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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས། 
༡ ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སོན་རིས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་གཏན་འབླེབས་མུ་མཐུད།  

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ། 
 

༡༌༌༌༡༥ 
༢ རིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀོལ་སྤར་ཆའི་གྲོས་འཆར།  

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༩ པ།  
 

༡༦༌༌༌༡༦ 
༣ གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༩ པའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང།  ༡༧༌༌༌༢༦ 
༤ གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་གཏན་འབླེབས་མུ་མཐུད།  ༢༦༌༌༌༤༠ 
༥ བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀི་གཞུང་འབླེལ་ཁིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པ། 

བརོད་པ་གཉིས་པ། 
 

༤༠༌༌༌༤༤ 
༦ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པའི་ཐོག་བརོད་པ་གཉིས་པ། ༤༥༌༌༌༥༦ 
༧ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩།༢༠།༢༡།༢༢།༢༣།༢༤།༢༥།༢༦།༢༧།༢༨ པ་བཅས་ཀི་ཐོག་བརོད་གཉིས་པ། ༥༦༌༌༌༦༢ 
༨ གཞུང་འབླེལ་ཁིམས་ཡིག་བསྐྱར་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པར་བཟོ་བཅོས་ཁིམས་འཆར།  

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥༤ པ། བརོད་པ་གཉིས་པ། 
 

༦༢༌༌༌༧༢ 
༩ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༩།༣༠།༣༡།༣༢།༣༣།༣༤།༣༥ པ་བཅས་ཀི་ཐོག་བརོད་པ་གཉིས་པ།  ༧༣༌༌༌༩༧ 
༡༠ གཞུང་འབླེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ། བརོད་པ་གཉིས་པ། ༩༨༌༌༌༡༢༢ 
༡༡ གཞུང་འབླེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀི་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥༡ པ། བརོད་པ་གཉིས་པ་

བཅས།། 
 

༡༢༣༌༌༌༡༣༩ 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། སྱི་
འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་དོགས་འདྱི་གཅྱིག་དང་དྱི་བ་གཞན་གཉྱིས་ཕུལ་བ་
ཡྱིན། གོས་འདྱི་བ་བསོ་དགོས་པ་དྤེ་ངྤེས་ཅན་ཡྱིན་པ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ག་རྤེ་བྱས་ནས་སྱིག་གཞྱིར་བསར་བཅོས་གནང་
རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ། དྤེར་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྤེས་པ་
ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་བྱུང་མ་སོང་། དྤེར་བཀའ་
ལན་ཡོད་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་མོད། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དྤེ་ངོས་ལྤེན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དྱི་བ་དྤེ་བཞད་མོ་བཞད་ཀྱིན་བཞད་ཀྱིན་གསུང་དུས། ངས་ཀང་གད་
མོ་འཚེར་འཚེར་ངང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག དྱི་བ་དྤེ་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཞྤེ་ན། གལ་ཏྤེ་གོས་འདྱི་བ་བསོ་རྒྱུ་དྤེ་སྱིག་གཞྱིར་བསར་
བཅོས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྤེལ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་དུས། བསར་བཅོས་ཁུར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་འགོ་གྱི་རྤེད། སྱིག་གཞྱིའྱི་ལམ་
གྱི་ཐོག་ནས་འགྲུབ་འགོ་གྱི་རྤེད། གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་གོས་འདྱི་བ་བསོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། 
བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་དྱི་བ་དྤེའྱི་ལན་ཡང་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས། བཀའ་ཤག་ཏུ་བསར་དུ་ང་
ཚོས་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ཏྤེ། ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་ཅོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་ག་རྤེ་བྱུང་བ་དྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས་
ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་
རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་དང་གཏན་འབྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ཁ་སང་གྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་མཚམས་ནས་མུ་མཐུད་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པའྱི་སྱིད་
བྱུས་དང་། དྤེ་ཡང་ཉྤེ་ཆར་ལོ་ཕོགས་ Karnataka མངའ་སྤེ་གཞུང་གྱི་དགོངས་བཞྤེས་ཐག་གཅོད་གནང་བའྱི་གནད་དོན་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཀོ་ལྱི་གྷལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཆའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་མྱི་མང་ལ་ RTC ཐོབ་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
བསགས་བརོད་གནང་བར་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མའྱི་ཚབ་བྱས་ཏྤེ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  དྤེ་དང་
སྦྲགས་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་ལ། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་
ན། གནད་དོན་ཁག་གསུམ་གྱི་སྒང་ནས་འགག་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནད་དོན་གཅྱིག་དྤེ་ཀོ་
ལྤེ་གྷལ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཆ་ཆགས་ས་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ཅྱིག་བྤེད་སོད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན།  
Revenue village ངོ་བོར་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཐུབ་མྤེད་པའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག གཉྱིས་པ་དྤེ་ཤྱིང་ནགས་ཀྱི་ས་ཆ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས། གསུམ་པ་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཆྤེད་གནང་བཞག་པའྱི་ས་ཆ་དྤེ་ཉྤེ་ཆར་ཚད་བརྒྱབས་པའྱི་
སབས། དངོས་ཡོད་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་བའྱི་ས་ཆ་ལས་ས་ཆ་ཨྤེ་ཀར་བརྒྱ་ལག་ཙམ་འཐོལ་པ་ཐོན་ཡོད་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ས་ཆ་འཐོལ་པ་ཐོན་པ་དྤེའྱི་གུན་གསབ་ཇྱི་ཕོགས་དང་གནང་ཕོགས་དྤེ་དག་ཁ་གསལ་པོ་མ་བྱུང་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དག་གསུམ་ལ་བརྤེན་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་འགག་བསད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་དག་གསུམ་ཀའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལན་འཛིན་སོང་གྱི་ཐག་གཅོད་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་བྱུང་ཚར་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་
རང་ནང་ལ་བོགས་གཡར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་འཇོག་རྒྱུས་མཚོན་པའྱི་མྱི་མང་ལ་སོ་སོའ་ིས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཐོབ་རྒྱུར་དུས་ཚོད་ཅུང་ཙམ་
འགོར་གྱི་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་མྱི་མང་གྱི་ཐོག་ནས་འཕྲལ་མར་ཐོབ་མ་བྱུང་བསམ་པ་ཞྱིག་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ། ད་ལྟ་འདྱིར་
གསལ་པོ་བྱས་ཏྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཐུབ་ན་འད་བསམས་ཏྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གནད་དོན་གཉྱིས་པ་དྤེ་སྟོན་ཉྤེས་དང་སྟོན་ཉྤེས་གུན་
གསབ་གནང་ཕོགས་དང་གཟྱིགས་ཕོགས་བཅས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། སྱིར་སྟོན་ཉྤེས་ནམ་བྱུང་སབས་
གཏན་འབྤེབས་ཡོད་པའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན། ང་ཚོས་འགོ་ཐབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། དྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། གཞན་ཡང་
དངོས་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་དཔྤེར་ན་ང་ཚོ་ཨོ་རྱི་ས་ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་མཐོང་
བྱུང་། ཁ་ཤས་ཀྱིས་སོ་སོའ་ིདཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་བཟང་པོ་མྤེད་ནའང་སོ་ནམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཧ་ཅང་རྒྱག་མཁན་དང་། 
དྤེ་ཡང་སོ་སོའ་ིས་ཆ་ཡོད་པ་ཙམ་མྱིན་པར་བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་གཞན་གྱི་ས་ཆ་བོགས་མར་བངས་ཏྤེ་ཞྱིང་ཁ་འདྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ། 
དྤེ་འདའྱི་རྱིགས་ལ་རྤེན་ཆག་བྱུང་བའྱི་སབས་སུ་དངོས་གནས་འཁོག་ཐབས་བལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སོར། 
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དྤེའྱི་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ཤྱིག་ལ་ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དྤེ་ག་རང་གྱིས་དགོངས་འཆར་དང་། དྤེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པའྱི་སོར་ལ་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཨོ་རྱི་ས་ལ་གུན་གསབ་བགོ་འགྤེམས་བྱྤེད་པའྱི་
སབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་། སོ་ནམ་ཞྱིང་ཁ་བོགས་མ་ལྤེན་མཁན་དྤེ་ག་རང་ལ་ཁྤེ་ཕན་དྤེ་ཕར་རག་ཐབས་བྱ་རྒྱུར། ང་ཚོའྱི་བསམ་
བོའ་ིནང་ལ་འཁུར་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་དྤེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ཀང་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་
རྤེད་ཅྤེས་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་སོབས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོ་དངོས་འབྤེལ་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་
གཟྱིགས་ནས་དགོས་ངྤེས་ཀྱི་འཛིན་སོང་ཐག་གཅོད་ཐོག་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་གནད་དོན་
གཞན་ཞྱིག་སུད་ཚོང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལག་པར་དུ་ Punjab དང་ Hariyana ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སུད་ཚོང་བ་
ཁག་ཅྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་
གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཕྤེབས་ནས་དངོས་གནས་དང་གནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལྟ་སོང་
མ་ཐུབ་སའྱི་ས་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ཏྤེ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་ཐུབ་པར། དྤེ་རྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དབུས་ལས་ཁུངས་
ལ་ཁ་གསལ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དངོས་འབྤེལ་རང་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཚོང་ཁལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕྤེབས་སའྱི་ས་གནས་ཁག་འགའ་ཤས་
ནང་ལ། ཁོང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། མྱི་མང་གྱི་ཐོག་ནས་བདྤེ་སྡུག་དང་རྤེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་
པ་དྤེ་དག ང་ཚོས་སྱི་འཐུས་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤྤེས་རོགས་བྱུང་། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྱི་བཞྱིན་
ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་གོས་ཚོགས་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ཏྤེ་ཞུ་རྒྱུར། ཚོང་ཁལ་དྤེ་མངའ་སྤེ་སོ་སོའ་ིལུགས་སོལ་ཞྱིག་དང་
ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་བཞག་པ། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཚོང་རྒྱག་མཁན་ཞྱིག་ལ་ཚོང་ཁལ་གྱི་གུ་ཡངས་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་
ལས་སླ་པོ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བྤེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་ཞུ། 
དཔལ་ལྡན་ཚ ོགས་གཙོ་མཆོག  VAT-SALE TIN Certificate ཟྤེར་བ་ VAT དང་འབྤེལ་བ་ཡ ོད་པའྱི་ཐ ོག ་ནས་ 
certificate ཞྱིག་རག་ཐབས་བྱས་ཏྤེ། འདྱི་ནས་རྒྱབ་སོར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ས་གནས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕྤེབས་
པའྱི་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་མངགས་གནང་བའྱི་སབས་དྤེར། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འདྱི་འབྤེལ་དྤེ་ས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་
ཚོང་པའྱི་ལན་ཚོགས་ནས་ VAT-SALE TIN Certificate ལག་འཁྤེར་ཐོབ་ཐབས་ཡོང་བའྱི་བདྤེ་སྡུག་ཞུས་པར། ཚོགས་
པའྱི་འགན་འཐུས་ལས་སྤེ་རྣམས་ནས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ཏྤེ་ལམ་སོལ་ཁྱིམས་དོན་ཁད་ལས་ག་གཏུགས་ཀྱིས་ཚོང་ཁལ་ལག་
འཁྤེར་ཞུ་ཐོབ་གནང་རྒྱུ། དྤེའྱི་ཆྤེད་རྒྱབ་གཉྤེར་ངོས་སོར་སོགས་དགོས་བབ་འདྱི་ནས་རམ་འདྤེགས་གནང་རྒྱུ་སབས་བསྟུན་
ཡྱིག་འབྤེལ་གནང་ཕོགས་ཞྤེས། ང་ཚོས་ད་ལྟ་གནང་སྟངས་འད་པོ་དྤེ་གོས་ཚོགས་འདྱིས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་མཁྤེན་གྱི་རྤེད། སུད་
ཚོང་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གྱིས་འོས་འདྤེམས་བྱས་ཏྤེ། འགན་ཁུར་མཁན་གྱི་ཚོགས་མྱི་དྤེ་འད་
འོས་འདྤེམས་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འོས་འདྤེམས་བྱུང་བ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འགོ་སྟངས་
མཚམས་མཚམས་ང་ཚོ་ལས་ལག་པ་མཁྤེན་མཁན་དྤེ་འད་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་འགན་རྐང་བཞྤེས་ཏྤེ་ང་ཚོའྱི་
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ངོས་ནས་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་རྒྱབ་སོར་ག་རྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གནས་སྟངས་དྤེ་དྤེ་འད་
ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་སུན་རྡར་ན་གྷར་ཕོགས་ལ་གནས་སོད་བོད་མྱི་ཁག་ཅྱིག་གྱི་བདྤེ་སྡུག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྙན་སྤེང་
གནང་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་ལ་སྱི་འཐུས་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་དང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་གཞན་དག་སུ་
ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་
གནང་མཁན་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ས་བགོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ ། 
གནད་དོན་དྤེ་ག་རང་ཡང་བསར་བསླྤེབས་བསད་འདུག དྤེར་བརྤེན་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ལན་འདྤེབས་ཕུལ་བ་དྤེ་
འདྱིར་སྙན་སྤེང་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། སུན་རྡར་ན་གྷར་གནས་སོད་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཆྤེད་ Apartment གསར་རྒྱག་
སོར་གྱི་ཞུས་དོན་ཐད། དྤེ་སའང་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་བཞྱིན་ཁུལ་དྤེའྱི་བོད་མྱི་རྣམས་ནས་སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ཆྤེད་ས་ཆ་
སྤུས་གཟྱིགས་ཞུས་ཏྤེ། སོད་ཁང་དྤེབ་སྤེལ་ཚོགས་པ་ Housing cooperative society སོགས་ཆྤེད་འཛུགས་ཀྱིས་
དངུལ་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་གནང་སྟྤེ་དངུལ་བུན་གཡར་ཐོག་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཞུ་ལྤེགས་དང་། ས་ཆ་ཉོ་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
དགོས་རྱིགས་འདྱི་ནས་གང་ཐུབ་ལམ་སྟོན་དང་རོགས་སོར་ཞུ་ཆོག་ཅྤེས། ང་ཚོས་དྤེའྱི་སོན་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཕྤེབས་
པའྱི་སབས་དྤེར་ལན་འདྤེབས་དྤེ་ག་རང་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་འཐུས་མྱི་འདྱིར་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་ལ་ང་ཚོས་ལམ་
སྟོན་དྤེ་ག་རང་ཞུས་ཡོད། བྱུང་ན་ས་ཆ་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབུས་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པའྱི་ CTRC མཚན་ཐོག་ནས་ཉོ་
ཐུབ་ན་ཞྤེས་ཁོ་རང་ཚོར་རྤེ་བ་དྤེ་འད་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་སབས་དྤེར་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ངལ་སྤེལ་ཚོགས་
པས་ས་ཆ་ཞྱིག་སྤུས་གཟྱིགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་པ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་ཀང་ 
himachal ས་ཆའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་ ༡༡༨ ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་
ཁྤེད་རང་ཚོ་རང་ཕ་གྱིར་སྤེ་ཚན་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་བཀའ་འཁོལ་འཐོབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུར་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་
ཐུབ་ཀྱིས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་གནས་ཁག་ལ་ཆྱིབས་
བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སབས། ལམ་སྟོན་གནང་སྟྤེ་དྤེའྱི་མཇུག་གནོན་ཞྱིག་བྱུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་རྱིམ་པས་བྱས་ཏྤེ་ལམ་ཁ་
ཞྱིག་འདོན་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་ཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་མྱིན་གྱི་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་
བཀའ་ཤག་གྱི་དུས་ཡུན་འདྱིའྱི་ནང་ལ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁང་པ་གསར་པ་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ་དང་སོད་ཁང་དཀའ་
ངལ་ཡོད་མཁན་མང་དག་ཅྱིག་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་བ་དང་ཆུང་བ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་
ལས་གཞྱི་སོན་མ་ནས་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ཁང་པ་གསར་བསྐྲུན་དགོས་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་དང་། བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་
རྱིགས་གཅྱིག་ལ་བསྐྲུན་ཐུབ་ན། དྤེ་བཞྱིན་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁང་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༡༠ 
དྤེ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སྱིམ་ལར་དུད་ཚང་ ༢༢༦ ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་སོབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་གནས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
ཞྤེས། ལོ་གཅྱིག་དང་ཕྤེད་ཀའྱི་ནང་ལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མཇུག་བསྱིལ་ཐུབ་ན་ཞྤེས་ང་ཚོས་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་
དང་ཆབས་གཅྱིག་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། Clement town དོན་འགྲུབ་གྱིང་གྱི་མདོ་ཁམས་ཚོགས་པའྱི་
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ཚོགས་གཙོ་༸སབས་རྤེ་ཁོ་ཆྤེན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟ་ 
Chanderbani ཁུལ་ནས་ཁང་ས་བཞྱི་ཞྱིག་ང་ཚོར་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞྤེས་ཐོབ་སོང་། དྤེ་ཚོ་བགོ་འགྤེམས་བྱྤེད་ཕོགས་
སོགས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་ནས་གནང་ཕོགས་བབ་གཟྱིགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་
བ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཏྤེ། གལ་ཏྤེ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཁང་པ་སྟོང་པ་ཐོན་རྱིགས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དབུས་ལས་ཁུངས་སུ་དྤེ་ས་ནས་སྒུག་ཐོ་
ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་ནང་ནས་ཀང་རྱིམ་པས་བྱས་ཏྤེ་གནང་ཐུབ་ན་བསམ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་
མ་གཏོགས། སྤེམས་ལ་དན་པ་བཞྱིན་དྤེའྱི་དུས་ཚོད་ནང་ལ་ང་ཚོ་ཆ་ཚང་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཁག་པོ་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་མྱི་
མང་རང་གྱིས་ཐུགས་འགན་ཞྱིག་བཞྤེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ནུས་
པ་དྤེ་ཏན་ཏན་རང་ཞུ་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་
ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ RTC ས་ཐོ་ལག་འཛིན་དྤེ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་མྱི་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡོད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་
ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་འབྤེལ་རྤེད། ཉྤེ་ཆར་ Karnataka ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་
སབས་དྤེར་ང་ཚོའྱི་ཕོགས་ནས་སྐུ་ངོ་ལོ་སྱི་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་ལྔ། དྤེ་བཞྱིན་གྱི་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་ཚོགས་
གཙོ་དང་མཉམ་འབྤེལ་ཁག་ལྔ་ཡྱི་ཚོགས་གཙོ། དྤེ་ནས་དབུས་ནས་ང་མར་བཅར་བའྱི་སབས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱིས། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སང་ཆྤེན་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་འད་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་
ནང་གསལ་པོ་བྱས་ནས་འདྱིར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ས་གནས་ལ་འགྤེལ་བརོད་གནང་རྒྱུར་ཁད་
པར་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཡོད། དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ Karnataka མངའ་སྤེ་དང་ས་ཆ་གཞན་རྒྱལ་ཡོངས་གང་དུ་ཡྱིན་
ནའང་ས་ཆའྱི་བདག་དབང་དྤེ་སོ་སོ་རང་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཞྱིང་ཁ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཞྱིང་ཁ་དྤེའྱི་ས་ཡྱི་བདག་པོ་ཡང་ཞྱིང་པ་དྤེར་
རང་འཇགས་ཡྱིན་པ། འདྤེབས་མཁན་ཡང་ཞྱིང་པ་ཁོ་རང་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་སོ་ནམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྤེ་ཕན་རག་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་
པར་ས་དྤེའྱི་བདག་དབང་དྤེ་རང་ལ་ཡོད་དུས། ས་དྤེ་ mortgage ཞྤེས་དངུལ་ཁང་ལ་གཏའ་འཇོག་བྱས་ནས་ས་དྤེའྱི་སྒང་
ནས་བུ་ལོན་གཡར་ཆོག་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ Karnataka རང་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་ས་ཆའྱི་བདག་པོ་དྤེ་གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན་
པ་དང་། ཡྱིན་ཡང་བོགས་གཡར་གྱི་ཐོག་ནས་བངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། སོ་ནམ་པ་དྤེ་ལ་སོ་ནམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚང་
མ་རག་གྱི་འདུག་མོད། ས་ཆ་དྤེ་དངུལ་ཁང་ལ་གཏའ་འཇོག་ཐོག་ལས་དོན་གཞན་གྱི་ཆྤེད་དུ་བུ་ལོན་ལྤེན་ཆོག་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་
འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་མཚུངས་བྱས་ཏྤེ། ངས་འདྱི་མར་སྙན་སྤེང་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ( In RTC, 
status of land will be shown as forest only under leased to CTRC and individual 
cultivator’s name will be entered in the RTC. This serves the purpose of making the 
Tibetan refugees eligible for crop loans etc. From banks and certain central and states 
schemes like India Awas Yojna, NRHM, Rajiv Awas Yojna etc.) ང་རང་ཚོ་སོ་ནམ་པ་ལ་ད་ལྟ་དགོས་
གལ་གཅྱིག་དྤེ་ crop loan ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ད་ལྟ་མཐའ་མའྱི་གན་རྒྱའྱི་ཡྱིག་ཆ་འཇོག་པའྱི་
སབས་སུ། འདྱི་ནས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁག་ག་ཚོད་ཅྱིག་འབུར་
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དུ་འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་དགོངས་འཆར་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 དྤེ་ནས་སོ་ནམ་ཞྱིང་པ་དྤེ་དག་གྱིས་སོན་དང་ལུད་སོགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་མཉམ་འབྤེལ་ནས་བུ་ལོན་ཞུས་པའྱི་སབས། སྤེད་
ཀ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༤ ཞྱིག་བངས་བསད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་ཁ་སང་འདྱིར་གསུངས་ཡོང་དུས་མ་བདྤེ་བ་ཞྱིག་བྱུང་། 
གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༤ སོ་ནམ་ཞྱིང་པ་ཞྱིག་གྱི་ལག་ནས་མཉམ་འབྤེལ་གྱིས་བངས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་མཐོ་དགས་ཀྱི་འདུག་
བསམ་པ་ཏན་ཏན་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་ཡོད་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་དྤེ་སོ་ནམ་ཞྱིང་པ་དྤེ་དག་ལ་མཐུན་འགྱུར་
བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་དང་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དྤེ་རྤེད། གཉྱིས་ཐད་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ལོ་
ལྟར་མཉམ་འབྤེལ་ཁག་གྱི་སོན་ཉོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་མཉམ་འབྤེལ་ནས་བུན་གཡར་ཞུས་དོན་བཞྱིན། བསོར་རྒྱག་མ་དངུལ་ནང་ནས་
ང་ཚོས་འབུལ་རང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་འད་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་གམ། ང་ཚོས་ཕུལ་བའྱི་དངུལ་བུན་དྤེ་མྱི་མང་ལ་
མར་བབས་ཡོང་དུས། སྤེད་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ཆྤེན་པོ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལྤེན་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་ཚོར་སང་བྱུང་། 
དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་སུ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་ལན་དུ་ ༢༠༡༢།༢༠༡༣ ལོའ་ིནང་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༥༠༠༠ 
མན་ཆད་ལ་སྤེད་ཀ་ཞུས་མྤེད། ༢༠༡༣།༢༠༡༤ ལོར་སྤེད་ཀ་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡ ཡྱིན། དྤེ་ནས་ ༢༠༡༤།༢༠༡༥ ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༨ 
རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་བྱུང་། བརྒྱ་ཆ་ ༨ དྤེ་བཟོ་དགོས་དོན་ག་རྤེ་བྱས་ནས་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པར། ཕལ་ཆྤེར་གོས་ཚོགས་
ཀྱིས་ཀང་མཁྤེན་གྱི་རྤེད། ༢༠༠༦ ནས་བྱས་ཏྤེ་ངས་ ༢༠༠༦ དྤེ་གནད་འགག་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེའྱི་
སབས་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་གནང་སྟྤེ་ Rashtriya Swayamsevak Sangh སྱི་ཁབ་སྐུ་ཞབས་ K.S. 
Sudarshan མཆོག་ལོ་ཕོགས་ལ་ཕྤེབས་ནས་བོད་མྱི་དྤེ་དག་ལ་ཐོབ་ཐང་འད་མཉམ་ངྤེས་པར་དུ་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ 
Chief minister རང་ལ་ཐད་ཀར་གསུངས་པ་དང་། དྤེའྱི་སབས་དྤེར་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མ་ཟད་
མངའ་སྤེའྱི་བོན་ཆྤེན་གྱིས་ཐོག་ནས་སྐུ་པར་ཞྱིག་ལན་དུ་སོན་ན་ཟྤེར་དུས། ཁོ་རང་གྱིས་དང་པོ་བོད་པའྱི་སོར་གྱི་ལས་ཀ་དྤེ་བྱས་
དང་པར་རྤེས་ལ་བརྒྱབས་ན་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་དྤེ། ད་ལྟ་དོགས་འདྱི་གནང་མཁན་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀང་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ ༢༠༠༦ ནས་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་འགོ་སྟངས་ཞྱིག་ལ་མཉམ་འབྤེལ་
ཁག་གྱིས་མྱི་མང་ལ་བུ་ལོན་གཡར་བ་དང་། དྤེའྱི་ནང་ནས་སྟོན་ཉྤེས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བུ་ལོན་གཡར་
བའྱི་དངུལ་དྤེ་དག་ལ་ཆག་ཡང་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་མར་བགོ་འགྤེམས་གནང་ཡོད་ཅྤེས་དང་། བརྒྱ་ཆ་ ༨ བཞག་
དགོས་པ་དྤེ་གཞུང་ཕོགས་ནས་མར་འཐོབ་རྒྱུ་དྤེ་མཚམས་མཚམས་ལ་དུས་འགངས་རྱིང་པོ་ཞྱིག་འགོར་བསད་ཀྱི་འདུག་པས། 
༢༠༡༤།༢༠༡༥ ལོར་བརྒྱ་ཆ་ཡར་སར་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༨ ཆགས་སོང་ཞྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་དོགས་འདྱི་ཞུས་
པ་ཡྱིན། ཧོན་སུར་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་དྤེ་འད་རང་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། བརྒྱ་ཆ་ ༡༤ བྱས་ན་མཐོ་དགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་
པར། ཧོན་སུར་ལའང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༤ བངས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཁོང་ཚོར་གསུང་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་
དུས་རྒྱུན་ནས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ཏྤེ་ཐུགས་སང་ཆྤེན་པོ་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། ཡང་བསར་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་
འདྱི་གོལ་རྤེས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གནས་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་ལ། ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་ས་ཁག་ང་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་
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ཆགས་ཁག་ནང་ཕྤེབས་ཕོགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མོན་གྷོ་མཉམ་འབྤེལ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་ཅྱིག་ནས་ PAP ཟྤེར་བ་དྤེ་མྱི་
དགོས་པ་བྱ་རྒྱུའྱི་སོར་ཁོ་ཚོས་ཞུས་བསད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་ཡར་
སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་བརྒྱུད་ལམ་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆྤེན་པོར་གཟྱིགས་དང་
གཟྱིགས། ཡྱིན་ནའང་མཚམས་མཚམས་ལ་གཞུང་གྱི་ལངས་ཕོགས་གཏན་འབྤེབས་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་མཁྤེན་བཞྱིན་དུ། 
ཡང་ས་གནས་འགའ་རྤེས་ལོགས་སུ་ཐོན་ཏྤེ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ར་བ་ནས་ཏག་
ཏག་བསད་ཀྱི་མྤེད་པ་དྤེ་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ PAP དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེད་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ལན་ཁང་གཅྱིག་གྱིས་ཐག་གཅོད་
ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་མ་རྤེད། དྤེ་བཀའ་ཤག་རང་གྱི་ནང་ལ་ཡར་སྙན་སྤེང་དང་སྦྲགས་ཏྤེ་བཀའ་བསྡུར་བྱས་ཏྤེ་དྤེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་
གྱིས་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོན་ཆྤེན་གཞོན་པ་དང་། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་འགའ་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་
བའྱི་སབས་སུའང་ PAP ཐོག་ལ་གུ་ཡངས་གནང་དགོས་པའྱི་བཀའ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་བསྟུན་གཙོ་བོ་
ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་བཀའ་ཟུར་བསྟན་པ་ལགས་དང་དོན་ཁང་དྲུང་ཆྤེ། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྐང་འགན་བཞྤེས་ཏྤེ་ཕག་
ལས་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཉྤེ་ཆར་ལྡྱི་ལྱིར་ཚོགས་འདུ་དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཚོགས་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གོ་རྒྱུ་འདུག་
ལ། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་བོན་ཆྤེན་གཞོན་པ་མཆོག་ཉྱིན་ཤས་སོན་སྤེལ་ཀོབ་ཏུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སབས་
ཀྱི་གསུང་བཤད་ནང་། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མགོགས་པོ་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་གུ་ཡངས་སུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཡོད་པའྱི་
སོར་དྤེ་འད་བཀའ་གནང་སོང་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆྤེར་འཐུས་ཡོད་ས་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལྤེན་མཁན་མཐའ་མའྱི་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་
ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོའ་ིསྒང་ལ་དོན་ཚན་བཞྱི་ཡོད། དྤེ་མ་འགོ་སོན་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་བོད་མྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་ཤྱིག་དྤེ་ས་ཡོད་པ་དྤེ་སླར་གསོ་
བྱས་པ་དང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འབྤེལ་ཡོད་ནང་སྱིད་དང་བཀའ་ཤག་ཚང་མས་ཐུགས་འཁུར་གནང་སྟྤེ་སྐུལ་འདྤེད་གནང་བ་ལ་
བརྤེན་ནས། སྱིད་བྱུས་དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་དངོས་སུ་ལག་ལྤེན་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དྤེ་བསགས་བརོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་རྤེད། འདྱི་ལས་
གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ང་ཚོ་བོད་པ་ལས་གནས་སྟངས་སོ་བ་མང་པོ་ཡོད་བཞྱིན་དུ། ང་ཚོ་
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བོད་པའྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་སྱིད་བྱུས་བཟུང་ནས་ལོ་ ༥༦ ལག་རྒྱབ་སོར་གནང་བ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ། དྤེ་རྱིང་
གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་རང་ཉྱིད་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ལག་པར་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་
ནས་བཀའ་དྱིན་ཆྤེ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། བཀའ་དྱིན་ནམ་ཡང་བརྤེད་ཀྱི་མ་རྤེད། མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་བོད་ལ་མུ་མཐུད་
ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དོན་དག་གཅྱིག་ལ་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཡྱིས་ཁབ་ཁོངས་བོད་པ་ཡོད་
སའྱི་མངའ་སྤེ་ཁག་གྱི་མཚན་སོས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེར་ངས་བལྟས་ཡོང་དུས། བོད་པ་ཡོད་སའྱི་མངའ་སྤེ་གཅྱིག་གཉྱིས་ད་
དུང་ལག་མྤེད་དམ་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག མངའ་སྤེ་དྤེའྱི་མྱིང་འབོད་ན་ཏག་ཏག་བསད་ས་མ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་
ནས་ཏན་ཏན་ཐུགས་སང་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁབ་པ་ཞྱིག་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་མངའ་སྤེའྱི་འབྤེལ་ཡོད་
དྤེ་ལ་བཀོད་ཁབ་མ་སོང་ན། དྤེའྱི་ནང་ཡོད་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ཚོ་ལ་ཐོབ་ཐང་མ་རག་པའྱི་ཉྤེན་ཁ་དྤེ་འད་མྱི་ཡོང་བ་རྤེད་མྱི་འདུག 
དྤེར་བརྤེན་མངའ་སྤེ་ག་ཚོད་ལ་བོད་པ་ཡོད་པ་རྤེད། མངའ་སྤེ་ལག་བསད་པ་དྤེ་ཚོར་ཡང་ཞབས་སྐུལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་མངའ་
སྤེ་དྤེའྱི་མཚན་དྤེ་ཚུར་སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་ནང་ལ་བཅུག་ཐུབ་པར། ནང་སྱིད་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་དྤེ་སྱི་ཡོངས་
ཀྱི་འབོད་བསྐུལ་གསོལ་འདྤེབས་རང་ཡྱིན། དྤེ་ནས་རྱིས་འགོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ 
༡༢ ངྤེས་མྤེད་ཉམས་གསོའ་ིསོམ་དངུལ་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཉམས་གསོའ་ིལས་ཀ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད། ངྤེས་མྤེད་ཟྤེར་ན་གང་དུ་གོ་ཡྱི་ཡོད་
དམ་བསམ་སོང་། དྤེ་ར་བའྱི་གང་སར་འཐྤེན་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡྱིན་ནམ། ལས་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་རྤེས་མ་ཕར་ཚུར་འཐྤེན་རྒྱུ་
ཡོད་པ་དྤེ་འད་ཡྱིན་ནམ། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཤྤེས་པ་ཡྱིན་ན། རྤེས་སུ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རྤེད། དྤེ་ནས་
དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་རྤེད་འདུག དགོངས་དག་དྤེ་ཕྱིན་ཚར་འདུག དྤེ་ང་རང་རྤེས་ལུས་ཐྤེབས་པ་རྤེད། 

རྱིས་འགོ་ཨང་ ༤ རྒྱུན་གོན་དྤེ་འགོ་ཚར་འདུག་པས། གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ཚར་དུས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། དྤེ་ནས་
རྱིས་འགོ་ཨང་ ༤ གངས་སྱིད་ཁུལ་དུ་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ག་རྤེ་ཡྱིན་
པ་ཅུང་ཙམ་སྙན་སོན་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༦༦༠༠༠༠༠ ཞྱིག་གཏང་གྱི་འདུག དྤེར་ལས་ཁུངས་དང་
ལས་ཤག་ཟྤེར་དུས་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་འདུག ར་བའྱི་འདྱིས་འདང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་མོད། འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་
གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་ ༨ པ་དྤེ་ཁ་སང་འདྱིར་ལང་ཙམ་སྙན་སོན་བྱུང་སོང་། དོན་ཚན་ ༨ པ་
དྤེ་སྤེལ་ཀོབ་ཏུ་གཞུང་ཞབས་བགྤེས་ཡོལ་བར་བགྤེས་ཤག་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི་ལ་ས་ཡ་ལྔ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་འདུག  སྱིར་
བཏང་འདྱི་ཚང་མ་དམྱིགས་བསལ་ནས་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་འདྱི་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། 
དམྱིགས་བསལ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༩༠༠༠༠༠ འདུག ༢༩༠༠༠༠༠ དྤེ་མ་བཏང་གང་ཡང་ཞུ་གྱི་མྤེད། མ་འོངས་པར་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་
ལ་ཕག་དངུལ་ཐབས་ཤྤེས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སབས་སུ་བབས་པའྱི་འདྱི་རྒྱུ་དྤེ་སྤེལ་ཀོབ་
ལ་ལས་བྱྤེད་བགྤེས་ཡོལ་གྱི་ཆྤེད་དུ་བགྤེས་ཤག་བརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བདྤེ་སྱིད་གྱིང་ལ་བགྤེས་
ཡོལ་ཁག་གྱི་བགྤེས་ཤག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནྱི་གཞྱིས་ཁང་གྱི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་ཚར་བ་རྤེད། ཡ་གྱིར་ང་རང་ཚོའྱི་རྡ་རམ་ས་
ལའྱི་ཐོག་ཁར་ལ་རྒྱལ་རྱི་ལ་བགྤེས་ཤག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་སྱིག་གཞྱི་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་སྤེལ་ཀོབ་ཀྱི་
བགྤེས་ཤག་དྤེས་གནས་སྟངས་དྤེ་ཁ་སང་དྱི་བ་དྱིས་སོང་། དྤེའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ལ་རྒྱལ་རྱི་ཡྱི་བགྤེས་ཤག་ནང་བཞྱིན་བསད་ཀྱི་
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རྤེད་དམ། བདྤེ་སྱིད་གྱིང་གྱི་བགྤེས་ཤག་ནང་བཞྱིན་བསད་ཀྱི་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། ཁ་སང་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་སབས་སུ་དངུལ་སོ་སོས་ཀང་བླུགས་རྒྱུ་ཡོད་པ། སོ་སོར་རྤེས་མ་
རག་རྒྱུའྱི་དངུལ་དྤེ་ཕ་གྱིར་བླུགས་པ་དང་གཞུང་གྱི་ཅུང་ཙམ་བརྒྱབས་ནས་སྱི་པ་དང་སྒྤེར་གཉྱིས་མཉམ་དུ་སྤུངས་ཏྤེ། གང་ལྟར་
ཁང་པ་ཡག་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་དྤེ་འཆར་གཞྱི་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཆགས་
ཀྱི་རྤེད། ཡང་གང་མཚམས་ཤྱིག་ནས་བགྤེས་ཡོལ་གང་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པ་ཞྱིག་ལ་ཕྤེབས་པ་དང་། དྤེའྱི་རྤེས་ནས་ཁང་པ་རོག་
ད་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ། དྤེ་ས་བགྤེས་ཤག་གྱི་རོག་ད་དྤེ་ཕྱིས་སུ་གཙང་སྤེལ་ཚར་བ་རྤེད་མོད་ཀང་། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཁ་
ཤས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་མྱི་གསུམ་གྱི་རོག་ད་ད་དུང་ཡང་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། བགྤེས་ཤག་གྱི་སྱིག་གཞྱི་གང་ལ་ར་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད། ལ་རྒྱལ་རྱིར་ཡོད་
པའྱི་བགྤེས་ཤག་ལ་ར་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བདྤེ་སྱིད་གྱིང་གྱི་བགྤེས་ཤག་གྱི་སྱིག་གཞྱིར་ར་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་
རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལ་རྒྱ་རྱི་དྤེ་མ་ནོར་བ་གནང་ན་མ་གཏོགས། ལ་རྒྱ་རྱི་ཟྤེར་དུས་མྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱི་མྱིང་དྤེ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་
ལྟ་འདྱིར་ལ་རྒྱ་རྱི་ཞུས་པ་དྤེ་ལ་རྒྱལ་རྱི་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཤད་མཁན་དྤེ་ང་ཡྱིན་དུས་གོ་ནོར་དྤེ་མ་ཐྤེབས་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་
ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དྤེ་ས་ནས་ཡོད་བཞག་པ་འད་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། ང་ཚོས་དྤེ་ས་ནས་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་ཡོད་བཞག་པ་
ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེའྱི་སོན་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་གྱི་མྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་དུས་དང་དགོས་མཁོ་ལ་བསྟུན་ནས་གཟྱིགས་རོགས་མུ་མཐུད་ནས་བོད་པ་ལ་
དམྱིགས་བསལ་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་རང་བཞྱིན་རྤེད་མ་གཏོགས། གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་གྱི་
མྤེད། དྤེ་ས་ནས་ཡོད་པ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་མ་བྱུང་། དྤེ་ཡང་གོས་ཚོགས་ནང་གྱི་བཀའ་མོལ་ཡྱིན་སྟབས་
གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པོ་རྤེད་བསམ་བྱུང་། དྤེ་ས་ནས་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཁ་སང་ལང་ཙམ་ཞུས་པ་རྤེད། རྒྱ་
གར་གྱི་ཁྱིམས་ཁང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་ལག་པར་དུ་ད་ལྟ་ཡར་སྐུ་བཞྤེངས་
གནང་སྟྤེ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་དྤེ་ཚོ་ཧ་ཅང་དོ་སང་ཆྤེན་པོ་རྤེད། གཟྱིགས་ཡོད་ངྤེས་རྤེད། ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞྱིན་དྤེ་ཧྱི་མ་
ཅཱལ་གོས་ཚོགས་རང་ལ་ཡར་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། སྙན་ཐོའ་ིཚིག་བཅད་དྤེ་དག་ངས་འདྱིར་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། དྤེའྱི་
ནང་ལ་སྱིད་བྱུས་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་འགྱིག་གྱི་མྤེད་པ་དང་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ High 
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court ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་རྱིམ་པ་གཅྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་གྱིས་
འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱས་པའྱི་སབས་དྤེར། རྒྱ་གར་སྟོབས་ཆྤེན་རྒྱལ་ཁབ། རྒྱ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། བོད་པ་རྒྱ་གར་གྱི་ས་
གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཐོར་ནས་ཡོད་དུས། བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་བོད་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ཡང་། སོ་སོའ་ིསོད་གནས་མངའ་
སྤེ་གང་ཞྱིག་ལ་བརྤེན་ནས་གནས་སྟངས་མ་འད་བ་མང་པོ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དཔྤེ་མཚོན་དང་སྦྲགས་ཏྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུས་ན། གོས་
ཚོགས་དྤེ་ག་རང་གྱི་ནང་ལ་ཟ་འབྲུ་ལག་འཁྤེར་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གྤེང་སློང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཧྱི་མ་ཅཱལ་
མངའ་སྤེའྱི་ནང་ལ་མཚོན་ན་གཅྱིག་མཚུངས་རག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་མངའ་སྤེ་གཞན་ཁ་ཤས་ལ་རག་གྱི་ཡོད་
དུས། དཀའ་ངལ་དྤེ་བདྤེ་སྡུག་ཞུ་རུ་བཅར་སབས་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་
སོང་། འདྱི་དང་མཚུངས་པའྱི་ཚོང་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་དྤེང་སབས་ཚོང་ཆྤེན་པོ་
རྒྱག་མཁན་གྱི་བོད་པ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ལས་ཀ་
བྱྤེད་ཆོག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། Chennai ཁུལ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་ན་གཞོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བར་སབས་
ཤྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དྤེ། ཁྤེད་རང་ཚོ་བོད་པ་སབས་བཅོལ་བ་རྤེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཆོག་པའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱི་ཡྱིག་ཆ་ག་རྤེ་ཡོད་ཟྤེར་དུས། གང་ལྟར་ཡྱིག་ཐོག་ནས་དྤེ་ས་མྤེད་པ་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལའང་མྱི་འདུག རྒྱ་གར་དབུས་
ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་དྤེ་འད་ཞྱིག་སྟོན་རྒྱུ་མྱི་འདུག དཔྤེར་ན་ཟ་འབྲུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་ཐོག་
ནས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད་ལ། ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྤེའྱི་སྱི་ཁབ་བོན་ཆྤེན་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་འཚོགས་བཞྱིན་པའྱི་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གྱི་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་སོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ཏྤེ། དྤེ་ས་དབུས་ཀྱིས་ཟ་འབྲུ་གནང་བ་དྤེ་དག་ Rajiv Gandhi 
Awas Yojna ཐོག་ནས་འབས་དང་གོ་རག་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་འདྱི་དང་དྤེ་སོན་ལའང་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ཡྱིན་ནའང་བྱྤེ་མ་ཀ་ར་དང་སྣུམ་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གྱི་ཡུལ་མྱི་སྱི་མཚུངས་
ཀྱི་བོད་པ་ལ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཐག་གཅོད་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་དང་། ཕར་འདྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ཆའྱི་
ཐོག་ནས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་བྱས་པའྱི་བྱས་རབས་གང་ཡང་མ་རྤེད། 
དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ། ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྤེན་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། ལག་པར་དུ་
གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུས་པ་དྤེ་དངོས་གནས་དང་གནས་འོས་བབ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་མ་
གཏོགས། སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁ་སང་ང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ནང་ནས་གཅྱིག་
གྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ལ་བསགས་བརོད་ཅྱིག་མཉམ་དུ་འགོ་ཐུབ་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་སྟོང་
པ་མ་ལག་པར་གནང་བ་དྤེ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་ཅྱིག་བྱུང་། དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་
གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་དོ་སང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ལ་ཁབ་པ་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་ག་རང་
རྤེད། རྒྱ་གར་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐོག་མར་སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་འད་བཤུས་ལག་བསྟར་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་བོད་
པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཡོད་སར་མ་གཏོགས་གཏོང་ཐུབ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་མངའ་སྤེ་ཚང་མར་གཏོང་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། ཁ་སང་ངས་འདྱིར་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་དྤེ་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཡོད་
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སའྱི་ས་ཁུལ་དྤེ་དག་གྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་མཇུག་གནོན་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་རང་དོ་
སང་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཉམས་གསོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕལ་ཆྤེར་
མར་ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་བ་ཡྱིན་ས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིས་འགོ་དྤེ་ལོ་ལྟར་ཡོང་བའྱི་རྱིས་འགོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དངུལ་དྤེ་ཚོ་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་རང་ནས་སོན་མ་ནས་གཏོང་སོལ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ ༤ པ་ནང་
གྱི་དངུལ་འབོར་དྤེ་ག་རྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། གངས་སྱིད་ཐང་སྟྤེང་དུ་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་རྱིང་པ་
སོགས་ཀྱི་ཁང་ཁུངས་རྣམས་བཤྱིག་གཏོར་གྱིས་ལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་དྤེ་ལ་འབུམ་ ༢༠ ཞྱིག་ཞུས་བཞག་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་
ཞྱི་བདྤེ་ཁང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་དྤེ་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་རྤེད། འབུམ་ ༥༥ ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་ཤག་རྱིང་
པ་དགའ་ལྡན་ཁང་གསར་རྒྱག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཧྱིན་སྒོར་ ༩,༠༤༦,༡༠༠ བཅས་གསུམ་བསོམས་པས་འབུམ་ ༡༦༦ སླྤེབས་
ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་སྤེལ་ཀོབ་བགྤེས་ཤག་རྒྱག་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ཡང་དོགས་
འདྱི་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་། ཁ་སང་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བགྤེས་ཤག་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་རང་འགོ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་
རྤེད་ལ། བགྤེས་ཤག་སྱིག་གཞྱི་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༩,༠༣༢,༦༠༠ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་
བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་
རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཟུར་བཀོལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༡༣,༤༣༨,༤༣༢ དྤེ་ལ་གཅོག་ཆ་གཅྱིག གཅོག་ཆ་དྤེ་སྤེ་ལྤེན་གྱི་
ཐོག་ནས་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༠༠༠ གཅོག་བྱ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གངས་ལ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་ལག་པ་བརངས་ཡྱིན་མོད་ཀང་། ཡང་དྤེའྱི་བར་ལ་བརྤེད་མྤེད་དམ་སྙམ་ནས་ཡང་
བསར་ལག་པ་བརངས་ཤོར་སོང་བས། དྤེར་དགོངས་དག་ཞུ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
ཤོག་གངས་ ༣༣༣ ནང་ལ་བུད་མྤེད་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་སོར་ལ་ཡྱིན། ཁ་སང་ག་རྤེ་ཞུས་པ་རྤེད་
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ཟྤེར་ན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་ཐུགས་སང་གཞྤེན་བསྐུལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ ཁ་སང་
སོང་བའྱི་ནང་ལ། ངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་གསལ་བཤད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་འདུག དང་པོ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་
ཟྤེར་ན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་ནང་ལ་ད་ལྟ་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སོར་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་
བཞྱིན་པའྱི་ཀརྨ་སོལ་མ་ལགས་འཕྲལ་སྤེལ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། འཕྲལ་སྤེལ་མྱིན་པ་དྤེ་ངས་ཀང་ཤྤེས་སོང་ཞྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མོ་རང་
དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ལས་བྱྤེད་ཆྤེད་འཛུགས་བྱས་པ་དྤེ་འད་མ་རྤེད། མོ་རང་གྱི་ལས་ཀ་གཞན་དག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་
དུས་མོ་འཕྲལ་སྤེལ་གྱི་ལས་ཀ་འད་ཡང་ན་ཞོར་འཕྲོས་ཀྱི་ལས་ཀ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དང་པོ་དྤེ་གསལ་བཤད་
ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་ཐུགས་སང་གཞྤེན་བསྐུལ་གྱི་ནང་ལ་ངས་ཆང་ས་དཔང་ཡྱིག་སོར་ལ་གཅྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། ཆང་
ས་དཔང་ཡྱིག་སོར་ལ་རྤེ་ཟུང་གྱིས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། དངོས་འབྤེལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་དང་འགལ་བ་མ་རྤེད་
དམ་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། ངས་ཆང་ས་དཔང་ཡྱིག་ང་ཚོས་བཟོ་མྱི་ཆོག་པ་དྤེ་ཡང་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ག་རྤེ་
ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔང་ཡྱིག་ལ་སོན་འགོའ་ིངོ་སོད་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་འད་སོད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
ཞུས་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དྤེང་སང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཆང་
ས་རྫུན་མ་བརྒྱབས་ནས་འགོ་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། སྤུན་མཆྤེད་ཆང་ས་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་སོང་བ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱིས་ཞྱིབ་ཕྲ་བརག་དཔྱད་གང་འད་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོ་ངས་ཞྱིབ་ཕྲ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྫུན་མ་བཟོས་ནས་ང་ཚོ་བོད་
པ་མཚན་སྙན་གགས་ཆགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་སོན་འགོའ་ིདཔང་ཡྱིག་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ཁབ་ཁོངས་འོག་ལ་སྱིད་སྡུག་ཁག་ཡོད་པ་རྤེད། ཕ་ཡུལ་གཅྱིག་པ་ཡོད་པ་རྤེད། སུ་གཅྱིག་གྱིས་རྫུན་མ་ཡྱིན་པ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་བསམ་བོ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བཏང་ནས། ང་ཚོའྱི་སོན་འགོའ་ིཚུལ་དུ་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་
རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཉྤེ་དུས་སུ་ག་རྤེ་བྱས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཟྤེར་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་
ལྟར། རྒྱ་ནག་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༢༠༠༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་ལ་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་
ན། རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་ཆྤེན་སབས་ ༩ པའྱི་ཚོགས་ཐྤེངས་ ༢༥ པའྱི་ཐོག་ཀྲུང་ཧ་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་གྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་བཀོད་ཁབ་བྱས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང ༣༦ ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་
ན། འཆར་ལྡན་བུ་བཙའྱི་ལག་བསྟར་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ ༢༠༠༢ ལོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་དྤེ་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཚོགས་འདུ་མང་པོ་ཞྱིག་འཚོགས་སོང་། 
དཔྤེར་བཞག་ན་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་འགོ་བཙུགས་པའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་གསུངས་དང་།) ཁོང་ཚོའྱི་མཛད་གཙོ་དྤེའྱི་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་
ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའྱི་ཐོག་ནས་སྤེ་སྒོ་བཀག་པ་དྤེ་ཚོའྱི་གངས་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་དུས། ཕྲུ་གུ་དུང་ཕྱུར་
བཞྱི་ཡྱི་ཚེ་སོག་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དྤེའྱི་གངས་ཀ་དྤེ་ཨ་རྱི་དང་། ཁྤེ་ན་ཊའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱི་འབོར་དང་མཚུངས་
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བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་འད་ཞྱིག་བཤད་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་ཉུང་ཙམ་གནང་ན་མ་གཏོགས་
འཐུས་ཚང་ཞྱིག་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་རང་སྒྤེར་གྱི་ངོས་ནས་ཚོགས་དུས་ ༩ པར་སྒྤེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
ཞྱིག་ཁུར་རྱིས་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཟྤེར་ན། མ་ཡུམ་བཟང་མོ་ཟྤེར་བ་དྤེ་འད་ཞྱིག དྤེ་ཆབ་སྱིད་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཆྤེན་དོན་ཆྤེན་བྱས་ཏྤེ་རྒྱུན་རྱིང་པོར་བསམ་བོ་མ་བཏང་བར་ཐད་ཀར་ཁུར་ཡོང་བ་དྤེ་འད་
མྱིན། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་ག་རྤེ་བཤད་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། མ་ཡུམ་བཟང་མོ་ཟྤེར་བ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་དཔྤེ་བཟང་ཞྱིག་སོད་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་ཤག་ལ་དྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཞུ་དུས་ངའྱི་དྤེའྱི་ནང་ལ་མ་ཡུམ་བཟང་མོ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་ཆ་རྤེན་གང་འད་
ཞྱིག་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བུ་ཕྲུག་ལྔ་ཡོད་པའྱི་མ་ཡུམ་དྤེ་ཚོ་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་དཔྤེར་ན་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཡན་ཡྱིན་པའྱི་བུ་
ཕྲུག་ལྔ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་དང་། དྤེ་མྱིན་གྱི་བུ་ཕྲུག་བཅུ་ཡོད་པའྱི་ཨ་མ་དྤེ་ཚོར་མ་ཡུམ་བཟང་མོ་ཟྤེར་བའྱི་མཚན་མཐོང་དྤེ་འད་ཞྱིག 
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་ཤག་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་
འཁོལ་གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་ལན་དྤེའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གནང་འདུག་ཟྤེར་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བུད་མྤེད་དང་འབྤེལ་
བའྱི་བུ་ཕྲུག་གསུམ་ཡོད་པ་ལ་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག མྱི་འཐུས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་ག་རྤེ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བུ་ཕྲུག་དྤེ་ཚོ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཤྤེས་རྱིག་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། བུ་ཕྲུག་གསུམ་ཡན་ཆད་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཨ་མ་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག གང་ཡང་
བྱས་མྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ངས་ཨ་མ་དྤེ་ཚོ་ལ་མ་ཡུམ་བཟང་མོ་ཞྤེས་གཅྱིག་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་མ་གཏོགས། བུ་ཕྲུག་
དྤེ་ཚོ་ལ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཤད་མྤེད། དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་ཨ་མ་དྤེ་རྤེད། བུ་ཕྲུག་གསུམ་ཡན་ཆད་ལ་ཤྤེས་རྱིག་
གྱི་ཐོག་ནས་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཨ་མ་ལ་ག་རྤེ་བྱས་འདུག ཨ་མ་ལ་གང་ཡང་རག་མྱི་འདུག དྤེ་འད་
ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་ངས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཞུས་པ་རྤེད་མོད་ཀང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་མུ་
མཐུད་བུ་ཕྲུག་གསུམ་ཡན་དྤེ་ཚོར་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཨ་མ་དྤེ་ཚོར་སྤེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
སྤེལ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། མུ་མཐུད་ནན་འདོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

མཇུག་དྤེར་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། སོན་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་བསམ་བོ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་རྱིས་
འགོ་ནང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༡༦ ལོར་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་བའྱི་ལས་འབོར་དྤེ་ལ་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་
འབུམ་གཉྱིས་ཁྱི་དྲུག་ཡན་དྤེ་འད་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིས་འགོ་ཕོན་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེར་སང་ཆུང་བྱས་ཏྤེ་
ཞར་དང་ཞོར་དུ་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་འད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རྤེད་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་གལ་ཆྤེན་ནང་གྱི་དོན་ཆྤེན་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། མཇུག་དྤེར་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཕྱི་ལོགས་ནས་
ལྟ་བསད་ཀྱི་ཡྱིན། ནུས་ཤུགས་སྤེལ་མཁན་གྱི་ཀརྨ་སོལ་མ་ལགས་ད་ལྟ་དངོས་འབྤེལ་དམྱིགས་བསོས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་མ་རྤེད། 
མོ་རང་ལ་ལས་ཀ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་ཀྱི་ལས་ཀ་མང་པོ་བྱྤེད་མོང་ཡོད་པ་ཧ་གོ་གྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་མཐོང་སང་ལ་
བུ་མོ་ཁ་གསང་ཁོག་ཡངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཀང་མཐོང་སོང་། མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚོས་ལྟ་བསད་ཀྱི་ཡྱིན། བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་
ཀྱི་ལས་འགུལ་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་བྱས་སོང་ཞྤེས་གང་དུ་སོང་ནའང་ལྟ་བསད་ཀྱི་ཡྱིན། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་མཐའ་མཇུག་དྤེ་ལ་ཞུ་རྒྱུར། 
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བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་གལ་ཆྤེན་དོན་ཆྤེན་དུ་བརྱིས་ནས། དོན་འཁོལ་ལག་བསྟར་དོ་ནན་གནང་
དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་བུད་མྤེད་ཀྱི་ལས་དོན་སོར་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཟབ་སོང་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དངུལ་དྤེ་ཕར་རོགས་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་མྱིན་པར། སོན་མ་ནས་རྤེ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བུད་མྤེད་ཀྱི་ཆྤེད་ལས་པའྱི་ཤྤེས་
ཡོན་གྱི་སྤེ་ནས་ཡར་ཐོན་གྱི་ཤྤེས་བྱ་དྤེ་འད་རགས་ཐབས་སུ། བུད་མྤེད་སོར་ལ་དཔྤེ་བཞག་ན་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྒང་ལ་བུད་མྤེད་ཀྱི་
ཆྤེད་ལས་པ་མང་པོ་འདུག ད་ལྟ་སོན་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཆྤེད་ལས་པ་མྤེད་པ་ཡྱིན་
ན། འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཆྤེད་དམྱིགས་ཀྱི་འདུ་ཚོགས་དང་བགོ་གྤེང་དྤེ་འད་དང་ཟབ་སོང་རྱིགས་ངྤེས་པར་དུ་
དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཞྤེས་རྱིས་འགོ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བཞག་ནའང་ནང་དོན་གྱི་ཆ་ནས་དཔྤེར་ན། 
སང་ལ་ར་རྒྱུགས་ཞོར་དང་མྤེ་ཏོག་འཐུ་ཞོར་བྱས་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ལ་དོན་གནད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་
པར་ཡྱིན་ནའང་བགོ་གྤེང་གྱི་ནང་ལ་ནང་དོན་གསར་པ་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་ནས་བུད་མྤེད་ཀྱི་ཆྤེད་ལས་མཁས་དབང་ད་ལྟ་རྒྱལ་
སྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་དང་གོ་བསྡུར་བྱས་ཏྤེ། ང་ཚོས་གང་དང་གང་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་དྤེ་ཟྱིན་པ་རྤེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་ད་ལྟ་འདྱིར་ཟུར་
བཀོལ་སླྤེབས་པའྱི་སབས་ལ་རྱིས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་གཅྱིག་པུ་དྱིས་རྒྱུ་རྤེད། བཤད་ས་རག་གྱི་འདུག་བསམས་ནས་ག་པར་
ཡྱིན་ནའང་གང་བྱུང་དུ་བཤད་བསད་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་དམ། དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་མ་གཏོགས། སྟངས་
འཛིན་བྱྤེད་སབས་ད་དུང་ཚུར་མཛུབ་མོ་བཙུགས་གབས་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བུད་མྤེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སྤེལ་གྱི་ལས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཡོད་
པ་དྤེ་འཕྲལ་སྤེལ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བའྱི་གསལ་བཤད་དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སོན་ལ་ཞུས་ཚར་བ་
ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ངས་འགྤེལ་བརོད་འཐོལ་པ་མྱི་དགོས་པར་གསལ་བཤད་དྤེ་གསལ་པོ་བྱུང་
སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཆང་ས་སབས་ལ་ངོ་སོད་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་འདྱིར་དགོངས་འཆར་
ཞྱིག་བཏོན་གནང་སོང་། གོས་ཚོགས་ཚར་ནས་ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སྤེང་གྱིས་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། འབུལ་མ་
ཆོག་པ་རང་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་འབྤེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ཆང་ས་རང་གྱི་
ཡྱིག་ཆ་ནྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་སྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དངོས་འབྤེལ་གྱི་ངོས་སོར་ཡྱི་གྤེ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་
ནས་ལན་ཁང་འབྤེལ་ཡོད་གང་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཏྤེ། ཐག་གཅོད་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ཏན་ཏན་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གསུམ་པར་མ་ཡུམ་བཟང་མོ་ཞྤེས་དཔྤེ་བཟང་
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ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། ད་ལན་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེ་ལ་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་ཞྱིག་གནང་བར་བརྤེན། ད་ལན་རྱིམ་པ་དྤེ་ལ་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེས་
མ་འཐུས་པ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གཟྱིགས་ཕོགས་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
གཏྱིང་ཟབ་པོ་བྱས་ཏྤེ་ཡང་བསར་ཨ་མ་རང་ལ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་ཡོང་དུས། ཏན་ཏན་རང་
ཡང་བསར་བཀའ་བསྡུར་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཕོགས་བལྟ་གྱི་ཡྱིན། ངྤེས་པར་དུ་ཁད་
ལས་པ་རང་བསོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཁད་ལས་པ་ལས་བྱྤེད་ཅྱིག་བྱུང་ཆྤེད་
ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསོ་ལན་ཁང་ལ་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་རྱིམ་པར་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་དང་། ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསོ་ལན་ཁང་
ནས་ཀང་གསལ་བསགས་གནང་བ་རྤེད། གསལ་བསགས་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཁད་ལས་པའྱི་འོས་ཆོས་ཚང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྤེན་
གྱིས་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་མ་རྤེད། གང་ལྟར་ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་བྱྤེད་མ་རག་པའྱི་རྤེན་གྱིས་ལས་བྱྤེད་གཞན་ཞྱིག་ལ་འགན་མ་སད་རང་
སད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ནས་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་འཕྲལ་མར་ཁད་ལས་པའྱི་ལས་བྱྤེད་ཅྱིག་རག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད་གོས་
ཚོགས་ཚོགས་པའྱི་སབས་ལ་ཡང་། ང་ཚོའྱི་ལན་ཁང་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིག་ཆུང་ཕུལ་ཏྤེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་
ཁད་ལས་པ་དྤེ་གསལ་བསགས་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསོ་ལན་ཁང་ནས་དྤེ་འདའྱི་ཁད་ལས་རག་ཐུབ་
ན་དང་། དྤེ་མྱིན་ང་རང་ཚོ་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ཚོ་ལ་ལས་འགན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ལས་འགན་འཕར་མ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ཡྱིས་ཁུར་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ལ། ལས་བྱྤེད་
གཞན་ཞྱིག་ལ་སད་ནའང་ལས་ཀ་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་འཐུས་ཤོར་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་འདུག་ལ། དྤེར་བརྤེན་ཁད་ལས་པ་མ་བྱུང་ན་
ཆོད་གན་ཐོག་ནས་བསོས་པ་ཡྱིན་ན། གང་འད་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཡར་སྙན་སྤེང་ཞུས་བསད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་གསལ་
པོར་ཞུ་རྒྱུར། ཆོད་གན་ཐོག་ནས་བསོས་པའྱི་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ཡང་དངོས་གནས་ཁད་ལས་རང་ཞྱིག་རག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་
ཐྤེ་ཚོམ་ཡོད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་གལ་ཏྤེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་བུད་མྤེད་རང་གྱི་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་
བའྱི་ཐོག་ལ་ཁད་ལས་པ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ངྤེས་པར་དུ་ང་ཚོར་འབྤེལ་བ་གནང་རོགས་གནང་། ང་ཚོའྱི་འདྱི་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་
པའྱི་ལས་གཞྱི་གལ་ཆྤེན་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་ཁད་ལས་པ་ཞྱིག་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་
སབས་རྤེ་ང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་དྤེ་འད་ཚོགས་ཡོང་དུས། དངོས་གནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རྤེད་མོད། ལས་དོན་བྱྤེད་
ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྤུས་དག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ན་བསམ་པ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་སབས་ལ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་
ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་མཉམ་དུ་ཞར་ཞོར་ལ་ཚོགས་འདུ་དྤེ་འད་གོ་སྱིག་བྱས་ཏྤེ་ཕྱིན་པ་དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སོང་། དྤེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ཡག་པོ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོ་ཚང་མའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་
པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སྤེ་ཁྱིད་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཐོབ་རྒྱུ་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཡར་བཞྤེངས་པའྱི་ཞོར་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༩ པ་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་དྤེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་
བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༩ པ། 
༄༅། །རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར། 
ར ྱིས ་འ ག ོ་
ཨང་། 

རྱིས་བརོད། སར་ཆ་ཧྱིན་སྒོར། བ ཀ འ ་འ ཁ ོལ ་ཞུ ་
འཆར། 

ཟུར་བརོད། 

༡་༤(ཅ་༨) ས ོ་ནམ ་ཡར ་རྒྱས ་ལས ་
གཞྱི། 
(ལ་དྭགས་བས ོད་ནམས་
གྱིང་དང་། ལ་བྱང་ཁག་ཏུ་
འཕྲུལ་རྨོས་ཀྤེག་ཀར་དང་
ཡོ་ཆས། དྤེ་བཞྱིན་ཇྱི་སྱི་སྱི་ 
JCB གས ར ་ཉ ོའ ་ིལ ས ་
འཆར།) 

༡༠༠ ,༠༠ ,༠༠༠ ་
༠༠ 

༡༠༠,༠༠,༠༠༠་༠༠ རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ནས་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་
གྱིང་དང་ལ་བྱང་ཁག་ཏུ་འཕྲུལ་རྨོས་
ཀྤེག་ཀར་དང་ཡོ་ཆས། དྤེ་བཞྱིན་ཇྱི་
སྱི་བྱི་ JCB གསར་ཉོའ་ིལས་འཆར་
ཆྤེད་སྒོར་འབུམ་ ༡༠༠ བསྩལ་རྒྱུའྱི་
ཞལ ་བཞ ྤེས ་ཡ ོད ་པ ་ནས ་ཕ ྱི་ལ ོ་
༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ནང་ཚུད་སྒོར་འབུམ་ 
༦༠ གནང་གཏན་འཁྤེལ་བ་དང་ཕྱི་
ལ ོ་ ༢༠༡༥་་་༡༦  རྱིས ་ལ ོའ ་ིནང་
སྒོར་འབུམ་ ༤༠ ཙམ་གནང་འཆར་
ཡོད་པ་ལྤེན་བྤེད་ཆོག་པ་ཞུ། 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པ་ཟྤེར་དུས། ད་ལྟ་ནས་ཉྱིན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་དཔལ་
ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༩ པ་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྣམ་པ་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་གཉྱིས་བཟོས་ཏྤེ་ཚོགས་གཙོར་བསྟན་མ་སོང་། དྤེ་འད་ཞྱིག་བཟོས་ཞྤེས་ཚོགས་གཙོས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། 
ཚོགས་གཙོས་ཁ་སང་དྤེ་མཐོང་སོང་། མཐོང་ནས་ཚོགས་གཙོས་ད་དུང་རྱིས་ལོར་ལྟ་སྟངས་ཡག་པོ་བྱུང་མྱི་འདུག 
༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལ་འབུམ་ ༦༠ རག་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལ་འབུམ་ ༤༠ རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམས་ནས། ད་
དུང་ལས་བྱྤེད་ཅྱིག་བཏང་སྟྤེ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལ་འབུམ་ ༤༠ ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་འབུམ་ ༦༠ རང་ཞུས་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ལན་ཞྱིག་ཀང་བསྐུར་བ་ཡྱིན། ལན་སོད་མཁན་གྱིས་གོ་བརྡ་ཏག་ཏག་སོད་
ཐུབ་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་བྱུང་ཡོད་དམ། འདྱིར་གསུང་རྒྱུར་ལྟར་ན། ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
འབུམ་ ༦༠ ཡྱིན་གསུངས་འདུག དྤེའྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་འགོ་སྟངས་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བར་
བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ནྱི་སྒོ་བརྒྱབས་ཟྱིན་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལན་གོས་ཚོགས་ལ་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་འབུལ་རྒྱུ་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་མ་བྱུང། སྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ལོའ་ིསོན་རྱིས་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་བསོན་ཏྤེ་རྱིས་འགོ་བཏོན་
རྒྱུ་དང་དངུལ་ལག་ཡོད་ན་སོད་ཆོག་སའྱི་རྱིས་འགོ་ཞྱིག་བཏོན་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། དངུལ་ཞྱིག་ཀང་གནང་གྱི་ཡོད་
པའྱི་དགོངས་བཞྤེས་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སབས་དྤེར་ང་ཚོས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་རྱིགས་ཞུ་བདྤེ་མ་བྱུང་། ཞུ་རྒྱུའྱི་
སོབས་པ་ཞྱིག་སྤེས་མ་སོང་། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་དངོས་འབྤེལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་ཁ་སང་
ཉྱིན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་འབུམ་ ༦༠ བསླྤེབས་ཚར་སོང་། ཁ་སང་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་གནང་ཕོགས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ཏྤེ་གང་འད་
གནང་ན་ཡག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་དུས། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་ནྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལན་འགོ་བཞྱིན་
པའྱི་ལོ་ཡྱི་བསོམས་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་བསླྤེབ་རྒྱུར་འབུམ་ ༦༠ དྤེ་ཡྱི་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ལོགས་སུ་བྱས་ཏྤེ། ད་ལོ་ 
༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ནང་ཞུས་ཏྤེ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ བསླྤེབས་དུས། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་སྒང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་
འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དང་པོ་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། གང་ལྟར་དངུལ་དྤེ་བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད་དྤེ། དཀའ་ངལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་
བྱུང་སོང་། ཡང་བསར་རྤེས་ལ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ས་མ་རྤེད་བསམས་ནས་མཐའ་མ་དྤེར་ད་ལན་འདྱིར་སར་ཆ་ཞྱིག་གྱི་ངོ་
བོའ་ིཐོག་ནས་ཁུར་ན་ཞྤེས་དྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སྟོན་གང་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། 
གང་ལྟར་རྤེས་སུ་རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་ནས་དཀའ་ངལ་མྱི་ཡོང་བ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་ཟུར་བརོད་ཀྱི་ནང་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་བརོད་བྱ་དྤེ་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་
འགལ་བ་ཆྤེན་པོ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ངས་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་འཚོལ་གྱི་ཡོད་མོད། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ནས་
རྤེད་མ་སོང་། དངུལ་གང་རུང་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་ ༣ གྱི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཐུབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དངུལ་བངས་ནས་ཟླ་བ་ ༣ གྱི་ནང་ལ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བ་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིག་གཞྱི་ལུང་འདྤེན་བྱྤེད་དགོས་བསམ་མོད་ཀང་རྤེད་མ་སོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཅྱིག་བཙལ་གནང་ན་རྤེད་མྱི་ཡོང་ངམ། ད་ལྟ་བགོ་གྤེང་འགོ་བཞྱིན་པར་ཕག་རོང་མཁན་སྱི་འཐུས་དྲུག་ཙམ་ཞྱིག་འདུག ཁ་
སང་གྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ལྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་བཞྱི་ལ་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་ལག་ཙམ་ཞྱིག་འགག་སོང་། དྤེ་རྱིང་ཡང་
ལས་རྱིམ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་གཟྱིགས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་དྤེ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁ་སང་རྤེའུ་མྱིག་འབྱི་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དང་པོ་བཀའ་ཤག་གྱི་
རྒྱབ་གཉྤེར་མྤེད། སར་ཆ་ཧྱིན་སྒོར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་ཞྤེས་རྤེའུ་མྱིག་ཅྱིག་ལག་མ་འབྱི་དགོས་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་དངུལ་དྤེ་མདང་དགོང་ནས་དོགས་པ་ཟ་ས་དྤེ་ག་རང་རྤེད། 
རགས་དྤེ་འདྱིར་བརྒྱབས་བཞག་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ང་རང་ཚོའྱི་རྱིས་ལ་ཚུར་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ནང་ལ་རག་གྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་འབྱི་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ཏྤེ། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ལ་ང་རང་ཚོར་
ཚུར་བཅུག་རྒྱག་སའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་སོང་ན་ཡག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གང་ལྟར་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ནམ་རྒྱུན་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བར་བརྒལ་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སའྱི་དུས་ཚོད་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་དང་། རོགས་དངུལ་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ། ཁག་ཅྱིག་ལ་ད་ལྟ་འཕྲལ་དུ་མ་གཏོང་
རོགས། རྤེས་སུ་གཏོང་རོགས་ཟྤེར་བ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་མོད། ཁག་ཅྱིག་ལ་མ་ལྤེན་རང་ལྤེན་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདའང་ཡོང་
སྱིད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སབས་ལ་གང་འད་ཞྱིག་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ཏྤེ་ད་ལྟའྱི་འདྱི་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ལྟ་
རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིག་ཆ་གསར་པ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་བཟོས་ཏྤེ་བསམས་ཕྤེབས་རོགས་གནང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་གང་མགོགས་
མགོགས་ཤྱིག་བསམས་ཕྤེབས་རོགས་གནང་མ་གཏོགས། དྤེ་རྱིང་ནས་བཟུང་ང་ཚོའྱི་སོན་རྱིས་དྤེ་སྒོ་བརྒྱབས་ནས་གཏོང་ལྤེན་
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ཁྱིམས་ཡྱིག་བཟོ་རྒྱུར་ག་སྱིག་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ཕག་རོང་མཁན་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ཏྤེ། ད་དུང་དྲུག་ཡོད། 
གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་རོགས་གནང་། དྤེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་མང་པོ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་མྤེད་རྣམ་པ་ཚོས་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་
གཟྱིགས་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཟུར་བཀོལ་གྱི་ ༡་༤ ནང་གསྤེས་ཇ་པ། དྤེའྱི་ཟུར་འཛར་ ༧ དྤེ་ལ་ཁ་སང་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན། སྤེལ་ཀོབ་ཏུ་གཞུང་ཞབས་བགྤེས་ཡོལ་བགྤེས་ཤག་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་གསུངས་པ་དྤེར་ངས་ཁ་སང་ངས་
བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་དྤེ། ས་ཆ་དྤེ་ག་པར་རྒྱག་གྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དུས། དྤེ་གཞུང་གྱི་ས་ཆ་རང་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་
གནང་སོང་། ང་རང་གྱིས་ནོར་མྤེད་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཅྱིག་བྱས་ན་བཀའ་འདྱི་འདྱི་ཞུས་ནས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ལ་ཐུགས་
ཕན་གསོས་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམས་བྱུང་། ས་གནས་ཁག་ལ་ཞྱིང་ས་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་མང་ཆྤེ་བ་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་ཡོད་
བསད་པ་རྤེད། དྤེ་མ་འོངས་པར་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། གཞུང་ས་དྤེ་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་ས་ལ་ཡོད་
གསུངས་དུས། གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ངའྱི་ཤྤེས་རོགས་ལ་ད་ལྟ་གཞུང་སའྱི་ས་ཆ་དྤེ་ཚོ་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་མྱིང་སྒང་
ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་དགྤེ་མཚན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚང་མ་འདྱིར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གནས་ཚུལ་ག་བར་ཁབ་འགོ་གྱི་ཡོད་མྤེད་
ཧ་གོ་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོར་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཡོད་དམ་མྤེད། 

དྤེ་ནས་གཅྱིག་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟྤེར་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིད་སོང་གྱིས་སོན་མ་གསུངས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
༢༠༢༠ ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠།༥༠ ཟྤེར་ནས་བོད་མྱི་མང་བ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སླྤེབས་བསད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དྤེ་ག་རང་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། གལ་སྱིད་དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ལ་ད་ལྟ་རང་ལ་ས་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ས་སྟོང་ལ་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། དྤེར་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ཁང་པ་དྤེ་ཚོ་བྤེད་སོད་
གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མྤེད། ཡང་ངྤེས་པར་དུ་གསར་རྒྱག་གནང་དགོས་པའྱི་དགྤེ་མཚན་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། མང་པོ་ཞྱིག་
གཞྱིས་སྟོང་ཆགས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་དུས། དྤེ་ཚོ་ལ་བྤེད་སོད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་
འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྤེལ་ཀོབ་ཀྱི་བགྤེས་ཤག་རྒྱག་ས་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་
བཞྱིན། ང་རང་ཚོ་རང་གྱི་ས་ཆ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྤེལ་ཀོབ་ཞྱིང་འབོག་གྱི་ས་ཆ་ལ་བརྒྱབ་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་
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ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་གཉྱིས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་ཁང་པ་གསར་པ་དྤེ་དག་བརྒྱབས་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ཏྤེ། ད་ལྟ་ཡོད་བཞག་པའྱི་གཞྱིས་ཁང་
ནང་ནས་བགོ་འགྤེམས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་བགྤེས་ཤག་གྱི་ཆྤེད་དུ་
གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཁང་པ་ཡོད་བཞག་པ་དྤེ་དག་བགོ་འགྤེམས་བྱས་ཏྤེ་འགོ་རྒྱུ་དྤེས། འདང་གྱི་མྱི་འདུག་ལ་ད་ལྟའྱི་སབས་སུ་
མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གཉྱིས་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་ཁུངས་ལ་
འཁྱུག་ཙམ་ཕྤེབས་རོགས་གནང། སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གུང་ཚིགས་བར་
གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་
རྤེད། གོང་དུ་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་འདྱིར་དགག་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
གོང་དུ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་བཞྱིན་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་འདྱི་རྤེའུ་མྱིག་གྱི་ཆ་ནས་ཏན་ཏན་འདྱིར་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་
ཞྱིག་འདུག་མ་གཏོགས། སྱིར་བཏང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་ནས་འགལ་བ་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། སོན་རྱིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་
སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༢ པ་ནང་གསྤེས་གསུམ་པ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལུང་འདྤེན་ཞུ་རྒྱུར། "དབུས་
སམ་ཕོགས་མཐའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་སྤེ་ཚན་གང་དུའང་ཁུངས་དྤེའྱི་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་ཀྱི་བྱུང་སོང་ནང་མ་འཁོད་པའྱི་དངུལ་
འབབ་ཅྱིག་བྱུང་ཚེ། ཟླ་གངས་གསུམ་གྱི་ནང་ཚུད་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་རྱིས་ཁོངས་སུ་བཅུག་ཟྱིན་པ་དགོས།" འདྱི་
གསལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་དུ་བཅུག་པ་ལ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་ན་ཕོགས་བསོམས་མ་
དངུལ་ནང་དུ་བཅུག་སའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་རྤེད། ཟླ་གངས་གསུམ་དྤེ་རྱིང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། དངུལ་དྤེ་ཁ་སང་ཁས་ཉྱིན་རང་འབྱོར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རྤེད། བྱས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འགལ་བ་མྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག ཚུད་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་ཚུད་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་ ༡་༤ ཇའྱི་ཟུར་འཛར་ ༧ པ། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༤ པ་འདྱི། སྤེལ་ཀོབ་ཏུ་གཞུང་
ཞབས་བགྤེས་ཡོལ་བར་བགྤེས་ཤག་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་ཟྤེར་བ་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཡྱིན། ལས་གཞྱི་འདྱིར་རྒྱབ་སོར་ཡོད། ལས་
གཞྱི་འདྱི་གནང་སའྱི་སྤེལ་ཀོབ་ཀྱི་ས་ཆ་འདྱི་ངས་བསམ་པར་བོད་ཁྱིམ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་བཞག་པའྱི་ས་ཆ། 
སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་པའྱི་དཔྤེ་སྟོན་དང་སོང་བརྡར་ལས་གཞྱིའྱི་ཆྤེད་དུ་སོན་མ་གནང་བ་རྤེད་ཅྤེས་དན་གྱི་ཡོད། བྱས་ཙང་ལས་
གཞྱི་འདྱི་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་ཐད་ལའང་བཀའ་ཞྱིག་གནང་
སོང། ད་ལྟ་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་འདྱིའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོང་བརྡར་གནང་ས་དང། ས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྩྭའྱི་
ཁང་པ་བྱས་ནས་གང་ལྟར་སོལ་རྒྱུན་ཐོག་ནས་སོང་བརྡར་གནང་ས་དང་། གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་དཔྤེ་སྟོན་སའྱི་ས་ཆ་གནད་འགག་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་སོན་མ་ནས་དྤེ་འད་གནང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་གྱི་སོང་བརྡར་བྱྤེད་སའྱི་ས་ཆ་འདྱི་བགྤེས་ཤག་བསོན་
ས་ཞྱིག་ལ་ཕར་གནང་གྱི་ཡོད་ན། སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་བཀའ་ཤག་རང་གྱི་ངོས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡྱི་ཐང་ཆད་
པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ས་ཆ་འདྱི་ཕར་བཞག་ནས་འདྱིར་ཁང་པ་བསོན་རྒྱུའྱི་འཛུགས་
སྐྲུན་གནང་སབས། དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་གོ་དགོས་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་བའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་དང་། དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དྤེ་ཐོག་མར་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་
སྤེ་ནས་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་ཆྤེད་དུ་ཞུས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུས་མྤེད་པར་བརྤེན་ཐོག་མར་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་
དང་། ད་ལྟ་བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་གཉྱིས་འགལ་ཟླ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརྤེན། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ། 
 དྤེ་ནས་ཁ་སང་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་ཐོག་ལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་ངས་
ནོར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་གནང། ཁ་སང་དྤེ་འད་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང། གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་ནའང་
ལག་བསྟར་གནང་དང་མྱི་གནང་རང་མོས་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང། ངས་གོ་བ་འདྱི་འགྱིག་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་
ནས་གཉྱིས་པ་དྤེར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་ན། འདྱིར་གཞུང་གྱིས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་དན་
གྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ངས་གོ་བ་ཏག་ཏག་ཡྱིན་དང་མྱིན་ཐོག་ལ་བཀའ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཉྱིས་པ་དྤེ་འདྱི་
ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཐ་འདྱི་ཡྱིན། བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་སོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ཡོད། འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཟུར་འཛར་ ༡༠ པའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་
རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་བུད་མྤེད་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་རག་ཏུ་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ཚོར་སང་མྤེད་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་
མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། བྱས་ཙང་ངས་དྤེ་དག་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་སྤེས་པ་ཕོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་རྒྱབ་སོར་ཆ་ཚང་ཡོད་ཅྤེས་
ཟྤེར་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ངས་ཡར་གཅྱིག་ལངས་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། གཉྱིས་ཐད་ནས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལས་གཞྱི་ཁག་ ༦ འདུག ཁག་ ༦ 
ནང་ནས་གཅྱིག་འདྱི་ངས་ཕྲན་བུ་མགོ་འཚོས་མ་སོང། བྱས་ཙང་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཀྱི་
ལས་འཆར་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག  གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཟྤེར་བ་འདྱི་སོན་མ་ངས་རྱིས་འགོ་དྤེ་ལོ་མང་སོན་ལ་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་མཇལ་མོང་། འདྱི་སབས་ཀྱི་འགྤེལ་བཤད་འདྱི་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་དྲུང་ནས་དངུལ་
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བསྡུས་ནས་ལས་བྱྤེད་ཅྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན། སབས་དྤེ་དུས་ཕར་ཚུར་རོགས་པ་བྱ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་རྱིང་
བུད་མྤེད་ཀྱི་ལས་འཆར་ནང་ལ་རྱིས་འགོ་འདྱི་ཕྤེབས་བསད་དུས། འདྱིའྱི་ལས་འཆར་འདྱི་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང། 
དབྱྱིན་སད་ནང་དུ་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། He for She/She for He ཟྤེར་བའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། ཡང་མྱིན་
ན་རྒྱ་གར་ནང་དུ་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་གཉྤེན་སྱིག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་སོར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
འདའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ནམ། གཙོ་ཆྤེ་བའྱི་དོན་དག་གཙོ་བོ་འདྱི་ལས་འཆར་འདྱི་ག་རྤེ་རྤེད་དམ། ངས་གསལ་པོ་དྤེ་ཙམ་ཤྤེས་མ་
སོང། 
 དྤེ་ནས་མཐའ་མ་དྤེར་ད་ལྟ་བར་དུ་ངས་སྱི་འཐུས་ནང་དུ་ཐུགས་སང་གཞྤེན་སྐུལ་ཕུལ་མ་མོང། དྤེ་རྱིང་ཐུགས་སང་
གཞྤེན་སྐུལ་ཆགས་གབས་ཆགས་གབས་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕུལ་ས་འདྱི་སྐུ་སྤེས་མ་ཚོ་ཡྱིན་སྟབས། སྤེམས་ཁལ་གང་
ཡང་མྱི་འདུག་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འདྱི་ཡྱིན། ནུས་ ཤུགས་སྤེལ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་
རང་བཞྱིན་གྱི་ནུས་ཤུགས་ཡོད་པ་འདྱི་ཕྲུ་གུ་བཙའ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་སང་ཉྱིན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་འདྱི་རྤེད། 
བྱས་ཙང་རང་བཞྱིན་གྱི་ནུས་ཤུགས་ཡོད་པ་འདྱི་བུད་མྤེད་ཚོར་ཟབ་སོང་གནང་བའྱི་སབས་སུ། ཟབ་སོང་གནང་མཁན་ཚོས་
བུད་མྤེད་ཚོར་ང་ཚོར་ནུས་པ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་བུ་ལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འདྱིར་མཐུན་འགྱུར་
བྱྤེད་དགོས་འདུག ཕྲུ་གུ་གང་མང་མང་སྤེ་དགོས་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་བཀའ་སློབ་འདྱི་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་
བཀོད་མངགས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་དྱི་བའྱི་ཚུལ་དུ་ཞུས་ནས་མཚམས་འཇོག་གྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྤེལ་ཀོབ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཞྱིང་འབོག་གྱི་ས་ཆ་འདྱི་དྤེ་ག་རང་རྤེད། བོད་ཁྱིམ་ནས་ཞུས་
བཞག་པའྱི་ས་ཆ་འདྱི་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ས་ཆ་འདྱི་ཐག་ཆོད་ནས་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ག་རྤེ་འདུག་ཞུས་ན། སྤེས་ལྡན་སོ་
ནམ་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་མྱིན་གྱི་འདྱི་ལ་བརྒྱུད་རྱིམ་རྱིང་པོ་ཞྱིག་འདུག གང་
ལྟར་སྤེས་ལྡན་སོ་ནམ་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐུགས་སང་ཉུང་དུ་བཏང་བ་དང་། ཞྱིང་ལས་ཐོག་ལ་ཉུང་དུ་བཏང་ནས་ཐག་
གཅོད་བྱས་བཞག་པ་ཞྱིག་མྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཞྱིང་འབོག་གྱི་ས་ཆ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཐོག་མར་ས་ཆ་
གནང་བའྱི་སབས་སུ་ཨྤེ་ཀར་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་ ཤྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ནས་སྱི་པའྱི་བདྤེ་རའྱི་ཆྤེད་དུ་དགོན་པར་གནང་བཞག་
པ་དང་། འདྱིའང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་མར་དགོངས་པ་ཡོད་པ་བཞྱིན་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དྤེ་འདའང་སོན་མ་ནས་བྱུང་བསད་
ཡོད་པ་རྤེད། འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་སོ་ནམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སང་ཆུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་མྱིན། མ་གྱིར་ཡོད་
པའྱི་ས་ཆ་ནང་ནས་ས་ཆ་ཨྤེ་ཀར་དགུ་གཅྱིག་ང་ཚོས་ཟུར་བཏོན་བྱས་ནས། བགྤེས་ཤག་རྒྱག་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་བཞག་པ་ཆགས་
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བསད་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། སྤེས་ལྡན་ལས་གཞྱི་དྤེ་དག་སར་བས་ལག་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ལྟ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་རང་ཁ་རང་གསོ་
ཆགས་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང་། ད་དུང་ལས་འཆར་ཁག་དང་ས་གནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་གནས་བབ་ཡག་ཐག་ཆོད་འགོ་
བསད་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་བུད་མྤེད་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ངྤེས་པར་དུ་བུད་མྤེད་གཅྱིག་
པུས་བཀའ་གནང་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་མ་རྤེད་ལ། དྤེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་དང་
དོགས་འདྱི་གནང་བ་འདྱིར་འགན་འཁྤེར་མཁན་དྤེའང་བུད་མྤེད་གཅྱིག་ཡྱིན་པས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། ད་ལྟ་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་ཙམ་གྱིས་མ་འོངས་ལས་དོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ལ་དགོངས་
འཆར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་རྤེ་བའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་ནས་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཀྱི་འགྤེལ་བརོད་འདྱི་ངྤེས་པར་དུ་ངས་ཞུ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་བཞད་མོ་བཞྤེས་སབས་བུད་མྤེད་ཐོག་ལ་ཕྲན་བུས་ཏག་ཏག་མ་
བསད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་བྱུང། He for She ཟྤེར་བའྱི་ལས་འཆར་འདྱིའྱི་རྱིགས་སྱི་ཡོངས་འཛམ་བུ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུའང་རྤེད། གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སྤེལ་གནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
འདྱིའྱི་སྙྱིང་དོན་འདྱི་བུ་གཅྱིག་དང་བུ་མོ་གཅྱིག་ཐུག་རྒྱུའྱི་སད་ཆ་གང་ཡང་ཡྱིན་ས་མ་རྤེད། འདྱི་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་ན། ད་ལྟ་འདྱིར་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཡར་སྐུ་བཞྤེངས་གནང་ནས་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་གནང་བ་
ནང་བཞྱིན། བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་བུད་མྤེད་རང་པར་རག་ལུས་ཀྱི་མྤེད་པ། སྱི་ཚོགས་དང་འབྤེལ་བ་
ཡོད་པ། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཕོ་མོ་གཉྱིས་ཀས་མཉམ་ཞུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ཕོ་འདྱིས་མོའ་ིཆྤེད་དུ་
ཞྤེས་པའྱི་གོ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ལས་འཆར་འདྱི་བུྤེད་རང་གྱི་ནང་ཁུལ་ནས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་
ལ་ཕན་ཐོགས་ནས་འགོ་རྒྱུ་འདྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་འདྱི་ He for She ཟྤེར་བ་འདྱི་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ He for She 
ཟྤེར་བ་འདྱི་དངོས་གནས་བྱས་ན། བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཁུར་བཞྤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། 
 དྤེ་ནས་མཐའ་མ་འདྱི་དངོས་གནས་དང་གནས་རྤེད། ཁད་དུ་འཕགས་པའྱི་བུད་མྤེད་ལ་ཡོད་པ་གཅྱིག་འདྱི་འཇྱིག་རྤེན་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་སོག་སོད་རྒྱུ་འདྱི་རྤེད། འདྱི་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་པ་རྱིན་ཐང་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་
རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་གྱིས་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ངྤེས་པར་དུ་བུད་མྤེད་འདྱི་ཕྲུ་གུ་སྤེ་མཁན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
ལ་ངོས་འཛིན་ནས་མར་ལམ་སྟོན་གཅྱིག་དང་བཀའ་ཞྱིག་ཕྤེབས་དགོས་པ་རང་ཨྤེ་ཡྱིན་ནམ། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་
སྟོབས་ལ་ཕན་རྒྱུ་ཕར་བཞག ཁ་སང་ད་ལྟ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་གཅྱིག་ཙམ་བྱུང། འདྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་ཚུལ་རྤེད་
ཅྤེས་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་འདྱི་ཧ་ལམ་དྤེང་སང་ང་ཚོས་མྱི་འབོར་འཕྤེལ་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་འདྱི་གལ་ཆྤེན་
པོ་ཡྱིན་པ་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་མང་པོ་བཤད་ན་བུྤེད་ཁ་ཤས་ཀྱི་གཟུགས་པོའ་ིསོན་ཐོག་ནས་སྤེ་མ་
ཐུབ་མཁན། ཁ་ཤས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྒྤེར་གྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་སྤེ་མ་ཐུབ་པ། གང་ལྟར་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་
རྤེན་པས་སོ་སོའ་ིསྤེམས་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ Dozen གཅྱིག་ཡོད་ཆོག་བསམ་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་བྱུང་བ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་
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སྤེམས་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་མ་སྤེས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་ར་དོན་དང་མྱི་རྱིགས་ལ་སྤེམས་ཤུགས་དྤེ་ཙམ་མྤེད་པ་ལྟ་བུའྱི་ཚོར་སང་
ག་ལྤེར་ག་ལྤེར་འགྱུར་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་འདུག་ཅྤེས་གསུང་མཁན་བྱུང། གང་ལྟར་བུད་མྤེད་ཀྱི་ཁད་པར་ཅན་གྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གཞུང་འབྤེལ་རང་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་བུད་མྤེད་ཀྱིས་ཕྲུ་གུ་མང་བ་སྤེ་རྒྱུ་འདྱི་བུད་མྤེད་
རང་པའྱི་ཐོག་ལ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་མྱི་འབོར་འདྱི་ཉུང་དུ་
ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་བོ་འཚབ་ཡོད་པ་འདྱི་དྤེ་ས་གོས་ཚོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་
བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཕོ་མོ་གཉྱིས་ཀས་འགན་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་གནང་དགོས་ས་རྤེད་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ཀང་དགོངས་པ་ཆྤེར་བཞྤེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྱྤེད་བུད་མྤེད་དྤེ་དག་ས་
གནས་སུ་སོས་ནས། རྡ་རམ་ས་ལར་ཡར་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་སོ་སོའ་ིལས་ཤག་འདྱི་བང་རྱིམ་ཐོག་ནས་མཚམས་རྤེ་ལམ་སྤེང་
རག་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་གནས་སྟངས་ཡོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་སབས་སུ་བུ་མོ་ཧྤེང་པོ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གོང་གསྤེབ་དང་
ཡར་མར་ཁང་པ་གས་ནས་སོད་དགོས་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་ནས་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་
བཀའ་བསྡུར་གནང། ད་ལྟ་ཨར་ལས་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ནང་ནས་ལས་བྱྤེད་བུད་མྤེད་ཧྤེང་པོ་ཡྱིན་མཁན་ལ་ཐོག་བརྤེགས་གཅྱིག་
ཙམ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ཅྤེས་མཉམ་དུ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ཏ་པ་དང་ཐ་པ་ལ་བསམ་ཚུལ་མ་ཞུས་སོན་དུ། གོང་དུ་
ཕག་སྦྲྤེལ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བུད་མྤེད་ནུས་ཤུགས་ཐོག་ལ་བསམ་འཆར་ཕུལ་གནང་སོང། འདྱིར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་དྤེ་བཞྱིན་
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་བུད་མྤེད་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ། ང་རང་ཚོ་སྤེས་པ་ཕོ་ཚོ་ཆ་ཤས་
འད་མཉམ་བངས་དགོས་པ་འདྱིར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནམ་རྒྱུན་དུ་གོས་ཚོགས་ཁག་གྱི་ནང་དུ་བརོད་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
བསམ་ཚུལ་ཞུ་བའྱི་སབས་རག་ཏུ་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། འབྤེལ་ཡོད་ལས་འཆར་སྤེལ་མཁན་ཚོ་ཐུག་པའྱི་སབས་སུའང་དྤེ་ག་རང་
ཞུས་སོད་ཀྱི་ཡོད། ཟབ་སོང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལས་གཞྱི་ཁག་དྤེ་དག་གྱི་ནང་དུ་ཕོ་ཁོ་ག་གང་མང་མང་ཞྱིག་མཉམ་ཞུགས་བྱྤེད་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་མཐའ་མ་དྤེར་ལས་གཞྱི་ལམ་ལོང་འགོ་རྒྱུར། ཁོ་ག་ཚོས་ཆ་ཤས་བངས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་གཞྱི་འདྱི་
ལམ་ལོང་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་སབས་སབས་སུ་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་བུད་མྤེད་ནུས་
ཤུགས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་དུས། ཧ་ལམ་ཁོ་ག་ཚོར་གོང་རག་རྒྱུ་མྱིན་འགོ་བསམ་པ་ཞྱིག་དང། ང་ཚོའྱི་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་
གྱི་ཡོད་པའྱི་བསམ་བོར་གོ་ནོར་ཞྱིག་ཏན་ཏན་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིཨ་མ། སོ་སོའ་ིབཟའ་ཟླ། སོ་སོའ་ི
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བུ་མོ། ཁོང་ཚོ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོ་དགའ་འོས་པ་དང་། ང་རང་ཚོར་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་དུས། ད་ལྟ་
ལས་གཞྱི་དྤེ་དག་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 དྤེ་བཞྱིན་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་རྤེད། ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྤེའྱི་གཞུང་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ནས་རྒྱ་
གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུས་གནང་སོང། དྤེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཁ་སང་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་
བསམས་སོང་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་བྱུང་མ་སོང་ཞྤེས་བསམ་ཚུལ་ཞུས་གནང་སོང། ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་རྒྱ་གར་
གཞུང་དང་མྱི་མང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཡོད་པ་འདྱི་བསམ་ཤྤེས་རྒྱ་ཆྤེན་པོས་མུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། གཞུང་དང་གཞུང་
འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་རྤེ་ལྤེགས་འབུལ་གྱི་ལོ་ Thank you India ཟྤེར་བ་དང་། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་སོན་མ་མཇུག་མ་བསྡུས་
པའྱི་སོན་དུ། གང་ལྟར་ ༢༠༡༤།༥།༡༥ ལ་ UPA སྱིད་བོན་ Man Mohan Singh དབུས་པའྱི་ UPA གཞུང་གྱིས་ད་ལྟ་ 
Tibet Rehabilitation Policy འདྱི་ཐོག་མར་ཁབ་བསགས་བྱས་ནས། ད་ལྟའྱི་ BJP གཞུང་གྱིས་ལས་གཞྱི་འདྱིར་རྒྱུན་
འཁོངས་བྱས་ནས་གང་ལྟར་ས་གནས་མངའ་སྤེ་ཆ་ཚང་ལ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། མངའ་སྤེར་བཏང་བའྱི་ནང་ནས་དམྱིགས་བསལ་
ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ Himachal Pradesh རྤེད། Uttarkhand རྤེད། West Bengal རྤེད། Karnataka རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ལ་
དྭགས་ཁུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཕག་བསྟར་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་འགན་ཁྤེར་ནས་གསལ་བསགས་བྱས་ཏྤེ་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཐོབ་ཐང་མང་པོ་ཞྱིག་ཆ་སྙོམས་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་མང་པོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་བྱང་ཤར་གྱི་མངའ་སྤེ་མང་
པོའ་ིནང་དུ་ Ration card རྤེད། འོས་བསྡུ་བླུགས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཏན་ཏན་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྱིད་བྱུས་རང་མྤེད་པའྱི་
ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་ Bangladesh དམག་གྱི་རྤེས་སུ་བྱང་ཤར་ཁུལ་དུ་བོད་པ་ཚོར་ཆྤེ་མཐོང་དང་ཐོབ་ཐང་མང་པོ་
ཞྱིག་རག་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལས་གཞྱི་རང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཆ་སྙོམས་ལག་བསྟར་བྱྤེད་མ་ཐུབ་
པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ Tibet Rehabilitation Policy འདྱི་དམྱིགས་བསལ་
དབུས་གཞུང་གྱིས་རྐང་འགན་ཁྤེར་ནས་ལྡྱི་ལྱིར་ཚོགས་འདུ་མང་པོ་ཚོགས། མངའ་སྤེའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ཕག་སྦྲྤེལ་མྱི་ས་ཚོ་སད་
བཏང་ནས་ཐག་ཆོད་པོའ་ིངང་ནས་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མངའ་སྤེའྱི་གཞུང་ནས་བཀའ་རྒྱ་གཏོང་རྒྱུ་དང། 
མངའ་སྤེའྱི་གཞུང་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་རྒྱབ་སོར་བྱས་པ་དྤེར། ད་ལན་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་སླར་ཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་
མྱི་མང་། མངའ་སྤེ་གཞུང་ Himachal Pradesh རྤེད། Uttarkhand རྤེད། West Bengal རྤེད། Karnataka 
རྤེད། ཆ་ཚང་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང། གང་ལྟར་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཞུ་ཚོད་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་དང་འཐབ་རོད་ཆ་ཚང་རྒྱུན་འཁོངས་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་འདྱི་
རྒྱ་གར་གཞུང་དང་། རྒྱ་གར་མྱི་མང་རང་གྱི་བཀའ་དྱིན་གྱིས་ད་ལྟ་འཚོ་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱི་ཡོད་ཚད་ཀྱིས་
རྒྱ་གར་གཞུང་དང་རྒྱ་གར་མྱི་མང་ལ་བཀའ་དྱིན་བསམ་ཤྤེས་བྱ་རྒྱུ་དྤེ། ང་རང་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་
ཞྱིག་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན། ནང་སྱིད་
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དྲུང་ཆྤེ། ནང་སྱིད་ལན་ཁང་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མས་ཤུགས་བསོན་ནས། ད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་དྤེ་དག་ལ་
དབུས་ནས་ཕག་ལྤེན་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། མངའ་སྤེ་ཁག་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་སྐུལ་ལྕག་དང་འབྤེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་རྤེད། 
གནོན་ཤུགས་སོད་རྒྱུར་ལམ་ལོང་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་སོ་སོས་ངོས་འཛིན་བྱས་སོད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ Karnataka ལྟ་བུ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་ཧ་ལམ་ཚང་མས་འབྤེལ་བ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། གནས་སྟངས་ཡག་ཤོས་ལྟ་བུ་ཞྱིག  གཞུང་ལམ་
ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་མྱིན་གྱི་དགོན་སྤེ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་རྤེད། གཞྱིས་མྱི་ཚོའྱི་ཐོབ་ཐང་རྤེད། མཉམ་འབྤེལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་རྤེད། མང་པོ་
ཞྱིག་ཡག་པོ་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ Karnataka གཞུང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་རྐང་འགན་བཞྤེས་ནས་ལས་
གཞྱི་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཕོགས་བཞྱི་ཀའྱི་ནང་དུ་ར་བ་འཛུགས་བསྐྲུན་བྱས་ནས་ཆུ་ཚུར་འཐྤེན་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི། དངུལ་ཡྱིན་ནའང་ཕོན་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་གནང་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལ་དྭགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ལས་གཞྱི་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་སོད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆྤེས་དབུས་པའྱི་འབྤེལ་ཡོད་རྣམ་
པ་ཚང་མར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་མ་གྱིར་ལོ་སྱིས་དབུས་པའྱི་
ལོ་སྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང། དབུས་ཀྱི་འགན་
འཛིན་ཚང་མས་མ་གྱིར་ Karnataka ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་བྱས་ནས་ལམ་ལོང་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་འདྱི་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་འདྱིར་ཟུར་བཀོལ་སླྤེབས་པའྱི་སབས་སུ་རྱིས་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སད་ཆ་དྱིས་ནས། ང་ཚོས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ནས་ཕྱིན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་བསམ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་སླྤེབས་སོད་ཀྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤ ཅ་པ་
དང། ཐ་པ་འདྱིར་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཐོག་མར་ཅ་པ་འདྱི་སོ་ནམ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ དྱི་བ་འདྱི་གང་
འད་བྱས་ནས་སླྤེབས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔྤེར་ན་ན་ནྱིང་ལོར་ང་དང་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ས་བགོས་ཨོ་རྱི་སར་ཕྱིན་པ་
རྤེད། ཨོ་རྱི་ས་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ༢༠༡༣ ལོར་རླུང་འཚུབ་བརྒྱབས་པའྱི་རྤེན་གྱིས་སྟོན་ཉྤེས་བྱུང་
སབས། ར་བའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་བཞྤེས་ནས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དཔལ་འབྱོར་
རྒྱབ་སོར་བྱས་ནས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༢༤༠ ཙམ་བསྡུ་རུབ་བྱྤེད་ཐུབ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨོ་རྱི་ས་
ཞྱིང་པ་ཚོར་ཨྤེ་ཀར་རྤེར་སྒོར་ ༤༥༠༠ གནང་ནས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༧༠ ཙམ་ཞྱིག་གནང་བསྒྲུབས་པ་རྤེད། འདྱི་བཞྱིན་ནང་
སྱིད་དྲུང་ཆྤེ་ས་གནས་རང་ལ་བཅར་ནས། མྱི་མང་ལ་ཕག་དངུལ་འདྱིའྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་དག་མར་གསལ་བསགས་གནང་སབས་
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དོན་ཚན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕག་དངུལ་ལག་མ་འདྱི་བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་དང། དང་པོ་འདྱི་གཞྱིས་ཆགས་
ནང་དུ་འཛུགས་བསྐྲུན་དང། གཉྱིས་པ་འདྱི་སོ་ནམ་ལས་གཞྱི་ཡར་རྒྱས་དང་འབྤེལ་བ་ཡྱིན་ཞྤེས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། ད་ལོའ་ི
སོན་རྱིས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཨོ་རྱི་ས་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་རང་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་སོ་ནམ་ཡར་རྒྱས་ལས་
གཞྱི་དམྱིགས་བསལ་མྱི་འདུག སོན་རྱིས་སོན་མ་ལོར་འདུག དྤེར་བརྤེན་ད་ལོ་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ཡོད་
དམ། ཡང་ན་ད་ལྟ་ཕག་དངུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལས་གཞྱི་འདྱིར་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཉར་བའྱི་རྤེན་གྱིས་ལས་འཆར་
ཆྤེ་བ་ཞྱིག་སོན་རྱིས་རྤེས་མ་ལོར་བང་སྱིག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་སོ་ནམ་ལས་གཞྱི་ཡར་རྒྱས་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྤེ་
འད་ཞྱིག་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་སོན་རྱིས་ཐ་པའྱི་སོར་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་གསུམ་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་ཟྱིན་སོང། བུད་མྤེད་ནུས་
ཤུགས་གོང་འཕྤེལ་སྱིད་བྱུས་དྤེ་རྱིས་ལོ་སོན་མའྱི་རྱིས་གཞྱི་འབུམ་ ༣ ཙམ་ཞྱིག་འཕར་ཆ་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ལས་འཆར་འདྱི་གནད་འགག་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ནས་ལག་པར་དུ་གསར་གཏོད་
དང་འབྤེལ་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་སོང། གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་དང་
དྤེའྱི་ནང་ནས་དམྱིགས་བསལ་འགན་ཁུར་གཉྱིས་ཁྱིད་ཀྱི་ཟབ་སོང་དྤེ། འདྱི་ཕལ་ཆྤེར་གསར་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་བྱས་
སོང། གཙོ་བོ་བུད་མྤེད་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕྤེལ་ཚན་པ་རང་གྱི་ཟབ་སོང་དྤེ་འད་གནང་རྒྱུ་འདྱི། ངས་དྱི་བ་འདྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ 
༣ པ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བུད་མྤེད་ཐོག་ལ་འཚེ་བ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་
བཏོན་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་སོན་རྱིས་སོན་མ་ལོར་བསྱིགས་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ཕག་དངུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་མར་གཏན་
འབྤེབས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། སྙན་ཐོ་འདྱི་ད་ལྟ་གྲུབ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་ད་ལོ་སོན་རྱིས་ནང་དུའང་སྙན་ཐོ་
འདྱི་ལ་སན་པའྱི་འབུམ་ ༡་༥ ཙམ་ཞྱིག་སོན་རྱིས་ནང་དུ་དམྱིགས་སུ་བཀར་འདུག  བྱས་ཙང་སོན་མ་ལོའ ་ིཕག་དངུལ་ 
༡༧༡༠༠༠ དང་། ད་ལོ་ ༡༥༠༠༠༠ འདྱི་མཉམ་དུ་བསོམས་ནས་འབུམ་ ༣ ལག་ཙམ་འདྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིར་དམྱིགས་སུ་བཀར་
ནས་བྤེད་སོད་གཏོང་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་ལས་གཞྱི་འདྱི་དབུ་བཙུགས་ནས་ད་ལོ་རང་གྱི་སོན་རྱིས་ནང་དུ་ཕག་
དངུལ་ག་རྤེ་ཟུར་དུ་བཀོད་པ་འདྱི། བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ་ཞྤེས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་ཁ་ཞྱིག་བཏོན་
རོགས་གནང། འདྱི་དང་མཉམ་དུ་སྙན་ཐོ་དྤེ་ག་རང་གྱི་གནས་བབ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་སླྤེབས་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སོན་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོན་ཚན་ཁག་ལ་མར་ལན་མ་རྒྱག་པའྱི་སོན་དུ། འདྱི་དང་འབྤེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྤེད། ང་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད་ལ། ང་ཚོ་གོས་
ཚོགས་ག་དུས་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ལ་དོ་སང་ཆྤེན་པོ་བྱྤེད་མཁན་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་རང་པ་མ་ཡྱིན་
པར། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་དང་དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ག་རྤེ་གསུངས་
སོང། ག་རྤེ་བྱས་སོང་ཞྤེས་དོ་སང་ཡོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་སོན་གྱི་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཉྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་དག་ལ་ངས་སླར་ཡང་ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་འདྱི་ཚང་མའྱི་སྤེམས་ནང་དུ་གཅྱིག་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སབས་
སབས་སུ་ང་ཚོས་ཡྱིན་ཤག་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་མ་བཤད་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག་བསམས་ནས་སྟོང་པ་བཞུགས་ནས་ལག་པ་ཡྱིན་
ན། མཚམས་མཚམས་ལ་བདྤེ་པོ་མཐོང་གྱི་མྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། དྤེ་མྱིན་གྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་སོ་ནམ་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཨོ་རྱི་ས་ལ་གུན་གསབ་
སད་པའྱི་སོར་བཀའ་འདྱི་ཕྤེབས་སོང། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་གོས་ཚོགས་ནས་ཡྱིན་ནའང་མཁྤེན་གསལ་རྤེད་ལ། Phailin 
གུན་སོབ་ཆྤེད་དུ་དངུལ་ཐབས་ཤྤེས་ཐུབ་པ་འདྱི་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༥,༨༥༢,༣༣༨ བྱུང་བ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ཇྱི་བཞྱིན་རྤེད་ལ། སྱིར་བཏང་སྟོན་ཉྤེས་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཨྤེ་ཀར་རྤེར་ ༡༥༠༠ རྤེ་
འབུལ་སོལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱིས་ Phailin སབས། ཨོ་རྱི་སར་ཨྤེ་
ཀར་རྤེ་རྤེར་སྒོར་ ༤༥༠༠ རྤེ་བྱས་ནས་ཕུལ་བ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སྤེས་ལྡན་སོ་ནམ་ལ་འགོ་མཁན་ཡྱིན་པ་དང་ཉམ་ཐག་གྱི་རྱིགས་
ཡོད་ན། གུན་སོབ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འཕར་མ་ཞྱིག་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་བསོམས་འདྱི་ཧྱིན་སྒོར་ ༩༠༢༤༠༠༢ 
བྱས་ཏྤེ་གོང་དུ་དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གངས་འབོར་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་དྤེ། དྤེའྱི་སབས་སུ་ངས་དྤེ་ཙམ་ཞྱིག་
ངྤེས་མ་བྱུང། འདྱི་གཉྱིས་ཕྲན་བུའྱི་ཏག་ཏག་མཐུན་མ་སོང་སྟྤེ། དྤེ་ཙམ་གནད་འགག་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འབུམ་ ༩༠ ལག་
ཙམ་ཞྱིག་ཞྱིང་པ་རང་ལ་ཐད་ཀར་བགོ་འགྤེམས་བྱྤེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཨོ་རྱི་སར་སོ་ནམ་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐབས་
ཀྱི་ཆྤེད་དུ་སོ་ནམ་ལས་གཞྱི་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་བུན་གཡར་གཏོང་རྒྱུར་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ནང་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༨༦༧,༠༢༠ 
ཙམ་ཞྱིག་བསླྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕྲོས་སྒོར་མོ་ ༡༠,༩༦༡,༣༡༦ འདྱི་གནང་མཁན་སྱིན་བདག་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་
ཚང་གྱི་གྲྭ་ཟུར་ཞྱིག་ནས་ཐོབ་བཞག་པ་འདྱི། ཁོང་ཚོས་ཐོག་མ་ཉྱིད་ནས་འདྱི་བགོ་འགྤེམས་གནང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་མྱི་འདུག 
འདྱི་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིཐོག་ལ་ཨོ་རྱི་ས་རང་ལ་ཕན་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་དང། བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཞྱིག་
གྱི་ཐོག་ནས་བྤེད་སོད་བཏང་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་ཞྤེས་ཁོང་ཚོའྱི་བསམ་བོ་འདྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་དངུལ་གནང་མཁན་འདྱི་དང་
ང་ཚོའྱི་དབར་ལ་ཕར་ཚུར་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། སྙྱིང་བསྡུས་བྱས་ནས་ཞུས་ན། སྟོན་ཉྤེས་བྱུང་
སབས་དངུལ་ཞྱིག་ཐབས་ཤྤེས་བྱས། དངུལ་ཐབས་ཤྤེས་བྱུང་བ་འདྱི་མ་འོངས་པར་སྟོན་ཉྤེས་གང་དུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་དྤེར་
སོད་རྒྱུ་བྱས་ནས། ཟུར་ཉར་བྱྤེད་རྒྱུ་འདྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་འགོ་སྟངས་འདྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་དངུལ་ཞུས་པའྱི་སབས་སུ་ཨོ་རྱི་
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ས་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ང་ཚོས་རོགས་དངུལ་ཞུས་ཡོད་སྟབས། ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༢༥༨ ལག་ཙམ་ཡོད་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཨོ་རྱི་ས་རང་ལ་
ཕར་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། གཞན་གང་དུའང་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་མྱིན་ཅྤེས་འདྱིར་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འབུམ་ 
༡༠༠ ལག་ཙམ་ལག་ཡོད་པ་དྤེའྱི་གཏོང་ཕོགས་ང་ཚོ་དང་རོགས་སོར་བ་གཉྱིས་ཀྱི་དབར་བཀའ་མོལ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་
བསད་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་བུད་མྤེད་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཚེ་བ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་ཆྤེད། 
ལོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སོན་རྱིས་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་ནའང་ལོ་དྤེ་ག་རང་གྱི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། ལོ་སོན་མར་སོན་རྱིས་
ཞུས་པ་ཞྱིག་འདྱི་ལོའ་ིདངུལ་གྱི་ཐོག་ལ་བསོམས་རྒྱུ་འདྱི་སོན་རྱིས་འགོ་ལུགས་ཐོག་ནས་མྤེད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་
ལོར་བཀའ་འཁོལ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་པ་དྤེ་ག་རང་ད་ལོའ་ིབཀའ་འཁོལ་ཆགས་སོད་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ངས་འདྱིར་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། འཚེ་བ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྱིན་ན། རྤེ་ཟུང་རྤེ་
ཟུང་ཞྱིག་ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་ཐོན་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྤེ་ཟུང་ཡོད་པ་དྤེའང་ཚབས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་
བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་དག་ཡྱིན་ནའང་མྤེད་ཐབས་བྱྤེད་དགོས་པ་དང་། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ལག་པར་དུ་འགྤེལ་ཡོད་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་
འགོ་ལུགས་དྤེ་ཚོ་ཤྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས། ང་ཚོས་འཚེ་བ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་འགྤེམས་སྤེལ་བྱས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་
མ་གཏོགས། ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་བྱྤེད་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་སོར། ཁ་སང་ངས་འདྱིར་ཞུས་བསད་པ་འདྱི་རྤེད། ང་ཚོར་ཁད་
ལས་པའྱི་ལས་བྱྤེད་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཞྱིག་བྱས་ནས་སྙན་ཐོའ་ི
རྱིམ་པ་འདྱི་དྤེ་འད་ཞྱིག་བསླྤེབས་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ང་རང་ལ་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། སོན་ནས་ཞུས་བཞག་གྱི་
ཡྱིན། འདྱིར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་མང་པོ་འདུག་སྟྤེ། གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འབུར་དུ་བཏོན་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་
རྒྱུ་དང་བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཡོད། ད་ལྟ་ཕག་ལས་མང་པོ་གནང་བའྱི་དཀྱིལ་ནས་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསགས་བརོད་དང་
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི། བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་འཕྤེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེར་ཉྤེ་ཆར་ང་ཚོ་བུད་མྤེད་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་
དང། གཞྱི་རྱིམ་མྱི་མང་དཀྱིལ་དུ་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕྤེལ་ཆྤེད་དུ་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་མཁན་བོད་ཀྱི་བུད་
མྤེད་ལན་ཚོགས་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་ཁག་ཅྱིག་མར་བསོངས་ནས་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ལ་
བསར་དུ་དོ་སང་ཞྱིག་གནང་ནས། འདྱི་ནུས་པ་ལྡན་པ་དང་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ལས་གཞྱི་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་
མྱིན་གོ་བསྡུར་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་པ་འདྱི་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། འདྱི་དང་མཉམ་དུ་
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ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་བྱྤེད་སོ་སོ་ཕག་ལས་ཚང་མ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ། ད་ལྟ་བུད་མྤེད་ནུས་
སྟོབས་འཕྤེལ་རྒྱས་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་བསྱིགས་བཞག་པ་དྤེ་དག་མཇུག་སོང་ཡོང་རྒྱུར་ཧུར་ཐག་གནང་སོང། འདྱི་
ལས་ལག་པ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། གནང་མཁན་ལས་བྱྤེད་ཁོ་རང་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་ང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཆྤེད་ལས་པ་མྱིན་
སྟབས། ནུས་པ་ལྡན་པ་ཞྱིག་དང་དངོས་གནས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཀང་ཐྤེ་ཚོམ་ཡོད་
པ་རྤེད། ད་ལྟ་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ཇྱི་བཞྱིན་རྤེད། ལས་བྱྤེད་མཁོ་སྒྲུབ་གནང་རྒྱུར་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་
གསུངས་པ་རྤེད། ཁོ་རང་གྱིས་གནང་བ་དྤེ་ལའང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བསགས་བརོད་ཞུས་གནང་སོང། དྤེ་འདའྱི་བརྒྱུད་
རྱིམ་ཞྱིག་ནང་ནས་གནས་སར་གནང་དགོས་པའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་སྟབས། གནང་དགོས་པ་ཤྱིག་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། 
ད་ལྟ་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེར་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་སླྤེབས་ཡོང་སབས། ང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་འདྱི་ཡང་
པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ནས་ཚང་མས་བཞད་མོ་ཤོར་སབས་རང་བཞྱིན་གྱི་བོ་ཕམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ང་ཚོ་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་སྐུ་སྤེས་མ་ཚོར་སོ་སོའ་ིནང་དུ་སོ་སོའ་ིབུ་མོ་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོའ་ིབཟའ་ཟླ་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོའ་ིཨ་མ་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་འཚེ་བ་གང་ཡང་གནང་མཁན་ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་འདྱིར་བུད་མྤེད་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཡོད་
མཁན་ཚོ་ལའང་དྤེ་འདའྱི་ཉམས་མོང་དང་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་ན་དྤེ་འད་སླྤེབས་ཐུབ་ཀྱིའང་མ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་རྱིམ་མྱི་མང་དཀྱིལ་དུ་མྤེད་པ་ང་ཚོས་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ། 
ཡོད་པ་རྤེད། ཡོད་པ་འདྱི་ངོས་འཛིན་གནང་ནས་འདྱི་མྤེད་པ། སོ་སོའ་ིབུ་མོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བུ་མོ་འདྱིར་ཁོར་ཡུག་གང་འད་
ཞྱིག་བསྐྲུན་གྱི་ཡྱིན་ནམ། སོ་སོའ་ིབཟའ་ཟླ་ཡྱིན་ན་བཟའ་ཟླ་དྤེར་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཆྤེ་མཐོང་དང་། སོ་སོའ་ིནུས་པ་ལྡན་པ་ག་རྤེ་
ཡོད་པ་དྤེ་མར་གོང་མཐོར་ཆ་ཚང་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཁོར་ཡུག་གང་འད་ཞྱིག་བསྐྲུན་གྱི་ཡྱིན་ནམ། རྒྱབ་སོར་གང་འད་ཞྱིག་གནང་
གྱི་ཡྱིན་ནམ། འདྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ན་སུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ། ནང་མྱི་དྤེར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ། སྱི་
ཚོགས་དྤེར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་སྐུ་སྤེས་མ་ཚོས་ཀང་འདྱིར་ཐུགས་ཁུར་
ཞྱིག་བཞྤེས་དགོས་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ང་ཚོ་གཞྱི་རྱིམ་མྱི་མང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་སྟབས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་རྤེད་
བསམས་ནས་ང་ཚོས་ཞུས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་རང་ལ་ཐོབ་ཐང་མྱི་འདུག ང་རང་ལ་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་
འདུག ང་རང་ལ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ར་བ་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བུད་མྤེད་ཀྱི་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སད་ཆ་བཤད་ཡོང་སབས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁད་གསོད་དང་མཉམ་དུ་བུད་མྤེད་ལན་ཚོགས་སྒོ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། བུད་མྤེད་ལན་ཚོགས་སྒོ་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། བུད་
མྤེད་ལན་ཚོགས་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད། ༡༩༥༩ ལོར་དབུ་བརྤེས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། ད་ལྟ་
ཕག་ལས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཟྱི་བརྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་དུས། འདྱི་སྒོ་རྒྱག་རོགས་གནང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་ད་ལྟ་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན། ད་
ལྟ་རྱིས་འགོར་བལྟས་ན། བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་འཕྤེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལག་བསྟར་དོན་འཁོལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་འདྱིར་
ཕག་དངུལ་ཞྱིག་གནང་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། འབུམ་ ༣ ཉུང་ཉུང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད་དྤེ། སོན་མ་དང་མྱི་འད་བར་ལས་གཞྱི་མང་པོ་
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ཞྱིག་ཆ་ཚང་བང་བསྱིགས་སབས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཡར་མང་དུ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་མཛད་དཀའ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་འཕྤེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཕག་བསྟར་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་ཆྤེད་ལས་
པ་རག་གྱི་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་སོན་མ་ནས་ཐུགས་སང་གཞྤེན་སྐུལ་ཕུལ་མོང། ག་དུས་འདྱི་དང་
འབྤེལ་བའྱི་སོར་ལ་སླྤེབས་ནའང་ཞུས་མོང། ང་ཚོ་བུད་མྤེད་ཀྱི་ལན་ཁང་ Independent Women's Commission 
ཞྱིག ང་ཚོ་འདྱིར་འཆར་འགོད་ལན་ཁང་ཡོད་པ་རྤེད། འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་ཡོད་པ་རྤེད། གཞུང་ཞབས་འདྤེམས་བསོ་ལན་ཁང་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཟུར་བཙུགས་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འོག་ལ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁད་ལས་པ་འདྱི་
འདྱིར་གཏན་འཇགས་བསད་ནས་འདྱིར་ཕག་དངུལ་གནང་དགོས་པ་དང་། གསོལ་ཕོགས་གནང་དགོས་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག གོང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང། གོས་སྟོན་པ་དང་གོས་འདྱི་བ་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ Women's Commission ཚོགས་མྱིའྱི་ནང་དུ་བཀོད་ནས་ Commission 
འདྱི་དབུ་ཁྱིད་གནང་མཁན་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་ཞབས་སུ་བཀོད་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྱི་བཀོད། འདྱིས་འགོ་ལ་ལས་བྱྤེད་བྱས། 
རྒྱུན་དུ་ནས་ཁད་ལས་པ་ཡྱིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གོས་འདྱི་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཚོགས་མྱི་བསོངས་
ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་ལས་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་སྤེལ་གྱི་ཡྱིན་ནམ། ག་སྱིག་གང་འད་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་དག་གཅྱིག་
བསྱིགས་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་འདྱི་ལན་ཁང་འདྱིས་མར་བཏང་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་མ་
རྤེད་བསམས་ནས་ཞུས་སོད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་མཛད་དཀའ་གང་འད་བྱས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ངས་ཞུ་སྟངས་ཤྱིག་
འགྱིག་གྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནམ། གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་ཉྤེ་ཆར་བུད་མྤེད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་དང་
གོ་བསྡུར་སངས་བཤད་གནང་བའྱི་སབས་སུ། ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་ལ་བགོས་པའྱི་སབས་སུ་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་ཀས་
དགོངས་འཆར་དང་མོས་མཐུན་དྤེ་ག་རང་བྱུང་སོང། བྱས་ཙང་འདྱིར་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་ན་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན། བཀའ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཉྤེ་བའྱི་ཆར་གོས་ཚོགས་འདྱི་མ་ཚོགས་སོན་དུ་བཀུར་འོས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་བུད་མྤེད་
ཁག་ཅྱིག་དང། སོན་རྱིས་ནང་དུ་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཁད་ལས་པ་
ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་སྟངས་འདྱི། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དུས་རྒྱུན་དུ་བུད་མྤེད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཆ་ནས་
ཕག་ལས་གནང་སོད་མཁན་ད་ཡོད་དབུས་བུད་མྤེད་ལན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཁག་ཅྱིག་ཁད་ལས་ཀྱི་ངོ་བོར་གདན་འདྤེན་ཞུས་
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པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བུད་མྤེད་རྣམ་པ་ཚོས་ཆ་ཤས་བངས་ཏྤེ་དགོངས་འཆར་གནང་བ།  ང་ཚོས་བང་
བསྱིགས་ནས་རྤེ་བ་བྱས་པ་ལས་ལག་པ་ཞྱིག་ཐུགས་ཁུར་བཞྤེས་ནས་ཉྱིན་གང་དུས་ཚོད་བཏང་གནང་སོང། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ང་རང་ཚོ་ལན་འཛོམས་མང་ཙམ་ཞྱིག་མ་འོངས་
པར་བྱུང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་བྱྤེད་སོད་ཀྱི་ཡོད། སྱིར་ང་རང་ཚོ་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་སོར་ཞུ་རྒྱུར། 
གཅྱིག་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་འབྤེལ་ཡོད་ལན་ཁང་གྱིས་ལས་ཀ་བྱྤེད་པའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་
ནའང་བུད་མྤེད་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ཐོབ་ཐང་འཕར་མ་ཞྱིག་རོད་ཀྱི་ཡོད་ལ། འདྱིའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡོད་བསམ་པ་ཞྱིག་ར་བ་རང་ནས་
དན་གྱི་མྤེད། ད་ལྟ་སྤེ་ཚན་འདྱིས་ལས་ཀ་བྱྤེད་པའྱི་སབས་དྤེར། ང་རང་ཚོར་ཡོད་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་གནས་བབ་འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་འད་མཉམ་གྱི་ནུས་པ་ལྡན་པའྱི་འགན་ཁུར་དང་། ལས་དོན་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་བུད་མྤེད་ལ་ནུས་
སྟོབས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་ཁྤེར་སོད་ཀྱི་ཡོད། སྱིར་འཛམ་བུ་གྱིང་གཞན་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་
དངོས་གནས་དང་གནས་སོབས་པ་ཆྤེན་པོས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བུད་མྤེད་ཀྱི་གནས་བབ་དྤེ། སྱི་ཚོགས་གཞན་མང་
པོ་ཞྱིག་ལས་བཟང་བ་ཡོད་ཅྤེས་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། གཞན་ལས་ཡག་པ་
ཡོད་ཅྤེས་ལབ་པ་ཙམ་གྱིས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་མྤེད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་
མཆོག་ནས་དགོངས་པ་ཆྤེར་བཞྤེས་ཀྱིས། ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཆོལ་ཁ་སོ་སོའ་ིནང་དུ་བུད་མྤེད་
གཉྱིས་ཀྱི་ཞབས་སྟྤེགས་ཟུར་བཅད་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་། མཐུན་རྤེན་འཕར་མ་ཞྱིག་བསྐྲུན་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་
གསལ་པོ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ལག་པར་དུ་ཛ་དག་པའྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་ལ་བོད་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཡོང་
ཐུབ་ན། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་རྤེད། བོད་མྱི་བྱྤེ་བག་འདྱིའྱི་ཐོག་ལའང་ཕན་ཡོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཕྱིར་ལས་ཀ་བྱྤེད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་ཀང་དགོངས་པ་དྤེ་ག་རང་གཙོ་བོར་བཞྤེས་ནས་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ཁད་ལས་པ་ཞྱིག་བསོ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། བུད་མྤེད་
ནུས་སྟོབས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་མྤེད་ཅྤེས་དྤེ་སོན་ལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། སླར་ཡང་གཅྱིག་ཞུས་ན་
བསམ་བསམ་ཞྱིག་དན་བྱུང་།  ད་ལྟ་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་མཁན་གྱི་སྤེ་ཚན་ཐོག་ནས་སོན་རྱིས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་འདུ་
ཁག་གོ་སྱིག་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བུད་མྤེད་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་དོན་ཚན་
བརྒྱད་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་གྱི་སྤེ་ཚན་འདྱིས་རང་རང་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་གྱི་དོན་ཚན་ཧ་ལམ་བདུན་གནང་ནའང་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གཅྱིག་འདྱི་རྒྱུན་
ལས་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསོ་ཕོགས་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་བཀའ་ཤག་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་སོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་མར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཁད་ལས་པའྱི་ལས་བྱྤེད་ཞྱིག་བསོ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་
སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱྤེད་རྒྱུ་ལ་མཛད་དཀའ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ནས་འཐུས་ཤོར་ཆྤེན་པོ་ཕྱིན་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་མྤེད་ཅྤེས་
འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། 
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 དྤེ་ནས་བོད་ཀྱི་བུད་མྤེད་ཀྱི་ལན་ཁང་ཞྱིག་ཟུར་འཛུགས་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་དངོས་གནས་རྤེད་ལ། ཁ་སང་ང་ཚོ་འདྱིར་
འཛོམས་པའྱི་སབས་སུ་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་ཀ་ནས་དགོངས་འཆར་བྱུང་བ་རྤེད། ང་ཚོ་བཀའ་བོན་གཉྱིས་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་དུ་
ཟབ་སོང་ངམ་གོས་བསྡུར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། དྤེ་སོན་གནད་དོན་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་
གཉྱིས་སོ་སོའ་ིདགོངས་འཆར་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱྤེད་ཀྱི་མྱིན། འདྱི་རྣམ་པ་ཚོས་རྒྱབ་གཉྤེར་དང་གོ་
བསྡུར་ག་རྤེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་བང་རྱིམ་བཞྱིན་ཡར་སྙན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡོད་
ནའང་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཐག་གཅོད་དང་བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་སབས་དྤེར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འོས་བབ་ཆྤེ་བ་འདུག་མ་གཏོགས། 
ང་ཚོ་འདྱིར་ཟུར་དུ་འཛོམས་པའྱི་སབས་སུ། ང་ཚོས་ཆ་ཤས་བངས་དགོས་བྱུང་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་ཀས་བུད་མྤེད་ཀྱི་ལན་ཁང་ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་རྒྱབ་གཉྤེར་བྱུང་སོང། དྤེ་དག་ཚོགས་
འདུ་ཚོགས་རྒྱུའྱི་བགོ་གྤེང་གནང་རྒྱུའྱི་བྱུང་རྱིམ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་ཡར་རྱིམ་པས་སྙན་སྤེང་འགོ་རྒྱུ་དང་། འདྱིའྱི་གྲུབ་འབས་
ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དྱི་བ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ཁ་སང་
ཡར་ལངས་ནས་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ལས་འཆར་དྤེ་ག་རང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་
གནད་དོན་ཁག་ཅྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི། ལར་ནས་ཞབས་སྟྤེགས་ཡོད་པ་དང་ཞབས་སྟྤེགས་མྤེད་པའྱི་ད་ལྟའྱི་གཞུང་འཛིན་
ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་གོགས་པོ། གོགས་པོ་བརྒྱུད་ནས་དྤེ་རྱིང་གྱི་སྱིད་གཞུང་འདྱི་ས་རྒྱུན་གྱི་སྱིད་གཞུང་གཞྱི་བཟུང་གཞྱི་ལ་བཞག་
ནས་ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚགས་ཚུད་ས་བརན་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་འདྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་
དང། ལག་པར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་སྤེ་མོ་བ་དང། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་
གཙོས་པའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོར་ལྤེགས་གསོའ་ིབསགས་བརོད་དང་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་
མཉམ་འབྤེལ་སྒང་ལའང་སོན་རྱིས་མཐུན་འགྱུར་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་བཞྱིན་འབྱུང་འགྱུར་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་
སྙན་ཐོ་གཞྱིར་བཅོལ་ནས་དྤེ་དག་ནང་སྱིད་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་
ཕོགས་དང་མ་འོངས་པའྱི་རྱིས་རོག་དང་། སྙན་ཐོ་ཡང་ཡང་མ་འདོན་པའྱི་དགོངས་བཞྤེས་གནང་འཆར་ཡོད་ཤག་རྤེད་ལ། ངྤེས་
པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། དྤེ་ནས་རྱིས་འགོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཁོར་ཡུག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གྱི་
སྱི་ཚོགས་ལ་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོ་བཀའ་དྱིན་ཅན་རྒྱ་གར་སྱིད་གཞུང་གྱི་སྱིད་བོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
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ཡོངས་ཀྱི་མྤེས་པོ་དམ་པ་གྷན་རྡྱིའྱི་འཁྲུངས་སར་ལོ་ ༡༥༠ འཁོར་བའྱི་སབས་སུ། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་གཙང་དག་སྤུས་དག་
ཅྱིག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཟྱིན་ཡོད་དུས། ང་ཚོ་བོད་མྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ཡར་ལའང་དབུ་འོག་
དཔུང་འདྤེགས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བོན་མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཡོངས་
རོགས་བོད་མྱི་ཡོད་དོ་ཅོག་གྱི་གནད་དོན་ལ་འདྱི་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སོན་
རྱིས་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག དྤེ་དག་ལ་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། 
 དྤེ་ནས་རྱིས་འགོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཛ་དག་ངལ་སྤེལ་ཕུལ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཛ་དག་ངལ་སྤེལ་
ཤུགས་ཆྤེ་ཤོས་འདྱི་བོད་མྱི་ཚོ་དགུན་ཚོང་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་སུ་མྤེ་ཤོར་བ། དྤེ་བཞྱིན་ཆུ་ལོག་གྱི་ངོས་ནས་རྤེན་ངན་བྱུང་
བསད་པ་མང་དག་ཅྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དངུལ་འབབ་ཆྤེ་ཆུང་ནམ་རྒྱུན་ཚད་གང་འད་ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དཔྤེར་ན་ཤྱི་ན་གྷར་ལ་ད་ལོ་དོན་རྤེན་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ནས་ ཤྱི་ན་གྷར་མྱི་མང་ཚོས་ཞུ་གཏུགས་བྱྤེད་པར་བཅར་
འདུག་སྟྤེ། ཁོ་རང་ཚོའྱི་གནས་བབ་ལ་དཔག་པའྱི་དྤེ་ཙམ་བྱུང་ཡོད་ས་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་མ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ཕུལ་གནང་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་འདྱི་ལའང་ཚད་འཛིན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྱི་བ་ཞུ་འདོད་བྱུང། 
 དྤེ་ནས་སོ་ནམ་ལས་གཞྱི་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ཕུལ་བ་རྤེད། ན་ནྱིང་ངས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལའང་དྤེ་ག་
ནང་བཞྱིན་གཅྱིག་གསོལ་འདྤེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུ་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཞྱིང་ཁ་ཧ་ཐག་
ཐག་ཡོང་རྒྱུ་འདྱི་གཙོ་བོ་ཆུ་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་མ་གྱིར་ཆུ་ལ་རག་ལུས་པ་འདྱི་གཙོ་བོ་འདྱི་གོག་ལ་རག་
ལུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་ལོ་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཞྱིང་ཁ་གདྤེབས་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་
ཆྤེད་ཆུ་ཕར་བཞག་ནས། སློབ་མ་ཚོ་སློབ་སོང་བྱྤེད་པའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མྱི་མང་ཚོའྱི་སྱིར་བཏང་གྱི་ལས་
གཞྱིའྱི་ཐོག་ལའང་གོག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་དྤེ་ཙམ་མྤེད་པ་ཞྱིག་རྤེད། བྱས་ཙང་འདྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་
ཚགས་ཚུད་ཡོང་རྒྱུར།་གོག་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ས་ཕྱི་བར་གསུམ་ལས་ཡོད་པའྱི་གོ་ཐོས་བྱུང་བ་དྤེ། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་
ཀར་ན་ཊ་ཀའྱི་མངའ་སྤེའྱི་སྱིད་གཞུང་གཙོས་པའྱི་ཞུ་བབ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་གནས་བབ་གཅྱིག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ད་ལན་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་དུ་སྤུན་སྱིང་ཞྤེས་
ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བརམས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དང་པོའ་ིསབས་སུ་སྤུན་སྱིང་ཟྤེར་བ་འདྱིས་ཧ་ལམ་ཡུ་རོབ་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོས་
གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་སྤུན་སྱིང་
ཟྤེར་བ་འདྱི་ལས་གཞྱི་ཆུང་ཆུང་ལ་མཐུན་རྤེན་སོར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྤེས་ཕལ་ཆྤེར་བར་སན་ར་ལ་སར་ཚར་སོང། ལ་དྭགས་
ལའང་སར་ཚར་སོང། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཕལ་ཆྤེར་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རྱིར་ཡོད་མཁན་གདན་དངས་ནས་སྤུན་
སྱིང་སར་ཚར་སོང། གང་ལྟར་སྤུན་སྱིང་སར་ཚར་བ་འདྱིས་ད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་གང་དང་གང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ། ད་ལྟའྱི་སོན་རྱིས་
ཞུས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སྤུན་སྱིང་གྱི་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཙམ་མཇལ་རྒྱུ་མྱི་འདུག སྤུན་སྱིང་གནང་སྟངས་འདྱི་
གང་འད་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། 
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 དྤེ་ནས་ཉམ་ཐག་འདྱི་དྤེ་རྱིང་སོན་རྱིས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཧ་ལམ་ཁད་པར་གང་ཡང་
ཕྱིན་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་བབ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་སླྤེབས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། བྱས་ཙང་ང་ཚོས་ཞུ་རང་
བྱས། གནང་རང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། འདྱི་ལ་གནས་བབ་ཅྱིག་ཀང་གཟྱིགས་ཕོགས་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མ་
རྤེད་དམ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ར་བའྱི་ ༢༠༠༦ ནས་ཞུས་པའྱི་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་གྱི་འབས་བུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་འདོན་འདུག སླར་ཡང་
ལྤེགས་གསོའ་ིབསགས་བརོད་དང་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ལྟའྱི་སད་ཆ་དྱིས་པ་དྤེ་དག་ལ་ལན་ཡོད་ནའང་འགྱིག་གྱི་
འདུག ལན་མྤེད་ནའང་གང་ལྟར་ཐུགས་འཇགས་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལན་མྤེད་པ་གནང་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་དམ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག ཕྲན་བུ་བསྡུས་ཙམ་གནང་ན། དྤེ་
རྱིང་ལས་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད། ཕག་ཚོད་གསུམ་པ་ཟྱིན་གྱི་འདུག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གང་བསྡུས་བསྡུས་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། གནས་ཚུལ་རྤེ་རྤེའྱི་སྒང་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་རྱིང་པོ་རྤེད་འདུག མང་པོ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་སྟངས་འཛིན་གནང་
རོགས་གནང་། དྤེར་གུས་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་འདྱི་ད་ལྟ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་མཉམ་འབྤེལ་
དང་འབྤེལ་བའྱི་སོན་གནད་ཁག་དྤེ་དག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་མཇུག་གནོན་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་བཀའ་གནང་སོང། འདྱི་གང་ཐུབ་ཐུབ་
ཀྱིས་ལན་ཁང་ངོས་ནས་མཇུག་གནོན་ཞུ་ཆོག་པ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་གཙང་བཟོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོན་རྱིས་ནང་དུ་ཡོད་པ་དྤེ་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་
བསགས་གནང་བཞག་པའྱི་གཙང་བཟོའ་ིལས་གཞྱི་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱྤེད་སྟངས་གང་འད་འདུག བྱྤེད་ལུགས་གང་འད་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པས་ཏན་ཏན་བལྟ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ཛ་དག་ངལ་སྤེལ་དཔྤེར་ན་སུད་ཀར་བཙོང་ས་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དངུལ་གནང་ཕོགས་ལ་ར་
འཛིན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་གནང་སོང་ལ། འདྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་རང་གྱིས་གཏན་
འབྤེབས་གནང་བའྱི་ནང་གུན་སོབ་རོགས་དངུལ་དམའ་མཐར་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠༠༠༠ ནས་ ༣༠༠༠༠ བར་གནང་སོལ་ཡོད། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་འད་བཤུས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་ཟུར་དུ་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ། དྤེ་བཞྱིན་མཁྤེན་རོག་དགོས་
མཁན་གཞན་དག་ཡོད་ན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་གཅྱིག་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ། 
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 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ལོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་དུ་གོག་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་འགོ་མུས་ཡྱིན། ད་ལན་ང་སྤེལ་ཀོབ་
ལ་ཕྱིན་པའྱི་སབས་ཆ་ཚང་ཚར་འགོ་ཡྱི་འདུག Chowkur འདྱི་ཕྲན་བུ་ལག་བསད་འདུག གཞྱིས་གོངས་དྤེ་ཀྱི་ལོ་མྱི་ཊར་ ༣༠ 
ཙམ་གྱི་ཐག་རྱིང་བ་ཡོད་སྟབས། འདྱིའྱི་ཉྤེ་འགམ་ལ་རྒྱ་གར་གོང་གསྤེབ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་དག་མཉམ་དུ་ཐོག་ནས་མ་
གཏོགས་ཟུར་དུ་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་འབྤེལ་ཁ་སང་ས་གནས་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་དཔོན་རྱིགས་ཁག་
མཇལ་སོང། Chowkur འདྱི་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ལས་གཞྱི་གཉྱིས་ཙམ་གྱི་རྒྱབ་ཏུ་ལག་བསད་འདུག དྤེ་རྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་
བརྒྱུད་ནས་ Chowkur མྱི་མང་ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་གོག་གྱི་ཐོག་ནས་གང་མགོགས་མགོགས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་
ཞྤེས་ཞལ་བཞྤེས་བྱུང་སོང། དྤེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་གྱི་ལམ་ཁ་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་ཡག་པོ་ཐོན་ཡོད་པ་རྤེད། 
འདྱིའྱི་ཐད་ས་གནས་ཀྱི་མྱི་མང་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་འགན་ཁྤེར་ནས་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་ཡང་ Chowkur གྱི་ཀྱི་ལོ་མྱི་ཊར་ ༦ ཙམ་གྱི་ལམ་ཁ་འདྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་བཟོ་མ་ཐུབ་པ་དང། བཀའ་འཁོལ་ཡང་མ་ཐོན་པར་
བསད་འདུག ད་ལན་མ་གྱིར་ཕྱིན་པའྱི་སབས་ DC ཐོག་ནས་མགོགས་པོ་དངུལ་ཞྱིག་མར་སད་ཀྱི་ཡྱིན་ཅྤེས་གསུངས་སོང། 
ས་གནས་ལའང་མངགས་ཡོད། འདྱི་ལག་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཕྱིན་ཐུབ་
ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་སྤུན་སྱིང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་འཆར་འདྱི་ང་ཚོས་འདྱི་གསར་གཏོད་ཀྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་དང་། དྤེའང་གལ་
ཆྤེན་པོའ་ིལས་འཆར་ཞྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་སོད་ཀྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ང་ཚོ་ས་མཐར་ཡོད་མཁན་བཙན་
བྱོལ་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མྱི་འད་བ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཐག་རྱིང་པོ་མྱི་འད་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ལག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
འདྱི་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དག་གྱི་ཕན་ཚུན་ལ་སྤུན་སྱིང་གྱི་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་ལས་འཆར་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་གནས་དགོས་པ་དང་། གནས་
པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཀར་ཕན་ཐོགས་པོ་ཞྱིག་དང་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིཐོག་ནས་ང་རང་ཚོར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་ཁག་འདྱི་དང་འདྱི་
བྱུང་སོང་ཞྤེས་ངས་ལམ་སྤེང་འདྱིར་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་སྟྤེ། དྤེ་དག་མང་ཆྤེ་བ་འདྱི་ས་གནས་སོ་སོའ་ིསོན་རྱིས་ནང་དུ་
བསླྤེབ་ཡོང་གྱི་རྤེད། དབུས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ནང་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་
ནས་ཡང་ང་རང་ཚོར་གཟྱིགས་པ་ཆྤེན་པོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་སན་རྡ་ར་
གཅྱིག་པུར་ད་ལན་སྒོར་འབུམ་ ༡༠༠ ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་སོང། དྤེ་དག་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་སོ་སོའ་ིལས་འཆར་ཐོན་པའྱི་
སབས་དྤེར་ས་གནས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ནང་མ་གཏོགས། དབུས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ནང་དུ་སླྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ལ། རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་ངས་
དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང། 
 དྤེ་ནས་ཉམ་ཐག་དང་འབྤེལ་བའྱི་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་སོང། འདྱི་ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་བྱུང། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་ནས། ཉམ་ཐག་ལ་རོགས་སོར་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་
དྤེ་འད་ཞྱིག་) ད་ལྟ་ཧ་ཅང་གྱི་ཁད་པར་ཆྤེན་པོ་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་སོན་ལ་ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། 
བསར་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སབས་ཀྱི་གངས་ཀ་དང། ད་ལྟའྱི་སབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། གངས་ཀ་ལ་ཁད་པར་
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འགོ་ཡྱི་མྤེད་ནའང་མྱི་འགོར་ཁད་པར་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ས་རྤེད། གཅྱིག་ཕར་འཐྤེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་གཞན་ཞྱིག་ཡར་
བསླྤེབས་པ་སོགས་བྱས་ནས་འགོ་སོད་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཧྤེ་བག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ད་ལྟའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གལ་ཆྤེན་པོར་གཟྱིགས་ནས་བཀའ་མོལ་
གནང་བསད་ཀྱི་རྤེད་དྤེ། བསགས་བརོད་གནང་རྒྱུ་འདྱི་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་བསགས་བརོད་གནང་བར་
འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ཚུར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྤུན་སྱིང་སོར་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་བསམས་སོང། ད་ལྟ་སྤུན་སྱིང་འདྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་ཞྱིབ་ཚགས་གནང་ཟྱིན་སོང། ང་རང་ལ་འདྱི་ལས་འཕྲོས་པའྱི་འཐོལ་པ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། དྤེ་ནས་
ད་ལྟ་ངས་རྤེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ད་ལྟ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་མཐུན་རྤེན་རོགས་སོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ ཟྤེར་བའྱི་སྱིད་བྱུས་
འདྱི་འདོན་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ནང་སྱིད་དང་ཤྤེས་རྱིག ཆོས་རྱིག་ཚང་མ་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་འདུག་ཅྤེས་ངས་དྤེ་ལྟར་གོ་བསད་
སོང། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཕར་ཚུར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་རྤེས་བྱས་བསད་པ་རྤེད། ངའྱི་རྤེ་བ་ལ་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་
གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ཀྱི་རྤེས་སུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གཏན་ལ་ཕབ་
པར་བརྤེན། འདྱི་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་ཁྤེར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་བསམས་སོང། 
དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གངས་ལ་མོ་ལགས། སླར་ཡང་གོ་སབས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སླར་ཡང་གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གྱིས་སོན་ལ་ངས་འདྱིར་བཤད་པའྱི་སབས་སུ་ནན་བཤད་ཐོག་ནས་སྟངས་འཛིན་བྱས་པ་ཡྱིན་སྟབས། ངའྱི་དྤེར་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་
བཤད་རྒྱུ་ལག་བསད་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བུད་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་
དུས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་ ༢༠༡༥།༣།༩ ལ་འགོ་བཙུགས་ནས་བདུན་ཕྲག་གཉྱིས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་གནང་སོང། ཚོགས་འདུ་དྤེ་
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སབས་ ༥༣ པ་རྤེད་འདུག དྤེ་སབས་ལ་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའ་ཡྱི་ས ྱིད་ཇུས་དྤེ་ 
༢༠༠༢།༩།༡། ལོར་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱས་པའྱི་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་དུང་ཕྱུར་བཞྱིའྱི་ཚེ་སོག་འཕྲོག་ཡོད་པ་
རྤེད་ཅྤེས་ཁོང་ཚོས་ཡོངས་ཁབ་དྤེ་འད་བཤད་སོང། དྤེ་འད་ ཤོད་སབས་མཉམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་དུ་དངོས་འབྤེལ་བྱས་ན་
བུད་མྤེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། ཁད་པར་གྱི་ནུས་པ་དྤེར་རྡོག་རོལ་ཚབས་ཆྤེན་བཏང་བ་ཞྱིག་མཉམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ལ་
དངོས་གནས་གོས་མཐུན་འད་མ་སླྤེབས་པ་ག་རྤེ་བྱས་པ་རྤེད་ཅྤེས་འགན་འཛིན་ལ་སད་ཆ་དྱིས་སོང། འགན་འཛིན་གྱིས་ཐད་
ཀར་ཁ་སངས་ནས་བཤད་མ་སོང་སྟྤེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གནོན་ཤུགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཤད་སོང། དྤེ་འད་བཤད་སབས་ང་རང་གྱི་
བསམ་ཚུལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བུད་མྤེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རོད་རྒྱུ་བཞག་ནས་རང་དབང་འདྱིར་རྡོག་རོལ་
གཏོང་རྒྱུར་འགོ་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་པའྱི་སྤེམས་འཚབ་ཅྱིག་འདུག བྱས་ཙང་ངས་ཡར་ལངས་པ་ཡྱིན། ལངས་རྒྱུ་ག་རྤེ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུས་ན། བུད་མྤེད་ཀྱི་གཟུགས་པོའ་ིཐོག་ལ་ནུས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་ཁད་དུ་འཕགས་པ་དང་། སོ་སོའ་ིཁད་ཡོན་ཡོད་པ་འདྱི་
ཕྲུ་གུ་བཙའ་རྒྱུ་འདྱི་རྤེད། ཕྲུ་གུ་བཙའ་རྒྱུ་འདྱིར་དྤེང་དུས་ག་རྤེ་བསམ་བོ་འཁོར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན། འདྱི་བུད་མྤེད་སོ་
སོ་དང། ཕ་མ་གཉྱིས། བཟའ་ཟླ་གཉྱིས་ལ་རག་ལུས་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྲུ་གུ་སྤེས་མྱིན་གྱི་རང་དབང་ཆ་ཚང་འདྱི་ཕ་མ་གཉྱིས་ལ་
ཡོད་པ་རྤེད། བུད་མྤེད་འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ ༸རྒྱལ་བ་དོན་གྱི་བདག་པོས་ཐྤེངས་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་
ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྤེ་ཚན་ནང་དུ་དྤེ་ལྟར་གསུངས་ཚར་སོང། ཐྤེངས་གཅྱིག་ཕ་གྱིར་ཨ་རྱིར་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ ༡༡ ཡོད་པའྱི་ཨ་མ་ཞྱིག་
སོར་ལ་གཅྱིག་གསུངས་པ་རྤེད། གཉྱིས་ནས་དྤེ་འདའྱི་ཚོགས་རའྱི་ནང་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དྤེ་དག་ང་ཚོའྱི་
བོད་པའྱི་ ༼དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ༡༦༽ ལགས་སོ། འདྱི་གསུངས་སབས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ག་རྤེ་
ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན། སྱིར་བཏང་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བུད་མྤེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དགོད་བོ་པོ་གང་ཡང་མ་རྤེད། ཤ་ཚ་རྤེད། 
ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཀྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། 
གནད་དོན་འདྱི་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ལག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕོ་གཞོན་མོ་གཞོན་མང་པོ་རྤེད། སོ་སོས་ཕྲུ་
གུ་སྤེ་འདོད་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཕུད། སོ་སོས་གདམ་ཁའྱི་རང་དབང་ཐོག་ནས་ངས་སྤེ་ཡྱི་མྱིན། ང་ལ་གཞན་དོན་དག་
ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་དག་ཕར་བཞག  དྤེ་མྱིན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་རང་དབང་ཐོག་ནས་སྤེ་མྱིན་གྱི་གདམ་ཁ་འདྱི། བུད་མྤེད་རྱིགས་དྤེ་དག་གྱིས་
སོ་སོའ་ིའགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་རྨང་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཨ་མ་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཧ་ལས་ཧོན་ཐོར་དགོས་པའྱི་གལ་
ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ། ཨ་མར་གོང་བཀུར་དང་བརྱི་བཀུར་ཇྱི་ཙམ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་དང་པོ་ནས་ར་འཕྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
བསམ་གྱི་ཡོད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་བུད་མྤེད་ཅྱིག་གྱི་སོ་སོ་མ་ཆགས་པའྱི་སབས་
སུ། འཚོ་བ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་མྤེད་འདྱི་དྤེབ་ཅྱིག་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། བུད་མྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཨ་མ་བྱ་རྒྱུར་ཉོབ་སང་གང་ཡང་བྱྤེད་
དགོས་པ་མ་རྤེད། སོ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོ་ཨ་མ་བྱྤེད་པ་འདྱིར་གཟྱི་བརྱིད་དང་ལྡན་པ། མཛངས་མ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
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སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སབས་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་མ་གནང་རོགས་ཅྤེས་འདྱི་ནས་ལམ་
སྟོན་ཁ་ཤས་ཕྤེབས་ཚར་སོང། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་མང་པོ་ཡོད་ཅྤེས་ལམ་སྟོན་ཕྤེབས་ཚར་སོང། དྤེ་འད་བྱྤེད་དུས་ང་ཚོས་འགྤེལ་
བཤད་མང་པོ་བྱས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་འགོ་ས་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་རྣམ་པ་ཚོས་མ་ཉན་པ་ཡྱིན་ན། ག་རྤེ་བྱྤེད་
དགོས་པ་རྤེད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་པ་འདྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མ་རྤེད། དྱི་བ་རྤེད། སྱི་འཐུས་གངས་ལ་མོ་ལགས། དུས་ཚོད་
ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་གནང་རོགས་གནང། འཛམ་བུ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བཤད་དགོས་ན་ང་ཚོས་ཟླ་བ་
ཚོགས་ནའང་འདང་གྱི་མ་རྤེད། གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ནས་ངས་མཇུག་དྤེར་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་ན། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དྤེ་འད་བྱས་
ནས་འདྱི་བྱས་ཡོད་པ་རྤེད། བུ་མོ་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སློབ་གྲྭ་
སྒོ་རྒྱག་གྱི་འདུག དགོན་པ་སྒོ་རྒྱག་གབས་འདུག ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་འདྱི་དག་ཚང་མ་ག་རྤེ་ལ་རག་ལུས་བསད་ཡོད་
པ་རྤེད། ཕ་མ་གཉྱིས་ཀའྱི་བསམ་བོར་རག་ལུས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་
ཀྱི་ཆྤེད་དུ་དྤེ་འད་བྱས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དོན་དག་འདྱི་དག་ཚང་མ་ར་འཕྲོད་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག མཇུག་
བསོམས་དྤེར་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཨ་མ་བྱས་པ་ལས་གཡོལ་ཐབས་བྱྤེད་པ་དང་། སོ་སོ་སྱིད་པོ་དང་སང་བ་སྱིད་སྱིད་བྱྤེད་པ་དྤེ་
ལུགས་མཐུན་པ་དང་ཡག་པོ་ཞྱིག་དངོས་གནས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དྤེའྱི་སོན་ལ་ཞུས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་བུད་མྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཨ་མ་
བྱས་པ་འདྱིར་ཚང་མས་ཡར་གུས་བཀུར་དང་བརྱི་བཀུར་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་ཚབ་ལ་ཨ་མ་ཟྤེར་བ་འདྱི་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་འཕྲུལ་ཆས་མ་རྤེད། སོ་སོར་རང་དབང་གྱི་གདམ་ཁ་ཡོད་པ་དང་སོ་བ་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་
ཡོང་ཐབས་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་འབད་བརོན་གནང་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས། 
ད་ལྟ་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༩ པ་དྤེར་ཡྱིག་ཆ་གསར་པ་བཟོ་མྱི་དགོས་པས། བཀའ་ ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་མྤེད་
ཟྤེར་བ་ཞྱིག་བཅུག དྤེ་ནས་སར་ཆ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༡༠༠ རྤེད། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་འདྱི་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༡༠༠ རྤེད། 
འདྱིའྱི་སར་ཆ་འདྱིར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སར་ཆ་ཐོན་པ་བྱས། གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༠༠༠ ཞྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་རྒྱུན་གོན་ནང་ནས་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྤེ་ལྤེན་ལ་སྒོར་ ༥༠༠༠ ཞྱིག་བཅག་ཡོད་པ་རྤེད། གཅོག་ཆ་
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འདྱིར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ་མྤེད། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེབ་ནང་འཁོད་བསད་པའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཧྱིན་སྒོར་ 
༢༡༣༤༣༨ ༤༣༢ འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འབུམ་ ༡༠༠ འདྱི་ཡར་བསོམས། ཧྱིན་སྒོར་ ༥༠༠༠ ཞྱིག་མར་འཐྤེན་པའྱི་ཧྱིན་སྒོར་  
༢༢༣༤༣༣༤༣༢ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།  
དྤེ་ནས་ས་འཐུས་མྤེད་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕོགས་བསོམས་འདྱི་ལྤེན་བཞག་གྱི་ཡྱིན། ལས་ཁུངས་རྤེ་རྤེར་
འགོ་མྱི་དགོས་པ་བྱས། ཕོགས་བསོམས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་འདྱི་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས། ཤོག་གངས་ ༣༨༢ ཐོག་ལ་འདུག 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕོགས་བསོམས་འདྱི་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༤༣༧༡༠༥༢ འདྱིར་གཅོག་ཆ་སར་ཆ་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ས་འཐུས་མྤེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་དྲུག་གྱི་ཁོན་བསོམས་དྤེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༤༣༧༡༠༥༢ སྱི་མོས་ནས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་
དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་སོན་རྱིས་ནང་ལ་གཏན་
འབྤེབས་བྱ་རྒྱུ་ལག་ཡོད་པ་ཐུགས་དན་གསོ་ཡྱི་འདུག་ན་ད་ལྟ་གསུང་རོགས་གནང། ཕལ་ཆྤེར་ལག་མྤེད། ཆ་ཚང་ཚར་བ་ཡྱིན་
བསམས་བྱུང་། དྤེ་ཡྱིན་ན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ཚོས་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་
བཟོ་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་གནང་རོགས་གནང་། དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་
ལས་རྱིམ་གསུམ་པ་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ནང་ནས་དང་པོ་དྤེ། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་གཞུང་
འབྤེལ་ཁྱིམས་འཆར་ཨང་ ༡༧ པ་དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༢༠ པ། 
ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་སྙན་སོན་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱས། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་རྤེད། སྱིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག འདྱི་ལ་གཞན་
ཟྤེར་བ་དྤེ་མར་བསྡུས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་གཞན་རང་འཇགས་རྤེད། འདྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡྱིན་
ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། འདྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་པ་ལ་
དགག་བྱ། མྤེད་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་ ༩༦ པ་དྤེ་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་ཟྤེར་
བ་དྤེ་གཅྱིག་པུ་བཅུག་རྒྱུ་རྤེད། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ཕལ་ཆྤེར་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ལ་ཕལ་ཆྤེར་ཚིག་ཏོག་
ཙམ་ནོར་བསད་ཡོད་ས་རྤེད་བསམ་བསམ་ཚོར་བྱུང་། ཁ་སང་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ ༩༦ 
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པ་དྤེ་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ། སྱིར་བཏང་ལྤེའུ་ ༨ པ་དྤེ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་རྤེད། དྤེས་ན་ ༩༦ 
པ་དྤེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་རང་གཅྱིག་པུ་རྒྱག་ན་མ་གཏོགས། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་རྒྱག་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་
འདུག  གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་འོག་ལ་ ༩༧ པ་དྤེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་དབང་རྤེད་འདུག ༩༦ པ་དྤེ་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་བྱས། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཚང་མ་ལ་ཁབ་བསད་པ་ཡྱིན་དུས། 
༩༦ དྤེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གཅྱིག་པུ་བཞག བཟོ་བཅོས་དང་འགྱུར་བ་མ་གཏོང་བ་ཡྱིན་ན། འོག་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་འཁྲུགས་
ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དབུས་དྤེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དབུས་དང་ས་གནས་ཚང་མར་ཁབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས། དབུས་དྤེ་མྤེད་པ་བཟོས་ནས་ཚིག་
བརོད་རྱིང་པ་རང་འཇགས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་འགྱིག་ས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་དོན་ཚན་ ༩༦ པ་འདྱི་ནང་ལ་ཚིག་བརོད་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་མ་གཏོགས། 
༩༦ པ་ནང་ལ་ ༡ པོ། ༢ པ། ༣ པ། གང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེས་ན་ད་ལྟ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་རང་ལ་གོ་རྒྱུ་རྤེད་མ་
གཏོགས། གཞན་པ་ལ་གོ་རྒྱུ་རྤེད་མྱི་འདུག དྤེ་བསར་བཅོས་བྱྤེད་དགོས་ན་ཚུར་བསར་བཅོས་བྱྤེད་དགོས་འདུག ད་ལྟ་ཚིག་
བརོད་རྱིང་པ་ནང་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། འོག་ལ་ཞྱིག་ལབ་པ་དྤེ་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ལ་
གོ་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ས་གནས་དྤེ་ཚོ་ལ་ར་བ་ནས་གོ་ཡྱི་མྤེད་སྟབས། ད་ལྟ་བསར་བཅོས་བྱྤེད་པ་དྤེ་ག་རང་
འགྱིག་གྱི་འདུག དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕལ་ཆྤེར་འགྱིག་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ངས་ཞུས་པའྱི་ ༩༦ པ་དྤེ་ཚུར་བསར་བཅོས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་བསད་འདུག གང་ཡྱིན་
ཟྤེར་ན། བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཐྤེངས་ ༢༥ པའྱི་སབས་སུ་ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་དབུས་དྤེ་བསན་བཞག་པ་ཡྱིན་ས་རྤེད། ངས་ཞྱིབ་
ཕྲ་རྒྱབ་ལོངས་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། དྤེས་ན་ལྤེའུ་ ༨ པ་དྤེ་འོས་བསྡུ་ལས་རྱིམ་རྤེད་འདུག འོས་བསྡུ་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ལ། དོན་ཚན་ ༩༦ པ་དྤེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་རང་ཆགས་བསད་འདུག དྤེ་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འོག་ལ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་དང་
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འོས་བསྡུའྱི་ཁྱིམས་གཞྱི་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་འཁྲུགས་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེས་ན་ ༩༧ པ་དྤེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་། དྤེའྱི་འོག་
ལ་དོན་ཚན་རྱིམ་པར་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་འགན་འཛིན་དང་འགན་དབང་། བང་རྱིམ་སྱིག་སྟངས་དྤེ་སོན་མའྱི་བརྒྱུད་
རྱིམ་དང་དྤེ་འད་ཡྱིན་ས་རྤེད་མ་གཏོགས། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དྤེའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་དགོས་རྒྱུའྱི་ཁབ་པ་དྤེ་མང་
པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ལ་ཡང་བསར་ཞྱིག་བལྟས་ནས་འཁྤེར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་མྤེད། དོན་
ཚན་ ༩༧ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོ་དྤེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་དང་། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཟྤེར་བ་དྤེ་
རྤེད། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། བརོད་པ་ ༢ པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་
དགག་བྱ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་།  དྤེ་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཁ་པ་དྤེ། གལ་ཏྤེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་
འཛིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། འདྱི་བརོད་པ་ ༢ པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༩༧ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢ པ་དྤེ་ལ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འོས་བསྡུའྱི་
འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་བསོས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་
གཉྱིས་བསོས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་བསྒྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རྤེད། བརོད་པ་ ༢ པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་
བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནང་གསྤེས་ཁ་པ་དྤེ། གལ་ཏྤེ་དབུས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་ཁང་གྱི་འོས་
བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། བརོད་པ་ ༢ པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་
པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ག་པ་དྤེ་ལ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཅུག་
ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་ ༢ པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་ ༤ པ་དྤེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་དབང་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་
སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབྤེབས་ལྟར་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་དབུས་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད་ཀྱི་གནས་
ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ས་རྤེད། དབུས་དང་ས་གནས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཚང་མ་གཅྱིག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བརོད་པ་ ༢ པ་མ་
ཟྱིན་པ་བྱས། ནང་གསྤེས་ ༥ པ་དྤེ་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་དོན་ཚན་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས། སྱི་ཡོངས་
འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁག་ཞྱིབ་བཀོད་ཀྱིས་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་དང་། དྤེའྱི་བརོད་པ་ ༢ པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་
པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་ ༦ པ་དྤེ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་དོན་དང་
འབྤེལ་བའྱི་རོད་རོག་བྱྤེད་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ཐག་གཅོད་ཆ་ཚང་དབུས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་ཁང་ནས་བྱ་རྒྱུ་དང་། དབུས་འོས་
བསྡུའྱི་ལས་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱྤེད་པར་མོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཚེ་ཟྤེར་བ་འདྱི་བརོད་པ་ ༢ པ། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་
རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ཡང་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེས་ན་གལ་སྱིད་དོན་ཚན་ ༦ པ་
དྤེ་རང་འགོ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འོག་ཏུ་དོན་ཚན་ ༧ པ་དྤེ་ཡང་ས་གནས་ཀྱི་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ན་འོས་
བསྡུའྱི་ལས་དོན་དྤེ་ས་གནས་ས་གནས་ཐོག་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱྤེད་ཆོག་རྒྱུ་དང་། ས་གནས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན། 
དབུས་ལ་ཡོང་དགོས་རྒྱུ། དབུས་ལ་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་ཁང་ལ་འགོ་དགོས་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། འདྱིར་གལ་སྱིད་ལས་དོན་
ཡོངས་རོགས་དྤེ་ཐད་ཀར་དབུས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་ཁང་ནས་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་དོན་
ཚན་ ༦ པ་དང་ ༧ པའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་གཉྱིས་ཀར་མཉམ་དུ་འབྤེལ་ཏྤེ་ལྟ་དགོས་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ལྟ་ཆོག་པ་ཞུ། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་ ༩༩ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢ པ། དབུས་འོས་བསྡུའྱི་ལན་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་གྱི་ཡུན་
ཚད། འདྱི་དབུས་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ནས་ལས་ཐོན་ནམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་བརོད་པ་ ༢ པའྱི་ཐོག་ནས་
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་ 
༡༠༦། རང་དབང་བདྤེན་པའྱི་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ། བརོད་པ་ ༢ པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༡༠༧ 
གྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོ་དྤེ། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ལ་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་པ་གཅྱིག་དང་། དྤེའྱི་འོག་ལ་འོས་བསྡུ་བྱས་ནས་
མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱིས་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་པར་འོས་ཐོན་བྱུང་བ་དྤེ། ཀ་པ་དྤེ། བརོད་པ་ ༢ པའྱི་
ཐོག་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་ཁ་
པ་དྤེ། གལ་ཏྤེ་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པ་གོས་ཚོགས་མ་ཚོགས་པའྱི་སབས་ཟྤེར་བ་དྤེ། བརོད་པ་ ༢ 
པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་
གསྤེས་ ༢ པ་དྤེ་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་འཁུར་དུ་མ་བཞུགས་གོང། ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། འདྱི་
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༡༠༨ ནང་གྱི་ནང་
གསྤེས་ ༡ པོ། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་དབང་། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཁ་
ཁག་ཕུད་དབུས་སྱིག་འཛུགས་དང་། གཤམ་འོག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་དབུས་ནས་དགོས་དདུལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཡོངས་ཀྱི་ལོ་རྤེའྱི་རྱིས་ཁ་དང་བྱུང་སོང་ཁ་འཐབ་ཀྱི་མཇུག་བསོམས་ཁ་ ཤོག་བཅས་ཁྱིམས་ལུགས་ལྟར་གཏན་
འབྤེབས་གཞྱིར་བཟུང་བཟོ་བཀོད་བྱྤེད་པའྱི་རྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡོངས་རོགས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་སྟངས་འཛིན་འདྱི་བརད་བཅས་
བྱ་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད། བརོད་པ་ ༢ པའྱི་ཐོག་ལ་འདྱི་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་ ༢ པ་
དྤེ་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་དབང་དང་ཟྤེར་བ་འདྱི་དང་གཅྱིག་པ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་དོན་
བྱྤེད་ཕོགས་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིབ་གསལ་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབྤེབས་ལྟར་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཡང་བསར་
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ཞྱིག་ལྟ་དགོས་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག དོན་ཚན་ ༡༠༩ ནང་གསྤེས་ ༡ པོ། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པའྱི་
ཕོགས་ཐོབ། འདྱི་བརོད་པ་ ༢ པ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢ པ་དྤེ་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་ཕོགས་དང་ཟུར་ཕོགས་ལས་དོན་ཐོབ་ཐང་བཅས་ལ་
གནོད་སོན་འགོ་གཞྱི་བསྒྱུར་བཅོས་དང་གཅོག་འཕྲྱི་མྱི་ཆོག ཟྤེར་བ་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པའྱི་ཟྤེར་བ་
དྤེ་བརོད་པ་ ༢ པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
 དྤེ་རྱིང་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་གྱི་གནས་སོད་རྒྱ་གར་གནད་ཡོད་མྱི་ས་ཁག་ཅྱིག་
འདྱིར་ཕྤེབས་བསད་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ལག་པར་དུ་ཁོ་རང་ཚོ་ Panchayat ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན། ས་གནས་སོ་
སོའ་ིའགན་འཁུར་མཁན་ Pradaan Ajit Kumar Neria མཆོག དྤེ་བཞྱིན་ Oup Pradaan Navneet Kumar, 
Ward no. ༡ པའྱི་ཚ ོགས་མྱི་ Ranjit Singh, Ward no. ༢ པའྱི་ཚ ོགས་མྱི་Puja devi, Ward no. ༣ པའྱི་
ཚོགས་མྱི་ Samangyana Devi , Ward no. ༤ པའྱི་ཚོགས་མྱི་ Suwarna devi, Ward no. ༥ པའྱི་ Madan 
Lal, Ward no. ༦ པའྱི། Nikko Devi, Ward no. ༧ པའྱི། Bhishan Das, Panchayat གྱི་དྲུང་ཆྤེ་ Baldev 
Singh ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ལ་ཕྤེབས་བསད་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ Gram Panchayat Gopalpur ནས་ཡྱིན་
པ འ ྱི་ Pradaan Anil Kumar, Oup pradaan Kamal kapur, ཚ ོག ས ་མ ྱི Minu Dewi, ཚ ོག ས ་མ ྱི་ 
Shakuntla Devi, ཚོགས་མ ྱི་ Megah devi, ཚོགས ་མ ྱི་ Vijay kumar, Panchayat ག ྱི་དྲུང་ཆ ྤེ Dev raj 
diman, དྤེ་ནས་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགན་འཁུར་མཁན་ Omprakash kapur, Keshori lal chowkidaar, ཁོང་
རྣམ་པ་ཁག་ཅྱིག འདྱི་ནང་ནས་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་འདྱི་སོན་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་ཕྤེབས་ནས། ཡུལ་མྱིའྱི་བར་ལ་འབྤེལ་བ་
དམ་ཟབ་ཡོང་རྒྱུ་ལ་ཁད་པར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་ཁོ་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནང་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་
བྱུང་བ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱིས་དགའ་པོ་གནང་སོང་། དྤེ་རྱིང་ཆྤེད་མངགས་ཁོ་རང་ཚོས་ཚུར་རྤེ་འདུན་བཏོན་བྱས། ཁྤེད་རང་ཚོ་གོས་
ཚོགས་ཚོགས་པའྱི་སབས་ལ་ང་རང་ཚོར་བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་གནང་རོགས་གནང་གསུངས་པ་བཞྱིན། དྤེ་རྱིང་ཁོང་རྣམ་
པ་མང་པོ་ཞྱིག་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ལ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། ཕོགས་ཤྱིག་ནས་ང་ཚོ་ Himachal མངའ་སྤེའྱི་ནང་ལ་གནས་
ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ང་ཚོ་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཕོགས་གཞན་པ་ཞྱིག་ནས་ང་ཚོ་སབས་བཅོལ་བ་དང་། ཁོ་
རང་ཚོ་ཡུལ་མྱི་བར་ལ་འབྤེལ་བ་དམ་ཟབ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། གནད་དོན་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་བཀའ་
དྱིན་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་འབྤེལ་བ་དམ་ཟབ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ། ཡུལ་མྱི་དང་འཆམ་མཐུན་ཡག་པོ་དགོས་རྒྱུ། འདྱིའྱི་
གནས་སྟངས་ཀྱིས་དྤེ་རྱིང་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་འདྱིར་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ལ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ངོས་ནས་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 འདྱི་བར་དྤེ་ལ་ཟུར་སོན་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཟུར་སོན་ཡྱིག་ཆ་དྤེའྱི་ནང་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པས་ཟྤེར་བ་དྤེ། 
རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་ལས་ཁང་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པས་ཟྤེར་བ་དྤེ། འོག་ལ་དྤེ་ལ་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁབ་པར་འོས་ཐོན་བྱུང་བ་ལགས་ན། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་བརོད་པ་ ༢ པ་
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ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ་དྤེ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ་དྤེ་ལ་ནང་གསྤེས་ ༡ པོའ་ིཀ་པ་དྤེ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ཁུལ་གནས་སོད་བོད་མྱི་ཁུངས་ནས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཆོལ་ཁ་རྤེ་ནས། འོས་བསྡུ་བྱྤེད་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཕོ་མོ་ཁད་མྤེད་ ༡༠ 
རྤེ། འདྱི་སོན་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཅ་པ་དྤེ་སོན་ལ་གཏན་ཁྤེལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནྱི་ཕལ་ཆྤེར་ཀ་
པ་དྤེ་ལ་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པ་ལ་བདྤེ་བ་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག དྤེས་ན་ཅ་པ་དྤེ་སོན་ལ་ལྤེན་ཆོག་པ་གྱིས། འདྱི་ནས་ང་ཚོས་
དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་གང་རྤེད་ཟ ྤེར་ན། དྤེ་ར ྱིང་ཅ་པ་དྤེ་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ Asia དང་ 
Australasia ཁུལ་གནས་སོད་བོད་མྱི་ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཟྤེར་བ་དྤེ་མ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། གོ་བ་གང་
འད་ཞྱིག་ལྤེན་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། མ་ཐོན་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ Asia དང་ 
Australasia ཁུལ་གནས་སོད་ཀྱི་བོད་མྱི་ཚང་མས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་ལ་འོས་བླུགས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དང་མ་
རྤེད།  དྤེའྱི་སོར་བགོ་གྤེང་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་བྱྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆྤེར་ཐུགས་ཕན་གསོ་བ་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་
ན། འདྱི་མ་ཐོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཁོང་ཚོ་གཞན་པ་ཚོ་ལ་འོས་བླུགས་ཆོག་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཁ་སང་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་བཀག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དངོས་
ཡོད་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་སབས་ ༡༡ དང་ ༡༢ ལ་ཉྱི་ཧོང་ནས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་འོས་བླུགས་འདུག དྤེ་ནས་སབས་ 
༡༣།༡༤།༡༥ ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་འོས་འཕྤེན་མཁན་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་བུ་ཕྲུག་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་སབས་ 
༡༣།༡༤།༡༥ ལ་གོ་སབས་ལྤེན་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
གོ་སབས་གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བསྐྲུན་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁ་སང་ངས་ཉྱི་ཧོང་གྱི་འདྱི་ཤྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་འདྱི་རྒྱུ་མཚན་ལྟ་བུ་འདྱི་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཁ་གསལ་པོ་རྤེད། ཡོད་པ་འདྱི་དཔྤེ་མཚོན་དང་མ་སོང་ནའང་ཉྱི་ཧོང་ལའང་འོས་བསྡུ་
གནང་ཡོད་པ་རྤེད་ངས་དན་པ་འདྱི། ད་ལྟའྱི་སབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ ༡༩༩༡ ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། འོས་བསྡུ་མ་གནང་བའྱི་སད་ཆ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱི་གཅྱིག་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ་གྱི་འདུག མ་
གཞྱི་ངས་ད་ལྟ་བཅའ་ཁྱིམས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་པ་ Interpret བྱ་རྒྱུ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ལ་སྐུ་དབང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ། ང་སྒྤེར་
སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འབད་བརོན་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། འདྱི་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་མཁོ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བཅའ་
ཁྱིམས་གནང་མཁན་འདྱི་ང་ཚོ་ཁྱིམས་ཁང་ནས་གནང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ནས་ར་བ་རང་ནས་འབད་
བརོན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་འཁྲུག་མང་པོ་ཐྤེབས་ཀྱི་རྤེད། བཅའ་ཁྱིམས་འགྤེལ་བཤད་བསོན་རྒྱུ་ཞུ་ཡྱི་
རྤེད་དམ་ Interpret བྱ་རྒྱུ་འདྱི། Constitutional Interpretation འདྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིར་སྐུ་དབང་འདྱི་ཡོད་པ་མ་
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རྤེད། གོ་བ་ལྤེན་སྟངས་དང་དཔྤེ་མཚོན་ཐོག་ནས་ངས་ཁ་སང་ཉྱི་ཧོང་ནང་དུ་གནང་བ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱི། དྤེའྱི་སབས་སུ་ག་རྤེ་ར་
འཕྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་འདྱིའྱི་སབས་ཀྱི་གོ་རོགས་ག་རྤེ་ཡོད་པ་འདྱི་གསལ་པོ་ཐོན་དགོས་པ་
འདྱི་ཉྱི་ཧོང་ལ་འོས་བླུགས་པ་དྤེ་ནས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཁོངས་གཏོགས་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་རྱིང་འདྱི་ཕྲན་བུ་
རྱིང་པོ་ཆགས་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
མ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་གོས་བསྡུར་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན། ཅ་པ་འདྱི་འགོ་དང་མ་འགོ་རྤེས་སུ་བལྟ་རྒྱུ་རྤེད། བརོད་
པ་གཉྱིས་པ་འདྱི་གོ་བསྡུར་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན།ད་ལྟ་ངས་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། གལ་སྱིད་འདྱི་མ་འགོ་
བ་ཡྱིན་ན་ཀ་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་མ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་གོ་བ་འདྱི་གང་འད་བྱས་ནས་ལྤེན་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ། ད་ལྟ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུང་རྒྱུར། ཁྱིམས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་འདྱི་ང་ཚོ་མ་རྤེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་རྤེད་གསུངས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ནའང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཀུན་སློང་འདྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཤྤེས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་གོ་བསྡུར་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་བྱུང་ན་བསམ་པ་རྤེད། ཡང་རྱིང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། 
ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་ཐོག་ལ་མར་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ཞྱིག་འགོ་ཐུབ་ས་མ་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་སབས་སུ་བཅའ་ཁྱིམས་ཐོག་མར་ཟྱིན་བྱིས་གནང་གྲུབ་པའྱི་རྤེས་སུ། རྡ་རམ་ས་ལར་
དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་ཞྱིག་འཚོགས་གནང་བ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་ནང་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་ཟྱིན་བྱིས་གནང་
བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བ་རྤེད། འདྱིའྱི་སབས་སུའང་ད་ལྟ་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ཡན་ཆད་ཐོག་མར་ཟྱིན་བྱིས་ནང་དུ་
མྤེད་པ་འད། དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་བསྒྲུབས་པའྱི་རྤེས་སུ་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རྱི་ནས་དགོངས་འཆར་ཕྤེབས་པ་དང། 
དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་ནང་དུ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བསམ་འཆར་ཡོད་པ་ལ་བལྟས་ནས་ཆགས་པ་ཞྱིག་ཕལ་ཆྤེར་ལོ་རྒྱུས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་ན་མ་གཏོགས། གཞན་ས་གནས་ཚང་མ་ལ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་རང། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། ཏོག་
ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འབྱུང་རྱིམ་དྤེ་དག་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རྤེད། ཁ་སང་ཚོགས་གཙོས་ཕར་ཚུར་སད་ཆ་དྱིས་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་
ཡྱིན་པ་འདྱི་ཞུས་ཟྱིན་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་འགོ་རྒྱུ་འདྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སབས་སུ་སོད་ཀྱི་ཡྱིན་དང་མྱིན་ཟྤེར་བའྱི་གནད་དོན་གཙོ་
བོ་འདྱི་རྤེད། གལ་སྱིད་འདྱི་མ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གོ་བ་གང་འད་ལྤེན་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་སྙྱིང་
བསྡུས་ཤྱིག་གསུངས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་རྤེད། ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དུ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། ཕྲན་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་
ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། སོན་ལ་ཅ་པ་དྤེ་བཞྤེད་ན་ཡག་པ་མྤེད་དམ་བསམས་བྱུང་། 
དྤེ་བཞྤེད་པའྱི་རྤེས་སུ་གལ་སྱིད་དྤེ་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་བགོ་གྤེང་གྱི་དུས་ཚོད་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། བགོ་གྤེང་གྱི་
དུས་ཚོད་སོན་ལ་གནང་། རྤེས་སུ་གལ་སྱིད་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་ཆ་ཚང་འཕྲོག་བརླག་ལྟ་བུ་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་
དུས་ཅ་པ་སོན་དུ་བཞྤེད་ནས་འགོ་དང་མྱི་འགོ་གཅྱིག་གཟྱིགས། མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བགོ་གྤེང་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་འོས་ཤྱིང་
འཚམས་པ་འད་ཞྱིག་འདུག ངས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱིར་བཏང་ཅ་པ་དྤེ་སོན་ལ་ལྤེན་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བགོ་གྤེང་མྱི་དགོས་བྱས་ནས། གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་
འདུག་དང་མྱི་འདུག་བལྟས་ན། ཁོང་རང་ཁོང་རང་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་མ་མཁྤེན་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་ལྟར་ཅ་པ་དྤེ་མ་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཀ་པ་དྤེར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་གནས་སོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་མ་འབུད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རང་བཞྱིན་གྱིས་
མར་དོན་འགོ་བ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་ས་ཁུལ་གཞན་པ་ཚང་མ་ཚུད་འགོ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན། འོས་འཕྤེན་པའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་གདམ་བྱ་འདྤེམས་བྱྤེད་གཉྱིས་ཀའྱི་འོས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུགས་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་
རག་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་དང་ཉྱི་ཧོང་། ཐའྤེ་ཝན་དྤེ་དག་ནས་སྱི་འཐུས་གསུམ་བཞྱི་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནའང་གཞུང་
གོན་བཏང་ནས་ཕྤེབས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་
རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་སབས་སུ་བསམ་འཆར་ཞུ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་སྟབས་བསམ་འཆར་ཞུ་ཆོག་གྱི་རྤེད།) སོན་མའྱི་སད་ཆ་ཆ་ཚང་ཕར་
བཞག་གྱི་ཡྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཐོག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་སབས་བཅོ་ལྔར་གོ་སབས་ཧ་ཅང་བཟང་པོ་
སླྤེབས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཆབ་སྱིད་ཐོག་ནས་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་ནས་རྤེད། བཅའ་ཁྱིམས་
བསར་བཅོས་དྤེ་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསད་དུས། གོས་ཚོགས་སབས་བཅོ་ལྔའྱི་སབས་སུ་གོ་སབས་ཤྱིག་སླྤེབས་བསད་
ཡོད་དུས། སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དང་པོ་དྤེར་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ངས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་རྤེད། ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ང་ཚོས་བོད་མྱི་མང་དང་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་
ཚབ་མཚོན་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་རགས་ཤྱིག་བརྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཆོལ་ཁ་གསུམ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་
ཡྱིན་པ་དྤེ་ངས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་སབས་སུ་འདྱི་འད་བྱས་ནས་ཕྤེབས་ན། ས་ཕྱི་མ་གཏོགས་དྤེར་ཕོག་ཐུག་འགོ་བའྱི་
ཉྤེན་ཁ་འདུག་ཅྤེས་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། བྱང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་མང་དུ་བཏང་བའྱི་སབས་སུ་ངས་བསར་བཅོས་
གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཏོན་པ་ཡྱིན། དྤེ་དུས་ངས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། དངུལ་འབོར་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་སབས་སུ་བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནང་དུ་བུད་མྤེད་ལ་དམྱིགས་བསལ་བྱས་ནས་ཚད་
གཉྱིས་བཀག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་བཀག་ཆོག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་
ནས་ད་ལྟ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་བསད་མཁན་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ནས་འགོ་བསད་པའྱི་ཐོག་ནས་བྱས་ན། ང་ཚོ་ལ་འོས་འཕྤེན་རྒྱུ་
མྱི་རྤེ་རྤེ་ལ་བཅུ་བཅུ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རྤེད། བྱང་ཨ་རྱི་ལ་རག་གྱི་མ་རྤེད། Europe ལ་རག་གྱི་མ་རྤེད། མ་རག་པ་མ་རྤེད། ཁོ་
རང་ཚོས་གནང་གྱི་མྱིན་གསུངས་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་སབས་བཅུ་བདུན་སབས་སུ་བྱང་ཨ་རྱི་དང་ Europe ཆོལ་ཁ་གསུམ་
ནང་དུ་ཚུར་སླྤེབས་ཐུབ་ན། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་རང་ནས་རྤེ་བ་དང་སོན་ལམ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན། འགྱུར་བ་གཅྱིག་ག་རྤེ་སོང་
ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔྤེར་ན། ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་གྱིས་འོས་བསྡུའྱི་ཐོག་ནས། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང་། ཁ་སང་ནས་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཞུས་པར། བཟོ་
བཅོས་གོས་འཆར་ཡོད་ན་བསམས་ཕྤེབས་རོགས་གནང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བར་དུ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་བསླྤེབས་མ་སོང་། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་གཞྱི་བཞྱིན་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་སླྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་བྱ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་མྤེད་པར། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་
གྤེང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་རྒྱུ་ཆགས་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཏན་ཏན་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཡོད་ན་བསམས་
ཕྤེབས་ཤོག་གསུངས་པ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ་དྤེ་ཕྱིར་འཐྤེན་བྱས། ད་དུང་ང་ཚོར་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་ཚོགས་རྒྱུ་ལག་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཚོགས་དུས་གཉྱིས་ག་རྤེ་ལག་ཡོད་རྤེད་དམ།) ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་། 
ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྤེ་དུས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་བཙུགས་ཚར་གྱི་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་
ང་ཚོས་རྐང་བཙུགས་ཏྤེ་འདྱི་འཁྤེར་ཡོང་བ་རྤེད།) ང་ཚོས་བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་གཅྱིག་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཆོལ་ཁ་གསུམ་
གྱི་ཁོངས་གཏོགས་བླུག་བཅུག་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་ཡང་གནང་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ངྤེས་པར་དུ་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ན། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་བསམས་མཁན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ངས་ད་ལྟ་འཕྲལ་དུ་ཡོང་
ས་མ་རྤེད། འཛིན་སོང་གྱིས་དྤེར་ཏན་ཏན་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ལོ་ ༢༠།༢༠ སབས་སུ་
བོད་མྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཆགས་རྒྱུ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད། ངས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་
བྱས། འཛིན་སོང་ཐོག་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་བསམས་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ལས་
ཁུངས་མང་པོའ་ིཡོད་པའྱི་སབས་སུ། དྤེས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། སོ་སོས་བསམ་བོ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་བཏང་
ནས་དྤེར་གནད་འགག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་རྤེས་རང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟ་ངས་ཡར་ལངས་དགོས་དོན་ནྱི་བཅའ་ཁྱིམས་
བསར་བཅོས་དྤེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ལས་བཟོ་བཅོས་ཡོད་ན། ད་ལྟ་གོས་བསྡུར་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཟོ་བཅོས་
མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ ༢༠༢༠ ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེའྱི་བར་དུ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་ཚར་འགོ་ཡྱི་རྤེད། སྱི་
འཐུས་སབས་བཅུ་དྲུག་དང་བཀའ་ཤག་སབས་བཅོ་ལྔ་པ་དྤེ་ཚར་འགོ་ཡྱི་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་བར་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་
ན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མ་རྤེད། གོང་དུ་ཕག་རོང་མཁན་རྣམས་མུ་མཐུད་རང་འཇགས་གནས་ཡོད་
དམ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མང་པོ་མྤེད། གོང་དུ་ལག་པ་བརངས་པ་དྤེ་དང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཁག་ཁག་ཏུ་
ཕྱིན་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་
བཞྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་བའྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དང་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་ཞྤེས་པའྱི་ཡྱི་གྤེའྱི་ཐོག་ལ། ཨྤེ་
ཤྱི་ཡ་ཞྤེས་པ་ཨ་འགྤེངས་པོ་ཨྤེ། ཤ་གྱི་གུ་ཤྱི། ཡ་དང་། ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ། ཨ་ན་རོ་ཨོ། ས་གྱི་གུ་སྱི། ཀ་ར་བཏགས་ཀ་ན་རོ་ཀོ། 
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ལ་གྱི་གུ་ལྱི། ཡ་ཞྤེས་པ་སོན་རྱིས་ཀྱི་དྤེབ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འདུག དྤེ་འད་པོ་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ག་རྤེ་འགོ་དང་མྱི་འགོ་
རྤེས་སུ་ཞུ་ཆོག་གྱི་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟའྱི་སོན་རྱིས་ནང་དུ་བྱིས་པ་དྤེ་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་ག་རང་མ་གཏོགས་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། ཨོ་སྱི་ཀྱི་ལྱི་ཤྱི་ཡ་ལབ་དུས། ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་དང་ནྱིའུ་རྱི་ལྤེནཌ། དྤེའྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་གྱིང་ཕྲན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་ཚང་མར་ཁབ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཨོ་སྱི་ཀྱི་ལྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་རྤེད། བོད་ཡྱིག་ནང་འབྱི་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སགས་ཀྱི་འབྱི་
སྟངས་འད་པོ་ཡོད་ན་དྤེ་ལྟར་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཨོ་སྱི་ཀྱི་ལྱི་ཤྱི་ཡ་ཞྤེས་དང་། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་
ནང་དུ་ Australasia རྤེད། འདྱིའྱི་ཁབ་དྤེ་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམས་ཏྤེ་བྱིས་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་
གནས་ལགས། ཟྱིན་བྱིས་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་གསུངས་སོང། དྤེ་འད་
མ་རྤེད། དོན་ཚན་གཅྱིག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་གོ་བ་ལྤེན་ཕོགས་ལ་འགྤེལ་བཤད་མ་འད་བ་གཉྱིས་ཡོད་ན། འདྱི་འདྱི་
མ་རྤེད། འདྱི་འདྱི་རྤེད་གསུང་མཁན་དྤེ་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་རྤེད། ཐོག་མ་ང་ཚོ་བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་འབྤེབས་གནང་
རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་དྤེ་བཅའ་ཁྱིམས་རགས་ཟྱིན་གསུམ་པ་རྤེད། རགས་ཟྱིན་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་འདྱིར་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དང། ཆོས་
བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་གཡུང་དྲུང་བོན། བྱང་ཨ་རྱི། ཡུ་རོབ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་དུས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བའྱི་སབས་
ལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རྱི་ལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཉྱི་ཧོང་ལའང་བོད་པ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་
རྤེད། ཁོང་ཚོ་ལའང་ཐོབ་ཐང་སོད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང། འདྱི་འདའྱི་བགོ་གྤེང་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་བྱུང་
སོང། བགོ་གྤེང་བྱུང་བའྱི་རྤེས་ལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གཅྱིག་གྱིས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་རགས་ཟྱིན་ནང་ལའང་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། ཁོང་རང་ཚོས་ཀང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱི་འད་ཡྱིན་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་དྤེ་ལྟར་བཞག་ན་གསུངས་སོང། ཉྱི་ཧོང་ལ་
དགོས་ཀྱི་རྤེད་གསུང་མཁན་དྤེས་མ་འོངས་པ་ལ་འདྱི་གང་འད་ཡོང་གྱི་རྤེད། བྱས་ཙང་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་ད་ལྟ་
ནས་བསྐྲུན་དགོས་པ་རྤེད་གསུངས་སོང། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་འདྱི་དགོས་གལ་བྱུང་ན། སྱི་འཐུས་ལན་
ཚོགས་ཀྱིས་ས་ཁུལ་གྱི་སྱི་འཐུས་སར་འཐུས་ཟྤེར་བ་འདྱི་རགས་ཟྱིན་གསུམ་པ་ང་ཚོར་གཏན་འབྤེབས་གནང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་
གནང་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་པའྱི་སབས་ལ་ཚིག་འདྱི་བསླྤེབས་པ་རྤེད། འདྱི་གཅྱིག་
རྤེད། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་སབས་བཅུ་གཅྱིག་དང། སབས་བཅུ་གཉྱིས་སབས་ལ་ཉྱི་ཧོང་ནས་འོས་ཤོག་འཕྤེན་འདུག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། སབས་བཅུ་གཅྱིག་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སབས་བཅུ་གཅྱིག་སྱི་འཐུས་རྣམས་བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་
བསླྤེབས་བསད་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། དྤེ་དུས་བཅའ་ཁྱིམས་འཁྲུངས་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་སོན་ལ་ཡོད་པའྱི་དུས་ཚོད་རྤེད། སབས་བཅུ་གཉྱིས་
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ལ་འོས་ཤོག་འཕྤེན་བཅུག་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་དགོངས་པ་གང་འད་
བཞྤེས་པ་ཡྱིན་ནམ། འདྱིས་དྱི་རགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བསླྤེབས་པ་རྤེད། གང་ལྟར་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་དང་ད་ལྟ་ས་ཆ་འདྱིར་གསལ་བསད་
པ་འདྱི་དག་ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འོས་བླུག་དགོས་པ་གཅྱིག་འདྱི་ནས་བཟོས་པ་རྤེད། གནས་སྟངས་འདྱི་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སབས་བཅུ་གཉྱིས་ལ་འོས་ཤོག་འཕྤེན་བཅུག་པ་དྤེ་ག་རང་གྱིས་དྤེ་རྱིང་གྱི་ཅ་པ་འདྱི་མ་འགོ་བ་
ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡུ་རོབ་དང་བྱང་ཨ་རྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཚང་མ་ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ལ་འོས་འཕྤེན་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་བཟོས་པ་རྤེད། སབས་བཅུ་གཉྱིས་སབས་ལ་འོས་འཕྤེན་བཅུག་འདུག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། 
ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་གཉྱིས་ཀ་ལ་འོས་འཕྤེན་བཅུག་ཡོད་དམ་གང་འད་བྱས་ཡོད་དམ། ཆོལ་ཁ་རྤེད་འདུག རང་བཞྱིན་གྱིས་
ཆོལ་ཁ་ལ་འཕྤེན་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་སོན་དང་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་རྤེད་ཅྤེ་ན། བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ཕྤེབས་མཁན་
ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཚང་མ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ས་ཆར་རྤེན་གཞྱི་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་དྤེ་རྱིང་མང་
པོ་ཞྱིག་ལ་བཀམ་ནས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་བོད་པའྱི་རྤེན་གཞྱི་གཙོ་བོ་དྤེ་ར་
བའྱི་ཆ་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། མྱི་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་ཕྱི་ལོགས་དྤེ་ཚོ་གཅྱིག་བྱས་ན་མང་བ་ཆགས་
སྱིད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཙོ་བོ་བྱས་པའྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་། ཨོ་སྱི་ཀྱི་ལྱི་ཨྤེ་ཤྱི་
ཡ་ཞྤེས་པའྱི་ས་ཆ་དྤེ་དག་ཧ་ཅང་གྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ཚོར་བོད་པའྱི་མྱི་འབོར་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་བཤད་མྱི་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་
ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་ཟྤེར་མཁན་དྤེར་ཁབ་ཁོངས་ཆྤེ་བ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་མཉམ་དུ་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་
པར་ནང་གསྤེས་བྱྤེ་བག་སྤེ་ཚན་དྤེ་འད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་བསྟྱི་གནས་ཆོལ་
ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་ཐོག་ནས་འཛིན་བསད་ཡོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་ཐྤེབས་མྱི་ཡོང་ངམ། དྤེར་བརྤེན་ང་རང་
ཚོས་ཕུགས་རྒྱངས་རྱིང་པོའ་ིདམྱིགས་བྱ་གཙོ་བོ་དྤེ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བདྤེན་པའྱི་འཐབ་རོད་བྱ་དགོས་པ་རྤེད། བདྤེན་པའྱི་
མཐའ་གསལ་དགོས་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་བོད་ནང་དུ་གཞྱི་ར་གཙོ་བོ་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་
ནས་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད། ལག་པར་དུ་ཆོལ་ཁ་དྤེ་དགོས་ངྤེས་ཅན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་སྟབས་མདོར་
བསྡུས་ནས་བཤད་རྒྱུ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཙོ་བོ་བྱས་པའྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དང་ཨོ་སྱི་ཀྱི་ལྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་ཟྤེར་བ་
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རང་པ་བྱས་ནས་ས་ཁུལ་་གཅྱིག་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ཆགས་ནས། རྡོག་རྡོག་གཅྱིག་བཟོས་ནས་ཆོལ་ཁ་
ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་འོས་འཕྤེན་དགོས་པ་ཆགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ཡག་པོ་འདུག་བསམས་བྱུང་། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ་གཞུང་འབྤེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཅ་པའྱི་ཐོག་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་
བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ནྱི་ཁྱིམས་བཟོ་ལན་ཚོགས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོ་ཁྱིམས་
བཟོ་ལན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་གོ་བ་ལྤེན་ཕོགས་ཐད་ལ་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་གཅྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཀ་པ་དྤེར་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཆོལ་ཁ་རྤེ་ནས་འོས་བསྡུ་ལབ་དུས། བོད་པ་ཡོད་སའྱི་ས་ཁུལ་ཚང་མ་ལ་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་པ་གཅྱིག་གོ་ཡྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ག་དང་ང་གཉྱིས་ཟུར་དུ་འོས་བསྡུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་དྤེ་བཏོན་པ་རྤེད། དྤེ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་བོད་མྱི་ཡོད་སའྱི་ས་ཆ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་གོ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་སོན་
ཚོགས་གཙོས་སབས་ ༡༤ ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་ནས་མར་ཟགས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་བཤད་གནང་བ་རྤེད།  དྤེ་དུས་སོ་སོས་
བསམ་ཚུལ་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་། སོ་སོས་གོ་བ་ལྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཀ་པའྱི་ནང་དུ་མ་ཚུད་པ་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག ས་གནས་ཨོ་སྱི་
ཀོ་ལྱི་ཡ་རྤེད། ཐའྤེ་ཝན་ཕོགས་སུ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ངྤེས་པར་དུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་འོས་
བསྡུ་ཚུར་བྱྤེད་མྱི་ཆོག་པ་ག་རྤེ་རྤེད་དམ། ང་ཚོས་གོ་བ་ལྤེན་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་མྱི་འད་བ་བྱུང་བ་
རྤེད། ད་ལྟ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ལ། སབས་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་གང་
ཅྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་ནས་མར་ལན་གཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བཅུ་གཅྱིག་ལ་མ་རྤེད། བཅུ་གཉྱིས་ལ་འདྱི་འད་
བྱུང་བ་རྤེད་ཅྤེས་པའྱི་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་གང་ཤྤེས། ང་ཚོས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ག་རྤེ་
གསལ་བཤད་གནང་བ་དྤེ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཁོང་རང་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་གཟྱིགས་ཡོད་
ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ཚོད་དཔག་བྱས་ནས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་སབས་བཅུ་
གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ལ་འཇའ་པན་ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་རང་བཞྱིན་གྱིས་སབས་བཅུ་གསུམ་དང་
བཅུ་བཞྱི། བཅོ་ལྔ་ལ་ཆ་ཤས་ལྤེན་མ་ཐུབ་པ་དྤེའྱི་འགྤེལ་བཤད་མར་སླྤེབས་དུས། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་གོ་བ་ལྤེན་ཕོགས་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུའྱི་ཆ་ཤས་མ་རག་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས། 
འགན་འཛིན་ཁོང་རང་ཚོས་གོ་བ་ལྤེན་ཕོགས་ཐོག་ནས་ཐོབ་ཐང་མ་རག་པ་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། 
བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་ཐོབ་ཐང་མྤེད་པ་གཅྱིག་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག  དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་མཐའ་མར་སོ་སོས་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཅ་
པ་དྤེར་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་ཐུབ་ས་མ་རྤེད་ཅྤེས་དོན་གཙོ་བོ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སོན་མ་ཆོལ་ཁའྱི་ཁོངས་ལ་འོས་བླུག་ཡོད་པ་གསུངས་པ་རྤེད། གལ་སྱིད་དྤེ་རྱིང་
གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་མ་ཐུབ་ན། ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ས་ཁུལ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་
པའྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དང་ཨོ་སྱི་ཀྱི་ལྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ས་ཁུལ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་གཉྱིས་ཀ་ལ་
བླུགས་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་གང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་གཅྱིག་པ་ཡོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཨང་ ༡༨ པའྱི་ཅ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་གོ་བ་ལྤེན་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཅ་པ་དྤེ་འཁུར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ང་་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་གོ་
དོན་དྤེའྱི་ནང་ལ་ག་པ་དང་ང་པ་གཉྱིས་ལ་བྱང་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་གཉྱིས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ས་མྱིག་དྤེ་རྒྱས་
བཅད་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་འཕྲད་བསད་པ་དྤེ་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་ཡྱིན་ནའང་འད། ཉྱི་ཧོང་ཡྱིན་ནའང་འད། ཐའྤེ་
ཝན་ཡྱིན་ནའང་འད། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་ནང་ལ་འགྤེལ་བཤད་གང་རྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་འད། ཆ་ཤས་ལྤེན་མ་ཐུབ་པའྱི་
དཀའ་ངལ་གཅྱིག་འཕྲད་བསད་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་བལྟས་ན་ང་ཚོས་ཧ་གོ་
དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་ལ་བོད་མྱི་སོད་མཁན་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་བཙན་བྱོལ་གྱི་ངོ་བོ་དང་སབས་བཅོལ་གྱི་ངོ་
བོར་གནས་བསད་པ་དང་། ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ། ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་སོགས་ག་པ་ལ་འགོ་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཡུལ་དྤེ་སོ་སོའ་ིཡུལ་མྱི་
ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོར་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གཉྱིས་ཀྱི་དབར་ལ་ཁད་པར་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་
གང་དུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ཀྱི་ཁུལ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ས་མྱིག་རྒྱས་
བཅད་ཞུས་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། གལ་སྱིད་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་དང་། ཉྱི་ཧོང་། ཐའྤེ་ཝན་མཉམ་དུ་ས་མྱིག་གཅྱིག་དྤེ་ཅ་པ་བཞྱིན་འགོ་
བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་སྟངས་འཛིན་བྱྤེད་ཕོགས་སྟབས་བདྤེ་བ་དང་ཡག་ཏུ་འགོ་རྒྱུར་ང་རང་གྱིས་གོ་བ་ལྤེན་གྱི་ཡོད། གལ་
སྱིད་དྤེ་འད་མ་བྱྤེད་པར་ཚང་མ་ཚུར་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རྱི་ཚང་མས་ཆོལ་ཁར་ཚུར་བླུགས་
དགོས་ཟྤེར་བའྱི་ཐོབ་ཐང་སོར་ལ་བསར་བཅོས་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་དགོས་པའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མྱིན་པས། གོང་དུ་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བོད་མྱི་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ནའང་སབས་བཅོལ་གྱི་ངོ་བོ་དང་། ས་གནས་ཡུལ་མྱིའྱི་ངོ་བོ་མྱི་འད་བ་ཡྱིན་པས། 
གངས་ཚད་ཀྱི་ཁད་པར་དྤེ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་པ་
ཡྱིན་ནའང་། སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༣༧ གྱི་ནང་ལ་བྱང་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འོས་འཕྤེན་མྱི་ཆོག་པ་
བཀག་ཡོད་པས། དྤེ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མྱི་འདུག མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་ན། གལ་སྱིད་ང་ཚོས་ཅ་པ་འགོ་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་ཚང་མ་སྤེལ་ས་རྤེད་དན་གྱི་འདུག ངས་དྤེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱིའཐུས་བཀ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས། 
 
སྱིའཐུས་བཀ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ག ང་། ཅ། བྱང་ཨ་རྱི་དང་གཅྱིག ཡུ་རོབ་དང་གཉྱིས། དྤེ་ཚོ་ནས་སྱི་
འཐུས་གཉྱིས་རྤེ་གཉྱིས་རྤེ་བྱས་ནས་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་དང་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་ནས་གཅྱིག་བྱས་ནས་ལྔ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག གཅྱིག་ལ་
དམྱིགས་བསལ་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག མ་འོངས་པ་ལ་ག་ང་ཅ་དྤེ་མར་བཏོན་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནས་ཕོ་མོ་དབྱྤེར་མྤེད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་གཉྱིས་ཡོང་རྒྱུ་ཞྤེས་པ་དྤེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་
ཡོང་ས་རྤེད་དན་སོང་། རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་གང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན། ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་ཕྱི་རྒྱལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་འགོ་མཁན་དྤེ་
མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ལྟ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠།༢༠ ཡྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པ་ལ་ safe 
landing གྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ནའང་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་སྱི་འཐུས་དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཕ་གྱིར་གཞྱི་ཞྱིག་ཚུགས་ཟྱིན་དུས། མ་
འོངས་པ་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་མྱི་ཉུང་དུ་འགོ་དུས། ཧ་ལམ་ཆོལ་ཁའྱི་སྱི་འཐུས་མ་རྤེད་པའྱི་དུས་ཚོད་གཅྱིག་ཀང་ཆགས་
སྱིད་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་ཞབས་སྟྤེགས་དྤེ་མང་དུ་མང་དུ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་མྤེད་པ་
ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་བཀམས་པ་རྤེད། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཡོད་ན་ག་སྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཚོགས་
གཙོས་ཞུས་ཡོད། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་མྤེད་པ་ལ།) བྱས་ཙང་ངས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུར་དགག་བྱ་གནང་མཁན་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་
ཞུས་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་འཁྤེར་དགོས་ན། འཁྤེར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་མ་གཏོགས་མྤེད་པས། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་བསོན་པའྱི་
སབས་སུ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཞྱིག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ངྤེས་པར་དུ་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་གོ་བསད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ར་བ་ནས་མ་
རྤེད། ངས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འཁྤེར་ཡོང་གྱི་མྱིན། ད་ལྟའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་ག་རྤེ་གསལ་བ་དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་
འདུག དྤེས་འཐུས་ཀྱི་འདུག 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
མ་རྤེད། གོ་བ་ནོར་བ་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་དྤེ་ནམ་ཡང་ལབ་ཀྱི་མྤེད། ངྤེས་པར་དུ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་
རང་འཇགས་གཏན་འབྤེབས་གནང་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ཀྱི་མྤེད། འདྱི་གཏན་འབྤེབས་གནང་དང་མ་གནང་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཚོའྱི་ཕག་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པ་དྤེ་འད་མ་རྤེད། ཚོགས་གཙོའྱི་དབང་ཚད་ལས་བརྒལ་
བའྱི་ལས་ཀ་རྤེད། སྱི་འཐུས་བཀྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས་འགྱིག་སོང་ངམ། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འཁྤེར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་
ཡོད་དམ། གོང་དུ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འཁྤེར་གྱི་མྱིན་གསུངས་སོང་། (སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འཁྤེར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན།) མྱིང་འབོད་བྱས་མྤེད། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འཁྤེར་
ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀ་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཕྤེབས་ནས། ད་ལྟ་བཟོས་ནས་བསམས་ཕྤེབས་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དུས་ཚོད་དྤེ་ཁག་པོ་བྱྤེད་ས་རྤེད། དགོངས་དག ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པས་དྤེའྱི་གནད་དོན་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་དྤེ་ག་རྤེ་དགོས་མྤེད་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་དག་ངོ་མ་
གསལ་པོ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ག་རྤེ་བྱས་ནས་འདོན་གྱི་ཡོད་མྤེད་མགོ་འཚོས་མ་སོང་། མགོ་འཚོས་ན་ཡག་པོ་འདུག་དན་
གྱི་འདུག ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་བྱང་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ཚང་མ་ལ་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་བཟོ་རྒྱུ་མ་རྤེད་དམ། 
དྤེས་ན་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དྤེ་དོན་ཚན་ག་རྤེའྱི་སྒང་ལ་འཁུར་གྱི་རྤེད་དམ། ཁ་པའྱི་སྒང་ལ་འཁུར་གྱི་རྤེད་དམ། ག་པའྱི་སྒང་
ལ་འཁུར་དགོས་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་ལ་ཕན་ཐོགས་ས་རྤེད། ས་མའང་བཟོ་བཅོས་
གོས་འཆར་ཞྱིག་འཁུར་ནས་ལས་རྱིམ་ཚང་མ་འགྱུར་བ་ཐྤེབས་ཏྤེ་རོག་ད་ཆགས་སོང་བ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ག་རྤེ་འཁུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤྤེས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ར་བའྱི་ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གསུང་སྟངས་ལ་ཚོགས་གཙོས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལའང་མཐུན་གྱི་
མྱི་འདུག གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རྤེད་མྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ས་གནས་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་བྱས་
ནས་ཡོངས་རོགས་ཆོལ་ཁའྱི་ནང་བླུགས་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཡུ་རོབ་
དང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁུལ་ནས་ཆོལ་ཁའྱི་སྱི་འཐུས་བཅུའྱི་ནང་ནས་གཉྱིས་གཉྱིས་དགོས་པ་རྤེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ས་ཁུལ་ཁག་ཚང་མ་ནས། དང་པོ་ཁྤེད་རང་གཉྱིས་མཐུན་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་གཅྱིག་
གཟྱིགས་དང། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འཁུར་རྒྱུ་ཡོད་ན། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་སུ་ཕག་རོགས་སུ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ནའང་ཁྱིད་ནས་བཟོས་ཏྤེ། དྤེ་རྱིང་དགོང་མོ་བསམས་ཕྤེབས་རོགས་གནང་། འདྱིའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་འདྱིར་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་
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རྤེད་འདུག འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་དོན་ཚན་གང་གྱི་སྒང་ལ་འཁྤེར་ཡོང་དགོས་མྱིན་གཟྱིགས་དང་། ཡང་ན་
དོན་ཚན་གང་གྱི་ཐོག་ཡྱིན་པ་དྤེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། གཞན་རྣམས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་
རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འཁྤེར་ཡོང་མཁན་ང་རྤེད། ངས་གང་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད་
ཅྤེ་ན། ཁ་པ་དྤེ་བཞག་ནས་གཞན་པ་ཚང་མ་མྤེད་པ་བྱས། དྤེ་ནས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ལ་ཡྱིག་ཆའྱི་ཨང་ཀྱི་གཞན་ཞྱིག་
བཟོས་ནས་ངས་བསམས་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ག་རང་རྤེད་དམ། སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས། 
 
སྱིའཐུས་བཀ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རང་ཡྱིན། ག་པ། ང་པ། ཅ་པ་གསུམ་ཀ་བཏོན་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་ཕྱི་
རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཆོལ་ཁ་རྤེ་ནས་འཐུས་མྱི་གཉྱིས་རྤེ་ཕོ་མོ་དབྱྤེར་མྤེད་ཟྤེར་བ། ཚིག་བརོད་གོང་གྱི་ཆོལ་ཁ་རྤེ་ནས་འོས་
བསྡུ་བྱས་པའྱི་ཕོ་མོ་དབྱྤེར་མྤེད་གཉྱིས་རྤེ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁྤེད་རང་གཉྱིས་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག རྣམ་པ་གཉྱིས་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཕྱིན་ནས་མཐུན་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་གཟྱིགས་རོགས་
གནང། སྱིག་གཞྱི་གཞན་པ་དྤེ་ཚོའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན། དུས་ཚོད་མང་པོ་མ་བཀག་ནས་གང་མགོགས་མགོགས་
ཤྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཚུད་པ་ལའང་ར་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱབ་སོར་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་ ༢༩ ཡྱི་རྒྱབ་སོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་ན་ཁྤེད་གཉྱིས་མར་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཕྤེབས། ནང་དོན་མཐུན་
གྱི་འདུག་ན་ཚོགས་དྲུང་ལ་བཀའ་མངགས་གནང་། ཚོགས་དྲུང་ནས་གང་མགོགས་ཤྱིག་བཟོས་ནས་བསམས་ཕྤེབས་རོགས་
གནང་། 
 ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་
ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས། འདྱིར་བཀའ་བོན་གཞན་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཏོན་པ་རྤེད། བཀའ་བོན་གྱི་འོས་
འདྤེམས། འདྱིའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
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 ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཉྱིས་ལ་ཁད་པར་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དོན་ཚན་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
ཚོགས་གཙོས་རྤེས་ལ་ཐག་ཆོད་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དྤེ་རྤེད། དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་བཞྱི་པ། སྱིད་སོང་དང་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་སོ་སོ་བཅས་ལ་
འབུལ་གཏོང་དང་བཀའ་ལན་དུས་ཐོག་འབྱོར་མྱིན་ལ་རོག་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སོང་སྱིག་གཞྱི་རྤེད། དོན་
ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པའྱི་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེའྱི་ནང་ལ། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་བཀའ་བོན་ཚང་
མ་ཞྤེས་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། མཉམ་བསྡུས་ཀྱི་འགན་དང་མང་མོས་ཀྱིས་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ། བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་འཁུར་ནྱི་སྱིད་སོང་དང་
བཀའ་བོན་རྣམས་མཉམ་བསྡུས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཡྱིན་པས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ར་བའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་
པའྱི་དོན་གནད་རྣམས་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམས་སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་ཀྱིས་གོས་དོན་ཐག་གཅོད་བྱྤེད་དགོས་པ་ལས། 
སྱིད་སོང་ངམ་བཀའ་བོན་བྱྤེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཐག་གཅོད་མྱི་ཆོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། འདྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པས་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ནང་གསྤེས་བཞྱི་པ་དྤེ་རྤེད། 
བཀའ་བོན་ཚང་མ་ཞྤེས་པའྱི་ཚབ་ལ་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམས་མཉམ་བསྡུས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་དང་། དྤེའྱི་རྒྱུན་
ལས་བཅས་ལ་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་སྙན་ཞུ་དང་དྱི་བར་ལན་འདྤེབས་བྱ་དགོས། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པས་འདྱིའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལན་ཚོགས་དང་ཐག་གཅོད་གནང་ཕོགས་དྤེ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་
སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་ཚང་མ་ཞྤེས་སྱིད་སོང་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཡར་བཅུག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པས་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
 དོན་ཚན་ ༡༣ པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ། ལས་དོན་ཐག་གཅོད་ཅྤེས་པ་དྤེ། སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་སུ་རུང་། དྤེ་འོག་
ཏུ་དྤེ་མྱིན་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་ངོ་ཡོད་མང་མོས་ཀྱིས་ཞྤེས་པ་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ།  སྱི་
འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱིའཐུས་འབའ་བ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་སུ་རུང་ནས་གོས་འཆར་འདོན་
པའམ་ཞྤེས་དོན་ཚན་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་རྤེད་ཀང་། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་གྱི་ནང་ལ། 
སྱིད་སོང་གྱིས་གལ་ཏྤེ་བཀའ་བོན་ཞྱིག་དགོངས་པ་ཞུས་དགོས་གསུང་ན། དྤེ་ག་རང་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ལས་དོན་ཐག་གཅོད་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གལ་སྱིད་བཀའ་བོན་ཞྱིག་
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དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པར་སྱིད་སོང་གྱིས་གོས་འཆར་ཞྱིག་དང་པོ་བཀའ་ཤག་ལན་རྒྱས་ནང་འཁྤེར། བཀའ་ཤག་ལན་རྒྱས་ཀྱི་
ནང་ལ་མང་མོས་དང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐག་ཅྱིག་ཆོད་ནས་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་བཅའ་ཁྱིམས་རང་གྱི་ནང་ལ་ཐོབ་ཐང་སད་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིད་སོང་གྱིས་བཀའ་བོན་བྱྤེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱིས་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེའྱི་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་སྱིད་སོང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་སྱིད་སོང་དང་ཞྤེས་ཁག་ཁག་བཟོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརྤེན་ནས་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་བརླག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ། སྱིད་སོང་གྱི་འགན་དབང་དྤེ་ཡང་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པས་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ་དྤེ་
བཀའ་ཤག་གྱི་སྱི་བྱྤེའྱི་འཆར་འཕར་ལས་དོན་ཚང་མ་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་ལན་རྒྱས་མཉམ་གོས་གོ་བསྡུར་གྱི་ལམ་ནས་
གནང་དགོས་པ་དང་། ལག་པར་ལས་དོན་དམྱིགས་བསལ་དང་། དངུལ་གོན་འཕར་མ་གཏོང་ཕོགས་ཀྱིས་མཚོན་ལས་དོན་གང་
ཅྱི་གོ་བསྡུར་མྤེད་པར་སྱིད་སོང་ངམ་བཀའ་བོན་སུ་ཐད་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་མྱི་ཆོག འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་
པར་དགག་བྱ། མྤེད་པས་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་ ༣ པ་དྤེ་སྱིད་སོང་ངམ་བཀའ་བོན་རྣམས་
གཞུང་འབྤེལ་ལས་དོན་ཆྤེད་ཕོགས་ཕྤེབས་ཀྱིས་ཟྤེར་བ་དང་། འོག་ཏུ། ཛ་དག་གྱི་ལས་དོན་རྱིགས་བྱུང་ཚེ་ཕོགས་ཕྤེབས་སྱིད་
སོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམས་ལན་འཛོམས་དགོས་པའྱི་བརྡ་ཐོ་འབུལ་དགོས། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། 
མྤེད་པས་འདྱིའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༡༤ ནང་གསྤེས་དང་པོ། ལས་དོན་སྙན་ཞུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ལ་སྱིད་སོང་
དང་ཞྤེས་བསན་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པས་དྤེ་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པར་གཟྱིགས་རོགས་གྱིས། གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ལས་
བྱྤེད་འདྤེམས་བསོ་ལན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། དོན་ཚན་ ༡༩ པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེ་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་གཞུང་གྱི་དོན་གཅོད་
ཅྤེས་པ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམས་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་ཚང་འཛོམས་ཞྱིབ་གོས་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། འདྱིའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་
པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་བསོ་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་
ནང་དུ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཡུན་ལོ་བཞྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་གལ་ཏྤེ་དགོས་གལ་དམྱིགས་བསལ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན། ལོ་གཉྱིས་ཕར་འགངས་ཆོག་པ་གསལ་ཡོད། དོན་གཅོད་འཁྱུར་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་དྤེ་སོན་གྱི་གནས་རྱིམ་གང་ཡྱིན་པ་
དྤེའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སོས་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་མ་ནས་ཞུ་བསད་པ་གཅྱིག་
ལ་ད་ལྟའྱི་ལག་བསྟར་བྱྤེད་སྟངས་དྤེ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ལོ་བཞྱི་དུས་ཡུན་དྤེ་འདས། དྤེ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་དགོས་གལ་གྱི་
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ཐོག་ལ་ལོ་གཉྱིས་ཕར་འགངས་བྱས་པའྱི་རྤེས་སུ། དོན་གཅོད་གཅྱིག་ནས་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་གཞན་དག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་
གཏང་རྒྱུ་བྱས་ནས། ལག་བསྟར་བྱྤེད་སྟངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱྤེད་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས། བཟོ་བཅོས་ཡོད་དམ། ཡོད་ན་གོ་སབས་འབུལ་གྱི་ཡྱིན། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཡོད་དམ། དྤེ་མྱིན་བཀའ་ཤག་གྱིས་གོ་
བ་ལྤེན་ཕོགས་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གང་གནང་བཞྱིན་པ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ད་ལྟ་ཕག་བསྟར་གང་གནང་བཞྱིན་པ་དྤེ་རང་རྤེད། བཟོ་
བཅོས་གོས་འཆར་ཡོད་ན་གོ་སབས་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་མ་གཏོགས། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་བགོ་གྤེང་དམྱིགས་བསལ་བྱ་དགོས་པ་མྱི་འདུག་
སྙམ།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་ཞུ་མྱི་
ཆོག་པ་ཡྱིན་ན། མར་བསད་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བགོ་གྤེང་དྤེ་ཚིག་དང་དོན་དང་དྤེ་ཚོར་འགྱུར་བ་འགོ་དགོས་པ་དྤེ་འད་ཡོད་ན་བགོ་གྤེང་གནང་རྒྱུ་ལས། གཞན་པ་བགོ་གྤེང་བྱས་
བསད་ན། ཁྱིམས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་པར་ཐུགས་ཕན་གང་ཡང་གསོས་ཀྱི་མ་རྤེད། སྱི་འཐུས་བཀས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་
པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གསུངས་པ་དྤེ། སུའྱི་སྐུ་ཚབ་ལ་གོ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ངའྱི་དྱི་
བ་དྤེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་བར་དུ་བྤེད་སོད་གཏོང་བཞྱིན་པ་དྤེ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཅྤེས་གོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་
རྤེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ཞྤེས། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་དང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམས་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་ཚང་འཛོམས་ཞྱིབ་
གོས་དག་འདྤེམས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་ནས་བསོ་འཛུགས་གནང་བར། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་
མཚན་གནས་ཞྤེས་འོག་དྤེར་འཁོད་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་པའྱི་རྤེ་བ་ཡོད། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པས། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
 ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ལས་དོན་གཟྤེངས་ཐོན་རྣམ་
པར་གཟྤེངས་རགས་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་ཚིག་བརོད་གསར་པ་
བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེའྱི་ནང་ལ་སྱིད་སོང་གཅྱིག་པུ་བསན་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་
དགག་བྱ། མྤེད་པས་དྤེའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བདུན་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢ པ་དྤེ་ལ་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་འགན་འཛིན་
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ཞྤེས་པ་དྤེ་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་པ་ཞྤེས་དང་། དྤེའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
 ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ་དྤེ་རྤེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི། དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེ་
ལ། སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༤ པའྱི་ནང་གསལ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་རྣམས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ། རང་དབང་ལྡན་པའྱི་དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། འདྱིར་དབུས་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད། དྤེ་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། ལགས་སོ། དྤེ་བརོད་པ་
གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་
གསྤེས་གཉྱིས་པ་དྤེར། གལ་ཏྤེ་དབུས་འོས་བསྡུས་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་གོས་ཚོགས་མ་ཚོགས་པའྱི་སབས་ཞྤེས་
པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་གསུམ་པ་དྤེར་འགྱུར་བ་ཐྤེབས་པ་དྤེ་ཁ་སང་ངས་འོས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཆད་འདུག་ཟྤེར་བས་དྤེ་ཡར་བཅུག་
ནས། གསལ་བསགས། སྱིད་སོང་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ནམ་དགོས་སབས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་ཚུགས་པ་ནས་
དངོས་གཞྱིའྱི་གྲུབ་འབས་གསལ་བསགས་མ་ཟྱིན་བར་གྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་
འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་དགོས་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ནས་མར་ཕྱིན་ནས། ལན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་བྱས་ནས་མང་མོས་སུ་
ཐོབ་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་དུ། གལ་ཏྤེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་
འཛིན་ལས་འཕར་ཞྤེས། འདྱིའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་ ༤ པ་དྤེ། སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཞྤེས་པ་དྤེ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་
གྱི་གཤམ་འོག་ལས་བྱྤེད་ཇྱི་དགོས་སབས་བསྟུན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་གོ་
བསྡུར་དང་འབྤེལ་ཞྤེས་པ་དྤེ་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་སྟབས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་ ༦ པ། སྱིད་སོང་དང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་བཙུགས་ཞུས་པ་
ནས་མཇུག་སྱིལ་མ་བྱུང་བར། ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་དང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ལ་
བཀའ་བསྡུར་མྤེད་པར་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཕོ་ལྤེན་གཏོང་མྱི་ཆོག དྤེ་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་
དགག་བྱ། མྤེད་པས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་ ༧ པ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལས་
འཕར་གྱི་ཡུན་ཚད་ཅྤེས་པ་དྤེ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་རྒྱུན་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། 
བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ 
༩ པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལོ་འཁོར་སོན་
རྱིས་དང་རྱིས་ཁ་བཅས་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་གྱིས་འགན་འཁུར་སྟངས་འཛིན་བྱ་དགོས་པ་
དང་། གཤམ་འོག་ལས་བྱྤེད་ཁག་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་བྱྤེད་དགོས་རྱིགས་ཀྱི་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་
འཛིན་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པས་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༦༩ པ། འདྤེམས་ཐོན་སྱིད་སོང་གསལ་བསགས་ཞྤེས་པ་དྤེ། འོས་ཤོག་ཕོགས་
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བསོམས་གངས་བཤྤེར་ཟྱིན་པའྱི་བསོམས་འབོར་གྱི་ཡྱིག་ཆར་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་འགན་
འཛིན་ལས་འཕར། དྤེ་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ད་ལྟ་ཏོག་ཙམ་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། བཅའ་
ཁྱིམས་དྤེ་མ་ཕྱིན་བར་དུ། དྤེའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ཀ་ཟྱིན་རྒྱུ་མྱི་འདུག 
 གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་
འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེར། 
བཀའ་བོན་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཞྤེས་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལན་རྒྱས་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་ཞྤེས། འདྱིའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ་གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། བོད་རང་དབང་ཞྤེས་དབང་དྤེ་ལག་
བསད་འདུག བོད་རང་དབང་བདྤེན་པའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། དོན་ཚན་ ༣ པ། ཚིག་བརོད་རྱིང་
པའྱི་ནང་ལ་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་མྱི་ཕོགས་ཐོབ་ཐད་ལས་དོན་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་ཆུང་ངྤེས་མྤེད་ཡོང་རྒྱུར། ཉྱིན་ག་ཆབས་རྱིས་ཀྱིས་ས་
གནས་ཡོངས་རོགས་ལ་སྱི་མཚུངས་འབུལ་རྒྱུ་ཞྤེས་པ་དྤེ། དབྱྤེ་བ་གཉྱིས་ཕྤེས་ནས་ཚོགས་མྱིའྱི་གངས་ཚད་དང་། ལས་དོན། 
དང་པོ་དྤེ་གཅྱིག་པ་དང་། ཆ་གཉྱིས་པ་དྤེ་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པར་བཟོས་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལས་འཆར་
སབས་ཀྱི་ཉྱིན་རྤེའྱི་ལས་དོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབྤེབས་ལྟར་ཐོབ་རྒྱུ་ཞྤེས་པ་དྤེ་
རྤེད། དྤེའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། གཉྱིས་པ་དྤེ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལས་འཆར་སབས་ཀྱི་ཉྱིན་རྤེའྱི་ལས་དོད་ཀྱི་ཐོབ་
ཐང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབྤེབས་ལྟར་ཐོབ་རྒྱུ་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་
ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
ནམ་རྒྱུན་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་ཚོགས་པའྱི་སབས་སུ་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ནས་དང་། སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་མ་
ཚོགས་པའྱི་སབས་ལ་རྒྱུན་ལས་ནས་ཅྤེས་དྤེ་ལྟར་བཀོད་སོལ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ཡང་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ལ་འགོ་སྟངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་དྤེ་གཅྱིག་མཚུངས་བཟོས་
ནས། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བར་དུ་སྒུག་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ནས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རང་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུའྱི་བཟོ་
འད་པོ་ཞྱིག ཕ་གྱི་དང་གཅྱིག་མཚུངས་བཟོས་པར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པས། སྱི་འཐུས་གངས་ལ་མོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གངས་ལ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འགོ་བརོད་ཁོ་རང་ལ་ཚིག་གཅྱིག་ཆད་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དབང་དྤེ་ཆད་བསད་འདུག ཚོགས་གཙོས་བཤད་པའྱི་སབས་ལ་ཉན་གྱི་མྤེད་པ་རྤེད། བོད་རང་བདྤེན་པའྱི་ཞྤེས་དབང་དྤེ་ཆད་
འདུག་ཅྤེས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ། གཞུང་འབྤེལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་
བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གྱི་འབུལ་འབབ་ཁྱིམས་ཡྱིག འདྱི་ལ་བཟོ་བཅོས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། གཞུང་འབྤེལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་
བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པར་བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༤ པ། བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་
འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༤ པ། 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པར་བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གྱི་འབུལ་འབབ་ཁྱིམས་ཡྱིག  

དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
བདུན་པ། 
ནང་གསྤེས། 
༡ 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། 
༢ 

དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབབ་
ཚད། 
རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། འབྲུག་
བཅས་སུ་གནས་སོད་བོད་མྱི་རང་
ལོ་ ༡༥ སོན་པ་ཡན་གྱིས་ལོ་རྤེར་
ཧྱིན་སྒོར་ ༤༨ འབབ། རང་ལོ་ ༦ 
སོན་པ་ནས་ ༡༤  བར་ལོ་རྤེར་
ཧྱིན་སྒོར་ ༡༢ འབབ། 
 
གོང་གསལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གསུམ་
ལས་གཞན་པའ ྱི་ཕ ྱི་རྒྱལ་ཡུལ་
ཁག་ཏུ་གནས་སོད་བོད་མྱི་རང་ལོ་ 

དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབབ་
ཚད། 
རྒྱ ་གར་དང ་བལ ་ཡུལ། འབྲུག ་
བཅས་སུ་གནས་སོད་བོད་མྱི་རང་
ལོ་ ༦ སོན་པ་ནས་ ༨༤ བར་ལོ་
རྤེར་ཧྱིན་སྒོར་ ༤༨ འབབ། 
 
 
 
གོང་གསལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གསུམ་
ལས་གཞན་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་
ཏུ་གནས་སོད་བོད་མྱི་རང་ལོ་ ༦ 

དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབབ་
ཚད། 
རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། འབྲུག་
བཅས་སུ་གནས་སོད་བོད་མྱི་རང་
ལ ོ་ ༦  སོན་པ་ནས་ ༡༧  བར་
ལོར་རྤེར་ཧ ྱིན་སྒོར་ ༤༨ དང་། 
རང་ལོ་ ༡༨ ནས་ ༨༤ བར་ལོ་
རྤེར་ཧྱིན་སྒོར་ ༦༠ འབབ། 
 
གོང་གསལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གསུམ་
ལས་གཞན་པའ ྱི་ཕ ྱི་རྒྱལ་ཡུལ་
ཁག་ཏུ་གནས་སོད་བོད་མྱི་རང་ལོ་ 

 
 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༤ ཚེས་ ༡ ནས་
འགོ་འཛུགས། 
 
 
 
 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༤ ཚེས་ ༡ ནས་
འགོ་འཛུགས། 
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༦ སོན་པ་ཡན་གྱིས་ཟླ་རྤེར་ཨ་
སྒོར་ ༣ རྤེའྱི་འབབ། 
 

སོན་པ་ནས་ ༡༧ བར་ཟླ་རྤེར་ཨ་
སྒོར་ ༡ རྤེ་དང་། རང་ལོ་ ༡༨ ནས་ 
༨༤ བར་ཟླ་རྤེར་ཨ་སྒོར་ ༣ རྤེའྱི་
འབབ། 

༦ སོན་པ་ནས་ ༡༧ བར་ཟླ་རྤེར་
ཨ་སྒོར་ ༢ རྤེ་དང་། རང་ལོ་ ༡༨ 
ནས་ ༨༤ བར་ཟླ་རྤེར་ཨ་སྒོར་ ༥ 
རྤེའྱི་འབབ། 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པའྱི་བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༥༤ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱིར་ཁད་པར་གང་ཕྱིན་པ་དྤེ་ཚང་མས་མཁྤེན་མཁྤེན་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་ནང་དོན་ལོ་དྲུག་ནས་བཅུ་བདུན་བར་དུ་ཞྤེས་པ་དྤེ་
དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དང་གཅྱིག་པ་བཟོས་པ་དང་། དོན་ཚན་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་ལ་དངུལ་འབོར་སར་ཆ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དགོངས་
དག ནོར་འདུག བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་དྤེ་སླྤེབས་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་
གཉྤེར་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཕལ་ཆྤེར་ཡོད་པ་མྤེད། ཡོད་པ་མ་རྤེད། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་
གཉྤེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྱིར་བཏང་སར་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་སབས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་
རྒྱབ་གཉྤེར། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། དོན་
མཚན་ ༥༨ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢ པའྱི་ནང་དུ། གོས་གཞྱིར་ཚུད་ཟྱིན་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་གམ་སྱིག་གཞྱིའྱི་འཆར་ཟྱིན་དུ་གསལ་
བའྱི་ཁལ་འབབ་ལ་འཕར་ཆག་གྱི་དོན་གནད་སོར་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འདོན་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་མྱི་དགོས་ཞྤེས་
པ་གཅྱིག་འདུག སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་། བསར་དུ་གོ་སབས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱས་
ནས། གོང་དུ་ཁྱིམས་འཆར་འདོན་པའྱི་སབས་སུ་གསུང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དགོངས་དག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིར་ཁུར་དགོས་རྒྱུ་ཐུང་ཐུང་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང་། སོན་མ་སབས་བཅུ་
བཞྱིའྱི་སབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སབས་བཅོ་ལྔའྱི་སབས་ལའང་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་སྒོར་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ཡར་སར་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་བང་མཛོད་ལ་ཁད་པར་མྱི་འགོ་བའྱི་བཀའ་མོལ་འད་པོ་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་
སོ་སོའ་ིལྟ་བ་དང་ལངས་ཕོགས་དྤེ་ག་རྤེ་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུས་ན། མྱི་མང་གྱི་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ལ་ག་ཚོད་ཕན་ཐོགས་
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ནའང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཡར་སར་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་གཅྱིག་ཁུར་བསད་ཡོད། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ལ་འགོ་དུས་མྱི་མང་གྱིས་
སར་ན་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག ས་གནས་ཁ་ཤས་ནས་སྒོར་མོ་ ༥༠༠ ཕུལ་མཁན་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གང་ཉུང་ཉུང་
གཅྱིག་སར་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་མང་པོ་སར་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ནས་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་ན་ཉམ་ཐག་གྱི་འགོ་སྟངས་
གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་མར་བཅག་གནང་འདུག དྤེ་འགྱིག་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུ་
དྤེ་འགྱིག་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུ་གསར་པ་ཞྱིག་བསམས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ ༢༠༡༤ བར་གནང་ནའང་
འགྱིག་གྱི་འདུག་སྟྤེ། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ཡར་སར་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ནས་ང་ཚོ་སོ་སོའ་ིགཞུང་འདྱི་
སོ་སོའ་ིམྱི་མང་གྱིས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ཕག་རོགས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་ཡག་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དྤེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། གསུང་
རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེར་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ཉྤེ་ཆར་གོས་
ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་སར་ཆ་བྱ་དགོས་པ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་གཟྱིགས་ཀྱི་མྤེད་གསུངས་པ་
རྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྤེར་བརྤེན་ནས་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཚིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཤས་འདུག་སྟྤེ་ཞུས་དང་མ་ཞུ་མྱི་འདུག གང་ལྟར་དགག་
བྱ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་བྱུང་བ་སོང་ཙང་། ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་སོན་ལ་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག 
གཉྱིས། གསུམ་ ༡༡ ཚུད་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ་་་ ༡༦ ཚུད་པ་
ཡྱིན། འདྱིའྱི་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱི་རང་ལོ་དྲུག་སོང་བ་ནས་བཅུ་བདུན་བར་དུ་ལོར་རྤེར་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་མྱི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ར་རྤེས་འཇུག་དྤེ་མར་བཏོན་ནས། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་དང་། བརོད་པ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བརོད་པ་དང་པོ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དོགས་འདྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ལྟ་ཕག་སྦྲྤེལ་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ནས་སར་ཆ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་རྱིས་སོར་ནས་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱས་ན་དྤེ་འད་
ཞྱིག་འཕར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་རྤེད་འདུག་ཞྤེས་ཞྱིབ་འཇུག་གཏྱིང་ཟབ་ཅྱིག་གནང་ཡོད་དམ། དྤེ་
ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་མཁྤེན་རོག་ཡོད་དམ། རྒྱབ་ལོངས་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་བང་མཛོད་ལ་ཕན་པའྱི་ཆྤེད་དུ་གང་
འད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཡོད་དམ། ཚོད་དཔག་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནམ། དྤེ་གཉྱིས་ཀྱི་གསལ་བཤད་
ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གསལ་བཤད་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་འབྤེལ་ཡོད་ལན་ཁང་ཐོག་ནས་བང་མཛོད་ལ་
ཡར་སར་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་མ་འཕར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ནྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་དྤེ་ཙམ་གྱི་
ཁད་པར་འགོ་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གཙོ་བོ་དྤེ་བང་མཛོད་ལ་ཁད་པར་འགོ་ནའང་རྤེད། མ་འགོ་ནའང་
རྤེད། བོད་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་སོ་སོའ་ིགཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་འབུམ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མྤེད་ནའང་རྤེད། འབུམ་
གཉྱིས་མ་གཏོགས་མྤེད་ནའང་རྤེད། ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་ཡར་སར་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་མར་གཅོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འབད་བརོན་གནང་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ཧ་ཅང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་མྱིན། རྱིས་དང་དྤེ་འད་སོར་ནས་ཞུས་པ་དྤེ་འད་མྤེད། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་ཕོགས་སོར་ལ་གཅོག་ཆ་ཞྱིག་གནང་ནས་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་
སླྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ནས་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཞྱིག་བསམས་
ཕྤེབས་པ་རྤེད། ཡང་ང་ཚོ་ཕོགས་གཞན་དག་ཅྱིག་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་ནས་ཆག་ཡང་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སར་ཆ་དྤེ་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱིའྱི་དྤེར་བཅག་ནས་ཚུར་ཕོགས་སུ་སར་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ངོ་བོ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། 
ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོས་ཆག་ཡང་གཏོང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འབུལ་མཁན་ཚོར་གོ་སབས་
འབུལ་རྒྱུ། ད་ལྟ་དྤེར་སར་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་ལ་ཆག་ཡང་དྤེའང་ཁད་མཚར་ཞྱིག་ཆགས་ས་རྤེད། དྤེ་རྱིང་སར་ཆ་གནང་བའྱི་
ཀུན་སློང་ལ་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་རྒྱབ་སོར་ཡོད། འོན་ཀང་དྤེ་རྱིང་སར་ཆ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་དུས་ཚོད་རན་པོ་མྱི་འདུག 
ཕོགས་གཞན་དག་ཅྱིག་ལ་ཆག་ཡང་གཏོང་བ་དང་། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་སར་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་གཉྱིས་ཀྱི་ངོ་བོ་དྤེ་ཏག་ཏག་
བསད་ས་མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་གཅྱིག་མ་བཞྤེས་པ་ཡྱིན་ན། གཅོག་རྒྱུ་དང་སར་རྒྱུ་གཉྱིས་
མཉམ་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ངོ་བོ་ཏག་ཏག་བསད་མྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བསམ་བོར་ཕ་གྱིར་ཆག་ཡང་
གཏོང་རྒྱུ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དངོས་གནས་བྱས་ན་གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་མྱི་མང་བའྱི་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུར་
ངས་གལ་ཆྤེ་བར་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱི་ནས་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་སར་ཆ་དྤེ་
ལ་ར་བ་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ད་ལྟའྱི་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འདྱིར་དགག་པ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེར་ཏོག་ཙམ་སར་ཆ་ཆྤེ་
དགས་འདུག ད་ལྟ་འདྱིར་བསར་བཅོས་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་བཟོ་བཅོས་དྤེའྱི་ནང་ལ། སྱིར་བཏང་ཧ་ཅང་
ཡག་པོ་རྤེད། ལག་བསམ་བཟང་པོ་ཞྱིག་འཁྤེར་ནས་སར་ཆ་གནང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དགོངས་འཆར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཕྱུག་པོ་དང་དབུལ་པོ། ཁྱིམ་ཚང་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་མྱི་མང་པོ་དང་ཉུང་ཉུང་བཅས་གང་ཅྱིའྱི་
ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཡག་པོ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་དྤེ་ཙམ་སར་བ་ཡྱིན་ན། ཉམ་ཐག་དྤེ་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ས་རྤེད། རྒྱུ་ཡོད་མཁན་དྤེ་ཚོས་བོད་གཞུང་ལ་སྤེམས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བྱས་ནས་ཞལ་
འདྤེབས་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་ཐབས་ལམ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ག་པར་ཕུལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་སར་ཆ་འདྱི་ཡག་པོ་དྤེ་
ཙམ་མྱི་འདུག དྤེ་ཏོག་ཙམ་ཆྤེ་དགས་འདུག འདྱིའྱི་བསར་བཅོས་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་བཟོ་བཅོས་ལ་དགག་བྱ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དྤེར་ཆག་
ཡང་གནང་རྒྱུ་དྤེ་སོན་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དྤེབ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་ཕུལ་མཁན་དྤེ་ཚོ་འབུལ་བཅུག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ངས་ཆག་ཡང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་མང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་
རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་འབུལ་རྒྱུ་ལ་དངུལ་དྤེ་སར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཆག་ཡང་
གནང་དུས་དྤེ་དང་དྤེ་འགལ་ཟླ་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཆག་ཡང་དྤེ་དྤེབ་གསར་པ་ཕུལ་མཁན་ལ་ཆག་ཡང་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ལོ་བརྒྱད་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་དངུལ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དྤེའང་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་མཉམ་དུ་བསགས་ཡོད་
པར་བརྤེན། དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་ལ་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུར་རྒྱབ་སོར་གནང་བར་ཁད་པར་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁོ་ཚོས་མུ་མཐུད་
ནས་དངུལ་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་བྱས་ནས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འབུལ་རྒྱུ་ལ་སར་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། དྤེ་བཞྱིན་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་ཉམ་ཐག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། ཉམ་ཐག་རྒྱབ་གཉྤེར་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཆག་ཡང་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཉམ་ཐག་ལ་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕལ་ཆྤེར་མང་པོ་གསུང་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མ་གནས་ཚུལ་དབུ་མ་འཚོས་པ་གཅྱིག་
ཀང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཕག་བརང་མཁན་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་འདུག དུས་ཚོད་དྤེ་བས་ཀང་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་རྤེད། སྱི་འཐུས་
དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་གསྤེས་དང་པོ་འདྱི་དྤེ་སོན་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལོ་དྲུག་ནས་བརྒྱད་བཅུ་ག་བཞྱི་བར་གཅྱིག་
མཚུངས་བཟོས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་གོས་ཆོད་བསམས་མཁན་གྱིས་དབྱྤེ་བ་ཕྤེ་བ་དྤེ་འགྱིག་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྒོར་
དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་མྱི་འདུག ང་རང་ངོས་ནས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ནས་བརྒྱད་བཅུ་ག་བཞྱི་བར་དུ་ལོ་བཞྱི་
བཅུ་ཞྤེ་བརྒྱད་རང་འཇགས་དང་། དྤེ་ནས་བཅུ་བདུན་ནས་མར་ཏོག་ཙམ་བཀའ་ཤག་ནས་ཆག་ཡང་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
དྤེའང་ཆག་ཡང་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ཤག་དྤེ་རང་འཇགས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན། རང་འཇགས་འཇོག་དགོས་འདུག་ལབ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ལ་ཡང་
ཆག་ཡང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཐོག་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་
གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོའྱི་བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ་དྤེ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
གཉྱིས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་ཀུན་སློང་ལ་དོགས་པ་མྤེད་ཀང་། བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཡག་པོ་འཛིན་
ཡོད་པ་དྤེ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་ངོས་ནས་དགག་བྱ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ཁ་སང་གོང་
དུ་ཕྱི་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོར་གཅོག་ཆ་ཞྱིག་ཞུས་ན། དྤེའྱི་ལན་དྤེ་ལ་སོན་མ་ཕུལ་བསད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་ཉྤེས་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་
འགོ་གྱི་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་སླྤེབས་སོང་། སོན་མ་ནས་གཅྱིག་ཀང་མ་ཕུལ་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་ཆག་ཡང་བཏང་། སོན་
མ་ནས་ཕུལ་བསད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་སར་བ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་གོ་བ་དྤེ་འགོ་ཡྱི་མ་རྤེད་དམ། ང་ཚོའྱི་དོགས་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་རྤེད། 
དྤེར་བརྤེན་བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་དྤེ་ལ་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྒྱུ་མཚན་གསར་པ་དྤེ་འད་གསུང་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་གསུང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཨྤེ་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་
བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ལ་རྒྱུ་མཚན་གསར་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིག་གཞྱི་དྤེ་བྤེལ་བ་བྱས་ནས་གསལ་པོ་ཞྱིག་
མཐོང་མ་སོང་མ་གཏོགས། སྱིར་བཏང་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དྤེ་སར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་སོན་
རྱིས་གསུང་བཤད་དང་མཉམ་དུ་བྱས་ནས་སར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་
ནང་ལ་སར་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་མྤེད་དུས། ང་ཚོ་འགལ་ཟླ་ཞྱིག་གཏུགས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་དོགས་པ་རྣམ་རོག་དྤེ་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་དོགས་པ་རྣམ་རོག་མཚོན་གྱི་
ཡོད་ས་མ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག ང་ཚོ་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་གྱི་གོས་ཆོད་རྤེད། མང་ཚོགས་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༨ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བསྡུ་དངུལ་ཡར་སར་དགོས་པའྱི་གོས་ཆོད་རྱིམ་པ་དང་། ཡྱིག་ཐོག་ནས་སྙན་ཞུ་རྱིམ་པས་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཁུར་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་སར་བ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ལ་བཅག་པ་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་གཉྱིས་ཀར་ཡར་སར་རྒྱུ་དྤེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་མངོན་འདོད་
དང་མཐུན་གྱི་འདུག་ལ། སྱིར་བཏང་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་སྟངས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དྤེ་ཡག་
པོ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེར་སར་ཆ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་
དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་དང་གཞུང་མང་ཚོགས་ཆྤེན་གཉྱིས་ལ་བཅར་བའྱི་གནས་སབས་སུ། མྱི་མང་གྱི་དགོངས་ཚུལ་དྤེ་
རང་བཏོན་ཡོང་གྱི་འདུག ས་གནས་ལ་འགོ་དུས་དྤེ་རང་ཐོན་བསད་ཀྱི་འདུག དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་བལྟ་དུས། ང་
ཚོས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དྤེ་མ་སར་བ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རྤེད། དངུལ་གྱི་འཛའ་འབོར་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁད་པར་དྤེ་འད་
ཕྱིན་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་འདྱི་ནས་སར་ཆ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་ཡང་བྱྤེད་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་ཡར་སར་བ་ཡྱིན་
ན། གཞུང་གྱི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཇྱི་ཙམ་གྱི་འཕར་ཆ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཤྤེས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཀང་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཆ་ནས་ཡག་
པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། དྤེར་བརྤེན་སར་ཆའྱི་གོས་ཆོད་དྤེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་རང་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕག་སྦྲྤེལ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་བསམས་ཡོང་བ་
དྤེ་ལ། ང་དྤེར་རྒྱབ་སོར་གཅྱིག་པུ་མྱིན། ཁ་སང་དྤེའྱི་སོན་ལ་ཆ་ཤས་ལྤེན་རྒྱུའྱི་བགོ་གྤེང་གཉྱིས་པ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པར་བརྤེན། 
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བརྒྱ་ཆའྱི་མ་དངུལ་ལ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རྤེད། ཚོགས་ཆྤེན་ཚོགས་པའྱི་སབས་སུ་སར་ཆའྱི་སོར་
ལ་རྱིམ་པ་མང་པོ་བགོ་གྤེང་བྱུང་བ་རྤེད། ཞྱིང་གཤྤེགས་པ་ Jai Prakash Narayan བཀའ་དྱིན་ཅན་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་
ནས་ད་ལྟ་དྤེ་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། ཁོང་གྱི་བསམ་ཚུལ་གསར་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ཟས་དོད་ཅྱིག་ཀང་ཕུལ་དགོས་པ་རྤེད། ཟས་
དོད་དྤེར་དུས་བཀག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཞྱིང་གཤྤེགས་དམ་པ་ Jai Prakash Narayan ཡྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ 
(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་ལྟའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་གསུང་རོགས་གནང་།) དཔྤེ་མཚོན་བཞག་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
གཉྱིས་ཤྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། གནམ་གང་དང་ཚེས་པ་བཅོ་ལྔ་ལ་དགྤེ་སོར་ཡང་མཉམ་དུ་བྱས་ནས་ཟས་དོད་དུ་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་དོན་དུ་ཕུལ་སོལ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཁོང་གྱི་ང་ཚོ་ལ་ཁྤེད་རང་ཚོ་རྒྱལ་གཅྤེས་མ་དངུལ་ཙམ་མ་ཟད་དྤེ་འདའྱི་མཉམ་དུ་
ཕུལ་དགོས་པ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཚེས་པ་བཅོ་ལྔ་དང་གནམ་གང་ཚང་མར་ཕུད་པ་
ཡྱིན་ན། ཉྱིན་མ་ ༢༤ ཙམ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རྤེད།) ངས་དྤེ་ཞུ་གྱི་མྤེད། ང་ཚོས་དྤེ་ལ་ཟས་དོད་དྤེ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་
བོན་གྱིས་སར་ཆ་མ་གནང་བ་དྤེ་གང་རྤེད་དམ། ང་ཚོས་ཟས་དོད་དྤེ་ལ་སྒོར་བཅུ་མ་གཏོགས་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ང་ཚོ་
ཚང་མས་སྒོར་མོ་བཅུ་ལ་གསོལ་ཇ་གང་ཡང་རག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སར་ཆ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་
གནས་བྱས་ན་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། གོང་གྱི་ཕག་སྦྲྤེལ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
མ་འོངས་པ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཟས་དོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་བ་གཞྱིར་
བཟུང་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཀང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་སར་བྱའྱི་གོས་འཆར་བསམས་
ཕྤེབས་པ་དྤེ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་དང་། ཀུན་སློང་དང་དྤེ་ཚོ་
ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་དྤེ་རན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་
བསར་བཅོས་གོས་འཆར་འཁྤེར་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་དྤེ་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་བསམས་
ཕྤེབས་པའྱི་དགོངས་པ་དྤེ་གཉྱིས་ཏོག་ཙམ་མཐུན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མ་མཐུན་པར་བརྤེན་བཀའ་ཤག་ནས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་
མ་ཞུས་རང་ཞུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་བསར་བཅོས་གོས་འཆར་འཁྤེར་བ་དྤེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་
དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་འགན་ཞྱིག་རྤེད། འོན་ཀང་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་བཀའ་
ཤག་ནས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཡོང་འབབ་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་བོད་མྱི་ཚང་མས་ཆ་ཤས་ལྤེན་ཐུབ་པ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཆབ་སྱིད་
དང་དཔལ་འབྱོར་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཆྤེ་བར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་ཚང་མས་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་བསར་
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བཅོས་དྤེ་ཕྱིན་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་ཨྤེ་ཡོད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་
འདུག སར་ཆ་དྤེ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་བོའ་ིཀུན་སློང་དང་། སྤེམས་ཤུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་དྤེ་
འད་ཞྱིག་སར་ཆ་ཕྱིན་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། འོན་ཀང་གནས་སྟངས་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨ་
རྱིར་བཞུགས་མཁན་དང་ཕག་ལས་ཡོད་མཁན་ཚོས་ལོ་གཅྱིག་ནང་ཨ་སྒོར་ ༩༦ རྤེད། སར་ཆ་དྤེ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཨ་སྒོར་བརྒྱ་
དང་ཉྱི་ཤུ་འབུལ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚང་མས་ཆ་ ཤས་བངས་ཐུབ་པའྱི་
ཁོར་ཡུག་དང་གནས་བབ་བསྐྲུན་རྒྱུ་དྤེ་དང་ཕྲན་བུའྱི་མྱི་འཚམས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མ་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོས་འཆར་འདོན་མཁན་ལ་དམྱིགས་བསལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། གསུང་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ལ་ངྤེས་
པ་གནང་རོགས། དང་པོ་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་དང་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་གཉྱིས་བར་ལ་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཟོ་བཅོས་
ཚིག་བརོད་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་སོན་ལ་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག༌༌༌༌༌བཅུ་བཞྱི། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ལ་
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག༌༌༌༌༌༌བཅུ་དགུ བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་ཟགས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་
བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་གཏན་ལ་འབྤེབས་མ་ཐུབ་ན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་རང་འཇགས་ལག་གྱི་རྤེད། བསར་བཅོས་ཚིག་
བརོད་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབབ་
ཚད་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་འབྲུག་བཅས་སུ་གནས་སོད་བོད་མྱི་རང་ལོ་དྲུག་སོན་པ་ནས་བརྒྱད་ཅུ་ག་བཞྱིའྱི་བར་ལོ་རྤེར་ཧྱིན་
སྒོར་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་བརྒྱད་འབབ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་ཡོད་པར་བརྤེན། གཏན་ལ་འབྤེབས་
པར་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་དགོས་པར་བརྤེན། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱིས་རྒྱབ་སོར་དགོས་ཀྱི་འདུག བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། གཅྱིག༌༌༌༌༌ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་མ་གཏོགས་བྱུང་མ་སོང་། 
བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་མར་ཟགས་པ་རྤེད། དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོས་མཐའ་མར་གང་ཞྱིག་ཏུ་འབབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ལ་
དགོངས་པ་བཞྤེས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
 ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པའྱི་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་ལ་གོང་དྤེ་མ་ཕྱིན་པར་འོག་དྤེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་གང་
ཤྤེས། གོང་གསལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གསུམ་ལས་གཞན་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གནས་སོད་བོད་མྱི་རང་ལོ་དྲུག་སོན་པ་ནས་
བཅུ་བདུན་བར་ཟླ་རྤེར་ཨ་སྒོར་གཅྱིག་རྤེ་དང་། རང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ནས་བརྒྱད་ཅུ་ག་བཞྱིའྱི་བར་ཟླ་རྤེར་ཨ་སྒོར་གསུམ་རྤེ་
བབས། ད་ལྟ་གནད་དོན་གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་མཁན་དྤེ་ཚོར་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་བསོན་གནང་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་
ལ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་ཡོད་པར་བརྤེན་དྤེ་ལ་ཡང་གཅྱིག་མཚུངས་རྤེད། དྤེ་ལ་སྱི་འཐུས་
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ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱིས་རྒྱབ་སོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། 
གཅྱིག༌༌༌༌༌༌ཉྱི་ཤུ་ར་བདུན། ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ་དྤེ་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ་དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། 
ཁ་སང་བརོད་པ་དང་པོའ་ིསབས་སུ་བཟོ་བཅོས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཕལ་ཆྤེར་ཁ་སང་སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང་ལ་དབུས་
སྱི་ཁབ་འདྱི་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་མཁན་བྱུང་སོང་། སྱི་ཁབ་དྤེ་མྤེད་པ་བྱས་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་
བརོད་ན། དབུས་དང་ས་གནས་ཚང་མ་ཚུད་པས་དྤེར་བསར་བཅོས་མྱི་དགོས་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དྤེ་གཉྱིས་གཅྱིག་མཚུངས་
ཡྱིན་པར་བརྤེན་སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང་དྤེའང་བསར་བཅོས་མྱི་དགོས་པ་བྱས། དོན་ཚན་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེ་སྱི་ཁབ་རྱིས་
ཞྱིབ་ལན་ཁང་གྱི་སྱིག་འཛུགས། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བདུན་གྱི་ཆ་རྤེན་འོག་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ལ་རྱིབ་
ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་གོ་ཡུལ་སྟོང་པ་ནམ་ཐོན་སབས་དང་། འོག་དྤེ་ལ་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་སུ་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་
འོས་བསྡུ་བྱས་ཏྤེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པ་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། དྤེ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་
ལ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་ཁ་པ་
འདྱིའྱི་ཁ་དྤེ་ཁ་བཟོ་རྒྱུ་རྤེད། ཁབ། གལ་ཏྤེ་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པ་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་ག་པ་དྤེར་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་
འོས་ཆོས་ཅྤེས་པ་དྤེ་ལ་ཁབ་དྤེ་ལ་ཡ་བཏགས་ཤྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་རྱིས་
ཞྱིབ་པའྱི་འོས་ཆོས་ཅྤེས་པ་དྤེ། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པའྱི་ཀ་པ་དྤེ་རྤེད། སྱི་ཁབ་དྤེ་ལ་ཡ་བཏགས་ཤྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་འོག་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་ས་མྱིག་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། འདྱིའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་ཁ་པ་དྤེ་སྱི་
ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་དུ་ལས་བྱྤེད་འཕོ་ལྤེན་དང་། གནས་སར་གནང་རྒྱུ་བཅས་ལ་བཀའ་ཤག་དང་། ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསོ་
ལན་ཁང་ནས་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པར་གོས་བསྡུར་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ། འདྱིར་གོང་གྱི་སྱི་
ཁབ་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ཟྤེར་དུས། དབུས་དང་ས་གནས་ཚང་མ་ལ་ལས་བྱྤེད་འཕོ་ལྤེན་དང་
གནས་སར་བྱྤེད་དགོས་པ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འོག་ཏུ་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ཞྤེས་པ་དྤེ་བཞག་ནའང་འགྱིག་གྱི་
འདུག སྒང་གྱི་སྱི་ཁབ་ཅྤེས་པ་དྤེ་དགོས་ས་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁ་པའྱི་ཚིག་བརོད་གསར་པའྱི་ནང་ལ་སྱི་ཁབ་དྤེ་མྱི་དགོས་
པ་དང་། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་དུ་ལས་བྱྤེད་འཕོ་ལྤེན་དང་གནས་སར་གནང་རྒྱུ་བཅས་ལ་བཀའ་ཤག་དང་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསོ་
ལན་ཁང་ནས། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པར་གོ་བསྡུར་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། 
ཟྱིན་པ་བྱས། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་
ནང་གསྤེས་གསུམ་པ་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ཡར་སོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ནང་གསྤེས་གསུམ་པའྱི་ཀ་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་བྱྤེད་པའྱི་
ནང་ས་མྱིག་ར་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་མ་མཐའ་རྱིས་ཀྱི་མཐོ་སློབ་ལག་འཁྤེར་ B.com ཐོན་པའྱི་ཐོག་སྱི་
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ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱིས་ངོས་ལྤེན་ཡོད་པའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ཆྤེད་སོང་ཐོན་པ་དང་། འདྱིའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ལྔ་པ། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་
ལས་ཁང་གྱི་འགན་དབང་། འདྱིའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་འདྱི་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསྤེས་བརྒྱད་པ། རྱིས་ཞྱིབ་བྱྤེད་ཚུལ་གྱི་རྱིམ་པ་བདུན་པ། རྱིས་ཞྱིབ་
སྱི་ཁབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་པ་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་བའམ་ལས་འཁུར་ཡུན་ཚད་ཟྱིན་རྤེས་བཅས་ལ། ཚབ་གསར་བསོ་
གཞག་མ་བྱུང་བའྱི་བར་དང་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། སབས་ཤྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཁབ་རྱིས་
ཞྱིབ་པའྱི་དུས་ཡུན་རོགས་པ་དང་། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་པ་གསར་པ་མ་སླྤེབས་པའྱི་བར་དུ་དུས་ཚོད་དྤེ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན། དྤེ་བཅུག་པ་ཞྱིག་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་
པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་པ། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དྤེ་ལ་འགན་འཛིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྱིས་
ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པ་བཟོས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བརོད་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར། བོད་
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་མཐོང་དོད། ཉྱིན་རྤེའྱི་ལས་དོད་དང་ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། དོན་ཚན་བཅུ་
གཅྱིག་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ། དྤེའྱི་ནང་ལ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ཟུར་པའམ་སྱིད་སོང་ཟུར་པའྱི་མཚམས་ཞྤེས་པ་དྤེ་བཅུག་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་
གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་
སོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་ཕོགས་ཐོབ་དང་ཟུར་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་
གསྤེས་བཞྱི་པ། གུང་སྤེང་ཐོབ་ཐང་ནང་ལ་བཀའ་བོན་གཞན་ཟྤེར་བ་དྤེ་མར་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་
གསྤེས་ལྔ་པ། སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་། དྤེའྱི་ནང་ལ་བཀའ་བོན་གཞན་ཟྤེར་བ་ནས་གཞན་དྤེ་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་བརོད་པ་
གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་
བརྒྱད་པ། གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན་དང་། ཟུར་ཕོགས་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་ཚིག་བརོད་རྱིང་པའྱི་ནང་ལ་བཀའ་བོན་གཞན་
དང་བཅས་ཞྤེས་གཉྱིས་མར་བཏོན་པའྱི་ཐོག་ནས། སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་
དང་དྤེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་བསོད་སབས་ཀྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་འགོ་གོན་ཐོབ་ཐང་། དྤེའྱི་བརོད་པ་
གཉྱིས་པ། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་
དང་པོ། སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་གཞན་རྣམས་བཅས་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་གཞན་དང་བཅས་མར་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་
པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་
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པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ། ཕྲུ་གུ་སློབ་འཇུག་དྤེ་ལ་བཀའ་བོན་གཞན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་ནས་མར་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད། ད་
ལྟ་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་ལ་མྤེད་པ་དང་། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་
པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་པའྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་པ། དྤེ་ལས་གཞན་གཞན་ཟྤེར་བ་
གཉྱིས་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ། ཆོག་མཆན་དང་རྱིས་ཁ། དྤེ་ལས་བཀའ་བོན་གཞན་ཟྤེར་བ་དྤེ་མར་བཏོན་ཡོད་
པ་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པ་བགྤེས་ཕོགས་ཞྤེས་པ་དྤེ་ལ་བཀའ་བོན་གཞན་ཟྤེར་བ་དྤེ་མར་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་བརོད་པ་
གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
 གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ། འདྤེམས་བསོ་ལན་ཁང་གྱི་ཚོགས་
གཙོའྱི་ཕོགས་དང་ཟུར་ཕོགས་ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། དོན་ཚན་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ནང་
གསྤེས་གཉྱིས་པ། འདྱིར་དག་ཆ་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་རྤེད། འོས་ཐོན་ཞྤེས་པ། འདྱིའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པ་གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་
སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་གྱི་ཕོགས་དང་ཟུར་ཕོགས་ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་
གསུམ་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཞྤེས་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་
པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་
གསྤེས་དང་པོ། འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཞྤེས་པ་དྤེར་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཞྤེས་འགྱུར་བ་
བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ། འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཞྤེས་པ་དྤེར་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ། འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཞྤེས་པ་དྤེ། དབུས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཞྤེས་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་
དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ནང་གསྤེས་བཞྱི་པ་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་
ཞྤེས་པ་དྤེ་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན། དྤེའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་
པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ་སན་བཅོས་
ཐོབ་ཐང་རྤེད། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་གང་ཞྱིག་ཅྤེས་པ་དྤེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཞྤེས་བཟོས་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་ཁ་པ་དང་ང་པ་གཉྱིས་ཁ་སང་ནོར་བསད་འདུག དྤེ་མར་བཏོན་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ནང་གསྤེས་བཞྱི་པ་



 

75 
 

སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་གྱི་རྱིན་པ། དྤེ་ལ་སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་གྱི་རྱིན་པ་ཞྤེས་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དང་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་
གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་ལ་བཅུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཟྤེར་བ་དྤེར་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་གྱི་ཞྤེས་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་ང་པ་འདྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཞྤེས་པ་དྤེ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་ལྔ་པ། སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་། དྤེར་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཞྤེས་པ་དྤེར་དབུས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་
བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཞྤེས་པ་དྤེར་དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཞྤེས་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་
བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེར་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཞྤེས་པ་དྤེར་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ལ་ཞྤེས། དྤེའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་
དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་གསུམ་པ་གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་
གོན་ཡོད་ཚེ། འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཞྤེས་པ་དྤེར་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཞྤེས་བཅོས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ཅ་པ་དྤེའང་གཅྱིག་
མཚུངས་རྤེད། འོས་བསྡུ་ཟྤེར་བ་དྤེར་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་
དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེའང་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་ཞྤེས་འགྱུར་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་
དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་གསུམ་པ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་
འཁུར་དུ་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་འོག་དྤེར་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཞྤེས་འགྱུར་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པ་ཆོག་མཆན་དང་རྱིས་ཁ། འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
གྱི་ཞྤེས། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་ནང་གསྤེས་དང་པོ། འོས་བསྡུ་ཞྤེས་པ་དྤེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་
ནང་གསྤེས་དང་པོ། བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཀ་རྤེད། འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
དུ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་རྤེད།  བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ། ལས་བྱྤེད་བགྤེས་ཡོལ་སོང་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཅྤེས་པ་དྤེ་དབུས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཞྤེས། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་
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ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། གཟྱིགས་གསོལ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་དུ་འོས་
བསྡུ་ཞྤེས་པ་དྤེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་བསྒྱུར་བ་དྤེ། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། 
མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་
པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། འོས་བསྡུའྱི་དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་པ། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་
དྤེ་རྤེད། འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་ཟྤེར་བ་དྤེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཞྤེས། དྤེའྱི་བརོད་པ་
གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
 ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པའྱི་ཕོགས་དང་། ཟུར་
ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། འགོ་བརོད་དྤེར་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ཞྤེས་པ་
དྤེར་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་དང་པོ། སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང་དྤེ་ལ་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་
པའྱི་ཕོགས་དང་། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། གཅྱིག་པ་རྤེད་འདུག བརོད་
པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་
གསུམ་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེའྱི་ནང་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པ་ཟྤེར་བ་དྤེར། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་
ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པ་ཞྤེས་བཅུག་པ་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། 
མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཞྱི་པ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁབ་ཚད་དྤེ་ལ་འགན་འཛིན་གྱི་ཚབ་ལ་
རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པ་ཞྤེས་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་
བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེར། འགན་འཛིན་དྤེ་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་པར་
བསྒྱུར་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ། དྤེ་ལ་འགན་འཛིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པར་གྱུར་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་
གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་
དྲུག་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ། འགན་འཛིན་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པར་བསྒྱུར་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་བཞྱི་པ་དྤེ་ལ་འགན་
འཛིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པར་བསྒྱུར་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་
བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་དྲུག་པ། གུང་སྤེང་ལག་མ་བརྱི་ཕོགས་དྤེ་ལ་འགན་འཛིན་
དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པར་བསྒྱུར་བ་རྤེད། དྤེའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་
བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ། སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་། འགན་འཛིན་དྤེ་
རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པར་བསྒྱུར་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་
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བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་བཞྱི་པ། སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་གྱི་རྱིན་པ། འགན་འཛིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྱིས་
ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པར་བསྒྱུར་ཡོད། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ནང་གསྤེས་ང་པ་དྤེར། རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པར་འགྱུར་བ་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ནང་གསྤེས་ ༥ པ། 
ཀ སན་བཅོས་མཐུན་རྤེན། དྤེ་ལ་འགན་འཛིན་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པ་ལ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། འགན་འཛིན་
དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པར་བསྒྱུར་བ་དྤེ། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོའ་ིའགན་འཛིན་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པར་བསྒྱུར་བ་
དྤེ། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
ནང་གསྤེས་གསུམ་པ། གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན་དྤེའྱི་ནང་ལ་འགན་འཛིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པར་
བསྒྱུར་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྤེས་ཅ་པ། འགན་འཛིན་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པར་བསྒྱུར་
ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ། ཕྲུ་གུ་སློབ་འཇུག་དྤེའྱི་འོག་ཏུ་འགན་འཛིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པར་
བསྒྱུར་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། དགག་བྱ་མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་གསུམ་པ་
དྤེ་ལ་འགན་འཛིན་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པས་དང་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པས། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པ། 
ཆོག་མཆན་དང་རྱིས་ཁ། འགན་འཛིན་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པར་བསྒྱུར་བ་དྤེ། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། དགག་བྱ་མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ། འགན་འཛིན་དུ་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁབ་པར་བསྒྱུར་བ་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། དགག་བྱ་མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་བཞྱི་
པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེར་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་ཚབ་ཏུ། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱིས་ཞྤེས་བཅུག་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིས་
ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པར་ཞྤེས་དང་། རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་ལས་ཁང་གྱི བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་
བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ། དྤེར་བགྤེས་ཡོལ་སོང་ཟྱིན་
པ་ཞྱིག་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པར་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་པར་བཅུག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་བརོད་
པ་གཉྱིས་པ། དགག་བྱ་མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། གཟྱིགས་གསོལ་འོག་ཏུ་
འགན་འཛིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པའྱི་ཞྤེས་འགྱུར་བ་བཏང་བ་དྤེ། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། ལས་ཐོན་བགྤེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་ཞྤེས་པའྱི་དུམ་བུ་གཉྱིས་པའྱི་འོག་ནས་
སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ་དང་། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་ཞྤེས་ཐྤེངས་གཉྱིས་ཡར་བཅུག་ཡོད་པ་རྤེད། 
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བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།  
དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དྤེའྱི་ནང་ལ་འགན་འཛིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པར་བསྒྱུར་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་འགོ་རྒྱུ་དྤེའྱི་ནང་ལ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། བོད་མྱི་མང་ཕོགས་
བཞུགས་སྱི་འཐུས་རྣམས་གཞུང་འབྤེལ་ལས་དོན་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་ཁྱིམས་འཆར། འདྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་
འཆར་ཟྱིན་གསར་པ་ཡྱིན་པར་བརྤེན། དྤེ་ཐོན་པ་ལ་མང་མོས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཐོན་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་
དང་པོ། སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང་། བོད་མྱི་མང་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་རྣམས་གཞུང་འབྤེལ་ལས་དོན་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཞྤེས་འབོད་རྒྱུ། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།  དོན་ཚན་གཉྱིས་པ། ཁབ་ཚད། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཕུད་པའྱི་ཕོགས་
བཞུགས་སྱི་འཐུས་ཡོངས་ལ་ཁབ་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་
བརྤེན། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་གསུམ་པ་འགོ་མཛུགས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ནས་
གཏན་འབྤེབས་ཀྱིས་སྱིད་སོང་གྱིས་ཆོག་མཆན་བསྩལ་ཉྱིན་ནས་ར་འཛིན་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པར་བརྤེན། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།  དོན་ཚན་བཞྱི་པ། གཞུང་
འབྤེལ་ངོས་བཞྤེས་གནང་ཕོགས། ནང་གསྤེས་དང་པོ། སོ་སོའ་ིསོད་གནས་སུ་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སྒོ་ཁག་དང་། སྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དབུས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དབུ་འཁྱིད་བ་ཆྤེན་རྣམས་ཆྱིབས་སྒྱུར་སབས། 
ཕྤེབས་བསུ་སྤེལ་བཅས་པར་གཞུང་འབྤེལ་སོས་མྤེད་ཐོག་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་གང་ཡང་རུང་བར་གཞུང་འབྤེལ་ཐོག་
ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་མགོན་བརྡ་འབྱོར་རྱིགས་ལ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་དགོངས་བསོར་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་མཚམས་གཞུང་
འབྤེལ་དུ་ངོས་བཞྤེས་གནང་རྒྱུ། དངོས་གནས་བྱས་ན་དྤེའྱི་སྒང་དྤེར་གཞན་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་འཇུག་དགོས་པ་ལྟ་བུ་འདུག འཆར་
ཅན་གྱི་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སྒོ་དང་། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་དང་ཆོས་བརྒྱུད་དབུ་འཁྱིད་བ་ཆྤེན་
ཁག་རྣམས་ཆྱིབས་སྒྱུར་སབས་སུ། ཕྤེབས་བསུ་སྤེལ་བཅས་པ་གཞུང་འབྤེལ་སོས་མྤེད་ཐོག་གཞན། ཕོགས་བཞུགས་སྱི་
འཐུས་གང་ཡང་རུང་བ་གཞན་གཞུང་འབྤེལ་ཐོག་ལྟ་བུ་ཞྱིག སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་དྤེ་ལ་དྤེ་ཙམ་གྱིས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཐུབ་པ་མྤེད། དོན་ཚན་བཞྱི་
པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེ་ལ་སོ་སོའ་ིསོད་གནས་སུ་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སྒོ་ཁག་དང་། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་
པོ་མཆོག་གྱིས་དབུས། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དབུ་འཁྱིད་བ་ཆྤེན་རྣམས་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སབས་སུ་ཕྤེབས་བསུ་སྤེལ་བཅས་པ་
གཞུང་འབྤེལ་སོས་མྤེད་ཐོག་གསུངས་འདུག ངས་དྤེ་ལ་གོ་བ་གང་འད་ལྤེན་གྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན། དཔྤེར་ན། རྡ་རམ་ས་ལར་ཡྱིན་ན། སྱི་
འཐུས་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་ནང་གྱི་གོ་བ་ལྤེན་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་



 

79 
 

ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་བའྱི་སབས་སུ་སོས་མྤེད་དང་། དྤེ་མྱིན་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱིས་བ་ཆྤེན་སུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེར་སྱི་འཐུས་
སུ་ཞྱིག་བཅར་བ་ཡྱིན་ནའང་གཞུང་འབྤེལ་ཡྱིན་པ་སོས་མྤེད་རྤེད་ཅྤེས་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གོ་བ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོད་
པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་ན་དོན་དམ་གྱི་ཆ་ནས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཆ་ནས་དྤེ་
རྤེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རགས་ཟྱིན་དྤེ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་མཐོང་མ་སོང་། དྤེར་བརྤེན་དོན་དམ་གྱི་ཐོག་ནས་
དགོངས་པ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཧ་གོ་གྱི་འདུག་ཀང་། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱིས་དབུ་འཁྱིད་བ་ཆྤེན་སུ་ཕྤེབས་པ་
ཡྱིན་ནའང་དྤེར་སྱི་འཐུས་སུ་ཞྱིག་བཅར་བ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་ཡྱིན་པ་སོས་མྤེད་རྤེད་ཅྤེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚིག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་རང་ལ་ཁབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་དྤེ་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཕོགས་བཞུགས་
སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་རྤེད། ས་གནས་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་ཆ་ཚང་ལ་གོ་
དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ཕོགས་བཞུགས་གཞན་ལ་གོ་བ་དང་། རྡ་རམ་ས་ལའྱི་རྒྱུན་ལས་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་
ལ་གོ་མྱི་དགོས་པ་དྤེ་འད་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའྱི་ཁ་སང་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་གནང་། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སྱི་འཐུས་ཡོངས་རོགས་ནས་
བསམ་འཆར་བསྡུ་རུབ་གནང་སོང་། བསམ་འཆར་བསྡུ་རུབ་གནང་བའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོའྱི་བསམ་པར་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་
གཅྱིག་པུའྱི་ནང་ལ་མཛད་སྒོར་བཅར་རྒྱུ་དང་། མཛད་འཆར་ལ་བཅར་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་མཐུན་འགྱུར་སར་ཕོགས་
གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་བསམ་བོར་འཁྤེར་མྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ཐམས་ཅད་ལ་བཅར་རྒྱུ་དྤེ་གཞུང་
འབྤེལ་ཆགས་དང་མ་ཆགས་དྤེ་རྣམ་པ་གཅྱིག་རྤེད། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མང་ཤོས་ཤྱིག་ག་རྤེ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། དཔྤེར་
ན། ང་ཚོ་ས་གནས་མང་པོའ་ིནང་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིམྱི་སའྱི་ཡབ་གོངས་པ་དང་ཡུམ་གོངས་པ་སོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ཁོ་ཚོའྱི་ལས་འཆར་མང་པོ་ལའང་ང་ཚོས་བཅར་དགོས་པ་དང་། དྤེ་འདར་བཅར་རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ཐུགས་གསོར་བཅར་
དགོས་པ་སོགས། ཁོ་རང་ཚོའྱི་རྤེན་འབྤེལ་ལའང་བཅར་དགོས་པའྱི་མགོན་ཤོག་འབྱོར་བའྱི་སབས་སུ། བཅར་སྟངས་བཅར་
ལུགས་ཀྱི་གཞུང་འབྤེལ་ཐོག་ནས་བཅར་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བཅར་དགོས་པ་མ་
གཏོགས། སྒྤེར་གྱི་ཐོག་ནས་བཅར་དགོས་པ་དྤེ་འད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྱི་པའྱི་ར་དོན་ཞྱིག་གྱི་དོན་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་
བསད་ཡོད་པར་བརྤེན་དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བཅར་དགོས་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་འདར་བཅར་རྒྱུའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡར་ཕུལ་བ་
རྤེད། བསམ་ཚུལ་ཕུལ་བའྱི་ནང་ལ་སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚོའྱི་ར་དོན་གྱི་དོན་དུ་འབྤེལ་བ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་གསུང་དུས། 
དྤེའྱི་རྱིགས་ལ་བཅར་རྒྱུ་དང་མཐུན་རྤེན་སར་རྒྱུའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་འཁྤེར་བ་རྤེད། འོན་ཀང་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་བསམས་པ་འདྱིའྱི་
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ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་། དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཕྤེབས་འཆར་གྱི་ཕར་ཚུར་མ་གཏོགས། ཕྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་འབྤེལ་བ་འཇོག་
དགོས་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཅར་བའྱི་སབས་སུ་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
དྤེ་འད་ཅྱི་ཡང་ཕྤེབས་མྱི་འདུག ཡང་ན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བསམས། དྤེ་ནས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བཟོས་ནས་བསམས་པས་དྤེ་གལ་
ཆྤེན་པོར་མ་བརྱིས་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་ང་ཚོ་གང་ཟག་བཅར་འདོད་ཆྤེ་དགས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འབྤེལ་བ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ན། ང་ཚོ་སུ་ཡྱིན་ནའང་བཅར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འབྤེལ་བ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་མྤེད་ན། ང་ཚོ་ཡང་བཅར་དགོས་པ་མ་
རྤེད། འབྤེལ་བ་ཡང་བརླག་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔྤེར་ན། ང་ཚོས་མ་བཅར་བའྱི་རྤེན་གྱིས་ཕར་ཕོགས་ཀྱི་མྱིའྱི་
དགོངས་པ་འཁྲུག་དགོས་པ་དྤེ་འད་ཡང་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའྱི་ཁ་སང་ཁྱིམས་འཆར་འཁུར་དགོས་པ་ལ། གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། ཟུར་དུ་ཁྱིམས་
འཆར་དྤེ་འད་འཁུར་དགོས་པ་དྤེ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་དོན་ཚན་གཅྱིག་བཞག་ན་འགྱིག་ས་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་སོང་། ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་འཁུར་ཡོང་བ་རྤེད། 
གཅྱིག་དྤེ་གོང་དུ་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་ཕྤེབས་བསུ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། གཉྱིས་པ་དྤེ་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕོགས་བསོད་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་ན་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་མཛད་སྒོ་གང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། མགོན་ཤོག་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། བཅར་དགོས་པ་དྤེ་གལ་
ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་སྟྤེ་བཅར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཞྱིག་བཟོས་ཡོང་དུས་ངྤེས་པར་དུ་དང་པོ་མགོན་ཤོག་ཅྱིག་དགོས་པ། དྤེ་
ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བཀའ་འཁོལ་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་པ། དྤེ་ལྟར་འགོ་དགོས་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་ན་གང་འད་
ཆགས་ས་རྤེད་དམ། དྤེ་བཞྱིན་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་མགོན་བརྡ་ཞྤེས་པ་དྤེ་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་
གཅྱིག་པུ་ལ་གོ་ཡྱི་རྤེད་དམ། ཡང་ན་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་གཏམ་བཤད་བྱ་རྒྱུ་དང་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ལ་སོགས་པ། ཡང་
དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་རྱིས་སྟངས་ལ་གང་འད་ཞྱིག་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ལ་ཚད་ཟྱིན་ས་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བ་ཆྤེན་དབུ་འཁྱིད་
རྣམས་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསངས་སབས་ཕྤེབས་བསུ་སྤེལ་མར་ཞུ་བར་གཞུང་འབྤེལ་སོས་མྤེད་ཐོག་ཅྤེས་པ་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་གོ་བ་
གསལ་པོ་རང་མྱི་འདུག ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་ཚོ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསངས་པ་ཚང་མ་གཞུང་འབྤེལ་ཡྱིན་པ་སོས་མྤེད་ཟྤེར་
གྱི་ཡོད་དམ། ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་བ་ཆྤེན་ཁག་ཕྤེབས་བསུར་བཅར་བ་ཚང་མ་གཞུང་འབྤེལ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་
ཡོད་དམ། དྤེ་ང་ལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། 
 གཉྱིས་པ་དྤེ། གཞུང་འབྤེལ་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་མགོན་བརྡ་འབྱོར་རྱིགས་ལ་ཟྤེར་དུས། དྤེའྱི་མགོན་བརྡ་ལ་ཚད་གཞྱི་
ཞྱིག་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཐམ་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག མགོན་བརྡ་ཟྤེར་ནས་དྤེ་ལྟར་གཡུགས་བཞག་ན། མཐའ་མ་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀྱི་མགོན་བརྡ་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་དང་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པར་བཏང་བ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཀང་གསལ་པོ་དགོས་
ཀྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚིག་གཅྱིག་ཡར་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན་གང་འད་ཆགས་ས་རྤེད་དམ། སོ་སོའ་ིསོད་གནས་སུ་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སྒོ་
ཁག་དང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དབུས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དབུ་འཁྱིད་བ་ཆྤེན་རྣམས་ཆྱིབས་
སྒྱུར་སབས། ཕྤེབས་བསུ་སྤེལ་སབས་བཅས་པར་གཞུང་འབྤེལ་སོས་མྤེད་ཐོག་ཅྤེས་དྤེ་བཞག གཞན་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་
འཐུས་གང་ཡང་རུང་བ་གཞུང་འབྤེལ་ཐོག་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཞྤེས། གཞན་དྤེ་སྒང་ལ་འཇུག་དགོས་ནའང་རྤེད། བར་ལ་འཇུག་
དགོས་ནའང་རྤེད། བཅུག་པ་ཡྱིན་ན། སོས་མྤེད་ཐོག་ཅྤེས་པ་དྤེ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་དང་། སོ་སོ་སོ་སོས་བཅར་ཐུབ་
པའྱི་དུས་ཚོད་ཡོད་ན། དྤེ་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དང་། གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སྒོ་ཁག་དང་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་ཕྤེབས་བསུ་སྤེལ་སབས་ལ་
གཞུང་འབྤེལ་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་བྱས། དྤེ་མྱིན་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་བཅར་དགོས་པ་དྤེ་འད་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་མགོན་ཤོག སོ་སོ་རང་
ཉྱིད་ཀྱིས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་དགོངས་བསོར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སོ་སོ་སོ་སོས་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་བཅར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་
ཅྤེས། དྤེ་གཉྱིས་གཅོད་མཚམས་གཉྱིས་བཟོས་ན། ཁ་གསལ་བ་ཡོང་ས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་རྒྱ་གར་དང་མཉམ་དུ་འབྤེལ་བ་
བྱ་རྒྱུ་དང་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་གཅྱིག་པུར་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རྤེད། དྤེ་གང་ལྟར་
མགོན་བརྡ་འབྱོར་རྱིགས་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ཁ་གསལ་བ་ཡོང་གྱི་རྤེད་སྙམ་པ་ཞྱིག་དང་། གཞན་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་གང་ཡང་
རུང་བ་གཞུང་འབྤེལ་ཐོག་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་མགོན་བརྡ་འབྱོར་རྱིགས་ལ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་དགོངས་བསོར་གྱིས་བཀའ་
འཁོལ་ཐོབ་མཚམས་གཞུང་འབྤེལ་དུ་ངོས་བཞྤེས་གནང་རྒྱུ་ཞྤེས། སྒང་དྤེ་ཁོ་རང་ཁོ་རང་གཅོད་མཚམས་ཁག་ཁག་ཅྱིག་ཡྱིན་
པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག ཕྤེབས་དང་མ་ཕྤེབས། བ་ཆྤེན་ཞྱིག་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་བའྱི་སབས་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་ཕྤེབས་
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དགོས་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད། སོ་སོར་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་དང་འདུན་པ་ཡོད་ན་བཅར་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་
བཅར་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་པར་གོ་དགོས་པ་མ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མགོན་ཤོག་དང་མགོན་བརྡ་འབྱོར་དང་མ་འབྱོར་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ལ་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་མགོན་ཤོག་མྤེད་ནའང་དགོས་
ཡོད་ཅྤེས་ལབ་ནས། དྤེ་ཚུར་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། ད་བར་དུ་མགོན་ཤོག་མྤེད་ནའང་དགོས་ཡོད་
ཟྤེར་ནས་འགོ་མཁན་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
མགོན་ཤོག་དགོས་ཡོད་ཅྤེས་ལབ་ནས་ཡར་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཐག་གཅོད་མཁན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་ཀྱི་
རྤེད། འགོ་ཆོག་དང་མྱི་ཆོག་ཅྤེས་པ་དྤེ། སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་དྤེ་
རྱིང་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་གོས་ཚོགས་རྤེས་མའྱི་བར་དུ་ཕར་འགངས་གནང་ནས། ཡག་པོ་དང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་གནང་
བ་ཡྱིན་ན། གང་ལགས་ཞུ་ན། ཕོགས་མཐའ་ཁག་གྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཕག་ལས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་
འཐུས་ཀྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱ་དགོས་པ་དང་། འབྤེལ་བ་བྱ་དགོས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་ལ་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ཞྱིབ་ཚགས་པོ་དང་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཀོད་ནས་
ལམ་སྟོན་ཡག་པོ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཅྱིག་དྤེ་
རྤེད། གཉྱིས་ཐད་ནས་གལ་སྱིད་འདྱི་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཞྤེས་
པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བཀའ་འཁོལ་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ལམ་ནས་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་དམ། ཞལ་པར་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་དགོས་སམ། 
ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་སམ། ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་སོར་བ་འཁོར་གྱི་མ་རྤེད། ཞལ་དཔར་བརྒྱུད་ནས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་བཀའ་
འཁོལ་ཞུས་པ་དང་། བཀའ་འཁོལ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་དབར་ལ་ངོས་འཛིན་གང་འད་བྱས་ནས་བྱ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་དག་ཐམས་
ཅད་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོས་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ནམ་རྒྱུན་འགོ་སྟངས་གང་འད་རྤེད་ཅྤེ་ན། སྱིག་གཞྱི་འཆར་ཟྱིན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གང་ཡང་རུང་བའྱི་
བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པའྱི་མཚམས་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ལ་ཕར་གཏོང་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གང་སངས་གཏོང་དགོས་
ནའང་རྤེད། དྤེའྱི་བསམ་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དང་དྤེའྱི་སབས་སུ་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱི་ནས་རྱིམ་པ་ཁག་ཅྱིག་དོན་
ཚན་གསུམ་པ་བར་དུ་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེའྱི་འོག་ནས་མར་སླྤེབས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། གལ་ཏྤེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། 
ད་ལྟ་འདྱི་ནས་གང་ཁ་གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་པ་དྤེ་དག་གཏན་འབྤེབས་བྱས། དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀྱིན་བྱྤེད་ཀྱིན་ཕྱིན། དྤེ་
ནས་བསར་བཅོས་ག་རྤེ་འཁུར་དགོས་མྱིན་རྱིམ་པས་ལྟ་གྱིན་ལྟ་གྱིན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་ཕྲད་ཀྱི་འདུག དཀའ་
ངལ་ག་རྤེ་འཕྲད་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་འགོ་མ་བཙུགས་གོང་ནས་དགག་
བསད་པ་ཡྱིན་ན། གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་ཡང་གནས་སྟངས་གཅྱིག་དང་། ད་ལྟ་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། དོན་ཚན་
གཞན་པ་དྤེ་ཚོར་འགོ་བཞྱིན་པ་སོང་ཙང་། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་སོ་སོ་སོད་གནས་སུ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་མཛད་སྒོ་ཞྤེས་བརོད་དུས། དྤེ་ནས་གོ་བ་
གཅྱིག་ལྤེན། དྤེའྱི་འོག་ཏུ་གཞན་བརྒྱབས་ནས་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་ཞྤེས་བརོད་དུས། གོང་དྤེར་གཞན་བརྒྱབས་ནས་
ཕོགས་བཞུགས་ཞྤེས་བརོད་དུས། གཞན་དག་གོང་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་བའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། གཞན་དྤེ་གང་ལ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བོད་ཡྱིག་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
བསམ་བོ་གཏོང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།) དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན། གང་ལྟར་ལས་ཀ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་རྤེད། སོན་མ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཕོགས་བཞུགས་ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་
ངས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་རྒྱུན་ལས་ལ་རག་པར་མང་པོ་འོངས་ནས་སད་ཆ་དང་ཆོག་མཆན་ཞུ་
མཁན་ཛ་རྤེ་ཛོ་རྤེ་མང་པོ་ཡོང་། དྤེའྱི་བར་དུ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་ཀ་དྤེའང་ལས་རོག་མང་པོ་ཆགས་འགོ་རྒྱུ་དང་། དྤེའྱི་བར་ལ་
མཐུན་དང་མྱི་མཐུན། ངའྱི་དྤེ་ལ་སད་མ་སོང་། ཁོའ་ིདྤེ་ལ་སད་སོང་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་ཀ་མང་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་ཆགས་པ་
མ་གཏོགས། ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞྱིག་ལ་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་དོན་ཚན་དྤེ་ལ་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིར་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་ཚར་བ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ངས་ཁ་སང་རྒྱུན་ལས་
ནང་དུའང་ཞུས་ཡོད། ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་རྒྱབ་གཉྤེར་དང་བཅས་པ་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་སླྤེབས་པ་
རྤེད། སླྤེབས་ནས་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་ནས་མར་འགོ་དུས་དགག་བྱ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་། སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་དྤེ་དུས་ནས་ཞུས་ཡོད། སོན་མ་འདྱིའྱི་
རྱིགས་སུ་བཅས་པར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགོས་གལ་གང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་མང་པོ་ཕྱིན་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། 
དམྱིགས་བསལ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཁ་སང་ངས་གཅྱིག་ཞུ་དུས་ཐུགས་ལ་
ཕོག་ཡོད་ས་རྤེད། གཙོ་བོ་ལོ་ཕོགས་དང་ཨ་རྱི་དང་དྤེ་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་རྤེད། གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཚོའྱི་གནས་
སྟངས་རྤེ་རྤེ་སླྤེབས་དུས། ང་གཞན་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག མོ་ཊའྱི་ག་ཆ་རག་གྱི་རྤེད་དམ། གཞན་པ་འཁྲུངས་སར་དུས་ཆྤེན་
ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག གནས་སྟངས་དྤེ་ལྟར་ཡར་སླྤེབས་སོང་། སླྤེབས་དུས་སོན་མ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བསམ་འཆར་བཏོན་
དུས་ང་ལ་འདོད་པ་གང་ཡང་མྤེད་ལ་བསམ་འཆར་མྤེད་ཅྤེས་དྤེ་དུས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བྱིས་སྟངས་ཀྱི་ཚིག་དྤེ་མར་
སླྤེབས་དུས། འདྱི་བར་དུ་སླྤེབས་ཚར་བ་རྤེད། ཚིག་དྤེར་དངོས་གནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོའ་ིསོད་གནས་སུ་གཞུང་འབྤེལ་
མཛད་སྒོ་ཁག་དང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་གྱིས་དབུས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆྤེན་
ཆྱིབས་སྒྱུར་སབས་ཟྤེར་དུས། ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་ཕྤེབས་དུས་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་སྱི་འཐུས་དྤེ་ཚོ་ལ་ཟྤེར་
བ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་ཆོས་དྤེ་ལ་དད་པ་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་ཚང་མ་འགོ་ཆོག་གྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་བཞྱིན་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་
མཆོག་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་དུས་རྡ་རམ་ས་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འགོ་འདོད་ཡོད་ན་འགོ་ན་འགྱིག་གྱི ་རྤེད་
གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་མུར་སོ་སོས་འགོ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་འདྱི་གཞུང་འབྤེལ་ཐོག་ནས་འགོ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་དག་ཁ་གསལ་པོ་མྤེད་དུས་མགོ་འཐོམས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དབུ་གང་འད་བྱས་ནས་འཐོམས་པ་ཡྱིན་ནམ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སླྤེབས་པ་གཅྱིག་
རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྤེའྱི་སབས་སུ་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་དྤེ། གོང་དུ་གསུངས་པ་དྤེ་རང་རྤེད། ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་
མྱི་འདུག ཁ་གསལ་དུ་གཏོང་རྒྱུར་ཐབས་ལམ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོས་པ་བཞྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་
པ་རྤེད། སྱིག་གཞྱི་ག་རྤེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་། གནད་དོན་གང་ཡོད་ཚང་མ་སྱི་འཐུས་ཚང་མའྱི་འདོད་པར་ཡོད་པ་བཞྱིན་ཡོང་རྒྱུ་
དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རྤེད། གསལ་པོ་རྤེད། དགོངས་པ་བཞྤེད་རོགས་གནང་། སར་མ་ ༡༥ གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་འདྱིའྱི་བར་དུ་
རྣམ་པ་ཚོ་ཕར་ཚུར་ལ་གོ་བསྡུར་གནང་རོགས་གནང། ཕག་ཚོད་ ༥།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་བོད་མྱི་མང་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་རྣམས་གཞུང་འབྤེལ་ལས་
དོན་བསོད་ཕོགས་ཀྱི་གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གཞན་དྤེ་
བཅུག་པ་ཡྱིན་ན། སྒང་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་འགོ་ས་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་སྱིག་གཞྱི་ཁོ་རང་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཡྱིན་པར་བརྤེན། ཚང་མ་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་
ལ་གོ་དགོས་པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་ད་ལྟ་མར་ཕྱིན་ནས་བསམ་བོ་བཏང་བ་གཅྱིག་ལ་སོས་མྤེད་ཐོག་དྤེ་མྱིན་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་བཅུག་
པ་ཡྱིན་ན། གཞན་དྤེའྱི་ཚབ་ལ་དྤེ་མྱིན་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན། ཅུང་ཙམ་འོས་པ་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་
ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སྒོར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དབུས་པའྱི་ཆོས་
བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་གཞུང་འབྤེལ་སོར་དྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཕྤེབས་བསུར་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འདྱིའྱི་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་མངའ་སྤེ་འདྱིའྱི་ཕྱི་ལོགས་ལ་འགོ་ཆོག་གྱི་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཐག་ཉྤེ་པོ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས་འགོ་མ་ཆོག་པ་དྤེ་ནང་འགལ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གམ། ངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་གོ་
བསད་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་མྤེད་དམ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འདྱི་ཅུང་ཙམ་ཁ་གསལ་དུ་མ་བཏང་ན། ཡང་
བསར་དོན་ཚན་དང་པོའ་ིསོས་མྤེད་ཐོག་སྤུད་རྒྱུ་དྤེ་སྤུད་ནས། འོག་དྤེ་གང་ལྟར་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་ན་ག་པར་
ཡྱིན་ནའང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག མངའ་སྤེ་དང་ཚད་གཞྱི་མྤེད་པ་འད་ཞྱིག རྒྱུན་ལས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེའྱི་ཚད་དང་
མཚམས་དྤེ་གསལ་པོ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རྤེད། ར་བའྱི་གོང་དུ་སྒང་ལ་ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཕྱིན་པ་རྤེད་ལ། 
ཕྱིན་ནས་དོན་ཚན་དང་པོ་གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང་དང་ཁབ་ཚད། འགོ་
འཛུགས་བཅས་རྤེད། ལས་ཀ་དངོས་སུ་བྱ་རྒྱུ་ཚང་མ་ལག་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་མྤེད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སོ་སོའ་ིསོད་གནས་སུ་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སྒོ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ག་རང་ནས་བསྟན་ཟྱིན་པ་རྤེད། མ་ཆོག་པ་དྤེ་འོག་
དྤེར་མངའ་སྤེ་བརྒལ་ནས་འགོ་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད། དྤེ་བརྒལ་ནས་སོང་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཆོག་མཆན་དགོས་པ་བཤད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ནང་འགལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་བགོ་གྤེང་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆ་ཤས་ལྤེན་རྒྱུ་མྱིན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གྱིས་གཞན་ཞྤེས་ཚིག་གཅྱིག་གསུངས་པ་དྤེ་སོ་སོས་མར་ཀོག་དུས། འདྱིར་བཅུག་ན་གང་འད་ཡོད་དམ། ཕོགས་
བཞུགས་སྱི་འཐུས་གང་ཡང་རུང་བ་གཞན་གཞུང་འབྤེལ་ཐོག་ཕྤེབས་བསོད་ཟྤེར་ནས་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། གང་འད་ཡོད་དམ་ཞྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོས་མྤེད་ཐོག་གསུངས་ཚར་དུས། དྤེའྱི་འོག་དྤེ་ལ་གཞན་དང་ཚིག་སོར་དྤེ་འད་ཞྱིག་དགོས་པ་
མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དྤེའྱི་སྒང་ལ་ཞྤེས་དྤེའྱི་སྒང་ལ་གཞུང་འབྤེལ་བརྱིས་དགོས་པ་ཡོད་ན་ཞྤེས། དྤེའྱི་འོག་གྱི་དོན་ཚན་དྤེ་
བགངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ངའྱི་བསམ་པ་ལ་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མགོན་བརྡ་འབྱོར་རྱིགས་ཟྤེར་དུས། མགོན་ཤོག་
འབྱོར་བ་གཅྱིག་པུ་མ་གཏོགས། གཞན་པ་དྤེ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཚད་བཀག་གཅྱིག་བཞག་འདུག དྤེར་བརྤེན་
ངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཞུས་ན། གང་འད་ཡོད་དམ་བསམ་པ་རྤེད། སོས་མྤེད་ཐོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡོད་པ་དང་། དྤེའྱི་འོག་ལ་ཕོགས་
བཞུགས་སྱི་འཐུས་གང་ཡང་རུང་བའྱི་ཚབ་ལ་སུ་ཡང་རུང་བ་ཞྤེ་ན། བདྤེ་པོ་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག སུ་ནྱི་གང་ཟག་གང་ཀུན་
ལའོ། གང་དྤེ་སྱིར་བཏང་གང་ཟག་ལ་གོ་ཡྱི་རྤེད་དྤེ། སུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་སར་ན་ཅུང་ཙམ་ཡག་པོ་མྤེད་དམ་སྙམ། སུ་ཡང་རུང་བ་ནས་
ཞྤེས་ཞྱིབ་གནད་དང་འབྤེལ་ཞྤེས་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་གསལ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་མགོན་ཤོག་
འབྱོར་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་མྱིན་པར། སྱི་པའྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་ཞྱིག དྤེ་
འདའྱི་ཞྱིབ་གནས་དང་འབྤེལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་དགོངས་བསོར་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཐབས་ཞྤེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཞྱིབ་ཆའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཅུང་ཙམ་གཟྱིགས་རྒྱུ་ལ་
ཐུགས་ཕན་མྤེད་དམ་བསམ། མགོན་བརྡ་ཞྤེས་གསུངས་དུས། མགོན་ཤོག་གཅྱིག་པུ་མ་གཏོགས། གཞན་པ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
མྤེད་པ་དང་ཚད་བཀག་འད་ཞྱིག་མཐོང་བསད་སོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ཡང་ད་ལྟ་ཚིག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། ད་ལྟ་སོས་མྤེད་ཐོག་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་སུ་ཡང་རུང་བ་ནས་ཞྱིབ་གནད་
དང་འབྤེལ་གཞུང་འབྤེལ་ཕྤེབས་དགོས་ཡོད་ན་ཟྤེར་བ་ཞྱིག དྤེ་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་དང་འབྤེལ་ཟྤེར་བ་
ཞྱིག སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཚུར་ཞུ་དུས། གཞུང་འབྤེལ་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་
རྤེད། གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུ་དགོས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་གཞུང་འབྤེལ་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་
དོན་དག་རང་ལ་ཡྱིན་དུས། དམྱིགས་བསལ་དྤེའྱི་ནང་ལ་གཞུང་འབྤེལ་ཟྤེར་ནས་ཚིག་བཅུག་ནས་བསད་ན། ཚིག་ཟློས་སོན་
ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༦༡ པ་ཁྱིམས་འཆར་བསར་ལོག་ཟྤེར་བའྱི་ནང་གྱི་
འཆར་ཟྱིན་གང་ཞྱིག་ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་སྟངས་སམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བསྡུ་རྒྱུར་
འགྤེམས་སྤེལ་བྱས་པ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བཟོ་བཅོས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སབས་ཆ་ཚང་ངམ་དོན་ཚན་བྱྤེ་བག་པ་ཁ་
ཤས་བསར་དུ་ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ལ་བསར་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུའམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བསར་དུ་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་གོས་
འཆར་བྱུང་ན། མང་མོས་ལྟར་ཐག་གཅོད་ཀྱིས་བསར་དུ་ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ངམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བཅས་
ལན་གཅྱིག་བསར་གཏོང་བྱ་འཐུས་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་བལྟས་ན་གལ་སྱིད་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་དགོས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་
ན། འདྱིའྱི་དོན་ཚན་འོག་ནས་དོན་ཚན་བྱྤེ་བག་པ་ཁ་ཤས་སམ་ཡང་ན་ཆ་ཚང་དྤེ་འད་བྱས་ཏྤེ་བསར་དུ་ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་
ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ནས་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གཏོང་རྒྱུར་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་གོས་ཚོགས་ནས་ཐག་བཅད་ཀྱི་ཡྱིན། ཆྤེད་འཛུགས་
ཚོགས་ཆུང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཟྤེར་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། ༡༨ ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་མཁན་
ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། ༥ ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ལ་གཏོང་རྒྱུ་བྱས་སོང་། དྤེ་ནས་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ནང་
ནས་ད་ལྟ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་དྤེ་ལ་ལྟག་ལོག་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དྤེ་
ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་པར་བརྤེན་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་མྤེད་པ་བྱོས། བགོ་གྤེང་དམྱིགས་བསལ་དགོས་པ་མྱི་འདུག་
སྙམ། གནད་དོན་ནྱི་ཚང་མས་མཁྤེན་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། གལ་སྱིད་ཅ་པ་དྤེ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཀ་པ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཚིག་བརོད་དྤེ་ག་རང་
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གནས་རྒྱུ་དང་། ཅ་པ་དྤེ་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཀ་པ་འདྱི་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དྤེ་མར་རང་འཇགས་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བཀས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ངས་ཡག་པོ་ཞྱིག་གོ་འཚོས་མ་སོང་། ཡང་བསར་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཅ་པ་དྤེའྱི་སྒང་ལ་བགོ་གྤེང་གཅྱིག་ཀང་མྤེད་པ་རྤེད་དམ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བགོ་གྤེང་
སོན་དུ་བྱས་པ་རྤེད།) གོང་དུ་ངས་ལག་པ་ཞྱིག་བརངས་པ་ཡྱིན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གསུང་རོགས་
གནང།) ད་ལྟ་འདྱིར་ཅ་པའྱི་སྒང་ལ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེའྱི་སྒང་གྱི་ཀ་པ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁ་
སང་འདྱི་མར་བཀམས་གནང་དུས། ང་རང་གྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་དྤེར་རྒྱབ་སོར་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་བྱུང་། 
དྤེ་རྱིང་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སབས་དྤེར་ག་རྤེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ན། ཅ་པ་དྤེ་མར་ཟགས་པ་ཡྱིན་ན། ཀ་པ་དྤེ་སོན་མ་ཡོད་
པ་ནང་བཞྱིན་རང་འཇགས་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་འད་ཟྤེར་དུས་བསམ་བོ་བསར་བཏང་བྱ་དགོས་
བྱུང་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ད་ལྟ་སྒང་གྱི་ཚིག་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྲུང་སོབ་བྱ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་དང་གལ་ཆྤེན་པོར་
མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་འདྱི་ར་བའྱི་སབས་བཅོལ་ནང་ལ་གནས་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་བསམ་བོ་དྤེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན། ང་རང་ལྟ་བུ་ཡུ་རོབ་ནས་ཡར་ལངས་དུས། ཡུ་རོབ་ཀྱི་བོད་མྱི་
ཚོས་བདམས་གནང་བ་རྤེད་ལ། འདྱིར་སླྤེབས་དུས་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་ཚབ་བྱས་ཏྤེ་སད་ཆ་བཤད་ཁུལ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་ནང་བཞྱིན་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཟྤེར་དུས། ར་བའྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། 
བོད་ནང་ནས་དངོས་གནས་མྱི་ཞྱིག་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཕྤེས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་
ཚིག་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཞྤེས་གཅྱིག་པུ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་རྦད་དྤེ་འགག་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་པའྱི་
ཚོར་བ་ཞྱིག་སླྤེབས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་ཁབ་ཚད་དང་ཡོངས་ཚད་དྤེ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བཏང་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་
ག་རང་ལ་བརྤེན་ནས་ཆོལ་ཁའྱི་སད་ཆ་གང་ཡང་མྤེད་ནས་བོད་ནང་ལ་འབྤེལ་བ་དྤེ་བཞག་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་གྱི་བསམ་
བོ་དྤེ་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས། ཕལ་ཆྤེར་དྤེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིར་ཟུར་བརོད་གནང་རྒྱུ་མྤེད་དུས། 
ཅ་པ་དྤེ་ལ་མོས་མཐུན་མ་བྱས་ན། ཕ་རོལ་གྱི་རྱིང་པ་དྤེ་རང་འཇགས་གནས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། རྱིང་པ་དང་
གསར་པ་གཉྱིས་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་རྱིང་པ་དྤེ་ཡག་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
 དྤེ་ནས་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་འདྱིར་ཞུ་དགོས་པ་ག་རྤེ་འདུག་ཟྤེར་ན། བར་ལམ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བོད་ནང་ལ་ང་
རང་ཚོའྱི་མང་གཙོ་དྤེ་ཁབ་སྤེལ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་བོད་དྤེ་མང་གཙོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ལ་བསྒྱུར་ཐུབ་རྒྱུའྱི་
འབད་བརོན་གང་འད་ཞྱིག་བྱྤེད་དམ་ཞྤེས་དྱི་བ་དྤེ་སླྤེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་ར་ཁྱིམས་དང་པོ་ཁབ་བསགས་
གནང་བའྱི་སབས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དམ་བཅའ་དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ས་ཕྱི་ཙམ་
མ་གཏོགས་བོད་ལ་ཕར་ལོག་རྒྱུ་དང་། བོད་ལ་ཕར་ལོག་པའྱི་ཉྱིན་མོ་དྤེ་ལ་དངོས་གནས་མང་གཙོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་གཏན་
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འབྤེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། དྤེའྱི་དམ་བཅའ་དྤེ་ལ་ཚིག་འདྱི་གནོད་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་བོད་ཀྱི་ས་
ཁུལ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་སྒང་དྤེར་བཅུག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཟྤེར་བ་བྱུང་ན། 
ངས་ཡག་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཟུར་བརོད་བྱ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཀང་མྱི་འདུག གོ་སབས་དྤེ་ཚར་བ་རྤེད་
གསུངས་དུས། འོག་དྤེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཅུང་ཙམ་ཁག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དོན་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ཨོ་
སྱི་ཊལ་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་ལ་ཕུལ་འདོད་མྤེད་པ་མྱིན། སྲུང་སོབ་བྱ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་གྱི་སྒང་དྤེ་ལ་བལྟས་ཏྤེ། ཕལ་ཆྤེར་ད་ལན་གྱི་
འོས་དྤེ་བླུགས་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོས་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ་
བསམ་པ་མ་གཏོགས། མྱི་ཚོས་དོན་དག་ག་རྤེ་ལ་བལྟས་ནས་དྤེ་འད་བྱས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་གནས་སོད་བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་ཞྤེས་བཤད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་འོས་བླུགས་མཁན་དྤེ་དག་གྱི་དབྱྤེ་
བ་འབྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཆོལ་ཁ་རྤེ་ནས་ཟྤེར་བ་རང་འཇགས་གནས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། རྒྱབ་དྤེ་ལ་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དང་གཅྱིག་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་མ་གཏོགས་མྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཚང་མ་སྐུ་མཉྤེལ་པོ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་དྤེ། 
ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་དོན་དག་དྤེ་ཚོ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་ཚང་མ་མ་ལུས་མ་འགོད་པར་བཤད་
དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་མཐའ་མའྱི་ཇ་པ་དྤེ་ལ་ཚིག་གྱི་དག་ཆ་དང་། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་
སོན་མ་གཅྱིག་ཞུས་བཞག་ཡོད། དྤེ་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་དམ་མྤེད་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་གྱི་ཐོག་ནས་
རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དང་ཨོ་སྱི་ཊལ་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་ཁུལ་སོད་བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུ་བྱྤེད་པའྱི་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་ཟྤེར་བ་ངས་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། དྤེ་ཡང་སོ་སོ་རང་
ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་སྟངས་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་སོང་། དྤེ་ཡྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་མང་པོ་
སླྤེབས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་འོས་བསྡུ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལྤེན་མཁན་མྱི་འབོར་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་པ། དྤེ་ཡང་
ལག་པར་དུ་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དྤེབ་ཀྱི་ནང་ལ་དཔྱ་ཁལ་ཕུལ་བསད་མཁན་གྱི་གངས་འབོར་ཡང་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་
པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཕུལ་བཞག་ན་བསམས་སོང་། དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་སོན་མ་
ནས་འགྤེལ་བཤད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སབས་ ༡༢ པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས། དྤེ་འད་བྱས་ཏྤེ་འགོ་དུས། སད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སོན་མ་བྱུང་བཞག་པའྱི་གནད་འགག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ལ། ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་དགོངས་དོན་
གྱི་ཐོག་ནས་བསར་དུ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། དངོས་གནས་གཏམ་དྤེ་དྱིས་ན་མྱི་ཡོང་སྒུག་ན་ཡོང་ཞྤེས་པའྱི་སད་ཆ་
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ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པའྱི་གནད་འགག་གྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ཡོང་ན། སོན་མའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བཀག་
འགོག་བྱས་བཞག་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་ཏག་ཏག་བསད་མྤེད་པ་དྤེ་རྱིང་ཚོར་སང་བྱུང་སོང་། གང་
ལྟར་མདོ་དོན་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་མྱི་འཕྲད་པའྱི་ཆྤེད་དུ། ཕ་གྱི་དང་དྤེའྱི་ས་ཁོངས་ཚང་མ་ལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་
གྱི་ས་མྱིག་བཏོན་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ངོས་ནས་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོའ་ིཐོག་ནས་འདྱིར་གནད་
འགག་ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་ངས་འདྱི་ལ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ས་མྱིག་གཅྱིག་གཏོད་རྒྱུར་རྒྱབ་སོར་མཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ལ་དགག་བྱ་བྱུང་བ་རྤེད། དགག་བྱ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་དོན་ཚན་འདྱི་
གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུར་སྱི་འཐུས་ཉྱི་ཤུ་ར་དགུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་གཏན་འབྤེབས་གནང་རྒྱུ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་
ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། གཅྱིག༌༌༌༌༌༌༌ར་དགུ་ཏག་ཏག་བྱུང་སོང་། དྤེར་བརྤེན་འདྱི་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་
གཏན་འབྤེབས་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ནང་གསྤེས་དང་པོའ་ིཀ་པའྱི་ཚིག་དྤེ་རང་འཇགས་བཞག་ནའང་རྤེད། མ་
བཞག་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་གོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་
དུས་དང་པོའ་ིཀ་པ་དྤེ་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཅྱིག་དྤེ་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། ཀ་པ་དྤེ་ལ་འགོ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་གནས་སོད་བོད་མྱིའྱི་
ཁོངས་ནས་ཟྤེར་བ་དྤེ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁ་པ་དྤེ་ལ་བརྒྱབས་དགོས་པའྱི་བཟོ་འད་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གཤམ་ལ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་སླྤེབས་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་
རྤེད། སོན་མ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡུ་རོབ་དང་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་ནས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ལ་འོས་
གཞྱིར་ཞུགས་པ་དང་འོས་འཕྤེན་པ་མྱི་ཆོག་ཅྤེས་བསྟན་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་བྱྤེད་པ་ལས་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་
བསྟན་དགོས་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཅ་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་འདྱིར་ཐག་བཅད་པའྱི་སབས་སུ་ལག་པ་བརངས་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་
འགྱིག་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལབ་དགོས་ས་རྤེད་དང་མ་རྤེད། ཚིག་དྤེ་བཟོ་
བཅོས་གང་ཡང་རྒྱག་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ག་པ་དྤེ་བྱང་ཨ་རྱི་དང་ལོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ ང་པ་དྤེ་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ཕ ྱི་
རྱི་ཀ ཅ་པ་དྤེ་ཨོ་སྱི་ཀལ་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་བཅས་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་ཅྤེས་པའྱི་ཚིག་དྤེ་དགོས་ས་མ་
རྤེད། ཏག་ཏག་འགྱིག་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་རྤེད། འདྱི་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་
རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དྤེ་ཨྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་ནང་ལ་ཚུད་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་དུས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། ཀ་པ་དྤེ་ལ་དགག་བྱ་བྱུང་བ་རྤེད། དགག་བྱ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། ཀ་པ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཚིག་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་གནས་
སོད་བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་ཞྤེས་ཡོད་མྤེད་གང་བྱས་ཀང་ཁད་པར་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིདགོས་པ་གཟྱིགས་རྒྱུ་དྤེ་
སོ་སོའ་ིདགོས་པ་གཟྱིགས་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དང་པོའ་ིཀ་པ་དྤེ་གཏན་ལ་ཕབ་རྒྱུར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་
བརང་རོགས་གནང་། དྤེ་དངོས་གནས་བྱས་ན་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད། གཅྱིག༌༌༌༌༌༌བཅུ་དྲུག་བྱུང་སོང་། 
དྤེའྱི་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་རང་འཇགས་ལག་སོང་། དྤེ་ཟགས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཁ་པ་དྤེ་རྤེད། རྱིང་མ་དང་བཀའ་བརྒྱུད། ས་ས་དང་
དགྤེ་ལུགས། གཡུང་དྲུང་བོན་དང་ཇོ་ནང་བཅས་དྲུག་པོ་རྤེ་རྤེ་ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་རྤེ། བགོ་གྤེང་ཧ་ཅང་
གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཡོད་དམ་མྤེད། དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཡོད་པར་
བརྤེན་འདྱི་གཏན་ལ་ཕབ་རྒྱུར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། གཅྱིག༌༌༌༌༌བཅུ་བདུན་མ་གཏོགས་བྱུང་མ་
སོང་། དྤེར་བརྤེན་ཁ་པ་དྤེ་ཡང་ཚིག་སོར་རྱིང་པ་ལ་རང་འཇགས་ལག་པ་རྤེད། ཇོ་ནང་ལ་ད་ལྟ་ཞབས་སྟྤེགས་ཕུལ་ཐུབ་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། ག་པ་དྤེ་བྱང་ཨ་རྱི་དང་ལོ་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་གནས་སོད་བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཟྤེར་བ་
དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ཕ ྱི་
རྱི་ཀའྱི་ཁུལ་དུ་གནས་སོད་བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། 
མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་
རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དོན་ཚན་ཁ་པའྱི་སྒང་ལ་ཡྱིན། དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ཏྤེ་ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟྤེར་ན། དོན་ཚན་ཁ་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཇོ་ནང་གྱི་སོར་དྤེ་རྱིང་ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་གཞན་
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པ་དང་མྱི་འད་བའྱི་ཁད་པར་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ན་མྱིག་རྱིག་རྱིག་དང་རྣ་བ་
ཀོང་ཀོང་བྱས་ཏྤེ་ཉན་བསད་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཐག་
གཅོད་དྤེ་བགོ་གྤེང་ཞྱིག་ཀང་མ་བྱས་ཏྤེ། ཐག་གཅོད་དྤེ་ལས་སླ་པོ་འགོ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་མ་སོང་བསམ་པའྱི་
ཚོར་བ་ཡོད། ལས་རྱིམ་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་འགོ་དང་མྱི་
འགོ་དྤེ་མང་གཙོའྱི་གྲུབ་ཆའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སོར་ལ་བགོ་གྤེང་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བྱས་ཏྤེ། 
རྒྱབ་སོར་གྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གྤེང་ག་རྤེ་གནང་གྱི་འདུག དགག་བྱའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གྤེང་ག་རྤེ་གནང་གྱི་འདུག  ཐུགས་སང་ཞྱིག་
གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་དྤེ་ཟྱིན་པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གོ་སབས་ཕུལ་གྱི་མྱིན་ཞྤེས་ཞུས་མྤེད། བགོ་གྤེང་མང་པོ་གནང་དགོས་
ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཕག་བརངས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙོས་གོ་སབས་ཕུལ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས་མ་ཕུལ་བ་དྤེ་
འད་མ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་མཁན་གྱི་ཕག་བརངས་མ་སོང་། ཕག་མ་བརངས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཚོགས་གཙོས་ཁྤེད་རང་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཙལ་དུ་འགོ་དགོས་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ལས་རྱིམ་དྤེ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གཞུང་
འབྤེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ་དྤེ། དྤེ་ནས་གོང་དུ་ལག་མ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། བཅའ་
ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ནང་གྱི་ ༩༦ པ་དྤེ་ལ་མ་གྱིའྱི་འོག་གྱི་དབུས་དྤེ་མྱི་དགོས་པ་བྱོས། སྒང་གྱི་འགོ་བརོད་ཀྱི་དབུས་དྤེ་མྱི་
དགོས་པ་བྱོས། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༩༦ པ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ལས་ཁང་དྤེ་
སྟོན་རྒྱུ་རྤེད་འདུག ༩༧ པར་དྤེའྱི་འགན་ཁུར་མཁན་བསྟན་རྒྱུ་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་ཞྱིག་དྤེ་བྱིས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་གཅྱིག་མ་
གཏོགས་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་ར་བ་ནས་གོ་ས་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་མར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་
ཀྱི་སྱི་འཐུས་རྣམས་དང་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་སྱིད་སོང་། གཞན་ཡང་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་འོས་བསྡུའྱི་བྱྤེད་
སྒོ་ཅྱི་རྱིགས་དང་བོད་དང་བོད་མྱིའྱི་ལས་དོན་གལ་ཆྤེའྱི་མང་མོས་འོས་བསྡུ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་
རྣམས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་རང་དབང་བདྤེན་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་ཁང་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེས། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལས་
གཞན་གང་ལ་ཡང་འགོ་ས་མྱི་འདུག རང་དབང་བདྤེན་པའྱི་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཞྤེས་གཞན་པ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ན་མ་
གཏོགས། དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དོན་ཚན་ ༩༧ པ་དྤེ་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང་འགན་དབང་། དོན་ཚན་ 
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༩༨ པ་དྤེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་གྱི་ཕོགས་ཐོབ་ཅྤེས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་མར་སླྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག 
དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ལ་འགལ་ཟླ་ར་བ་ནས་འགོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོར་དུས་ཚོད་དྤེ་ཙམ་བྱུང་མ་སོང་། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་གང་གཟྱིགས་པ་དྤེ་ང་གཉྱིས་གོས་བྱས་ནས་ཕལ་ཆྤེར་
དབུས་དྤེ་དགོས་ས་རྤེད། དབུས་དྤེ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། 
མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༩༧ པ་དྤེ་ཕྱིན་ཚར་སོང་། དྤེའྱི་ནང་གསྤེས་ ༦ པ་དྤེ་ལག་
བསད་འདུག ༤ དྤེ་ཡང་ལག་བསད་འདུག ༤ པ་དྤེ་ལ་དབུས་དྤེ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་བཞྱིན་འདུག འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་གྱི་འགན་དབང་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབྤེབས་ལྟར་ལག་ལྤེན་བསྟར་
རྒྱུ་ཞྤེས་དབུས་དྤེ་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་བསར་བཅོས་དྤེ་མྱི་དགོས་པ་བྱོས། དྤེ་ནས་ནང་གསྤེས་ ༦ པ་དྤེ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་
དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་རོད་རོག་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ཐག་གཅོད་ཆ་ཚང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་བྱ་རྒྱུ། དྤེའྱི་
དབུས་དྤེ་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ལ་གལ་སྱིད་དབུས་དྤེ་མྱི་དགོས་པ་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་ན། དང་པོ་དྤེ་ལ་
དབུས་དྤེ་མྱི་དགོས་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང་གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་དབུས་དྤེ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དན་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཐག་གཅོད་ཆ་ཚང་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བྱ་རྒྱུ་དང་། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་པར་མོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཚེ། མཐའ་མ་དྤེ་
ལ་ས་གནས་རྱིམ་པ་ཁག་ནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བྱས་ཡོང་དུས། མཐའ་མ་དྤེར་དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བྱ་རྒྱུ་རྤེད། ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གཏུགས་རན་ཁ་དྤེར་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སླྤེབས་
བསད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། འདྱི་ལ་དབུས་འོག་མ་དྤེ་མ་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
གྱིས་ཐག་བཅད་པ་ཞྱིག་ཁུར་ཡོང་ནས་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་འགོ་བཅུག་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་རྒྱུ་འདུག 
དབུས་གཉྱིས་པ་དྤེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དབུས་དང་པོ་དྤེ་མྱི་དགོས་པ་དང་། དབུས་གཉྱིས་པ་དྤེ་ཁོ་མཐོ་ཤོས་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དྤེ་ནས་ཡར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་
འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་བསད་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བྱ་
རྒྱུ་ཟྤེར་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཁབ་འགོ་བ་ཞྱིག དཀའ་རོག་ཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དང་པོ་ས་
གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཐག་བཅད། དྤེ་ནས་ཐག་ཆོད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་། དྤེ་ནས་



 

94 
 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་མར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་
ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་གོ་བ་དྤེ་སོན་མ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཟྤེར་དུས། ངས་གོ་བ་ལྤེན་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། 
དབུས་རང་ལ་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམས་སོང་། དཔྤེར་བཞག་ན་ས་གནས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོས་དང་
བདྤེན་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན། འདྱི་ཁོ་རང་གྱི་ནང་ལ་ས་གནས་རང་གྱིས་ཐག་བཅད་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གནས་
སྟངས་དྤེ་འད་ཆགས་ན་ཡག་པོ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདའྱི་འོས་བསྡུའྱི་དང་བདྤེན་བྱུང་དང་མ་བྱུང་གྱི་
གནས་ཚུལ་གྱི་རོག་དའྱི་ཐག་གཅོད་བྱྤེད་ས་དྤེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་རོག་ད་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་དབུས་
ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་བཞག་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་དང་བདྤེན་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་ཐག་གཅོད་ཀྱི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་བཞག་ན་དྤེ་འད་ཡང་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་ས་གནས་
ཀྱི་རོད་རོག་ས་གནས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་ན། སྱིར་བཏང་གྱི་འདྱིར་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གནད་
འགག་གཙོ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རོད་རོག་ཆྤེན་པོ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་གཞྱི་དང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་འདྱི་འད་ཡོད་ན་
དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངྤེས་པར་དུ་དབུས་དྤེ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་ཁང་ལ་ཡང་དབང་ཚད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་ས་
ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་གང་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་དང་པོ་དྤེ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དྤེ་མོས་མཐུན་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་དབུས་ལ་ཞུ་
དགོས་པ་རྤེད། དབུས་ལ་ཞུས་པ་དྤེ་ཡང་སོ་སོ་ལ་དང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་བསམ་པ་ཡྱིན་ན། ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་
གཏུགས་དགོས་པ་རྤེད། འགོ་སྟངས་དྤེ་འད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕལ་ཆྤེར་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་བསམས་སོང་། འགྤེལ་བཤད་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་
སབས་ལ་ཁད་པར་དྤེ་ག་རང་ཡོང་བསད་ཀྱི་རྤེད། དབུས་དང་པོ་དྤེ་མྱི་དགོས་པ་བྱོས། དབུས་གཉྱིས་པ་དྤེ་བཞག་རྒྱུ་བྱོས། དྤེ་
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བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། གསལ་པོ་ཆགས་སོང་བསམ་གྱི་ཡོད། 
གསལ་པོ་དྤེ་ག་རྤེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཐག་གཅོད་ཆ་ཚང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བྱ་རྒྱུ་ཟྤེར་དུས། འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་རྱིམ་པ་ས་གནས་ནས་བྱས་པ་དང་། དབུས་ནས་བྱས་ཏྤེ་ཆགས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་ལ་རོག་ད་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན། དང་པོ་ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་ཁང་གྱི་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཐག་གཅོད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དབུས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་མ་ཐུབ་ན། ཆྤེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་འགོ་དགོས་པའྱི་གོ་བ་དྤེ་ལྤེན་དགོས་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཀོག་སྟངས་མ་ཤྤེས་པ་དང་མ་གོ་བ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤྤེས། ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་དྤེ་ག་རྤེ་བཤད་
ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་རོད་རོག་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ཐག་གཅོད་ཆ་ཚང་ཞྤེས་བཤད་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་གནད་འགག་འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ལ་གོ་བ་བྱས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ངས་བལྟས་ན་
འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དྤེའྱི་དབུས་དྤེ་ཕར་བཏོན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ལ་གོ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཆ་
ཚང་དྤེ་དྤེ་འད་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་རྱིམ་པ་བརྒྱུད་རྱིམ་གཅྱིག་དྤེ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ནས་ཐག་མ་ཆོད་བར་དུ། 
དབུས་ལ་གཏུགས་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཆ་ཚང་དྤེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཟྤེར་
ནས་འོག་དྤེ་ལ་ཆྤེད་དུ་དབུས་ཞྤེས་བཀོད་དྤེ། སྒང་གྱི་དབུས་དྤེ་ཕར་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ལ་གོ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་རྤེད་དམ། ཆ་ཚང་དྤེ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལག་པར་
བཞག་ཆོག་གྱི་རྤེད་དམ། འགྱིག་གྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་དོན་ཚན་དྤེ་རང་འཇགས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་དགག་པ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཐག་གཅོད་ཆ་ཚང་དབུས་དང་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བྱ་རྒྱུ་ཞྤེས་ལབ་ན་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ། སྱི་འཐུས་
འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་འད་མ་རྤེད། ༦ པ་དྤེ་ག་རྤེ་བཤད་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་
ལབ་དགོས་པ་རྤེད། ས་གནས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༧ པའྱི་ནང་ཡོད་པ་རྤེད། ༩༧ པའྱི་དོན་ཚན་ ༧ པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་སོ་སོར་
འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་རོད་རོག་རྱིགས་ལ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཐག་གཅོད་བྱྤེད་ཆོག་
པ་དང་། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་པར་མོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཚེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་ཞུ་
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གཏུགས་བྱྤེད་ཆོག ད་དུང་མོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཚེ་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱྤེད་ཆོག་ཟྤེར་བ་དོན་ཚན ༧ པ་
དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་ ༧ པ་དྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ༦ པ་དྤེ་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཞྤེས་དབུས་བཞག་ན་མྱི་འགྱིག་
ཞུས་ཀྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དབུས་རང་དགོས་ཀྱི་འདུག ས་གནས་ཞྤེས་པ་དྤེ་དོན་ཚན་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་
ནང་ལ་སླྤེབས་ཀྱི་འདུག འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་རོད་རོག་ཅྱི་ཡོད་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ཐག་གཅོད་ཆ་ཚང་དབུས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བྱ་རྒྱུ་དང་། དབུས་བཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་རྤེས་ཀྱི་དབུས་དྤེ་ཡང་
བཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་དབུས་དྤེ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ༡༠༨ ཀྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེ་ལ་གོང་
དུ་ཚོགས་གཞོན་གྱིས་སྱི་ཁབ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག སྱི་ཁབ་མ་དགོས་ན་བསར་བཅོས་ཡང་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག 
བསར་བཅོས་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ན་འགྱིག་ས་རྤེད་དམ། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྤེ་ཚན་དྤེ་དག་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཡོང་སྟངས་དྤེ་དང་པོ་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་ངོ་བོ་དང་དྤེ་ནས་སྱིག་འཛུགས་དྤེའྱི་འགན་དབང་། འདྱི་འད་བྱས་ཏྤེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་བསམ་པར་དགོས་ཀྱི་མྤེད་
དམ་སྙམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་དབང་། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཁ་ཁག་ཕུད། 
དབུས་སྱིག་འཛུགས་དང་གཤམ་འོག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་དབུས་ནས་དགོས་དངུལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡོངས་
ཀྱི་ལོ་རྤེའྱི་རྱིས་ཁ་དང་བྱུང་སོང་ཁ་འཐབ་ཀྱི་མཇུག་བསོམས་ཁ་ཤོག་བཅས་ཁྱིམས་ལུགས་ལྟར་གཏན་འབྤེབས་གཞྱིར་བཟུང་
བཟོ་འགོད་བྱས་པའྱི་རྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡོངས་རོགས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་སྟངས་འཛིན་འདྱི་བརད་བཅས་བྱ་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་
ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱིས་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་དབུས་དང་ས་གནས་གཉྱིས་ཀར་ཁབ་པ་ཞྱིག་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་
རྤེད་བསམ་ནས། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བལ་ཡུལ་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལྡྤེ་ར་ལྡུན་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། 
རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་དྤེ་དག་གྱི་སྙན་ཐོ་ཐད་ཀར་བཏོན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁོང་རྣམ་པས་སྙན་ཐོ་བཟོས་ཏྤེ་ཡར་སླྤེབས་ནས་
མཐའ་མ་དྤེ་ལ་འདྱིར་རྱིས་ཞྱིབ་འགན་འཛིན་དང་། དྤེ་ཚོའྱི་བརྒྱུད་ནས་འགོ་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་དག་ཐད་ཀར་
བཏོན་ས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ག་རང་སྱི་ཁབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཞག་ན་ཡག་གྱི་རྤེད་བསམས་སོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་ཁབ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པར་བརྤེན་
བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་སྱི་ཁབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། སྒང་དྤེ་དང་གཅྱིག་པ་རྤེད། སྒང་
དྤེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འོག་དྤེར་ཡང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཁབ་དྤེ་བཞག་ནས་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པར་བརྤེན། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཚར་སོང་། 
དྤེ་མྱིན་གྱི་གཞན་པ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ་དྤེ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ཀ་འགོ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ཀ་འགོ་དགོས་པའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ་ལ་གཟྱིགས་
རོགས་གནང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་གཞུང་འབྤེལ་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ། 
དྤེའྱི་ནང་ལ་གོང་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། དྤེའྱི་ནང་ལ་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་འད་ཏན་ཏན་
ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སྱིར་བཏང་ཁ་སང་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་གནད་
དོན་དྤེ་ལ་བལྟས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འདྱིར་འགངས་བསད་པ་རྤེད། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༣༧ པའྱི་ནང་གསྤེས་ག་པ་དང་ང་པ། 
ཅ་པ་གསུམ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཕྱིན་ཚར་དུས་དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་
འགྱུར་བ་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འོས་བསྡུ་མ་སླྤེབས་སོན་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་དུས། སང་ཉྱིན་འད་ཞྱིག་
ལ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་སླྤེབས་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་བྱྤེད་དགོས་དུས། གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ཡང་མཉམ་དུ་ཁུར་ཡོང་ན་
འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ནང་ནས་དོན་ཚན་མཐའ་མ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་
གཉྱིས་དྤེ་ད་ལྟ་བཏང་བཞག་ན་ཁད་པར་མྱི་འདུག གསུམ་པ་དྤེར་མ་གྱིའྱི་མཐའ་དྤེར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཡོང་ཁུངས་དང་
གངས་ཚད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག དོན་ཚན་ ༣༧ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༤ དྤེ་གཞན་པ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་སྤེབ་གཅྱིག་ལ་ཁུར་ཡོང་ན་ཡག་གྱི་
མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་གོང་དྤེ་ཚོ་འགོ་ན་ཁད་པར་མྱི་འདུག 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དོན་ཚན་ ༣༧ པ་ནང་གསྤེས་ ༤ པ་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཤྱིག་ཁུར་ཡོང་རྒྱུ་
དང་། དྤེ་དྤེ་རྱིང་གྱི་འདྱི་ནས་མར་བཏོན་རྒྱུ་བྱོས། ད་ལྟ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་སྱིག་བྱས་དང་བྱྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། གང་
ལྟར་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚང་མ་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ཚར་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ་སྙན་
སོན་གནང་མཁན། དོན་ཚན་ ༣༧ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༤ པ་དྤེ་སྙན་སོན་མྱི་དགོས་པ་བྱོས། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་
བཞུགས་མྱི་འདུག དྤེར་བཀའ་བོན་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཚབ་གནང་སྟྤེ་གསུངས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མྤེད་དམ། སུས་གནང་གྱི་
རྤེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ། 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
བཅོ་ལྔ་པ། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་

ཚོགས་མྱི་དང་ཟུར་དཔང་གྱི་ཡུན་
ཚད། 
ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་
ཚོགས་མྱི་དང༌། ཟུར་དཔང་མྱི་འོས་
པའ ྱི་གནས་ཚུལ་ར ྱིགས་བྱུང་ན ་
ལས། དྤེ་མྱིན་ཚོགས་མྱི་དང་ཟུར་
དཔང་བཅས་ཀྱི་ཡུན་ཚད་ལོ་ལྔ་རྤེ་
ཡྱིན། 
 

ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་དང་
ཟུར་དཔང་གྱི་ཡུན་ཚད། 
ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་དང༌། 
ཟུར་དཔང་མྱི་འོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་རྱིགས་བྱུང་
ན་ལས། དྤེ་མ ྱིན ་ཚ ོགས ་མ ྱི་དང་ཟུར་དཔང་
བཅས་ཀྱི་ལས་ཡུན་འགོ་འཛུགས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡ ནས་ཡུན་ཚད་ལོ་ ༥ རྤེ་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ 
ནས་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ། ད་
ཡོད་ལས་དུས་གཙང་ལ་ཉྤེ་བ་
རྣམས་ཕ ྱི་ལ ོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ 
ཚེས་ ༣༠ བར་ཕར་འགངས་
དང། ལས་དུས་མ་གཙང་བ་
རྣམས་ཕ ྱི་ལ ོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ 
ཚེས་ ༣༠ ནས་འོས་བསྡུ་བྱ་
དགོས། 

ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་
པ། 
 
ནང་གས ྤེས། 
༨ 
 
 

དངུལ་དངོས་སོགས་ལོག་རྔན་སོད་
ལྤེན་དང་རྒྱུད་སྐུལ་ཐབས་ཤྤེས། 
 
མྤེད། 
 
 
 

དངུལ་དངོས་སོགས་ལོག་རྔན་སོད་ལྤེན་དང་
རྒྱུད་སྐུལ་ཐབས་ཤྤེས། 
 
འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གསལ་བསགས་ཟྱིན་པའྱི་
ཉྱིན་མོ་ནས་སྱིད་སོང་དང། བཀའ་བོན། སྱི་
འཐུས ་བཅས ་འབ ྤེལ ་ཡ ོད ་འ ོས ་གཞ ྱིའ ྱི་ནང་
ཞུགས་བོ་ཡོད་ཚེ། སྱིག་འཛུགས་དང། གཞུང་

 
 
 
གསར་འཇུག 
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ནང་གསྤེས། 
༩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
མྤེད། 

འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་འོས་བསྡུ་
དང་འབྤེལ་བའྱི་བགོ་གྤེང་ཚོགས་འདུ་གོ་སྱིག་
བྱུང་རྱིགས་ནང་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ངོ་བོར་ཚོགས་
བཅར ་མ ྱི་ཆ ོག ་པ ་མ ་ཟད ། བ ོད ་མ ྱིའ ྱི་ས ྱིག ་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་དང། དངུལ་དངོས་གང་
ཡང་བྤེད་སོད་མྱི་ཆོག གཞུང་འབྤེལ་འཚམས་
གཟྱིགས་ཕོགས་བསོད་མ་བྱས་ཐབས་མ ྤེད་
སབས་སོགས་སུ་ཡང་འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
གཏམ་བཤད་རྱིགས་བྱས་མྱི་ཆོག 
 
སྱིད་སོང་དང། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ནམ་ཡྱིན་
ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་གཞྱིར་
ཞུགས་མྱི་དང། དྤེའྱི་ཕོགས་གཏོགས་ཀྱིས་འོས་
བསྡུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྱིལ་བསགས་ཀྱི་འགོ་གོན་
ཚད་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་དང། རྱིས་ཁ་འབུལ་
ཕོགས། དྱིལ་བསགས་བྱྤེད་ཕོགས་དང། གཞན་
ཡང་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་མ་གསལ་བ་
གང་ཞྱིག་དགོས་གལ་ཆྤེ་རྱིགས་ལ་ལམ་སྟོན་ཁ་
གསལ་བྱྤེད་དགོས། 

 
 
 
 
 
 
 
 
གསར་འཇུག 

ཉྱི་ཤུ་ར་དྲུག་
པ། 
ནང་གསྤེས། 
༡ 

འོས ་བསྡུའྱི་ས ྱིག ་ལམ ་དང།  ས་
གནས་མྱི་མང་ལ་བརྡ་ཁབ་གསལ་
བསགས། 
དབུས་འ ོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
ག ཏན ་འབ ྤེབས ་ཀ ྱིས ་ག ས ལ ་
བསགས་ཟྱིན་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་དུས་
ཚོད་ད ྤེ་རང་ལ་ས་གནས་ཡ ོངས་
རོགས་ནས་འོས་བསྡུ་བྱྤེད་ཐུབ་པ་
ངྤེས ་པར་དུ་དག ོས ་པ་ལས། ས་
གནས ་གུང ་གས ྤེང ་ས ོགས ་ལ ་
བསྙད་དྤེ་ཕྱིར་འགངས་ནམ་ཡང་མྱི་
ཆོག 

འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་ལམ་དང། ས་གནས་མྱི་མང་ལ་
བརྡ་ཁབ་གསལ་བསགས། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབྤེབས་
ཀྱིས་གསལ་བསགས་ཟྱིན་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་དུས་
ཚོད་དྤེ་རང་ལ་ས་གནས་ཡོངས་རོགས་ནས་
འོས་བསྡུ་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་པ་
ལས། ས་གནས་གུང་སྤེང་སོགས་ལ་བསྙད་དྤེ་
ཕྱིར་འགངས་ནམ་ཡང་མྱི་ཆོག འོན་ཀང་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་
ཁག་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སབས་
འབྤེལ་ས་བབས་དང་བསྟུན་འོས་བསྡུའྱི་དུས་
ཚོད་ལ་ཕྱི་སྣུར་ཇྱི་དགོས་འགྱུར་བཅོས་གཏོང་
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 ཆོག 
སོ་བདུན་པ། 
ནང་གསྤེས། 
༤ 
 

བ ོད ་མ ྱི་མང ་ས ྱི་འཐུས ་ཀ ྱི་ཡ ོང ་
ཁུངས་དང་གངས་ཚད། 
ཡུ་རོབ་ཁུལ་སོད་བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་
ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའྱི་སྱི་འཐུས་
ག ཉ ྱིས ་བཅས ་བ ོད ་མ ྱི་མ ང ་ས ྱི་
འཐུས་ཀྱི་ར་འབོར་ ༤༤ ངྤེས་པ་
ཡྱིན། ཡུ་རོབ་དང་བྱང་ཨ་རྱི་ཁུལ་
གནས་སོད་བོད་མྱིས་ཆོལ་ཁ་ཆོས་
བརྒྱུད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གཞྱིར་
ཞུགས་པ་དང་འོས་ཤོག་འཕྤེན་མྱི་
ཆོག 
 

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཡོང་ཁུངས་དང་གངས་
ཚད། 
ཡུ་རོབ་ཁུལ་སོད་བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུ་
བྱས་པའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་བཅས་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་ར་འབོར་ ༤༤ ལ་ངྤེས་པ་ཡྱིན། རྒྱ་
བལ་འབྲུག་གསུམ་ལས་གཞན་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་
གྲུ་ཁག་ཏུ་གནས་སོད་བོད་མྱིས་ཆོལ་ཁ་ཆོས་
བརྒྱུད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གཞྱིར་ཞུགས་པ་དང་
འོས་ཤོག་འཕྤེན་མྱི་ཆོག 
 

 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བྱས་ཏྤེ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༡༥ པ་དྤེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པར་
བརྤེན་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ལ་དྱི་བ་འདྱི་ས་ཞྱིག་ཡོད་རྒྱུ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་
ཡར་གནང་བ་རྤེད། ཡང་དྱི་བ་ཞྱིག་དྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ལན་མར་གསུངས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་འད་ཡོད་དུས། གཙོ་བོ་ངས་ད་ལྟ་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟྤེར་ན། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་དང་ཟུར་དཔང་ལ་མྱི་འོས་པའྱི་གནས་
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ཚུལ་རྱིགས་བྱུང་ན་ལས། དྤེ་མྱིན་ཚོགས་མྱི་དང་ཟུར་དཔང་བཅས་ཀྱི་ལས་ཡུན་འགོ་འཛུགས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ནས་ཡུན་
ཚད་ལོ་ལྔ་རྤེ་ཡྱིན་ཞྤེས་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་དྤེ་འོས་བསྡུའྱི་ཚོགས་མྱི་རྤེད་དང་མ་རྤེད། ས་
གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་དྤེ་འོས་བསྡུའྱི་ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཆ་རྤེན་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིད་སོང་དང་སྱི་འཐུས་
ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་རྱིགས་ལ་ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་བཏང་ཆོག་པ་དང་། དྤེ་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་
ཁབ་འགན་འཛིན་ལ་སད་ཆ་དྱིས་ཏྤེ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོ་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ས་
གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་གཙོ་ཆྤེ་བ་དྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལོ་ལྔའྱི་
ནང་ལ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་རྒྱུ་མྤེད་པ་ར་བ་ནས་ཆགས་སྱིད་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འད་ཆགས་
ཀྱི་རྤེད་དམ། ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་འད་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཡང་མྱིན་ན་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་དྤེ་ལ་གོ་ཡྱི་མ་རྤེད། གཞན་པ་ཚང་མར་གོ་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་ན། དྤེ་འད་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཟྤེར་དུས། དངོས་གནས་བྱས་ན་བརྱི་ཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད་སྙམ། ཚོགས་གཙོ་ཟྤེར་དུས་
ཚོགས་གཙོ་ཞྱིག་དགོས་པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་དྤེ་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་མ་བརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
ལས་ཀ་བྱྤེད་སྟངས་སྟབས་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་རྤེད། ཚོགས་མྱི་ཟྤེར་དུས་ཚོགས་མྱི་རང་ལ་གོ་དགོས་པ་རྤེད། ཟུར་དཔང་ཡྱིན་ན་ཟུར་
དཔང་རང་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ཚོགས་མྱིའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་གཙོ་བརྱིས་པ་དྤེ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ཟྤེར་དུས། འདྱི་འཁུར་
དགོས་པ་དྤེ་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་དང་དུས་ཚོད་གཅྱིག་པ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། ལོ་ལྔའྱི་ཡུན་ཚད་གཅྱིག་པ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་
དུ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ཕུད་པའྱི་
ཚོགས་མྱི་དྤེ་དག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ། འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་འགོ་སྱིད་པ་རྤེད། འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་
གཞུང་ཞབས་ཡྱིན་དུས། ལོ་ལྔ་འདྱི་ནས་བཀག་པ་དང་ཕ་གྱི་ནས་བཏང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་དབྱྤེ་བ་ཕྤེས་པ་ཡྱིན་ན། འོས་
བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ཚོགས་མྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནའང་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ཕུད་ཅྤེས་བཞག་
པ་ཡྱིན་ན། གང་འད་ཡོད་དམ་བསམས་སོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ངས་དོགས་པ་དྤེ་བཏོན་པ་རྤེད། གོང་དུ་ངས་དོགས་པ་དྤེ་བཏོན་དུས་སྱིག་གཞྱི་ལ་
ལྟ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱི་ལ་ལྟ་དུས་དཀའ་ངལ་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་
འདྱིའྱི་ནང་དྤེ་རྱིང་སད་ཆ་ག་རྤེ་བཤད་པ་དྤེ་ལ་ར་འཛིན་བྱྤེད་དགོས་དུས། དོན་ཚན་ ༡༤ པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་ཆོས། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་དང་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད། བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གཞྱིར་དང་བངས་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་འཆར་ཡོད་པ་རྣམས་དང་། འོས་གཞྱིར་ཞུགས་འདོད་གསལ་
བསགས་ཟྱིན་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་དང་། ཡང་ན་འོས་འཕྤེན་གྱི་མཚན་ཉྱིད་མྱི་ལྡན་པ་དྤེ་ཚོ་ལས་ཀ་བྱྤེད་
མཁན་ཟྤེར་བ་གཅྱིག་དང་། གསལ་བསགས་ཡྱིག་ཆ་ས་གནས་ལ་འབྱོར་ཚེས་ནས་དྤེ་ནས་མར་བཤད་སྟངས་ཤྱིག་འདུག དྤེ་ལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཨྤེ་ཡྱིན་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། ཡང་ཡ་གྱིའྱི་ཐོག་ལ་དོན་ཚན་ ༡༣ པར་བལྟས་ན། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག ཚོགས་མྱིའྱི་ཡོང་ཁུངས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གཅྱིག་དང་འགན་
འཛིན་ལས་རོགས། ས་གནས་དྤེར་གཏན་སོད་ཆོལ་ཁ་རྤེ་ནས་མྱི་འཐུས་རྤེ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་
བཅས་ནས་མྱི་འཐུས་རྤེ། དྤེ་ནས་ཡུ་རོབ་དང་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ་འད་བྱས་དུས་ཡོད་བསད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་འདུག དྤེ་འད་
ཡྱིན་དུས་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོས་ནས་ཕུད་ཟྤེར་བ་དྤེ་མ་དགོས་པ་ཞྱིག་བྱས་ན་ཡག་གྱི་རྤེད་དན་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྒང་དྤེར་ཚོགས་མྱི་བཅུ་གསུམ་ལས་ཚོགས་མྱིའྱི་ཡོང་ཁུངས་ནང་ལ་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་གཉྱིས་ཀ་ཚུད་
ཀྱི་འདུག དྤེ་མྱིན་ན་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་ཕུད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག འགན་འཛིན་ལས་རོགས་དྤེ་ས་གནས་རང་
ནས་རང་རྤེད། འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ཕུད་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། གསལ་པོ་ཆགས་ས་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག འོས་བསྡུའྱི་
འགན་འཛིན་གནས་སོས་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་དྤེ་གཉྱིས་
ཚོགས་མྱིའྱི་ནང་ལ་ཚུད་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་སྒང་ལ་ཕུད་ཟྤེར་བ་དྤེ་བརྒྱབས་བཞག་ན་ཏག་ཏག་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་
འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་ ༧༠ པ་དྤེའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེ་ལ་
ཀ་པ་དང་ཁ་པ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་འདྱི་བྱིས་འདུག ཡང་ན་འགོ་འཛིན་དང་འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་ཕུད་པའྱི་འོས་
བསྡུ་ཞྤེས། གཞན་དག་ཚོ་བཀོད་སོལ་དྤེ་འད་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཕུད་ཅྤེས་བརྒྱབས་ན་ཏག་ཏག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ལྤེན་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ཏྤེ་ཐད་ཀར་བཅུག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་
ཚོགས་མྱི་དང་ཟུར་དཔང་གྱི་ཡུན་ཚད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་དུས། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་བྱོས། 
བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ཕུད་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་དང་ཟུར་དཔང་
མྱི་འོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་རྱིགས་བྱུང་བ་ལས། དྤེ་མྱིན་ཚོགས་མྱི་དང་ཟུར་དཔང་བཅས་ཀྱི་ལས་ཡུན་འགོ་འཛུགས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༡ ནས་ཡུན་ཚད་ལོ་ལྔ་རྤེ་ཡྱིན། དྤེ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་
པར་བརྤེན་ཟུར་བརོད་དང་བཅས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་ ༢༤ པ་དྤེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་
དམ། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༢༤ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༨ པ་དྤེ་གསར་
འཇུག་བྱས་པ་དྤེ་ནང་གསྤེས་ ༧ པ་དྤེ་ལ་ཅུང་ཙམ་ལྟ་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་ཆགས་ཀྱི་འདུག ནང་གསྤེས་བདུན་པ་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་
ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། ར་བའྱི་འོས་བསྡུའྱི་གསལ་བསགས་བྱས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། སོ་སོའ་ིཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་རྤེད། མྱི་མང་
ལ་ལས་དོན་གྱི་ཁས་ལྤེན་བྱྤེད་ཕོགས་ཚང་མ་གསལ་བསགས་བྱྤེད་ཆོག་པ་དང་། ལས་ཀ་བྱྤེད་ཆོག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་དུས་བཀག་ཅྱིག་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། འོས་བསྡུའྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཉྱིན་གངས་
གཉྱིས་ཀྱི་གོང་ནས་བྱྤེད་མ་ཆོག་པ་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་འོས་བསྡུའྱི་གསལ་བསགས་བྱས་པའྱི་ཉྱིན་མོ་ནས་སྱི་འཐུས་
དང་སྱིད་སོང་། བཀའ་བོན་དང་སུ་ཡྱིན་ནའང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གཏམ་བཤད་བྱྤེད་མྱི་ཆོག་པ་དང་གཞུང་
འབྤེལ་འགོ་བསོད་མྱི་ཆོག་པ་དང་། དངུལ་དྤེ་འད་བྤེད་སོད་ཆོག་དང་མྱི་ཆོག་དྤེ་འད་ཡང་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་མཉམ་དུ་འདྤེས་
བསད་ཡོད་དུས། གང་ལྟར་ལས་འཆར་དང་གཏམ་བཤད་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོགས་སློང་
ཡོང་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། དྤེའྱི་ཚད་འཛིན་ས་དྤེ་དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ནང་འགལ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་པས། དྤེ་ལ་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། གསུམ། ཚུད་པ་ལ་རྒྱབ་
སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། མང་མོས་ཀྱིས་ཚུད་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཚུད་པའྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་དགག་བྱ་དྤེ་
གཉྱིས་ཀ་ལ་རྤེད་དམ། དང་པོ་དྤེ་ལ་རྤེད་དམ། ནང་གསྤེས་ ༨།༩ གཉྱིས་འདུག་པས། ནང་གསྤེས་ ༨ པ་དྤེ་ཚུད་པ་བྱོས། དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་བརོད་པ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དུས། ལན་གནང་མཁན་ཞྱིག་མྱི་འདུག སུས་ལན་བསོན་གྱི་ཡོད་དམ། 
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་གོས་འཆར་བཏོན་གནང་བ་རྤེད། འདྱི་ཁུར་ཡོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་རྒྱབ་ལོངས་ག་རྤེ་ལ་
གཟྱིགས་ནས་བསམས་ཕྤེབས་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགག་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་རང་དབང་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་ཚོའྱི་བྱྤེད་སྟངས་ལ་དཔྤེ་བལྟས་ཏྤེ། ང་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཁ་སང་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ལ་
ཚོར་བ་སྤེན་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ན་མྱི་ཤྤེས། དོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཁུར་ཡོང་ནས་དཀའ་ངལ་དང་ཟྱིང་མང་པོ་བསླངས་བསད་
པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཐོན་བསད་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་བདུན་བར་དུ་ཡོད་པ་
རྤེད། དོན་ཚན་བདུན་བར་དུ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཁ་གསལ་པོ་རང་རང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་དགོས་པ་མྤེད་པ་དང་། དྤེའྱི་
ནང་ལ་གལ་སྱིད་ཚིག་དྤེ་ཡར་ཚུད་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། མཐའ་མ་དྤེ་ལ་གཏམ་བཤད་རྱིགས་བྱྤེད་མྱི་ཆོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་བྱ་མྱི་ཆོག་
ཟྤེར་དགོས་པ་མ་རྤེད་དམ། བྱྤེད་མྱི་ཆོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག དགུ་པ་དྤེ་ད་ལྟ་ཡོང་རྒྱུ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གོང་དུ་དགག་བྱ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ཏྤེ། འདྱིའྱི་དོན་
ཚན་བདུན་བར་དུ་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད། འདྱི་ནས་མར་ཡོང་བའྱི་སབས་ལ་འདྱིའྱི་ཚིག་བརོད་གསར་པའྱི་ནང་
འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གསལ་བསགས་བྱས་པའྱི་ཉྱིན་མོ་ནས། དྤེའྱི་བར་དྤེ་ལ་ཟླ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་བྱས་དུས་
སོན་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་འཚམས་གཟྱིགས་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོ་
འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་མཉམ་དུ་ཞྤེས་ངས་བཤད་མྤེད། སོ་སོས་དྤེ་འད་བྱྤེད་དགོས་བསམས་
ནས་ཡོད་ན་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། བརོད་པ་དང་པོ་གཉྱིས་པ་གཉྱིས་མཉམ་དུ་འགོ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་འཇམ་
དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་།) གང་ལྟར་འོས་བསྡུ་གསལ་བསགས་བྱས་པ་ནས་ཟླ་བ་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིང་ལ་འོས་
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བསྡུའྱི་སོར་གྱི་སད་ཆ་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་བཤད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། དང་པོ་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་
འཚམས་གཟྱིགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ས་བགོས་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ཟྤེར་བསད་ཀྱི་རྤེད། གཞུང་གྱི་ལས་དོན་འགོ་ན་
འཚམས་གཟྱིགས་ཟྤེར་བསད་ཀྱི་རྤེད། འདྱིའྱི་འཚམས་གཟྱིགས་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ལས་དོན་ཟྤེར་ནས་བཅོས་
དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། འཚམས་གཟྱིགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྱི་འཐུས་ཐོབ་ནས་ང་ཚོ་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། བཀ་ཤྱིས་བདྤེ་
ལྤེགས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། འདྱིའྱི་ཚིག་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྤེས་དང་པོ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་དྤེ་ལས་དོན་དྤེ་འད་ཞྱིག་འགོ་བའྱི་སབས་ལ། མྱི་མང་གྱིས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའྱི་སབས་ལ་དྤེབ་སྤེལ་གང་འད་
ཞྱིག་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་འད་ཞྱིག་བླུགས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེབ་སྤེལ་འདྱི་འད་བྱྤེད་
དགོས་པ་རྤེད། འདྱི་འད་བླུགས་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་དང་འགལ་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། 
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༧ པའྱི་ནང་ལ་འོས་བསྡུའྱི་དུས་ཚོད་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་ཀྱི་གོང་ནས་ཁོ་
རང་ལ་འགོ་སྟངས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་གྱི་འོས་བསྡུ་ཡྱིན་ན། བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གཉྱིས་སད་ཆ་བཤད་མྱི་ཆོག་པའྱི་ཁད་
པར་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་བསར་དུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ངོ་བོར་འགོ་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལན་དྤེ་ག་རང་མ་གཏོགས་གཞན་པ་ཕལ་
ཆྤེར་ཁག་པོ་རྤེད་འདུག ཕག་བརང་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་བསྡུས་པ་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་
འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སབས་རྤེ་རྤེའྱི་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་བསྡུ་ཡྱིན་ནའང་འད། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཡྱིན་ནའང་འད། 
དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་འཕྤེལ་རྱིམ་ལ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོས་མཐོང་བསད་པ་དྤེ་
རྒྱ་གར་གྱི་འོས་བསྡུ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ནམ་རྒྱུན་གསལ་བསགས་ཆྤེ་ཤོས་ཞྱིག་འགོ་བསད་པ་དྤེ། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་གྱི་འོས་
བསྡུ་དང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་རྤེད། ང་རང་གྱི་ནམ་རྒྱུན་དོ་སང་བྱྤེད་བསད་ས་དྤེ་ཐྤེ་ཝན་གྱི་འོས་བསྡུ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་འོས་བསྡུ་
གང་དང་འབྤེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་འོས་བསྡུའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱྤེད་མཁན་གྱི་གང་
ཟག་སོ་སོའ་ིཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང། མྱི་མང་ལ་ཁས་ལྤེན་ཚང་མ་གསལ་བསགས་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། འོས་བསྡུ་མཉམ་
དུ་མཉམ་ཞུགས་བྱྤེད་པའྱི་སྱིངས་ཆ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་དགོས་པ་དྤེ། སྱིར་བཏང་འོས་བསྡུའྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད་དན་གྱི་
འདུག ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱིས་འཁོད་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་
གྱིས། གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ལ་མྱི་ཆོག་པ་ཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། སོ་སོར་འོས་བསྡུའྱི་ལས་ཁུངས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མྱི་སྒྤེར་སོ་སོ་ཚོགས་པ་མ་འད་བའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་དྤེ་
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བསྒྲུབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། མཉམ་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་བཅར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་
འཐུས་ཡྱིན་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་དང་། ཡང་ན་སྱིད་སོང་ཡྱིན་བཞྱིན་པ་དྤེ་ཚོ་བཅར་བའྱི་སབས་སུ་དབྱྤེ་བ་དྤེ་གང་འད་བྱས་ཏྤེ་ཕྤེ་
དགོས་པ་རྤེད་དམ། སོ་སོ་སྒྤེར་གྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན། ཨ་རྱིའྱི་བརན་འཕྲྱིན་ཁག་
དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་བཤད་དགོས་པ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་རྡོག་པོ་དྤེ་འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དོན་ཚན་དང་པོ་
དང་བདུན་པ་ཡོད་བཞྱིན་དུ། དྤེ་འད་ཞྱིག་གོང་ལ་གསར་པ་ཚང་མ་དང་འབྤེལ་བའྱི་མཉམ་དུ་ཞྱིབ་ཚགས་ཤྱིག་མ་བལྟས་པས་
སླྤེབས་སྟངས་ཀྱི་ངོ་བོ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགག་བྱ་ཞུ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དྤེ་
ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕལ་ཆྤེར་མང་ཆྤེ་བས་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ས་རྤེད། འོས་བསྡུས་བཞག་ན་འགྱིག་ས་མ་རྤེད་དམ། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་
ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་འདྱི་ཚོ་སྱིག་གཞྱི་གལ་ཆྤེན་ཡྱིན་དུས། བསམ་ཚུལ་གང་ཐུབ་ཞུས་ན་བསམ་པ་
ཞྱིག་དན་སོང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་དྤེ་ལ་ར་བའྱི་ཆ་ནས་ངས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། 
ཡྱིན་ནའང་ནང་གསྤེས་བརྒྱད་པ་དྤེ་ལ་བརོད་པ་དང་པོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྤེའྱི་མཐའ་དྤེ་ལ་
ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བགོ་གྤེང་ཚོགས་འདུ་གོ་སྱིག་བྱུང་རྱིགས་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ངོ་བོར་ཚོགས་བཅར་མྱི་ཆོག་པ་མ་ཟད། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་དང་དངུལ་དངོས་གང་ཡང་བྤེད་སོད་མྱི་ཆོག  དྤེའྱི་བར་དུ་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་དན་གྱི་
འདུག སོན་མ་ང་ཚོར་ཉམས་མོང་ཡོད་བསད་པ་རྤེད། སབས་འདྱིའྱི་སོན་ལ་གནས་སྟངས་དྤེ་འདའྱི་ཚོར་སང་བྱུང་སོང་། དྤེ་གལ་
ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་ནས་དན་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་འོག་དྤེ་ལ་གཞུང་འབྤེལ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕོགས་བསོད་མ་བྱས་ཐབས་མྤེད་
ཟྤེར་ཡོང་དུས། ཚིག་དྤེའྱི་གོ་བ་དྤེ་ལ་བཟོ་བཅོས་ཅུང་ཙམ་མ་བརྒྱབས་ན་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག མ་བྱས་ཐབས་མྤེད་
ཟྤེར་དུས། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཤུགས་ལ་འགོ་མ་དགོས་པ་དྤེ་གཙོར་འདོན་བྱས་ཏྤེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ལོ་
གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་ཐབས་མྤེད་ཀྱི་རྱིགས་མ་ཆགས་ན། འགོ་མྱི་ཆོག་པ་ཞྱིག་ལ་གོ་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག ངས་གོ་བ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་
ཟྤེར་ན། གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་བསོད་སབས་སོགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡང་མོས་མཐུན་ར་བ་ནས་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གོ་བ་འད་མྱིན་
ཐྤེབས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་གཞུང་འབྤེལ་འཚམས་གཟྱིགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་དང་། གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་བསོད་མ་བྱས་ཐབས་
མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་དང་། གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་བསོད་སབས་སུ་ཡང་འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གཏམ་བཤད་རྱིགས་བྱྤེད་མྱི་ཆོག་
ཅྤེས་པ་དྤེ་རྒྱུ་མཚན་ཚད་ལྡན་འདུག་མ་གཏོགས། འཚམས་གཟྱིགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན་རྤེད། དྤེ་འད་མ་བྱས་ཐབས་མྤེད་ཟྤེར་དུས། དྤེའྱི་ཤུགས་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་མྱི་ཆོག་པའྱི་གོ་དོན་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་
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ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ལས་ཀ་དྤེ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ངོས་ནས་མྱི་ཤྤེས་ཏྤེ། སྱིར་བཏང་གྱི་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ན། བཀའ་
བོན་རྣམ་པ་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་ལ་ཐབས་མྤེད་མ་གཏོགས་འགོ་མྱི་ཆོག་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། དྤེ་ཡག་པོ་མྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་ནང་ལ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ངོ་བོ་དང་ཞོར་དུ་བཅར་བ། གཞུང་གྱི་ལས་བྱྤེད་བྤེད་སོད་
བཏང་བ། དྤེ་འདའྱི་རྱིགས་ར་བ་ནས་ཡག་པོ་མྱི་འདུག གང་ལྟར་གོང་གྱི་འཚམས་གཟྱིགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་དང་དྤེ་ནས་མ་བྱས་ཐབས་
མྤེད་ཟྤེར་བ་དང། སོགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ནྱི་མ་འོངས་པར་འད་མྱིན་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་སོགས་དྤེ་མྤེད་པ་བྱས། 
གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཕོགས་བསོད་སབས་སུ་ཞྤེས་སྱིར་བཏང་གྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དྱིལ་བསགས་བྱས་མྱི་ཆོག་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
གང་ལྟར་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཕྤེབས་ཆོག་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ངོ་བོ་ཞྱིག་ནས་ཕྤེབས་ཆོག་གྱི་མྤེད་ཟྤེར་
ཡོང་དུས། དྤེ་གལ་ཆྤེན་འདུག གང་ལྟར་དྤེའྱི་ཚིག་དྤེ་འཐྤེན་ན་ངས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སོ་སོའ་ིགསུངས་བཞག་པ་དྤེ་རྒྱུ་མཚན་ཚད་ལྡན་མཐོང་གྱི་རྤེད། རྤེས་མ་ཚོས་བསྡུས་པ་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་
ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་
བརྱིས་ཏྤེ། གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ནང་ལ་གཏམ་བཤད་བྱས་པ་རྤེད། རྤེས་ལ་ཐད་ཀར་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་དང་འབྤེལ་བ་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་འོས་བསྡུ་ལ་ཕག་བྱིས་ཕུལ་བ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོའྱི་རྣམ་རོག་དང་དྤེ་འད་གང་ཡང་མ་རྤེད། མ་
འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཚོགས་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་པའྱི་
སབས་སུ་སྱིག་གཞྱི་མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚོས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཏྤེ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་གྱི་
སྱི་ཚོགས་ཡྱིན་དུས། གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་ཉམས་མོང་ཡང་བྱུང་བ་རྤེད། སོན་མ་ལོ་མང་
པོའ་ིགོང་ལ་འོས་བསྡུ་གསལ་བསགས་བྱྤེད་དུས། གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་སར་བའྱི་སྒང་ལ་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་པར་སར་ཏྤེ་འཁྲུག་
པ་ཤོར་གབས་ཀང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། གཉྱིས་ནས་གསལ་བསགས་བྱས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ང་ཚོས་བཟང་ས་དྤེར་བལྟ་དགོས་པ་
རྤེད། བཟང་ས་བལྟ་ས་དྤེ་ལ་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ལྡྱི་ལྱི་མངའ་སྤེའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འོས་འདྤེམས་དྤེ་རྱིང་གསལ་བསགས་བྱས་པ་དང་། 
སང་ཉྱིན་ང་ཚོའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོན་ཆྤེན་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་མ་ཡོང་བ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ལྡྱི་ལྱིའྱི་འོས་
བསྡུ་གསལ་བསགས་བྱས་ཚར་སོང་། དྤེར་བརྤེན་འདྱི་དབུ་འབྱྤེད་གནང་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས། དབུ་འབྱྤེད་གནང་ཆོག་གྱི་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། ཕག་རགས་གནང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མཛད་སྒོ་ལ་ཕྤེབས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ང་རང་ཚོས་ཡོང་གྱི་
ཡོད་ན་མྤེད་ན། གང་ལྟར་ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་གྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོས་འདྱིའྱི་རྱིགས་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་
ནས་གང་ལྟར་གསལ་བསགས་བྱས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ། དྤེ་རྱིང་ང་ཚོས་གང་ཟག་ལ་བརྤེན་ནས་ཁྱིམས་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་
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རྤེད། ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གང་ཟག་ལ་བརྤེན་ནས་ཁྱིམས་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིདགོངས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་དྤེ་མཐོང་བ་ཡྱིན་དུས། གསོལ་འདྤེབས་ཞུས་པ་རྤེད། ཞུས་
པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་དྤེ་རྱིང་གཞུང་འབྤེལ་གྱིས་འདྱི་འད་བྱས་ཏྤེ་ཕྤེབས་བསད་པ་རྤེད། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མ་བྱས་ཐབས་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཡང་དྤེའྱི་འོག་དྤེར་མོས་
མཐུན་མ་བྱུང་། ཁོ་ཁོ་རང་ཡང་གཞན་པར་འཁོན་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་འདུག དོན་ཚན་གཞན་དག་བདུན་དྤེ་ཚོ་གནས་བབ་གཞན་
པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་རྣམ་པ་ཚོ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་གྱི་གསལ་བཤད་རྤེ་རྤེ་བྱས་ཡོང་དུས། འདྱི་ར་བ་ནས་ལྷུ་
ཚང་གྱི་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འཁྲུག་པ་མ་ཤོར་བ་དང་གཅྱིག་གྱི་པར་ཐོག་ལ་གཅྱིག་མྱི་སར་རྒྱུ་བཀག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་
ནང་བཞྱིན་དྤེའྱི་ནང་ལ་དོན་དག་དངོས་གནས་དྤེ་འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་བགོ་གྤེང་ཚོགས་འདུ་བྱུང་རྱིགས་དང་། འོས་བསྡུ་
དང་འབྤེལ་བའྱི་གཏམ་བཤད་རྱིགས་བྱ་མྱི་ཆོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱིད་སོང་ཡྱིན་ནའང་འད། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཡྱིན་
ནའང་འད། སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་ནའང་འད། གཞུང་འབྤེལ་གྱིས་ཕ་གྱིར་ཕྤེབས་པའྱི་གནས་སབས་སུ་ད་ལོ་འོས་བསྡུ་བྱྤེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ཁྤེད་རང་ཚོ་འོས་བསྡུའྱི་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད། འགན་ཁུར་དགོས་པ་རྤེད་བཤད་ན། བཤད་
ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་རྤེད། ད་དུང་འདྱིར་སོགས་དང་ཁོང་རྣམ་པ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་མ་འདོད་པ་ཡོད་དུས། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་པ་བྱྤེད་
ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གངས་ལ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་དངོས་འབྤེལ་གསལ་པོ་དྤེ་འད་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་
ཟྤེར་ན། འོས་བསྡུའྱི་སབས་ལ་གཞུང་འབྤེལ་གྱིས་དངུལ་བཏང་བ་དང་དྤེ་འད་བྤེད་སོད་མྱི་ཆོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡྱིན་ལུགས་ཚུལ་
མཐུན་མཐོང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་འོས་བསྡུའྱི་སབས་ལ་སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་རྤེད། འོས་བསྡུའྱི་སབས་ལ་སོ་
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སོར་འོས་ཐོབ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་གཏམ་བཤད་དང་། སྒྤེར་གྱི་དངུལ་བཏང་ནས་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ལ་དྤེའྱི་
ནང་ཚད་བཀག་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ངས་བཤད་ན། གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་ཟོག་བྤེད་སོད་མྱི་
ཆོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་དང་དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འད་བཏང་མྱི་ཆོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་འགྱིག་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འོས་བསྡུ་
སབས་ལ་གཏམ་བཤད་མ་བྱས་ན་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། སབས་སོན་མར་ང་ཚོའྱི་ཕོགས་བསོད་ཕྤེབས་ནས་སྒྤེར་གྱི་ཐོག་
ནས་དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་དྱིལ་བསགས་དང་གསུང་བཤད། འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་དང་བངས་ཀྱིས་སད་ཆ་
བཤད་པ་དྤེས་ང་ཚོའྱི་མང་གཙོའྱི་འཕྤེལ་རྱིམ་ག་ཚོད་ཡར་རྒྱས་སོང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། དྤེའྱི་ཟུར་ཞྱིག་ལ་དྤེ་འད་
ཞྱིག་བཏོན་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དངུལ་དངོས་གང་ཡང་བྤེད་
སོད་བཏང་མྱི་ཆོག གཞུང་འབྤེལ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕོགས་བསོད་མ་བྱས་ཐབས་མྤེད་སབས་སོགས་སུ་ཡང་ཞྤེས། སོགས་
དྤེའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་འབྤེལ་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོ་སྒྤེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཡང་འགོ་མྱི་ཆོག་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་རྒྱབ་
ལོངས་གསལ་པོ་མྱི་འདུག ཚིག་བསྡུས་པ་དང་ཡག་པོ་ཞྱིག་མ་བཟོས་ན། དཀའ་ངལ་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། ད་ལྟ་གསུང་མཁན་གྱི་ནང་ནས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་འཚམས་
གཟྱིགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ཏྤེ་ཕོགས་བསོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཞག མ་བྱས་ཐབས་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་མར་བཏོན། སོགས་ཟྤེར་
བ་དྤེ་མར་བཏོན་ཏྤེ་གང་ཡང་བྤེད་སོད་མྱི་ཆོག་ཅྤེས་པ་དང་གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་བསོད་སབས་སུ་ཡང་འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་
བའྱི་གཏམ་བཤད་རྱིགས་བྱ་མྱི་ཆོག་ཅྤེས་ད་ལྟ་འོས་མ་བསྡུས་སོན་ནས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་བཞག་ན་འགྱིག་ས་རྤེད་དམ། སྱི་
འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚིག་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཚིག་དྤེ་རྒྱུད་སྐུལ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེར་སོན་འཇུག་བ་
ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་བརྒྱུད་དྤེ་སྐུལ་སློང་བྱས་པ་ཡྱིན་དུས། བརྒྱུད་ཅྤེས་པ་དགོས་སྙམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མཁས་པས་བཤད་ན་ཅྱི་ཡང་བདྤེན་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། སོན་མའྱི་དོན་ཚན་མང་པོ་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་མྤེད་མཁན་འགོ་བརོད་དྤེ་གཅྱིག་པུ་རྤེད། ནང་གསྤེས་དང་པོའ་ིཀ་པ་དྤེ་ལ་
བརྒྱུད་སྐུལ་ཟྤེར་ནས་བྱིས་འདུག དྤེ་འད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རྱིང་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཐོན་བསད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་བཟོས་པ་ཡྱིན་
ན། གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་མ་བཟོས་པར་བཞག་ན། སོན་མ་ང་ཚོས་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་བྱྤེད་དུས། བཞུགས་དང་གཞྱིགས་
གཉྱིས་མཁས་པས་བཤད་པ་བྱས་ཏྤེ། ཁ་ཤས་ལག ཁ་ཤས་འགོ་བསད་པ་ཡྱིན་དུས། ཧ་ཅང་གྱི་འགལ་ཟླ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རྤེད་དན་གྱི་འདུག དྤེར་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག སོན་མ་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ནང་གསྤེས་དང་པོའ་ིཀ་པའྱི་ནང་བརྒྱུད་བསྐུལ་ཟྤེར་བ་སླྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་
གགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ར་བའྱི་བཞུགས་དང་གཞྱིགས་གཉྱིས་འད་ཡྱི་མ་རྤེད། དྤེ་དུས་གསུམ་གྱི་ཁད་པར་
རྤེད། འདྱིར་བརྒྱུད་སྐུལ་ཟྤེར་བའྱི་བརྒྱུད་དྤེ་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་བརྒྱུད་དྤེ་སྐུལ་སློང་བྱས་པ་ཡྱིན་དུས། བརྒྱུད་སྐུལ་དང་། ཆོས་
བརྒྱུད་ཅྤེས་པ་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་བརྒྱུད་པ་ཡྱིན་དུས། སོན་འཇུག་བ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། སོན་མ་ཡོད་པར་བརྤེན་འགྱུར་བ་འགོ་མ་
ཆོག་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱིའྱི་འགོ་བརོད་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་འགྱུར་བ་བཏང་། ནང་གསྤེས་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག ནང་གསྤེས་ཀྱི་བསར་བཅོས་དྤེ་
རྱིང་སླྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁག་ཅྱིག་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དང་། ཁག་ཅྱིག་འགྱུར་བ་མ་ཕྱིན་ནས་སོད་ཀྱི་འདུག 
དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཆ་ཚང་ལ་བཏང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད་འདུག སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་
སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱིར་འཐྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་རྒྱུད་སྐུལ་དྤེ་མྱི་དགོས་པ་བྱོས། རྤེས་མ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཚང་མ་སྤེབས་གཅྱིག་ལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་ཚང་
མས་གསུངས་གྲུབ་སོང་། གོང་དུ་འདྱིར་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་དགོས་པ་དྤེ་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་འདྱི་གཏན་ལ་ཕབ་དང་མ་ཕབ། གསལ་
བཤད་སུས་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ། རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་ག་རང་གྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག བགོ་གྤེང་དྤེ་འདའྱི་སབས་ལ་གཞུང་
འབྤེལ་གྱིས་བཅར་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད། ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སོ་སོ་སྒྤེར་གྱི་ངོས་ནས་ལས་ཁུངས་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་འགོ་དགོས་
པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། གང་ལྟར་འདྱི་མ་ཕྱིན་པ་དང་ཟགས་པ་ཡྱིན་ནའང་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གལ་སྱིད་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་
ཁབ་བསགས་བྱ་རུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ན། གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་བྱས་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བཟང་སོད་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་ལྟར་འདྱི་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་སུ་ལངས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། 
སུས་ཁབ་བསགས་བྱ་རུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་། དྤེའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དྱི་བ་དྱིས་པ་དྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་གོས་འཆར་དྤེ་བསམས་ཕྤེབས་པ་རྤེད། གཞུང་
འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བསམས་ཕྤེབས་མཁན་དྤེ་ཡྱིས་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་བཤད་བྱ་རོགས་ཞྤེས་
ངས་དྤེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ན། ཡོད་དང་མྤེད་ན་མྤེད་གསུངས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ཚོགས་
གཙོས་བར་ནས་འགྤེལ་བཤད་གནང་སྟྤེ་དྤེ་ག་རང་རྤེད་གསུངས་ན། ང་ལ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་
འདྱིར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་གྱི་མྱི་འདུག ཕར་སད་ཆ་དྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ལས་
རྱིམ་ཚར་ན་བསམ་པ་རྤེད། བཀའ་མོལ་གསུང་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། འགོ་ས་མ་རྤེད་བསམས་ནས་ཚོགས་གཙོས་མགོགས་པོ་
བྱས་ཏྤེ་བཤད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་དྤེ་སླྤེབས་དགོས་པའྱི་འགྤེལ་བཤད་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་
མྤེད། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྤེ་ཚན་འགན་འཛིན་དྤེ་ཚོས་ཐད་ཀར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གོས་འཆར་བསམས་རྒྱུའྱི་ལམ་དྤེ་མྤེད་དུས། 
བཀའ་ཤག་དྤེ་བང་ཆྤེན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་འདྱི་འད་བྱས་ཏྤེ་བསམས་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ཡོང་ཁུངས་དྤེ་འགྤེལ་
བཤད་ཅུང་ཙམ་བྱུང་བསད་སོང་། དྤེས་འགྱིག་འགོ་བཞྱིན་མྤེད་དམ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕལ་ཆྤེར་དགོས་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་འོས་བསྡུས་བཞག་ན་འགྱིག་ས་རྤེད་དམ། དགག་བྱ་བྱུང་བ་རྤེད། 
འདྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་རྤེད། སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་
ཕྱི་ལོགས་ལ་ཕྤེབས་བཞུགས་ཀྱི་འདུག ཚིག་འདྱི་འགྱུར་བ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་
ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། གཅྱིག༌༌༌༌༌ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་བྱུང་སོང་བས་དྤེ་ངོ་ཡོད་སུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱིས། མཐའ་མ་དྤེར་འདྱི་ཆགས་
པ་རྤེད། འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གསལ་བསགས་ཟྱིན་པའྱི་ཉྱིན་མོ་ནས་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་སྱི་འཐུས་བཅས་འབྤེལ་ཡོད་
འོས་གཞྱིའྱི་ནང་ཞུགས་བོ་ཡོད་ཚེ། སྱིག་འཛུགས་དང་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
བགོ་གྤེང་ཚོགས་འདུ་གོ་སྱིག་བྱུང་རྱིགས་ནང་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ངོ་བོར་ཚོགས་བཅར་མྱི་ཆོག་པ་མ་ཟད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་དང་དངུལ་དངོས་གང་ཡང་བྤེད་སོད་མྱི་ཆོག གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་བསོད་སབས་སུ་ཡང་འོས་བསྡུ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་གཏམ་བཤད་རྱིགས་བྱ་མྱི་ཆོག དྤེ་ནས་ནང་གསྤེས་ ༩ པ་དྤེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། དང་པོ་གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ཆ་
མཉམ་དུ་བྱས་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་གོང་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་
འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་དྤེའྱི་ཕོགས་གཏོགས་ཀྱི་ཟྤེར་ནས་བྱིས་བཞག་འདུག དྤེ་སུ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད། འོས་
བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ། ཕོགས་གཏོགས་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་སུ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད། དྤེའྱི་ཚིག་དྤེ་ཅུང་
ཙམ་ཁད་མཚར་ཞྱིག་འདུག སྱིད་སོང་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ནམ་ཡྱིན་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་གཞྱིར་
ཞུགས་མྱིན་དང་། གཞན་པ་གང་འད་ཞྱིག་ཟྤེར་དགོས་ནའང་ཕོགས་གཏོགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཕོགས་གཏོགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་མ་བདྤེ་བ་
ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། གཉྱིས་པ་དྤེར་གཤམ་དྤེ་ལ་གཞན་ཡང་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་མ་གསལ་བ་གང་ཞྱིག་
དགོས་གལ་ཆྤེ་རྱིགས་ལ་ལམ་སྟོན་གསལ་ཁ་བྱྤེད་དགོས་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་བཤད་
ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕོགས་གཏོགས་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་
རྤེད། སྱིར་བཏང་འོས་བསྡུའྱི་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་གྱིས་དཔལ་འབྱོར་མཐུན་
རྤེན་སར་བ་དང་། རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་གྱི་གསལ་བསགས་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད།  ཕོགས་
གཏོགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་ནང་གསྤེས་ ༩ པའྱི་གསར་འཇུག་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཕོགས་གཏོགས་ཟྤེར་
བ་ཞྱིག་འདུག ཚིག་དྤེ་བདྤེ་པོ་རང་མ་བྱུང་། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་དང་པོ་ནས་འོས་གཞྱི་སྱིའམ་དྤེ་ཡྱི་ཕོགས་
གཏོགས་བྱྤེད་མོས་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་སྱིག་གཞྱི་ཁོ་རང་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད། གལ་སྱིད་འདྱི་བཅོས་པ་ཡྱིན་ན། མ་གྱི་
དྤེར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འགོ་དགོས་པ་རྤེད། གལ་སྱིད་མཉམ་དུ་ཡོང་ཆོག་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ཕོགས་གཏོགས་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་བདྤེ་པོ་
མྱི་འདུག ཡང་ན་དྤེ་དག་གྱི་རྒྱབ་སོར་བ་ཚོར་ཟྤེར་ན་ཡག་པོ་མྤེད་འགོ་བསམས་སོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་དག་གྱིས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། དྤེས་རྒྱབ་སོར་བས། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་ནང་གསྤེས་དགུ་པ་དྤེ་ལ་ངས་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཟྤེར་ན། 
གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་གཅྱིག་གྱིས་ལུང་དངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས། ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ང་ཚོ་ལ་དགོས་པའྱི་གནད་
འགག་ཡོད་རྒྱུ་མ་རྤེད་བསམས་སོང་། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཟྤེར་ན། ལུང་པ་གཞན་དག་གྱི་ནང་ལ་འོས་ཤོག་འཕྤེན་མཁན་དང་། དྤེ་
ཚོ་ལ་ཡང་འགོ་སོང་བཏང་ནས་འད་མྱིན་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་བསད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་
གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་ས་ཡན་ཆོད་དུ་བྱུང་ཡོད་པ་ངས་གོ་ཐོས་མྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་གང་
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འད་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤྤེས་ཏྤེ། གང་ལྟར་ང་ཚོ་ལ་ད་ལྟ་ཡན་ཆོད་དུ་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་མ་མོང་བ་ཡྱིན་དུས། དགོས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
མཐོང་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ནང་གསྤེས་ ༩ པ་དྤེར་ངས་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་ཕོགས་གཏོགས་དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་གཏོང་དགོས་པ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་
ཟྤེར་ན། གོང་གྱི་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་ཚང་མ་ནང་ལ་ཕོགས་གཏོགས་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཕོགས་
གཏོགས་དང་ཕོགས་གཏོགས་ཀྱི་མྱི་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཡྱིན་དུས། གོ་བ་དྤེ་ག་རང་འགོ་བཞག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གཉྱིས་པ་དྤེ་དོན་ཚན་དགུ་པ་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། འོས་བསྡུ་ནང་ལ་དངུལ་གྱི་ཚད་བཀག་བཟོ་དགོས་
པ་དང་དངུལ་ཡོང་བའྱི་འབྱུང་ཁུངས་གསལ་པོ་ལམ་སྟོན་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་ཡང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས་རྒྱབ་
སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕོགས་གཏོགས་གཞན་པ་ཡོད་ས་དྤེ་ལ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་ལ་འགལ་རྤེན་བྱྤེད་པོ་ཞྤེས། མྱི་
སྡུག་པ་དྤེ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཕོགས་གཏོགས་ཟྤེར་བའྱི་ཐ་སྙད་དྤེ་བཏགས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་ཕོགས་གཏོགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡང་དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ཕོགས་གཏོགས་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་
ཡང་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་འོས་བསྡུ་ལ་འགལ་རྤེན་བྱྤེད་དུས། དང་པོ་སུ་བཏོན་ཡོང་བ་དྤེའྱི་རྒྱབ་
ལ་སུ་ཡོང་བ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཕོགས་གཏོགས་ཞྤེས་མྱིང་བཏགས་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཉྤེན་ཁ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་མཐའ་མ་དྤེ་རྤེད། གཞན་
ཡང་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་མ་གསལ་བ་གང་ཞྱིག་དགོས་གལ་ཆྤེ་རྱིགས་ལ་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་བྱྤེད་དགོས་ཟྤེར་དུས། 
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ག་རྤེ་དན་པ་ཞྱིག་རྤེད་དམ། ཡང་ན་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་བཀའ་ཤག་བང་ཆྤེན་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་འདྱི་འད་
ཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་ཉྤེན་ཁ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་དྤེའྱི་འོག་དྤེར་མཐོང་གྱི་འདུག 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ཤག་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་དྱི་བ་དྤེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་རང་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། གང་འད་
ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་བཀའ་ཤག་ལ་ཡང་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་འབྤེལ་ནས་ད་ལྟ་ཕོགས་གཏོགས་ཟྤེར་
བའྱི་ཚིག་དྤེ་སྱིག་གཞྱི་རྱིང་པའྱི་ནང་ལ་ཡང་ཁག་གསུམ་ཞྱིག་གསལ་བསད་འདུག ཕོགས་གཏོགས་ཟྤེར་བའྱི་གོ་བ་དྤེ་སྤེ་བོ་གང་
ཞྱིག་འོས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དང་འགན་བསྡུར་བྱྤེད་མཁན་འོས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུགས་མཁན་དྤེ་ཕོགས་
གཏོགས་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་གསལ་འདུག འདྱིར་ཕོགས་གཏོགས་འོས་ཀྱི་མྤེད་ན། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁོ་རང་ནང་ལ་
ཕོགས་གཏོགས་ཁག་གསུམ་ཞྱིག་གསལ་འདུག་པ། དྤེ་དག་ལ་ཡང་འགྱུར་བ་བཏང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། སྱིག་གཞྱི་དོན་
ཚན་ ༢༤ པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་ལ་ཕོགས་གཏོགས་པ་གཅྱིག་འདུག ནང་གསྤེས་གསུམ་པ་ལ་ཕོགས་གཏོགས་གཅྱིག་འདུག 
ནང་གསྤེས་བཞྱི་པ་ལ་ཕོགས་གཏོགས་གཅྱིག་འདུག སྱིར་བཏང་འདྱི་ང་རང་གྱིས་མཐོང་ཚུལ་དྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཚོས་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིར་འོས་བསྡུའྱི་ནང་རྱིས་ཁ་འབུལ་ཕོགས་སོར་དྤེ་མ་འོངས་པ་ལ་
གནང་སྟབས་བདྤེ་པོ་གང་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་ཏྤེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་རང་ནས་གནང་སྟབས་
ཤྱིག་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། འདྱི་ཅུང་ཙམ་མ་འོངས་པར་ཕག་ལྤེན་གནང་རྒྱུ་ཁག་པོ་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་གོས་ཚོགས་
ཀྱི་མཁྤེན་རོག་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གཞུང་ཡྱིན་ན། འགོ་སོང་ག་ཚོད་བཏང་དང་མ་བཏང་གྱི་རྱིས་ཁ་བསྡུ་རྒྱུའྱི་དབང་
ཆ་དང་ཁལ་གྱི་འགོ་སྟངས་བཅས་གང་ས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོར་དྤེ་འད་མྤེད་དུས། ལག་བསྟར་
གང་འད་ཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཐྤེ་ཚོམ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་དྱི་བ་སླྤེབས་པ་གཙོ་བོ་དྤེ་གཞན་ཡང་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་རྣམས་མ་གསལ་བ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། མ་གསལ་བ་ཟྤེར་དུས། 
སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་མ་གསལ་བའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། ར་བའྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྤེ་ཚན་ཞྱིག་རྤེད། ལས་
དོན་ག་རྤེ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་ཆགས་ན་མ་གཏོགས། དགོས་གལ་ཆྤེ་རྱིགས་ལ་ཞྤེས་བཤད་ཡོད་པ་
རྤེད། གནང་མདོག་ཁ་པོ་མ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་གྱི་གུ་ཡངས་བྱས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་གཞྱི་ལས་ལག་པ་གནང་རྒྱུའྱི་
ཉྤེན་ཁ་དྤེ་མྤེད་དམ་ཞྤེས་མཐོང་ཚུལ་དྤེ་རྤེད། ཡང་མྱིན་ན་དྤེའྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ཏྤེ། སྱིད་སོང་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་
ནམ་ཡྱིན་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་གཞྱིར་ཞུགས་མྱི་དང་། དྤེས་རྒྱབ་སོར་བའྱི་འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྱིལ་
བསགས་ཀྱི་འགོ་གོན་ཚད་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་དང་རྱིས་ཁ་འབུལ་ཕོགས། དྱིལ་བསགས་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་
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བྱྤེད་དགོས་ཞྤེས་བཤད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་མྤེད་པ་དང་། དྱིལ་བསགས་བྱྤེད་ཕོགས་བཅས་ཀྱིས་ཞྤེས་འདྱི་
འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ཕོགས་གཏོགས་ཀྱིས་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྒྱབ་སོར་བས་བཟོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བདམས་ཏྤེ་རྤེས་སུ་གནད་དོན་དྤེ་འད་བྱུང་བའྱི་རྤེས་ལ། ཁྤེད་རང་ཚོས་
ལམ་སྟོན་བྱས་མྱི་འདུག་ཅྤེས་འོས་བསྡུའྱི་མཛད་གཙོ་ཚོ་ལ་བཤད་ན། ཁྤེད་རང་ཚོས་ཁྱིམས་བཟོས་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ལག་པ་
བསམས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཕར་མཛུབ་མོ་བཙུག་ས་ཞྱིག་ཁག་པོ་རྤེད། དཔྤེར་ན་སོན་མ་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ཟྤེར་བ་དྤེ་སོན་མ་ར་བ་ནས་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྤེས་ལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟྤེར་དུས། འོས་བསྡུའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོར་ང་ཚོ་བཅར་དུས། དྤེ་གོས་
ཚོགས་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་མ་སོང་། ང་ཚོར་བཞུགས་མོལ་འོས་ཤོག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འད་ཡོང་བསད་
ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ལམ་སྟོན་དྤེ་འོས་བསྡུའྱི་གང་དན་པ་གནང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ང་རང་ཚོས་བསོས་བཞག་པའྱི་
རང་དབང་ཅན་གྱི་སྤེ་ཚན་ཞྱིག་གྱིས་དགོས་མཁོ་ལ་དཔག་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཀྱི་རྤེད། ལམ་སྟོན་དྤེ་ཡང་བདམས་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་དྤེ་འད་ལ་གནད་དོན་དྤེ་འད་ཞྱིག་འཕྲད་པའྱི་རྤེས་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་སྟངས་ཤྱིག་མ་འོངས་པར་
དགོངས་པའྱི་ནང་སླྤེབས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱིད་དང་མྱི་སྱིད་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡང་ཧ་ཅང་གྱི་སྒོ་ཕྤེས་བཞག་ན། དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བགོ་
གྤེང་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ། དྤེར་བསམ་ཚུལ་གཉྱིས་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་ཚིག་གཅྱིག་བཅོས་བཞག་པ་དྤེ་དང་། ད་ལྟ་ཚིག་གང་
ཡོད་པ་དྤེ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་གདམ་ག་ཞྱིག་བྱས་ཏྤེ། དྤེ་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་གྱི་མ་
རྤེད་དམ། གཞན་པ་དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་འགོ་བཞྱིན་འདུག ད་ལྟ་འདྱིར་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ཚིག་གང་ཁུར་ཡོད་པ་དྤེ་
བཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་མཁན་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། གཅྱིག༌༌༌༌བཅུ་གཉྱིས་བྱུང་
སོང་། ད་ལྟ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དྤེ་རྱིས་ཁ་འབུལ་ཕོགས་དང་དྱིལ་བསགས་བྱྤེད་ཕོགས་བཅས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་བྱ་དགོས་
ཟྤེར་བ་དྤེར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། གཅྱིག༌༌༌༌༌༌༌བཅུ་དྲུག་བྱུང་སོང་། འགྱུར་བ་བཏང་བ་དྤེ་ལག་
པ་རྤེད། འགྱུར་བ་བཏང་བ་དྤེ་གཏན་ལ་ཕབ་རྒྱུར་སྱི་མོས་ཀྱིས། འགྱུར་བ་བཏང་བའྱི་ཚིག་དྤེ་སྱིད་སོང་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་
བསྡུ་ནམ་ཡྱིན་ལ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་གཞྱིར་ཞུགས་མྱི་དང་དྤེ་ཡྱི་རྒྱབ་སོར་བས་འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
དྱིལ་བསགས་ཀྱི་འགོ་གོན་ཚད་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་དང་། རྱིས་ཁ་འབུལ་ཕོགས། དྱིལ་བསགས་བྱྤེད་ཕོགས་བཅས་ཀྱི་ལམ་
སྟོན་ཁ་གསལ་བྱྤེད་དགོས་ཞྤེས་པ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་བྱས་སབས། ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་བྤེལ་བ་རང་རང་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། སྟངས་འཛིན་ཁོན་ནས་མྤེད་པ་
དང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་བྱས་དུས། དྤེ་འདའྱི་བྤེལ་བ་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཨྤེ་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་
འདུག དྤེས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ཡྱིན། དྤེ་མ་འོངས་པར་ལག་བསྟར་བྱྤེད་དུས། གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་འགོ་དང་མྱི་འགོ དོ་ནུབ་ཕྱི་དང་མ་ཕྱི་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སོན་རྱིས་དང་ལས་བསོམས་ལ་བགོ་
གྤེང་བྱྤེད་དུས། དྤེ་འད་རང་ལྷུག་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་དུས་དྤེ་འད་རྤེད་མྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོ་གནད་འགག་
ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་བགོ་གྤེང་མ་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་བསམས་བྱུང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་བགོ་གྤེང་བྱས་ནས་གསར་པ་གང་ཡང་ཐོན་རྒྱུ་མྤེད་ན། ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམས་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གནད་འགག་མྱིན་པ་དང་ཧ་ཅང་གྱི་བྤེལ་བ་སྒང་ལ་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞུ་ཡྱི་
མྤེད། མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མྤེད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཚང་མ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རང་རང་དང་ཤྤེས་
ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་མཁན་རང་རང་རྤེད་མ་གཏོགས། ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་ཟྤེར་མཁན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁག་པོ་རྤེད། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་
ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འགལ་ཁོན་ནས་མྤེད་པར་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། སྱིར་བཏང་གྱི་དང་པོ་ནས་ལངས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
བྱྤེད་དུས། ཕན་ཐོགས་པ་མྱིན་པ་ཞྱིག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་མ་གཟྱིགས་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕན་
ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས། གང་ལྟར་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེ་བ་ཞུ་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྱིལ་
བསགས་ཀྱི་འགོ་གོན་ཚད་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་དང་རྱིས་ཁ་འབུལ་ཕོགས་ཞྤེས་རྱིས་ཁ་སུ་ལ་འབུལ་དགོས་པ་རྤེད། ཚད་གཞྱི་
གང་འད་ཞྱིག་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད། མ་འོངས་པ་ལ་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་རྱིས་ཁ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་འགོ་
དགོས་པ་རྤེད། སོ་སོས་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ། ཁོ་རང་གྱིས་འགོ་སོང་བཏང་ནས་
ཤོག་བུ་པར་བརྒྱབས་པ་དྤེའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ན། ངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་མ་གཏོགས་འགོ་མ་སོང་ལབ་སྟྤེ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བཏང་ན་བྱྤེད་
རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ནྱི་གང་ཡང་རྤེད་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ངས་དྤེ་ལ་མཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིས་སྟངས་འཛིན་
བྱྤེད་ཐུབ་པའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་མ་སོང་། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལག་བསྟར་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་རྤེད། གོས་འཆར་བསམས་ཕྤེབས་མཁན་དྤེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་རྤེད། ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལྟ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ལ་དགག་བྱ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། གཏན་ལ་ཕབ་
རྒྱུར་ངོ་ཡོད་དྤེ་ ༣༥ རང་འཇགས་རྤེད་འདུག འདྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། 
༢༣ བྱུང་སོང་། ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཐོན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་ ༢༦ པ་དྤེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་
ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ཀ་མཉམ་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོན་ཀང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དཀའ་ངལ་
ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ཞྤེས་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་སྣུར་གཅྱིག་པུ་བྱིས་འདུག ཕྱི་སྣུར་བྱྤེད་དགོས་པ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། གནད་
འགག་ལ་བརྤེན་ནས་ས་སྣུར་བྱྤེད་དགོས་པ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དྤེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་མང་པོ་ཞུ་མ་དགོས་པ་བྱོས། ས་ཁུལ་ཁག་ལ་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སབས་འཕྲལ་ས་བབ་དང་བསྟུན། འོས་བསྡུའྱི་དུས་ཚོད་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་ཆོག་ཟྤེར་ནས་
བྱིས་བཞག་ན། གཙོ་བོ་དངོས་གནས་བྱས་ན་དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་དྤེ་དག་ལ་སོན་ནས་བླུགས་ཐུབ་དགོས་པ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་དྱི་བ་ཞྱིག་དྱིས་དུས་བཀའ་ལན་ནང་ལ་བང་ཆྤེན་ཡྱིན་གསུངས་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་ངས་
དྱི་བ་མྱི་འདྱི་དགོས་བསམས་སོང་། དྱི་བ་གཞན་པ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གནང་དུས་ལན་དྤེར་བང་ཆྤེན་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་
གནང་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྱི་བ་འདྱི་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། འོས་བསྡུའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཕྱི་སྣུར་བྱྤེད་དགོས་བསྒྱུར་བཅོས་
ཞྤེས་བསྒྱུར་བཅོས་དྤེ་ཕར་འགྱུར་བ་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་ས་དཀའ་ངལ་བྱུང་བའྱི་ས་གནས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་
ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུར་བང་ཆྤེན་རང་ཡྱིན། གོང་དུ་དྤེ་དག་ཡྱིག་ཆ་ལ་བལྟས་ཏྤེ་དྤེ་ལྟར་འདུག་ཅྤེས། 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་སང་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ཏྤེ་ཞུས་པ་མྱིན། དྤེ་འད་འདུག་
ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་མ་གཏོགས་བང་ཆྤེན་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། ཚང་མ་ང་ཚོས་མཁྤེན་མཁྤེན་པ་རྤེད། བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་རྤེད། ང་ཚོས་འདྱིར་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་
པོ་ཞྱིག་བཟོས་བསད་ན། གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
དམ། 
 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ཕྱི་སྣུར་རྤེད་དམ་ས་སྣུར་རྤེད། ངས་བསམ་ན་དྤེ་ས་སྣུར་མྱིན་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་
དཀའ་ངལ་དྤེ་བལ་ཡུལ་དང་དྤེ་འདའྱི་རྱིགས་ལ་འཕྲད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གལ་སྱིད་ཕྱི་སྣུར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ནས་ཚར་
ཏྤེ་ཁོང་ཚོ་ནས་ཕྱི་སྣུར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་དྤེར་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། འོས་བསྡུའྱི་དུས་ཚོད་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་ཆོག་ཟྤེར་ནས་གཅྱིག་པུ་བཞག་ན། ས་
ཕྱི་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་གནས་བབ་ལ་ལྟ་རྒྱུ་རྤེད། ད་ལྟ་ཚིག་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དྤེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབྤེབས་
ཀྱིས་གསལ་བསགས་ཟྱིན་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་རང་ལ་ས་གནས་ཡོངས་རོགས་ནས། འོས་བསྡུ་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ངྤེས་པར་
དུ་དགོས་པ་ལས་ས་གནས་གུང་སྤེང་སོགས་ལ་བསྙད་དྤེ་ཕྱིར་འགངས་ནམ་ཡང་མྱི་ཆོག འོན་ཀང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་
དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སབས་འཕྲལ་ས་བབ་དང་བསྟུན། འོས་བསྡུའྱི་དུས་ཚོད་ལ་
བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་ཆོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་
ལགས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངྤེས་པར་དུ་ས་སྣུར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་མྱིན་ན་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་
མཚན་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཟྤེར་ན། འདྱི་ཕྱི་སྣུར་བྱྤེད་ཆོག་པའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ད་དུང་ལག་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་སོན་མ་དང་འད་རྒྱུ་
མ་རྤེད། ས་གནས་ཚང་མ་ལ་འོས་བསྡུའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དྱིལ་བསགས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྱིལ་བསགས་
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བྱ་རྒྱུ་གཏན་འཁྤེལ་བྱུང་ཚར་ན། ས་གནས་དྤེ་ལ་ཡང་གཞན་དག་གྱིས་འོས་བསྡུའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས། ས་གནས་ཆུང་
ཁག་དྤེའྱི་འོས་ཤོག་འཕྤེན་སྟངས་དང་དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཆུང་ཁག་དྤེ་སོན་ལ་ངྤེས་པར་དུ་འགོ་དགོས་
པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཕྱི་སྣུར་བྱས་ན་མ་འོངས་པར་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད། ངྤེས་པར་དུ་ས་སྣུར་དགོས་ཀྱི་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་འདྱི་ས་སྣུར་དགོས་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་བཏོན་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག ཆ་རྤེན་དྤེ་ཡང་གསལ་བསགས་བྱྤེད་མྱི་ཆོག་པའྱི་ཆ་རྤེན་ཞྱིག དྤེ་མ་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། ཤུགས་རྤེན་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་
རང་རྤེད། ཡ་གྱིའྱི་ས་སྣུར་བྱས་ན། གསལ་བསགས་བྱྤེད་ནའང་ ཤུགས་རྤེན་ཐྤེབས་ཀྱི་རྤེད། ཕྱིར་འགངས་བྱས་ནའང་ཤུགས་
རྤེན་ཐྤེབས་ཀྱི་རྤེད། འདྱི་ལ་ཆ་རྤེན་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་ཆ་རྤེན་རྤེད། དྤེ་ཡང་གསང་བ་གཞག་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་
མ་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་ཤུགས་རྤེན་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རྤེད། གསང་བ་གཞག་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན་ཁད་པར་
མྱི་འདུག ཕྱི་ནུར་ལས་ས་ནུར་བྱས་ན་ཡག་པ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམས་སོང་། གསང་བ་བཞག་པ་དྤེ་དགོས་པ་རྤེད། གསལ་
བསགས་བྱྤེད་དགོས་པ་སྱིག་གཞྱི་གཞན་པ་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་བྱུང་བའྱི་སབས་སུ་གསང་བ་བཞག་ནས་ཕར་
འགངས་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གསང་བ་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྱིར་བཏང་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལ་ལས་ཀ་བྱས་པའྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ཆ་
ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འོས་བསྡུའྱི་ཚོགས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དྤེ་ག་རང་ལ་འོས་གངས་ཀ་བརྒྱབས་ཏྤེ་སད་འཕྲྱིན་ནང་པར་
བརྒྱབས་ནས་བཏང་བཞག་གྱི་འདུག ཧ་ལམ་གསང་བ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚིག་བྱིས་པ་ཙམ་གྱིས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་
དང་མྤེད། འཁོད་པ་ཡྱིན་ན་གསང་བ་ཞྤེས་ལབ་པ་དང་། རྤེས་སུ་ཕར་ཕྱི་བསགས་བྱས་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། གསང་བ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་མྤེད་ཀང་མྱི་ཤྤེས། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་བསམས་སོང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ཡར་བསྡུས་ནས་གངས་ཀ་མ་བརྒྱབས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གངས་ཀ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་གཞན་པ་ཚང་མ་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་
གངས་ཀ་བརྒྱབས་པའྱི་ཉྱིན་མོ་དྤེ་ལ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་འདའྱི་ས་གནས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་འོས་བསྡུ་ས་སྣུར་བྱས་པའྱི་སབས་སུ། དྤེའྱི་
ཕོགས་བསོམས་ཆ་ཚང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འབྱོར་ནས། སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གཟུ་དཔང་མ་བྱྤེད་བར་དུ་གངས་ཀ་བརྒྱབ་
ཆོག་གྱི་མྤེད་ཟྤེར་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་འགག་བསད་ཀྱི་རྤེད། ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ལ་ཁབ་བསགས་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་
དཀའ་ངལ་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ཁབ་བསགས་བྱ་རྒྱུ་བཟོས་པ་རྤེད། དྤེ་
འདའྱི་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སབས་སུ། དྤེ་འད་བའྱི་འོས་བསྡུའྱི་གྲུབ་འབས་ཆ་ཚང་འདྱིར་དབུས་ལ་བཏང་སྟྤེ་
དབུས་ནས་དངོས་གཞྱིའྱི་གངས་ཀ་བརྒྱབ་མ་བཅུག འོས་གཞྱིའྱི་གངས་ཀ་བརྒྱབས་མ་ཚར་བར་དུ་གསང་བ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་བཀག་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་བཞྱིན་འདུག འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སབས་འཕྲལ་ས་བབ་དང་བསྟུན་འོས་བསྡུའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ས་
སྣུར་བྱྤེད་དགོས་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་ཆོག ཕྱི་དྤེ་ས་བཟོས། ས་སྣུར་ཆོག་ཀང་གངས་བཤྤེར་སྱི་མཚུངས་ལྟར་གཏན་འབྤེབས་
ཉྱིན་མོར་བྱྤེད་དགོས་ཟྤེར་བ་ཞྱིག སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་སྣུར་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གསང་བ་ཟྤེར་བ་དྤེ་གནས་ཚུལ་
གཞན་པ་རྤེད། ས་སྣུར་བྱས་ཏྤེ་འོས་ཤོག་འཕྤེན་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ། འོས་ཤོག་གང་འཕྤེན་པ་དྤེ་འོས་སྒམ་ནང་ལག་བསད་པ་རྤེད་
མ་གཏོགས། འོས་འཕྤེན་པ་དང་མགོགས་མྱུར་གངས་བཤྤེར་བྱྤེད་དགོས་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གངས་བཤྤེར་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་འོས་
བསྡུ་ལན་ཁང་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་ཟུར་དུ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་གངས་བཤྤེར་བྱས་པའྱི་སབས་ལ། ས་གནས་སོ་
སོ་བྱས་ཏྤེ་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ནང་ལ་གསལ་བསགས་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། གཅྱིག་གྱུར་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། སོན་
ལ་འོས་ཤོག་འཕྤེན་མཁན་དྤེས་སོན་ལ་གསལ་བསགས་བྱྤེད་དགོས་པ་དང་། རྤེས་སུ་འོས་ཤོག་འཕྤེན་མཁན་དྤེས་རྤེས་སུ་
གསལ་བསགས་བྱྤེད་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་གསང་བའྱི་སད་ཆ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་དྤེ་དག་ལ་སོན་དུ་གནང་ཐུབ་ན། དྤེ་ལ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་གསུངས་ཡོང་དུས། ས་སྣུར་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡག་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་གཞན་པ་དྤེ་
ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ས་སྣུར་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་སད་ཡོད་པ་
རྤེད། ཆ་རྤེན་སད་པ་དྤེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གསང་བ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ། ཁོ་རང་ཚོའྱི་འགན་ཁུར་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་
ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གནང་ན། ཁོ་རང་ཚོས་ལག་ལྤེན་བསྟར་གྱི་རྤེད་དན་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གསང་བ་བྱྤེད་དགོས་པས་མཚོན་པའྱི་གང་ལྟར་ཉྱིན་ག་ཚོད་ཀྱི་སོན་ལ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། གསང་བ་བྱྤེད་དགོས་པ་མཚོན་
པའྱི་འོས་སྒམ་བླུགས་བཞག་པ་དྤེ་ཚོ་བདག་པོ་རྒྱག་སྟངས་དང་། གངས་བཤྤེར་ག་དུས་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་རྱིགས་དྤེ་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འགན་ཁུར་ཏྤེ་དམ་དོན་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་བྱས་ནས་ཕྱི་དྤེ་ས་
ལ་བསྒྱུར་ནས་གཞན་པ་ཚིག་ཚང་མ་རང་འཇགས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ས་སྣུར་གཏོང་ཆོག་ཅྤེས་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ད་ལྟ་ག་རྤེ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཀྱིས་གསལ་བསགས་ཟྱིན་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་དུས་
ཚོད་དྤེ་རང་ལ་ས་གནས་ཡོངས་རོགས་ནས་འོས་བསྡུ་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་པ་ལས། ས་གནས་གུང་སྤེང་སོགས་ལ་
བསྙད་དྤེ་ཕྱིར་འགངས་ནམ་ཡང་མྱི་ཆོག འོན་ཀང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སབས་འཕྲལ་ས་བབ་དང་བསྟུན་འོས་བསྡུའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ས་སྣུར་གཏོང་ཆོག འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་
ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བྤེད་སོད་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་གཞུང་འབྤེལ་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༡ 
པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༡ པ། 
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༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བྤེད་སོད་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།  

 

དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 

བཞྱི་པ། 
 
 
 
 
 
 
 

ས་ཆའྱི་བདག་དབང༌། 
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ནས་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་བ་
རྣམས་ཀྱི་འཚོ་ཐབས་ཆྤེད་བོགས་གཡར་གནང་བའྱི་ས་
ཆའྱི་བདག་དབང་འབྤེལ་ཡོད་གཞུང་སོ་སོར་ཡོད། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པས་
སྤུས་ཉོ་བྱས་པའྱི་ས་ཆ་དང༌། འབྤེལ་ཡོད་ཚོགས་སྤེ་དང་
སྒྤེར་གང་ཞྱིག་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་རྱིས་འབུལ་
ཞུས་པའྱི་ས་ཁང་རྣམས་ཀྱི་བདག་དབང་བཅས་དབུས་
ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པར་ཡོད་པ་ལས་གཞྱིས་མྱི་སུ་ལའང་
མྤེད། 
 
མྤེད། 

ས་ཆའྱི་བདག་དབང་དང༌། བོགས་གཡར་བྱ་
ཕོགས། 
༡།  བོད་མྱིའྱི་ས ྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་ངལ་
སྤེལ་ཚོགས་པས་སྤུས་ཉོ་བྱས་པའྱི་ས་ཆ་དང༌། 
འབྤེལ་ཡོད་ཚོགས་སྤེ་དང་སྒྤེར་གང་ཞྱིག་ནས་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་རྱིས་འབུལ་ཞུས་པའྱི་
ས་ཁང་རྣམས་ཀྱི་བདག་དབང་བཅས་དབུས་
ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པར་ཡོད་པ་ལས་གཞྱིས་མྱི་
སུ་ལའང་མྤེད། 
 
༢། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ནས་བོད་མྱི་སབས་
བཅོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་ཐབས་ཆྤེད་བོགས་
གཡར་གནང་བའྱི་ས་ཆའྱི་བདག་དབང་འབྤེལ་
ཡོད་མངའ་གཞུང་སོ་སོར་ཡོད། བོགས་མའྱི་
གན་ཡྱིག་རྒྱ་གར་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ནས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བའྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་
མྱིར་མཐུན་རྤེན་སོར་སོད་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་
བྱུས་ ༢༠༡༤ དོན་ཚན་ ༤ ཟུར་འཛར་ ཅ། 
དགོངས་དོན་ལྟར་འཇོག་དགོས། 

 
 
 
 
 
 
 
གསར་འཇུག 

ལྔ་པ། 
ནང་
གསྤེས། 
༢ 
 
 
 

ས་ཞྱིང་བྤེད་སོད། 
ས་བགོས་ཞ ྱིང་སའྱི་ཐ ོག ་ས ོད་ཁང་དང༌། ཚོང་ཁང་
གསར་རྒྱག་མྱི་ཆོག འོན་ཀང་ནང་མྱི་འཕྤེལ་རྒྱས་ཕྱིན་
ཏ ྤེ་ས ོ་ས ོའ ་ིས ་བག ོས ་ཞ ྱིང ་ས འ ྱི་ཐ ོག ་ཞ ྱིང ་ཁ ང ་   
(Farm House) ལྟ་བུ་མ་རྒྱག་ཐབས་མྤེད་དང༌། གྲྭ་
ཤག་དང་དགོན་པ་རྒྱག་རྒྱུ་བཅས་ལ་ས་གནས་ས་ཁང་
ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་

ས་ཞྱིང་བྤེད་སོད། 
ཀ འོན་ཀང་དགོས་མཁོའ་ིདབང་གྱིས་ས་ཆའྱི་
ཆ་ཤས་གང་དུ་སོད་ཁང་དང༌། སོ་ནམ་ཞྱིང་
ལས། ཚོང་དོན། ཆོས་ཕོགས་དང་རྱིག་གཞུང་
ངམ་དྤེ་མཚུངས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ས་བགོས་སྟྤེང་
ནས་འཚོ་རྤེན་ལ་ཕན་པའྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ་དགོས་
ཁག་ལ་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་
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ནང་
གསྤེས། 
༤ 

ཀ ྱིས ་མངའ་གཞུང་འབ ྤེལ ་ཡ ོད ་ལས ་ཁུངས ་ནས ་
འཛུགས་ སྐྲུན་ཆོག་པའྱི་སྱིག་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་ངྤེས་
པར་ཞུ་དགོས། མངའ་གཞུང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་
ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་
འཁོལ་མྤེད་པར་ཞྱིང་ས་གཏོར་བཤྱིག་དང་འཁོར་ཡུག་
ལ་གནོད་གཞྱིའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་རྱིགས་ནམ་ཡང་
བྱྤེད་མྱི་ཆོག 
 
 
མྤེད། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
སྟོན་འབས་འདྤེབས་ཕན་མྤེད་པའྱི་ཞྱིང་སར་བྤེད་སོད་
གཞན་མྱི་བྱྤེད་ཐབས་མྤེད་བྱུང་ཚེ་གོང་གསལ་སྱིག་
གཞྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ་ལྟར་ཆོག་
མཆན་ཞུ་དགོས། 

ཆུང་ལ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཀྱིས་མངའ་
གཞུང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་འཛུགས་
སྐྲུན་ཆོག་པའྱི་སྱིག་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་ངྤེས་
པར་ཞུ་དགོས། མངའ་གཞུང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པར་ཞྱིང་ས་གཏོར་
བཤ ྱིག ་དང ་འཁ ོར ་ཡུག ་ལ ་གན ོད ་གཞ ྱིའ ྱི་
འཛུགས་སྐྲུན་ལས་རྱིགས་ནམ་ཡང་བྱྤེད་མྱི་
ཆོག 
ཁ དོན་ཚན་ ༤(༡) ནང་དོན་དབུས་ངལ་སྤེལ་
ཚོགས་པའྱི་བདག་དབང་འོག་ཡོད་པའྱི་ས་ཆའྱི་
ཐ ོག ་ད ྤེ་ས ོན ་བཀའ ་འཁ ོལ ་མ ྤེད ་པར ་རང ་
འཚམས ་ཨར ་སྐྲུན ་བྱས ་ར ྱིགས ་ལ ་འ ོས ་
འཚམས་ཉྤེས་ཆད་ཀྱིས་སྱིག་མཐུན་བཟོ་རྒྱུ། 
དྤེ་བཞྱིན་མྱི་འབོར་འཕྤེལ་རྤེན་སོད་ཁང་དཀའ་
ངལ་ཅན་རྱིགས་ནས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་
ཀྱིས་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
བརྒྱུད་སྙན་སྤེང་བྱུང་མཚམས་དབུས་ངལ་
སྤེལ་ཚོགས་པས་བཀའ་འཁོལ་གནང་འཐུས། 

 
ཕྱིར་བསྡུ། 

 
 
 
 
གསར་འཇུག 
(ས ྱིག ་ག ཞ ྱི་ག ཏ ན ་
འབྤེབས་མ་བྱས་སོན་
ཨར་སྐྲུན་བྱས་རྱིགས་
ལ ་ཐ ྤེངས ་གཅ ྱིག ་གུ ་
ཡང་གནང་རྒྱུ། ) 
 
 
 

དྲུག་པ། 
ནང་
གསྤེས། 
༣ 

ས་ཁང་ཚོང་བསྒྱུར་དང༌། ཕུལ་སྱིན། 
དྤེ་སོན་ས་ཁང་ཚོང་བསྒྱུར་དང༌། ཕུལ་སྱིན་བྱྤེད་མཁན་
རྱིགས་ལ་ཕྱིར་སློག་བྱུང་སྟྤེ་རང་བདག་ཐུབ་ན་དྤེའྱི་གོ་
སབས་སོད་དགོས། 

ས་ཁང་ཚོང་བསྒྱུར་དང༌། ཕུལ་སྱིན། 
དྤེ་སོན་ས་ཁང་ཚོང་བསྒྱུར་དང༌། ཕུལ་སྱིན་
བྱྤེད་མཁན་རྱིགས་ལ་ཕྱིར་སློག་བྱུང་སྟྤེ་རང་
བདག་ཐུབ་ན་དྤེའྱི་གོ་སབས་སོད་དགོས། དྤེ་
མྱིན་བོད་མྱི་ཕན་ཚུན་ས་ཁང་ནང་ ཤུགས་བྱ་
དགོས་རྱིགས་ནས་འབྤེལ་ཡོད་སྱི་བརྒྱ་སོ་སོའ་ི
བརྒྱུད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་

ས ྱིག ་ག ཞ ྱི་ག ཏ ན ་
འབྤེབས་མ་བྱས་སོན་
ས ་ཁང ་ནང ་ཤུགས ་
བྱས་རྱིགས་ལ་ཁབ་པ་
ཡྱིན། 
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བཀའ་ཤག་གྱི་གཏན་འབྤེབས་ལྟར་མྱིང་གཞུང་
མ་དྤེབ་ནང་དྤེབ་འགོད་ཞུ་དགོས། 

བརྒྱད་པ། 
ནང་
གསྤེས། 
༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ནང་

རྤེས་ཤུལ་ལ་ས་ཁང་བགོ་སོད། 
ཐོག་མར་ས་ཁང་བགོ་འགྤེམས་སབས་བཅོས་མའྱི་ལྔ་
ཚན་གཅྱིག་ནང་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་གཉྱིས་དང་ཧྤེང་པ ོ་
གཅྱིག་ལྟ་བུའྱི་མྱི་ལྔར་ས་ཁང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མུར་ནམ་
ཞྱིག་མྱི་ཧྤེང་པོ་དྤེ་འདས་གོངས་སམ་གཏན་འཇགས་
གཞྱིས་ཐོན་བྱས་ཚེ་ད ྤེའ ྱི་གཞྱིས་སལ་ས་ཁང་ག ོང་
གསལ་ཁྱིམ་ཚང་གཉྱིས་ནས་ས་ཁང་མ་ཐོབ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་
མང་བ་དྤེར་ཐོབ་དགོས། ཕྲུ་གུ་མང་ཉུང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་
ཚེ་ཕྲུ་གུ་ལོ་རྒན་ཤོས་དྤེར་ཐོབ་དགོས།  ཁྱིམ་ཚང་
གཉྱིས་ཀར་ཕྲུ་གུ་མྤེད་ན་གཞྱིས་གོང་སོ་སོའ ་ིནང་ས་
ཁང་མ་ཐ ོབ ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཡ ོད་ར ྱིགས་ལ་མ་དྤེབ་ནང་
གསལ་གྱི་སྒུག་ཐོ་བང་རྱིམ་གཞྱིར་བཟུང་ས་གནས་
འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཁྱིམས་མཐུན་མྱིང་སྒྱུར་
བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏྤེ་བགོ་སོད་བྱྤེད་ཆོག གཞྱིས་གོང་
སོ་སོའ་ིནང་སྒུག་ཐོ་ལག་མ་མྤེད་ཚེ་ས་ཁང་དྤེ་དག་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ནས་བདག་ཉར་སྟངས་འཛིན་བྱྤེད་
དགོས། 
 
 
 
 
 
 
 
མྤེད། 

རྤེས་ཤུལ་ལ་ས་ཁང་བགོ་སོད། 
ཐོག་མར་ས་ཁང་བགོ་འགྤེམས་སབས་བཅོས་
མའྱི་ལྔ་ཚན་གཅྱིག་ནང་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་གཉྱིས་
དང་ཧྤེང་པོ་གཅྱིག་ལྟ་བུའྱི་མྱི་ལྔར་ས་ཁང་ཐོབ་
ཐང་ཡོད་ མུར་ནམ་ཞྱིག་མྱི་ཧྤེང་པོ་དྤེ་འདས་
གོངས་སམ་གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཐོན་བྱས་ཚེ་
དྤེའྱི་གཞྱིས་སལ་ས་ཁང་གོང་གསལ་ཁྱིམ་ཚང་
གཉྱིས་ནས་ས་ཁང་མ་ཐོབ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་བ་
དྤེར་ཐོབ་དགོས། ཕྲུ་གུ་མང་ཉུང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་
ཚེ་ཕྲུ་གུ་ལོ་རྒན་ཤོས་དྤེར་ཐོབ་དགོས།  ཁྱིམ་
ཚང་གཉྱིས་ཀར་ཕྲུ་གུ་མྤེད་ན་གཞྱིས་གོང་སོ་
སོའ་ིནང་ས་ཁང་མ་ཐོབ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཡོད་རྱིགས་
ལ་མ་དྤེབ་ནང་གསལ་ག ྱི་སྒུག་ཐོ་བང་རྱིམ ་
གཞྱིར་བཟུང་ས་གནས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་
ནས་ཁྱིམས་མཐུན་མྱིང་སྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
ཏྤེ་བགོ་སོད་བྱྤེད་ཆོག གཞྱིས་གོང་སོ་སོའ་ིནང་
སྒུག ་ཐ ོ་ལག ་མ ་མ ྤེད ་ཚ ེ་ས ་ཁང་ད ྤེ་དག ་ས ་
གནས་  ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་
གནས་སབས་རྱིང་བདག་ཉར་སྟངས་འཛིན་
གནང་སྟྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་བརྒྱུད་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་འཕྲལ་དུ་སྙན་གསན་
གྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒུག་ཐོ་བང་རྱིམ་
བཞྱིན་ཁྱིམས་མཐུན་བགོ་སོད་གནང་དགོས། 

 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་གཞྱིས་

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
གསར་འཇུག 
(བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་
མཐུན་རྤེན་སོར་སོད་
ཀྱི་ས ྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ 
ད ོན ་ཚ ན ་ ༤  ན ང ་
གས ྤེས ་ ཇ། པ་ལྟར ་
ཨ ྱིན ་ཡ ྱིག ་ཐ ོག ་ཉར ་
དགོས།) 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང ༥༡ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོང་དུ་ནང་བཞྱིན་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བྱས་ཏྤེ་ཚུད་དང་མྱི་ཚུད་བལྟས་ཏྤེ། བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ཀ་མཉམ་དུ་འགོ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དོན་ཚན་བཞྱི་པ་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དོན་ཚན་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེ་ཚུད་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་རྤེད། 

གསྤེས། 
༣ 
 

 
 
 

ཁོངས་སོ་སོའ ་ིས་ཞྱིང་བགོས་འགྤེམས་མྱིང་
གཞུང་མ་དྤེབ་རྤེ་ཉར་ཚགས་བྱས་ཏྤེ་ལོ་ལྟར་
དུས་བསྟུན་ཁ་ས ོང་བྱས་པས་ངོ་བཤུས་རྤེ་
མངའ་གཞུང་དང་དབུས་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པར་
འབུལ་དགོས། 

བཅུ་པ། 
ནང་
གསྤེས་ 
༧ 

གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཐོན། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགྤེས་ཤག་
བགོ་འགྤེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༢ ནང་གསྤེས་ 
༩ ནང་གསལ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ཇྱི་ཡོད་འགལ་མྤེད་སྲུང་བརྱི་
ཞུ་དགོས་ཐོག གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོའ་ིནང་ལག་འགོའ་ི
འཁྱི་ཆ་ཞུ་སྒོ་སྱི་མཚུངས་ཞུ་དགོས། འོན་ཀང་བགྤེས་
ཡོལ་བ་དོ་བདག་ནམ་འཚོའྱི་རྱིང་ངལ་རོལ་རྐང་འགོའ་ི
ཁལ་རྱིགས་འདུར་རྒྱུགས་མ་དགོས་པ་དམྱིགས་བསལ་
གཏོང་རྒྱུ། 

གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཐོན། 
བོད ་མ ྱིའ ྱི་ས ྱིག ་འཛུགས་ཀ ྱི་ལས་ཤག ་དང་
བགྤེས་ཤག་བགོ་འགྤེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་
ཚན་ ༡༢ ནང་གསྤེས་ ༩ ནང་གསལ་བཞྱིན་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ས་ཁང་
ས ྱིག ་གཞྱི་ཇ ྱི་ཡ ོད་འགལ་མ ྤེད་སྲུང་བར ྱི་ཞུ ་
དགོས་ཐོག གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོའ ་ིནང་ལག་
འགོའ ་ིའཁྱི་ཆ་ཞུ་སྒ ོ་ས ྱི་མཚུངས་ཞུ་དགོས། 
འོན་ཀང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་
ལས་ཟུར་རྣམ་པ་དང་། སྱི་འཐུས་དང་སྱི་ཟུར་
རྣམ་པ། ལས་བྱྤེད་བགྤེས་ཡོལ་བ་བཅས་དོ་
བདག་ནམ་འཚོའྱི་རྱིང་ངལ་རོལ་རྐང་འགོའ ་ི
ཁལ ་ར ྱིགས ་འདུར ་རྒྱུགས ་མ ་དག ོས ་པ ་
དམྱིགས་བསལ་གཏོང་རྒྱུ། 
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མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ད་ལྟ་བསར་བཅོས་སླྤེབས་
བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་མྤེད་པར་བརྤེན། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་
པ་དྤེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་མྤེད་པ་དང་། བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་མཁན་མྤེད་ན། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པའྱི་ཀ་པ་
ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་དང་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དྤེ་ལ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དྤེའྱི་འོག་ནས་ཡར་
བརྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཕྲྤེང་གཉྱིས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་སོན་འཇུག་འ་ཡྱིག་ཅྱིག་བྱིས་འདུག དྤེ་སྱིག་གཞྱི་ངོ་མའྱི་ནང་
ལ་མྱི་འདུག ཞྱིང་ས་གཏོར་བཤྱིག་དང་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་གཞྱི་ཞྤེས་པ་དང་། དྤེའྱི་ཕར་ཕོགས་ཀྱི་གསར་འཇུག་ལ་སྱིག་གཞྱི་
གཏན་འབྤེབས་མ་བྱས་སོན་ཨར་བསྐྲུན་བྱས་རྱིགས་ལ་ཐྤེངས་གཅྱིག་གུ་ཡངས་ཟྤེར་བ་དྤེར་ཡང་འཇུག་དགོས་ས་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་མ་བྱས་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་སོན་མ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ། 
སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གསུངས་སོང་བས་དྤེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཁད་པར་ག་རྤེ་རྤེད་དམ། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་སོན་མ་གཏན་འབྤེབས་མ་
བྱས་གོང་ལ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཡང་དྤེ་རྱིང་བསར་བཅོས་དྤེ་ཡྱིན་ནམ། དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གཏན་འབྤེབས་ཞྤེས་གོང་དུ་གསུངས་སོང་། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཚིག་བརོད་གསར་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་འོག་དྤེར་མངའ་སྤེའྱི་གཞུང་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པར་ཞྱིང་ས་གཏོར་བཤྱིག་དང་ཁོར་ཡུག་འཛུགས་བསྐྲུན་བྱྤེད་མྱི་ཆོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཧ་ལམ་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། གཏོར་བཤྱིག་ཆོག་གྱི་ཡོད་པའྱི་གོ་བ་ཞྱིག་སླྤེབས་བསད་ཀྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དག་ཆའྱི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ནས་
ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་ཉྱིན་ནས་ཞྤེས་གོ་བ་དྤེ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་མངའ་གཞུང་འབྤེལ་
ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པར་གཞུང་ས་གཏོར་བཤྱིག་དང་ཁོར་ཡུག་
ལ་གནོད་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ། ད་ལྟ་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་རང་འཇགས་ཁུར་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོས་ཀྱི་མྤེད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཏོར་བཤྱིག་ཟྤེར་བ་དྤེ་སོད་ཁང་དང་། སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས། ཚོང་དོན། ཆོས་ཕོགས་དང་རྱིག་གཞུང་དྤེ་ཚོར་བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་
མ་གཏོགས། གཞན་པ་གང་བྱུང་དུ་ས་གཏོར་བ་དྤེ་འད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སོན་མ་ཚིག་རྱིང་པ་དྤེ་རང་འཇགས་རྤེད་དམ། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པའྱི་ཀ་པའྱི་འགོ་བརོད་དྤེ་ལ་ས་ཞྱིང་བྤེད་སོད་རྤེད། འོན་
ཀང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡྱི་ག་རྤེ་ནུས་པ་སྟོན་གྱི་ཡོད་དམ། ཡྱིན་པ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་བཟོ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་
འད་ཞྱིག་ཆོག་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཟྤེར་བ་དང་། དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཡྱིན་ནའང་། འོན་ཀང་ཟྤེར་བ་དྤེ་གང་ནས་ཟྤེར་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཚིག་དྤེའྱི་རྒྱུན་མཐུད་དགོས་པ་རྤེད། རྒྱུན་དྤེ་གང་ནས་མཐུད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེ་ལ། ནང་མྱི་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་ལས་མྱི་ཉུང་བ། གཞྱིས་ཁང་སོ་སོའ་ིནང་ལོ་རྤེར་ཉུང་མཐའ་ཟླ་གསུམ་
གནས་སོད་བྱྤེད་དགོས་ཐོག ས་ཞྱིང་རྣམས་བདག་གཉྤེར་ཚད་ལྡན་གྱིས་སོ་ནམ་དང་སྤེས་ཚལ་ལྡུམ་རྭ་སྤེས་ཞྱིང་འདྤེབས་
འཛུགས། སོད་ཁང་བཅས་ཀྱི་ཆྤེད་བྤེད་སོད་བྱྤེད་དགོས་ཞྤེས་དྤེ་ནས་མར་འོན་ཀང་ཞྤེས་སླྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཚེ་
རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཚོགས་ཆུང་ལ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཀྱིས་མངའ་གཞུང་འབྤེལ་ཡོད་
ལས་ཁུངས་ནས་འཛུགས་བསྐྲུན་ཆོག་པའྱི་སྱིག་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་ངྤེས་པར་དུ་ཞུ་དགོས་ཟྤེར་བ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་
འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། འདས་པའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་ལ་ཁང་པ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། ཁང་པ་བརྒྱབས་པའྱི་སྒང་ལ་
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བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་འཁོལ་ག་དུས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གོག་འཐྤེན་དུས་ཁང་པ་
བརྒྱབ་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཟྤེར་ནས་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོག་ཡོད་དུས་སྒང་ལ་ཁང་པ་དྤེ་བརྒྱབ་ཆོག་པའྱི་བཀའ་
འཁོལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁང་པ་བརྒྱབས་བཞག་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་གོག་འཐྤེན་
བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་གོག་གྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་འདྱིར་གསུངས་བཞག་
པའྱི་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ལ་ངོས་ལྤེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་དང་མཉམ་དུ་དོན་དངོས་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་ནང་ལ་མངའ་
སྤེ་གཞུང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་བོགས་མ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་
པ་ལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་རང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་དང།  དྤེ་མ་ཟད་ཉྤེ་
ཆར་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གྱིས་བོད་མྱི་ལྟ་སོང་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚིག་དྤེ་ག་རང་བྤེད་སོད་བྱས་ཏྤེ། ས་ཆ་
དྤེ་ཚོང་ལས་སམ་གཞན་ག་རྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་བྤེད་སོད་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དབུས་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པ་རང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ཆོག་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཚང་མས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་རང་བརྱིས་ནས་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཏག་ཏག་བསད་ས་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་བཞག་ནས། ཞུ་
མྱི་དགོས་པ་རྣམས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མྤེད་ཅྤེས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་མཐུད་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་ཏྤེ་ང་ཚོས་ཁུར་ཡོང་སྟངས་
དྤེ་འད་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དོགས་འདྱི་གནང་བ་དྤེར་སྱིར་བཏང་ས་གནས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ལམ། ངོས་བཞྤེས་
གནང་སྟངས་དྤེ་མངའ་སྤེ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལའང་མྱི་འད་བ་དང་མ་མཐུན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་
གཅྱིག་ལ་དཔྤེ་མཚོན་བྱས་ཏྤེ་བཤད་ན་ཁག་པོ་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་
སོན་ནས་ Farm house ལྟ་བུ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ས་ཆ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཞྱིང་ས་
ཡྱིན་ན། ཞྱིང་ས་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་མ་གཏོགས། བྤེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁོ་རང་ནང་ནས་ལམ་ཁ་སོད་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
ད་རྤེས་ལམ་ཁ་དྤེ་སླྤེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཕོགས་དྤེ་ཚོ་སོན་མ་ཡོད་པ་རང་འཇགས་བཞག་པ་ཡྱིན་མ་
གཏོགས། སྱིད་བྱུས་རང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆྤེར་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་པའྱི་རྤེ་བ་ཡོད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་གྱི་དོན་ཚན་ནང་གསྤེས་གཞན་པ་ལ་སླྤེབས་ཡོང་དུས། འགོ་བཙུགས་དུས་ནས་
འོན་ཀང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཅུང་བདྤེ་པོ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངས་སོན་དུ་དྱི་བ་བཏང་བའྱི་འབྤེལ་བ་དྤེ་འོག་གྱི་ཁ་པ་དྤེ་ལའང་ཆགས་ཀྱི་འདུག ནང་དོན་
དབུས་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པའྱི་བདག་དབང་ཡོད་པའྱི་ས་ཆའྱི་ཐོག དྤེ་སོན་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པར་རང་འཚམས་ཀྱི་ཨར་ལས་བྱ་
རྒྱུའྱི་རྱིགས་ལ་འོས་འཚམས་ཀྱི་ཉྤེས་ཆད་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པ་ཞྱིག་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད་དམ་མྤེད། གང་
ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་ཁང་པ་བརྒྱབས་བཞག་པ་དྤེ་ཚོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ངོས་སོར་ཡྱི་གྤེ་ཞྱིག་སད་པ་དང་། དྤེ་ནས་
གོག་ཁང་གྱིས་དྤེ་ལ་གོག་འཐྤེན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་སོད་དུས། དྤེ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོག་འཐྤེན་རྒྱུར་ས་གནས་
ཀྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཡྱི་གྤེ་དྤེ་ཁུར་ནས་གོག་ཁང་ལ་ཕྱིན་པ་དང་གོག་ཁང་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་སོད་དུས། དྤེའྱི་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ལ་བཀའ་
འཁོལ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དྤེ་མ་བྱས་སོན་ནས་ཚིག་བརོད་རྱིང་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་བཞག་པ་ནང་
བཞྱིན་བྱས་ཏྤེ་ས་གནས་ལ་ཡང་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སམ་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པ་ལ་
བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་ཁྱིམས་མཐུན་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་



 

131 
 

དང་མ་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། བསར་བཅོས་འདྱིའྱི་རྤེས་སུ་ regularise བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་ང་ཚོས་བཙལ་བཞྱིན་
ཡོད། 
 དྤེ་ནས་ཁ་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཅུང་ཙམ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་ས་ཆ་དྤེ་བོགས་གཡར་གྱི་ཐོག་
ལ་མྤེད་པར། ང་རང་ཚོ་རང་ལ་བདག་དབང་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་ཡྱིན་པ་དང་། ལག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྱིམ་ལ་
དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་གྱི་ས་ཆ་དང་འབྤེལ་ནས་མང་པོ་གསུངས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལན་ང་ཚོས་
ཕར་དབྱྤེ་བ་ཞྱིག་ཕྤེས་ཏྤེ། གཞྱིས་ཆགས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བོགས་མར་གནང་བཞག་པའྱི་ས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་བྱྤེད་སྟངས་འདྱི་
ཡྱིན། ང་རང་ཚོར་བདག་དབང་ཡོད་པའྱི་ས་ཆའྱི་སྒང་ལ་བྱྤེད་ཕོགས་འདྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་མར་དབྱྤེ་བ་ཕྤེས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ས་ཆའྱི་བདག་དབང་དྤེ་མངའ་སྤེ་མྱི་འད་བ་སོ་སོར་ཁྱིམས་མྱི་འད་བ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྒང་དྤེར་མངའ་གཞུང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ལྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་གོ་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་འདུག བཀའ་འཁོལ་དགོས་
རྱིགས་ཞུས་ཐོག་ཅྤེས་ལབ་བཞག་ན། དགོས་པ་དང་མྱི་དགོས་པ་གཉྱིས་ཀར་ཁབ་འགོ་བ་ཞྱིག སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དྱིས་ལན་ཞྱིག་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་ག་རྤེ་སླྤེབས་སོང་
ཞུས་ན། དངོས་གནས་བྱས་ན་ད་ལྟ་མངའ་སྤེའྱི་འབྤེལ་ཡོད་གཞུང་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ཞུ་དགོས་
པ་དྤེས་ས་མ་ང་རང་ཚོ་ལ་དབང་ཚད་ཡོད་པ་ཕྤེད་ཀ་ཡར་རྱིས་སད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱི་ལ་ཞུ་དགོས་རྱིགས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། སོད་མྱི་དགོས་ས་སོད་མྱི་དགོས་པ་རྤེད། ཞུ་དགོས་ས་ལ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་
འད་བྱས་ན་ཕལ་ཆྤེར་འགྱིག་མྱིན་ནམ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚིག་བརོད་ག་རྤེ་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་སོར་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་དགོངས་
འཆར་གནང་བ་དྤེ་ལ་ངས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྤེ་ས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་
ད་ལྟ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་འཁྤེར་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་འད་མ་རྤེད། བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་
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གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་བཟོས་ན། ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་རྱིང་པའྱི་ནང་ལའང་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རང་
འཇགས་འཁྤེར་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་རྱིང་དྤེ་ཀ་དང་ཁ་གཉྱིས་བཟོས་གནང་འདུག ས་མ་དྤེ་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
ཆགས་པ་ཡྱིན་ས་རྤེད། ས་མ་དྤེ་ནང་མྱི་འཕྤེལ་རྒྱས་ཕྱིན་ན་སོ་སོའ་ིཞྤེས་བྱིས་གནང་འདུག དྤེ་རྱིང་དྤེར་དྤེ་བཞྱིན་མྱི་འབོར་
འཕྤེལ་རྒྱས། སོད་ཁང་དཀའ་ངལ་ལབ་པ་དྤེ་གཞྱིས་ཆགས་ཁོ་རང་གྱི་མྱི་འབོར་འཕྤེལ་རྒྱས་དྤེ་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ། ས་
མའྱི་ལམ་ལུགས་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ནང་མྱི་འཕྤེལ་རྒྱས་ཕྱིན་ན། དྤེར་ཆོག་མཆན་ཞུས་ནས་ Farm house རྒྱབ་རྒྱུའྱི་
བཀའ་འཁོལ་ཞྱིག་ཞུས་གནང་འདུག མྱི་འབོར་འཕྤེལ་རྒྱས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ནང་མྱི་འཕྤེལ་རྒྱས་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་ག་རྤེ་ལ་གོ་
དགོས་པ་རྤེད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ཁ་པ་སླྤེབས་རྒྱུ་རྤེད། ཁ་པ་དྤེ་ཡར་ཚུད་རྒྱུ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་འཛིན་སོང་གྱིས་བསར་བཅོས་གནང་བ་དྤེ་ལ་ཏག་ཏག་བསད་བཞག་བསམ་གྱི་ཡོད། གང་
ཡྱིན་ཞུས་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་མངའ་གཞུང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁོལ་དགོས་རྱིགས་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་ནང་སྱིད་ཀྱིས་ག་རྤེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། མངའ་སྤེ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང་། ནང་སྱིད་དབུས་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པ་ལ་འད་མྱི་འད་བྱྤེད་མྱི་ཆོག་པ་དང། ཁོ་རང་ལ་གོ་བ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། གོ་བ་དྤེ་ཡག་པ་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་དུང་ཕ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་སད་ནའང་། ང་
ཚོའྱི་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་ན་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཡྱིན་དུས། དགོས་རྱིགས་མ་བཞག་པ་བྱས། བཀའ་
འཁོལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆོག་གྱི་མྤེད་པ་བཀག་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
མངའ་སྤེ་གཞུང་གྱི་འགོ་སྟངས་གཅྱིག་ལས་འགལ་བའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྱྤེད་ཤྤེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མངའ་སྤེ་
གཞུང་དྤེ་དབང་ཆྤེ་བ་རྤེད། སྱིར་བཏང་མངའ་སྤེ་གཞུང་གྱི་འགོ་སྟངས་དྤེའང་ནང་སྱིད་ཀྱིས་མཐུན་པ་ཞྱིག་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དགོས་རྱིགས་ཞུ་ཐོག་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་མངའ་སྤེ་གཞུང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུའྱི་རྱིགས་དང་མྱི་
དགོས་པའྱི་རྱིགས་ཀང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཉྱིས་གཅྱིག་ཚུད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་དགོས་རྱིགས་ཞུས་ཐོག་ལབ་ན། ཞུ་དགོས་པ་དང་
མྱི་དགོས་པ་གཉྱིས་ཀ་ཚུད་ཀྱི་རྤེད་བསམས་ནས་དྤེ་ལབ་པ་རྤེད། མྱི་དགོས་ན་ཁད་པར་མྤེད། ཚོགས་གཙོས་གོང་དུ་ལབ་པ་དྤེ་
ཕྱིར་འཐྤེན་ཞུས། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། འབྱུང་འགྱུར་བཀའ་མོལ་དང་འདས་པའྱི་བཀའ་མོལ་གཉྱིས་ཀ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ས་ཆ་ཡུལ་མྱི་གཞན་དག་ལ་
བཙོང་བཞག་པ་དྤེ་དག་གྱི་གནས་བབ་ཀྱི་སྱིད་ཇུས་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ས་ཆ་ཡུལ་མྱི་ལ་བཙོང་པ་དྤེའྱི་
རྱིགས་དྤེ་སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་འོག་ནས་བདམས་ཐོན་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ང་ཚོ་ས་ཁུལ་ཁག་མང་པོའ་ིནང་ལ་དཀའ་ངལ་དྤེ་
ཡོད་པ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དྤེ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་མྤེད་ཞུ་མྱི་ཤྤེས་ཀང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ལ་དྭགས་ཀྱི་ཁུལ་ལ་དཀའ་ངལ་དྤེ་
ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གསལ་པོར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གཅྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་འབྤེལ་ཡོད་རྣམས་ལ་ཞུས་ཏྤེ། གང་ལྟར་ང་རང་ཚོ་བོད་པར་ཡོད་བཞག་པའྱི་ས་ཆར་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཐོབ་ཐབས། དྤེ་
སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ལའང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་དག་ཆ་དྤེ་ཁོར་ཡུག་གྱི་འ་དྤེ་མར་བཏོན་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་
རྱིགས་ཐར་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ཚིག་དྤེ་འཐྤེན་སོང་བསམས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འཐྤེན་མྤེད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་
འདུག སྒང་གྱི་འོན་ཀང་ཟྤེར་བ་དྤེ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དོན་ཚན་དང་པོ་དང་འབྤེལ་བར་བལྟས་ནས་མར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འོན་ཀང་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་མཁན་གསུམ་ཙམ་
བྱུང་སོང་། འོན་ཀང་དགོས་འདུག་དང་མྱི་འདུག་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དྤེར་འོན་ཀང་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་མཁན་ཚོ་
ཕག་རོང་གནང། གཅྱིག༌༌༌༌བཅོ་ལྔ། འོན་ཀང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་མཁན་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག༌༌༌༌བཞྱི། འོན་ཀང་
དྤེ་མར་བཏོན་པ་བྱས། འགོ་བཙུགས་ས་དྤེ་དགོས་མཁོའ་ིདབང་གྱིས་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། གཞན་པ་ཁོར་ཡུག་གྱི་འ་དྤེ་མར་བཏོན་པ་
བྱས། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་ ༢ པ་གསར་འཇུག་དྤེ་རྤེད། ཟུར་བརོད་དྤེ་སྒང་དང་འོག་གཉྱིས་ཀར་ཁབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། 
འོག་དྤེ་གཅྱིག་པུ་ལ་རྤེད་དམ། ཁ་པ་དྤེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་བྱས། བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ཀ་འགོ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པའྱི་ཁ་པ་དྤེ་ལ་དོགས་འདྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྤེ་
ནས་ནང་དོན་དབུས་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པའྱི་བདག་དབང་ལ་ཡོད་པའྱི་ལབ་རྒྱུའྱི་ཚིག་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་མགོ་འཚོས་མ་སོང་
བས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས། གཉྱིས་པ་དྤེ་དྤེའྱི་བདག་དབང་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་ཆའྱི་ཐོག་ལབ་དུས། ས་ཆ་དྤེ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་
རྤེད་ཅྤེས་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ནས་མར་འགོ་དུས་དྤེ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སོན་བཀའ་འཁོལ་
མྤེད་པར་རང་འཚམས་ཨར་སྐྲུན་བྱས་རྱིགས་ལ་འོས་འཚམས་ཉྤེས་ཆད་ཀྱིས་སྱིག་མཐུན་བཟོ་རྒྱུ། དྤེ་འདས་པ་རྤེད། རྒྱབ་ཚར་
མཁན་རྱིགས་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། ཚིག་གྱི་ཆ་ནས་རྤེད་འདུག དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དྤེ་ག་རང་གསུངས་པ་
རྤེད། དྤེ་མན་ཆད་ངས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཟུར་བརོད་ཀྱི་ནང་ལ་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་མ་བྱུང་བའྱི་རྱིགས་ལ་ཐྤེངས་
ཤྱིག་གུ་ཡངས་གནང་རྒྱུ་ཞྤེས་གསུངས་འདུག དྤེའྱི་ཚིག་དང་པོའ་ིནང་དོན་དབུས་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པའྱི་བདག་དབང་ལ་ཡོད་
པའྱི་ས་ཆའྱི་ཐོག་དྤེ་སོན་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པར་རང་འཚམས་ཨར་སྐྲུན་བྱས་རྱིགས་ལ་འོས་འཚམས་ཉྤེས་ཆད་ཀྱིས་སྱིག་
མཐུན་བཟོ་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་དང་གུ་ཡངས་གཏོང་རྒྱུ་ཞྤེས་པ་དྤེ་གཉྱིས་དོན་དག་དྤེ་ཉྤེས་ཆད་ཅྱིག་བཏང་ནས་གུ་ཡངས་གཏོང་གྱི་
ཡྱིན་ལབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། གང་འད་ཡྱིན་ནམ་དྤེ་གཅྱིག་ཚིག་དྤེ་མ་འཚམས་པ་ཞྱིག་ལ་གོ་བ་ལྤེན་གྱི་ཡོད། དྤེ་ལ་གསལ་བཤད་
གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་ ༤ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོ་དྤེ་ཤོག་གངས་དང་པོའ་ིནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པའྱི་སྤུས་ཉོ་བྱས་པའྱི་ས་ཆ་དང་། འབྤེལ་ཡོད་ཚོགས་སྤེ་ཁག་དང་སྒྤེར་གང་ཞྱིག་
ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་རྱིས་འབུལ་ཞུས་པའྱི་ས་ཁང་རྣམས་ཀྱི་བདག་དབང་བཅས་དབུས་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པར་ཡོད་པ་
ལས། གཞན་མྱི་སུ་ལའང་མྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་ས་ཆ་དྤེ་དག་དོན་ཚན་ ༤ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ ནང་ལ་ནང་དོན་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་
ཞྤེས་པའྱི་དོན་དག་དྤེ་རྤེད། ནང་དོན་ཞྤེས་པའྱི་ཚིག་དྤེས་ཏག་ཏག་གོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་གཟྱིགས་རོགས་གནང། ས་ཆ་
འདྱིའྱི་རྱིགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞྤེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཟུར་བརོད་ཀྱི་ཚིག་བརོད་འཇོག་སྟངས་དྤེ་
ཏོག་ཙམ་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་ས་མ་རྤེད། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གཏན་འབྤེབས་མ་བྱས་སོན་ཨར་བསྐྲུན་བྱས་རྱིགས་ལ་
འོས་འཚམས་ཉྤེས་ཆད་ཀྱིས་ཐྤེངས་གཅྱིག་གུ་ཡངས་གནང་རྒྱུ་ཞྤེས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཟུར་བརོད་དྤེ་བཅོས་གནང་རོགས་གནང་། འོས་འཚམས་ངྤེས་ཅན་གྱི་ཐྤེངས་གཅྱིག་ཟྤེར་བ་འདྱི། བརོད་པ་དང་པོ་གཉྱིས་པ་
ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་གངས་ལ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་དྤེ་ཁ། དོན་ཚན་ ༤༌༤ (༡) ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ནང་དོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག 
ཡང་ན་ནང་དོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་བཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ནང་གསྤེས་ལབ་ན་ཡག་པ་འདུག དང་པོ་དོན་ཚན་བཞྱི་ཚགས་
གཅྱིག་ལབ་ཚར་བ་རྤེད། ཡང་ནང་དོན་ལབ་དུས་ནང་དོན་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་འདྱི་ཕར་བཀོག་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་
འདུག དབུས་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པའྱི་བདག་དབང་འོག་ཡོད་པའྱི་ས་ཆའྱི་ཐོག དྤེ་སོན་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པར་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། 
བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པ་ཕོགས་གཉྱིས་རྤེད་འདུག དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན་འགན་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་
ཡོད་པ་གཅྱིག་དང་ང་ཚོས་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། རང་འཚམས་ཨར་སྐྲུན་བྱས་རྱིགས་ལ་འོས་
འཚམས་ཉྤེས་ཆད་ཀྱི་ལབ་འདུག དྤེ་ཚོ་དགོས་པ་མྱི་འདུག དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན་ཁ་ཤས་ལ་ཉྤེས་ཆད་གཅོད་མྱི་དགོས་པས་སྟབས་
བདྤེ་པོ་དྤེ་འད་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། འོས་འཚམས་ཉྤེས་ཆད་ཀྱིས་ལབ་པ་དྤེ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཨར་སྐྲུན་བྱས་
རྱིགས་ལ་སྱིག་མཐུན་བཟོ་རྒྱུ་ཞྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་མཐུན་བཟོ་བ་ཡྱིན་ན། ཉྤེས་ཆད་དང་སློབ་གསོ་རྒྱག་རྒྱུ་སོགས་བྱྤེད་
དགོས་པ་རྤེད། སྱིག་གཞྱི་ལ་ཚིག་གང་ཉུང་ཉུང་དང་སྟབས་བདྤེ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ང་རང་གྱི་བསམ་འཆར་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་ ༤།༡ ནང་གསལ་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག དྤེ་དག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུས་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཨར་སྐྲུན་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
སྟངས་དྤེ་ཀ་པ་དང་ཁ་པ་གཉྱིས་མྱི་འད་བར་ཐ་དད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔྤེར་ན་ཀ་པ་ཡྱིན་ན། 
སའྱི་བདག་དབང་མངའ་སྤེ་གཞུང་སོ་སོར་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། གལ་སྱིད་ཞུ་དགོས་པ་ཡྱིན་ན། དང་པོ་མངའ་སྤེ་
གཞུང་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ཁ་པ་ནང་དུ་ཡྱིན་ན། མངའ་སྤེ་གཞུང་ལ་ཨར་ལས་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་སོན་ལ་
དབུས་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པས་བཀོད་རྱིས་བཟོས་ནས་ཁྱིམས་
མཐུན་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་དོན་ཚན་ཁ་པའྱི་རྣམ་པ་མྱི་
འད་བ་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས། ས་གནས་གཞུང་ཞྤེས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོས་འཚམས་
ཉྤེས་ཆད་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་འདྱི་ངྤེས་པར་དུ་བཞག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཨར་སྐྲུན་
བྱས་རྱིགས་ནང་ལའང་མྱི་འད་བ་མང་པོ་གཅྱིག་སླྤེབས་བསད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་ཙང་སོ་སོས་ཨར་སྐྲུན་གྱི་ཉྤེས་པ་དང་ཁྱིམས་
འགལ་ག་ཚོད་བྱས་ཡོད་པ་དྤེར། འོས་འཚམས་ཀྱིས་ཉྤེས་ཆད་གཏོང་ལམ་གཅྱིག་ངྤེས་པར་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་དག་ཐོག་ལ་
དགོངས་པ་བསར་བཞྤེས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དོན་ཚན་ ༤།༡ ནང་གསལ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། དྤེ་བཞྱིན་མྱི་འབོར་འཕྤེལ་རྤེན་ཟྤེར་ན། ས་ཆ་
གཞན་པ་གཅྱིག་ནས་ས་ཆ་འདྱིར་ཡོང་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སད་པ་ཡྱིན་ན། འགོ་ཆོག་པ་འད་པོ་རྤེད། ནང་མྱི་འཕྤེལ་
རྤེན་ཟྤེར་ན། ས་གནས་དྤེ་ག་རང་ལ་བསད་མཁན་གྱི་ནང་མྱི་འཕྤེལ་རྤེན་ཕྱིན་ན་མ་གཏོགས། ས་ཆ་དྤེ་བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་མྤེད་
པ་རྤེད། རྒྱ་ཆྤེ་བ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་འབོར་འཕྤེལ་རྤེན་ཟྤེར་བ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོག་ནས་ཡོང་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་གཅྱིག་བྱྤེད་དགོས་ཡོད་ན། བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཟོ་འད་ཞྱིག སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མྤེད་པ་
སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་བཞྱི་པ་ཕྱིར་བསྡུ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་
དགག་བྱ། སྱི་མོས་ཀྱིས་ཕྱིར་བསྡུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་པ་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་ཚུད་
པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ཟུར་བརོད་ལ་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་མ་བྱས་སོན། ས་ཁང་ནང་ཤུགས་བྱས་རྱིགས་
ལ་ཁབ་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་དུས། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་དྤེ་རྱིང་བསར་བཅོས་བྱྤེད་པ་དྤེར་ལབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། སོན་མ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་གཏན་
འབྤེབས་བྱས་པ་དྤེ་ལ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་སྙན་སོན་ཞུས་པའྱི་སབས་སུ། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གཏན་འབྤེབས་མ་
བྱས་སོན་ལ་ས་ཁང་ནང་ ཤུགས་བྱས་རྱིགས་ཞྤེས་བཟོས་སོང་། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བྱས་པའྱི་ཉྱིན་གྱི་སོན་ལ། གང་བྱུང་
ཡོད་པ་དྤེ་དག་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཁང་དུ་འབྱི་དགོས་ཀྱི་རྤེད། སོན་མ་ང་ཚོས་སྱིག་
གཞྱི་བསར་བཅོས་སབས་སུ་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་འོག་ཏུ་རང་འཇགས་བསད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་དུ་ཟྤེར་ནས་ཕར་ཕོགས་ཟུར་བརོད་དུ། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གཏན་འབྤེབས་མ་བྱས་སོན་
ཞྤེས། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་མྱི་མང་ནང་དུ་གསལ་བཤད་བྱས་པའྱི་སབས་སུ། སོན་མ་དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཁྤེ་བཟང་དང་
འབྱུང་འགྱུར་གྱི་རྱིགས་ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ལབ་གྤེང་དྤེ་སོན་མ་འཚོང་ཚར་མཁན་ལ་ཁྤེ་བཟང་། ད་ཕྱིན་ཆད་ལ་འདྱི་ཡྱིན་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིས་བརྡ་ལན་གང་འད་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་རྤེད་དམ། ང་ཚོ་ས་གནས་སུ་ཕོགས་བསོད་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་
ཁྱིམས་ཁུར་མཁན་ལ་ཉྤེས་པ། ཁྱིམས་མ་ཁུར་མཁན་ལ་ཁྤེ་བཟང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་དཀའ་རོག་མང་པོ་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེར་གསལ་བཤད་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཏན་ཏན་རྤེད། ཕོགས་གང་ནས་བསྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་
འགྤེལ་བརོད་རྤེ་རྤེ་ཡོད་པ་གཅྱིག་དང་། དངོས་འབྤེལ་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་གཅྱིག་ཆགས་བསད་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ད་ལྟ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དངོས་ཡོད་
ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ། ལག་པར་དུ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་གཅྱིག་དང་ང་ཚོས་རྤེ་བ་བྱྤེད་ས་གཅྱིག་དྤེ་དགོན་སྤེ་ཁག 
དྤེ་ནང་བཞྱིན་དུ་ནང་ཁུལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཕར་ཚུར་བརྤེ་ལྤེན་བྱས་ཚར་ནས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཆོག་གྱི་མྤེད་ཟྤེར་ཡོད་ཀང། 
སྱིག་གཞྱི་དང་མ་མཐུན་ནས་ད་ལྟ་གནས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་ན་ང་ཚོས་ཚང་མ་ལ་བྱྤེད་སྟངས་བྱྤེད་ལུགས་འདྱི་འད་
ཡྱིན་པས། དྤེར་བརྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་གཙང་མ་གཙང་རང་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་ཙང་ང་
ཚོས་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་བསད་པ་དྤེ་འཛམ་བུ་གྱིང་སྱིའྱི་འགོ་སྟངས་རྤེད། ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ང་ཚོས་ཁྱིམས་མཐུན་བྱུང་
མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་བསད་པ་དྤེ་དག་ལ་ཐྤེངས་གཅྱིག་དགོངས་བཞྤེས་ཡོད་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པའྱི་བཟོ་ལྟ་
བུ་བྱས་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོད་བསད་པ་དྤེ་དག་གཙང་བཟོ་གཅྱིག་ངྤེས་པར་དུ་བཟོ་ཐུབ་དགོས་པའྱི་འབད་བརོན་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཟུར་བརོད་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གཏན་འབྤེབས་མ་བྱས་སོན། ས་ཁང་
ནང་ཤུགས་བྱས་རྱིགས་ལ་ཁབ་པ་ཡྱིན་ཞྤེས། ད་ལྟ་བསར་བཅོས་འདྱི་སོན་མ་བྱས་ཚར་བ་གཅྱིག་པུ་ལ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་
དང་མཉམ་དུ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་ཡྱིན་ན་བྱས་རྱིགས་ལའང་ཁབ་པ་ཡྱིན་ལབ་ན། གཉྱིས་ཆ་ལ་ཁབ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་
བསམ་པ་འདུག གཞན་ད་ལྟ་བསར་བཅོས་དྤེ་སོན་མའྱི་ཕུལ་སྱིན་དང་སོགས་པ་གཅྱིག་པུ་ལ་ཁབ་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། གང་འད་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལའང་ཟྤེར་ན། མ་འོངས་པར་ཚུད་འགོ་བ་གཅྱིག་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་བྱས་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ལའང་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འགྱིག་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གཟབ་གཟབ་
བྱས་ནས། སྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ལོ་རྤེ་རྤེ་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ཁང་པ་དང་ས་ཞྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འདྱི་ཡོད་ཟྤེར་ནས། ཐོ་གང་
འད་ཞྱིག་ཡར་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། Update བྱས་ནས་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་གྱིས་ཕུལ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད། ནང་ཁུལ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
ལམ་སྤེང་ཞྱིག་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་དྤེ་རྱིང་འདྱི་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་མ་
བྱས་སོན་གྱི་དང་པོ་རྱིམ་པ་གཅྱིག་དྤེ་དག་མྱིང་གཞུང་ནས་ཐོ་བཀོད་བྱ་རྒྱུ་དང། དྤེ་འདའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་དག་གཙང་མ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་གནང་ཕོགས་དྤེ་དག་ད་དུང་ཁ་གསལ་དུ་ཕྱིན་པའྱི་ཉྱིན་མོ་དྤེར། མུ་མཐུད་ནས་འགྱུར་བ་དྤེའྱི་སྒང་ལ་
འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་ལའང་ཟྤེར་ནས་འགྱུར་བ་འགོ་ཆོག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བསར་བཅོས་གཏན་འབྤེབས་མ་
བྱས་བར་དུ། ནང་ཤུགས་ག་རྤེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་ང་ཚོས་ཁྱིམས་མཐུན་བཟོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་བཙལ་བ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གངས་ལ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚིག་རོག་མང་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། འོག་ཏུ་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ཟྤེར་བ་དྤེ་
བཅོས་ཚར་སོང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་ལྟར་མྱིང་གཞུང་མ་དྤེབ་ནང་འགོད་དགོས་ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག མ་དྤེབ་
ནང་དྤེབ་འགོད་ཞུ་དགོས་ཞྤེས་དྤེ་འད་ལབ་དགོས་པ་མྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེར་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག མ་དྤེབ་ནང་དྤེབ་འགོད་ཞུ་དགོས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་བདྤེ་བ་གང་ཡང་མྱི་འདུག འདྱི་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སང་ཉྱིན་ཕྱི་དོ་ཕག་ཚོད་ ༢ 
པ་བར་དུ་ཚོགས་གསྤེང་ཡྱིན། 


