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རོམ་སིག་ཚོགས་ཆུང། 

 
རོམ་སིག་པ། 
བོ་བཟང་ཉི་མ། 

 
རོམ་སིག་ལས་རོགས། 

ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ། 
 



 

དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས། 
༡ གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྒྲི་ཁྒྲིམས་འཆར། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༥༡ པ།  

བརོད་པ་གཉྒྲིས་པ་མུ་མཐུད། 
 

༡༌༌༌༣ 
༢ ཁྒྲིམས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང། སྒྲི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་གཉྒྲིས་ཀྒྲི་ཐད་བསོས་ལས་བྲེད་

རྣམས་ལས་བྲེད་སྒྲིའྒྲི་སྒྲིག་གྲལ་དུ་ཟླ་བསྒྲིལ་གཏོང་ཕོགས་ཀྒྲིས་མཚོན་སླད་སྒྲི་སྒྲིག་ལྟར་བསོ་ཕོགས་
བཅས་ཀྒྲི་ཆྲེད། གྲོས་ཚོགས་ཀྒྲི་ཆྲེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྒྲི་སྙན་ཐོ། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པ། 

 
 

༤༌༌༌༩ 
༣ གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྒྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྒྲི་ཁྒྲིམས་འཆར། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ པ། ༩༌༌༌༡༠ 
༤ གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྒྲི་ཁྒྲིམས་འཆར། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༤༣ པ། ༡༠༌༌༌༡༩ 
༥ གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྒྲི་ཁྒྲིམས་འཆར། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པ། ༢༠༌༌༌༢༤ 
༦ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༥༣ པ། ༢༥༌༌༌༢༦ 
༧ གོང་གསལ་ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པའྒྲི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་། ༢༦༌༌༌༣༣ 
༨ གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྒྲི་ཁྒྲིམས་འཆར། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༥༢ པ། བརོད་པ་གཉྒྲིས་པ། ༣༣༌༌༌༥༨ 
༩ གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྒྲི་ཁྒྲིམས་འཆར། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༥༦ པ། བརོད་པ་གཉྒྲིས་པ། ༥༩༌༌༌༦༣ 
༡༠ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༦།༣༧ པ་བཅས་ཀྒྲི་ཐོག་བརོད་པ་གཉྒྲིས་པ། ༦༣༌༌༌༦༦ 
༡༡ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༥༨ པ། ༦༧༌༌༌༦༨ 
༡༢ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༥༩ པ། ༦༨༌༌༌༦༩ 
༡༣ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༦༠ པ། ༦༩༌༌༌༧༢ 
༡༤ བཙན་བོལ་བོད་མྒྲིའྒྲི་བཅའ་ཁྒྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཐྲེངས་ ༣༣ པ། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༦༢ ནས་ ༧༨ བར་

བཅས་ཀྒྲི་ཐོག་བརོད་པ་གསུམ་པ། 
 

༧༣༌༌༌༡༢༡ 
༡༥ བོད་མྒྲིའྒྲི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྒྲི་རྒྲིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིབསྐྱར་བཅོས་གཏོང་ལྲེན་ཁྒྲིམས་ཡྒྲིག། 

ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༧༩ པ། 
 

༡༢༢༌༌༌༡༣༤ 
༡༦ བོད་མྒྲིའྒྲི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྒྲི་རྒྲིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིགཏོང་ལྲེན་ཁྒྲིམས་ཡྒྲིག  

ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༨༠ པ། 
 

༡༣༥༌༌༌༡༤༥ 
༡༧ དཔལ་ལྡན་སྒྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའྒྲི་གསལ་བཤད།  ༡༤༦༌༌༌༡༥༢ 
༡༨ ཚོགས་དྲུང་མཆོག་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན། ༡༥༢༌༌༌༡༥༢ 
༡༨ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྒྲི་མཇུག་བསོམས་གསུང་བཤད།། ༡༥༣༌༌༌༡༦༦ 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།༣།༢༧ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའྱི་
ལས་ཉྱིན་ ༡༡ པ་འདྱི་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ལས་ཉྱིན་ ༡༡ པ། སྔ་དོའ་ིལས་རྱིམ་འདྱི་ལས་དོན་གཞན་གྱི་ཆྤེད་དུ་དུས་ཚོད་
ཟུར་བཅད་རྤེད། དྤེ་རྱིང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མྤེད་པ་ཡྱིན། ཕྱི་དོ་ཕག་ཚོད་ ༢ པའྱི་ཐོག་ལ་ལས་རྱིམ་དང་པོ། ཁྱིམས་
བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག་ལ་བརོད་པ་དང་པོ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་དང་པོའ་ིཀ་པ་འདྱི་ཁ་སང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༥༡ པ། ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་བཀྲམ་བཞག་པ་དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། 
 དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བྤེད་
སོད་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༡ པའྱི་དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོ། འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ། མྤེད་
པར་བརྤེན་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱི་བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་མཉམ་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་གསུང་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པར་བརྤེན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
 དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོ་འདྱི་ད་ལྟ་ང་ཚོས་གཏན་ལ་ཕབ་ཟྱིན་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྤེས་སུ་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ས་རྤེད་དན་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ད་ལྟ་བསྒྱུར་
བཅོས་མང་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་ཡོང་གཞྱི་གཙོ་བོ་འདྱི་ནང་གསྤེས་དྤེ་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། 
འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་ནས། རྤེས་མ་གང་འད་གནང་དགོས་འདུག་གཟྱིགས་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་
པོ་རྤེད། དྤེ་སྔའང་དཀའ་ངལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འཕྲད་ཟྱིན་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༣ པ། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་མྤེད་པ་རྤེད། ཚིག་བརོད་གསར་པ་འདྱི་ཚུད་པར་
དགག་བ། མྤེད་པར་བརྤེན་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་གཞྱིས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིས་ཞྱིང་བགོ་འགྤེམས་
མྱིང་གཞུང་མ་དྤེབ་རྤེ་ཉར་ཚགས་བས་ནས། ལོ་ལྟར་དུས་བསྟུན་ཁ་བསྐོངས་བས་པའྱི་ངོ་བཤུས་རྤེ་མངའ་གཞུང་དང་དབུས་
ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པར་འབུལ་དགོས་ཟྤེར་བ་འདྱི་རྤེད། འདྱི་བརོད་པ་དང་པོ་གཉྱིས་པ། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་
མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་གཞྱིས་ཁོངས་སོ་སོའ་ིས་ཞྱིང་བགོ་འགྤེམས་མྱིང་གཞུང་
མ་དྤེབ་རྤེ་ཉར་ཚགས་བས་ཏྤེ། ལོ་ལྟར་དུས་བསྟུན་ཁ་སྐོང་བས་པས་ཞྤེས་པ་འདྱི་པའྱི་ཡྱིན་ས་རྤེད་སྙམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ས་ཞྱིང་བགོ་འགྤེམས་ཟྤེར་བའྱི་རྤེས་འཇུག་ས་འདྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རྤེད། བགོ་
འགྤེམས་ཡྱིན་ས་རྤེད། ཚང་མ་ལ་དྤེ་འད་རྤེད་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ས་ཞྱིང་བགོ་འགྤེམས་མྱིང་གཞུང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ཀ་ཟྱིན་པར་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེའང་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། འདྱི་གཉྱིས་བསྒྱུར་བ་བཏང་ནས། བགོ་འགྤེམས་ལ་ས་
རྤེས་འཇུག་མྤེད་པ་དང། བས་པས་ཟྤེར་བ་འདྱི་འབྤེལ་ས་བས། དོན་ཚན་ ༡༠ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༧ པ་གཏན་འཇགས་གཞྱིས་
ཐོན་ཟྤེར་བ་འདྱིར་གསར་པ་བཅུག་རྒྱུ་འདྱི། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་ལས་ཟུར་རྣམ་པ་དང། སྱི་འཐུས་དང་སྱི་
ཟུར་རྣམ་པ། ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་བ་ཞྤེས་ཡར་བཅུག་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ། མྤེད་པར་བརྤེན་ཚུད་པ་
ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ཁ་སང་རྩ་བའྱི་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གཅྱིག་གསུངས་སོང། སྱི་
འཐུས་དང་སྱི་ཟུར་རྣམ་པ་འདྱི་མཛད་གཙོའྱི་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།  འདྱི་ཕལ་
ཆྤེར་སྐབས་སྐབས་ཚུད་བསྡད་པ་དང་། སྐབས་སྐབས་ཚུད་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དངོས་གནས་བས་ན་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཟྤེར་བ་འདྱི་དྲུང་ཆྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་
ནང་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་དངོས་གནས་བས་ན། མཛད་གཙོ་ལས་ཟུར་རྣམ་པ་
ཟྤེར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚུད་པ་བས། སྱི་འཐུས་དང་སྱི་ཟུར་རྣམ་པ་ཟྤེར་བ་འདྱི་མྱི་དགོས་པ་བས་ན་ཏག་ཏག་
སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་དྤེ་ལྟར་རྩྱིས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་ཕོགས་དང་ཟུར་ཕོགས་བཅས་ལབ་
དུས། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་དང་སྱི་ཟུར་རྣམ་པ་ཟྤེར་བ་འདྱི་མར་བཏོན་པ་ནས། འདྱི་གཉྱིས་ཡར་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་ནང་དུ་
ཚུད་པ་བས་ནས། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། མ་འོངས་པར་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རྤེད། མཛད་
གཙོའྱི་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་ཚུད་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱི། 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 སྱིར་བཏང་ཁ་སང་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་རྤེད། འདྱི་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུར། 
འདྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་ལྤེན་བསྟར་སྟངས་འདྱི་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་བྤེད་
ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པ་ཡོང་གྱི་འདུག ཁ་སང་ངས་གྤེང་ཙམ་བས་པ་ཡྱིན། དངོས་གནས་བས་ན་འདྱིའྱི་ཟུར་འཛར་ནང་དུ་གཞྱིས་
ཆགས་ཚང་མའྱི་མྱིང་བྱིས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་མྱིན་གྱི་སོ་སོས་ཉོས་བཞག་པའྱི་ས་ཆ་དང། ཡང་སྡྤེ་ཚན་གཞན་གྱི་
ས་ཆ་དང་རྱིགས་སུ་བཅས་པ་འད་མྱིན་སྣ་མང་ཞྱིག་ཡོད་དུས། དྤེ་དག་ལ་ལག་ལྤེན་ཐད་ཀར་བསྟར་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ཡང་རྒྱ་གར་གྱིས་ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་སྤྲད་པར་བརྤེན་ནས་འགོ་སྟངས་ཁག་ཁག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
དམ། འདྱིའྱི་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ངོས་བཟུང་སྟངས་གང་འད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཅྤེས་དྤེ་རང་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 རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་བས་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ལས་ཀ་བྤེད་པའྱི་སྐབས་དྤེར་དཔལ་ལྡན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ཁག་བརྩྱི་སྲུང་བས་ནས་ལག་བསྟར་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་
དྤེའྱི་སྔོན་གྱི་སྐབས་ཤྱིག་ལ་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་
ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ཐོ་གཞུང་འདྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྤེ་ག་རང་དང་མཉམ་དུ་ཟུར་འཛར་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ལ་ཡོད་ཡོད་
པ་རྤེད། འདྱི་ཁ་གསལ་པོ་གཅྱིག་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཉྱིས་ཐད་ནས་སྱིར་འགོ་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཁྱབ་ཀྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱིས་ཁྱིམས་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས། གཏན་འབྤེབས་བས་བཞག་པའྱི་གནད་དོན་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ས་
གནས་སོ་སོར་ཁྱིམས་སྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། འདྱི་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཐུབ་ན་ཞྤེས་ང་ཚོས་རྤེ་བ་བྤེད་
ཀྱི་ཡོད་ལ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འབྱུང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དོན་ཚན་ ༡༠ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༧ པ་འདྱི་བརོད་པ་དང་པོ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་བས། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་
བ། མྤེད་པར་བརྤེན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༢ པ་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་
ཤག་དང་བགྤེས་ཤག་བགོ་འགྤེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་རྤེད། འདྱིར་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རང་ནས་སྙན་སོན་མ་ཞུས་གོང་ལ་དོན་
ཚན་ ༧ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོ་དང་ ༤ པ་གཉྱིས་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་
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ཡྱིག་ཆ་གསར་པ་ཞྱིག་ཡར་སྤེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་པས། འདྱི་ཕྲན་བུའྱི་རྱིང་ལ་ཕར་འགངས། དྤེ་ནས་དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོའ་ིག་
པ་འདྱི་ཁྱིམས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐད་བསྐོས་ལས་བྤེད་རྣམས་ལས་བྤེད་སྱིའྱི་སྱིག་
གལ་དུ་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་ཕོགས་སད། ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པ་འདྱི་སྙན་སོན་ཞུས། འདྱི་མཉམ་དུ་ཡོད་
པའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་དག་ལ་ང་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ཁག་ཁག་སྤྲད་བཞག་ཡོད། འདྱི་ཚོགས་
ཆུང་གྱིས་སྙན་སོན་ཞུ་གྱིན་ཞུ་གྱིན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་ཀྱིན་བྤེད་ཀྱིན་བས། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་
གོས་འཆར་འདྱི་དང་། དྤེ་ནས་བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་ལྤེན་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་བརྩམས་པའྱི་ལས་རྱིམ་
ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་རྤེད། སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
འདྱི་མཉམ་དུ་ཟུར་འཛར་ཁ་སང་ཆད་བསྡད་པ་འདྱི་ཁས་ཉྱིན་མོ་བཀྲམ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའང་ཐུགས་ལ་འཇགས་རོགས་གནང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
 
༈།ཁྱིམས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་། སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་བྤེད་རྣམས་ལས་བྤེད་སྱིའྱི་སྱིག་

གལ་དུ་ཟླ་བསྱིལ་གཏོང་ཕོགས་ཀྱིས་མཚོན་སད་སྱི་སྱིག་ལྟར་བསྐོ་ཕོགས་བཅས་ཀྱི་ཆྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ 
ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ། 

༄༅།།།བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ པའྱི་གོས་ཆོད་ཨང་ 
༢༠༡༤། ༡༥།༨། ༥ དགོངས་དོན་ཁྱིམས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་། སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་
བྤེད་རྣམས་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྤེད་ཀྱི་སྱི་སྱིག་ནང་ཟླ་བསྱིལ་གཏོང་ཕོགས་ཀྱིས་མཚོན་སྱི་ཡོངས་བྤེད་སོ་དང་། དྤེ་དག་གྱི་བང་དོར་
དང་ཐོབ་ཐང་བཅས་པ་འབྤེལ་ཆགས་སྱིག་གཞྱི་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་དགོས་པར་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་དང་།  འཛིན་སྐྱོང་
གཉྱིས་ཕོགས་ནས་ཚོགས་མྱི་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་ལམ་སྟོན་ཞྱིབ་གསལ་དང་བཅས་བསྐོ་
གཞག་གནང་རྒྱུ་ཞྤེས་གསལ་བ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་
རྱིགས་དང་། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་། འཛིན་སྐྱོང་ནས་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པའྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐྤེངས་བདུན་པའྱི་ཐག་གཅོད་དགོངས་དོན་ཚོགས་མྱིའྱི་མྱི་འགོར་བཀའ་ཡྱིག་དྲུང་འཕར་ལྷ་ཁང་
ཚེ་རྱིང་སྟོབས་རྒྱལ་དང་། དྲུང་གཞོན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་གཉྱིས་ལ་བསྐོ་གཞག་བཀོད་ཁྱབ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་
བྱུང་དོན་ལྟར་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་གོང་གསལ་རྣམས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་འགོར་བསྐོ་གཞག་བསྩལ། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་སྔ་དོ་ཚོགས་མྱི་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོར་སྱི་འཐུས་
ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་དང་། ཚོགས་དྲུང་དུ་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་གཉྱིས་ལ་སྱི་མོས་བྱུང་ཞྱིང་། 
ལས་དོན་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་མ་ཞུས་གོང་གོས་ཆོད་ནང་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོའ་ིལམ་སྟོན་ཞྱིབ་གསལ་ཞུ་དགོས་གསལ་བ་
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ལྟར་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོའ་ིདྲུང་དུ་བཅར། ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་ཁྱིམས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་
ཀྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་བྤེད་ཐད་ད་བར་ཁུངས་སོ་སོའ་ིསྱིག་གཞྱི་ལྟར་བསྐོ་གཞག་ལག་བསྟར་བྤེད་མུས་ཀང་། ལས་བྤེད་དྤེ་དག་
གནས་སོ་བ་ཡུལ་མྤེད་པས་ལོ་རྱིམ་སོང་གྱིས་གནས་རྱིམ་གོང་མ་གོང་མར་གནས་རྱིམ་གཅྱིག་པའྱི་ལས་བྤེད་ཕུང་གསོག་
འབྱུང་ཉྤེན་སོགས་དཀའ་ངལ་འབྱུང་གཞྱིར་བརྤེན་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་དང་། ཡང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང་། སྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོ། སྱིད་སྐྱོང་། འདྤེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ལྷན་ཚོགས་སྔ་རྤེས་གནང་རུང་།བྤེད་བདྤེའྱི་ལམ་སྟོན་
གཏན་འབྤེབས་མ་ཐུབ་པས། མཐའ་དོན་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་ཚིག་ཐོ་དོན་ཚན་ ༨ ཅན་ནང་
ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་གཉྱིས་ལས་གྲུབ་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་
བསྐོ་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་ཞྤེས་སོགས་དང་། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་།༨།པའྱི་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན། ཁྱིམས་དྲུང་ལས་ཁུངས་
དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་བྤེད་རྣམས་སྱི་སྱིག་ནང་འཇུག་རྒྱུ། དྤེ་བཞྱིན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་བྤེད་བསྐོ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་སོལ་ལྟར་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་གཉྱིས་
བསྐོ་གཞག་བྱུང་བ།།དོན་དུ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྤེད་མུས་ཡྱིན་པས་སྱི་སྱིག་ནང་འཇུག་
ཕོགས་བཅས་པར་ཡང་བཀའ་བསྡུར་དགོས། མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་ཚིག་ཐོ་དང་། ཚོགས་ཆུང་
གཞན་གྱི་སྙན་ཐོ་བཅས་ཀང་ཚོགས་དྲུང་སར་ཡོད་པས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་དཔྱད་གཞྱིར་དགོས་གལ་མཆྱིས་མྱིན་གཟྱིགས་འཐུས་
བཅས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཕྤེབས། དྤེ་ཉྱིན་ཚོགས་མྱི་སོ་སོར་འབྤེལ་ཆགས་ཁྱིམས་སྱིག་སོགས་ཡྱིག་ཆ་ཁག་འགྤེམས་སྤྲོད་ཀྱིས་སོ་
སོ་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་ཐུན་མཚམས་བཞག 

ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་སྔ་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ པའྱི་ཐོག་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ལས་བྤེད་

འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། བཙན་
བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་རྩ་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུའྱི་
ལས་བྤེད་པ་རྣམས་ཀྱི་བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆྤེ་བཅས་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་
འབྤེལ་ཆགས་དོན་ཚན་སོ་སོའ་ིཐོག་གོ་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་དང་འབྤེལ་བསྐྱར་བཅོས་དམར་བཤུས་བས། ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་
དམར་བཤུས་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱིས་བསྐྱར་བཤུས་བས། 

ཁྱིམས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་ད་ཡོད་ཐད་བསྐོས་ལས་བྤེད་རྣམས་སྱི་སྱིག་ནང་ཟླ་
བསྱིལ་དང་། སད་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་གཉྱིས་ལ་ལས་བྤེད་སྱིའྱི་སྱིག་གལ་ནས་བསྐོ་གཞག་ཡོང་རྒྱུར་སོང་སྱི་ཞུ་བའྱི་བང་དོར་དང་ཐོབ་
ཐང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ཁག་དང་། དྤེ་འབྤེལ་ལས་བྤེད་འདྤེམས་སྒྲུག་གྱི་རྒྱུགས་ལྤེན་སྱིག་གཞྱི་བཅས་ལ་ཡང་གོ་བསྡུར་ཞུ་
འོས་ཞུས། 

ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་གོང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་ཁག་གྱི་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་ཞྱིབ་འདྤེད་དང་བཅས་བསྐྱར་བཅོས་ཏན་ཏྱིག་
ཞུས། 
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ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ དང་ ༡༢ གཉྱིས་སུ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལས་དོན་སྙན་ཐོ་དང་བཅས་པ་ཡང་ཏྱིག་
ཆྤེད་བསྐྱར་དུ་ལྷན་འཛོམས་དང་།།བར་ལམ་དཔལ་ལྡན་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་མཆོག་གསར་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བའྱི་
དབང་གྱིས་ཚེས་ ༡༢།ཉྱིན་རྒྱབ་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་མཆོག་མཇལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཞུས་པ་ལྟར་བཅར་ནས་ས ་
གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་བསྐོ་གཞག་ཐད། དྤེ་སྔ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་བཞུགས་མོལ་
ཚོགས་འདུའྱི་ཚིག་ཐོའ་ིའབྲུ་དོན་ལ་འགྱུར་བ་ཡོད་མྤེད།།ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་མ་འོངས་གནས་སྟངས་བཅས་ལ་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་སྙན་སྤེང་ཞུས། གནས་ཚུལ་དྤེའྱི་ཐད་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་མཆོག་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་
གཉྱིས་ལྷན་འཛོམས་གོ་བསྡུར་གྱིས་ལན་གསལ་གནང་རྒྱུ་གནང་།།ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།ཟླ་ ༡།ཚེས་།༡༨།འཁོད་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དགོངས་འཆར་དང་།།འབྤེལ་ཆགས་ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཟྱིན་བྱིས་ཁག་ཅྱིག་ཚེས་ ༨།ཉྱིན་གནང་སོན་བྱུང་
བས། ཟླ་ ༡།ཚེས་ ༢༠།ནས་ཚེས་ ༢༩།བར་ཚོགས་ཆུང་བསྐྱར་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་དང་འབྤེལ་སྙན་ཐོ་དང་
ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་བཅས་པར་སྱི་མོས་གཟྱིགས་འབྤེབས་ཀྱིས་ལས་དོན་མཇུག་བསྡུས་ཞུས། 

ཚོགས་ཆུང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་དང་རྒྱབ་གཉྤེར། 
༡༽ ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་བྤེད་རྣམས་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྤེད་སྱི་སྱིག་ལྟར་

འདྤེམས་བསྐོ་མ་དགོས་པར། ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐད་བསྐོས་སྱིག་སོལ་ལྟར་འདྤེམས་སྒྲུག་གནང་ཚེ་གནས་སོ་དང་འཕོ་འགྱུར་བ་
ཡུལ་མྤེད་པའྱི་དབང་གྱིས་གནས་རྱིམ་གཅྱིག་པའྱི་ལས་བྤེད་ཕུང་གསོག་འབྱུང་ཉྤེན་སྐོར་ཚོགས་ཆུང་སྔོན་མ་དང་མཛད་གཙོ་
རྣམ་པའྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ། ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོའ་ིལམ་སྟོན་བཅས་སུ་ཕྤེབས་པ་བཞྱིན་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཀང་དྤེ་
བཞྱིན་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་བས་སྱི་སྱིག་ཇྱི་བཞྱིན་བསྐོ་གཞག་དང་དྤེ་འབྤེལ་ཁྱིམས་སྱིག་སོ་སོའ་ིདོན་ཚན་ཁག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་
རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུས་ཡོད། ཕོགས་མཚུངས་གཞུང་ཞབས་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༢༡ རྒས་ཡོལ་དང་རྩ་
དགོངས་ཞུ་འཁོལ་གྱི་ནང་གསྤེས་ ༢།པར།།ཕྱི་ལོ་༡༩༩༣།ཟླ་ ༨།ཚེས་ ༡༦།ཉྱིན་བསྐྱར་བཅོས་སོང་འདུག་པ་དྤེའྱི་བསྐྱར་
བཅོས་ཚིག་བརོད་གསར་པ་དྤེ་བཞྱིན་ ༢༠༠༤།ཟླ་ ༤།ཚེས་ ༨།ཉྱིན་དོན་ཚན་དྤེ་རང་ལ་སར་ཡང་བསྐྱར་བཅོས་གནང་འདུག་
པ་དྤེའྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་རྱིང་པའྱི་ནང་དྤེ་སྔ་བསྐྱར་བཅོས་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་བའྱི་ཚིག་བརོད་ "སྡྤེ་ཚན་སོ་སོ་ནས་
ལས་བྤེད་བྤེ་བག་པ་དྤེའྱི་རྒས་ཡོལ་ཕྱིར་འགངས་ཀྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་སྡྤེ་ཚན་གང་དུ་ས་མྱིག་གང་གྱི་ཆྤེད་རྒས་ཡོལ་ཕྱིར་
འགངས་ཞུས་པའྱི་ས་མྱིག་དྤེའྱི་ནང་ལས་དོན་བྤེད་པ་མ་གཏོགས་གཞན་དུ་གནས་སོས་མྱི་ཆོག།གལ་ཏྤེ་གང་དུ་རྒས་ཡོལ་ཕྱིར་
འགངས་ཞུས་པའྱི་ས་མྱིག་དྤེར་གཞུང་ཞབས་བྤེ་བག་པ་དྤེའྱི་དགོས་མཁོ་མྤེད་པར་གྱུར་ཚེ་རྒས་ཡོལ་ཕྱིར་འགངས་དུས་ཡུན་
མ་རོགས་གོང་རྒས་ཡོལ་གཏོང་འཐུས།" ཞྤེས་པ་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་རྱིང་པའྱི་ནང་ཁུར་འཚེམས་གྱུར་འདུག་པའྱི་དབང་
གྱིས་ཆ་མ་ཚང་བ་བྱུང་འདུག་པ་གོས་ཚོགས་འདྱི་ནས་ནོར་བཅོས་སམ་བསྐྱར་བཅོས་གང་ཡང་གནང་ཕོགས་ཡོང་བའྱི་རྒྱབ་
གཉྤེར་ཞུ།།ཕྱི་ལོ་།༡༩༩༣།དང་།༢༠༠༤།སོ་སོར་གོས་ཚོགས་ནས་བསྐྱར་བཅོས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་༼ཟུར་
འཛར་དང་པོ་།ཀ།དང་།ཁ༽།ཟུར་འབུལ་ཡོད། 

༢༽ གཞན་ཡང་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་ལྤེའུ་བཞྱི་པ། དོན་ཚན་དགུ་པ།།ལས་དོན་ཞྱིབ་འཇུག་གསང་སྙན་གྱི་དོན་ཚན་
ཁག་དང་། དྤེ་འབྤེལ་གསང་སྙན་འགྤེངས་ཤོག་བཅས་པར་ཡང་ལྤེའུ་ ༡༣ པ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་དོན་ཚན་།༥༨ སྱིག་



7 
 

གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་འབྤེལ་ཡོད་སོ་སོ་ནས་བསྐྱར་ཞྱིབ་དགོས་གལ་འདུག འདྱིར་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ལས་དོན་དངོས་དང་འབྤེལ་བ་མ་ཆགས་པས་བསྐྱར་བཅོས་ཞུ་བདྤེ་མ་གྱུར། 

༣༽ བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱི་གསང་སྙན་འགྤེངས་ཤོག་དུམ་བུ་གཉྱིས་པ་གསང་
སྙན་འགོད་མཁན་གྱིས་འགྤེངས་རྒྱུའྱི་དོན་ཚན་ ༡ ནས ༡༦ བར་ལྤེགས་ཉྤེས་ཀྱི་རྱིམ་པ་འབྱིང་རགས་འགོད་ས་འདུག་རུང་། 
ཚིག་བརོད་འགྤེལ་བཤད་ཅྤེས་པའྱི་ནང་འབྱིང་རགས་འགོད་ཡུལ་མྱི་འདུག་པས་དྤེར་ཡང་འབྱིང་རགས་འགོད་ཡུལ་དགོས་པར་
མཐོང་བ་མ་ཟད་གསང་སྙན་འགྤེངས་ཤོག་ནང་དོན་ཚན་ཁག་ལ་གསལ་ཁ་གཏོད་དགོས་པ་དང།།འབྤེལ་ཆགས་ལའང་གོ་
རོགས་སྤེལ་དགོས་འདུག 

༤༽ སྱི་ཞུ་བའྱི་གསང་སྙན་འགྤེངས་ཤོག་དུམ་བུ་གཉྱིས་པའྱི་དོན་ཚན་ ༡༩། ༢༠། ༢༡། ༢༢། བཅས་སུ་གསང་སྙན་
འགོད་མཁན་དང་། ཞྱིབ་འཇུག་པ་གཉྱིས་ཀས་ད་བར་འགན་ཁུར་དོ་ནན་བྱུང་མྤེད་བཟོ་འདུག་པས་དོན་ཚན་དྤེ་དག་ལ་སྐར་
རགས་རྤེ་བརྒྱབས་ཏྤེ་གདྤེང་འཇོག་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་གསལ་བཀོད་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུ། 

༥༽ ཁྱིམས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་ད་ཡོད་ཐད་བསྐོས་ལས་བྤེད་རྣམས་ལས་བྤེད་
སྱི་སྱིག་ནང་འཇུག་སྐབས་དྤེ་དག་རྒན་རྱིམ་རྤེས་མོས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་འགོད་ཕོགས་བཀའ་ཤག་དང་འདྤེམས་ལྷན་ནས་ཁུངས་
སོ་སོར་གོ་བསྡུར་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ། 

༦༽ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་བྤེད་བསྐོ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་སོལ་འོག་བསྐོ་གཞག་བས་པའྱི་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྤེད་པོའ་ིལས་བྤེད་གཉྱིས་ཡོད་པ་གཞུང་བསྐོས་བཟོ་ཕོགས་ཐད། ད་ལྟ་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིནང་ཞབས་ལོ་
གང་ཙམ་སོང་བའྱི་དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་གངས་ ༤༠།འདུག་པའྱི་མྱིང་གཞུང་ཞྱིབ་ཕྲ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་དང་གནས་སྟངས་
གཅྱིག་མཚུངས་སུ་མཐོང་བས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་འདྤེམས་ལྷན་གཉྱིས་ནས་གཅྱིག་གྱུར་གནང་ཕོགས་དགོངས་བཞྤེས་
དགོས་པའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུ་རྒྱུ་ལས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ཇྱི་བཞྱིན་འཇུག་བདྤེ་མ་གྱུར།།༼ཟུར་འཛར་གཉྱིས་པ།༽ 

 གོང་གསལ་དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་དྤེ་དག་གྱི་ཁོད་གཞུང་བསྐོས་དྲུང་གཞོན་ས་མྱིག་ཐོག་ཡོད་པ་ ༤།དྲུང་ལས་
ཐོག་ ༣།སྡྤེ་འགན་ཐོག་ ༡།ལས་དོར་ ༡།བཅས་སུ་བསྐོ་གཞག་གནང་འདུག ད་སྐབས་དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་ཉུང་ཤས་
ལས་མྤེད་པ་དང་།།དྤེ་དག་ཀང་གཞུང་བསྐོས་ས་མྱིག་ཐོག་འཇོག་བཞྱིན་པ།།ཐོབ་ཐང་དང་ཁྤེ་ཕན་སོགས་ཀང་ཕལ་ཆྤེར་གཅྱིག་
མཚུངས་གནང་བཞྱིན་པ།།སད་ཀང་གཞུང་བསྐོས་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ནམ་ཐོན་ལ་དྤེར་དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་ནས་འཇོག་
རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་བཅས་ལ་བརྤེན་གོང་གསལ་དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་དྤེ་དག་གཞུང་བསྐོས་སྱི་ཞུ་བར་བསྒྱུར་
རྒྱུར་དྤེ་སྔ་བཞྱིན་མཛད་དཀའ་འབྱུང་ཉྤེན་མྤེད་སྙམ་པས་མཛད་ཕོགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུ། 

༧༽ ཁྱིམས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་།།ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་ད་ཡོད་ཐད་བསྐོས་ལས་བྤེད་རྣམས་ལས་བྤེད་
སྱིའྱི་སྱིག་གལ་དུ་འཇུག་པ་དང་།།སད་ལས་བྤེད་བསྐོ་གཞག་ཀང་སྱིའྱི་སྱིག་གལ་ལྟར་བསྐོ་རྒྱུའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཟྱིན་
པ་ནས་ལས་ཁུངས་དྤེ་གཉྱིས་ཀྱི་ས་མྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིའྱི་ས་མྱིག་ནང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་
དོན་ཚན་ ༡༠༢།དང་།།ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༡།(༢) པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ས་མྱིག་གསར་



8 
 

གཏོད་གཏན་འབྤེབས་གནང་དགོས་པ་དགོངས་པར་མངའ་གསལ་ཡང་གལ་ཆྤེ་ནན་དཔྤེའྱི་ཚུལ་དུ་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱབ་གཉྤེར་
ཞུ། 

༨༽ མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་ཚིག་ཐོའ་ིདོན་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་རྱིམ་པ་འོག་མའྱི་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་བསྐོ་གཞག་དང་གནས་སར། ཕོགས་རྱིམ་གྱིས་མཚོན་ཐོབ་ཐང་དང་བང་དོར་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཟུར་དུ་བཟོ་རྒྱུ་ཞྤེས་འཁོད་འདུག་ནའང་། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་
ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་རྩ་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་དོན་ཚན་ཁག་གྱི་ནང་ཞྱིབ་ལྟ་དང་གོ་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་བྤེད་སྐབས། ཆྤེས་
མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྱིམ་པ་འོག་མའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་བསྐོ་ཕོགས་བཅས་པ་གོས་ཚོགས་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་གཙོར་གྱུར་
སྱིག་གཞྱི་ཁག་བསྐྱར་བཅོས་གཏན་འབྤེབས་རྤེས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་
ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་རྩ་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་དོན་ཚན་འབྤེལ་ཆགས་སོ་སོར་བསྐྱར་བཅོས་ཆོག་རྒྱུའྱི་ལམ་སྟོན།།བཅའ་
ཁྱིམས་དོན་ཚན་།༦༧།ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྩ་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་། སྱིག་གཞྱི།།ཞྤེས་པའྱི་འོག “བཅའ་ཁྱིམས་
འདྱི་དང་། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་གང་རུང་གྱི་དོན་ཚན་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་ཐོག་ཆྤེས་
མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྩ་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་། འགོ་ལུགས་སྱིག་གཞྱི་བཅས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་
དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་སྱི་མོས་ཀྱིས་བཟོ་འགོད་གཏན་འབྤེབས་ལྟར་རྩ་འཛིན་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ།” ཞྤེས་
གསལ་བ་ལྟར།།གོས་ཚོགས་ནས་ཁྱིམས་སྱིག་འདྱི་བསྐྱར་བཅོས་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་རྤེས་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་རྩ་
འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྤེའྱི་ལྤེའུ་།༩།ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས་དོན་ཚན་ ༨༣ ཁྱིམས་ཡྱིག་གསར་བཟོ་དང་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་
དབང་ཚད།།ཅྤེས་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ཀ ཁ གཉྱིས་སུ་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་འགོ་ལུགས། སྱིག་གཞྱི་ཁག་གསར་བཟོ་དང་། བསྐྱར་
བཅོས་བ་རྒྱུ་གང་འད་ཡྱིན་རུང། ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་
བཅས་ཀྱིས་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་ན་དྤེ་དག་གཞྱིར་བཟུང་ལག་ལྤེན་བསྟར་དགོས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་དང་།།ཡང་
བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༩ པ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་འོག་མ་ཁག།ཅྤེས་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ། “ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་འོག་མ་ཁག་
གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་སོ་སོར་དགོས་གལ་དང་བསྟུན་པའྱི་བཤྤེར་དཔང་དང་། གཟུ་དཔང་ཚོགས་མྱི་ཇྱི་དགོས་
བཅས་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་ལ་གོ་བསྡུར་གྱིས་བསྐོ་གཞག་བ་
རྒྱུ།” ཞྤེས་གསལ་བ་ལྟར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་འོག་མ་ཁག་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དང་དྤེ་འབྤེལ་བཅས་པའང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བསྐོ་
གཞག་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག་པས་ཚོགས་ཆུང་ནས་བསྐྱར་བཅོས་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུས་མྤེད། 

ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་བྤེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐད།།ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་བསྐོས་
ལས་བྤེད་དང་གཅྱིག་གྱུར་བཅའ་སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ནང་ཁྱྤེར་ཟྱིན་ཅྱིང།།རྱིམ་པ་འོག་མའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་བསྐོ་ཕོགས་ཐད།།
ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༥།ཟླ་།༡།ཚེས་།༨།འཁོད་ཕྤེབས་གསལ་ནང་།།འབྱུང་འགྱུར་ཐད་བསྐོས་ལས་བྤེད་
རྣམ་པ་སྱི་སྱིག་ནས་བསྐོ་གཞག་མ་གཏོགས་ཐད་བསྐོ་མ་དགོས་པ་ཇྱི་བཞྱིན།།རྱིམ་པ་འོག་མའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཡང་ལས་བྤེད་
འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་བསྐོ་གཞག་ཡོང་རྒྱུར་མང་མོས་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་ཕྤེབས་བྱུང་།།འོན་ཀང་ཚོགས་ཆུང་ནས་བཅའ་
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ཁྱིམས་དོན་ཚན་།༦༣།(༥) པ་ལྟར་ན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྤེ་ཡོད་ལས་འཛིན་མྱིན་པ་ཞྱིག་དགོས་
པ་ལྟར་རྱིམ་པ་འོག་མའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཡང་དྤེ་མཐུན་ཁྤེ་ཡོད་ལས་འཛིན་མྱིན་པ་ཞྱིག་དགོས་སྙམ། 

གཞན་ཡང་།།རྱིམ་པ་འོག་མའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་འདྤེམས་ལྷན་ནས་བསྐོ་རྒྱུ་གནང་ན།།ས་གནས་དྤེ་དང་དྤེར་གཞུང་
བསྐོས་ས་མྱིག་དང་བསྐོ་གཞག་བས་པའྱི་རྱིམ་པ་འོག་མའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དྤེ་ལ་ལས་བྤེད་གནས་རྱིམ་གང་འོས་ཤྱིག་ཀང་སྤྲོད་
དགོས་པ་བཅས་ཀྱིས།།སད་དྤེ་དག་གྱི་གནས་སར་དང་གནས་སོའ་ིསྐབས་སུའང་ད་ལྟའྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་བྤེད་རྣམ་པའྱི་ཕུང་
གསོག་དྤེ་ལྟའྱི་དཀའ་ངལ་བསྐྱར་མ་ཞྱིག་འཕྲད་རྒྱུར་མཐོང་།།ཡང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ལུགས་
དབང་འཛིན་གྱི་རྩ་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་།༢༧།ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དང་།།སྐོར་བསྐྱོད་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་བསྐོ་
གཞག་དང།།འོས་ཆོས།།ཞྤེས་པའྱི་ནང་གསྤེས་།ཁ།ལྟར་ན་འདྤེམས་ལྷན་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་བྤེད་ཡྱིན་མུས་ཤྱིག་ས་གནས་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་དང།།སྐོར་བསྐྱོད་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པར་བསྐོ་གཞག་ཆོག་པ་ཡང་འཁོད་འདུག་པ་བཅས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་འདུག་པ་བཅས་ལ་བརྤེན་ཚོགས་ཆུང་ནས་མཐོང་ཚུལ་ཙམ་ལས་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུ་བདྤེ་མ་གྱུར་བས་གོས་ཚོགས་ནས་
དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་བཅས་ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོར་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡།ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།ཟླ་ ༡།ཚེས་ ༢༩།
ཉྱིན། 
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། 
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ།  སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས། 
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་།  སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས། 
ཚོགས་མྱི།   སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་། 
ཚོགས་མྱི།   བཀའ་ཡྱིག་དྲུང་འཕར་ལྷ་ཁང་ཚེ་རྱིང་སྟོབས་རྒྱལ། 
ཚོགས་མྱི།   བཀའ་ཡྱིག་དྲུང་གཞོན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ། 
༼༠༠་༡༨་༥༣ ད་འདྱིར་བཙན་བོལ་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་སྤེབས་བསྡད་འདུག དགོངས་འགལ་མྤེད་པ་ཞུ། འདྱི་ནོར་བཅོས་གནང་
རོགས་གནང། ༽ ༼༠༠་༢༠་༣༤ འདྱི་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་ ༤༠ ཐམ་པ་དྤེ་དག་གྱི་མཚན་ཐོ་རྤེད། ཟུར་འཛར་གཉྱིས་པ་
གསུངས་རྒྱུ་འདྱི། ༽ ༼༠༠་༢༠་༥༦ འདྱི་རང་ཁོངས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་གཞུང་གྱི་ས་དམྱིགས་ཐོག་ལ་བཞག་བཞག་པ་དྤེ་
དག་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ༽ ༼༠༠་༢༦་༣ ༤ བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།༣།༢༦ ཅྤེས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་
རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ པ་དྤེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། 
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སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ པ། 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
རྤེ་གཅྱིག་པ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས། 

སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་གཏན་འཇགས་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ཤྱིག་དགོས་པར་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྤེ་གཅྱིག་དང༌། ལས་བྤེད་
ཇྱི་དགོས་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་བཀའ་
ཤག་དང་གོ་བསྡུར་གྱིས་ལས་བྤེད་སྱིག་སོལ་ལྟར་བསྐོ་གཞག་
བ་རྒྱུ། 

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས། 
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་གཏན་འཇགས་ཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་ཤྱིག་དགོས་པར་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྤེ་གཅྱིག་
དང༌། ལས་བྤེད་ཇྱི་དགོས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་
གཏན་འབྤེབས་ཀྱིས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་
གསྤེང་དང་འབྤེལ་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་
བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ། 

 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་དྤེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་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 གཞུང་འབྤེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ པ་དྤེར་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༣ པ་འདྱི་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༣ པ། 
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༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར། 
ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
བཞྱི་པ། 
 

 
གསར་འཇུག 

ཁྱབ་ཚད། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང། 
ཁྱིམས་བཟོ། ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་བཅས་
ཀྱི་ལས་བྤེད་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡྱིན། 

དྤེ་སྔའྱི་དོན་ཚན་བཞྱི་པ་
དྤེ་བཞྱིན་ལྔ་པ་དང། ལྔ་
པ་དྤེ་དྲུག་པ། དྲུག་པ་དྤེ་
བདུན་པ། བདུན་པ་ད ྤེ་
བརྒྱད་པ། བརྒྱད་པ་དྤེ་
དགུ་པ་བཅས་སུ་བསྒྱུར་
རྒྱུ། 

དགུ་པ། 
ནང་
གསྤེས། ༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་
གསྤེས། ༢ 
 
 
 
 

ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་
དབང། 
ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང། ཚོགས་དྲུང་
ལས ་ཁུངས ་ཀ ྱི་ཐད ་བསྐ ོས ་ལས ་བ ྤེད ་མ ་
གཏོགས་བ ོད་མ ྱིའ ྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་
འཛིན་དང་། ལས་བའྱི་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྤེད་
ཡོངས་རོགས་ཀྱི་འདྤེམས་སྒྲུག་དང༌། བསྐོ་
གཞག  གནས་སར། ལས་དོན་སྦྱ ོང་བརྡར། 
གཞན་ཡང་འབྤེལ་ཆགས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་
འབྤེབས་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་རང་དབང་དང་
བདྤེན་གྱིས་བ་རྒྱུ་དང༌། ལས་བྤེད་རྣམས་ཀྱི་
བང་དོར་དང་། ཐོབ་ཐང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བཀའ་
ཤག་གྱིས་བཟོ་འགོད་ཀྱིས་འཆར་འབུལ་དང་
བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་ལས་
བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་
གྱིས་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུ། 
 
འགན་འཛིན་དང་ལས་བའྱི་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྤེད་
རྣམས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་ཕབ་པ། གནས་དབྱུང༌། རྩ་
དགོངས་ཞུ་འཁོལ། བགྤེས་ཡོལ་སྔ་བསྣུར་དང་
དུས་འགངས། བསྐྱར་བསྐོ་བཅས་སྱིག་གཞྱི་
གཞྱིར་བཟུང་བཀའ་ཤག་ནས་འཆར་འབུལ་བྱུང་
རྱིགས་ལ་འོས་མྱིན་རོག་ཞྱིབ་ཀྱིས་འོས་འཚམས་

ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་
དབང། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་དང་། 
ལས་བའྱི་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྤེད་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་
འདྤེམས་སྒྲུག་དང༌། བསྐོ་གཞག གནས་སར། 
ལས་དོན་སྦྱོང་བརྡར། གཞན་ཡང་འབྤེལ་ཆགས་
སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་
རང་དབང་དང་བདྤེན་གྱིས་བ་རྒྱུ་དང༌། ལས་བྤེད་
རྣམས་ཀྱི་བང་དོར་དང་། ཐོབ་ཐང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་
བཀའ་ཤག་གྱིས་བཟོ་འགོད་ཀྱིས་འཆར་འབུལ་
དང་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་ལས་
བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་
གྱིས་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུ། 
 
 
 
 
འགན་འཛིན་དང་ལས་བའྱི་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྤེད་
རྣམས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་ཕབ་པ། གནས་དབྱུང༌། རྩ་
དགོངས་ཞུ་འཁོལ། བགྤེས་ཡོལ་སྔ་བསྣུར་དང་
དུས་འགངས། བསྐྱར་བསྐ ོ་བཅས་ས ྱིག་གཞ ྱི་
གཞྱིར་བཟུང་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་འཆར་འབུལ་བྱུང་
རྱིགས་ལ་འོས་མྱིན་རོག་ཞྱིབ་ཀྱིས་འོས་འཚམས་

དོན་ཚན་དགུ་པ་དྤེ་བཅུ་
པར་བསྒྱུར་རྒྱུ། 
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ནང་
གསྤེས།༣ 
 
 
 
 
 
 
ནང་
གསྤེས། ༤ 

ལ་མོས་མཐུན་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ། 
 
ལས་བྤེད་སྡྤེ་ཚན་གང་རུང་དུ་མ་གཏོགས་པའྱི་
དམྱིགས་བསལ་ཁྱད་ལས་ཞབས་གཡར་ཞུ་
དགོས་དང་གཉྱིས་མོས་ཆོད་དོན་འོག་ལོ་དུས་
རྒྱས་བཅད་ཀྱིས་བསྐོ་གཞག་དགོས་རྱིགས་
སྱིག་གཞྱི་ཟུར་འགོད་ལྟར་འཆར་འབུལ་བྱུང་
ར ྱིགས ་ལ ་འ ོས ་མ ྱིན ་ར ོག ་ཞ ྱིབ ་ཀ ྱིས ་འ ོས ་
འཚམས་ལ་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ། 
 
གཞན་ཡང་ལས་བྤེད་འདྤེམས་སྒྲུག་གྱི་རྒྱུགས་
ལྤེན་ས ྱིག་གཞ ྱི་བཟོ་འག ོད་དང་རྤེས་འབྤེལ་
རྒྱུགས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་བསྐོ་འཛུགས་
ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་འཆར་འཕར་ལས་དོན་ཇྱི་བྱུང་
བསྒྲུབ་རྒྱུ། 

ལ་མོས་མཐུན་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ། 
 
རང་འཇགས། 

 
 
 
 

 
 
 
རང་འཇགས། 

བཅུ་པ། 
ནང་
གསྤེས། ༡ 
 
 
 
 
ནང་
གསྤེས། ༢ 
 
 
 
 
ནང་
གསྤེས། ༣ 
 

ལས་བྤེད་ཀྱི་སྡྤེ་ཚན། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཡོངས་
རོགས་གཤམ་གསལ་སྡྤེ་ཚན་གཉྱིས་སུ་དབྤེ་
རྒྱུ། 

ཀ  འགན་འཛིན་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྤེད། 
ཁ ལས་བའྱི་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྤེད། 

 
མ་འོངས་པར་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ་འགན་འཛིན་
སྡྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྤེད་ནང་དུའང་ཤྤེས་རྱིག་དང༌། 
ཕྱི་འབྤེལ། འཛིན་སྐྱོང་ལྟ་བུའྱི་ནང་གསྤེས་སྡྤེ་
ཚན་དབྤེ་འཐུས་ཀང༌། དྤེ་འདའྱི་དབྤེ་བ་མ་བྱུང་
བར་སྡྤེ་ཚན་གཅྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། 
 
ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང༌། ཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་བསྐོས་དྲུང་ཆྤེ་དང་ལས་
བྤེད་ཡོངས་རོགས་སྱིར་བཏང་གོང་གསལ་སྡྤེ་
ཚན་གང་རུང་དུ་གཏོགས་རྒྱུ་ཡང༌། རྒན་རྱིམ་
དང༌། གནས་སར། འོས་ཆོས་བཅས་ཀྱི་ཐད་སྡྤེ་
ཚན་ཟུར་བཅད་ཡྱིན། འོན་ཀང་ཆྤེས་མཐོའ ་ི

ལས་བྤེད་ཀྱི་སྡྤེ་ཚན། 
རང་འཇགས། 
 
 
རང་འཇགས། 
རང་འཇགས། 
 
རང་འཇགས། 
 
 
 
 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 

དོན་ཚན་བཅུ་པ་དྤེ་བཅུ་
གཅྱིག་པར་བསྒྱུར་རྒྱུ། 
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ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང༌། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་
སུ་ཡོད་པའྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་བྤེད་སུའང་སྱིག་
གལ་སྡྤེ་ཚན་སྱིའྱི་ནང་བསྡད་རྒྱུར་འདྤེམས་པ་
ཡྱིན་ན་དྤེ་དོན་ཆོག་རྒྱུ་དང་། བགྤེས་ཡོལ་གྱི་
ཐོབ་ཐང་སྱི་འགྤེ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ཁྱིམས་ཡྱིག་
དང་སྱིག་གཞྱི་ཁག་ཏུ་ཁ་གསལ་བ་རྣམས་ཕུད། 
དྤེ་བྱིངས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུའྱི་
ལས་བྤེད་པ་རྣམས་ཀྱི་བང་དོར་དང་། ཐོབ་ཐང་
གྱི་སྱིག་གཞྱི་སྱི་མཚུངས་ཡྱིན། 

བཅུ་གཅྱིག་
པ། 
ནང་

གསྤེས། ༡ 
 
 
 

ནང་
གསྤེས། ༢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ནང་
གསྤེས། ༣ 

 
 
 
 
 

ལས་བྤེད་ས་མྱིག 
བོད་མྱིའ ྱི་ས ྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱ ོང་འོག་
ལས་བྤེད་གནས་རྱིམ་ཡ ོངས་རོགས་ཀ ྱི་ས་
མྱིག་ཇྱི་ཡོད་ཐོག་ལས་བྤེད་མྱིང་གཞུང་མ་དྤེབ་
ཁ་གསལ་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་
ལས་ཁུངས་སུ་རྒྱུན་ཉར་བྤེད་དགོས། 
 
ལོ་གཉྱིས་རྤེའྱི་མཚམས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་
འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་རྤེ་བཙུགས་ཏྤེ་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བྤེད་
ས་མྱིག་གསར་གཏོད་དང༌། ཕྱིར་བསྡུ། བརྤེ་
སྒྱུར་བཅས་གང་དག ོས ་བ ་རྒྱུ ་དང༌། ཆ ྤེས ་
མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང༌། ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་པའྱི་ས་མྱིག་གསར་གཏོད་
དང༌། ཕྱིར་བསྡུ། བརྤེ་སྒྱུར་བཅས་གང་དགོས་
ཁུངས་སོ་སོ་ནས་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ལག་བསྟར་བ་
རྒྱུ། 
 
ས་མྱིག་གསར་གཏོད་དང་ཕྱིར་བསྡུ་ཇྱི་བས་
འཆར་ལོའ་ིལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས་སུ་ཚུད་པ་བྤེད་
དགོས། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཟྱིན་
རྤེས་ས་མྱིག་གསར་གཏོད་གཏན་འཁྤེལ་བར་
ངོས་འཛིན་གྱིས་དྤེར་གཏན་འཇགས་ལས་བྤེད་
འདྤེམས་བསྐོ་བ་རྒྱུ་དང༌། དྤེའྱི་བར་འཕྲལ་སྤེལ་
ལས་བྤེད་འཇོག་དག ོས། ལས་དོན་གསར་

ལས་བྤེད་ས་མྱིག 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྤེད་གནས་རྱིམ་
ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ས་མྱིག་ཇྱི་ཡོད་ཐོག་ལས་བྤེད་
མྱིང་གཞུང་མ་དྤེབ་ཁ་གསལ་ལས་བྤེད་འདྤེམས་
བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་ཁུངས་སུ་རྒྱུན་ཉར་བྤེད་
དགོས། 
 
ལོ་གཉྱིས་རྤེའྱི་མཚམས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་
འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་རྤེ་བཙུགས་ཏྤེ་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བྤེད་ས་
མྱིག་གསར་གཏོད་དང༌། ཕྱིར་བསྡུ། བརྤེ་སྒྱུར་
བཅས་གང་དག ོས་བ་རྒྱུ་ཡང་། ཆྤེས་མཐོའ ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང༌། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ལས་བྤེད་པའྱི་ས་མྱིག་གསར་གཏོད་དང༌། 
ཕྱིར་བསྡུ། བརྤེ་སྒྱུར་བཅས་གང་དགོས་ཁུངས་
སོ་སོ་ནས་འཛིན་སྐྱ ོང་བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་
འབུལ་སྙན་གསྤེང་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུ། 
 
ས་མྱིག་གསར་གཏོད་དང་ཕྱིར་བསྡུ་ཇྱི་བས་
འཆར་ལོའ ་ིལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས་སུ་ཚུད་པ་བྤེད་
དགོས། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཟྱིན་
རྤེས་ས་མྱིག་གསར་གཏོད་གཏན་འཁྤེལ་བར་
ངོས་འཛིན་གྱིས་དྤེར་གཏན་འཇགས་ལས་བྤེད་
འདྤེམས་བསྐོ་བ་རྒྱུ་དང༌། དྤེའྱི་བར་འཕྲལ་སྤེལ་
ལས་བྤེད་འཇོག་དགོས། ལས་དོན་གསར་གཏོད་

དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ་
དྤེ་བཅུ་གཉྱིས་པ། བཅུ་
གཉྱིས་པ་བཅུ་གསུམ། 
བཅུ་གསུམ་པ་བཅུ་བཞྱི། 
བཅུ་བཞ ྱི་བཅ ོ་ལྔ ་པར་
བསྒྱུར་རྒྱུ། 
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ནང་
གསྤེས། ༤ 

 

གཏོད་དང༌། རྒྱ་བསྐྱྤེད་ཀྱིས་ས་མྱིག་གསར་པ་
མ་བཟོས་མཐུ་མྤེད་བྱུང་ཚེ། སྐབས་མཚམས་
བཀའ་ཤག་ནས་ས་མྱིག་གསར་གཏོད་ཀྱིས་
ལས་བྤེད་འདྤེམས་ལྷན་དུ་ཡྱིག་ཐོག་སྙན་སྤེང་
ཞུ་དགོས། 
 
ས་མྱིག་ཡོངས་རོགས་ལ་སྡྤེ་ཚན་དང༌། གནས་
རྱིམ། ལས་འགན། ཕོགས་རྱིམ། ཤྤེས་ཚད། 
ལོ་ཚད། ཕོ་མོའ ་ིཁྱད་པར་ཡོད་མྤེད། གཞན་
ཡང་དགོས་ངྤེས་ཀྱི་ཆ་རྤེན་གཞན་དག་བཅས་
གསལ་འཁོད་ཀྱིས་ལས་བྤེད་འདྤེམས་སྒྲུག་གྱི་
རྒྱུགས་ལྤེན་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་
དགོས། 

དང༌། རྒྱ་བསྐྱ ྤེད་ཀ ྱིས ་ས ་མ ྱིག ་གསར་པ ་མ ་
བཟོས་མཐུ་མྤེད་བྱུང་ཚེ། སྐབས་མཚམས་ས་
མྱིག་གསར་གཏོད་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ལས་
བྤེད་འདྤེམས་ལྷན་དུ་ཡ ྱིག ་ཐོག་སྙན་ས ྤེང་ཞུ ་
དགོས། 
 
རང་འཇགས། 

བཅོ་ལྔ་པ། 
ནང་
གསྤེས། ༡ 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་
གསྤེས། ༢ 
 
 
ནང་
གསྤེས། ༣ 
 
 
 
 
 

ལས་བའྱི་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྤེད་གསར་
འདྤེམས། 

ལས་བའྱི་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ཁོངས་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཐོན་
ཏྤེ་བཀའ་ཤག་ནས་གསར་བསྐོའ་ིཞུ་བསྐུལ་བྱུང་
མཚམས་ལས་བྤེད་འདྤེམས་སྒྲུག་གྱི་རྒྱུགས་
ལྤེན་སྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་གྱི་གནས་ཚུལ་
འཁོད་པའྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ་
དང༌། གསལ་བསགས་སུ་གསལ་བའྱི་འ ོས་
ཆོས་ཚང་བ་ཁོ་ནས་འཚང་སྙན་འབུལ་ཆོག 
 
ལས་བའྱི་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྤེད་དུ་གཏོགས་པ་
ཡྱིན་ན་རང་ལོ་ ༤༠ བར་འདྤེམས་རྒྱུགས་སུ་
ཞུགས་ཆོག 
 
རྒན་དྲུང་གནས་རྱིམ་ཡན་ཆད་དུ་འཛུལ་ཞུགས་
བྤེད་མཁན་ལས་བྤེད་ཡྱིན་ན་གཏན་འབྤེབས་ལོ་
ཚད་ནས ་མང་མཐའ་ལ ོ་ལྔ ་བར ་དམ ྱིགས ་
བསལ་གོ་སྐབས་སྤྲོད་འཐུས། སྙན་ཤོག་སྡྤེ་
ཚན་གང་ཡྱིན་དྤེའྱི་གོང་རྱིམ་ནས་འབུལ་བརྒྱུད་
རྒྱབ་གཉྤེར་ཡོད་པ་དང༌། འདས་མ་ཐག་པའྱི་ལོ་
བསྟུད་མ་གསུམ་གྱི་གསང་བའྱི་སྙན་ཤོག་རྤེའུ་

ལས་བའྱི་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྤེད་གསར་འདྤེམས། 
 
རང་འཇགས། 
 
 
 
 
 
 
 
རང་འཇགས། 
 
 
 
རང་འཇགས། 
 
 
 
 
 
 

དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ་དྤེ་
བཅུ་དྲུག་པར་བསྒྱུར་རྒྱུ། 
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ནང་
གསྤེས། ༤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་
གསྤེས། ༥ 
 
 
 
 
 
ནང་
གསྤེས། ༦ 
 

མྱིག་དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱིས་དྤེའྱི་ནང་བརོད་ཚིག་ངན་
པ་གཅྱིག་ཀང་མྤེད་ན་རྒྱུགས་སྤྲོད་དུ་འབོད་
འཐུས། 
 
སྡྤེ་ཚན་གཉྱིས་ཀའྱི་ལས་བྤེད་སུའང་གནས་
རྱིམ་གོང་མར་རྒྱུགས་འཕྲོད་བཀོད་སྱིག་བྱུང་
བ་དང༌། ཆྤེས ་མཐོའ ་ིཁ ྱིམས་ཞ ྱིབ ་ཁང་དང་
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་
བྤེད་སུ་ཞྱིག་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་བྤེད་དུ་བཀོད་
སྱིག་བྱུང་བ། དྤེ་བཞྱིན་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་བྤེད་
སུ་རུང་གོང་གསལ་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐད་
བསྐོས་ལས་བྤེད་དུ་རྒྱུགས་འཕྲོད་བཀོད་སྱིག་
བྱུང་བསྟུན་སྔོན་གྱི་ཞབས་ཡུན་ཇྱི་ཡོད་ཞབས་
ལོའ ་ིཁོངས་སུ་བརྩྱི་རྒྱུ་ཡང༌། ཟླ་དྲུག་ཚོད་ལྟ་
ངྤེས་པར་བརྒྱུད་དགོས། 
 
ཞབས་གཡར་དུ་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་
གནས་རྱིམ་གང་དུའང་ལོ་རྒྱུས་འགྤེངས་ཤོག་
དཔྱད་ཞྱིབ་ཐོག འབྱི་རྒྱུགས་མ་དགོས་ཀང༌། 
ངོ་འཕྲད་རྒྱུགས་སྤྲོད་དགོས་མྱིན་ལས་བྤེད་
འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ག ྱིས ་ཐག་གཅོད་བ་
འཐུས། 
 
ཐུན་མོང་བ་དང་ཁྱད་པར་བའྱི་ས་མྱིག་སོ་སོའ་ི
ཆྤེད་རྒྱུགས་ཐོན་རྣམས་ཨང་ཐོབ་མང་ཉུང་གྱི་
གོ་རྱིམ་ལྟར་རྩྤེ་བཏོག་གྱིས་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཇྱི་
ཡོད་ལྟར་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ་དང༌། འདྤེམས་བསྐོ་
གསལ་བསགས་དང་པོ་ཐོན་ཉྱིན་ནས་ཉྱིན་ ༡༨༠ 
རྱིང་མྱིང་ཐོ་བདག་ཉར་གྱིས་སྔོན་བསྐོས་ཞབས་
བཅར་མ་ཞུས་པའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཚབ་དང༌། དུས་
ཡུན་མ་རོགས་གོང་ས་མྱིག་སྟོང་པ་གསར་ཐོན་
བཅས་ལ་མྱིང་མཚམས་གར་འཁྤེལ་ནས་བསྐོ་
གཞག་བ་རྒྱུ། གོང་གསལ་དུས་ཡུན་འདས་
རྤེས་རྒྱུགས་ཐོན་མྱིང་ཐོ་རྩྱིས་མྤེད་བ་རྒྱུ། 

 
 
 
 
སྡྤེ་ཚན་གཉྱིས་ཀའྱི་ལས་བྤེད་སུའང་གནས་རྱིམ་
གོང་མར་རྒྱུགས་འཕྲོད་བཀོད་སྱིག་བྱུང་བསྟུན་
སྔོན་གྱི་ཞབས་ཡུན་ཇྱི་ཡོད་ཞབས་ལོའ ་ིཁོངས་
སུ ་བརྩ ྱི་རྒྱུ ་ཡང༌། ཞབས་ཡུན་སྔ ་མའ ྱི་སྡ ྤེབ ་
གསོག་གུང་སྤེང་རྩྱིས་ཁུར་མྱི་ཆོག།ཟླ་དྲུག་ཚོད་
ལྟ་ངྤེས་པར་བརྒྱུད་དགོས། 
 
 
 
 
 
 
རང་འཇགས། 
 
 
 
 
 
 
རང་འཇགས། 
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བཅུ་དྲུག་
པ། 
ནང་
གསྤེས། ༡ 
 
 
 
 
 
 
ནང་
གསྤེས། ༢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་
གསྤེས། ༣ 
 
 
 
 
 
ནང་

ལས་བྤེད་གནས་སར། 
སྡྤེ་ཚན་གཉ ྱིས ་ཀའ ྱི་ལས་བ ྤེད་རྣམས་ཚ ོད་
བལྟའྱི་དུས་ཡུན་ཕུད་པའྱི་གནས་རྱིམ་གཅྱིག་ཏུ་
མུ་མཐུད་ཞབས་ལོ་བདུན་ཧྱིལ་པོར་ལོན་པ་
རྣམས་གནས་རྱིམ་གོང་མར་གནས་སར་བ་
རྒྱུ འ ྱི་འ ོས ་ཆ ོས ་ཚང ་བ ་ཡ ྱིན །  ལས ་ད ོན ་
མཚམས་འཇོག་བྤེད་དུ་བཅུག་པ་དང༌། ཕོགས་
མ ྤེད ་གུང་གས ྤེང་བཅས་ཀ ྱི་དུས ་ཡུན་ག ོང་
གསལ་ཞབས་ལོའ་ིཁོངས་སུ་མྱི་བརྩྱི། 
 
ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་དང་ ༧ པ་སོ་སོར་ཞབས་
ལོ་བདུན་ལོངས་པའྱི་གནས་རྱིམ་གཅྱིག་པའྱི་
ལས་བྤེད་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་འདས་མ་ཐག་པའྱི་
ལོ་གསུམ་གྱི་གསང་སྙན་རྤེའུ་མྱིག་སྱི་དང་ཁྱད་
པར་གནས་སར་འོས་མྱིན་གྱི་རྤེའུ་མྱིག་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་གྱིས་བརོད་ཚིག་ངན་པ་གཅྱིག་ཀང་མྤེད་
པ་དང༌། གནས་སར་འོས་པའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཡོད་
རྱིགས་རྣམས་གནས་སར་བ་རྒྱུའྱི་མྱིང་ཐོ་རྒན་
གཞོན་གལ་རྱིམ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་བཟོས་ཏྤེ་
གནས་རྱིམ་གོང་མར་གནས་སར་བ་རྒྱུ་དང༌། 
ཟླ་དྲུག་ནང་ཚུན་གནས་རྱིམ་གོང་མའྱི་ས་མྱིག་
སྟོང་པ་མ་ཐོན་ན་འོས་མྱི་སྤེར་དྤེར་གནས་རྱིམ་
གོང་མར་གནས་སར་བ་རྒྱུ་དང་གནས་སར་
འདྱི་རྱིགས་གནས་སར་གྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་ནང་བརྩྱི་
མྱི་དགོས། 
 
ཞབས་ལ ོ་ཚང་ཡང་གསང་སྙན་ཐ ོག ་ནས ་
གནས་སར་འོས་ཆོས་མ་ཚང་བའྱི་རྱིགས་ལ་རྒྱུ་
མཚན་གསལ་བཀོད་ཀྱི་ཡྱིག་ཆུང་སྤྲད་དྤེ་དོ་
བདག་ས ོ་ས ོར ་ལ ྤེགས་བཅ ོས ་གཏ ོང་རྒྱུའ ྱི་
གཞྤེན་བསྐུལ་བྤེད་དགོས་ཤྱིང༌། ལོ་གཉྱིས་
མཚམས་ནས་བསྐྱར་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ། 
 
གནས་རྱིམ་གོང་མར་གནས་སར་ཆྤེད་ས་མྱིག་

ལས་བྤེད་གནས་སར། 
རང་འཇགས། 
 
 
 
 
 
 
 
 
རང་འཇགས། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
རང་འཇགས། 
 
 
 
 
 
 
རང་འཇགས། 

དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ་དྤེ་
བཅུ་བདུན་དང། བཅུ་
བདུན་པ་དྤེ་བཅོ་བརྒྱད། 
བཅ ོ་བརྒྱད་པ ་ད ྤེ་བཅུ ་
དགུ་པར་བསྒྱུར་རྒྱུ། 
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གསྤེས། ༤ 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་
གསྤེས། ༥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་
གསྤེས། ༦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

སྟོང་པ་ཡ ོད་པ་དང༌། གནས་རྱིམ་འོག་མའྱི་
ལས ་བ ྤེད ་གནས ་ར ྱིམ ་ད ྤེར ་ཚ ོད ་བལྟ ་དང་
ཕ ོགས་མ ྤེད་གུང་གས ྤེང་དུས་ཡུན་ཕུད་ལ ོ་
གཉྱིས་ལས་ལྷག་ཞབས་ཞུས་ཟྱིན་པ། གསང་
སྙན་རྤེའུ་མྱིག་གྱི་བརོད་ཚིག་ལྤེགས་ཤོས་མང་
བ་ཡོད་པ་བཅས་བྱུང་ན་རྒན་རྱིམ་ལྟར་གནས་
སར་བ་འཐུས། 
 
གནས་སར་གོ་རྱིམ་ཞབས་ལོ་རྒན་རྱིམ་ལ་ངྤེས་
པར་ལྟོས་དགོས་ཀང་དམྱིགས་བསལ་བས་
རྤེས་ཅན་གྱི་ལས་བྤེད་གསང་སྙན་དུ་རྒན་རྱིམ་
རྤེས་མོས་མ་སྒུག་པར་གནས་སར་བ་དགོས་
ཀྱི་ལོ་གཉྱིས་བསྟུད་མར་རྒྱབ་གཉྤེར་འབྤེལ་
ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཡོད་པ་དང༌། དྤེ་ཐོག་
བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གཉྤེར་བྱུང་ཚེ་ལས་བྤེད་
འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་སྟྤེ་ལྷན་ཚོགས་སྱི་མོས་བྱུང་ན་རྒན་རྱིམ་
རྤེས་མོས་མ་སྒུག་པར་གནས་སར་བ་འཐུས། 
འདྱི་རྱིགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིབ་གསལ་ཡྱིག་ཐོག་
ཏུ་འགོད་དགོས། 
 
གནས་སར་གང་ཡང་དྤེ་མ་ཐག་པའྱི་གནས་རྱིམ་
གོང་མ་དྤེར་མ་གཏོགས་གནས་རྱིམ་གཅྱིག་
ལས་མང་བ་རྒྱངས་སར་ནམ་ཡང་མྱི་ཆོག འོན་
ཀང་གནས་སར་དང་ལྤེན་མ་ཞུས་ཚེ་དོ་བདག་
གང་དྤེར་གནས་སར་མ་ཞུས་པའྱི་དུས་ཚེས་
ནས་ལོ་བདུན་རྱིང་གནས་སར་བ་རྒྱུའྱི་འོས་
ཆོས་ཚང་བར་ངོས་འཛིན་མྱི་དགོས། དང་ལྤེན་
མ ་ཞུས་ཚ ེ་འད ྤེམས་ལྷན་ནས་གནས་སར་
གནང་ཚེས་ནས་ཟླ་གངས་ ༣  ནང་ཚུད་དོ་
བདག་ནས་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཞུ་ཡྱིག་ཕུལ་འབོར་
ཟྱིན་པ་དགོས། གནས་རྱིམ་གཅྱིག་གནས་སར་
བྱུང་རྤེས་གནས་སར་རྤེས་མའྱི་འོས་ཆོས་དང༌། 
ལོ་དུས་གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་ཏུ་འཁོད་པ་

 
 
 
 
 
 
 
 
རང་འཇགས། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
རང་འཇགས། 
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ནང་
གསྤེས། ༧ 

ལྟར་ཚང་དགོས། 
 

མྤེད། 

 
 
ཁྱིམས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང། ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་གསར་བསྐོ་དང། གནས་སོ། 
གནས་སར། ལས་འགན་བཀོད་སྱིག་བཅས་མ་
གནང་གོང་ཁུངས་སོ་སོར་གོ་བསྡུར་དགོས་རྒྱུ། 

 
 
གསར་འཇུག 

བཅུ་དགུ་
པ། 
ནང་
གསྤེས། ༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་
གསྤེས། ༢ 
 
 
 
 
 

དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག  
ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་གཞུང་གྱི་དོན་གཅོད་རྣམས་
བཀའ་བ ོན ་ཚང་འཛ ོམས ་ཞ ྱིབ ་ག ོས ་དག ་
འདྤེམས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་ནས་བསྐོ་འཛུགས་
གནང་བར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་
མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་མཚན་གནས་བསྩལ་རྒྱུར་
ས ྱིག ་གཞ ྱི་འད ྱིའ ྱི་ད ོན་ཚན་ཁག་དང་བསྟུན་
གནང་མ་དགོས་ཤྱིང༌། བསྐོ་གཞག་འདྱི་རྱིགས་
ཀྱི་མྱི་འགོ་ལས་བྤེད་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་
ཕོགས་རྱིམ་དང་ཁྤེ་ཕན་གཞན་དག་བསྐོ་གཞག་
དང་ཆབས་ཅྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་རྒྱུ་དང༌། 
ལས་བྤེད་ཅྱིག་ཡྱིན་ན་དོན་གཅོད་ལས་རྒྱུན་
རྱིང་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་དང་དྤེའྱི་ཐ ོབ་ཐང་
ཡོད་ཅྱིང༌། སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ལོ་བཞྱི་ཟྱིན་
མཚམས་གནས་སོ་བ་རྒྱུ་དང། དགོས་གལ་
དམྱིགས་བསལ་ཅན་བྱུང་རྱིགས་ལ་ལོ་གཉྱིས་
ཕར་འགངས་ཆོག་རྒྱུ། དོན་གཅོད་འཁྱུར་རྤེས་
སྱི་མཚུངས་གནས་སར་བྱུང་ན་ལས་དྤེ་མྱིན་
སྔོན་མའྱི་གནས་རྱིམ་དང༌། རྒན་རྱིམ་གང་ཡྱིན་
གྱི་གལ་མཚམས་རང་སོར་གནས་རྒྱུ། 
 
བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་
པར་གསང་བའ ྱི་ལས ་བ ྤེད ་མ ྱི་འག ོ་གསར་
འད ྤེམས ་བ ྤེད ་ཕ ོགས ་ཀ ྱི་འཆར་གཞ ྱི་ཞ ྱིབ ་
གསལ་བཀའ་ཤག་ཏུ་འབུལ་རྒྱུ་དང༌། བཀའ་
ཤག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་སྟངས་འཛིན་གནང་སྟྤེ་
འོས་བབས་མཆྱིས་རྱིགས་ལས་བྤེད་འདྤེམས་
ལྷན་དུ་འབུལ་རྒྱུ། ལས་བྤེད་འདྤེམས་ལྷན་ནས་

དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག  
རང་འཇགས། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
རང་འཇགས། 

 
 
 

 
 
 

དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ་དྤེ་
ཉྱི་ཤུ་དང། ཉྱི་ཤུ་དྤེ་ཉྤེར་
གཅ ྱིག  ཉྤེར ་གཅ ྱིག ་ད ྤེ་
ཉྤེར་གཉྱིས། ཉྤེར་གཉྱིས་
ད ྤེ་ཉ ྤེར ་གསུམ ། ཉ ྤེར ་
གསུམ་དྤེ་ཉ ྤེར་བཞ ྱི་པ ་
བཅས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུ། 



19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་
གསྤེས། ༣ 
 

བཀའ་ཤག་དང་ག ོ་བསྡུར་ག ྱིས ་དམ ྱིགས ་
བསལ་ཁྱད་ལས་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་
འཛུགས་དང་འབྤེལ་བརག་དཔྱད་ཞྱིབ་འཇུག་
ག ྱིས ་འད ྤེམས ་སྒྲུག ་ཇ ྱི་བྱུང་ལས ་བ ྤེད ་ས ྱི་
མཚུངས་ལྟར་ངོས་བཞྤེས་བསྐོ་གཞག་བསྩལ་
རྒྱུ། འོན་ཀང་གསལ་བསགས་གནང་མ་དགོས་
པ་ཡྱིན། 
 
འགན་འཛིན་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྤེད་ཟུང་དྲུང་མན་
དང༌། ལས་བའྱི་སྡྤེ་ཚན་གཉྱིས་ཀའྱི་གནས་རྱིམ་
གང་འོས་ཐོག་སྐད་ཡྱིག་ཚད་འཕྤེར་ཅན་གྱི་
དག ོས་ངྤེས ་ལས་བྤེད་བསྐོ་གཞག་མ ྱི་བ ྤེད ་
ཐབས་མྤེད་བྱུང་སྐབས་བཀའ་ཤག་ནས་ཁུངས་
འཕྤེར་རྒྱུ་མཚན་དང་སགས་ལས་བྤེད་ས་མྱིག་
ཇྱི་དགོས་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་
འཆར ་འབུལ ་གནང ་རྒྱུ ་དང ༌།  ལས ་བ ྤེད ་
འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་
དགོས་གལ་གཟྱིགས་ཚེ་འདྤེམས་བསྐོ་ཆོག་རྒྱུ། 
དྤེ་འདའྱི་རྱིགས་སྐབས་བབས་མཁོ་གནད་ལ་
གཞྱིགས་ཏྤེ་མང་མཐར་ལོ་རྤེར་ལས་བྤེད་སྱི་
ཡོངས་ས་མྱིག་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་ལས་མ་མང་བ། 
གཞྱི་རྩའྱི་ཆ་རྤེན་དང༌། ལོ་ཚད། བསྐོ་ལམ་
བཅས་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་
འདྤེམས་རྒྱུགས་སྱིག་གཞྱི་རྩ་བཟུང་བ་རྒྱུའང༌། 
ཤྤེས་ཚད་ལག་འཁྱྤེར་ངྤེས་པར་མྱི་དགོས། 

 
 
 
 
 
 
 
 
འགན་འཛིན་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྤེད་ཟུང་དྲུང་མན་
དང༌། ལས་བའྱི་སྡྤེ་ཚན་གཉྱིས་ཀའྱི་གནས་རྱིམ་
གང་འ ོས ་ཐ ོག་སྐད་ཡ ྱིག ་ཚད་འཕ ྤེར་ཅན་ག ྱི་
དགོས་ངྤེས་ལས་བྤེད་བསྐོ་གཞག་མྱི་བྤེད་ཐབས་
མྤེད་བྱུང་སྐབས་བཀའ་ཤག་ནས་ཁུངས་འཕྤེར་
རྒྱུ ་མཚན་དང་སགས་ལས་བ ྤེད་ས ་མ ྱིག ་ཇ ྱི་
དག ོས་ལས་བ ྤེད་འད ྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་
འཆར་འབུལ་གནང་རྒྱུ་དང༌། ཁྱིམས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་དང། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཡང་དྤེ་
ལྟའྱི་ལས་བྤེད་དགོས་རྱིགས་རྒྱུ་མཚན་དང་
སགས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ལས་བྤེད་འདྤེམས་
བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་འབུལ་རྒྱུ། ལས་བྤེད་འདྤེམས་
བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་དགོས་གལ་
གཟྱིགས་ཚེ་འདྤེམས་བསྐོ་ཆོག་རྒྱུ། དྤེ་འདའྱི་
རྱིགས་སྐབས་བབས་མཁོ་གནད་ལ་གཞྱིགས་ཏྤེ་
མང་མཐར་ལོ་རྤེར་ལས་བྤེད་སྱི་ཡོངས་ས་མྱིག་
བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་ལས་མ་མང་བ། གཞྱི་རྩའྱི་ཆ་རྤེན་
དང༌། ལོ་ཚད། བསྐ ོ་ལམ ་བཅས་ལས་བ ྤེད ་
འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འདྤེམས་རྒྱུགས་སྱིག་
གཞྱི་རྩ་བཟུང་བ་རྒྱུའང༌། ཤྤེས་ཚད་ལག་འཁྱྤེར་
དགོས་ངྤེས་མྤེད། 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་
བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༣ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པ་གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། ཚོགས་ཆུང་
གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པ། 

 
༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར། 

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
གསུམ་པ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས། 

བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༡ པའྱི་ནང་གསལ་ལྟར་
གཏན་འཇགས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་སྱི་ཁྱབ་
དྲུང་ཆྤེ་གཅྱིག་དང༌། དྤེའྱི་འོག་འགན་འཛིན་སྡྤེ་ཚན་
དང༌། ལས་བའྱི་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ས་དམྱིགས་ཇྱི་དགོས་
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཐག་གཅོད་
ལྟར་དགོས་པ་ཡྱིན། 
 
 
 
མྤེད། 

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས། 
༡ བཅའ ་ཁ ྱིམས ་ད ོན ་ཚན ་ ༦༡  པའ ྱི་ནང ་

གསལ་ལྟར་གཏན་འཇགས་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་སུ་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྤེ་གཅྱིག་དང༌། དྤེའྱི་
འོག་འགན་འཛིན་སྡྤེ་ཚན་དང༌། ལས་བའྱི་སྡྤེ་
ཚན་གྱི་ས་མྱིག་ཇྱི་དགོས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས ་ཚ ོགས་ཆུང་ག ྱིས ་ཐག ་གཅོད་ལྟར་
བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་འབུལ་སྙན་གསྤེང་
གྱིས་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་
བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ། 

༢ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་འཕོ་
ལྤེན་དང་གནས་སར་གནང་རྒྱུ་བཅས་ལ་
བཀའ་ཤག་དང་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཁང་ནས་ས ྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་མཉམ་ག ོ་
བསྡུར་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
གསར་འཇུག 

བཞྱི་པ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྤེའྱི་འོས་
ཆོས། 

ཕྱིར་བསྡུ། 
 

དོན་ཚན་ལྔ་པ་བཞྱི་
པར་བསྒྱུར་རྒྱུ། 
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ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྤེར་བསྐོ་
གཞག་བ་རྒྱུའྱི་སྐྱྤེ་བོ་གང་དྤེར་གཤམ་གསལ་འོས་
ཆོས་རྣམས་ཚང་དགོས། 

༡ བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་རང་ལོ་སུམ་ཅུ་ཡན་ལོན་
པ། 

༢ ཁྱིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉྤེས་ཕོག་ཟྱིན་པ་
མ་ཡྱིན་པ། 

༣ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁོངས་གཏོགས་
དང་བཅས་པའྱི་ལས་བྤེད་ནས་གནས་
དབྱུང་བཏང་བ་མ་ཡྱིན་པ། 

༤ བུ་ལ ོན ་སྒྲུབ ་འཇལ ་མ ྱི་ཐུབ ་པ ་དང༌། 
གཞུང་དངུལ་རྩྱིས་ཆད་འབུལ་བསྡད་
ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

༥ སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་གང་རུང་གྱི་ཚོགས་
མྱི་མ་ཡྱིན་པ། 

༦ མང་གཙ ོ་དང ་ག ོས ་ཚ ོགས ་ཀ ྱི་ལམ ་
ལུགས་ལ་སྦྱངས་པ་ཆྤེ་ཞྱིང༌། ལས་དོན་
ལ་མོང་གོམས་ཡོད་པ་བཅས། 

ཕྱིར་བསྡུ། 

དྲུག་པ། སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྤེའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང༌། 
༡ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྤེའྱི་

ལས་གནས་རྒྱུན་སོལ་ལྟར་རང་ལོ་ ༦༠ ཧྱིལ་
པོ་ལོན་མཚམས་བགྤེས་ཡོལ་འགོ་དགོས་པ་
དང༌། འོན་ཀང་ཚོགས་གཙོ་ཐུན་མོང་ངམ། སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་དགོས་གལ་གཟྱིགས་
ཚ ེ་དུས ་ནས ་དུས ་སུ ་བག ྤེས ་ཡ ོལ ་ཕར ་
འགངས་ཆོག་རྒྱུ། 

༢ ཚོགས་གཙོ་ཐུན་མོང་ངམ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་སུ་རུང་ནས་རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་བསྡུར་གྱིས་
རྒྱུན་ལས་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་མོས་མཐུན་
བྱུང་ན་མ་གཏོགས་ཚོགས་དྲུང་གནས་སོས་
མྱི་ཆོག 

༣ ཚོགས་གཙོ་ཐུན་མོང་ངམ་སྱི་འཐུས་སུ་རུང་
ནས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྤེ་
གནས་དབྱུང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་ལ་སྱི་

ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
 
 
 
 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
 
 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 
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འཐུས་རྩ་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་མོས་
མཐུན་བྱུང་ན་ལས་གནས་དབྱུང་མྱི་ཆོག 

༤ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྤེའྱི་
གནས་རྱིམ་བཀའ་དྲུང་དང་འད་མཉམ་ཡྱིན་པ་
དང༌། བཞུགས་གལ་བཀའ་དྲུང་དང་ཚོགས་
དྲུང་སོ་སོའ་ིཞབས་ལོ་རྒན་གཞོན་ལྟར་དགོས་
རྒྱུ། 

༥ གནས་སོས་ཆོག་པའྱི་ཚོགས་དྲུང་དྤེས་རང་
མོས་གནས་སོས་ཞུས་རྱིགས་ཚོགས་གཙོ་
ཐུན་མ ོང་ག ྱིས ་ས ྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང༌། 
བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་ཐོག་ཚབ་གསར་བསྐོ་
གཞག་བྱུང་འཕྲལ་གནས་སོས་བ་འཐུས། 

 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
 
 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 

བདུན་པ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྤེ་བསྐོ་
གཞག 

༡ བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༡ དགོངས་དོན་
ལྟར། ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་
པས་སྱིད་སྐྱོང་དང་གོ་བསྡུར་གྱིས་ལས་བྤེད་
སྱིག་སོལ་ལྟར་ཐད་བསྐོའམ། གནས་སོས། 
ཞབས་གཡར། གནས་སར་གང་རུང་གྱི་ལམ་
ནས་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ། 

༢ ཐད་བསྐོ་བ་རྒྱུར་ངྤེས་ཚེ། སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ 
༤ པ་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་འོས་ཆོས་བཀོད་
པའྱི་དྱིལ་བསགས་ཁྱབ་ཆྤེ་བས་ཐོག་ལས་
བྤེད་དང༌། ལས་བྤེད་མ་ཡྱིན་པ་འཚང་སྙན་
འབུལ་མཁན་ཇྱི་བྱུང་རོག་ཞྱིབ་ཀྱིས་འོས་ཆོས་
ཚང་རྱིགས་རྣམས་འབྱི་རྒྱུགས་དང་ངོ་འཕྲད་
རྒྱུགས་སྤྲོད་དུ་ངོ་འབོད་བ་དགོས། གནས་
རྱིམ་དང་སྡྤེ་ཚན་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ལས་བྤེད་
འདྤེམས་སྒྲུག་གྱི་རྒྱུགས་ལྤེན་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་
དགོས། 

༣ གནས་སོས་བ་རྒྱུར་ངྤེས་ཚེ། དྲུང་ཆྤེ་ཞྱིག་
སྱིག་གཞྱི་ལྟར་གནས་སོས་བ་རྒྱུ། 

༤ གནས་སར་བ་རྒྱུར་ངྤེས་ཚེ། དྲུང་ཆྤེ་ལས་

ཕྱིར་བསྡུ། 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
 
 
 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 
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འཕར་གནས་སར་འོས་ཆོས་ཚང་བ་ཞྱིག་སྱིག་
གཞྱི་ལྟར་ལས་བྤེད་འདྤེམས་ལྷན་དུ་གནས་
སར་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། གནས་སར་བྱུང་
འཕྲལ་ཚོགས་དྲུང་དུ་བཀོད་སྱིག་བ་རྒྱུ། 

༥ ཞབས་གཡར་བ་རྒྱུར་ངྤེས་ཚེ། བཀའ་ཤག་
དང་གོ་བསྡུར་ཐོག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་
ཐད་ཀར་ཞབས་གཡར་བ་རྒྱུ། 

 
 
 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 

བརྒྱད་པ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་གཞན་བསྐོ་
གཞག 

 ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་གཞན་དག་
སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྤེའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ལྟར་ཚོགས་གཙོ་
དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་བཀའ་ཤག་དང་གོ་
བསྡུར་གྱིས་སྱིག་སོལ་ལྟར་ཐད་བསྐོའམ་ཞབས་
གཡར། གནས་སོས་ཞབས་གཡར་དང༌། གནས་
སར་གང་རུང་གྱི་ལམ་ནས་བ་རྒྱུ་དང༌། ཐབས་
ལམ་གང་དུ་ང ྤེས ་རུང་ད ོན་ཚན  ༧ པའྱི་ནང་
གསྤེས་ཁག་ལྟར་བ་རྒྱུ། 

ཕྱིར་བསྡུ། 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 

 

དགུ་པ། ལས་བྤེད་ཐད་བསྐོའ་ིའདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང༌། 
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྤེ་དང༌། 
ལས་བྤེད་གཞན་ཐད་བསྐོ་བྤེད་སྐབས་ཀྱི་འདྤེམས་
སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་ཆ་གཤམ་གསལ། 
༡  སྱི་ལྷན་ཚོགས་གཙོ། ཚོགས་གཙོ། 
༢  སྱི་ལྷན་ཚོགས་གཞོན། ཚོགས་མྱི།  
༣  བཀའ་བོན་གང་རུང་གཅྱིག ཚོགས་མྱི། 
༤  ལས་བྤེད་འདྤེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོ། 

ཚོགས་མྱི། 
༥  སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་གཅྱིག ཚོགས་མྱི། 
༦ འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་འབྱི་རྒྱུགས་

དང་ངོ་འཕྲད་ངག་རྒྱུགས་ཚོགས་ཆུང་
ཞྱིག་སྐབས་དུས་སོ་སོར་བསྐོ་གཞག་བ་
རྒྱུ། 

ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 

 

བཅུ་པ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་པའྱི་སྡྤེ་ཚན་
དང་ཕོགས་རྱིམ། 
༡ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་རྣམས་

ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
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ཀྱི་རྒན་རྱིམ་དང༌། གནས་སར། འོས་ཆོས་
བཅས་ཀྱི་ཆྤེད་སྡྤེ་ཚན་ཟུར་བཅད་ཡྱིན། 

༢ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཐད་བསྐོས་བས་
པའྱི་ལས་བྤེད་སུའང༌། ཟུར་བཅད་སྡྤེ་ཚན་གྱི་
ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་ལས་བྤེད་སྱིའྱི་རྒན་
རྱིམ་དུ་མྱི་ཚུད་ཅྱིང༌། ལས་ཁུངས་གཞན་དུ་
གནས་སོས་མྱི་ཆོག 

༣ སྱིར་བཏང་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྤེད་ཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་སུ་བཀོད་བསྱིགས་ཡོད་པ་རྣམས་
སྡྤེ་ཚན་གང་གྱི་ནང་བསྡད་རྒྱུ་གདམ་ཀ་བ་ཆོག 
སྱིའྱི་སྡྤེ་ཚན་དུ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་གནས་སར་
དང་གནས་སོས་སྱིའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་འགོ་
དགོས་ཤྱིང༌། ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ལ་གོ་བསྡུར་
ཐོག་གནས་སོས་སྱི་སྱིག་ལྟར་བ་འཐུས། 

༤ བགྤེས་ཡོལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་སྱི་འགྤེ་ཡྱིན་པར་མ་
ཟད། ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་སྱིག་གཞྱི་ཁག་ཏུ་ཁ་
གསལ་བ་རྣམས་ཕུད། དྤེ་བྱིངས་ས ྱི་ཞུ་བ་
རྣམས་ཀྱི་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་སྱིའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་
སུ་ཡོད། 

༥ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་རྣམས་ཀྱི་
ཕོགས་རྱིམ་འཛིན་སྐྱོང་ལས་བྤེད་སྱི་འགྤེ་ལྟར་
ཡྱིན། 

 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
 
 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
 
 
 
 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
 
 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 

བཅུ་གཅྱིག་
པ། 

སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 
 སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ནམ་དགོས་
སྐབས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་མོས་བསྐྱར་
བཅོས་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཆོག་མཆན་མྱིང་རགས་
འགོད་དགོས།། །། 

སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 
རང་འཇགས། 

དོན་ཚན་འདྱི་དོན་
ཚན་ལྔ་པར་བསྒྱུར་
རྒྱུ། 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
 
 
 



25 
 

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ནས་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༣ པ་འདྱིར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་
འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༣ པ། 

གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར། 
༄༅། །ཁྱིམས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང། སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་བྤེད་རྣམས་ལས་བྤེད་སྱི་
འགྤེའྱི་སྱིག་གལ་དུ་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་ཕོགས་ཀྱིས་མཚོན་སད་སྱི་སྱིག་ལྟར་བསྐོ་ཕོགས་བཅས་ཀྱི་ཆྤེད་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆྤེད་
འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༧ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༣ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རྩའྱི་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོད་བསྡད་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཁ་གསལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་
ཐོག་ལ་ཕྤེབས་ཐུབ་པར་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡང་། ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་མར་སྙན་སོན་
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གནང་སོང། འདྱི་དང་མཉམ་དུ་ལམ་སྤེང་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁག་ཅྱིག་མར་མཉམ་དུ་ཕྤེབས་སོང། དྤེ་རྤེས་སུ་གཞྱི་ནས་
བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་དག་གང་འད་རྤེད་དམ་གསལ་པོ་འད་མ་བྱུང། གཅྱིག་བས་ན་ང་རང་
མགོ་སོས་བསྡད་མྤེད་འགོ ཡྱིན་ནའང་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་འདྱི་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་བགོ་གྤེང་
གནང་རྒྱུར་བསྤེབས་བསྡད་ཡོད་སྟབས། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གཅྱིག་བས་ན་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་
བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ། གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཐོག་མར་ང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་བསྐོས་པའྱི་སྐབས་སུ། བཀའ་སྱི་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བསྐོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས། 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའང་ཡོད་པ་དང་། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འཐུས་མྱིའང་ཡོད་པ་བས། འདྱི་བསྐོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག གོས་
ཚོགས་ལ་ཡར་སྤེབས་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་བཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བར་ལ་འདྱི་འགྱིག་སོང་དང་འགྱིག་མ་སོང་ཞྤེས་བཤད་རྒྱུ་
མྤེད་པ་བས་ནས། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་བསྐོས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་མྱི་གཉྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་གོང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིརྒྱབ་དྤེར་
གསལ་ཡོད་པ་རྤེད། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གཉྱིས་དྤེ་ལའང་དྤེའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོས་འཛིན་སྐྱོང་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་
ཞུས་ན། རྣམ་པ་ཚོས་ཚོགས་མྱི་གཉྱིས་དྤེར་བཀའ་མངགས་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་དུས་ནས་དུས་སུ་གནང། ཚོགས་མྱི་
རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་མ་གྱིར་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་ཕྤེབས་ནས་གོ་བསྡུར་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། ལས་དོན་ག་རྤེ་གནང་བའྱི་
སྐབས་སུ་ཐུགས་དོགས་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དོགས་པ་ཡོང་ས་རྤེད་བསམ་ན། བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་གྱིན་གནང་
གྱིན་བས་ནས། ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་སྤུངས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ། བར་སྐབས་ཤྱིག་ང་
ཚོས་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་དྤེ་ཙམ་བསྐོས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་བཀའ་སྱི་
གཉྱིས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་འད་རྤེད། ལས་རྱིམ་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཁ་
སང་ལས་རྱིམ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྤེབས་ཟྱིན་པ་རྤེད། འདྱི་སྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་འདྱི་
ཁྱྤེར་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་དང། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བཞག་པའྱི་སྱིག་
གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ག་རྤེ་ཡོད་ནའང་མཉམ་སྦྱར་ལྟ་བུ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་བརོད་པ་དང་པོ་གཉྱིས་པ་བས་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁོར་གོས་འཆར་བཏོན་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་
མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། སྙན་ཐོ་དང་མཉམ་དུ་སྙན་སོན་ཞུས་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་ཞྱིག་བས། བགོ་གྤེང་བས་
ནས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དྤེ་དག་ཚང་མ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་ན། ཁོ་རང་ཁོ་རང་གནས་སྟངས་ཁག་ཁག་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་
བཏོན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་བས་པ་ཡྱིན་ན་གཉྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་འདྱི་ད་ལྟ་འདྱིར་ཟུར་
འཛར་ནང་དུ་སྔོན་མ་ ༡༩༩༣ ལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ ༢༠༠༤ ལ་སར་ཡང་བསྐྱར་བཅོས་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ། 
ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཁྱྤེར་མ་ཐུབ་ནས་དྤེ་ནས་ཚིག་དུམ་བུ་གཅྱིག་མར་ཟགས་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་དུམ་བུ་གཅྱིག་འདྱི་
མར་ཟགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ག་རྤེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན། ཡང་མྱིན་ན་འདྱིར་གོས་
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ཚོགས་ནས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག སྔོན་མའྱི་འདྱི་ནོར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ད་ལྟ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་པ་ཤྱིག 
ཡང་མྱིན་ན་ད་འདྱིར་བསྐྱར་བཅོས་རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རྤེད། ༢༠༠༤ ལ་གཅྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ༢༠༡༡ གཅྱིག་ཕྱིན་
ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་འདྱིར་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་འདྱི་གཅྱིག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་དྤེ་རྱིང་གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྔོན་མ་ཚེགས་ཚེགས་མང་པོ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ནོར་འཁྲུལ་སྐབས་དྤེར་བྱུང་བ་
རྤེད། འདྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད། གཞན་འདྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་འོག་མའྱི་ཁྱིམས་དཔོན་རྣམ་པ་ཚོ་
བསྐོ་གཞག་བྤེད་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་བཀའ་འདྱི་
ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྔོན་ལ་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་འཛོམས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་ག་རྤེ་བྱུང་བཞག་པའྱི་ཚིག་ཐོ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་གཞྱི་འཇོག་ས་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་
བ་གསར་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བར་བརྤེན། བསམ་ཚུལ་གསར་པ་ཡོད་དང་མྤེད། འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་དང་མྤེད་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་
གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཁོང་རྣམ་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་འདྱི་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་སྔོན་གྱི་ཀ་བ་
གསུམ་འཛོམས་པའྱི་སྐབས་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་ཡ་གྱིར་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་
པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དྤེ་དག་གྱིས་ཁྱིམས་དཔོན་བསྐོ་སྟངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དྤེ་དག་ལ་གོ་
བསྡུར་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་ནས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་སྔོན་ལ་སྙན་ཐོ་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་
བསྐྱར་བཅོས་ཚང་མ་སྙན་སོན་ཞུས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་ཞྱིག་བས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་ཞྱིག་བས་པའྱི་རྤེས་སུ། སྱིག་
གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་ཞྤེས་འགོ་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་པ་ཡྱིན་ཅྤེས། གོང་དུ་ལས་རྱིམ་འགོ་
མ་བཙུགས་སྔོན་ནས་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་བས་ཡོད། གཅྱིག་བས་ན་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
ཐུགས་སྣང་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་རྩ་བ་ནས་བལྟས་མྤེད། འདྱི་ཚུད་དང་མ་ཚུད་འདྱི་རྤེས་སུ་བལྟ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གནང་ཕོགས་དང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་དོགས་འདྱི་
དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མྤེད་དྤེ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པ་འདྱི་གལ་ཏྤེ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ཡྱིན་ན། བགོ་གྤེང་བ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིག་ཆ་ 
ཨང་ ༤༡ ཐོག་ལ་རང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་མ་གཏོགས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ པ་ནས་མར་ཁྱིམས་འཆར་སྙན་སོན་
གནང་བ་དྤེ་འགོ་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚུད་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། འགོ་སྟངས་དྤེ་འད་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང། དྤེ་ཡྱིན་དུས་
གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་དབང་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་ནས་མར་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་ན། 
འདྱིར་དགག་བ་བས་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ། མྤེད་པར་བརྤེན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་ཆ་ཤས་
བཞྤེས་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ། 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་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་བྤེད་མཁན་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་དན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གཞན་པ་ལམ་
སྤེང་ཞུ་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚོགས་ཆུང་འདྱི་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆྤེད་འཛུགས་
ཚོགས་ཆུང་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་འདྱི་དང་བསྟུན་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་རང་བཞྱིན་
གྱིས་སྤེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་དང་པོ་འདྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འདྱིའྱི་ནང་ནས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལ།  
༡༩༩༣།༨།༡༦ ཉྱིན་བསྐྱར་བཅོས་སོང་འདུག་པའྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་གསར་པ་དང། ༢༠༠༤།༤།༨ ཉྱིན་དོན་ཚན་འདྱི་
སར་ཡང་བསྐྱར་བཅོས་གནང་འདུག འདྱིའྱི་བར་ཐག་ལ་ཚག་ཚག་མང་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ནས། ཚིག་དྤེ་ལྷག་འདུག་པས་ག་རྤེ་
བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་དམ་ཅྤེས་གསུངས་སོང། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅྱིག་ཞུས་ན་དན་སོང། རྱིམ་པ་གཉྱིས་དྤེའྱི་བར་ཐག་ལ་
བསྐྱར་བཅོས་སྔོན་མ་གཅྱིག་བས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་རྱིམ་པ་གཅྱིག་ཕྱིན་པ་རྤེད། འདྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་ཚར་དུས། བསྐྱར་
བཅོས་ཕྱིན་པ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ནས་ཁོ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག ཚིག་བརོད་མ་གྱིའྱི་
འདྱིར་ཚག་ཚག་མང་པོ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དུས་ཆད་སོང་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་
ང་ཚོ་དག་ཡྱིག་འོན་ཞྤེས་པ་འོས་བཟོ་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱི་ག་རང་རྤེད། སྔོན་མ་དག་ཆ་ཞྱིག་ནོར་སོང་ནས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
མཚན་རགས་བསྐྱོན་བཞག་པ་འདྱི་ད་ལྟ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་དུས། སྔོན་མ་བསྐྱར་བཅོས་བྤེད་དུས། ལྷག་ནས་མཚན་རགས་
བསྐྱོན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འདྱི་ད་ལྟ་ཡང་བསྐྱར་ང་ཚོས་སྔོན་མ་ལྷག་སོང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཕར་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་
རྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག གནས་སྟངས་འདྱིར་བརྤེན་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ག་རང་ལུང་
འདྤེན་བས་ནས་ལག་ལྤེན་བསྟར་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་གཞན་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྡྤེ་ཚན་ལས་བྤེད་གང་འད་ཞྱིག་ཕར་བགྤེས་ཡོལ་ལ་ཕར་འགངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། དོན་གནད་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རང་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱི་སྔོན་མ་ནས་ཤོད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བར་སྐབས་ནས་ལག་ལྤེན་འདྱི་བསྟར་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། བསྟར་གྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། མྤེད་པ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བས་པ་ཞྱིག་ལ་གཞག་དགོས་ཀྱི་རྤེད། བསྟར་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་ན། བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་གཞག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དན་གྱི་འདུག 
 འདྱིར་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དང་པོ་གནད་དགག་གཅྱིག་འདྱི་ང་ཚོའྱི་ལམ་སྟོན་དང་ཁ་སང་སྔོན་མ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་དྤེ་
ཚོའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང། ཁྱིམས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཟྤེར་བའྱི་ཐ་སྙད་འདྱི་མང་པོ་བྤེད་སོད་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། 
སྱིར་བཏང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཟྤེར་བ་འདྱི་སྔོན་མ་ནས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཁྱིམས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ཟྤེར་བའྱི་ཐ་སྙད་འདྱི་སྱིག་གཞྱི་ག་རྤེའྱི་ཆ་རྤེན་འོག་ནས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དང་པོ་ཁོ་རང་ནས་སྱིག་འཛུགས་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་བཟོས་ནས་འདྱིའྱི་འོག་ནས་ཡོང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྤེད་རྒྱུ་འདྱིར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
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ཁང། ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང། ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཚིག་དྤེ་ག་རང་བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་སྱིག་ནང་
དུ་ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱིམས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཡང་ནས་
ཡང་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་གཅྱིག་རྤེད། དྤེ་ནས་མར་ད་ལྟ་རྱིམ་པ་འོག་མ་ཟྤེར་བ་འདྱི་གསུངས་སོང། འདྱིའང་ཁ་
སང་སྔོན་མ་ང་ཚོ་སྐད་ཆ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དངོས་གནས་སྡྤེ་ཚན་གཞན་གྱི་འགོ་སྟངས་བཞྱིན་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ཟྤེར་བ་འདྱི་ལས་བྤེད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག དབང་ཆ་ཐག་གཅོད་བྤེད་མཁན་དང་འགན་ཁུར་མཁན་ཞྱིག་
དགོས་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ལས་བྤེད་ཀྱི་ངོ་བོ། 
ལས་བྤེད་ཀྱི་ངོ་བོར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པའྱི་ཐུགས་འདོད་ཆྤེན་པོ་ཡོད་དུས། དྲུང་འཕར་གྱི་གོ་གནས་སྤྲད། ཡང་ཕྲན་བུ་མར་
དམའ་དུས་ཟུང་དྲུང་གྱི་གོ་གནས་གནང། ད་ལྟ་བར་དུ་དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་བས་ནས་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་དྤེར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཡང་ཡང་གསུངས་སྡོད་ཀྱི་འདུག  རྱིམ་པ་འོག་མའྱི་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གསུངས་སྡོད་སྐབས། འདྱི་ངས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཁོང་རྣམ་པར་ཐུགས་འདོད་གཅྱིག་དང་བཟོ་འདོད་འད་ཡོད་ས་
རྤེད་བསམ་པ་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་འཆར་ཟྱིན་བཟོ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་འདྱི་ཁོང་རྣམ་པར་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་
མ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག 
 དོན་དག་གལ་ཆྤེ་ཤོས་འདྱི་ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཀང་བསྣམས་ནས་འདྱིར་སྤེབས་ཡོད་པ་
རྤེད། དངོས་གནས་བས་ན་ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ནས་སྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་བལྟས་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། 
ངས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་དྤེ་རྱིང་དྤེ་ནས་འདྱི་འད་བས་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ལྷུ་ལག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཚང་གྱི་ཡོད་དང་མྤེད་དོགས་པ་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱིར་དངོས་གནས་བཏང་བཞག་པ་འདྱིར་ད་ལྟ་གསུངས་པ་འདྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ང་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་དུས། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་མ་གཏོགས་སྤེབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱི་འགྱུར་བ་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གཏོང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། འདྱིར་དངོས་གནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། འཆར་གཞྱི་འདྱི་གོས་ཚོགས་རྤེས་མའྱི་བར་དུ་
བཞག དྤེའྱི་བར་ཐག་ཏུ་ང་རང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། 
ཡག་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ནས་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་མྱི་དགོས་པ་བས། ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ག་རང་ལ་གོས་ཚོགས་རྤེས་མར་
འདྱི་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་དྤེ་འད་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་ངྤེས་པ་རྤེད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡག་ས་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་
བྱུང་སོང། བལྟ་རྒྱུ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་བལྟས་པ་རྤེད། དོན་དག་གོ་ཡྱི་འདུག་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་འདོད་བོ་ཁྤེངས་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་རྩ་
བ་ཉྱིད་ནས་མཐོང་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་གསུང་རྒྱུ་འད་ཡོད་དམ། བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་རང་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ད་ལྟ་འཕྲལ་དུ་ཐག་གཅོད་
དགོས་པ་དྤེ། སྱིར་བཏང་གོང་གྱི་གནད་དོན་ ༡༩༩༣ ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚེག་ཚེག་
ཚེག་ཚེག་བས། དྤེའྱི་འོག་ལ་གསར་འཇུག་ཅྤེས་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། ཚིག་བརོད་གསར་པ་བསྐྱར་བརོད་ཚིག་བརོད་ག་རྤེ་ཡྱིན་
པ་འདྱི་དྤེར་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ ༢༠༠༤ ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་འདྱི་དོན་ཚན་ 



30 
 

༢༡ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢ པའྱི་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་འདྱི་ཕྲན་བུ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་སྤེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་འདྱི་སྤེབས་
ཟྱིན་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་རྤེས་སུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་འདྱི་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་མཁན་བྱུང་མྤེད་པ་འད། བྱུང་མྤེད་པར་བརྤེན་ནས་ 
༢༠༠༤ ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ ༢༠༡༡ ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ། ༢༠༠༤ ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་
པའྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་ཚིག་བརོད་རྱིང་པར་ཁྱྤེར་ནས་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་གསར་པ་ཞྱིག་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་
བྱུང་འདུག གང་ལྟར་ ༢༠༠༤ ཡྱི་བསྐྱར་བཅོས་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་གང་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་འདྱི་
གཞུང་འབྤེལ་གཏན་འབྤེབས་བས་པར་ངོས་འཛིན་བས་པ་དང། འདྱི་རྤེས་སུ་ལག་ལྤེན་གྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་གོ་མ་བྱུང་ལ། ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཀང་གོ་མ་སོང། སྱིར་བཏང་གྱི་འཛིན་
སྐྱོང་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་ཡོང་རྒྱུ་འདྱི་དྤེ་འད་ཞྱིག་གྱི་སྐབས་སུ་ཟགས་ཕྱིན་པ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ས་
རྤེད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ག་རྤེ་ཕྱིན་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་གསར་པ་དཔར་སྐྲུན་
བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཚོགས་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བསྐྱར་བཅོས་ག་རྤེ་ཕྱིན་པ་དྤེ། དྤེབ་གསར་པ་ཞྱིག་པར་སྐྲུན་
བྤེད་འཆར་ཡོད་པ་རྤེད། གཞྱི་རྩ་ཚང་མ་འདྱིར་འཛིན་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ཁ་སང་གོས་ཆོད་འདྱིར་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་བྤེད་
དང་འཛིན་སྐྱོང་ཁོངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་རྣམས་ཀྱིས་འདྤེམས་བསྐོ་དང་། ཟླ་སྱིལ་གཏོང་ཕོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་སྱི་ཡོངས་བྤེད་སོ་
ཞྤེས་ནམ་རྒྱུན་ཁ་རྒྱུན་ལ་ཁྱིམས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཞྤེས་ལབ་སྡོད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་ཟྤེར་བ་འདྱི་གཅྱིག་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་འདུག འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དྤེ་རྱིང་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་འཁོད་པ་མ་གཏོགས། མ་
འོངས་པར་གང་ལྟར་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ག་རྤེ་ཡོད་པ་གཞྱི་བཟུང་བས་ནས་འགོ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  སྱིར་བཏང་ཚོགས་
གཙོས་འགལ་ཟླ་ཆྤེན་པོ་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང། འབྱི་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཤོག་གངས་གསུམ་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་
གཞུང་ཞབས་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ཞྤེས་འཁོད་འདུག དྤེ་དག་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ཞྤེས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག 
"ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོའ་ིལམ་སྟོན་ཕྤེབས་པ་བཞྱིན་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཀང་དྤེ་བཞྱིན་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་བས། སྱི་སྱིག་ཇྱི་བཞྱིན་
བསྐོ་གཞག་དང་། དྤེ་འདའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་སོ་སོའ་ིདོན་ཚན་ཁག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུས་ཡོད། ཕོགས་མཚུངས་གཞུང་
ཞབས་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༢༡ པའྱི་རྒས་ཡོལ་དང་རྩ་དགོངས་ཞུ་འཕྲོས་"འདྱི་ད་ལྟའྱི་འདྱིར་གོ་
དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ཞྤེས་བཟོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ལྟ་
དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་ཕྤེབས་པ་རྤེད། གཞན་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་མྤེད་སྟབས་གཅྱིག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་ཕྤེབས་པ། འདྱི་
ཕལ་ཆྤེར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་ལ་བརྩྱི་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། གསུང་མཁན་གཞན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
གྱིས་གསུངས། དྤེ་ནས་གང་དུ་ཐག་གཅོད་དགོས་ནའང་འདྱིར་འགོ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་བརྒྱབས། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་
མཚན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ཆ་ཤས་ལྤེན་མཁན་གྱི་ཕག་སྤེལ་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་གསུང་རྒྱུ་འདྱིར་ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་འདྱི་ལས་བྤེད་སྱི་མཚུངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་བཅུག་རྒྱུ་འདྱི། དྤེ་རྱིང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་མང་པོ་
ཞྱིག་བས་ནས་ལས་དོན་འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་རྤེན་གྱིས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་
ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་ཡྱིན་དུས། ངས་དཔྤེ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཡོངས་རོགས་དྤེ་
ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱི་འབྤེལ་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་ཕར་བཅུག་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་སར་ཡང་ཁྱྤེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་འདྱི་གལ་སྱིད་མར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
ཕལ་ཆྤེར་དོན་ཚན་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཡོང་ས་མ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་དགོས་ས་རྤེད་
དམ་མ་རྤེད་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་བསྐོ་
སྟངས་འདྱི་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ནས་བསྐོས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱི་ཟུར་དུ་དགོས་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའྱི་གོས་ཚོགས་བར་དུ་བཞག་ནས་དྤེའྱི་བར་དུ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཅྱིག་མ་བལྟས་ནས། དྤེ་
རྱིང་དྤེ་ལྟར་འགོ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མས་མགོ་མ་འཚོས་པས་ཏག་ཏག་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ས་མ་རྤེད། དྤེར་རྒྱབ་སྐྱོར་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 ད་ལྟ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཆྤེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པ་དང་། དྤེ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ལ་བགོ་གྤེང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན། 
ཕར་འགངས་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འགངས་པའྱི་སྐབས་སུ་གཞྱི་རྩ་བཞག་ས་འདྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ག་རང་གྱི་
རྒྱབ་གཉྤེར་ཡོད་པ་ཇྱི་བཞྱིན། ལས་བྤེད་ཚང་མ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ལས་བྤེད་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱི་ལས་བྤེད་དྤེ་དག་ཚང་མ་གཞུང་གྱི་སྱི་མཚུངས་ནང་དུ་བཅུག་རྒྱུར། གཞྱི་རྩ་བཞག་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་གཞྱི་
རྩ་བཞག་ནས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིར་ག་རྤེ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ནའང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། འདྱི་གཞྱི་རྩར་བཞག་ནས་དྤེ་ག་
རང་མོས་མཐུན་ཞུས་ནས་ཕར་གོས་ཚོགས་རྤེས་མ་བར་དུ་འགངས་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ས་མ་རྤེད། ཚོགས་
དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་བྤེད་གཉྱིས་ཀྱི་མཚན་ཞྱིག་འབོད་འདུག དྤེའྱི་ནང་དུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལའང་གནང་
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སྟངས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མར་གཞྱི་བཞག་ནས་གང་ལྟར་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ལས་བྤེད་གཅྱིག་འགྱུར་
ཆགས་རྒྱུར་མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་བསྐོ་གཞག་ཐད་ལ་འདྱིར་ཁག་གཉྱིས་གསུངས་
ཡོད་པ་རྤེད། དངོས་གནས་བས་ན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དྤེ་དག་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོ་གནས་བས་ན། ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་འདྱི་གལ་སྱིད་གཞུང་གྱི་སྱི་མཚུངས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་བྤེད་ལ་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཟུང་དྲུང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་
དྲུང་འཕར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གནས་རྱིམ་འདྱི་ཡར་འཕར་དགོས་པ་རྤེད། གནས་རྱིམ་འཕར་རྒྱུ་ལ་འབྤེལ་ཡོད་འབྤེལ་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིར་ཤུགས་རྤེན་ཞྱིག་སྤེབས་པ་ཆགས་
ཀྱི་རྤེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ས་གནས་ཡྱིན་ནའང་འད། དབུས་ཡྱིན་ནའང་འད། སྐོར་བསྐྱོད་ཡྱིན་ནའང་འད། འདྱིར་
སུ་གང་གྱིས་གནོན་ཤུགས་མྤེད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་དགོངས་པ་འདྱི་
ཡྱིན་དུས། གང་ཤྤེས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་མྤེད་དམ། སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དངོས་སུ་སྤེབས་
པའྱི་སྐབས་སུ་ཆ་ཤས་ལྤེན་གྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ཕར་འགངས་བ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་གསུམ་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་བཞྱི་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཕག་བརངས་སོང་དྤེ། གོ་སྐབས་
ཕུལ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་མང་ཆྤེ་བའྱི་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་པ་ཆགས་འགོ་ས་རྤེད། འདྱི་ལས་ས་པོ་མ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་འདྱི་
འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་དུས་ཚོད་མང་པོ་བཏང་གནང་སོང། ཚོགས་གཙོས་
ཚོགས་ཆུང་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་བལྟ་བར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་མང་པོ་བཏང་སོང། འདྱི་རོག་ད་ཚ་པོ་རྤེད། སྱིག་གཞྱི་མང་
པོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡང་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་ཚང་མ་གཟྱིགས་ལོང་མ་བྱུང་བ་
དང་། ལྷག་པར་དུ་དྤེ་རྱིང་གྱི་འགྱུར་བ་འདྱི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུའྱི་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འགྱུར་བ་འགོ་
རྒྱུ་འདྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་ཚོ་ལའང་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ངོས་
ནས་དགོངས་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་གསུང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་
འདྱིར་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཇྱི་བཞྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་
ནང་དུ་སྙན་སོན་ཞུས་པ་དང་། འདྱིའྱི་རྤེས་སུ་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ག་རྤེ་འགྱིག་གྱི་
འདུག་དང་ག་རྤེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ནས། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། 
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁོ་རང་གྱི་ནང་དུ་དོན་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིར་བསྡུ་བས་བཞག་དུས། ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁོ་རང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་བཞྱིན་ཆྤེས་
མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་དྤེ་དག་ལ་སར་ཡང་ཡག་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ནས་གོ་བསྡུར་གནང་། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་
གྱི་ནང་དུའང་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གཟྱིགས་ནས་གོ་བསྡུར་གནང། ཀ་བ་གསུམ་འཛོམས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ནའང་སར་
ཡང་གཅྱིག་འཛོམས་ནས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འོས་འཚམས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་དག་བཏང་ནས་གོས་ཚོགས་རྤེས་མར་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་། སྙན་ཐོ་ལྷན་སྦྱར་ཡོད་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་གཞྱིར་འཛིན་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སར་
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ཡང་ཁྱྤེར་ཡོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་སྡོད་ས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གཞན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་བས་
བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་ཐུགས་ཕན་གསོས་ས་མ་རྤེད། ཕག་ཚོད་ ༣།༢༠ བར་དུ་གསོལ་
ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་
རྱིམ་དྤེ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡར་ལྟག་ལོག་ཅྱིག་བརྒྱབས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགྤེས་།ཤག་བགོ་འགྤེམས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་གཞུང་འབྤེལ་ཁྱིམས་འཆར། གོང་དུ་དྤེའྱི་བར་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་བཀྲམ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་བཀྲམ་
པ་དྤེའྱི་ནང་ལའང་ནོར་འཁྲུལ་ཕྲན་བུ་ཕྱིན་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག ཡྱིག་ཆ་གསར་པ་བཀྲམ་པ་དྤེ་མར་ཕྱིར་འཐྤེན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་
ནས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འཆར་དང་བགྤེས་ཤག་བགོ་འགྤེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༢ པ་དྤེ་ལ་གཟྱིགས་
རོགས་གནང། འདྱིར་དོན་ཚན་གང་དུ་ནོར་ཡོད་ནའང་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་དྤེ་ལ་གསུང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ཁྱིམས་
འཆར་འདོན་མཁན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཨང་ ༥༢ པ། 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགྤེས་ཤག་བགོ་འགྤེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 

དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། 
ཟུ ར ་
བརོད། 

བདུན་པ། 
ནང་

གསྤེས། ༡ 
 
 
 
 
 
 
 

ལས་ཤག་བགོ་འགྤེམས། 
ལས་བྤེད་གང་ཞྱིག་དངོས་སུ་ས་གནས་སུ་ལས་བཅར་
ཞུས་ཉྱིན་ནས་ལས་ཤག་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་
ལས་ཤག་ཆྤེད་ས་ཁང་བདག་གཉྤེར་ཁང་དུ་སྙན་ཞུ་
འབུལ་དགོས། ལས་ཤག་གལ་རྱིམ་སྟོང་པ་མྤེད་ཚེ་
སྒུག་ཐོའ ་ིནང་བཞག་སྟྤེ་ཁང་དོད་དུས་ནས་དུས་སུ་
གཏན་འབྤེབས་ལྟར་ཞུ་ཆ ོག  སྙན་ཞུ་མ་ཕུལ་བའྱི་
རྱིགས་ལ་ཁང་དོད་ཞུ་སྤྲོད་མྱི་ཆོག ལས་ཤག་བགོ་
སྤྲ ོད ་སྐབས ་འཛ ིན ་ཆས ་ཐ ོ་གཞུང་འག ྤེངས ་ཤ ོག ་
བསྐངས་ཏ ྤེ་ས ་ཁང་བདག་གཉྤེར་འགན་འཛིན་ལ་

ལས་ཤག་བགོ་འགྤེམས། 
ལས་བྤེད་གང་ཞྱིག་དངོས་སུ་ས་གནས་སུ་ལས་བཅར་
ཞུས་ཉྱིན་ནས་ལས་ཤག་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་
ལས་ཤག་ཆྤེད་ས་ཁང་བདག་གཉྤེར་ཁང་དུ་སྙན་ཞུ་
འབུལ་དགོས། ལས་ཤག་གལ་རྱིམ་སྟོང་པ་མྤེད་ཚེ་སྒུག་
ཐོའ ་ིནང་བཞག་སྟྤེ་ཁང་དོད་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་
འབྤེབས་ལྟར་ཞུ་ཆོག སྙན་ཞུ་མ་ཕུལ་བའྱི་རྱིགས་ལ་
ཁང་དོད་ཞུ་སྤྲོད་མྱི་ཆོག ལས་ཤག་བགོ་སྤྲོད་སྐབས་
འཛིན་ཆས་ཐོ་གཞུང་འགྤེངས་ཤོག་བསྐངས་ཏྤེ་ས་ཁང་
བདག་གཉྤེར་འགན་འཛིན་ལ་འབུལ་དགོས། དམྱིགས་
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ནང་
གསྤེས། ༤ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ནང་
གསྤེས། 
༡༢ 
 
 

འབུལ་དགོས། དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་དབང་གྱིས་
ལས་ཤག་སྒུག་ཐོའ་ིནང་ཡོད་ལས་བྤེད་ལས་ཤག་གལ་
རྱིམ་གཅྱིག་པ་ཕན་ཚུན་དཀའ་སྤེལ་སད་གཉྱིས་མོས་
ཞུ་སྙན་ཕུལ་འབོར་བྱུང་རྱིགས་ལ་ཞུ་དོན་ལྟར་ལས་
ཤག་སྒུག་ཐོ་བང་རྱིམ་སྔ་རྱིང་བརྤེ་བསྒྱུར་ཆོག་རྒྱུ། 
 
ལས་བྤེད་གང་ཞྱིག་གནས་སར་གྱིས་ལས་ཤག་གལ་
རྱིམ་གོང་མའྱི་ཐོབ་ཐང་ཅན་དུ་གྱུར་རྱིགས་དོ་བདག་
གྱིས་རང་ཤག་ཏུ་སོ་འདུན་མྤེད་པའྱི་སྙན་ཞུ་བྱུང་ན་
ལས། དྤེ་མྱིན་སྙན་ཞུ་འབོར་མྱིན་ལ་མ་བལྟོས་པར་
གལ་རྱིམ་གོང་མའྱི་སྒུག་ཐོ་ནང་གནས་སར་གྱི་ཚེས་ཆ་
གོ་རྱིམ་གཞྱི་བཟུང་འགོད་རྒྱུ། 
 
 
 
 
ལས་བྤེད་གཉྱིས་ལས་ཤག་གཅྱིག་ནང་མཉམ་སྡོད་
ཡོད་ན་ལས་བྤེད་གནས་རྱིམ་མཐོ་བ་སྱིག་གསལ་ལས་
ཤག་ཕྱིར་འབུལ་དགོས་རྱིགས་གནས་རྱིམ་དམའ་བ་
ད ྤེའ ྱི་ལས་ཤག་སྒུག་ཐ ོ་བང་ར ྱིམ ་དང་པ ོར་འཇ ོག ་
དགོས། དྤེ་ཡང་སོ་སོའ་ིགནས་རྱིམ་ལྟར་ལས་ཤག་མ་
ཐོབ་བར་དྤེ་སྔའྱི་ལས་ཤག་ཏུ་རང་འཇགས་འཇོག་
དགོས། 

བསལ་དཀའ་ངལ་དབང་གྱིས་ལས་ཤག་སྒུག་ཐོའ ་ིནང་
ཡོད་ལས་བྤེད་ལས་ཤག་གལ་རྱིམ་དང་སྒུག་ཐོའ་ིགནས་
སྟངས་གཅྱིག་པ་ཕན་ཚུན་དཀའ་སྤེལ་སད་གཉྱིས་མོས་
ཞུ་སྙན་ཕུལ་འབོར་བྱུང་རྱིགས་ལ་ཞུ་དོན་ལྟར་ལས་
ཤག་སྒུག་ཐོ་བང་རྱིམ་སྔ་རྱིང་བརྤེ་བསྒྱུར་ཆོག་རྒྱུ། 
 
ལས་བྤེད་གང་ཞྱིག་གནས་སར་གྱིས་ལས་ཤག་གལ་
རྱིམ་གོང་མའྱི་ཐོབ་ཐང་ཅན་དུ་གྱུར་རྱིགས་དོ་བདག་
གྱིས་རང་ཤག་ཏུ་སོ་འདུན་མྤེད་པའྱི་སྙན་ཞུ་བྱུང་ན་ལས། 
དྤེ་མྱིན་སྙན་ཞུ་འབོར་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་གལ་རྱིམ་
གོང་མའྱི་སྒུག་ཐོ་ནང་གནས་སར་གྱི་ཚེས་ཆ་གོ་རྱིམ་
གཞྱི་བཟུང་འགོད་རྒྱུ། དྤེ་རྱིགས་ལ་གལ་རྱིམ་གོང་མའྱི་
ལས་ཤག་བགོ་འགྤེམས་བྱུང་མཚམས་ཀ་ཀོར་མྤེད་པར་
ལས་ཤག་རྩྱིས་ལྤེན་གྱིས་ལས་ཤག་རྱིང་པ་སྟོང་པ་བཟོ་
དགོས་རྒྱུ། 
 
ལས་བྤེད་གཉྱིས་ལས་ཤག་གཅྱིག་ནང་མཉམ་སྡོད་ཡོད་
ན་ལས་བྤེད་གནས་རྱིམ་མཐོ་བའྱི་སྱིག་གསལ་ལས་
ཤག་ཕྱིར་འབུལ་དགོས་རྱིགས་ནས་ཕྱིར་འབུལ་གྱིས་
གནས་རྱིམ་དམའ་བ་དྤེ་ལས་ཤག་སྒུག་ཐོའྱི་བང་རྱིམ་
དང་པོར་འཇོག་དགོས། དྤེ་ཡང་སོ་སོའ ་ིགནས་རྱིམ་
ལྟར་ལས་ཤག་མ་ཐོབ་བར་ཁང་དོད་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག་རྒྱུ། 

བཅུ་གཉྱིས་
པ། 
ནང་

གསྤེས།།༣ 
 
 
 
 
 
 
 

བགྤེས་ཡོལ་ལས་བྤེད་ཀྱི་སྡོད་ཁང་། 
ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཟླ་དྲུག་རྤེའྱི་ནང་
བགྤེས་ཡ ོལ ་ཐ ོན་མཁན་ག ྱི་མཚན་ཐ ོ་ཐ ོན་པ་དང་
ཆབས་ཅྱིག་བགྤེས་ཡོལ་སྡོད་ཁང་ཞུ་མཁན་སོ་སོའ ་ི
སྙན་ཞུ་གཏན་འབྤེབས་འགྤེངས་ཤོག་ཐོག་བསྐངས་ཏྤེ་
ས་ཁང་བདག་གཉྤེར་འགན་འཛིན་ལ་འབུལ་དགོས།།
ས་ཁང་བདག་གཉྤེར་འགན་འཛིན་གྱིས་སྙན་ཞུ་དྤེ་དག་
འབོར་རྱིམ་ལྟར་སྒུག་ཐོའ་ིནང་དྤེབ་འགོད་བྤེད་དགོས།།
བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་མཚམས་སྒུག་ཐོ་ནང་གསལ་ལྟར་
གནས་རྱིམ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་བགྤེས་ཤག་ཨང་རྱིམ་
བཞྱིན་འབུལ་རྒྱུ་དང།།ཅྱི་སྟྤེ་བགྤེས་ཁང་མྤེད་པ་དང་།།

བགྤེས་ཡོལ་ལས་བྤེད་ཀྱི་སྡོད་ཁང་། 
ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཟླ་དྲུག་རྤེའྱི་ནང་
བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་མཁན་གྱི་མཚན་ཐོ་ཐོན་པ་དང་ཆབས་
ཅྱིག་བགྤེས་ཡོལ་སྡོད་ཁང་ཞུ་མཁན་སོ་སོའ ་ིསྙན་ཞུ་
གཏན་འབྤེབས་འགྤེངས་ཤོག་ཐོག་བསྐངས་ཏྤེ་ས་ཁང་
བདག་གཉྤེར་འགན་འཛིན་ལ་འབུལ་དགོས།།ས་ཁང་
བདག་གཉྤེར་འགན་འཛིན་གྱིས་སྙན་ཞུ་དྤེ་དག་འབོར་
རྱིམ་ལྟར་སྒུག་ཐོའ་ིནང་དྤེབ་འགོད་བྤེད་དགོས།།བགྤེས་
ཡོལ་ཐོན་མཚམས་སྒུག་ཐོ་ནང་གསལ་ལྟར་གནས་རྱིམ་
ལ་གཞྱིགས་པའྱི་བགྤེས་ཤག་ཨང་རྱིམ་བཞྱིན་འབུལ་རྒྱུ་
དང།།ཅྱི་སྟྤེ་བགྤེས་ཁང་མྤེད་པ་དང་།།ཡང་སྐབས་དུས་
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ནང་
གསྤེས། ༧ 

 
 
 

ཡང་སྐབས་དུས་སོ་སོར་བགོ་སྤྲོད་མ་ཐུབ་ཚེ་བགྤེས་
ཡོལ་ཐོན་སྐབས་སང་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་།༤༥།
འབབ་ཟླ་རྤེ་བཞྱིན་བགྤེས་ཤག་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་བར་
ཁང་དོད་སྤྲོད་རྒྱུ།།གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་
ལྟོས་པར་ཐྤེངས་གཅྱིག་རང་གྱི་བགྤེས་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་
ལོ་བཅུས་སྒྱུར་བའྱི་དངུལ་འབོར་བགྤེས་ཤག་གྱི་དོད་
དུ་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག།འདྱི་རྱིགས་ལ་དྤེའྱི་རྤེས་བགྤེས་ཤག་
གྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད།།ལས་ཤག་སྱིག་དོན་ལྟར་ཟླ་གཉྱིས་
ནང་ཚུན་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་དགོས། 
 
 
 
 
 
 
 
 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་བ་སུའང་འདས་གོངས་གྱུར་ཚེ་
དྤེའྱི་བཟའ་ཟླ་ནམ་འཚོའྱི་བར་བགྤེས་ཤག་ནང་བསྡད་
ཆ ོག་པ་དང༌། བཟའ་ཟླའང་འདས་ག ོངས་གྱུར་ཚ ེ་
འདས་གོངས་སོང་བའྱི་ཚེས་གངས་ནས་བཟུང་མང་
མཐའ་ཟླ་བ་ ༡༨ ནང་བགྤེས་ཤག་ཕ ྱིར་འབུལ་ཞུ་
དགོས་པ་ལས། རྒྱུད་འཛར་རམ། ཤག་ཚང་བཅས་ལ་
ཐོབ་ཐང་གཏན་ནས་མྤེད། གལ་ཏྤེ་བཟའ་ཟླ་དྤེས་བསྐྱར་
དུ་ཆང་ས་བརྒྱབས་ཚེ་ཉ ྱིན་གངས་ ༦༠ ནང་ཚུན་
བགྤེས་ཤག་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་དགོས། 

སོ་སོར་བགོ་སྤྲོད་མ་ཐུབ་ཚེ་བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་སྐབས་
སང་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་།༤༥།འབབ་ཟླ་རྤེ་བཞྱིན་
བགྤེས་ཤག་ག ོ་ས ྱིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་ད ོད་སྤྲ ོད་རྒྱུ།།
གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐྤེངས་
གཅྱིག་རང་གྱི་བགྤེས་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་སྒྱུར་བའྱི་
དངུལ་འབོར་བགྤེས་ཤག་གྱི་དོད་དུ་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག།འདྱི་
རྱིགས་ལ་དྤེའྱི་རྤེས་བགྤེས་ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད། ལས་
ཤག་སྱིག་དོན་ལྟར་ཟླ་གཉྱིས་ནང་ཚུན་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་
དགོས། འོན་ཀང་དྤེ་སྔ་བགྤེས་ཤག་གྱི་དོད་ཞུ་ལྤེན་ཟྱིན་
རྱིགས་ནས་གནས་སྟངས་དབང་གྱིས་བགྤེས་ཤག་ཞུ་
དགོས་བྱུང་ན་ས་ཁང་བདག་གཉྤེར་ཁང་ལ་རྒྱུ་མཚན་
དང་བཅས་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས།།བགྤེས་ཤག་གསར་
རྒྱག་གམ་སྟོང་པ་བྱུང་ཚེ་བག ོ་སྤྲ ོད་ཆ ོག་རྒྱུའང་ད ོ་
བདག་ནས་དྤེ་སྔ་བགྤེས་ཤག་དོད་ཞུ་ལྤེན་ཇྱི་བས་ཐོག་
སྐྱྤེད་འབབ་བརྒྱ་ཆ་།༧།བསྣན་ཏྤེ་ཕྱིར་འབུལ་དགོས་པ་
ཡྱིན། 
 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་བ་སུའང་འདས་གོངས་གྱུར་ཚེ་
དྤེའྱི་རྤེས་ཤུལ་ནང་མྱིའམ་ཤག་ཚང་གཅྱིག་པ་ནམ་
འཚོའྱི་བར་བགྤེས་ཤག་ནང་བསྡད་ཆོག་པ་དང་།།རྤེས་
ཤུལ་ནང་མྱིའམ་ཤག་ཚང་གཅྱིག་པར་གཞྱིས་སྐལ་ཐོབ་
པའམ།།རང་བདག་ཁང་པ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱུང་བ།།དོ་བདག་
འདས་གོངས་གྱུར་བ་སོགས་བྱུང་ཚེ་དྤེ་ཉྱིན་ནས་ཉྱིན་
གངས་ ༦༠ ནང་ཚུན་བག ྤེས ་ཤག་ཕ ྱིར་འབུལ་ཞུ ་
དགོས། 
 

ནང་གསྤེས་ ༤ པའྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ‘’རང་ཤག་ཏུ་’’མ་ལབ་པར། ‘’རང་
གནས་ལས་ཤག་ནས’’ཞྤེས’’ཏུ’’མྱི་དགོས་པར་དྤེའྱི་བར་དྤེར’’ལས་ཤག་ནས’’བཅུགས་སྟྤེ། ‘’རང་གནས་ལས་ཤག་ནས་སོ་
འདུན་མྤེད་པའྱི་སྙན་ཞུ་བྱུང་ན་ལས།’’ ཞྤེས་ཁ་གསལ་དུ་བཏང་བ་ལས་དོན་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག’’སྙན་ཞུ་འབོར་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར’’ཞྤེས་པ་དྤེ་བསུབ་རོགས། དྤེ་བསུབས་ནས’’དྤེ་མྱིན་གལ་རྱིམ་གོང་མའྱི་སྒུག་ཐོ་
ནང་གནས་སར་གྱི་ཚེས་ཆ་གོ་རྱིམ་གཞྱི་བཟུང་འགོད་རྒྱུ།’’ 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༢ པ། གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༧ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོའ་ིབརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་འགོ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་དང་། དོན་ཚན་ ༧ 
པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༧ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༤ པ་དྤེ་ཚིག་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་
པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ལས་བྤེད་གང་ཞྱིག་གནས་སར་གྱིས་ལས་ཤག་གལ་རྱིམ་གོང་མའྱི་ཐོབ་ཐང་ཅན་དུ་གྱུར་རྱིགས་དོ་བདག་གྱིས་
རང་གནས་ལས་ཤག་ནས་སོ་འདུན་མྤེད་པའྱི་སྙན་ཞུ་བྱུང་ན་ལས། དྤེ་མྱིན་གལ་རྱིམ་གོང་མའྱི་སྒུག་ཐོ་དང་གནས་སར་གྱི་ཚེས་
ཆ་གོ་རྱིམ་གཞྱི་བཟུང་འགོད་རྒྱུ་དང་། དྤེ་རྱིགས་ལ་གལ་རྱིམ་གོང་མའྱི་ལས་ཤག་བགོ་འགྤེམས་བྱུང་མཚམས་ཀ་ཀོར་མྤེད་
པར་ལས་ཤག་རྩྱིས་ལྤེན་གྱིས་ལས་ཤག་རྱིང་པ་སྟོང་པ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ། 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་ཚིག་གཅྱིག་གསར་པ་བཅུག་པ་དྤེ། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་དོ་བདག་གྱི་རང་ཤག་ཏུ་ལབ་ཡོད་པ་
རྤེད། ད་ལྟ་དོ་བདག་གྱི་རང་གནས་ལས་ཤག་ནས་ལབ་དུས། ཁོ་གཉྱིས་རྦད་དྤེ་ཁག་ཁག་ཅྱིག་རྤེད་འདུག སྔོན་མ་ཕ་གྱི་ས་ཆ་
གཞན་པ་དྤེ་ལ་ཚུར་སོ་འདུན་མྤེད་ན། ལབ་པ་དྤེ་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་སོ་སོ་ཡོད་ས་དྤེ་ནས་གཞན་པ་ལ་ཕར་སོ་འདུན་མྤེད་ན་ཟྤེར་བ་
ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་རྤེད་དམ། རྦད་དྤེ་འགྱུར་བ་ཁག་ཁག་ཅྱིག་ཐྤེབས་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེར་འགྱུར་བ་གང་འད་
བས་ནས་ཐྤེབས་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
 



37 
 

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཚིག་གྱི་
ཐོག་ནས་"དོ་བདག་གྱིས་རང་ཤག་ཏུ་སོ་འདུན་མྤེད་པའྱི” ཟྤེར་དུས། རང་ཤག་ཏུ་ཞྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཤག་གསར་པ་ཞྱིག་
སྤྲད་ཚར་བ་དང་། དྤེ་ལ་སོ་འདུན་མྤེད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། བང་རྱིམ་ནང་ལ་བསྡད་དྤེ་།ཤག་དྤེ་རྤེས་
སུ་ཐོབ་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རང་ཤག་ཏུ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་ཙང་སོ་སོའ་ིགནས་རྱིམ་འཕར་བ་
ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ཡོད་སའྱི་།ཤག་དྤེ་ག་རང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་རྱིམ་ལྟར་འགོ་མྱི་དགོས་པ་བས་པ་ཡྱིན་ན། གནས་སྟངས་
དྤེ་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་ཏུ་ལྷག་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཚིག་དྤེར་’’ད་ལྟའྱི་ལས་ཤག་ནས་’’ལབ་ན་ཡག་ས་མ་རྤེད་དམ། ད་ལྟ་གང་དུ་བསྡད་ཡོད་པ་དྤེར་ལབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ལས་ཤག་ནས་གནས་རྱིམ་འཕར་བ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་ལ་ཡར་སོ་འདུན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འདའྱི་སྙན་ཞུ་བྱུང་
ན་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གལ་རྱིམ་གོང་མའྱི་སྒུག་ཐོ་ནང་གནས་སར་གྱི་ཚེས་ཆའྱི་གོ་རྱིམ་གཞྱིར་བཟུང་དགོས་
རྒྱུ། ཞྤེས་ལབ་པ་རྤེད། གོང་དུ་རང་གནས་ལས་ཤག་ནས་ལབ་འདུག ད་ལྟའྱི་ལས་ཤག་ནས་ལབ་ན། གོ་བ་དྤེ་འགྱིག་གྱི་འདུག་
གམ། གོ་བ་དྤེ་ལྤེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་དུ་དོགས་པ་བྱུང་ཙང་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་རྤེད། འདྱི་དཔལ་ལྡན་ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་རང་གྱིས་གསུངས་པའྱི་ཚིག་དྤེ་ག་རང་ལ་གནས་པའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་ ༢ པ་ཟྱིན་པ་བས། སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་ ༡༢ པ་དྤེ་ཚུད་པ་ལ་
དགག་བ། མྤེད་པ་དང་། བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ། གསུང་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་ནང་གསྤེས་ ༡༢ པ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ ༡༢ པའྱི་ནང་
གསྤེས་ ༣ པ་དྤེ་རྤེད། འོག་དྤེར་གསར་པ་བཅུག་བཞག་པ་དྤེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མྤེད་པ་བས། བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་
པའྱི་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་ལྟར་བས་ནས་ཚིག་སྦྱོར་གསར་པ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་
ཤག་གྱི་ངོས་ནས། གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། འདྱི་མྤེད་ན་མྤེད་ཐབས་མྤེད་པ་རྤེད་
འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་གྱིས་བཞག་པ་རྤེད་དམ། ཐོག་མ་ནས་ལས་ཤག་མྤེད་ནས་དྤེ་སྤྲད་ཚར་དུས། བར་སྐབས་དྤེ་བ་
ནས་བགྤེས་།ཤག་དྤེ་ཡང་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡོད་པ། དངུལ་དྤེ་ཚོ་ཡང་ཚུར་ལྤེན་རྒྱུ་ཡོད་པ། འདྱི་ནང་བཞྱིན་བྱུང་ན་ཡག་པོ་བྤེད་རྒྱུ་ཡོད་
པ་འད། མྱི་དྤེ་ལ་བགྤེས་།ཤག་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པ། ང་ཚོ་ལ་དངུལ་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་འདུག་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་གནས་
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སྟངས་དྤེ་མ་འོངས་པ་ལ་ལག་ལྤེན་བསྟར་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ལག་ལྤེན་བསྟར་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་བས་ནས་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་ཁ་གསལ་ཙམ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབབ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་དྤེ་དང་ཕལ་ཆྤེར་གཅྱིག་པ་འད་པོ་ཆགས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ངས་འཐོལ་པ་ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ལ། འདྱི་ལས་དོད་ཞུ་ཚར་བ་ཞྱིག་ལ་དངུལ་དྤེ་ཕྱིར་སོག་ནས་བསྐྱར་དུ་བགྤེས་ཤག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཞུས་ནས་
འོག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དུས། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ཚེ་འདས་སུ་གྱུར་བའྱི་བཟའ་ཟླ་ལ་མ་གཏོགས་འཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱི་
སོ་སོའ་ིབུ་དང་བུ་ཚ་བརྒྱུད་ཚང་མ་ལ་འཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་དུས། མཉམ་དུ་དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་འདྱི་བཟོ་རྒྱུའྱི་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་དྤེ་འདའྱི་གནས་
སྟངས་ཐོག་ནས་ཞུ་སྙན་བྱུང་བས་དོ་སྣང་བྱུང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག་དྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་ཟུར་བརོད་
ནང་ལ་ཚིག་ཅྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་མ་གཏོགས། སྱིག་གཞྱི་ཁོ་རང་གྱི་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་གོ་བ་དྤེ་ག་
རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་ཚར་མཁན་དང་ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་ལྤེན་ཚར་མཁན་དྤེ་ལ་འདྱི་ཁྱབ་ཀྱི་མྤེད། ད་ལྟ་འདྱི་ཁྱབ་
ས་འད་པོ་དྤེ་ལས་བྤེད་ལས་ཐོག་པ་ཡྱིན་པ། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་དབང་གྱིས་འཚམས་རྤེ་འཚམས་རྤེ་སོ་སོར་སྡོད་ཁང་
ཡང་མྤེད་པ་དང། རྤེས་སུ་བགྤེས་ཁང་མྱི་དགོས་པ་རང་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ལས། སྐབས་དང་དུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་གྱི་དཀའ་
ངལ་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་སྔ་འདོན་ལྤེན་ཚར་བ་བས། ད་ལྟ་ཡང་ལས་བྤེད་ཡྱིན་བཞག་པ་བས། དྤེ་ནས་མར་
དོན་ཡོང་བའྱི་རྤེས་སུ་འགོ་ས་ཡང་མྤེད་པ། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་དངུལ་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་སོག་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ། དྤེ་
འདའྱི་རྱིགས་དྤེ་སངས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོ་བ་དྤེ་དྤེ་འད་ཞྱིག་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་བྤེད་ཡྱིན་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་དཔལ་འབོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས། མ་འོངས་པའྱི་ཐོབ་
ཐང་དྤེ་སྔ་འདོན་ལྤེན་ཚར་བ་བས། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་རྤེས་སུ་ཁང་པ་ཡང་མྤེད་པ་བས། དྤེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་
རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་གསུང་གྱི་ཡོད་དམ། གཞན་པ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་འདྱི་དང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་
རྒྱུའྱི་ཚིག་བར་ལ་ཏོག་ཙམ་ནང་འགལ་འདུག དྤེ་གསལ་པོ་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ནང་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བགྤེས་ཁང་དོད་ཞུ་
མཁན་ཚང་མ་ཚུར་སོག་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡོད་པ་དྤེར་ཚད་བཀག་ཅྱིག་བཟོ་དགོས་པ་རྤེད། ལོ་ཚད་བཀག་མ་
བཟོས་ན། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་བགྤེས་ཁང་དོད་བཞྤེས་ཚར་མཁན་ཚང་མ་ལ་གོ་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་འདུག ཡང་ཁག་ཅྱིག་ལ་བས་སོང་། ཁག་
ཅྱིག་ལ་བས་མ་སོང་། ལབ་རྒྱུ་ཆགས་པའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་རྤེས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པ་ལ་བརྤེན་ནས། འདྱིའྱི་
དུས་ཚོད་ཚད་བཀག་དང་རྒྱས་བཅད་བཟོས་ནས། ཡང་ན་ལས་བྤེད་ཡྱིན་བཞྱིན་པའྱི་ཟུར་བརོད་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་བྱིས་ན། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གང་ལྟར་བགྤེས་ཁང་དོད་བཞྤེས་མཁན་ཚང་མ་ལ་ཁྱབ་ས་རྤེད། བགྤེས་།ཤག་རག་ན་ཁྱབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བགྤེས་
ཁང་དོད་ཞུ་མཁན་ཚང་མ་ལ་དྤེ་གོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག བགྤེས་ཁང་དོད་ཞུས་ནས་སོ་སོས་ཁང་པ་རྒྱག་ཟྱིན་པ་དྤེ་འད་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་
རྤེད། དྤེས་ན་འདྱི་ཚང་མ་ལ་ཡག་པོ་མ་བྱུང་ན། སོ་དྤེ་ཆྤེན་པོ་ཕྤེས་བཞག་འདུག་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 འགྤེལ་བཤད་བསྐྱོན་པ་རྤེད། འགྤེལ་བཤད་བསྐྱོན་སྟངས་དང་གནས་སྟངས་གཉྱིས་ཏོག་ཙམ་
ཁག་ཁག་ཅྱིག་གོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ལ་ད་ལྟ་གསུང་སྟངས་བཞྱིན་བས་པ་ཡྱིན་ན། རྤེ་གཉྱིས་ཙམ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་སྱི་ལ་ཁྱབ་པའྱི་ཐོག་ནས་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་གོང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་
ཐོབ་ཐང་མང་པོ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ཐོག་ལ། ང་ཚོ་དཀའ་ངལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་པ་རྤེད། གནས་སྟངས་ཐོབ་ཐང་
རག་སོང་ལབ་མཁན་དང་། རག་མ་སོང་ལབ་མཁན། མང་འདུག ཉུང་འདུག་ལབ་མཁན། གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་
རྤེད། ད་ལྟ་ངས་གོ་སྟངས་དྤེ་སྔོན་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ འབབ་ལྤེན་མཁན་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ན། ང་ཁང་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལབ་ན། ད་ལྟ་
བར་དུ་ལྤེན་ཚར་བ་དྤེ་ཚོ་ཚུར་སྤྲོད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་མྤེད་
པ་ཡྱིན་ན། ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ནས་བཅོས་དགོས་རྒྱུ་ཨྤེ་ཡོད་དམ་དན་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འགྤེལ་བཤད་བསྐྱོན་སྟངས་
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ནང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་དགོས་དབང་གྱིས་རྤེ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག 
དྤེས་ན་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་འདྱི་སྐོར་དགོངས་ཚུལ་གནང་བ་བཞྱིན་མ་སྱིད་པ་ཡང་མྱི་འདུག ང་ཚོས་འདྱི་ཐོག་
ལ་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། སང་ནས་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཟླ་ ༦ རྤེ་ལབ་དུས། ལས་བྤེད་བགྤེལ་
ཡོལ་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་སང་ནས་བཤད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པས། དྤེ་ག་རང་སང་ལ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་རྤེད་
བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་འགྤེལ་བརོད་ཞུས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་སྔོན་ནས་ཞུས་ཟྱིན་པ་དྤེ་ཚོ་བསྐྱར་དུ་
སོག་སྡོད་པ་ཞྱིག་མྱིན། ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ལས་བྤེད་དོད་བཞྤེས་ཚར་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དྤེ་བགྤེས་ཡོལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་
ལ་ཕུལ་ན་ཞྤེས་ལབ་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེས་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འོན་ཀང་དྤེ་སྔ་བགྤེས་།ཤག་གྱི་དོད་ཞུ་ལྤེན་ཟྱིན་རྱིགས་
ནས། བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་སྐབས་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ག་པར་འཇུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འགོ་དང་མ་འགོ་གོས་
ཚོགས་རྤེད་དྤེ། ང་ཚོའྱི་ཞུ་དོན་དྤེ་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་ཐུབ་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ཚིག་གྱི་གོ་བ་དྤེ། འོན་ཀང་དྤེ་སྔ་བགྤེས་།ཤག་གྱི་དོད་ཞུ་ལྤེན་ཟྱིན་རྱིགས་ནས་ལབ་དུས། ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་ཟྱིན་
པ་ཞྱིག་ལ་མ་གཏོགས་གོ་ཡྱི་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག ཡང་ན། འོན་ཀང་དྤེ་སྔ་བགྤེས་།ཤག་གྱི་དོད་སྔ་འདོན་ཞུས་ཟྱིན་རྱིགས་
ནས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འགོ་མཁན་གཅྱིག་པུ་ལ་མ་གཏོགས་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཞུ་ལྤེན་ཟྱིན་རྱིགས་ནས་ལབ་དུས། 
དྤེ་ལྤེན་ཚར་མཁན་ཞྱིག་ལ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་ཚར་མཁན་ཞྱིག་ལ་གོ་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་འོན་ཀང་
དྤེ་སྔ་བགྤེས་།ཤག་གྱི་དོད་སྔ་འདོན་ཞུས་ཟྱིན་རྱིགས་ནས་གནས་སྟངས་དབང་གྱིས་བགྤེས་།ཤག་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན། ས་ཁང་བདག་
གཉྤེར་ཁང་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས། བགྤེས་།ཤག་གསར་རྒྱག་གམ་སྟོང་པ་བྱུང་ཚེ་བགོ་སྤྲོད་ཆོག་རྒྱུའམ་
དོ་བདག་ནས་དྤེ་སྔ་བགྤེས་།ཤག་དོད་ཞུ་ལྤེན་ཇྱི་བས་ཐོག་སྐྱྤེད་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༧ བསྣན་ཏྤེ་ཕྱིར་འབུལ་དགོས་པ་ཡྱིན། དྤེ་འད་
བས་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་པ་དང་གོ་བ་གཉྱིས་ཏག་ཏག་བསྡད་ས་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག ཚིག་དྤེ་འདྱི་
ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། འོན་ཀང་དྤེ་སྔ་བགྤེས་།ཤག་གྱི་དོད་སྔ་འདོན་ཞུས་པའྱི་རྱིགས་ནས་’’ཞུ་ལྤེན་ཟྱིན་རྱིགས་’’ཞྤེས་པ་དྤེ་མྱི་
དགོས་པ་བས། གནས་སྟངས་དབང་གྱིས་བགྤེས་།ཤག་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན། ས་ཁང་བདག་གཉྤེར་ཁང་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་
སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས། བགྤེས་།ཤག་གསར་རྒྱག་གམ་སྟོང་པ་བྱུང་ཚེ་བགོ་སྤྲོད་ཆོག་རྒྱུའམ་དོ་བདག་ནས་དྤེ་སྔ་བགྤེས་།ཤག་དོད་
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ཞུ་ལྤེན་ཇྱི་བས་ཐོག་སྐྱྤེད་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༧ བསྣན་ཏྤེ་ཕྱིར་འབུལ་དགོས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་ ༡༢ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༧ 
པ་དྤེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། ཚུད་པར་དགག་བ་མྤེད་སྟབས་ཚུད་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་གསྤེས་ ༧ པ་དྤེར་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་ཐྤེབས་བསྡད་འདུག སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་བགྤེས་ཡོལ་དོན་
མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ལས་ཤག་དྤེ་གལ་སྱིད་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་བཟའ་ཟླ་དྤེ་ལ་མ་གཏོགས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། གང་སྱིད་བཟའ་ཟླ་དྤེ་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་གྱི་བུ་ཡྱིས་ཟླ་བ་ ༡༨ ནང་ཚུར་སོག་དགོས་རྒྱུ་དང་། 
བསྐྱར་དུ་ཆང་ས་རྒྱག་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་ ༢ ནང་ཚུད་ལ་སོག་དགོས་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་འགྱུར་བ་དྤེ་རྤེས་ཤུལ་
གྱི་ནང་མྱིའམ་ཤག་ཚང་གཅྱིག་པ་ལ་ཐོབ་དགོས་ལབ་དུས། དྤེ་ནས་འོག་མའྱི་གོ་བ་དྤེ་གལ་སྱིད་བགྤེས་ཡོལ་འགོ་བའྱི་ལས་
བྤེད་ཅྱིག་བགྤེས་།ཤག་དྤེ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན། བགྤེས་།ཤག་དྤེ་མར་བུ་དང་བུ་ཚ་ཚང་མ་ལ་མཐའ་ཅྱིག་ཏུ་ཐོབ་འགོ་བ་འད་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་རྤེད་དམ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་ལས་ཤག་གང་འད་
རྒྱག་དགོས་ཐུབ་ས་རྤེད། ཧ་ཅང་མང་པོ་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ཤག་ཚང་གཅྱིག་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ཤག་ཚང་
གཅྱིག་པ་ལ་ཐོབ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཤག་ཚང་གཅྱིག་པ་ཟྤེར་བའྱི་གོ་བ་དྤེ་གང་འད་བས་ནས་ལྤེན་དགོས་སམ། 
དཔྤེར་ན་།གྲྭ་པ་ཞྱིག་བགྤེས་ཡོལ་དུ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། ཤག་ཚང་གཅྱིག་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་གྲྭ་པ་བཅུ་བཅོ་ལྔ་ལྟ་བུ་འད་མྱི་འད་ཡོད་དུས། 
གོ་བ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་འགོ་ས་རྤེད་དམ། 
 
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་ལས་བྤེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་བསྐྱར་བཅོས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་ཡང་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་པའྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྐབས་སྔོན་མའྱི་
གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་ལ། ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལའང་ཞུ་རྒྱུར། ལས་བྤེད་གནས་བབ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཡང་
གཟྱིགས་ཕོགས་མ་འད་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག། དཔྤེར་ན་ཁ་སང་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད། བདྤེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ཁུལ་
དུ་ཡོད་པའྱི་བགྤེས་ཤག་དྤེ་དག་གཞྱིས་ཁང་ལ་བསྒྱུར་བ་རྤེད། བསྒྱུར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་བྱུང་རྱིམ་དྤེ་ཚོ་ངས་འདྱིར་སྙན་སྤེང་
ཞུ་དགོས་པ་མ་རྤེད་དྤེ། གར་ལྟར་གཞྱིས་ཁང་གྱི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའྱི་ལས་བྤེད་ ༡༢ དྤེ་
དག་གྱི་བགྤེས་ཁང་ལྷ་རྒྱལ་རྱིར་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་ཡང་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ག་རང་ཐོག་ནས་དམ་པོ་ཞྱིག་གྱི་སང་ནས་
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བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔྤེར་ན། ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ལ་བལྟས་ན། ལས་
བྤེད་གཅྱིག་གྱི་བཟའ་ཟླ་དྤེ་མ་ཤྱི་བར་ལྷག་བསྡད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ནས། ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག 
མཐོང་སྣང་དྤེ་འད་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། རང་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བཟའ་ཟླ་དྤེ་བསྡད་ཆོག་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཟའ་ཟླ་གོངས་ཚར་བའྱི་ལས་བྤེད་ཕྲུ་གུ་ཡོད་པའྱི་ཨ་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཨ་མ་དྤེ་གོངས་པ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་
དྤེ་མར་དོན་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག བཟའ་ཟླ་མྤེད་པ་རྤེད། དྤེ་སྔ་ནས་གོངས་ཚར་བ་རྤེད། བས་ཙང་ཐོབ་ཐང་ངྤེས་པར་
དུ་བསྐྲུན་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་བྱུང་།  གཉྱིས་ཐད་ནས། བགྤེས་ཡོལ་ལས་བྤེད་སྐོར་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཡྱིན་
ནའང་། གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་དམའ་རྱིམ་ལས་བྤེད་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཡང་མྤེད་པ། ལས་བྤེད་ནས་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། བགྤེས་ཤག་
དྤེ་མ་གཏོགས་དམྱིགས་རྤེན་བྤེད་ས་མྤེད་པ། དྤེ་རྱིགས་ལའང་རང་གྱི་མྱི་ཚེ་གཅྱིག་དྤེ་སྱིག་འཛུགས་ནང་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ནས། 
མཐའ་མ་དྤེ་སོ་སོར་གང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཕྲུ་གུ་དྤེ་ལ་སྡོད་སའྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཨྤེ་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་པ་དྤེ་དགོས་ཀྱི་
རྤེད་བསམ་པ་འད་པོ་ཞྱིག དྤེ་ཡང་ང་ཚོས་བགྤེས་།ཤག་དུས་ཐོག་ལ་ག་ཚོད་བགོ་འགྤེམས་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དང་མ་རྤེད། ད་ལྟ་
ཡྱིན་ནའང་ཁང་དོད་ཕུལ་ནས་ལོ་མང་པོར་བགྤེས་ཤག་རྒྱག་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ན་དྤེ་ཚོ་
ཚང་མ་ལ་བགྤེས་།ཤག་རྒྱག་ཐུབ་ན་བསམ་པ་ནང་བཞྱིན་བྤེད་ཐུབ་པའྱི་གདྤེང་ཚོད་མྤེད་དྤེ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཐོབ་ཐང་དྤེ་
བཟོ་ཐུབ་ན། བཙན་བོལ་གྱི་གནས་སྟངས་རྤེད། དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་རྤེད། མཐུན་རྤེན་ཐོག་ནས་བསྐྲུན་ཐུབ་དང་མ་
ཐུབ་ཀྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་གཉྱིས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེས་ན་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཕུགས་རྒྱངས་རྱིང་པོའ་ིཐོག་ནས་ཏན་
ཏན་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་བསམ་པའྱི་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་དང་། གསུམ་པའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་
བཅོས་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིག་གཞྱི་ཤོར་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མ་འོངས་
པར་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་འདུག རང་གྱི་ཁང་པ་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཞྤེས་བགྤེས་ཡོལ་ལ་འགོ་སྐབས། ང་ཚོས་བརྒྱ་
ཆ་ཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མཚམས་རྤེར་རང་གྱི་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་དང་ལོ་མང་པོར་གཞུང་གྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་ལ་སྡྤེབ་
གཅྱིག་ལ་ད་བར་ཕུལ་བ་མང་མཐར་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༡༡ ལྷག་ཙམ་ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱི་སྟྤེང་ནས་ཁང་པ་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་
འབུལ་གྱི་ཡོད་དུས། རྡོག་རྡོག་ལྤེན་མཁན་དྤེ་ལ་འབུམ་ ༡༡ ཙམ་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། བགྤེས་ཤག་ལྤེན་མཁན་དྤེའྱི་བུ་ཕྲུག་དྤེ་
དག་ལ་ཁང་པ་དྤེར་བསྡད་བཅུག་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག དྤེས་ན་གོས་ཚོགས་ནས་དགོངས་པ་ཆྤེ་བཞྤེས་ཀྱིས། 
ངས་བཤད་པ་འདང་དང་མ་འདང་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱིའྱི་སྟྤེང་ནས་ཐོབ་ཐང་བསྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་
དངོས་གནས་དང་གནས་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དུས་ཐོག་ལ་བསྐྲུན་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་
དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འད་མྱིན་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་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 གསལ་བཤད་གནང་སོང་། གསལ་པོ་ཆགས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་རོག་ད་ཆྤེ་རུ་ཕྱིན་སོང་། རྤེས་
ཤུལ་ནང་མྱིའམ་ཤག་ཚང་གཅྱིག་པ། སྔོན་མ་བཟའ་ཟླ་འདས་གོངས་སུ་བྱུང་མ་བྱུང་ལབ་པ་དྤེ་རྤེད། སྔོན་མའྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་
ལའང་དྱིས་མོང། བཟའ་ཟླ་སྔོན་དུ་གོངས་པ་ཞྱིག་ལ་ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་དུས། དྤེའྱི་ནང་གང་ཡང་བྱིས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་
གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་བུ་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། བུ་མོ་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། རྤེས་ཤུལ་ནང་མྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ་མང་པོ་ཡོང་ཆོག་གྱི་
རྤེད། གཅྱིག་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། བཟའ་ཟླ་སྔོན་ནས་གོངས་ན་བྤེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད་པ་རྤེད། ལྷག་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་གནས་
སྟངས་དྤེ་ལ་བསྡོམས་ཤྱིག་རྒྱག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ན་འདྱི་མ་འོངས་པར་ས་མཚམས་རྩ་བ་ནས་གཟུང་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་
ས་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བསྤེབས་སོང་། ཤག་ཚང་ཟྤེར་བའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དྤེ་གྲྭ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན། གོང་དུ་གྲྭ་
ཚང་ལ་བཞུགས་མ་མོང་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ཤག་ཚང་ག་ཚོད་ཡོད་པ་གསུངས་པ་བཞྱིན། གཞན་པས་དྤེ་ལས་མང་ཙམ་ཡོད་པ་
སྟོན་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། དྤེས་ན་འདྱི་རོག་ད་ཚ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག་དན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་བསྐྱོན་དུས། དྤེ་གནས་རྱིམ་དམའ་བ་ལ་ཡྱིན་པར་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་ནས་གསུང་བསྡད་ཀྱི་འདུག ངས་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་གནས་རྱིམ་མཐོ་བ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཤོར་བའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ངས་ལབ་འདོད་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་ཁྱྤེད་བཞུགས་པའྱི་རྱིང་ལ་གནས་རྱིམ་དམའ་བ་དྤེ་ཚོར་རག་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་ལ། ཁྱྤེད་མ་བཞུགས་སྐབས་གནས་
རྱིམ་མཐོ་བ་དྤེ་ཚོས་ལྤེན་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། ཁྱྤེད་ཀྱིས་ཚོར་བ་རྣོན་པོས་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ལ། ངས་ཀང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་
ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེས་ན་འདྱི་ཡ་མཚན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག 
 དྤེ་ནས་སོར་འབུམ་ ༡༡ སྐོར་དྤེ་རྤེད། སྔོན་མ་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཡོད་མཁན་ཚོ་ལ་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་
ཡོད་པ་རྤེད། ཁང་པ་མྤེད་པ་དང་གཞྱིས་ཆགས་མྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་སོར་གཅྱིག་ཀང་རག་གྱི་མྤེད་པ་རྤེད། དྤེ་མ་རག་དུས་ཁོ་
གཉྱིས་མཉམ་དུ་བཟོས་པ་རྤེད། སོ་སོ་ལ་ཁང་པ་ཡོད་ནའང་འད། མྤེད་ནའང་འད། འདྱིའྱི་ཐོག་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ སྤྲོད་རྒྱུ་དྤེ་
བཟོས་པ་རྤེད། ད་དུང་དྤེའྱི་ཐོག་ཁང་པ་མྤེད་མཁན་དྤེ་ལ་གོང་རག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོར་མོ་འབུམ་ ༡༡ གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བགྤེས་།ཤག་ཅྱིག་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་སོར་མོ་འབུམ་ ༡༡ ལས་མང་བ་འགོ་ཡྱི་རྤེད། ད་ལྟ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་
མྤེད་བཞྱིན་དུ་འདྱིར་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་ན་ཉྤེན་ཁ་ཚ་པོ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ད་དུང་རྒྱུད་ཚར་ལབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་
བཀོག་ཚར་བ་རྤེད། དྤེས་ན་སང་ཉྱིན་རྤེས་ཤུལ་ནང་མྱི་རྣམས་ལ་རྒྱུད་ཚར་དྤེ་སྤེབས་ཀྱི་རྤེད་དང་མ་རྤེད། དཔྤེར་ན་བགྤེས་
ཡོལ་དྤེ་ཚོར་སོ་སོའ་ིབུ་ཕྲུག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། བུ་ཚབ་དང་གསོ་ཕྲུག་ཉར་བསྡད་པ་དྤེ་ཚོ་དྤེའྱི་རྒྱུད་ཚར་རང་བཞྱིན་གྱིས་
ཆགས་ཀྱི་རྤེད། དྤེས་ན་འདྱི་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཏག་ཏག་ཡོང་ས་མ་རྤེད། ངས་ཡང་བསྐྱར་གསལ་པོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གནས་རྱིམ་
དམའ་བ་རྣམས་ལ་རག་རྒྱུའྱི་ལམ་དྤེ་འདྱིར་གང་དུའང་བྱིས་མྱི་འདུག དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཚོར་བ་རྣོན་པོའ་ིཐོག་ནས་གོས་འཆར་འདྱིར་
འགྤེལ་བཤད་གནང་བ་རྤེད། ལས་བྤེད་ཀྱི་བསམ་བོ་ལ་ཚོར་བ་བསྟན་པ་དྤེར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་
འདྱི་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་པའྱི་སྐབས། ཚོར་བ་ཏོག་ཙམ་རྤེས་ལ་འཇོག་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔྤེར་ཆ་བཞག་ན། ང་
ཚོ་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་བྤེད་གནས་རྱིམ་དམའ་བ་ཞྱིག་གྱི་ལོ་ ༡༩ དང་ཟླ་བ་ ༥ གཞུང་གྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པ་
དང་། ལོ་ ༢༠ ཚང་བར་ཟླ་བ་ ༦།༧ མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གོངས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་མ་ཞུས་པར་ན་ནས་
གོངས་ཕྱིན་པ་རྤེད། བགྤེས་ཕོགས་རག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བགྤེས་ཤག་རག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། ལས་བྤེད་
དྤེའྱི་མྱིང་འབོད་དགོས་པ་མྱི་འདུག ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཞྱིག་གཤྤེགས་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་ངས་བསམས་བྱུང་། ཁོས་ལས་ཀ་
ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ལས་ཀ་བྤེད་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་ན་བའྱི་དབང་གྱིས་གོངས་པ་རྤེད། ན་མྤེད་ན་ལོ་ ༢༠ ཚང་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་གཞུང་གྱིས་མ་གཟྱིགས་པ་དང་མ་བརྩྱིས་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད། ཁྱིམས་
ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་དྤེ་ལྷག་པ་རྤེད། 
 གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་བགྤེས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ཏན་ཏན་གཅྱིག་
མཚུངས་མྱིན་པ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་གཞྱི་ཡོད་མྤེད་གང་ཤྤེས་ཏྤེ་ལམ་སྟོན་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ལམ་སྟོན་དྤེའྱི་ནང་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་གོངས་ན་འབྤེལ་ཡོད་སྐྱྤེས་དམན། སྐྱྤེས་དམན་གོངས་ན་
ཁང་པ་སྟོང་པ་བཟོ་དགོས་པ་གསལ་པོ་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་འདྱི་གཅྱིག་གྱུར་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་
ཕོགས་ཡོངས་ནས་མ་གཟྱིགས་ན་གནས་སྟངས་གཅྱིག་གཉྱིས་ལ་བརྤེན་ནས། ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དྤེ་སྤེབས་པ་
ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་རྤེས་སུ་ཁྱད་མཚར་ཆགས་ས་རྤེད། དོན་སྙྱིང་ཡང་སྙྱིང་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ནས་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། དྤེའྱི་ཀུན་སོང་དང་རྒྱབ་ལོངས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་དྤེ། གང་ལྟར་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་ཁ་མྤེད་ན། སྱིག་
གཞྱི་དྤེས་ཡང་བསྐྱར་འཐྤེན་ས་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་འདུག དྤེས་ན་འདྱིའྱི་ཐོག་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེ་ཙམ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིྤེད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིག་གཞྱི་འདྱིར་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་བསྐྱོན་པའྱི་གནས་
བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལྤེན་འདོད་བྱུང་། སྱིར་བཏང་ལས་བྤེད་ཐོག་ཆ་རྤེན་གང་འད་ཞྱིག་བསྐྲུན་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེར་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ལས་དགག་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཁྱོན་ནས་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་འགྤེལ་བཤད་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ག་རྤེ་བཀའ་གནང་
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སོང་ཟྤེར་ན། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཟོ་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག སྱིག་གཞྱི་འདྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ཕུལ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་
ཟྤེར་བ་དྤེ་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་རྒྱུ་རྤེད། སྱིར་བཏང་དྤེ་འད་ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་གཞྱི་ཆ་ཚང་ཤྤེས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་དྤེ། ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་
འབྤེབས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པས། དྤེའྱི་ཕོག་ཐུག་ཕོགས་གང་ལ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅྤེས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་སོང་
ཙང་། འདྱི་གོ་བ་གང་འད་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟྤེར་ན། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་འདྱིས་ད་ལྟ་ཁྤེ་ཕན་ལྤེན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་
རག་པ་ལས། མ་འོངས་པ་ལ་སྤྲོད་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་འགན་མྤེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་གོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱི་
ཁག་ཅྱིག་ལ་སྤྲོད་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། མ་འོངས་པ་ལ་སྤྲོད་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་གནས་སྟངས་ཁག་ཁག་
རྤེད་གསུངས་དུས། འདྱིའྱི་གོ་བ་དྤེ་གཅྱིག་མྤེད་དམ་བསམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་སྤེབས་འགོ་ཡྱི་འདུག བསམ་བོ་དྤེ་ལྟར་འཁྱྤེར་
སྟངས་སྡུག་ཅག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་བཟོས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་ཕོགས་ཚང་མ་ནས་ལྟ་དགོས་པའྱི་གོ་
བ་འདྱི་སྤེབས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་མ་རྤེད། གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ། 
སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་བས་ཚར་ནས། ཐོབ་ཐང་གཏན་འབྤེབས་བས་ཚར་ན། རྤེས་སུ་སྤྲོད་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་བཀའ་མོལ་
གནང་ས་རག་གྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གཏན་འབྤེབས་གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ང་ཚོས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཕུལ་རྒྱུ་
རྤེད་མ་གཏོགས། སྔོན་མ་ང་ཚོས་བཟོས་པ་རྤེད་དྤེ་ང་ཚོས་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཁོ་རང་
འགྱུར་བ་འགོ་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་གནང་རྒྱུ་མྤེད་ཅྤེས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ལྷག་གྱི་མ་རྤེད། དྤེས་ན་འདྱི་ཚོ་
ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པ། སྱིག་གཞྱི་དང་འགྤེལ་བཤད་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་
ཆ་ཤས་ལྤེན་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
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་ལྟ་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དང་ཚིག་བརོད་གསར་པ་གཉྱིས་བསྡུར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཚིག་
བརོད་རྱིང་པ་དྤེ་ལ་དགྤེ་མཚན་ཞྱིག་དང་སྐྱོན་ཆ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དགྤེ་མཚན་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ལས་བྤེད་ཀྱི་བགྤེས་
ཤག་དྤེ་ཚད་བཀག་ཅྱིག་བཟོས་ནས་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ཚུར་ཕྱིར་ལོག་ཡོད་པ་ཞྱིག་གཏན་འབྤེབས་བས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་
རབས་ནས་མྱི་རབས་སུ་ཐོབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ལ་ཕྱིར་སོག་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྐྱོན་
ཆ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། འདྱིའྱི་ནང་ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ལ་བགྤེས་ཁང་ཐོབ་པ་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ལས་བྤེད་བཟའ་ཟླ་ཕོ་མོ་ཅན་
ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས་པ་རྤེད། ཕོ་ཧྤེང་དང་མོ་ཧྤེང་། དྤེ་བཞྱིན་གྲྭ་པ་དང་ཨ་ནྱི་དྤེ་ཚོ་ལ་མྱི་ཐོབ་པའྱི་ཚད་བཀག་ཅྱིག་ཐྤེབས་བསྡད་
འདུག དྤེ་སྐྱོན་ཆ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ལས་བྤེད་ཅྱིག་བགྤེས་ཡོལ་ལ་འགོ་དགོས་ན། ངྤེས་པར་དུ་བཟའ་ཚང་
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གཉྱིས་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས་མྱི་ཧྤེང་ཧྤེང་ཞྱིག་ལ་མ་ཐོབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག ད་ལྟ་གསར་པ་
དྤེའྱི་ནང་ག་རྤེ་བྱིས་འདུག་ཟྤེར་ན། རྤེས་ཤུལ་ནང་མྱི་ཤག་ཚང་གཅྱིག་པ་ལབ་དུས་རྒྱུད་ཚར་ཟྤེར་བ་དང་། མུ་མཐུད་ནས་འཁོར་
བ་མ་གཏོང་བར་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག། གཙོ་བོ་འད་པོ་དྤེ་ཚིག་བརོད་གསར་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ། ཕོ་ཧྤེང་
མོ་ཧྤེང་གང་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོ་བདག་སྐྱོང་བྤེད་མཁན་གྱི་བུ་ཚབ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཉར་སྐྱོང་བྤེད་མཁན་གྱི་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། སྡོད་གཅྱིག་ནང་མྱི་ཡྱིན་དུས། དོ་བདག་དྤེ་གོངས་པའྱི་རྤེས་ལ་ཚད་ངྤེས་ཅན་ཞྱིག་ལ་ཁང་པ་དྤེའྱི་ནང་བསྡད་ཆོག་
པའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་བར་དྤེར་ཚད་བཀག་ཅྱིག་མ་བཟོས་ན་སྡོད་གཅྱིག་ནང་མྱི་ཟྤེར་བ་དང་། དྤེའྱི་
ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི་དྤེ་སོ་སོ་ལ་བུ་ཕྲུག་དངོས་གནས་།ཤྱིག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། བུ་ཚབ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ནས་མར་ཚར་ནས་འགོ་རྒྱུ་ལྟ་
བུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱིའྱི་མཚམས་འདྱིར། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འཆར་བཏོན་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གཅྱིག་བས་ན་
སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་འབུལ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཚིག་དྤེ་འད་བཟོ་བཅོས་དགོས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཏན་
ཏན་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་བསམ་འད་པོ་ཞྱིག་དན་སོང་། གང་ལྟར་ང་འདྱིར་ལངས་ནས་བཤད་མཁན་གྱི་ཚིག་གཅྱིག་པུ་མ་
ཡྱིན་པར། དོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་རྤེ་གཟྱིགས། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་ནས་འགྱིག་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་
ཐོག་ནས་ས་མཚམས་འད་པོ་ཞྱིག་བཟོས་པའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། འདྱིས་འཐུས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་རྤེད། ས་
མཚམས་འདྱི་རྤེས་ཤུལ་ནང་མྱིའམ་ཤག་ཚང་གཅྱིག་པར་གཞྱིས་སྐལ་ཐོབ་པའམ། རང་བདག་ཁང་པ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱུང་བ། དོ་
བདག་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་པ་དྤེ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད། གལ་ཏྤེ་སོ་སོ་ལ་གཞྱིས་སྐལ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའང་ཕྱིར་བསྡུ་བྤེད་
དགོས་ཀྱི་རྤེད། ཡང་རང་བདག་གྱིས་ཁང་པ་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། དྤེ་ཡང་ཕྱིར་སོག་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ས་མཚམས་དྤེ་འདའྱི་སང་
ལ་གཞག་ཐུབ་ན་ཞྤེས་ང་ཚོས་བཞག་སྟངས་དྤེ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཤག་ཚང་གཅྱིག་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ངས་འཕྲལ་མར་དན་གྱི་
མྱི་འདུག་སྟྤེ། འདྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞན་ཞྱིག་ནང་ལའང་ཤག་ཚང་གཅྱིག་པ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་གཅྱིག་འདུག འདྱི་ཕལ་ཆྤེར་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པའྱི་ཁང་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་མྤེད་དམ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ། གང་ལྟར་ཚིག་དྤེ་སྱིག་གཞྱི་གཞན་ལས་ཚུར་འཐྤེན་པ་ཞྱིག་
ཆགས་སོང། དྤེའྱི་གོ་བ་གང་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན་ཞྤེས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། འདྱི་ངས་ཧ་ཅང་གྱི་རྱིང་པོ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་
འདུག སྱིག་གཞྱི་གཞན་ལ་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཟུར་གྱི་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་འབུལ་
དགོས་པ་རྤེད་བསམས་བྱུང་། 
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་དོགས་འདྱི་གནང་བའྱི་སྐབས་དྤེར་རྱིག་པ་གསར་པ་ཞྱིག་ཀང་རྤེད་བྱུང་། དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཕུགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་གནས་རྱིམ་གོང་མ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གནས་རྱིམ་འོག་མ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། འད་མཉམ་གྱི་ཐོག་ནས་
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སྐྲུན་ཐུབ་པ་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་འད་པོ་ཞྱིག་དན་གྱི་ཡོད། དྤེས་ན་ད་ལན་འདྱིར་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། སྱིག་
གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དྤེ་འགོ་མུས་ལ་མ་ལྟོས་པར། གལ་ཏྤེ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ལམ་ནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་
ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་དང་སགས། རྤེས་མའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བགྤེས་།ཤག་ག་དུས་རྒྱག་པ་ཡྱིན་ནའང་གནས་རྱིམ་གཅྱིག་
མཚུངས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་པ་ཞྱིག་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་སྤེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་
དག་ཏན་ཏན་རང་ལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་འགོ་མུས་ལ་མ་ལྟོས་པར་གལ་ཆྤེན་པོར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ག་རང་རྤེད། ལས་བྤེད་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་འད་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ང་ཚོས་བྤེད་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དགོས་གལ་གྱི་བསྐྱར་བཅོས་བྤེད་
མཁན་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་ཆ་མཐོ་ཤོས་ཡོད་མཁན་དྤེ་རྣམ་པ་ཚོ་རྤེད། གནང་དང་མ་གནང་འདྱི་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་རག་ལུས་པ་རྤེད་
མ་གཏོགས། སྱིག་གཞྱི་གཅྱིག་པུར་ང་ཚོས་ཁ་གཡར་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཡང་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་ཡང་
དགོངས་པ་ཆྤེ་བཞྤེས་ཀྱིས་ཁ་གསལ་པོ་གང་འད་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་ཐུབ་ན་དན་གྱི་འདུག 
 དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷ་རྒྱལ་རྱིར་ཡོད་པའྱི་བགྤེས་།ཤག་འདྱི་གལ་ཏྤེ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་ལྷ་རྒྱལ་རྱིར་བཞུགས་མཁན་རྣམས་ལའང་ཁྱབ་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ནས་དྤེང་སང་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་དོགས་པ་རྣམ་རོག་གྱི་བཀའ་མོལ་སྐབས་རྤེ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་དམ་བཅའ་ཡོད་མཁན་མྱི་ཤ་
སྟག་རྤེད། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་དོགས་པ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཚད་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རང་སོ་སོ་དམ་བཅའ་ཡོད་པ་བཞྱིན་ལས་ཀ་
བྤེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་དྤེ་ག་རང་གནང་གྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་རྤེ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། གཅྱིག་ལ་འགྱིག་པ་དང་
གཅྱིག་ལ་མ་འགྱིག་པའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཀང་མྱི་འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་དྤེ་འད་ཞྱིག་དགོས་ས་རྤེད་བསམས་
ནས་འཁྱྤེར་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ཚིག་བྤེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་རང་ངས་ནོར་ཡོད་ན་དགོངས་སྤེལ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་དྤེ་བྱུང་མ་བྱུང་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་སྒྲུབ་ཐུབ་
ན་བསམ་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ཞུ་སྟངས་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། གང་ལྟར་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་
ཁ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་རང་
གནས་སུ་གནས་ཀྱི་རྤེད། ཁང་པ་རྒྱག་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁང་པ་མང་པོ་རྒྱག་
མ་ཐུབ་པར་ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱི་བཟོས་བསྡད་ན། ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དགོངས་མཁན་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་བསམས་ནས། 
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་པའྱི་ཁུལ་རྤེད། འདྱིས་ཕན་མ་ཐོགས་ནས་ངས་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་གཙང་མ་ཆགས་མ་ཐུབ་
པའྱི་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་གསལ་བཤད་བྱུང་སོང་བསམས་སོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོང་དུ་སྙན་སོན་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་པ་རྤེད། བདྤེ་སྐྱྱིད་གྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དངོས་གནས་བས་ན་ཚོགས་གཙོས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་
བྤེད་རྒྱུའྱི་ཐད་ཞུས་ན་སྙམ་པ་རྤེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ལྟ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཁྱྤེར་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་བྤེད་གང་
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འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ལོ་ ༢༠།༣༠།༤༠། ག་ཚོད་ཙམ་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་ཚེ་སང་པོར་བོད་སྱི་པའྱི་དོན་ལ་
བཏང་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་བགྤེས་།ཤག་ཅྱིག་རག་དུས། དྤེ་ག་དུས་ཤོར་གབས་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། ཁང་པ་དྤེ་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་བསྐྱོན་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་ཚེ་སང་པོར་ཁོ་རང་ལ་
བདག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གནས་ཚུལ་གཞན་པ་བཤད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁ་ཤས་ལ་བདག་ཚར་བ་རྤེད། གཞྱིས་ཁོངས་ནང་
ཕར་བཅུག་ནས་བདག་ཚར་བ་རྤེད། ཚང་མ་ལ་ཐོབ་ཐང་གཅྱིག་གྱུར་བས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བཤད་རྒྱུ་དང་གཏམ་རྒྱུད་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྒྱུད་ཚར་དང་བུ་འཛར་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་ཁང་པ་དྤེ་བདག་ཚར་དུས། ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཁོ་
རང་གྱིས་བྤེད་འགོ་ཡྱི་རྤེད། མ་ཤྱི་སྔོན་ལ་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ན་ཚོང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་བཙོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་དང་། ག་རྤེ་
ཡྱིན་ནའང་ཁོས་མྱི་ཚེ་གང་ལས་ཀ་བས་པའྱི་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོགས་གཙོའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་ཕག་རོང་
མཁན་བཞྱི་འདུག དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ཞུས་ན་འགྱིག་ས་རྤེད་དམ། བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་རྤེད་དམ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཙོང་རྒྱུ་དྤེ་བགོ་གྤེང་ནང་ལ་འགོ་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག བཙོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་ཡོད་
པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་བཤད་བཞག་པ་དྤེ་ཚོགས་གཙོའྱི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་བསམ་ཚུལ་བཤད་མྱི་
ཆོག་པ་དྤེ་འད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཐག་གཅོད་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་ཚོགས་གཙོས་སྐད་
ཆ་བཤད་པ་དྤེ་ཐག་གཅོད་གང་ཡང་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་མྤེད། ད་ལྟ་ཕག་
རོང་མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པས། གོ་སྐབས་ཕུལ་ཆོག་པ་གྱིས། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་དངོས་གནས་རྒྱུ་མཚན་འདུག་
བསམ་གྱི་འདུག བགྤེས་།ཤག་སྐོར་དོ་བདག་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་དུས། ཕ་རྒྱུད་བུ་རྒྱུད་ནས་བདག་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་ལ་སྐྱོན་ཆ་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོ་ལ་རྤེས་ཤུལ་ནང་མྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔྤེར་ན་དུས་ཚོད་ཀྱི་
ཚད་བཀག་ཅྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག རྤེས་ཤུལ་ནང་མྱི་སུ་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྤེས་ཤུལ་ཁོ་རང་གྱི་བུ་རྒྱུད་དངོས་ག་
ཚོད་ཡོད་ནའང་། བུ་མ་བསྡད་ན་བུ་མོ་བསྡད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བུ་ལྔ་དྲུག་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་ཁོང་ཚོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་བསྡད་རྒྱུ་
རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་གཅྱིག་རྒྱུད་དྤེ་བསྡད་རྒྱུ་དྤེ་འད་མ་རྤེད། བུ་རྒྱུད་དངོས་དང་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་བུ་ཚབ་དྤེ་ཚོ་བསྡད་ཆོག་པ་ཞྱིག་
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བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། 
ཁོ་རང་གྱིས་མྱི་ཚེ་ཞྱིག་ལ་ལས་ཀ་ལས། ཁོ་རང་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བུ་རྒྱུད་བུ་ཚབ་ཚང་མ་ལ་དྤེ་ལྟར་བ་དགོས་
པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཚད་བཀག་ཅྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག་ ཚད་བཀག་དྤེ་བུ་རྒྱུད་དངོས་དང་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་
བུ་ཚབ་མུ་མཐུད་ནས་བསྡད་ཆོག་པ་གྱིས། ཤག་ཚང་གཅྱིག་པ་ལབ་པ་དྤེ་རོག་ད་ཚ་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་མྱི་དགོས་པ་བཟོས་
བཞག་ན་ཡག་ཤོས་རྤེད། ལས་བྤེད་བགྤེལ་ཡོལ་བ་སུའང་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ཚེ། དྤེའྱི་རྤེས་ཤུལ་གྱི་བུ་རྒྱུད་དངོས་དང་
ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་བུ་ཚབ་ནམ་འཚོའྱི་བར་བགྤེས་།ཤག་ནང་བསྡད་ཆོག་པ་དང་། དྤེ་ནས་མར་འགོ་བཞག་ན་སྟབས་བདྤེ་པོ་རྤེད་
འདུག དྤེ་མ་གཏོགས་རྦད་དྤེ་མྱི་དགོས་ལབ་ནའང་སྐྱོན་ཆ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་འདུག ག་རྤེ་ཟྤེར་ན་སྐུ་ཚེ་གཅྱིག་ལ་གཞུང་ཞབས་
ལས་ཀ་བས་ནས། རྒྱུགས་ལབ་དགོས་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྐྱོན་ཆ་ཞྱིག་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བུ་རྒྱུད་དངོས་
དང་བུ་ཚབ་དངོས་དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ཨ་ཚ་ཡང་ཚ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། བུ་རྒྱུད་དང་ཚ་མོ་ཚ་རྒྱུད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་སྐབས་ལ་
བགྤེས་ཤག་ཕྱིར་འབུལ་བྤེད་ན། དྤེ་བས་ན་ཁོ་རང་ལ་སྤེམས་ནང་ཚོད་འད་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། བསམ་ཚུལ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟའྱི་ཚིག་འདྱིར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བྤེད་གང་ཡང་རུང་བ་གཅྱིག་དྤེའྱི་མྱི་རབས་རྤེས་མ་གཅྱིག་ལ་མ་གཏོགས་རག་གྱི་
མྤེད་པ། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ཡར་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་འད་པོ་འདུག བགྤེས་།ཤག་ནང་དུ་སྡོད་ཆོག་པ། སྔོན་མ་ཡྱིན་
ན་རྒྱུད་ཚར་རམ་ཟྤེར་བ་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱུད་ཚར་དྤེ་དྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་སང་ལ་འགོ་བསྡད་པ། ད་ལྟ་དྤེར་སུས་སྡོད་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་
རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། དཔྤེར་ན། ཕ་མ་གཅྱིག་ལ་ཕྲུ་གུ་ལྔ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་མ་གོངས་འགོ་མཁན་དྤེས་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་རྤེད། ཕྲུ་
གུ་འདྱི་ལ་འཇོག་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་པ་ཞྱིག དྤེས་ཐག་བཅད་པའྱི་རྤེས་ཤུལ་ནང་མྱིར་ཟྤེར་བ་འད་པོ་ཡོད་ན། ཁ་གསལ་དུ་འགོ་ཡྱི་རྤེད། 
གཞན་ཕྲུ་གུ་ལྔ་ཡོད་ན། ཕྲུ་གུ་ལྔས་རྩོད་པ་རྒྱག་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རོག་དའྱི་ནང་དུ་ཚུད་བསྡད་ཀྱི་རྤེད། སྱི་
འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༢ པའྱི་ཐོག་ཏུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བརྒྱུད་ནས་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ཞུ་དགོས་ཆགས་སོང་། རྩ་བའྱི་དྱི་བ་མ་ཞུས་སྔོན་ལ་འདྱིར་སྤེབས་རྒྱུ་
ལ་ཡག་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོས་གཟྱིགས་གཟྱིགས་པ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་རྤེས་བཤད་ཡང་བཤད་བས་ནས་སྡོད་
མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། དབུ་དཀར་པོ་མ་ཆགས་བར་དུ་གཞུང་འདྱི་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། ཕལ་ཆྤེར་
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེད་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག།ཆ་ཚང་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་འགོ་
ཡོད་དུས། དྤེ་འདའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེད་ཡོད་དམ་མྤེད། ད་ལྟ་ལོ་གཞོན་པ་ཁག་ལོ་མང་པོའ་ིརྱིང་ཞབས་ཕྱི་སྒྲུབ་མཁན་སྔོན་མ་
ལས་ཧ་ཅང་གྱི་ཉུང་དུ་སོང་བ་རྤེད། ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་ཚེ་གང་བོས་བཏང་། དབུ་དཀར་པོ་ཆགས་པ་དང་ལས་
གནས་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་བར་དུ་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་ག་རང་ལ་ཞབས་ཕྱི་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན་ན། ཐོབ་ཐང་དྤེ་ཕུལ་དགོས་པ་དང་ཕུལ་
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འོས་པ་ཞྱིག་ཏག་ཏག་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ནས་ཕ་མཐར་བས་ནས་རྒྱ་མཚོ་བརྒལ་བཞག་ན། གང་ཙམ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། གང་ཙམ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོས་ཆ་ཚང་མཁྱྤེན་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་ཚེ་སང་པོར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞབས་
ཕྱི་གནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཕུལ་འོས་པ་གཅྱིག་རྤེད། དྤེ་འད་དགོངས་ནས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཕུགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་
དགོངས་པ་གང་འད་བཞྤེད་ཡོད་དམ། ཕུགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། འདྱི་འད་ཞྱིག་འགྱུར་བ་
བཏང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་རྤེས་མ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོས་འདྱི་དང་འབྤེལ་ནས་དཀའ་ངལ་དྤེ་འད་འཕྲད་ཡོང་
བ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ལོ་བཞྱི་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། འདྱིའྱི་ཉམས་མོང་
ཐོག་སྐབས་གཉྱིས་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་གཟྱིགས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
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 སར་ཡང་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། སྱིག་གཞྱི་ལ་དགོས་ངྤེས་འགྱུར་བ་བཏང་ནས། 
སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁྱབ་ཚད་དུ་ཚུད་པའྱི་གང་ཟག་དྤེ་དག་ལ་ཞབས་འདྤེགས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་དྤེ་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཐུགས་འགན་རྤེད་
ལ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་དཔྤེ་ཆ་
བཞག་ན། བགྤེས་ཤག་སྐོར་ལ་ང་ལ་ཏོག་ཙམ་རྒྱུས་མདའ་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་རང་བདག་ཁང་པ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱུང་བ་ཟྤེར་
བ་ཞྱིག་འདུག རང་བདག་ཁང་པ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱུང་བ་ཞྤེས་པ་དྤེ་གང་འད་བས་ནས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་ཀྱི་རྤེད། སྔོན་མ་མང་
ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་རྩོད་རོག་སྐབས་སུ། ཁྱྤེད་རང་ལ་རང་བདག་ཁང་པ་འདུག་ཅྤེས་བརོད་སྐབས། ངའྱི་རང་
བདག་ཁང་པ་མ་རྤེད། ངའྱི་བུའྱི་རྤེད། ངའྱི་ཨ་ཅག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་དུས། ང་ཚོས་འགྤེལ་བཤས་གང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་དག་
ལ་གསལ་པོ་མ་བས་ན་རྤེས་སུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རྤེད། ད་ལྟ་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་རང་བདག་ཁང་པ་དྤེ་གང་འད་བས་ནས་གོ་བ་
ལྤེན་གྱི་རྤེད་དམ། བགྤེས་ཡོལ་གཅྱིག་ལ་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་གསུམ་བཞྱི། སྐུ་ཟླ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག རྩ་བའྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ལས་བྤེད་ཞབས་ཕྱི་སྒྲུབ་མཁན་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་ནའང་འད། ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་
ནའང་འད། གང་ལྟར་ཁ་ལོ་བ་ལའང་ཐོབ་ཐང་དགོས་པ་དྤེ་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚིག་ལ་དཔྱད་པ་ཡག་པོ་མ་
བས་ན། ནམ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རྤེད། དཀའ་ངལ་དྤེ་རང་ཉྱིད་ཚོགས་ཆུང་ལ་བསྡད་དུས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མོང་། དྤེའྱི་
ཡྱིག་ཆ་ཤོག་གངས་ ༩༢ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུའང་ཡོད་པ་རྤེད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་
ཤག་ལའང་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ཚིག་འདྱི་ད་ལྟ་ནས་འགྤེལ་བཤད་ཡག་པོ་མ་རྒྱབ་ན། ཏན་ཏན་ངས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ཉམས་མོང་གྱིས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པར་རང་བདག་ཁང་པ་མཁོ་སྒྲུབ་གང་འད་
བས་ནས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ནམ། གཞྱིས་སྐལ་ལ་ཐོབ་པ་དྤེ་འགྱིག་གྱི་འདུག། དྤེ་དག་ཚང་མ་གསལ་པོ་དགོས་པ་རྤེད་
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བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་གསལ་པོ་མ་བཟོས་ན། སར་ཡང་སང་ཉྱིན་ལག་བསྟར་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྤེ། 
ངས་ད་ལྟ་ནས་མངོན་ཤྤེས་ཟྤེར་ན་མ་འགྱིག་སྟྤེ། རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་ངས་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་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 ནང་དོན་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་
མ་ཞུ་རང་ཞུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཀང་མང་པོ་གསུངས་ཀྱི་འདུག དོན་དག་འདྱི་བགྤེས་ཡོལ་b་དྤེར་
དང་པོ་ཁང་པ་རག་ནས་ཁོང་རང་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རྤེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཡྱིན་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཕལ་ཆྤེར་མགོ་
འཚོས་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག ཕལ་ཆྤེར་རག་མྤེད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག འདྱི་གཅྱིག་རྤེད། ཚིག་དྤེ་ག་རང་ལ་དྤེར་
ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་འགྱུར་བ་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡན་ཆད་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་
ནས་མར་སྤེབས་པ་རྤེད། ཁོང་རང་གྱི་བྱིས་བཞག་པ་འདྱི་ནང་བཞྱིན་མང་ཆྤེ་བ་སྤེབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་རྤེད། དངོས་གནས་བས་ན་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ད་མ་ཞྱིག་འདོན་དགོས་པ་འདུག་ཀང་། ད་ལྟ་འདོན་ལོང་མྱི་
འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་རང་གྱིས་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་
རྤེད། ལམ་སྟོན་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདྱིའྱི་རྤེས་ཤུལ་ནང་མྱི་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ལ་གོ་ཡོང་བ་གསུང་དུས། རྒྱ་ནག་གོང་མའྱི་གོག་
བརན་ཡར་དན་ཡོང་མཁན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྤེད་ཀྱི་འདུག ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་ན། ཨ་ཕས་ཞལ་ཆྤེམས་སུར་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཁོང་
ཚོས་རྩད་གཅོད་བཏང་། ཡྱིག་ཆ་འཚོལ་བསྔོག་བྤེད་ཀྱི་འདུག ད་ཕན་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ལུགས་སོལ་ལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྣམ་རོག་
གྱི་བཟོ་ལྟ་བུར་བརྩྱི་ཡྱི་རྤེད། ང་ལ་ཁང་པ་འདྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྱོད་བུ་ཆྤེ་བ་འདྱིར་བདག ཡང་ན་བུ་མོ་ཆྤེ་བ་ཁྱོད་ལ་བདག་ཟྤེར་བ་
དྤེ་སྔའང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ལབ་།ཤྤེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ལབ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྤེའུ་མྱིག་ལྟ་
བུ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་བཤད་རོགས་བྤེད་ཀྱི་མ་རྤེད། རྣམ་རོག་བརྩྱི་ཡྱི་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་
ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན་གོང་དུ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཨ་ཕ་འདྱིའྱི་ཁང་པ་རྤེད། ཨ་ཕ་འདྱིའྱི་བུ་འདྱི་གོངས་སྱིད་པ་
རྤེད། བུ་འདྱིའྱི་བུ་དྤེས་ཨ་ཕ་འདྱིར་གཡོག་རྒྱབ་ནས་བསྡད་ཡོད་ན། འདྱི་ནང་མྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་སུས་བཤད་།ཤྤེས་ཀྱི་རྤེད། རྒྱུད་
ཚར་ཟྤེར་བ་འདྱི་འགོ་སྟངས་ཁག་ཁག་ཅྱིག་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་དན་གྱི་འདུག འདྱི་
ནང་བཞྱིན་ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་དྤེ་དག་ལ་ང་ཚོས་ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། ང་ཚོས་གཅྱིག་ཚང་མ་ཡག་པོ་ཡྱིན་
པ་དང་། འདྱི་ཚང་མས་བཤད་བསྡད་དུས་ངས་ཀང་གཅྱིག་བཤད་འདོད་བྱུང་སོང། འདྱི་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། ཚང་མར་དངོས་
གནས་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བགྤེས་ཡོལ་གྱི་ཐོ་དྤེ་དག་གྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་ལས་བྤེད་
ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་བགྤེས་ཡོལ་འདྱི་ནས་ཐོན་ནས། བགྤེས་ཤག་དང་དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་བཞུགས་མཁན་ཇྱི་ཙམ་
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འདུག རྒྱ་མཚོའྱི་ཕར་ཕོགས་ལ་བཞུགས་མཁན་ཇྱི་ཙམ་འདུག འདྱི་ང་ཚོས་བསྡོམས་ཤྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ངས་ས་
འབྤེབས་གང་ཡང་བྤེད་ཀྱི་མྤེད་དྤེ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་དབང་གྱིས་བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་ནས་བདྤེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ལ་གཅྱིག་སོང་བ་ཡྱིན་
ན། སྔོན་མ་བགྤེས་ཁང་གཞྱིས་ཁང་གྱི་ངོ་བོ་རག་མཁན་དྤེ་དག་གྱི་ནང་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ངའྱི་རྤེད། ཁོའ་ིརྤེད། 
ཡ་གྱིའྱི་འདྱིའྱི་རྤེད། མ་གྱིའྱི་འདྱིའྱི་རྤེད། ལྔ་ཁང་རྤེད། བཅུ་ཁང་རྤེད་ཟྤེར་ནས་བསྡད་མཁན་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། 
དངོས་གནས་མྱི་མྱིང་འབོད་བས་བཞག་པ་དྤེ་བཞུགས་མཁན་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མྤེད་དྤེའང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཚོས་དངོས་གནས་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པ་རྤེད། ཞུས་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བཤད་ཀྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་
སྟངས་ཚང་མ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིས་དཀའ་ངལ་འདྱི་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ནས་ཤག་ཚང་ཟྤེར་བ་འདྱི་
གོང་དུ་གསུངས་སོང། ག་ཚོད་གཅྱིག་ལ་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས། ཡོད་པ་རྤེད། མཛད་
གཙོ་རྣམ་པའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད། ཕར་འགོ་དུས། ཁོ་རང་རོགས་པར་ཤག་ཚང་ཡོངས་གགས་ཀྱི་དཔང་འཕྤེར་ངོས་
སྦྱོར་ཡོད་ཚེ་འདྱི་ཤག་ཚང་གཅྱིག་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས། དཔང་པོ་འཕྤེར་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་འད་ཡོད་ན། འགྱིག་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱི་
སྔོན་མ་ནས་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ཤག་ཚང་ཟྤེར་བ་འདྱི་གྲྭ་པ་ཞྱིག་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གྲྭ་པ་དྤེ་དག་ལ་དངོས་གནས་
བས་ན་དགོས་པ་ཡོད་པ་ངས་དན་གྱི་མྱི་འདུག སོ་སོའ་ིགནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དན་གྱི་མྱི་འདུག གྲྭ་པ་
འདྱི་འགོ་བའྱི་ཉྱིན་མོར་འདྱི་མཚམས་ཏག་ཏག་བཞག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་ལ་བཀག་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་
བར་ལ་ཁ་ཤས་ཁྱད་མཚར་པོ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་ཆགས་སྱིད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིས་སྤེལ་
ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འདོན་ལོང་མྱི་འདུག འདོན་དགོས་པ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་
གསལ་བཤད་ག་ཚོད་གནང་ནའང་དྤེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་ཐུབ་ས་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
དང་པོ་འདྱི་མགོ་ལ་སྐྱྤེས་པའྱི་རྭ་ཅོ་འདྱི་མྱིག་ལ་ཟུག་ངྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད་སྙམ་ནས་ཞུ་དགོས་པའྱི་དོན་ཚན་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། གཉྱིས་
པ་དྤེ་སོ་སོའང་གོངས། བཟའ་ཟླ་དྤེའང་གོངས། སྔོན་ལ་ཉུང་མཐའ་ལའང་ལོ་།ཤས་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་ཕྲུ་གུ་དྤེ་དག་འགོ་ས་མྤེད་པ་
ཆགས་ན་ཏག་ཏག་ཁྱོན་ནས་སྡོད་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་བུ་ཕྲུག་ལ་ཐོབ་རྒྱུ་འདྱི་གནད་འགག་རྤེད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཟུར་བརོད་འདྱི་གསལ་པོ་བས་ནས་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་དྤེ་དག་ཚང་
མ་ཡོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཟུར་བརོད་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་དྤེ་དག་གང་འད་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
སྐབས་དང་དུས་ལ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནམ། དྤེ་དང་འདྱི་འདའྱི་ཟུར་བརོད་འདྱི་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཞྱིག་འདུག ངས་བལྟ་
སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་འགོ་བ་ཆགས་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་གྱི་འདུག མ་འགོ་ན་གནས་སྟངས་
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འདྱི་ཕྲན་བུ་ཏག་ཏག་མྱིན་པ་ཞྱིག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་རྤེ་བ་བས་པ་ཡྱིན་ན། སྔ་འཕྲོས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་
འཐྤེན་ནས་རྤེས་སུ་ཟུར་བརོད་ཡག་པོ་ཞྱིག་བསྣམས་ན་ཡག་པོ་རྤེད་སྙམ། འགོ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག ཤག་ཚང་
ཟྤེར་བ་དྤེའང་ཐོབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཏག་ཏག་གང་འད་གསུངས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་དུ་ཐྤེབས་བསྡད་ན། ནང་མྱི་དང་བཅས་པར་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ན། ཤག་ཚང་ལའང་སྤྲོད་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། 
བས་ཙང་དྤེ་དག་གྱི་ཟུར་བརོད་འདྱི་གསལ་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་སྣང་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། སྱིག་གཞྱི་འདྱིར་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་མང་མོས་བསྐྱར་བཅོས་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ཆོག་མཆན་མྱིང་རགས་འགོད་དགོས་ཟྤེར་བ་འདྱི་རྤེད། སྱི་འཐུས་
ཕག་རོང་མཁན་གཉྱིས་ཡོད། འདྱིའྱི་རྤེས་སུ་གོ་སྐབས་ཕུལ་མྱི་དགོས་པ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ནས་བཀའ་ལན་
ཞྱིག་གནང་ནས་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མར་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་རང་གྱི་ངོས་
ནས་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུར། ཆོད་སྤེམས་བརན་པོ་འད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ལངས་དགོས་པ་འདྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་
ནང་དུ་མྤེད་པའྱི་གསལ་བཤད་བསྐྱོན་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཡར་ལངས་དགོས་ཐུག་པ་རྤེད། 
ང་རང་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། མཚན་ཉྱིད་རྩོད་མཁན་ཚོས་དྤེ་འད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག དུ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་མྤེ་
ཡོད་པའྱི་རྤེན་གྱིས་རྤེད། དུ་བ་ཡོད་ན་མྤེ་ཡོད་པས་ཁྱབ། དྤེ་འད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག བས་ཙང་དཔལ་ལྡན་ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ལ་བལྟས་ནས་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཆགས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་འགྤེལ་
བཤད་འདྱིར་ཚུར་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། འཚོ་བའང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་དམ་བཅའ་ལྤེན་མཁན་རྤེད་
ཅྤེས་གཅྱིག་གསུངས་པ་རྤེད། དམ་བཅའ་ལྤེན་པར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མཆོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀྱིས་དམ་བཅའ་ལྤེན་
མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། ཁས་ལྤེན་གཙང་མའྱི་དམ་བཅའ་ལྤེན་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། སུས་སུས་ཁས་ལྤེན་གཙང་མ་ལབ་ནས་གང་
འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྤེ་ཚོ་འཇོག་བཞག་ན། དྤེ་ཚོ་དགོས་པ་མྱི་འདུག) 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འདྱིར་ཞོགས་གསུངས་སྟབས་འདྱིར་འཇོག་
གྱི་ཡྱིན། རང་བདག་གྱི་ཁང་པའྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། གང་ལྟར་བཀའ་མོལ་འདྱིའྱི་རྱིགས་ཡོང་རྒྱུ་འདྱི་བཀའ་ལན་གནང་བབ་
ཅྱིག་ལ་བརྤེན་ནས་འཕྲོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། འདོད་པ་ཡོད་པ་དང་དང་དུ་བངས་ནས་བཤད་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེབ་ཐྤེར་ནང་
དུ་འཁོད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ངས་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། རང་བདག་ཁང་པའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་གནང་བར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་
འད་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བྱུང་བ་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་ལ་ཁང་པ་འདུག ང་ལ་ཁང་པ་མྤེད། ངའྱི་སྐྱྤེས་དམན་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་པ་
རྤེད། ངའྱི་མྱིན་ཞྤེས་ལབ་པ་རྤེད། གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ག་རྤེ་ལབ་པ་རྤེད་ཞུས་ན། སྐྱྤེས་དམན་སུའྱི་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་པ་རྤེད། སྐྱྤེས་
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དམན་ངའྱི་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་དགོས་ཐུག་གྱི་རྤེད་པ། བས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་དག་ཧ་ཅང་གྱིས་མགོ་རོག་པོ་རྤེད། བས་
ཙང་ངས་འདྱིར་འཇོག་གྱི་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 གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་པ་དྤེ་ལས་ལྷག་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་
ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཟོ་བཅོས་ཕུལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད།  དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ཡང་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སྔ་འཕྲོས་འཐྤེན་བཞག་ན་གསུངས་པ་རྤེད། འདྱི་ཡག་པོ་འདུག་བསམས་སོང་།།འདྱིའྱི་ནང་དུ་
ད་ལྟ་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་ཆགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག ཤག་ཚང་གཅྱིག་པ་གསུང་རྒྱུའྱི་སྐོར་འདྱི་ལའང་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་སོང། 
ཤག་ཚང་འདྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་ཤག་ཚང་རྩྱིས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་པའྱི་རྒས་གསོ་ཁང་དྤེ་དག་གྱི་ནང་དུ་རྒས་འཁོགས་
མང་པོ་མཉམ་དུ་འཇོག་བཞག་པ་དྤེ་ཤག་ཚང་རྤེད། ཁོང་ཚོར་བསྐྱར་བཅོས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྤེབས་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་
སྙམ། དྤེ་ནས་འདྱིའྱི་འོག་དྤེར་རང་བདག་ཁང་པ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱུང་བ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་ནམ་འཚོའྱི་བར་དུ་སྡོད་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ན། རང་བདག་ཁང་པ་ཞྱིག་མཁོ་སྒྲུབ་བྤེད་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁོ་ནམ་འཚོའྱི་བར་དུ་འདྱིར་སྡོད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ཁོ་རང་མྤེད་པ་ཆགས་ནའང་དྤེ་ནས་མར་རྒྱུད་ཚར་དྤེ་དག་ཀང་བཞུགས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རང་བདག་ཁང་པ་མཁོ་
སྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཟྤེར་བ་འདྱི་མྱི་དགོས་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག བས་ཙང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ནང་འགལ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཡོང་གྱི་
འདུག ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་གསུངས་བསྡད་པ་དྤེ་དག་ལ་དྤེ་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཀང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ལ། མ་
གཞྱི་ང་རང་གྱི་བལྟ་སྟངས་འདྱི་སྡུག་དགས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་ཤྤེས་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་
དོགས་པ་གནང་རྒྱུ་མྤེད་པ་དང་དྤེ་འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དོགས་པ་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་གོས་
ལ་བསམ་གཞྱིགས་མང་དང་ཧང་གུ་ཆུང་ཅྤེས་༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆྤེན་པོས་གསུངས་པ་འདྱི་གོས་བྤེད་སྐབས་དོགས་པ་ཟ་དགོས་
པ་རྤེད། གོས་བསྡུར་ཡག་པོ་བས་པ་ཡྱིན་ན། རྤེས་མར་གོས་ཆོད་ཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཐག་གཅོད་ཡོང་སྐབས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་
རྤེད་གསུངས་པ་འདྱི་རྤེད། ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གོང་དུ་འདྱི་ཕྱིན་པ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་གང་ཡང་མ་བས་པ་རྤེད་མ་
གཏོགས། གཞན་འདྱིར་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་འདྱིར་དོགས་པ་བཟའ་ཡོང་གྱི་འདུག སྱིག་གཞྱིར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་པ་
ཡྱིན་ན་བསྐྱར་བཅོས་འགོ་དགོས་པ་།ཤྱིག་རྤེད། གོང་དུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལས་བྤེད་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གྱིས་དངུལ་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག 
སྤྲོད་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་འདུག་གསུངས་སྐབས། གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་བལྟས་ནས་བསྐྱར་བཅོས་སྤེབས་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
མཐོང་སོང། འགྤེལ་བཤད་ཀང་དྤེ་ག་རང་བསྐྱོན་སོང་། ད་ལྟ་ཉུང་ཤས་རྤེད། མང་པོ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ལས་བྤེད་ཡྱིན་བསྡད་པ་ཞྱིག་
དངུལ་ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད། བས་ཙང་མྱི་དྤེར་བལྟས་ནས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་སྤེབས་པ་
ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་དོགས་པ་འདྱི་སྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱིའང་དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་གོང་དྤེར་དོགས་པ་སྤེབས་
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ཡོང་དུས། དྤེ་ཚོ་ལའང་དོགས་པ་སྤེབས་ཆོག་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐོང་སྡོད་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུངས་གནང་བ་ཇྱི་བཞྱིན་སྔ་འཕྲོས་ཕར་འཐྤེན་གནང་། འདྱིར་བཟོ་བཅོས་གནང་ནས་ཡག་པོ་
ཞྱིག་སྤེབས་ན་མ་གཏོགས། གཞན་འདྱིའྱི་ཐོག་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞྱིག་ལ་བབས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གོང་དུ་ཞུས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་
ཕྱིན་ཟྱིན་པ་འདྱི་ནས་བསམ་ཚུལ་དྤེ་དག་ཏན་ཏན་སྤེབས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་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 དོགས་པ་དང་རྣམ་རོག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ཇྱི་ཙམ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་དག་ཐུབ་རྒྱུ་འདྱི་ཁག་
པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དོགས་པ་བས་ནས་ཉན་པ་ཡྱིན་ན། ད་དུང་དོགས་པ་ཆྤེ་རུ་འགོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། སངས་ཐུབ་རྒྱུ་གོས་
ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁག་པོ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཚོགས་དུས་གཅྱིག་ཕར་འགངས་རྒྱུའྱི་དགོངས་འཆར་གནང་སོང། གུས་བརྩྱི་མ་
ཞུས་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་ནང་དུ་དོགས་པ་ཡོད་པ་དྤེ་ངས་སངས་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད་འདུག 
དཔྤེར་ན་ཆ་བཞག་ན་དོན་དག་དགོས་པ་འདྱི་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན། ལས་བྤེད་འདྱི་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་རྤེས་།ཤུལ་
ནང་མྱི་སྡོད་ཆོག་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་འདྱི་རྤེད། ཚིག་ཡར་བརྒྱབས་ནའང་རྤེད། མར་བརྒྱབས་ནའང་འདྱི་རྤེད། འདྱི་
བཞྱིན་རང་བདག་ཁང་པ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་དག་དངོས་གནས་དང་གནས་རོག་ད་ཚ་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
གསར་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད། ཡོད་བཞག་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྤེད། རང་
བདག་གྱི་ཁང་པ་འདྱི་ཚུར་བཀོག་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་འང་ཏག་ཏག་མཐོང་མ་སོང། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཚོགས་དུས་
དྤེ་ག་རང་ནང་ལ་མ་འགོ་ན་མ་འགོ་བ་རང་རྤེད། ཐོབ་ཐང་གཅྱིག་ཀང་མྤེད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡོད་བསྡད་པ་འདྱི་
ལྷག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་པོ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོ་འབབ་ཀྱི་མ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་
ནའང་ཡང་བསྐྱར་ཚིག་གསར་པ་དང་། གཅྱིག་བས་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་དོགས་པ་དྤེ་འད་མྤེད་པ་ཆགས་ནས། དྤེ་རྱིང་མ་ཐར་
བ་ཡྱིན་ནའང་འབུལ་མ་ཆོག་པའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འབུལ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མར་འཐྤེན་རྒྱུ་
དང་ཕར་འགངས་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་མ་བྱུང་། གཉྱིས་ཐད་ནས་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་དོགས་འདྱིའང་གནང་སོང། དོགས་
འདྱི་གཅྱིག་འདྱི་ཕུགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལ་དྤེང་སང་རྒྱ་མཚོའྱི་ཕ་ཁར་ཕྤེབས་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལའང་
ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ་བསམ་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དོགས་འདྱི་གནང་སོང། དམྱིགས་ཡུལ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། མ་ཟྤེར་ནའང་གང་ལྟར་དྤེ་
ཚོའྱི་ཐོག་ལའང་ཏན་ཏན་ཕན་གྱི་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་དན་གྱི་ཡོད། ཕོགས་ཇྱི་ཙམ་སར་བ་ལས་མྱི་ཚེ་གཅྱིག་ལ་
དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་ཁང་པ་འདྱི་ཡོད་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་རང་ཕན་གྱི་རྤེད་བསམ་ནས་དན་གྱི་ཡོད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་སྐུ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་པའྱི་ཐད། མ་འོངས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་སྐུ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་
མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་རྤེད། དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རྤེད། 
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འདྱིས་མ་ཚད་ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུའང་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ང་ཚོར་འཕྲད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་དག་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་།ཤག་ཤག་གྱིས་འགོ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་རྤེས་།ཤུལ་ནང་མྱིའམ་ཤག་ཚང་གཅྱིག་པ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱིར་བཏང་དགོངས་ཚུལ་
མྱི་འད་བ་མང་པོ་བྱུང་སོང་སྟྤེ། ཤག་ཚང་གཅྱིག་པ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་འདྱི་མར་བཏོན་ནས་གངས་ཀ་ཞྱིག་བསྡུ་རོགས་གནང་། ཐར་
ན་ཐར་བ་རྤེད། མ་ཐར་ནའང་བྤེད་རྒྱུ་མྤེད་པ་བསམ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚང་མས་ཆ་ཤས་བངས་པ་འདྱིར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཤག་ཚང་གཅྱིག་པ་འདྱི་མར་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། རྤེས་ཤུལ་ནང་མྱིར་ཞྤེས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྤེས་ཤུལ་ནང་མྱིར་
གཞྱིས་སྐལ་ཐོབ་པའམ་ལབ་ན། སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་འགོ་ཐུབ་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་སོང། གསལ་བཤད་
རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་དང་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས། ཡྱིན་ནའང་ཚིག་ཇྱི་བཞྱིན་ཞྱིག་འགོ་
དགོས་པ་དྤེའང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ཁག་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། ངས་འདྱིར་ཚིག་བཟོ་བཅོས་ཤྱིག་
བརྒྱབས་ནས་ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་བ་སུ་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་ཚེ། འདྱིའྱི་བཟའ་ཟླ་དང་བུ་ཕྲུག་ངོ་མ་ཞྤེས་འདྱི་བཅུག དྤེ་ནས་
ཤག་ཚང་ཟྤེར་བ་བཅུག་དགོས་དང་མ་དགོས་ཐག་ཆོད་པོ་འད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། དྤེར་ངས་དྱི་བ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟའྱི་
སྐབས་སུ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཤག་ཚང་གཅྱིག་པར་ཐོབ་ཐང་ཡོད་བཞག་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་བཞག་
པ་དྤེ་དག་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལྤེན་མཁན་འདྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་ང་རང་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། གལ་སྱིད་ལྤེན་མཁན་
འདྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཤག་ཚང་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་སྡོད་དགོས་པ་ཞྱིག་དང། ད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་འདྱི་ལྤེན་མཁན་མྤེད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱི་དགོས་པ་བཟོས་བཞག་ན་གནད་འགག་མྱི་འདུག འདྱི་བྤེད་དུས་
རྤེས་ཤུལ་ཞྤེས་མྱི་དགོས་པ་བས། འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བ་འདྱིའྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་དང་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་ཞྤེས་བཅོས་ནས་འོས་
བླུགས་བཞག་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྤེད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་གསུང་དགོས་པ་དྤེ་གསུངས་གྲུབ་སོང། ཡྱིན་ནའང་སར་ཡང་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་ལ་གོ་
སྐབས་ཤྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན། 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 དོན་དྤེ་ག་རང་ལ་བསྡད་དྤེ་ཚིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཁ་གསལ་དུ་འགོ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་རྤེས་
གཟྱིགས། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་བ་དང་སགས། ད་ལྟ་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་ཅྱིག་ང་ལའང་འདྱིར་ཡོང་གྱི་
འདུག དྤེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཐུག་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན།( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་དྱི་བ་གཅྱིག་དྤེ་།ཤག་
ཚང་གཅྱིག་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ལྤེན་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ལྤེན་མཁན་བྱུང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་རྱིང་གྱི་འདྱི་མྤེད་པ་
བཟོས་བཞག་ནའང་འགྱིག་ས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལྤེན་མཁན་ཡོད་ན། དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་བརླག་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས།) 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་འོག་ལ་སྔོན་མ་བྱུང་མྤེད་སྟབས། ད་ལྟ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱིག་གཞྱི་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་འདྱི་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཁོ་གཉྱིས་ཀ་ད་ལྟ་གཅྱིག་མཚུངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བས། 
རྤེས་སུ་མྤེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ཚང་མ་མྤེད་པ་བཟོ་ཡྱི་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཏག་ཏག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ད་ལྟ་གོས་འཆར་འདོན་
མཁན་གྱིས་མར་འདོན་རོགས་གྱིས་ལབ་དུས། ང་ཚོར་གྤེང་སོང་གསར་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་བསྐྱར་བཅོས་གང་སྤེབས་པ་འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤག་ཚང་
འདྱིའང་བཞག་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་སྔ་ང་ཚོས་ཤག་ཚང་ཟྤེར་བ་འདྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་འཕོས་ཟྱིན་པའྱི་
རྤེས་སུ། སོ་སོའ་ིརང་གནས་སུ་ལོག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། སྔོན་མ་དགྤེ་ལུགས་སྱི་འཐུས་ཚེ་འདས་བོ་
བཟང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ལ་ཕག་རོགས་སྐུ་ཞབས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་སོས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཤག་ཚང་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་
ནས་མྤེ་འཁོར་འགོ་འཛིན་དང་བདལ་ག་ལ་སོགས་པ་དྤེ་ཚོ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་ཁ་རྱིང་པ་དྤེ་འད་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། མཁྱྤེན་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་དགུང་ལོ་གཞོན་པ་དྤེ་དག་ལ་དགོས་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དགུང་ལོ་བགྤེས་པོ་ཆགས་སྐབས་ཕར་ཚུར་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་
རྒྱུར་།ཤག་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ཤག་ཚང་འདྱི་བཞག་ན་ཕལ་ཆྤེར་འགྱིག་སོང་བསམས་བྱུང། མྤེད་པ་བཟོ་ཡྱི་ཡྱིན་ན་
ཚང་མ་མྤེད་པ་བཟོས། ཚིག་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོགས་གཙོས་གང་ལབ་པ་དྤེའང་མྱི་དགོས་པ་བས། ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་བ་
སུའང་འདས་གོངས་སུ་འགྱུར་ཚེ་དྤེའྱི་རྤེས་ཤུལ་ནང་མྱིའམ་ཤག་ཚང་གཅྱིག་པ་ནམ་འཚོའྱི་བར་བགྤེས་ཤག་ནང་སྡོད་ཆོག་པ་
དང། རྤེས་ཤུལ་ནང་མྱིའམ་ཤག་ཚང་གཅྱིག་པར་གཞྱིས་སྐལ་ཐོབ་པའམ་རང་བདག་ཁང་པ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱུང་བ། དོ་བདག་འདས་
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གོངས་སུ་གྱུར་བ་སོགས་བྱུང་ཚེ། དྤེ་ཉྱིན་ནས་ཉྱིན་གངས་ ༦༠ ནང་ཚུན་བགྤེས་ཤག་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་དགོས། འདྱིར་ད་ལྟ་ཚིག་
གང་ཡྱིན་པ་དྤེར་དགག་བ་བྤེད་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་སྟབས། འདྱི་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཐོབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། སྱིག་གཞྱི་འདྱིར་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་
བྱུང་སྐབས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་མང་མོས་བསྐྱར་བཅོས་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཆོག་མཆན་མྱིང་རགས་འགོད་
དགོས་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་ལྔ། བདུན། བཅུ། སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་འདུག སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་མོས་ཟྤེར་བ་དྤེར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མང་མོས་ཕལ་པ་རྤེད། (དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་ངོ་ཡོད་གང་ཡོད་པ་དྤེའྱི།) ངོ་ཡོད་གང་ཡོད་པ་འདྱིའྱི་མང་མོས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མང་མོས་
ཕལ་པ་རྤེད། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་མང་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་མང་བ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཨ་ལས། བར་བཞུགས་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི། དང་པོ་དགག་བ་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཕག་རོང་རོགས་གནང། གཏན་
འབྤེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང། གཅྱིག༌༌༌༌༌གསུམ། དགག་བ་གནང་མཁན་གསུམ་བྱུང་
སོང། འདྱི་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང། གཅྱིག༌༌༌༌༌༌བཅུ། མང་མོས་ཚད་
མཐོན་པོའ་ིཐོག་ནས། འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགྤེས་ཤག་བགོ་འགྤེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༢ པའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོའ་ིཇ་པ། དྤེ་རྱིང་བཀྲམ་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༦ པ་དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། དྤེ་
དག་ཚང་མ་ཁ་སང་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པའྱི་རྤེས་འབྤེལ་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་འགྱུར་བ་འགོ་དགོས་
པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་དག་རྤེད། དྤེར་ཕལ་ཆྤེར་དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་འགག་དགོས་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོད། འདྱི་གཞུང་
འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༦ པ། 
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༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི། 

དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུ ར ་
བརོད། 

བཅུ་གསུམ་
པ། 
ནང་གས ྤེས ། 
༡། 
 

ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི། 
ཚོགས་མྱི་ཡོང་ཁུངས། 
ག ཡུ་རོབ་ཁུལ་དང༌། བང་ཨ་རྱི་བཅས་ཀྱི་ས་

གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སོ་སོར་འོས་བསྡུ་
བས་པའྱི་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་དབྤེར་མྤེད་ཀྱི་
ཚོགས་མྱི་ཉུང་མཐར་ལྔ་རྤེ་བཅས། 

ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི། 
རང་འཇགས། 
ག ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁུལ་དང༌། བང་ཨ་རྱི་

དང་ལྷོ་ཨ་རྱི། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཨྤེ་
ཤྱི་ཡ་དང་ཨོ་སྤེ་ཀྲྤེ་ལྤེ་ཤྱི་ཡ་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སོ་སོར་འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་
ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་དབྤེར་མྤེད་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་
ཉུང་མཐར་ལྔ་རྤེ་བཅས། 

 

བཅུ་བདུན་པ། 
ནང་གས ྤེས ། 
༣། 
 

ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་བ་དང༌། འགྤེལ་བཤད། 
ལས་འགན། 
འོས་འཕྤེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་དྤེབ་འགོད་འགན་འཛིན། 
འོས་འཕྤེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་དྤེབ་འགོད་འགན་འཛིན་
ཞ ྤེས་པ་ས་གནས་ཁྱབ་ཁ ོངས་ཀ ྱི་འ ོས་འཕྤེན་པ་
རྣམས་ཀྱི་མྱིང་གཞུང་ཐོ་འགོད་བྤེད་མྱི་ཡྱིན་པ་དང༌། 
འོས་འཕྤེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་རྣམས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་
བརྒྱུད་སོ་སོ་སྡྤེ་ཚན་འདྤེས་མྤེད་བཟོ་འགོད་བྤེད་
དགོས་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་དང༌། བང་ཨ་
རྱི་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཁྱབ་
ཁོངས་འོས་འཕྤེན་པ་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་གཞུང་ཆོལ་ཁ་
ཆོས་བརྒྱུད་དབྤེར་མྤེད་བཟོ་དགོས། 

ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་བ་དང༌། འགྤེལ་བཤད། 
ལས་འགན། 
འོས་འཕྤེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་དྤེབ་འགོད་འགན་འཛིན། 
འོས་འཕྤེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་དྤེབ་འགོད་འགན་འཛིན་
ཞྤེས་པ་ས་གནས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་འོས་འཕྤེན་པ་རྣམས་
ཀྱི་མ ྱིང་གཞུང་ཐོ་འག ོད་བ ྤེད་མ ྱི་ཡ ྱིན་པ་དང༌། འོས་
འཕྤེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་རྣམས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་
སོ་སོ་སྡྤེ་ཚན་འདྤེས་མྤེད་བཟོ་འགོད་བྤེད་དགོས་པ་
ཡྱིན། འོན་ཀང་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁུལ་དང༌། བང་
ཨ་རྱི་དང་ལྷོ་ཨ་རྱི། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཨྤེ་
ཤྱི་ཡ་དང་ཨོ་སྤེ་ཀྲྤེ་ལྤེ་ཤྱི་ཡ་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འོས་འཕྤེན་པ་རྣམས་ཀྱི་
མྱིང་གཞུང་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་དབྤེར་མྤེད་བཟོ་དགོས། 

 

སོ་བདུན་པ། 
 
 
 
 
ནང་གས ྤེས ། 
༣ 
 

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཡོང་ཁུངས་དང་གངས་
ཚད། 
བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༣༧ པའྱི་དགོངས་དོན་བོད་
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་ཡོང་ཁུངས་དང༌། རྩ་
འབོར་གྱི་གངས་ཚད། 
བང་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་གནས་བོད་སྡོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་
འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས། 
 

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཡོང་ཁུངས་དང་གངས་ཚད། 
 
རང་འཇགས། 
 
 
བང་ཨ་རྱི་དང་། ལྷོ་ཨ་རྱི་ཁུལ་གནས་སྡོད་བོད་མྱིའྱི་
ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས། 
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ནང་གས ྤེས ། 
༤ 
 
 
 
 
ནང་གས ྤེས ། 
༥ 

ཡུ་རོབ་ཁུལ་སྡོད་བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུ་
བས་པའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་བཅས་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་རྩ་འབོར་ ༤༤ ངྤེས་པ་ཡྱིན། ཡུ་རོབ་དང་
བང་ཨ་རྱི་ཁུལ་གནས་སྡོད་བོད་མྱིས་ཆོལ་ཁ་ཆོས་
བརྒྱུད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གཞྱིར་ཞུགས་པ་དང་
འོས་ཤོག་འཕྤེན་མྱི་ཆོག 
མྤེད། 

ཡུ་རོབ་དང་། ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁུལ་གནས་སྡོད་བོད་མྱིའྱི་
ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས། 
 
 
 
 
རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དང་ཨོ་སྤེ་ཀྲྤེ་
ལྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཁུལ་གནས་སྡོད་བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་འོས་
བསྡུ་བས་པའྱི་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་བཅས་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་རྩ་འབོར་ ༤༥ ངྤེས་པ་ཡྱིན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ལས་གཞན་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གནས་
སྡོད་བོད་མྱིས་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་
གཞྱིར་ཞུགས་པ་དང་འོས་ཤོག་འཕྤེན་མྱི་ཆོག 

ཞྤེ་གཉྱིས་པ། 
ནང་གས ྤེས ། 
༣ 

དང་བངས་འོས་གཞྱིའྱི་འགྤེངས་ཤོག་འབུལ་ཕོགས་
དང་འབུལ་དུས། 
དང་བངས ་འཛུལ་ཞུགས ་བ ྤེད ་པ ོ་ས ོ་ས ོ་ནས ་
འགྤེངས་ཤོག་ཁག་དང་ཆབས་ཅྱིག་འབའ་དངུལ་རྒྱ་
བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་ཧྱིན་སོར་ ༡༥༠༠༠ རྤེ་དང༌། 
བང་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ནས་ཨ་སོར་ ༥༠༠ རྤེ་
ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་ཟུར་འཇོག་བྤེད་
དགོས། 

དང་བངས་འོས་གཞྱིའྱི་འགྤེངས་ཤོག་འབུལ་ཕོགས་དང་
འབུལ་དུས། 
དང་བངས་འཛུལ་ཞུགས་བྤེད་པོ་སོ་སོ་ནས་འགྤེངས་
ཤོག་ཁག་དང་ཆབས་ཅྱིག་འབའ་དངུལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ནས་ཧྱིན་སོར་ ༡༥༠༠༠ རྤེ་དང༌། རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཕ ྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཨ་སོར་ 
༥༠༠ རྤེ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་ཟུར་འཇོག་
བྤེད་དགོས། 

 

ཞྤེ་དྲུག་པ། 
ནང་གས ྤེས ། 
༡ 

སྱི་འཐུས་འོས་དམྱིགས་འདྤེམས་སྒྲུག 
ག འོས་འཕྤེན་པ་སོ་སོ་ནས་འདྤེམས་སྒྲུག་བ་

རྒྱུའྱི་འོས་དམྱིགས་ཀྱི་གངས་ཚད་ཆོལ་ཁ་རྤེ་
རྤེར་སྱི་འཐུས་ཕོ་མོ་ཁྱད་མྤེད་བཅུ་རྤེ་དང༌། 
དྤེའ ྱི་ནང་ཉུང་མཐར་བུད་མ ྤེད ་གཉ ྱིས ་ར ྤེ་
དགོས། དགོན་ཁག་དང༌། ཆོས་ཀྱི་ཚོགས་སྡྤེ་
ཁག་ནས་རང་རང་ཆོལ་ཁའྱི་ཐོབ་ཆའྱི་གངས་
ཚད་སྱི་མཚུངས་ཐོག་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོར་
ཐོབ་ཆའྱི་ས ྱི་འཐུས་གཉྱིས་རྤེ། བང་ཨ་རྱི་
ཁུལ་དུ་ཐོབ་ཆའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས། ཡུ་རོབ་
ཏུ་ཐོབ་ཆའྱི་ས ྱི་འཐུས་གཉྱིས་བཅས་ལས་
བརྒལ་བ་འདྤེམས་སྒྲུག་མྱི་ཆོག 

སྱི་འཐུས་འོས་དམྱིགས་འདྤེམས་སྒྲུག 
ག འོས་འཕྤེན་པ་སོ་སོ་ནས་འདྤེམས་སྒྲུག་བ་རྒྱུའྱི་

འོས་དམྱིགས་ཀྱི་གངས་ཚད་ཆོལ་ཁ་རྤེ་རྤེར་སྱི་
འཐུས་ཕོ་མོ་ཁྱད་མྤེད་བཅུ་རྤེ་དང༌། དྤེའྱི་ནང་ཉུང་
མཐར་བུད་མྤེད་གཉྱིས་རྤེ་དགོས། དགོན་ཁག་
དང༌། ཆོས་ཀྱི་ཚོགས་སྡྤེ་ཁག་ནས་རང་རང་ཆོལ་
ཁའྱི་ཐོབ་ཆའྱི་གངས་ཚད་སྱི་མཚུངས་ཐོག་ཆོས་
བརྒྱུད་སོ་སོར་ཐོབ་ཆའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་རྤེ། 
བང་ཨ་རྱི་དང་ལྷ ོ་ཨ ་ར ྱི་ཁུལ་དུ་ཐ ོབ་ཆའྱི་ས ྱི་
འཐུས་གཉྱིས། ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁུལ་དུ་
ཐ ོབ ་ཆའ ྱི་ས ྱི་འཐུས་གཉྱིས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དང་ཨོ་སྤེ་ཀྲྤེ་ལྤེ་ཤྱི་
ཡའྱི་ཁུལ་དུ་ཐོབ་ཆའྱི་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་བཅས་
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ལས་བརྒལ་བ་འདྤེམས་སྒྲུག་མྱི་ཆོག 
ང་གཅྱིག་པ། 
 
 
ནང་གས ྤེས ། 
༡ 

འོས་ཤོག་གངས་བཤྤེར་ཕོགས་བསྡོམས། 
འོས་ཐོབ་གངས་བཤྤེར་དོན་ཚན་ ༣༤ གཞྱིར་
བཞག་ཐོག 
ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ ་ིཁོངས་ནས་འོས་གངས་མང་
རྱིམ་རྩྤེ་བཏོག་གྱིས་ཆོལ་ཁ་རྤེར་ཕོ་མོ་ཁྱད་མྤེད་
བཅུ་རྤེ་དང༌། དྤེའྱི་ནང་ཉུང་མཐར་བུད་མྤེད་གཉྱིས་
རྤེ། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོར་མྱི་གངས་གཉྱིས་རྤེ། ཡུ་
རོབ་ཁུལ་དུ་མྱི་གངས་གཉྱིས་དང༌། བང་ཨ་རྱི་ཁུལ་
དུ་མྱི་གངས་གཉྱིས་བཅས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སུ་
འོས་འདྤེམས་བྱུང་བ་ཡྱིན། 

འོས་ཤོག་གངས་བཤྤེར་ཕོགས་བསྡོམས། 
འོས་ཐོབ་གངས་བཤྤེར་དོན་ཚན་ ༣༤ གཞྱིར་བཞག་
ཐོག 
ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཁོངས་ནས་འོས་གངས་མང་རྱིམ་རྩྤེ་
བཏོག་གྱིས་ཆོལ་ཁ་རྤེར་ཕོ་མོ་ཁྱད་མྤེད་བཅུ་རྤེ་དང༌། 
དྤེའྱི་ནང་ཉུང་མཐར་བུད་མྤེད་གཉྱིས་རྤེ། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་
སོར་མྱི་གངས་གཉྱིས་རྤེ། ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁུལ་
དུ་མྱི་གངས་གཉྱིས་དང༌། བང་ཨ་རྱི་དང་ལྷོ་ཨ་རྱི་ཁུལ་དུ་
མྱི་གངས་གཉྱིས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཨྤེ་ཤྱི་
ཡ་དང་ཨོ་སྤེ་ཀྲྤེ་ལྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཁུལ་དུ་མྱི་གངས་གཅྱིག་
བཅས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སུ་འོས་འདྤེམས་བྱུང་བ་
ཡྱིན། 

 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༦ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བ། མྤེད་པར་བརྤེན་ཚུད་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་བརོད་པ་དང་པོ་གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༡༣ པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེ། ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁུལ་དང༌། བང་ཨ་རྱི་དང་ལྷོ་ཨ་རྱི། རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དང་ཨོ་སྤེ་ཀྲྤེ་ལྤེ་ཤྱི་ཡ་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སོ་སོར་འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་ཆོལ་ཁ་
ཆོས་བརྒྱུད་དབྤེར་མྤེད་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཉུང་མཐར་ལྔ་རྤེ་བཅས། འདྱིའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པར། ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་
འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༡༧ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༣ པ། ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་བ་དང༌། འགྤེལ་
བཤད། ལས་འགན། འོས་འཕྤེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་དྤེབ་འགོད་འགན་འཛིན། འོས་འཕྤེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་དྤེབ་འགོད་འགན་འཛིན་
ཞྤེས་པ་ས་གནས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་འོས་འཕྤེན་པ་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་གཞུང་ཐོ་འགོད་བྤེད་མྱི་ཡྱིན་པ་དང༌། འོས་འཕྤེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་
རྣམས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་སྡྤེ་ཚན་འདྤེས་མྤེད་བཟོ་འགོད་བྤེད་དགོས་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་
ཁུལ་དང༌། བང་ཨ་རྱི་དང་ལྷོ་ཨ་རྱི། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དང་ཨོ་སྤེ་ཀྲྤེ་ལྤེ་ཤྱི་ཡ་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་འོས་
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བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འོས་འཕྤེན་པ་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་གཞུང་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་དབྤེར་མྤེད་བཟོ་དགོས། འདྱིའྱི་བརོད་པ་
གཉྱིས་པ། ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པར་བརྤེན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༣༧ པ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཡོང་ཁུངས་དང་གངས་ཚད། དྤེའྱི་འོག་དྤེ། རང་འཇགས། ནང་གསྤེས་ 
༣ པ། བང་ཨ་རྱི་དང་། ལྷོ་ཨ་རྱི་ཁུལ་གནས་སྡོད་བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས། སྔོན་མ་དྤེར་
གནས་སྡོད་ཟྤེར་བ་འདྱིར་ཁུལ་གནས་སྡོད་བོད་མྱིའྱི་ཞྤེས་ཆགས་འདུག དྤེ་ཡང་མཉམ་དུ་བཟོས་བཞག་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་བརོད་པ་
གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པར། ངོས་འཛིན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་དགག་བ་མྤེད་པར་བརྤེན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་
གསྤེས་ ༤ པ། ཡུ་རོབ་དང་། ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁུལ་གནས་སྡོད་བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས། འདྱིའྱི་
བརོད་པ་གཉྱིས་པ། ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ནང་གསྤེས་ལྔ་པ་དྤེར་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་
མྤེད་པ་དང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དང་ཨོ་སྤེ་ཀྲྤེ་ལྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཁུལ་གནས་སྡོད་བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུ་
བས་པའྱི་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་བཅས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་རྩ་འབོར་ ༤༥ ངྤེས་པ་ཡྱིན། འདྱིར་དངོས་གནས་བས་ན། འོག་དྤེ་
མྱི་དགོས་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལས་གཞན་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གནས་སྡོད་བོད་མྱིས་ཆོལ་
ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གཞྱིར་ཞུགས་པ་དང་། འོས་ཤོག་འཕྤེན་མྱི་ཆོག་ཅྤེས་པ་འདྱི་མྱི་དགོས་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
འདུག བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་སྐྱོན་གང་ཡང་མྱི་འདུག མར་བཏོན་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། འཇོག་དགོས་འདུག་གམ། བཞག་པ་
ཡྱིན་ན་འདྱིར་གང་ཡོད་པ་དྤེ་རང་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས། སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ནང་གསྤེས་ལྔ་པ་དྤེ་གསར་འཇུག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ནག་པོ་དང་། ནག་པོ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡྱི་གྤེ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་ནག་པོ་བཟོ་དགོས་པ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལགས་སོ། ཟུར་བརོད་འདྱིའྱི་ནང་དུའང་གསར་འཇུག་ཞྤེས་བྱིས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག འདྱིར་ནག་པོ་ཡོད་པ་དྤེ་ནག་པོ་མྤེད་པ་
བཟོ་ཡྱི་ཡྱིན། ཡང་ན་ཚང་མ་ནག་པོ་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚང་མ་ནག་པོ་བཟོ་རྒྱུ་བས། འདྱི་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༤༢ པའྱི་ནང་གསྤེས་ 
༣ པ། དང་བངས་འོས་གཞྱིའྱི་འགྤེངས་ཤོག་འབུལ་ཕོགས་དང་འབུལ་དུས། དང་བངས་འཛུལ་ཞུགས་བྤེད་པོ་སོ་སོ་ནས་
འགྤེངས་།ཤོག་ཁག་དང་ཆབས་ཅྱིག་འབའ་དངུལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་ཧྱིན་སོར་ ༡༥༠༠༠ རྤེ་དང༌། རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཨ་སོར་ ༥༠༠ རྤེ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་ཟུར་འཇོག་བྤེད་དགོས། འདྱི་
ཚུད་པ་དང་། བརོད་པ་དང་པོ་གཉྱིས་པ་ཚང་མ། ཟྱིན་པ་བས། བརོད་པ་གཉྱིས་པའང་ཟྱིན་པ་བས། 

དྤེ་ནས་དོན་ཚན་ ༤༦ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོ། སྱི་འཐུས་འོས་དམྱིགས་འདྤེམས་སྒྲུག ག འོས་འཕྤེན་པ་སོ་སོ་ནས་
འདྤེམས་སྒྲུག་བ་རྒྱུའྱི་འོས་དམྱིགས་ཀྱི་གངས་ཚད་ཆོལ་ཁ་རྤེ་རྤེར་སྱི་འཐུས་ཕོ་མོ་ཁྱད་མྤེད་བཅུ་རྤེ་དང༌། དྤེའྱི་ནང་ཉུང་མཐར་
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བུད་མྤེད་གཉྱིས་རྤེ་དགོས། དགོན་ཁག་དང༌། ཆོས་ཀྱི་ཚོགས་སྡྤེ་ཁག་ནས་རང་རང་ཆོལ་ཁའྱི་ཐོབ་ཆའྱི་གངས་ཚད་སྱི་
མཚུངས་ཐོག་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོར་ཐོབ་ཆའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་རྤེ། བང་ཨ་རྱི་དང་ལྷོ་ཨ་རྱི་ཁུལ་དུ་ཐོབ་ཆའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས། 
ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁུལ་དུ་ཐོབ་ཆའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དང་ཨོ་སྤེ་ཀྲྤེ་ལྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་
ཁུལ་དུ་ཐོབ་ཆའྱི་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་བཅས་ལས་བརྒལ་བ་འདྤེམས་སྒྲུག་མྱི་ཆོག ཚུད་པ་དང་། བརོད་པ་དང་པོ་གཉྱིས་པ་ཚང་མ། 
ཟྱིན་པ་བས། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་
ཚན་ ༥༡ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོ། འོས་ཤོག་གངས་བཤྤེར་ཕོགས་བསྡོམས། འོས་ཐོབ་གངས་བཤྤེར་དོན་ཚན་ ༣༤ གཞྱིར་
བཞག་ཐོག ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཁོངས་ནས་འོས་གངས་མང་རྱིམ་རྩྤེ་བཏོག་གྱིས་ཆོལ་ཁ་རྤེར་ཕོ་མོ་ཁྱད་མྤེད་བཅུ་རྤེ་དང༌། དྤེའྱི་
ནང་ཉུང་མཐར་བུད་མྤེད་གཉྱིས་རྤེ། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོར་མྱི་གངས་གཉྱིས་རྤེ། ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁུལ་དུ་མྱི་གངས་
གཉྱིས་དང༌། བང་ཨ་རྱི་དང་ལྷོ་ཨ་རྱི་ཁུལ་དུ་མྱི་གངས་གཉྱིས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དང་ཨོ་སྤེ་ཀྲྤེ་ལྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་
ཁུལ་དུ་མྱི་གངས་གཅྱིག་བཅས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སུ་འོས་འདྤེམས་བྱུང་བ་ཡྱིན། འདྱི་ཚུད་པ་དང་། བརོད་པ་དང་པོ་གཉྱིས་
པ་ཚང་མ། ཟྱིན་པ་བས། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། དྤེ་ཁ་སང་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པ་དྤེ་རྤེད། ༣༦ པ་དྤེ་ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་བཀྲམ་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པ་
འདྱི་ཚོགས་གཙོར་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱིར་གང་སངས་གཏོང་རོགས་གནང་ཅྤེས་
འབོད་སྐུལ་ཞུས་སོང། འདྱི་གང་སངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ག་རྤེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་གོ་
བསྡུར་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་ནས། གོས་ཚོགས་རྤེས་མ་དྤེར་ཡྱིག་ཆ་ཚད་དང་ལྡན་པ་དང། ཚང་མའྱི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པ་
ཞྱིག་བསྣམས་ཕྤེབས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འད་བས་ནས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
 དྤེ་ནས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པ་དྤེ་རྤེད། དྤེར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ཤག་དང་གོ་བསྡུར་བས་ནས་གོས་ཚོགས་སུ་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་གནད་གཉྱིས་
ཀྱི་ཐོག་ལ་རྤེད། གཅྱིག་དྤེ་དུས་ཚོད་ཟླ་བ་གསུམ་དྤེ་དྲུག་བར་དུ་འགངས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། གཉྱིས་པ་དྤེ་ཆག་ཡང་དྤེ་ 
༢༠༠༨ དྤེ་ག་རང་ལ་རྤེད་དམ། དྤེ་མྱིན་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་གྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆག་ཡང་གྱི་དུས་ཚོད་ ༢༠༡༥།༡༢།༣༡ ཟྤེར་བ་འདྱི་ཁ་སང་རོབ་ཙམ་གོས་ཚོགས་ནས་
ཐུགས་གཏན་འཁྤེལ་བ་འད་པོ་བས་སོང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ག་རྤེ་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་
ག་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། ཆག་ཡང་ཕུལ་ཕོགས་འདྱི་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞུས་ནས་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རྤེན། དྤེ་སྔའྱི་གོས་ཚོགས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྙན་སོན་ཞུས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་
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ཚང་མར་བསྡོམས་བརྒྱབས་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུར། བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་པ་འདྱི་གོས་འཆར་ནང་དུ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་ག་རང་
མ་གཏོགས།་དགོངས་པ་གསར་པ་ཞྱིག་བཞྤེས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་
ལ་གནས་པའྱི་མང་ཚོགས་ཚོར་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༨ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༣ པ་བྤེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་
དཔྱྱིས་ཕྱིན་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ལུགས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཀང་མ་འོངས་པར་དགོངས་བཞྤེས་ཡོང་རྒྱུར་རྤེ་བ་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དོན་དག་འབབ་ས་དྤེ་བཀའ་ཤག་ནས་ད་ལྟ་ཚིག་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ག་རང་བཞག་གནང་གྱི་ཡྱིན། དྤེ་བཞག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་
ནས་ཕུལ་ཐུབ་མཁན་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕུལ་སའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་གཅྱིག་དང་། གལ་སྱིད་ཕུལ་ཐུབ་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་
ན། སོ་སོ་སོ་སོའ་ིབོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་ནས་ཡར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཆག་ཡང་ཞུ་སའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། 
འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་ཕུལ་ཐུབ་མཁན་དང་ཕུལ་མ་ཐུབ་མཁན་གཉྱིས་ཀའྱི་
ལམ་ཁ་ཕྤེ་ནས་བཞག་གནང་འདུག འདྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཤོག་གངས་དང་པོ་འདྱིའྱི་ཡྱིག་ཕྲྤེང་ ༡༠ 
པ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་སོང་བ་ཟྤེར་བ་དྤེར་འགྱུར་བ་གཅྱིག་ཕྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་གོས་ཆོད་ནང་དུ་དྤེ་སྔ་དང་
གཅྱིག་མཚུངས་ཟྤེར་བ་དྤེ་མར་འཐྤེན་པ་བས། གོས་ཆོད་འདྱི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཀོག་བཞག་ན་ཡག་པ་མྤེད་དམ། ཕག་ཚོད་ ༥ པ་
ཟྱིན་པར་སྐར་མ་ ༥ ཞྱིག་འདུག ལས་རྱིམ་འདྱི་རོགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། ཚོགས་གཙོ་ལའང་གོ་སྐབས་གཅྱིག་ཡོད་ན་ཡག་པོ་
འདུག གོས་ཆོད་འདྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་འབུལ་བབ་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་
ཚན་ ༡༨ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༥ པའྱི་དགོངས་དོན་"ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འོག་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
སམ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དགོས་གལ་གཟྱིགས་ན། དཔྱ་དངུལ་དང་ངྤེས་ཅན་འབུལ་འབབ་གསར་དུ་འབུལ་འདོད་ཡོད་རྱིགས། དུས་
བཀག་རྒྱས་བཅད་ཀྱིས་སྔ་མའྱི་འབུལ་ཆད་ཆག་ཡང་གནང་འཐུས་"ཞྤེས་གསལ་བ་བཞྱིན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་གནས་འཁོད་བོད་རྱིགས་དཔྱ་དངུལ་ལོ་མང་འབུལ་ཆད་ཀྱི་རྤེན་པས། ད་ཆ་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འདོད་ཡོད་
རུང་དྤེ་མུར་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བསལ་རྒྱུ་གང་ཅྱིའྱི་དགོས་དབང་མཐོང་སྟྤེ། དྤེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཆག་
ཡང་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ བར་གྱི་འབུལ་འབབ་ཆད་གསབ་མཚན་དོད་ལོ་རྤེར་ཨ་སོར་རྤེ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོ་
ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ བར་གྱི་དཔྱ་དངུལ་འབབ་ཆ་ཚང་སྡྤེབ་འབུལ་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་དྤེ་རྤེས་ལོ་རྤེའྱི ་དཔྱ་དངུལ་ཆད་མྤེད་འབུལ་
མཁན་རྱིགས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུ་དང། 
ཆག་ཡང་གྱི་གོ་སྐབས་འདྱི་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་ངོས་ལྤེན་ཐུབ་
པ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུའྱི་སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་ཀྱི་གོས་ཆོད་དུ། ཞྤེས་པ་འདྱི་རྤེད། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་
དགག་བ། སྱི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཞྱིག་ལྷག་འདུག འདྱི་ཚོགས་གཙོར་ཡྱིན་པའྱི་
སྐད་ཆ་རྤེད། 
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སྱི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་ནས། 
ལགས་སོ། ངས་མང་པོ་ཞུ་དགོས་པ་མྤེད། ད་ལྟ་ཚིག་འདྱིར་དགག་བ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གང་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན། ཆག་
ཡང་དྤེ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་པ་རྤེད། ཁ་སང་བཀའ་ཤག་ལ་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྱི་འཐུས་དང་། ཡུ་
རོབ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། གནད་དོན་འདྱི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལ་ཡང་བསྐྱར་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་
ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ཕ་གྱི་ཕར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མྱིར་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་སྐབས་ཆག་ཡང་དྤེ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ཁོང་ཚོར་
སྤེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུ་དང་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུར་ལས་ས་པོ་འདུག་བསམ་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་
ལྟ་ཐབས་ལམ་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་བཏོན་གནང་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ནས་གང་གུ་ཡངས་ཡངས་ཤྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་དྤེ་ཙམ་ཞྱིག་སྤྲད་ཡོད། དབང་ཚད་ལྷག་མ་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། དགག་བ་ཡོད་དམ། དགག་བ་ཡོད་པར་བརྤེན་དང་པོ་དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་
རོང་རོགས་གནང། ཚང་མས་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཚང་མ་གསུངས་གྲུབ་སོང་། དགག་བ་གནང་ན་ག་རྤེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་ཅྤེ་ན། ད་ལྟ་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ལའང་དགག་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རྤེད། དངོས་གནས་
བས་ན་འདྱི་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རྤེད། ད་ལྟ་ཆག་ཡང་གཏོང་རྒྱུ་གསར་པ་དྤེའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དགག་བ་བྱུང་བར་བརྤེན་དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོ་སྔོན་ལ་ཕག་རོང་རོགས་
གནང། སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ལྟ་བུ་གཉྱིས་བྱུང་བ་རྤེད། བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་འདྱི་ག་རྤེ་བྱུང་
བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཆག་ཡང་མྱིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་རྤེད། གཞྱི་རྩའྱི་རྒྱུན་ལས་ལ་
དབང་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག གང་ལྟར་ཆག་ཡང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཐོབ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག། 
མགོ་བདྤེ་པོ་ཆ་ཚང་ལ་རག་པ་དང་འཐོམས་བསྡད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོའང་གོ་སྐབས་བཙལ་མྱི་ཤྤེས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆག་ཡང་འདྱི་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བཏང་ནས་ ༢༠༡༤ བར་དྤེར་ཇྱི་ཙམ་འབུལ་མྱི་ཐུབ་པ་དྤེར་སོར་
མོ་ ༡ རྤེ་དང་། དྤེ་ནས་བཟུང་ཆ་ཚང་འབུལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གྱི་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་འདྱི་ང་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། གོས་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་བསམ་ཚུལ་འདྱིར་མང་མོས་འོས་བསྡུ་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེ་གོས་ཚོགས་རྤེས་མ་ཞྱིག་ལ་ཁྱྤེར་ཡོང་ན་མ་གཏོགས། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འཁྱྤེར་
ཡོང་མཁན་དྤེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་རྤེད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་ག་རྤེ་བྱུང་བ་དྤེ། 
བཀའ་ཤག་ཏུ་གོ་བསྡུར་བྱུང་ནས་ད་ལྟ་འདྱིར་ལན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེར་གཞྱི་བཞག་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་
མ་གཏོགས། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་བསམ་ཚུལ་གསུངས་པ་དྤེ་ག་རང་ལ་འོས་ཤོག་བསྡུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་
ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེར་འོས་ཤོག་བསྡུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱིར་
དགག་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དགག་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པར་བརྤེན། དངོས་གནས་བས་ན་དགག་བ་བྤེད་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་
རྒྱུ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་དགག་བ་བྤེད་མཁན་དྤེར། རྒྱུ་མཚན་བཤད་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་
ཤྱིག་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་འོས་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཚུད་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་སོ་སོའ ་ིདགོངས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་འདྱི་གསུང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཆ་ཚང་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཡང་
བསྐྱར་འོས་བསྡུ་བའྱི་སྐབས་སུ་དགག་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ངར་རྒྱུ་མཚན་བཤད་དུ་འཇུག་རོགས་ཟྤེར་ན། ལས་རྱིམ་མཇུག་བསྡུ་
ཐུབ་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྱིར་བཏང་འགོ་སྟངས་ལྟ་བུ་དྤེ་འད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་འདྱིར་དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོས། སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི། ད་ལྟ་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་བསྣམས་ཕྤེབས་གནང་བའྱི་གོས་
ཆོད་འདྱིར། ཡང་ན་ཚིག་ལ་འགྱུར་བ་གཅྱིག་ཀང་མ་འགོ་བ་བས་ནས་འགོ་དགོས་པ་དང་། ཡང་ན་ཟགས་དགོས་པ་དྤེ་འད་གང་
རུང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ངས་ལོ་ཚིགས་འདྱིར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས་། 
ཚོགས་གཙོས་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱིར་དགག་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དགག་བ་
གནང་མཁན་ཚོས་སྔོན་ལ་ཕག་རོང་རོགས་གནང། གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ་རྤེད་འདུག རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་
རོགས་གནང། འདྱི་མང་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སང་སྔ་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
དགུ་པའྱི་ལས་ཉྱིན་བཅུ་གཉྱིས་དང་མཐའ་མ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མྤེད་པ་
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ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག དང་པོའ་ིཀ་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༨ པ་ལ་གཟྱིགས་
རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༨ པ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

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

༄༅། །སྤེལ་ཀོབ་འཚོ་བྤེད་ཁང་གསར་སན་ཁང་གྱི་རོག་གྤེང་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཐོག་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་
བོན་མཆོག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐད་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་གོས་
ཚོགས་སུ་སྙན་སོན་དང་བགོ་གྤེང་གནང་བའྱི་རྤེས་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གཅྱིག་འཇོག་དགོས་གལ་མཐོང། 

གོས་ཆོད། 
༡ གོས་ཚོགས་ནང་བགོ་གྤེང་དང། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དོན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་

གྱིས་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཉྤེན་བརྡ་གནང་དགོས་གྱུར་ཡོད་པ་བཅས་ལ་བརྤེན། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་སད་མར་མཚན་གནས་རྤེས་འབྤེལ་གྱི་ཕག་ལས་གང་ཅྱིར་ཐུགས་སྣང་ཡྱིད་གཟབ་གནང་དགོས་པ་དང། 

༢ དྤེ་མཚུངས་སྤེལ་ཀོབ་འཚོ་བྤེད་ཁང་གསར་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་དང། ལས་བྤེད་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་རྣམས་ས་གནས་
མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ངྤེས་སུ་འགྱུར་བའྱི་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་གོས་ཆོད་
དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ལ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༨ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
 



68 
 

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༨ ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་འགོ་བའྱི་སྐབས་དྤེར་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་དྤེའྱི་
ནང་ལ་གནད་དོན་ཡོད་པ་དྤེར་མོས་མཐུན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། སོ་སོའ་ིམཐོང་སྣང་ལ་བཀའ་ཤོག་རྒྱབ་ལ་མྱི་
ཤོག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། བདྤེན་པ་ཉྱིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག་མྤེད་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། དྤེར་བརྤེན་སྒྲུབ་པ་རལ་ཅོག་གྱི་གནང་
སྟངས་དྤེ་ལ་མོས་མཐུན་བྤེད་མ་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེར་དགག་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་བྱུང་བ་སོང་ཙང་། ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་གནང་མཁན་དྤེ་ཚོ་སྔོན་ལ་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། བདུན། ཚུད་
པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་བརང་གནང་རོགས་གནང་། དྤེ་མང་མོས་ཀྱིས་ཚུད་པ་ཡྱིན། དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་བགོ་
གྤེང་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་སྙམ། གོས་ཚོགས་ནང་གྤེང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ་ཡོད་པར་བརྤེན། དང་པོ་དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་བརང་གནང་རོགས་གནང་། 
གཅྱིག༌༌༌༌༌བདུན། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་བརང་གནང་རོགས་གནང་། དྤེ་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོའ་ིཁ་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༩ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༩ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། 
སྔོན་གྤེང། 

༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང། ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དུམ་བུ་
གཉྱིས་པའྱི་དོན་ཚན་ ༡༢༠ དང་ ༡༢༡ གྱི་དགོངས་དོན་དང། རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་མཇུག་སྐྱོང་དུས་ཐོག་
ཞྱིབ་ཚགས་ཡོང་ཆྤེད་དུ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བསྐོ་འཛུགས་དགོས་པ་བཞྱིན། གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་
གལ་ཆྤེར་མཐོང། 

གོས་ཆོད། 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དུམ་བུ་གཉྱིས་པའྱི་
དོན་ཚན་ ༡༢༠ དང་ ༡༢༡ གྱི་དགོངས་དོན་ལྟར། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པ་གོལ་རྤེས་སྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པ་བསྐོ་འཛུགས་དང་འབྤེལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ་སོགས་ཀྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་༡༤ གཙོས་རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
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རྒྱུས་མཚོན་ལས་དོན་མཇུག་སྐྱོང་བ་དགོས་རྱིགས་ལམ་སྟོན་ཟུར་དུ་གནང་དགོས་པའྱི་སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་གོས་ཆོད་དུ། 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༩ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། དངོས་གནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་རྱིམ་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༠ པ་དྤེ་སྔོན་ལ་བངས་
དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པའྱི་མཇུག་འབས་ཀྱི་གཏན་འབྤེབས་དྤེ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༥༩ པ་གཏན་འབྤེབས་རྤེས་སུ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོའ་ིག་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༠ པར་གཟྱིགས་རོགས་
གནང་། གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་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 གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༠ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 

༄༅།།གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། 
སྔོན་གྤེང་། 

༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ 
༡༢༠ པའྱི་དགོངས་དོན་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་
བཅས་པའྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢ དང་ ༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣ སོགས་དང་། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པའྱི་
སྙན་ཐོར་བཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་རྤེས་གཙང་བཟོ་མ་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི་རྩྱིས་སྙན་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ འཁོད་པ་སྙན་སོན་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གྤེང་དང་མཇུག་སྐྱོང་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་
གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་གལ་ཆྤེར་མཐོང་། 

གོས་ཆོད། 
༡། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྩྱིས་ལོ་ 

༢༠༡༡་་༢༠༡༢ དང་། ༢༠༡༢་་༢༠༡༣ སོགས་དང། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པའྱི་སྙན་ཐོར་
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བཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་རྤེས་གཙང་བཟོ་མ་ཐུབ་པ་ཁག་བཅས་ཀྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་
ཐོའ་ིཐོག་མཇུག་གནོན་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་སོར་རུ་ངར་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱིས་འཁུར་བསྐྱྤེད་གང་ལྤེགས་གནང་འདུག་པར་
ལྤེགས་གསོའ་ིབསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ། 

༢། སྙན་ཐོ་ནང་འཁོད་རྩྱིས་སྙན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་ཁག་དང་། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་
ཁག་བཅས་རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། 

༣། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ཟུར་འཛར་བཅས་པ་ཆ་ཚང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་འབུལ་
རྒྱུ་དང་། དྤེའྱི་ངོ་བཤུས་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་དུ་འབུལ་རྒྱུ། 

༤། གོང་གསལ་སྙན་ཐོ་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཕུལ་འབོར་བྱུང་ཉྱིན་ནས་ཟླ་གངས་ ༣ ནང་ཚུད་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་
དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་ཕག་བསྟར་གནང་སྟྤེ་ཕག་བསྟར་ཇྱི་གནང་དང་། དྤེ་མྱིན་ལན་
འདྤེབས་དང་གསལ་བཤད་བཅས་ཞྱིབ་གསལ་འཁོད་པའྱི་སྙན་ཐོ་ ༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ ནང་ཚུད་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་སུ་འབུལ་དགོས། 

༥། བཀའ་ཤག་གྱི་སྙན་ཐོ་དྤེར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང་འབྤེལ་མཐའ་མའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་སྱི་སྐབས་ 
༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པར་འབུལ་དགོས། 

༦། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པའྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱབ་གཉྤེར་སྙན་ཐོ་དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་གསྤེས་ 
ཀ པ་ནང་ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅྤེས་སྐྱོང་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཁའྱི་གནས་སྟངས་ཐད། རྒྱབ་གཉྤེར་སྙན་འཁོད་
བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་བགོ་གྤེང་རྤེས་འབྤེལ་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་ཚོགས་ཆུང་ཆྤེད་འཛུགས་ཀྱིས་རྩྱིས་ཁའྱི་
གནས་སྟངས་སྱི་ཡོངས་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གྱིས་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའྱི་གོང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་བཅས་མང་མོས་སམ་སྱི་མོས་གོས་
ཆོད་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ལ།། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༠ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ། མྤེད་པར་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་བགོ་གྤེང་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༠ པ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་སྡྤེ་ཚན་ཁག་གཉྱིས་ང་ཚོས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་དྤེ་དྤེའྱི་ནང་དུ་མྱི་འདུག དང་པོ་དྤེ་ག་རྤེ་བས་ནས་མྤེད་པ་
ཆགས་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ནང་ལ་
ག་རྤེ་འབྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་ལ་གཟྱིགས་ནས་དྤེའྱི་ནང་ལ་གསལ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་སོང་། འོན་ཀང་
རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསལ་བཤད་མྤེད་པར་རང་སོར་བཞག་ན། ང་ཚོའྱི་དྤེ་ལ་སྡྤེ་ཚན་
ཞྱིག་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་འབོར་ཟྱིན་པ་རྤེད། གཅྱིག་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པའྱི་སྙན་ཐོ་འབོར་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གཅྱིག་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ བར་དུ་རྩྱིས་ཞྱིབ་གཟྱིགས་ནས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་ཟྤེར་
ནས། མ་འོངས་པར་དྤེའྱི་ནང་དུ་འབྱི་བ་ཡྱིན་ནའང་གནད་འགག་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ནང་ལ་གང་
ཡང་མྱི་འདུག མྤེད་པར་བརྤེན་རྒྱུན་ལས་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་གང་འད་ཡོད་དམ། དྤེའྱི་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ང་རང་ཤྤེས་
འདོད་བྱུང་། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ངས་ལག་བརང་དགོས་དང་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་བ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོའྱི་འགམ་དུ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ནང་དོན་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་
ཆུང་གྱིས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ད་ལྟ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་མྱི་འདུག རྩྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་དགོས་
ཀྱི་འདུག་བས་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ག་དུས་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཧ་མ་
གོ་ནས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་འགོ་ཚུགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འབྱུང་
འགྱུར་གྱི་ཟླ་བ་དྲུག་ནང་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གོས་
ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཆོད་འཇོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་དྤེ་མཇུག་སྐྱོང་བ་རྒྱུར་རྒྱུན་
ལས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་དྤེ་བྱུང་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་
ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། གང་ལྟར་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་
སྙན་ཐོ་འབོར་མ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་ཀང་། དྤེའྱི་བར་གྱི་ཚིག་གཅྱིག་མ་འཁོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དང་པོ་མ་རྤེད། 
གང་ལྟར་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཤོར་འདུག མ་འོངས་པར་གང་འད་གང་འད་མཇུག་སྐྱོང་བྤེད་མྱིན་དྤེ་རྤེས་ནས་བལྟ་རྒྱུ་རྤེད། ཚིག་དྤེ་མ་
འཁོད་པ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་ངོས་ནས་ཀང་དགག་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེར་ངྤེས་པར་དུ་ཚིག་གཅྱིག་འཁོད་དགོས་ཀྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚིག་འཁོད་དགོས་ན་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འཁྱྤེར་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ཡང་ན་ཚིག་དྤེ་འད་ཞྱིག་འཁོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་བས་
ནས་ངག་ཐོག་ནས་གསུང་དགོས་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་སྐབས་དྤེར་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་
པ་ཞྱིག་དང་། བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སྡྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་གཞྱིར་བཟུང་བས་
ནས་མཇུག་སྐྱོང་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་རྤེད། འདྱི་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་དྤེར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་མཇུག་སྐྱོང་བ་རྒྱུའྱི་ཆ་
རྤེན་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་མཇུག་སྐྱོང་བྤེད་ཀྱི་མྱིན་ཟྤེར་ནས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་དྤེ་བསྤེབ་བཅུག་པ་དང་། རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་བསྤེབ་པའྱི་རྤེས་སུ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་རྒྱུའྱི་གོས་ཆོད་
ཅྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ལ། ལས་ཀ་དྤེའང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། ད་ལྟ་སྙན་ཐོ་མ་
བསྤེབས་སྔོན་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྤེད་པར་
བརྤེན་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དྤེ་འད་བས་ནས་འཁྱྤེར་ཡོང་བ་རྤེད། དྤེ་ལ་དགག་བ་ཡོད་པར་བརྤེན། དང་པོ་དགག་བ་གནང་མཁན་
ཚོས་ཕག་བརང་གནང་རོགས་གནང་། གཅྱིག རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་བརང་གནང་རོགས་གནང་། མང་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༩ པ་དྤེ་ཚུད་པར་དགག་བ་མྤེད་པར་བརྤེན་ཚུད་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་
ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༩ པའྱི་གོས་ཆོད་ནང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ གཙོས་གསུངས་ཡོད་པ་
རྤེད། གཙོས་དྤེའྱི་ནང་ཚུད་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། མ་གཏོགས་ང་ཚོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀོད་ཁྱབ་གནང་བའྱི་ནང་དོན་ད་
གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་ ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢ མ་ཕྱིན་པ་དྤེ་འད་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། ང་
ཚོ་ལ་སྙན་ཐོ་འབོར་བ་ཆ་ཚང་བས་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ལ་སྙན་ཐོ་འབོར་བ་ལྷག་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། གཙོས་ནང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་ན་ཁྱད་
པར་མྱི་འདུག གཙོས་ནང་ཚུད་ཀྱི་མྤེད་ན། སོགས་ལྟ་བུ་བྱིས་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ། རྩ་བའྱི་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ལ་རྤེས་
སུ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཆོག་གྱི་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་གསལ་ཙམ་བས་ན་ལྤེགས་པ་མྤེད་དམ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཙོས་ནང་ཚུད་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ་དང་གཏན་
འབྤེབས་རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༡ པ། དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཁག་གཉྱིས་གསུམ་སྤེབས་པ་
ཚང་མ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྱིལ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས། གཞུང་འབྤེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་གཅྱིག་པུར་སྙན་སོན་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

༄༅། །བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༡ 
 བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས། 

དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
ཉྱི་ཤུ་པ། སྱིད་སྐྱོང་དང་། བཀའ་ཤག 

སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འགོ་འཁྱིད་འོག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
ལས་དོན་འགན་འཁུར་རྐང་ལྤེན་བྤེད་པོ་བཀའ་
ཤག་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། བཀའ་
ཤག་ཏུ་སྱིད་སྐྱོང་གཅྱིག་དང་། བཀའ་བོན་
གཞན་བདུན་ལས་མ་མང་བ་ཞྱིག་དགོས། 

སྱིད་སྐྱོང་དང་། བཀའ་ཤག 
སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འགོ་འཁྱིད་འོག་བོད་མ ྱིའྱི་ས ྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་
དོན་འགན་འཁུར་རྐང་ལྤེན་བྤེད་པོ་བཀའ་ཤག་
ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ཏུ་
སྱིད་སྐྱོང་གཅྱིག་དང་། བཀའ་བོན་བདུན་ལས་
མ་མང་བ་ཞྱིག་དགོས། 

བསྐྱར་བཅ ོས ་ས ྱི་མ ོས ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

སོ་བདུན་པ། 
 
ནང་གསྤེས། 
༡ 

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ། 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་
གཤམ་གསལ། 
ག བང་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་གནས་སྡོད་བོད་མྱིའྱི་

ཁ ོངས ་ནས ་འ ོས ་བསྡུ ་བས ་པའ ྱི་ས ྱི་
འཐུས་གཉྱིས། 

 
 
 
ང ཡུ་རོབ་ཁུལ་སྡོད་བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་

འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས། 
 

མྤེད། 

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ། 
རང་འཇགས། 
 
ག བང་ཨ་རྱི་དང་། ལྷོ་ཨ་རྱི་ཁུལ་གནས་སྡོད་

བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་
སྱི་འཐུས་གཉྱིས། 

སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། བརོད་པ་
གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

 
ང ཡུ་རོབ་དང་། ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁུལ་གནས་

སྡོད་བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུ་བས་
པའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས། 

ཁ་སང་གནས་ཏྤེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་བརྤེད་འདུག 
བརོད་པ་གསུམ་པའྱི་ནང་དུ་གནས་ཏྤེ་

བསྐྱར་བཅ ོས ་ས ྱི་མ ོས ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
བསྐྱར་བཅ ོས ་ས ྱི་མ ོས ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
 
 
 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
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གཅྱིག་བླུགས་ན་གཅྱིག་མཚུངས་ཡོང་
རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན 

 
ཅ རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་

དང་ཨོ་སྤེ་ཀྲྤེ་ལྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཁུལ་གནས་སྡོད་
བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་
སྱི་འཐུས་གཅྱིག 

 
 
 
 
གསར་འཇུག་དྤེ་རྩ་འབོར་
གསུམ་ཆ ་གཉ ྱིས ་ཀ ྱིས ་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

གོ་དྲུག་པ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང༌། 
བོད་མ ྱི་མང་ས ྱི་འཐུས་ལྷན་ཚ ོགས་ཀ ྱི་ས ྱི་
འཐུས་རྣམས་དང༌། ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་
གཙོ་གཞོན་པ། སྱིད་སྐྱོང་། གཞན་ཡང་བཅའ་
ཁྱིམས་ནང་གསལ་འོས་བསྡུའྱི་བ ྤེད་ས ོ་ཅ ྱི་
རྱིགས་དང༌། བོད་དང་བོད་མ ྱིའ ྱི་ལས་དོན་
གལ་ཆྤེ་མང་མོས་འོས་བསྡུ་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་
བཅས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་རྣམས་ཀྱི་ཆྤེད་
དུ་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང༌། 
བ ོད ་མ ྱི་མང་ས ྱི་འཐུས ་ལྷན་ཚ ོགས ་ཀ ྱི་ས ྱི་
འཐུས་རྣམས་དང༌། ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་
གཙོ་གཞོན་པ། སྱིད་སྐྱོང་། གཞན་ཡང་བཅའ་
ཁ ྱིམས ་ནང་གསལ་འ ོས ་བསྡུའྱི་བ ྤེད ་ས ོ་ཅ ྱི་
རྱིགས་དང༌། བོད་དང་བོད་མྱིའྱི་ལས་དོན་གལ་
ཆྤེ་མང་མོས་འོས་བསྡུ་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་བཅས་
ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་རྣམས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་རང་
དབང་ལྡན་པའྱི་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཞྱིག་
དགོས་པ་ཡྱིན། 

བསྐྱར་བཅ ོས ་ས ྱི་མ ོས ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

གོ་བདུན་པ། 
ནང་གསྤེས། 
༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
དང༌། འགན་དབང༌། 
ཀ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་

འགན་འཛིན་གཅྱིག་དག ོས་པར། གོ་
ཡུལ་སྟོང་པ་ནམ་ཐོན་ལ་ཆ ྤེས་མཐོའ ་ི
ཁ ྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང༌། སྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སྐྱོང་
བཅས་ནས་སྐབས་དྤེའྱི་འོས་མྱི་འདྤེམས་
སྒྲུ ག ་ཁ ོ་ན འ ྱི་ཆ ྤེད ་མ ྱི་འག ོ་ག སུ མ ་
དམྱིགས་འཛུགས་བས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་
དྤེས ་ཉྱིས ་ལྡབ་ལས་མ ་ཉུང་བའྱི་འ ོས ་
འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
སུ་འོས་བསྡུ་བས་ཏྤེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་
ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་
འགན་འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་དང༌། འགན་དབང༌། 
ཀ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྱི་ཁྱབ་

འགན་འཛིན་གཅྱིག་དགོས་པར། གོ་ཡུལ་
སྟོང་པ་ནམ་ཐོན་ལ་ཆྤེས་མཐོའ ་ིཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང༌། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
ཚ ོགས་གཞོན། སྱིད་སྐྱ ོང་བཅས་ནས་
སྐབས་དྤེའྱི་འོས་མྱི་འདྤེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་
ཆྤེད་མྱི་འགོ་གསུམ་དམྱིགས་འཛུགས་
བས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་
མ ་ཉུང་བའ ྱི་འ ོས ་འཆར་ཕུལ ་བར་ས ྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་བས་ཏྤེ་
མང་མ ོས ་སུ ་ཐ ོབ ་ལ་དབུས་འོས ་བསྡུ་
ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འོས་
ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། དྤེ་མྱིན་

བསྐྱར་བཅ ོས ་ས ྱི་མ ོས ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
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ནང་གསྤེས། 
༢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

འཛིན་བ་རྒྱུ། དྤེ་མྱིན་ལས་བ་ཇྱི་དགོས་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་
འགན་འཛིན་ལ་གོ་བསྡུར་དང་འབྤེལ་
བཀའ་ཤག་ནས་སྐབས་སོ་སོར་བསྐོ་
གཞག་བྤེད་ཆོག་པ་ཡྱིན། 

 
ཁ གལ་ཏྤེ་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་

གོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་
བསྐོ་གཞག་བྤེད་དགོས་བྱུང་ཚེ། གོང་
གསལ་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་
འཆར་འབུལ་ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་ས ྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་
གཉྱིས་ཡན་གྱི་མ ོས་མཐུན་ཐོག་བསྐོ་
གཞག་བྤེད་དགོས། 

 
ཀ སྱིད་སྐྱོང་དང༌། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་

ནམ་དག ོས་སྐབས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་
ར ྱིམ ་གསལ ་བསགས ་བས ་པ ་ནས ་
དང ོས ་ག ཞ ྱིའ ྱི་གྲུ བ ་འབས ་གསལ ་
བསགས་མ་ཟྱིན་བར་གྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་
དབུས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་
འཕར་གཉྱིས་དགོས་པར། ཆྤེས་མཐོའ ་ི
ཁ ྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང༌། སྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སྐྱོང་
བཅས་ནས་སྐབས་དྤེའྱི་འོས་མྱི་འདྤེམས་
སྒྲུ ག ་ཁ ོ་ན འ ྱི་ཆ ྤེད ་མ ྱི་འག ོ་ག སུ མ ་
དམྱིགས་འཛུགས་བས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་
དྤེས ་ཉྱིས ་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འ ོས ་
འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
སུ་འོས་བསྡུ་བས་ཏྤེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་
ལ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་
དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། 
ཡང་ན ་ཚ ོགས ་ཆུང་ད ྤེས ་ལས ་བ ྤེད ་
འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་

ལས་བ་ཇྱི་དགོས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལ་གོ་བསྡུར་
དང་འབྤེལ་བཀའ་ཤག་ནས་སྐབས་སོ་
སོར་བསྐོ་གཞག་བྤེད་ཆོག་པ་ཡྱིན། 

 
 
ཁ གལ་ཏྤེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་

ཁྱ བ ་འག ན ་འཛ ིན ་ག ོས ་ཚ ོག ས ་མ ་
འཚོགས་པའྱི་སྐབས་བསྐོ་གཞག་བྤེད་
དག ོས་བྱུང་ཚ ེ། གོང་གསལ་འདྤེམས་
སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་
པའྱི་ནང་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་རྩ་
འབ ོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས ་ཡན་ག ྱི་མ ོས ་
མཐུན་ཐོག་བསྐོ་གཞག་བྤེད་དགོས། 

 
ཀ སྱིད་སྐྱོང་དང༌། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་

ནམ་དགོས་སྐབས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་
གསལ་བསགས་བས ་པ ་ནས ་དང ོས ་
གཞྱིའྱི་གྲུབ་འབས་གསལ་བསགས་མ་
ཟྱིན་བར་གྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་
ལས་འཕར་གཉྱིས ་དག ོས་པར། ཆྤེས་
མཐ ོའ ་ིཁ ྱིམས ་ཞ ྱིབ ་པ ་ཆ ྤེ་བ ་དང༌། ས ྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། སྱིད་
སྐྱ ོང་བཅས ་ནས ་སྐབས ་ད ྤེའ ྱི་འ ོས ་མ ྱི་
འདྤེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་ཆྤེད་མྱི་འགོ་གསུམ་
དམྱིགས་འཛུགས་བས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་
ད ྤེས ་ཉ ྱིས ་ལྡབ ་ལས ་མ ་ཉུང་བའ ྱི་འ ོས ་
འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་
འོས་བསྡུ་བས་ཏྤེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་
འགན་འཛིན་ལས་འཕར་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་
བར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། ཡང་ན་ཚོགས་
ཆུང་དྤེས་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་

 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅ ོས ་ས ྱི་མ ོས ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅ ོས ་ས ྱི་མ ོས ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
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ནང་གསྤེས། 
༥ 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། 
༦ 
 

དང༌། རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་གཉྱིས་ལ་ཞོར་
ལ ོགས ་སུ ་རྒྱབ ་གཉ ྤེར ་གནང་ན ་ས ྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་མང་མོས་ཐག་
གཅོད་བྱུང་ཚེ་དྤེ་དོན་བྤེད་འཐུས། 

 
ཁ གལ་ཏྤེ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་

འཕར་ག ོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་པའྱི་
སྐབས་བསྐོ་གཞག་བྤེད་དགོས་བྱུང་ཚེ། 
གོང་གསལ་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་
གྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་རྩ་འབོར་གསུམ་
ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་ཐོག་བསྐོ་
གཞག་བྤེད་དགོས། 

 
 
ག དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་

འགན་འཛ ིན ་དང་འགན་འཛ ིན ་ལས ་
འཕར་ལས་འཁུར་དུ་མ ་ཞུགས་ག ོང་
ཁྱིམས་ལུགས་སུ་གཏན་འབྤེབས་བས་
པའྱི་ཚིག་གཞྱི་ལྟར་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་
ཞ ྱིབ ་ཁང་ག ྱི་ཁ ྱིམས ་ཞ ྱིབ ་པ ་ཆ ྤེ་བའ ྱི་
མདུན་དུ་དམ་བཅའམ། ཁས་ལྤེན་བྤེད་
དགོས། 

 
བཅའ་ཁ ྱིམས་འདྱིའྱི་ད ོན་ཚན་ཁག་གཞྱིར་
བཟུང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སྱི་ཡོངས་
འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁག་ཞྱིབ་བཀོད་ཀྱིས་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབྤེབས་
ལྟར་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུ། 
 
འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་རྩོད་
རོག་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དང༌། ཐག་གཅོད་
ཆ་ཚང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བ་རྒྱུ་དང༌། 
ལས་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བས་པར་མོས་

ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང༌། རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་གཉྱིས་ལ་ཞོར་ལོགས་སུ་རྒྱབ་གཉྤེར་
གནང་ན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་མང་
མ ོས ་ཐག ་གཅ ོད་བྱུང་ཚ ེ་ད ྤེ་ད ོན ་བ ྤེད ་
འཐུས། 

ཁ གལ་ཏྤེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འོས་
བསྡུའྱི་འགན་འཛ ིན ་ལས་འཕར་ག ོས ་
ཚ ོགས་མ་འཚ ོགས་པའ ྱི་སྐབས་བསྐ ོ་
གཞག་བྤེད་དགོས་བྱུང་ཚེ། གོང་གསལ་
འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འཆར་
འབུལ་ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱི་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་
ག ྱི་མ ོས ་མཐུན་ཐ ོག ་བསྐོ་གཞག་བ ྤེད ་
དགོས། 

 
ག དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ས ྱི་ཁྱབ་

འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་
གཉ ྱིས ་ལས་འཁུར་དུ་མ ་ཞུགས་ག ོང་
ཁྱིམས་ལུགས་སུ་གཏན་འབྤེབས་བས་
པའྱི་ཚིག་གཞྱི་ལྟར་ཆྤེས་མཐོའ ་ིཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའྱི་མདུན་
དུ་དམ་བཅའམ། ཁས་ལྤེན་བྤེད་དགོས། 

 
 
བཅའ་ཁ ྱིམས་འད ྱིའ ྱི་ད ོན ་ཚན་ཁག ་གཞ ྱིར ་
བཟུང་དབུས ་འ ོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ས ྱི་
ཡོངས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁག་ཞྱིབ་བཀོད་
ཀ ྱིས ་ས ྱི་འཐུས ་ལྷན ་ཚ ོགས ་ནས ་གཏན ་
འབྤེབས་ལྟར་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུ། 
 
འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་རྩོད་རོག་
ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དང༌། ཐག་གཅོད་ཆ་ཚང་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བ་རྒྱུ་དང༌། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་

 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅ ོས ་ས ྱི་མ ོས ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅ ོས ་ས ྱི་མ ོས ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅ ོས ་ས ྱི་མ ོས ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 
 
བསྐྱར་བཅ ོས ་ས ྱི་མ ོས ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
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མཐུན་མ་བྱུང་ཚེ་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
ལ་མ་གཏོགས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གཞན་ལ་ཞུ་
གཏུགས་མྱི་ཆོག 

བས་པར་མོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཚེ་ཆྤེས་མཐོའ ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་མ་གཏོགས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་གཞན་ལ་ཞུ་གཏུགས་མྱི་ཆོག 

གོ་དགུ་པ། 
ནང་གསྤེས། 
༢ 

འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་
གྱི་ཡུན་ཚད། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
ནས་ལས་ཐོན་ནམ། རྒས་ཡོལ། འཕོ་འགྱུར་
ས ོང ་བ འ ྱི་སྐྱ ྤེ་བ ོ་སུ ་ཡ ང ་བ ོད ་མ ྱིའ ྱི་ས ྱིག ་
འཛུགས་ཀྱི་ཁྤེ་ཡོད་ལས་འཛིན་དུ་ཞུགས་མྱི་
ཆོག 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་གྱི་ཡུན་ཚད། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་ནས་ལས་ཐོན་ནམ། རྒས་ཡོལ། འཕོ་
འགྱུར་སོང་བའྱི་སྐྱྤེ་བོ་སུ་ཡང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཁྤེ་ཡོད་ལས་འཛིན་དུ་ཞུགས་མྱི་
ཆོག 

བསྐྱར་བཅ ོས ་ས ྱི་མ ོས ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

བརྒྱ་དང་དྲུག སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང༌། 
རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཁ་ཁག་ཕུད་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང༌། གཤམ་འོག་ལས་
ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཡོང་འབབ་
དང༌། འགོ་ག ོན ་ཡ ོད་ད ོ་ཅ ོག  དབུས་ནས་
དགོས་དངུལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཚང་མར་ཁྱིམས་ལུགས་ལྟར་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཆྤེད་
རང་དབང་ལྡན་པའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ཞྱིག་
དགོས་པ་ཡྱིན། 

སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང༌། 
རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཁ་ཁག་ཕུད་བོད་
མྱིའ ྱི་ས ྱིག་འཛུགས་དང༌། གཤམ་འོག་ལས་
ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཡོང་འབབ་དང༌། 
འག ོ་ག ོན ་ཡ ོད་ད ོ་ཅ ོག  དབུས་ནས་དག ོས ་
དངུལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ཚང་མར་
ཁྱིམས་ལུགས་ལྟར་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཆྤེད་རང་དབང་
ལྡན་པའྱི་ས ྱི་ཁྱབ་རྩ ྱིས ་ཞ ྱིབ་ལས་ཁང་ཞ ྱིག་
དགོས་པ་ཡྱིན། 

བསྐྱར་བཅ ོས ་ས ྱི་མ ོས ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

བ རྒྱ ་ད ང ་
བདུན། 
ནང་གསྤེས། 

༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་འཛུགས། 
ཀ སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་

འཛིན་གཅྱིག་དག ོས་པར། གོ་ཡུལ་
སྟོང་པ་ནམ་ཐོན་སྐབས། ཆྤེས་མཐོའ ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང། སྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སྐྱོང་
བ ཅས ་ནས ་སྐབས ་ད ྤེའ ྱི་འ ོས ་མ ྱི་
འད ྤེམས ་སྒྲུག་ཁ ོ་ནའ ྱི་ཆ ྤེད ་མ ྱི་འག ོ་
གསུམ་དམྱིགས་འཛུགས་གནང་བའྱི་
ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་
བའྱི་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་བས་ཏྤེ་མང་
མོས་སུ་ཐོབ་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་འགན་འཛིན་
དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། 

 

སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་འཛུགས། 
ཀ སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་

སྱི་ཁྱབ་པ་གཅྱིག་དགོས་པར། གོ་ཡུལ་
སྟོང་པ་ནམ་ཐོན་སྐབས། ཆྤེས་མཐོའ ་ི
ཁ ྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང། སྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སྐྱོང་
བཅས་ནས་སྐབས་དྤེའྱི་འོས་མྱི་འདྤེམས་
སྒྲུ ག ་ཁ ོ་ན འ ྱི་ཆ ྤེད ་མ ྱི་འག ོ་ག སུ མ ་
དམྱིགས་འཛུགས་གནང་བའྱི་ཚོགས་
ཆུང་ད ྤེས ་ཉ ྱིས ་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་
འ ོས ་འཆར་ཕུལ་བར་ས ྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་བས་ཏྤེ་མང་མོས་
སུ་ཐོབ་ལ་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་
གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པར་འོས་ཐོན་བྱུང་
བར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། 

བསྐྱར་བཅ ོས ་ས ྱི་མ ོས ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
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ནང་གསྤེས། 
༢ 

 
ཁ གལ་ཏ ྤེ་རྩ ྱིས ་ཞ ྱིབ ་ས ྱི་ཁྱབ ་པ ་ག ོས ་

ཚོགས་མ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་བསྐོ་
གཞག་བྤེད་དགོས་བྱུང་ཚེ་གོང་གསལ་
འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འཆར་
འབུལ་ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན ་ལས ་ཀ ྱི་རྩ ་འབ ོར ་གསུམ ་ཆ ་
གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་ཐོག་བསྐོ་
གཞག་བྤེད་དགོས། 

 
 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་གོང་ཁྱིམས་
ལུགས་སུ་གཏན་འབྤེབས་བས་པའྱི་ཚིག་གཞྱི་
ལྟར་ཆྤེས་མཐོའ ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའྱི་མདུན་དུ་དམ་བཅའམ། ཁས་
ལྤེན་བྤེད་དགོས། 
 

 
ཁ གལ་ཏྤེ་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་

རྩྱིས་ཞ ྱིབ་ས ྱི་ཁྱབ་པ་ག ོས་ཚོགས་མ་
འཚོགས་པའྱི་སྐབས་བསྐོ་གཞག་བྤེད་
དག ོས་བྱུང་ཚེ་ག ོང་གསལ་འདྤེམས་
སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ག ྱིས ་འཆར་འབུལ་
ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀྱི་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་
མ ོས ་མཐུན ་ཐ ོག ་བསྐ ོ་གཞག ་བ ྤེད ་
དགོས། 

 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པ་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་གོང་ཁྱིམས་
ལུགས་སུ་གཏན་འབྤེབས་བས་པའྱི་ཚིག་གཞྱི་
ལྟར་ཆྤེས་མཐོའ ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁ ྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའྱི་མདུན་དུ་དམ་བཅའམ། ཁས་
ལྤེན་བྤེད་དགོས། 

 
 
 
 
བསྐྱར་བཅ ོས ་ས ྱི་མ ོས ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 
 
 
བསྐྱར་བཅ ོས ་ས ྱི་མ ོས ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

བ རྒྱ ་ད ང ་
བརྒྱད། 
ནང་གསྤེས། 
༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། 
༢ 
 

རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་དབང༌། 
རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་
གྱི་རྩྱིས་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་རྩྱིས་ཁ་དང༌། 
བྱུང་སོང་ཁ་འཐབ་ཀྱི་མཇུག་བསྡོམས་ཁ་ཤོག་
བཅས་ཁྱིམས་ལུགས་ལྟར་གཏན་འབྤེབས་
གཞྱིར་བཟུང་བཟོ་འགོད་བས་པའྱི་རྩྱིས་ཀྱི་
ཡྱིག་ཆ་ཡོངས་རོགས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང༌། 
སྟངས་འཛིན། འདྱི་རྩད་བཅས་བ་རྒྱུའྱི་འགན་
དབང་ཆ་ཚང་ཡོད། 
 
རྩྱིས་ཞ ྱིབ ་ལས་ཁང་ག ྱི་འགན་དབང་དང༌། 
རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་
ཞྱིབ་གསལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་

སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་དབང༌། 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞ ྱིབ་ལས་ཁང་ནས་རྩྱིས་ཞ ྱིབ་
ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་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་རྩ ྱིས་ཁ་
དང༌། བྱུང་སོང་ཁ་འཐབ་ཀྱི་མཇུག་བསྡོམས་ཁ་
ཤོག་བཅས་ཁྱིམས་ལུགས་ལྟར་གཏན་འབྤེབས་
གཞྱིར་བཟུང་བཟོ་འགོད་བས་པའྱི་རྩ ྱིས་ཀྱི་
ཡྱིག་ཆ་ཡ ོངས་རོགས་ལ་ཞ ྱིབ་འཇུག་དང༌། 
སྟངས་འཛིན། འདྱི་རྩད་བཅས་བ་རྒྱུའྱི་འགན་
དབང་ཆ་ཚང་ཡོད། 
 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་དབང་
དང༌། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་
གཞྱི་ཞྱིབ་གསལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་

བསྐྱར་བཅ ོས ་ས ྱི་མ ོས ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅ ོས ་ས ྱི་མ ོས ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
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འབྤེབས་ལྟར་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུ། གཏན་འབྤེབས་ལྟར་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུ། ཡྱིན། 
བ རྒྱ ་ད ང ་
དགུ། 
ནང་གསྤེས། 
༡ 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། 
༢ 

རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཕོགས་ཐོབ། 
རྩྱིས་ཞ ྱིབ་ས ྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཕ ོགས་དང༌། ཟུར་
ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ་དང༌། ཐོབ་ཐང་
གཞན་དག་བཅས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་
ཁྱིམས་ལུགས་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་ལྟར་
འཐོབ་རྒྱུ། 
 
 
རྩྱིས་ཞ ྱིབ་ས ྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཕ ོགས་དང༌། ཟུར་
ཕོགས། ལས་ཐོན་ཐོབ་ཐང་བཅས་ལ་གནོད་
སྐྱོན་འགོ་གཞྱིའྱི་བསྒྱུར་བཅོས་དང་གཅོག་
འཕྲྱི་མྱི་ཆོག 

སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པའྱི་ཕོགས་ཐོབ། 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པའྱི་ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་
ཕོགས་ཐོབ་དང༌། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚ ོགས་ནས་ཁ ྱིམས་ལུགས་
གཏན་འབྤེབས་བས་པ་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། 
 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པའྱི་ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་
ཐོབ ་ཐང་བཅས་ལ་གནོད་སྐྱ ོན་འག ོ་གཞ ྱིའ ྱི་
བསྒྱུར་བཅོས་དང་གཅོག་འཕྲྱི་མྱི་ཆོག 

 
 
 
བསྐྱར་བཅ ོས ་ས ྱི་མ ོས ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 
བསྐྱར་བཅ ོས ་ས ྱི་མ ོས ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

གོང་གསལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་བཞྱིན་སྐབས་།༡༥།པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་།༩།པར་བགོ་ གྤེང་ཞྱིབ་རྒྱས་ཐོག ཟུར་བརོད་ནང་གསལ་བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་དང་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་
བཅས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་ཚད་འཛིན་ཞུས།།བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༥།ཟླ་།༣།ཚེས་།༢༨།ལ།། 
ཟུར་སྣོན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༧ 
རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་/ཁས་ལྤེན། 
ཡྱིག་ཨང་། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
ཟུར་སྣོན་ཡྱིག་ཆ་
ཨང༌། ༧ 
 

རྩྱིས་ཞ ྱིབ ་ས ྱི་ཁྱབ་པའྱི་ལས་འཁུར་དམ་
བཅའ་/ཁས་ལྤེན། 
 
༄༅། །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་ཞ ྤེས ་བག ྱི་བ །  བ ོད ་མ ྱིའ ྱི་ས ྱིག ་
འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པར་འོས་ཐོན་
བྱུང་བ་ལགས་ན། བཙན་བོལ་བ ོད་མ ྱིའ ྱི་
བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་དང༌། བོ་གཏད་
ཀྱི་ཐོག་ནས། རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ལས་
འཁུར་ཞུ་ས ོ་མཐའ་དག་བཅའ་ཁྱིམས་ཀ ྱི་
དག ོངས ་ད ོན ་འགལ་མ ྤེད ་ཐ ོག ་རང་ད ོན ་
ཕོགས་ལྷུང་དང༌། འཇྱིགས་ཞུམ་ཆགས་སྡང་
མྤེད་པར། དང་བདྤེན་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མྤེད་
ཀྱི་སོ་ནས་རང་གྱི་ལྤེགས་ཉྤེས་འབྤེད་པའྱི་

སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པའྱི་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་/ཁས་ལྤེན། 
 
༄༅། །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་ཞྤེས་བགྱི་བ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པར་འོས་ཐོན་བྱུང་བ་ལགས་ན། བཙན་
བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་དང༌། 
བོ་གཏད་ཀྱི་ཐོག་ནས། རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་
ལས་འཁུར་ཞུ་སོ་མཐའ་དག་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་
དགོངས་དོན་འགལ་མྤེད་ཐོག་རང་དོན་ཕོགས་
ལྷུང་དང༌། འཇྱིགས་ཞུམ་ཆགས་སྡང་མྤེད་པར། 
དང་བདྤེན་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མྤེད་ཀྱི་སོ་ནས་རང་
གྱི་ལྤེགས་ཉྤེས་འབྤེད་པའྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང༌། 

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
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རྣམ་དཔྱོད་དང༌། ནུས་པ་གང་ཐྤེག་ཞུ་རྒྱུའྱི། 
༡ མཆོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀྱིས་དམ་
བཅའ་བརན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཡང་ན། 
༢ ཁས་ལྤེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ནུས་པ་གང་ཐྤེག་ཞུ་རྒྱུའྱི། 
༡ མཆོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀྱིས་དམ་
བཅའ་བརན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཡང་ན། 
༢ ཁས་ལྤེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ཡྱིན་ཆད་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་སྱིག་གཞྱི་ཁག་རྤེ་རྤེ་བས་ནས་མར་འགོ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༢ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། 

 
༄༅། །སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༢ པ 

 བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
ག་དྲུག་པ། བཀའ་བོན་གཞན་གྱི་འོས་འདྤེམས། 

སྱིད་སྐྱོང་དྤེས་རང་གྱི་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་བོན་གྱི་
མྱི་འགོ་བདུན་ལས་མ་བརྒལ་བའྱི་མྱི་འགོའ ་ིགསལ་
བཤད་དང་འོས་བསྡུ། 

བཀའ་བོན་གྱི་འོས་འདྤེམས། 
རང་འཇགས། 

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན 

གོང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་བཞྱིན་སྐབས་།༡༥།པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་།༩།པར་བགོ་གྤེང་ཞྱིབ་རྒྱས་ཐོག ཟུར་བརོད་ནང་གསལ་བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་ཚད་འཛིན་ཞུས།།
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༥།ཟླ་།༣།ཚེས་།༢༨།ལ།། 

 
༄༅། །སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༣ པ། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
ལྔ་པ། 
ནང ་གས ྤེས ། 
༤ 

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྤེའྱི་
འགན་དབང༌། 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་དུས་ཐོག་བཀའ་
དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ངམ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་
ལ་འབུལ་གཏོང་དང་བཀའ་ལན་དུས་ཐོག་
འབོར་མྱིན་རོག་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ། 

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྤེའྱི་
འགན་དབང༌། 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་དུས་ཐོག་བཀའ་དྲུང་
ཡྱིག་ཚང་ངམ། སྱིད་སྐྱོང་། འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་
བོན་སོ་སོ་བཅས་ལ་འབུལ་གཏོང་དང་བཀའ་
ལན་དུས་ཐོག་འབོར་མྱིན་རོག་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ། 

བསྐྱར་བཅ ོས ་ས ྱི་མ ོས ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན 

གོང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་བཞྱིན་སྐབས་།༡༥།པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་།༩།པར་བགོ་གྤེང་ཞྱིབ་རྒྱས་ཐོག ཟུར་བརོད་ནང་གསལ་བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་ཚད་འཛིན་ཞུས།།
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༥།ཟླ་།༣།ཚེས་།༢༨།ལ།། 
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༄༅། །སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 
 བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྱིག་གཞྱི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༤ པ། 

དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
བརྒྱད་པ། 
ནང་གསྤེས། ༢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། ༤ 

བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་དབང༌། 
བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་འཁུར་ནྱི། བཀའ་བོན་ཚང་
མ་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཡྱིན་པས་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དོན་གནད་རྣམས་བཀའ་
བོན་སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་ཀྱི་གོས་དོན་ཐག་
གཅོད་བྤེད་དགོས་པ་ལས་བཀའ་བོན་བྤེ་བག་
པ་ཞྱིག་གྱིས་ཐག་གཅོད་མྱི་ཆོག 
 
 
 
བཀའ་བ ོན ་ཚང་མ ་མཉམ་འདུས ་ཀ ྱིས ་ས ྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང༌། དྤེའྱི་རྒྱུན་ལས་བཅས་
ལ་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་སྙན་ཞུ་
དང་དྱི་བར་ལན་འདྤེབས་བྤེད་དགོས། 
 

བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་དབང༌། 
བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་འཁུར་ནྱི་སྱིད་སྐྱོང་དང་། 
བཀའ་བོན་རྣམས་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་
འཁུར་ཡྱིན་པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩ་
བའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དོན་
གནད་རྣམས་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམས་
སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་ཀྱིས་གོས་དོན་ཐག་
གཅོད་བྤེད་དགོས་པ་ལས་ས ྱིད་སྐྱ ོང་ངམ་
བཀའ་བོན་བྤེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཐག་གཅོད་
མྱི་ཆོག 
 
སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམས་མཉམ་འདུས་
ཀྱིས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང༌། དྤེའྱི་རྒྱུན་
ལས་བཅས་ལ་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་
ལས་དོན་སྙན་ཞུ་དང་དྱི་བར་ལན་འདྤེབས་
བྤེད་དགོས། 

 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན 

བཅུ་གཉྱིས་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 

བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་དང༌། ཐག་གཅོད་
གནང་ཕོགས། 
ཛ་དག་དམྱིགས་བསལ་ལྷན་ཚོགས་རྱིགས་
ཕུད། འཆར་ཅན་རྤེས་གཟའ་མྱིག་དམར་དང༌། 
པ་སངས ་གཉ ྱིས ་ལ ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས ་
གནང་རྒྱུ་དང༌། གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་བསྐྱོད་
ཀྱིས་ངོ་བཞུགས་མྤེད་ན་ལས། དྤེ་མྱིན་བཀའ་
བོན་ཚང་མ་ངྤེས་པར་ལྷན་བཅར་གནང་དགོས། 
གཞུང་འབྤེལ་ལས་དོན་དབང་གྱིས་ལྷན་བཅར་
མ་ཐུབ་སྐབས་བཀའ་དྲུང་ལ་དྤེ་དོན་བརྡ་ལན་
གནང་དགོས་ཤྱིང༌། ཛ་དག་དམྱིགས་བསལ་
ལྷན་ཚོགས་གནང་དགོས་གྱུར་ཚེ་བཀའ་དྲུང་
ནས་ཚོགས་བརྡ་འབུལ་དགོས། 
 

བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་དང༌། ཐག་གཅོད་
གནང་ཕོགས། 
ཛ་དག་དམྱིགས་བསལ་ལྷན་ཚོགས་རྱིགས་
ཕུད། འཆར་ཅན་རྤེས་གཟའ་མྱིག་དམར་དང༌། 
པ་སངས་གཉྱིས་ལ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་
གནང་རྒྱུ་དང༌། གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་བསྐྱོད་
ཀྱིས་ངོ་བཞུགས་མྤེད་ན་ལས། དྤེ་མྱིན་སྱིད་
སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་ཚང་མ་ངྤེས་པར་ལྷན་
བཅར་གནང་དགོས། གཞུང་འབྤེལ་ལས་དོན་
དབང་གྱིས་ལྷན་བཅར་མ་ཐུབ་སྐབས་བཀའ་
དྲུང་ལ་དྤེ་དོན་བརྡ་ལན་གནང་དགོས་ཤྱིང༌། 
ཛ་དག་དམྱིགས་བསལ་ལྷན་ཚོགས་གནང་
དགོས་གྱུར་ཚེ་བཀའ་དྲུང་ནས་ཚོགས་བརྡ་
འབུལ་དགོས། 

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན 
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བཅུ་གསུམ་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། ༢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། ༣ 

ལས་དོན་ཐག་གཅོད། 
བཀའ་བ ོན་སུ་རུང་ནས་གོས་འཆར་བཏོན་
པའམ། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་སྙན་སྤེང་
ཞུས་རྱིགས་བཅས་ཆབ་སྱིད་དང༌། འཛིན་སྐྱོང་
གང་ཅྱིའྱི་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྐབས་ཚང་
མ་དགོངས་མཉམ་སྱི་མོས་བྱུང་ན་དང༌། དྤེ་མྱིན་
བཀའ་བོན་ངོ་ཡོད་མང་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་
གནང་རྒྱུ། དྤེ་ཡང་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ངྤེས་
པར་ཡོད་དག ོས་པ་མ་ཟད། གོ་བསྡུར་ཐག་
གཅོད་བྱུང་རྱིགས་རྩ་འཛིན་ལག་ལྤེན་དགོས་པ་
ལས། རང་ཉ ྱིད ་མ ོས ་མཐུན་མ ྤེད་པའ ྱི་རྣམ ་
འགྱུར་རྱིགས་མྱི་ཐོན་པ་དགོས། 
 
 
བཀའ་ཤག་གྱི་སྱི་བྤེའྱི་འཆར་འཕར་ལས་དོན་
ཚང་མ་བཀའ་བོན་ལྷན་རྒྱས་མཉམ་གོས་གོ་
བསྡུར་གྱི་ལམ་ནས་གནང་དགོས་པ་དང༌། ལྷག་
པར་ལས་དོན་དམྱིགས་བསལ་དང༌། དངུལ་
གོན་འཕར་མ་གཏོང་ཕོགས་ཀྱིས་མཚོན་ལས་
དོན་གང་ཅྱི་གོ་བསྡུར་མྤེད་པར་བཀའ་བོན་སུ་
ཐད་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་མྱི་ཆོག 
 
 
བཀའ་བོན་རྣམས་གཞུང་འབྤེལ་ལས་དོན་ཆྤེད་
ཕ ོགས་ཕ ྤེབས་ཀ ྱིས ་མ ་མཐར་ང ོ་བཞུགས་
གཅྱིག་ལས་མྤེད་པ་བྱུང་ཚེ། འཆར་ཅན་འཛིན་
སྐྱོང་ལས་དོན་སྐོར་ཐག་གཅོད་གནང་ཆ ོག་
ཅྱིང༌། འོན་ཀང་ལས་དོན་གལ་ཆྤེ་དང༌། གསར་
གཏོད་བཅས་འཆར་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིགས་
ཐག་གཅོད་མྱི་ཆོག་པ་དང༌། ཛ་དག་གྱི་ལས་
དོན་རྱིགས་བྱུང་ཚེ་ཕོགས་ཕྤེབས་བཀའ་བོན་
རྣམས་ལྷན་འཛོམས་དགོས་པའྱི་བརྡ་ཐོ་འབུལ་
དགོས། 
 

ལས་དོན་ཐག་གཅོད། 
སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་སུ་རུང་ནས་གོས་
འཆར་བཏོན་པའམ། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་
ནས་སྙན་སྤེང་ཞུས་རྱིགས་བཅས་ཆབ་སྱིད་
དང༌། འཛིན་སྐྱོང་གང་ཅྱིའྱི་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་
གནང་སྐབས་ཚང་མ་དགོངས་མཉམ་སྱི་མོས་
བྱུང་ན་དང༌། དྤེ་མྱིན་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་
ངོ་ཡོད་མང་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ། 
དྤེ་ཡང་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ངྤེས་པར་ཡོད་
དགོས་པ་མ་ཟད། གོ་བསྡུར་ཐག་གཅོད་བྱུང་
རྱིགས་རྩ་འཛིན་ལག་ལྤེན་དགོས་པ་ལས། 
རང་ཉྱིད་མོས་མཐུན་མྤེད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་
རྱིགས་མྱི་ཐོན་པ་དགོས། 
 
བཀའ་ཤག་གྱི་སྱི་བྤེའྱི་འཆར་འཕར་ལས་དོན་
ཚང་མ་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་ལྷན་རྒྱས་
མཉམ་གོས་གོ་བསྡུར་ག ྱི་ལམ་ནས་གནང་
དགོས་པ་དང༌། ལྷག་པར་ལས་དོན་དམྱིགས་
བསལ་དང༌། དངུལ་གོན་འཕར་མ་གཏོང་
ཕ ོགས་ཀ ྱིས ་མཚ ོན ་ལས་ད ོན ་གང་ཅ ྱི་ག ོ་
བསྡུར་མྤེད་པར་སྱིད་སྐྱོང་ངམ་བཀའ་བོན་སུ་
ཐད་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་མྱི་ཆོག 
 
སྱིད་སྐྱོང་ངམ་བཀའ་བོན་རྣམས་གཞུང་འབྤེལ་
ལས་དོན་ཆྤེད་ཕོགས་ཕྤེབས་ཀྱིས་མ་མཐར་
ངོ་བཞུགས་གཅྱིག ་ལས ་མ ྤེད ་པ ་བྱུང་ཚ ེ། 
འཆར་ཅན་འཛིན་སྐྱོང་ལས་དོན་སྐོར་ཐག་
གཅོད་གནང་ཆོག་ཅྱིང༌། འོན་ཀང་ལས་དོན་
གལ་ཆྤེ་དང༌། གསར་གཏོད་བཅས་འཆར་ཅན་
མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིགས་ཐག་གཅོད་མྱི་ཆ ོག་པ་
དང༌། ཛ་དག་ག ྱི་ལས་དོན་ར ྱིགས་བྱུང་ཚེ་
ཕ ོགས་ཕ ྤེབས་ས ྱིད ་སྐྱ ོང ་དང་བཀའ་བ ོན ་
རྣམས་ལྷན་འཛོམས་དགོས་པའྱི་བརྡ་ཐོ་འབུལ་
དགོས། 

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན 
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བཅུ་བཞྱི་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 
 
 
 

ལས་དོན་སྙན་ཞུ། 
བཀའ་བོན་གང་ཞྱིག་གཞུང་འབྤེལ་ལས་དོན་
ཆ ྤེད་ཕ ོགས་ཕ ྤེབས་གནང་དག ོས ་གྱུར་ཚ ེ་
བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཐོན་དགོས་པ་
ཡྱིན། དྤེ་མཚུངས་ཕྱིར་འཁོར་རྤེས་སྱིག་མཐུན་
ལམ་གོན་དང༌། འགོ་གོན་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་
རྩྱིས་ཁ་དང་ལས་བསྡོམས་འཕྲལ་འབུལ་གནང་
དགོས། 

ལས་དོན་སྙན་ཞུ། 
སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་གང་ཞྱིག་གཞུང་
འབྤེལ་ལས་དོན་ཆྤེད་ཕོགས་ཕྤེབས་གནང་
དགོས་གྱུར་ཚེ་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
ཐོན་དགོས་པ་ཡྱིན། དྤེ་མཚུངས་ཕྱིར་འཁོར་
རྤེས་སྱིག་མཐུན་ལམ་གོན་དང༌། འགོ་གོན་
གཞན ་དག ་བཅས ་ཀ ྱི་རྩ ྱིས ་ཁ ་དང ་ལས ་
བསྡོམས་འཕྲལ་འབུལ་གནང་དགོས། 

 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན 

གོང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་བཞྱིན་སྐབས་།༡༥།པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་།༩།པར་བགོ་གྤེང་ཞྱིབ་རྒྱས་ཐོག ཟུར་བརོད་ནང་གསལ་བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་ཚད་འཛིན་ཞུས།།
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༥།ཟླ་།༣།ཚེས་།༢༨།ལ།། 
དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༤ པའྱི་ཀ་པ། 
གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཟུར་འཛར་བསྐྱར་བཅོས། དྤེ་སྙན་སོན་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ལོགས་སྟྤེང་ལ་
ཕུལ་རྒྱུ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དང་མཉམ་དུ་བཞག་ཡོད། 
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་དང་བོད་རང་དབང་བདྤེན་པའྱི་ལས་འགུལ་
ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་བཅུག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་འགྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པའྱི་རྱིགས་དྤེ་དག་བཏང་
ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༥ པ། 

 
༄༅། །སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 

ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༥ པ། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
བཅུ་དགུ་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 

དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག 
ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་གཞུང་གྱི་དོན་གཅོད་རྣམས་
བཀའ་བ ོན་ཚང་འཛོམས་ཞྱིབ་གོས་དག་
འད ྤེམས ་ཀ ྱིས ་བ ཀ འ ་ཤག ་ནས ་བསྐ ོ་
འཛུགས་གནང་བར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་
ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་མཚན་གནས་
བསྩལ་རྒྱུར་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ཁག་
དང་བསྟུན་གནང་མ་དག ོས་ཤྱིང༌།  བསྐོ་
གཞག་འདྱི་རྱིགས་ཀྱི་མྱི་འགོ་ལས་བྤེད་མ་
ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཕོགས་རྱིམ་དང་ཁྤེ་ཕན་
གཞན་དག་བསྐོ་གཞག་དང་ཆབས་ཅྱིག་

དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག 
ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམས་སྱིད་
སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་ཚང་འཛོམས་ཞྱིབ་གོས་དག་
འདྤེམས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་ནས་བསྐོ་འཛུགས་
གནང་བར་ྋག ོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆ ྤེན་པ ོ་
མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་མཚན་གནས་བསྩལ་རྒྱུར་
སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ཁག་དང་བསྟུན་གནང་
མ་དགོས་ཤྱིང༌།  བསྐོ་གཞག་འདྱི་རྱིགས་ཀྱི་མྱི་
འགོ་ལས་བྤེད་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཕོགས་
རྱིམ་དང་ཁྤེ་ཕན་གཞན་དག་བསྐོ་གཞག་དང་
ཆབས་ཅྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་རྒྱུ་དང༌། ལས་

 
 
བསྐྱ ར ་བ ཅ ོས ་ས ྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
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གཏན་འབྤེབས་གནང་རྒྱུ་དང༌། ལས་བྤེད་
ཅྱིག་ཡྱིན་ན་དོན་གཅོད་ལས་རྒྱུན་རྱིང་དྲུང་
ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་དང་དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཅྱིང༌། 
ས ྱིག ་ག ཞ ྱི་ག ཞ ྱིར ་བཟུ ང ་ལ ོ་བ ཞ ྱི་ཟ ྱིན ་
མཚམས་གནས་སོ་བ་རྒྱུ་དང། དགོས་གལ་
དམ ྱིགས་བསལ་ཅན་བྱུང་ར ྱིགས་ལ་ལ ོ་
གཉྱིས་ཕར་འགངས་ཆོག་རྒྱུ། དོན་གཅོད་
འཁྱུར་རྤེས་སྱི་མཚུངས་གནས་སར་བྱུང་ན་
ལས་ད ྤེ་མ ྱིན་སྔ ོན ་མའྱི་གནས་ར ྱིམ་དང༌། 
རྒན་རྱིམ་གང་ཡྱིན་གྱི་གལ་མཚམས་རང་
སོར་གནས་རྒྱུ། 

བྤེད་ཅྱིག་ཡྱིན་ན་དོན་གཅོད་ལས་རྒྱུན་རྱིང་དྲུང་
ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་དང་དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཅྱིང༌། 
སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ལོ་བཞྱི་ཟྱིན་མཚམས་
གནས་སོ་བ་རྒྱུ་དང། དགོས་གལ་དམྱིགས་
བསལ ་ཅན ་བྱུང ་ར ྱིགས ་ལ ་ལ ོ་གཉ ྱིས ་ཕར ་
འགངས་ཆོག་རྒྱུ། དོན་གཅོད་འཁྱུར་རྤེས་སྱི་
མཚུངས་གནས་སར་བྱུང་ན་ལས་དྤེ་མྱིན་སྔོན་
མའྱི་གནས་རྱིམ་དང༌། རྒན་རྱིམ་གང་ཡྱིན་གྱི་
གལ་མཚམས་རང་སོར་གནས་རྒྱུ། 

གོང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་བཞྱིན་སྐབས་།༡༥།པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་།༩།པར་བགོ་གྤེང་ཞྱིབ་རྒྱས་ཐོག ཟུར་བརོད་ནང་གསལ་བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་ཚད་འཛིན་ཞུས།།
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༥།ཟླ་།༣།ཚེས་།༢༨།ལ།། 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ལས་དོན་གཟྤེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟྤེངས་རགས་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་༦༦ པ། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
ལྔ་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 

གཟྤེངས་རགས་སྤྲོད་ཡུལ་འདྤེམས་སྒྲུག 
འདས་མ་ཐག་པའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་འབྤེལ་
ཡོད་ལས་བྤེད་དམ། བཀའ་བོན། སྱི་འཐུས། 
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ། རང་དབང་སྡྤེ་ཚན་ཁག་ག ྱི་
འགན་འཛིན་བཅས་ཀྱིས་ལས་བྤེད་སོ་ས ོའ ་ི
རང་འཁྱིའྱི་འཆར་འཕར་ལས་དོན་གང་རུང་གྱི་
ཐོག་ཐུགས་འདོད་མ་ཁྤེངས་པའྱི་ཚིག་ཐོ་ཁུངས་
ལྡན་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པར་དབུས་ཀྱི་འབྤེལ་
ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་དང༌། ཡང་ན་
བཀའ་ཤག་ནས་ངོས་ལྤེན་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

གཟྤེངས་རགས་སྤྲོད་ཡུལ་འདྤེམས་སྒྲུག 
འདས་མ་ཐག་པའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་འབྤེལ་
ཡོད་ལས་བྤེད་དམ། སྱིད་སྐྱོང་། བཀའ་བོན། 
སྱི་འཐུས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ། རང་དབང་སྡྤེ་ཚན་
ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་བཅས་ཀྱིས་ལས་བྤེད་སོ་
སོའ ་ིརང་འཁྱིའྱི་འཆར་འཕར་ལས་དོན་གང་
རུང་གྱི་ཐོག་ཐུགས་འདོད་མ་ཁྤེངས་པའྱི་ཚིག་
ཐོ་ཁུངས་ལྡན་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པར་དབུས་
ཀྱི་འབྤེལ་ཡ ོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་
དང༌། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ནས་ངོས་ལྤེན་ཡོད་པ་
མ་ཡྱིན་པ། 

 
 
བསྐྱ ར ་བ ཅ ོས ་ས ྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

བདུན་པ། 
ནང་གསྤེས། ༢ 

གཟྤེངས་རགས་སྤྲོད་ཡུལ་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་
ཆུང༌། 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་འགན་འཛིན། ཚོགས་གཞོན། 

གཟྤེངས་རགས་སྤྲོད་ཡུལ་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་
ཆུང༌། 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པ། ཚོགས་གཞོན། 

བསྐྱ ར ་བ ཅ ོས ་ས ྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་
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ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
གོང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་བཞྱིན་སྐབས་།༡༥།པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་།༩།པར་བགོ་གྤེང་ཞྱིབ་རྒྱས་ཐོག  ཟུར་བརོད་ནང་གསལ་བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་ཚད་འཛིན་ཞུས།།
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༥།ཟླ་།༣།ཚེས་།༢༨།ལ།། 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༧ པ། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
ལྔ་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། ༢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། ༣ 
 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་འཛུགས། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༤ པ་ནང་གསལ་
འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་རྣམས་ཀྱི་ཆ ྤེད་དུ་རང་
དབང་ལྡན་པའྱི་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཞྱིག་དགོས། 
 
 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་གཅྱིག་དགོས་པ། ཆྤེས་མཐོའ ་ིཁྱིམས་
ཞ ྱིབ་པ་ཆ ྤེ་བ་དང༌། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སྐྱོང་བཅས་ནས་མྱི་འགོ་
གསུམ་དམྱིགས་འཛུགས་གནང་བའྱི་ཚོགས་
ཆུང་དྤེས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འོས་འཆར་
ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་
བས་ཏྤེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་
བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། གལ་ཏྤེ་འོས་བསྡུའྱི་
སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་
པའྱི་སྐབས་བསྐོ་གཞག་བྤེད་དགོས་བྱུང་ཚེ། 
གོང་གསལ་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་
འཆར་འབུལ་ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱི་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་ག ྱི་
མོས་མཐུན་ཐོག་བསྐོ་གཞག་བྤེད་དགོས། 
 
སྱིད་སྐྱོང་དང༌། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ནམ་
དག ོས ་སྐབས་འ ོས ་བསྡུའྱི་ལས ་ར ྱིམ ་འག ོ་
ཚུགས་པ་ནས་དངོས་གཞྱི་གྲུབ་འབས་གསལ་

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་འཛུགས། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༤ པ་ནང་གསལ་
འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་རྣམས་ཀྱི་ཆ ྤེད་དུ་རང་
དབང་ལྡན་པའྱི་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཞྱིག་
དགོས། 
 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་གཅྱིག་དགོས་པ། ཆྤེས་མཐོའ ་ིཁྱིམས་
ཞ ྱིབ་པ་ཆ ྤེ་བ་དང༌། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སྐྱོང་བཅས་ནས་མྱི་འགོ་
གསུམ་དམྱིགས་འཛུགས་གནང་བའྱི་ཚོགས་
ཆུང་དྤེས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འོས་འཆར་
ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་
བས་ཏྤེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་
བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། གལ་ཏྤེ་དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གོས་
ཚོགས་མ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་བསྐོ་གཞག་
བྤེད་དགོས་བྱུང་ཚེ། གོང་གསལ་འདྤེམས་སྒྲུག་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའྱི་ནང་
ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་རྩ་འབོར་གསུམ་
ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་ཐོག་བསྐོ་གཞག་
བྤེད་དགོས། 
སྱིད་སྐྱོང་དང༌། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ནམ་
དག ོས ་སྐབས་འ ོས ་བསྡུའྱི་ལས ་ར ྱིམ ་འག ོ་
ཚུགས་པ་ནས་དངོས་གཞྱི་གྲུབ་འབས་གསལ་

བ སྐྱ ར ་བ ཅ ོས ་ས ྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
བསྐྱ ར ་བ ཅ ོས ་ས ྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱ ར ་བ ཅ ོས ་ས ྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
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ནང་གསྤེས། ༤ 
 
 
 
 
 
 
 

བསགས་མ་ཟྱིན་བར་གྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་འོས་
བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་དགོས་
པ། ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང༌། སྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སྐྱོང་
བཅས་ནས་མྱི་འགོ་གསུམ་དམྱིགས་འཛུགས་
གནང་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མ་
ཉུང་བའྱི་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་བས་ཏྤེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་
ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
ལས་འཕར་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བ་
རྒྱུ། གལ་ཏྤེ་འ ོས ་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་
འཕར་གོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་
བསྐོ་གཞག་བྤེད་དགོས་བྱུང་ཚེ། གོང་གསལ་
འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འཆར་འབུལ་
ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་རྩ་
འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་
ཐོག་བསྐོ་གཞག་བྤེད་དགོས། 
 
 
 
སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་གཤམ་འོག་ལས་བྤེད་
ཇྱི་དགོས་སྐབས་བསྟུན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་
སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་གོ་
བསྡུར་དང་འབ ྤེལ། བཀའ་ཤག་ག ྱིས ་བསྐ ོ་
གཞག་དང་འཕོ་ལྤེན་བྤེད་འཐུས། 
 
སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་བཅས་
ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ་
ནས་མཇུག་བསྱིལ་མ་བྱུང་བར་ས་གནས་འོས་
བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་རྣམས་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་ལ་བཀའ་བསྡུར་མྤེད་པར་བཀའ་ཤག་
གྱིས་འཕོ་ལྤེན་གཏོང་མྱི་ཆོག 

བསགས་མ་ཟྱིན་བར་གྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་དབུས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་
ལས་འཕར་གཉྱིས་དགོས་པར། ཆྤེས་མཐོའ ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང༌། སྱི་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སྐྱོང་བཅས་ནས་མྱི་
འག ོ་གསུམ་དམ ྱིགས་འཛུགས་གནང་བའྱི་
ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་
འོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་
འོས་བསྡུ་བས་ཏྤེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་དབུས་ 
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་
ལས་འཕར་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བ་
རྒྱུ། གལ་ཏྤེ་དབུས་འ ོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ག ྱི་
འགན་འཛ ིན ་ལས ་འཕར་ག ོས ་ཚ ོགས ་མ ་
འཚོགས་པའྱི་སྐབས་བསྐོ་གཞག་བྤེད་དགོས་
བྱུང་ཚེ། གོང་གསལ་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་
ག ྱིས ་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའ ྱི་ནང་ནས ་ས ྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་
ཡན་ག ྱི་མ ོས ་མཐུན་ཐ ོག་བསྐོ་གཞག་བ ྤེད ་
དགོས། 
 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛ ིན་ག ྱི་གཤམ་འ ོག་ལས་བྤེད་ཇ ྱི་དག ོས ་
སྐབས་བསྟུན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་
ཁྱབ་འགན་འཛིན་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་
དང་འབྤེལ། བཀའ་ཤག་གྱིས་བསྐོ་གཞག་དང་
འཕོ་ལྤེན་བྤེད་འཐུས། 
སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་བཅས་
ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ་
ནས་མཇུག་བསྱིལ་མ་བྱུང་བར་ས་གནས་འོས་
བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་རྣམས་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན ་ལ་བཀའ་
བསྡུར་མྤེད་པར་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཕོ་ལྤེན་
གཏོང་མྱི་ཆོག 
 

བརོད་པ་གསུམ་པ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱ ར ་བ ཅ ོས ་ས ྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
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ནང་གསྤེས། ༦ 
 
 

སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་བཅས་
ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ་
ནས་མཇུག་བསྱིལ་མ་བྱུང་བར་ས་གནས་འོས་
བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་རྣམས་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་ལ་བཀའ་བསྡུར་མྤེད་པར་བཀའ་ཤག་
གྱིས་འཕོ་ལྤེན་གཏོང་མྱི་ཆོག 

བསྐྱ ར ་བ ཅ ོས ་ས ྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

བདུན་པ། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་
གྱི་ཡུན་ཚད། 
འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་ཀྱི་
ལས་རྒྱུན་ནྱི་སྱིད་སྐྱོང་དང༌། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་
བསྡུ་ནམ་དགོས་སྐབས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་
འགོ་ཚུགས་པ་ནས་དངོས་གཞྱིའྱི་གྲུབ་འབས་
གསལ་བསགས་མ་ཟྱིན་གྱི་བར་ཡྱིན། 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
ལས་འཕར་གྱི་ཡུན་ཚད། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ག ྱི་འགན་འཛིན་
ལས་འཕར་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་རྒྱུན་ནྱི་སྱིད་སྐྱོང་
དང༌། ས ྱི་འཐུས ་ཀ ྱི་འ ོས ་བསྡུ ་ནམ་དག ོས ་
སྐབས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་ཚུགས་པ་
ནས་དངོས་གཞྱིའྱི་གྲུབ་འབས་གསལ་བསགས་
མ་ཟྱིན་གྱི་བར་ཡྱིན། 

བསྐྱ ར ་བ ཅ ོས ་ས ྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

དགུ་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 
 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བྤེད་
ཕོགས། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལོ་འཁོར་སྔོན་
རྩྱིས་དང༌། རྩྱིས་ཁ་བཅས་ལ་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་གྱིས་འགན་འཁུར་སྟངས་འཛིན་བྤེད་
དགོས་པ་དང༌། གཤམ་འོག་ལས་བྤེད་ཁག་
གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་བྤེད་དགོས་རྱིགས་
ཀྱིས་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལ་བཀའ་འཁོལ་དང་
ལས་བསྡོམས་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས། དབུས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་
གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ། 
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས། 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བྤེད་
ཕོགས། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལོ་འཁོར་སྔོན་
རྩྱིས་དང༌། རྩྱིས་ཁ་བཅས་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱིས་འགན་
འཁུར ་སྟངས ་འཛ ིན ་བ ྤེད ་དག ོས ་པ ་དང ༌། 
གཤམ་འོག་ལས་བྤེད་ཁག་གཞུང་དོན་ཕོགས་
བསྐྱོད་བྤེད་དགོས་རྱིགས་ཀྱིས་དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་ག ྱི་ས ྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལ་
བཀའ་འཁོལ་དང་ལས་བསྡོམས་སྙན་ཞུ་འབུལ་
དགོས། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་
འགན་འཛིན་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་དགོས་
གལ་བྱུང་ཚེ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་དགོས། 

བསྐྱ ར ་བ ཅ ོས ་ས ྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

བཅུ་གསུམ་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 
 

ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི། 
ཚོགས་མྱི་ཡོང་ཁུངས། 
ག ཡུ་རོབ་ཁུལ་དང༌། བང་ཨ་རྱི་བཅས་ཀྱི་

ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སོ་སོར་
འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་
དབྤེར་མྤེད་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཉུང་མཐར་ལྔ་

ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི། 
 
རང་འཇགས། 
ག ཡུ་རོབ ་དང་ཨ ་ཕ ྱི་ར ྱི་ཀའ ྱི་ཁུལ་དང༌། 

བང་ཨ་རྱི་དང་ལྷོ་ཨ་རྱི། རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དང་ཨོ་སྤེ་ཀྲྤེ་

བ སྐྱ ར ་བ ཅ ོས ་ས ྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
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རྤེ་བཅས། ལྤེ་ཤྱི་ཡ་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་སོ་སོར་འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་
ཆ ོལ ་ཁ ་ཆ ོས ་བརྒྱུད་དབ ྤེར ་མ ྤེད ་ཀ ྱི་
ཚོགས་མྱི་ཉུང་མཐར་ལྔ་རྤེ་བཅས། 

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་མ ྱི་འ ོས ་པའྱི་གནས་ཚུལ་
རྱིགས་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་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ཕུད་ས་
གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་དང༌། 
ཟུར་དཔང་མྱི་འ ོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་རྱིགས་
བྱུང་ན་ལས། དྤེ་མྱིན་ཚོགས་མྱི་དང་ཟུར་དཔང་
བཅས་ཀྱི་ལས་ཡུན་འག ོ་འཛུགས་ཕ ྱི་ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༡ ནས་ཡུན་ཚད་ལོ་ ༥ རྤེ་ཡྱིན། 

བསྐྱར་བཅོས་ངོ་ཡོད་
ག སུ མ ་ཆ ་ག ཉ ྱིས ་
ཡན་ག ྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་རྤེད། 
(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ 
ཚ ེས ་ ༡ ནས ་འག ོ་
འཛུགས་བ ་རྒྱུ ། ད་
ཡོད་ལས་དུས་གཙང་
ལ་ཉྤེ་བ་རྣམས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༣ ༠  བ ར ་ཕ ར ་
འགངས་དང། ལས་
ཡུ ན ་མ ་ག ཙ ང ་བ ་
རྣམས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ ་ ༤  ཚ ེས ་ ༣ ༠ 
ནས ་འ ོས ་བསྡུ ་བ ་
དགོས།) 

བཅུ་བདུན་པ། 
ནང་གསྤེས། ༣ 
 

ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་བ་དང༌། འགྤེལ་
བཤད། ལས་འགན། 
འོས་འཕྤེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་དྤེབ་འགོད་འགན་
འཛིན། འོས་འཕྤེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་དྤེབ་འགོད་
འགན་འཛིན་ཞྤེས་པ་ས་གནས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་
འོས་འཕྤེན་པ་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་གཞུང་ཐོ་འགོད་
བ ྤེད་མ ྱི་ཡ ྱིན་པ་དང༌། འོས་འཕ ྤེན་པའྱི་མ ྱིང་
གཞུང་རྣམས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་སྡྤེ་
ཚན་འདྤེས་མྤེད་བཟོ་འགོད་བྤེད་དགོས་པ་ཡྱིན། 
འོན་ཀང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་དང༌། བང་ཨ་རྱི་བཅས་
ཀྱི་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་
འོས་འཕྤེན་པ་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་གཞུང་ཆོལ་ཁ་
ཆོས་བརྒྱུད་དབྤེར་མྤེད་བཟོ་དགོས། 

ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་བ་དང༌། འགྤེལ་
བཤད། ལས་འགན། 
འོས་འཕྤེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་དྤེབ་འགོད་འགན་
འཛིན། འོས་འཕྤེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་དྤེབ་འགོད་
འགན་འཛིན་ཞྤེས་པ་ས་གནས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་
འོས་འཕྤེན་པ་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་གཞུང་ཐོ་འགོད་
བ ྤེད་མ ྱི་ཡ ྱིན་པ་དང༌། འོས་འཕ ྤེན་པའྱི་མ ྱིང་
གཞུང་རྣམས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་སྡྤེ་
ཚན་འདྤེས་མྤེད་བཟོ་འགོད་བྤེད་དགོས་པ་ཡྱིན། 
འོན་ཀང་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁུལ་དང༌། 
བང་ཨ་རྱི་དང་ལྷོ་ཨ་རྱི། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་
ཕུད་པའྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དང་ཨོ་སྤེ་ཀྲྤེ་ལྤེ་ཤྱི་ཡ་བཅས་
ཀྱི་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་

བ སྐྱ ར ་བ ཅ ོས ་ས ྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
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འོས་འཕྤེན་པ་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་གཞུང་ཆོལ་ཁ་
ཆོས་བརྒྱུད་དབྤེར་མྤེད་བཟོ་དགོས། 

ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་པ། 
ནང་གསྤེས། ༨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། ༩ 

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

མྤེད། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

མྤེད། 

དངུལ་དངོས་སོགས་ལོག་རྔན་སྤྲོད་ལྤེན་དང་
རྒྱུད་སྐུལ་ཐབས་ཤྤེས། 
འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གསལ་བསགས་ཟྱིན་
པའྱི་ཉྱིན་མོ་ནས་སྱིད་སྐྱོང་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་ར ྱིགས ་ནང་གཞུང་འབ ྤེལ ་ག ྱི་ང ོ་བ ོར ་
ཚོགས་བཅར་མྱི་ཆོག་པ་མ་ཟད། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྤེད་དང། དངུལ་དངོས་
གང་ཡང་བ ྤེད ་ས ོད ་མ ྱི་ཆ ོག  གཞུང་འབྤེལ་
ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་སུ་ཡང་འོས་བསྡུ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་གཏམ་བཤད་རྱིགས་བ་མྱི་ཆོག 
 
སྱིད་སྐྱོང་དང། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ནམ་
ཡྱིན་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་
གཞྱིར་ཞུགས་མྱི་དང། དྤེའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་
འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྱིལ་བསགས་ཀྱི་འགོ་
གོན་ཚད་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་དང།  རྩྱིས་ཁ་
འབུལ་ཕོགས། དྱིལ་བསགས་བྤེད་ཕོགས་
བཅས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་བྤེད་དགོས། 

གསར་འཇུག་ངོ་ཡོད་
གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་
གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་
པ་ཡྱིན། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
གསར་འཇུག་ངོ་ཡོད་
གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་
གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་
པ་ཡྱིན། 

ཉྱི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 

འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་ལམ་དང། ས་གནས་མྱི་མང་
ལ་བརྡ་ཁྱབ་གསལ་བསགས། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབྤེབས་
ཀྱིས་གསལ་བསགས་ཟྱིན་པའྱི་འ ོས་བསྡུའྱི་
དུས་ཚོད་དྤེ་རང་ལ་ས་གནས་ཡོངས་རོགས་
ནས་འོས་བསྡུ་བྤེད་ཐུབ་པ་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་
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་ཁྱབ་གསལ་བསགས། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབྤེབས་
ཀྱིས་གསལ་བསགས་ཟྱིན་པའྱི་འ ོས་བསྡུའྱི་
དུས་ཚོད་དྤེ་རང་ལ་ས་གནས་ཡོངས་རོགས་
ནས་འོས་བསྡུ་བྤེད་ཐུབ་པ་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་
པ་ལས། ས་གནས་གུང་གས ྤེང་ས ོགས་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་

བ སྐྱ ར ་བ ཅ ོས ་ས ྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
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ནས་སྐབས་འབྤེལ་ས་བབས་དང་བསྟུན་འོས་
བསྡུའྱི་དུས་ཚོད་ལ་སྔ་སྣུར་གཏོང་ཆོག 

སོ་བདུན་པ། 
 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། ༣ 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། ༤ 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། ༥ 

བོད་མ ྱི་མང་ས ྱི་འཐུས་ཀ ྱི་ཡ ོང་ཁུངས་དང་
གངས་ཚད། 
བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༣༧ པའྱི་དགོངས་དོན་
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་ཡོང་ཁུངས་
དང༌། རྩ་འབོར་གྱི་གངས་ཚད། 
 
བང་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་གནས་བོད་སྡོད་མྱིའྱི་ཁོངས་
ནས་འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས། 
 
 
 
ཡུ་རོབ་ཁུལ་སྡོད་བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་འོས་
བསྡུ་བས་པའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་བཅས་བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་རྩ་འབོར་ ༤༤ ངྤེས་པ་ཡྱིན། 
ཡུ་རོབ་དང་བང་ཨ་རྱི་ཁུལ་གནས་སྡོད་བོད་
མྱིས་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་
གཞྱིར་ཞུགས་པ་དང་འོས་ཤོག་འཕྤེན་མྱི་ཆོག 
མྤེད། 

བོད་མ ྱི་མང་ས ྱི་འཐུས་ཀ ྱི་ཡ ོང་ཁུངས་དང་
གངས་ཚད། 
རང་འཇགས། 
 
 
 
བང་ཨ་རྱི་དང་། ལྷོ་ཨ་རྱི་ཁུལ་གནས་སྡོད་བོད་
མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་སྱི་འཐུས་
གཉྱིས། 
 
 
ཡུ་རོབ་དང་། ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁུལ་གནས་སྡོད་
བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་སྱི་
འཐུས་གཉྱིས། 
 
 
 
 
 
རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དང་
ཨོ་སྤེ་ཀྲྤེ་ལྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཁུལ་གནས་སྡོད་བོད་མྱིའྱི་
ཁ ོངས་ནས་འ ོས་བསྡུ་བས་པའྱི་ས ྱི་འཐུས་
གཅྱིག་བཅས་བ ོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀ ྱི་རྩ་
འབ ོར་ ༤༥ ངྤེས་པ་ཡ ྱིན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ལས་གཞན་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་
ཏུ་གནས་སྡོད་བོད་མྱིས་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་
ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གཞྱིར་ཞུགས་པ་དང་འོས་
ཤོག་འཕྤེན་མྱི་ཆོག 

བསྐྱ ར ་བ ཅ ོས ་ས ྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
བསྐྱ ར ་བ ཅ ོས ་ས ྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
 
 
 
 
 
 
 
གས ར ་འཇུ ག ་ས ྱི་
མ ོས ་ཀ ྱི་ག ཏན ་ལ ་
ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 

ཞྤེ་གཉྱིས་པ། 
ནང་གསྤེས། ༣ 

དང་བངས་འོས་གཞྱིའྱི་འགྤེངས་ཤོག་འབུལ་
ཕོགས་དང་འབུལ་དུས། 
དང་བངས་འཛུལ་ཞུགས་བྤེད་པོ་སོ་སོ་ནས་
འག ྤེངས ་ཤ ོག ་ཁག་དང་ཆབས་ཅ ྱིག ་འབའ་

དང་བངས་འོས་གཞྱིའྱི་འགྤེངས་ཤོག་འབུལ་
ཕོགས་དང་འབུལ་དུས། 
དང་བངས་འཛུལ་ཞུགས་བྤེད་པོ་སོ་སོ་ནས་
འག ྤེངས ་ཤ ོག ་ཁག་དང་ཆབས་ཅ ྱིག ་འབའ་

བ སྐྱ ར ་བ ཅ ོས ་ས ྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་



91 
 

དངུལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་ཧྱིན་སོར་ 
༡༥༠༠༠ རྤེ་དང༌། བང་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་
ནས་ཨ་སོར་ ༥༠༠ རྤེ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་དུ་ཟུར་འཇོག་བྤེད་དགོས། 

དངུལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་ཧྱིན་སོར་ 
༡༥༠༠༠ རྤེ་དང༌། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་
པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཨ་སོར་ ༥༠༠ 
རྤེ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་ཟུར་འཇོག་
བྤེད་དགོས། 

ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

ཞྤེ་དྲུག་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 

སྱི་འཐུས་འོས་དམྱིགས་འདྤེམས་སྒྲུག 
ག འོས་འཕྤེན་པ་སོ་སོ་ནས་འདྤེམས་སྒྲུག་

བ་རྒྱུའྱི་འོས་དམྱིགས་ཀྱི་གངས་ཚད་
ཆ ོལ་ཁ་རྤེ་ར ྤེར་ས ྱི་འཐུས་ཕོ་མ ོ་ཁྱད་
མྤེད་བཅུ་རྤེ་དང༌། དྤེའྱི་ནང་ཉུང་མཐར་
བུད་མྤེད་གཉྱིས་རྤེ་དགོས། དགོན་ཁག་
དང༌། ཆོས་ཀྱི་ཚོགས་སྡྤེ་ཁག་ནས་རང་
རང་ཆོལ་ཁའྱི་ཐོབ་ཆའྱི་གངས་ཚད་སྱི་
མཚུངས་ཐོག་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོར་ཐོབ་
ཆའྱི་ས ྱི་འཐུས་གཉྱིས་རྤེ། བང་ཨ་རྱི་
ཁུལ་དུ་ཐོབ་ཆའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས། ཡུ་
ར ོབ ་ཏུ ་ཐ ོབ ་ཆའ ྱི་ས ྱི་འཐུས ་གཉ ྱིས ་
བཅས་ལས་བརྒལ་བ་འདྤེམས་སྒྲུག་མྱི་
ཆོག 

སྱི་འཐུས་འོས་དམྱིགས་འདྤེམས་སྒྲུག 
ག འོས་འཕྤེན་པ་སོ་སོ་ནས་འདྤེམས་སྒྲུག་

བ་རྒྱུའྱི་འོས་དམྱིགས་ཀྱི་གངས་ཚད་
ཆ ོལ་ཁ་རྤེ་ར ྤེར་ས ྱི་འཐུས་ཕོ་མ ོ་ཁྱད་
མྤེད་བཅུ་རྤེ་དང༌། དྤེའྱི་ནང་ཉུང་མཐར་
བུད་མྤེད་གཉྱིས་རྤེ་དགོས། དགོན་ཁག་
དང༌། ཆོས་ཀྱི་ཚོགས་སྡྤེ་ཁག་ནས་རང་
རང་ཆོལ་ཁའྱི་ཐོབ་ཆའྱི་གངས་ཚད་སྱི་
མཚུངས་ཐོག་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོར་ཐོབ་
ཆའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་རྤེ། བང་ཨ་རྱི་དང་
ལྷ ོ་ཨ ་ར ྱི་ཁུལ་དུ་ཐ ོབ ་ཆའྱི་ས ྱི་འཐུས་
གཉྱིས། ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁུལ་
དུ་ཐོབ་ཆའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས། རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དང་ཨོ་
སྤེ་ཀྲྤེ་ལྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཁུལ་དུ་ཐོབ་ཆའྱི་སྱི་
འཐུས་གཅྱིག ་བཅས་ལས་བརྒལ་བ་
འདྤེམས་སྒྲུག་མྱི་ཆོག 

བསྐྱ ར ་བ ཅ ོས ་ས ྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
 

ང་གཅྱིག་པ། 
 
 
 
ནང་གསྤེས། ༡ 

འོས་ཤོག་གངས་བཤྤེར་ཕོགས་བསྡོམས། 
འོས་ཐོབ་གངས་བཤྤེར་དོན་ཚན་ ༣༤ གཞྱིར་
བཞག་ཐོག 
 
ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ ་ིཁོངས་ནས་འོས་གངས་
མང་རྱིམ་རྩྤེ་བཏོག་གྱིས་ཆོལ་ཁ་རྤེར་ཕོ་མོ་ཁྱད་
མྤེད་བཅུ་རྤེ་དང༌། དྤེའྱི་ནང་ཉུང་མཐར་བུད་མྤེད་
གཉྱིས ་ར ྤེ། ཆོས ་བརྒྱུད་ས ོ་ས ོར་མ ྱི་གངས་
གཉྱིས་རྤེ། ཡུ་རོབ་ཁུལ་དུ་མྱི་གངས་གཉྱིས་
དང༌། བང་ཨ ་ར ྱི་ཁུལ ་དུ ་མ ྱི་གངས ་གཉ ྱིས ་
བཅས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སུ་འོས་འདྤེམས་
བྱུང་བ་ཡྱིན། 

འོས་ཤོག་གངས་བཤྤེར་ཕོགས་བསྡོམས། 
འོས་ཐོབ་གངས་བཤྤེར་དོན་ཚན་ ༣༤ གཞྱིར་
བཞག་ཐོག 
 
ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ ་ིཁོངས་ནས་འོས་གངས་
མང་རྱིམ་རྩྤེ་བཏོག་གྱིས་ཆོལ་ཁ་རྤེར་ཕོ་མོ་ཁྱད་
མྤེད་བཅུ་རྤེ་དང༌། དྤེའྱི་ནང་ཉུང་མཐར་བུད་མྤེད་
གཉྱིས ་ར ྤེ། ཆོས ་བརྒྱུད་ས ོ་ས ོར་མ ྱི་གངས་
གཉྱིས་རྤེ། ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁུལ་དུ་མྱི་
གངས་གཉྱིས་དང༌། བང་ཨ་རྱི་དང་ལྷ ོ་ཨ་རྱི་
ཁུལ་དུ ་མ ྱི་གངས ་གཉ ྱིས ། རྒྱ ་བལ ་འབྲུག ་
གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དང་ཨོ་སྤེ་ཀྲྤེ་ལྤེ་ཤྱི་

 
 
 
 
བསྐྱ ར ་བ ཅ ོས ་ས ྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
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ཡའྱི་ཁུལ་དུ་མྱི་གངས་གཅྱིག་བཅས་བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་སུ་འོས་འདྤེམས་བྱུང་བ་ཡྱིན། 

དྲུག་ཅུ་རྤེ་དགུ་
པ། 

འདྤེམས་ཐོན་སྱིད་སྐྱོང་གསལ་བསགས། 
འོས་ཤོག་ཕོགས་བསྡོམས་གངས་བཤྤེར་ཟྱིན་
པའྱི་བསྡོམས་འབོར་གྱི་ཡྱིག་ཆར་སྱི་ཁྱབ་འོས་
བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་དང་། འགན་འཛིན་ལས་
འཕར། ཟུར་དཔང་རྣམ་པས་མྱིང་རགས་བཀོད་
ཟྱིན་འཕྲལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་
བསྡུའྱི་གྲུབ་འབས་གསལ་བསགས་དང༌། དོ་
བདག་ལ་འོས་ཐོན་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའྱི་བརྡ་ལན་
འཕྲོད་ངྤེས་གཏོང་དགོས། 

འདྤེམས་ཐོན་སྱིད་སྐྱོང་གསལ་བསགས། 
འོས་ཤོག་ཕོགས་བསྡོམས་གངས་བཤྤེར་ཟྱིན་
པའྱི་བསྡོམས་འབོར་གྱི་ཡྱིག་ཆར་དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་། 
འགན་འཛིན་ལས་འཕར། ཟུར་དཔང་རྣམ་པས་
མྱིང་རགས་བཀོད་ཟྱིན་འཕྲལ་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་ནས་འོས་བསྡུའྱི་གྲུབ་འབས་གསལ་
བསགས་དང༌། དོ་བདག་ལ་འོས་ཐོན་རྒྱལ་ཁ་
ཐོབ་པའྱི་བརྡ་ལན་འཕྲོད་ངྤེས་གཏོང་དགོས། 

བསྐྱ ར ་བ ཅ ོས ་ས ྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

གོང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་བཞྱིན་སྐབས་།༡༥།པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་།༩།པར་བགོ་གྤེང་ཞྱིབ་རྒྱས་ཐོག ཟུར་བརོད་ནང་གསལ་བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པར་ཚད་འཛིན་ཞུས།།བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༥།ཟླ་།༣།ཚེས་།༢༨།ལ།། 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། ཡྱིག་ཆ་ ༦༨ པ། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང༌། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས། དངུལ་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
དྲུག་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 

ངྤེས་མྤེད་དགོས་དངུལ། 
གོ་བུར་ངྤེས་མྤེད་གཞུང་གོན་གཏོང་དགོས་
རྱིགས་ཀྱི་ཆྤེད་སོམ་ཚོད་དངུལ་འབབ་མང་
མཐའ་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་ཚོད་དཔག་
འགོ་གོན་སྱི་བསྡོམས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་བཞྱི་
ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞྱིག་ངྤེས་མྤེད་དགོས་
དངུལ་ཞྤེས་པའྱི་རྩྱིས་འགོའ་ིའོག་ལོ་འཁོར་
སྔོན་རྩྱིས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྩྱིས་ཁོངས་སུ་
འཇོག་རྒྱུ་དང༌། དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་
བཀའ་བ ོན་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་ག ྱིས་
མ ོས ་མཐུན་ཆ ོག ་མཆན་དང༌། དག ོས ་
དངུལ་སྤྲོད་འཐུས། (གོ་བུར་ངྤེས་མྤེད་ཅྤེས་
པ་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས་འགོད་སྐབས་གཏོང་
དགོས་ཚོད་དཔག་མྤེད་པར་གོ་བུར་དགོས་
ངྤེས་ཀྱི་གཏོང་དགོས་གསར་བྱུང་གས་ལ་
གོ་དགོས།) 

ངྤེས་མྤེད་དགོས་དངུལ། 
གོ་བུར་ང ྤེས ་མ ྤེད ་གཞུང་ག ོན ་གཏ ོང་དག ོས ་
རྱིགས་ཀ ྱི་ཆ ྤེད་ས ོམ ་ཚ ོད་དངུལ་འབབ་མང་
མཐའ་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་ཚོད་དཔག་འགོ་
གོན་སྱི་བསྡོམས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་བཞྱི་ལས་མ་
བརྒལ་བ་ཞྱིག་ངྤེས་མྤེད་དགོས་དངུལ་ཞྤེས་པའྱི་
རྩྱིས་འགོའ ་ིའོག་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས་སུ་བཀའ་
ཤག་གྱི་རྩྱིས་ཁོངས་སུ་འཇོག་རྒྱུ་དང༌། དགོས་
གལ་ནམ་བྱུང་ལ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་རྩ་འབོར་
གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་མོས་མཐུན་ཆོག་
མཆན་དང༌། དགོས་དངུལ་སྤྲོད་འཐུས། (གོ་བུར་
ངྤེས ་མ ྤེད་ཅ ྤེས་པ་ལ ོ་འཁོར་སྔ ོན་རྩ ྱིས ་འག ོད་
སྐབས་གཏོང་དགོས་ཚོད་དཔག་མྤེད་པར་གོ་
བུར་དགོས་ངྤེས་ཀྱི་གཏོང་དགོས་གསར་བྱུང་
གས་ལ་གོ་དགོས།) 

 
བསྐྱར ་བཅ ོས ་ས ྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
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གོང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་བཞྱིན་སྐབས་།༡༥།པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་།༩།པར་བགོ་གྤེང་ཞྱིབ་རྒྱས་ཐོག  ཟུར་བརོད་ནང་གསལ་བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་ཚད་འཛིན་ཞུས།།
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༥།ཟླ་།༣།ཚེས་།༢༨།ལ།། 
 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༦༩ པ། 
བོད་རང་དབང་བདྤེན་པའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཟུར་བརོད། 
གསུམ་པ། ཚོགས་མྱིའྱི་གངས་ཚད། 

ཚོགས་ཆུང་ནང་ས་གནས་མྱི་མང་ནས་
འོས་འདྤེམས་བས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་གསུམ་
ལས་མ་ཉུང་བ་དང།  བཅུ་གཅྱིག་ལས་མ་
བརྒལ་བ་དགོས།  རྒྱུན་ལས་ཚོགས་མྱིའྱི་
ཕོགས་ཐོབ་ཐད་ལས་དོན་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་ཆུང་
ངྤེས་མྤེད་ཡོང་རྒྱུར་ཉྱིན་ག་ཆབས་རྩྱིས་
ཀ ྱིས ་ས ་གནས ་ཡ ོངས ་ར ོགས ་ལ ་ས ྱི་
མཚུངས་འབུལ་རྒྱུ། 

ཚོགས་མྱིའྱི་གངས་ཚད་དང། ལས་དོད། 
༡ ཚོགས་ཆུང་ནང་ས་གནས་མ ྱི་མང་ནས་

འོས་འདྤེམས་བས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་གསུམ་
ལས་མ་ཉུང་བ་དང། བཅུ་གཅྱིག་ལས་མ་
བརྒལ་བ་དགོས། 

 
 
 
 
༢ ཚོགས་ཆུང་ག ྱི་ཚ ོགས་མ ྱི་རྣམས་ལས་

བཅར་སྐབས་ཀྱི་ཉྱིན་རྤེའྱི་ལས་དོད་ཀྱི་ཐོབ་
ཐང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དུས་ནས་
དུས་སུ་གཏན་འབྤེབས་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། 

 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 

 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

གོང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་བཞྱིན་སྐབས་།༡༥།པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་།༩།པར་བགོ་གྤེང་ཞྱིབ་རྒྱས་ཐོག ཟུར་བརོད་ནང་གསལ་བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་ཚད་འཛིན་ཞུས།།
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༥།ཟླ་།༣།ཚེས་།༢༨།ལ།། 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གྱི་འབུལ་འབབ་ཁྱིམས་ཡྱིག ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༧༠ པ། 

དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
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གོང་གསལ་ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་བཞྱིན་སྐབས་།༡༥།པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་།༩།པར་བགོ་གྤེང་ཞྱིབ་རྒྱས་ཐོག ཟུར་བརོད་ནང་གསལ་བསྐྱར་བཅོས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པར་ཚད་འཛིན་ཞུས།།བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༥།ཟླ་།༣།ཚེས་།༢༨།ལ།། 

 
༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༧༡ པ། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
བཞྱི་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་འཛུགས། 
ཀ བཅའ་ཁ ྱིམས་ད ོན་ཚན་ ༡༠༧  ཆ་

རྤེན་འོག་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་
གྱི་འགན་འཛིན་གཅྱིག་དགོས་པར། 
ག ོ་ཡུལ ་སྟ ོང ་པ ་ནམ ་ཐ ོན ་སྐབས ། 
ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང༌། 
སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། 
སྱིད་སྐྱ ོང་བཅས་ནས་སྐབས་དྤེའ ྱི་
འོས་མྱི་འདྤེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་ཆྤེད་མྱི་
འགོ་གསུམ་དམྱིགས་འཛུགས་གནང་
བའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་
མ་ཉུང་བའྱི་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་བས་
ཏ ྤེ་མང་མ ོས ་སུ ་ཐ ོབ ་ལ ་རྩ ྱིས ་ཞ ྱིབ ་
འགན་འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་
ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། 

 

སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་འཛུགས། 
ཀ བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༧ ཆ་རྤེན་འོག་

སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་
ས ྱི་ཁྱབ་པ་གཅྱིག་དགོས་པར། གོ་ཡུལ་
སྟ ོང ་པ ་ནམ ་ཐ ོན ་སྐབས ། ཆ ྤེས ་མཐ ོའ ་ི
ཁ ྱིམས ་ཞ ྱིབ ་པ ་ཆ ྤེ་བ ་དང༌། ས ྱི་འཐུས ་
ཚོགས་གཙོ་ཚ ོགས་གཞོན། སྱིད་སྐྱ ོང་
བཅས་ནས་སྐབས་དྤེའྱི་འོས་མྱི་འདྤེམས་
སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་ཆྤེད་མྱི་འགོ་གསུམ་དམྱིགས་
འཛུགས་གནང་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ཉྱིས་
ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་བས་ཏྤེ་
མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པར་
འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། 

 
 
 

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

བདུན་པ། 
ནང་གསྤེས། ༢ 

དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབབ་ཚད། 
གོང་གསལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གསུམ་ལས་
གཞན་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་གནས་
སྡོད་བོད་མྱི་རང་ལོ་ ༦ སོན་པ་ཡན་གྱིས་
ཟླ་རྤེར་ཨ་སོར་ ༣ རྤེའྱི་འབབ། 

དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབབ་ཚད། 
གོང་གསལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གསུམ་ལས་གཞན་
པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་གནས་སྡོད་བོད་མྱི་
རང་ལོ་ ༦ སོན་པ་ནས་ ༡༧ བར་ཟླ་རྤེར་ཨ་
སོར་ ༡ རྤེ་དང་། རང་ལོ་ ༡༨ ནས་ ༨༤ བར་ཟླ་
རྤེར་ཨ་སོར་ ༣ རྤེའྱི་འབབ། 

 
བསྐྱར་བཅོས་ངོ་ཡོད་
གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་
གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ 
ཚ ེས ་ ༡  ནས ་འག ོ་
འཛུགས།) 
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ནང་གསྤེས། ༢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ཁ གལ་ཏྤེ་རྩ ྱིས ་ཞ ྱིབ ་ས ྱི་ཁྱབ་པ་གོས ་
ཚོགས་མ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་བསྐོ་
གཞག ་བ ྤེད ་དག ོས ་བྱུང ་ཚ ེ་ག ོང ་
གསལ་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
འཆར་འབུལ་ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་རྩ་འབོར་གསུམ་
ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་ཐོག་
བསྐོ་གཞག་བྤེད་དགོས། 

 
ག རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་འོས་ཆོས་ནྱི། 
 
 
 
 
ཀ རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་འོག་ལས་བྤེད་

ཀྱི་ས་མ ྱིག་དག ོས་མཁོ་ཇ ྱི་མཆྱིས་
ལས་འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་
ནས་ཞྱིྤེབ་འཇུག་རྒྱབ་གཉྤེར་ག ྱིས་
བཀའ ་ཤག ་ནས ་ས ་མ ྱིག ་ག ཏན ་
འབྤེབས་ཇྱི་གནང་ལྟར་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ ་པས ་དག ོས ་གལ ་ནམ ་བྱུང ་
སྐབས་བཀའ་ཤག་དང༌། ལས་བྤེད་
འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་གོ་བསྡུར་
ཐོག་བསྐོ་གཞག་དགོས་རྒྱུ། གལ་
སྱིད་རྒྱུ་རྤེན་གཞན་གྱིས་དུས་ཐོག་ས་
མྱིག་བསྐང་མ་ཐུབ་པར་ལས་དོན་ལ་
འཐུས་ཤོར་འགོ་གཞྱི་ཡོད་ཚེ་འགན་
འཛིན་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྤེད་ཡྱིན་ན་
འདྤེམས་ལྷན་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༧ 
ནང་གསྤེས་ ༣ ནང་གསལ་ལྟར་ཆོད་
གན་ཐོག་ལོ་གཅྱིག་ལས་མ་བརྒལ་བ་
དང ༌། ལས ་བའ ྱི་སྡ ྤེ་ཚན ་ཡ ྱིན ་ན ་
འདྤེམས་ལྷན་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༨ 
ནང་གསྤེས་ ༡ ལྟར་འཕྲལ་སྤེལ་ཐོག་

ཁ གལ་ཏྤེ་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་
ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་གོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་
པའྱི་སྐབས་བསྐོ་གཞག་བྤེད་དགོས་བྱུང་ཚེ་
གོང་གསལ་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
འཆར་འབུལ་ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱི་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་
ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་ཐོག་བསྐོ་གཞག་བྤེད་
དགོས། 

 
ག སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་

སྱི་ཁྱབ་པའྱི་འོས་ཆོས་ནྱི། 
 
 
 
ཀ སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་

ས ྱི་ཁྱབ་པའྱི་འ ོག་ལས་བྤེད་ཀ ྱི་ས ་མ ྱིག ་
དགོས་མཁོ་ཇྱི་མཆྱིས་ལས་འབོར་ཉམས་
ཞྱིབ་ཚ ོགས་ཆུང་ནས་ཞྱིྤེབ་འཇུག་རྒྱབ་
གཉྤེར་གྱིས་བཀའ་ཤག་ནས་ས་མྱིག་གཏན་
འབྤེབས་ཇྱི་གནང་ལྟར་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་
པས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་བཀའ་
ཤག་དང༌། ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཁང་ལ་གོ་བསྡུར་ཐོག་བསྐོ་གཞག་དགོས་
རྒྱུ། གལ་སྱིད་རྒྱུ་རྤེན་གཞན་གྱིས་དུས་
ཐོག་ས་མྱིག་བསྐང་མ་ཐུབ་པར་ལས་དོན་
ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་གཞྱི་ཡ ོད་ཚ ེ་འགན་
འཛ ིན ་སྡ ྤེ་ཚ ན ་ག ྱི་ལས ་བ ྤེད ་ཡ ྱིན ་ན ་
འདྤེམས་ལྷན་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༧ ནང་
གསྤེས་ ༣ ནང་གསལ་ལྟར་ཆོད་གན་ཐོག་
ལོ་གཅྱིག་ལས་མ་བརྒལ་བ་དང༌། ལས་
བའྱི་སྡྤེ་ཚན་ཡྱིན་ན་འདྤེམས་ལྷན་སྱིག་གཞྱི་
དོན་ཚན་ ༡༨ ནང་གསྤེས་ ༡ ལྟར་འཕྲལ་
སྤེལ་ཐོག་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པས་འདྤེམས་
བསྐ ོ་ལྷན ་ཁང་ལ ་ག ོ་བསྡུར་ག ྱིས ་བསྐ ོ་

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
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ནང་གསྤེས། ༣ 

རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པས་འདྤེམས་བསྐོ་
ལྷན ་ཁང་ལ ་ག ོ་བསྡུར་ག ྱིས ་བསྐ ོ་
གཞག་གནང་འཐུས། 

 
ཁ རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་དུ་ལས་བྤེད་འཕོ་

ལྤེན་དང་གནས་སར་གནང་རྒྱུ་བཅས་
ལ་བཀའ་ཤག་དང་ལས་བྤེད་འདྤེམས་
བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་
པར་གོ་བསྡུར་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་
རྒྱུ། 

 
ཀ རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་བྤེད་པའྱི་ནང་ས་མྱིག་

རྩ་འབོར་ག ྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལས་མ་
ཉུང་བ་ཞྱིག་མ་མཐའ་རྩྱིས་ཀྱི་མཐོ་
སོབ་ལག་འཁྱྤེར་ (B.Com) ཐོན་
པའྱི་ཐོག་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་ངོས་
ལྤེན་ཡོད་པའྱི་རྩྱིས་ཞ ྱིབ་ཆྤེད་སྦྱོང་
ཐོན་པ་དང་།  ཡང་ན།  རྩྱིས་པའྱི་
ལས་འཁུར་ལོ་བརྒྱད་ལས་མྱི་ཉུང་བ་
ཞུས་པའྱི་རྩྱིས་ཀྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་
ཐོག་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཆྤེད་སྦྱོང་ཐོན་པ་ཞྱིག་
དགོས། 

གཞག་གནང་འཐུས། 
 
 
 
ཁ རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་དུ་ལས་བྤེད་འཕོ་ལྤེན་

དང་གནས་སར་གནང་རྒྱུ་བཅས་ལ་བཀའ་
ཤག་དང་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་
ནས་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་
ཞ ྱིབ ་ས ྱི་ཁྱབ ་པར་ག ོ་བསྡུར་ག ྱིས ་ཐག ་
གཅོད་གནང་རྒྱུ། 

 
ཀ རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་བྤེད་པའྱི་ནང་ས་མྱིག་རྩ་

འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལས་མ་ཉུང་བ་ཞྱིག་
མ་མཐའ་རྩྱིས ་ཀ ྱི་མཐོ་ས ོབ་ལག་འཁྱ ྤེར་ 
(B.Com) ཐོན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་
ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་ངོས་ལྤེན་ཡོད་པའྱི་རྩྱིས་
ཞ ྱིབ ་ཆ ྤེད ་སྦྱ ོང ་ཐ ོན ་པ ་དང ་།  ཡང་ན །  
རྩྱིས་པའྱི་ལས་འཁུར་ལོ་བརྒྱད་ལས་མྱི་
ཉུང་བ་ཞུས་པའྱི་རྩྱིས་ཀྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་
ཐ ོག ་རྩ ྱིས ་ཞ ྱིབ ་ཆ ྤེད ་སྦྱ ོང ་ཐ ོན ་པ ་ཞ ྱིག ་
དགོས། 

 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

ལྔ་པ། 
 

རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་དབང༌། 
 

སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་དབང༌། 
 

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

དྲུག་པ། 
ནང་གསྤེས། ༨ 
 

རྩྱིས་ཞྱིབ་བྤེད་ཚུལ་གྱི་རྱིམ་པ། 
རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་དུས་རྱིང་གཞུང་དོན་
ཕོགས་བསྐྱོད་དང༌། ཐོབ་གས ྤེང༌། ནད་
དགོངས། ཕོགས་མྤེད་དགོངས་ཞུ་བཅས་
ཀྱི་སྐབས་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་དང་རྩྱིས་ཤོག་
བཅས་པར་གཤམ་འོག་དྲུང་ཆྤེའམ་དྲུང་
འཕར་གང་རུང་ལ་མཚན་རགས་འགོད་
ཆོག་པའྱི་འགན་དབང་ཁྱབ་བསྒྱུར་ཆོག་རྒྱུ། 

རྩྱིས་ཞྱིབ་བྤེད་ཚུལ་གྱི་རྱིམ་པ། 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་
པ་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་བའམ་ལས་འཁུར་ཡུན་ཚད་
གཙང་སྟྤེ་ལས་འཁྱུར་ཟྱིན་རྤེས་བཅས་ལ་ཚབ་
གསར་བསྐོ་གཞག་མ་བྱུང་བའྱི་བར་དང་། རྩྱིས་
ཞ ྱིབ་ས ྱི་ཁྱབ་པ་དུས་རྱིང་གཞུང་ད ོན་ཕོགས་
བསྐྱོད་དང༌། ཐོབ་གསྤེང༌། ནད་དགོངས། ཕོགས་
མྤེད་དགོངས་ཞུ་བཅས་ཀྱི་སྐབས་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
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 ཐོ་དང་རྩྱིས་ཤོག་བཅས་པར་གཤམ་འོག་དྲུང་
ཆ ྤེའམ་དྲུང་འཕར་གང་རུང་ལ་མཚན་རགས་
འགོད་ཆོག་པའྱི་འགན་དབང་ཁྱབ་བསྒྱུར་ཆོག་
རྒྱུ། 

བཅུ་པ། སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 
སྱིག་གཞྱི་འད ྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དག ོས་
གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་
ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང༌། བཀའ་ཤག 
སྱི་འཐུས་གང་རུང་ནས་འཆར་འབུལ་གྱིས་
སྱི་འཐུས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་
མ ོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅོས་ལ་སྱིད་སྐྱོང་
ག ྱིས ་ཆ ོག ་མཆན ་མ ྱིང ་རགས ་འག ོད ་
དགོས།། །། 

སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་
བྱུང་སྐབས་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་
ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་དང༌། བཀའ་ཤག སྱི་འཐུས་གང་
རུང་ནས་འཆར་འབུལ་གྱིས་སྱི་འཐུས་ངོ་ཡོད་
གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་བསྐྱར་
བཅོས་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཆོག་མཆན་མྱིང་རགས་
འགོད་དགོས།། །། 

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

གོང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་བཞྱིན་སྐབས་།༡༥།པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་།༩།པར་བགོ་གྤེང་ཞྱིབ་རྒྱས་ཐོག ཟུར་བརོད་ནང་གསལ་བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་ཚད་འཛིན་ཞུས།།
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༥།ཟླ་།༣།ཚེས་།༢༨།ལ།། 
 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་མཐོང་དོད། ཉྱིན་རྤེའྱི་ལས་དོད། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༧༢ པ། 

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

བཅུ་གཅྱིག་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 

ས ྱི་འཐུས ་དང ༌། ས ྱི་འཐུས ་ཟུར ་པའ ྱི་
བཞུགས་གལ། 
སྱི་འཐུས་ཟུར་པ་རྣམས་ལ་མཚན་མཐོང་
མཚོན་ཆྤེད་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་
པ ོ་མཆ ོག ་ག ྱི་གསུང་ཆ ོས ་དང་གཞུང་
འབྤེལ་མཛད་སོ་རྣམས་སུ་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་རྣམས་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ཟུར་པའྱི་མཚམས་དང༌། ཚོགས་
གཞོན་ཟུར་པ་རྣམས་བཀའ་བོན་ཁྱི་ཟུར་
མཚམས། སྱི་འཐུས་ཟུར་པ་རྣམས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པའྱི་མཚམས་སུ་གོ་སྱིག་ཞུ་

སྱི་འཐུས་དང༌། སྱི་འཐུས་ཟུར་པའྱི་བཞུགས་
གལ། 
སྱི་འཐུས་ཟུར་པ་རྣམས་ལ་མཚན་མཐོང་མཚོན་
ཆྤེད་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་
ག ྱི་གསུང་ཆ ོས་དང་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་ས ོ་
རྣམས་སུ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
ཟུར་པ་རྣམས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཟུར་པའྱི་མཚམས་
དང༌། ཚོགས་གཞོན་ཟུར་པ་རྣམས་བཀའ་བོན་
ཁྱི་པ་ཟུར་པའམ། སྱིད་སྐྱོང་ཟུར་པའྱི་མཚམས། 
སྱི་འཐུས་ཟུར་པ་རྣམས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་
མཚམས་སུ་གོ་སྱིག་ཞུ་དགོས། 

 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
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དགོས། 

གོང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་བཞྱིན་སྐབས་།༡༥།པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་།༩།པར་བགོ་གྤེང་ཞྱིབ་རྒྱས་ཐོག ཟུར་བརོད་ནང་གསལ་བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་ཚད་འཛིན་ཞུས།།
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༥།ཟླ་།༣།ཚེས་།༢༨།ལ།། 
 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་ཕོགས་ཐོབ་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༧༣ པ། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
དྲུག་པ། 
ནང་གསྤེས། ༤ 

གུང་གསྤེང་ཐོབ་ཐང༌། 
ཀ སྱིད་སྐྱོང་ལ་ཐོབ་ཆའྱི་གུང་གསྤེང་ལྷག་

མ་མྤེད་ཀང༌། ནད་མནར་གྱིས་ལས་
བཅར་མ་ཐུབ་ཚེ་མང་མཐའ་ཟླ་བ་ ༣ 
ལས་མ་བརྒལ་བ་ཕོགས་ཡ ོད་གུང་
གསྤེང་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག་ཀང༌། ཉྱིན་གངས་ 
༩༠ ནང་ཚུན་ལས་བཅར་མ་ཐུབ་ན་
རང་གྱི་ལས་གནས་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་
དགོས། བཀའ་བོན་གཞན་རྣམས་ལ་
ཐ ོབ ་ཆའ ྱི་གུང་གས ྤེང་ལྷག་མ ་མ ྤེད ་
ཀང༌། ནད་མནར་གྱིས་ལས་བཅར་མ་
ཐུབ་ཚེ་མང་མཐའ་ཟླ་བ་ ༣ ལས་མ་
བརྒལ་བ་ཕོགས་ཡོད་གུང་གསྤེང་ཞུ་
སྤྲོད་ཆོག ད་དུང་དག་སྐྱྤེད་མྤེད་པར་
དག ོངས ་སྙ ན ་ཕུ ལ ་འབ ོར ་བྱུ ང ་
མཚམས་ཟླ་བ་ ༣ ཕོགས་མྤེད་གུང་
གསྤེང་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག དྤེའྱི་རྤེས་སུའང་
ལས་བཅར་མ་ཐུབ་ཚེ་རང་གྱི་ལས་
གནས་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས། 

 

གུང་གསྤེང་ཐོབ་ཐང༌། 
ཀ སྱིད་སྐྱོང་ལ་ཐོབ་ཆའྱི་གུང་གསྤེང་ལྷག་

མ་མྤེད་ཀང༌། ནད་མནར་གྱིས་ལས་
བཅར་མ་ཐུབ་ཚེ་མང་མཐའ་ཟླ་བ་ ༣ 
ལས་མ་བརྒལ་བ་ཕོགས་ཡ ོད་གུང་
གསྤེང་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག་ཀང༌། ཉྱིན་གངས་ 
༩༠ ནང་ཚུན་ལས་བཅར་མ་ཐུབ་ན་
རང་གྱི་ལས་གནས་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་
དགོས། བཀའ་བོན་རྣམས་ལ་ཐོབ་ཆའྱི་
གུང་གསྤེང་ལྷག་མ་མྤེད་ཀང༌། ནད་
མནར་ག ྱིས་ལས་བཅར་མ་ཐུབ་ཚ ེ་
མང་མཐའ་ཟླ་བ་ ༣ ལས་མ་བརྒལ་བ་
ཕོགས་ཡོད་གུང་གསྤེང་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག 
ད་དུང་དག་སྐྱྤེད་མ ྤེད་པར་དགོངས་
སྙན་ཕུལ་འབོར་བྱུང་མཚམས་ཟླ་བ་ 
༣ ཕོགས་མྤེད་གུང་གསྤེང་ཞུ་སྤྲོད་
ཆོག དྤེའྱི་རྤེས་སུའང་ལས་བཅར་མ་
ཐུབ ་ཚ ེ་རང ་ག ྱི་ལས ་གནས ་ནས ་
དགོངས་པ་ཞུ་དགོས། 

 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

བདུན་པ། སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང༌། སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང༌། བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
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ནང་གསྤེས། ༥ སན་བཅོས་མཐུན་རྤེན། 
ཀ སྱིད་སྐྱ ོང་དང༌། བཀའ་བ ོན ་གཞན་
རྣམས་ནས་ཟླ་ར ྤེའ ྱི་སང་ཕ ོགས་ཀ ྱི་
བརྒྱ་ཆ་གཉྱིས་རྤེ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་
ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས། 

སན་བཅོས་མཐུན་རྤེན། 
ཀ སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བཀའ་བོན་རྣམས་ནས་
ཟླ་རྤེའྱི་སང་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་གཉྱིས་
རྤེ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་
དགོས། 

ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

བརྒྱད་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན་
དང་ཟུར་ཕོགས། 
སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བཀའ་བོན་གཞན་རྣམ་པ་
བཅས་རྒྱ་གར་དང༌། བལ་ཡུལ། འབྲུག་
ཡུལ་བཅས་དང༌། དྤེ་ལས་གཞན་པའྱི་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་
སྐབས་ཀ ྱི་འག ྱིམ་འགྲུལ་འགོ་ག ོན་ཐོབ་
ཐང༌། 
 
སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བཀའ་བོན་གཞན་རྣམ་པ་
བ ཅ ས ་ལ ་ག ན མ ་གྲུ ་ད ཀྱུ ས ་མ ་ 
(Economy) དང༌། མྤེ་འཁོར་ཨང་དང་
པོ། གང་གོག་ཨང་གཉྱིས་པར་བསྐྱོད་རྒྱུའྱི་
ཐོབ་ཐང་ཡོད། འོན་ཀང་གང་གོག་ཨང་
གཉྱིས་པར་གཟྱིམ་ཁྱི་མ་ཐོབ་ཚེ་གང་གོག་
ཨང་དང་པོར་བསྐྱོད་ཆོག 

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན་
དང་ཟུར་ཕོགས། 
སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རྒྱ་གར་
དང༌། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་དང༌། 
དྤེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞུང་
ད ོན ་ཕ ོགས ་བསྐྱ ོད ་སྐབས ་ཀ ྱི་འག ྱིམ ་
འགྲུལ་འགོ་གོན་ཐོབ་ཐང༌། 
 
 
སྱིད་སྐྱ ོང་དང༌། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ལ་
ག ནམ ་གྲུ ་དཀྱུས ་མ ་ (Economy) 
དང༌། མྤེ་འཁོར་ཨང་དང་པོ། གང་གོག་
ཨང་གཉྱིས་པར་བསྐྱོད་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 
འོན་ཀང་གང་གོག་ཨང་གཉྱིས་པར་གཟྱིམ་
ཁ ྱི་མ ་ཐ ོབ ་ཚ ེ་གང་ག ོག ་ཨང་དང་པ ོར ་
བསྐྱོད་ཆོག 

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

བཅུ་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 
 
 
 

 
 
 
 
ནང ་གས ྤེས ། 

ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག 
ས ྱིད་སྐྱ ོང ་དང༌། བཀའ་བ ོན ་གཞན་དུ ་
འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་
འཇུག་ལས་བྤེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་
དང་སྱི་མཚུངས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
དང༌། བོད་ཁྱྱིམ་བཅས་སུ་སྐབས་སོ་སོར་
སྱིག་མཐུན་རྒྱན་རྒྱག་གྱིས་སོབ་འཇུག་བ་
རྒྱུ། 
 
འ ོན ་ཀང་ས ྱིད ་སྐྱ ོང ་དང༌། བཀའ་བ ོན ་

ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག 
སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བཀའ་བོན་དུ་འདྤེམས་
ཐོན་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་
ལས་བྤེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་དང་སྱི་
མཚུངས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང༌། བོད་
ཁྱྱིམ་བཅས་སུ་སྐབས་སོ་སོར་སྱིག་མཐུན་
རྒྱན་རྒྱག་གྱིས་སོབ་འཇུག་བ་རྒྱུ། 
 
 
འ ོན ་ཀང་ས ྱིད ་སྐྱ ོང ་དང༌། བཀའ་བ ོན ་

 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
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༣ གཞན་རྣམས་ཀྱི་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་
སྔོན་གྱི་ལས་གནས་གང་ཡྱིན་སྐབས་ཕྲུ་གུ་
སོབ་འཇུག་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་བཞྱིན་པ་དྤེ་
དང་ད ་ལྟའ ྱི་ས ྱིད ་སྐྱ ོང་དང་བཀའ་བ ོན ་
གཞན་ལས་ཐོག་ནས་ལས་འཁྱུར་སྐབས་
ཀྱི་ཐོབ་ཐང་གཉྱིས་ནས་གདམ་ཀ་ཆོག་པ་
ཡྱིན། 
 

རྣམས་ཀྱི་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་སྔོན་གྱི་
ལས་གནས་གང་ཡྱིན་སྐབས་ཕྲུ་གུ་སོབ་
འཇུག་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་བཞྱིན་པ་དྤེ་དང་ད་
ལྟའྱི་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་ལས་ཐོག་
ནས ་ལས ་འཁྱུར་སྐབས ་ཀ ྱི་ཐ ོབ ་ཐང ་
གཉྱིས་ནས་གདམ་ཀ་ཆོག་པ་ཡྱིན། 

ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

བཅུ་གཅྱིག་པ། ཆོག་མཆན་དང༌། རྩྱིས་ཁ། 
སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བཀའ་བོན་གཞན་རྣམས་
ཕོགས་བསྐྱོད་དང༌། གསར་འདྤེམས་ལས་
བཅར། ལས་འཁྱུར་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་ལམ་
གོན། བདལ་ག་བཅས་རྩྱིས་འགོ་འཕྤེར་
ངྤེས་ཀ ྱི་རྩ ྱིས་ཤོག་ལ་བཀའ་བ ོན་ལས་
ཁུངས ་ས ོ་ས ོ་ནས ་དག ་མཆན་འཁ ོད ་
དགོས་པ་ལས་རང་ཉྱིད་ནས་ཆོག་མཆན་
སྤྲོད་མྱི་ཆོག་པ་དང༌། འགོ་གོན་རྩྱིས་ཁ་
ཁམས་དྭངས་ཟླ་བ་ ༢ ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་
འབུལ་དགོས། 

ཆོག་མཆན་དང༌། རྩྱིས་ཁ། 
སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བཀའ་བོན་རྣམས་ཕོགས་
བསྐྱོད་དང༌། གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར། 
ལས་འཁྱུར་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་ལམ་གོན། 
བདལ་ག་བཅས་རྩྱིས་འགོ་འཕྤེར་ངྤེས་ཀྱི་
རྩྱིས་ཤོག་ལ་བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་སོ་
སོ་ནས་དག་མཆན་འཁོད་དགོས་པ་ལས་
རང་ཉྱིད་ནས་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་མྱི་ཆོག་པ་
དང༌། འགོ་གོན་རྩྱིས་ཁ་ཁམས་དྭངས་ཟླ་བ་ 
༢ ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་འབུལ་དགོས། 

 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

བཅུ་གཉྱིས་པ། བགྤེས་ཕོགས། 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་
ཞྱིག་སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བཀའ་བོན་གཞན་
གང་ཡང་རུང་བར་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན་ལས་རྒྱུན་རྱིང་བགྤེས་ཕོགས་ཞུ་
སྤྲ ོད་མ ྱི་ཆ ོག  འོན་ཀང་ས ྱིད་སྐྱ ོང་དང༌། 
བཀའ་བོན་གྱི་ལས་གནས་ནས་འཁྱུར་
མཚམས་དྤེ་སྔའྱི་བགྤེས་ཕོགས་མུ་མཐུད་
ཞུ་སྤྲོད་ཆོག 

བགྤེས་ཕོགས། 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་
ཞྱིག་སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བཀའ་བོན་གང་ཡང་
རུང་བར་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ལས་
རྒྱུན་རྱིང་བགྤེས་ཕོགས་ཞུ་སྤྲོད་མྱི་ཆོག 
འོན་ཀང་སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བཀའ་བོན་གྱི་
ལས་གནས་ནས་འཁྱུར་མཚམས་དྤེ་སྔའྱི་
བགྤེས་ཕོགས་མུ་མཐུད་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག 

 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

གོང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་བཞྱིན་སྐབས་།༡༥།པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་།༩།པར་བགོ་གྤེང་ཞྱིབ་རྒྱས་ཐོག ཟུར་བརོད་ནང་གསལ་བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་ཚད་འཛིན་ཞུས།།
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༥།ཟླ་།༣།ཚེས་།༢༨།ལ།། 
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༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 
འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་
གཞྱི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༧༤ པ། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
བཅུ་བཞྱི་པ། ནང་
གསྤེས། ༢ 

བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཀ 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་སོང་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་
འདྤེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོར་འོན་ཐོན་བྱུང་
རྱིགས་ལ་ལས་འཁུར་ཞུ་ཡུན་རྱིང་དྤེ་སྔའྱི་
བགྤེས་ཕོགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 

བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཀ 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་སོང་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་འདྤེམས་
ལྷན་ཚོགས་གཙོར་འོས་ཐོན་བྱུང་རྱིགས་ལ་ལས་
འཁུར་ཞུ་ཡུན་རྱིང་དྤེ་སྔའྱི་བགྤེས་ཕོགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་
ཐོབ་ཐང་མྤེད། 

 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བར ོད ་པ ་གསུམ ་པ ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

གོང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་བཞྱིན་སྐབས་།༡༥།པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་།༩།པར་བགོ་གྤེང་ཞྱིབ་རྒྱས་ཐོག ཟུར་བརོད་ནང་གསལ་བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་ཚད་འཛིན་ཞུས།།
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༥།ཟླ་།༣།ཚེས་།༢༨།ལ།། 

 
༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་
བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༧༥ པ། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
གསུམ་པ། 
ནང ་གས ྤེས ། 
༢ 

སྱིག་གཞྱི་འགོ་འཛུགས། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཏན་འབྤེབས་མ་བས་པའྱི་སྔོན་
གྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལས་ཐོན་
བགྤེས་ཡོལ་དུ་སོང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ལའང་ལས་
ཐོན་ཕོགས་ཐོབ་སྱི་མཚུངས་འཐོབ་རྒྱུ། 

སྱིག་གཞྱི་འགོ་འཛུགས། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཏན་འབྤེབས་མ་བས་པའྱི་སྔོན་
གྱི་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་ལས་ཐོན་བགྤེས་ཡོལ་དུ་སོང་ཟྱིན་པ་
རྣམས་ལའང་ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ་སྱི་མཚུངས་
འཐོབ་རྒྱུ། 

 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

ལྔ་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 
 
 
 
ནང་གསྤེས། ༢ 
 

ཕོགས་ཐོབ། 
འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་ཕོགས་
ཐོབ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་
གཏན་འབྤེབས་ཇྱི་གནང་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། 
 
འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་
བྱུང་སྐབས་སྔོན་གྱི་ལས་གནས་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་
ནས་དགོངས་པ་ཞུ་འཁོལ་དགོས། 

ཕོགས་ཐོབ། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་གྱི་ཕོགས་ཐོབ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཇྱི་གནང་ལྟར་
འཐོབ་རྒྱུ། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་སྐབས་སྔོན་གྱི་ལས་
གནས ་གང་ཡ ྱིན ་པ ་ད ྤེ་ནས ་དག ོངས ་པ ་ཞུ ་

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
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འཁོལ་དགོས། 
དྲུག་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། ༤ 

གུང་གསྤེང་ཐོབ་ཐང༌། 
འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལ་ལོ་འཁོར་
གཅྱིག་ནང་ལས་རྒྱུན་ཐོབ་ཆའྱི་གུང་གསྤེང་ཉྱིན་
གངས་ ༣༠ ཡོད། དྤེ་དག་གུང་གསྤེང་དུ་མ་
བངས་པར་ལས་དོན་དུ་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ན་ཟླ་
གཅྱིག་གྱི་ཕོགས་འབབ་འཕར་མ་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག 
དྤེ་བཞྱིན་ལོ་གཅྱིག་ནང་ངྤེས་མྤེད་གུང་གསྤེང་
ཉྱིན་གངས་ ༩ ཞུ་སྤྲོད་ཆོག འོན་ཀང་ཞུ་ཐྤེངས་
གཅྱིག་ལ་ཉྱིན་གངས་ ༥ ལྷག་ཞུ་སྤྲོད་མྱི་ཆོག 
 
 
ཁ འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་བུད་མྤེད་

ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་བཙས་དུས་དང༌། ཤོར་བ། 
མངལ་རླུགས་པ་བཅས་ཀ ྱི་སྐབས་ཟླ་
གཉྱིས་ཕོགས་ཡོད་དང༌། ཟླ་གཅྱིག་ཕྤེད་
ཕོགས་བཅས་ཁྱོན་ཉྱིན་གངས་ ༩༠ ཞུ་
སྤྲོད་ཆོག 

གུང་གསྤེང་ཐོབ་ཐང༌། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་ལ་ལོ་འཁོར་གཅྱིག་ནང་ལས་རྒྱུན་ཐོབ་
ཆའྱི་གུང་གསྤེང་ཉྱིན་གངས་ ༣༠ ཡོད། དྤེ་དག་
གུང་གས ྤེང་དུ་མ ་བངས་པར་ལས་ད ོན ་དུ ་
ཞུགས་པ་ཡྱིན་ན་ཟླ་གཅྱིག་གྱི་ཕོགས་འབབ་
འཕར་མ་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག དྤེ་བཞྱིན་ལོ་གཅྱིག་ནང་
ངྤེས་མྤེད་གུང་གསྤེང་ཉྱིན་གངས་ ༩ ཞུ་སྤྲོད་
ཆོག འོན་ཀང་ཞུ་ཐྤེངས་གཅྱིག་ལ་ཉྱིན་གངས་ 
༥ ལྷག་ཞུ་སྤྲོད་མྱི་ཆོག 
 
ཁ དབུས ་འ ོས ་བསྡུ་ལས ་ཁང་ག ྱི་ས ྱི་ཁྱབ ་

འགན ་འཛ ིན ་བུད ་མ ྤེད ་ཡ ྱིན ་ན ། ཕྲུ་གུ ་
བཙས་དུས་དང༌། ཤོར་བ། མངལ་རླུགས་
པ་བཅས་ཀྱི་སྐབས་ཟླ་གཉྱིས་ཕོགས་ཡོད་
དང༌། ཟླ་གཅྱིག་ཕྤེད་ཕོགས་བཅས་ཁྱོན་
ཉྱིན་གངས་ ༩༠ ཞུ་སྤྲོད་ཆོག 

 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 
 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

བདུན་པ། 
 
ནང ་གས ྤེས ། 
༢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང༌། 
སན་བཅོས་བ་ཡུལ། 
ཀ འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ག ྱི་ས ྱི་ཁྱབ་འགན་

འཛིན་གང་ཞྱིག་ཛ་དག་དང༌། ཛ་དག་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ནད་མནར་སན་བཅོས་བསྟྤེན་
གཏུགས་བ་ཡུལ་ཐད། ས་གནས་སོ་སོར་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སན་ཁང་ཡོད་
རྱིགས་ཀྱི་སན་པའྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྱི་ཁྱབ་
ཡོད་ན་དང༌། དྤེ་མྱིན་འགན་འཛིན་སུ་ཡྱིན་
ནས་ནད་བབས་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་
སན་ཁང་དྤེ་ནས་སན་བཅོས་བྤེད་དགོས། 

 
 
སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་གྱི་རྱིམ་པ། 
ཁ འོས་བསྡུའྱི་ས ྱི་ཁྱབ་འགན་འཛ ིན་གང་

ཞྱིག་ནད་མནར་སན་བཅོས་ཆྤེད་སན་ཁང་

སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང༌། 
སན་བཅོས་བ་ཡུལ། 
ཀ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ག ྱི་ས ྱི་ཁྱབ་

འགན་འཛིན་གང་ཞྱིག་ཛ་དག་དང༌། ཛ་
དག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ནད་མནར་སན་བཅོས་
བསྟྤེན་གཏུགས་བ་ཡུལ་ཐད། ས་གནས་
སོ་སོར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སན་
ཁང་ཡོད་རྱིགས་ཀྱི་སན་པའྱི་འཛིན་སྐྱོང་
སྱི་ཁྱབ་ཡོད་ན་དང༌། དྤེ་མྱིན་འགན་འཛིན་
སུ་ཡྱིན་ནས་ནད་བབས་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་
པའྱི་ཐ ོག་སན་ཁང་ད ྤེ་ནས་སན་བཅོས་
བྤེད་དགོས། 

 
སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་གྱི་རྱིམ་པ། 
ཁ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་

འགན་འཛིན་གང་ཞྱིག་ནད་མནར་སན་

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
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ནང ་གས ྤེས ། 
༤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང ་གས ྤེས ། 
༥ 

གང་ཞྱིག་ཏུ་བསྐྱོད་དགོས་ཀྱི་ལམ་གོན་
ལས་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་ཐོབ་
ཐང་ཇྱི་ཡོད་ལྟར་དང༌། ནད་གཡོག་གཅྱིག་
ག ྱི་ལམ ་ག ོན ་ནད ་པ ་གང་ཡ ྱིན ་ད ྤེ་དང ་
གཅྱིག་གྱུར་ཡ ྱིན། ནད་པར་ག ོ་བབས་
གཞྱིར་བཟུང་དང༌། ནད་གཡོག་ལ་རྒན་
དྲུང་དང་འད་བའྱི་ཟུར་ཕོགས་འཐོབ་རྒྱུ། 

 
 
ང འོས་བསྡུའྱི་ས ྱི་ཁྱབ་འགན་འཛ ིན་གང་

ཞྱིག་ནད་མནར་སན་བཅོས་བ་དགོས་
སྐབས་ས་ཐོག་འཁོར་ལམ་མྤེད་པ་དང༌། 
ས་ལམ་བདྤེ་བགོད་མྤེད་པ། ཛ་དག་ཆྤེ་བ། 
ནད་བབས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་སྔོན་ཚུད་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཁོམ་མ་བྱུང་ན་རྤེས་སུ་
རྩ ྱིས ་འག ོ་འཕ ྤེར ་ང ྤེས ་ཐ ོབ ་འཛ ིན ་དང་
མཉམ་དུ་གནམ་ཐོག་བསྐྱོད་དགོས་བྱུང་
བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཀོད་ཁུངས་སྐྱྤེལ་
ཞུ་དགོས་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་རྒྱུ་མཚན་
ཁུངས་འཕྤེར་འདང་ངྤེས་མྤེད་ན་རྩྱིས་འགོ་
གཏ ོང ་རྒྱུ ་མ ྱིན ། འད ྱི་ར ྱིགས ་ལ ་ཟུར ་
ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 

 
 
སན་བཅོས་མཐུན་རྤེན། 
ཀ འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ནས་ཟླ་

རྤེའ ྱི་སང་ཕ ོགས་ཀ ྱི་བརྒྱ་ཆ་གཉྱིས་རྤེ་
འཕྲ ོད ་བསྟ ྤེན ་ལས ་ཁུངས ་སུ ་འབུལ ་
དགོས། 

བཅོས་ཆྤེད་སན་ཁང་གང་ཞྱིག་ཏུ་བསྐྱོད་
དག ོས་ཀ ྱི་ལམ་ག ོན་ལས་ད ོན་ཕ ོགས་
བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཇྱི་ཡོད་ལྟར་
དང༌། ནད་གཡོག་གཅྱིག་གྱི་ལམ་གོན་ནད་
པ་གང་ཡྱིན་དྤེ་དང་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན། ནད་
པར་གོ་བབས་གཞྱིར་བཟུང་དང༌། ནད་
གཡོག་ལ་རྒན་དྲུང་དང་འད་བའྱི་ཟུར་
ཕོགས་འཐོབ་རྒྱུ། 

 
ང དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་

འགན་འཛིན་གང་ཞྱིག་ནད་མནར་སན་
བཅོས་བ་དགོས་སྐབས་ས་ཐོག་འཁོར་
ལམ་མྤེད་པ་དང༌། ས་ལམ་བདྤེ་བགོད་
མྤེད་པ། ཛ་དག་ཆྤེ་བ། ནད་བབས་དང་
གང་ཅྱིའྱི་ཐད་སྔོན་ཚུད་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
ཁོམ་མ་བྱུང་ན་རྤེས་སུ་རྩྱིས་འགོ་འཕྤེར་
ངྤེས་ཐོབ་འཛིན་དང་མཉམ་དུ་གནམ་ཐོག་
བསྐྱོད་དགོས་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་
བཀ ོད་ཁུངས་སྐྱ ྤེལ་ཞུ ་དག ོས་པ་ཡ ྱིན། 
གལ་སྱིད་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་འཕྤེར་འདང་
ང ྤེས ་མ ྤེད ་ན ་རྩ ྱིས ་འག ོ་གཏ ོང་རྒྱུ ་མ ྱིན།  
འདྱི་རྱིགས་ལ་ཟུར་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་
མྤེད། 

 
སན་བཅོས་མཐུན་རྤེན། 
ཀ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་

འགན་འཛིན་ནས་ཟླ་རྤེའྱི་སང་ཕོགས་ཀྱི་
བརྒྱ ་ཆ ་གཉ ྱིས ་ར ྤེ་འཕྲ ོད ་བསྟ ྤེན ་ལས ་
ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས། 

ཡྱིན། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

བརྒྱད་པ། 
 
ནང་གསྤེས། ༡ 
 
 

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན་དང༌། 
ཟུར་ཕོགས་ཐོབ་ཐང༌། 
འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་རྒྱ་གར་དང༌། 
བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་དང༌། དྤེ་ལས་
གཞན་པའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞུང་དོན་ཕོགས་

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན་དང༌། 
ཟུར་ཕོགས་ཐོབ་ཐང༌། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་རྒྱ་གར་དང༌། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་
བཅས་དང༌། དྤེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
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ནང ་གས ྤེས ། 
༣ 

བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་འགོ་གོན་ཐོབ་
ཐང༌། 
 
འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལ་གནམ་གྲུ་
དཀྱུས་མ་(Economy) དང༌། མྤེ་འཁོར་
ཨང་དང་པོ། གང་གོག་ཨང་གཉྱིས་པར་བསྐྱོད་
རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། འོན་ཀང་གང་གོག་ཨང་
གཉྱིས་པར་གཟྱིམ་ཁྱི་མ་ཐོབ་ཚེ་གང་གོག་ཨང་
དང་པོར་བསྐྱོད་ཆོག 
 
གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན། 
ཀ གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌། བགྤེས་

ཡོལ། ཁྱིམས་མཐུན་ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་
སྐབས་སོ་སོའ་ིཕ་མ་དང༌། བཟའ་ཟླ་གང་
རུང་གྱི་ཕ་མ། དྤེ་བཞྱིན་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་
ཇྱི་ཡོད། ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་མྤེད་རུང་བུ་
ཚབ་བམ་གསོས་ཕྲུག་ཉར་བ། དྤེ་བཞྱིན་
འད ོད ་གཅ ྱིག ་ནང་མ ྱིའམ ། ཤག་ཚང་
ཡོངས་གགས་ཀྱི་དཔང་འཕྤེར་ངོས་སྦྱོར་
ཡོད་ཚེ་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་
གང་དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་གཞྱིར་བཟུང་ནང་མྱིར་
ལམ་གོན་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་རུང༌། ནང་
མྱི་མཉམ་བསྐྱོད་མ་ཐུབ་པས་སྔ་རྤེས་སུ་
བསྐྱ ོད་དག ོས ་ཀ ྱི་དམ ྱིགས་བསལ་རྒྱུ ་
མཚན་ཡོད་ན་སྐབས་མཚམས་རྤེས་སུ་ཟླ་
བསྱིལ་ཆོག་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་
བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས། 

 
 
ཅ འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལས་

རྒྱུན་རྱིང་སྤེར་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་
དགོས་གལ་བྱུང་ན་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ས་
ཐག་ཀྱི་ལོ་མྱི་ཊར་ ༣༠༠ ཚད་གཞྱིའྱི་ནང་
སྣུམ ་ར ྱིན ་དང ༌། ཁ ་ལ ོ་པའ ྱི་ཉ ྱིན ་ར ྤེའ ྱི་

ཏུ་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་འགྱིམ་
འགྲུལ་འགོ་གོན་ཐོབ་ཐང༌། 
 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་ལ་གནམ་གྲུ་དཀྱུས་མ་(Economy) 
དང༌། མྤེ་འཁོར་ཨང་དང་པོ། གང་གོག་ཨང་
གཉྱིས་པར་བསྐྱོད་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། འོན་
ཀང་གང་གོག་ཨང་གཉྱིས་པར་གཟྱིམ་ཁྱི་མ་
ཐོབ་ཚེ་གང་གོག་ཨང་དང་པོར་བསྐྱོད་ཆོག 
 
གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན། 
ཀ གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌། བགྤེས་

ཡོལ། ཁྱིམས་མཐུན་ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་
སྐབས་སོ་སོའ་ིཕ་མ་དང༌། བཟའ་ཟླ་གང་
རུང་གྱི་ཕ་མ། དྤེ་བཞྱིན་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་
ཇྱི་ཡོད། ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་མྤེད་རུང་བུ་
ཚབ་བམ་གསོས་ཕྲུག་ཉར་བ། དྤེ་བཞྱིན་
འད ོད ་གཅ ྱིག ་ནང་མ ྱིའམ ། ཤག་ཚང་
ཡོངས་གགས་ཀྱི་དཔང་འཕྤེར་ངོས་སྦྱོར་
ཡོད་ཚེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་
ཁྱབ ་འགན་འཛ ིན ་གང་ད ྤེའ ྱི་ཐ ོབ ་ཐང ་
གཞྱིར་བཟུང་ནང་མྱིར་ལམ་གོན་ཆ་ཚང་
ཐོབ་ཐང་ཡོད་རུང༌། ནང་མྱི་མཉམ་བསྐྱོད་
མ་ཐུབ་པས་སྔ་རྤེས་སུ་བསྐྱོད་དགོས་ཀྱི་
དམྱིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་སྐབས་
མཚམས་རྤེས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་པ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་
མཆན་ཞུ་དགོས། 

 
ཅ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ག ྱི་སྱི་ཁྱབ་

འགན་འཛ ིན་ལས་རྒྱུན་ར ྱིང་ས ྤེར་ད ོན ་
ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་དགོས་གལ་བྱུང་ན་
ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ས་ཐག་ཀྱི་ལོ་མྱི་ཊར་ 
༣༠༠ ཚད་གཞྱིའྱི་ནང་སྣུམ་རྱིན་དང༌། ཁ་

 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
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ཕོགས་བསྐྱོད་ཟུར་ཕོགས་སྤེར་སྤྲོད་ཀྱིས་
སྣུམ་འཁོར་འཁྱིད་ཆོག 

ལ ོ་པའ ྱི་ཉ ྱིན ་ར ྤེའ ྱི་ཕ ོགས ་བསྐྱ ོད ་ཟུར ་
ཕོགས་སྤེར་སྤྲོད་ཀྱིས་སྣུམ་འཁོར་འཁྱིད་
ཆོག 

བཅུ་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 
 
 
 
 
 
 
ནང ་གས ྤེས ། 
༣ 

ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག 
འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་
ལས་བཅར་ཞུས་ཉྱིན་ནས་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་
ལས་བྤེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སྱི་མཚུངས་ལྟར་ཤྤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་དང༌། བོད་ཁྱྱིམ་བཅས་སུ་སྐབས་
སོ་སོར་སྱིག་གསལ་བཞྱིན་རྒྱན་རྒྱག་གྱིས་
སོབ་འཇུག་བ་རྒྱུ། 
 
འོན་ཀང་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་
ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་སྔོན་གྱི་ལས་གནས་
གང་ཡྱིན་སྐབས་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་གྱི་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་བཞྱིན་པ་དྤེ་དང༌། འོས་བསྡུའྱི་ས ྱི་ཁྱབ་
འགན་འཛིན་གྱི་ལས་ཐོག་ནས་ལས་འཁྱུར་
སྐབས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་གཉྱིས་ནས་གདམ་ཀ་ཆོག་
པ་ཡྱིན། 

ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་ལས་བཅར་ཞུས་ཉྱིན་ནས་ཕྲུ་
གུ་སོབ་འཇུག་ལས་བྤེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སྱི་མཚུངས་
ལྟར་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང༌། བོད་ཁྱ ྱིམ་
བཅས་སུ་སྐབས་སོ་སོར་སྱིག་གསལ་བཞྱིན་
རྒྱན་རྒྱག་གྱིས་སོབ་འཇུག་བ་རྒྱུ། 
 
འོན་ཀང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་
འགན་འཛིན་གྱི་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་སྔོན་
གྱི་ལས་གནས་གང་ཡྱིན་སྐབས་ཕྲུ་གུ་སོབ་
འཇུག ་ག ྱི་ཐ ོབ ་ཐང ་ཡ ོད ་བཞ ྱིན ་པ ་ད ྤེ་དང ༌། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་གྱི་ལས་ཐོག་ནས་ལས་འཁྱུར་སྐབས་ཀྱི་
ཐོབ་ཐང་གཉྱིས་ནས་གདམ་ཀ་ཆོག་པ་ཡྱིན། 

 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

བཅུ་གཉྱིས་པ། ཆོག་མཆན་དང༌། རྩྱིས་ཁ། 
འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཕོགས་བསྐྱོད་
དང༌། གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར། བགྤེས་
ཡོལ་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་ལམ་གོན། བདལ་ག་
བཅས་རྩྱིས་འགོ་འཕྤེར་ངྤེས་ཀྱི་རྩྱིས་ཤོག་ལ་
ཁུངས་སོ་སོའ་ིདྲུང་ཆྤེའམ་འགན་འཛིན་སྡྤེ་ཚན་
ག ྱི་ལས ་བ ྤེད ་ཅ ྱིག ་ནས ་དག ་མཆན་འཁ ོད ་
དགོས་པ་ལས་རང་ཉྱིད་ནས་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་
མྱི་ཆོག འགོ་གོན་རྩྱིས་ཁ་ཁམས་དྭངས་ཟླ་བ་ 
༢ ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་འབུལ་དགོས། 
 

ཆོག་མཆན་དང༌། རྩྱིས་ཁ། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་ཕོགས་བསྐྱོད་དང༌། གསར་འདྤེམས་
ལས་བཅར། བགྤེས་ཡོལ་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་
ལམ་གོན། བདལ་ག་བཅས་རྩྱིས་འགོ་འཕྤེར་
ངྤེས་ཀྱི་རྩྱིས་ཤོག་ལ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིདྲུང་ཆྤེའམ་
འགན་འཛིན་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྤེད་ཅྱིག་ནས་
དག་མཆན་འཁོད་དགོས་པ་ལས་རང་ཉྱིད་ནས་
ཆོག་མཆན་སྤྲོད་མྱི་ཆ ོག  འགོ་ག ོན་རྩ ྱིས་ཁ་
ཁམས་དྭངས་ཟླ་བ ་ ༢ ནང་ཚུན་ང ྤེས ་པར་
འབུལ་དགོས། 

 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 

བཅུ་གསུམ་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 
 

ལས་ཐོན་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་དང༌།  ཞབས་
ལོ་བརྩྱི་ཕོགས། 
འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་
ལས་བཅར་ཞུས་ཉྱིན་ནས་ལས་རྒྱུན་ཉུང་མཐར་
ལོ་ ༡ ཆ་ཚང་ལོན་པ་དང༌། མང་མཐར་ཞབས་

ལས་ཐོན་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་དང༌།  ཞབས་
ལོ་བརྩྱི་ཕོགས། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་ལས་བཅར་ཞུས་ཉྱིན་ནས་
ལས་རྒྱུན་ཉུང་མཐར་ལོ་ ༡ ཆ་ཚང་ལོན་པ་

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
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ལོ་ ༥ ཆ་ཚང་ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་ལས་ཐོན་བགྤེས་
ཕོགས་ཐ ོབ ་ཐང་ཡ ོད། བགྤེས་ཕ ོགས་བརྩྱི་
ཕོགས་རང་ཉྱིད་ལས་འཁུར་ནས་འཁྱུར་ཁའྱི་རྩ་
ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཐོག་རྩྱིས་བསྐོར་བ་རྒྱུ། 
ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༥ ཆ་ཚང་ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་
རྩ་ཕ ོགས་ཀ ྱི་བརྒྱ་ཆ ་ ༢༥  ཡང་ན་བག ྤེས ་
ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ འཐོབ་རྒྱུ། ཞབས་ལོ་ ༡ 
ཆ་ཚང་ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་
ཆ་ ༣༠ གཤམ་གསལ་རྤེའུ་མྱིག་ལྟར་འཐོབ་
རྒྱུ། 

དང༌། མང་མཐར་ཞབས་ལོ་ ༥ ཆ་ཚང་ལོན་པ་
ཞྱིག་ལ་ལས་ཐོན་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 
བགྤེས་ཕོགས་བརྩྱི་ཕོགས་རང་ཉྱིད་ལས་འཁུར་
ནས་འཁྱུར་ཁའྱི་རྩ་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཐོག་
རྩྱིས་བསྐོར་བ་རྒྱུ། ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༥ ཆ་
ཚང་ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་རྩ་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ 
ཡང་ན་བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ འཐོབ་
རྒྱུ། ཞབས་ལ ོ་ ༡ ཆ་ཚང་ལ ོན ་པ ་ཞ ྱིག ་ལ ་
བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ གཤམ་གསལ་
རྤེའུ་མྱིག་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། 

 
བཅུ་བཞྱི་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང ་གས ྤེས ། 
༢ 

བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཀ 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཕོགས་ཐོབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་
ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འོས་བསྡུའྱི་
ས ྱི་ཁྱབ ་འགན་འཛ ིན ་ག ྱི་ལས་ཐ ོན ་བག ྤེས ་
ཕོགས་དང༌། ལས་བྤེད་པའྱི་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་
ཐང་གཉྱིས ་ནས་གང་མང་བ་དྤེ་ཞུ་སྤྲ ོད་ཆ ོག 
འོན་ཀང་ལས་བྤེད་པ་གང་ཞྱིག་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ 
ཚེས་ ༨ ཉྱིན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་
ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་ལས་བཅར་ཞུ་མུས་དང་དྤེ་
བཞྱིན་དྤེའྱི་རྤེས་བསྐོ་གཞག་དང་འདྤེམས་ཐོན་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་
ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་རྒྱུན་ཇྱི་སོང་ལས་
བྤེད་པའྱི་ཞབས་ལོར་བསྣན་ཏྤེ་བགྤེས་ཕོགས་
ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག 
 
 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་སོང་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་འོས་
བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་
ར ྱིགས་ལ་ལས་འཁུར་ཞུ ་ཡུན་ར ྱིང་ད ྤེ་སྔའྱི་
བགྤེས་ཕོགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 

བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཀ 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཕོགས་ཐོབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་
ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་
སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་གྱི་ལས་ཐོན་བགྤེས་ཕོགས་དང༌། ལས་
བྤེད་པའྱི་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་གཉྱིས་ནས་
གང་མང་བ་དྤེ་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག འོན་ཀང་ལས་བྤེད་
པ་གང་ཞ ྱིག་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་དུ་ལས་བཅར་ཞུ་མུས་དང་དྤེ་བཞྱིན་དྤེའྱི་
རྤེས་བསྐོ་གཞག་དང་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་ག ྱི་ལས་རྒྱུན་ཇ ྱི་ས ོང་ལས་བྤེད་པའྱི་
ཞབས་ལོར་བསྣན་ཏྤེ་བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་
ཞུ་སྤྲོད་ཆོག 
 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་སོང་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་དབུས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་
འོས་ཐོན་བྱུང་རྱིགས་ལ་ལས་འཁུར་ཞུ་ཡུན་
རྱིང་དྤེ་སྔའྱི་བགྤེས་ཕོགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་
མྤེད། 

 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

བཅོ་ལྔ་པ། གཟྱིགས་གསོལ། གཟྱིགས་གསོལ། བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
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 འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་
ལས་བཅར་ཞུས་ཉྱིན་ནས་ཞབས་ལོ་ཧྱིལ་པོ་ཇྱི་
སོང་ལ་མཛད་འགན་འཁྱུར་ཁའྱི་ཟླ་རྤེའྱི་ཕོགས་
ཐོབ་བསྒྱུར་འབབ་གཟྱིགས་གསོལ་འཐོབ་རྒྱུ། 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་ལས་བཅར་ཞུས་ཉྱིན་ནས་
ཞབས་ལ ོ་ཧ ྱིལ ་པ ོ་ཇ ྱི་ས ོང་ལ ་མཛད་འགན་
འཁྱུར་ཁའྱི་ཟླ་རྤེའྱི་ཕོགས་ཐོབ་བསྒྱུར་འབབ་
གཟྱིགས་གསོལ་འཐོབ་རྒྱུ། 

གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

བཅུ་དགུ་པ། འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང༌། 
སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་
འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་
ལས་འཕར་གཉྱིས་དགོས་པ་ལ་བགྤེས་ཕོགས་
དང༌། གཟྱིགས་གས ོལ་མ་གཏོགས་འགན་
འཛིན་དང་འད་བའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 

འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང༌། 
སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་
འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
དུ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་
དགོས་པ་ལ་བགྤེས་ཕོགས་དང༌། གཟྱིགས་
གསོལ་མ་གཏོགས་འགན་འཛིན་དང་འད་བའྱི་
ཐོབ་ཐང་ཡོད། 

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 

ཉྱི་ཤུ་པ། སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་
ནམ་བྱུང་སྐབས་འོས་བསྡུའྱི་ས ྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་དང༌། བཀའ་ཤག སྱི་འཐུས་གང་རུང་
ནས་འཆར་འབུལ་ག ྱིས ་ས ྱི་འཐུས་ང ོ་ཡ ོད ་
གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་བསྐྱར་
བཅ ོས་ལ་ས ྱིད་སྐྱ ོང་ག ྱིས ་ཆ ོག ་མཆན་མ ྱིང་
རགས་འགོད་དགོས།། །། 

སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་
ནམ་བྱུང་སྐབས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་
ས ྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང༌། བཀའ་ཤག  སྱི་
འཐུས་གང་རུང་ནས་འཆར་འབུལ་གྱིས་སྱི་
འཐུས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་
མཐུན་བསྐྱར་བཅོས་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཆོག་
མཆན་མྱིང་རགས་འགོད་དགོས།། །། 

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 

གོང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་བཞྱིན་སྐབས་།༡༥།པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་།༩།པར་བགོ་གྤེང་ཞྱིབ་རྒྱས་ཐོག ཟུར་བརོད་ནང་གསལ་བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་ཚད་འཛིན་ཞུས།།
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༥།ཟླ་།༣།ཚེས་།༢༨།ལ།། 
 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༧༦ པ། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
འགོ་བརོད། ༄༅། །བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་

ཁྱབ་པའྱི་ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་
ཐ ོན ་ཕ ོགས ་ཐ ོབ ། ཐོབ ་ཐང་གཞན ་དག ་
བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 

༄༅། །བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་
ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཕོགས་
དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་
ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

དང་པོ། སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང༌། སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང༌།  
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སྱིག་གཞྱི་འདྱིའ ྱི་མ ྱིང་ལ་བཙན་བོལ་བོད་
མ ྱིའ ྱི་རྩ ྱིས་ཞ ྱིབ་ས ྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཕ ོགས་དང༌། 
ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་
ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། བོད་
རྒྱལ་ལ ོ་ ༢༡༣༡ ཕ ྱི་ལ ོ་ ༢༠༠༤  ཞ ྤེས ་
འབོད་རྒྱུ། 

སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་མྱིང་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པའྱི་ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་
ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་
ས ྱིག ་གཞ ྱི། བ ོད ་རྒྱལ ་ལ ོ་ ༢༡༣༡  ཕ ྱི་ལ ོ་ 
༢༠༠༤ ཞྤེས་འབོད་རྒྱུ། 

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

གསུམ་པ། 
ནང་གསྤེས། ༢ 

སྱིག་གཞྱི་འགོ་འཛུགས། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཏན་འབྤེབས་མ་བས་སྔོན་
གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་ལས་ཐོན་བགྤེས་
ཡོལ་དུ་སོང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ལའང་ལས་ཐོན་
ཕོགས་ཐོབ་སྱི་མཚུངས་འཐོབ་རྒྱུ། 

སྱིག་གཞྱི་འགོ་འཛུགས། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཏན་འབྤེབས་མ་བས་སྔོན་གྱི་
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པ་ལས་ཐོན་བགྤེས་ཡོལ་དུ་སོང་ཟྱིན་པ་
རྣམས་ལའང་ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ་སྱི་མཚུངས་
འཐོབ་རྒྱུ། 

 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

བཞྱི་པ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁྱབ་ཚད། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱིས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༧ ནང་གསྤེས་ ༡ འོག་
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
དུ་འོས་ཐོན་ལས་བཅར་ཞུས་པ་དྤེར་ཁྱབ་པ་
ཡྱིན། 

སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁྱབ་ཚད། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱིས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༧ ནང་གསྤེས་ ༡ འོག་
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པར་འོས་ཐོན་ལས་བཅར་ཞུས་པ་དྤེར་
ཁྱབ་པ་ཡྱིན། 

 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

ལྔ་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། ༢ 

ཕོགས་ཐོབ། 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
གྱི་ཕོགས་ཐོབ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཇྱི་གནང་ལྟར་
འཐོབ་རྒྱུ། 
 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་སྐབས་སྔོན་གྱི་ལས་གནས་
གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་འཁོལ་
དགོས། 

ཕོགས་ཐོབ། 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པའྱི་ཕོགས་ཐོབ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཇྱི་གནང་ལྟར་
འཐོབ་རྒྱུ། 
 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པར་འོས་ཐོན་བྱུང་སྐབས་སྔོན་གྱི་ལས་
གནས ་གང་ཡ ྱིན ་པ ་ད ྤེ་ནས ་དག ོངས ་པ ་ཞུ ་
འཁོལ་དགོས། 

 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

དྲུག་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 
 
 
 
 

གུང་གསྤེང་ཐོབ་ཐང༌། 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
ལ་ལོ་འཁོར་གཅྱིག་ནང་ལས་རྒྱུན་ཐོབ་ཆའྱི་
གུང་གསྤེང་ཉྱིན་གངས་ ༣༠ ཡོད། དྤེ་དག་
གུང་གསྤེང་དུ་མ་བངས་པར་ལས་དོན་དུ་
ཞུགས་པ་ཡྱིན་ན་ཟླ་གཅྱིག་གྱི་ཕོགས་འབབ་

གུང་གསྤེང་ཐོབ་ཐང༌། 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པར་ལོ་འཁོར་གཅྱིག་ནང་ལས་རྒྱུན་ཐོབ་
ཆའྱི་གུང་གསྤེང་ཉྱིན་གངས་ ༣༠ ཡོད། དྤེ་དག་
གུང་གས ྤེང་དུ་མ ་བངས་པར་ལས་ད ོན ་དུ ་
ཞུགས་པ་ཡྱིན་ན་ཟླ་གཅྱིག་གྱི་ཕོགས་འབབ་

 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
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ནང་གསྤེས། ༤ 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། ༦ 

འཕར་མ་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག དྤེ་བཞྱིན་ལོ་གཅྱིག་
ནང་ངྤེས་མྤེད་གུང་གསྤེང་ཉྱིན་གངས་ ༩ ཞུ་
སྤྲོད་ཆོག འོན་ཀང་ཞུ་ཐྤེངས་གཅྱིག་ལ་ཉྱིན་
གངས་ ༥ ལྷག་ཞུ་སྤྲོད་མྱི་ཆོག 
 
ཁ སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་

འཛིན་བུད་མྤེད་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་བཙས་
དུས་དང༌། ཤོར་བ། མངལ་རླུགས་པ་
བཅས་ཀྱི་སྐབས་ཟླ་གཉྱིས་ཕོགས་ཡོད་
དང༌། ཟླ་གཅྱིག་ཕྤེད་ཕ ོགས་བཅས་
ཁྱོན་ཉྱིན་གངས་ ༩༠ ཞུ་སྤྲོད་ཆོག 

 
གུང་གསྤེང་ལྷག་མ་བརྩྱི་ཕོགས། 
བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༧ ནང་གསྤེས་ 

༢ ནང་གསལ་བཞྱིན་རང་ཉྱིད་སྱི་ཁྱབ་
རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གྱི་
ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་དང་འབ ྤེལ ་
ལས་བཅར་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་ལས་
རྒྱུན་ར ྱིང་ག ྱི་ཐ ོབ ་ཆའ ྱི་གུང་གས ྤེང ་
རྣམས་བརྩྱི་དགོས་པ་ལས། རང་ཉྱིད་དྤེ་
སྔོན་སྡྤེ་ཚན་གཞན་གང་རུང་དུ་ལས་
ཞབས་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་གུང་གསྤེང་
ལྷག་པ་རྣམས་བརྩྱི་འཁུར་མྱི་ཆོག 

འཕར་མ་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག དྤེ་བཞྱིན་ལོ་གཅྱིག་ནང་
ངྤེས་མྤེད་གུང་གསྤེང་ཉྱིན་གངས་ ༩ ཞུ་སྤྲོད་
ཆོག འོན་ཀང་ཞུ་ཐྤེངས་གཅྱིག་ལ་ཉྱིན་གངས་ 
༥ ལྷག་ཞུ་སྤྲོད་མྱི་ཆོག 
 
ཁ སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་

སྱི་ཁྱབ་པ་བུད་མྤེད་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་བཙས་
དུས ་དང༌། ཤ ོར་བ ། མངལ་རླུགས ་པ ་
བཅས་ཀྱི་སྐབས་ཟླ་གཉྱིས་ཕོགས་ཡོད་
དང༌། ཟླ་གཅྱིག་ཕྤེད་ཕོགས་བཅས་ཁྱོན་
ཉྱིན་གངས་ ༩༠ ཞུ་སྤྲོད་ཆོག 

 
གུང་གསྤེང་ལྷག་མ་བརྩྱི་ཕོགས། 
བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༧ ནང་གསྤེས་ ༢ 
ནང་གསལ་བཞྱིན་རང་ཉྱིད་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་
ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ལས་འཁུར་
དམ་འབུལ་དང་འབྤེལ་ལས་བཅར་ཞུས་པ་ནས་
བཟུང་ལས་རྒྱུན་རྱིང་གྱི་ཐོབ་ཆའྱི་གུང་གསྤེང་
རྣམས་བརྩྱི་དགོས་པ་ལས། རང་ཉྱིད་དྤེ་སྔོན་སྡྤེ་
ཚན་གཞན་གང་རུང་དུ་ལས་ཞབས་ཞུས་པའྱི་
སྐབས་ཀ ྱི་གུང་གས ྤེང་ལྷག ་པ ་རྣམས་བརྩ ྱི་
འཁུར་མྱི་ཆོག 

 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

བདུན་པ། 
ནང་གསྤེས། ༢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང༌། 
སན་བཅོས་བ་ཡུལ། 
ཀ སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་

འཛིན་གང་ཞྱིག་ཛ་དག་དང༌། ཛ་དག་
མ་ཡ ྱིན་པའྱི་ནད་མནར་སན་བཅོས་
བསྟྤེན་གཏུགས་བ་ཡུལ་ཐད་ས་གནས་
སོ་ས ོར་བ ོད་མ ྱིའ ྱི་ས ྱིག་འཛུགས་ཀ ྱི་
སན ་ཁང་ཡ ོད ་ར ྱིགས ་ཀ ྱི་སན ་པའ ྱི་
འཛིན་སྐྱོང་ས ྱི་ཁྱབ་ཡོད་ན་དང༌། དྤེ་
མ ྱིན་འགན་འཛིན་སུ་ཡ ྱིན་ནས་ནད་
བབས་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་སན་

སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང༌། 
སན་བཅོས་བ་ཡུལ། 
ཀ སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་

སྱི་ཁྱབ་པ་གང་ཞྱིག་ཛ་དག་དང༌། ཛ་དག་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ནད་མནར་སན་བཅོས་བསྟྤེན་
གཏུགས་བ་ཡུལ་ཐད་ས་གནས་སོ་སོར་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སན་ཁང་ཡོད་
རྱིགས་ཀྱི་སན་པའྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྱི་ཁྱབ་
ཡོད་ན་དང༌། དྤེ་མྱིན་འགན་འཛིན་སུ་ཡྱིན་
ནས་ནད་བབས་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་
སན་ཁང་དྤེ་ནས་སན་བཅོས་བྤེད་དགོས། 

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
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ནང་གསྤེས། ༤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། ༥ 

ཁང་དྤེ་ནས་སན་བཅོས་བྤེད་དགོས། 
 
སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་གྱི་རྱིམ་པ། 
ཁ སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་

འཛིན་གང་ཞྱིག་ནད་མནར་སན་བཅོས་
ཆ ྤེད ་སན ་ཁང་གང་ཞ ྱིག ་ཏུ ་བསྐྱ ོད ་
དགོས་ཀྱི་ལམ་གོན་ལས་དོན་ཕོགས་
བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཇྱི་ཡོད་ལྟར་
དང༌། ནད་གཡོག་གཅྱིག་གྱི་ལམ་གོན་
ནད་པ་གང་ཡ ྱིན་དྤེ་དང་གཅྱིག་གྱུར་
ཡྱིན། ནད་པར་གོ་བབས་གཞྱིར་བཟུང་
དང༌། ནད་གཡོག་ལ་རྒན་དྲུང་དང་འད་
བའྱི་ཟུར་ཕོགས་འཐོབ་རྒྱུ། 

 
ང སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་

འཛིན་གང་ཞྱིག་ནད་མནར་སན་བཅོས་
བ་དགོས་སྐབས་ས་ཐོག་འཁོར་ལམ་
མྤེད་པ་དང༌། ས་ལམ་བདྤེ་བགོད་མྤེད་
པ། ཛ་དག་ཆྤེ་བ། ནད་བབས་དང་གང་
ཅ ྱིའ ྱི་ཐད་སྔ ོན་ཚུད་བཀའ་འཁ ོལ་ཞུ ་
ཁོམ་མ་བྱུང་ན་རྤེས་སུ་རྩྱིས་འགོ་འཕྤེར་
ངྤེས་ཐོབ་འཛིན་དང་མཉམ་དུ་གནམ་
ཐོག་བསྐྱོད་དགོས་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གསལ་བཀོད་ཁུངས་སྐྱྤེལ་ཞུ་དགོས་པ་
ཡ ྱིན ། གལ་ས ྱིད ་རྒྱུ ་མཚན་ཁུངས ་
འཕ ྤེར་འདང་ང ྤེས ་མ ྤེད་ན ་རྩ ྱིས ་འག ོ་
གཏོང་རྒྱུ་མྱིན།  འདྱི་རྱིགས་ལ་ཟུར་
ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 

 
སན་བཅོས་མཐུན་རྤེན། 
ཀ སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་

འཛིན་ནས་ཟླ་རྤེའྱི་སང་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་
ཆ་གཉྱིས་རྤེ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་
སུ་འབུལ་དགོས། 

 
 
སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་གྱི་རྱིམ་པ། 
ཁ སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་

ས ྱི་ཁྱབ ་པ ་གང་ཞ ྱིག ་ནད་མནར་སན་
བཅོས་ཆྤེད་སན་ཁང་གང་ཞྱིག་ཏུ་བསྐྱོད་
དག ོས་ཀ ྱི་ལམ་ག ོན་ལས་ད ོན་ཕ ོགས་
བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཇྱི་ཡོད་ལྟར་
དང༌། ནད་གཡོག་གཅྱིག་གྱི་ལམ་གོན་ནད་
པ་གང་ཡྱིན་དྤེ་དང་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན། ནད་
པར་གོ་བབས་གཞྱིར་བཟུང་དང༌། ནད་
གཡོག་ལ་རྒན་དྲུང་དང་འད་བའྱི་ཟུར་
ཕོགས་འཐོབ་རྒྱུ། 

 
ང སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་

ས ྱི་ཁྱབ ་པ ་གང་ཞ ྱིག ་ནད་མནར་སན་
བཅོས་བ་དགོས་སྐབས་ས་ཐོག་འཁོར་
ལམ་མྤེད་པ་དང༌། ས་ལམ་བདྤེ་བགོད་
མྤེད་པ། ཛ་དག་ཆྤེ་བ། ནད་བབས་དང་
གང་ཅྱིའྱི་ཐད་སྔོན་ཚུད་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
ཁོམ་མ་བྱུང་ན་རྤེས་སུ་རྩྱིས་འགོ་འཕྤེར་
ངྤེས་ཐོབ་འཛིན་དང་མཉམ་དུ་གནམ་ཐོག་
བསྐྱོད་དགོས་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་
བཀ ོད་ཁུངས་སྐྱ ྤེལ་ཞུ ་དག ོས་པ་ཡ ྱིན། 
གལ་སྱིད་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་འཕྤེར་འདང་
ངྤེས་མྤེད་ན་རྩྱིས་འགོ་གཏོང་རྒྱུ་མྱིན། འདྱི་
རྱིགས་ལ་ཟུར་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 

 
 
སན་བཅོས་མཐུན་རྤེན། 
ཀ སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་

ས ྱི་ཁྱབ་པ ་ནས་ཟླ་རྤེའ ྱི་སང་ཕོགས་ཀྱི་
བརྒྱ ་ཆ ་གཉ ྱིས ་ར ྤེ་འཕྲ ོད ་བསྟ ྤེན ་ལས ་
ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས། 

 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
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བརྒྱད་པ། 
 
ནང་གསྤེས། ༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། ༣ 

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན་དང༌། 
ཟུར་ཕོགས་ཐོབ་ཐང༌། 

སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་
འཛིན་རྒྱ་གར་དང༌། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་
བཅས་དང༌། དྤེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ཏུ་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་
འགྱིམ་འགྲུལ་འགོ་གོན་ཐོབ་ཐང༌། 

 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
ལ ་གནམ ་གྲུ ་དཀྱུས ་མ ་(Economy) 
དང༌། མྤེ་འཁོར་ཨང་དང་པོ། གང་གོག་ཨང་
གཉྱིས་པར་བསྐྱོད་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། འོན་
ཀང་གང་གོག་ཨང་གཉྱིས་པར་གཟྱིམ་ཁྱི་མ་
ཐོབ་ཚེ་གང་གོག་ཨང་དང་པོར་བསྐྱོད་ཆོག 
 
 
གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན། 
ཀ གསར་འད ྤེམས ་ལས ་བཅར་དང༌། 

བགྤེས་ཡོལ། ཁྱིམས་མཐུན་ལས་ཐོན་
ཕྱིར་ལོག་སྐབས་སོ་སོའ ་ིཕ་མ་དང༌། 
བཟའ་ཟླ་གང་རུང་གྱི་ཕ་མ། དྤེ་བཞྱིན་
རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་ཇྱི་ཡོད། ཡང་ན་ཕྲུ་
གུ་ངོ་མ་མྤེད་རུང་བུ་ཚབ་བམ་གསོས་
ཕྲུག་ཉར་བ། དྤེ་བཞྱིན་འདོད་གཅྱིག་
ནང་མྱིའམ། ཤག་ཚང་ཡོངས་གགས་
ཀྱི་དཔང་འཕྤེར་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་ཚེ་སྱི་
ཁྱབ ་རྩ ྱིས ་ཞ ྱིབ ་ལས་ཁང་ག ྱི་འགན་
འཛིན་གང་དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་གཞྱིར་བཟུང་
ནང་མ ྱིར་ལམ་གོན་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་རུང་། ནང་མ ྱི་མཉམ་བསྐྱོད་མ་
ཐུབ་པས་སྔ་རྤེས་སུ་བསྐྱོད་དགོས་ཀྱི་
དམ ྱིགས་བསལ་རྒྱུ ་མཚན་ཡ ོད་ན ་
སྐབས་མཚམས་རྤེས ་སུ ་ཟླ་བསྱིལ་
ཆོག་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན་དང༌། 
ཟུར་ཕོགས་ཐོབ་ཐང༌། 

སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་
ས ྱི་ཁྱབ་པ་རྒྱ་གར་དང༌། བལ་ཡུལ། འབྲུག་
ཡུལ་བཅས་དང༌། དྤེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ཏུ་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་
འགྱིམ་འགྲུལ་འགོ་གོན་ཐོབ་ཐང༌། 

 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱ བ ་པ ་ལ ་ག ན མ ་གྲུ ་ད ཀྱུ ས ་མ ་
(Economy)དང༌། མྤེ་འཁོར་ཨང་དང་པོ། 
གང་གོག་ཨང་གཉྱིས་པར་བསྐྱོད་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་
ཡ ོད། འོན ་ཀང་གང་ག ོག ་ཨང་གཉ ྱིས ་པར་
གཟྱིམ་ཁྱི་མ་ཐོབ་ཚེ་གང་གོག་ཨང་དང་པོར་
བསྐྱོད་ཆོག 
 
གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན། 
 
ཀ གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌། བགྤེས་

ཡོལ། ཁྱིམས་མཐུན་ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་
སྐབས་སོ་སོའ་ིཕ་མ་དང༌། བཟའ་ཟླ་གང་
རུང་གྱི་ཕ་མ། དྤེ་བཞྱིན་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་
ཇྱི་ཡོད། ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་མྤེད་རུང་བུ་
ཚབ་བམ་གསོས་ཕྲུག་ཉར་བ། དྤེ་བཞྱིན་
འད ོད ་གཅ ྱིག ་ནང་མ ྱིའམ ། ཤག་ཚང་
ཡོངས་གགས་ཀྱི་དཔང་འཕྤེར་ངོས་སྦྱོར་
ཡོད་ཚེ་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་
རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་གང་དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་
གཞྱིར་བཟུང་ནང་མྱིར་ལམ་གོན་ཆ་ཚང་
ཐོབ་ཐང་ཡོད་རུང་། ནང་མྱི་མཉམ་བསྐྱོད་
མ་ཐུབ་པས་སྔ་རྤེས་སུ་བསྐྱོད་དགོས་ཀྱི་
དམྱིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་སྐབས་
མཚམས་རྤེས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་པ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 
བ 
 
 
 
 
སྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
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འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས། 
 
ཅ སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་འགན་འཛིན་སྤེར་

དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་དགོས་གལ་
བྱུང་ན་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ས་ཐག་ཀྱི་ལོ་
མྱི་ཊར་ ༣༠༠ ཚད་གཞྱིའྱི་ནང་སྣུམ་
རྱིན་དང༌། ཁ་ལོ་པའྱི་ཉྱིན་རྤེའྱི་ཕོགས་
བསྐྱོད་ཟུར་ཕོགས་སྤེར་སྤྲོད་ཀྱིས་སྣུམ་
འཁོར་འཁྱིད་ཆོག 

མཆན་ཞུ་དགོས། 
 
ཅ སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་

སྱི་ཁྱབ་པ་སྤེར་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་
དགོས་གལ་བྱུང་ན་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ས་
ཐག་ཀྱི་ལོ་མྱི་ཊར་ ༣༠༠ ཚད་གཞྱིའྱི་ནང་
སྣུམ ་ར ྱིན ་དང ༌། ཁ ་ལ ོ་པའ ྱི་ཉ ྱིན ་ར ྤེའ ྱི་
ཕོགས་བསྐྱོད་ཟུར་ཕོགས་སྤེར་སྤྲོད་ཀྱིས་
སྣུམ་འཁོར་འཁྱིད་ཆོག 

 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

བཅུ་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། ༣ 

ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
དུ་འོས་ཐོན་དམ་འབུལ་ཞུས་ཉྱིན་ནས་ཕྲུ་གུ་
སོབ་འཇུག་ལས་བྤེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སྱི་མཚུངས་
ལྟར་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང༌། བོད་ཁྱྱིམ་
བཅས་སུ་སྐབས་སོ་སོར་སྱིག་གསལ་བཞྱིན་
རྒྱན་རྒྱག་གྱིས་སོབ་འཇུག་བ་རྒྱུ། 
 
འོན་ཀང་ས ྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞ ྱིབ་ལས་ཁང་ག ྱི་
འགན་འཛིན་གྱི་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་
སྔོན་གྱི་ལས་གནས་གང་ཡྱིན་སྐབས་ཕྲུ་གུ་
སོབ་འཇུག་གྱི་ཐ ོབ་ཐང་ཡོད་བཞྱིན་པ་དྤེ་
དང༌། རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་ལས་ཐོག་ནས་
ལས་འཁྱུར་སྐབས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་གཉྱིས་ནས་
གདམ་ཀ་ཆོག་པ་ཡྱིན། 

ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པར་འོས་ཐོན་དམ་འབུལ་ཞུས་ཉྱིན་ནས་ཕྲུ་
གུ་སོབ་འཇུག་ལས་བྤེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སྱི་མཚུངས་
ལྟར་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང༌། བོད་ཁྱ ྱིམ་
བཅས་སུ་སྐབས་སོ་སོར་སྱིག་གསལ་བཞྱིན་
རྒྱན་རྒྱག་གྱིས་སོབ་འཇུག་བ་རྒྱུ། 
 
འོན་ཀང་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་
ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་སྔོན་
གྱི་ལས་གནས་གང་ཡྱིན་སྐབས་ཕྲུ་གུ་སོབ་
འཇུག་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་བཞྱིན་པ་དྤེ་དང༌། སྱི་
ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་
པ་ལས་ཐོག་ནས་ལས་འཁྱུར་སྐབས་ཀྱི་ཐོབ་
ཐང་གཉྱིས་ནས་གདམ་ཀ་ཆོག་པ་ཡྱིན། 
 

 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

བཅུ་གཉྱིས་པ། ཆོག་མཆན་དང༌། རྩྱིས་ཁ། 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
ཕོགས་བསྐྱོད་དང༌། གསར་འདྤེམས་ལས་
བཅར། བགྤེས་ཡོལ་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་ལམ་
གོན། བདལ་ག་བཅས་རྩྱིས་འགོ་འཕྤེར་ངྤེས་
ཀྱི་རྩྱིས་ཤོག་ལ་ཁུངས་སོ་སོའ ་ིདྲུང་ཆྤེའམ་
འགན་འཛིན་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྤེད་ཅྱིག་ནས་
དག་མཆན་འཁོད་དགོས་པ་ལས་རང་ཉྱིད་
ནས་ཆ ོག་མཆན་སྤྲོད་མ ྱི་ཆ ོག  འགོ་ག ོན་

ཆོག་མཆན་དང༌། རྩྱིས་ཁ། 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པ་ཕོགས་བསྐྱོད་དང༌། གསར་འདྤེམས་
ལས་བཅར། བགྤེས་ཡོལ་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་
ལམ་གོན། བདལ་ག་བཅས་རྩྱིས་འགོ་འཕྤེར་
ངྤེས་ཀྱི་རྩྱིས་ཤོག་ལ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིདྲུང་ཆྤེའམ་
འགན་འཛིན་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྤེད་ཅྱིག་ནས་
དག་མཆན་འཁོད་དགོས་པ་ལས་རང་ཉྱིད་ནས་
ཆོག་མཆན་སྤྲོད་མྱི་ཆ ོག  འགོ་ག ོན་རྩ ྱིས་ཁ་

 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
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རྩྱིས་ཁ་ཁམས་དྭངས་ཟླ་བ་ ༢ ནང་ཚུན་ངྤེས་
པར་འབུལ་དགོས། 

ཁམས་དྭངས་ཟླ་བ ་ ༢ ནང་ཚུན་ང ྤེས ་པར་
འབུལ་དགོས། 

བཅུ་གསུམ་པ། 
 
ནང་གསྤེས། ༡ 

ལས་ཐ ོན ་བག ྤེས ་ཕ ོགས ་ཐ ོབ ་ཐང་དང༌།  
ཞབས་ལོ་བརྩྱི་ཕོགས། 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
དུ་འོས་ཐོན་དམ་འབུལ་ཞུས་ཉྱིན་ནས་ལས་
རྒྱུན་ཉུང་མཐར་ཞབས་ལོ་ ༡ ཆ་ཚང་ལོན་
པ་དང༌། མང་མཐར་ཞབས་ལོ་ ༡༠ ཆ་ཚང་
ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ་ཡོད། 
བགྤེས་ཕོགས་བརྩྱི་ཕོགས་རང་ཉྱིད་ལས་
འཁུར་ནས་འཁྱུར་ཁའྱི་རྩ་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ 
༥༠ ཐོག ་རྩ ྱིས ་བསྐ ོར་བ་རྒྱུ། ལས་རྒྱུན་
ཞབས་ལོ་ ༡༠ ཆ་ཚང་ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་རྩ་
ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༧་༥༠ ཡང་ན་བགྤེས་
ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ འཐོབ་རྒྱུ། ཞབས་
ལོ་ ༡ ཆ་ཚང་ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་བགྤེས་ཕོགས་
ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ གཤམ་གསལ་རྤེའུ་མྱིག་
ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། 

ལས་ཐོན་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་དང༌།  ཞབས་
ལོ་བརྩྱི་ཕོགས། 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པར་འོས་ཐོན་དམ་འབུལ་ཞུས་ཉྱིན་ནས་
ལས་རྒྱུན་ཉུང་མཐར་ཞབས་ལོ་ ༡ ཆ་ཚང་ལོན་
པ་དང༌། མང་མཐར་ཞབས་ལོ་ ༡༠ ཆ་ཚང་
ལོན་པ་ཞ ྱིག་ལ་ལས་ཐོན་ཕ ོགས་ཐོབ་ཡ ོད། 
བགྤེས་ཕོགས་བརྩྱི་ཕོགས་རང་ཉྱིད་ལས་འཁུར་
ནས་འཁྱུར་ཁའྱི་རྩ་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཐོག་
རྩྱིས་བསྐོར་བ་རྒྱུ། ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༡༠ 
ཆ་ཚང་ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་རྩ་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ 
༣༧་༥༠ ཡང་ན་བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ 
༧༥ འཐོབ་རྒྱུ། ཞབས་ལོ་ ༡ ཆ་ཚང་ལོན་པ་
ཞྱིག་ལ་བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ གཤམ་
གསལ་རྤེའུ་མྱིག་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། 

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

བཅུ་བཞྱི་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཀ 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཕོགས་ཐོབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་
ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་ཏུ་
འོས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་
པའྱི་ལས་ཐོན་བགྤེས་ཕོགས་དང༌། ལས་
བྤེད་པའྱི་བགྤེས་ཕོགས་ཐ ོབ་ཐང་བཅས་
གཉྱིས་ནས་གང་མང་བ་དྤེ་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག འོན་
ཀང་ལས་བྤེད་པ་གང་ཞྱིག་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ 
ཚེས་ ༨ ཉྱིན་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པར་ལས་
བཅར་ཞུ་མུས་དང་དྤེ་བཞྱིན་དྤེའྱི་རྤེས་བསྐོ་
གཞག་དང་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་རྩྱིས་
ཞྱིབ་ས ྱི་ཁྱབ་པའྱི་ལས་རྒྱུན་ཇྱི་ས ོང་ལས་
བ ྤེད ་པའ ྱི་ཞབས ་ལ ོར ་བསྣན་ཏ ྤེ་བག ྤེས ་
ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག 
 
 

བགྤེས་ཕོགས་གདམ་ཀ 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཕོགས་ཐོབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་
ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་
རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པར་འོས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པའྱི་ལས་ཐོན་བགྤེས་ཕོགས་དང༌། ལས་
བྤེད་པའྱི་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་བཅས་གཉྱིས་
ནས་གང་མང་བ་དྤེ་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག འོན་ཀང་ལས་
བྤེད་པ་གང་ཞྱིག་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པར་ལས་བཅར་ཞུ་མུས་དང་དྤེ་བཞྱིན་དྤེའྱི་
རྤེས་བསྐོ་གཞག་དང་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ན་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པའྱི་ལས་རྒྱུན་ཇྱི་ས ོང་ལས་བ ྤེད་པའྱི་
ཞབས་ལོར་བསྣན་ཏྤེ་བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་
ཞུ་སྤྲོད་ཆོག 

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
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ནང་གསྤེས། ༢ ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡ ོལ་ས ོང་ཟྱིན་པ་ཞ ྱིག ་
རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པར་འོས་ཐོན་བྱུང་རྱིགས་
ལ་ལས་འཁུར་ཞུ་ཡུན་རྱིང་དྤེ་སྔའྱི་བགྤེས་
ཕོགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 

ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་སོང་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ས ྱི་
ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་
པར་འོས་ཐོན་བྱུང་རྱིགས་ལ་ལས་འཁུར་ཞུ་
ཡུན་རྱིང་དྤེ་སྔའྱི་བགྤེས་ཕོགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་
ཐང་མྤེད། 

 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 

བཅོ་ལྔ་པ། གཟྱིགས་གསོལ། 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
ལས་གནས་སུ་འོས་ཐོན་དམ་འབུལ་ཞུས་
ཉྱིན་ནས་ཞབས་ལོ་ཧྱིལ་པོ་ཇྱི་སོང་ལ་མཛད་
འགན་འཁྱུར་ཁའྱི་ཟླ་རྤེའྱི་ཕོགས་ཐོབ་བསྒྱུར་
འབབ་གཟྱིགས་གསོལ་འཐོབ་རྒྱུ། 

གཟྱིགས་གསོལ། 
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པའྱི་ལས་གནས་སུ་འོས་ཐོན་དམ་འབུལ་
ཞུས་ཉྱིན་ནས་ཞབས་ལོ་ཧྱིལ་པོ་ཇྱི་ས ོང་ལ་
མཛད་འགན་འཁྱུར་ཁའྱི་ཟླ་རྤེའྱི་ཕོགས་ཐོབ་
བསྒྱུར་འབབ་གཟྱིགས་གསོལ་འཐོབ་རྒྱུ། 

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

བཅུ་དྲུག་པ། ལས་ཐོན་བགྤེས་ཤག་ཐོབ་ཐང༌། 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་བགྤེས་ཡོལ་སྱི་མཚུངས་དྲུང་ཆྤེའྱི་
གནས་རྱིམ་གྱི་བགྤེས་ཤག་འཐོབ་རྒྱུ་དང༌། 
བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་
ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༥ ཧྱིལ་པོ་ལོན་པ་ཞྱིག་
ལ་བགྤེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད། དྤེ་མྱིན་སྱིག་
གཞ ྱི་འད ྱིའ ྱི་ད ོན ་ཚན ་ ༡༥  ནང་གསལ ་
ཕོགས་འབབ་ཇྱི་ཐོབ་དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཁང་
གའྱི་དོད་དུ་འཐོབ་རྒྱུ། འོན་ཀང་གཞྱིས་ཁང་
དང་ག་མྤེད་གཞུང་ཁང༌། རང་བདག་ཁང་པ་
ཡོད་མཁན་ལ་བགྤེས་ཤག་དང་ཁང་གའྱི་དོད་
ཐོབ་ཐང་མྤེད། 
 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་རྩྱིས་
ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པར་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞྱིན་པ་དང་། 
དྤེའྱི་རྤེས་ལས་བྤེད་པ་ཡྱིན་མུས་ཤྱིག་རྩྱིས་
ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པར་བསྐོ་གཞག་གམ་འདྤེམས་
ཐོན་བྱུང་རྱིགས་ནས་ལས་བྤེད་པའྱི་བགྤེས་
ཡོལ་ཐོབ་ཐང་བདམས་པ་ཡྱིན་ན་རང་ཉྱིད་ད་
ལྟའྱི་ལས་ཁུར་ནས་བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་སྐབས་
དྤེ་སྔ་ས ོ་ས ོའ ་ིགནས་རྱིམ་དྤེར་ད་ལྟ ་སང་
ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ འབབ་ཟླ་རྤེ་

ལས་ཐོན་བགྤེས་ཤག་ཐོབ་ཐང༌། 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ཡ ྱིན་ན་བགྤེས་ཡ ོལ་ས ྱི་མཚུངས་དྲུང་ཆ ྤེའ ྱི་
གནས་རྱིམ་ག ྱི་བག ྤེས་ཤག་འཐོབ་རྒྱུ ་དང༌། 
བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལས་
རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༥ ཧྱིལ་པ ོ་ལ ོན་པ་ཞ ྱིག་ལ་
བགྤེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད། དྤེ་མྱིན་སྱིག་གཞྱི་
འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༡༥ ནང་གསལ་ཕོགས་འབབ་
ཇྱི་ཐ ོབ ་ད ྤེའ ྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཁང་གའྱི་ད ོད་དུ་
འཐོབ་རྒྱུ། འོན་ཀང་གཞྱིས་ཁང་དང་ག་མྤེད་
གཞུང་ཁང༌། རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་ལ་
བགྤེས་ཤག་དང་ཁང་གའྱི་དོད་ཐོབ་ཐང་མྤེད། 
 
 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་སྱི་ཁྱབ་
རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་
ལས་ཁུར་ཞུ་བཞྱིན་པ་དང་། དྤེའྱི་རྤེས་ལས་
བྤེད་པ་ཡྱིན་མུས་ཤྱིག་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་
ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པར་བསྐོ་གཞག་གམ་
འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་རྱིགས་ནས་ལས་བྤེད་པའྱི་
བགྤེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་བདམས་པ་ཡྱིན་ན་རང་
ཉྱིད་ད་ལྟའྱི་ལས་ཁུར་ནས་བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་
སྐབས་དྤེ་སྔ་སོ་སོའ་ིགནས་རྱིམ་དྤེར་ད་ལྟ་སང་

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
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བཞྱིན་བགྤེས་།ཤག་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་
དོད་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་། གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་དང་
རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་
ཐྤེངས་གཅྱིག་རྱིང་གནས་རྱིམ་དྤེར་ད་ལྟའྱི་
ལས་ཁུར་འཁྱུར་སྐབས་བགྤེས་ཕོགས་ཇྱི་
ཐ ོབ ་ལ ོ་བཅུས ་སྒྱུར་བའ ྱི་དངུལ ་འབ ོར ་
བགྤེས་ཤག་དོད་དུ་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག་ཅྱིང་། འདྱི་
རྱིགས་ལ་དྤེའྱི་རྤེས་བགྤེས་ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་
མྤེད་པ་དང་། ཟླ་གཉྱིས་ནང་ཚུན་ལས་ཤག་
ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་དགོས། 

ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ འབབ་ཟླ་རྤེ་
བཞྱིན་བགྤེས་ཤག་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་
དོད་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་། གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་དང་
རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་
ཐྤེངས་གཅྱིག་རྱིང་གནས་རྱིམ་དྤེར་ད་ལྟའྱི་ལས་
ཁུར་འཁྱུར་སྐབས་བགྤེས་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ལོ་
བཅུས་སྒྱུར་བའྱི་དངུལ་འབོར་བགྤེས་ཤག་དོད་
དུ་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག་ཅྱིང་། འདྱི་རྱིགས་ལ་དྤེའྱི་རྤེས་
བགྤེས་ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད་པ་དང་། ཟླ་གཉྱིས་
ནང་ཚུན་ལས་ཤག་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་དགོས། 

བཅུ་དགུ་པ། སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་
ནམ་བྱུང་སྐབས་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་
གྱི་འགན་འཛིན་དང༌། བཀའ་ཤག སྱི་འཐུས་
གང་རུང་ནས་འཆར་འབུལ་གྱིས་སྱི་འཐུས་
ང ོ་ཡ ོད ་གསུམ ་ཆ ་གཉ ྱིས ་ཡན་ག ྱི་མ ོས ་
མཐུན་བསྐྱར་བཅོས་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཆོག་
མཆན་མྱིང་རགས་འགོད་དགོས།། །། 

སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་
ནམ་བྱུང་སྐབས་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་
རྩ ྱིས ་ཞ ྱིབ ་ས ྱི་ཁྱབ་པ ་དང༌། བཀའ་ཤག  སྱི་
འཐུས་གང་རུང་ནས་འཆར་འབུལ་གྱིས་སྱི་
འཐུས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་
མཐུན་བསྐྱར་བཅོས་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཆོག་
མཆན་མྱིང་རགས་འགོད་དགོས།། །། 

 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

གོང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་བཞྱིན་སྐབས་།༡༥།པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་།༩།པར་བགོ་གྤེང་ཞྱིབ་རྒྱས་ཐོག ཟུར་བརོད་ནང་གསལ་བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་ཚད་འཛིན་ཞུས།།
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༥།ཟླ་།༣།ཚེས་།༢༨།ལ།། 
 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བྤེད་སོད་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།  
ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༧༧ པ། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
བཞྱི་པ། 
 

ས་ཆའྱི་བདག་དབང༌། 
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ནས་བོད་མྱི་སྐྱབས་
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་

ས་ཆའྱི་བདག་དབང་དང༌། བོགས་གཡར་བ་
ཕོགས། 
༡ བོད་མ ྱིའ ྱི་ས ྱིག་འཛུགས་ཀ ྱི་དབུས་ངལ་

སྤེལ་ཚོགས་པས་སྤུས་ཉོ་བས་པའྱི་ས་ཆ་
དང༌། འབྤེལ་ཡོད་ཚོགས་སྡྤེ་དང་སྤེར་གང་
ཞྱིག་ནས་ནང་ས ྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་རྩྱིས་

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
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པས་སྤུས་ཉོ་བས་པའྱི་ས་ཆ་དང༌། འབྤེལ་
ཡོད་ཚོགས་སྡྤེ་དང་སྤེར་གང་ཞྱིག་ནས་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་རྩྱིས་འབུལ་ཞུས་པའྱི་
ས ་ཁང་རྣམས ་ཀ ྱི་བདག ་དབང་བཅས ་
དབུས་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པར་ཡོད་པ་ལས་
གཞྱིས་མྱི་སུ་ལའང་མྤེད། 
 
མྤེད། 

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་སྐྱབས་

བཅོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་ཐབས་ཆྤེད་བོགས་
གཡར་གནང་བའྱི་ས་ཆའྱི་བདག་དབང་
འབྤེལ་ཡ ོད་མངའ་གཞུང་ས ོ་ས ོར་ཡ ོད། 
བོགས་མའྱི་གན་ཡྱིག་རྒྱ་གར་དབུས་ནང་
ས ྱིད ་ལས ་ཁུངས་ནས་གཏན་འབ ྤེབས ་
གནང་བའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་
རྤེན་སྦྱོར་སྤྲོད་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ 
༢༠༡༤  དོན ་ཚན་ ༤  ཟུར་འཛར་ ཅ། 
དགོངས་དོན་ལྟར་འཇོག་དགོས། 

 
 
 
 
 
 
 
 
གསར་འཇུག་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ ་གསུམ་པ་ཟ ྱིན་པ ་
ཡྱིན། 

ལྔ་པ། 
ནང་གསྤེས། ༢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ས་ཞྱིང་བྤེད་སོད། 
ས་བགོས་ཞ ྱིང་སའྱི་ཐོག་སྡོད་ཁང་དང༌། 
ཚོང་ཁང་གསར་རྒྱག་མྱི་ཆོག  འོན་ཀང་
ནང་མ ྱི་འཕ ྤེལ་རྒྱས་ཕ ྱིན་ཏ ྤེ་ས ོ་ས ོའ ་ིས ་
བགོས་ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་ཞྱིང་ཁང་ (Farm 
House) ལྟ་བུ་མ་རྒྱག་ཐབས་མྤེད་དང༌། 
གྲྭ་ཤག་དང་དགོན་པ་རྒྱག་རྒྱུ་བཅས་ལ་ས་
གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་
རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཀྱིས་མངའ་གཞུང་
འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་
ཆོག་པའྱི་སྱིག་མཐུན་བཀའ་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་ཁོར་ཡུག་ལ་
གནོད་གཞྱིའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་རྱིགས་
ནམ་ཡང་བྤེད་མྱི་ཆོག 

ས་ཞྱིང་བྤེད་སོད། 
ཀ དགོས་མཁོའ ་ིདབང་གྱིས་ས་ཆའྱི་ཆ་ཤས་

གང་དུ་སྡོད་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་བ་བ་སྒྲུབ་དགོས་
ཁག ་ལ ་ས ་གནས ་ས ་ཁང་ཞ ྱིབ ་འཇུག ་
ཚོགས་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་བཤྱིག་དང་
ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་གཞྱིའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་
ལས་རྱིགས་ནམ་ཡང་བྤེད་མྱི་ཆོག 

 

 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
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ནང་གསྤེས། ༤ 

 
མྤེད། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
སྟོན་འབས་འདྤེབས་ཕན་མྤེད་པའྱི་ཞ ྱིང་
སར་བྤེད་སོད་གཞན་མྱི་བྤེད་ཐབས་མྤེད་
བྱུང་ཚེ་གོང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ལྔ་
པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ་ལྟར་ཆོག་མཆན་
ཞུ་དགོས། 

 
ཁ དོན་ཚན་ ༤(༡) ནང་གསལ་དབུས་ངལ་

སྤེལ་ཚོགས་པའྱི་བདག་དབང་འོག་ཡོད་
པའྱི་ས་ཆའྱི་ཐོག་དྤེ་སྔོན་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་
པར་རང་འཚམས་ཨར་སྐྲུན་བས་རྱིགས་ལ་
འོས་འཚམས་ཉྤེས་ཆད་ཀྱིས་སྱིག་མཐུན་
བཟོ་རྒྱུ། དྤེ་བཞྱིན་མྱི་འབོར་འཕྤེལ་རྤེན་
སྡོད་ཁང་དཀའ་ངལ་ཅན་རྱིགས་ནས་རྒྱུ་
མཚན་གསལ་བཤད་ཀྱིས་ས་གནས་ས་
ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་སྙན་
གསྤེང་བྱུང་མཚམས་དབུས་ངལ་ས ྤེལ་
ཚོགས་པས་བཀའ་འཁོལ་གནང་འཐུས། 

 
ཕྱིར་བསྡུ། 

 
 
གསར་འཇུག་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
(སྱིག་གཞྱིབསྐྱར་བཅོས་གཏན་
འབྤེབས་མ་བས་སྔ ོན་ཨར་སྐྲུན་
བས་རྱིགས་ལ་འོས་འཚམས་ཉྤེས་
ཆད་ཀྱིས་ཐ ྤེངས་གཅྱིག་གུ་ཡང་
གནང་རྒྱུ།) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ས ྱི་མ ོས ་ཀ ྱིས ་ཕ ྱིར ་བསྡུ ་
བས། 
 

དྲུག་པ། 
ནང་གསྤེས། ༣ 

ས་ཁང་ཚོང་བསྒྱུར་དང༌། ཕུལ་སྦྱྱིན། 
དྤེ་སྔོན་ས་ཁང་ཚོང་བསྒྱུར་དང༌། ཕུལ་སྦྱྱིན་
བྤེད་མཁན་རྱིགས་ལ་ཕྱིར་སོག་བྱུང་སྟྤེ་
རང་བདག་ཐུབ་ན་ད ྤེའ ྱི་ག ོ་སྐབས་སྤྲ ོད ་
དགོས། 

ས་ཁང་ཚོང་བསྒྱུར་དང༌། ཕུལ་སྦྱྱིན། 
དྤེ་སྔོན་ས་ཁང་ཚོང་བསྒྱུར་དང༌། ཕུལ་སྦྱྱིན་བྤེད་
མཁན་རྱིགས་ལ་ཕྱིར་སོག་བྱུང་སྟྤེ་རང་བདག་
ཐུབ་ན་དྤེའྱི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་དགོས། དྤེ་མྱིན་བོད་
མྱི་ཕན་ཚུན་ས་ཁང་ནང་།ཤུགས་བ་དགོས་རྱིགས་
ནས་འབྤེལ་ཡ ོད་ས ྱི་བརྒྱ་ས ོ་ས ོའ ་ིབརྒྱུད་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་
གཏན་འབྤེབས་ལྟར་མྱིང་གཞུང་མ་དྤེབ་ནང་དྤེབ་
འགོད་ཞུ་དགོས། 

 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
(ས ྱིག ་གཞ ྱི་བསྐྱར ་བཅ ོས ་
གཏན་འབྤེབས་མ་བས་སྔོན་
ས ་ཁ ང ་ནང ་ཤུགས ་བས ་
རྱིགས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡྱིན།) 

བརྒྱད་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 
 
 
 
 
 

རྤེས་ཤུལ་ལ་ས་ཁང་བགོ་སྤྲོད། 
ཐོག་མར་ས་ཁང་བགོ་འག ྤེམས་སྐབས་
བཅོས་མའྱི་ལྔ་ཚན་གཅྱིག་ནང་ཁྱྱིམ་ཚང་
ཁག་གཉྱིས་དང་ཧྤེང་པོ་གཅྱིག་ལྟ་བུའྱི་མྱི་
ལྔར་ས་ཁང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མུར་ནམ་ཞྱིག་
མ ྱི་ཧ ྤེང་པ ོ་ད ྤེ་འདས་ག ོངས་སམ་གཏན་
འཇགས་གཞྱིས་ཐོན་བས་ཚེ་དྤེའྱི་གཞྱིས་

རྤེས་ཤུལ་ལ་ས་ཁང་བགོ་སྤྲོད། 
ཐོག་མར་ས་ཁང་བགོ་འགྤེམས་སྐབས་བཅོས་
མའྱི་ལྔ་ཚན་གཅྱིག་ནང་ཁྱྱིམ་ཚང་ཁག་གཉྱིས་
དང་ཧྤེང་པོ་གཅྱིག་ལྟ་བུའྱི་མྱི་ལྔར་ས་ཁང་ཐོབ་
ཐང་ཡོད་ མུར་ནམ་ཞ ྱིག་མྱི་ཧ ྤེང་པ ོ་ད ྤེ་འདས་
གོངས་སམ་གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཐོན་བས་ཚེ་
དྤེའྱི་གཞྱིས་སྐལ་ས་ཁང་གོང་གསལ་ཁྱྱིམ་ཚང་

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
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ནང་གསྤེས། ༣ 

སྐལ་ས་ཁང་གོང་གསལ་ཁྱྱིམ་ཚང་གཉྱིས་
ནས་ས་ཁང་མ་ཐོབ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་བ་དྤེར་
ཐོབ་དགོས། ཕྲུ་གུ་མང་ཉུང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་
ཚ ེ་ཕྲུ་གུ་ལ ོ་རྒན་ཤ ོས་ད ྤེར་ཐ ོབ ་དག ོས།  
ཁྱྱིམ་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་གྱི་སྒུག་
ཐོ་བང་རྱིམ་གཞྱིར་བཟུང་ས་གནས་འབྤེལ་
ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཁྱིམས་མཐུན་མྱིང་
སྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏྤེ་བགོ་སྤྲོད་བྤེད་
ཆོག གཞྱིས་གོང་སོ་སོའ་ིནང་སྒུག་ཐོ་ལྷག་
མ་མྤེད་ཚེ་ས་ཁང་དྤེ་དག་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནས་བདག་ཉར་སྟངས་འཛིན་བྤེད་
དགོས། 
 
 
 
མྤེད། 
 

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།  ཁྱྱིམ་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་གྱི་སྒུག་ཐ ོ་བང་རྱིམ་གཞྱིར་
བཟུང་ས་གནས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་
ཁྱིམས་མཐུན་མྱིང་སྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏྤེ་
བགོ་སྤྲོད་བྤེད་ཆོག གཞྱིས་གོང་སོ་སོའ ་ིནང་
སྒུག་ཐོ་ལྷག་མ་མྤེད་ཚེ་ས་ཁང་དྤེ་དག་ས་གནས་ 
ས་ཁང་ཞ ྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་གནས་
སྐབས་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་སྤྲོད་གནང་དགོས། 
 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་གཞྱིས་
ཁོངས་སོ་སོའ་ིས་ཞྱིང་བགོ་འགྤེམས་མྱིང་གཞུང་
མ་དྤེབ་རྤེ་ཉར་ཚགས་བས་ཏྤེ་ལོ་ལྟར་དུས་བསྟུན་
ཁ་སྐོང་བས་པའྱི་ངོ་བཤུས་རྤེ་མངའ་གཞུང་དང་
དབུས་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པར་འབུལ་དགོས། 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
གསར་འཇུག་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
(བཙན་བོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རྤེན་
སྦྱོར་སྤྲོད་ཀྱི་ས ྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ 
དོན་ཚན་ ༤ ནང་གསྤེས་ ཇ། པ་
ལྟར་ཨྱིན་ཡྱིག་ཐོག་ཉར་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་ས ྱིད་ལས་ཁུངས་ཀ ྱི་གཞ ྱིས་
ཆགས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ཇྱི་ཡོད་འགལ་
མ ྤེད ་སྲུང་བརྩ ྱི་ཞུ ་དག ོས ་ཐ ོག  གཞ ྱིས ་
ཆགས་སོ་སོའ ་ིནང་ལག་འགོའ་ིའཁྱི་ཆ་ཞུ་
སོ་སྱི་མཚུངས་ཞུ་དགོས། འོན་ཀང་བགྤེས་
ཡོལ་བ་དོ་བདག་ནམ་འཚོའྱི་རྱིང་ངལ་རྩོལ་

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་བརྩྱི་ཞུ་དགོས་ཐོག གཞྱིས་
ཆགས་སོ་སོའ་ིནང་ལག་འགོའ་ིའཁྱི་ཆ་ཞུ་སོ་སྱི་
མཚུངས་ཞུ་དགོས། འོན་ཀང་བ ོད་མ ྱིའ ྱི་ས ྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་ལས་ཟུར་རྣམ་པ་དང་། 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་བ་བཅས་དོ་བདག་ནམ་

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
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རྐང་འགོའ ་ིཁལ་རྱིགས་འདུར་རྒྱུགས་མ་
དགོས་པ་དམྱིགས་བསལ་གཏོང་རྒྱུ། 

འཚོའྱི་རྱིང་ངལ་རྩོལ་རྐང་འགོའ ་ིཁལ་རྱིགས་
འདུར་རྒྱུགས་མ་དག ོས་པ་དམྱིགས་བསལ་
གཏོང་རྒྱུ། 

གོང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་བཞྱིན་སྐབས་།༡༥།པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་།༩།པར་བགོ་གྤེང་ཞྱིབ་རྒྱས་ཐོག ཟུར་བརོད་ནང་གསལ་བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་ཚད་འཛིན་ཞུས།།
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༥།ཟླ་།༣།ཚེས་།༢༨།ལ།། 

 
༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགྤེས་ཤག་བགོ་འགྤེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༧༨ པ་དྤེ་མཐའ་མ་རྤེད། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 

བདུན་པ། 
ནང་གསྤེས། ༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། ༤ 
 

ལས་ཤག་བགོ་འགྤེམས། 
ལས་བྤེད་གང་ཞྱིག་དངོས་སུ་ས་གནས་སུ་
ལས ་བཅར་ཞུས ་ཉ ྱིན ་ནས ་ལས ་ཤག ་
དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་ལས་ཤག་
ཆྤེད་ས་ཁང་བདག་གཉྤེར་ཁང་དུ་སྙན་ཞུ་
འབུལ་དགོས། ལས་ཤག་གལ་རྱིམ་སྟོང་པ་
མྤེད་ཚེ་སྒུག་ཐོའ ་ིནང་བཞག་སྟྤེ་ཁང་དོད་
དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབྤེབས་ལྟར་ཞུ་
ཆོག སྙན་ཞུ་མ་ཕུལ་བའྱི་རྱིགས་ལ་ཁང་
དོད་ཞུ་སྤྲོད་མྱི་ཆོག ལས་ཤག་བགོ་སྤྲོད་
སྐབས་འཛིན་ཆས་ཐོ་གཞུང་འགྤེངས་ཤོག་
བསྐངས་ཏྤེ་ས་ཁང་བདག་གཉྤེར་འགན་
འཛིན་ལ་འབུལ་དགོས། དམྱིགས་བསལ་
དཀའ་ངལ་དབང་གྱིས་ལས་ཤག་སྒུག་ཐོའ་ི
ནང་ཡོད་ལས་བྤེད་ལས་ཤག་གལ་རྱིམ་
གཅྱིག་པ་ཕན་ཚུན་དཀའ་སྤེལ་སད་གཉྱིས་
མོས་ཞུ་སྙན་ཕུལ་འབོར་བྱུང་རྱིགས་ལ་ཞུ་
དོན་ལྟར་ལས་ཤག་སྒུག་ཐོ་བང་རྱིམ་སྔ་རྱིང་
བརྤེ་བསྒྱུར་ཆོག་རྒྱུ། 
 
ལས་བྤེད་གང་ཞྱིག་གནས་སར་གྱིས་ལས་
ཤག་གལ་རྱིམ་གོང་མའྱི་ཐོབ་ཐང་ཅན་དུ་

ལས་ཤག་བགོ་འགྤེམས། 
ལས་བྤེད་གང་ཞྱིག་དངོས་སུ་ས་གནས་སུ་ལས་
བཅར་ཞུས་ཉྱིན་ནས་ལས་ཤག་དགོས་གལ་ནམ་
བྱུང་སྐབས་ལས་ཤག་ཆྤེད་ས་ཁང་བདག་གཉྤེར་
ཁང་དུ་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས། ལས་ཤག་གལ་
རྱིམ་སྟོང་པ་མྤེད་ཚེ་སྒུག་ཐོའ་ིནང་བཞག་སྟྤེ་ཁང་
དོད་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབྤེབས་ལྟར་ཞུ་
ཆོག སྙན་ཞུ་མ་ཕུལ་བའྱི་རྱིགས་ལ་ཁང་དོད་ཞུ་
སྤྲོད་མྱི་ཆོག ལས་ཤག་བགོ་སྤྲོད་སྐབས་འཛིན་
ཆས་ཐོ་གཞུང་འགྤེངས་ཤོག་བསྐངས་ཏྤེ་ས་ཁང་
བདག་གཉྤེར་འགན་འཛིན་ལ་འབུལ་དགོས། 
དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་དབང་གྱིས་ལས་
ཤག་སྒུག་ཐོའ ་ིནང་ཡོད་ལས་བྤེད་ལས་ཤག་
གལ་རྱིམ་དང་སྒུག་ཐོའ ་ིགནས་སྟངས་གཅྱིག་པ་
ཕན་ཚུན་དཀའ་སྤེལ་སད་གཉྱིས་མོས་ཞུ་སྙན་
ཕུལ་འབོར་བྱུང་རྱིགས་ལ་ཞུ་དོན་ལྟར་ལས་ཤག་
སྒུག་ཐོ་བང་རྱིམ་སྔ་རྱིང་བརྤེ་བསྒྱུར་ཆོག་རྒྱུ། 
 
 
 
ལས་བྤེད་གང་ཞྱིག་གནས་སར་གྱིས་ལས་ཤག་
གལ་རྱིམ་གོང་མའྱི་ཐོབ་ཐང་ཅན་དུ་གྱུར་རྱིགས་

 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
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ན ང ་ག ས ྤེས ། 
༡༢ 

གྱུར་རྱིགས་དོ་བདག་གྱིས་རང་ཤག་ཏུ་སོ་
འདུན་མྤེད་པའྱི་སྙན་ཞུ་བྱུང་ན་ལས། དྤེ་
མྱིན་སྙན་ཞུ་འབོར་མྱིན་ལ་མ་བལྟོས་པར་
གལ་རྱིམ་གོང་མའྱི་སྒུག་ཐོ་ནང་གནས་སར་
གྱི་ཚེས་ཆ་གོ་རྱིམ་གཞྱི་བཟུང་འགོད་རྒྱུ། 
 
 
 
 
ལས་བྤེད་གཉྱིས་ལས་ཤག་གཅྱིག་ནང་
མཉམ་སྡོད་ཡོད་ན་ལས་བྤེད་གནས་རྱིམ་
མཐོ་བ་སྱིག་གསལ་ལས་ཤག་ཕྱིར་འབུལ་
དགོས་རྱིགས་གནས་རྱིམ་དམའ་བ་དྤེའྱི་
ལས་ཤག་སྒུག་ཐོ་བང་རྱིམ་དང་པོར་འཇོག་
དགོས། དྤེ་ཡང་སོ་སོའ ་ིགནས་རྱིམ་ལྟར་
ལས་ཤག་མ་ཐོབ་བར་དྤེ་སྔའྱི་ལས་ཤག་ཏུ་
རང་འཇགས་འཇོག་དགོས། 

དོ་བདག་གྱིས་རང་གནས་ལས་ཤག་ནས་སོ་
འདུན་མྤེད་པའྱི་སྙན་ཞུ་བྱུང་ན་ལས། དྤེ་མ ྱིན་
གལ་རྱིམ་གོང་མའྱི་སྒུག་ཐོ་ནང་གནས་སར་གྱི་
ཚེས་ཆ་གོ་རྱིམ་གཞྱི་བཟུང་འགོད་རྒྱུ་དང་།། དྤེ་
རྱིགས་ལ་གལ་རྱིམ་གོང་མའྱི་ལས་ཤག་བགོ་
འགྤེམས་བྱུང་མཚམས་ཀ་ཀོར་མྤེད་པར་ལས་
ཤག་རྩྱིས་ལྤེན་གྱིས་ལས་ཤག་རྱིང་པ་སྟོང་པ་
བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
 
ལས་བྤེད་གཉྱིས་ལས་ཤག་གཅྱིག་ནང་མཉམ་
སྡོད་ཡོད་ན་ལས་བྤེད་གནས་རྱིམ་མཐོ་བའྱི་སྱིག་
གསལ་ལས་ཤག་ཕྱིར་འབུལ་དགོས་རྱིགས་ནས་
ཕྱིར་འབུལ་གྱིས་གནས་རྱིམ་དམའ་བ་དྤེ་ལས་
ཤག་སྒུག་ཐོའྱི་བང་རྱིམ་དང་པོར་འཇོག་དགོས། 
དྤེ་ཡང་སོ་སོའ ་ིགནས་རྱིམ་ལྟར་ལས་ཤག་མ་
ཐོབ་བར་ཁང་དོད་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག་རྒྱུ། 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

བཅུ་གཉྱིས་པ། 
ནང་གསྤེས།།༣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

བགྤེས་ཡོལ་ལས་བྤེད་ཀྱི་སྡོད་ཁང་། 
ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཟླ་
དྲུག་རྤེའྱི་ནང་བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་མཁན་གྱི་
མཚན་ཐོ་ཐོན་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བགྤེས་
ཡོལ་སྡོད་ཁང་ཞུ་མཁན་སོ་སོའ ་ིསྙན་ཞུ་
གཏན་འབྤེབས་འགྤེངས་ཤོག་ཐོག་བསྐངས་
ཏྤེ་ས་ཁང་བདག་གཉྤེར་འགན་འཛིན་ལ་
འབུལ་དགོས།།ས་ཁང་བདག་གཉྤེར་འགན་
འཛིན་གྱིས་སྙན་ཞུ་དྤེ་དག་འབོར་རྱིམ་ལྟར་
སྒུག་ཐ ོའ ་ིནང་ད ྤེབ ་འག ོད་བ ྤེད ་དག ོས །།
བགྤེས་ཡ ོལ་ཐོན་མཚམས་སྒུག་ཐོ་ནང་
གསལ་ལྟར་གནས་རྱིམ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་
བག ྤེས་ཤག་ཨང་རྱིམ་བཞྱིན་འབུལ་རྒྱུ་
དང།།ཅྱི་སྟྤེ་བགྤེས་ཁང་མྤེད་པ་དང་།།ཡང་
སྐབས་དུས་སོ་སོར་བགོ་སྤྲོད་མ་ཐུབ་ཚེ་
བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་སྐབས་སང་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་
ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་།༤༥།འབབ་ཟླ་རྤེ་བཞྱིན་བགྤེས་

བགྤེས་ཡོལ་ལས་བྤེད་ཀྱི་སྡོད་ཁང་། 
ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཟླ་དྲུག་
རྤེའྱི་ནང་བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་མཁན་གྱི་མཚན་ཐོ་
ཐོན་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བགྤེས་ཡོལ་སྡོད་ཁང་ཞུ་
མཁན་སོ་སོའ་ིསྙན་ཞུ་གཏན་འབྤེབས་འགྤེངས་
ཤོག་ཐོག་བསྐངས་ཏྤེ་ས་ཁང་བདག་གཉྤེར་འགན་
འཛིན་ལ་འབུལ་དགོས།།ས་ཁང་བདག་གཉྤེར་
འགན་འཛིན་གྱིས་སྙན་ཞུ་དྤེ་དག་འབོར་རྱིམ་
ལྟར་སྒུག་ཐ ོའ ་ིནང་ད ྤེབ ་འག ོད་བ ྤེད ་དག ོས །།
བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་མཚམས་སྒུག་ཐོ་ནང་གསལ་
ལྟར་གནས་རྱིམ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་བགྤེས་ཤག་
ཨང་རྱིམ་བཞྱིན་འབུལ་རྒྱུ་དང།།ཅྱི་སྟྤེ་བགྤེས་
ཁང་མྤེད་པ་དང་།།ཡང་སྐབས་དུས་སོ་སོར་བགོ་
སྤྲོད་མ་ཐུབ་ཚེ་བགྤེས་ཡ ོལ་ཐོན་སྐབས་སང་
ཕོགས་ཇྱི་ཐ ོབ་ཀ ྱི་བརྒྱ་ཆ་།༤༥།འབབ་ཟླ་རྤེ་
བཞྱིན་བགྤེས་ཤག་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་
སྤྲོད་རྒྱུ།།གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 
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ནང་གསྤེས། ༧ 
 

ཤག་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་སྤྲོད་རྒྱུ།།
གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་
པར་ཐྤེངས་གཅྱིག་རང་གྱི་བགྤེས་ཕོགས་ཇྱི་
ཐ ོབ ་ལ ོ་བཅུས་སྒྱུར་བའྱི་དངུལ་འབ ོར ་
བགྤེས་ཤག་གྱི་དོད་དུ་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག།འདྱི་
རྱིགས་ལ་དྤེའྱི་རྤེས་བགྤེས་ཤག་གྱི་ཐོབ་
ཐང་མ ྤེད།།ལས་ཤག་ས ྱིག ་ད ོན ་ལྟར་ཟླ ་
གཉྱིས་ནང་ཚུན་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་དགོས། 
 
 
 
 
 
 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡ ོལ་བ་སུའང་འདས་
གོངས་གྱུར་ཚེ་དྤེའྱི་བཟའ་ཟླ་ནམ་འཚོའྱི་
བར་བགྤེས་ཤག་ནང་བསྡད་ཆོག་པ་དང༌། 
བཟའ་ཟླའང་འདས་གོངས་གྱུར་ཚེ་འདས་
གོངས་སོང་བའྱི་ཚེས་གངས་ནས་བཟུང་
མང་མཐའ་ཟླ་བ་ ༡༨ ནང་བགྤེས་ཤག་ཕྱིར་
འབུལ་ཞུ་དགོས་པ་ལས། རྒྱུད་འཛར་རམ། 
ཤག་ཚང་བཅས་ལ་ཐོབ་ཐང་གཏན་ནས་
མྤེད། གལ་ཏྤེ་བཟའ་ཟླ་དྤེས་བསྐྱར་དུ་ཆང་
ས་བརྒྱབས་ཚེ་ཉྱིན་གངས་ ༦༠ ནང་ཚུན་
བགྤེས་ཤག་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་དགོས། 

ལྟོས་པར་ཐྤེངས་གཅྱིག་རང་གྱི་བགྤེས་ཕོགས་ཇྱི་
ཐོབ་ལོ་བཅུས་སྒྱུར་བའྱི་དངུལ་འབོར་བགྤེས་
ཤག་གྱི་དོད་དུ་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག།འདྱི་རྱིགས་ལ་དྤེའྱི་
རྤེས་བགྤེས་ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད། ལས་ཤག་
སྱིག་དོན་ལྟར་ཟླ་གཉྱིས་ནང་ཚུན་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་
དགོས། འོན་ཀང་དྤེ་སྔ་བགྤེས་ཤག་གྱི་དོད་སྔ་
འདོན་ཞུས་ཟྱིན་རྱིགས་ནས་གནས་སྟངས་དབང་
གྱིས་བགྤེས་ཤག་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན་ས་ཁང་བདག་
གཉྤེར་ཁང་ལ་རྒྱུ ་མཚན་དང་བཅས་སྙན་ཞུ ་
འབུལ་དགོས།།བགྤེས་ཤག་གསར་རྒྱག་གམ་
སྟོང་པ་བྱུང་ཚེ་བགོ་སྤྲོད་ཆོག་རྒྱུའང་དོ་བདག་
ནས་དྤེ་སྔ་བགྤེས་ཤག་དོད་ཞུ་ལྤེན་ཇྱི་བས་ཐོག་
སྐྱྤེད་འབབ་བརྒྱ་ཆ་།༧།བསྣན་ཏྤེ་ཕྱིར་འབུལ་
དགོས་པ་ཡྱིན། 
ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་བ་སུའང་འདས་གོངས་
གྱུར་ཚེ་དྤེའྱི་ར ྤེས་ཤུལ་ནང་མྱིའམ་ཤག་ཚང་
གཅྱིག་པ་ནམ་འཚོའྱི་བར་བགྤེས་ཤག་ནང་བསྡད་
ཆོག་པ་དང་།།རྤེས་ཤུལ་ནང་མྱིའམ་ཤག་ཚང་
གཅྱིག་པར་གཞྱིས་སྐལ་ཐོབ་པའམ།།རང་བདག་
ཁང་པ་མཁོ་གྲུབ་བྱུང་བ།།དོ་བདག་འདས་གོངས་
གྱུར་བ་སོགས་བྱུང་ཚེ་དྤེ་ཉྱིན་ནས་ཉྱིན་གངས་ 
༦༠ ནང་ཚུན་བགྤེས་ཤག་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་དགོས། 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅ ོས ་མང་མ ོས ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

གོང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་བཞྱིན་སྐབས་།༡༥།པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་།༩།པར་བགོ་གྤེང་ཞྱིབ་རྒྱས་ཐོག ཟུར་བརོད་ནང་གསལ་བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་དང་མང་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་
ཚད་འཛིན་ཞུས།།བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༥།ཟླ་།༣།ཚེས་།༢༨།ལ།། 

བསྐྱར་བཅོས་དྤེ་མང་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཁྱིམས་
བཟོའ་ིལས་དོན་གྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཕལ་ཆྤེར་ཆད་ལྷག་གང་ཡང་མྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 དྤེ་རྱིང་གྱི་དཔལ་འབོར་ལས་དོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༣ པ་དྤེ་གང་རྤེད། ངས་དྤེའྱི་ནང་ལ་དྤེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་བླུགས་ཡོད་
ས་མ་རྤེད། དྤེར་འདུག དཔལ་འབོར་ལས་དོན་དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིབསྐྱར་བཅོས་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧༩ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྙན་སོན་
གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཡྱིག་ཆ་ཨང ༧༩ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
 
༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིབསྐྱར་བཅོས་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག 
དོན་ཚན་དང་པོ། འབབ་ཡོང། 
༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་རྩྱིས་ལོ་
༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ རྱིང་གཤམ་གསལ་འབབ་ཡོང་རྣམས་བསྡུ་ལྤེན་བ་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་བཀའ་ཤག་ལ་བསྐུར་བ་ཡྱིན། 
ཨང། ཡོང་འཆར། སོར། 
༡ རྩྱིས་ལོའ་ིནང་སྔོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་གྱི་ཕོགས་བསྡོམས་ཡོང་འཆར།  ༤༢༦༤༦༡༨༡༣ 
༢ རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ཕོགས་བསྡོམས་ཡོང་འཆར། ༡༦༧༡༡༩༣༡༨༤ 
 བསྡོམས། ༢༠༩༧༦༥༤༩༩༧ 

 
  ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཁག 
ཨང། ཡོང་འཆར། སོར། 
༡ རྩྱིས་ལོའ་ིནང་སྤེང་ལོར་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མྤེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་

ལྔའྱི་ཕོགས་བསྡོམས་ཡོང་འཆར། 
༤༢༣༤༤༡༠༨ 

༢ རྩྱིས་ལོའ་ིནང་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཁྱབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང། སན་ཁང་ཁག་ ༢ 
བཅས་ཀྱི་ཕོགས་བསྡོམས་ཡོང་འཆར། 

༡༥༥༥༩༢༨༦ 

 བསྡོམས། ༥༧༩༠༣༣༩༤ 
དོན་ཚན་གཉྱིས་པ། འགོ་སོང། 
༄༅། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་བར་
བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བསྩལ་བསྣན་པའྱི་མཐའ་མའྱི་ཕོགས་བསྡོམས་ཀྱི་འགོ་གོན་སྔོན་རྩྱིས། 
ཨང། འགོ་འཆར། བསྡོམས། 
༡ རྩྱིས་ལོའ་ིནང་སྔོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་ནས་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་འགོ་འཆར། ༤༢༦༤༦༡༨༡༣ 
༢ རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཟུར་བཀོལ་རྩྱིས་ཁོངས་ནས་འགོ་འཆར། ༡༧༢༦༦༩༢༡༣༦ 
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 བསྡོམས། ༢༡༥༣༡༥༣༩༤༩ 
ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཁག 
ཨང། འགོ་འཆར། བསྡོམས། 
༡ རྩྱིས་ལོའ་ིནང་སྤེང་ལོར་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མྤེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་

ལྔའྱི་སྔོན་རྩྱིས་འགོ་འཆར། 
༤༡༨༢༥༣༩༧ 

༢ རྩྱིས་ལོའ ་ིནང་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཁྱབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང། སན་ཁང་ ༢ 
བཅས་ནས་སྔོན་རྩྱིས་འགོ་འཆར། 

༡༧༥༨༩༤༤༦ 

 བསྡོམས། ༥༩༤༡༤༨༤༣ 
ཟུར་འཛར། 

༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ལོའ་ིལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་བར་
བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བསྩལ་བསྣན་པའྱི་མཐའ་མའྱི་ཕོགས་བསྡོམས་ཀྱི་འགོ་གོན་སྔོན་རྩྱིས། 
ཨང། འགོ་འཆར། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་

འཁོལ། 
བར་བརྒལ་བཀའ་

འཁོལ། 
བསྡོམས། 

༡ རྩྱིས་ལོའ ་ིནང་སྔོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་ནས་
རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་འགོ་འཆར། 

༤༠༡༡༩༨༧༧༤ ༢༥༢༦༣༠༣༩ ༤༢༦༤༦༡༨༡༣ 

༢ རྩྱིས་ལོའ ་ིནང་ཟུར་བཀོལ་རྩྱིས་ཁོངས་
ནས་འགོ་འཆར། 

༡༤༩༡༠༦༦༨༠༢ ༢༣༥༦༢༥༣༣༤ ༡༧༢༦༦༩༢༡༣༦ 

 བསྡོམས། ༡༨༩༢༢༦༥༥༧༦ ༢༦༠༨༨༨༣༧༣ ༢༡༥༣༡༥༣༩༤༩ 
  ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་བཀའ་འཁོལ། 
ཨང། འགོ་འཆར། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་

འཁོལ། 
བར་བརྒལ་བཀའ་
འཁོལ། 

བསྡོམས། 

༡ རྩྱིས་ལོའ་ིནང་སྤེང་ལོར་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་
དང་ས་འཐུས་མྤེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་
ལྔའྱི་སྔོན་རྩྱིས་འགོ་འཆར། 

༣༦༡༣༠༢༣༥ ༥༦༩༥༡༦༢ ༤༡༨༢༥༣༩༧ 

༢ རྩྱིས་ལོའ ་ིནང་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཁྱབ་ཁོངས་
མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང། སན་ཁང་ཁག་ 
༢ བཅས་ནས་སྔོན་རྩྱིས་འགོ་འཆར།  

༡༢༠༦༢༢༡༣ ༥༥༢༧༢༣༣ ༡༧༥༨༩༤༤༦ 

 བསྡོམས། ༤༨༡༩༢༤༤༨ ༡༡༢༢༢༣༩༥ ༥༩༤༡༤༨༤༣ 
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༄༅།།།བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ལོ་།༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥།ལོའ་ིལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་བར་
བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བསྩལ་བསྣན་པའྱི་མཐའ་མའྱི་ཕོགས་བསྡོམས་ཀྱི་འགོ་གོན་སྔོན་རྩྱིས། 

 

¾Å-DÞPÅü Mãm-Iômü 

¾Å-ºV¼ü  

h¤ÛGÅ-zÅ¾-¾Å-

hômü          

h¤ÛGÅ-z;¼-¾Å-

ºV¼ü               

; PïÅ-Tm-HÛ-ºIô-Iômü 2,183,666 0 0 2,183,666 

1 

uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-hP.ü 

±ôGÅ-GŸômü 

662,502 0 0 662,502 

2 

VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-Vï-z-hP.ü 

GŸm-GZÛÅü 

1,521,164 0 0 1,521,164 

D FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅü 26,103,661 4,447,949 780,907 31,332,517 

1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-iâP-¾Å-DÞPÅü 19,025,207 3,271,303 780,907 23,077,417 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 2,532,598 857,179 0 3,389,777 

3 

‚P-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

1,022,227 12,431 0 1,034,658 

4 

¿Ëô-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

795,714 145,141 0 940,855 

5 

Á¼-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

941,430 87,920 0 1,029,350 

6 

¾-hÐGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

876,070 73,975 0 950,045 

7 Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-ºhÝü 910,415 0 0 910,415 

G 

Vz-ÆÛh-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-

DÞPÅ-DG 

301,799,107 28,293,495 282,963,373 613,055,975 

1 z;º-iâP-»ÛG-±P.ü 45,658,966 10,137,617 55,400,000 111,196,583 

2 ºV¼-ºGôh-¾Å-DP.ü 5,000 0 2,207,000 2,212,000 

3 zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅü 12,161,789 942,412 0 13,104,201 

4 xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅü 25,355,108 6,441,198 42,222,464 74,018,770 



125 
 

5 ¿kÛ-¾Û-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 10,500,861 1,249,999 622,168 12,373,028 

6 

ºwGÅ-zôh-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-

DP.ü 

1,259,908 3,116,433 0 4,376,341 

7 Í-¼ÛÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 19,029,704 4,081,082 578,999 23,689,785 

8 

Í-¼Û-hôm-DP.zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-

»¼-MÅ-hGï-¯ü  

8,078,266 0 1,191,582 9,269,848 

9 ÅÞh-ÅÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 27,815,021 0 1,496,525 29,311,546 

10 ÍÛm-¾m-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 11,349,473 0 180,920 11,530,393 

11 

ÍÛm-¾m-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-

DP-fïz-¯ü 

4,403,412 0 70,747,680 75,151,092 

12 

ÍôÅ-‡ô¾Û-»-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

13,617,502 450,288 1,622,113 15,689,903 

13 ÍôÅ-‡ô¾Û-»-hôm-DP.Ez-DôPÅ-

zôh- Û̂-¼ÛG-GŸÝP-zÇeÛ-GmÅ-

DPü 

453,120 0 588,490 1,041,610 

14 ZÛ-ºôP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 8,951,840 0 0 8,951,840 

15 

ZÛ-ºôP-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-

DP-fïzÅ-¯ü 

43,540,814 0 75,772,800 119,313,614 

16 z¾-»Þ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 4,978,042 603,809 2,586,125 8,167,976 

17 ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 8,449,178 0 201,071 8,650,249 

18 Ç~¼-ÅÛ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 31,363,110 843,150 2,797,725 35,003,985 

19 

¿Ëô-ÍwÛ-¼Û-DºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

3,283,246 91,500 0 3,374,746 

20 fºÛ-¿~m-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 17,624,498 0 24,747,711 42,372,209 

21 

zôh-¼P-hzP-zhïm-qºÛ-¾Å-

ºGÝ¾-±ôGÅ-VßP.ü 

3,920,249 336,007 0 4,256,256 

P 

º²Ûm-BôP-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-

DÞPÅ-DG 

62,752,760 11,589,281 49,675,205 124,017,246 
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1 hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP.ü 742,588 1,443,014 0 2,185,602 

2 ¾Å-‚ïh-ºhï¤Å-zÇ+ô-¿Ëm-DP.ü 2,522,936 3,820,261 0 6,343,197 

3 uÛ-Ez-¯ÛÅ-ŸÛz-¾Å-DP.ü 8,064,902 2,037,075 0 10,101,977 

4 

¿Ëô-xôGÅ-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-

DP.ü 

2,833,574 41,372 0 2,874,946 

5 

z¾-»Þ¾-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-

DP.ü 

1,820,315 278,475 0 2,098,790 

6 

zhï-BÛh-JÀÛP-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-

¾Å-DP.ü 

3,547,010 19,867 0 3,566,877 

7 hq¾-º‚ôô¼-¾Å-DÞPÅü 28,942,060 3,949,217 0 32,891,277 

8 hq¾-º‚ô¼-zhï-hôm-¿Ëm-±ôGÅü 7,489,343 0 1,889,250 9,378,593 

9 hq¾-º‚ô¼-»Ûh-VïÅ-hGï-¯ü 2,109,554 0 1,127,400 3,236,954 

10 

hq¾-º‚ô¼-uÛ-±ôGÅ-»¼-MÅ-

fïzÅ-¯ü 

3,276,208 0 43,374,921 46,651,129 

11 ¾Å-‚ïh-GÅô¾-±P.ü 1,404,270 0 3,283,634 4,687,904 

T 

uÛ-±ôGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-

DÞPÅ-DG 

290,439,751 70,862,463   

1,382,564,54

5 

1 VôÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 12,023,811 5,230,000 59,348,510 76,602,321 

2 ºyôh-zÇeïm-¾Å-DÞPÅü 45,010,335 5,185,996 86,855,694 137,052,025 

3 Çoï-¾ïm-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DP.ü 16,879,315 0 11,949,464 28,828,779 

4 ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 22,276,887 19,169,649 152,730,294 194,176,830 

5 Åø-„Ëô-‡-zôh-ÇÀôz-±ôGÅ-qü 102,458,299 0 495,845,450 598,303,749 

6 mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅü 91,791,104 41,276,818 214,532,919 347,600,841 

V 

GôP-GÅ¾ü 

(;+D+G+P+T)zÇkô¤Åü 
683,278,945 115,193,188   

2,153,153,94

9 
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2] ¿Ëô-uÛ-¾Å-DÞPÅ-hP-Å-ºfÞÅ-¤ïh-qºÛ-Å-GmÅ-DG-¿SºÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾-zÇkô¤Å-ÇKô¼ü 41,825,397  

3] ºyôh-zÇeïm-Ez-DôPÅ-¤Pôm-hGº-ÇÀôz-IÔ-hP-Ç¨m-DP-DG- 2 ˆÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾-zÇkô¤Å-ÇKô¼ü 

17,589,446  

༄༅།།།རྩྱིས་ལོ་།༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥།ལོའ་ིལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
བསྩལ་བསྣན་པའྱི་དགོས་དངུལ་གཏོང་ཁུངས། 

  

¾Å-DÞPÅü 

xôGÅ-zÇkô¤Å-

ºIô-Iômü 
¸Þ¼-z;ô¾-mÅ-

GbôP-hGôÅü 

 ÇSôm-¯ÛÅ-¤-hPÞ¾-mÅ-GbôP-hGôÅü  

 Mãm-Iômü  

h¤ÛGÅ-zÅ¾-

¾Å-hômü 

zÇkô¤Åü       

; PïÅ-Tm-HÛ-ºIô-Iômü 2,183,666 0 2,183,666 0 2,183,666 

1 

uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-hP.ü ±ôGÅ-

GŸômü 

662,502 0 662,502 0 662,502 

2 

VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-Vï-z-hP.ü 

GŸm-GZÛÅü 

1,521,164 0 1,521,164 0 1,521,164 

D FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅü 31,332,517 780,907 26,103,661 4,447,949 30,551,610 

1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-iâP-¾Å-DÞPÅü 23,077,417 780,907 19,025,207 3,271,303 22,296,510 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 3,389,777 0 2,532,598 857,179 3,389,777 

3 

‚P-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

1,034,658 0 1,022,227 12,431 1,034,658 

4 

¿Ëô-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-

ŸÛz-DP.ü 

940,855 0 795,714 145,141 940,855 

5 

¾-hÐGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-

ŸÛz-DP.ü 

1,029,350 0 941,430 87,920 1,029,350 

6 

Á¼-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

950,045 0 876,070 73,975 950,045 

7 Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-ºhÝü 910,415 0 910,415 0 910,415 

G 

Vz-ÆÛh-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-

DÞPÅ-DG 

613,055,97

5 

371,729,15

3 

  

28,293,49

5 

241,326,82

2 
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1 z;º-iâP-»ÛG-±P.ü 111,196,583 55,400,000 45,658,966 10,137,617 55,796,583 

2 ºV¼-ºGôh-¾Å-DP.ü 2,212,000 2,212,000 0 0 0 

3 zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅü 13,104,201 0 12,161,789 942,412 13,104,201 

4 xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅü 74,018,770 46,378,039 21,199,533 6,441,198 27,640,731 

5 ¿kÛ-¾Û-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 12,373,028 2,139,348 8,983,681 1,249,999 10,233,680 

6 

ºwGÅ-zôh-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-

DP.ü 

4,376,341 0 1,259,908 3,116,433 4,376,341 

7 Í-¼ÛÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 23,689,785 579,000 19,029,703 4,081,082 23,110,785 

8 Í-¼Û-hôm-GTôh-DP.zôh-¤ÛºÛ-uÛ-

±ôGÅ-»¼-MÅ-hGï-¯ü  

9,269,848 9,269,848 0 0 0 

9 ÅÞh-ÅÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 29,311,546 7,326,000 21,985,546 0 21,985,546 

10 ÍÛm-¾ïm-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 11,530,393 2,704,754 8,825,639 0 8,825,639 

11 

ÍÛm-¾ïm-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-

DP-fïz-¯ü 

75,151,092 75,151,092 0 0 0 

12 

ÍôÅ-‡ô¾Û-»-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

15,689,903 2,574,798 12,664,817 450,288 13,115,105 

13 

ÍôÅ-‡ô¾Û-»-hôm-DP.Ez-DôPÅ-

zôh- Û̂-¼ÛG-GŸÝP-zÇeÛ-GmÅ-DP-ü 

1,041,610 1,041,610 0 0 0 

14 ZÛ-ºôP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 8,951,840 2,759,734 6,192,106 0 6,192,106 

15 

ZÛ-ºôP-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-

DP-fïzÅ-¯ü 

119,313,61

4 

119,313,61

4 

0 0 0 

16 z¾-»Þ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 8,167,976 2,722,375 4,841,792 603,809 5,445,601 

17 ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 8,650,249 784,841 7,865,408 0 7,865,408 

18 Ç~¼-ÅÛ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 35,003,985 6,491,948 27,668,887 843,150 28,512,037 

19 

¿Ëô-ÍwÛ-¼Û-DºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

3,374,746 417,923 2,865,323 91,500 2,956,823 

20 fºÛ-¿~m-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 42,372,209 34,462,229 7,909,980 0 7,909,980 

21 zôh-¼P-hzP-zhïm-qºÛ-¾Å- 4,256,256 0 3,920,249 336,007 4,256,256 
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ºGÝ¾-±ôGÅ-VßP.ü 

P 

º²Ûm-BôP-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-

DÞPÅ-DG 

124,017,24

6 

63,954,580 

48,473,38

5 

11,589,281 60,062,666 

1 hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP.ü 2,185,602 0 742,588 1,443,014 2,185,602 

2 ¾Å-‚ïh-ºhï¤Å-zÇ+ô-¿Ëm-DP.ü 6,343,197 0 2,522,936 3,820,261 6,343,197 

3 uÛ-Ez-¯ÛÅ-ŸÛz-¾Å-DP.ü 10,101,977 0 8,064,902 2,037,075 10,101,977 

4 

¿Ëô-xôGÅ-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-

DP.ü 

2,874,946 0 2,833,574 41,372 2,874,946 

5 

z¾-»Þ¾-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-

DP.ü 

2,098,790 0 1,820,315 278,475 2,098,790 

6 

zhï-BÛh-JÀÛP-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-

¾Å-DP.ü 

3,566,877 0 3,547,010 19,867 3,566,877 

7 hq¾-º‚ôô¼-¾Å-DÞPÅü 32,891,277 0 28,942,060 3,949,217 32,891,277 

8 hq¾-º‚ô¼-zhï-hôm-¿Ëm-±ôGÅü 9,378,593 9,378,593 0 0 0 

9 hq¾-º‚ô¼-»Ûh-VïÅ-hGï-¯ü 3,236,954 3,236,954 0 0 0 

10 

hq¾-º‚ô¼-uÛ-±ôGÅ-»¼-MÅ-

fïzÅ-¯ü 

46,651,129 46,651,129 0 0 0 

11 ¾Å-‚ïh-GÅô¾-±P.ü 4,687,904 4,687,904 0 0 0 

T 

uÛ-±ôGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-

DÞPÅ-DG 

    21,474,586 

70,862,46

3 

92,337,049 

1 VôÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 76,602,321 71,372,321 0 5,230,000 5,230,000 

2 ºyôh-zÇeïm-¾Å-DÞPÅü 

137,052,02

5 

131,866,02

9 

0 5,185,996 5,185,996 

3 Çoï-¾ïm-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DP.ü 28,828,779 28,828,779 0 0 0 

4 ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 

194,176,83

0 

175,007,181 0 19,169,649 19,169,649 

5 Åø-„Ëô-‡-zôh-ÇÀôz-±ôGÅ-qü 

598,303,74

9 

598,303,74

9 

0 0 0 
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༄༅།།།བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ལོ་།༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦།ལོའ་ིལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཕོགས་བསྡོམས་སྔོན་རྩྱིས་འགོ་གོན་
གྱི་དགོས་དངུལ་གཏོང་ཁུངས། 

  

¾Å-DÞPÅü 

  xôGÅ-zÇkô¤Å-

ºIô-Iômü             

 Þ̧¼-z;ô¾-mÅ-

GbôP-hGôÅü     

 ÇSôm-¯ÛÅ-¤-hPÞ¾-mÅ-GbôP-hGôÅü  

 Mãm-Iômü  h¤ÛGÅ-zÅ¾ü zÇkô¤Åü       

; PïÅ-Tm-HÛ-ºIô-Iômü 1,960,923 0 1,960,923 0 1,960,923 

1 

uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-hP.ü ±ôGÅ-

GŸômü 

685,186 0 685,186 0 685,186 

2 

VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-Vï-z-hP.ü 

GŸm-GZÛÅü 

1,275,737 0 1,275,737 0 1,275,737 

D FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅü 38,928,963 9,396,571 27,134,655 2,397,737 29,532,392 

1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-iâP-¾Å-DÞPÅü 29,430,701 9,396,571 19,165,680 868,450 20,034,130 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 3,763,657 0 2,753,643 1,010,014 3,763,657 

3 

‚P-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-

ŸÛz-DP.ü 

1,207,489 0 1,028,037 179,452 1,207,489 

4 

¿Ëô-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-

ŸÛz-DP.ü 

1,048,341 0 830,817 217,524 1,048,341 

5 

¾-hÐGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-

ŸÛz-DP.ü 

962,962 0 942,472 20,490 962,962 

6 

Á¼-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-

ŸÛz-DP.ü 

1,022,599 0 920,792 101,807 1,022,599 

7 Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-ºhÝü 1,493,214 0 1,493,214 0 1,493,214 

G Vz-ÆÛh-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ- 540,534,537 297,924,542   14,827,531 242,609,995 

6 mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅü 

347,600,84

1 

284,849,43

7 

21,474,586 41,276,818 62,751,404 

V 

GôP-

GÅ¾ü(;+D+G+P+T)zÇkô¤

Åü 

    

311,268,62

5 

115,193,18

8 

426,461,81

3 



131 
 

DG 

1 z;º-iâP-»ÛG-±P.ü 114,367,293 73,534,000 40,599,353 233,940 40,833,293 

2 ºV¼-ºGôh-¾Å-DP.ü 183,490 183,490 0 0 0 

3 zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅü 13,894,518 0 12,520,435 1,374,083 13,894,518 

4 xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅü 31,943,005 4,113,131 25,939,600 1,890,274 27,829,874 

5 zôh- Û̂-ÆÛh-‚ãÅ-Z¤Å-ŸÛz-DP-mÅ-

Z¤Å-ŸÛz-DP.ü 

8,597,238 2,996,300 4,692,370 908,568 5,600,938 

6 ¿kÛ-¾Û-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 13,635,119 2,925,536 9,156,813 1,552,770 10,709,583 

7 ºwGÅ-zôh-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DP.ü 4,636,229 0 2,006,229 2,630,000 4,636,229 

8 Í-¼ÛÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 34,048,249 12,749,501 18,627,298 2,671,450 21,298,748 

9 Í-¼Û-hôm-DP.zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-»¼-

MÅ-hGï-¯ü  

9,924,623 9,924,623 0 0 0 

10 ÅÞh-ÅÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 33,164,602 6,168,246 26,996,356 0 26,996,356 

11 ÍÛm-¾ïm-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 11,613,514 3,263,951 8,349,563 0 8,349,563 

12 

ÍÛm-¾ïm-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-

DP-fïzÅ-¯ü 

126,968,534 126,968,534 0 0 0 

13 ÍôÅ-‡ô¾Û-»-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 14,401,020 4,002,830 9,865,190 533,000 10,398,190 

14 

ÍôÅ-‡ô¾Û-»-hôm-DP.Ez-DôPÅ-zôh-

Û̂-¼ÛG-GŸÝP-zÇeÛ-GmÅ-DP-ü 

684,905 684,905 0 0 0 

15 ZÛ-ºôP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 8,165,582 595,408 7,570,174 0 7,570,174 

16 

ZÛ-ºôP-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-DP-

fïzÅ-¯ü 

13,419,486 13,419,486 0 0 0 

17 z¾-»Þ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 7,304,770 2,051,125 5,051,770 201,875 5,253,645 

18 ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 5,645,595 362,950 5,282,645 0 5,282,645 

19 Ç~¼-ÅÛ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 45,219,035 15,700,355 29,465,074 53,606 29,518,680 

20 

¿Ëô-ÍwÛ-¼Û-DºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

2,931,220 123,238 2,612,561 195,421 2,807,982 

21 fºÛ-¿~m-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 26,310,297 18,156,933 8,153,364 0 8,153,364 
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22 ¿Ëô-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-DP.ü 8,511,645 0 5,964,877 2,546,768 8,511,645 

23 

zôh-¼P-hzP-zhïm-qºÛ-¾Å-ºGÝ¾-

±ôGÅ-VßP.ü 

4,964,568 0 4,928,792 35,776 4,964,568 

P 

º²Ûm-BôP-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-

DG 

128,099,835 70,012,143 48,407,532 9,680,160 58,087,692 

1 hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP.ü 6,408,388 0 416,888 5,991,500 6,408,388 

2 ¾Å-‚ïh-ºhï¤Å-zÇ+ô-¿Ëm-DP.ü 3,987,967 0 2,845,967 1,142,000 3,987,967 

3 uÛ-Ez-¯ÛÅ-ŸÛz-¾Å-DP.ü 7,975,992 0 7,869,892 106,100 7,975,992 

4 

¿Ëô-xôGÅ-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-

DP.ü 

3,093,363 0 3,093,363 0 3,093,363 

5 

z¾-»Þ¾-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-

DP.ü 

1,860,776 0 1,860,776 0 1,860,776 

6 

zhï-BÛh-JÀÛP-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-

DP.ü 

3,557,018 0 3,397,018 160,000 3,557,018 

7 hq¾-º‚ôô¼-¾Å-DÞPÅü 31,204,188 0 28,923,628 2,280,560 31,204,188 

8 hq¾-º‚ô¼-zhï-hôm-¿Ëm-±ôGÅü 9,579,750 9,579,750 0 0 0 

9 hq¾-º‚ô¼-»Ûh-VïÅ-hGï-¯ü 2,656,726 2,656,726 0 0 0 

10 

hq¾-º‚ô¼-uÛ-±ôGÅ-»¼-MÅ-

fïzÅ-¯ü 

52,499,766 52,499,766 0 0 0 

11 ¾Å-‚ïh-GÅô¾-±P.ü 5,275,901 5,275,901 0 0 0 

T 

uÛ-±ôGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-

DG 

1,308,514,852 1,222,520,920 22,502,016 63,491,916 85,993,932 

1 VôÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 89,582,542 73,102,542 0 16,480,000 16,480,000 

2 ºyôh-zÇeïm-¾Å-DÞPÅü 159,733,088 143,517,627 0 16,215,461 16,215,461 

3 Çoï-¾ïm-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DP.ü 28,171,508 28,171,508 0 0 0 

4 ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 184,863,717 183,099,862 0 1,763,855 1,763,855 

5 Åø-„Ëô-‡-zôh-ÇÀôz-±ôGÅ-qü 571,195,949 571,195,949 0 0 0 

6 mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅü 274,968,048 223,433,432 22,502,016 29,032,600 51,534,616 
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V 

GôP-

GÅ¾ü(;+D+G+P+T)zÇkô¤Åü 
2,018,039,110 1,599,854,176   90,397,344 418,184,934 

       ༄༅། །༢༠༡༥ ༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིའཕྲོད་བསྟྤེན་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཁག་གཉྱིས་དང་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་སྔོན་རྩྱིས་
ཐོག་འཕར་ཆག་བྱུང་བ་ཁག་གཤམ་གསལ། 

ÍP.ü ¾Å-DÞPÅü  Mãm-Iômü  

 h¤ÛGÅ-

zÅ¾ü   h¤ÛGÅ-z;¼ü   ¸Þ¼-z;ô¾ü  

  Çt¼-

Vü 

GTôG-

Vü 

Çt¼-

Vü 

GTôG-

Vü 

Çt¼-

Vü 

GTôG-

Vü 

Çt¼-

Vü GTôG-Vü 

1 

Ç~ï¾-;ôz-º±ô-‚ïh-Ç¨m-

DP.ü                 14,000.00  

2 ¿kÛ-¾Û-Ç¨m-DP.ü                  1,000.00  

3 

¤Pôm-hGº-zôh-yâG-

h¤ÛGÅ-zÅ¾-hGôÅ-

¤Dô-Tm-HÛ-ÇÀôz-IÔ                  8,000.00  

  zÇkô¤Åü    -       -      -       -     -      -       -     23,000.00  

1 

Ç~ï¾-;ôz-º±ô-‚ïh-Ç¨m-

DP.ü                 14,000.00  

2 ¿kÛ-¾Û-Ç¨m-DP.ü                  1,000.00  

དོན་ཚན་གསུམ་པ། 
དཔལ་འབོར་གྱི་དབང་ཚད་དང་རྩྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར། 
༡ གོང་གསལ་དངུལ་འབོར་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དབང་ཚད་དང། རྩྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཡོངས་རོགས་བཀའ་

ཤག་ལ་ཡོད་ཅྱིང། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་དབང་ཚད་ཁྱབ་བསྒྱུར་བ་རྒྱུ་དང། སྱིག་གཞྱི་ལྟར་གཤམ་འོག་སྱི་
ཞུ་བ་རྣམས་ལ་དགོས་ངྤེས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དབང་ཚད་དང། རྩྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་སྤྲད་དྤེ་གཏོང་ལྤེན་འགན་འཛིན་དུ་
འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཁྱབ་བརྒྱུད་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ། 

༢ དགོས་ངྤེས་དང། ཐུབ་ངྤེས་ཀྱི་བསྱི་ཚགས་དང། དུས་ནས་དུས་སུ་ལས་དོན་གྲུབ་འབས་དང། རྩྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་
བསྐྱར་ཞྱིབ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་བ་རྒྱུ་དང། རྩྱིས་ལོ་མཇུག་བསྡོམས་རྤེས་རྩྱིས་ཞྱིབ་དུས་ཐོག་བས་ཏྤེ་
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ལས་ཁུངས་དང། སྡྤེ་ཚན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་འགྱིགས་མཆན་འཁོད་པའྱི་རྩྱིས་ཁ་དང། རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཤོག་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ གོང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ་བཅས།། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བསྐྱར་བཅོས་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསྐྱར་བཅོས་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧༩ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཤོག་བུ་དྤེ་ད་གྱིན་བཀྲམ་པ་དྤེའྱི་ནང་གྱི་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་དྤེ་འཁོད་ཡོད་ས་མ་རྤེད། ད་ལྟ་སྙན་སོན་ཞུས་པ་བཞྱིན་
གལ་སྱིད་དྤེ་ཆད་བསྡད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་དྲུང་ལ་མངགས་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་གསུམ་པ་བཞྱི་པ་དྤེ་རྤེས་སུ་བཀྲམ་ཆོག་པ་
ཞུ། དྤེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ། མྤེད་པར་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ་མྤེད་པར་
བརྤེན། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་དཔལ་འབོར་གྱི་ལས་དོན་རྤེད། ད་ལྟ་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་
ད་གྱིན་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ལོ་ཚིགས་གཅྱིག་འགྱུར་བ་གཏོང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཟུར་འཛར་དང་པོ་དྤེར་ལོ་
ཚིགས་དྤེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ཞྤེས་བྱིས་འདུག འདྱི་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ མ་ཡྱིན་པ་དང་། ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ བཟོས་གནང་
རོགས་གནང། ཟུར་འཛར་འདྱི། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སྔོན་རྩྱིས་
བཀའ་འཁོལ་ཐོག བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སྩལ་བསྣན་པས་མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཕོགས་བསྡོམས་ཀྱི་འགོ་གོན་སྔོན་
རྩྱིས་ཟྤེར་བ་འདྱི་བཅོས་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིསྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་གཏོང་ལྤེན་
ཁྱིམས་ཡྱིག་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིགཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༨༠ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 

༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིགཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག 
དོན་ཚན་དང་པོ། འབབ་ཡོང། 

༄༅། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་རྩྱིས་ལོ་ 
༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ རྱིང་གཤམ་གསལ་འབབ་ཡོང་རྣམས་བསྡུ་ལྤེན་བ་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་བཀའ་ཤག་ལ་བསྐུར་བ་ཡྱིན། 

ཨང། ཡོང་འཆར། སོར། 

༡ རྩྱིས་ལོའ་ིནང་སྔོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་ནས་ཡོང་འཆར། ༤༡༨༩༦༧༤༠༨ 

༢ རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཟུར་བཀོལ་ནས་ཡོང་འཆར། ༡༤༨༡༧༨༧༣༧༦ 

 བསྡོམས། ༡༩༠༠,༧༥༤,༧༨༤ 

 
ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཁག 

ཨང། ཡོང་འཆར། སོར། 

༡ རྩྱིས་ལོའ་ིནང་སྤེང་ལོར་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མྤེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་
ལྔའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ཡོང་འཆར། 

༣༤༢༡༥༣༨༢ 

༢ རྩྱིས་ལོའ་ིནང་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཁྱབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང། སན་ཁང་ཁག་ ༢ 
བཅས་ནས་སྔོན་རྩྱིས་ཡོང་འཆར། 

༡༡༡༩༡༣༤༥ 

 བསྡོམས། ༤༥,༤༠༦,༧༢༧ 
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དོན་ཚན་གཉྱིས་པ། འགོ་སོང། 
༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་དགོས་དངུལ་སྔོན་

རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་གཤམ་གསལ། 
ཨང། ཡོང་འཆར། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ། 

༡ རྩྱིས་ལོའ་ིནང་སྔོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་ནས་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་འགོ་འཆར། ༤༡༨༡༨༤༩༣༤ 

༢ རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཟུར་བཀོལ་རྩྱིས་ཁོངས་ནས་འགོ་འཆར། ༡༥༩༩༨༥༤༡༧༦ 

 བསྡོམས། ༢༠༡༨,༠༣༩,༡༡༠ 

 
ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཁག 

ཨང། འགོ་འཆར། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ། 

༡ རྩྱིས་ལོའ་ིནང་སྤེང་ལོར་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མྤེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་
ལྔའྱི་སྔོན་རྩྱིས་འགོ་འཆར། 

༣༤༣༧༡༠༥༢ 

༢ རྩྱིས་ལོའ་ིནང་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཁྱབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང། སན་ཁང་ཁག་ 
༢ བཅས་ནས་སྔོན་རྩྱིས་འགོ་འཆར། 

༡༤༧༣༣༠༦༡ 

 བསྡོམས། ༤༩,༡༠༤,༡༡༣ 

༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིདགོས་དངུལ་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་གཤམ་གསལ། 

  ¾Å-DÞPÅü Mãm-Iômü    

¾Å-ºV¼ü 

  xôGÅ-

zÇkô¤Å-ºIô-Iômü        

h¤ÛGÅ-zÅ¾-

¾Å-hômü          

h¤ÛGÅ-z;¼-

¾Å-ºV¼ü               

; PïÅ-Tm-HÛ-ºIô-Iômü 1,960,923 0 0 1,960,923 

1 

uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-hP.ü ±ôGÅ-

GŸômü 

685,186 0 0 685,186 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-Vï-z-hP.ü 1,275,737 0 0 1,275,737 
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GŸm-GZÛÅü 

D FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅü 27,141,825 2,397,737 9,389,401 38,928,963 

1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-iâP-¾Å-DÞPÅü 19,172,850 868,450 9,389,401 29,430,701 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 2,753,643 1,010,014 0 3,763,657 

3 

‚P-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-

ŸÛz-DP.ü 

1,028,037 179,452 0 1,207,489 

4 

¿Ëô-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-

DP.ü 

830,817 217,524 0 1,048,341 

5 

¾-hÐGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-

DP.ü 

942,472 20,490 0 962,962 

6 

Á¼-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-

ŸÛz-DP.ü 

920,792 101,807 0 1,022,599 

7 Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-ºhÝü 1,493,214 0 0 1,493,214 

G Vz-ÆÛh-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG 280,186,474 14,827,531 245,520,532 540,534,537 

1 z;º-iâP-»ÛG-±P.ü 40,599,353 233,940 73,534,000 114,367,293 

2 ºV¼-ºGôh-¾Å-DP.ü 150,000 0 33,490 183,490 

4 zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅü 12,520,435 1,374,083 0 13,894,518 

5 xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅü 26,777,922 1,890,274 3,274,809 31,943,005 

3 

zôh- Û̂-ÆÛh-‚ãÅ-Z¤Å-ŸÛz-DP-mÅ-

Z¤Å-ŸÛz-DP.ü 

5,210,802 908,568 2,477,868 8,597,238 

6 ¿kÛ-¾Û-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 10,606,313 1,552,770 1,476,036 13,635,119 

7 ºwGÅ-zôh-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DP.ü 2,006,229 2,630,000 0 4,636,229 

8 Í-¼ÛÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 18,627,298 2,671,450 12,749,501 34,048,249 

9 

Í-¼Û-hôm-DP.zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-»¼-

MÅ-hGï-¯ü  

9,316,023 0 608,600 9,924,623 

10 ÅÞh-ÅÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 32,223,322 0 941,280 33,164,602 

11 ÍÛm-¾ïm-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 11,125,264 0 488,250 11,613,514 

12 ÍÛm-¾ïm-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-DP- 2,026,238 0 124,942,296 126,968,534 
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fïzÅ-¯ü 

13 ÍôÅ-‡ô¾Û-»-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 11,112,410 533,000 2,755,610 14,401,020 

14 

ÍôÅ-‡ô¾Û-»-hôm-DP.Ez-DôPÅ-zôh- Û̂-

¼ÛG-GŸÝP-zÇeÛ-GmÅ-DPü 

426,400 0 258,505 684,905 

15 ZÛ-ºôP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 8,165,582 0 0 8,165,582 

16 

ZÛ-ºôP-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-DP-

fïzÅ-¯ü 

10,395,432 0 3,024,054 13,419,486 

17 z¾-»Þ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 5,114,270 201,875 1,988,625 7,304,770 

18 ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 5,496,165 0 149,430 5,645,595 

19 Ç~¼-ÅÛ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 37,890,329 53,606 7,275,100 45,219,035 

20 ¿Ëô-ÍwÛ-¼Û-DºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 2,735,799 195,421 0 2,931,220 

21 fºÛ-¿~m-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 16,767,219 0 9,543,078 26,310,297 

22 ¿Ëô-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-DP.ü 5,964,877 2,546,768 0 8,511,645 

23 

zôh-¼P-hzP-zhïm-qºÛ-¾Å-ºGÝ¾-

±ôGÅ-VßP.ü 

4,928,792 35,776 0 4,964,568 

P 

º²Ûm-BôP-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-

DG 

64,876,003 9,680,160 53,543,672 128,099,835 

1 hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP.ü 416,888 5,991,500 0 6,408,388 

2 ¾Å-‚ïh-ºhï¤Å-zÇ+ô-¿Ëm-DP.ü 2,845,967 1,142,000 0 3,987,967 

3 uÛ-Ez-¯ÛÅ-ŸÛz-¾Å-DP.ü 7,869,892 106,100 0 7,975,992 

4 ¿Ëô-xôGÅ-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-DP.ü 3,093,363 0 0 3,093,363 

5 z¾-»Þ¾-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-DP.ü 1,860,776 0 0 1,860,776 

6 

zhï-BÛh-JÀÛP-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-

DP.ü 

3,397,018 160,000 0 3,557,018 

7 hq¾-º‚ôô¼-¾Å-DÞPÅü 28,923,628 2,280,560 0 31,204,188 

8 hq¾-º‚ô¼-zhï-hôm-¿Ëm-±ôGÅü 8,159,750 0 1,420,000 9,579,750 

9 hq¾-º‚ô¼-»Ûh-VïÅ-hGï-¯ü 1,991,856 0 664,870 2,656,726 

10 hq¾-º‚ô¼-uÛ-±ôGÅ-»¼-MÅ-fïzÅ- 4,959,066 0 47,540,700 52,499,766 
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¯ü 

11 ¾Å-‚ïh-GÅô¾-±P.ü 1,357,799 0 3,918,102 5,275,901 

T 

uÛ-±ôGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-

DG 

207,335,20

9 

63,491,916 

1,037,687,72

7 

1,308,514,85

2 

1 VôÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 12,880,898 16,480,000 60,221,644 89,582,542 

2 ºyôh-zÇeïm-¾Å-DÞPÅü 51,416,103 16,215,461 92,101,524 159,733,088 

3 Çoï-¾ïm-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DP.ü 9,470,008 0 18,701,500 28,171,508 

4 ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 21,749,547 1,763,855 161,350,315 184,863,717 

5 Åø-„Ëô-‡-zôh-ÇÀôz-±ôGÅ-qü 17,810,686 0 553,385,263 571,195,949 

6 mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅü 94,007,967 29,032,600 151,927,481 274,968,048 

V 

GôP-GÅ¾ü 

(;+D+G+P+T)zÇkô¤Åü 
581,500,434 90,397,344 

1,346,141,33

2 

2,018,039,11

0 

2]¿Ëô-uÛ-¾Å-DÞPÅ-hP-Å-ºfÞÅ-¤ïh-qºÛ-Å-GmÅ-DG-¿SºÛ-ÇSôm- Û̄Å-z;º-ºFô¾-zÇkô¤Å-ÇKô¼ü  34,371,052  

3] ºyôh-zÇeïm-Ez-DôPÅ-¤Pôm-hGº-ÇÀôz-IÔ-hP-Ç¨m-DP-DG- 2 ˆÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾-zÇkô¤Å- ÇKô¼ü   

14,733,061  

༄༅།།།བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ལོ་།༢༠༡༥།༌༌༌༢༠༡༦།ལོའ་ིལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཕོགས་བསྡོམས་སྔོན་རྩྱིས་འགོ་གོན་
གྱི་དགོས་དངུལ་གཏོང་ཁུངས། 

  

¾Å-DÞPÅü 

  xôGÅ-

zÇkô¤Å-ºIô-

Iômü             

 Þ̧¼-z;ô¾-mÅ-

GbôP-hGôÅü     

 ÇSôm-¯ÛÅ-¤-hPÞ¾-mÅ-GbôP-hGôÅü  

 Mãm-Iômü  

h¤ÛGÅ-

zÅ¾ü 

zÇkô¤Åü       

; PïÅ-Tm-HÛ-ºIô-Iômü 1,960,923 0 1,960,923 0 1,960,923 

1 

uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-hP.ü 

±ôGÅ-GŸômü 

685,186 0 685,186 0 685,186 

2 

VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-Vï-z-

hP.ü GŸm-GZÛÅü 

1,275,737 0 1,275,737 0 1,275,737 

D FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅü 38,928,963 9,396,571 27,134,655 

2,397,73

7 

29,532,392 
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1 

uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-iâP-¾Å-

DÞPÅü 

29,430,701 9,396,571 19,165,680 868,450 20,034,130 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 3,763,657 0 2,753,643 1,010,014 3,763,657 

3 

‚P-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

1,207,489 0 1,028,037 179,452 1,207,489 

4 

¿Ëô-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

1,048,341 0 830,817 217,524 1,048,341 

5 

¾-hÐGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

962,962 0 942,472 20,490 962,962 

6 

Á¼-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

1,022,599 0 920,792 101,807 1,022,599 

7 

Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-

ºhÝü 

1,493,214 0 1,493,214 0 1,493,214 

G 

Vz-ÆÛh-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-

DÞPÅ-DG 

540,534,53

7 

297,924,542   

14,827,53

1 

242,609,995 

1 z;º-iâP-»ÛG-±P.ü 

114,367,29

3 

73,534,000 40,599,353 233,940 40,833,293 

2 ºV¼-ºGôh-¾Å-DP.ü 183,490 183,490 0 0 0 

3 zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅü 13,894,518 0 12,520,435 1,374,083 13,894,518 

4 xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅü 31,943,005 4,113,131 25,939,600 1,890,274 27,829,874 

5 zôh- Û̂-ÆÛh-‚ãÅ-Z¤Å-ŸÛz-

DP-mÅ-Z¤Å-ŸÛz-DP.ü 

8,597,238 2,996,300 4,692,370 908,568 5,600,938 

6 ¿kÛ-¾Û-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 13,635,119 2,925,536 9,156,813 1,552,770 10,709,583 

7 

ºwGÅ-zôh-ºƒï¾-¤fÞh-

¾Å-DP.ü 

4,636,229 0 2,006,229 2,630,000 4,636,229 

8 Í-¼ÛÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 34,048,249 12,749,501 18,627,298 2,671,450 21,298,748 

9 Í-¼Û-hôm-DP.zôh-¤ÛºÛ-uÛ-

±ôGÅ-»¼-MÅ-hGï-¯ü  

9,924,623 9,924,623 0 0 0 

10 ÅÞh-ÅÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh- 33,164,602 6,168,246 26,996,356 0 26,996,356 
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DP.ü 

11 

ÍÛm-¾ïm-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

11,613,514 3,263,951 8,349,563 0 8,349,563 

12 

ÍÛm-¾ïm-hôm-DP-Ez-DôPÅ-

zôh-DP-fïzÅ-¯ü 

126,968,53

4 

126,968,534 0 0 0 

13 

ÍôÅ-‡ô¾Û-»-Ç+Ý-±z-hôm-

GTôh-DP.ü 

14,401,020 4,002,830 9,865,190 533,000 10,398,190 

14 

ÍôÅ-‡ô¾Û-»-hôm-DP.Ez-

DôPÅ-zôh- Û̂-¼ÛG-GŸÝP-zÇeÛ-

GmÅ-DP-ü 

684,905 684,905 0 0 0 

15 

ZÛ-ºôP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

8,165,582 595,408 7,570,174 0 7,570,174 

16 

ZÛ-ºôP-hôm-DP-Ez-DôPÅ-

zôh-DP-fïzÅ-¯ü 

13,419,486 13,419,486 0 0 0 

17 

z¾-»Þ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

7,304,770 2,051,125 5,051,770 201,875 5,253,645 

18 

ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

5,645,595 362,950 5,282,645 0 5,282,645 

19 

Ç~¼-ÅÛ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

45,219,035 15,700,355 29,465,074 53,606 29,518,680 

20 

¿Ëô-ÍwÛ-¼Û-DºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-

GTôh-DP.ü 

2,931,220 123,238 2,612,561 195,421 2,807,982 

21 

fºÛ-¿~m-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

26,310,297 18,156,933 8,153,364 0 8,153,364 

22 

¿Ëô-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-

DP.ü 

8,511,645 0 5,964,877 2,546,768 8,511,645 

23 

zôh-¼P-hzP-zhïm-qºÛ-

¾Å-ºGÝ¾-±ôGÅ-VßP.ü 

4,964,568 0 4,928,792 35,776 4,964,568 

P 

º²Ûm-BôP-hP-ºƒï¾-zºÛ-

¾Å-DÞPÅ-DG 

128,099,83

5 

70,012,143 48,407,532 9,680,160 58,087,692 
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1 hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP.ü 6,408,388 0 416,888 5,991,500 6,408,388 

2 

¾Å-‚ïh-ºhï¤Å-zÇ+ô-¿Ëm-

DP.ü 

3,987,967 0 2,845,967 1,142,000 3,987,967 

3 uÛ-Ez-¯ÛÅ-ŸÛz-¾Å-DP.ü 7,975,992 0 7,869,892 106,100 7,975,992 

4 

¿Ëô-xôGÅ-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-

¾Å-DP.ü 

3,093,363 0 3,093,363 0 3,093,363 

5 

z¾-»Þ¾-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-

¾Å-DP.ü 

1,860,776 0 1,860,776 0 1,860,776 

6 

zhï-BÛh-JÀÛP-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-

¾G-¾Å-DP.ü 

3,557,018 0 3,397,018 160,000 3,557,018 

7 hq¾-º‚ôô¼-¾Å-DÞPÅü 31,204,188 0 28,923,628 2,280,560 31,204,188 

8 

hq¾-º‚ô¼-zhï-hôm-¿Ëm-

±ôGÅü 

9,579,750 9,579,750 0 0 0 

9 

hq¾-º‚ô¼-»Ûh-VïÅ-hGï-

¯ü 

2,656,726 2,656,726 0 0 0 

10 

hq¾-º‚ô¼-uÛ-±ôGÅ-»¼-

MÅ-fïzÅ-¯ü 

52,499,766 52,499,766 0 0 0 

11 ¾Å-‚ïh-GÅô¾-±P.ü 5,275,901 5,275,901 0 0 0 

T 

uÛ-±ôGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-

DÞPÅ-DG 

1,308,514,8

52 

1,222,520,920 22,502,016 

63,491,91

6 

85,993,932 

1 VôÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 89,582,542 73,102,542 0 

16,480,00

0 

16,480,000 

2 ºyôh-zÇeïm-¾Å-DÞPÅü 

159,733,08

8 

143,517,627 0 

16,215,46

1 

16,215,461 

3 

Çoï-¾ïm-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-

DP.ü 

28,171,508 28,171,508 0 0 0 

4 ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 

184,863,71

7 

183,099,862 0 1,763,855 1,763,855 

5 Åø-„Ëô-‡-zôh-ÇÀôz-±ôGÅ-qü 571,195,94 571,195,949 0 0 0 
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དོན་ཚན་གསུམ་པ། 
དཔལ་འབོར་གྱི་དབང་ཚད་དང་རྩྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར། 

༡ གོང་གསལ་དངུལ་འབོར་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དབང་ཚད་དང། རྩྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཡོངས་རོགས་བཀའ་
ཤག་ལ་ཡོད་ཅྱིང། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་དབང་ཚད་ཁྱབ་བསྒྱུར་བ་རྒྱུ་དང། སྱིག་གཞྱི་ལྟར་གཤམ་འོག་སྱི་
ཞུ་བ་རྣམས་ལ་དགོས་ངྤེས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དབང་ཚད་དང། རྩྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་སྤྲད་དྤེ་གཏོང་ལྤེན་འགན་འཛིན་དུ་
འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཁྱབ་བརྒྱུད་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ། 

༢ དགོས་ངྤེས་དང། ཐུབ་ངྤེས་ཀྱི་བསྱི་ཚགས་དང། དུས་ནས་དུས་སུ་ལས་དོན་གྲུབ་འབས་དང། རྩྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་
བསྐྱར་ཞྱིབ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུས་ནས་བ་རྒྱུ་དང། རྩྱིས་ལོ་མཇུག་བསྡོམས་རྤེས་རྩྱིས་ཞྱིབ་དུས་ཐོག་བས་ཏྤེ་ལས་
ཁུངས་དང། སྡྤེ་ཚན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་འགྱིགས་མཆན་འཁོད་པའྱི་རྩྱིས་ཁ་དང། རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཤོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ གོང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་བ་བཞྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ་བཅས།། 

 
དོན་ཚན་བཞྱི་པ། 

ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས། 
རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གཏན་འབྤེབས་མ་གནང་གོང་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་བྱུང་སོང་བསྣན་ཏྤེ་བསྐྱར་
བཅོས་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་མང་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བ་འཐུས་བཅས།། 

༄༅།།།རྩྱིས་ལོ་།༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦།ལོའ་ིལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ཐོག་འཕར་ཆག་བྱུང་བ་ 
གཤམ་གསལ། 

ÍP.

ü ¾Å-DÞPÅü  Mãm-Iômü   h¤ÛGÅ-zÅ¾ü  

 h¤ÛGÅ-

z;¼ü  ¸Þ¼-z;ô¾ü 

    

 

Çt¼

-Vü   GTôG-Vü  

 

Çt¼

-Vü   GTôG-Vü  

 

Çt¼-

Vü  

 

GTôG

-Vü  Çt¼-Vü GTôG-Vü 

9 

6 mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅü 

274,968,04

8 

223,433,432 22,502,016 

29,032,60

0 

51,534,616 

V 

GôP-

GÅ¾ü(;+D+G+P+T)

zÇkô¤Åü 

2,018,039,1

10 

1,599,854,176   

90,397,3

44 

418,184,934 
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1 

uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-

iâP-¾Å-DÞPÅü   

    

50,000.00    

    

3,000.00          

2 

VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-

ŸÛz-DP.ü   

      

1,500.00              

3 

‚P-xôGÅ-zôh-

¤ÛºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-

DP-ü   

      

1,500.00              

4 

¿Ëô-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP-ü   

     

2,000.00              

5 

¾-hÐGÅ-zôh-¤ÛºÛ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü   

     

3,000.00              

6 

Á¼-xôGÅ-zôh-

¤ÛºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-

DP.ü   

      

1,000.00              

7 

z;º-iâP-»ÛG-

±P.ü   

   

345,974.0

0    

  

125,000.0

0          

8 

zôh-ˆÛ-ÆÛh-‚ãÅ-

Z¤Å-ŸÛz-DP-ü   

     

5,000.00              

9 

¾Å-‚ïh-ºhï¤Å-

zÇ+ô-¿Ëm-DP.ü       

  

240,000.0

0    

 

    

10 

uÛ-Ez-¯ÛÅ-ŸÛz-

¾Å-DP.ü   

     

5,000.00              

11 

hq¾-º‚ô¼-uÛ-

±ôGÅ-»¼-MÅ-

fïzÅ-¯ü               

    

105,896.0

0  

12 

VôÅ-¼ÛG-¾Å-

DÞPÅü               

     

10,000.00  
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13 

ºyôh-zÇeïm-¾Å-

DÞPÅü                 

      

5,000.00  

14 

Çoï-¾ïm-ºƒï¾-

¤fÞh-DP.ü               

     

10,500.00  

15 

ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-

DÞPÅü               

     

30,000.00  

16 

mP-ÆÛh-¾Å-

DÞPÅü             

    

10,000,000.0

0  

      

5,000.00  

  zÇkô¤Å-ÇKô¼ü 

   

-    

  

414,974.0

0  

   

-      

   

-       -    

  

10,000,000.0

0  

  

166,396.0

0  

༄༅། །༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིའཕྲོད་བསྟྤེན་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཁག་གཉྱིས་དང་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་སྔོན་རྩྱིས་
ཐོག་འཕར་ཆག་བྱུང་བ་གཤམ་གསལ། 

ÍP.ü ¾Å-DÞPÅü  Mãm-Iômü   h¤ÛGÅ-zÅ¾ü   h¤ÛGÅ-z;¼ü   ¸Þ¼-z;ô¾ü  

   Çt¼-

Vü  

 GTôG-

Vü  

 Çt¼-

Vü  

 GTôG-

Vü  

 Çt¼-

Vü  

 GTôG-

Vü  

 Çt¼-Vü   GTôG-Vü  

1 Ç~ï¾-;ôz-º±ô-‚ïh-

Ç¨m-DP.ü 

       14,000.00 

2 ¿kÛ-¾Û-Ç¨m-DP.ü        1,000.00 

3 ¤Pôm-hGº-zôh-yâG-

h¤ÛGÅ-zÅ¾-hGôÅ-

¤Dô-Tm-HÛ-ÇÀôz-IÔ 

       8,000.00 

 zÇkô¤Åü    -       -      -       -     -      -       -    23,000.00 

ཟུར་འཛར་མཉམ་དུ་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིགཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིགཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༨༠ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་ Initiative Of 
Change For Life (Asia Plataeu) མྱི་ཚེར་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་གསར་པ་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ། ཨྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་ས་
སྟྤེང་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་འདྱིའྱི་ལས་དོན་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ Panchgani ནས་ཡྱིན་པའྱི་འགན་
ཁྱྤེར་མཁན་གཙོ་བོ་ Suresh Ji དང་ Leena Khatri Ji བཅས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དྤེ་རྱིང་ཁོང་
རྣམ་པ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་ཕྤེབས་པའྱི་ Lucknow ནས་ཡྱིན་པའྱི་ Himanshu Bharat ཁོ་རང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུའྱི་ཐོག་
ལ་གོ་སྙྱིང་བང་གསུམ་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཞྱིག་དང། Sri Lanka ནས་ཡྱིན་པའྱི་ Shashika Madushan de 
Silva, ཁོ་རང་ཡང་ཞྱི་བདྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན། འདྱི་བཞྱིན་ Wimarshana Nishadi Ranasinghe 

གཞན་ཡང་ Odisha ནས་ཡྱིན་པའྱི་ Zooni Dash དྤེ་རྱིང་ཁོ་རང་ཚོ་མཉམ་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་རྱིགས་ནང་ནས་བཞྱི་ཡོད། 
ཁོང་རྣམ་པའྱི་མཚན་འདྱི་ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་ལགས་དང། དམ་ཁོ་དབང་རྒྱལ་ལགས། བཀྲ་ཤྱིས་བསྟན་འཛིན་ལགས་
དང། མཚམས་གཅོད་སོལ་མ་ལགས། དྤེ་བཞྱིན་ན་གཞོན་ནུས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ Empowering The Vision Project 
ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཉྱིད་ལགས་བཅས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་འདྱིར་
ཕྤེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེའང་། དྤེང་སང་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་
ཞྱིག་ཀང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་སུ་ཕྤེབས་པར་ང་ཚོས་དགའ་བསུ་ཞུ་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 

 

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་རྱིང་ཉྱིན་མཐའ་མ་ཡྱིན་དུས། གོས་ཚོགས་འདྱི་སྔོན་ལ་གོལ་འགོ་མཁན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་གཞྱི་རྩའྱི་ད་ལན་གོས་ཚོགས་འདྱི་སྔོན་རྩྱིས་དང་འབྤེལ་བ་ཡྱིན་དུས། གནད་དོན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཐོག་
ལ་ཞུས་ན་བསམས་སོང། གཅྱིག་འདྱི་ཉྱིན་མ་དང་པོར་༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆྤེན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། 
བགོ་གྤེང་ཡོང་སྐབས་ཐ་སྙད་བྤེད་སོད་གཏོང་སྟངས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། རྒྱ་པཎ་ཆྤེན་ཟྤེར་བ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་
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ནས་ངོས་འཛིན་བས་པའྱི་༸པཎ་ཆྤེན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཟྤེར་བ་དང། ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་བཞག་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བསྐོ་གཞག་བས་པའྱི་༸པཎ་ཆྤེན་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུ་ཞྤེས་བསྐོ་གཞག་བས་པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
བསྐོས་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུ་ཞྤེས་འཁོད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ངོས་འཛིན་བས་པ་
རྤེད་ཅྤེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་ནུས་པ་ཡན་ཆད་ཡོད་པ་འདྱི་ཡོངས་ཁྱབ་ཆགས་
སྱིད་པ་རྤེད། འདྱི་ནམ་ཡང་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བསྐོས་པའྱི་༸པཎ་ཆྤེན་བ་མ་རྒྱལ་མཚན་
ནོར་བུ་ཞྤེས་མཚན་འདྱི་ཟུར་དུ་འབོད་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་མྱིན་གྱི་གཞྱི་རྩའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
མང་ཆྤེ་བ་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ལན་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་བསྡོམས་ནང་དུ་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ཡག་ཐག་གཅོད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་དང། ལོ་རྤེ་བཞྱིན་དུ་འགོ་སོང་ཡྱིན་ནའང་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེའྱི་
ཐབས་ཤྤེས་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གནང་ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དངུལ་ཨ་རྱི་གཙོས་པའྱི་ཁྤེ་ཎ་ཌ་བཅས་ནས་དངུལ་ཡོང་
རྒྱུ་དྤེ་འདའང་ཡོད། དྤེ་དག་བར་བརྒལ་ཞུ་གྱིན་ཞུ་གྱིན་བས་ནས་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ཡག་
ཏུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། ཡང་ཁ་སང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དྤེབ་ཐོག་ནས་འདྱིར་གོས་ཆོད་ཁྱྤེར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་
སུ། ཡང་གཅྱིག་བས་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཁ་ཤས་ནས་ཡང་གོ་ནོར་ཐྤེབས་མྤེད་དམ་བསམས་སོང། ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་
གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་མ་རོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོ་ནོར་ཐྤེབས་སྱིད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། བཀའ་ཤག་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་ན་
བསམས་སོང། གཞྱི་རྩའྱི་ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ཕག་རོགས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་ནས་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་གསུངས་ཟྱིན་སོང་སྟྤེ། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་གསལ་པོ་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་
པ་མྤེད་དམ་བསམས་སོང། ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུ་འདྱི་འདྱིའྱི་སྔོན་གྱི་བཀའ་ཤག་ནས་ ༢༠༠༧ བར་དུ་གནང་བཞག་པ་འདྱི་གནང་
ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་ནང་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དྤེ་དུས་སྐབས་སུ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཧ་གོ་མ་སོང་ཞྤེས་གསུང་མཁན་
མང་པོ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་དུས་ཆག་ཡང་གནང་བ་འདྱི་ ༢༠༠༧ བར་དུ་ཆག་ཡང་གནང་བཞག་པ་འདྱི་ཡོད་བཞག་པ་དང་། ཡྱིན་
ནའང་ཁ་སང་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ག་རྤེ་བྱུང་བ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ༢༠༡༤ བར་དུ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ག་རྤེ་བས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རྤེད། འདྱིར་ང་ཚོས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཏྤེ་ ༢༠༠༨ ནས་བས་ཏྤེ་ ༢༠༡༤ བར་དུ་
ལོ་ ༨ རྱིང་གནང་རྒྱུའྱི་ཆག་ཡང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་མཁན་བྱུང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ག་རྤེ་རྤེད་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཆག་ཡང་ཟྤེར་མཁན་འདྱི་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གནང་བ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔྱ་ཁལ་ལག་དྤེབ་ཕུལ་སྡོད་
མཁན་ཚོས་སྔོན་མ་ ༢༠༠༧ ལ་གཅྱིག་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ ༢༠༡༥ གཅྱིག་གནང་སོང། རྤེས་མ་ཡང་བསྐྱར་གཅྱིག་ཡོང་རྒྱུ་
རྤེད་འདུག་ཅྤེས་མྱི་མང་ནང་དུ་གོ་ནོར་ཐྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། གནང་མཁན་ཚོར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་མ་གནང་བར་ལོ་འགའ་
ཤས་སྒུག་པ་ཡྱིན་ན། ཆག་ཡང་རྱིགས་རག་རྒྱུ་ཡོད་དམ་བསམ་བསམ་གྱི་གོ་ནོར་ཐྤེབས་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་པར་བརྤེན་ནས། 
ཆག་ཡང་འདྱི་ ༢༠༠༧ བར་དུ་རག་འདུག ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་སྤེར་རྤེ་རྤེའྱི་ནང་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་ལ་རག་ལུས་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། སོར་མོ་ ༨༠༠ འདྱི་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༥ བར་དུ་སོར་མོ་ ༨༠༠ འདྱི་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕུལ་མཁན་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན་ཕུལ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ག་རྤེ་གནང་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། འདྱི་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད། 
སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་ཞུས་ནས་ང་སོར་མོ་ ༨༠༠ སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དཔལ་འབོར་གནས་
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སྟངས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཁོ་རང་གྱིས་སྙན་ཞུ་ཞྱིག་ཕུལ་ནའང་
རྤེད། ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་མྱིང་ཐོ་འདྱི་དག་ཕོགས་བསྱིགས་བས་ནས། ནང་མྱི་
འདྱིས་སོར་མོ་ ༨༠༠ ཌོ་ལར་ ༨༠༠ གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཌོ་ལར་ ༨༠༠ གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ ༧༠༠ 
གནང་ཐུབ་མཁན། ༦༠༠ གནང་ཐུབ་མཁན། ༤༠༠།༥༠༠།༡༠༠ གནང་ཐུབ་མཁན་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཡོད་དུས། ག་ཚོད་གནང་
ཐུབ་པ་འདྱི་འཁོད། གནང་མ་ཐུབ་པ་འདྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་མྱིང་གཞུང་ག་རྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་ཕོགས་
བསྱིགས་གནང། འདྱི་དྤེར་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ལ་འབོར་བ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་ནས་ང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་ལ་མྱི་མང་ནས་དྤེ་ཙམ་གྱིས་
གནང་མ་ཐུབ་མཁན་འདུག དྤེ་དག་ལ་ཆག་ཡང་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་རྒྱུན་ལས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། རྒྱུན་ལས་ནས་
དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ནས་དངོས་གནས་རང་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ལ་བརྤེན་ནས་གནང་ཐུབ་ཀྱི ་མྱི་འདུག་ན། 
ཆག་ཡང་གནང་ནས་ཆག་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འདྱི་རྤེད། འདྱི་གསུངས་ཡོང་
སྐབས་ད་ལྟ་བང་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕར་ཕྤེབས་ནས། མྱི་མང་གྱིས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གང་འད་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་
ན། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་མྱིང་ཐོ་ཕུལ། རྒྱུ་མཚན་ཕུལ། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་མྱིང་ཐོ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཕོགས་བསྱིགས་གནང། 
ཇྱི་ཙམ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་དང་ཇྱི་ཙམ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་དག་ཚང་མ་ཕོགས་བསྱིགས་གནང་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་
ཕུལ། བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱུན་ལས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཡོད་པ་
རྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱི་དྤེ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཡང་སོར་མོ་ཌོ་ལར་ ༨༠༠ ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། ཐབས་ལམ་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་
བསམ་པ་དྤེ་འད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་ཁ་སང་གཅྱིག་བས་ན་ཡང་གོ་ནོར་ཐྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་
གསལ་བཤད་བཏོན་རྒྱུ་རང་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་བཞྱིན་སྔོན་རྩྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་གོས་ཚོགས་ཐྤེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་བྱུང་
བ་རྤེད། བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ཚུར་རྩྱིས་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་གནས་སྟངས་གང་འདར་སྤེབས་ཡོད་དམ་ཞྤེས་གཞྱི་རྩའྱི་ཤྤེས་
རྱིག་བཀའ་བོན་ནས་གསལ་བཤད་གནང་སོང། ད་ལན་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་གྱི་ཤྤེས་རྱིག་བོན་ཆྤེན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ལ་ཕལ་ཆྤེར་ཐྤེངས་ ༣༠ མན་ཙམ་ཞྱིག་བཅར་ནས་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། བར་ཆད་ཟྤེར་ནའང་
འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཀང་འགྱུར་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་པར་བརྤེན་ནས། བོན་ཆྤེན་ཁོ་རང་གསུམ་བརྤེས་ཟྱིན་པ་རྤེད། Kapil 
Sibal ནས་ Pallam Raju ནས་བས་ཏྤེ་ Simriti Irani དྤེ་བཞྱིན་དྲུང་ཆྤེ་གསུམ་ཙམ་བརྤེ་པོ་བརྒྱབས་སོང། འདྱིའྱི་བར་
ལ་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཐྤེངས་བཞྱི་མྱིན་ནའང་ཐྤེངས་གསུམ་ཙམ་བརྤེ་པོ་རྒྱག་ཡོང་སྐབས། མྱི་གསར་
པ་རྤེ་རྤེ་སྤེབས་ཡོང་དུས། འགྤེལ་བཤད་རྤེ་རྤེ་རྒྱག་དགོས་པར་བརྤེན་ནས་ལྷག་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཉྤེ་ཆར་བོན་ཆྤེན་བརྤེས་པ་རྤེད། 
དྲུང་ཆྤེ་བརྤེས་པ་རྤེད། བོན་ཆྤེན་དང་དྲུང་ཆྤེ་དང་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ལས་བྤེད་ཡྱིན་
ནའང་གནས་སྐབས་རྱིང་ལ་བཞུགས་མཁན་ཡྱིན་དུས། ཁོ་རང་ཚོར་ང་ཚོར་ཐྤེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འབྤེལ་བ་ཞུས་པར་བརྤེན་ནས། 
འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་མོལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་འགོ་བསྡད་ཡོད་ལ། སོབ་གྲྭ་རྩྱིས་ལྤེན་རྒྱུར་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་འབད་
བརྩོན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བས་པ་ནང་བཞྱིན། ཉྤེ་ཆར་ཁོ་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ལ་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཕོགས་ལ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
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ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་རྩྱིས་ལྤེན་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ Tibetan 
Rehabilitation Policy Act སྐོར་ལ་ད་ལྟ་འདྱིར་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཞྱིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་ཟྱིན་སོང། 
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་དང་། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་དྤེ་ལྟྤེ་གནས་ཡྱིན་དུས། འདྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཆ་དྤེ་དག་གཅྱིག་བརན་པོ་བྱུང་ན་
བསམ་ནས། ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དྤེ་དག་ཁྱིམས་མཐུན་ཐོག་ནས་བརན་པོ་ཆགས་རྒྱུའྱི་
འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྲུབ་འབས་ཀང་གང་ལ་གང་ཙམ་སྱིན་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་
ལས་ཁུངས་ཁག་ཡོད་བཞག་པ་དྤེ། ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དོན་
གཅོད་གནད་འགག་ཆྤེ་བ་ཆྤེ་བ་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཉོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོ་གཟྱིགས་
པ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམས་ནས། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་ཉོས་གྲུབ་པ་དྤེ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཉྤེ་ཆར་ཉྱི་ཧོང་གྱི་དོན་གཅོད་དྤེའང་ཉོས་གྲུབ་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་གཞྱི་རྩའྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་
གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡང་ལས་ཁུངས་དོན་གཅོད་ཁག་གཞན་དག་དྤེ་འདའྱི་གནད་འགག་ཆྤེ་བའྱི་དཔྤེར་ན་སྤེལ་
ཇམ་དང་སར་སྱིལ་ལྟ་བུ། དྤེ་འད་ང་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་ཡོད། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་དཔལ་འབོར་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དྤེ་
དག་ཐོག་ལའང་འབད་བརྩོན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ངས་གཅྱིག་དྤེ་ཞུ་དགོས་མྱིན་ནམ་བསམས་
སོང། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་སྐུ་དབང་གནང་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ། ང་རང་ཚོར་བཀའ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་
པ་རྤེད་ཞུས་ན། ཕུགས་ནས་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་སོ་སོའ་ིརྐང་པའྱི་ཐོག་ལ་ལངས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྤེད་རྒྱུ་ཞྤེས་བཀའ་གསལ་པོ་གནང་
ཡོང་དུས། དྤེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ལྟྤེ་གནས་ཡྱིན་དུས། འདྱི་
ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོ་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་འདྱི་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། འདྱི་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཇྱི་
ཙམ་གྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ནས་ངོས་ལྤེན་དང་ངོས་འཛིན་ཡོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། དྤེ་བཞྱིན་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་
ཁག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ཐོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིས་ཕུགས་བརན་རྒྱུར་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱབ་
སྐྱོར་རག་རྒྱུར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རོགས་དངུལ་ཐོབ་རྒྱུར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
ང་ཚོ་ཚང་མས་འབད་བརྩོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་
ཡྱིན་དུས་གསར་འགྱུར་གྱི་མཁས་པ་འགའ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་ཐྤེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཁོ་རང་ཚོར་ལམ་སྟོན་ཞུས་མོང། 
༢༠༡༠།༢༠༡༡།༢༠༡༢། ནས་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་ Harvard མཐོ་སོབ་ནས་མཁས་པ་ཞྱིག་ལ་བགོ་གྤེང་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་
ཁོ་རང་ཚོས་ ༡༩༠༠ ནས་བས་ཏྤེ་ལོ་ ༢༠༠༠ བར་དུ་ལོ་ ༡༠༠ རྱིང་ལ་བོད་དོན་ཐོག་ནས་དྤེ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསར་
འགྱུར་གང་འད་བས་ནས་ཐོན་འདུག་ཅྤེས། ཁོ་རང་གྱིས་ལོ་བརྒྱའྱི་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ཚགས་པར་ནང་དུ་ཐོན་བཞག་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིབ་
འཇུག་བས་ནས་མཐའ་དོན་ཁོ་རང་གྱི་འབབ་རྒྱུ་འདྱི་གང་དུ་འབབ་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་༸གོང་ས་
མཆོག་དང་བོད་ཟྤེར་བའྱི་ཐ་སྙད་གཉྱིས་དྤེ་གཅྱིག་མཚུངས་ལྟ་བུ་རྤེད་འདུག གངས་ཀ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ ༡༠ དང་ ༧ རྤེད་
འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་ ༡༠ ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བོད་འདྱི་ ༧ ཡོང་གྱི་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་འདྱི་གཉྱིས་ཀ་མཉམ་དུ་
འགོ་སྡོད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཁྱྤེད་རང་ཚོར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་བོད་དང་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་འདྱི་ཚད་མཐོ་པོ་རྤེད་འདུག 
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རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་རྒྱུ་དང་། འདྱིར་དཔག་པའྱི་མཐོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ངོས་ལྤེན་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་གཞྱི་འདྱི། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འབད་བརྩོན་བྤེད་དགོས་པ་མང་པོ་འདུག འདྱི་སོང་ཙང་
དཔྤེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་གསུངས་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་ཡོང་སྐབས་ང་ཚོའྱི་བོད་དང་བོད་དོན་སྐོར་
ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འད་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ཆ་བཞག་ན་ Tibet Policy Act ཨ་རྱི་
གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་འབྤེབས་བས་བཞག་པའྱི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་སྐོར་ནས་ཞྱིབ་ཕྲ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་བས་ཏྤེ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་བར་དུ་འཁོད་རྒྱུ་འདྱི་ལྷག་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ཡུ་རོབ་གོས་
ཚོགས་གཙོས་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཁ་སང་ང་ཚོས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དཔར་སྐྲུན་བས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ལ་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ༢༠༠༥ ནས་བཟུང་ ༢༠༡༤ བར་དུ་གོས་ཚོགས་ཁག་གྱི་ནང་དུ་གོས་ཆོད་འཇོག་བཞག་པའྱི་ནང་དུ་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་ཞྤེ་བཅུ་ཞྤེ་གངས་ཤྱིག་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་བཞག་པ་འདྱི་ཧ་
ཅང་གསལ་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕལ་ཆྤེར་ ༡༨།༡༩ འདྱི་ ༢༠༡༡ རྤེས་སུ་རྤེད་འདུག ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་གྱི་ནང་དུ་
ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟྤེར་བ་འདྱི་འཁོད་མྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་འདྱི་བོད་
གལ་ཆྤེ་ཤོས་བརྩྱི་དགོས་ཀྱི་ཡང་རྤེད་ལ། བོད་ཀྱི་དོན་དུ་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། གོས་ཆོད་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་མཉམ་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟྤེར་བ་འདྱི་འཁོད་མྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་
དུས་ཁོ་རང་གྱིས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དངས་ཡོང་དུས། གཞྱི་རྩའྱི་བོད་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་དོ་སྣང་ཡོད་པ། རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ་
ཨ་ཅང་ཅང་། ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་གཞྱི་དྤེ་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ ་མང་པོ་འདུག 
འདྱིར་བལྟས་ནས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་འདུག་ཅྤེས་ལམ་སྟོན་
ཕྤེབས་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་རྤེས་སུ་ ༢༠༡༣ ལོར་བསྐྱར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཡོད་སྐབས། ད་ལྟའྱི་ཆར་གང་འད་འདུག་ཟྤེར་དུས། 
ཡང་གསར་འགྱུར་མཁས་པ་ཁོ་རང་གྱིས་ག་རྤེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གསར་འགྱུར་ཁག་ནས་དོན་སྟངས་ཐོག་
ནས་རྤེད་དཱ། བདུན་ཕྲག་རྤེ་རྤེའྱི་ནང་དུ་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་འདྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཐྤེངས་ ༡༠།༡༡ ཙམ་ཐོན་
ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྱིད་སྐྱོང་ཟྤེར་བའྱི་ཐ་སྙད་འདྱི་ཐྤེངས་གཅྱིག་དང་ཐྤེངས་གཉྱིས་ལས་དོན་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་དོན་སྤེབས་པ་རྤེད། འདྱི་གང་འད་བས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ཡོང་དུས། རྒྱལ་སྱིའྱི་གསར་འགྱུར་འགོ་སྟངས་
ཀ ྱི་ཐ ོག ་ནས ་ས ྱིད ་སྐྱ ོང ་ཟ ྤེར ་རྒྱུ ར ་ Prime Minister ཞ ྤེས ་བ ྱིས ་བ ཞག ་དག ོས ་འདུག  Central Tibetan 
Administration ལ ་ Tibetan Government in-Exile ཞ ྤེས ་བ ྱིས ་བཞག ་ག ྱི་འདུག  ད ྤེར ་བར ྤེན ་ Central 
Tibetan Administration འདྱི་དོན་རྒྱུར་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འབད་བརྩོན་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག སྱིད་སྐྱོང་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཐོན་
རྒྱུར་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་འབད་བརྩོན་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་དུ་ང་ཚོས་ག་རྤེ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཐོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད། སྱིད་སྐྱོང་ལས་
ཁུངས་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། སྱིད་སྐྱོང་ཐ་སྙད་འདྱི་དོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་སྤེར་ཐོན་པ་ཡྱིན་
ན། བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་སྤེར་འདྱི་སྔ་ཕྱི་མ་གཏོགས་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས་ལྷག་གྱི་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ལས་ཁུངས་
འདྱི་ལྷག་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་
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ལམ་ཁག་ནས་ཐོན་སྟངས་ལ་ཡྱིན་ནའང་འབད་བརྩོན་བྤེད་དགོས་པ་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པར་བརྤེན་ནས། ཉྤེ་ཆར་ང་ཚོ་ཚང་མས་
རྤེད། བཀའ་ཤག་ཕག་རོགས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་དུས། 
དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་གསོས་ན་བསམ་ནས་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཀང་ཐ་སྙད་བྤེད་སོད་གཏོང་
སྟངས་དང་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུར། དྤེ་རྱིང་ངས་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན། ཉྤེ་ཆར་ང་ 
Barcelona།ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡུ་རོབ་སྱི་འཐུས་ནས་གསར་འགོད་པ་ ༢༠ ཙམ་ཉྱིན་མ་གཉྱིས་དང་ཕྤེད་ཀ་གསུམ་
ཙམ་ལས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། གསར་འགོད་པ་ ༢༠ རྩ་གངས་དྤེ་འད་མཉམ་དུ་དུས་ཚོད་བསྱིགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་
བརྒྱུད་ནས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའྱི་ཐོན་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་འདྱི་གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་དོན་རྒྱུ་དང། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་རྒྱུ། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་གཞུང་ལམ་ཁག་ནས་ང་ཚོར་
ངོས་ལྤེན་ཡན་ཆད་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་འདྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་འདྱི་རང་རྤེད་བསྡད་འདུག ལས་འགུལ་ཇྱི་ཙམ་མང་བ་སྤེལ་བ་ཡྱིན་
ནའང་འདྱིར་དཔག་པའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་རག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་
བསྡད་པ་འདྱི་ Paris ལ་ཉྤེ་ཆར་ལས་འགུལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་བ་རྤེད། འདྱི་ཁོ་ཡུ་རོབ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་
གཙོས་པའྱི་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སྤེལ་ཡོང་སྐབས། གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་
ཁག་གྱིས་ལས་འགུལ་ཇྱི་ཙམ་མང་བ་སྤེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེའང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་ཡྱིན་ནའང་ཆྤེན་པོ་
ཡོད་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོང་སྐབས་ང་རང་ཚོའྱི་གོགས་པོ་རྱིང་པ་དྤེ་དག་ཀང་ཕྤེབས། མཉམ་དུ་ད་ལན་
བོད་པའྱི་མྱི་མང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོས་ངོ་ཤྤེས་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྤེ་རྤེ་གཉྱིས་རྤེ་མཉམ་དུ་མཉམ་དུ་ཡོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
དྤེར་དཔག་པའྱི་བོད་དོན་སྐོར་ནས་ཁྱབ་སྤེལ་བ་རྒྱུ་དང་རོགས་པ་མང་བ། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དྤེ་སོང་ཙང་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ་འདྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཡྱིན་
ནའང་ཁ་སང་སྔོན་མའང་ཞུས་མོང། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ Opinion piece བྱིས་རྒྱུ་དྤེའང་དངོས་གནས་
རང་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་བྱིས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་ས་ཡ་མང་པོར་ཁྱབ་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་བསྡད་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་
ནས་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཉྤེ་ཆར་༸གོང་ས་མཆོག་
སྐུ་ཕྲྤེང་ ༡༥ པའྱི་ཡང་སྱིད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་གཅྱིག་བཤད་པ་དང། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་
ལན་འད ྤེབས ་བརྒྱབ་བཞག ་པ ་ད ྤེ་ཡག ་པ ོ་འདུག ་ཅ ྤེས ་གསུངས ་ས ོང།  ད ྤེའ ྱི་ར ྤེས ་སུ ་ Time Magazine དང་ 
Washington Post དང་དྤེ་དག་གྱིས་རྩོམ་དྤེ་འད་འབྱི་རོགས་གནང་ཞྤེས་ངའྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ཡྱི་གྤེ་ཁག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
སྤེབས་སོང་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཚུགས་པར་བརྤེན་ནས་ཐད་ཀར་འཕྲལ་དུ་ཚགས་པར་ཁག་གཉྱིས་གསུམ་ཙམ་ལ་བྱིས་
ཐུབ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག་སྟྤེ། བྱིས་ཐུབ་མ་སོང་། ཕལ་ཆྤེར་གཟའ་ཟླ་བ་ལ་ Time Magazine དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྙན་གགས་ཆྤེ་
ཤོས་འདྱི་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྩོམ་ཞྱིག་འདོན་རྒྱུར་གོས་ཚོགས་ཚོགས་བསྡད་པའྱི་ཞོར་དུ་འབྱི་གྱིན་འབྱི་གྱིན་བས་པ་ཡྱིན། དྤེ་
འད་ཡྱིན་ནའང་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་མང་པོ་གནང་བ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཡོངས་ནས་ཁྱབ་བསགས་ལ་དཔག་པའྱི་མྱིའྱི་མཐོང་སྣང་
དང་མཐོང་སྣང་ལ་དཔག་པའྱི་གཞུང་ནང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར། གཞན་ཡང་མྱི་དང་མྱིའྱི་དབར་གྱི་འབྤེལ་བ་ཆགས་
པར་བརྤེན་ནས་རོགས་དངུལ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་འདུག དྤེར་
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བརྤེན་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་
ནས་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ད་ལན་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་གནང་སོང། དྤེ་བཞྱིན་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དྤེ་དག་ཚང་
མ་བཀའ་ཤག་ནས་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཏན་ཏན་རང་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་
ཡྱིན་དུས་མང་གཙོའྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་འགན་ཡོད་སྟབས། དགོངས་ཚུལ་གང་འད་
ཞྱིག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོ་སྤེར་གྱི་ཚོར་བ་དྤེ་ཟུར་དུ་བཞག་ནས་སྱི་པ་དང་རྩ་དོན་རང་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་
དགོས་པ་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལན་སྔོན་རྩྱིས་རང་དང་འབྤེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། 
རྣམ་པ་ཚོ་ཉྱིན་གུང་རྒྱབ་ཏུ་ཕལ་ཆྤེར་སོ་སོའ་ིབཞུགས་སར་ཕྤེབས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་སྟབས། ས་ཐག་རྱིང་པོ་ཡོད་མཁན་ཚོར་
ཕྤེབས་ལམ་ལ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བ་དང། ཟླ་བ་དྲུག་མ་མཇལ་བར་དུ་བཀྲ་ཤྱིས་བདྤེ་ལྤེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལགས་འོང། གཏན་འབྤེབས་བྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན། དགག་བ་མྤེད་པར་བརྤེན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་རྤེས་ཀྱི་
ལས་རྱིམ་འདྱི་ལས་དོན་འཕྲོ་སྐྱོང་བ་རྒྱུ་འདྱི་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གང་གཟབ་
གཟབ་ཅྱིག་བལྟས་པའྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན། ཕལ་ཆྤེར་ལྷག་མྤེད་པ་ཡོད། ལས་དོན་འཕྲོ་སྐྱོང་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་འད་ལྷག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། 
ཚོགས་དྲུང་མཆོག་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། 
 
ཚོགས་དྲུང་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཡྤེ་ཤྤེས་སོལ་མ་མཆོག སྐུ་གཟུགས་བདྤེ་
མྱིན་ལ་བརྤེན་ཕྱི་ཚེས་ ༢༣།༢༤།༢༥ བཅས་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་དགོངས་ཤོག། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག ལས་དོན་
གཞན་གྱི་ཆྤེད་ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་དོའ་ིཚོགས་ཐྤེངས་གཉྱིས་རྱིང་དགོངས་ཞུ། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་མཆོག བཟློག་
མྤེད་ལས་དོན་གལ་ཆྤེ་ཞྱིག་གྱི་རྤེན་པས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༦།༢༧ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་དགོངས་ཞུ། སྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་
མཆོག་ཕྱི་ཚེས་ ༢༧།༢༨། ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་དགོངས་ཞུ་གནང་སོང་བ་བཅས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་ཤོག་
ཁག་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་དྲུག་པ་དྤེ་ཚོགས་གཙོའྱི་མཇུག་བསྡོམས་གཏམ་བཤད་དྤེ་རྤེད། 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་མཇུག་བསྡོམས་གསུང་བཤད། 
དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དྲུག་པ་དྤེ། ཚོགས་གཙོའྱི་མཇུག་བསྡོམས་གཏམ་བཤད་རྤེད། སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པ་མཇུག་བསྱིལ་རན་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཕོགས་ཡོངས་ནས་ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་གང་བྱུང་བའྱི་བསྡོམས་འད་ཞྱིག་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་གཞྱིར་བཟུང་བས་ཏྤེ། ཚོགས་
འདུ་འགོ་བཙུགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཚོགས་གཙོས་དབུ་འབྤེད་གཏམ་བཤད་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ཚོགས་འདུ་མཇུག་བསྡུས་པའྱི་
སྐབས་ལ་མཇུག་བསྡོམས་གཏམ་བཤད་ཅྤེས་བ་ལམ་ཡོད་པ་རྤེད། དབུ་འབྤེད་གཏམ་བཤད་དང་མཇུག་བསྡོམས་གཏམ་
བཤད་གཉྱིས་པོ་དྤེ་ཚོགས་གཙོའྱི་ཐག་གཅོད་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་རྤེད། དྤེ་
ཐུགས་ལ་ངྤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
 དྤེ་ནས་ཕོགས་ཡོངས་ནས་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བར་ཆད་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་འཕྲད་པ་མ་
གཏོགས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་དྤེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་འགན་བསྐུར་བ་ནང་བཞྱིན་བས་ཏྤེ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བསྒྲུབས་ཐུབ་པ་དྤེ་
ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འད་བྱུང་བ་དྤེ་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོ་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་རྤེད། དྤེ་
བཞྱིན་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་
ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་དྤེར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱི་འགོ་
ཚུགས་པའྱི་སྐབས་དུས་ནས་ཅུང་ཙམ་བོ་མྱི་བདྤེ་བ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་སོང་། ལས་རྱིམ་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འད་ཞྱིག་
ལངས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་བས་ཏྤེ། ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་བར་ཆད་དང་གདོང་ལྤེན་
བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་འད་རང་བཞྱིན་གྱིས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད། གནད་དོན་ག་རྤེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རྒྱུ་དང་རྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་འཛོམས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱུ་དང་རྤེན་
གཅྱིག་ཁོ་ན་མྱིན་པར་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་རྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྤེན་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད། ད་རྤེས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
འདྱི་འད་བས་ཏྤེ་ཡོང་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་སྤེར་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་རྤེས་ཅུང་ཙམ་བོ་མ་བདྤེ་བ་ཞྱིག་སྟྤེ་གོས་
ཚོགས་སྟངས་འཛིན་བས་པའྱི་སྐབས་ལ་སྐབས་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་རྤེ་ཟུང་གྱིས་ཐད་ཀར་ལན་བརྒྱབས་ཡོང་བ་དྤེ་ཚོགས་
གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་གྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་བྤེད་མཁན་དྤེ་སྔོན་མ་ཡང་ཕྤེབས་ཡོད་པ་
རྤེད་ལ། མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཟབ་གཟབ་
གནང་དགོས་པ་དང་། སོ་སོ་སྤེར་གཅྱིག་པོའ་ིདོན་དག་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་མ་རྤེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་ལས་ཀ་
བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་སྱི་པའྱི་དོན་དུ་ལས་ཀ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་སྤེམས་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
འགོ་སྟངས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་འགོ་ཐུབ་དགོས་པ་ལྟར། སྔོན་མ་ནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་
རྤེད་ལ། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ཚད་དང་ལྡན་པ་འགོ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་
ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ང་རང་སྤེར་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་སྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་
སྐབས་ལ་ཡང་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་རང་སྤེར་གྱི་ངོས་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཡྱིན། གཙང་མ་གཙང་རང་ཡྱིན། དྤེ་ལ་
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ངོ་གནོང་དགོས་པ་དང་ཞུམ་དགོས་པ་དྤེ་འད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་སྤེར་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་འད་
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྤེབས་པ་རྤེད། 
 དྤེ་བཞྱིན་དུ་གནད་དོན་གཞན་པ་དྤེ་འད་ཡང་བསྐྱར་ཡང་བསྐྱར་བས་ཏྤེ་སྤེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཚོགས་གཙོའྱི་རྤེ་
བར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་པ་དང་མྱིན་པ་མྱིན་པར་བས་ཏྤེ་གཙང་མ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས། དྤེ་ཡང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུགས་འགན་
བཞྤེས་ཏྤེ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གྤེང་མྱི་དགོས་པ་དང་། གནད་དོན་གཞན་པ་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཡང་བསྐྱར་ཡོང་བསྡད་པ་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་
མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ངོས་འཛིན་གང་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་ཚོ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུངས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
མ་འོངས་པར་དྤེ་དང་དྤེ་འད་བའྱི་རྱིགས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གྤེང་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་གྱི་རྤེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་དགོངས་
པ་ལ་འཇགས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། 
 ངས་གོང་དུ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཉྱིན་དང་པོ་གཉྱིས་པ་ནས་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྱི་ཞྱིག་ལངས་ཡོང་གྱི་འདུག་བསམ་
པ། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་སྤེམས་ནང་ལ་མྱི་བདྤེ་བ་ཞྱིག་བྱུང་བསྡད་པ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་འགོ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བརོད་གཞྱི་གང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་ཁོ་རང་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གསུངས་པ་དང་། དཔྤེར་ན་གདུང་
སྤེམས་མཉམ་བསྐྱྤེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོའྱི་བོད་ནང་ལ་གཞྱིས་ལུས་མྱི་མང་གྱིས་སོ་སོའ་ིསོག་ཡན་ཆད་
བོས་བཏང་སྟྤེ་དཀའ་སྡུག་མང་པོ་ཞྱིག་མོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་མྱི་སྤུན་མཆྤེད་ཚང་མར་སྤེམས་ནད་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་བཙོན་ཁང་ནང་ལ་ལྷག་བསྡད་པ་དང་། བཙོན་ཁང་ནང་ལ་མ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ནའང་ལུས་སྤེམས་གཉྱིས་
ཀར་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་འཕྲད་སྡོད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་གདུང་སྤེམས་མཉམ་བསྐྱྤེད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། གདུང་
སྤེམས་མཉམ་བསྐྱྤེད་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་དུས་སྐབས་ལ། དོན་དྤེ་ལ་ཕན་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་བར་ལ་
བཀའ་མོལ་གཞན་པ་དྤེ་འད་མ་བསྤེས་པ་ཡྱིན་ན། གདུང་སྤེམས་མཉམ་བསྐྱྤེད་ཀྱི་གོས་འཆར་དྤེ་ཡང་ང་ཚོས་གཟྱི་བརྱིད་དང་
ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་
བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་
གསུངས་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོ་དྤེའྱི་གསུང་སྟངས་ལ་དངོས་གནས་དགའ་སོབས་བྱུང་། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་
གསུངས་སོང་། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བར་དྤེར་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོལ་ཁ་དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ང་
ཚོ་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཟྤེར། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་བཀའ་དྱིན་མ་ཆྤེ་ས་ཞྱིག་སུ་ཡོད་པ་རྤེད། ཚང་མ་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་
རྤེད་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་འདྱིར་ཁ་ལྷམ་མྤེར་བསྡད་པ་དང་འཛོམས་ཐུབ་པ། སོབས་པ་བས་ཏྤེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་ཐོན་ཐུབ་པ། 
ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་དྤེ་བརན་པོ་བས་ཏྤེ་བསྡད་ཐུབ་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གང་ལྟར་སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྱི་སྤེར་གང་
འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཚང་མའྱི་དགྤེ་བའྱི་རྩ་བ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། ཐུག་ས་དྤེ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་ཐུག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་
མ་གཏོགས། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ང་ཡྱིན། ཁོ་ཡྱིན་ཞྤེས་བཤད་མཁན་སུ་ཡོད་ནའང་སོ་སོའ་ིནང་ལ་བསམ་བོ་ཞྱིག་
བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་མྱིན་གོ་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལས་བཀའ་དྱིན་ཆྤེ་བ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གྱི་སྐབས་དྤེ་ལ་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་རང་གྱི་སང་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཡག་པོ་
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བས་ཏྤེ་གསུངས་ཐུབ་པ་དང་། བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གྱི་གོས་ཆོད་དྤེ་ཡང་གཟྱི་བརྱིད་ཀྱི་སང་ནས་འཇོག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན། དྤེ་ཁོ་རང་དོན་དག་གཅྱིག་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྱིར་བཏང་ནས་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་མྱི་གཅྱིག་
གཅྱིག་ལ་བརྤེན་དགོས་པ་དང་། སྱི་ཚོགས་གཅྱིག་གཅྱིག་ལ་བརྤེན་དགོས་པ་ཡྱིན་དུས། རོག་ད་ཆྤེ་ཕྲ་ཆུང་གསུམ་ཡོང་གྱི་རྤེད། 
ཡོང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ང་རང་ཚོས་གདོང་ལྤེན་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རྤེད། སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་ལས་འགན་
རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དཔྤེར་ན་ང་ཚོགས་གཙོ་བས་ནས་ལོ་དྲུག་ལྷག་ཅྱིག་འགོ་བཞྱིན་འདུག ལོ་དྲུག་ལྷག་ཅྱིག་དྤེའྱི་ནང་ལ་ག་
ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་རོག་ད་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ན་ཆུང་ངུ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། ཆུང་ངུ་ཡོད་ན་མྤེད་པ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་
ཀྱིས་བས་བསྡད་ཡོད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་
རྤེད། ལས་དོན་སང་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་ཚང་མའྱི་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བ་རྒྱུ་དྤེའྱི་སང་ལ་འབད་བརྩོན་བས་ཏྤེ། དཔྤེར་ན་
འབོར་ཤོབ་མྱིན་ཏྤེ་ཡྱིན་ནའང་སྐབས་ ༡༥ སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་དོན་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་བསྒྲུབས་ཐུབ་སོང་
བསམ་པ་ཞྱིག ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཕྱིའྱི་མྱི་རྱིགས་ལ་བོད་དོན་དྱིལ་
བསགས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་འགོ་ཐུབ་སོང་བསམ་པའྱི་སོབས་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད། མྱི་
མང་གྱི་ནང་ལ་ཡང་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་དང་། སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་དྤེ་མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སྱི་པའྱི་ལས་འགན་ཡག་པོ་ཞྱིག་བསྒྲུབས་སོང་བསམ་བསམ་འད་པོ་ཞྱིག་
གྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་མྱི་མང་གྱིས་ཚུར་བཤད་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་འད་མྱི་མང་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། 
རང་བཞྱིན་གྱིས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུར་ནུས་པ་འཐོལ་པ་ཞྱིག་དང་སྤེམས་ཤུགས་འཐོལ་པ་ཞྱིག་བསྐྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མའྱི་གྲུབ་
འབས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་སྐབས་ ༡༥ པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐྤེངས་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ལྷག་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་དོན་རང་ལ་བསམ་བོ་བཏང་སྟྤེ་ལས་འགན་ཁུར་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱིས་
གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་དྤེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་རྤེད། དུས་ཚོད་མང་ཤོས་དྤེ་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་སང་ལ་
བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། སྔོན་རྩྱིས་ཁྱོན་བསྡོམས་པའྱི་གང་ལྟར་ ༢༠༡༤།༢༠༡༥ ལོའ་ིད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ཉྱིན་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྤེས་སུ་
མཇུག་བསྡུ་འགོ་བ་དྤེའྱི་ནང་གྱི་བསྡོམས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་སོར་ས་ཡ་ ༢༢༡༢ འདྱི་འད་ཞྱིག་
འགོ་སོང་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མཚུངས་ང་ཚོའྱི་བསྐྱར་བཅོས་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་
རྤེད། སོང་འཆར་དྤེ་ས་ཡ་ ༢༢༡༢ དང་། ཚུར་ཡོང་འཆར་དྤེ་ས་ཡ་ ༢༠༤,༥ བས་ཏྤེ་ཁ་མ་འདུམ་པ་ས་ཡ་ ༡༦༧ རྤེད།།ད་ལྟའྱི་
ཆར་ཁ་མ་འདུམ་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། རྩྱིས་འགོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། འགོ་སོང་གཏོང་མྱི་དགོས་པ་དང་ལྷག་
མ་དང་དྤེ་འད་བས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་ཁ་གཅྱིག་འདུམ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་དངུལ་འབོར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་འཆར་ལོ་ ༢༠༡༥།༢༠༡༦ ནང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འདྱིར་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་ནང་ལ་
གསལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བས་ཏྤེ་ས་ཡ་ ༢༠༡༨ ལྷག་ཙམ་འགོ་བ་དང་། ཚུར་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་ས་ཡ་ ༡༩༠༠ ལྷག་ཙམ་དང་། དྤེའྱི་
སང་ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་མྤེད་པ་དང་སན་ཁང་ཁག་ཅྱིག་གྱི་འགོ་སོང་དྤེ་ས་ཡ་ ༤༥ འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་
ནང་ལ་ད་ལྟ་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སྡྤེའྱི་བཟོ་འད་པོ་དྤེ་འད་ཡྱིན་ན། ས་ཡ་ ༥༠༠༠།༦༠༠༠ དྤེ་འད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རང་སྐྱོང་གྱི་
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སྡྤེ་ཚན་སན་རྩྱིས་ཁང་དང་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་ཟྤེར་བ་དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྔོན་རྩྱིས་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དགོན་སྡྤེ་ཁག་ཡྱིན་ན། ཚང་མ་སོ་སོའ་ིའགོ་སོང་ཐབས་ཤྤེས་གནང་སྟྤེ་སོ་སོས་འགོ་སོང་གཏོང་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འགོ་སོང་དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྔོན་
མ་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་བྱུང་རྱིམ་ལ་བལྟས་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠།༡༩༧༠ དྤེ་འད་ནས་མར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་འབུམ་ ༥ དྤེ་
འད་ཞྱིག་རྤེད། ལོ་ལྔ་རྤེའྱི་མཚམས་ཀྱི་རྩྱིས་ཁ་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། ལོ་ལྔ་རྤེར་ལྡབ་འཕར་འགོ་བཞྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་དགུ་
བཅུ་གོ་གངས་ནས་བས་ཏྤེ་ ༢༠༠༠ ནས་མར་སྤེབས་ཡོང་དུས། དྤེང་སྐབས་སྱིར་བཏང་གྱི་དངུལ་གྱི་མཐོང་དྤེ་མར་ཆག་འགོ་
བཞྱིན་ཡོད་དུས། འགོ་སོང་དྤེ་ཡང་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་ཕྱིན། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་ཕྱིན། 
དྤེང་སྐབས་ལོ་ལྔ་ལ་སྒུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ལོ་ལྔ་ཡྱི་སྔོན་ནས་གཉྱིས་ལྡབ་ཆགས་འགོ་བ་དྤེ་འད་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག 
ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ད་ལྟ་སྔོན་རྩྱིས་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་རྩྱིས་ལྤེན་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་
ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བསྡད་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ས་ཡ་ ༥༠༠ ལྷག་ཡས་མས་ཤྱིག་གྱི་ཁྱད་པར་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་དངུལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་འགོ་སོང་འདྱི་འད་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་
ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། 
ནང་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་གྱི་བདྤེ་སྡུག་བལྟ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་སོང་། གཅྱིག་ལ་ཁང་པ་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་ལ་ཚོང་ཁང་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅྤེས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་དགོས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དངོས་གནས་བས་ན་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་
འདྱིའྱི་སོ་སོ་སྤེར་གྱི་དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས་གང་འཚམས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་ངས་སྤེལ་ཀོབ་ལ་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་། 
སོ་སོ་སྤེར་གྱི་ཁང་པ་དྤེ་ཚོ་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་དང་། ཆང་ས་ལ་འགོ་སོང་ཆྤེན་པོ་དང་སྤྲོ་སྐྱྱིད་དྤེ་འད་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་
སོར་ཕོན་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འད་བཏང་བ་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྱི་པའྱི་ཐོག་ལ་སྤུངས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཞན་ཆ་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་
སྱི་པའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་རང་ཁ་རང་གསོ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྱི་པའྱི་ཐོག་ལ་སྤུངས་ཐུབ་པ་བྤེད་
དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། སོ་སོ་སྤེར་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་རྤེད་འདུག གཉྱིས་
ཀྱི་ཐད་ནས་ད་ལྟ་སྔོན་རྩྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔྱ་ཁལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་བཀའ་མོལ་དྤེ་སྤེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འད་
ཡྱིན་དུས་དཔྱ་ཁལ་གྱི་བྱུང་རྱིམ་ལ་མར་བལྟས་ན། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བསྐྱར་ནས་ཡང་དུ་གསུངས་བསྡད་དུས། ཡང་མྱིན་ན་
དྤེར་བསྐྱར་བཅོས་ཤྱིག་བོས། བསྐྱར་བཅོས་བ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་ན་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ཟྤེར་བ་དྤེ་མྱི་དགོས་པ་བས་ཏྤེ་མྱིང་
གཞན་པ་ཞྱིག་བཏགས་ན། དྤེ་མྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བསྐྱར་ནས་ཡང་དུ་སྤེབས་བསྡད་དུས། དྤེ་ཅུང་ཙམ་མ་བདྤེ་བ་ཞྱིག་
འདུག གཞན་པ་ཚོར་གོ་བརྡ་གང་འད་ཞྱིག་འཕྲོད་ཡོང་བསམ་པ་འད་ཞྱིག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རང་དབང་བདྤེན་པའྱི་ལས་འགུལ་
ཚོགས་ཆུང་སྔོན་མ་ ༡༩༧༢ ལོར་བཙུགས་པ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱི་བྱུང་རྱིམ་དང་འབྤེལ་ནས་ད་
ལྟ་མྱིང་དྤེ་འདྱི་འད་བས་ཏྤེ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དཔྱ་ཁལ་སྤྲོད་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལོ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ན་ནྱིང་ནས་བརྩྱིས་
པ་ཡྱིན་ན་འབུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཅྱིག་འཕར་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མྱི་དམངས་མང་བས་མཉམ་ཞུགས་བས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་
ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ན་ཡོད་པ་ཚང་མས་སྤྲོད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ན་ཡོད་མཁན་
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བོད་མྱི་ཚང་མས་དཔྱ་ཁལ་ཞྱིག་ཕུལ་རོགས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འདྱིས་ཚད་ཀྱི་མ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་རྒྱ་གར་སོར་མོ་འབུམ་
ཉྱིས་སྟོང་ཡས་མས་ཤྱིག་སྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མ་ཕུལ་མཁན་ཚོར་སོ་སོའ་ིརྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་གསུང་རྒྱུ་
ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། ད་ལན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བཞྤེས་ཏྤེ་མྱི་མང་གྱི་ནང་ནས་རྤེ་བ་མང་
པོ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་དྤེ་འད་ཞུ་མཁན་འདུག འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་
ནས་ཆག་ཡང་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཡང་ཆག་ཡང་ཞྱིག་གནང་གྱི་རྤེད་བསམས་ཏྤེ་འདྱི་འད་བས་ནས་སྒུག་
བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ལས་འགན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད། སོ་སོ་སྤེར་གྱི་ལས་ཀ་བས་ཏྤེ་ཉུང་མཐའ་ལ་གཞན་པ་བོད་སྱིའྱི་རྩ་དོན་ལ་གང་ཡང་བྤེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་དཔྱ་ཁལ་དྤེ་
ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་རྱིམ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་
མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། འདྱིར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོར་གསོལ་ཕོགས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད། ཐོབ་
ཐང་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ཡོང་ན། སོ་སོ་སྤེར་གྱི་ལས་ཀ་གཞན་བས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འཇོན་མཁན་
དང་མ་ཐུབ་མཁན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གཞན་པ་ཞྱིག་བྤེད་དུ་སོང་ཡང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། དངུལ་དྤེ་ལས་མང་བ་གསོག་རྒྱུ་
ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་མོད། ཡྱིན་ནའང་ཆྤེད་མངགས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་བསྡད་དྤེ་བོད་སྱི་པར་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ལས་
ཀ་བས་བསྡད་མཁན་དྤེ་ཚོར་སོ་སོ་ཕྱི་ལོགས་ལ་སྡོད་མཁན་ཚོས་དངུལ་ཞྱིག་ཡར་སྤུངས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་གསོལ་ཕོགས་
ཤྱིག་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་ན་དྤེ་ཡང་ཕན་པ་རྤེད། ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོས་བས། རྒྱབ་ལོགས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་མཁན་ཚོས་
རྒྱབ་སྐྱོར་བས། དྤེ་འདའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ལུང་པ་ཁ་ཤས་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ང་
ཚོས་དཔྱ་ཁལ་སྤྲད་པའྱི་དངུལ་དྤེ་ག་པར་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འད་གསུང་མཁན་ཡང་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དངུལ་དྤེ་
ཚོ་ག་པར་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ནང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་འགོ་སོང་
གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་འདར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་མྱི་མང་དང་རྩ་དོན་གྱི་ཆྤེད་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་དྤེ་
བར་ལ་བརླག་འགོ་རྒྱུ་དང། བོར་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་འད་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མ་མཁྱྤེན་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་རྱིང་བརྒྱུད་ལམ་
འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་སྙམ། དྤེར་བརྤེན་འཆར་ལོའ་ིནང་གང་ལྟར་ས་ཡ་ ༢༠༡༨ ཐོག་ལ་ས་ཡ་ ༤ བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན་
དྤེ་ས་ཡ་ ༢༠༦༧ འགོ་འཆར་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་ལོགས་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་རང་གྱིས་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ས་ཡ་ ༡༡ ཙམ་མ་གཏོགས་བསྡུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱི་བྤེད་སྐབས་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་བདུན་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་སྤེབས་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་བོད་པ་རང་གྱིས་ཡར་བསྡུ་རྒྱུ་འདྱི། མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་འཐབ་རྩོད་འདྱི་ང་རང་ཚོ་རང་
གྱི་རྐང་པའྱི་ཐོག་ལ་ལངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོ་བོད་པ་རང་གྱིས་དངུལ་སྤྲོད་རྒྱུ་འདྱི་ཕྲན་བུའྱི་མང་དུ་འགོ་
དགོས་ཀྱི་རྤེད། ད་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་སར་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་སྔའང་ཞུ་མོང་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོས་པ་
དང་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། གང་ལྟར་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་གྱིན་འགོ་གྱིན་དངོས་
གནས་བས་ན། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འདྱི་དག་ཀང་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་ཕྲན་བུ་ཕྲན་བུ་སར་གྱིན་སར་གྱིན་བས་པ་ཡྱིན་ན། 
གོམས་གཤྱིས་ཅྱིག་ཆགས་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་མ་གཏོགས་གོ་བུར་དུ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་སར་བ་ཡྱིན་ན། ཧང་སང་ཧོན་
ཐོར་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་དྤེ་འདའང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རྱིམ་པས་ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་མཚམས་ནས་དཔྱ་ཁལ་འདྱི་སར་གྱི་ཡྱིན་
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པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དུའང་ཨོ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ང་རང་ཚོས་ཀང་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་བསམ་པའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་ཏན་
ཏན་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དྤེ་རྱིང་སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཁྱྤེར་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ནོར་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་མང་པོ་གསུངས་གྲུབ་སོང། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ངོས་བཞྤེས་གནང་བ་རྤེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ལའང་ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་གཞག་བྤེད་སྐབས་སུ་ཧ་ཅང་གྱི་
དཀའ་ལས་འདུག། མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་དུས་ཚོད་གཅྱིག་ནང་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ་དང་། 
གཞན་དྤེ་དག་ནྱི་ཁ་སང་ངས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། སྔོན་ལ་བཞུགས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་འབྤེལ་
བ་བྤེད་པར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་གཅྱིག་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག གཉྱིས་གཉྱིས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག གསུམ་གསུམ་ཡོང་གྱི་མྱི་
འདུག་ཅྤེས་དྤེ་འད་གསུངས་ནས་བཞུགས་མཁན་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་འདུག ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་ངྤེས་དྤེ་དག་མ་
བཙུགས་རང་བཙུགས་རྤེད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་འགན་ཁྱྤེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོ་སྔོན་རྩྱིས་
ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་ཆུང་གསུམ་ནང་དུ་བཞུགས་དགོས་བྱུང་
ཡོད་པ་རྤེད། ག་དུས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱིན་གསུང་གྱི་མྱི་འདུག གནད་འགག་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། དྤེ་བཞྱིན་གོས་
ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། ག་དུས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལགས་སོ། ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ལ་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད། ངོས་ལྤེན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། སྡོད་ཀྱི་ཡྱིན། དུས་ཚོད་ཀྱིས་ལོགས་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་ཀྱིས་
ལོགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོགས་ཆུང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དུས་ཚོད་དྤེ་ཙམ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་གསུང་
གྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་འགན་བཞྤེས་མཁན་དྤེ་དག་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་
ནང་དུ་སྤེབས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་སྱི་པའྱི་ལས་དོན་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་ཅྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། 
མྱིང་རང་པ་ཞྱིག་ཁྱྤེར་ནས་སྡོད་བསྡད་པས་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མྱིང་རང་པ་ཞྱིག་ཁྱྤེར་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་
དུ་གསུངས་པའྱི་སྐབས་སུའང་། ད་དུང་གཞན་ལ་ཟུར་ཟ་དང་སྐྱོན་བརོད་དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་གསུངས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། སོ་
སོའ་ིལས་འགན་འདྱི་ཏག་ཏག་སྒྲུབ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་
རྤེས་སུ་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལའང་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་འདྱི་
གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་སྙམ། 
 དྤེ་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ད་གྱིན་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གནས་
ཚུལ་ཆྤེ་ཕྲ་ཆུང་གསུམ་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་དག་ང་ཚོས་གདོང་ལྤེན་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་
གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུའང་གསུངས་སོང། ང་ཚོ་བོད་པ་ཕལ་ཆྤེར་ལུང་པ་ ༣༧ ཙམ་གྱི་ནང་དུ་ཁ་ཐོར་ནས་བསྡད་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་རྤེས་ New York དང་ 
New Jersey ལ་རོག་ད་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། གནས་ཚུལ་འདྱི་ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་རྒྱུ་ཞྱིག་
རྤེད། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དྤེ་ཙམ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གསུངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་ཙམ་
དགོས་པ་ཡོད་དམ་མྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱི་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕ་གྱིར་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། 
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གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དྤེར་རྒྱུ་དང་རྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། བྱུང་རྱིམ་དྤེ་སོ་སོའ་ིའདོད་ཕོགས་ཀྱིས་
འགྤེལ་བཤད་འད་མྱི་འད་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོས་ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གསུངས་ཡོང་སྐབས་འདྱི་ལམ་སྤེང་འདྱིར་
གཅྱིག་ཁྱྤེར་ཡོང། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་གསུངས་ཡོང་སྐབས། འདྱི་ལམ་སྤེང་འདྱིར་ཁྱྤེར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་
བར་འདྱིར་མཐུད་ཀ་ལྟ་བུ་རྒྱག་མ་ཐུབ་པར་གསུང་དགོས་པ་དྤེ་དག་གསུངས་གྲུབ་པ་བས། འདྱི་མར་ཞྱི་འཇམ་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་
དཀའ་ལས་ཁག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། བོད་ནང་དུ་ཛ་དག་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ང་རང་ཚོས་འདྱིར་ལས་འགུལ་
མང་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་སྱི་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལྡྱི་ལྱིར་ལས་འགུལ་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་སྤེལ་བ་རྤེད། བོད་
པའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་མང་གཙོ་རྤེད། མང་གཙོ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིཆབ་སྱིད་ལངས་ཕོགས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སོ་སོའ ་ི
བསམ་བོ་འཁྱྤེར་སོ་གང་ཡྱིན་ནའང་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡོང་ཆོག་གྱི་རྤེད། ཡོང་དགོས་ཀྱིའང་རྤེད། ཡྱིན་
པ་ཡྱིན་ནའང་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་བའྱི་ལས་འགུལ་དྤེ་འད་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་སུས་གོ་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང། སྔོན་མ་ཡྱིན་
ན་ང་ཚོའྱི་དྤེར་སྐྱོན་བརོད་བྱུང་བ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་དྤེ་འདྱི་མྱིན་འགོ་བསམ་པ་གཅྱིག ཕྲྤེད་དར་
དང་སྦྱར་ཡྱིག་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་མཚུངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཁྱྤེར། སྐད་འབོད་དྤེ་དག་སྟངས་འཛིན་བྤེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་འད་
ཕྲན་བུའྱི་ལྷུག་ཙམ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཚང་མ་ལ་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་རྒྱུའྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིག་སྔོན་མ་ང་ཚོར་དཔྤེ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པ་ཚོར་དྤེ་འད་གནང་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་བཀའ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་སོ་སོའ་ིཕག་ལས་གནང་སྟངས་འདྱི་སོ་སོའ་ིའགོ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་འགོ་སྡོད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཕར་ཕྤེབས་ནས་
ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་དང་། བང་ཨ་རྱིའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་བཅས་ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་གཙོ་སྐྱོང་འོག་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཚོགས་པ་ཚོ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སྔོན་མ་བྱུང་ཟྱིན་
པའྱི་གནས་ཚུལ་འདས་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་དྤེ་ཙམ་ཞྱིག་ཡར་བཤད་མར་བཤད་བས་ནས་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། ཁོ་མྤེད་པ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་མ་འོངས་པར་འདྱི་དང་དྤེའྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་ཆྤེད་ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་
ཀྱི་རྤེད། གང་འད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་དག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། འདྱི་མ་གཏོགས་ལོ་རག་ཏུ་
གནས་ཚུལ་དྤེ་འདའྱི་རྱིགས་རྤེ་རྤེ་བཟོ་གྱིན་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཐོགས་དྤེ་སུ་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ང་རང་ཚོ་བོད་པ་
སྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ང་ཚོའྱི་ཁ་གཏད་རྒྱ་ནག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་བལྟ་དགོས་རྒྱུ་
གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སྐད་འཕྲྱིན་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་རྒྱ་དྤེ་
དག་གྱི་ནང་དུ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གཏོང་རྒྱུ། འདྱི་སུར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། སུ་ལ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་
རྤེད་དམ། དཔྤེར་ན་ངས་མང་ཚོགས་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་ལབ་ཀྱི་ཡོད། དོལ་རྒྱལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁོ་ཚོའྱི་དམངས་ཁོད་ཁ་བརྡ་ཟྤེར་བ་འདྱི་ག་རྤེ་བས་ནས་བཙུགས་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་ཁྱབ་བསགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་
ཆྤེད་དུ་བཙུགས་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ཇྱི་ཙམ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོའྱི་ཁྱབ་བསགས་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡ་མ་བས་ནས་
འཇོག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོ་ཁོ་རང་ཚོ་སར་ཡང་བལྟས་ནས་སོན་པ་འད་ཆགས་ན་མ་གཏོགས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་
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ཡོང་གྱི་མ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འཕྲལ་དུ་ཁོང་ཚོས་འདྱི་བྤེད་སོད་བཏང་
ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་བཀྲམས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ང་ཚོ་ཁོང་ཚོའྱི་ཁྱབ་བསགས་འགོ་རྒྱུའྱི་ལག་ཆ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་
གམ་མྱི་འདུག དྤེང་སང་བརྒྱུད་ལམ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་རྒྱ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། གནས་ཚུལ་གཅྱིག་བྱུང་
བ་དང་ཧང་སང་སང་དང་ཧོན་ཐོར་ཐོར་བས་ནས་ལམ་སྤེང་ཕར་བཏང་བཞག་གྱི་འདུག དང་པོ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དང་བསམ་
བོ་ཞྱིག་བཏང། འདྱི་ངས་མྱི་བརྒྱ་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་གམ། གནོད་སྐྱྤེལ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་གམ་
དྤེ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་སྙམ། ང་རང་ཚོར་ཁ་གཏད་བྤེད་མཁན་ལ་གདོང་ལྤེན་བྤེད་རྒྱུར་ཡག་
ཤོས་དྤེ་ཁག་ཅྱིག་ཡ་མྤེད་གཏོང་དགོས་པ། ཁག་ཅྱིག་གདོང་དང་གདོང་ཐུག་ནས་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཁོ་
རང་ཁོ་རང་གྱི་རྱིམ་པ་མྱི་འད་བ་མྱི་འད་བ་དྤེ་ཚོ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། འདྱི་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱི་
བསམ་ཚུལ་རྤེད། 
 དྤེ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚད་མཐོ་དང་དམའ་དྤེ་འདའྱི་དཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། 
ང་ཚོས་འདྱིར་གསུངས་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་ནང་ལོགས་ནས་བོད་མྱི་ཚོས་དོ་སྣང་མང་པོ་ཞྱིག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་མཁྱྤེན་
དགོས་ཀྱི་རྤེད། ང་ཚོས་འདྱི་ནས་གོ་བརྡ་སྤྲོད་སྟངས་འདྱི་སོ་སོའ་ིགོ་བ་ལྤེན་ཕོགས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཤུགས་ཆུང་དུ་འགོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འད་གསུང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནང་དུ་ཉན་མཁན་ཚོས་འདྱི་དངོས་གནས་མྱིན་འགོ་
བསམ་བསམ་ཞྱིག སྤེམས་ཤུགས་ཆག་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད། གོ་བ་ལྤེན་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྤེད་མ་
གཏོགས། ཁ་སང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་གནང་སོང། དཔྤེར་ན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་རྤེ་རྤེར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གསུང་ཆོས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་
སོབ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མྱིའྱི་གངས་ཚད་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་ཉུང་དུ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཙམ་གྱིས་བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་དོ་སྣང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྱི་དྤེ་ག་རང་གྱིས་སྟོན་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་དང་མ་ཡོང་ཟྤེར་བ་གཙོ་བོ་དྤེ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་མཛད་འཕྲྱིན་གཅྱིག་
རྤེད། གཉྱིས་པ་དྤེ་བོད་ནང་དུ་བོད་མྱིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་བཞག་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་དག་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་
བསགས་ཤྱིག་འགོ་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་བོད་པར་ཤ་ཚ་ཞྱིག་སྤེབས་སྡོད་རྒྱུ་དང། རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་དུ་ས་བྱི་ཞྱི་རྒོལ་ཆྤེན་མོ་བྱུང་བ་ནས་བས་ཏྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་
བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་སྔོན་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་པ་དྤེ་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཉུང་བ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེང་
དུས་བོད་པ་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། མདུན་ལ་ཐོན་རྒྱུ་བོད་པ་མང་པོ་ཐོན་གྱི་ཡོད་དུས། ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཉུང་ཉུང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐོང་
བསྡད་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ ༢༠༠༨ ས་བྱི་ཞྱི་རྒོལ་ཆྤེན་མོ་བྱུང་བ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་རང་ལུས་
མྤེར་བསྤེགས་འགོ་བསྡད་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རྤེན་པས། བོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གོ་རོགས་འཛམ་བུ་གྱིང་
ནང་དུ་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞུས་ན། ཏན་ཏན་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཇྱི་ཙམ་མགོ་
འཚོས་ན་དྤེ་ཙམ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མང་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཤྤེས་ཤྤེས་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ངས་གོས་ཚོགས་འདྱི་
བརྒྱུད་ནས་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་འགན་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་འགོ་ཡྱི་
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ཡོད་དུས། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འདྱི་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་
རང་མང་ཉུང་དང་། ཚགས་ཚུད་དང་མ་ཚུད་དང་དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་
དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ཆྤེ་ས་ནས་བོད་པར་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཤུགས་ཆུང་དུ་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་འདུ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཚོགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེང་སང་ང་ཚོས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཟྤེར་
དགོས་པ་རྤེད་དམ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་དྤེ་དག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཉྱིན་མ་རག་པར་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྱིང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་གསུང་ཆོས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མཛད་སོ་དྤེ་དག་ཚང་
མ་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྱིད་བྤེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནུས་པ་དྤེ་འད་ཞྱིག་སྤེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་
གཞུང་འབྤེལ་གྱི་མཛད་སོ་དྤེ་འད་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མང་ཚོ་ནང་དུ་མ་བཞུགས་པར་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཡོང་དགོས་པ་དྤེ་
ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བརྡ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་འདུར་སོང་ན་ཆོ་གང་
ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་བརན་འཕྲྱིན་ནང་དུ་མཐོང་ནྱི་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ནང་དུ་བསྡད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་གྱི་ཚོར་བ་ཟྤེར་
བ་དྤེ་མྱི་མང་གྱི་འདུ་འཛོམས་ཐོག་ནས་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ནང་དུ་བསྡད་པ་གཅྱིག་པུས་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། 
དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆྤེན། མང་གཙོའྱི་དུས་དན། སྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་ནོ་སྤེལ་ཞྱི་བདྤེའྱི་གཟྤེངས་རགས་ཕུལ་བའྱི་ཉྱིན་མོ་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་
གྱི་ཉྱིན་མོའ་ིམཛད་སོ་ལྟ་བུ་དྤེ་དག་ཉྱི་མ་བཞྱི་ཞྱིག་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མཛད་སོ་དྤེ་དག་ལ་མྱི་མང་ཚོ་
ཕྲན་བུའྱི་ཐག་རྱིང་ནས་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཕྤེབས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། འདྱི་མ་གཏོགས་
སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། མཛད་སོའ་ིཉམས་ལྟ་བུ་དྤེ་གང་དུ་སྤེབས་སོང་ངམ། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་
པོ་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་འཚང་ཁ་བཤྱིག་བཤྱིག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྤེད་ཀྱི་རྤེད། འདྱི་མ་གཏོགས་གཅྱིག་དྤེང་
སང་ཡོང་མྱི་དགོས་པ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་།ཤྱིག་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཡག་པོ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་མྱི་མང་ལ་
འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་རྡ་རམ་ས་ལ་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། ས་གནས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་སྲུང་བརྩྱི་བྤེད་པའྱི་སྐབས་དྤེ་དག་ལ་མྱི་མང་མཉམ་འཛོམས་དང། མཉམ་ཞུགས་བྤེད་དགོས་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་
གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། 
 དྤེ་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གྤེང་སོང་ཕྲན་ཙམ་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་མཇུག་བསྡོམས་སྐབས་སུའང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་
བཞུགས་མྱི་འདུག འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་ཉམས་མོང་ག་རྤེ་ལྤེན་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཕག་
ལས་ག་རྤེ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ། མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
དྤེ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད་དྤེ་གནས་ཚུལ་འདྱི་བྱུང་བའྱི་རྤེན་གྱིས་སྱི་ཚོགས་ནང་
དུ་།ཤུགས་རྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད་ལ། གོས་ཚོགས་ནང་དུའང་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་གཏོང་དགོས་པའྱི་
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གནས་སྟངས་དྤེ་འད་བྱུང་བ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་སྱི་པའྱི་འགན་ཁུར་མཁན་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། སོ་སོས་ལྷག་བསམ་
རྣམ་དག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་སོ་སོས་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གཞན་ཚོས་གང་འད་བལྟ་ཡྱི་འདུག སོ་
སོའ་ིལས་ཀ་འདྱིར་སྐྱོན་ནོར་འཁྲུལ་གང་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་སྐབས་སྐབས་ནས་དཔྱད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བས། སོ་སོས་དྤེ་འད་
ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་མྱི་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་བྱུང་རྱིམ་ཆ་
ཚང་གྱི་ཐོག་ནས། གང་ལྟར་འཚོ་བྤེད་སན་ཁང་དང་ཀོ་ལྱི་གྷལ་སན་ཁང་བཅས་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་
འད་དང། ལས་བྤེད་ཁ་།ཤས་གནས་དབྱུང་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས། ལས་བྤེད་མང་པོ་ཞྱིག་ཕར་ཚུར་གནས་སོས་གཏོང་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས། དྤེ་དག་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་ཚོས་ཉམས་མོང་ལྤེན་དགོས་པ་ཞྱིག་དང། 
བསབ་བ་ལྤེན་དགོས་པ་ཞྱིག་དང། ལས་བྤེད་ནང་དུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་པའྱི་ལས་དོན་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ། ལས་དོན་
ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ག་སྱིག་པོ་ཡོང་རྒྱུ། དྤེ་བཞྱིན་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་དང་ངན་བྱུས་དྤེ་འད་མྤེད་པའྱི་གནས་
སྟངས་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་བས་ནས་བསྐྲུན་དགོས་པ་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
དྤེ་རྱིང་ང་ཚོ་འདྱིར་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གཅྱིག་པུའྱི་བཀའ་མོལ་མ་རྤེད། ང་ཚོ་སྱི་ཡོངས་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་མ་ཡོང་བ་
དང། སོ་སོའ་ིལས་འགན་ཡག་པོ་བསྒྲུབ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 དྤེ་ནས་ང་ཚོ་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཨྤེ་།ཤྱི་ཡ་དང། ཨོ་སྱི་
ཀྲྤེ་ལྤེ་།ཤྱི་ཡའྱི་ས་ཆ་འདྱིར་ང་ཚོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་ཞབས་སྟྤེགས་ཕུལ་ཐུབ་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་
གང་ཐག་གཅོད་པ་ཡྱིན་ནའང་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་གཞྱིར་བཟུང་བས་ནས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་ཚོགས་འདུ་
དབུ་འབྤེད་སྐབས་སུའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་གཞྱིར་བཟུང་བས་ནས་ཐག་བཅད་ནས་འགོ་ཡྱི་རྤེད། འདྱིས་
ཐོན་པ་དང་མ་ཐོན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ནས། སྱི་ཚོགས་ནང་ལོགས་ལ་འཁྲུག་རྤེན་མ་ཐྤེབས་པ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་
བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་འདྱིར་གོས་ཚོགས་མཇུག་བསྡུས་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ཕྱི་ལོགས་ལ་
ཇོ་ནང་པ་ལ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་སྤྲད་མ་སོང་ཞྤེས་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་བསྟན་ཏྤེ་བཞུགས་སྡོད་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་རྣམ་པས་དགོས་
འདུན་དོན་ཚན་བཞྱི་ཞྱིག་སྟོན་འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་བྤེས་བོད་མྱི་ཁྱི་ཕྲག་མང་པོའ ་ིལོ་ངོ་བཅོ་བརྒྱད་ལྷག་གྱི་རྱིང་སྙན་ཞུ་
བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་ཕུལ་བ་རྩྱིས་མྤེད་བཏང་དགོས་དོན་ཅྱི་ཡྱིན་གསལ་བཤད་བ་དགོས། དྤེའྱི་གནད་དོན་ང་རང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ཚང་
མས་མ་མཁྱྤེན་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མང་ཚོགས་ནང་ལ་མ་མཁྱྤེན་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོ་མང་གཙོའྱི་ལམ་
སོལ་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་མ་ཐུབ་པ་རང་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཁོ་རང་ཚོས་ཞུ་སྐུལ་བྤེད་སྟངས་དྤེ་ཚོ་
ཚད་དང་ལྡན་པ་བས་པ་ཡྱིན་ན། རྤེས་མ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་དྤེའྱི་སང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་
མྱི་འདུག 
 གཉྱིས་པ། ས་སྐྱའྱི་སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོས་གཙོས་ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་དང་། བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བ་ཆྤེན་རྣམས་ཀྱིས་ཇོ་ནང་པར་རྒྱབ་གཉྤེར་སྤྲད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ། དྤེ་
བཞྱིན་དུ་ཆོས་ཚོགས་ཐྤེངས་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་གོས་ཆོད་བཅས་རྩྱིས་མྤེད་བཏང་དོན་ཅྱི་ཡྱིན་གསལ་བཤད་བ་དགོས། ཅྤེས་པ་
དྤེ་ངས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་བས་ནས་ལན་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གསུམ་པ། ཐྤེངས་འདྱིའྱི་གོས་
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ཚོགས་སྟྤེང་དང་བདྤེན་མྱིན་པའྱི་ཐག་གཅོད་ལ་ངོས་ལྤེན་མྤེད་པ་མ་ཟད། བགོ་གྤེང་ཙམ་ཡང་མ་བས་པའྱི་དགོངས་དོན་ཅྱི་ཡྱིན་
གསལ་བཤད་བ་དགོས། དྤེ་ངས་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་རྱིམ་གྱི་འགོ་སྟངས་དང་ལྷག་པར་དུ་ཁྱིམས་བཟོ་བའྱི་
སྐབས་ལ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་བལྟ་རྒྱུ། དང་པོ་ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན། རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་མཁན། དྤེ་ནས་ཚུད་དང་མ་ཚུད་བལྟ་རྒྱུ་
རྤེད། ཆྤེད་མངགས་དོ་དམ་པོ་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་བརོད་པ་དང་པོ། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། བརོད་པ་གསུམ་པ། དྤེ་བཞྱིན་འགོ་བཞྱིན་
ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་ལ་གསུང་དགོས་མཁན་ཡོད་ན་ཕག་བརང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་རྤེད། ག་རྤེ་ཡྱིན་
ཟྤེར་ན། ཁ་སང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཕྤེབས་སྟངས་དྤེ་ཚོགས་གཙོར་འདོད་པ་
ཁྤེངས་པ་མ་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གནང་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་དྤེ་ག་རང་ནང་བཞུགས་
ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་བས་ན་འདྱིས་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་བསམ་ཚུལ་དྤེ་སྤེབས་མྤེད་དམ་བསམ་བསམ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་ལ་སོ་སོས་ཕག་མ་བརངས་པ་དང་། དྤེ་ནས་གཏན་འབྤེབས་བས་ཟྱིན་པ་
དང་། གཏན་འབྤེབས་བས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་ཡོང་དུས། སོ་སོའ་ིནོར་འཁྲུལ་དྤེ་ཕར་བཀབ་ནས་
ཚོགས་གཙོས་མ་འགྱིག་པའྱི་ཕོགས་འད་པོ་ཞྱིག བཏོན་ཡོང་ན་དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། དྱི་
བ་དྤེ་སྤེབས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་བགོ་གྤེང་བྤེད་མ་ཆོག་པར་བཀག་མྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པ་ཚོས་བགོ་གྤེང་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཁྱྤེད་རང་ཚོར་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། ཞྤེས་ཕར་སྐད་ཆ་དྱིས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཡང་
ཚོགས་གཙོའྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཐག་གཅོད་དྤེ་འད་ཕྱིན་པ་རྤེད། མ་
གཏོགས་ཆྤེད་མངགས་བགོ་གྤེང་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
བཤད་པ་ཡྱིན་ན། གནས་ཚུལ་འདྱི་ཁོ་རང་ཚོས་གསུངས་དོན་ལྟར། ལོ་ ༡༨ རྱིང་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད། ཕལ་ཆྤེར་ཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་ལ། ཡྱིག་སྣོད་མཐུག་པོ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ན་གནས་ཚུལ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་
རང་ཚོ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་དྤེ་སྔོན་མ་ཞྱིག་ལ་ཚོགས་པ་རྤེད། ༢༠༡༢ ལ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་གནས་
ཚུལ་འདྱིའྱི་སང་ལ་བགོ་གྤེང་བས་ཡོད་པ་རྤེད། བགོ་གྤེང་བས་ནས་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་འབབ་ས་ག་པ་ཞྱིག་ལ་བབས་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་དུས་ཕག་བྱིས་ཕུལ་བ་རྤེད། སྐབས་ ༡༦ པའྱི་འོས་ཤོག་མ་བསྡུས་གོང་ལ་ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་གཅྱིག་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། 
ཐག་གཅོད་བྤེད་སྟངས་དྤེ་མང་གཙོའྱི་ལམ་ནས་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡང་བསྐྱར་དོན་ཚན་བཞྱི་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་སྐབས་ ༡༦ 
པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་མ་གནང་བའྱི་སྔོན་དུ། ཇོ་ནང་པར་ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་མཚུངས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་གནང་ཕོགས་
ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་གསུངས་པ་དྤེ། དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གོས་བསྡུར་བས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག དྤེ་རྱིང་ཉྱིན་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་
ཡང་བསྐྱར་ཁྱྤེར་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཚོགས་གཙོས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དྤེས་ན་དྤེ་ཚོའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ཚོ་དགོངས་པར་
འཇགས་པའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་
སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་འད་མྱི་འད་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་ཡོང་བས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་
མང་བ་ཆགས་པ་དང་། མ་མཐུན་པ་མང་པོ་ཆགས་རྒྱུ་མ་གཏོགས་མཐུན་པའྱི་རྒྱན་ལ་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེས་ན་ད་
རྒྱ་ནང་གནས་ཚུལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། དྤེ་ཚོ་བརོད་བ་དང་གང་ཡྱིན་ནའང་གཟབ་
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གཟབ་བས་ནས། གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། དྤེ་དགོངས་པ་ལ་འཇོག་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། 
 དྤེ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ལན་འདྤེབས་གསལ་པོ་བས་ནས། གནད་དོན་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་། ལན་འདྤེབས་གསལ་པོ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དུས་རྒྱུན་དུ་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། གོས་ཚོགས་འདྱི་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་བྤེད་ས། 
གསལ་བཤད་བྤེད་ས། མྱི་མང་ལ་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད་དམ། སྡྱིངས་ཆ་མཐོ་ཤོས་དྤེ་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་དབུས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོས་གནད་དོན་གང་འད་ཞྱིག་
ཡྱིན་ནའང་། གསལ་པོ་བཟོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་མྱི་མང་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དྱི་བ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དགོངས་ཚུལ་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་དག་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ལ་ཡང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་
ཚོ་མང་གཙོའྱི་འགོ་ལུགས་ནང་ལ་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ་དང་། ཕོགས་འགལ་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གནད་དོན་གང་འད་
ཞྱིག་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྤེ་རྤེས་སོ་སོའ་ིདགོངས་པར་གང་ཡོད་པ་བཞྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
གསུང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་དྤེ་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་བཞྤེས་ནས་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་
དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 ལྷག་པར་དུ་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེ་བཞྤེས་གནང་ནས། ན་ནྱིང་
ནས་བཟུང་ལོ་གཅྱིག་དང་ཕྤེད་ཀ་ལྷག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་སྙམ། དྤེ་ལྟར་བས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་པ་
རྤེད། ལྷག་པར་ཟུང་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་དང་། ནང་སྱིད་དྲུང་ཆྤེར་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་ཁུར་བཞྤེས་ནས། སྔར་དང་མ་འད་བའྱི་
བོད་པའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཞྱིག་གནང་སྟྤེ། སྱིད་ཇུས་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། ལམ་སྟོན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁ་གསལ་པོ་བས་ནས་
གནང་བ་དྤེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ང་ཚོ་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གཟྱིགས་ཚུལ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། དྤེ་ལས་
གོ་བ་ལྷག་ཙམ་ལྤེན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ཐད་ཀར་ཁོ་
རང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་འོག་ལ་ཡོད་པ། ཐད་ཀར་ལག་བསྟར་བྤེད་ཐུབ་པ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་
ཞྱིག་སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་འོག་ནས་མངའ་སྡྤེ་སོ་སོས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདྱིར་ཤྤེས་ཚོད་ལ། 
Himachal མངའ་སྡྤེ་གཞུང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ Uttarkhand གཞུང་རྤེད། West Bengal གཞུང་དང་ Karnataka 
གཞུང་རྤེད། དྤེ་དང་དྤེ་མཚུངས་བོད་པ་ཡོད་སའྱི་ས་གནས་ཚང་མ་ལ་ལག་བསྟར་ཡོང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་ཡོང་བ་ལ་
གཙོ་བོ་བཀའ་ཤག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགན་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་འབྤེལ་ཡོད་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དང་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཚོས་མཇུག་སྣོན་བ་རྒྱུ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་གནང་སོང་། དྤེ་ངས་ད་ལྟ་འབུར་དུ་བཏོན་པ་དྤེ་
རྒྱ་གར་གཞུང་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བ་རྤེད། དངོས་གནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་
དགོངས་འཆར་དྤེ་འད་བྱུང་སོང་། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞྱིག་འཇོག་ཐུབ་ན་ཞྤེས་འོན་ཀང་ལས་རྱིམ་དྤེ་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་
དུས། ང་ཚོས་རྤེས་སུ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ཁྱད་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
གྱིས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་བས་ནས། རྒྱ་གར་དབུས་དང་ས་གནས་གཞུང་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་
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མཇུག་བསྡོམས་སྐབས་དྤེར་གཙོ་སྐྱོང་བྤེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་ཆྤེ་ས་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ནས། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡྤེའྱི་གཞུང་སོ་
སོ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་། 
 མཐའ་མ་དྤེར་ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་ལྤེགས་གྲུབ་ཡོང་བ་ལ་ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ག་སྱིག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དུས་
ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་བརོད་པ་གསུམ་པ་དྤེའྱི་སྐབས་དྤེར་གཅྱིག་ནོར་བ་མ་གཏོགས། ཡྱིག་ཆ་
གཞན་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡག་པོ་བས་ནས་ཡོང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཚོགས་གཙོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་མཁན་གཙོ་བོ་སྐུ་
ངོ་ཚོགས་གཞོན་རྤེད། དུས་ཚོད་ནམ་བྱུང་ལ་ཚོགས་གཙོས་དྤེར་གཙོ་སྐྱོང་བྤེད་ཀྱིན་བྤེད་ཀྱིན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་ཡྱིག་
ཆ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱིན་གནང་གྱིན་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་འགན་འཁུར་མཁན་གཙོ་བོ་དྤེ་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་རྤེད། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནང་ནས་གཙོ་བོ་དྲུང་ཆྤེས་འགན་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་བྤེད་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཕལ་
ཆྤེར་མདང་དགོང་མཚན་ཕག་ཚོད་དང་པོ་གཉྱིས་པའྱི་བར་ལྷག་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཞུ་དག་བས་ནས་ཆུ་ཚོད་
བརྒྱད་པ་ཙམ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་དྤེ་དག་པར་བརྒྱབས་པ་དང་ཕོགས་བསྱིགས་
བས་ཏྤེ་ཕག་ཚོད་དང་པོ་གཉྱིས་པའྱི་བར་དུ་བཞུགས་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ལས་ཀ་དྤེ་ཚོ་ཚགས་ཚུད་
ཡོང་བ་དྤེར་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆྤེ་དང་། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཚོགས་གཙོ་
སྤེལ་པོའ་ིངོས་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་གང་བས་ཡོད་པ་དྤེ་ཁང་པ་ནག་ཁུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་བས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར། 
ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བས་ནས་ཡོང་ཐུབ་པ་དྤེ་རྩ་བའྱི་དྤེང་སང་འཕྲུལ་ཆས་དང་བརྡ་འཕྲྱིན་མ་ལག་དྤེ་ཚོའྱི་གནས་བབ་ཡར་
རྒྱས་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་བརན་པར་སྡྤེ་ཚན་གྱིས་ལོ་ལྟར་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་ཚོ་བསྟན་གྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་ལ་ Satellite ཡོད་པ་
མ་རྤེད་ཀང་རྡ་རམ་ས་ལར་སག་སུའྱི་ cable ནས་ཐད་གཏོང་བྤེད་ཐུབ་པ་དང་། འཛམ་གྱིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ tibetonline 
བརྒྱུད་ནས་རྤེད། youtube བརྒྱུད་ནས་ང་རང་ཚོས་གང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ། ཕྱི་དྱིལ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁུར་འོག་བརན་པར་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྤེད་ཡོངས་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ང་ཚོ་ཕར་ལོག་ཕྤེབས་རྒྱུ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་ད་དུང་ལས་ཡུན་ལོ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འོས་
བསྡུའྱི་བྤེལ་བ་ཕྲན་བུ་ཡོང་མདོག་རྤེད། འོན་ཀང་འོས་བསྡུ་རྤེ་བས་ནས་སྱི་པའྱི་ལས་ཀ་ལ་ཕན་ཐོགས་དགོས་པ་དྤེ་མུ་མཐུད་
ནས་བ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ཁྱབ་བསགས་བ་རྒྱུ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེ་ཆུང་གང་འད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་སོ་སོ་ཁག་ཁག་རྤེད་མ་གཏོགས། 
སྱི་པའྱི་ལས་ཀ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། འོས་བསྡུ་ལས་རྱིམ་བསྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་སྱི་པའྱི་ལས་ཀ་བྤེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དྤེས་འཐུས་ཤོར་འགོ་གྱི་རྤེད་མ་གཏོགས་ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད། 
དྤེར་བརྤེན་རྣམ་པ་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་སྱི་པའྱི་ལས་དོན་ལ་ཧུར་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་རྤེས་སུ་དྤེ་
རྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཕྤེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་རྦད་དྤེ་སྐུ་གཟུགས་བདྤེ་པོ་མྤེད་པ་བས་ནས་ཕྤེབས་མ་ཐུབ་པ་
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རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་ཡང་བསྐྱར་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་སྐུ་གཟུགས་བདྤེ་ཐང་གྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་འཛོམས་བ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་བཅས་གསུངས།། 
 
 
 


