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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས། 
༡ གོང་གསལ་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥༩ པའི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་མུ་མཐུད། ༡༌༌༌༤༥ 
༢ གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པའི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་མུ་མཐུད།  ༤༦༌༌༌༡༠༢ 
༣ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦༧ པ། ༡༠༣༌༌༌༡༠༤ 
༤ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦༨ པ།  ༡༠༤༌༌༌༡༠༥ 
༥ གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦༨ པའི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང།  ༡༠༥༌༌༌༡༡༠ 
༦ ཁིམས་སིག་བསྐྱར་བཅོས་ཁག  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦༩།༧༠།༧༡།༧༢།༧༣།༧༤།༧༥།༧༦།༧༧།༧༨།༧༩།༨༠། 

༨༡།༨༢།༨༣ཀ་པ།ཁ་པ།ག་པ།ང་པ།ཅ་པ།ཆ་པ།ཇ་པ།་པ།ཏ་པ།ཐ་པ་བཅས་བརོད་པ་གསུམ་པ། 
 

༡༡༡༌༌༌༡༢༡ 
༧ ཚོགས་དྲུང་མཆོག་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན།  ༡༢༡༌༌༌༡༢༡ 
༨ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་མཇུག་བསོམས་གསུང་བཤད།། ༡༢༢༌༌༌༡༣༡ 
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ཕྱི ་ལ ོ་ ༢༠ ༡ ༤ ཟླ ་ ༩ ཚེ ས ་ ༢༣ ྱི ན་ག ྱི ་ཐུན་ལྔ་པ། 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་བགོ་གྤེང་དང་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་རྤེད།  གནད་དོན་
གཅྱིག་ལས་བསོམས་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་མྤེད་པར་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གྤེང་བཞྱིན་པའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས། དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་བྱུང་བ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་གཅྱིག་གནང་།  དྤེ་ནས་རྤེས་ལ་དྤེའྱི་སོར་དྲྱི་བ་
མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་དྤེའྱི་སྒང་ལ་ང་ཚོས་ག་པར་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བྱུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།  ཡག་པོ་མྤེད་
དམ་བསམ་གྱི་འདུག གཞན་པ་ལས་བསོམས་ཕར་བཞག་སྤེ་གནད་དོན་དྤེ་ག་རང་གྱི་སྒང་ལ་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་ས་
རྤེད་སྙམ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔ ལ་ལྡན་ས ྱིད་སོ ང་བོ ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྤེལ་ཀོབ་སྨན་ཁང་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བཞག་པ་དྤེ།  འདྱིའྱི་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་
ལ་གྤེང་སོང་བྱུང་བ་རྤེད།  གནད་དོན་གཙོ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  སྨན་ཁང་ནང་ལ་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་ཅ་ལག་ོ་ཕོགས་རྤེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སོན་འཛུགས་དོན་ཚན་ཁག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་
བ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་ནས་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་ཁུར་བཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་རྤེད།  
ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་ཡར་སྤེབས་ཡོང་དུས།  འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་གྱི་སྐུ་དབང་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་ གི་སྙན་ཐོ་དྤེ་
ནུས་མྤེད་ཕྱིན།  དྤེ་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བསོས་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་པ་ལྟར་བཀའ་ཤག་ནས་
ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་ྤེ་ཆར་སྤེལ་ཀོབ་ལ་ཕྤེབས་ནས་ལས་བྤེད་ཁོ་རང་ཚོ་ཚང་མ་
དང་ཐུག དྲྱི་བ་བསྐུལ་དགོས་པ་བཀོད། ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་ཀྱིས་རྤེན་པས་ཁོ་རང་ཚོ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་
ཅ་ལག་ོ་ས་དང་། དྤེ་དག་མམ་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁོ་རང་ཚོས་རོག་ཞྱིབ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་དྤེ་བྱུང་ཐུབ་མྱི་འདུག 
དྤེར་བརྤེན་ཚོགས་ཆུང་ཡར་འབོར་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  གནད་དོན་གཙོ་བོ་དྤེ་སྤེལ་ཀོབ་སྨན་ཁང་ལ་ཡོད་བཞག་པའྱི་སྨན་
ཁང་འགན་འཛིན་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྤེད། བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་
དྤེ་ zero tolerance ཡྱིན་ཞྤེས་གསལ་བསྒྲགས་བས་པ་ནང་བཞྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞིག་བྱུང་
ན་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་དྤེ་གནང་དང་གནང་མུས་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་བཞག་པ་དྤེར་སྤེལ་ཀོབ་སྨན་ཁང་གྱིས་དང་ཐོག་ཀོ་ ལི་གྷལ་
གནད་དོན་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་བཀོད་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དྤེ་འགོ་དང་འགོ་མུས་ཡྱིན།  
ཚོགས་ཆུང་གྱི་དྤེའྱི་ཐོག་སྙན་ཐོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ། གོས་ཚོགས་ནས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་
དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོགས་
ཆུང་བཙུགས་བཞག་པ་དྤེས་ཕག་ལས་གནང་དང་གནང་མུས་ ལྟར། དྤེ་ག་རང་གནས་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
འདྱི་ཐག་གཅོད་བྤེད་པ་ལ་ཡང་ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་པུས་ཐག་གཅོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་གོང་བཞྱིན་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
ཡོང་རྒྱུར་ྤེན་ཁ་འདུག སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་སར་མ་གཅྱིག་གཅྱིག་གྱི་དུས་ཚོད་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་སོར་ལ་དགོངས་
ཚུལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་མྤེད་ན་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོ ས་འཕ ྤེལ་ལགས་ནས། 
ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཐྤེངས་མ་གྱིས་གནང་ བ་རྤེད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་གནང་རྒྱུ་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
ཡོད་བཞྱིན་པ་དྤེ་འཚོ་བྤེད་སྨན་ཁང་ནང་གྱི་རོག་ག་དྤེ་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག ད་གྱིན་ངས་བརྒྱུད་རྱིམ་
ཞུས་དུས་འཚོ་བྤེད་སྨན་ཁང་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། དོན་དག་གཙོ་བོ་དྤེ་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་
གྱིས་གནང་བབ་ངས་ གོང་དུ ་ཞུས་ཟྱིན་པ་དྤེ་ཚབས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འདུག  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅྤེས་ངས་དྤེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  བས་ཙང་དྤེ་གྱིས་དྤེ་གཅྱིག་པ་མ་རྤེད།  ཡང་དྤེ་གྱིས་འ དྲེས་བསད་ཡོད་པར་བརྤེན་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་དུས། ངའི་བསམ་བོར་གལ་ཏྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི ས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་
དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གནང་བཞག་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ།  
སོན་མ་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་རང་གྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེ།  གཞན་མྱི་འགོ འི་ཐོག་ནས་བས་ན་ང་རང་གྱི་ངོས་
ནས་བལྟས་དུས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་འདུག་སྤེ།  དྤེ་རྱིས་མྤེད་བཏང་གནང་བ་རྤེད།  ད་ལྟ་གསར་པ་ཞྱིག་བཙུགས་གནང་
ཡོད་པ་རྤེད།  ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁ་སང་ྤེ་ཆར་རང་ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་
ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་དང་ཡོད་བཞྱིན་པ་མྱི་འགོའ ་ིམཚན་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་འདྱིར་ཞུས་ཟྱིན་པ་རྤེད།  ཡང་གོས་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་གནང་སོང་། སབས་དྤེ་དུས་ངས་མ་བཙུགས་ན་ཞུས་པ་རྤེད་མོད་ཀང་བཙུགས་གནང་བ་རྤེད། 
དྤེ་གསར་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་མ་རྤེད།  ངའྱི་བསམ་བོར་ འཛུགས་རྒྱུ་དང་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན་དོན་དག་སྙྱིང་པོ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་བོན་མཆོག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་པ་དྤེ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་གཞན་པ་དྤེ་དང་འཚོ་བྤེད་སྨན་ཁང་ བར་མམ་དུ་འབྤེལ་བ་
ཡོད་པར་བརྤེན། གལ་ཏྤེ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ཆ་ཚང་གྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཙུགས་པ་དྤེས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་
སོལ་ནང་ལ་བྱུང་ཡོད་པར་བརྤེན་འགལ་བ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་མཐོང་བཞག་པ་དྤེ།  སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསན་ལུང་རྱིག ས་
ལགས། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།  སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས།  སྱི་འཐུས་དགྲེ་བཤྲེས་ ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས།  སྱི་
འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་
ལགས། སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། དྤེ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། གཞན་པ་ཕག་བརངས་པ་
ཚོགས་གཙོས་མ་མཐོང་བ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ན། འདྱི་ལ་གོ་རྱིམ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཡང་བསར་ཕག་གཅྱིག་བརང་གནང་
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རོགས་གནང་།  ས་རྱིང་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  སར་མ་གཅྱིག་གཅྱིག་ནང་ལ་གསུང་རོགས་གནང་།  ནང་དོན་རྒྱས་པ་དྤེ་
འདྲ་གསུངས་དགོས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ག་རྤེ་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་རོགས་གནང་།  སྱི་
འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོ བ་དཔ ོ ན་བསོ ད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན།  སོན་ལ་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་དྤེ་འགོ་བཅུག དྤེ་ནས་སྙན་ཐོ་དྤེ་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་སྤེབས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་རྤེས་
མ་དྤེ་ལ་དུས་ཚོད་དྤེའྱི་ནང་ལ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཆོག་པ་རྤེད། ངའྱི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་རྱིམ་
འགོ་རྒྱུ་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
གསལ་པོ་མཁྱྤེན་པར་བ་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ལྟ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་
ཡོད་དང་མྤེད་ཀྱི་གནད་དོན་དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་གསལ་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་གནས་སངས་རྤེད། ད་ལྟ་བཀའ་
ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུར་འཚོ་བྤེད་སྨན་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་དྤེས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་
རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་པུ འི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་
ནང་ལ་སྤེམས་འཚབ་བཏོན་རྒྱུ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གནས་ཚུལ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཐྱིམས་བསད་འདུག་
ཟྤེར་བ་འདྱིའྱི་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  སྱི་
འཐུས་ཐུབ་བསན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན།  ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་གནང་ བ་དྤེར། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་
འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་གྱི་གྤེང་གཞྱི་ཞྱིག་བྱུང་བར་བརྤེན།  དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་ནང་ལ་གནས་སངས་གང་
འདྲ་ཞྱིག་ལ་འཁྤེལ་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ དྲེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གྱིས་པ་དྤེ་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་གནང་པ་
ཡྱིན་ནའང་།  ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་གྤེང་གཞྱི་ཆགས་ཚར་བར་བརྤེན།  སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ།  གལ་སྱིད་དྤེ་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན།  
དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་གཅྱིག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དྤེའྱི་རྱིང་ལ།  དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག  མཛད་འགན་དྤེ་བར་
མཚམས་བཞག་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད།  དྤེའྱི་ཐོག་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པའྱི་སབས་ལ་ལས་མཚམས་ གཞག་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་
སྤེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས།  དྤེ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་གཅྱིག་དང་།  ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་བཙུགས་བཞག་པ་དྤེ་ནུས་མྤེད་བཟོས་པ་རྤེད་གསུང་གྱི་འདུག ནུས་མྤེད་བཟོ་དགོས་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་ག་རྤེའྱི་ཐོག་ནས་
བཟོས་པ་ཡྱིན་ནམ། དྤེ་གཅྱིག་ཤྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་རྤེས་ཀྱི་འཕོས་དོན་འདྲྱི་བ་གཅྱིག་ནས་བསམ་ཚུལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་གོ་
བ་རྤེད། འདྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་དགོས་ན།  ངྤེས་པར་དུ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བཙུགས་དགོས་པ་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  འབྤེལ་བ་ཆགས་ས་དྤེ་སོར་བ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ཡོང་དུས།  འབྤེལ་ཡོད་
བཀའ་བོན་ཞྱིག་ལ་ཆགས་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་བོན་དྤེ་ཡང་ང་
རང་ཚོའྱི་གཏམ་དཔྤེ་ཞྱིག་ལ།  སྦྲ་འདབ་ཟད་ལ་སྤེར་བུ་རང་བྱུང་དང་མྱི་མ་ཆུང་ལ་ཁ་མཆུ་སོར་ལོག་ཟྤེར་བ་ལྟར་འབྤེལ་
ཡོད་བཀའ་བོན་དྤེ་ལའང་ཁ་མཆུ་མགོ་ལོག་ཅྱིག་ཐྤེབས་ཡོང་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་དྤེ་གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད།  མྱི་མང་
གྱིས་ཡྱིད་ཆྤེས་བྤེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། གཞན་ཡང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བཟོས་ན་
བཟོ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རྤེད་མོད། ཡང་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ལ་སྒྲོན་མྤེ་ཀུན་ཏུ་གསལ་ཡང་རང་ར་མྱི་མཐོང་ཟྤེར་བའྱི་
དཔྤེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྱབ་ཁོངས་གཅྱིག་དང་སྤེ་ཚན་གཅྱིག་དང།  ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་སྒང་ནས་དོན་དག་ཅྱིག་བྱུང་བ་དྤེར།  
དྤེའྱི་ཕོགས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ ཞིག་བཙུགས་ཡོང་ན།  མྱི་མང་གྱི་ལྟ་ཚུལ་གྱི་སྒང་ནས་ག་རྤེ་ཡོད་པ་སོ་སོའ ་ིབསམ་ཚུལ་དྤེ་
ཡྱིན། མདོར་ན་འདྱི་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་དགོས་ན།  ངྤེས་པར་དུ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་
བཙུགས་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་སོང་།  དྤེ་བཙུགས་ནས་གཞྱི་ནས་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་དཀར་པོ་
ཡྱིན་པའྱི་རྤེ་བ་ཡོད། དཀར་པོ་ཆགས་ཀང་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་འདྱིའྱི་སོར་ལ་གོས་ཚོགས་རང་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་
དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།  གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དང་པོ་དྤེ་ལ་སྱིད་སོང་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན།  
འཚོ་བྤེད་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གྱི་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་པ་རྤེད།  རོག་ག་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྤེད།  གྱིས་པ་དྤེ་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་པ་རྤེད།  
གསུམ་པ་དྤེ་ལ་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་བཞག་པ་དྤེ།  བཀའ་ཤག་མམ་ བསྡུས་ཀི ་འགན་ཁུར་
ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འདྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་བཞག་པ་དྤེ་རྱིས་མྤེད་བཏང་བ་དྤེ་ལ་ངོས་འཛིན་བས་པའྱི་ཐོག་ནས།  
ད་ལྟ་ཡང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཟུར་དུ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཞུས་ཚོད་ཅྱིག་གང་ཡང་འཐྱིག་གི་མྱི་འདུག དྤེ་
འདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་གནས་ཚུལ་ཚང་མ།  ཚོགས་ཆུང་རྱིས་མྤེད་ གཏོང་རྒྱུ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་དྤེ་ལ་ངོས་ལྤེན་བ་རྒྱུ་
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དང་། འདྱི་ལ་མམ་བསྡུས་ཀྱི་འགན་ཡྱིན་བཞྱིན་དུ་དྤེ་འདྲ་གནང་བསད་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་གནས་སངས་ལ་ བལྟས་དུས། དྤེ་
གོས་ཚོགས་རང་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ན་མ་གཏོགས་ཏན་ཏན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
གནང་། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག དྤེའྱི་བར་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་འགའ་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནང་། 
 
དཔ ལ་ལྡན་ས ྱིད་སོ ང་བོ ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ།  གཞྱི་
རའྱི་དྤེ་ཕ་གྱིའྱི་ཚོང་ཁང་དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཁག་གྱིས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།  གཞན་ཡང་སྒྲ་འཇུག་འཁོར་ཐག་གྱིས་གནང་བ་
བཀའ་ཤག་ནས་གོ་ཐོས་བྱུང་སོང་།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འདུག་ཟྤེར།  སྒྲ་འཇུག་འཁོར་ཐག་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་
འདུག་ཟྤེར། དྤེར་བརྤེན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་དྤེ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ག་རང་གྱི་སྒང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་རྒྱུར་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན།  གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ཐྤེ་ཚོམ་སྤེས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཞྱི་རའྱི་ཡྱིག་ཆ་གང་འདྲ་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་དག་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་བཞག་པ་དྤེས་ཞྱིབ་འཇུག་
བས་པའྱི་སབས་ལ། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ཡྱིག་ངག་གྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྒྲ་འཇུག་འཁོར་ཐག་ཡོད་ནའང་རྤེད། 
དྤེ་དག་ཚང་མ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་རྤེད། གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་སྙན་ཐོ་ནང་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་འདུག  སྒྲ་འཇུག་འཁོར་ཐག་
ཞྱིག་འདུག དྤེ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།  འདྱི་འདྲ་བྱུང་མ་སོང་གསལ་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་ ཅྲེས་བསམ་གྱི་
འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཡྱིག་ཆ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ཆ་ཁུངས་ལྡན་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ།  སྒྲ་འཇུག་འཁོར་ཐག་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་དྤེ་ཁུངས་ལྡན་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ། དང་པོ་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བས་
བཞག་པའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་སྱི་འཐུས་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་རྤེད།  བཀའ་ཤག་གྱི་མདུན་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་རྤེད།  རྒྱུན་ལས་ནས་གཟྱིགས་ཏྤེ་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་ད་ལྟ་ཡང་འདྱི་འདྲ་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་འདུག སྒྲ་འཇུག་འཁོར་ཐག་ཞྱིག་འདུག བཤད་པ་ཙམ་གྱིས་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་རང་བཙུགས་བཞག་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  དང་པོ་ཡྱིག་ཆ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཁོ་རང་ཁུངས་ལྡན་ཡྱིན་དང་མྱིན།  
དྤེ་དག་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་གསལ་
པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གསལ་པོ་ཆགས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ།  དྤེ་ནས་
གཞྱི་རའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་ཅོག་ཐོག་འབུལ་གྱི་རྤེད།  དྤེ་དུས་སབས་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་ཏྤེ་ཕྤེབས་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གཞན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་འདུག གནང་སངས་འདྱི་འདྲ་རྤེད་ཅྤེས་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཆ་དང་སྒྲ་འཇུག་
འཁོར་ཐག་མ་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས། ང་ཚོས་གོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དག་ཚང་མ་ད་ལྟ་
རང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་རང་གྱིས་གནང་ བ་ཡྱིན་ན། ངས་བསམ་བོར་འོས་ཤྱིང་འཚམ ས་པ་
ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
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ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
དྲྱི་བ་དྤེ་གལ་སྱིད་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ བ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཆ་དང་སྒྲ་འཇུག་འཁོར་ཐག་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་
བོན་མཆོག་གྱི་སྒྲ་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་ཚོ་ལ་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ཞྱིབ་འཇུག་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་དྤེ་དྲུང་ཆྤེའྱི་
གནས་རྱིམ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་པ་དང་། བཀའ་འདྲྱི་གནང་ས་དྤེ་བཀའ་བོན་གཅྱིག་ཡྱིན་པར་བརྤེན། ཁོ་འགོ་སངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། སྤེམས་འཚབ་གནང་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔ ལ་ལྡན་ས ྱིད་སོ ང་བོ ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། གོ་ཐོས་སུ་ཀོ་ལྱི་གྷལ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ཡྱིག་ཆ་
གཅྱིག་དང་སྒྲ་འཇུག་འཁོར་ཐག་ཡོད་པ། འཚོ་བྤེད་སྨན་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོང་ཁང་དྤེ་ག་རང་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཁག་
གྱིས་ཡོད་པ་དང་ ། སྒྲ་འཇུག་འཁོར་ཐག་ཁག་གྱིས་ཡོད་པ།  དྤེ་དག་ཆ་ཚང་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དང་པོ་
ཚོགས་ཆུང་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་དང་སྒྲ་འཇུག་འཁོར་ཐག་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་སྒང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་
གནང་། ཡྱིག་ཆ་ཁུངས་ལྡན་ག་རྤེ་རྤེད་འདུག སྒྲ་འཇུག་ཁུངས་ལྡན་ག་རྤེ་རྤེད་འདུག ཚོགས་ཆུང་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བསོམས་
ཞྱིག་བརྒྱབས་ཡོང་གྱི་རྤེད།  བསོམས་ཞྱིག་བརྒྱབས་བཞག་པའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་ཅོག་ལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན།  
གོས་ཚོགས་ནས་གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་རྒྱུན་ལས་ནས་གཟྱིགས་ཏྤེ་ཚོགས་ཆུང་འདྱིས་བསོམས་བརྒྱབས་བཞག་པ་དྤེ་འགྱིག་གྱི་
འདུག་གམ་མྱི་འདུག་རོག་ཞྱིབ་ཅིག་གནང་། དྤེ་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ནས་བཙུགས་བཞག་
པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱི་འགོ་རྒྱུ་རྤེད།  དང་པོ་དྤེ་དཔྤེར་ན་ཆ་བཞག་ན་  Evidence གཞྱིར་བཞག་འགོ་དགོས་པ་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག Evidence དྤེ་ལ་བལྟས་ཏྤེ་དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་ནག་ྤེས་དྤེ་སུ་ལ་ཕོག་མ་ཕོག་གྱིས་པ་འགོ་དགོས་པ་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་དང་པོ་ Evidence དྤེ་ཁུངས་ལྡན་ཡྱིག་ཆ་དང་སྒྲ་འཇུག་འཁོར་ཐག་ག་རྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན འང། 
དྤེ་དག་དང་པོ་ཚོགས་ཆུང་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ ཁ་གསལ་པོ་ཞིག་གནང་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་ནང་ལ་
ཡྱིག་ཆ་འདྱི་བདྤེན་པ་རྤེད་འདུག  སྒྲ་འཇུག་འཁོར་ཐག་འདྱི་བདྤེན་པ་རྤེད་འདུག  ཁོ་རང་ཚོས་དྤེ་གཞྱི ར་བཞག་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཏན་ཏན་རང་མཇུག་བསོམས་ཞྱིག་བརྒྱབས་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ནས་རྒྱུན་ལས་ནས་རོག་
ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང།  དྤེ་ནས་གོས་ཚོགས་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་པ་ཡྱིན་ན།  རན་པ་ཞྱིག ་དང་། གོ་རྱིམ་ཡང་འགྱིག་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པ ོ ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནས་ཚུལ་དྤེའྱི་སོར་ལ་རྒྱས་བཤད་མང་པོ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག  དོན་དག་དྤེ་ཚང་མས་ཧ་
གོ་བ་དྤེ་རྤེད་འདུག  གནད་དོན་དྤེ་དང་པོ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་གནས་བབ་དྤེ་དང་ད་ལྟའྱི་ཆར་གྱི་གནས་བབ་དྤེ་གྱིས་
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ཁྱོན་ནས་འདྲ་པོ་མྱི་འདུག  དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ལ་མྱི་མང་པོ་མྱི་འདུག  
དྤེའྱི་སྒང་ལ་ཡང་མྱིན་ན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སོན་པ་བརྒྱབས་ནས ། བཀའ་སྱི་གྱིས་ཀྱིས་
གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་བཞག་ན་ཧ་ཅང་སབས་བདྤེ་པོ་ཡོང་ས་རྤེད། ཡང་མྱིན་ན་སོར་བ་ག་ཚོད་བརྒྱབས་ཀང་
དོན་དག་རོག་རོག་དྤེ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་དང་གསུང་བཤད་གནང་ཡོང་དུས།  འབབ་ས་དྤེ་
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་མ་གཏོགས་འབབ་ས་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་དང་པོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་སབས་བདྤེ་བ་ཡོང་ས་རྤེད་ལ་དུས་ཚོད་ཀང་བསྱི་ཚགས་ཡོང་ས་རྤེད།  སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སད་ཆ་
དྤེ་འགོ་ཚར་བ་རྤེད། ཐག་གཅོད་དྤེ་བརྒྱུད་ལམ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ལྤེགས་གྲུབ་ཆྤེ་ས་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསན་པ ་ཡར་འཕ ྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་སོར་ལ་ངྤེས་པར་དུ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་པ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསད་པ། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་བོན་ཞྱིག་གྱིས་ཡྱིག་
ཆ་རྫུན་མ་བཟོ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་པ་འདྱི་འདྲའྱི་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་རང་
ཚོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ངྤེས་པར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཕལ་དུ་འཛུགས་དགོས་པ་རྤེད།  དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་
ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ལ་དག་གྱི་མ་རྤེད། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ངས་གནད་དོན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད།  དང་པོ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།  
གནད་དོན་འདྱི་འདྲ་ཞིག་སྤེབས་ཡོང་སབས་སུ།  ང་ཚོའྱི་གོ་རྱིམ་དྤེ་ནོར་ན་གྱི་མ་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་
འདུག གོ་རྱིམ་དང་པོ་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་  ༣ པའྱི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྤེལ་ཀོབ་འཚོ་བྤེད་སྨན་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གྱི་སོར་ལ་གྤེང་སོང་བྱུང་ཡོད་ས་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ནས་
སྙྱིང་བསྡུས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གྤེང་སོང་བྱུང་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་གནད་དོན་དྤེ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  ང་ཚོའྱི་ཁ་སང་གོས་
ཚོགས་ར་བའི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་མྤེད་པ་བཟོ་བཞྱིན་འདུག དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག་མོད།  དྤེ་
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ལས་གལ་ཆྤེ་བ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཚོ་ར་བ་ྱིད་ནས་ཡོང་
ན་གྱི་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་གསལ་པོ་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  ཨང་དང་པོ་དྤེ་
ལ་དངོས་གནས་རྤེད་འདུག་དང་རྤེད་མྱི་འདུག་ག་རྤེ་རྤེད།  དྤེ་གསལ་ཐག་ཆོད་པོ་བཤད་དགོས་པ་རྤེད།  གནད་འགག་དང་
པོ་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་ནས་རྱིམ་པ་གྱིས་པ་ཞྱིག་ལ།  དྤེ་རྱིང་འདྱིར་གསུང་བསད་མཁན་གྱི་རྱིགས་དྤེས་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་
དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག  དྤེ་རྱིམ་པ་གྱིས་པའྱི་ནང་ལ་ཐག་གཅོད་བ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རྤེད་
བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག གཞན་ང་ཚོས་དོན་དག་ཆྤེན་པོའ ་ིགྤེང་གཞྱི་དྤེ་བཞག་ནས་དོན་དག་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ཕར་
ཁ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་བས་ན།  ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིར་ཡོང་བའྱི་དོན་དག་དྤེ་འགྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་
པའྱི་ང་ལ་ཚོར་སང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཨང་དང་པོ་དྤེ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བས་དང་མྱི་བྤེད་ཀྱི་གནད་དོན་
དྤེ་ཐག་གཅོད་བས།  དྤེ་ནས་གྱིས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་བགོ་གྤེང་བྤེད་སངས་ཀྱི་ཁ་ཕོགས་ལ་
བལྟས་ན། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་དྤེ་དོན་དག་གྱིས་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་བཞག་འདུག  དྤེ་བོ་ཕམ་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ང་
ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དྤེ་བདྤེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤྤེས།  གང་ལྟར་བདྤེན་པ་ཡྱིན་ན་བདྤེན་སར་བསལ་ཏྤེ་དཀར་ནག་གྱི་ཐག་
གཅོད་བ་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་མ་བས་པར་དྤེ་སྱིར་བཏང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་བཞག་ན། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་
ར་བའྱི་ནང་ལ་འདྲ་མྱིན་ས་ཚོགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྱྤེད་རྣམ་པས་མཁྱྤེན་གྱི་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཆ་
ཚང་རྱིམ་པ་བས་ནས་ཞུས་ནའང་ཞུ་དགོས་དོན་གང་ཡང་མྱི་འདུག  ཚང་མས་མཁྱྤེན་གྱི་རྤེད།  བར་སབས་ཤྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་
སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་སངས་མང་པོ་ཆགས་ས་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སང་ ཞིག་ཡོང་གྱི་འདུག  གྱིས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་ཞྱིབ་
འཇུག་བ་སའྱི་ནང་ལ་བཀའ་བོན་རྱིས་སོང་ན།  ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ངས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་པོ་མྱི་ཤྤེས་
མོད། ང་སོན་མ་ཕ་ཡུལ་ལ་ཡོད་དུས་སད་ཆ་ཞྱིག་གོ་མོང་། དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་བཙན་བོལ་ནང་ལ་བྱུང་བ་རྤེད་མོད་
ཀང་། གནས་རྱིམ་མཐོ་དམན་གྱི་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་གྱིས་འཁྲུགས་ན་ཁྱོན་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར།  དྤེ་
གྱིས་ལ་གནས་རྱིམ་ཧ་ཅང་གྱི་བར་ཐག་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས། སད་ཆ་དྤེ་དངོས་སུ་བཤད་མ་བཅུག་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་
གོ་མོང་། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོ་བདྤེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤྤེས།  ཕ་ཡུལ་ནས་གོ་བསད་པའྱི་སད་ཆ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཞྱིབ་
འཇུག་བྤེད་མཁན་གྱི་མྱི་དྤེས་སུ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་བྤེད་ཆོག་གྱི་རྤེད་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག  ལྷག་པར་དུ་
གནད་འགག་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྤེབས་དུས། ང་ཚོས་ཁ་ཕོགས་དྤེ་ར་བ་ནས་མ་ནོར་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བརན་པོ་གསལ་པོ་
ཞྱིག་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།  སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་གནད་འགག་ཆྤེ་བ་དྤེ་བཞག་ནས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ཁ་
བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་བས་ན། དྤེ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རུལ་སུངས་ཅན་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དོ་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། མདོར་ན། ད་ལྟའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཡང་ང་ཚོས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གོས་ཚོགས་
ར་བ་འདྱི་ནས་རྱིས་མྤེད་གཏོང་དགོས་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་དམ།  དྤེར་བརྤེན་འདྱི་འགོ་བཅུག  དྤེའྱི་རྤེས་ནས་ཕྱི་
ཟླ་ ༣ པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་བཙུགས་དགོས་པ་ཐུག་ན། དྤེ་དུས་བཙུགས་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད།  དྤེའྱི་བར་དུ་ང་རང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གནས་སབས་རྱིང་བཙུགས་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
གོས་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཀུན་སོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། ཚོགས་གཙོས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ང་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་  zero tolerance རྤེད་མ་གཏོགས།  བཟོད་
བསན་བྤེད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས།  འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་དྤེ་ཡྱིན་པ་དང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་
ནས་དྤེ་མ་ཡྱིན་པ་ར་བ་ྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་གསལ་པོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་། ཕོགས་བསོམས་ནས་འདྱི་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་
གཏོགས། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་དྤེ་ཕར་བཞག་ནས་གནད་དོན་གཞན་པ་དྤེ་གཙོ་བོ་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་
ཅྤེས་གསུང་གྱི་མྤེད་པ་ཞྱིག་ལ་ཚོགས་གཙོས་དྤེ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  དྤེ་ཡང་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་།  
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོ ན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་མང་པོ་མྤེད་པར་བརྤེན། སྱིར་བཏང་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གསུང་སངས་དྤེ་ག་རང་ཐད་ཀར་འགོ་དུས།  
དུམ་བུ་གྱིས་ལ་དབྤེ་དགོས་པ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག དུམ་བུ་དང་པོ་དྤེ་ད་ལྟ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་བཞག་པ་དྤེས་
ལས་དོན་དྤེ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་གནད་དོན་སོར་ལ་རྤེད།  དྤེའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་ཡང་སྤེབས་ཀྱི་རྤེད།  ཚོགས་
ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་གཅོད་རང་བས་ནས་འཛིན་སོང་གྱི་འགོ་སངས་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། གྱིས་པ་དྤེ་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་
ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་སྙན་ཐོ་ནང་ལ་ཡོང་དུས།  དྤེ་རྤེད་འདུག་དང་མྱིན་འདུག་བལྟས།  དྤེ་འདྲའྱི་གནད་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་
ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག་ན། དྤེ་ནས་ང་ཚོས་ག་པར་བཙལ་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་འདྲ་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་འདུག བཙལ་ཐག་ཆོད་
འཚོལ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ྤེ་ཆར་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དྤེས་ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་མྱི་དོ་བདག་གྱིས་ང་ཚོ་ལ་སྤྲད་སོང་།  
དྤེ་ཚོར་དོ་སང་བས་པ་ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་ང་ཚོ་གྤེང་གཞྱི་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་སྤེབས་དུས། ང་རང་གྱི་བསམ་བོར་གོས་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།  ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙུགས་གནང་ བ་ཡྱིན་
ན། དྤེ་གྤེང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་དྤེ་དག་གྱིས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་དྤེའྱི་ནང་
ལ་ཚུད་ཡོད་ན། དྤེ་ལ་དྲྱི་བ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོང་དུས། རྤེས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
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གྱི་སྙན་ཐོ་སྤེབས་པ་དྤེའྱི་སྒང་ལ་ཡྱིན་ནའང་གཙང་མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་།  རང་བཞྱིན་གྱི་དོགས་གཞྱི་དྤེའྱི་སྒང་ལ་ཕལ་
ཆྤེར་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ལྷག་རྒྱུ་རྤེད་འདུག  དྤེར་བརྤེན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
བཙུགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཕོགས་བསོམས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་དང་།  ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་དྤེ་ངྲེས་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་དགོས་པ་རྤེད་གང་ཡང་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག  གོས་ཚོ གས་
རང་གྱིས་བཙུགས་ནས་ཕྱིའྱི་མྱིས་རང་དབང་ཅན་གྱི།  ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ།  Independence 
Commission གཅྱིག་རང་བཙུགས་གནང་སྤེ ། དྤེ་ག་རང་ལ་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་བཀག་ནས་མ་བསད་པ་བས་ཏྤེ་མཐྱིལ་
ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཕན་ཚུན་གྱིས་ཀར་ནག་ྲེས་ཕོག་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་
རང་གྱིས་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དྲང་པོ་དྲང་བཞག་གནང་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གང་འདྲ་བས་ཏྤེ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གནས་སངས་གཅྱིག་རྤེད། རྣམ་པ་ཚོས་ག་རྤེ་མཁྱྤེན་
དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་པ་ཡྱིན་ན།  ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་རྤེས་སུ་མ་གཏོགས་སྙན་ཐོ་
སྤེབས་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་མ་གཏོགས་སྤེབས་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེའྱི་བར་ལ་འཛིན་སོང་གྱིས་གནང་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་དུས་བཀག་ངྤེས་ཅན་ཞྱིག་བཟོས་ཏྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་སྤེབས་ཏྤེ།  
རྱིམ་པས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གང་འདྲ་བས་ཏྤེ་ཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ བལྟ་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱི་འཐུས་བོ་
བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གནད་དོན་འདྱི་དང་པོ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྤེབས་པའྱི་སབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ ། སོ་སོས་
བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། མང་ཚོགས་ཀྱི་དོགས་པ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  ད་
ལྟ་འདྱིར་བལྟས་ཡོང་དུས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་ལ་འགོ་བཞྱིན་འདུག གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ལ་
ནག་ྤེས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ན།  གནད་དོན་དྤེ་འདྱིའྱི་ནང་
བངས་ཚར་བ་རྤེད།  འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་གསལ་བཤད་གཅྱིག་ཀང་མ་ན་པར་ང་ཚོས་འདྱིར་ཐག་
གཅོད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ན།  དྤེ་ཡང་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་གྱིན་གོང་དུ་ཕག་
སྤྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཞུས་སོང་།  གནད་དོན་གཙོ་བོ་དྤེ་འཚོ་བྤེད་སྨན་ཁ ང་ནང་ལ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་གོད་
གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་དང་མྱིན་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
གནད་དོན་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་བཟུང་སྤེ་གནད་དོན་ངོ་མ་དྤེ་གྤེང་སོང་མ་བས་པར་འདྱི་གང་འདྲ་ཆགས་འདུག  ཐག་གཅོད་མ་
བས་སོན་ནས་ཐག་གཅོད་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་སོ་སོར་བཤད་
མ་ཤྤེས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གནད་དོན་ངོ་མ་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་དང་གནད་དོན་རྤེས་མ་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་
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ར་འཕོད་པའྱི་ཐོག་ནས། གལ་སྱིད་ཚོགས་ཆུང་སོ་སོའ ་ིངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་
ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ད་གྱིན་འདྱིར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས ། གང་བསྡུས་བསྡུས་ཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་།  )གནད་དོན་གལ་ཆྤེན་པོ་
ཡྱིན་དུས་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་མ་ཞུས་ན་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་འདུག  དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་མང་ཚོགས་ནང་ལ་གོ་བ་ཁྱད་
མཚར་ཞྱིག་འགོ་ས་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་གྱིན་འདྱིར་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་གོ་སབས་ཤྱིག་
གནང་སྤེ། གལ་སྱིད་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ཐག་གཅོད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ངོས་ནས་ཀང་གསལ་པོ་
བ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་གནང་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྒྲོ ལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ཕྤེབས་པའྱི་ནང་ལ་ཀོ་ལྱི་གྷལ་སྨན་ཁང་
ཡང་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་མམ་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་བཀའ་ཕྤེབས་སོང་།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་
རང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱིར་ལོ་གྱིས་དང་ཕྤེད་ཀའྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་དྤེ་ཡྱིན་དུས། ཀོ་ལྱི་གྷལ་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་གོ་ནས་
དོ་བདག་སྤེལ་ཀོབ་ལ་ཕྱིན་ནས་མང་པོ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་བར་ལ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཡོད་པ་ཧ་མ་
གོ་བ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་ཀོ་ལྱི་གྷལ་གྱིས་ཞུས་པ་དྤེ་དང་སྤེལ་ཀོབ་ཀྱིས་ཞུས་པ་དྤེ་གྱིས་བར་ལ་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འགོ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  ངས་དྤེ་ཤྤེས་འདོད་བྱུང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་
ཚོའྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་དྤེ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་རང་རྤེད།  ལས་བྤེད་མ་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་
ཕན་བུའྱི་ཐོག་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་ བ་འགའ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་དྤེ་གནས་ག་ པར་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐྤེར་འདོན་བས་ཏྤེ ། གཙང་མ་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཞྱིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ད་ལྟ་མང་ཆྤེ་བས་གོས་ཚོགས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཟྤེར་གྱི་འདུག  དྤེ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན་གང་ལྟར་
ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཨ་ཅང་ཅང་།  དྤེ་དང་མམ་དུ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ནག་ྤེས་ཤྱིག་རང་
བཞྱིན་གྱིས་སྤེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་མོད།  དྤེ་དག་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ འཕར་གྲུ་
མམ་འདྤེགས་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་ཞུས་པ་དྤེས་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཕར་བསྒྱུར་ཏྤེ་གཞན་དག་ངོ་མ་དྤེ་བརླག་འགོ་བཞྱིན་པ་
ངས་ངོས་འཛིན་ཁྱོན་ནས་བྤེད་ཀྱི་མྤེད།  དྤེའྱི་སོང་པོ་དྤེ་ཨ་ཅང་ཅང་།  དྤེའྱི་འཁྱིས་ལ་ཡོད་པའྱི་ཡལ་ག་དྤེ་ཚོ་རོར་པོ་ཡོད་
ནའང་ཡལ་ག་དྤེ་ཚོ་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ལ་འཛིན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་ཀོ་ལྱི་གྷལ་འཕོད་བསྤེན་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་
པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ད་ལྟ་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ནས་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་དང་སྒྲ་འཇུག་འཁོར་ཐག་
གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་དྤེ་ཕ་གྱིར་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་
གོ་དགོས་པ་རྤེད་བསམས་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔ ལ་ལྡན་ས ྱིད་སོ ང་བོ ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འཚོ་བྤེད་སྨན་ཁང་རང་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཐོག་ལ་ཀོ་ལྱི་གྷལ་མྱི་མང་རང་ནས་
ང་ཚོ་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་འབོར་བཞག་པ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིག་ཐོག་དང་སྒྲ་འཇུག་འཁོར་ཐག་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟའྱི་
ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་ཡོད་བཞག་པ་དྤེ་དང་མམ་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རོགས་ཞྤེས་ཞུས་བཞག་
ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཀོ་ལྱི་གྷལ་གྱི་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་གནང་ བའྱི་སབས་ལ་སོན་འཛུགས་ཟྤེར་ནའང་རྤེད།  དྤེ་མྱི་མང་
རང་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་འབོར་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། སྒྲ་འཇུག་འཁོར་ཐག་ནས་འབོར་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཐབས་ལམ་ཞྱིག་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག ང་
ཚོས་བཀའ་ཤག་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ ཏྲེ་ཁོ་རང་ཚོ་མར་ཕྤེབས་ནས་བོད་པའྱི་ལས་བྤེད་ཚང་མ་ལ་བཀའ་བསྡུར་
གནང་ཚར་བ་རྤེད།  རྒྱ་གར་ཚོང་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་ཕ་གྱིར་དྲྱི་བ་འདྲྱི་རྒྱུ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་
དུས་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་འདྱིས་མང་ན་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ལ་ཚར་དགོས་ཀྱི་ཡོད།  དྤེའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་རྒྱུན་ལས་ལ་
ཕུལ། དྤེ་ནས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་དྤེ་རོག་ཞྱིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན།  རྒྱུན་ལས་རང་གྱི་སྒང་ནས་ཐུགས་
ཐག་བཅད་དྤེ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བཙུགས་བཞག་རྒྱུ་དང་། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་
ལྟ་ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་བཞག་པ་དྤེས་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ལ་ཚང་མ་ཚར་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་དུས།  ཟླ་བ་
གསུམ་ནང་ལ་དྤེ་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་སྙན་ཐོ་ཕུལ་བ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱུན་ལས་ནས་གཟབ་གཟབ་གཟྱིགས་ན། དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་
དག་མང་པོ་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོང་ཁང་བདག་པོ་དྤེ་ག་རང་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་གྱིས་གསུམ་གནང་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིག་
ཆ་གཅྱིག་གནང་རྒྱུ་དྤེ་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་དང་འབྤེལ་བ་འདུག  དྤེར་བརྤེན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན།  
ཡྱིག་ཆ་གྱིས་གསུམ་ཡོད་བསད་དུས ། ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དག་དང་པོ་ཁུངས་ལྡན་གང་གྱི་རྤེད་འདུག  དྤེ་དང་པོ་བརད་གཅོད་པ་
ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ག་རྤེ་གནང་དང་མ་གནང་གྱིས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་ཚོང་
ཁང་རང་ནས་ཡྱིག་ཆ་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྒྲ་འཇུག་འཁོར་ཐག་མ་འདྲ་བ་ཡོད་བསད་པའྱི་སབས་ལ།  དང་
པོ་ཁུངས་ལྡན་གྱི་དབྤེ་བ་དྤེ་མ་ཕྤེས་ཀྱི་བར་དུ་དོ་བདག་སྒང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ། དྤེར་བརྤེན་དབུ་མའྱི་ལམ་
དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་བཞག་པ་དྤེས་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ལ་ཚར་བ་བས། དྤེའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་རྒྱུན་ལས་ལ་
ཕུལ། རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་ཐག་ག་རྤེ་བཅད་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་ལ་དུས་ཚོད་ཡོད་དུས།  འདྱི་འདྲ་བས་ཏྤེ་ཕྤེབས་
བཞག་ན། ཕལ་ཆྤེར་གྱིས་སྨན་ལྟ་བུ་ཡག་ཤོས་རྲེད་འདུག 
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ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
ད་ལྟ་ཕག་བརང་མཁན་སྱི་འཐུས་དྲུག་ཡོད།  དྤེའྱི་རྤེས་ལ་གོ་སབས་འབུལ་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན།  སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་གནད་དོན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་
དྤེས་ཐག་ཆོད་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་སུས་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཙུགས་དགོས་པ་དྤེ་ངྤེས་ཅན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གོ་
རྱིམ་བས་ཏྤེ་འགོ་མྱི་ཐུབ་པ་དྤེ་ང་ཚོས་གཙང་མ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་སུས་འགན་ལྤེན་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། ངས་བསམ་བོར་
ད་ལྟ་གོ་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེས་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག  ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་ནང་ལ་
མྤེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད།  གོ་རྱིམ་ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་བརྒྱུད་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇ ྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེ་དཔལ་
ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ནག་ྤེས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན།  
དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དཀའ་ངལ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙུགས་
བཞག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་བཀའ་བོན་གྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འདྲྱི་བརད་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  བས་
པ་ཡྱིན་ན་གནས་རྱིམ་འགོ་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  གནས་ཚུལ་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་མ་གཏོགས་
བཀའ་ཤག་གྱི་དྤེ་དྲང་པོ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོགས་ཆུང་
གོང་མ་དྤེ་རྱིས་མྤེད་བཏང་ནས་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སྲེང་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར། དྤེའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་བཀའ་
ཤག་གྱིས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  ཚོགས་ཆུང་དྤེས་འདྲྱི་བརད་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  གནས་ཚུལ་དྤེ་
ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གནས་ཚུལ་དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་རྤེད།  
དང་པོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་། དྤེས་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འཐུས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་
དྤེ་ཏག་ཏག་གཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འབའ་པ ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གནས་ཚུལ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་དང་
མམ་དུ་ཕལ་ཆྤེར་གཅྱིག་པ་འདྲ་ཆགས་སོང་།  ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཡོད།  
ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་དྤེས་མས་ཞྱིབ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ ཞྲེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་གོས་
ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཛིན་སོང་ངོས་ནས་འགྤེལ་བཤད་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གནང་སོང་།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་འཛིན་སོང་
གྱི་ཕག་ལས་གནང་སངས་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་བས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དུས་ཚོད་ཅྱིག་
གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་སོན་དྤེར་ངས་སྤེམས་ནང་ལ་དུས་ཚོད་དྲན་རྒྱུ་དྤེ་ལས་ཀ་ཕྤེད་ཀ་འགོ་ཚར་བ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  འཛིན་
སོང་གྱི་ཐོག་ལ་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་དུས་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་སྤྲད། དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བ འི་ནང་ལ་དབང་ཚད་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
བཙུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འཛིན་སོང་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་རོག་ཞྱིབ་དང་མས་ཞྱིབ་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བས་མྤེད་པ་དྤེ་
བཞྱིན་དུ། དོགས་གཞྱི་ཅན་ཆགས་བསད་པའྱི་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་འབྤེལ་བ་དྤེ་ཚོ་ལ་
ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། སྐུ་དབང་ཡོངས་རོགས་དྤེ་མར་རྒྱུན་ལས་ལ་གནང་སྤེ། གོས་ཚོགས་རྤེས་མའི་བར་དུ་
སྒུག་མ་དགོས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། རྒྱུན་ལས་རང་གྱིས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་སྤེ། དྤེ་ནས་རོག་ཞྱིབ་འགོ་ཆོག་
པའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་གཏོད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གྱིས་ཀ་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་དྲན་བྱུང་།  དང་པོ་འཛིན་སོང་
གྱི་རོག་ཞྱིབ་དང་མས་ཞྱིབ་དྤེ་གྱིས་འགོ་བཅུག་ན་ཡག་པོ་རྤེད་བསམས་པ་ཞྱིག་དྲན་བསད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་
སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ནས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཐོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུའྱི་ཧྤེབ་འདྲ་ཞྱིག་ལངས་ཏྤེ།  ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡར་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས། མར་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་བསད་ཀྱི་འདུག  ང་རང་
ྱིད་ཀྱི་ལྟ་སངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུར་དགོས་པ་ངྤེས་ཅན་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་བསད་ཀྱི་
འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སབས་སུ་བབས་པ་གྤེང་བཞྱིན་པའྱི་གནད་དོན་འདྱི་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོགས་
ཆུང་ཞྱིག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་རྒྱུ་དྤེས་དྲང་པོ་བྤེད་ཀྱི་མ་རྤེད། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་དྲང་པོ་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་མོད།  ཡྱིན་ནའང་བཀའ་
ཤག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་བཞག་པ་ཡྱིན་པར་བརྤེན། དྤེས་སྙན་ཐོ་དྤེ་ང་ཚོས་ བསྒུགས་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེ་སྒུག་མ་ཐུབ་
པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་གནད་དོན་འདྱི་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་གནད་དོན་གྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་དུས།  
འདྱི་ང་ཚོས་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་གཞུང་གྱིས་བ་དགོས་པ་ག་རྤེ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་
ལོག་ནས་བཟའ་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་རྤེད། ངོས་ནས་བཟའ་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་རྤེད། སྲུང་སོབ་བ་རྒྱུའྱི་འོས་འགན་དྤེ་བཀའ་སྱི་ཚང་མ་
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ལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་པར་བརྤེན་ང་ཚོས་འདྱི་བརད་གཅོད་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་དང་གནད་དོན་འདྱི་གསལ་པོ་གསལ་
རང་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་འགན་འཁྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་མ་སོང་བར།  ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་
ཚོགས་ཆུང་དྤེས་སྙན་ཐོར་སྒུག་སྤེ་སྙན་ཐོ་དྤེས་ང་ཚོ་ལ་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།  སྙན་
ཐོ་དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ཕྱི་དྲགས་ཀྱི་མ་རྤེད།  ང་ཚོ་གནད་དོན་
གསལ་པོ་མ་ཆགས་གོང་ལ་ཚོགས་ཆུང་མང་པོ་ཞྱིག་བཙུགས་སྤེ།  མཐའ་མ་དྤེ ར་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་སོན་མ་ང་ཚོས་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཙུགས་པ་རྤེད།  དང་པོ་ཚོགས་ཆུང་གོས་ཚོགས་རང་ནས་བཙུགས།  ཡང་
རྤེས་མ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་གོས་ཚོགས་རང་ནས་རྱིས་མྤེད་བཏང་བསད་པ་ཡྱིན་ན།  ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ལ་རྱིན་ཐང་མྤེད་པ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ ་བ་ཕུ ན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་ཐབས་སོ་པོ་དྤེ་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་མ་སྤེབས་རྒྱུར་འབད་བརོན་རྱིམ་པ ས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་བར་ལམ་ལྷོང་བྱུང་མ་སོང་ཞྤེས་དང་པོ་དྤེ་ཡྱིན། འདྱིར་སྤེབས་ཚར་དུས་ཆ་ཤས་མ་བངས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག ད་ལྟ་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་བྱུང་རྱིམ་དང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་གང་ཡང་ཞུ་གྱི་མྱིན། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆུང་མྱི་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་  ༥ པའྱི་ཚེས་ ༣༠ ལ་སྤེབས་ཚར་བ་རྤེད།  ཟླ་བ་གསུམ་དང་ཕྤེད་ཀར་ག་ པར་
ཕྤེབས་པ་རྤེད། ག་རྤེ་གནང་བ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་གཅྱིག་རྤེད།  ད་ལྟ་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རྤེད།  འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གནོང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན།  གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཞྱིབ་
འཇུག་བྤེད་བཅུག་ན་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད།  གནོང་ཡོད་ན་སྲུང་སོབ་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད།  བཀའ་ཤག་མམ་ བསྡུས་ཀི ་འགན་
རྤེད། སས་གསང་གནང་གྱི་ཡོད་ན་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  གནས་སངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གྲུབ་
པའྱི་རྤེས་སུ། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་འདྱི་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཞྱིབ་འཇུག་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་
བསད་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེ། ད་ལྟ་འགོ་བསད་
པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཐབས་སོ་པོ་རྤེད།  རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མྱུར་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་ བ་ཡྱིན་ན།  དྤེ་ཡང་དུས་ཚོད་གང་
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མགོགས་མགོགས་ཤྱིག་གྱི་མྱུར་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་ བ་ཡྱིན་ན། སུ་གང་ལའང་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། ཁོ་རང་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་མདུན་ལ་ཡོང་། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་ལ་ལན་ཞྱིག་གནང་། རྤེས་ལ་སྙན་
ཐོ་ཞྱིག་གནང་ཡོང་གྱི་རྤེད།  བདུན་ཕག་གཅྱིག་ནང་ལ་གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས།  གོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་མྱུར་
ཞྱིབ་ཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་དྤེ་འདྱི་བར་དུ་སྤེབས་རྒྱུར་སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་མྱུར་ཞྱིབ་རང་ལམ་ཡག་ཤོས་
རྤེད་འདུག་སྙམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཡང་བསར་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གོ་སབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་གྱིན་སྱི་
འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ལའང་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་
འབུལ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་སངས་འཛིན་བྤེད་པའྱི་སབས་ལ་ང་
ཚོས་དྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏྤེ།  འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ལ་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཕུལ་མ་སོང་ཟྤེར་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཞྱིག  གོ་
སབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གོ་སབས་བཞྤེས་དང་མ་བཞྤེས་འཛིན་སོང་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔ ལ་ལྡན་འཕོ ད་བསྤེན་བཀའ་བོ ན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་རྫུན་མ་བཟོས་དང་མ་བཟོས་ཀྱི་སོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དོགས་འདྲྱི་ཡོད་བསད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  
ཡྱིག་ཆ་དྤེ་གཙོ་བོ་ཕྱི་ཟླ་བདུན་པའྱི་ཚེས་ ༣༡ ྱིན་ང་མར་མའྤེ་སོར་ལ་ཡོད། ང་ལྷོ་ཕོགས་ལ་གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་བསོད་
འགོ་བའྱི་སབས། དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་འགོ་ལ་ྤེ་བའྱི་སབས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་སྙན་ཐོ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་སྤེབས་བསད་ཡོད་
པ་རྤེད། ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་སྙན་ཐོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ནང་ལ་དོགས་པ་ཡོད་པ་མང་པོ་
ཞྱིག་སྤེབས་སོང་།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ ་ིངོས་ནས་ནང་ལས་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་
བསྡུ་རུབ་བས་པ་ཡྱིན།  ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་མར་གཙོ་བོ་ང་ལས་དོན་གཞན་ཞྱིག་གྱི་སྨན་ཁང་དྤེས་གཞུང་འབྤེལ་སོར་བ་
བརྒྱབས་ནས་འགོ་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཚོང་ཁང་དྤེ་ལ་ང་སྤེབས་པ་རྤེད།  ཚོང་ཁང་དྤེས་ཞྱིབ་འཇུག་བ་
རྒྱུའྱི་དོན་ཚན་དགུའྱི་ནང་ནས་དོན་ཚན་དང་པོ་ནས་ལྔ་པའི་བར་དུ་ Battery དང་ UPS སོར་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། Battery བཅུ་གསུམ་ཙམ་འདུག  UPS ལྔ་འདུག དྤེ་དག་གྱི་གོང་ཚད་བར་ཁྱད་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཕྤེད་
ཀ་མན་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག  ཆ་ཚང་གྱི་གོང་ཚད་ཏག་ཏག་ཅྱིག་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཞྱིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་མར་ཕྱིན་ནས་ཡར་ཁུར་ཡོང་བ་དྤེ་དང་།  དྤེའྱི་ནང་ལ་ལྟ་བའྱི་སབས་སུ་མ་གྱིའྱི་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བས་
འདུག་ཅྤེས་སོན་འཛུགས་བ་སའྱི་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ངོས་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག  ད་ལྟ་ Battery ཚོང་ཁང་དྤེ་ག་རང་
གྱིས་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་དྤེ་ལ་ཡྱིག་ཆ་སྤྲད་འདུག  རྱིན་གོང་བར་ཁྱད་དྤེ་  AMC ཡྱིན་ཟྤེར།  Annum 
Maintenance Cost ཞྤེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད།  དུས་རྒྱུན་ནས་ཚོང་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ངས་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ཕན་བུ་
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བལྟས་པ་ཡྱིན།  Battery དང་ UPS ལ་ AMC དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་ལུགས་སོལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཉུང་ཉུང་རྤེད་འདུག  Battery 
དང་ UPS ཁོ་རང་ོ་བའྱི་སབས་སུ་ཡང་ན་ Warranty ལོ་གྱིས་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་གྱིས་ཀྱི་བར་ལ་གོང་ཚད་ཀྱི་
ཁྱད་པར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་མར་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ། ཞྱིབ་ཕ་ཞྱིག་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། མགོན་ཁང་ལ་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ་དངོས་ གནས་བས་ན། ང་ཕ་གྱིར་འགོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་མྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
རྒྱ་གར་ཚོང་ཁང་བདག་པོ་དྤེ་ལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ཐོག་སད་ཆ་ཞྱིག་དྲྱིས་ན་བསམ ས་སོང་།  སད་ཆ་དྲྱིས་དུས་ང་
འདྱིར་མགོན་ཁང་དྤེ་ལ་བསད་ཡོད།  ཁྱྤེད་རང་ཚུར་གཅྱིག་ཡོང་ན་ཡག་པོ་འདུག  སད་ཆ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་འདྲྱི་རྒྱུ་ཡོད་ཅྤེས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁོ་རང་གྱིས་གནས་ཚུལ་གཡོལ་གྱི་འདུག  ང་འདྱིར་མྤེད་ཅྤེས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་འདུག  དྤེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་མ་གིར་རང་ིད་ཀི་རྒྱ་གར་ངོ་ཤྤེས་པ་ཞྱིག་ཡོད། ངོ་ཤྤེས་པ་དྤེ་ཁྱིད་ནས་དུས་ཚོད་ཀང་མྱི་འདུག ང་དགོང་མོ་
ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ལ་མའྤེ་སོར་ནས་མར་ཧོབ་ལྱི་ལ་འགོ་དགོས་པ་རྤེད།  གཞྱིས་ཆགས་མོན་གྷོ་ལ་ཐོན་དགོས་པ་རྤེད།  དྤེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཕ་གྱིའྱི་ཚོང་ཁང་དྤེ་ལ་གང་མགོགས་མགོགས་གཅྱིག་འགོ་དགོས་པ་ཆགས་སོང་།  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་གནད་
དོན་དྤེ་ལས་བྤེད་གྱིས་ཀྱིས་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་ལ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བས་སོང་ཟྤེར་ནས།  ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་
དཔང་རགས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བསན་རྒྱུ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད།  ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཡར་ཁུར་བ་དྤེ་དག་
འགལ་ཟླ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་མ་གྱིའྱི་ཚོང་ཁང་དྤེ་ལ་ཕྱིན་སབས། རྒྱ་གར་དྤེ་ལ་སད་ཆ་དྲྱིས་
པ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་དྤེ་ལ་སད་ཆ་དྲྱིས་ཡོང་དུས།  ང་ཐྤེབས་ཆག་ལས་བྤེད་ཅྱིག་ཡྱིན ། དྤེ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེའྱི་སོན་
ལ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གོ་རྒྱུ་འདུག  གཞན་པ་འགོ་བ་དང་དྤེ་འདྲ་འགོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།  རྒྱ་གར་དྤེས་སྱིགས་ར་བསྐུལ་
རྒྱུ་དང་ྤེས་ བརྡུང་གཏོང་གྱི་ཡྱིན།  རྐང་ལག་བཅག་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་བཤད་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་
བོན་ཡྱིན་ཞྤེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ང་དང་མམ་དུ་ཕན་བུའྱི་  Cooperation བ་རྒྱུ་དང་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱད་པར་
མྤེད་དམ་སྙམ་བྱུང་།  དང་པོ་སོན་ལ་ངས་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ཞུ་དགོས་སམ་མ་དགོས་བསམ ས་ནས་ཐྤེ་ཚོམ་
སྤེས་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ང་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཡྱིན།  ང་ཚོ་འདྱིར་གནད་དོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད།  
ཁྱྤེད་རང་གྱིས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བཤད་རོགས་གྱིས།  དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བཤད་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁྱྤེད་
རང་ལས་བྤེད་གཅྱིག་གྱི་མྱི་ཚེ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁྱྤེད་རང་གྱིས་དྲང་པོ་
བཤད་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་ལ་དཀའ་ངལ་དང་དྤེ་འདྲ་བཟོ་རྒྱུ་གང་ཡང་བ་གབས་མྤེད།  གནས་ཚུལ་དྲང་པོ་བཤད་ཐུབ་
ན་ཡག་པོ་འདུག  གནས་ཚུལ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་  Parliament ནང་ལའང་སྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
བྱུང་། དྤེ་ནས་ངའྱི་རྒྱ་གར་གོགས་པོ་དྤེས་ཀང་ ཀར་ན་ཀྲ་ཀའྱི་སད་ནང་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་སོང་།  རྤེས་སུ་ཡར་མར་
བས་ནས་ཁོ་རང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་དྲང་པོ་བཤད་སོང་།  དྲང་པོ་བཤད་པ་ཆ་ཚང་ངས་སྒྲ་འཇུག་བས་ཡོད།  དྤེ་ཡོད་
པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་གྱིས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན ། Battery དྤེ་དངོས་ གནས་བས་ན་གོང་ཚད་འདྱི་རྤེད།  ཁོ་རང་
གྱིས་འདྱིར་གོང་ཚད་ཆྤེན་པོ་བརྒྱབས་རོགས་ཞྤེས་བཤད་སོང་ཟྤེར།  UPS གོང་ཚད་འདྱི་རྤེད།  ཁོང་རང་གྱིས་གོང་ཚད་
འདྱི་བྱིས་ཅྤེས་བཤད་སོང་ཟྤེར།  ཆ་ཚང་ཞྱིག་བཤད་སོང་།  བཤད་པ་ཚང་མ་སྒྲ་འཇུག་བས་ཏྤེ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ནས་ཁྱྤེད་
རང་གྱི་འདྱི་དག་ཡྱིག་ཐོག་ལ་སྤྲད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཤད་དུས།  འགྱིག་གྱི་རྤེད་ཟྤེར།  དྤེ་ལ་ངས་ཁོ་རང་ལ་སྱིགས་ར་
བསྐུལ་རྒྱུ་དང་ཞྤེད་སང་བསྐུལ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་ར་བ་ྱིད་ནས་བ་རྒྱུ་མ་བྱུང་།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཚོང་ཁང་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་བྱུང་
བ་དྤེ་ཆ་ཚང་སྒྲ་འཇུག་བས་ཡོད།  རྒྱ་གར་ཚོང་བདག་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་ཡང་སྤྲད་སོང་།  དྤེས་མ་ཟད་ད་དུང་སྒྲ་འཇུག་བས་པ་
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ཁག་ཅྱིག་ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ། ཚོང་ཁང་བདག་པོ་དྤེ་དང་སད་ཆ་བཤད་བསད་པའྱི་སབས་
སུ། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཡྱིན་པའྱི་སོན་འཛུགས་བྤེད་སའྱི་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་ཁོ་རང་རང་གྱི ས་ཕ་གྱིར་ཁ་པར་བཏང་
སོང་། ང་ཕ་གྱིར་ཡོད་ཐོག་ལ།  ཁ་པར་གྱི་སད་ཆ་ཆ་ཚང་ངས་ན་ནས་སྒྲ་འཇུག་བས་པ་ཡྱིན།  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དྤེ་གནད་
དོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་།  ཁོ་རང་གྱིས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན།  འཕོད་བསྤེན་
བཀའ་བོན་གྱིས་ཁ་པར་སྤེབས་སོང་ངམ།  ཁྱྤེད་རང་འགམ་དུ་སྤེབས་སོང་ངམ།  Cash Transaction དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་
རྤེད་དམ་ཞྤེས་སད་ཆ་དྲྱིས་སོང་ངམ་ཞྤེས་དྤེ་འདྲ་ཡན་ཆད་ནས་ལབ་སོང་།  དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཡོད།  དྤེས་མ་ཟད་ད་དུང་ག་རྤེ་
གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་དྤེ་རྱིང་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་དང་ཕྤེད་ཀར་ ཧུབ་ལྱིར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
ཟྤེར། དྤེའྱི་བར་ལ་ག་རྤེ་བྱུང་ནའང་ང་ལ་བཤད་ཤོག་ཅྤེས་བཤད་སོང་། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གནད་དོན་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཕྱི་ཟླ་  ༧ 
ཚེས་ ༣༡ ལ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་ང་མོན་གྷོ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་སོང་ནས་ཡར་སྤེང་ལོར་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢ ཡྱིན་པ་ཡོད།  
རྒྱ་གར་ཚོང་ཁང་དྤེ་ལ་ངས་ཁ་པར་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན།  ག་རྤེ་བས་ནས་ཟྤེར་ན།  དྤེའྱི་ྱིན་མོ་དྤེ་ལ་ངས་ཤྤེས་རོགས་ལ་མ་
གྱིར་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་ལས་མཚམས་བར་མཚམས་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད་མོད། ཡྱིན་ནའང་སྨན་ཁང་ལ་མ་བསད་པའྱི་
གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་ཕ་གྱིར་མྤེད་དུས།  དོགས་པ་སྤེས་སོང་།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
རྒྱ་གར་དྤེ་ལ་ཁ་པར་བཏང་ནས་རྒྱ་གར་དྤེས་སད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་སོང་།  རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གྱི་འདུག  སྒྲ་
འཇུག་འཁོར་ཐག་དྤེའི་སོར་རྤེད།  དྤེ་ནས་ང་ཚོ་ཁ་པར་མཚམས་བཞག་ནས་ཡང་བསར་དུ་རྒྱ་གར་དྤེས་ཚུར་ང་ལ་ཁ་པར་
སྤེབས་ཀྱི་འདུག ཁོ་རང་གྱི་ཚུར་ཁ་པར་སྤེབས་ནས། ཁ་སང་ཡྱི་གྤེ་སྤྲད་པ་དྤེ་རྫུན་མ་ཡྱིན། ཁོ་རང་གྱི་  One sided སད་
ཆ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་བཤད་ནས་སད་ཆ་མཚམས་བཞག་སོང་།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།  འཕོད་
བསྤེན་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིག་ཆ་རྫུན་མ་བཟོས་ཡོད་མྤེད་ཐོག་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དག་ལ་གཟྱིགས་ནའང་རྤེད། སྒྲ་འཇུག་བས་
པ་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ལ་གསན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།  ཕལ་ཆྤེར་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་
ཞུས་ན་འགྱིག་ས་རྤེད་སྙམ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔ ལ་ལྡན་ས ྱིད་སོ ང་བོ ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་བ་དྤེར། ད་རྤེས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
ནས་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་གྱི་གནང་ཕོགས་དྤེའྱི་སྒང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྲྱི་བ་གལ་ཆྤེན་པོ་
ཞྱིག་སྤེབས་སོང་བསམ་གྱི་འདུག གོང་དུ་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ནས་གསུངས་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་སྒྲ་འཇུག་འཁོར་
ཐག་དྤེ་ཚོང་ཁང་དྤེ་ག་རང་ནས་གྱིས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བདྤེན་པ་གང་ཡྱིན་དང་མྱིན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་
གྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་བཞག་པ་དྤེས་རོག་ཞྱིབ་གནང་ བའྱི་ཐོག་ནས་མཇུག་བསོམས་ཤྱིག་རྒྱབ་ཀྱི་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་
ཡྱིག་ཆ་གྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་ནང་ལ་ངས་ཕ་གྱིར་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་ལ་བྱུང་འཛིན་རྫུན་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་སྒྲ་
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འཇུག་འཁོར་ཐག་ནང་ལའང་བླུགས་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་རྫུན་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་
གྱིས་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་པ་དྤེའང་ཡྱིག་ཐོག་ལ་གནང་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  རྤེས་ལ་ངས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་སྤྲད་པ་དྤེའང་
རྫུན་མ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཡྱིག་ཆ་གཞན་དག་ཅྱིག་ཚོང་ཁང་བདག་པོ་དྤེ་ག་རང་ལ་སྤྲད་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  ཚོང་ཁང་བདག་པོ་དྤེ་
ག་རང་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་གྱིས་སྤྲད་ཡོད་དུས།  ཡྱིག་ཆ་གང་བདྤེན་པ་རྤེད་དང་མ་རྤེད་དྤེ།  ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙུགས་
བཞག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ངྤེས་པར་དུ་གཟྱིགས་ཀྱི་རྤེད་ལ།  གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡང་རྤེད།  དྤེ་ནས་དྤེའྱི་སྙན་ཐོ་
དྤེ་ཡར་ཟླ་བ་གཅྱིག་ནང་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད།  གང་མགོགས་ཤྱིག་
སྙན་ཐོ་དྤེ་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ།  རྒྱུན་ལས་ནས་གཟྱིགས།  དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་གཞན་དག་ཡོད་པ་རྤེད།  གཙོ་ཆྤེ་
ཤོས་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚོང་ཁང་དྤེ་ག་རང་ནས་ཡྱིག་ཆ་གྱིས་གནང་བ་ནས།  
གང་བདྤེན་པ་རྤེད་འདུག་དང་མྱི་འདུག  དྤེ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ནས་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་
གཟྱིགས། དྤེ་ནས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཚོགས་ཆུང་བསོས་དང་མ་བསོ་ཐུགས་ཐག་བཅད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བང་རྱིམ་འགོ་སངས་
དྤེ་གསལ་པོ་རང་ཆགས་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེའྱི་སྒང་ལ་ང་ཚོའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་བས་ཏྤེ་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བཙལ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བྱུང་རྱིམ་དྤེ་ཡང་འགོ བཀའ་ཤག་ནས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་ ཡང་གནང་། དྤེ་ནས་གོས་ཚོགས་ནས་གནང་
དགོས་པ་དྤེ་ཐུགས་ཐག་བཅད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་ཤོས་ཤྱིག་མྱིན་ནམ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་རྣམ་པ་ཚོར་རྤེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
འཛིན་སོང་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པ་ཆ་ཚང་གནང་གྲུབ་པ་རྤེད།  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་སོ་སོའ ་ི
དགོངས་ཚུལ་གསུངས་དགོས་པ་ཆ་ཚང་གསུངས་ཟྱིན་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེར་བརྤེན་འཛིན་སོང་གྱིས་ངོས་ནས་གསུངས་པ་དྤེ། འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་
ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་སད་ཆ་བྱུང་སོང་། ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་སད་ཆ་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཞྱིག་འགངས་ཚར་བ་རྤེད།  གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་ བ་ནས་བཟུང་ཕྱི་ཟླ་  ༢ ཚེས་ ༢༦ ལ་ཡྱི་གྤེ་བཏང་ བ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༣ ལ་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་བྱུང་བ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གྤེང་སོང་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་
ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཏྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ བར་ྱིན་ྱི་ཤུའྱི་རྱིང་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་དང་ཕྤེད་ཀ་ལྷག་པ་རྤེད། དྤེ་བར་གྱི་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་བྱུང་བ་དྤེ་དཔལ་
ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུར་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢ བར་བཅས་བས་
ཏྤེ། ད་ལྟ་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་གསར་པ་དྤེ་ག་དུས་བཙུགས་ཡོད་མྤེད་དུས་ཚོད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཤྤེས་མ་སོང་།  
ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་གསར་པ་བཙུགས། ས་གནས་ལ་མར་ཕྤེབས་ནས་ལས་ཀ་འགོ་བཙུགས་ཏྤེ་ད་ལྟ་ཡར་ཕྤེབས་བསད་
ཡོད་པ་རྤེད། ལས་ཀ་འགོ་བཙུགས་པ་ཙམ་ལས་ཆ་ཚང་ཚར་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ག་ཚོད་ཅྱིག་གྱི་དུས་འགངས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་། དྤེ་ཙམ་གྱི་རོག་ག་ཆྤེ་རུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཕལ་ཆྤེར་ཟླ་བ་གྱིས་ཙམ་ཞྱིག་བས་
པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་མྤེད་དམ་སྙམ་སོང་།  དྤེ་གདམ་ཀ་གཅྱིག་རྤེད།  འཛིན་སོང་ངོས་ནས་གསུང་རྒྱུ་དྤེ།  ད་ལྟའྱི་འཛིན་སོང་
གྱིས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ཟླ་བ་གྱིས་ནང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏྤེ། དྤེའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་དྤེ་
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ཡང་ཕལ་ཆྤེར་ཚོགས་ཆུང་སོན་མའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་ལའང་ལྟ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཕལ་ཆྤེར་ཚོགས་
ཆུང་སོན་མའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སངས་དང་ ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རྒྱུས་ལོན་པ་བ་དགོས་ཀྱི་འདུག  
གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ད་ལྟ་རང་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  ཚོགས་གཙོས་
དྤེར་ཐོ་བརྒྱབས་བཞག་ཡོད། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་ལ་འགལ་ཟླ་འགོ་བཞྱིན་འདུག ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་སྙན་ཐོའི་ནང་ལ་ཐོན་བཞག་པ་དང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མ་གྱིར་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་ཀྱི་གནས་སངས་དྤེ་བལྟ་ཡོང་བའྱི་
སབས་ལ་འགལ་ཟླ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟྤེར་དུས། ཕ་གྱིར་འགལ་ཟླ་ག་རྤེ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཡང་ བལྟ་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་།  
རྱིས་མྤེད་གང་འདྲ་བས་ཏྤེ་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་བཏང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་པར་ཐུག་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཡང་བལྟ་དགོས་པ་ཞྱིག 
དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ བལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  དྤེའང་བལྟ་དགོས་པ།  གཞན་དྤེ་དག་ཚང་མ་བལྟས་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་
འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་གྱི་གནས་བབ་དྤེ།  གནས་ཚུལ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་
ཐོའ ་ིནང་ལ་འཁོད་དགོས་པ། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་སྒྲ་འཇུག་འཁོར་ཐག་ཆ་ཚང་སྙན་ཐོའ ་ིམམ་དུ་ཡོད་དགོས་པ།  
གཙོ་བོ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་གནས་སངས་དྤེ་དངོས་ གནས་རྤེད་དང་མ་རྤེད་ཀྱི་
གནས་སངས་ག་རྤེ་ཆགས་འདུག  དྤེ་ཡང་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་པའྱི་བཀོད་ཁྱབ་དང་ལམ་སོན་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་
ནས་ཚོགས་ཆུང་ལ་གསལ་པོ་བས་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་ཚོགས་ཆུང་
གྱིས་ཟླ་བ་གྱིས་ནང་ལ་སྤེབས་དགོས་པ་དྤེ་གདམ་ཀ་གཅྱིག་ཡྱིན།  གདམ་ཀ་གཞན་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་རང་གྱིས་ཚོགས་
ཆུང་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་གྱིས་ཀྱི་སྒང་ལ་འོས་བླུགས།  གདམ་ཀ་དང་པོ་དྤེའྱི་
ནང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཆོད་བཞག་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་འཛིན་སོང་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་བཞག་
པ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཟླ་བ་གྱིས་ཀྱི་རྤེས་ལ་ཟྤེར་དུས།  ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༤།༢༥ ཞྱིག་གྱི་ནང་
ལ་སྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་ཐུག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཟླ་བ་
བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་མ་ཚུགས་གོང་ལ་ཡོད་དུས།  ལས་དོན་བ་རྒྱུའྱི་མཚམས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  
གདམ་ཀ་གཞན་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་རང་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་གྱིས་གསལ་པོ་
ཞྱིག་མཁྱྤེན་པ་གནང་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་རང་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ན། དྤེ་རྱིང་མང་མོས་ཐག་གཅོད་ག་རྤེ་བྱུང་བ་གཞྱིར་བཟུང་བས་ནས།  ང་ཚོ་དོ་དགོང་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ནས།  གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་དྤེ་བཟོས། སང་ྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁུར་ཡོང་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུ་དྤེ་སང་ྱིན་བྤེད་ཀྱི་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དང་པོ་ཁུར་དང་མ་ཁུར་གྱི་སད་ཆ་དྤེ་རྤེད།  ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསུངས་བཞག་པའྱི་སྱིད་སོང་གྱི་དབུ་
མའྱི་ལམ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བྤེད་སོད་བཏང་གནང་སོང་།  འདྱི་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་དྤེ་དག་གྱིས་སོན་ལ་ཕག་
བརང་གནང་རོགས་གནང་།  དྤེ་ནས་གོས་ཚོགས་རང་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་ཚོ་རྤེས་ལ་ཕག་
བརང་གནང་རོགས་གནང་། དྤེ་གསལ་པོ་མ་བཟོས་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་བཙུགས་བཞག་པ་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་མྱི་
གངས་ ༢༡ བྱུང་སོང་། གོས་ཚོགས་རང་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་མཁན་མྱི་གངས་  ༡༡ བྱུང་སོང་། 
དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རྱིང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསུངས་བཞག་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་ཚུད་བསད་ཡོད་
པ་རྤེད། འདྱིའྱི་རྤེས་སུ་ཚོགས་གཙོས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ལམ་སོན་ཞུས་པ་དྤེ་ཡང་སྒྲ་འཇུག་ནང་ལ་
ཚུད་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་ཚུད་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་དག་ཚང་མ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
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པའྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ལྟའྱི་བསོ་གཞག་གནང་བཞག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ལ་བཀོད་ཁྱབ་ནན་པོ་ཞྱིག་
གནང་དགོས་པ་དང་། དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་ཀྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་སྤེབས་ཐུབ་པ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  དྤེ་ཡང་
ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ནང་ཚུན་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་སྤེང་ལ་འབོར་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེའྱི་
ལས་རྱིམ་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག  ད་གྱིན་དྲྱི་བ་ཕྤེབས་བཞག་པ་དྤེ་དག་ལ་ལན་
འདྤེབས་གནང་རོགས་གནང་། 
 
དཔ ལ་ལྡན་འཕོ ད་བསྤེན་བཀའ་བོ ན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་བྱུང་དང་སོང་གྱི་བར་ལ་
བར་ཁྱད་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡོད་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འཕོད་བསྤེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་འདྲའྱི་བར་ཁྱད་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ནའང་གཙོ་བོ་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་
དུས། ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལས་གཞྱི་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་རྤེ་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བརྒྱབས་པ་དང་།  
ལས་གཞྱི་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་པ་ལ་ཕག་ལས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ལས་
བསོམས་བསྡུས་པའྱི་ནང་ལ་དག་ཆ་དང་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ནོར་འདུག ཏན་ཏན་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  མ་འོངས་པ་ལ་
དྤེའྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་  ༡༦ ལ་རླངས་འཁོར་ གཏོང་རྒྱུའྱི་སོང་
བརར་ཞྱིག་བཏང་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་ཤས་ཤིག་ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཕོད་པའྱི་ཐོག་ནས། གལ་སྱིད་ཡྱིག་རྒྱུགས་དྤེ་ཡག་པོ་
མ་བཏང་ན་རླངས་འཁོར་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་སོག་ལ་ྤེན་འཚབ་ཡོད་དུས།  དྤེ་འདྲའྱི་རྤེན་པ ས་ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་ལོན་པ་ཡྱིན་རྒྱུ་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་སངས་
གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག གཟྱིགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་ཀྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་ལས་
འཆར་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་འབུམ་དྲུག་ལྷག་ཅྱིག་འགོ་རྒྱུ་དྤེ། གཙོ་བོ་དྤེ་སྤེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ད་
ལྟའི་བར་དུ་ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞྱི་དྤེས་གནས་སངས་  prevalence 
ག་ཚོད་ཅྱིག་རྤེད་འདུག  ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ས་གནས་ཡོངས་ལ་བས་པ་ཡྱིན་ན།  འགོ་གོན་གྱི་ཐོག་ནས་རྤེད།  སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་དང་ས་ཆ་ཚང་མ་ལ་བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་
ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་སྱི་ཚོགས་འཕོད་བསྤེན་གྱི་ཚན་རྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག sampling དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་སྤེལ་ཀོབ་རང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ བ་རྤེད། ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་བའྱི་སབས་སུ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་ཀྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་ལས་འཆར་དྤེ་ང་ཚོས་གལ་ཆྤེན་པོ་
ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ན་ཚ་དྤེ་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་དང་།  དཀའ་ངལ་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གཙོ་བོ་ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་སོན་འགོག་རང་གྱི་སྒང་ལ་ཤུགས་བརྒྱབས་བསད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་དྤེ་དག་གྱི་སྒང་ལ།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྤེལ་ཀོབ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དྤེ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་
གངས་ ༢༧༧༦ མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞྱི་དྤེ་འདུག་དང་མྱི་འདུག་བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུ་དང་།  ཡོད་པ་དྤེ་དག་ལ་
འབུ་མང་ཉུང་ག་ཚོད་འདུག  དྤེ་དག་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་བས་ཏྤེ།  ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་སྙན་ཐོ་དྤེ་སྒུག་བསད་ཡོད་པ་
རྤེད། གཅྱིག་དྤེ་ཞྱིབ་འཇུག་རང་གནང་རྒྱུ་དང་།  གྱིས་ཐད་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་ལས་
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བྤེད་ཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་དང་ཟུར་ཕོགས་དང་།  འགོ་སོང་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཚུད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྤེ་ནས་ད་ལྟ་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་ལྟར་སྨན་སྱིན་ གཏོང་རྒྱུ་དྤེ། ན་ནྱིང་ལོ་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན།  ད་
ལོ་ས་ཡ་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཉུང་དུ་འགོ་འདུག དྤེ་མཚམས་མཚམས་ལ་ཡར་མར་འཕར་ཆག་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། འདྱི་ལོའ ་ིརྱིས་ལོའ ་ིནང་ལ་ས་ཡ་བཅུ་དྲུག་ཅྱིག་འགོ་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུང ས་པ་ནང་བཞྱིན།  དྤེའྱི་
སོན་ལའང་ས་ཡ་ྱི་ཤུ་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་འདུག་ཅྲེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་འདྲ་མཚམས་མཚམས་ནད་
པ་བསྤེན་གཏུགས་བྤེད་མཁན་དང་། དྤེ་དག་ལ་རག་ལས་ཡོང་དུས། གངས་ཀའྱི་སྒང་ནས་མཚམས་མཚམས་ཁྱད་པར་ཡོང་
བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས ། འདྱིའྱི་སོར་ལ་
གོས་ཚོགས་སབས་ ༦།༧ ནང་ལ་གྤེང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ལམ་སོན་གནང་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སོན་
ནན་པོ་ཞྱིག་གནང་བསད་པ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་གནས་སངས་འདྱི་དག་གྱི་སོར་ལ་
སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  སྙན་སྤེང་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་
རྱིག་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྤེ་ཚན་ཚང་མ་ལ་བཅར་འདྲྱི་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས།  ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་དང་།  ཁོང་ཚོས་
དངོས་ཡོད་ག་རྤེ་བས་འདུག བསམ་ཚུལ་ག་རྤེ་འདུག  དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཡར་བསྡུ་རུབ་བས་ཏྤེ།  སྙན་ཐོ་ཞྱིག་ཡར་ཁུར་ཤོག་
ཟྤེར་ནས། ང་ཚོ་ལ་བཀོད་ཁྱབ་སྤེལ་བ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོའྱི་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་
སྤེ་ཚན་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཙོ་བོ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་རང་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ལྕགས་པོ་རྱི་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཝར་ཎཱ་མཐོ་སོབ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ལ་
ང་ཚོས་ཡྱི་གྤེ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་སྱི་སྨན་དགོངས་འཆར་ག་
རྤེ་ཡོད་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་དགོངས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེབས་སོང་། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས། བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་། དྤེ་ནས་ལྕགས་པོ་རྱི། ཝར་ཎཱ་མཐོ་སོབ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
དགོངས་འཆར་ འགའ་ཡྱིག་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཕྤེབས་མ་སོང་།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་པ་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་
ཕོགས་སྒྲྱིག་བས་པའྱི་ཐོག་ནས།  ྤེ་ཆར་གོས་ཚོགས་སོན་ལ་ང་ཚོས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་
བསད་ཀྱི་ཡོད། རྱིང་མྱིན་བཀའ་ཤག་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སོན་ག་རྤེ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྤེན་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོན་དག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་འདུག  དང་པོ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་
ན། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གྤེང་ཆོག་གྱི་རྤེད་དང་གྤེང་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གྤེང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་བསད་ཀྱི་འདུག  
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ཡྱིན་ནའང་གྤེང་ཆོག་གྱི་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ང་རང་གྤེང་མཁན་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས།  ལྡྤེ་ར་ལྡུན་ཁྱབ་ཁོངས་ཁག་དགུ་ལ་
སོང་བའྱི་སབས་སུ། མ་གྱིར་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་སྨན་ཞབས་དང་འབྤེལ་བའྱི་སོར་ལ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།  དྤེར་
བརྤེན་སྨན་ཞབས་དྤེས་མོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ང་ལ་ངུ་བཤད་བས་ཏྤེ་བཤད་སོང་། འོག་ལ་མར་འགོ་དུས་མྱི་མང་གྱི་སྡུག་
ཡུས་བཤད་ས་ང་ཚོ་རྤེད། ང་ཚོས་མྱི་ན་ན་སུས་ན་དགོས་པ་རྤེད་ན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་འགན་འཛིན་དང་མམ་དུ་སད་ཆ་
བཤད་དུས། མོ་རང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགས་ཡོད་སངས་དྤེ་ཚོ་བཤད་སོང་།  དྤེ་ཚོ་བཤད་དུས་ཡར་སྤེབས་ཡོང་དུས ། 
ངས་འཕོད་བསྤེན་ནང་ལ་སོན་གྱི་འགོ་ལུགས་ལྟར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ནས་ཡྱིག་འབྤེལ་ཐོག་ནས་ཡྱི་གྤེ་ཞྱིག་ཕར་
བཏང་བ་མ་ཟད་དོ་ནན་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ།  ང་རང་སྤེ་ཚན་ཚང་མ་ལ་བཅར་ བ་ཡྱིན། བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཡང་ཟུར་ཙམ་
ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  དྲུང་ཆྤེ་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  རྤེས་སུ་ག་རྤེ་བྱུང་སོང་ཟྤེར་ན།  དངོས་འབྤེལ་དུས་ཐོག་ལ་མོ་རང་གྱི་དཀའ་
ངལ་བཤད་བསད་པ་ཚང་མ་ལ་བཅར་ཡོད་པ་རྤེད།  ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བཅར་དུས་དྤེས་དངོས་འབྤེལ་ང་རང་
གྱི་ཚང་མ་མཇུག་བསོམས་ཞྱིག་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་།  ཐག་གཅོད་བྤེད་སངས་དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་།  
མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་སྨན་ཞབས་བུ་མོ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་ཆ་གཞན་དག་ཞྱིག་ལ་སོས་བཞག་འདུག་ སྲེ། སོས་པའྱི་གོ་རྱིམ་
དྤེའྱི་ནང་ལ་ས་ཆ་རྱིང་ཐུང་དང་མཐོ་དམན་ཤོར་བ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ། བཀའ་བོན་མཆོག་དང་དྲུང་ཆྤེ་གྱིས་ཀས་དུས་ཐོག་ལ་
དངོས་འབྤེལ་གྱི་ཡག་པོ་བས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱུང་སོང་།  ང་རང་ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་ པོ་བྱུང་ ། མྱི་མང་ལ་ ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་
ཡྱིན་ན་དྤེ་འདྲ་གནང་དགོས་ པ་རྤེད། ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་ བ་དྤེ་ལ་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་ཡག་པོ་འདུག་སྙམ་ནས ། ད་ལྟ་ཡྱིན་
ནའང་དྤེ་ཡག་བྱུང་སོང་བསམ་པ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གྱིས་པ་དྤེ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་བོད་ནས་
གསར་དུ་འབོར་བའྱི་སོབ་མ་བཞྱི འི་སོར་ལ་ད་ལྟ་དྤེ་ཟུར་ཙམ་ལས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  སྱིར་བཏང་ཕོགས་ལྷུང་གྱི་
གནས་ཚུལ་ཡང་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་སྨན་རྱིས་ ཁང་སོབ་གྲྭའི་ནང་ལ་བོད་ནས་འབོར་བའྱི་སོབ་མ་བཞྱི་ལས་
འཇུག་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག དྤེ་བྱུང་བའྱི་སབས་ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་མཁྱྤེན་པ་
རང་བས་ནས། དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གང་འདྲ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ ཞྲེས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཡོང་
བར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  མཇུག་དྤེར་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད།  འཕོད་བསྤེན་གྱི་འགོ་སོང་དྤེ་
ཕོན་ཆྤེན་པོ་སོན་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སོང་ཁོ་རང་ས་ཡ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ངས་བས་པ་ཡྱིན་ན་སྨན་
མང་པོ་ཟྤེར་བ་དྤེ། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་གཟུགས་པོ་ལ་ན་ཚ་མང་པོ་ཡོད་བསད་མཁན་དང་།  སོན་མ་བོད་ནས་ཡོང་དུས་ན་ཚ་
མང་པོ་བྱུང་ནས་ང་རང་གྱི་གནས་སངས་ཐོག་ནས་བྱུང་མོང་ཡོད།  ཅན་རྱི་སྒར་སྨན་ཁང་ལ་ ཕིན་པ་ཡྱིན། ལྡྱི་ལྱི་  Holy 
Family ཟྤེར་བའྱི་སྨན་ཁང་ནས་ཀང་སྨན་མང་པོ་ཞྱིག་བཟས་པ་ཡྱིན། དྤེ་དག་གྱིས་ང་ལ་དྤེ་ ཙམ་ཕན་པ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་།  
གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ག་རྤེ་འདུག་ཟྤེར་ན།  རླུང་སྒོམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལུས་སྤེམས་བདྤེ་ཐང་ ཞིག་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད།  
དང་པོ་ན་ཚ་འགོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  སྨན་མང་པོ་ཞྱིག་ ལི་ཚད་བཀག ་སྲེ་དངུལ་ས་ཡ་མང་པོ་བཏང་ བ་ལས། སོན་ལ་
འབྱུང་ཁུངས་དྤེ་གང་ཡྱིན་མྱིན་ངོས་བཟུང་ནས། དྤེ་རྤེས་འགོག་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་
རླུང་སྒོམ་གྱི་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྲུང་པོ་བས་ཏྤེ་འགོ་ཐུབ་པ་དྤེ་རླུང་སྒོམ་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཡྱིན་བསམ་བསད་ཀྱི་འདུག  ད་
ལྟ་བར་དུ་སངས་ནས་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རླུང་སྒོམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལུས་སྤེམས་བདྤེ་ཐང་ཡོང་ཐབས་ལ་འཕོད་
བསྤེན་གྱི་ཕོགས་ནས་མ་འོངས་པར་དངུལ་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ གཏོང་ས་དྤེ་ལ།  དང་པོ་རླུང་སྒོམ་དང་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་
རྤེད་དམ། དྤེ་བས་པ་ཡྱིན་ན་དངོས་འབྤེལ་དངུལ་མང་པོ་ ཞིག་གཏོང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས།  ཁོ་རང་རྒྱུན་འདྲ་མ་སོང་ན་
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ཆད་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ང་རང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ མས་མོང་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེར་བརྤེན་རླུང་སྒོམ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ལུས་སྤེམས་བདྤེ་ཐང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་སོར་ལ། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ལུགས་ནང་བཞྱིན་བས་ནའང་བོད་ནང་ལ་དྤེ་ ལྟར་
ཡོད་པ་རྤེད་ལབ་ཀྱི་འདུག  རླུང་སྒོམ་བྤེད་སངས་སོར་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་ཀྱི་འདུག  ཕྱི་ལོགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་
མས་ཧ་གོ་བཞྱིན་འདུག Baba Ramdev ཟྤེར་བའི་མྱི་རྒྱ་བོ་དྤེས་ག་ས་གལ་ཕྱིན་ནས། དངོས་འབྤེལ་གྱི་ཕན་ཡོན་དྤེ་ལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བང་ཆུབ་སྤེམས་དཔའ་ཟྤེར་ནའང་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་ང་རང་ངོས་ནས་
ཁོ་རང་ཕྱི་རོལ་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།  ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།  ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་གསུང་ཆོས་ཤྱིག་གྱི་སབས་ལ་གསུངས་
འདུག དངོས་འབྤེལ་རྒྱ་བོ་ཞྱིག་གྱིས་ཕན་གྱི་འདུག་ཟྤེར་གྱི་འདུག དངོས་འབྤེལ་དྤེ་སང་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་གསུངས་འདུག ད་
ལྟའྱི་འདྱི་ཡྱིས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཕན་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་ཕྱི་ལུགས་དང་ང་ཚོའྱི་ལུགས་གྱིས་ཀ འི་ཐོག་ནས་
འཕོད་བསྤེན་གྱི་ན་ཚ་བཅོས་ཐབས་ཆྤེད་དུ། ཐུགས་ཞྱིབ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔ ལ་ལྡན་འཕོ ད་བསྤེན་བཀའ་བོ ན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དང་པོ་སྨན་ཞབས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་
འཆར་རང་ཡྱིན་ས་རྤེད། གྱིས་པ་དོགས་འདྲྱི་གནང་རྒྱུ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་།  སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་བཞྱི་
ལ་སྐུ་ངལ་ག་རྤེ་འཕད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སོར་ལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རྤེད། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སོབ་མ་བཞྱི འི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྱི་འདྲ་རྤེད་འདུག  དང་པོ་དྤེ་སྨན་རྱིས་
ཁང་གྱི་སོབ་གྲྭར་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་།  ཁོ་རང་ཚོས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ལོན་འདུག  བཞྱིའི་ནང་ནས་གཅྱིག་རྤེ་ཕུད་ལོན་འདུག  
ལས་འཇུག་གྱི་གོ་སབས་ནང་ལ་ཁྱྤེད་རང་ལ་ན་ཚ་འདུག ལས་འཇུག་གོ་སབས་དྤེ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ལས་འཇུག་གྱི་
གོ་སབས་མྱི་སྤྲད་རྒྱུ་བས་འདུག  རྤེས་སུ་ཞྱིབ་ཕ་བས་ཏྤེ་སད་ཆ་དྲྱིས་ཡོང་ བའྱི་སབས་སུ།  ཁོ་རང་ཚོས་ག་རྤེ་བས་འདུག་
ཟྤེར་ན། ན་ཚ་ཡོད་པ་དྤེ་སྨན་བཅོས་བས་པ་ཡྱིན་ན་སྨན་རྱིན་དྤེ་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་
འཇུག་གྱི་གོ་སབས་མྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བས་འདུག གནས་སངས་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་མ་བཞྱི་དྤེ་དག་ལ་ལས་འཇུག་ཚད་
ལྡན་གྱི་གོ་སབས་རག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེའི་ཟུར་ནས་ག་རྤེ་གོ་རྒྱུ་འདུག་ཟྤེར་ན། སྒྲྱིག་གཞྱིའི་ནང་ལ་ཏག་ཏག་མྤེད་
པ་དང་། ཐོག་མར་སོབ་གྲྭ་ཡར་བསྡུས་ཡོང་དུས། ན་ཚ་ཡོད་པའྱི་སོབ་མ་ལ་ལས་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་མྤེད་ཟྤེར་བ་ཚིག་
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གཅྱིག་ཡོད་ན་ཏག་ཏག་འཐུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མྤེད་པའྱི་སོན་ཆ་ལ་བརྤེན་ནས་སོབ་མ་དྤེ་དག་ཡྱིག་ཚད་འཕོད་པ་མ་ཟད། 
དྤེས་མ་ཟད་རྤེ་ཕུད་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་དུས། ཁོ་ན་ཚ་འདུག དྤེ་ཡོང་ཐབས་མྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་གནས་སངས་ལ་
ཐག་གཅོད་ཅྱི་འདྲ་བྱུང་མྱིན་ཤྤེས་འདོད་ཡོད། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔ ལ་ལྡན་འཕོ ད་བསྤེན་བཀའ་བོ ན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་དུང་གསལ་པོ་ཆགས་མ་སོང་།  ན་ཚ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  ན་ཚ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ།  སྱིར་
བཏང་གྱི་ན་ཚ་ན་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་སད་ཆ་དྲྱིས་ནས་སང་ྱིན་
ལན་བརྒྱབས་རོགས་གནང་། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དོགས་འདྲྱི་གཅྱིག་རང་གཅྱིག་ཡོད།  ད་ལྟའྱི་སབས་སུ་
ང་ཚོའྱི་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་སྨན་ཁང་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་གསོ ལ་སྨན་དྤེ་  generic དང་ 
branded གྱིས་ཀ་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ།  དྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ཚོ་གྱིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཙམ་ཅྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད་ཟྤེར། generic དྤེ་ག་ཚོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། branded དྤེ་ག་ཚོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྲྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་ཡྱིན།  
དྲྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གདམ་ཀ་དྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ནད་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་སྨན་པས་གསོལ་
སྨན་གནང་བའྱི་སབས་སུ་གདམ་ཀ་དྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟ་སྨན་རྱིན་ཞུ་མཁན་དྤེ་ཚོའྱི་འགམ་
ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  མཐའ་མ་དྤེར་ generic གསོལ་སྨན་དྤེ་ཚོ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞྱིག་ཕོན་ཆྤེན་པོ་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ།  མ་གཞྱི་རྒྱ་གར་ནང་ལའང་ཧ་ཅང་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསད་
དུས། དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྨན་དྤེས་རྒྱབ་ལོངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཤྤེས་ཐུབ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། གསོལ་
སྨན་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། གདམ་ཀ་དྤེ་ཕུལ་དགོས་པ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་
མྱི་མང་ལ་གོ་རོགས་སྤེབས་ཐུབ་རྒྱུར།  དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་ལས་
ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་མྱི་མང་ལ་ཟབ་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ལམ་སོན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ ར་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་
ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག དྤེའྱི་སོན་ལ་རླུང་སྒོམ་རྒྱུའྱི་སོར་ལ་གཅྱིག་བཤད་སོང་།  དྤེ་ཡང་མམ་དུ་ལན་
བསོན་རོགས་གནང་། 
 
དཔ ལ་ལྡན་འཕོ ད་བསྤེན་བཀའ་བོ ན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དྤེ་སོན་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དོགས་འདྲྱི་ད་ལྟ་ཡོ་ཀ་དང་འབྤེལ་བ་གནང་ བ་དྤེ་ཏན་
ཏན་རྤེད།  ད་ལྟ་ Yoga དྤེས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཕོད་བསྤེན་ལ་ཕན་རླབས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཆྤེན་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་
གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་མང་ཚོགས་ལ་སྨན་ཁང་ཆྤེ་འབྱིང་ཆུང་གསུམ་ཚང་མ་བརྒྱུད་ནས་འཕོད་བསྤེན་སོབ་གསོའ ་ིལས་
འགུལ་ཞྱིག་སྤེལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དུས་རྒྱུན་དུ་གཙང་སྦྲ་འཕོད་བསྤེན་བ་རྒྱུ་རྤེད།  ལུས་རལ་རྤེད་རྒྱུ་དང་།  གང་ཅྱིའྱི་
ཐོག་ལ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་སོན་འགོག་གྱི་སྒང་ལ་འབད་བརོད་བ་རྒྱུ་དྤེ་དུས་རག་ཏུ་ མང་ཚོགས་ ལ་ལམ་སོན་ཞུ ས་དང་ཞུ་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  སྨན་བཅོས་བ་རྒྱུ་ལས་སོན་འགོག་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
ཏན་ཏན་ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་ དྲེ་འགོ་དང་འགོ་མུས་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་  Yoga ཐོག་ལ་ྤེ་ཆར་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་
འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་དང་བ་མ་དྤེའྱི་མཚན་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག ར་རམ་ས་ལའི་གཡས་གཡོན་ས་གནས་ཁག་ལ་ལུས་སོང་
གྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་ང་ཚོ་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་དང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མམ་དུ་ཕྤེབས་པའྱི་ཐོག་ནས། ལུས་སོང་
གྱི་སོར་ལ་གང་འདྲ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སྤེལ་ཚར་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ས་གནས་གཞན་པ་ལའང་སྤེལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་གཅྱིག་
ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སྨན་ད་ལྟ་  generic དང་ brand ཐོག་བར་ལམ་
ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གྤེང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སྱིར་བཏང་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སྨན་ཁང་ག་པར་ཡྱིན་
ནའང་། གཞུང་གྱི་སྨན་ཁང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྒྤེར་གྱི་སྨན་ཁང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ག་པར་ཡྱིན་ནའང་  generic སྨན་མྤེད་པ་
ཕལ་ཆྤེར་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྨན་ཁང་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་ generic སྨན་ཡོད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ྤེ་ཆར་ང་ཕྱི་ཟླ་  ༨ པའྱི་ནང་མར་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འགོ་བའྱི་སབས་སུ།  ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  
generic སྨན་ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་སྤུས་ཚད་སྡུག་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱབ་ཀྱི་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་སོ་སོ་རང་ྱིད་སྨན་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ཆ་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ་རྱིགས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་དག་སོར་ལ་འགྤེལ་བཤད་
བརྒྱབས་པ་ཡྱིན།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་  generic དང་ brand གྱིས་ཀྱི་བར་ལ་གཙོ་བོ་ཁྱད་པར་དྤེ་གོང་ཚད་ཀྱི་
ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད།  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་བཟོ་གྲྭ་དྤེ་ག་རང་གྱིས་དཔྤེར་ན་ཕོ་བའྱི་སྨན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ན། དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  pantosec ཕོ་བ་སྨན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེ ་ generic ཆགས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་རང་བཟོ་གྲྭ་ cipla ཡྱིས་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། generic སྨན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། ཡང་བཟོ་གྲྭ་དྤེ་ག་རང་གྱིས་མྱིང་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ branded ཡྱིན་པ་བཟོས་ཡོད་པ་ རྤེད། དྤེའྱི་གོང་ཚད་
དྤེ་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་ ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  སོན་ལ་ generic དང་ branded གྱིས་བར་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་མ་
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བརྒྱབས་ན། མང་ཚོགས་ཀྱིས་གཟྱིགས་བསད་ཡོད་དུས། གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་དྲན་སྱིད་ཀྱི་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲའྱི་
ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ན་དྲན་སོང་།  generic དང་ branded གྱིས་བར་ལ་སྤུས་ཚད་ཀྱི་སྒང་ལ་ཁྱད་པར་
མྤེད་པ་ཞྱིག་གསལ་པོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་གོང་ཚད་ཀྱི་སྒང་ལ་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་ཆྤེན་པོ་འདུག  
pantosec སྤེང་ལ་དཔྤེ་མཚོན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྨན་དྤེ་ོ་རྒྱུའྱི་གོང་ཚད་སྒོར་མོ་ ༡༠།༡༡ ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྨན་དྤེ་
ག་རང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་ཀང་ branded ཡྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ཡོད་པ་གོང་ཚད་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ལྡབ་ལྔ་དང་དྲུག་གྱི་གོང་ཚད་ཆྤེན་
པོ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཁོམ་རའི་ནང་ལ་བཙོང་ཆོག་པའྱི་གོང་ཚད་ཅྱིག་བྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱི་དང་
ོ་རྒྱུའྱི་གོང་ཚད་བར་ལ་ brand སྨན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མང་མཐའ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ྱི་ཤུ་ཙམ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རྤེད།  generic 
ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ། ལྔ་བཅུ། ྱིས་བརྒྱ་དྤེ་འདྲའྱི་ཁྱད་པར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གོང་ཚད་
ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྱད་པར་མ་གཏོགས་སྤུས་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གཙོ་བོ་བཟོ་གྲྭ་
རང་ལ་རག་ལས་བསད་ཀྱི་རྤེད།  དྤེ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་ཚོའྱི་སྨན་ཁང་ཚང་མ་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ལམ་སོན་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ྤེ་བའྱི་ཆར་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ཆྤེ་ཁག་ཚང་མ་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་བཀའ་བོན་རང་
གྱི་ཐོག་ནས་མ་གྱིར་སྨན་ཁང་སོ་སོའ ་ིའགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་རྤེད། འཕོད་བསྤེན་ཚོགས་ཆུང་བསོངས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་
སོན་གཅྱིག་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེའྱི་ནང་ལ་ལམ་སོན་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་ཟྤེར་ན།  བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་ཞྱིག་  
generic སྨན་དྤེ་ོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་ཞྱིག  branded ཡྱིན་ཡང་གཙོ་བོ་སྨན་གདམ་རྒྱུ་དྤེ་སྨན་པ་
རང་གྱིས་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།  སྨན་པ་རང་གྱིས་ནད་པ་ལ་སྨན་གང་འདྲ་ གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག  སྨན་པ་རང་གྱིས་
གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་གྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སངས་ལ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས།  འདྱི་
ཡང་གཅྱིག་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།  གཙོ་བོ་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་དྤེ་སྨན་གྱི་གདམ་ཀ་དྤེ་སྨན་པ་རང་གྱིས་གཟྱིགས་
རོགས་གནང་། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ད་ལྟ་ང་ཚོས་སྨན་ཁང་ཡོངས་ཁྱབ་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་མོད། ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་ས་གནས་ཆྤེ་ཁག་
བཞྱི་ལ་ལམ་སོན་ཞུས་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་མང་ཚོགས་ནང་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོ་མར་འགོ་
བའྱི་སབས་སུ།  ས་གནས་སྨན་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་ལམ་སོན་འཕོད་བསྤེན་སོབ་གསོ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའྱི་སབས་སུ།  མྱི་
མང་ལ་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་ཡྱིན་པའྱི་སོར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པ་ལ་ཏན་ཏན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་
བཀོད་ཁྱབ་ཅྱིག་ གཏོང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག  ྤེ་བའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མྱི་
མང་ལ་སྨན་ generic དང་ branded ཞྱིག་ཡོད་པ། དྤེ་ཡང་གདམ་ཀ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྤེད་དགོས་མྱིན་དྤེ་དག་གསལ་པོ་
ཞྱིག་ང་ཚོས་མར་ལམ་སོན་གང་མགོགས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འཇ ྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་སོར་ལ་གནས་ཚུལ་ཞུ་
རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་འཕོད་བསྤེན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཚོ་ལ་ཡུལ་ཐང་སར་ཆའྱི་ཕོགས་སར་གྱི་གནས་
སངས་ཁྱོན་ནས་མྱི་འདུག དྤེ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་གཙོས་
པའྱི་ལས་བྤེད་ཚོ་ལའང་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་གཞན་པ་ཚོ་ལའང་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཡུལ་ཐང་འཕར་ཆ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་ལ་སར་ཆ་དྤེ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་དྤེ་གང་འདྲ་བས་ཏྤེ་
གནང་གྱི་ཡོད་དམ། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཡུལ་ཐང་གྱི་ོ་བཅའ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ལ་འཕར་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་
འདྲའྱི་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་རྱིགས་མ་འོངས་པར་སར་ཆ་གནང་རྒྱུའྱི་ཡུལ་ཐང་
གུན་གསབ་ཀྱི་སར་ཆ་གནང་རྒྱུ་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་གྱི་ཡོད་དང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་འཕོད་
བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་ཐོག་ལ་ཅུང་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ཆ་གསྤེར་གྱི་ཕ་བོང་ཆྤེན་པོ་མགོ་ལ་རྱིལ་ྤེ་བ་
ཡྱིན་དུས། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ནྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲའྱི་སྒང་ནས་དཀའ་ངལ་གཟྱིགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་འདྲའྱི་སར་ཆ་ཡོང་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་འབུལ་གནང་གྱི་རྤེད་དམ་
མ་རྤེད་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
དཔ ལ་ལྡན་འཕོ ད་བསྤེན་བཀའ་བོ ན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་དང་དོགས་འདྲྱི་ལ་ལན་འདྤེབས་མ་ཞུས་གོང་
ལ། དྤེ་སོན་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁག་བཞྱི་ལ་ན་ཚ་ཞྱིག་ཐོན་ནས།  ད་ལྟའྱི་ཆར་སྨན་
རྱིས་ཁང་གྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ལས་ཀའྱི་གོ་སབས་ཐོབ་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ད་ལྟ་ས་གནས་འཕོད་བསྤེན་སྨན་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་ཚོའྱི་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་
ཏན་ཏན་ང་ཚོ་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སར་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་གཞྱིགས་བས་དང་བྤེད་མུས་ཡྱིན།  དྤེར་
བརྤེན་རྤེས་མའྱི་རྱིས་ལོའ ་ིནང་ལ་ཏན་ཏན་གོང་དུ་འདྱིར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གཅྱིག་གསུངས་སོང་།  གསུངས་པ་དྤེ་
བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན།  བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་འབུལ་ གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སྒྲོ ན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དང་སྱིར་བཏང་གྱི་
དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡོད། གཞན་ད་གྱིན་གོང་དུ་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་གནང་བ་དྤེ་ཡང་བསར་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ཞྱིག་
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ཆགས་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་བོད་མྱིའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་དྤེ་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་
དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་དངོས་ གནས་མྱི་མང་ནང་ལ་གསལ་བཤད་བྤེད་དགོས་པ།  ན་ནྱིང་ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་
སབས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སུད་ཚོང་ཁག་ལ་ཕྤེབས་ནས་འགྤེལ་བརོད་གནང་བ་དང་། དྤེས་མ་ཟད་ན་ནྱིང་ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་པའྱི་སབས་ལའང་། གནས་དོན་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་སྱི ་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་འགན་བཞྤེས་ཏྤེ་སོ་སོ་ས་
གནས་ས་ཐོག་ག་པར་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སོན་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོ་ཡྱིན་
ནའང་འགན་ཁུར་ཏྤེ་མར་སྤེབས་པ་དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༧ ྱིན་བུད་མྤེད་ཀྱི་ཚོགས་ཆྤེན་ཞྱིག་ཚོགས་པའྱི་ྱིན་མོ་དྤེར།  
མྱི་མང་མང་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་འདུག དྤེའྱི་ྱིན་མོར་གལ་ཆྤེན་པོའ ་ིཐོག་ནས་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་
ལས་གཞྱི་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། མྱི་མང་གྱིས་དྤེའྱི་ནང་ལ་མམ་ཞུགས་གནང་དགོས་པ་དང།  ད་ལྟའྱི་ཆར་དམྱིགས་ཡུལ་
ག་རྤེ་འཛིན་གྱི་ཡོད་མྤེད་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་མར་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་སྒང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ས་གནས་ཀྱི་སྨན་
ཁང་འགན་འཛིན་ཡང་ཡོད།  གང་ལྟར་འགན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཁུར་ཡོད།  དྤེས་མ་ཚད་དུས་རྒྱུན་ནས་འཛིན་སོང་གྱིས་ག་དུས་
ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིན་ནའང་ ། ཕལ་ཆྤེར་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚང་མས་གསུངས་གནང་སོང་།  སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ང་
ཚོ་མམ་ བསྡུས་ཀི ་འགན་ཁུར་རྤེད།  ག་པར་ཡྱིན་ནའང་མམ་དུ་ཕྤེབས་ཏྤེ།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་འགན་ཁུར་ནས་
གསུངས་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བརོད་སབས། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ག་རང་བསམ་གྱི་ཡོད། ས་གནས་ཁག་ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་རྤེད། ལངས་ཕོགས་རྤེད། གཞུང་གྱིས་གང་གཏན་འབྤེབས་བས་བཞག་པ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་
གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་སོར་ལ་མར་མྱི་མང་ལ་དུས་རག་ཏུ་ཞུས་བས ད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེ་ངའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན།  
ངས་དྤེ་རྱིང་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ྤེ་ཆར་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་མར་ ཧོན་སུར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་འགྤེལ་བརོད་གནང་བར་ཕྤེབས་སོང་།  སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་སབས་དྤེ་དུས་ཚོགས་བཅར་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ཡྱིན་
ནའང་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་ཚིག་གཅྱིག་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་དོ་ཟྤེར་ནས་མྱི་མང་ལ་
གསུངས་མ་སོང་། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་བོ་ཕམ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་སོང་།  དྤེ་དུས་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དྤེ་གང་
འདྲ་ཞྱིག་རྤེད་ཟྤེར་དུས།  མ་རྤེད། ང་ཚོ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཟུར་དུ་ལོགས་སུ་ཚོགས་འདུ་བསོང་རྒྱུ་
རྤེད་ཅྤེས་བཤད་ཀྱི་འདུག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡོད་བཞྱིན་པ་དྤེ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་རོགས་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དགོས་པ་མ་རྤེད། 
འཛུལ་ཞུགས་གནང་ཡོང་གྱི་རྤེད།  ཁོང་ཚོ་ལ་ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་འགོ་སངས་འདྱི་འདྲ་རྤེད་ཅྤེས་མར་ལམ་སོན་གནང་
རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། མ་འཛུལ་བ་དྤེ་ཚོ་འཛུལ་ཞུགས་བ་དགོས་པ་དང་། 
དྤེ་ལ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གསུང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱིས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན ། ས་
གནས་དྤེ་ག་རང་གྱིས་མྱི་རྤེད། གཅྱིག་བཤད་རྒྱུ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མོད་ཀང་། བཀའ་བོན་གཅྱིག་ཕྤེབས་ནས་གསུངས་
པ་ཡྱིན་ན། ངས་དྤེ་ལ་ནུས་པ་གཞན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  གཞན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་འགྤེལ་བརོད་གནང་
རྒྱུར་བཀའ་བོན་མ་ཕྤེབས་པ་བས་ཏྤེ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་མ་གྱིར་ང་རང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  ག་
དུས་འཛོམས་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་སོབ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཞྱིག་ཡོད་པ་འགྱིག་
གྱི་རྤེད་སྙམ།  ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་གཟྱིགས་ནས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་མར་ཕྤེབས་ནས་བཀའ་སོབ་
གནང་བ་རྤེད།  དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱི་སོ་སོའ ་ིལྷན་ཁང་དྤེའྱི་གནད་འགག་དྤེ་ཚོ་ངས་གསུང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  
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ངའི་གོ་ཐོས་ལ་དྤེའྱི་རྱིགས་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་ལ་བྱུང་མ་སོང་།  ང་རང་ཡྱིན་ནའང་སྤེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་
ལས་རྱིམ་སོན་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྒྲྱིག་བཞག་ཡོད་དུས།  དྤེའྱི་སབས་ལ་ཞུ་བདྤེ་ པོ་ཡང་བྱུང་མ་སོང་།  ཡྱིན་ནའང་ངས་གོ་
ཐོས་ལ་ས་གནས་གཞན་པ་ལའང་དྤེའྱི་རྱིགས་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་ནས།  གཞན་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལ་འགྤེལ་བརོད་གནང་
ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དྤེ་འདྲ་གསུངས་སོང་། དྤེ་རྱིང་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། མ་འོངས་པར་དྤེ་རྱིགས་ཀྱི་
སྱིངས་ཆ་གང་དུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་གལ་ཆྤེན་པོའ ་ིརྱིགས་དྤེ་ཚོ་ངྤེས་པར་དུ་གསུང་རོགས་གནང་། ཁ་སང་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་གཅྱིག་བཤད་སོང་། དྤེ་བཀའ་བོན་གྱིས་གང་ཡང་གསུང་གྱི་མྱི་འདུག  དྤེ་དངོས་གནས་ཡྱིན་མྱིན་བསམ་པའྱི་
དོགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཁ་སང་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་ལས་
བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ལ་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་གནང་གྱི་རྤེད་གསུངས་སོང་།  ངས་འབོད་བསྐུལ་
ཞུས་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་བསམས་སོང་། ངས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཅིན་སིའི་ན་ཚ་དྤེ་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་དགོན་སྤེ་ཁག་ལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འདུག  དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དགྤེ་འདུན་པ་རྣམ་པ་ཚོ་དཔྤེ་ཆ་གཟྱིགས་ནས་
རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་བཞུགས་ཏྤེ་ལུས་སོང་མྤེད་དུས།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཟས་ལའང་ཁྱད་པར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འདུག  
Maida དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་མཆོད་ཀྱི་འདུག དགྤེ་འདུན་པ་ཚོས་དྤེ་མ་ཟ། དྤེས་གཅིན་སིའི་ན་ཚ་དང་དྤེ་ཚོ་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། གོ་ཞྱིབ་རང་ཟ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་མོང་། དྤེ་ང་ཚོས་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཐབ་ལ་དྤེ་མ་གཏོགས་གཏོང་
གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དཀའ་ངལ་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཞུས་སོང་ཟྤེར། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་ག་རྤེ་བས་ནས་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་འོག་ལ་དགོན་སྤེ་ཁག་གྱི་མཁན་བ་རྣམ་པ་དང་མམ་དུ་འཛོམས་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་
མང་པོ་ཡོད་དུས།  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་རྒྱུ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཞྤེས་ངས་རྤེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་རྱིང་འཕོད་
བསྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་འདྤེབས་གནང་དུས།  ཧོན་སུར་དང་དྤེ་ལ་ཞུས་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག  དྤེ་དུས་ངས་གསལ་པོ་
ཞུས་པ་ཡྱིན།  སོ་སོ་ཡོད་སའྱི་དགོན་པ་དྤེ་ལ་དོ་བདག་རང་ྱིད་བཅར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དགོན་པ་གཞན་པ་ཚང་མ་ལ་
སྙོབ་ཐུབ་རྒྱུ་མྤེད་དུས།  ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དྤེ་ཞུས་ན་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  སང་ྱིན་དྤེ་གསལ་པོ་མ་ཆགས་ནས་
མར་སྤེབས་དུས།  དུས་རྒྱུན་ནས་ངས་དཔྤེ་མཚོན་དྤེ་ ཧོན་སུར་བཞག་དགོས་པ་དྤེ།  ཁུངས་སྤེལ་ཞྱིག་དགོས་ཅྤེས་གནས་
ཚུལ་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། དྤེ་སོ་སོའ ་ིམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་དཔྤེ་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་
གྱི་བསམ་གྱི་འདུག  སོ་སོའ ་ིས་གནས་དྤེ་རང་རང་བཤད་བསད་ཀྱི་འདུག  ས་གནས་དྤེས་གནས་སངས་ཁོ་ན་བཤད་ཀྱི་
མྤེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སངས་རྤེད། ཡང་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་གང་འདྲ་རྤེད་ཅྤེས་གཅྱིག་དགོས་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས།  གནས་
ཚུལ་དྤེ་བདྤེན་པ་ཡྱིན་པ་དང་ཁུངས་སྤེལ་གྱི་ཆྤེད་དུ་དཔྤེ་མཚོན་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ཡང་
བསར་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  དྤེ་མ་ཞུས་ན་བསམ ས་སོང་མོད།  ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་
བསད་པ་གཅྱིག་རྤེད་འདུག དྤེར་བརྤེན་མ་ཞུས་ཐབས་མྤེད་བྱུང་སོང་། ང་ཚོའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་ཡོད་
པའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་དཀའ་ངལ་ཅན་ཞྱིག་གྱི་མྱི་དྤེ། ཁོ་རང་མྱི་གཞན་པའྱི་ནང་ལ་མ་བན་བས་ཏྤེ་ྱི་མ་རྤེ་ལ་ག་ཆ་བངས་ཏྤེ་ལས་ཀ་
བྤེད་མཁན་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སངས་འདྱི་རྱིགས་དཀོན་པོ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་དྤེ་འདྲའྱི་
དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་པའྱི་མྱི་ཚང་ཞྱིག་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་ཁོ་རང་གྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་
འཕད། སྒོར་མོ་སོང་ཕག་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་སོང་ཕྱིན་སོང་།  ཡྱིན་ནའང་རག་རྒྱུ་དྤེ་ྱི་ཤུ་མ་གཏོགས་རག་གྱི་མ་རྤེད་
ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་བཤད་སོང་ཟྤེར། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མ་དྤེར་སྒོར་མོ་ྱིས་བརྒྱ་མ་གཏོགས་རག་མ་སོང་ཟྤེར་ནས་མྱིག་ཆུ་གཏོང་
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གབས་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུར་སྤེབས་སོང་།  ངས་དྤེ་རྱིང་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།  ངས་དྤེ་རྱིང་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་བས་
ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟྤེར་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་དགོས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་
འདུག དྤེ་མ་གཏོགས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དྤེ་ཡག་པོ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་
ལྟ་བུར་མཚོན་ན། སོ་སོའ ་ིསྒྲྱིག་འཛུགས་འདྱི་ལ་ཆྤེས་མཐོང་ཞྱིག་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ག་རྤེ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད་ཟྤེར་ན། མྱི་དྤེས་ང་ལ་ཞུ་རུ་སྤེབས་སོང་། ངས་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། གཞུང་གྱིས་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་གནང་གྱི་རྤེད།  ཡྱིན་
ནའང་ཁྱོད་རང་གྱིས་ཞུ་ས་དྤེ་ཏག་ཏག་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད།  སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་ལ་ཞུས་ཏྤེ་བརྒྱུད་རྱིམ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འགོ་
དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ག་རྤེ་ཆགས་སོང་ཟྤེར་ན། ཁོ་རང་གྱིས་ང་ལ་བརྒྱུད་རྱིམ་ཚང་མ་ཏག་ཏག་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མ་དྤེར་རག་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་ཡྱི་འདུག  ངས་གལ་སྱིད་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་ཐོག་ནས་མ་རག་པ་
ཡྱིན་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་སོང་ཞྤེས་དྤེ་དུས་ངས་ལག་པ་འཆང་མྤེད།  ཁོང་རང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སར་
བཅར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་གྱི་འདུག  མཐའ་མ་དྤེར་བརྒྱུད་ལམ་ཚང་མ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་ཁང་གྱིས་
འཕོད་བསྤེན་དྲུང་ཆྤེ་དང་རྣམ་པ་ཚོས་ཕ་གྱིར་ཞྱིབ་འཇུག་ བྱ་རྒྱུར་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁྱྤེད་རང་དྤེར་ཕྤེབས་རོགས་གནང་
ཞྤེས་དྤེར་བཅར་ནས་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་གྱི་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་མྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དངོས་གནས་རྤེད་
འདུག དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སངས་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོར་ནས་རག་མ་སོང་ཟྤེར།  ངས་ཁྱོད་རང་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་
འགོར་གྱི་རྤེད། ཕན་བུའྱི་སྒུགས་དང་། ཁོ་རང་ཚོ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་ཡར་ཕྤེབས་རྤེས་རག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ག་རང་ཞུས་
པ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དྤེར་ག་རྤེ་ཆགས་འདུག་ཟྤེར་ན། ཟླ་བ་གྱིས་རྤེས་སུ་ཕལ་ཆྤེར་འགོར་ཡོད་ས་ཡོད།  གཅྱིག་ཀང་རག་མ་
སོང་ཞྤེས་མྱིག་ཆུ་གཏོང་གྱི་འདུག དྤེའང་ཁྱོ་ག་ཞྱིག་རྤེད། མྱི་རྒན་པ་ཞྱིག་རྤེད། ངས་འཕོད་བསྤེན་དྲུང་ཆྤེ་ལ་ཡར་ཞལ་པར་
ཕུལ་ནས། ཁོ་རང་གྱིས་འདྱི་འདྲ་བཤད་ཀྱི་འདུག  ང་ཚོའྱི་གོང་སྤེ་ལ་དཀའ་ངལ་འདྱི་འདྲ་འཕད་འདུག  ཁོང་ཚོས་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་བརྒྱུད་ནས་བཤད་ན་མ་གཏོགས་གཞན་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར།  ངར་དྤེའྱི་སད་ཆ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཕོག་པོ་བྱུང་།  སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་མྱི་སོ་ པོ་ཞྱིག་ལ་སད་ཆ་འདྱི་འདྲ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེར་བརྤེན་ངས་མྱི་མང་གྱི་བདྤེ་
སྡུག་རྤེད་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད།  ཡ་ལན་ར་བ་ནས་མ་བས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག  དྤེ་ནས་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་
ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་བ་ཡྱིན། བཏང་དུས་དྤེ་འབོར་སོང་།  ང་ཚོས་མར་ གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་མ་དྤེར་ཐྤེངས་མ་གཅྱིག་བཏང་བ་
ཡྱིན། དྤེ་དུས་དྤེ་འདྲ་ཞུས་མྤེད། ཡང་བསར་གཅྱིག་ཞུ་དུས། སྐུ་ངོ་དྲུང་ཆྤེ་ལ་མཐུད་རོགས་ཞུས་དུས། མཐུད་བྱུང་།  གནས་
ཚུལ་བཤད་སབས་དྤེ་རྱིང་སང་ྱིན་ཞྱིག་ལ་མར་བཏང་ཚར་ཡོད་ས་ཡོད།  ཁྱྤེད་རང་གྱིས་མར་ཞུས་བཞག་རོགས་གནང་ ། 
ང་ཚོས་བཏང་ཚར་བ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་བཞག་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཐུགས་རྤེ་
གཟྱིགས། སར་མ་གཅྱིག་རང་གནང་རོགས་གནང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན།  དུས་རྒྱུན་དུས་ཚོད་མང་པོ་ལྤེན་གྱི་མྤེད།  གང་ལྟར་
མཐའ་མ་དྤེ་ལ་སྨན་ཁང་ལ་རད་གཅོད་གཏོང་བའྱི་སབས་སུ།  དྤེ་རྱིང་རང་མར་ཡྱི་གྤེ་འབོར་སོང་།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ཡར་
ཞལ་པར་ཕུལ་བའྱི་ྱིན་མོ་དྤེར་མར་ལན་འབོར་འདུག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།  ངས་complain གཅྱིག་ཀང་མྤེད།  
ངས་དྤེ་ལྟར་བཤད་དྤེ་ལས་རྱིམ་དྤེ་བསྒྲྱིགས་པ་རྤེད། དྤེ་ག་རང་ཆགས་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་བསམ ས་སོང་། ཡང་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་
ངའྱི་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ལ་ཡང་བསར་དྤེ་ག་རང་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་འབོད་སྐུལ་ཞུ་མཁན་བྱུང་འདུག  གཞན་པ་ཞྱིག་
བརྒྱུད་ནས་ང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག  ཁྱྤེད་རང་གྱིས་ཞུ་རོགས་གནང་བཤད་འདུག  དྤེར་བརྤེན་ལས་རྱིམ་དྤེ་རྱིགས་མུ་
མཐུད་ནས་འགོ་བསད་པ་ཡྱིན་ན་རག་གྱི་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་བརྒྱུད་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ།  ངས་
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སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སད་ཆ་ཡག་པོ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  སྒྲྱིག་འཛུགས་འདྱི་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་དང་གཅྱིག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་
དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོ་ཡང་ལག་པ་འཆང་འདོད་གཅྱིག་ཀང་མྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ས་གནས་ནང་ལ་
བསད་ཡོད་དུས་དཀའ་ངལ་འདུག  དྤེར་བརྤེན་དྤེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་།  ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་དངོས་གནས་
དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། གང་མགོགས་གཅྱིག་ལྟ་རོག་གནང་ཐུབ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་འཐོལ་པ་ལྤེན་པ་དྤེར་དགོངས་དག 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔ ལ་ལྡན་འཕོ ད་བསྤེན་བཀའ་བོ ན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དང་པོ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་
ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གནང་མཁན་ཡྱིན་པ་གསུངས་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གོ་སབས་ནམ་བྱུང་ལ་མང་ཚོགས་སུ་གོ་རོགས་སྤེལ་གྱི་
ཡོད་གསུངས་སོང་།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོ་ལས་བྤེད་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ཏྤེ་དམྱིགས་
བསལ་གྱིས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  དྤེ་ནང་བཞྱིན་འདྱིར་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་
མའྱི་ངོས་ནས་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་བསོན་ཐུབ་ན་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་ཆྤེན་པོ་ གསོས་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གང་
ཡྱིན་ཟྤེར་ན་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། སོ་སོའ ་ིནང་མྱིའྱི་ངོས་ནས་དྤེའྱི་ནང་ལ་མམ་ཞུགས་
གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་མང་ཚོགས་ལ་མྱིག་དཔྤེ་ཡག་པོ་གཅྱིག་གཞག་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་
གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་དྤེས་ནང་མྱི་ཆ་ཚང་ཞུགས་འདུག་ཟྤེར་དུས།  མྱི་མང་ཡྱིན་ནའང་སྤེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུ་ཏན་
ཏན་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་བཀའ་བོན་ནང་ནས་ཡྱིན་ནའང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ནང་མྱི་ཁག་ཅྱིག་འཛུལ་མཁན་རིགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སོ་སོ་རང་ྱིད་ཡྱིན་ནའང་འཛུལ་ཞུགས་
བས་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་མང་ཚོགས་ལ་ཏན་ཏན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གཞྱིའྱི་གོ་རོགས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བས་
པའི་སབས་སུ། དང་པོ་སོ་སོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མྤེད་དུས།  འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་བ་དང་རྒྱབ་སོར་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གང་དུ་བཞུགས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ཚང་མས་
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་མ་གྱིར་ས་
གནས་ལ་གཙོ་བོ་ང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀོད་ཁྱབ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ང་ལ་ས་བགོས་དྤེ་སྤེང་ལོར་དང་སྤེལ་ཀོབ། ཧོན་
སུར་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རོགས་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ས་བགོས་བས་ཏྤེ་འཁྤེལ་བ་རྤེད།  ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རོགས་སྤེལ་བར་འགོ་བའྱི་སབས་སུ།  དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་།  དྤེ་བཞྱིན་དུ་
དོལ་རྒྱལ་གྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་དང་།  དྤེ་བཞྱིན་དུ་བཀའ་དྲྱིན་རྤེས་དྲན་ལོ་རྤེད།  བརོད་གཞྱི་
མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས།  ཡང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་དྤེ་དང་མམ་དུ་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཟུར་དུ་
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ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཞུ་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་སྤེལ་ཀོབ་དང་ཧོན་སུར་གཞྱིས་ཆགས་
གྱིས་དྤེ་ལ་ཟུར་དུ་མྱི་མང་ནང་ལ་གོ་རོགས་ལས་འགུལ་དྤེ་སྤེལ་བའྱི་སབས་སུ།  མམ་དུ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་
དྤེའྱི་སོར་ལ་ཞུས་བསད་ན།  མང་ཚོགས་ཚང་མ་ལ་ཞུས་བསད་ན་བདྤེ་བོ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཟུར་དུ་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱིས་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་མང་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་
གལ་ཆྤེན་མཐོང་སོང་།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ལོ་ལྟར་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་  
༡༢།༡།༢ ནང་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ།  དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཞུགས་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་ཕུལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གང་
ཡྱིན་ཟྤེར་ན་སབས་མཚམས་དྤེ་ལ་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། མང་ཚོགས་ཀྱི་སྤེམས་ལ་ངྤེས་པ་ཡོང་རྒྱུ་
དང་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འདྱི་ལྟར་གོ་རོགས་ཤྱིག་སྤེལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལན་ང་མར་བཅར་བའྱི་སབས་སུ་
མམ་དུ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ ཐོག་གོང་དུ་ འདྱིར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་གསུངས་ གནང་སོང་། བྱུང་
སོང་གྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་འབུམ་  ༩༢ 
ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་  deficit ཆགས་ཡོང་དུས།  དྤེ་དག་མང་ཚོགས་ལ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་
སོང་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོས་སྨན་ཁང་བྤེད་སོད་བྤེད་སངས་རྤེད།  སྨན་ཁང་ག་པར་ཕྤེབས་དགོས་པ་རྤེད།  དྤེ་དག་གྱི་
ཐོག་ལ་ལམ་སོན་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད།  སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་དག་ཚང་མ་ལ་འགྤེལ་
བཤད་ཞྱིབ་ཚགས་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་སོང་།  དྤེ་ནས་ཀོ་ལྱི་གྷལ་དང་མོན་གྷོར་རྱིས་གཞྱི་དྤེ་ང་ཕ་
གྱིར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་འགྤེལ་བཤད་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་དུས།  མང་ཚོགས་ཚང་མ་ནང་ལ་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་བརྒྱབས་
བསད་པ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་སྤེལ་ཀོབ་དང་ཧོན་སུར་དྤེ་དག་ལ་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པ འི་ཆྤེད་དུ་
མངགས་བཞག་ཡོད། ཚང་མ་ཡོངས་ཁྱབ་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་
པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དུ་བྤེད་སོད་བྤེད་སངས་བྤེད་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མང་ཚོགས་སུ་ལམ་སོན་ཡག་པོ་གནང་དགོས་པ་དང་།  
ཡང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་བྤེད་སོད་བྤེད་སངས་དྤེ་རྒྱས་སྤྲོས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་དག་ཧ་
ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས།  ས་གནས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཚང་མ་ལའང་ང་ཚོས་སོབ་སོན་
ཞུ་རྒྱུ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོན་སྤེ་ཁག་ལ་གསུངས་པ་དྤེ།  སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དགོན་སྤེ་ཁག་
ཙམ་མ་ཡྱིན་པར།  ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ནད་གཞྱི་འགོས་ནད་མ་ཡྱིན་པ།  གཅྱིན་སིའི་ན ་ཚ་ལ་སོགས་པ་
ཁག་ཤྤེད་དང་སྙྱིང་གྱི་ན་ཚ་དྤེ། སར་དང་མ་འདྲ་བར་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསལ་པོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག  དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྤེར་ས་མང་ཚོགས་ཚང་མ་ལ་གོ་རོགས་
ཤུགས་ཆྤེན་པོ་སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་སུ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་
ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོགས་མྱི་ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་རྤེ་ཟུང་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁག་ཅྱིག་སོ་སོའ ་ི
ངོས་ནས་དོ་སང་ཡག་པོ་མ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ བའྱི་ཐོག་
ནས། ཁག་ཅྱིག་ལ་དགོངས་ཚུལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འདུག སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི འི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་བ་ཡྱིན།  
འབུམ་གཅྱིག་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་དུས། འཕལ་དུ་ལག་པ་ལ་རག་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གོ་བ་ལོག་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག  
མང་ཚོགས་ལ་ང་ཚོས་འགྤེལ་བཤད་ག་རྤེ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ཟྤེར་ན།  སྨན་ཁང་ལ་ཕག་ཚོད་  ༢༤ ལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་སོང་
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ག་ཚོད་འགོ་རྒྱུ་འདུག དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་སྨན་གོན་མར་གནང་རྒྱུ་དང་། ཡང་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་ལ་
ཚོགས་ཞུགས་གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ། ང་ཚོ་ཚོགས་མྱི་ཚང་མ་ལ་ཤོག་བུ་སྤེར་པོ་ཞྱིག་མར་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད།  ཤོག་བུ་
སྤེར་པོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་མྱི་སོ་སོའ ་ིངོས་ནས་ག་རྤེ་ཤྤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད།  
ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དག་སྨན་ཁང་ལ་ཁྱྤེར་ནས་འགོ་དུས།  གང་འདྲ་བས་ཏྤེ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད།  དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིབ་ཕ་འཁོད་
པའྱི་ཐོག་ནས་གལ་སྱིད་སྨན་ཁང་ལ་ཕྱིན་ནས་ཡར་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དག་བཏང་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ།  ཡྱིག་ཆ་མ་ཚང་བ་དང་དྤེ་
འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་རྤེ་ཟུང་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་སྤེབས་ཚར་དུས།  ང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་
གཞྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ར་འཛིན་ལམ་སོན་གཞྱིར་བཟུང་དྤེ།  ང་ཚོས་མར་རྱིས་འགོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་
དུས་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཆགས།  ཡང་ས་གནས་གཞན་པ་ཞྱིག་ལའང་དམྱིགས་བསལ་ཆགས།  དྤེ་ཡྱིན་
དུས་དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་གསུངས་པ་དྤེ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཏན་
ཏན་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་མང་ཚོགས་ལ་གཙོ་བོ་དོ་བདག་སོ་སོའ ་ིངོས་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་
གཞྱིའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་སྤེ། ཁྤེ་ཕན་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་སོ་སོ་ལ་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ཁྱིམས་
དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་དྤེ་དག་ཡག་པོ་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁྤེ་ཕན་ལྤེན་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  དཔྤེར་ན་ཆ་བཞག་ན་རྒྱ་
གར་གྱི་ཁོམ་རའྱི་འཕོད་བསྤེན་ྤེན་སྲུང་གྱི་ཁོམ་ར་དྤེ་དག་གྱི་ནང་ལ་བརྱི་སྲུང་བ་དགོས་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་དང་
བསྡུར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་
ལམ་སོན་དྤེ་དག་དངོས་གནས་ཕྱིའྱི་འཕོད་བསྤེན་ྤེན་སྲུང་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་གུ་ཡངས་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག དཀའ་ངལ་ཁག་ཅྱིག་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་དག་ཕྱིས་
སུ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པོ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཕལ་ཆྤེར་དཀའ་ངལ་སྤེལ་བ་ཡྱིན་བསམ་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་
ལ་གང་ཤྤེས། ཁག་ཅྱིག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ཁག་ཅྱིག་ལ་ང་ཚོས་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་
མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཡྱིག་ཆ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་ཚང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན།  ཡང་རྱིས་འགོ་མ་བཏང་བའྱི་གནས་
སངས་དྤེ་འདྲ་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྒྲོ ལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་མོ་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྨན་ཞབས་པ་ཉུང་འཕྱི་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་
ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། སྨན་ཞབས་པ་ཉུང་འཕྱི་བྤེད་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ཡང་སྨན་ཞབས་པ་བསོ་གཞག་བས་ཡོད་པའྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད།  དྤེ་ཉུང་འཕྱི་བྤེད་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ཡང་སྨན་ཞབས་པ་ག་ཚོད་བསོས་ཡོད་པ་རྤེད།  
བསོས་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་པ་རྤེད།  དྤེ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྤེད་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག  ཁག་
ཅྱིག་ལ་དངུལ་འབོར་ཞྱིག་སྤྲད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་དང་། ཁྱྤེད་རང་ཚོ་དགོངས་པ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་སྤེམས་ཤུགས་ཞྱིག་སར་
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ཏྤེ། ཡང་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་སྨན་ཞབས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བསོ་གཞག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད།  དྤེ་ག་ཚོད་བསོས་ཡོད་པ་རྤེད།  བསོས་
ཡོད་ན་དྤེ་བསོས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཆགས་པ་རྤེད་དམ།  དྤེ་ནས་གྱིས་པ་དྤེ་ལ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་
བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་སྨན་ཁང་ ཁག་ ༣༧ ལ་སྨན་ཞབས་པ་  ༩༧ ཡོད་ཅྤེས་ཐོ་དྲངས་གནང་སོང་།  ཡྱིན་ནའང་སྨན་
ཞབས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་གསུམ་ཡོད་ཅྤེས་དྤེའྱི་མྱིང་དྤེ་བཏོན་མ་སོང་། དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་དྤེ་དག་གང་དང་གང་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་ཕལ་ཆྤེར་ངས་གོ་ཐོས་སུ་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་སྨན་ཞབས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ས་བགོས་ཀྱི་སྱི་
འཐུས་ལ་བདྤེ་སྡུག་ཞུས་པ་ལ་བརྤེན་ནས། མར་ཞལ་པར་ནང་ལ་བཀའ་བཀོན་ཕྤེབས་པ་ཙམ་མ་ཟད་པའྱི་གནས་སོས་ གང་
པ་རྤེད་ཟྤེར། དྤེར་བརྤེན་དྤེང་སབས་སྱི་འཐུས་ལ་བདྤེ་སྡུག་ཞུས་ན་གནས་སོས་ གཏོང་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་འདུག་ཅྤེས་པའྱི་གནས་
ཚུལ་ཞྱིག་ཁྱབ་བསད་ཀྱི་འདུག  དྤེ་གནས་སོས་ གཏོང་ས་དྤེ་དོན་གྲུབ་གྱིང་དང་གྱིང་ཚང་ལ་གཅྱིག་ལྕོག་དང་།  གཏོང་སའྱི་
སྨན་ཞབས་པ་དྤེ་ལ་བུ་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་ཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག  དྤེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་
སྨན་ཞབས་པ་དྤེ་དག་ལ་བདྤེ་སྡུག་གཟྱིགས་རྒྱུ་དྤེ་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ།  ད་
གྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་བཀའ་གནང་སོང་།  བར་བརྒལ་ངལ་སྤེལ་ དྲེ་འཚོ་བྤེད་ཀྱི་རང་ཁོངས་ལས་
བྤེད་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་ལ་སོ་སོ་སྒྤེར་ལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འཚོ་བྤེད་སྨན་ཁང་ལ་
ཆོད་གན་ཡོད་པའྱི་ལས་བྤེད་གྱིས་ལ་བར་བརྒལ་ངལ་སྤེལ་མ་རག་པའྱི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ས་ཕྱི་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས།  བར་
བརྒལ་ངལ་སྤེལ་མ་སྤེབས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་སོ་སོ་ལ་སྤེབས་སོང་།  དྤེ་རྒྱུན་ལས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཏྤེ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ཡར་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་བ་རྤེད།  འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་དུས།  དྤེ་ལ་ང་བར་སབས་ཅྱིག་
ལ་དགོངས་པ་མང་པོ་ཞུ་དགོས་ཁྤེལ་བ་རྤེད།  སྨན་བཅོས་ཀྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྤེད།  ང་མྤེད་པའྱི་སབས་ཞྱིག་ལ་
སྤེབས་ཡོད་ན་མྱི་ཤྤེས། དྤེའྱི་ལན་དྤེ་ངས་སྤེབས་པ་ཁྱོན་ནས་མཐོང་མ་སོང་། ལས་བྤེད་དྤེ་གྱིས་ལ་བར་བརྒལ་ངལ་སྤེལ་
ཐོབ་ཀྱི་མྤེད་ན།  གང་འདྲ་བས་ཏྤེ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ།  ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ། ཁོང་གྱིས་ལ་མ་རག་པའྱི་གནས་
སངས་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་པ་རྤེད།  དྤེ་ང་ཚོས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡར་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཡོད།  དྤེ་འདྲའྱི་
གནས་སངས་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། བ་སྤུ་གནོན་གྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་སངས་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ནམ་བསམ་པ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ང་རང་ཚོ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་སུ་ཡྱིན་ནའང་།  སོ་སོའ ་ིགཤམ་
འོག་ལས་བྤེད་ཚོ་ལ་གདྤེང་འཇོག་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་།  གདྤེང་འཇོག་གནང་ བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་གསལ་གཏྱིང་གསལ་
གྱི་གོ་བསོན་སོབ་གསོ་དང་བཀོད་འདོམས་ག་རྤེ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་དག་གསལ་པོ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ལས་དོན་འགྲུབ་རྒྱུར་
ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བསམ་བསད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེ་ང་རང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་སོ་སོ་ལ་སྤེབས་ཏྤེ་རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ད་
ལྟ་ཡང་ང་ལ་གསལ་པོ་ཆགས་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔ ལ་ལྡན་འཕོ ད་བསྤེན་བཀའ་བོ ན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་གོང་དུ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བའྱི་འཕོས་ཏྤེ།  
སྨན་ཞབས་མྤེད་པ་ཆགས་པའྱི་དྲྱི་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  སྨན་ཞབས་མྤེད་པ་ར་དགོངས་ཞུས་པའྱི་ས་
གནས་གངས་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར། དྤེའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ས་གནས་གངས་གསུམ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་
ཡྱིན་དུས་ས་གནས་དྤེ་དག་གྱི་ནང་ནས། རོ་ལན་ཇྱི། སིམ་ལ། ཀ་ལོན་སྦུག ས་གནས་དྤེ་དག་གྱི་ནང་ནས་ངས་གོང་དུ་ཞུས་
པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  དཀའ་ངལ་འཕད་པ་རྤེ་ཟུང་ཡོང་གྱི་འདུག་པའྱི་གནས་སངས་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཕ་བས་དང་བྤེད་བཞྱིན་པ་
ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རོ་ལན་ཇྱི་ལ་ང་ཚོའྱི་སྨན་ཞབས་ཤྱིག་ཟུར་དུ་ གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་བང་སྒྲྱིག་བསད་ཀྱི་ཡོད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སིམ་ལ་དང་ཀ་ལོན་སྦུག་དྤེ་དག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་འབོར་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས ། ང་ཚོ་
འཕོད་ལས་པ་ཕ་གྱིར་ལས་བྤེད་དགོས་མཁོ་མ་མཐོང་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྤེད་ར་དགོངས་ཁ་ཤས་ཞུས་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་
དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་དྤེ་རྱིགས་བསོས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་ལ་ལས་བྤེད་ར་དགོངས་ཞུས་
པའྱི་རྤེས་སུ་ཡང་བསོ་གཞག་གསར་པ་དྤེ་འདྲ་གནང་གྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། དྤེ་བསོ་གཞག་ཡོང་དགོས་པ་དྤེ་ར་དགོངས་
ཞུས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་རྤེས་སུ་ཡང་ལས་བྤེད་རྒས་ཡོལ་མང་པོ་བྱུང་བ་དང་།  ཁག་ཅྱིག་སོ་སོ་སྒྤེར་གྱི་ཐོག་ནས་ར་
དགོངས་ཞུས་ཏྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས།  དྤེ་དག་གྱི་ཚབ་ལ་ལས་བྤེད་སྨན་ཞབས་ཤྱིག་བསོས་
དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་ཁག་ཁུག་ཀོག་འགའ་ཤས་ལ་སྨན་ཞབས་ཁྱོན་ནས་
འགོ་མཁན་མ་རག་པའྱི་ཐོག་ནས།  དཔྤེ་མཚོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ལ་དྭགས་སུམ་མདོ་ལ་ཟུར་དུ་སྨན་ཞབས་སོན་མ་ཡྱིན་ན་
སོར་བསོད་ལམ་ནས་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སོར་བསོད་དྤེས་ ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཐུགས་ཕན་ གསོ་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཕ་གྱིར་སུམ་མདོ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ལ་གཏན་དུ་སྨན་ཞབས་གྱིས་བསོ་གཞག་བས་
པ་རྤེད། དྤེ་ས་གནས་རང་གྱི་ཐོག་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་གྱི་ལམ་ནས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཆྤེད་དུ་དངོས་སུ་ཕ་གྱི་རང་ལ་གནས་ཀྱི་
ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་བསོ་གཞག་བས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་སན་ར་ར་ལ་སྨན་ཞབས་པ་གསར་པ་ཞྱིག་བསོ་
དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་སོང་། དྤེ་བཞྱིན་དུ་རྱིང་མྱིན་ང་ཚོས་བསན་འཛིན་སྒང་ལ་གསར་པ་ཞྱིག་བསོ་གཞག་
བ་རྒྱུའྱི་གསལ་བསྒྲགས་ཤྱིག་བཏང་ཟྱིན་པ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་སྨན་ཁང་ཁག་ཅྱིག་ལ་མོན་གྷོར་སྨན་ཁང་ལ་
སྨན་ཞབས་གྱིས་བསོ་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། ར་དགོངས་ཞུ་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་རྤེས་སུ་རྒས་ཡོལ་ཕྤེབས་པ་དང་ ། དྤེ་
འདྲའི་རྱིགས་ཡོང་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སོན་པ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  གསར་པ་བསོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་
ན། ང་ཚོའྱི་འཕོད་ལས་པ་དྤེ་དག་སོན་མ་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག  
༢༠༠༧།༢༠༠༨ ནས་འཕོད་ལས་པ་གསར་དུ་མྱི་ར་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འཕོད་ལས་པ་དྤེང་སང་
སྨན་ཞབས་ B.Sc Nurse རྤེད། GNM Nurse རྤེད། དྤེ་དག་ཐོན་མཁན་མང་པོ་ཡོད་དུས།  འཕོད་ལས་པ་འགའ་ཤས་
རྒས་ཡོལ་ཐོན་པའྱི་སབས་སུ་དྤེའྱི་ཚབ་ལ་སྨན་ཞབས་  Qualify ཚད་ལྡན་ཡོད་པ་རང་བསོ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུའྱི་
གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་མངོན་དགའ་ཡྱི་སྨན་ཞབས་དྤེ་སྱིར་བཏང་ནས་མོ་
རང་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མོ་རང་སྱིར་བཏང་ནས་གནས་སོས་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སོན་ནས་
འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས།  གནས་སོ་ས་གནས་ཁག་གྱིས་ཙམ་ཤྱིག་ལ་
ཞུས་འདུག མོ་རང་ས་གནས་ཁག་གྱིས་སུ་ཞུས་ས་དྤེ་ལ་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཏང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  
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གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཕ་གྱིར་སྨན་ཞབས་ཀྱི་ས་མྱིག་དྤེ་ཁྤེངས་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དྤེའྱི་སྒང་ལ་སོན་པ་ཞྱིག་ད་གྱིན་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  ཕ་གྱིར་ལས་ཀའྱི་དཀའ་ངལ་འདུག་ཅྤེས་བདྤེ་སྡུག་མང་པོ་ཞྱིག་
ཞུས་ཏྤེ། ང་ཚོ་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་བཀོན་བཏང་དགོས་པ་ཆགས་སོང་།  གང་
ཡྱིན་ཟྤེར་ན་གནད་དོན་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  མ་
གྱིར་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་ཡོད་པ་རྤེད།  འགན་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲའྱི་
གནས་སངས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མོ་རང་སོན་མ་ནས་མ་གྱིར་ལས་ཀར་དཀའ་ངལ་འདུག 
དྤེར་བརྤེན་གནས་སོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་དྤེ་ཡང་མོ་རང་ལ་དཀའ་ངལ་མ་འཕད་པ།  ྤེ་འགམ་ཞྱིག་ལ་སྨན་ཁང་
གྱིས་ལ་མམ་དུ་གཅྱིག་ལྕོག་གྱིས་སྨན་ཞབས་ཤྱིག་ལ་གནས་སོ་བཏང་བསད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།  ཡང་སྱི་འཐུས་ལ་
བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ྤེས་པ་བཏང་བ་མ་རྤེད། ྤེས་པ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་སྡུག་ས་ཞྱིག་ལ་གཏོང་གྱི་རྤེད། 
དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ྤེས་པ་བཏང་ བ་གང་ཡང་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བར་བརྒལ་ངལ་
སྤེལ་དྲེ་ང་ཚོའྱི་ར་འཛིན་གཞྱིར་བཟུང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་བར་བརྒལ་ངལ་སྤེལ་དྤེ་འཕལ་སྤེལ་གྱི་ལས་བྤེད་ཚོ་ལ་འཐོབ་ཀྱི་མྤེད་
པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངོས་ནས་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱི་གྤེ་
འགའ་བཏང་ཡོད་ན། ཡྱིག་ལན་ཏན་ཏན་མར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
རྒྱུན་ལས་ལ་ཡྱི་གྤེ་འབོར་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཡྤེ་ཤྤེས་སྒྲོལ་མ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཡྤེ་ཤྤེས་སྒྲོ ལ་མ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཚོགས་འཕོད་བསྤེན་ལྟ་སོང་སྤེ་ཚན་ནང་ལ་གོ་ནད་ TB ནད་གཞྱི་དྤེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག་
གསུངས་འདུག དྤེ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། དྤེ་ནས་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ལྟ་སྨན་ཁང་ཡག་པོ་ཞྱིག་དང་
མཐུན་རྤེན་འཛོམས་པ་ཞྱིག་ནང་ལ་ནད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེ་ལ་སྨན་ཞབས་ ཀྱིས་ནད་གཡོག་རྒྱུགས་རྒྱུ་དང་དྤེ་ཚོ་
ཚང་མ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་ལ་ནད་གཡོག་རྒྱུགས་མཁན་དམྱིགས་བསལ་བསད་མྱི་དགོས་པའྱི་མཐུན་རྤེན་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་ང་ཚོ་བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་ཁང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  རྒས་འཁོགས་བུ་ཕྲུག་མྤེད་མཁན་དང་དྤེ་བཞྱིན་དུ་
དམག་མྱི་ནས་ཕྤེབས་མཁན་རྒན་པ་དྤེ་རྱིགས་ལ་ངས་དོ་སང་བྱྲེད་དུས། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་སྨན་ཁང་ནང་ལ་བསད་དགོས་འཁྤེལ་
བ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོ་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་ནད་གཡོག་ ཅིག་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་མམ་དུ་བསད་དགོས་ཀྱི་འདུག  མྤེད་
པ་ཡྱིན་ན་ཁོང་ཚོས་ འཇོག་གྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་འདུག  ནད་གཡོག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན།  བཙལ་བའྱི་སབས་སུ་ྱི ན་
རྤེར་སྒོར་ ༢༠༠།༤༠༠ དྤེ་འདྲ་སྤྲད་ནས་གཞག་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་འདུག  འདྱི་ལ་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་
ཐུགས་ཀྱི་གཟྱིགས་སངས་ལྟ་བུ་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་དམ། ཡང་མྱིན་ན་ད་ལྟ་ཕ་གྱིར་བཞུགས་མཁན་གྱི་སྨན་ཞབས་པ་རྣམ་
པ་ཚོའྱི་ Qualification ལ་རག་ལུས་ཀྱི་ཡོད་དམ།  ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་སྨན་བཅོས་གནང་རྒྱུ་དང་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུ་
གཅྱིག་པུ་མ་གཏོགས། ཡང་ནད་གཡོག་རྒྱུགས་རྒྱུ་དྤེར་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་ན།  ཡང་དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་མར་མྱི་མང་གྱི་ཆྤེད་
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དུ་ལྟ་སོང་བྤེད་མཁན་མྤེད་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་གྱི་བཞག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན ། ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ས་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔ ལ་ལྡན་འཕོ ད་བསྤེན་བཀའ་བོ ན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ TB ནད་གཞྱི་ཉུང་དུ་སོང་བ་དང་དྤེ་དག་ཏན་ཏན་
རྤེད། གཙོ་བོ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྤེད།  ང་ཚོ་བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་ཁང་ཚང་མས་
འཕར་གྲུ་མམ་འདྤེགས་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ TB ཡི་གངས་ཚད་དྤེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་
ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ལ་དྤེ་དང་མམ་དུ་གནས་
ཚུལ་སབས་མ་ལྤེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ TB རྱིམ་པ་གསུམ་པ་ MDR ཀྲྱི་སྱི་དྤེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་
བསད་ཀྱི་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་  TB ཐོག་ལ་སྒྲྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་རྤེད།  ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་ལ་སོན་
འགོག གཙོ་བོ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་སོན་འགོག་རྤེད།  སྨན་བཅོས་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ལས་བསོན་དང་བསོན་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སྨན་བཅོས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྨན་ཁང་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་  TB 
རྱིམ་པ་དང་པོའ ་ིསྨན་བཅོས་མཐུན་རྤེན་བཞྤེས་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ནང་བཞྱིན་དུ་ང་
རང་ཚོའྱི་འཕོད་བསྤེན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཆྤེ་ཁག་ནང་རྤེད།  སྤེལ་ཀོབ་རྤེད།  མོན་གྷོ་རྤེད།  དྤེ་ནང་བཞྱིན་དུ་བདྤེ་
ལྤེགས་སྨན་ཁང་།  བདྤེ་སྱིད་གྱིང་།  སྱིར་སྨན་ཁང་ཚང་མ་ལ་  TB སྨན་བཅོས་ཆ་ཚང་བ་བྤེད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་།  བརག་དཔྱད་
བྤེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྨན་བཅོས་དང་སོན་འགོག་དྤེ་དག་ལ་
ཕག་གོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  གང་ལ་གང་འཚམ་རྒྱབ་སོར་གནང་ བའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་བྱུང་ན།  
ན་ཚ་དྤེ་ར་བ་ནས་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བས་དང་བྤེད་མུས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་ལྤེགས་གསོལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་ཁང་ལ་ནད་
པ་དྤེ་འདྲ་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་སུ། ཕལ་ཆྤེར་ནད་པ་དཀའ་ངལ་ཅན་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ནད་པ་སོ་སོར་ནད་གཡོག་
ཁྱིད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁག་ཅྱིག་ལ་ནད་གཡོག་ འཁྱིད་རྒྱུ་མྤེད་མཁན་ཚོ་ལ་སྨན་ཁང་རང་ནས་
ནད་གཡོག་གྱི་མཐུན་རྤེན་སར་ཐུབ་ན།  ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་
འཛིན་འདྱིར་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་སྱིངས་ཆ་དྤེར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་
ག་རྤེ་བ་རྒྱུ་འདུག་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོ ང་པ ོ ་བོ ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྤེན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  དོན་ཚན་བཞྱི་པ་  TB 
ནད་གཞྱི་སོན་འགོག་དང་སྨན་བཅོས་དྤེའྱི་ཐོག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཆོས་སྤེ་ཁག་བཅོ་བརྒྱད་དང་།  སོབ་གྲྭ་ཁག་བཞྱི་བཅས་ཀྱི་
ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་དོགས་གཞྱི་ཅན་བརྒྱད་སོང་བརྒྱ་དང་བཅོ་ལྔ་ཞྱིག་དང་གྲྭ་བཙུན་ཆྱིག་སོང་བདུན་བརྒྱ་བཅུ་གཅྱིག་ TB ཡྱི་
ནད་པ་འདྱི་འདྲ་གསུངས་འདུག  དྤེར་བརྤེན་ཕོན་ཆྤེན་པོ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརྤེན།  འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གྲྭ་
བཙུན་དང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ནང་ལ་གངས་འབོར་འདྱི་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ནད་གཞྱི་ TB ཡྱི་ནད་རགས་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན།  TB ནད་
གཞྱི་རྤེན་ར་དྤེ་ག་པར་ཐུག་པ་ཞྱིག་ལ་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེ་ནང་བཞྱིན་ས་བགོས་ཀྱི་
ཕོགས་བསོད་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། མོན་གྷོ་ས་གནས་ལ་གྲྭ་ཚང་ཁག་དྲུག་དང་འཕོད་བསྤེན་གྱི་སྨན་ཁང་ནང་
ལ་བཅར་དུས།  ན་ཚ་མང་པོ་དྤེ་ག་པར་དང་གང་དུ་ཡོང་གྱི་འདུག  ཁྱྤེད་རང་ཚོས་གཟྱིགས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡོད་ཅྤེས་དྲྱིས་པའྱི་
སབས་ལ། ན་ཚ་མང་ཤོས་དྤེ་ གཅིན་སིའི་ ན་ཚ་དང་། ཁག་ཤྤེད་ཀྱི་ན་ཚ།   Hepatitis ན་ཚ་དྤེ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་ཁ་
གཅྱིག་གགས་སྨན་ཁང་ཚང་མ་ལ་རྤེད་བསད་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་གཅྱིག་ལ་དྤེ་འདྲ་མང་
པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ར་བའྱི་ག་པར་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་བས་པའྱི་སབས། ཟས་བཅུད་ལ་
ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དྤེ་སྱིར་བཏང་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརྤེན་ཟས་བཅུད་ག་པར་ཐུག་གྱི་ཡོད་ན།  འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་འཆར་ག་རྤེ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྲྱི་བ་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དྤེ་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ན་ནྱིང་ཡང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད།  དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་
ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ཟས་བཅུད་ག་པར་ཐུག་གྱི་ཡོད་ན་དྤེར་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བརག་དཔྱད་གཏོང་རྒྱུ་དང་།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སོན་
འགོག་གྱི་ལས་འཆར་ག་རྤེ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་དོན་ཚན་བདུན་པ་བོད་མྱིའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་
སོང་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་ལ་གྤེང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག  ར་བ་དྤེ་ག་ པར་ཐུག་གྱི་
འདུག་ཟྤེར་ན། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་དང་པོ་ཞུགས་མཁན་དྤེ་བར་མཚམས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  རྤེས་མ་ལ་
འཛུལ་ཞུགས་བ་རྒྱུ་དྤེ་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གྤེང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་བཞུགས་མོལ་
ཚོགས་འདུའྱི་སབས་ལ་རྤེད།  དྤེ་ནང་བཞྱིན་མང་ཚོགས་ལ་གཏམ་བཤད་ཀྱི་སབས་ སུ་རྤེད། མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་
འདུག དྤེར་བརྤེན་དྲྱི་བའྱི་ནང་ལ་སྤེབས་ཡོང་བ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡོང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  ཚོགས་ཞུགས་མུ་མཐུད་ ནས་མྤེད་པར་བར་
མཚམས་འཇོག་མཁན་འཛུལ་ཞུགས་མྱི་ཆོག་ཅྤེས་གསལ་འཁོད་ལག་བསར་བས་པར་གསུངས་ཏྤེ།  དྤེའྱི་དོན་ཚན་གྱིས་
ཤྱིག་མར་སྤེལ་བཞག་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོའྱི་དྲྱི་བ་ཡང་དྤེ་ག་རང་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། མུ་མཐུད་མ་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ན། རྤེས་མ་དྤེ་ཞུགས་མྱི་ཆོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ག་པར་ཐུག་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་དྲྱི་བ་ཞུ་
རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། སྤེམས་ཁམས་འཕོད་བསྤེན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འཆར་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་དྲུག་དང་ཆྱིག་
ཁྱི་བཞྱི་བརྒྱ་བཅུ་བཞྱི་ལྷག་ཅྱིག་བཏང་འདུག སྤེམས་ཁམས་འཕོད་བསྤེན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ས་ཆ་གང་དང་གང་ལ་
སྤེལ་བ་དྤེ་འདུག་མོད། ལས་འཆར་ག་རྤེ་ག་རྤེ་སྤེལ་མྱིན་དྤེ་མྱི་འདུག དྤེ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་སྤེལ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
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ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔ ལ་ལྡན་འཕོ ད་བསྤེན་བཀའ་བོ ན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་མོན་གྷོ་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད།  ཏན་ཏན་གཞྱིས་
ཆགས་ཚང་མ་ལ་དྤེ་ཡོང་གྱི་འདུག  སོན་མ་དང་མྱི་འདྲ་བར་སོན་མ་ན་ཚ་འགོས་ནད་རྱིགས་དྤེ་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་པོ་
ཡོད་པ་རྤེད།  ཕྱིས་སུ་ན་ཚ་འགོས་ནད་དྤེ་རྱིགས་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་པོ་ཡོད་པ་དྤེའྱི་སྒང་ལ་སོན་པ་སྱི་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་འགོ་ཡོང་དུས། མམ་དུ་སྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སངས་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་ཡང་ཡར་
རྒྱས་ཀྱི་ན་ཚ་ཟྤེར་ནས་བཤད་བསད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁག་ཤྤེད་དང་ གཅྱིན་སིའི་ན་ཚ་རྱིགས་དྤེ་དག་མང་
པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་འཕོད་
བསྤེན་ཚན་པ་ངོས་ནས།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ང་ཚོ་འགན་འཛིན་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཕག་རོགས་ཞུ་མཁན་སྱི་
ཚོགས་འཕོད་བསྤེན་རང་གྱི་ཐོག་ལ་སོབ་སོང་བས་ཏྤེ། གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ཐོན་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་མང་པོ་
ཞྱིག་བང་སྒྲྱིག་ སྲེ། ས་གནས་ལ་མར་བཀོད་ཁྱབ་དང་ལམ་སོན་གནང་བའྱི་ རྲེས་ས་གནས་སྨན་ཁང་ཁག་གྱི་སྨན་པ་རྤེད།  
སྨན་ཞབས་རྤེད།  འགན་འཛིན་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་གོ་རོགས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་དང་འགོ་མུས་ཤྱིག་
ཆགས་ཡོད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ལས་བྤེད་ཚོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ཟབ་སོང་རྤེད།  འཕོད་བསྤེན་སོབ་གསོའ ་ིལས་འགུལ་དྤེ་
དག་གང་འདྲ་ཞྱིག་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་སོར་ལ་ཟབ་སོང་གནང་ བ་བཞིན། གཙོ་བོ་དྤེ་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ན་ཚ་དྤེ་དག་གྱི་རྱིགས་དྤེ་གཙོ་བོ་ཟས་སོད་དང་ཏན་ཏན་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་པའྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རོགས་དང་ཁྱབ་བསྒྲགས། གཞོན་སྤེས་སོབ་ཕྲུག་
ཚོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  དྤེ་དག་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཙོ་བོ་དོ་བདག་སོ་སོ་ལ་རག་ལས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སོ་སོའ ་ིངོས་ནས་དང་དུ་བངས་ཏྤེ་སོན་འགོག་བྤེད་དགོས་པ་
དྤེ་དག་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གོ་རོགས་ག་ཚོད་སྤེལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཚྭ་དང་མངར་མོ་རྱིགས་ཆང་དང་
ཐ་མག་སོགས་དྤེ་དག་མུ་མཐུད་ནས་གནང་བསད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།  བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ན་ཚ་དྤེ་དག་མུ་མཐུད་ནས་གནས་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་
བསད་པ་ཡྱིན་དུས།  མང་ཚོགས་དང་དོ་བདག་སོ་སོའ ་ིངོས་ན ས་འགན་ཁུར་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག  དྤེ་
ཡྱིན་དུས་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་དཔལ་འབོར་གྱི་མཐུན་རྤེན་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  འཆར་གཞྱི་སྒྲྱིག་
སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་གོ་སྒྲྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ད་དུང་བརྒྱུད་ལམ་འདྲ་མྱིན་གྱི་
ཐོག་ནས་གོ་རོགས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆྤེར་གནང་ བའྱི་ཐོག་ནས་བས་དང་བྤེད་མུས་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེ་ནས་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་  TB ནད་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་  TB ན་ཚ་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་ལོ་ལྟར་ང་ཚོས་རོག་ཞྱིབ་
བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དགོན་སྤེ་ཁག་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག  རྱིང་མྱིན་སོབ་གྲྭ་དང་དགོན་སྤེ་ཁག་ཙམ་མྱིན་པར་ཡང་མཐོ་སོབ་
ལའང་ཞུགས་མཁན་སོབ་ མ་ཁག དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན་ལྡྱི་ལྱི་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་སྤེང་ལོར་ཡོད་པའྱི་  Youth hostel དྤེ་དག་
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ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་དུ་ས་རཱ་མཐོ་སོབ།  ཝར་ཎཱ་མཐོ་སོབ་ བཅས་ཀི ་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུགས་བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ལའང་ང་ཚོས་  TB ནད་གཞྱི་རགས་མཚན་འདུག་དང་མྱི་འདུག་བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་
བང་སྒྲྱིག་བསད་ཀྱི་ཡོད། TB ན་ཚ་མང་པོ་ཡོང་ས་དྤེ་དགོན་སྤེ་ཁག་རྲེད། ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་གཙོ་བོ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  ས་གནས་
གཅྱིག་ལ་ཁང་པ་གཅྱིག་གྱི་ནང་མང་པོ་ཞྱིག་མམ་དུ་བསད་པ་དང་། དྤེའྱི་ཁང་པ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ནག་ཁུང་ཡྱིན་པ་དང་གུ་དོག་
པོ་དང་།  ན་ཚ་དྤེའྱི་སོར་ལ་རྒྱུས་མངའ་དྤེ་ཙམ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས ། ན་ཚ་དྤེའྱི་རགས་མཚན་སྤེབས་པའྱི་སབས་སུ་ཨུ་
ཚུགས་བརྒྱབས་ནས་ད་དུང་དྤེའྱི་ནང་ལ་བསད། ལ་ཁང་ནང་ལ་སོབ་མ་མང་པོ་མམ་དུ་སོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། འཕལ་མྱུར་དུ་
ཕར་ཚུར་འགོས་རྒྱུ་དང་།  དྤེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་གཙོ་བོ་དྤེ་ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མ་ཤྤེས་པ་ཁག་ཅྱིག་དང་།  ཁག་ཅྱིག་ལྷོད་
གཡྲེང་དུ་ཤོར་བ། སོ་སོའ ་ིངོས་ནས་འཕོད་བསྤེན་དང་དྤེའྱི་སོར་ལ་དོ་སང་མ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་པ་
ཆགས་འདུག གཅྱིག་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་དགོན་སྤེ་ཁག་ལ་བཞུགས་ས་དྤེ་དག་གུ་དོག་པོ་མྤེད་པ། སྒོ་དང་སྒྤེའུ་ཁུང་ཆྤེན་
པོ་དང་རླུང་འགོ་ས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་། ྱི་འོད་ཡག་པོ་ཕོག་ས་ཡོད་པ་དྤེ་རྱིགས་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་
འདུག ཁག་ཅྱིག་དྤེ་འདྲའྱི་མཐུན་རྤེན་མྤེད་པའྱི་ཆ་ནས་ཏན་ཏན་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་དགོན་སྤེ་ཁག་ལ་  TB མང་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་
གནས་སངས་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ྤེ་ཆར་ང་ཚོས་ལྡྤེ་ར་ལྡུན་ཁུལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ TB དང་འབྤེལ་
བའྱི་ཆྤེད་ལས་པ་ཁག་ཅྱིག་ཆྤེད་མངགས་མར་སྐད་བཏང་སྤེ། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོད་གནས་ཁང་དྤེ་དག་གང་འདྲ་ཞྱིག་བསད་
འདུག ལ་ཁང་གྱི་སྒྤེའུ་ཁུང་དྤེ་ཚོ་རླུང་དང་ྱི་འོད་འགོ་སའྱི་ Direction དྤེ་དག་གང་འདྲ་རྤེད་འདུག ཁང་པའི་ནང་ྱི་འོད་
ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བས་པ་རྤེད། དྤེ་དག་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་ཞུས་བསད་
ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ལས་གཞྱི་འདྱི་ལྟ་བུ་ས་གནས་ཁག་གཞན་པ་ལ་ཁྱབ་སྤེལ་བ་རྒྱུའྱི་བང་སྒྲྱིག་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་
ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ང་ཚོ་འཕོད་བསྤེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་གལ་འགངས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་བསད་ཀྱི་ཡོད།  བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་
སོར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ལས་གཞྱི་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུ་ལ།  སྨན་བཅོས་
ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཚོགས་མྱི་སོ་སོའ ་ིངོས་ནས་འགན་ཁུར་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག  ཁག་ཅྱིག་དྤེ་
འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག  སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆྤེད་མངགས་ཀྱི་ཁྤེ་ཕན་ལྤེན་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་འཛུལ་བསད་པ་
འགའ་ཡོང་གྱི་འདུག དཔྤེར་ན་ལོ་དང་པོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་།  ཁྤེ་ཕན་དྤེ་དག་བཞྤེས།  ལོ་གྱིས་པ་ནས་ཡང་
འཛུལ་ཞུགས་མ་གནང་།  དྤེ་རྱིགས་གན ད་དོན་ཡོང་སབས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཚོགས་མྱི་ཡོད་པ་ཚོ ར་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། མང་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མྱིག་དཔྤེ་ ངན་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་པ་དང་།  སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཁོ་རང་ལ་གོང་གུད་འགོ་རྒྱུ་དང་།  འདྱི་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོང་དུས།  དྤེ་འདྲའྱི་ཆ་
ནས་ན་ནྱིང་ལོ་ནས་བཟུང་ང་ཚོས་སྒྲྱིག་གཞྱི་གསར་པ་ཞྱིག་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་
ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་ལ་ལོ་དང་པོ་འཛུལ། ལོ་གྱིས་པར་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ལོ་གསུམ་པ་ནས་འཛུལ་
ཞུགས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ཐད་ལ་འདྱིའྱི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བས་ཏྤེ།  ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་མཁན་
གངས་འབོར་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་པོ་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་ཁག་ཅྱིག་ཕྱིར་འཐྤེན་བས་
ཚར་ནའང་ཡར་བཅུག་རོགས་ཞྤེས་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་མཁན་ཁ་ཤས་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་སད་ཆ་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། ཁྱྤེད་རང་ག་
རྤེ་བས་ནས་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་དྲྱིས་དུས། ད་ལོ་སྨན་ཁང་ཞྱིག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་སད་ཆ་འདྲྱི་མཁན་ཡང་ཡོང་
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གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཏན་ཏན་ཁག་ཅྱིག་ལ་སོན་མ་ཐྤེངས་མ་གྱིས་པ་འཛུལ་རྒྱུ་དྤེ་འཛུལ་མ་ཐུབ་པ་དྤེར་དཀའ་ངལ་མང་
པོ་ཞྱིག་འཕད་སོང་། ང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་མྤེད་ཅྤེས་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་དྲངས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ྤེ་ཆར་ང་མོ ན་གྷོ་
གཞྱིས་ཆགས་ལ་འགོ་སབས་ དང། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་གཞན་པ་ཁག་ཅྱིག་ལ་འགོ་བའྱི་སབས་སུ ། མང་ཚོགས་ནས་
བདྤེ་སྡུག་དྤེ་རྱིགས་ཞུ་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་གོས་བསྡུར་མང་
པོ་བྱུང་སོང་། ད་ལན་ཐྤེངས་གཅྱིག་ང་ཚོའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་གོ་སབས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས།  ང་ཚོས་གོ་
བསྡུར་བས་དང་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་ད་ལྟ་སྤེམས་ཁམས་འཕོད་བསྤེན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས ། 
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དངུལ་འགོ་སོང་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བཏང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་ལ་ལས་གཞྱི་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སྤེལ་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གཅྱིག་དྤེ་ས་གནས་ སུ་ཐོག་མར་སྨན་ཁང་ཁག་གྱི་སྨན་ཞབས་རྤེད།  སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སྨན་ཞབས་རྤེད།  
དགོན་སྤེ་ཁག་གྱི་སྨན་ཞབས་རྤེད།  དྤེ་ནང་བཞྱིན་དུ་གཡས་གཡོན་གྱི་ཚོགས་སྤེ་ཁག་གྱི་སྨན་ཁང་དང་ཚོགས་པ་འགའ་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དག་གྱི་སྨན་ཞབས་རྤེད།  གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི ས་ང་ཚོས་ཚོགས་པ་འདྲ་མྱིན་ས་ཚོགས་ དང་མམ་རུབ་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་སོད་ཐུབ་རྒྱུ། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གྱིས་ཀ འི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སྨན་ཞབས་ཚང་མ་ལ་ཟབ་སོང་ སོད་
ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞྱིག་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་སྤེམས་ཁམས་ཀྱི་འཕོད་བསྤེན་གྱི་དཀའ་ངལ་
ཡོད་མཁན་ཚོར་ལམ་སོན་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད།  དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་བས་ཏྤེ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད།  
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གོ་རོགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད།  དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་ སོད་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་
གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་གྱིས་པ་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་ཟབ་སོང་གནང་ སྲེ་མར་གོ་
རོགས་སྤེལ་དུ་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ནས་གསུམ་པ་དྤེ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་སྤེམས་ཁམས་འཕོད་བསྤེན་གྱི་
ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ར་འཛིན་ལམ་སོན་གྱི་ཐོག་ནས། སྤེམས་ཁམས་འཕོད་བསྤེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་ནད་པ་ཚོར་སྨན་གོན་
གྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ང་ཚོས་ཆག་ཡངས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་མ་ཐག་དང་དབུལ་ཕྱུག་གྱི་དབྤེ་བ་མ་ཕྤེ་བའྱི་
ཐོག་ནས། སྤེམས་ཁམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་ནད་པ་ཚོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་  ༥༠ སྨན་ཆག་ཡངས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས།  སྨན་
གོན་གྱི་ཐོག་ལ་རོགས་སོར་ཞྱིག་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྤེམས་ཁམས་འཕོད་བསྤེན་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་
གཞྱི་གཙོ་བོ་གསུམ་དྤེ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བོད་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ཚོ་ལ་
སྤེམས་ཁམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་བསད་ཀྱི་འདུག ཁོ་ཚོར་ང་ཚོས་སོབ་སོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྨན་གོན་ གཏོང་རྒྱུའི་
རིགས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འདྱི་ནས་བཏང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཆོ ས་སོ ང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དྲྱི་བ་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་མྤེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེ་སྐུལ་ཁག་ཅྱིག་མ་
ཞུས་ཐབས་མྤེད་ཆགས་བཞྱིན་འདུག ར་བའྱི་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཆབ་སྱིད་སྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ལ་ཞྱིབ་
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འཇུག་གནང་བ་དྤེའྱི་སྙན་ཐོ་ནང་ལ་འཁོད་བསད་འདུག  ཡྱིན་ནའང་གལ་པོ་ཆྤེ་ལ་ནན་ཏན་དང་དམ་པའྱི་ཆོས་ལ་བརྒྱ་ཚར་
གྱི་དཔྤེ་ལྟར་རྤེད།  གལ་འགངས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ ལ་བརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོ་ད་ལྟ་འདྱིར་ཞུས་བསད་མཁན་དྤེ་གནད་དོན་
འདྱི་དང་འབྤེལ་བ་གཅྱིག་ཀང་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་རྤེ་སྐུལ་དྤེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ༢༠༡༢ ལོར་ང་དང་ངའྱི་
ཕག་རོགས་ངྤེད་གྱིས་ལྡྤེ་ར་ལྡུན་ཁུལ་ལ་ས་བགོས་འོག་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་བཅར་བ་རྤེད།  སབས་དྤེ་དུས་ཚེ་རྱིང་དོན་
ལྡན་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་  ༢༠༡༣།༢༠༡༤  
ལ་སྤེབས་ཟིན་པ་རྤེད། གཞྱི་རའྱི་ཚེ་རྱིང་དོན་ལྡན་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ལ་ཚུར་ཆ་ཚང་རྱིས་
སྤྲད་ཟྱིན་ཡོད་དང་མྤེད་ཀི་རྒྱུ་རྤེན་ལ་བལྟས་ཏྤེ ། ལས་འཆར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དྤེར་བརམས་རྒྱུར་སྐུ་ངལ་གཅྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་
མྤེད་དྤེའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ཕར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས ། འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་འཛིན་སོང་གྱིས་ཀང་ངོས་ལྤེན་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། སབས་དྤེ་དུས་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ཕྤེབས་ནས་འབད་བརོན་གནང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་དྤེ་
ད་དུང་ཡང་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  འདྱི་ངྤེས་པར་དུ་ཡོང་ རྒྱུ་བསད་པའྱི་དུས་ཚོད་ནང་ལ་སྤེལ་ཐུབ་པ་གནང་རོགས་
ཞྤེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  གྱིས་པ་དྤེ་ལ་འཕོད་ལས་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  སྨན་ཞབས་པ་ཞུས་ནའང་རྤེད།  
ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་སར་ཡོད་བསད་པ་དྤེ་མྤེད་པ་ཆགས་འགོ་དུས།  དྤེའྱི་རྣམ་པ་དྤེ་མང་ཚོགས་ནང་ལ་བོ་ཡུལ་ལ་མ་ཆུད་
པ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཚོར་སང་ལ་སྨྱིན་བསད་པ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སངས་ལ་འགྱུར་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད། དྲེར་བརྲེན ་ད་
ལྟ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ཤྱིག་གྱིས་འགྤེལ་བརོད་གནང་སོང་།  མོན་ཌོ་ཝ ་ལ་དང་ཀ་ལྱི་ མྲེན་ཉོན་ཞྤེས་
གསུངས་སོང་། དྤེ་ལ་སྨན་ཞབས་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། རྒྱང་ཐག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། ལས་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་ཨྤེ་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཟག་ད་ལྟ་ཞུས་བསད་མཁན་དྤེའང་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་
གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ནས་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། གཞྱིས་ཆགས་དྤེའྱི་ནང་ལ་དྭང་སོབ་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་
མོང་མཁན ་རྒན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བཞུགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོ་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཚོར་བ འི་ནང་ལ་སར་འདྱི་ལ་སྨན་
ཞབས་པ་ཡོད།  ད་ལྟ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཚོར་བ་ཞྱིག་སྤེས་བསད་ཀྱི་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་
ནས་དོ་ནན་པོའ ་ིཐོག་ནས་དྤེ་དང་མམ་དུ་འཛིན་སོང་སུ་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ འཕར་གྲུ་མམ་རུབ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་
ན། ས་གནས་ཁག་ནང་ལ་འཕོད་བསྤེན་གྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་སྨན་ཞབས་པ་དང་འཕོད་ལས་པ་དྤེ་དགོས་ངྤེས་
ཅན་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་འབུངས་གནང་རོགས་ཞྤེས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  དྤེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་
ཁ་སང་ནས་དུས་ཚོད་ཞུས་མྤེད།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དགོངས་འཁོལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆ ར་ལས་
འཆར་གཅྱིག་ཕལ་ཆྤེར་ནང་སྱིད་དང་དཔལ་འབོར་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་འགོ་ས་རྤེད།  ལས་འཆར་གཅྱིག་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱིས་མར་གསལ་བསྒྲགས་བརངས་བཞག་པ་དྤེ་སྱིད་བོན་མ་དངུལ་ལས་འཆར་རྤེད། Pradhan Mantri Jhandhan 
Yojana དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་།  ས་མཐའ་ལ་ཡོད་བསད་པ་དངུལ་ཁང་ནང་གྱི་ཨང་གངས་མྤེད་
བསད་པ་དྤེ་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚུད་པའྱི་ཐོག་ནས། དྤེ་ལ་ཁྤེ་ཕན་དང་ཕན་རླབས་ག་རྤེ་རག་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་མར་མྱི་མང་ལ་གོ་
རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་ལམ་སོན་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ངས་གནད་དོན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཞུས་གནང་སོང་།  
ཡྱིན་ནའང་དྤེ་མ་ཞུས་སོན་ལ་ཁ་སང་ྱི་མ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ དང་བཅས་པ་མང་
པོ་ཞྱིག་གྱིས་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སངས་ཡག་པོ་ཆགས་པའྱི་སོར་ལ་གཏམ་བཟང་མང་པོ་ཞྱིག་བརོད་གནང་སོང་།  
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་བཞྱིན་དུ་ད་གྱིན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་བཞད་མོ་བཞད་ནས་
འཛུམ་མུལ་མུལ་གྱི་ངང་གཏམ་བཟང་ཞྱིག་མགོགས་པོ་འཕོད་བསྤེན་ལྷན་ཁང་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་ཡག་པོ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ངས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དྤེ་སོན་འཕོད་བསྤེན་ལྷན་ཁང་གྱི་
དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་ཅིག་གྱི་ཐོག་ནས་སྨན་ཞབས་པ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཅྱིག་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་
ལ་ལྷན་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་བ་རྤེད།  ཐག་གཅོད་དྤེ་བརྒྱུད་ནས་སྨན་ཞབས་པ་ྱི་ཤུ་ར་དྲུག་གཅྱིག་དགོངས་པ་
ཞུས་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད།  སྨན་ཞབས་པ་དགོངས་པ་མ་ཞུས་མཁན་ཁག་ཅྱིག་གནས་སོས་ཞྱིག་བཏང་ཡོང་དུས།  
གནས་སོས་དྤེ་འགོ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཁག་ཅྱིག་འདྱི་འདྲ་བས་ཏྤེ་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རྤེད།  དྤེ་རྱིང་
འཕོད་བསྤེན་ལྷན་ཁང་གྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་ཡག་པོ་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ས་ཐག་གཅོད་བས་
བཞག་པའྱི་སྨན་ཞབས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་དགོངས་པ་ཞུས་དགོས་བྱུང་བ་དང་།  སྨན་ཞབས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གནས་སོས་འགོ་
དགོས་པ་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པ་དང་།  ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་དགོངས་པ་ཞུས་
ས་རྤེད་བསམ་པའྱི་གནས་སངས་ཅིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག  དྤེར་བརྤེན་དཔལ་འབོར་གནས་སངས་ཡག་པོ་ཆགས་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ས་མ འི་ཐག་གཅོད་དྤེ་ཕྱིར་སོག་བས་ཏྤེ།  ལོ་མང་པོ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ་ཚུར་ཡང་བསར་
མགོན་འབོད་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཅྤེས་དྲེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔ ལ་ལྡན་འཕོ ད་བསྤེན་བཀའ་བོ ན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཏམ་བཟང་དྤེའྱི་སོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག  ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཏམ་བཟང་སྤེབས་
ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་མྤེད།  གལ་སྱིད་སྤེབས་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་འཕལ་དུ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་ཚོད་
འཐིག་གི ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གཙོ་བོ་དྤེ་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལག་བསར་བྤེད་དགོས་པ་
ཞྱིག་གྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྤེད་
ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་འགོ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ངས་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་
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ཡྱིན། སོན་མ་ནས་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བསར་དུ་སྨན་ཞབས་གསར་པ་མྱི་ཡོང་རྒྱུའྱི་ར་འཛིན་ཞྱིག་ཡོད་བསད་པ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བྤེད་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་ནང་ནས་འཕོད་ལས་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན འང་
འཛུལ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་གང་ལྟར་གུན་གསབ་ལྤེན་མཁན་ཚོར་བསར་དུ་ལས་ཀ་གསར་པ འི་ནང་
ལ་འཛུལ་ཞུགས་བ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ལས་བྤེད་ཉུང་དུ་བཏང་།  
རྤེས་མ་དངུལ་མང་པོ་ཆགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཡང་ལས་བྤེད་སོན་མའྱི་གངས་ཀ་རང་འཇགས་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞུས་ན་
དྤེ་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་འབོར་ལ་དཔག་པའྱི་དྤེ་དག་
གནང་བའྱི་ཐོག ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དགོས་མཁོ་དང་ལས་འབོར་ལ་གཞྱིགས་ ཏྲེ་ལས་བྤེད་གངས་ཚད་ཅྱིག་ གཞག་རྒྱུའྱི་
གཏན་ཁྤེལ་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱི ས་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤  ལོའ ་ིལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སྒྲོན་དང་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཁག་ལ། དྤེང་སང་མཇུག་
བསྒྲྱིལ་ཟྱིན་པའྱི་སབས་ལ་ཕག་བརང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་འདུག དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔ ལ་ལྡན་འཕོ ད་བསྤེན་བཀའ་བོ ན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཁག་གྱིས་གསུངས་སོང་།  ཏན་ཏན་རྤེད།  
ལྡྤེ་ར་ལྡུན་ཚེ་རྱིང་དོན་ལྡན་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འཕོད་བསྤེན་
ལས་ཁུངས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕ་གྱིར་ཆུའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་རྱིང་མྱིན་ང་ཚོས་ཕ་གྱིར་ཆུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་གནང་འཆར་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དྤེ་ནས་ས་གནས་ཁག་ད་གྱིན་འདྱིར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་མྱིང་དྲངས་པ་ནང་བཞྱིན ། ས་གནས་ཁག་མང་པོ་འདུག  དྤེ་
དག་ལ་ང་ཚོ་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་ཞྱིབ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་གང་འདྲ་བྤེད་དགོས་
ཀྱི་འདུག གནས་སངས་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གཅྱིག་ནས་ས་གནས་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་འདྱི་འདྲ་འདུག  ད་ལྟ་དཔྤེ་
མཚོན་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ཆུང་ཆུང་གྱིས་ཀྱི་ྤེ་འགམ་བས། དྤེ་གྱིས་ལ་སྨན་ཞབས་གཅྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན། ལྟ་མ་ཐུབ་པ་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་རྤེད་འདུག  ཡྱིན་ནའང་སོན་མ་ནས་མྱི་མང་ལ་གོམས་གཤྱིས་ཞྱིག་ཆགས་བསད་
ཡོད་དུས། ཕར་ཕོགས་ལ་མྱི་གཅྱིག་དང་འདྱི་ལའང་མྱི་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་བསམས་ནས། དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱི་མྱི་བདྤེ་བ་ཞྱིག་
དང་སོང་པ་ཆགས་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སྤེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད།  སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།  
ད་གྱིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ལས་ཀ་དྤེ་ཙམ་མྤེད་པ།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་མྤེད་པ་ཡྱིན་
དུས། དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སངས་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས།  ང་ཚོས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
ལས་བྤེད་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ གཏན་ཁྤེལ་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་
གནས་སངས་ཀྱི་ཕ་གྱིར་གཅྱིག་ལྕོག་བས་པའྱི་ཐོག་ནས ། དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན།  ཏན་ཏན་
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དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གྤེང་དང་ལན་འདྤེབས་
གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སང་ས་དྲོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི ་ལ ོ་ ༢༠ ༡ ༤ ཟླ ་ ༩ ཚེ ས ་ ༢༤ ྱི ན་ག ྱི ་ཐུན་དང་པོ། 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ རྤེས་གཟའ་ལྷག་པ།  སབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པའྱི་ལས་ྱིན་ ༡༡ དང་མཐའ་མ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་
རྱིམ་དང་པོ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་  ༥ པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་
པའྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༢༠༡༡ སོགས་ཀྱི་རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
གྱིས་བདའ་འདྤེད་མཇུག་སོང་ཇྱི་གནང་སྙན་ཐོར། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསར་ཞྱིབ་དང་འབྤེལ་མཇུག་གནོན་ཞུས་པའྱི་
གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་སྙན་སྒྲོན་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་བགོ་གྤེང་ཆ་ཤས་ལྤེན་མཁན་ཡོད་ན་གོ་སབས་གཅྱིག་
འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ ༥ པའྱི་སྙན་ཐོ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བདའ་འདྤེད་
བས་ཏྤེ་མཇུག་གནོན་ཇྱི་གནང་ལ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྙན་ཐོ་ཕུལ་བ་དྤེར་སོ་སོས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དྤེ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སབས་ ༥ པའྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྙན་ཐོ་
ཕུལ་བ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༦ པའྱི་སབས་སུ་གོས་ཚོགས་རང་གྱི་ནང་ལ་ལགས་ཀོག་གནང་སྲེ་སྙན་ཐོ་མཐུག་པོ་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། སྙན་ཐོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེས་ཐོག་ལ་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་སྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་
བདའ་འདྤེད་གང་བས་པ་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་མཇུག་གནོན་བས་པ་དྤེ ས་ཐོག་ལ་དྤེ་རྱིང་སྙན་ཐོ་གོས་ཚོགས་ར་བ་
འདྱིའྱི་ནང་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ལ་བཀའ་ཤག་དང་ ། དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་རྤེད།  དྤེ་
བཞྱིན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་གནང་བ་དང་། རྱིས་རོག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ 
༩༤ ཙམ་གཙང་མ་ཆགས་ཐུབ་པ་དྤེ་ལ་སོ་སོས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  མང་
ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་  ༥ པའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེར་དོན་ཚན་  ༡༣༠༠ ལྷག་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟའྱི་ཆར་གཙང་སྤེལ་
ཐུབ་མྤེད་པ་དྤེ་ ༧༤ ལས་མྤེད་པ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ད་ལྟའྱི་སབས་ ༡༥ པའྱི་སྱི་འཐུས་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཀ་གྲུབ་འབས་
འབུར་དུ་ཐོན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་དང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གྱིས་པ་དྤེ། ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ལྷག་བཞྱིན་པའྱི་རྱིས་རོག་མང་པོ་ཞྱིག་ནང་ལ་གནད་འགག་ཆྤེ་བ་ཁ་ཤས་སོར་ལ་སོ་
སོས་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དྤེ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་
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ལས་དོན་གུན་གསབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་རྱིས་རོག་ལྷག་པ་དྤེ་ཡྱི་སོར་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྙན་ཐོའ ་ིཤོག་ལྷྤེ་  ༧༢ དྤེ་
ཡྱི་ནང་ལ་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལོ་  ༡༠ ལྷག་གྱི་སོན་ནས་
རྱིས་རོག་ལྷག་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་གྱི་དགོངས་དོན་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་རྱིས་འགོའ ་ིཐོག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་སངས་དང་
འབྤེལ་བའྱི་རྱིས་རོག་ཆྤེན་པོ་དྤེ་ད་དུང་ལྷག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྱིས་ བསུབ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དངུལ་ཕོན་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཐོག་ལ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནས་ངོས་ལྤེན་བཟོ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སབས་སུ་འབྤེལ་ཡོད་མང་པོ་ཞྱིག་མམ་དུ་འཛོམས་ཏྤེ་ལམ་སོན་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན།  ཐ་ན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཡན་ཆད་
གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ཏྤེ་དྤེའྱི་ཐོག་རབས་དང་རྱིམ་པའྱི་བགོ་གྤེང་གནང་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་
རྱིས་རོག་དྤེ་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ལྷག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་མང་པོ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད། ད་དུང་ཡང་མུ་
མཐུད་དྤེ་འབྤེལ་ཡོད་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།  དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།  དྤེའྱི་ཐོག་
ཁྱིམས་སྒྲྱིག་ལ་བསར་བཅོས་དགོས་ས་རྤེད་དམ། ཡང་ན་ཐབས་ལམ་གཞན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཐོག་ལ་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་ས་
རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དོན་ཚན་གསུམ་པ་དྤེ། ད་རྤེས་རྱིས་རོག་མུ་མཐུད་དྤེ་མང་པོ་ལྷག་པ་མང་ཆྤེ་བ་དྤེ་ཟུར་སོང་སྤེ་ཚན་ཁག་ཆགས་
ཀྱི་འདུག ཟུར་སོང་སྤེ་ཚན་ནང་ལ་གཙོ་བོ་མམ་འབྤེལ་ཁག་དྤེ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག  མམ་འབྤེལ་ཁག་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་
སྙན་ཐོ་ལ་ལན་འདྤེབས་དང་འགན་ཁུར་སངས་ལ་བལྟས་ན།  འབྤེལ་ཡོད་མམ་འབྤེལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དྤེ་ལ་འགན་ཁུར་
ཚུལ་བཞྱིན་གནང་མྤེད་པ་དྤེ་རྱིང་གྱི་སྙན་ཐོའ ་ིནང་ལ་གསལ་པོ་འཁོད་འདུག་ལ། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་སོ་སོས་མམ་འབྤེལ་
ཁག་གྱི་ལས་ཀ་བྤེད་སངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་དྤེ་གང་རང་གྱི་ཚོར་སང་ཞྱིག་བྱུང་སོང།  སོན་མ་ཡྱིན་ན་གོས་
ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ཡྱི་ནང་ལ། ང་རང་ཚོའྱི་ཟུར་སོང་སྤེ་ཚན།  རང་སོང་སྤེ་ཚན།  བོད་ཁྱྱིམ་གཙོས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་རྱིས་
ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་རྤེད། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལན་འདྤེབས་བྤེད་སངས་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྤེད་སངས་ལ་
རམ་འདྤེགས་དང་རྒྱབ་སོར་མ་བས་པའྱི་གནས་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་གནས་
སངས་དྤེ་གང་འཚམ་གཙང་མ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  འོན་ཀང་མམ་འབྤེལ་གྱི་གནས་སངས་དྤེ་མུ་མཐུད་དྤེ་འགན་ཁུར་ཚུལ་
བཞྱིན་མ་བས་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་པ་དྤེ ར་བོ་ཕམ་ཡོད་ ཅྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན།  མམ་འབྤེལ་ཁག་རྒྱ་
གར་གཞུང་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་གྱིས་དྤེབ་སྤེལ་བ་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དྤེ་མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་ཕུགས་འཕྤེར་
གྱིས་ཡུན་རྱིང་བརན་ཐུབ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད་མ་གཏོགས། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འོག་ནས་རང་བཙན་ གཞག་སྤེ་སོ་སོ་རང་
མགོ་འཐོན་པར་ཟུར་དུ་བཏོན་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་རང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་གཞུང་འདྱིའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་རང་སོང་
སྤེ་ཚན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་འབྤེལ་ཡོད་ནང་སྱིད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལན་འདྤེབས་དགོས་པའྱི་
ལས་ཀ་དྤེ་ཡང་དྤེ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་ལན་འདྤེབས་བརྒྱབ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། དཔྤེ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ན་
སྙན་ཐོ་ཤོག་ལྷྤེ་ ༤༥ ནང་དུ་རྱིས་རོག་ཆུང་ཆུང་དྤེ་ཚོ་ཡང་འགན་ཁུར་ར་བ་ནས་མ་བས་པར་ལོ་  ༡༠ ལྷག་དྤེ་འདྲ་ལྷག་པའྱི་
གནས་སངས་གཅྱིག་རྤེད། དཔྤེ་གཅྱིག་བཞག་ན་ལ་དྭགས་མམ་འབྤེལ་གཅྱིག་པུར་མཚོན་ན།  སོན་ཆད་ལྷག་པ་དྤེ་དཔྤེར་
ན་པ་སངས་ཚེ་རྱིང་ཞུ་བ་ཞྱིག་གྱིས་ཚོང་ཁང་ ༣ པ། སྒོར་པད་ ༣༠ ཞྱིག་ལྷག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ལོ་མང་པོ་རྤེད།  གལ་
སྱིད་མམ་འབྤེལ་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་ཚོས་འགན་ཞྱིག་འཁྱྤེར་ཏྤེ་པ་སངས་ཚེ་རྱིང་ཞྤེས་པ་དྤེ་གང་དུ་ཡོད་པ། 
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ཚོང་ཁང་ ༣ པའྱི་དངུལ་ཞྱིག་ལྷག་ཡོད་པ་གཅྱིག་ཞུས་ན།  པ་སངས་ཚེ་རྱིང་ཟྤེར་བའྱི་ཚོང་ཁང་༣པའྱི་བདག་པོ་དྤེས་ཁོ་
རང་བོད་གཞུང་ལ་སྒོར་པད་  ༣༠ འཇལ་དགོས་པ་གཅྱིག་བས་ན་མཁྱྤེན་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ ་ི
ནང་ཐོན། དྤེ་བཞྱིན་བདའ་འདྤེད་བ ས། མར་སད་ཆ་འདྲྱི ། དྤེ་འདྲའྱི་འགན་ཞྱིག་མ་འཁྱྤེར་བར།  ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ལྷག་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བསན་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ཟྤེར་བ་དོ་ཁང་གྱི་དོ་དམ་པ་རྤེད། སྒོར་མོ་པད་ ༡༧ ཞྱིག་ལྷག་ཡོད་པ་རྤེད།  
པད་ ༡༧ རྤེད། དྤེང་སང་རྱིས་ཞྤེས་པའྱི་འགོ་སངས་ལ་པད་ ༡༧ ཡྱིན་ནའང་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ ་ིནང་ལྷག་པར་བརྤེན།  རྱིས་
རོག་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བ་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དྤེ་འདྲ་ཧ་ཅང་མང་པོ་རྤེད།  དཔྤེར་ན། ཚེ་རྱིང་དབང་རྒྱལ་གྱིས་པད་  
༤༠ ཚེ་བརན་རོ་རྤེས་པད་  ༦༠ སྒོར་མོ་ ༤༠༠ དང་ ༥༠༠ མང་པོ་ཞྱིག་མུ་མཐུད་དྤེ་ལྷག་འདུག  མམ་འབྤེལ་གྱི་ལས་
དོན་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ནང་དྤེ་གང་རང་ལྷག་འདུག  དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་  ༦ པ་དྤེ་
བཙུགས་ཚར་བ་རྤེད།  འབྤེལ་ཡོད་སྤེ་ཚན་དྤེ་ཚོ་ཚང་མས་འགན་ཁུར་སར་ལྷག་བཞྤེས་ཏྤེ་རྱིས་རོག་དྤེ་ཚོ་གཙང་མ་བཟོ་
བའྱི་རྤེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

མཐའ་མ་དྤེར། སྱི་ཡོངས་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ ་ིབསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། མང་གཙོའྱི་གཞུང་ནང་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་དོན་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྱི ས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པར་
བརྤེན། རང་སོང་ངོ་བོའ ་ིཐོག་ལ་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་སྙན་ཐོ་བཏོན་པའྱི་རྤེན་གྱིས་སྙན་ཐོ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ ། ང་རང་ཚོས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཏྤེ་རྱིས་རོག་མང་པོ་ཞྱིག་འཐོན་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། རྱིས་རོག་ཐོན་པ་དྤེ་ཚོས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་བགོ་
གྤེང་ཞྱིག་བྤེད་ཡོང་དུས། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་གཞུང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ་ལ་རྱིས་རོག་དྤེ ས་
རྤེན་གྱིས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་ ། ཡང་མྱིན་ན་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ནང་ ཡོངས་སུ་ལྷུང་བ་ལྟ་
བུའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་གང་ལ་གང་འཚམ་སྤེབས་ཀྱི་འདུག དྲ་རྒྱ་ཁག་ནང་ལའང་འདྲ་མྱི་འདྲ་ཞྱིག་བྱིས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་
དྤེ་རྱིང་འདྱི་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྱིས་རོག་མང་པོ་ཡོད་ཀང་བརྒྱ་ཆ་  ༩༠ ལྷག་དྤེ་དོ་བདག་འགན་ཁུར་མཁན་དབང་ལྡན་ འགན་
འཛིན་ཞྱིག་གྱིས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བས་ཏྤེ་རྱིས་རོག་ཐོན་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད།  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།  དྤེ་དང་དྤེ་ཡྱི་སབས་སུ་
ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་བསད་པ།  ཁ་ཤས་སོན་རྱིས་བཀའ་
འཁོལ་མྤེད་པ། ཁ་ཤས་ཤིག་ལས་དོན་གྱི་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་དང་མམ་དུ་མ་འགྱིག་པའྱི་རྱིས་རོག་ཅྱིག་ཐོན་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།  
རྱིས་རོག་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ཐོན་པ་དྤེ་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་གཞུང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ལྟ་བུའྱི་ངོ་བོའ ་ི
ནང་ལ་རྱིས་རོག་མང་པོ་ཐོན་པ་དྤེ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གྱིས་པ་དྤེ་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སངས་དང་འགལ་བའྱི་འབྤེལ་ཡོད་
དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ཚོས་ཏག་ཏག་མ་བསད་པ་དང་།  དྤེ་བཞྱིན་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་ངོ་བོར་འགོ་མཁན་ཡང་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཞིག་སྤེབས་པ་དྤེ་ཡང་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ལས་ཀ་དྤེ་རང་སོང་སྤེ་ཚན་གྱི་འོག་ལ་ལས་ཀ་ཞྱིག་བྤེད་ཡོང་དུས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་བསུན་པོ་བཟོས་སོང་བསམས་པ།  ཁ་
ཤས་ཡང་སྒྤེར་གྱི་འཁོན་འཛིན་ལྟ་བུའྱི་ངོ་བོར་འགོ་བ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་རྱིས་ཞྱིབ་
ལས་ཁང་གྱིས་ལས་ཀ་གང་བས་པ་ཚང་མ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་དོན་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
མ་གཏོགས། གང་ཟག་སྒྤེར་ལ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་མྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་གང་ཟག་སུ་དང་འབྤེལ་བ་
ཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང། དྤེའྱི་ལས་དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་བས་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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དྤེ་བཞྱིན་ཟུར་སོང་སྤེ་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་དཔྤེར་ན་བལ་ཡུལ་གྱི་གངས་ཅན་བདྤེ་ར་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།  དྤེ་བཞྱིན་གོང་
དུ་ཞུས་པའྱི་མམ་འབྤེལ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་འགོ་དགོས་པ་དྤེ་
གལ་གནད་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་སབས་སབས་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ ག ་ཡོན་ དྤེ་མ་ཕུལ་བའྱི་གནས་
སངས་དང་། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་གཞོགས་འདྤེགས་མ་བས་པར་འགོག་རྤེན་བཟོ་བ་ལྟ་བུ་གང་ལ་གང་འཚམ ་ཞིག ་
ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོར་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཞྤེས་ཏྤེ ། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་གཞུང་གྱི་
རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་དྤེ་ལ་ཚང་མས་རམ་འདྤེགས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་བཞྱིན་དྤེ་རྱིང་
གྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གཅྱིག ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་རང་གྱི་ནང་ནས་འོས་
འདྤེམས་བས་ཏྤེ་ཐོན་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་ཐུང་དུ་དང་ཆུང་དུ། ཉུང་དུ་འགོ་བའྱི་
རྤེ་བ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། གོང་གྱི་ལོ་ ༡༠ ལྷག་གྱི་རྱིས་རོག་ཡོངས་རོགས་དྤེ་རྱིམ་པ་རྱིམ་
པ་བས་ཏྤེ་གཙང་སྤེལ་ཆགས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ ། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་  ༦ པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་
རྱིས་ལོ་དྤེའང་ཐག་རྱིང་པོར་བལྟ་མྱི་དགོས་པ་འདྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་དྤེའང་ཆུང་དུ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་རྱིང་རྱིས་
ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་དྤེས་ཐོག་ལ་ཐོག་མར་བསགས་བརོད་ཞུས་པ་དང་མཐའ་མ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ཕོགས་ཚང་
མས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དྤེ། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དང་གཙང་མ་
ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་སྨོན་འདུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ངས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 

 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ ༥ པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ དང་ ༢༠༡༡ 
གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏྤེ། དྤེའྱི་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ལ འང་སྙན་སྤེང་བྱུང།  དྤེ་
ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བདའ་འདྤེད་གནང། བདའ་འདྤེད་གནང་བ་དྤེར་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བས། ད་ལྟ་རྒྱུན་
ལས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སྙན་ཐོའ ་ིཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་རྤེས་
ལ་བསྤེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་མ་ གཞག་སོན། རང་ྱིད་ལ་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད།  དྤེ་ཚོར་ལན་དགོས་
པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དང་པོ་དྤེ།  སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ད་རྤེས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་  ༥ པའྱི་སབས་སུ་སྙན་ཐོར་སོན་
གནད་མྱི་འདྲ་བ་ ༡༣༨༢  དྤེར་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་  ༥ པས་གཙང་མ་བཟོས་པ་དྤེ་  ༧༢༡ དང་རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་ལྷག་མ་ ༦༦༡ ལ་གཙང་མ་བཟོས་པ་དྤེ་ ༥༨༡ དྤེ་གྱིས་བསོམས་ན་བརྒྱ་ཆ་  ༩༤ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་
ཚོ་ཚང་མ་ལས་ཀ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག མདོ་དོན་ཡང་སྙྱིང་འདྱིར་ཟུར་འཛར་ཁག་གྱིས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཟུར་འཛར་དང་
པོ་དྤེར་སོན་གནད་ཁག་སུས་གང་གཙང་མ་བཟོས་པ་དྤེ་ཆགས་ཡོད།  ཟུར་འཛར་གྱིས་པ་དྤེའྱི་རྒྱབ་ལ་ས་ཡ་བརྒྱད་དང་
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ལྔ་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་སོང་མྤེད་ལྔ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་དང་པད་ྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་བྱུང་ཞྤེས་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་
ཀི་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཤྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག   དངོས་གནས་བྱུང་ཡོད་ན་འཛིན་སོང་གྱིས ་རྱིས་འགོ་གང་དུ་
འཁྱྤེར་ཡོད་དམ། དྤེ་བཞྱིན་དྤེའྱི་ནང་རྱིས་བསུབ་བཏང་བ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་ན་ཡག་པོ་འདུག་མ་གཏོགས། 
འདྱིའྱི་ནང་སྤེ་ཚན་གཅྱིག་ཁོ་ནར་ཆ་བཞག་ན། ལས་ཁུངས་བྤེ་བག་གཅྱིག་ལ་ས་ཡ་གྱིས་དང་ལྷག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་
ནས་ག་ཚོད་རྱིས་བསུབ་བཏང་ཡོད་དམ། དངོས་གནས་བྱུང་ཡོད་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ཡ་བརྒྱད་
དང་ལྔ་འབུམ་ལྷག་དྤེ་བྱུང་ཡོད་ན་གང་དུ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། རྱིས་འགོ་གང་དུ་འཁྱྤེར་ཡོད་དམ། དྤེ་གསལ་པོ་བྱུང་ན།  དྤེ་
རྱིང་ངས་འདྱིར་ལམ་སྲེང་སོན་ཆོག་ཆོག་ཡོད་མྤེད་གང་ཤྤེས། ར་བའྱི་དྤེ་འཛིན་སོང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང།  བདའ་འདྤེད་
གནང། རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བདའ་འདྤེད་བཏང་བ ར་བརྤེན་ཡྱིད་ཆྤེས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ནས་རྱིས་ བསུབ་ག་
ཚོད་བཏང་ཡོད་པ་དང་དངུལ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ན། གོས་ཚོགས་འདྱི་ནག་ཁུང་ནང་མ་ཆགས་པར་
གོས་ཆོད་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་འདྱི་འདྲ་ཕྱིན།  དུས་
ཚོད་དྤེའང་མཐའ་མ་བས། གོས་ཆོད་བཞག་ནས་ཕྱིན་ན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་སྙམ། དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 གྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་རྤེད།  རྱིས་ཞྱིབ་
ལས་ཁང་དྤེ་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྤེ་ཚན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཆགས་པ་རྤེད། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱིས་ལས་ཀ་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་
འཛིན་སོང་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་ང་རང་ཚོ་སྤེ་ཚན་ཚང་མའྱི་མ་ལག་དང་བཅས་པ། གང་ལྟར་ཟུར་འཛར་ནང་གང་ཡོད་པ་ཚང་
མ་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་བས་ཏྤེ་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་དགོངས་དོན་བཞྱིན་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཕག་ལས་གནང་ བའྱི་སབས་
སུ། གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན།  འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་
གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་གང་ཟག་གྱིས་དབང་འགྱུར་མྱིན་ཁྱིམས་ཀྱིས་དབང་འགྱུར་ཡྱིན་གསུང་
གྱི་ཡོད་པར་བརྤེན། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མས་འགན་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་
མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོས་དྤེ་བས་ཀང་འགན་ཆྤེ་བ་འཁྱྤེར་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་ཆགས་ཡོད་
པ་རྤེད། 
 དྤེ་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་བྤེད་པའྱི་སབས་སུ་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ ལྟར་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ས་
གནང་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་མ་འོངས་པར་ཡང་གནང་དགོས་ པ་རྤེད། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་བཏོན་ཚར་ བའྱི་རྤེས་ལ་མང་ཚོགས་
རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་  ༥ པ་བཙུགས་ཚར་ བ་རྤེད། སབས་ ༦ པ་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད།  སབས་ ༦ པ་ཡྱིན་
ནའང་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་བའྱི་རྤེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གང་ལྟར་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ ་ིདགོངས་དོན་
གྱི་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་གཙང་མ་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་  ༦ པས་བདའ་འདྤེད་གནང་བའྱི་སབས་སུ།  འབྤེལ་ཡོད་སུ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀང། དྤེ་རྱིང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚང་མས་མཐུན་འགྱུར་ཡག་པོ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་འདྱི་འདྲ་ལྷག་ནས་རྱིས་རྱིང་འགའ་ཤས་ད་དུང་ལྷག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལྷག་ན་ང་ཚོར་ལོ་རྱིམ་སོང་
གྱིས་གང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་རྱིས་རྱིང་འདྱི་ཕལ་ཆྤེར་བཀའ་ཤག་གོང་མ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད།  བཀའ་ཤག་འདྱི་དང་
འབྤེལ་བ་གཅྱིག་གྱིས་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བཙུགས་པའྱི་ལས་དོན་འདྱི་ལ་ཚང་
མས་མཐུན་འགྱུར་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  དྤེ་མྤེད་ན་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས།  སྙན་ཐོ་འདོན་
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ནས་དྤེ་འདྲ་བཞག་ན་འགྱིག་ཐབས་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ལས་དོན་བྤེད་མཁན་སུ་ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་ལ་ལྟ་བ་དང་
གང་ཟག་ལ་མ་བལྟས་ནས་ལས་ཀ་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག  ད་རྤེས་ཆ་བཞག་ན་བརྒྱ་ཆ་  ༩༤ གཙང་མ་
བཟོས་པ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བརྒྱ་ཆ་རྱིས་སངས་བས་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༨༧ འདྲ་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་དོན་ཡང་
སྙྱིང་ད་ལྟ་སོན་གནད་  ༧༠ མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་མ་རྤེད།  དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག  ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་གཙང་མ་ཆགས་
རྒྱུར། རྤེས་མ་ལོའ ་ིརྱིས་གཙང་མ་བྱུང་ན།  བཀའ་ཤག་ཀང་རྱིང་པ་ཆགས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཁྤེ་ཕན་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་
ཚང་མས་མཐུན་འགྱུར་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག 

མཐའ་དོན་ད་ལྟ་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་བ་དྤེ་མཇུག་སོང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་འདུག གོང་དུ་ངས་དྲྱི་བ་
ཞུས་པ་བཞྱིན།  དྤེ་ཚོ་ང་ལ་གཙང་མ་བྱུང་ན།  གོས་ཆོད་འདྱི་གཏན་འབྤེབ ས་བྤེད་པར་སོ་སོ་རང་ྱིད་ཐག་གཅོད་བ ་རྒྱུར་
ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 

 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོ ན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སྱིར་བཏང་འདྱིར་ཞུས་ན། ཁྱད་མཚར་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  ལས་རྱིམ་
འདྱིའྱི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་ཚང་མར་མམ་དུ་ཞུགས་མཁན་གཅྱིག་གྱིས་ཡང་བསར་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ན།  ཡྱིན་ནའང་
གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནད་དོན་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་ན་སྙམ། 

མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་  ༣ པའྱི་ནང་ལ་བསད་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།  སབས་ ༤ པའྱི་སྙན་ཐོ་
ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་སོང་བས་པ་དང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་༤པའྱི་ནང་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཤོག་གངས་ ༩༡ ཕྤེབས་པ་དྤེ་
ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྲེད་མོང་མཁན་གི་ཆ་ནས་ཞུས་ན། འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་རྱིས་རོག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
སོན་མ་སད་གགས་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཆྤེས་མཐོའ ་ིཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་སྙན་ཐོ་མང་པོ་བཏོན།  དྤེ་ཚོས་མཇུག་
གནོན་གནང་སངས་དྤེ་ཚོར་བལྟས་ན། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་མཇུག་གནོན་བྤེད་སངས་འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་
བསམ་པའྱི་ཚོར་སང་དང་། སོ་སོ་སྒྤེར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ལས་མང་པོ་བརྒྱབས་ཡྱིན། ལས་ཀ་
བས་པ་དྤེ་ཡང་གྲུབ་འབས་ཡག་པོ་ཞྱིག་སོན་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་སང་དང་དགའ་སང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང།  ལས་ཀ་
བས་ནས་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་ཐོན་རྒྱུ་ཡོད་ན། སོ་སོ་རང་ ིད་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་བ་བར་མ་འོངས་པར་ཡང་སོབས་པ་སྤེབས་
རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་འདུག་སམ། དང་པོ་གནད་དོན་འདྱི་རད་གཅོད་གཏོང་མཁན་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་སོན་
མ་ང་ཚོ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གཅྱིག་བས་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་རྤེས་སུ་འཛིན་སོང་གྱིས་མཇུག་
གནོན་གནང་བ་དྤེ་ཡང་། བསྡུར་ན། སོན་མ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་  ༤ པའྱི་སྙན་ཐོ་ལ་འཛིན་སོང་གྱིས་
མཇུག་གནོན་ལག་བསར་གནང་སངས་དང་སབས་  ༥ པའྱི་སྙན་ཐོ་ལ་འཛིན་སོང་གྱིས་མཇུག་གནོན་ལག་བསར་གནང་
སངས་གྱིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆྤེན་པོ་མཐོང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེའྱི་རྤེས་སུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས ་དམྱིགས་བསལ་དཔལ་
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ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འགན་ཁུར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བཞྤེས་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ལས་
བྤེད་རྣམ་པ། སྤེ་ཚན་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། དྤེ་བཞྱིན་འདྱིའྱི་ནང་སོན་མ་རྱིས་རོག་མང་ཤོས་ཡོད་པ་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས།  
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་ཚོའྱི་ནང་འགན་ཁུར་མཁན་རྣམ་པས་
ཧ་ལས་པའྱི་འགན་ཆྤེན་པོ་ཁུར་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ད་ལྟ་ང་ཚོར་གཅྱིག་གཙང་མ་
མ་ཆགས་པ་དྤེ་སུད་སྱི་དོན་ཁང་དང་འབྤེལ་ཡོད་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དོན་དག་རོག་རོག་སུད་སྱི་དོན་ཁང་ཟྤེར་ནའང་གཙོ་བོ་ཕྱི་
རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ལས་དོད་གུན་གསབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་སངས་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་སྙན་ཐོའ ་ི
ནང་ལ་ཞྱིབ་ཕ་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལག་ལྤེན་བསར་བའྱི་གནས་སངས་དྤེ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དྤེ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཚོས་དཀའ་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་བསོན་པ་དྤེ་གཅྱིག་མཐོང་དུས་དགའ་པོ་ཞྱིག་བྱུང།  
རྱིས་ཞྱིབ་དང་མམ་དུ་ཡང་གོ་བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  དཔྤེར་ན། རྱིས་བསུབ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་
ཡྱིན་ནའང་འདྲ། རྱིས་བསུབ་བཏང་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་ནས་རྱིས་
ཞྱིབ་ལས་བྤེད་རྣམ་པས་ང་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བས་ན་ང་ཚོས་དངོས་གནས་ྱིན་མ་
གཅྱིག་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ ་ིནང་ལ་སོན་གནད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཀད་ཀོར་བཟོ་ཐུབ་ས་རྤེད་བསམ་པའྱི་སོབས་པ་གཅྱིག་ཀང་ཡོང་
བ་ཞིག་བྱུང་སོང་། དང་པོ་དྤེར་འགོ་བརོད་ཀྱི་ཚུལ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གྱིས་པ་དྤེ།  ང་ཚོས་གཙང་མ་བཟོས་ཚར་ བ། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཤོག་གངས་  ༦ པའྱི་ནང་ཡོད་པ་རྤེད།  ལས་
འབོར་མས་ཞྱིབ་སོར་དྤེར་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།  རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་རྤེད།  མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ལོ་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་དུ་འཛུགས་པའྱི་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་ འཆར་རིས་ ཚོགས་ཆུང་
གྱི་སྙན་ཐོའ ་ིནང་རག་པར་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་ཚུལ་མཐུན་
བྱུང་ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བཤད་དུས།  ད་ལོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་ཁུར་ཆྤེ་བཞྤེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དང། དོན་དག་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ལག་ལྤེན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བསར་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེ་བསར་བ་ལ་དངོས་གནས་ལྤེགས་གསོལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དང་མམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད།  
ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ ྱིན་བཏོན་པ་རྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༥ 
ཟླ་བ་གཅྱིག་མ་ཟྱིན་གོང་ནས་ས་མྱིག་སོ་བཤུག་བ་རྒྱུ་དྤེ་འགོ་བཙུགས་སོང།  དྤེར་བརྤེན་ཚོར་སང་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག  
སོན་མ་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་གྱི་ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་དྤེ་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ ཙམ་ཞྱིག་ལ་བཏང་འདུག  
དྤེའྱི་ནང་ཚིག་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ར་འཛིན་བཀོད་ཁྱབ་དོན་ཚན་དང་པོའ ་ིནང་དམྱིགས་བསལ་
དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ། ས་མྱིག་སོ་བཤུག་ཆོག་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་སོན་མ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད།  
ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལོ་  ༢ རྤེའྱི་མཚམས་ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་རྤེ་རྤེ་བ་དགོས་པ་དྤེ་
བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།  ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ལོ་  ༢ ལ་ས་མྱིག་དྤེ་ཚོ་
སོ་བཤུག་མ་དགོས་པར་གཙོ་འདོན་བ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཟླ་བ་  ༡ མ་འགངས་
གོང་ནས་ས་མྱིག་སོ་བཤུག་བྱྲེད་དུས། བདྤེ་པོ་ཞྱིག་མ་བྱུང་།  དྤེ་མ་གཏོགས་ཞུ་ས་གང་ ཡང་མྱི་འདུག ཕར་གཅྱིག་ཞུས་ན་
ཚུར་ལན་མང་པོ་སྤེབས་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རང་ྱིད་ལ་ཚོར་སང་བདྤེ་པོ་བྱུང་མ་སོང་། ཟླ་བ་ ༡ མ་ཟྱིན་གོང་ནས་ས་
མྱིག་སོ་བཤུག་བྱུང་སོང།  དྤེའང་མྱི་ ༡ གྱི་ས་མྱིག་སོ་བཤུག་ར་བ་ྱིད་ནས་མ་རྤེད།  དཔྤེར་ན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
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དྲུང་འཕར་ས་མྱིག་  ༡ ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་།  ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་གྱི་ཟུང་དྲུང་ས་མྱིག་  ༡ 
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས།  དྲུང་གཞོན་ས་མྱིག་  ༡ བར་བརྒལ་ལས་བཀོད་ཚན་པར་ཟྤེར་བ་ ཞིག་དང ་ས་མྱིག་གསུམ་ཟླ་བ་
གཅྱིག་མ་ཟྱིན་གོང་ནས་སོ་བཤུག་གནང་ཡོང་དུས།  ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་དྤེ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ ས་སོང་། ཞྱིབ་ཕ་བཀོད་
འདུག ཡྱིན་ནའང་གནས་སངས་དྤེ་གང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད། དཔྤེར་ན་འདས་པའྱི་ལོ་ ༡༠ ནང་ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་ཚད་
ལྡན་གཅྱིག་ཀང་མ་བྱུང་བ་དྤེ་ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་ནང་ས་མྱིག་སོ་བཤུག་བས ། བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་བགོས་ན།  བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
ཚང་མ་རབ་ཧྲལ་བཏང་མྤེད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སང་ ཞིག་ཡོང་གྱི་འདུག  སོན་མའྱི་འཆར་གཞྱི་ཟྱིན་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༤ 
ལ་ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་བས་པ་དྤེས་ཐོག་མའྱི་ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ལས་འགན་བཀོད་སྒྲྱིག་གང་འདྲ་བས་
ཡོད་ཀང་། དྤེའྱི་གནས་སངས་གཅྱིག་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ངས་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གཙོ་བོ་ལོ་  ༢ རྤེའྱི་
མཚམས་ནས་ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་རྤེ་རྤེ་བྤེད་ཆོག་པའྱི་ཆ་རྤེན་དྤེ་ བསྐྲུན་དུས། ལོ་གྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ས་མྱིག་དྤེ་ཚོ་སོ་
བཤུག་མང་པོ་གནང་མ་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་བ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་སོང་། 

དྤེ་ནས་གཞན་པ་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།  སྱིར་བཏང་འདྱི་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བསྤེབས་ཚར་ བའྱི་རྤེས་ལ ། 
འགན་དྲེ་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་རྣམ་པ་གྱིས་དང་ཚང་མས་བཞྤེས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་
གྱིས་གསུངས་པའྱི་གནད་དོན་ལ།  སོ་སོ་རང་ལ་ཤྤེས་རོགས་ཡོད་མཁན་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཞུས་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་དྲན་
སོང། དྤེ་གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེ་ན།  དྤེའྱི་ནང་ལ་དངུལ་ཚུར་བྱུང་ བའྱི་ཐོ་གཞུང་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་དངུལ་ཚུར་བྱུང་ བའྱི་ཐོ་གཞུང་
དྤེ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་དམ་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད།  སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་
སབས་ ༥ པས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་རྒྱབ་གྤེར་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་མང་པོ་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
དྤེ་དུས་གཙང་མ་གཙང་རང་མ་ཆགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས།  ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་གངས་ཀ་དྤེ་ཆ་ཚང་ང་ཚོ་
ལ་གཙང་མ་གཙང་རང་ཚུར་རག་པ་དྤེ་རྤེད། རག་ས་དྤེ་གང་ལ་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ། དཔྤེར་ན་དང་པོ་དྤེར་ཆ་བཞག་ན། དྤེའྱི་
ནང་ལ་ཨང་གངས་གཅྱིག་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། ཨང་གངས་དྤེ་ ༡་ཆ༣༢ཅ། དྤེ་རྤེད། དྤེ་སོན་མ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ ༡ཆ་༣༢ ཅ།དང། དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧༌༌༌༢༠༠༨ ནང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་
ལས་བསན་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་སུ་ཟུར་ཕོགས་འཕར་འཐོལ་སྒོར་  ༢༡༤༥ ཕུལ་བ་སྒྲྱིག་དོན་ཕྱིར་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་
ལབ་པ་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་དངུལ་དྤེ་ཚུར་བངས་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཕར་ཕུལ།  ང་ཚོའྱི་ཟུར་ཕོགས་
ཡྱིན་ནའང་འདྲ།  ཕོགས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ ། སྤྲོད་མཁན་དྤེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་སྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་འདྱིའྱི་ཨང་གངས་གང་དུ་བྱིས་འདུག་ནའང།  སྙན་ཐོ་སོན་མ་དྤེ་ལ་
གཟྱིགས་ན།  ལས་ཁུངས་སུ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ག་རང་ལ་རག་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱི་ཚང་མ་ཟུར་སོང་སྤེ་ཚན་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད།  
དཔྤེར་ན་ཟློས་གར་ནང་ལ་ཚང་མས་སོན་མ་ནས་སད་ སྒྲ་ཆྤེན་པོ་བརྒྱབ ས་པའྱི་གཙང་ཁྤེ་བརྒྱ་ཆ་  ༡༥ འབབ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་
སོན་མ་ལོ་བཅུ་ཕག་གཅྱིག་ལྷག་ཕྱིན་པ་དྤེ་ཚོ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་རག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་དྤེ་མ་ཡྱིན་པ་ན་ནྱིང་སད་
གགས་ཆྤེ་བ་སོང་བཙན་སྱི་རྱི་ཀོ་ཏྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་སོར་གྱི་ཁ་མཆུ་དང་འབྤེལ་བ་དྤེ་ཚང་མ་ཟློས་གར་རང་ལ་རག་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་དང་དྤེ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས་རག་སངས་དྤེ་འདྲ་བས་ནས་ཐོབ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་དངུལ་གངས་ཀ་ཆ་
ཚང་དྤེ་ཚུར་དངོས་གནས་རག་པ་དྤེ་རྤེད།  རྱིས་བསུབ་བཏང་བ་ཟྤེར་བ་དྤེ།  འདྱི་གྱིས་བར་ལ་ང་ཚོས་བསོམས་བརྒྱབ ས་
ནས་གོ་བསྡུར་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་བར་ལ་རྱིས་བསུབ་བཏང་བ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རྤེད།  ད་
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ལྟ་དྤེའྱི་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྱིས་བསུབ་བཏང་བ་དྤེ་ཉུང་ཉུང་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་གངས་ཀ་དྤེ་འདྱིར་གང་ ཡང་བྱིས་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་རྤེའུ་མྱིག་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་རྱིས་བསུབ་བཏང་བ་
གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱི་དངུལ་ཚུར་རག་པ་དྤེ་རྤེད།  རྱིས་བསུབ་བཏང་བ་དྤེ་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་འགོ་སངས་གཅྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧ ྱིན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཡོང་བསད་རྱིས་བསུབ་དང་དངུལ་ལྷག་ག་
བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་འགོ་སངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཞྱིར་བཞག་བས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཡོད་པ་
རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་སྤེ་རྱིས་བསུབ་བཏང་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིས་བསུབ་སད་གགས་
ཆྤེན་པོ་དྤེ་ད་ལྟ་ལྷག་ཡོད་པ་རྤེད།  གཏོང་མྱི་གཏོང་དྤེ་མ་འོངས་པར་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བསམ་བོ་ག ཏོང་རྒྱུ་རྤེད།  གོས་
ཚོགས་ནང་འཁྱྤེར་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཞན་ལམ་ཁ་གང་ཡང་མྤེད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཞུས་པ་རྤེད་ལ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཀང་དྤེར་
བཞག་པ་རྤེད། གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 

 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོ ས་འཕ ྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་བགོ་གྤེང་གནང་བཞྱིན་པའྱི་གནད་དོན་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་
ཚོགས་ཆུང་སབས་ ༥ པའྱི་སྙན་ཐོ་རང་གྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། སྱིར་བཏང་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་
མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་ཁའྱི་གནས་སངས་སོར་ལ་སོ་སོའ ་ིམཐོང་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕན་ན་བསམས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྤེ་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་  ༦ པ་དྤེ་ད་ལྟ་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་ལ་
རང་ྱིད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་རྱིས་ལོ་  ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢  དང་ ༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣  རྱིས་ལོ་ ༢ དྤེ་ལ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་
དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་ལས་ཀ་འགོ་བཙུགས་ནས་ཟླ་བ་  ༢ ཙམ་ཕྱིན་སོང།  དྤེའྱི་ནང་ལ་མཐོང་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་
བྱུང་སོང་། ང་དྤེའྱི་སོན་ལ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་མ་མོང། ད་རྤེས་དང་པོ་ཡྱིན་དུས་རྱིས་
ཁ་དྤེ་ཚོ་བསོགས་ནས་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བས་ནས་མར་འགོ་བའྱི་སབས་སུ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མཐོང་ཚུལ་ཐོག་ནས་རྱིས་ཀྱི་ལས་
ཀ་དྤེ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་མཐོང་ཚུལ་ཞྱིག་ང་ལ་བྱུང་སོང།  མཐོང་ཚུལ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཡྱིན་མྱིན་གང་
ཤྤེས། ད་ལྟ་ཟླ་བ་གྱིས་ཙམ་ལས་ཀ་བས་པའྱི་རྱིང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ལས་ཁུངས་སྤེ་ཚན་རྤེ་རྤེའྱི་རྱིས་
ལ་ལྟ་བའྱི་སབས་སུ། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོའ ་ིནང་དག་མཆན་མ་བཀོད་པ་དང་སོན་བརོད་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་པ།  དྤེ་ཚོ་གཙང་
སྤེལ་བཟོ་མ་ཐུབ་པ་བས་ནས་རྱིས་ཀྱི་ལན་འདྤེབས་ནང་ལན་ཏག་ཏག་རྒྱག་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཀིས་དྤེ་ལྟར་ལྷག་པ། 
དྤེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག  དྤེར་བརྤེན་རྱིས་ཀྱི་ལས་དོན་དྤེ་དྤེ་ཙམ་གྱིས་ཚགས་ཚུད་པོ་ཨྤེ་ཡོད་བསམ་པའྱི་
རང་ྱིད་ལ་མཐོང་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་སོང། རྱིས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད། རྱིས་ཀྱི་ལས་དོན་དྤེ་ཚགས་ཚུད་
པོ་མྤེད་ན་ཡག་པོ་མ་རྤེད།  འཛིན་སོང་གྱི་ལས་ཀའྱི་ནང་ལ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་ཡོད།   དཔྤེར་ན་བྤེ་
བག་པ་དྤེ་འདྲ་མྱིན་པར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་ལ་རྱིས་ཀྱི་སོན་གནད་ཆྤེ་ཤོས་འདྲ་པོ་  ༧ མཐོང་གྱི་
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འདུག དྤེ་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན།  གཅྱིག་ལ། ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་བཀའ་ འཁོལ་མྤེད་པར་འགོ་གོན་གཏོང་བ།  དྤེ་དངོས་གནས་
བས་ན་སོན་རྱིས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དང་རྱིས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་འགལ་ཚབས་ཆྤེ་ཤོས་གས་རྤེད།  བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པར་
འགོ་གོན་བཏང་དུས ། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་ལ་མ་ཚུད་པའྱི་དངུལ་གཅྱིག་གཏོང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚབས་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  གྱིས་པ་དྤེ་ལ།  བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ འཁོལ་དྤེ་ལས་
འགལ་བའྱི་འགོ་སོང་གཏོང་བ། གསུམ་པ། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་བཤད་རྒྱུ་འགོ་སོང་སོན་བཏང་བཀའ་འཁོལ་རྤེས་ཞུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་
རྤེད། བཞྱི་པ་དྤེ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་བྱུང་ཡང་ཚབས་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  ཟུར་དངུལ་ར་བ།  
ཟུར་དངུལ་ར་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་སོན་མ་ནས་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ལྔ་པ་དྤེར་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་དམྱིགས་ཡུལ་གང་གྱི་
ཐོག་ལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་དང་འགལ་ནས་དམྱིགས་ཡུལ་གཞན་དག་གཅྱིག་ཐོག་ལ་ག་ བསྒྱུར་རིགས་མ་ཞུས་
ནས་དམྱིགས་ཡུལ་ལྟར་མ་བཏང་བའྱི་འགོ་གོན།  དྤེ་ནས་རོག་དྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ ནི་ཨར་པོའ ་ིལས་ཀའྱི་ནང་ལ་འཆར་འགོད་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀོད་མངགས་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང། ལུགས་མཐུན་གྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཨར་པོའ ་ིལས་དོན་
གང་འདྲ་བྤེད་དགོས་ པ་རྤེད། དང་པོ་གོང་ཚད་འགན་བསྡུར་ གི་ཡྱིག་ཆ་བསྡུ་བ་སོགས་དྤེ་ཚོ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་བས་པ་
མཐོང་རྒྱུ་འདུག  བདུན་པ་དྤེ་རྱིས་མཇུག་རྒྱབ་པའྱི་སབས་ལ་ཡོང་བསད་སྤྲོད་བསད་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ལུས་པ། ཡོང་བསད་སྤྲོད་
བསད་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ལུས་ན་ཚགས་ཚུད་མྤེད་པའྱི་རགས་ཁོ་རང་དྤེ་ནས་བསན་པ་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག ཡོང་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་
རྱིས་ལོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ལྤེན་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། སྤྲད་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་རྱིས་ལོ་དྤེའྱི་ནང་སྤྲོད་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  ར་བའྱི་
ཕན་བུ་ཕན་བུ་ཡོང་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འབུམ་མང་པོའ ་ིཡོང་བསད་སྤྲོད་བསད།  དྤེའང་ལོ་མང་པོའ ་ིནང་ནས་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་
ཡག་པོ་མ་རྤེད་སྙམ།  དྤེ་འདྲའྱི་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་སོང།  དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་རྣམ་པས་གཟབ་
གཟབ་གནང་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་། རྱིས་པ་དང་དངུལ་གྤེར་ཐོག་ལ།  རྱིས་ཀྱི་འགོ་སངས་དྤེ་དངོས་གནས་བས་ན་ལོ་
གཅྱིག་གྱི་རྱིས་ལོ་དྤེ་ཟླ་གསུམ་ཟླ་གསུམ་བས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཟླ་གསུམ་གཅྱིག་རོགས་པའྱི་སབས།  ཟླ་གསུམ་
དྤེའྱི་རྱིས་ཁ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོ་སངས་འཛིན་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་ན་ཏག་ཏག་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འགོ་ཡྱི་རྤེད། 
དྤེར་བརྤེན་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་སངས་འཛིན་དྤེ་ཡག་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ལ། ད་ལྟ་མ་གཞྱི་བཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་བར་ལ་དགོངས་བཞྤེད་གནང་བཞྱིན་པ་
ཡྱིན་ས་རྤེད།  ད་ལྟ་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགལ་ཚབས་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ལ་ྤེས་ཆད་ཡན་པོར་མ་སོང་བར་ག ཏོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་
ཅྤེས་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་སངས་དྤེ་ྤེས་ཆད་ཡན་པོར་མ་སོང་བ ར་དྤེ་དབང་
ལྡན་འགན་འཛིན་ལ་ནོར་འཛོལ་བྤེད་མཁན་དྤེར་ྤེན་བརའྱི་ཡྱི་གྤེ་ཞྱིག་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད་འདུག ཁ་སང་ང་ཚོས་འདྱི་འདྲ་བལྟས་
པའྱི་སབས་སུ་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ྤེན་བར་བཏང་ བའྱི་ངོ་བཤུས་ ཞིག་འདུག འགལ་ཚབས་དྤེ་འབུམ་འབུམ་མང་པོ་རྤེད།   
ྤེན་བརའྱི་ཡྱི་གྤེ་གཅྱིག་བཏང་ནས་དྤེས་དག་པ་རྤེད། དྤེས་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བ་དྤེ་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡན་པོར་མ་སོང་བའྱི་
ྤེས་ཆད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་དགོངས་བཞྤེད་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད།  དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་
དགོངས་བཞྤེད་གནང་ནས་ྤེས་པ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་གཟྱིགས་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ལྷག་པར་དུ་ལས་
ཁུངས་ཁ་ཤས་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་གད་མོ་ཤོར་བ་བྱུང་སོང། ྤེན་བར་བཏང་ བའྱི་ཡྱི་གྤེ་ ནང་། ཁྱོད་འགྱིག་མྱི་འདུག  
རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ནོར་འཁྲུལ་བས་འདུག གཟབ་གཟབ་བོས་མ་གཏོགས་མ་འོངས་པར་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་ཞྤེས་  Warning 
letter ྤེན་བར་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།  ྤེན་བར་གཏོང་གྱི་ཡོད་དམ ། ཕར་དགོངས་དག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད ། ྤེན་བརའྱི་ཚིག་གྱི་ནང་
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ལ"དགོངས་འཇགས་ཞུ། "ཟྤེར་བ་དང་། ཁྱྤེད་རང་དྤེ་འདྲ་དྤེ་འདྲ་བས་འདུག  དྤེར་དགོངས་འཇགས་ཞུ་ཟྤེར་བ་ ལྟ་བུ། ྤེན་
བརའྱི་ཚིག་ནང་དྤེ་འདྲ་འདུག  ད་ལྟའྱི་གནང་སངས་དྤེ་གནད་ལ་འཕྱིག་པ་གཅྱིག་དང་ཕན་ཐོགས་པ་གཅྱིག་གང་ཡོང་གྱི་ཨྤེ་
ཡོད་སྙམ་པའྱི་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་སོང། 

དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་འཁོལ་ཕྱི་བཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཞྤེས་པའྱི་ཆ་རྤེན་གཅྱིག་འདུག དྤེ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན།  ང་ཚོགས་
ཆུང་ནང་ལས་ཀ་བྤེད་པ་དང་པོ་ཡྱིན་པར་བརྤེན།  དྤེའྱི་སོན་ལ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད།  བཀའ་འཁོལ་ཕྱི་བཤྱིག  ཕྱི་བཤྱིག་བརྒྱབ ས་
ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ། དྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཁྱོན་ནས་མྱི་འདུག འགོ་སོང་སོན་བཏང་། བཀའ་ཁོལ་རྤེས་ཞུ་ཞྤེས་པ་
དྤེ་དོན་མྤེད་འདྲ་པོ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་འཛིན་སོང་དང་འབྤེལ་ཡོད་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེ ད་
དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམས་སོང། དྤེ་ཚོ་མ་འོངས་པར་ཕན་པའྱི་རྤེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

ང་ལངས་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དྤེ་ད་ལྟ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་  ༦ པས་རྱིས་ལོ་  ༢ ལ ལས་
ཀ་བྤེད་བཞྱིན་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢ ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན།  ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢  མཐའ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་
ཐོ་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་དང་སྤེ་ཚན་སོ་སོས་ལན་བརྒྱབས་པ་དྤེ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཟླ་བ་དགུ་
ནང་ཚུད་ལ་འབོར་དགོས་པ་དྤེ་  ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢  ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཀྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ཚུད་ལ་འབོར་ཚར་ བ་དགོས་པ་
རྤེད།  ད་ལྟ་རྱིས་ལོ་  ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢  ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་མང་ཆྤེ་བ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འབོར་མྱི་འདུག  ད་ལྟ་ 
༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣ གཞྱི་ནས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་མང་ཆྤེ་བ་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་གྲུབ་པ་རྤེད།  ཁ་ཤས་རྱིས་ཞྱིབ་རང་
གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་ལྷག་བསད་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་གས་ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་སྒྲྱིག་
གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ཐོག་མར་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་རྤེད། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་རགས་ཟྱིན་དྤེ་ལས་ཁུངས་
སོ་སོ་ལ་འབོར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རགས་ཟྱིན་དྤེ་ལ་ལན་འདྤེབས་རགས་ཟྱིན་ཞྱིག་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  
སོ་སོས་གསལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་མཐའ་མ་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་འབོར་བའྱི་
སབས་ལ། དྤེའྱི་ནང་སོན་གང་བཏོན་ནའང་དྤེ་ལ་སྤེ་ཚན་སོ་སོས་ལན་འདྤེབས་བརྒྱབ ས་པ་དྤེ་ཡང་བསར་ དུ་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་
འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། ལན་བརྒྱབས་པ་དྤེ་དང་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་དུས་ཚོད་ རྒྱས་བཅད་ནང་ལ་ཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ད་ལྟའང་མང་ཆྤེ་བ་མ་ཕུལ་བར་ལུས་འདུག དྤེ་ཚོ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་ཚང་མས་
གཟབ་གཟབ་གནང་རོགས་གནང། དུས་ཚོད་ལ་འབུལ་ཐུབ་པ་གནང་རོགས་གནང་། གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། དུས་ཚོད་ལ་འབུལ་
མ་ཐུབ་ན། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་དྤེ་ལྷག་བསད་ཀྱི་རྤེད། དཔྤེར་ན་ད་ལྟ་མང་
ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་  ༥ པའྱི་སྙན་ཐོ་འབོར་ཡོད་ཀང།  ང་ཚོ་སབས་  ༦ པ་ལ་གང་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།  
སབས་ ༥ པའྱི་སྤེ་ཚན་དྤེའྱི་ནང་ལ་སྤེ་ཚན་ཆྤེན་པོ་ འགའ་འདུག སྤེ་ཚན་ ༣༢ ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མ་ཐུབ་པ་བས་ནས་
ལུས་པ། ༣༢ ཟུར་དུ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གས་ཁ་ཤས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༢།༢༠༠༣།༢༠༠༤  ལ་ཡར་འགོ་ཡྱི་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་
དྤེའི་རིགས ་ལྷག་དུས། དུས་ཚོད་དུས་ཚོད་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཏག་ཏག་གནང་མ་ཐུབ་པ་དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག་སམ། དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་ཐུགས་གཟབ་གནང་རོགས་གནང། དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་ལྷག་པར་དུ་
བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་གཟབ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ ་བ་ཕུ ན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་དྲུག་པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལྤེན་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང།  ཐོག་མ་
དྤེར་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུས་ན། རྱིས་རོག་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་འདྱིའྱི་རྱིགས་དྤེ་མྤེད་པ་ཞྱིག་དང་། ཡང་ན་གང་ཉུང་ཉུང་
ཞྱིག་མ་གཏོགས་དགོས་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོར་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་
ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ ། གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་ཐུག་པའྱི་གནས་སངས་
ཤྱིག་ཆགས་བསད་པ་རྤེད། དྤེབ་མཐུག་པོ་དྤེ་དྤེབ་ཀྱི་གཟུགས་དབྱིབས་དང་དྤེ་དག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན ། སྙྱིང་རྤེ་པོ་དང་ཡག་
པོ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ནང་དོན་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཆ་མ་ཚང་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས། འདྱི་མྱི་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་
རྤེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སང་ཞྱིག་ཡོད།  འདྱི་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡོད་ཅྤེ་ན།  ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་དྤེར་
མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ལྔ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་ཚགས་པོའ ་ིཕག་ལས་གནང་བའྱི་གནས་སངས་གསལ་པོ་
ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བར་ འདྤེད་བཏང་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་
བསད་ཀྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་དབུས་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱིས་ འཕར་གྲུ་མམ་འདྤེགས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གཙང་སྤེལ་གནང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་ནས། གནད་དོན་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་དགུ་བཞྱི་གཙང་སྤེལ་གནང་བའྱི་གནས་
སངས་འདྱི་ང་ཚོར་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག  ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ཆུང་ ཚགས་ཕན་བུ་ཡོད་པ་དྤེ་ངས་དྤེ་ཙམ་
གྱིས་ཆྤེན་པོ་ཞིག་རྤེད་བསམ་པ་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བཀའ་ འཁོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཞུ།  དབྱིན་
སད་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  Technical issue དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སྤེང་གཙང་སྤེལ་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་
སངས་གཅྱིག་མ་གཏོགས། ལས་བྤེད་ཀྱིས་སྒྤེར་བཟས་བས་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ ཨྲེ་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་ངས་ཡྱིད་ཆྤེས་ ཅིག་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ལྟར་ཡང་སྙྱིང་གནད་དོན་གཙང་མ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དྤེར་ངས་ངོས་ལྲེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འབྤེལ་
ཡོད་ཚང་མར་གནས་སངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསགས་བརོད་དང་ཡྱི་རངས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། 
 དྤེ་ནས་གནད་དོན་འདྱིའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་རྒྱུར་གཙོ་ཆྤེ་བ་འདྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ལ་རག་ལུས་
པ་རྤེད། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་དཀྱིལ་ནས་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྤེ་ཚན་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་འདྱི་གང་ལྟར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དྤེ་དག་དཀའ་ལས་ཁག་ཤོས་
ཤྱིག་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག  འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་དྤེ་དག་ཚང་མ ས་མ་འཐུས་པ་ཞྱིག་དང་མ་
འགྱིག་པ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས ། ཁོང་ཚོའྱི་སྒྤེར་གྱི་ཐོག་ལའང་གཟྱིགས་སངས་དང་གནང་སངས་དྤེ་དག་
ནང་ཁུལ་དབར་ལ་མ་བདྤེ་བའྱི་གནས་སངས་ ཞིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ད་བར་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བྤེད་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ འགའ་ཡོང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པ ར་རང་ྱིད་ཀྱི་ཕག་ལས་ག་རྤེ་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་དྤེ་མཁྱྤེན་
ནས་གནད་དོན་གཙང་མ་མྤེད་པ་དང་ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་དང་མ་མཐུན་པ་དྤེ་དག་ལ་ཐྤེར་འདོན་གནང་བ ར་རྤེས་སུ་ཡྱི་
རངས་ཞུ་འོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག  དྤེ་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྤེ་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སྙོབས་ཀྱི་མྱི་འདུག  



58 

 

རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཅིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  འདྱིའྱི་
རྒྱུ་རྤེན་གཙོ་བོ་དྤེ་ལས་བྤེད་ཉུང་དྲགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞིག་རྤེད་འདུག བས་ཙང་ང་ཚོའྱི་རྱིས་ཀྱི་སྤེ་ཚན་དྤེ་དག་གཙང་མ་
ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན། འདྱིའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་མྱི་འགོ་དྤེ་དག་ཀང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དབུས་པའྱི་ཚང་མས་
མཐུན་རྤེན་སར་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ངས་ཞུ་འདོད་ 
བྱུང། 
 དྤེ་ནས་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ནམ་རྒྱུན་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སབས་སུ་རྱིས་ཀྱི་དངུལ་ཆད་པ་ཡྱིན་
ན། མྱི་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་གྱི་བལྟ་སངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་རབ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དང་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སངས་ཤྱིག་དང་རྱིས་ཤྤེས་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་
རྱིས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་ཡྱི་མྤེད་དྤེ། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕར་ཚུར་སད་ཆ་ན་པ་དང་ལམ་སོན་ཞུས་ཡོད།  དངུལ་འཕར་མ་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ནའང་ འཕར་མ་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་ྤེན་ཁ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དང་རབ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བས་ཙང་དྤེ་འདྲའྱི་
གནས་བབ་གལ་ཆྤེན་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་སབས། དྤེ་ཚོ་ཞྱིབ་ཚགས་གནང་རྒྱུ་དང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་དགོས་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྱིས་
ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ། མྱི་ཆ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་
དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག 
 དྤེ་ནས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་ཐོ་འབོར་དང་མ་འབོར་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་
མང་པོ་ཞྱིག་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཐད་ཀར་སྙན་ཐོ་ཞིག་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། ཡང་མྱིན་ན་སོ་སོའ ་ིལས་ཁུངས་
ཨ་མ་དྤེར་ཕུལ་ནས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་གནས་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལམ་སོན་གསལ་པོ་གང་ཡང་
མྱི་འདུག་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག སྙན་ཐོ་ཕུལ་ནས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཕྱིན་པ་རྤེད་དྤེ།  ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་
འབོར་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཡོང་དུས ། འདྱིར་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཕག་ལས་
གནང་རྒྱུར་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱི་མྤེད་པ་དྤེ་ངས་མཐོང་བ་རྤེད། འདྱིར་ཞུས་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག ང་རང་ཡྱིན་ནའང་
མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་དྲུག་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད། ངས་འདྱི་བསད་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ཅིག་མཐོང་སོང།  བས་
ཙང་ཚོགས་ཆུང་འདྱིར་འཛོམས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ།  ཡྱིག་ཆ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  བས་ཙང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དགོས་པ་
རྤེད། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུས།  བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་ནས་ཡྱིག་ཆ་རག་མ་བྱུང་།  བཏང་ཤོག་ཅྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་
ནས་སོད་དགོས་པ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་བབ་དྤེ་དག་ཡྱིག་ཆ་འབྱོར་སངས་འབོར་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་
པོ་ཞྱིག་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག  ཕལ་ཆྤེར་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་མ་
གཏོགས་ངས་ཞུ་ཤྤེས་ས་མ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རིང ་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱ རྱ ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུ ན་ཚོ གས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ།  དྤེ་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་མཇུག་
འདྤེད་གནང་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གནད་དོན་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  དང་པོ་འདྱིར་ལྤེགས་གསོལ་བསགས་བརོད་ཞུ་
རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ལྔ་པས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་གྱི་ཚགས་ཚུད་
གནང་ནས། འདྱིའྱི་མཇུག་འདྤེད་དྤེ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གནང་རྒྱུའྱི་འགན་ཁུར་བཞྤེས་གནང་མཛད་ནས ། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོས་དབུས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་གཙོ་བོ་ཐུགས་འཁུར་བཞྤེས་ནས ། གང་ལྟར་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ང་
ཚོའྱི་ཕག་ལ་ཡོད་པ་འདྱི་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༢༠༡༡  གི་རྱིས་ཞྱིབ་
སྙན་ཐོ་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ལས་རྱིམ་མཇུག་འདྤེད་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དང་མྤེད་པ་འདྱི་ལྡབ་སོར་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བས།  ད་ལྟ་
རྒྱུན་ལས་ཀྱི་མཐོང་ཚུལ་ནང་དུ་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱིས་ཐོག་ལ་ཞུས་ན་བསམ ས་བྱུང། ར་བའྱི་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་རྣམ་པ་
ཚོས་གསུངས་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ནན་ཏན་བས་ནས་དོན་ཚན་གཅྱིག་གྱིས་ཀྱི་སྒང་ལ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང།  དོན་
ཚན་དང་པོ་འདྱི་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་ཚོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན ། འགོ་སོང་སོན་བཏང་དང་བཀའ་འཁོལ་རྤེས་ཞུས་ཟྤེར་བ་
འདྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བསད་པའྱི་ཚོགས་དུས་མང་པོའ ་ིནང་དུ་ཡོང་བསད་པ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དབང་ལྡན་འགན་
འཛིན་དང་རྱིས་པ་སོ་སོའ ་ིམཛད་འགན་བཞྤེས་སངས་མ་འགྱིག་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན་ འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་དྤེ།  གང་ལྟར་དོན་
དག་ཡང་སྙྱིང་ལ་གཙོ་བོ་གཅྱིག་འཕོ་འགྱུར་ཡང་ཡང་འགོ་བསད་པའྱི་ྤེར་ལྤེན་ལ་ལས་དོན་མཇུག་འདྤེད་མྤེད་པའྱི་རྣམ་པ་
ཞྱིག་སོ་སོ་ས་གནས་ལ་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་མཇལ་བྱུང་། ས་གནས་ལ་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་མཇལ་བ་དྤེ་ད་ལྟ་ང་ས་ཁུལ་འགོ་
སའྱི་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི་དང།  སོན་ཉ་གཞྱིས་ཆགས་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་འདྱིར་མཇུག་འདྤེད་གནང་རྒྱུའྱི་ནང་
དུའང་ལྷག་བསད་འདུག སོན་ཉོ་བཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་གྱི་བཟོ་གྲྭའྱི་དངུལ་ཡོང་ཁུངས་ཞྤེས་ཤོག་ལྷྤེ་སུམ་བཅུ་ཐམ་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་
པ་རྤེད། ༩༩ ལོར་སོན་ཉོ་བཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་གྱི་བཟོ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབས་ཚར་བ་རྤེད། ད་ལྟ་དངུལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཕོན་ཆྤེན་པོ་མ་རྤེད་དྤེ།  
ཡྱིན་ནའང་ ༡༦,༥༠༠ ཐམ་པ་དྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་མར་ཐབས་ཤྤེས་གནང་ནས། གང་ལྟར་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་
པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།  བས་ཙང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རང་ལ་དངུལ་ཡོང་ཁུངས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  འདྱི་
རྤེས་སུ་གང་འདྲ་བས་ནས་མཇུག་འདྤེད་གནང་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཚོ་འབྤེལ་ཡོད་འཛིན་སོང་གྱིས་ར་བའྱི་མ་མཁྱྤེན་པ་
ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་དྤེ། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོའ ་ིནང་དུ་ཐོན་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ སྐབས་
དྲུག་པས་ཀང་ཕལ་ཆྤེར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མཇུག་འདྤེད་གནང་རྒྱུའྱི་ནང་དུའང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  དངོས་ཡོད་ཀྱི་
གནས་སངས་ཆ་ནས་གནས་བབ་འདྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་མཇུག་འདྤེད་གནང་རྒྱུའྱི་ ༧༤ ནང་དུ་སོ་སོའ ་ིངོས་ནས་མཐོང་ཕོགས་ལ། ཡུལ་མྱིའྱི་མམ་
དུ་ཡོད་པའྱི་མཚན་གནས་མང་ཤོས་ཤྱིག་རྤེད་འདུག  ཡུལ་མྱི་ཁག་དང་མམ་དུ་དངུལ་ལྤེན་རྒྱུ་དང་ཞུ ་རྒྱུ་ལྷག་བསད་པ།  
དཔྤེར་ན་ཁ་སང་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱིར་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་མཇུག་འདྤེད་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡུལ་མྱི་གཅྱིག་
གྱི་འགམ་ནས་དངུལ་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟ་སྙན་ཐོའ ་ིནང་དུ་སྤེབས་འདུག  བས་ཙང་ས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་དྤེར་དངུལ་ལྤེན་པར་
འགོ་བའྱི་སབས་སུ། སོན་མའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ང་རང་ལ་གང་ཡང་བཤད་ཀྱི་མྱི་འདུག  ཁྱོད་རང་ག་རྤེ་བས་ནས་
ངར་འདྤེད་ཤར་གཏོང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཕར་ཕོགས་ཀྱིས་དྤེ་འདྲའྱི་ལན་འདྤེབས་གནང་འདུག  འདྱི་བྤེད་དུས་ཡུལ་མྱི་མང་པོ་
ཞྱིག་གྱི་དངུལ་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ། དྤེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོའ ་ིནང་དུ་འདོན་རྒྱུ ར་མ་འོངས་པར་རོག་ཁ་ཆགས་ནས་གན་རྒྱ་ཡོད་པ་མ་
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རྤེད། ཁ་མཆུར་གྱུར་སོང་བ་ཡྱིན་ན ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་ལས་ཛ་དྲག་པ་ཞྱིག་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་
རྤེད་མྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་ཡུལ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་སབས། དྤེ་དག་གྱི་
ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་ནས་ཡང་བསར་ཡོང་ བསྡད་དྤེ་འབྤེལ་ བ་ཆགས་བསད་ཡོད་སབས།  ངྤེས་པར་དུ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་
དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག 
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་དྤེར་དཔྤེར་ན་ཤོག་ལྷྤེ་  ༡༥ ནང་དུ་ར་བའྱི་ང་ཚོས་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་ཆོག ་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  རྱིས་ཞྱིབ་
གནང་ཆོག་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་དཔྤེ་མཛོད་ཁང་གྱི་དངུལ་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་
དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གོ་རོགས་མྤེད་པ་ཞྤེས་དྤེ་འདྲའྱི་སྙན་ཐོ་འདོན་ཡོང་དུས ། མ་འོངས་པར་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་
གནས་ཚང་རྒྱ་གར་སྱིད་གཞུང་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསད་དུས། མ་འོངས་པར་རོག་གྤེང་ཡོང་སྤེྱིད་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ།  དཀའ་
རོག་འཕད་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ། མཛད་དཀའ་འཕད་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་འདྱི་གཅྱིག་སོ་སོའ ་ིངོས་ནས་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་
ཙང་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་
ཕག་ལས་དངོས་གནས་དོན་འཁྱོལ་གནང་བའྱི་གྲུབ་འབས་ལ། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་
དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བར་ལམ་ནས་དངུལ་བཟའ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། དངུལ་ཤོར་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། གང་ལྟར་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཕྤེབས་ནས་ལས་ཀ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཤྱིག་གྲུབ་འབས་
སོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི ས་དྤེ་ག་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་བསོ་ གཞག་གནང་བའྱི་ལས་བྤེད་ཅྱིག་གནས་
སོས་བཏང་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཏོང་རྒྱུར་སོགས་པ།  དྤེ་བཞྱིན་ལས་ཁུངས་གཞན་དག་ནང་དུ་གནས་སོས་བཏང་
གནང་དུས། རྱིས་ཞྱིབ་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་ལས་བྤེད་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་ནས་རག་མྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིང་པ་དྤེ་དག་ལ་སབས་རྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ།  སབས་རྤེ་ལས་ཁུངས་གཞན་ལ་
གནས་སོས་བཏང་བ་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་མྤེད་པ ་ལྟ་བུ་འདུག རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་ཀྱི་སྤེ་མོ་བ་ཚོར་ཡང་མཛད་དཀའ་
འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག  བས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་ངྤེས་པར་དུ་
ཐུགས་ཁུར་བཞྤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག 
 དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་གཅྤེས་མ་དངུལ་དང་ཕོགས་ འབབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་སངས་ཀྱི་སོར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  འབྤེལ་ཡོད་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་
བརྒྱ་ཆའྱི་འབུལ་འབབ་འདྱི་འདོན་གནང་འདུག འདོན་པ་དྤེ་ང་ཚོས་རྱིས་གཙང་བྱུང་བ་རྤེད། ལས་བྤེད་ཚོའྱི་བརྒྱ་ཆ་ འབུལ་
རྒྱུ་འདྱི་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་དང་གོ་སབས་བཟུང་ནས་ངས་དངོས་ཡོད་ཀྱི་བསམ་བོའ ་ིནང་དུ་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་དུ་ལས་ཁུངས་རྱིམ་པས་བཙུགས། ལས་ཁུངས་རྱིམ་པས་སྒོ་བརྒྱབ་འགོ་རྒྱུའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་
ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ར་བའྱི་ལས་ཁུངས་སྒོ་བརྒྱབས་པར་ཧང་སངས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
སོན་མ་སབས་གོང་མའྱི་བཀའ་ཤག་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང།  མྱི་ལ་རས་པའྱི་ཐྤེབས་ར་ཁང་སྒོ་བརྒྱབས་པ་རྤེད།  འདྱི་ལའང་བོ་
འགོད་གང་ཡང་བྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཀྲྱིན་སྒོ་བརྒྱབས་པ་རྤེད།  དྤེ་ལའང་བོ་འགོད་གང་ཡང་བྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག  དྤེ་རྱིང་བོད་ཀི་
གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་སྒོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ང་ཚོར་དངུལ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སྒོ་བརྒྱབས་ན་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱི་ཞོར་ལ་ཞུས་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ལས་
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ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཁོ་ད་ལྟའྱི་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་རྱིས་རོག་འདྱི་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ནན་ཏན་བས་ནས་ཞུས་ན་
བསམས་བྱུང། 
 དྤེ་ནས་མཐའ་མ་དྤེར་གང་ལྟར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོངས་རོགས་ལ་རྤེས་སུ་ཡྱི་རང ས་དང་བསགས་བརོད་
ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། འབྱུང་འགྱུར་སབས་དྲུག་པའྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ལའང་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་ལས་གནང་
བསད་མཁན་གྱི་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡྱིག་ཆ་ཏག་ཏག་རག་གྱི་མྱི་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་
དུས་ང་ཚོ་ཕག་ལས་གནང་བདྤེ་པོ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དུས།  དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་ནས་ངྤེས་པར་དུ་
རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་སྙན་ཐོ་གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ། ལས་དོན་ཏག་ཏག་འཁྱོལ་བ་བྤེད་རྒྱུར་ མཐུན་འགྱུར་སར་དགོས་ཀྱི་རྤེད། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སབས་ལྔ་པའྱི་སྙན་ཐོའ ་ིནང་མཇུག་ འདྤེད་དང་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྱིས་ཀྱི་ཤྤེས་བ་དང་གོ་
རོགས་ཧ་ཅང་དམན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད།  ང་ཚོའྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་སོ་སོ་སྒྤེར་ངོས་ནས་བསད་
མ་ཐུབ་པའྱི་སོར་ལ་མས་མོང་མྤེད།  འོན་ཀང་དོགས་འདྲྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  དོགས་འདྲྱི་དང་པོ་དྤེ་སོན་མ་ང་ཚོ་
བཀའ་ཤག་སབས་  ༡༢ དང་ ༡༣ པའྱི་སབས་སུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་བཟོ་ཚོང་སྤེ་ཚན་ཁག་སྒྤེར་
བདག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་གནས་སངས་དྤེ་སད་གགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་གཅྱིག་
ཡོད་པ་གོ་མོང་། དྤེའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་དྤེར་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ག་དུས་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ།  
ཡང་ན་ཞྱིབ་འཇུག་ར་བ་ྱིད་ནས་གནང་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོད་དམ། ལོ་སོན་མའྱི་སྙན་ཐོའ ་ིསོར་ལ་མཇུག་
སོང་གནང་བཞྱིན་པ་དྤེ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་འདྱིའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ བའི་ནང་ལ་མྱི་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
ད་ལྟ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་རྱིས་ལོ་  ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢ དང་ ༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣ གྱི་རྱིས་ཁ་རྤེད་ཅྤེས་
གསུངས་སོང་། དྤེའྱི་རྱིས་ཁ་དྤེར་སོན་གནད་དང་དོགས་འདྲྱི། དཀའ་ངལ། མཇུག་སོང་བྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ར་བ་
ྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་བསགས་བརོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དྤེ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་སད་ཆ་གང་འཚམ་གོ་བསད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བདྤེན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་
ཡྱིན་ས་རྤེད་བསམས་ནས་སྤེམས་ལ་དགའ་སང་ཞྱིག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཕོགས་ཡོངས་ནས་གནས་སངས་ལ་བསམ་བོ་
གཏོང་དུས། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་གྱི་འགོ་སངས་དྤེ་ཚོ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ། ཁ་གསལ་པོ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་
ཁ་སང་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་སྤེབས་དུས་ནག་པོ་བཟོས་བཞག་པ་མ་གཏོགས། བགོ་གྤེང་བྤེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་
གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ངོས་བཞྤེས་གནང་བ་རྤེད། ཤག་ཚང་ཡོངས་གགས་ཞྤེས་པ་
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ལྟར་དྤེང་སང་ཤག་ཚང་ལབ་དུས་མྱིང་མང་པོ་ འགའ་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ ཅིག་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ།  དྤེ་དང་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་
གནད་འགག་གྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་མཚུངས་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དྤེ་
འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚོ་ལའང་དགོངས་བཞྤེད་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད་མ་གཏོགས།  དཔྤེར་ན་ཁ་སང་
དོན་གཅོད་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་ ། དངུལ་
འབོར་མང་པོ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སངས་དྤེར་བལྟ་དུས། མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བས་པ་ཞྱིག་ར་བ་ྱིད་ནས་
ཡྱིན་ས་མ་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་སྒང་ལ་ཡྱིན་ཡང་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་ཞྱིག་གཏོང་
རྒྱུ་ཡོད་དང་མྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་དོན་དག་གཞན་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་རྤེད།  མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་རྤེད།  སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ཞྱིབ་ཚགས་པོའ ་ིགནས་སངས་དྤེ་མཐོང་གྱི་འདུག དཔྤེ་བཞག་ན་ཨཱ་ན་བརྒྱད་བཅས་པའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ ་ིནང་
ལ་སྤེབས་ཡོང་དུས་ཧ་ཅང་གྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་དང་།  སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྱིས་དྤེ་ཚོ་གཙང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཀང་མཐོང་
རྒྱུ་འདུག དྤེ་ཚོ་དགའ་འོས་པའྱི་གནས་སངས་རྤེད་འདུག འོན་ཀང་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ནས་བཤད་ན།  
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆྤེས་མཐོའ ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་གནད་དོན་ཞྱིག་ཐག་གཅོད་གནང་།  རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཀང་དྤེ་དྤེ་
བཞྱིན་ནོ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་གོ་བ་རྤེད། དྤེ་བདྤེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤྤེས། དྤེ་ཚོ་ཡང་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  
ཡྱིན་ཡང་དྤེ་ཚོ་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ ་ིནང་ལ་སྤེབས་རྒྱུ་མྱི་འདུག  དྤེ་ཚོ་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ ་ིནང་དུ་སྤེབས་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་སང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སབས་རྤེ་འུག་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཟྤེར་བའྱི་དཔྤེ་བཞྱིན་ཚོར་སང་ཡོང་
གྱི་འདུག  རྱིས་དང་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་འགོ་སངས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་པས། སོ་སོའ ་ིལྟ་སངས་དྤེ་ནོར་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་
གྱི་ཡོད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  མཐའ་མ་དྤེར་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་ཟྤེར་བ་དྤེ་གང་གསུངས་གནང་བ་ཡྱིན་
ནམ། )ཆྤེས་མཐོའ ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་། དྤེར་རྒྱ་གར་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཀང་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་
ནོ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་གོ་བ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་བདྤེན་པ་ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བལྟ་དུས།  སྱིར་ང་
ཚོས་ཨཱ་ན་བརྒྱད་ལབ་དུས་གནད་འགག་ཆྤེན་པོར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གྱིས་གནད་འགག་
རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོ་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ ་ིནང་ལ་གང་ཡང་སྤེབས་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག  དྤེ་ཚོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ནམ་བསམ་པ་ཞྱིག་སོ་སོ་སྒྤེར་གྱི་རྨོངས་འཆར་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་གཅྱིག་དྤེ་ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞྱིན། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་དོན་དྤེ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ནང་གྱི་ཆྤེ་
ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་དོན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན་ན ། མྱི་འགོའ ་ིཆ་ནས་ཀང་འདང་ངྤེས་
ཞྱིག་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་དྤེ་ཚོར་ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་གནང་
ཡོད་པ་ཞིག་གོ་ཐོས་བྱུང་སོང་། དྤེ་ཚོའྱི་ཐད་རང་སོང་དང་ཟུར་སོང་སྤེ་ཚན་གང་ཡྱིན་ཡང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཐོག་མར་བོད་མྱིའྱི་
སྒྲྱིག་གཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་ཡོད་ན། ངྲེས་པར་དུ་དྤེར་རྱིས་ཞྱིབ་བྤེད་ཐུབ་
དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས།  དྤེའྱི་བར་ཐག་དྤེ་རྱིང་དུ་རྱིང་དུ་བཏང་སོང་བ་ཡྱིན་ན ། མ་འོངས་པར་རྱི་ལུགས་པ་ཐག་པས་
འདོམས་མྱི་ཐུབ་ཅྤེས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

དྤེ་ནས་དོན་དག་གཞན་ཞྱིག་ལ། དཔྤེར་ན་འགོ་སོང་སོན་བཏང་དང་བཀའ་འཁོལ་རྤེས་ཞུའྱི་གནས་སངས་ཐོག་ལ་
ལས་བྤེད་ལ་ྤེས་ཆད་གཏོང་སངས་ཀྱི་ཐད་ལ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་གཅྱིག་གྱིས་ཡྱིག་ཆུང་རྤེ་བཏང་ནས་ གཞག་འདུག དྤེས་མ་
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འགྱིག་པ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། སྱིར་བཏང་ལས་བྤེད་གཅྱིག་གྱི་ངོས་ནས་བལྟས་ན། ཡྱིག་ཆུང་དྤེ་ཡང་ལས་ས་པོ་
དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིག་ཆུང་གཅྱིག་བཏང་། གྱིས་བཏང་། གསུམ་བཏང་ན་ལས་བྤེད་དྤེ་གནས་དབྱུང་
ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་བྤེད་ཅྱིག་གྱི་ངོས་ནས་བཤད་ན། ཡྱིག་ཆུང་དྤེ་ལས་ས་པོ་མྱིན་པ་དང་ཛ་དྲག་པོ་ཞྱིག་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་བསམ་གྱི་ཡོད།  གང་ལྟར་ཡྱིག་ཆུང་བཏང་ནས་འགྱིགས་ཀྱི་ཡོད་རུང་མྤེད་རུང་།  
གནས་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ལྷག་པར་དུ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཡྱིན་ན ། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། གང་ལྟར་འགན་མ་འཁུར་བ་
དང་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་སང་མྤེད་བཏང་བ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན ། ྤེས་ཆད་ངྤེས་པར་དུ་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་
ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 

 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ངའྱི་དྲྱི་བ་ལ་ལན་བརྒྱབས་པའྱི་སབས་སུ། ར་བའྱི་བྱུང་དྤེ་ཆ་
ཚང་བྱུང་ཡྱིན། དཔྤེ་མཚོན་དྤེ་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་ཟུར་འཛར་  ༢ པའྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ དང་པོར་དཔྤེ་བཞག་པ་རྤེད།  དྤེ་ནང་
བཞྱིན་བས་ན། དྤེ་ནང་བཞྱིན་རྱིས་འགོ་ཚང་མར་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་གལ་སྱིད་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་ཆ་ཚང་དངུལ་རང་བྱུང་ཡོད་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 གྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཟུར་འཛར་ཨང་ ༢ པའྱི་ནང་ལ།  མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་  ༥ པའྱི་གཙང་
མ་བཟོས་པ་  ༧༢༡ རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཙང་མ་བཟོས་པ་  ༥༨༡ རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་སོན་གནད་  ༡༣༨༢ ནས་ ༡༣༠༢ 
གཙང་མ་བཟོས་ པ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ༡༣༠༢ གཙང་མ་བཟོས་པའྱི་ནང་རང་ྱིད་ལ་ག་ཚོད་རྱིས་བསུབ་བཏང་
ཡོད་པ་རྤེད། ག་ཚོད་དངུལ་རང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚུར་རང་ྱིད་ལ་ཐོབ་ན་ཐག་གཅོད་བ ་རྒྱུར་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྤེད། 
ཐག་གཅོད་བས་ཚར་དུས་ང་འདྱིར་ཟུར་དུ་བསད་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག  རང་ྱིད་ལ་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་གོང་དུ་དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན།  བྤེ་བག་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་ངས་མྱིང་འདོན་བྤེད་རྒྱུར་བདྤེ་པོ་གང་ ཡང་མྱི་
འདུག ས་ཡ་ ༨ དང་འབུམ་ ༥ ཁྱི་ ༤ ལབ་པ་དྤེ་ནས་ས་ཡ་  ༢ དང་འབུམ་ ༡ བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ལས་ཁུངས་བྤེ་བག་གཅྱིག་
ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་ཁུངས་བྤེ་བག་པ་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་ཁུངས་སུ་ཡྱིན་མྱིན་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་རྒྱུ་
རྤེད། བྱུང་བའྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ལས་ཁུངས་བྤེ་བག་པ་གཅྱིག་རྤེད།  བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྤེད།  དགའ་བསུ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན། ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མྤེད་ཁ་གསལ་ལག་གསལ་དྤེ་སོ་སོ་ལ་དགོས་ཀྱི་འདུག  གོས་ཚོགས་གོལ་
ནས་ཐོབ་ནའང་འགྱིག་ས་རྤེད། རང་ྱིད་དྤེར་ཡོད་པ་ཤྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་སུས་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་། འཛིན་སོང་ནས་གནང་
གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། ང་ལ་དགོས་ཀྱི་འདུག 
 གྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས། ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ ་ིསོན་གནད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གཙང་མ་འགའ་
ཤས་ཤྱིག་ྤེན་བར་བཏང་ནས་གཙང་མ་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། འགྱིག་གྱི་འདུག དྤེ་དངོས་གནས་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་
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ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ྤེན་བར་བཏང་ནས་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་ལས་ས་པོ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ྤེན་བར་བཏང་དུས། འབྤེལ་
ཡོད་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།  འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ྤེན་བར་དྤེ་དོ་བདག་ལ་བཏང་ནས་ངོ་བཤུས་དྤེ་གང་དུ་
གཏོང་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད་དམ། དོ་བདག་ལ་བཏང་ནས་ངོ་བཤུས་དྤེ་འདྤེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཡྱིག་སོད་ནང་མ་ཕྱིན་ན ། ཆོ་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་མྤེད་པ་གོ་ཐོས་བྱུང། དྤེར་བརྤེན་མ་འོངས་པར་དྤེ་འདྲའྱི་སོན་གནད་ཡོད་ན།  ངས་རྤེ་བ་ལ་
ལས་ཀའྱི་ངོ་བོའ ་ིཐོག་ནས།  ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་འགལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མ་གཏོགས།  བཟས་པའྱི་རྤེ་བ་ར་བ་ནས་བྤེད་ཀྱི་
མྤེད། དྤེ་ཡང་ལབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད།  དོགས་པ་རྣམ་རོག་གང་ཡང་མྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀའྱི་ངོ་བོའ ་ིཐོག་ནས་ནོར་
བའྱི་ྤེན་བར་བཏང་བ་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་དོ་བདག་གཅྱིག་ པུ་མ་ཟད། ལས་བྤེད་འདྤེམས་ བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིག་
སོད་ནང་འཛུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གོང་དུ་སོན་གནད་གཅྱིག  སོན་གནད་གྱིས།  སོན་གནད་གསུམ་ཞྤེས་མཐོང་
དགོས་པ་དྤེ་འདྤེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡང་རྤེས་མ་དགོངས་
པར་གཞག་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག 
 དྤེ་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་ སི་འཐུས་ཁག་གྱིས་ཀྱིས་གསུངས་སོང།  
ལས་བྤེད་འདང་ངྤེས་ཤྱིག་དགོས་པ། ལས་བྤེད་འདང་ངྤེས་ཤྱིག་དགོས་པ་དྤེ་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག  
དྤེའྱི་ཐོག་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུགས་ཁུར་མ་བཞྤེས་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བཞྤེས་ཀྱི་རྤེད།  ཡྱིད་ཆྤེས་ཀང་ཡོད།  ད་ལྟ་
ང་ཚོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༢༠༡༡ ལབ་དུས་གང་འཚམ་རྱིང་པ་རྤེད། གསར་པའང་ཡོད་པ་རྤེད།  དཀྱིལ་ལ་འདྲ་མྱི་འདྲ་ཡོད་པ་
རྤེད། རྱིས་སྙན ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༢༠༡༡  གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད།  ད་དུང་འདྱིར་རྱིང་པ་ལྷག་ཡོད།   གོང་དུ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་
ཚོགས་ཆུང་སབས་  ༦ པའྱི་ཚོགས་གཙོས་གསུངས་སོང།  དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གང་མགོགས་མགོགས་གཙང་མ་
ཆགས་ན། མ་འོངས་པར་ལོ་རང་བཀག་གྱི་ནང་དུ་རྱིས་ཞྱིབ་ཚར་ན་ལས་དོན་བ ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རྤེད།  དྤེ་འདྲའྱི་
མཐུན་འགྱུར་བྱུང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་དགོས་པ།  གཙང་མ་དགོས་པ།  ལས་
བྤེད་གཏན་འཇགས་ བསོ་མ་ཐུབ་ཀང།  ཆོད་གན་བསོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་བཟོ་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ ཅྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔ ལ་ལྡན་ནང་ས ྱིད་བཀའ་བོ ན་རྒྱ་རྱི་སྒྲོ ལ་མ་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་གོ་སབས་ཤྱིག་ལྤེན་འདོད་བྱུང་།  གོ་སབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ངས་ཁ་ཞྤེ་གྱིས་མྤེད་
ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ལྔ་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་
ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལ་ངའྱི་ངོས་ནས་བསགས་བརོད་དང་ ། ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀང་མང་གཙོའྱི་འགོ་ལུགས་དང་མཐུན་
པའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་བོའ ་ིཐོག་ནས་ལམ་སོན་གནང་དགོས་པ ར་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཚོར་ལམ་སོན་དང་།  དམ་པོ་
གནང་དགོས་སར་དམ་པོ།  དུས་ཚོད་ཀང་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བཏང་ནས་ཕག་ལས་གནང་སོང་ལ།  
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ལས་དོན་གནང་ཕོགས་གོ་ཐོས་བྱུང་བ་དང་མྱིག་མཐོང་ཡང་བྱུང་།  དྤེའྱི་སབས་ལའང་བསམ་ཚུལ་བྱུང་ལ ། གོས་ཚོགས་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་བསགས་བརོད་དང་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་བཞྱིན་སྙན་ཐོ་གོས་ཚོགས་
ལ་མ་ཕྤེབས་གོང་དུ་མཇུག་གནོན་གནང་ཕོགས་དང་གཙང་བཟོ་གནང་ཕོགས།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོས་ཐུགས་
འགན་གཙོ་བོ་བཞྤེས་ནས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་འགན་སུས་འཁྱྤེར་ཡང་དཔྤེ་བལྟ་ས་ཞྱིག་དང་མཇུག་གནོན་
ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། དྤེའྱི་སབས་སུ་སོ་སོའ ་ིལྷན་ཁང་གྱི་ནང་དུ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  མང་ཚོགས་རྱིས་
ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མདུན་དུ་བཅར་བ་དང་དྤེ་བཞྱིན་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་མཇུག་གནོན་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གནང་སབས་
སུ་བཅར་བ་གིས་ལ་ཆྤེ་མཐོང་ཕུལ་ནས། མང་གཙོ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚོའྱི་ནང་དུ་  Public Accounts Committee 
ལབ་དུས། འཛིན་སོང་དངོས་གནས་སྐྲག་དགོས་ས་འདར་དགོས་ས་ཞྱིག་དང།  ཕ་གྱིར་འགོ་དུས་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་ཏག་ཏག་
འབུལ་ཐུབ་པ་བྤེད་དགོས་རྒྱུ།  དྤེ་ཡང་ཅ་མ་ཟྱིང་བསམ་པ་མ་ཡྱིན་པ ། དངོས་གནས་དྲང་གནས་རང་ལ་འཁྱིས་པའྱི་ལས་
འགན་ཡྱིན་བསམས་ནས་འཛིན་སོང་དང་ལྷག་པར་དུ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འདྲ་ ཞིང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ ། 
རྒན་པ་ཞྱིག་དང་ལས་འགན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གསོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ། ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀའ་གནང་མཁན་ཡང་བྱུང་སོང་། 
བཀའ་བོན་ང་རང་ངོས་ནས་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཧ་ཅང་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད ། ཞུས་ན་ཧམ་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད།  
འབྤེལ་ཡོད་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ ་ིལས་ཁུངས་ལ་བལྟས་ཀང་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་བྤེད་ཀྱི་འདུག  ས་གནས་ལ་འབྤེལ་བ་
བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག མཇུག་གནོན་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག  ས་གནས་ནས་ཡར་སྤེབས་ཡོད་མྤེད་བལྟ་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་
ལྟར་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དྤེ་དག་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་དགོངས་པར་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་
མང་གཙོའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུར་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དགོས་པ། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་བབ་ལ་ཡྱིན་
ཡང་ཞལ་དང་དོན་གྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་བཞྱིན་པ ། དཔྤེར་ན་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ར་བ་ྱིད་ནས་གུ་
ཡངས་བྤེད་སའྱི་ས་ཆ་མྤེད་ཅྤེས་  zero tolerance རྤེད། དྤེར་ག་རྤེ་དགོས་འདུག་ཟྤེར་ན།  གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བའྱི་
སབས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན།  དུས་རྒྱུན་ནས་མང་གཙོའྱི་སྒྲོམ་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལོག་ཟ་དྤེ་དག་མྱི་ཡོང་བ་
དང་གཙང་བཟོ་བྤེད་དགོས་པའྱི་རྱིགས་ཏག་ཏག་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ།  དབྱིན་སད་ གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ།  མང་གཙོའྱི་ནང་  
Check and balance དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སོང་ལ་རོག་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་དང་།  མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་
ཚོགས་ཆུང་ནས་རྱིས་དང་དངུལ་འབོར་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་བྤེད་སངས་འགྱིག་མྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་
ཀང་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ ། ཐོག་མར་རང་ྱིད་གོས་ཚོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་
ཆུང་ཟྤེར་བ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད། ངས་འདྱི་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་བལྟས་ཡོང་དུས། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་
ཆུང་སབས་དང་པོའ ་ིཚོགས་མྱི་སྐུ་བགྤེས་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འདུག  གཞན་མྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་ངས་
བལྟ་དུས་དྤེ་འདྲ་རྤེད་འདུག གང་ལྟར་དྤེ་རྱིང་ངས་གོ་སབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ད་བར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་
ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་རྱིམ་བྱུང་ཚང་མར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  དྤེ་མང་གཙོའྱི་ཐོག་ནས་
ཀང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་བཀོད་པའྱི་ལས་འགན་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་རྤེད།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་པ་དང་
ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དྤེ་དག་ལ་རང་ྱིད་ཀྱི་སྤེམས་གཏྱིང་ནས་གུས་ཞབས་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཤུགས་
ཆྤེན་པོ་བྱུང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གོ་སབས་དྤེ་བངས་པ་ཡྱིན། དྤེ་དང་འབྤེལ་རིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དྤེ་ཚོ་འདྱིར་ཞུ་
དགོས་པ་མྱི་འདུག་ལ་ལྤེགས་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གུས་བརྱི་ཡོད།  དྤེ་ནས་དྤེ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་
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འདུག་ཀང་དུས་ཚོད་ཐུང་ངུ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བསྡུས་བཞག་གྱི་ཡྱིན།  རྱིས་དང་ཡྱིག་ཆའྱི་ཐོག་གྱིས་ཀ་ནས་གཙང་མ་
ཡོང་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ང་ཚོའྱི་ལྷན་ཁང་ནང་དུ་དྤེའྱི་བར་གྱི་གོས་ཚོགས་འཚོག་པའྱི་སབས་
སུ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ལ། ང་ཚོ་འདྱིར་གངས་ཀ་བཤད་པ་དྤེ་དག་ཏག་ཏག་འགོ་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མང་
གཙོའྱི་འགོ་ལུགས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ང་རང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་ནང་ཞྱིབ་ཅྤེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་
དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ཡང་ཕྱི་ཟླ་  ༣ གོང་ནས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཟླ་བ་  ༦ ནང་དུ་ནང་ཞྱིབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་
བྤེད་གཅྱིག་ས་གནས་རང་ལ་ཕྱིན་ནས ། དཔྤེར་ན་གཞྱིས་ཆགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན ། དྤེའྱི་ནང་སྤེ ས་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ཞྱིང་ལས་
ཐོག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་མྱི་བཅུ་ཡོད་ན།  བཅུ་པོ་དྤེ་དག་ཐུག་ནས་དྤེ་འདུག  དྤེ་དག་ལ་བྱུང་འདུག་ཅྤེས་ནང་ཁུལ་གྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིག་ཐོག་ནང་གསལ་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ། གལ་ཏྤེ་མ་འོངས་པར་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་འགྱིག་མྱིན་བྱུང་ཡང་ལྷན་
ཁང་རང་ནས་འདོན་ཐུབ་པ་བྤེད་རྒྱུ་འདུག་གམ་ བལྟ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་བང་བསྒྲྱིགས་ཡོད།  དྤེ་ནས་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ཡར་ལངས་
ནས་ཁ་ཞྤེ་གྱིས་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་འགོ་ལུགས་དང་མཐུན་པའྱི་ལས་འགན་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་ལ་
དུས་ཚོད་བཏང་ནས ། ལས་དོན་ཡག་པོ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པར་བསགས་བརོད་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།  ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཁྱོན་བསོམས་སྙན་ཐོ་མཇུག་སོང་དགོས་པ་  ༣༣༠ ཐོན་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་ནས་ད་ལན་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་ཕག་
ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ ༢༧༧ གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོར་འཛིན་སོང་གྱིས་རྱིས་བསུབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་
གནང་ཕོགས་དང་འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མར་ཡང་བསར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།  བསོམས་ ༥༣ ལྷག་བསད་ཡོད་པ་
དྤེ་དག་ཀང་མ་འོངས་པར་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལབ་པ་ཙམ་མྱིན་པར ། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡང་
བསར་ཡག་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཐུབ་རྒྱུར་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇ མ་དབ ངས་བཟོ ད་པ ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སབས་ལྔ་པའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་བས་པ་དྤེ ས་མཇུག་བསོམས་ལ་ང་ཚོས་གོས་བསྡུར་བ་རྒྱུ་
ཡོད་པ་རྤེད།  མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།  ཞུ་ཡང་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད།  ང་ལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་མྤེད།  ང་ཚོའྱི་
རྱིས་ཞྱིབ་དྤེ་རྱིས་རོག་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་བསགས་པ་ཡྱིན་ན ། དཀའ་ངལ་རྱིམ་པ ས་ཡོད་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལན་འདྤེབས་
རྤེད་ཚང་མས་ཤྤེས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ངས་གོ་ཐོས་ལྟར་ན་དཔྤེར་ན་ས་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་དངུལ་འབོར་བ་དང་ཅ་ལག་དྤེ་
བཙོང་པའྱི་བྱུང་འཛིན་མྤེད་པ་བས་ཏྤེ་ལོ་མང་པོ་བསགས་ནས་བྱུང་འཛིན་དྤེ་བརླགས་ཤོར།  དངུལ་དྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲ འི་
དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་མཁན་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ངས་བསམ་པ་ལ་བྱུང་འཛིན་དྤེ་ཚོ་ལོ་མང་པོ་ར་ཐུབ་པ་ལ་དཀའ་ལས་
ཁག་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་བྤེད་དུས་ང་ཚོས་འཕལ་འཕལ་དུ་རྱིས་ཞྱིབ་བྤེད་ཐུབ་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་རྤེད་
འདུག སྒྤེར་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་འབོར་འཛིན་དང་བྱུང་འཛིན་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ར་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ལས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་
ངས་གནད་འགག་ཅྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  གྱིས་པ་དྤེ་ང་ཚོ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ལྔ་པ་ཚར་ནས་
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དྲུག་པ་དྤེ་འཕལ་དུ་བཙུག ས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རྤེད།  གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས་པའྱི་སབས་སུ་དང་པོ་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བྤེད་ཚར་གྱི་འདུག  དྤེ་ལ་བལྟ་དགོས་པ་གཅྱིག་རྤེད་འདུག  རྒྱུ་
མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་བ ས་ཚར་ནས་ལྷན་ཁང་དྤེ་ཚོ་ལ་བཏང་།  ལྷན་ཁང་དྤེ་ཚོའྱི་ལན་རགས་
ཟྱིན་དྤེ་སོ་སོ་ལ་བཏང་། དྤེ་ནས་རྤེས་ལ་སོ་སོའ ་ིལྷན་ཁང་གྱིས་ལན་བརྒྱབས་ནས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འབོར་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོའི་བར་ཐག་གཅྱིག་རྤེད།  གྱིས་པ་དྤེར་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་  ༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣  བཙུག་ཚར་བ་
རྤེད། ༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣ གྱི་རྱིས་སྙན་དྤེར་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་རྱིས་ཞྱིབ་བས་ཚར་བ་རྤེད།  གལ་སྱིད་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་ཙམ་མ་གཏོགས་རྱིས་ཞྱིབ་བས་མ་ཚར་བ་ཡྱིན་ན ། ཚོགས་ཆུང་དྤེ ས་ལས་ཀ་ག་རྤེ་བྤེད་
དགོས་པ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ཚར་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ལྷན་ཁང་དྤེ་ཚོ་ལ་ག ཏོང་རྒྱུ་རྤེད། 
ལྷན་ཁང་ལ་བཏང་ཚར་དུས་ལྷན་ཁང་གྱིས་དང་པོ་ལན་རགས་ཟྱིན་ཞྱིག་བརྒྱབས་ནས་དུས་ཚོད་ཅྱིག་འགོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་བརྤེན་ནས་དང་པོ་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་རྱིས་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བས་ཚར་ཡོད་མྤེད། ང་ཚོས་ལྟ་དགོས་
པ་དྤེ་གནད་འགག་རྤེད་འདུག  དྤེ་ང་རང་གྱི་མཐོང་སང་ཞྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  ང་ག་པར་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ངས་འགྤེལ་བཤད་གང་
ཡང་ཞུ་ཡི་མྤེད། དྤེ་དང་མམ་དུ་ཚོར་སང་ཞྱིག་ག་རྤེ་ཡོད་ཟྤེར་ན ། ས་གནས་ཁག་ནས་ལན་བརྒྱབས་ནས་ཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱི་གྤེ་བཏང་ཡོང་དུས། ཁག་ཅྱིག་གྱིས་རྱིྤེས་ཞྱིབ་དྤེ་ལ་ལན་འདྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིས་སྙན་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  
ཁག་ཅྱིག་གྱིས་རྱིས་སྙན་བཏང་སྤེ་ལན་འདྤེབས་གཏོང་གྱི་མ་རྤེད།  གྱིས་ཀ་ཆ་མ་ཚང་བ་བཏང་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན ། འདྱི་ལ་
ལས་ཀ་བྤེད་ཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད། ཁ་ཤས་ལ་ལན་འདྤེབས་ཡོད་ཀང་རྱིས་སྙན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ག་པར་བལྟ་རུ་འགོ།  ཁ་ཤས་ལ་
རྱིས་སྙན་ཡོད་ཀང་ལན་འདྤེབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་བས་ཏྤེ་བཏང་ཡོང་བའྱི་སབས་ལ་ངས་ས་གནས་ཁག་ལ་མར་གོ་
བར་ག་ཚོད་ཅྱིག་འཕོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་བ་ལ་བརྤེན་ནས་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱིས་
ས་གནས་དྤེ་ཚོར་གོ་བར་སྤྲད་རྒྱུ་ལ་འབད་བརོན་བྤེད་དགོས་པ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པ ོ ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ངས་ནམ་རྒྱུན་ནས་སྱིར་བཏང་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞུས་ཀྱི་མྤེད།  དྤེ་སབས་ལ་ཕག་ སྲེལ་
རྣམ་པས་གསུངས་ཚར་ བའྱི་རྤེས་ལ་ཡང་བསར་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་བསར་
ཟོས་ཤིག་མ་བྤེད་ཀ་མྤེད་ཆགས་ས་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་གཟབ་གཟབ་ནན་ནན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས ། སོན་མ་ཕག་ སྲེལ་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་གྱི་འ བོད་སྐུལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ ། ད་ལྟ་སོ་སོའ ་ིངོས་ནས་འ བོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་
མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ས་དྤེ་ཚོ་གལ་ཆྤེ་ཆུང་ག་ཚོད་ཅིག་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་ངས་ཞུས་དགོས་ཀྱི་
མ་རྤེད། ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་གཙོ་བོ་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བྤེད་འདང་ངྤེས་ཡོད་པ་དྤེ་
གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ལས་བྤེད་སྤེ་ཚན་དགུ་ཞྤེས་ནས་ཁོང་རྱིགས་ཚང་གྱི་མཐོང་བཞག་པའྱི་ནང་ནས་
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ལས་བྤེད་བཅུ་ཙམ་ ཞིག་མཐོང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བྱུང་མ་སོང།  དྤེར་བརྤེན་རྱིས་ཞྱིབ་དྤེ་དུས་ཐོག་ལ་བྤེད་མ་ཐུབ་པའྱི་
གནས་སངས་ཆགས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད།  སྱིར་བཏང་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་བྤེད་དང་ལས་བྤེད་གཞན་དག་གྱིས་
ཀར་འད་ཡི་ མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་རྱིས་ཤྤེས་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བྤེད་དུས་དྤེ་ལའང་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་
འཚོལ་ནས་ལས་བྤེད་ཡོད་བསད་མཁན་དྤེ ། ས་ཆ་གཞན་ལ་མྱི་ བཏང་བ་དང་གསར་པ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན ། ས་མྱིག་གསར་
གཏོད་གནང་བ་ལ་སོགས་པ། མདོར་ན་ལས་བྤེད་འདང་ངྤེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  རྱིས་ཞྱིབ་བྤེད་
མཁན་དྤེ་ཚོ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་ཡོང་དུས། ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་གཞུང་འབྤེལ་དང་ཟུར་སོང་སུ་ཡྱིན་ནའང་། མདོར་
ན་དྤེ་ཚོར་ཆྤེ་མཐོང་དང་ཡྱིག་ཆ་དུས་ཐོག་ལ་ཕར་ཕུལ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཁོང་རྣམ་པའྱི་རྱིས་
ཞྱིབ་བས། དྤེར་རྱིས་སྙན་སྤྲད།  དྤེ་ནས་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་ལན་འདྤེབས་གནང་དུས ། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ལ་
ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
བཙུགས་བཞག་པ་ཞྱིག་དང་།  དངོས་གནས་དྲང་གནས་གཞུང་གྱི་སྤེ་ཚན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་
ནང་ནས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ལས་འགུལ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད།  མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་ཀ་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྤེད་ངས་ཧ་གོ ་ཡི་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་མང་ཚོགས་རྱིས་
ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ ་ིཀུན་སོང་དྤེ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་ན་མམ་པའྱི་ཀུན་སོང་
དྤེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡོད་པ་རྤེད།  འབྤེལ་ཡོད་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཚུར་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ནས་དྤེ་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་
གཙང་སྲེལ་བྱ་རྒྱུའི་ཐུགས་སང་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཕོགས་ གཅིག་ནས་རྱིས་
སྙན་དྤེ་ཚོ་མཐུག་པོ་ཞྱིག་འཁུར། དྤེ་ནས་དྤེབ་དྤེ་བང་མཐུག་པོ་ཞྱིག་ཡོད། དྤེ་སད་གསང་མཐོན་པོའ ་ིསྒང་ནས་ ལགས་ཀོག་
བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་གཟྱི་བརིད་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཕོགས་ གཅིག་ནས་རྱིས་ཀྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་ གཞན་ཞིག ་ནས་བསམ་བོ་ཞྱིག་
བཏང་དགོས་དུས། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྱིས་སྙན་དྤེ་ལ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་རྒྱུན་སོང་བྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་
སངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག  རྒྱུན་ལས་ཀྱི་རྒྱུ ན་སོང་བས་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་དུས ། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཐག་མ་ཆོད་པ་དྤེ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ནང་ཐག་གཅོད་པ་
དྤེ་གནད་དོན་ག་རྤེ་ཆགས་འདུག ངའྱི་སྤེམས་ནང་གང་འཆར་གྱི་འདུག་ཅྤེ་ན ། ནམ་རྒྱུན་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་
འབོར་ཉུང་ཉུང་རྤེད་ཟྤེར་མཁན་ཐུགས་ལ་འཆར་བསད་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད།  མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ཟུར་དུ་
ཚུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད།  དྤེ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  མང་ཚོགས་
རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་སུ་ བཀར་ནས་ཆྤེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ནང་གྱི་སྐུ་ངལ་གཅྱིག་
ཀང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཕག་ལས་དྤེ་ལ་ཞྱིབ་བཤྤེར་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྐུ་ལས་
བསོན་ནས་རྒྱུན་ལས་ ལ་དུས་ཚོད་བསོན་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག  ད་ལྟ་མང་ཚོགས་
རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་དྲུག་པ་དྤེ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་དུས་ཐོག་ ལ་འབོར་
གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ད་ལྟ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་གསུངས་སོང་། དྤེར་བརྤེན་ངས་བསམ་ན་མང་
ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཕར་ཡྱི་གྤེ་ཞྱིག་བསོག་བསད་ནས་མདོར་ན་དབུས་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་འབྤེལ་བ་མ་བས་པར་
སྱིད་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བས་ཙང་ལྷན་ཁང་ཁག་སུ་དང་འབྤེལ་བ་བྤེད་ནའང་དྤེ་ལ་ཕར་གསུངས་ནས། དུས་ཚོད་ཆད་བཀག་
བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དུས་ཚོད་འདྱི འི་ནང་ལ་ཡྱི་གྤེ་དྤེ་འབོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན ། 
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ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དུས་ཚོད་ཚོད་བཀག་
བས་ནས་ཡྱི་གྤེ་བཏང་བའྱི་འདྲ་བཤུས་ཚང་མ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་འབོར་ཡོད་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད།) ལགས་རྤེད། བས་ཙང་ཡྱི་གྤེ་མ་འབོར་བའྱི་དོགས་པ་རྣམ་རོག་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཚང་མས་མཁྱྤེན་རོགས་དགོས་ཀྱི་རྤེད། གལ་སྱིད་དྤེ་འདྲ་མྤེད་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ ་ིངོ་བཤུས་ཤྱིག་འབོར་ཟྱིན་དུས། དྤེ་ལ་བདའ་འདྤེད་བྤེད་དགོས་པ་ལས་འགན་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ཐུགས་རྤེ་ཆྲེ་གནང། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སྒྲོ ན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༦ པ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཚིག་
གྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སོ་སོའ ་ིའདས་པའྱི་མས་མོང་ལ་ང་རང་ཚོ་སབས་གཅྱིག་བར་དུ་མམ་འབྤེལ་དང་སྤེ་
ཚན་གཅྱིག་པ་བས།  མཚམས་ཤྱིག་ནས་ལོགས་སུ་ཆགས་བསད་དུས ། འདྱིའྱི་སབས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་པ་ལྷན་
ཁང་གཞན་པ་ལ་གནས་སོས་ཆགས་ནས་མཇུག་སོང་བྤེད་དུས ། ལྷན་ཁང་གཞན་པ་ག་ པར་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ ། དྤེས་
མཐུན་འགྱུར་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གང་ལྟར་ལས་བྤེད་ཅྱིག་ས་གནས་ཤྱིག་ནས་སོ ན་
གནད་བྱུང་སྤེ་གནས་སོས་ས་གནས་ག་པར་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ ། ས་གནས་དྤེས་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགོས་པ་ དྲེ་གལ་
ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་སོ་སོའ ་ིའདས་པའྱི་མས་མོང་ ཆ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  ང་ཚོས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བ་དྤེ་མཇུག་སོང་
བ་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་སོང་།  མཇུག་སོང་མ་ཐུབ་ པར་ལྷན་ཁང་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དུས་དཀའ་ངལ་ ཆྲེན་པོ་
ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་འདུག  དྤེ་མ་འོངས་པར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཚང་མར་འགན་ཡོད་པ་རྤེད།  གང་ལྟར་སྒྲྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
ཡོད་དུས། ག་པར་སྤེབས་ནའང་འགན་ཁུར་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་མུ་མཐུད་ནས་འབྱུང་གྱི་
འདུག 
 དྤེ་ནས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་ཡག་པོ་དང་དུས་ཐོག་ལ་ཡོང་དགོས་པ་དྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྱིས་ཞྱིབ་མང་པོ་ཞྱིག་ལས་བྤེད་ཀྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ནས་ཡར་འཕར་ཏྤེ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེ་ཚོའྱི་ས་མྱིག་སོང་པ་དྤེ་དག་ཏག་ཏག་བཀང་ཐུབ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ གནད་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ང་ཚོར་སོན་མ་
ནས་རྱིས་ཞྱིབ་ཉུང་དགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆ་ནས་ཟུར་སོང་སྤེ་ཚན་དང་མམ་འབྤེལ་
ཁག་ཚང་མ་རྱིས་ཞྱིབ་བྤེད་རྒྱུ་ཆགས་དུས ། མམ་འབྤེལ་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་དྤེ་ལྷན་ཁང་ལས་མང་བ་དང་རོག་པ་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ས་མྱིག་དྤེ་ཚོ་ཏག་ཏག་བཀང་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་ པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
ནས་ངྤེས་པར་དུ་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་འདུག 
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 ད་ལྟ་གལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་རྱིས་རོག་ཆྤེ་ཆུང་གང་འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ལས་བྤེད་མཐོ་རྱིམ་བར་གསུམ་ཚང་མ་ལ་
གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་བས་ནས་ྤེན་བར་ གཏོང་དགོས་ནའང་འདྲ།  ྤེས་པ་གཅོད་དགོས་ནའང་འདྲ།  དྤེ་གཅྱིག་
མཚུངས་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་འགའ་ཤས་ལ་བསམ་ཚུལ་འདུག ང་ཚོ་མ་ཆུང་བས་ཏྤེ་བསད་དུས་འཁྱྤེར་བ་དྤེ་འཁྱྤེར་བ་
རང་རྤེད། འགའ་ཤས་འདྱི་འདྲ་བས་ཏྤེ་འགོ་བཞྱིན་འདུག་ཅྤེས་ལས་བྤེད་ནང་ལ་དགོངས་ཚུལ་རྤེ་ཟུང་འདུག  ང་ཚོ་ལ་བར་
འདྤེད་བས་སོང་།  ཡྱིན་ནའང་འགའ་ཤས་ལྷག་བསད་ཀྱི་འདུག  དྤེར་བརྤེན་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བར་འདྤེད་དང་ྤེས་ཆད་གང་
འདྲ་གཏོང་གྱི་ཡོད་ནའང་ ། དྤེ་གཅྱིག་མཚུངས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་ པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རང་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ ་བ་ཕུ ན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གོང་དུ་ཡར་ལངས་ཏྤེ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་བངས་ཚར་བ་རྤེད།  འགོ་ནས་ཆ་ཤས་གཅྱིག་ལྤེན་
དགོས་པ་ཆགས་སོང་།  དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱིར་བཏང་སད་ཆ་བཤད་སངས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་པར་བརྤེན་ཡར་ལངས་
ནས་སད་ཆ་བཤད་སབས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བལྟ་དུས་འཚབ་ནས་སད་ཆ་དྤེ་ཚོ་བརྤེད་འགོ་ཡྱི་འདུག ངས་གོང་དུ་ལྷག་པ་
དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སབས་དྤེར་འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལའང་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ཏག་ཏག་འགོ་འདུག་དང་མྱི་འདུག་
རྱིས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་པར་བརྤེན་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་དྤེས་དྤེ་དག་ཚང་
མ་མཁྱྤེན་པ་ཡོད་མྤེད་དྲྱི་བ་གཅྱིག་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་གནས་བབ ་ཅིག་གྱི་ཐོག་ནས་ངས་ཞུ་འདོད་ག་རྤེ་བྱུང་སོང་ཞྤེས་ཞུས་ན།  
ད་ལྟ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་གནས་སོས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་གཅྱིག་བྱུང་ བ་རྤེད། ངས་ད་ལྟ་དྤེ་
གནས་སོས་བཏང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ངས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་རྱིས་ཞྱིབ་འགན་འཛིན་ གིས་ བཀའ་བསྡུར་གནང་
ནས། ས་མྱིག་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གནས་སོས་བཏང་བ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་
རྒྱུ་གང་ཡོད་ཟྤེར་ན ། འདྱིའྱི་འོག་གྱི་ས་མྱིག་སོང་པ་དྤེ་བཀང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་
བཞྤེས་རོགས་གནང་།  གནས་སོས་ གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་རྱིས་
ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་སུ་བཞུགས་པའྱི་སབས་ཕག་ལས་གནང་སངས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་སངས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  འཛིན་
སོང་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་སུ་དངོས་སུ་འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་སངས་དང་ཕག་ལས་གནང་སངས་གང་
འདྲ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཕ་གྱིར་ཕྤེབས་སབས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་རྤེས་མ་སོ་སོ་འཛིན་སོང་ལ་སྤེབས་པའྱི་སབས་
སུ། སོ་སོས་བྱིས་པའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་གཙང་མ་བཟོ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་དག་ཚང་
མ་མཁྱྤེན་པའྱི་ཆྤེད་དུ་གནས་སོས་ཕར་ཚུར་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་སྒྲྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་པར་བརྤེན་གནད་འགག་ཅྱིག་
འདུག དྤེ་ངས་ཆ་ཤས་བངས་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
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 དྤེ་ནས་གོང་དུ་ང་རང་གཙོས་པའྱི་ ཕག་སྲེལ་ མང་པོས་སྙན་ཐོ་ ཕལ་མོ ་ཞྱིག་གཙང་མ་ཆགས་པ་དྤེར་བསགས་
བརོད་ཞུས་པ་རྤེད།  དྤེ་དྤེ་ག་རང་གྱི་སྒང་ལ་བསད་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ལས་ས་པོའ ་ིངང་
རྱིས་བསུབ་དང་འགྱིག་པ་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ལ་དོ་ཕོག་
ཅྱིག་འགོ་མྱི་ཡོང་བསམ་པའྱི་ཐྤེ་ཚོམ་ཞྱིག་སྤེབས་སོང་། ང་ཚོས་ཧ་ཅང་གཟབ་གཟབ་བས་ནས་བྱིས་པ་ཡྱིན།  ཡར་སྤེབས་
ཚར་ན་འདྱི་འདྲ་བས་ཏྤེ་རྱིས་བསུབ་གཏོང་གྱི་འདུག་པས། བྱིས་མ་བྱིས་ཨྤེ་ཡོད་བསམ་པའྱི་བར་ཞྱིག་འགོ་ན་ྤེན་ཁ་ཆྤེན་པོ་
མཐོང་གྱི་འདུག  དྤེ་དག་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་འགན་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་དགོངས་པ་མ་བཞྤེས་པ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་དྤེ།  ཡྱིན་ནའང་
དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསར་དུ་གོ་སབས་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་སྱིར་བཏང་འདྱིར་སོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ཏྤེ་གོ་སབས་རག་མ་སོང་། བསར་དུ་གོ་སབས་ལྤེན་དགོས་པ་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ། དྤེ་རྱིང་
གྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གྤེང་དགོས་བསམ་མོད།  ཡྱིན་ནའང་བརོད་གཞྱི་དང་ལས་དོན་གང་དང་འབྤེལ་བ་མ་ཆགས་
པའྱི་ངོ་བོའ ་ིཐོག་ལ་གྤེང་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དང་འབྤེལ་བ་བཏགས་ཏྤེ་ཞུས་དགོས་བསམ ས་
བྱུང། གོང་དུ་ཕག་ སྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཟུར་ཙམ་གསུངས་སོང་།  ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་
མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་སོར་ཡྱིན།  ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་
ཁང་ ༢༠༡༥ ལོར་སྒོ་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་བཙུག་སྤེ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་
བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མང་གཙོའྱི་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ས་གནས་གོས་ཚོགས་ཁག་ལ་ཟབ་སོང་སོད་
རྒྱུ། རང་རྤེའྱི་གཞོན་སྤེས་ཁག་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་རོགས་ས ྤེལ་རྒྱུ།  དྤེ་བཞྱིན་དུ་སོབ་གསོ་གཏོང་རྒྱུ།  དྤེ་བཞྱིན་དུ་མས་
ཞྱིབ་ཀྱི་དྤེབ་རྱིགས་འདོན་སྤེལ་བས་པ་སོགས་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་དུ་
དམྱིགས་བསལ་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་གྱིས ། 
བཀའ་སྱི་གྱིས་ཀྱི་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཚོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡྱིན་ནའ ང་འདྲ། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གྱིས་ཀྱི་འབྤེལ་བ་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་སབས་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཁྱབ་ཁོངས་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་ཁུངས་མམ་དུ་ཁང་
ཁུངས་དང་། འཛིན་ཆས་ཀྱི་ཆ་རྤེན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་རག་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ད་ལྟ་སྒོ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་
ཆགས་འདུག སྒོ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཡང་འབྤེལ་ཡོད་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་རོགས་དངུལ་ཆད་དྤེ་སྒོ་རྒྱག་དགོས་
པའྱི་གནས་སངས་གང་ཡང་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གོས་
ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་འཛིན་སོང་གྱི་འགོ་གོན་དྤེ་གཏོང་གྱི་མྱིན།  གཞན་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་
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ལོ་རྤེ་ལ་འབུམ་བདུན་ཅུ་ལྷག་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་འགན་ལྤེན་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ། བར་ལམ་ནས་
སྒོ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་སད་ཆ་བྱུང་བ་རྤེད། སྒོ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ སྲེལ་པོ་གྱིས་ཡོད་པ་རྤེད།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཡོད་པ་རྤེད།  
ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་འབྤེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་བསམ་ཚུལ་ལ་བོད་ཀྱི་
གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དྤེ་ཐོག་མར་འགོ་བཙུག་དགོས་པ་དྤེ་ཡང་། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན།  སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་ལ་འཇགས་རྒྱུ་དྤེ་སོང་པའྱི་དུས་
ཚོད་དྤེ་ྱིན་དང་པོ་དང་ྱིན་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ཕུལ་གྱི་མྤེད། དྤེ་ཡྱིན་པར་བརྤེན་དྤེ་རྱིང་སོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཕུལ་ཐུབ་མ་སོང་། 

 
ཕྱི ་ལ ོ་ ༢༠ ༡ ༤ ཟླ ་ ༩ ཚེ ས ་ ༢༤ ྱི ན་ག ྱི ་ཐུན་ག ྱི ས ་པ། 

ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན།  མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ལྔ་པའྱི་སྙན་ཐོའ ་ིཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ མཇུག་
སོང་གནང་བ། བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་སོང་གནང་བ་དྤེར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་བས་ནས ། སྙན་ཐོ་དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བགོ་གྤེང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སོར་དྤེར་འདྱིའྱི་རྤེས་སུ་
ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་ རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འབའ་ པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་ མཚན་ལགས་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་
རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སོར་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་མུ་
མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་ལ་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་རང ་གྱི་འགོ་སོང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ང་
ཚོ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་གོས་ཚོགས་ཐྤེངས་མ་གྱིས་ཚོགས། གོས་ཚོགས་ཐྤེངས་མ་གྱིས་ཚོགས་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་འགྤེམས་
སྤེལ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་འཁོར་ཐག་སོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་འགོ་སོང་ལོ་རྤེ་རྤེར་འབུམ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་
དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་འདྱི་སྒོ་
བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། འབུམ་བཅོ་ལྔ་དང་ྱི་ཤུ་ཙམ་གྱི་འགོ་སོང་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་བང་མཛོད་ནས་ཞུ་དགོས་ཐུག་གྱི་རྤེད། དྤེ་
བཞྱིན་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཁང་འདྱི་སྒོ་ བརྒྱབས་དང་མྱི་རྒྱབ་ཀྱི་སོར་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་
དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཐྤེངས་མ་གྱིས་ཙམ་ཞྱིག་གྤེང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་སབས་སུའང་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ཅྲེ་ན། འབྤེལ་ཡོད་སྱིན་བདག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ལྡྱི་ལྱིར་ལས་ཁུངས་བཙུགས་ནས་འཛིན་སོང་གྱི་འགོ་
སོང་འདྱི་གཏོང་རྒྱུ་མྱིན་པ་དྤེ་རྤེད་འདུག ཕལ་ཆྤེར་འགོ་སོང་འདྱི་འབུམ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ས་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་
ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ལ་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ཞྱིག་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང། དྤེའང་
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རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་མས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་བཏོན་རྒྱུ་དང་ ། ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་
འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་ལ་དྤེ་ག་རང་ཞུས་ཡོད།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་ལྡྱི་ལྱིར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སོང་འགོ་
སོང་དྤེ་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་དུ་མྱི་བཅུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་ཁུངས་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
རང་གྱི་འོག་ཏུ་ཟྱིན། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་རྱིས་པ་གྱིས་ཀྱི་ག་ཆ་དྤེ་སོན་རྱིས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཞྤེས་འདྱི་ཡན་ཆད་
ནས་ངས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཞུས་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཞུས་པའྱི་སབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་འདྱིར་ཐུགས་
འདོད་ར་བ་ནས་མྱི་འདུག འབྤེལ་ཡོད་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོར་ཚོར་བ་གང་ཡང་མྱི་འདུག འགྤེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་སུ་གྤེང་སོང་བྱུང་བ་འདྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཁུར་ནས་བསམ་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་འདུག་ ཅྲེས་ཞུས་ཡོད་
དང་མྤེད་ངས་མྱི་ཤྤེས། ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་རོག་རོག་དྤེ་རྱིས་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད།  རྱིས་ཀྱི་འགོ་སངས་ལ་གཅྱིག་འགྱིག་གྱི་མ་
རྤེད། ལས་འཆར་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྲེས་མང་པོ་གཅྱིག་འགྤེལ་བཤད་ བསོན་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོ་རྣམ་
གྱིས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས། བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་འདྱི་
མུ་མཐུད་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འོག་གནས་རྒྱུ་དྤེར། དགོངས་པ་ར་བ་ྱིད་ནས་མྤེད་པའྱི་ཚོར་བ་དྤེ་ང་རང་ལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་
བྱུང་སོང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་གྱིས་ཀྱིས་འདྱི་འདྲ་བས་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ག་
རྤེ་ཡོད་པ་ངས་མྱི་ཤྤེས། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སྱིན་བདག་
གྱི་ཡོངས་ཁུངས་འདྱི་འཇར་མན་ནས་རྤེད། འཇར་མན་ནས་ཡྱིན་དུས ། ད་ལྟ་ལས་ཀའྱི་ངོ་ བོ་དྤེ་འཛིན་སོང་ལ་ཕར་སྤྲོད་རྒྱུ་
ཞྱིག་གོ་ཡི་འདུག གལ་སྱིད་དྤེ་འདྲའྱི་ངོ་ བོ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན ། ང་རང་ཚོའྱི་སྱིན་བ དག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དྤེ་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ ཁང་གི་ ངོ་བོའ ་ིཐོག་ལ་ཕག་དངུལ་གནང་བཞག་པ་གཅྱིག  མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་ངོ་བོ་
གཅྱིག་གྱུར་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་འདྱི་ནས་མུ་མཐུད་ནས་འཛིན་སོང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ལ་ཁ་གཡར་ནས། ལས་ཀ་
འདྱི་ངོ་བོ་གཞན་ལ་སོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་རོགས་དངུལ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ལ་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཚོར་གདྤེང་ཚོད་དྤེ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་དམ།  ངས་ད་ལྟ་འདྱི་འགོ་སངས་ལ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། དང་པོ་ལོ་གཅྱིག་གྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཕལ་ཆྤེར་འཛིན་སོང་གྱི་འོག་ལ་གནས་སྱིད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་རྱིམ་པ་
བཞྱིན་ཕ་རོལ་སྱིན་བདག་གྱི་ངོས་ནས་འགོ་སོང་དྤེ་མ་བཏང་བར་ཆད་རྒྱུའྱི་ཚོད་དཔག་ཅྱིག་ལས་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མྤེད་
ཀང་། ངས་དྤེ་ག་རང་ཚོར་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དྤེ་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༥ 
ལོར་སྒོ་རྒྱག་རྒྱུ་དྤེ ་གཏན་འཁྤེལ་བ་དང་ ། འདྱིའྱི་ལས་གནས་དྤེ་གཞན་ཞྱིག་ལ་སོ་རྒྱུ འི་འགོ་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་ཐ་ན་གོས་
ཚོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་འགོ་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་བང་མཛོད་ནས་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས།  དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁང་ཁུངས་དང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་
དབུས་སའྱི་གོས་ཚོགས་དང་མམ་དུ་འབྤེལ་བ་བྤེད་སངས།  དྤེ་དག་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་ལྟ་བུ་དང་དྤེ་བཞྱིན་
དགོངས་བཞྤེས་ལྟ་བུ་འདྱི་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་རང་ངོས་ནས་བསར་དུ་ཚོར་ཤུགས་ཆྤེན་པོའ ་ིཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར།  བོད་ཀྱི་
གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ཟྤེར་བའྱི་ལས་ཁུངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་སྒོ་རྒྱག་དགོས་བྱུང་བར་ཚོར་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
དང་བོ་ཕམ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོས་གཙོས་པའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་
དུ་མུ་མཐུད་ནས་ར་མ་ཐུབ་པར་བོ་ཕམ་ཆྤེན་པོ་ཡོད།  བོ་ཕམ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུ་
འདོད་བྱུང། དྤེ་བཞྱིན་འབྤེལ་ཡོད་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གལ་སྱིད་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་ན ། ང་
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ཚོར་དྤེ་རྱིང་ྱིན་མ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དགོངས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་མ་སོན་ན་ཏག་ཏག་ ཅིག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ ཅྲེས་ངས་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོ ན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སབས་སུ་བབས་པའྱི་གནད་དོན་དྤེའྱི་སོར་ལ་སྱིར་བཏང་རྤེས་སུ་གསལ་བཤད་ཡོང་
གྱི་རྤེད་དྤེ། གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་གསུང་སངས་དང་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་ཅིག་
དྤེ་རྱིང་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན ། མ་འོངས་པར་ཕག་ལས་གནང་སངས་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རྤེད་དྲན་གྱི་
འདུག དང་པོ་ཞུ་རྒྱུར་གོང་དུ་དངུལ་ཚུར་བྱུང་བ་དང་། འདྱི་ཕན་བུ་ཞྱིག་གོ་བར་འཕོད་མ་འཕོད་ཅིག་བྱུང་ཡོད་ས་རྤེད། བྱུང་
ཟྤེར་བ་འདྱི་དངུལ་དངུལ་རང་བངས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁ་ཤས་ཅྲེག་འཛིན་བ རྒྱུད་ནས་བངས་པ་ཡོད་པ་རྤེད།  
ཡང་ཁ་ཤས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཕར་སྤྲོད་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་ཚུར་བཅག་བཞག་པའྱི་གནས་སངས་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད།  གཞན་འདྱི་རྣམས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སོན་གནང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱིར་
བཏང་ད་ལྟ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་བྤེད་སངས་དང་ ། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་སོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཕྱིར་གཤྱིག་
ཟྤེར་བ་འདྱི་ཡ་མཚན་པོ་ཞྱིག་འདུག་བསམ ས་ནས་འདྱི་གསུངས་དུས ། སྱིར་བཏང་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་
སབས་དྲུག་པ་མར་འགོ་སབས་སུ། ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱི ། ལམ་སོན་བཅས་ཀི་དགོངས་དོན་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད།  
བཀའ་འཁོལ་ཕྱིར་གཤྱིག་ཟྤེར་བ་འདྱི་དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་ལག་དྤེབ་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད། སྱིར་བཏང་གྱི་
བཀའ་འཁོལ་ཡོད་བསད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ནང་ཁུལ་ནས་ཞུ་དགོས་པ་དཔྤེར་ན་དོན་གཅོད་དྤེ་ཚོར་འདྱི་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  
ཨ་རྱི་ནས་ཁྤེ་ན་ཉར་ གནམ་གྲུའྱི་ནང་དུ་འཕུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ། དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ཡང་སྱིར་
བཏང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་མར་ཡོད་བསད་པ་ དང་ཡང་བྤེ་བག་པ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གནས་སངས་ཏག་ཏག་བྱུང་མ་བྱུང་དང་ ། ཛ་
དྲག་གྱི་འོག་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། རྤེས་སུ་ཞུ་ཐབས་མྤེད་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འཇོག་དགོས་ པ་རྤེད། དྤེ་
ནས་སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་བྤེད་དང་དྤེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་གསུངས་དུས ། 
ངའྱི་ལག་ཏུ་ཐོ་ཞྱིག་ཡོད ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་འགོ་དྲན་བྱུང།  ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་
རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་བྤེད་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དང་། གནས་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་
མ་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་གནད་དོན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་མོང་བ་
རྤེད། སབས་དྤེ་དུས་རྱིས་ཞྱིབ་ངྤེས་པར་དུ་བྤེད་དགོས་པའྱི་སྤེ་ཚན་བརྒྱ་དང་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་དང།  ལོ་དང་ལོ་བསྟུན། ལོ་
རྱིམ་བྱས་ནས ་བྤེད་དགོས་པའྱི་སྤེ་ཚན་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོ་གཅྱིག་བཟོས།  བཀའ་ཤག་དང་གོ་བསྡུར་
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གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བྤེད་འདང་མྱི་འདང་གྱི་གནས་སངས་དྤེ་བྱུང་དུས ། སོན་
མ་སབས་དྤེ་དུས་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་ལས་བྤེད་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ཤྱིག་ཡར་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་རྤེད།  
ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་བྤེད་ ༣༩ མ་གཏོགས་གང་ཡང་གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ང་ཚོས་ཡར་མར་མང་པོ་གཅྱིག་
ཞུ་དགོས་ཐུག་པ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ྤེ་ཆར་གནང་བའྱི་ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་
ལས་ཁུངས་སུ་དྲུང་ཆྤེ་གཅྱིག  དྲུང་འཕར་གཅྱིག  ཟུང་དྲུང་བཞྱི།  དྲུང་གཞོན་དྲུག  དྲུང་ལས་བརྒྱད།  སྤེ་ཚན་འགན་འཛིན་
བཅུ་གྱིས།  ལས་དོ་བཅུ་གྱིས།  ལས་དྲུང་བཅུ།  ལས་བ་ལྔ་བཅས་ས་དམྱིགས་  ༥༩ བཏོན་གནང་འདུག  འདྱི་བཏོན་པ་
འདྱིས་ཕལ་ཆྤེར་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་བཀའ་ཤག་གོ་བསྡུར་གནང་ནས་བཏོན་ པ་ཡྱིན་
རྒྱུ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག དྤེ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་གསལ་བསྒྲགས་ནང་དུ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ཆྤེད་དུ་ལས་དྲུང་མང་པོ་ཞྱིག་གསར་
འདྤེམས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་བ་འདྱི་གསུངས་སོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཕན་བུའྱི་སོན་མ་ལས་ལྷག་པའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་དུས་ཐོག་
ལ་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་ཞིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་ཅྲེས་དྲན་ནས་རྤེ་བ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། 
 དྤེ་ནས་ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་གོང་དུ་གཅྱིག་གསུངས་པ་དྤེ་ཡུལ་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་
མཚན་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་གནད་དོན་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  ཡུལ་མྱིའྱི་མཚན་ཡོད་པ་
དྤེ་ཚོ་ཚང་མས་ང་ཚོ་མམ་དུ་གཞག་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང། ཁོ་རང་ཚོས་དུས་ཚོད་འདྱི་དང་འདྱིའྱི་བར་དུ་དངུལ་དྤེ་དག་
ཚུར་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་ཡོད་བསད་པ་རང་རང་རྤེད་མ་གཏོགས ། མྤེད་པ་གཅྱིག་ལ་སྱིར་བཏང་ནས་སོན་མ་ནས་མྱི་
གཅྱིག་གཅྱིག་གྱིས་དངུལ་ཞྱིག་སྤྲད་བཞག་པ་རྤེད། འདྱི་ངར་ཁྱྤེར་ཤོག་ཟྤེར་བ་ཞིག་ར་བ་ྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་ཚོར་
ད་ལྟ་རྱིམ་བཞྱིན་མར་བལྟས་ཡོང་ན། དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་དང་དུས་བཀག་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དུས་ཐོག་
ལ་མ་རག་པ་དང་དྤེ་འདྲའྱི་གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་མང་པོ་ ཞིག་ཆགས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས ། དྤེ་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཚོར་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན ། ང་ཚོར་ཁ་མཆུ་འདྲ་བཙུགས་ཡོང་སའྱི་བཟོ་བལྟ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཐུགས་འཚབ་གནང་
དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཡུལ་མྱིའྱི་མྱིང་ཐོན་འདུག་གསུངས་དུས ། ཐུགས་འཚབ་འདྲ་གནང་བ་དྤེ་ཡུལ་མྱིར་
ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པས ། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་མང་པོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེ་
ཚོར་ཞྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གནས་སངས་ ཀི་ཐོག་ནས་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད་ཅྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བོད་ཀྱི་དཔྤེ་མཛོད་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་སོན་མ་རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་འདྱི་ཞུ་
དགོས་པ་དྤེ། ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་གནས་སངས་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་རྤེད།  ད་ལྟ་འདྱིའྱི་
ནང་དུ་ཁ་གསལ་པོ་བས་ནས་འདྱིའྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ནས་ཆག་ཡང་ཞུ་ཆོག་གྱི་
རྤེད་ཅྲེས་གསུངས་ནས། མ་འོངས་པར་གོས་ཚོགས་སུ་གོ་དགོས་པ་ཞྱིག་བཟོས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  གོས་ཚོགས་སུ་མ་
འཁུར་བར་དུ་དྤེ་གཙང་མ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་སུ་འཁུར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན ། དགོས་པ་མ་རྤེད ། རྒྱ་གར་གྱི་
ཁྱིམས་དང་གནས་སངས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་ན་ཆག་ཡང་གནང་རང་གནང་བཞག་ན ། 
ཤར་རྒྱག་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས ། དྲེ་མིན ་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དཔྤེ་
མཛོད་ཁང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཡྱིན་པ་དང།  འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་སུ་སུ་ཡོད་
པ་དང། ལས་བསོམས་དྤེའང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང།  དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
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རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོའ ་ིནང་དུ་ཡོང་སངས་འདྱི་དྤེ་འདྲ་རྤེད། ཕ་གྱིར་དངུལ་གང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དང། དྤེབ་སྤེལ་གང་དུ་
བས་ཡོད་པའྱི་སད་ཆར་མ་ལྟོས་པར་ང་རང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་གྱི་འགོ་ལུགས་འགོ་སངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་བསད་པ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
 ང་ཚོར་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཟྤེར་ནའང་འདྲ ། བཟོ་ཚོང་སྤེ་ཚན་ཁག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་དགོས་མྱིན་དང་ ། འདྱི་ཕལ་
ཆྤེར་འདྱི་ཡྱིན་ས་རྤེད། ཡྱིན་རྒྱུ་དྤེ་ང་རང་ཚོ་ཆྤེས་མཐོའ ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁ་མཆུ་ཨང་  ༨ པའྱི་གནད་དོན་དང་བཅད་ཁ་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལྤེན་དགོས་པ་དང་ ། དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་
ཅྲེས་འདྱི་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་རྤེ་རྤེ་མ་བཙུགས་པའྱི་
སོན་དུ། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་བཙུགས་དགོས་པ་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་
སྒྲྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ག་རྤེའྱི་དགོངས་དོན་འོག་ལ་བཙུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ།  བཙུགས་བཞག་པའྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་
ཚོགས་ཆུང་འདྱིའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་དང་ག་རྤེར་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་
འབྤེབས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་དུས ། ང་ཚོ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་
ཆུང་སབས་ལྔ་པ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  དང་པོ་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༩ ། ༢༠༡༠ ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་དགོས་ པ་རྤེད་ཅྲེས་
གསུངས་པ་རྤེད།  དང་པོ་འདྱི་གསུངས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་བས་ནས་ཆགས་པ་རྤེད་ ཅྲེས་ཞུས་ན། མང་ཚོགས་
རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་བཞྱི་པས་བདུན་བརྒྱད་ལ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྤེད་དུས་ང་ཚོ་ཧ་ཅང་ལྷག་འདུག  ང་ཚོ་
མང་ཚོགས་རྱིས་ཁ འི ་ཚོགས་ཆུང་སབས་གསུམ་པ་ཡྱིན་ན ། གསུམ་བཞྱིར་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་རྤེད།  ཕྱི་ལོ་  
༢༠༠༣།༢༠༠༤ དྤེ་འདྲ་བྤེད་དུས་ཧ་ཅང་ཐག་རྱིང་ལ་ཕྱིན། མྱི་གཅྱིག་ལ་རྱིས་རོག་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཨ་རྱིར་ཟྤེར་མཁན་
ལྟ་བུ། ཨ་རྱིར་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། དོན་གཅོད་ལ་ཡྱི་གྤེ་བཅུ་བཅོ་ལྔ་བཏང་ནས་མྱི་འདྱི་གང་དུ་མྱི་འདུག་ཟྤེར་མཁན་ལྟ་བུ། 
དྤེ་འདྲ་མང་པོ་བྱུང་དུས། གལ་སྱིད་ང་ཚོ་ཐག་ྤེ་པོར་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན། འགོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱི་
གོས་ཚོགས་རང་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཟོ་ཚོང་སྤེ་ཚན་ཁག་སྒོ་བརྒྱབ ས་པའྱི་
རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱི་གསུང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་རག་མ་བྱུང་ཟྤེར་མཁན་ཡོད་
པ་རྤེད། རྤེས་སུ་བཀའ་ཤག་འཁྱུར་རན་ཁར་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སོན་འདྱིའྱི་ནང་
དུ་བཟོ་ཚོང་སྤེ་ཚན་ཁག་སྒོ་བརྒྱབས་པའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་དྤེར། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་
དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་མར་བཏོན་དུས། ང་ཚོས་གང་ཡང་བྤེད་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སབས་ལྔ་པར་དྤེ་འདྲ་བས་
ནས་ལྷག་པ་རྤེད།  དྲུག་པར་དྤེ་འདྲ་བས་ནས་ལྷག་པ་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་བཟོ་ཚོང་སྤེ་ཚན་ཁག་སྒོ་
བརྒྱབས་པའྱི་གནས་སངས་དྤེར། ཁོ་རང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རྤེད །  དྤེ་མ་གཏོགས་ཁོ་
རང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་སྤེབས་ཀྱི་རྤེད།  ང་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
དཔྤེར་ན་ལྡྱི་ལྱི་ནས་ས་ཆ་ཞྱིག་གྱི་དཀའ་རོག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ས་ཆ་ཞྱིག་བཙོངས་པའྱི་གན ད་དོན་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་
རྤེད། གནད་དོན་དྤེ་ཚོ་ཡར་འགོ་མར་འགོ་ནས་ད་ལྟ་གཙང་མ་ཆགས་པའྱི་ཐོག་ལ། ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུས་ནས་འདྱིའྱི་ནང་
དུ་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་བས་ནས་སོར་བ་ང་ཚོས་ལག་ལྤེན་བསར་དགོས་པ་ཡྱིན་
དང་མྱིན་གྱི་གནས་སངས་འདྱི་དྤེ་འདྲ་བས་ནས་བྱུང་སོང་ཞྤེས་འདྱི་རྤེད། 
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 དྤེ་ནས་ྤེན་བར་དང་ྤེས་ཆད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་སོར་དྤེ་ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོའ ་ིནང་དུ་ཧ་ཅང་གྱི་ནན་པོ་བྱིས་
ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་གཅྱིག་གྱིས་གསུང་གི་འདུག སད་གསང་མཐོན་པོ་འདུག་གསུངས་དུས་ངས་སད་གསང་
མཐོན་པོའ ་ིཐོག་ནས་བཤད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའང་ཞུས་ཡོད་པ་རྲེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་
བཞྱི་པའྱི་ྤེན་བརའམ་ྤེས་ཆད་གང་རུང་བཏང་ནས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་ཞྤེས་རྒྱབ་གྤེར་གནང་བ་ཁག་ལ་ྤེན་བར་ཡྱིན་
ཟྤེར་བ་རྤེ་ཟུང་ཙམ་ལས་བྱུང་མྱི་འདུག་ཀང་། འདྱི་ནས་ྤེན་བར་བཏང་བ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ནས་འགྱིག་པའྱི་ནང་ཕུལ།  
ྤེན་བརའམ་ྤེས་ཆད་གཏོང་དགོས་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་བཞྱི་པའྱི་ཚིག་རྤེད།  འདྱིའྱི་
སོན་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྒྲྱིག་
གཞྱིའྱི་ནང་དུ་སྒྲྱིག་གཞྱི་དྤེ་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་ན། དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་བྤེད་ངོས་བཟུང་ཐྤེར་བཏོན་
ཐོག་ྤེས་ཆད་ཡན་པོར་མ་སོང་བར་གཏོང་དགོས་ཟྤེར་བ་འདྱི་མ་གཏོགས་ཚིག་གཞན་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་མང་
ཚོགས་རྱིས་ཁ འི་ཚོགས་ཆུང་སབས་བཞྱི་པས་གུ་ཡངས་གནང་བ་ཡྱིན་ནམ ། ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ་ྤེན་བརའམ་ྤེས་ཆད་གང་
རུང་བཏང་ན་འགྱིག་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ྤེན་བར་བཏང་བ་རྤེ་ཟུང་ཞྱིག་བྱུང་དུས། ང་ཚོས་དྤེར་ངོས་འཛིན་བས་པ་རྤེད།  
ན་ནྱིང་སྙན་ཐོ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཕུལ་བའྱི་གནས་སབས་སུའང་འདྱིའྱི་གནས་སངས་དྤེར་དགོངས་བཞྤེས་ཡག་པོ་
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག  ྤེས་ཆད་ཡན་པོར་མ་སོང་བར་གཏོང་དགོས་ཞྤེས་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད ། གསལ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  
ཚིག་གཞྱི་འདྱི་ཕྱི་རྱིག་ནང་སོང་ཆགས་འགོ་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་འདུག  བཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཀས་དགོངས་བཞྤེས་
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་འདྱི་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སོན་དང་དྤེ་འདྲ་
བས་ནས་བཀའ་དང་ལྤེན་བས་ནས ། ད་ལན་ང་ཚོ་རྱིས་རོག་མང་པོ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསད་དུས ། ད་ལན་ལན་
གཅྱིག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གནང་ནས ། དྤེའྱི་གནས་སངས་འདྱི་ྤེས་ཆད་གཏོང་སངས་འདྱི་ཡྱིན་
ཞྤེས་གཅྱིག་གྱུར་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གནང་ནས་མར་གཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ད་ལན་ལན་གཅྱིག་ལ་འདྱིས་འགྱིག་པ་བས། མ་
འོངས་པར་ག་རྤེ་གནང་དགོས་དང་མྱི་དགོས་ད་དུང་དགོངས་བཞྤེས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྙན་ཐོའ ་ིནང་དུ་
བྱིས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད་འདྱི་གསུངས་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ྤེན་བར་འདྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་གོང་དུ་གསུངས་པའྱི་ྤེན་བར་འདྱི་
བཏང་ཡོང་དུས ། ྤེན་བར་འདྲ་མྱིན་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  ྤེན་བར་འདྱི་གཏོང་སངས་མྱི་འདྲ་བ་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་རྤེད།  
ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ སོ་སོར་མྱི་འདྲ་བ་འདུག  ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་སྤེབས་ཡོང་དུས ། འགྤེངས་ཤོག་གྱི་བཟོ་ལྟ་
བརྒྱངས་ནས་ཡ་གྱིའྱི་ཐོག་ལ་མྱིང་གཅྱིག་སྤྲད། མ་གྱིར་འོག་ལ་གཞན་ཞྱིག་སྤྲད ། ཕ་གྱིྤེར་བྱིས། འདྱིའྱི་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་
འདུག ཁ་ཤས་ནྱི་ྤེན་བར་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་འདུག  ཁ་ཤས་མང་ཆྤེ་བ་འདྱིར་དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན ། ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བོ་
ཕམ་བྱུང་གསུངས་པས་དྤེ་ལུགས་དགོངས་འཇགས་ཞུ་ཟྤེར་མཁན་ལྟ་བུ་གསུང་སངས་ཞིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ངོས་ནས་ད་ལན་འདྱིར་ངོས་ལྤེན་ཞུས་ནས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འགོ་བསད་པ་འདྱི་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོ་
ཚང་མས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་དགོས་པ་འདུག་མ་གཏོགས། ན་ནྱིང་སྙན་ཐོ་འདྱི་
མར་ཞུས་པའྱི་གནས་སབས་སུ་ྤེན་བར་བཏང་བ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པར་འགྱིག་པར་བཞག་ཡོད་ལབ་དུས ། འགྱིག་མྱི་འདུག་
གསུང་མཁན་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱི་ནང་བཞྱིན་བས་ནས་མར་ཡོང་དུས། དྤེ་རྱིང་ྤེན་བར་འདྱིས་འགྱིག་མྤེད་པའྱི་
བཟོ་ལྟ་བུ་གསུང་མཁན་རྤེས་སུ་གོས་ཆོད་བཞག་དུས ། གང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས ། དྤེ་སོང་བསད་མཁན་ཡྱིན་དུས་
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སབས་དྤེ་དུས་བཀག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ན། འདྱི་ལ་བསྟུན་པའྱི་ང་ཚོས་ལག་ལྤེན་བསར་སངས་ལ་ཁྱད་པར་གཅྱིག་འགོ་
ཡྱི་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་མ་འོངས་པར་ཚང་མས་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རྲེད། 
 དྤེའྱི་རྤེས་སུ་གནད་དོན་མཐའ་མ་ཟྤེར་ནའང་འདྲ། དོན་དག་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་མ་ཞུས་ན་
ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསུངས་པ་དང་གསུང་མཁན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་གནད་
དོན་ཞྱིག་གསུངས་སོང།  གསུངས་དུས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ལྔ་པའྱི་སྙན་ཐོ་དང་།  གནད་དོན་འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་སད་གསང་མཐོན་པོ་དང་སྙན་ཐོ་མཐུག་པོ་དྤེ་འདྲ་འདུག་ ཅྲེས་གསུངས་པ་རྤེད།  མཐུག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད ། ལས་ཀ་མ་
བས་ན་མཐུག་པོ་བཏོན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། གྱིད་ཁུག་ནས་བསད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ྱིད་ནས་མཐུག་པོ་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། འདྱིའྱི་གནས་སངས་འདྱི་ཚང་མས་མཁྱྤེན་དགོས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་ནང་བཞྱིན་དྤེ་ནས་ང་ཚོས་བཏོན་བཞག་པ་འདྱིར་
མཇུག་སོང་བྤེད་སངས་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཞག  གོས་ཚོགས་ནས་ཡང་བསར་བས་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་བཟོ་
སངས་འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་དྲན་གྱི་འདུག མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་འདྱི་བཏོན་པ་རྤེ ས། འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་འཇོག་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་བཞྱི་པའྱི་སྙན་ཐོ་བཏོན་ཡོད་པ་
རྤེད། སྙན་ཐོ་བཏོན་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་བཀའ་ཤག་ལ་མཇུག་སོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཞུས་པ་རྤེད།  ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་སོང་ཤོག་གངས་ ༩༡ ཅན་ཞྱིག་ང་ཚོར་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་བཞྱི་པའྱི་
མཇུག་སོང་འདྱི་སབས་ལྔ་པར་གནང་ཡོད་ཟྤེར་ན་གོས་ཚོགས་ལ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།  གོས་ཚོགས་ལ་གནང་བ་དྤེའྱི་ནང་
ནས་དོན་ཚན་  ༡༣ མ་གཏོགས་ར་བ་ྱིད་ནས་འགྱིག་པ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  འདྱིའྱི་མས་མོང་ལ་ བརྤེན་ནས་ན་ནྱིང་ང་
ཚོས་སྙན་ཐོ་མཇུག་སོང་གནང་སངས་དྤེ་སར་ཡང་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ་ན་ཟྤེར་དུས ། རྒྱུན་ལས་ནས་འགན་བཞྤེས་མཁན་ད་
གྱིན་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འགན་བཞྤེས་པ་དང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་
རྣམ་པ་བས། རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཐྤེངས་ཇྱི་ཙམ་གནང་ཡོད་པ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་སབས་སུ་ད་
ལྟ་གསུང་བསད་མཁན་དྤེ་ཚོས་འགན་དྤེ་ཙམ་བཞྤེས་མ་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་སང་བྱུང།  དྤེ་ཡང་སད་ གསང་མཐོན་པོའ ་ི
ཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། མཐའ་མ་དྤེ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱིས་གནད་དོན་ཞྱིག་གྤེང་བ་རྤེད།  གནད་དོན་འདྱི་གྤེང་
བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས།  ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གོ་སབས་གསུམ་པ་ཕག་བརང ས་པ་དང། ཁ་ཤས་ཀྱིས་དགོངས་པ་
བཞྤེས་ཀྱིན་བཞྤེས་ཀྱིན་ཕག་བརངས་པ་དྤེ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་བས་སོང། ཕལ་ཆྤེར་གནད་དོན་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ཕག་རོང་གྱི་མྤེད་དམ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་བྱུང་བ་སོང་ཙང་གསལ་བཤད་དྤེ་སོན་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་ཕག་རོང་
མཁན་ཚོས་ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་རྒྱུ་རྤེད།  ཡང་ན་བཀའ་མོལ་ཉུང་ཉུང་གསུང་རྒྱུར་ཁྱད་པར་ཞྱིག་བཟོ་ཡྱི་མྤེད་དམ་བསམས་
ནས། ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  གནད་དོན་འདྱི་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱི བ་
ཁང་གྱི་སོར་ལ་རྤེད།  ད་ལྟ་གནད་དོན་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གྤེང་གནང་མཁན་གྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་དྤེ་བོད་ཀྱི་
གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ལས་བྤེད་ཅིག་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཀང་རྤེད། 
ལས་བྤེད་ཀང་རྤེད། གཅྱིག་དྤེ་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱིས་
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འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་གང་བྱུང་བ་རྒྱུན་ལས་སུ་ཞུས་ནས།  རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་པའྱི་ བརྒྱུད་
རྱིམ་ཆ་ཚང་མཁྱྤེན་རོགས་ཡོད་མཁན་དང་།  ཐུགས་བོ་མ་ཁྤེངས་པའྱི་གནས་སངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
ནང་དུ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ལའང་སྐུལ་སོང་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་
རོགས་གྱིས་ཞྤེས་སྐུལ་སོང་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་དུ་གོ་བསྡུར་བྱུང་བའྱི་སབས་སུ་སྱི་
འཐུས་སྒྤེར་སོ་སོར་འདོད་པ་བྱུང་དང་མ་བྱུང། འདོད་པ་ཁྤེངས་དང་མ་ཁྤེངས་འགའ་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད། གནད་དོན་མང་པོའ ་ི
ཐོག་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་རྤེ་རྤེའྱི་འདོད་པ་ཚང་མ་ཁྤེངས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རྤེད།  སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་དུ་གོ་བསྡུར་ག་རྤེ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཡང་མྱིན་ན་སྱི་མོས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ཡང་མྱིན་ན་མང་མོས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོར་བ་ཆྤེན་པོའ ་ིཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་
སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་ཁུངས་སྒོ་རྒྱག་རྒྱུ་དྤེར་བོ་ཕམ་བྱུང་སོང།  དྤེ་དང་མམ་དུ་ཕལ་ཆྤེར་ཚོགས་གཙོ་
ཚོགས་གཞོན་ལ་ཕལ་ཆྤེར་ཚོར་བ་མྱི་འདུག་མདོག་མདོག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང།  རྒྱུན་ལས་ལའང་དྤེ་ཙམ་གྱི་ཚོར་བ་མྱི་འདུག་
མདོག་མདོག་གྱི་གདངས་ཤྱིག་བཏོན་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་དང་མམ་དུ་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱིས་
ཀང་དྤེའྱི་སྐུལ་སོང་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་སོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་གསལ་བཤད་མ་ཞུ་རང་ཞུ་ཞྱིག་རྤེད།  རྒྱུ་མཚན་
གཞན་པ་གང་ཡང་མྤེད།  དངོས་ཡོད་གན ས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་འགོ་དགོས་ཐུག་ གི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་དྤེའྱི་གནས་སངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།   བོ་ཕམ་བྱུང་ངམ་ཞྤེ་ན་ཚོགས་
གཙོ་གྱིས་ལའང་བོ་ཕམ་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་མྱིག་ཆུ་བཏང་ནས་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་མ་གཏོགས་བོ་ཕམ་ཡོང་
གྱི་འདུག གང་ཟག་འདྱིར་ལངས་སོད་མཁན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ནང་
དུ་ལོ་བདུན་དང་ཕྤེད་ཀ་ཙམ་ཞྱིག་འགན་འཛིན་བས་ནས་ལས་ཁུངས་མ་གྱིར་ཇྱི་ཙམ་ཕན་ཐོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད།  དྤེ་
གཞན་ཚོ་ལས་ངས་མང་ཤོས་ཤྤེས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༠༨ བར་དུ་མ་གྱིར་འགན་འཛིན་བས་
ནས་བསད་པ་ཡྱིན།  འགན་འཛིན་བྤེད་པའྱི་སབས་སུའང་ལས་དོན་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བས་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་དང་།  བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན།  ད་ལྟ་ང་ཚོ་འདྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་དྤེ་  
Friedrich Naumann Stiftung རྤེད། འཇར་མན་གྱི་གུ་ཡངས་ཚོགས་པའྱི་སྤེ་ཚན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
བརྒྱུད་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༩༡ ཙམ་ནས་ལྡྱི་ལྱིར་ལས་ཁུངས་དྤེ་འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད།  ལས་ཁུངས་འགོ་བཙུགས་ནས་ཐོག་
མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གང་ཡྱིན་པ་དང་དྤེ་ཚོར་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རྤེད། དྤེར་འགྤེལ་
བཤད་རྒྱག་མྱི་དགོས་པ་བས།  ཡྱིན་ནའང་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་གནས་ཐུབ་ཡོད་དམ་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་
བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་ཡང་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་མྱི་དགོས་པ་ དང་། Friedrich Naumann 
Stiftung ཟྤེར་དུས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་དུ་ Friedrich Naumann གྱི་ཐྤེབས་ར་དྤེའྱི་ལས་ཁུངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རྤེད། ལྡྱི་ལྱིའྱི་ལས་ཁུངས་དྤེ་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད།  ལྡྱི་ལྱིའྱི་ནང་གྱི་ལས་ཁུངས་དྤེ་ལྷོ་ཨྱི་ཤྤེ་ཡ འི་བལྟ་སོང་བ་རྒྱུའྱི་ལས་
ཁུངས་ཤྱིག་རྤེད། ཁོང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ཐའྤེ་ལྤེན་ཌི་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་ལྱི་པྱིན་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཤར་ཡོ་རོབ་ལའང་ཡོད་པ་
རྤེད། ལུང་པ་གཞན་མང་པོའ ་ིནང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའི་ནང་དུ་ཁོ་ཚོའྱི་ལས་རོགས་ཟྤེར་དགོས་ པ་རྤེད་དམ། partner 
མམ་དུ་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོ་བོད་པ་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད།  བོད་པའྱི་གནད་དོན་དྤེར་ད་ལྟ་བར་དུ་
ཁོ་རང་ཚོས་ཧ་ཅང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བས་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཁོ་རང་ཚོས་གསུང ་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  རོགས་པ་གཞན་
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པ་ཚོ་དང་མམ་དུ་འཛིན་སོང་གྱི་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ལོ་  ༢༠ སོན་ནས་མཚམས་བཅད་ཚར་བ་ཡྱིན་ཞྤེས།  འཛིན་སོང་
གྱི་འགོ་སོང་ཟྤེར་དུས་ཁང་ག། ལས་བྤེད་ཀྱི་ག། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་ཁུངས་འཛིན་རྒྱུའྱི་འགོ་སོང།  དྤེ་དག་ཚང་མ་ལས་
གཞྱི་ལག་བསར་བྤེད་མཁན་གྱི་རོགས་པ་དྤེས་གཏོང་དགོས་པ་  partner དྤེས་གཏོང་དགོས་པ་དང་།  ལས་གཞྱི་རང་ལ་
འགོ་སོང་ག་རྤེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་རོགས་ཚོགས་ནས་གཏོང་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེ་སྒྲྱིག་འཛུགས་གཞན་དང་མམ་དུ་
མཚམས་བཅད་ནས་ལོ་  ༢༠ ཐམ་པ་ཕྱིན་ཚར་བ་ཡྱིན།  དོ་བདག་འདྱིར་ལངས་སོད་མཁན་འདྱི་འགན་འཛིན་བྤེད་པའྱི་
སབས་སུའང་ཁྱྤེད་རང་ཚོའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་འགོ་སོང་དྤེ་ཁྱྤེད་རང་ཚོས་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་མོང་
བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བསམ་ཤྤེས་བས། བསམ་ཤྤེས་བས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁོ་རང་ཚོས་དྤེ་བགངས་གནང་བ་རྤེད།  ང་ཚོར་
འདྱིའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་འཛིན་སོང་གཅྱིག་པུར་རོགས་དངུལ་འཚོ ལ་བར་འགོ་དགོས་ན་ལས་བྤེད་ཀྱི་ག་ཆ་
སྤྲོད་རྒྱུ་དང་།  ཁང་ག་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་།  ལས་ཁུངས་འཛིན་རྒྱུའྱི་འགོ་སོང་གཅྱིག་པུ་འཚོ ལ་བར་འགོ་དགོས་བྱུང་ན།  རོགས་
དངུལ་སྤྲོད་མཁན་གྱི་རོགས་ཚོགས་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཁག་པོ་རྤེད།  ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་མ་
གྱིར་དངོས་སུ་ལས་ཀའྱི་ནང་དུ་ཞུགས་མཁན་དྤེ་དག་གྱིས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་འགན་འཛིན་ཚོས་
ཀང་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་འགན་བཞྤེས་མཁན་ཚོ་དང་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་དྤེ་དག་གྱིས་ཀང་
མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གནས་སངས་དྤེའྱི་འོག་ནས་གང་ལྟར་ན་ནྱིང་གཞྤེ ས་ནྱིང་ནས་བས་ཏྤེ་ཁོང་ཚོས་གོས་འགོ་འདྱི་
བཙུགས། དྤེའྱི་རྤེས་ནས་ལོ་གཅྱིག་ད་ལོ་ཕྱི་ལོ་  ༡༠༡༥ ཡྱི་ལོ་མཇུག་བར་དུ། ཕ་གྱིར་ འཇར་མིན ་ནས་ཐག་གཅོད་པའྱི་
སབས་སུ་ཁོ་རང་ཚོར་དངུལ་ར ག་རྒྱུ་དྤེ་ལོ་གསུམ་གསུམ་གྱི་མཚམས་ནས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ནས་བཟུང་འཛིན་སོང་གྱི་འགོ་གོན་དྤེ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོས་གང་འདྲ་བས་ན་དགའ་ཡྱི་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་སད་ཆ་འདྱི་
བྱུང་བ་རྤེད།  འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཐྤེངས་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་མ་གྱིར་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་འགན་འཛིན་དང་ལས་འཆར་འགན་འཛིན་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཡང་
མྱིན་ན་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་སོན་རྱིས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་བས་ནས།  བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་
མས་ཞྱིབ་ཁང་འདྱི་གནས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་མ་གྱིའྱི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་བྤེད།  འཛིན་སོང་གྱི་
འགོ་སོང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དང་།  བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་བཏང་
བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་གྱི་གནས་བབ་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་རྤེད།  བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་སྤེ་ཚན་ཞྱིག ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་འདྱི་གོས་ཚོགས་དང་འབྤེལ་བ་བཏགས་
ནས་བཞག་ཡོད་པ་མ་གཏོགས ། རང་སོང་སྤེ་ཚན་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱིར་ཐད་ཀར་ང་ཚོས་
དངུལ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་དྤེ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཚོགས་གཙོ་དྤེ་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་སྱིད་སོང་ཟུང་འབྤེལ་གྱི་ཚོགས་གཙོ་བས།  དྤེ་ནས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ནང་དུ་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་དང་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན། ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་སྐུ་ཚབ་དྤེ་འདྲ་བས་ནས་
ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ལས་དོན་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་དྤེ་དག་འདྱི་ནས་ཐག་གཅོད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་འཆར་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་
བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དང་  Friedrich Naumann Stiftung ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལས་འཆར་
འགན་འཛིན་དང་མམ་དུ་གོ་བསྡུར་བས་ནས་ས་བོན་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས་གཏན་
འབྤེབས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་འཕད་ས་དྤེ་གང་དུ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཛིན་སོང་གྱི་འགོ་གོན་ཞྤེས་པ་འདྱི་
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རྤེད། འཛིན་སོང་གྱི་འགོ་གོན་ཐབས་ཤྤེས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་
སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ལྡྱི་ལྱིར་གནས་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  འཇར་མན་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་ག་རྤེ་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། དངུལ་སྤྲོད་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟ་གང་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡྱིན།  དྤེར་སོན་མ་སྤྲད་བཞག་པ་ནས་མར་གཅོག་
རྒྱུ་དང་དྤེ་འདྲའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མྤེད།  ག་ཚོད་བར་དུ་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ནྱི་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཕ་གྱིའྱི་གནས་
བབ་ལ་རག་ལུས་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་གྱིན་དྲྱི་བ་དྤེའྱི་ནང་དུའང་ག་ཚོད་བར་དུ་གནས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ།  ག་ཚོད་བར་དུ་ཡོང་
ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ། འདྱི་གསུངས་སོང། ད་ལྟའྱི་འཇར་མན་གྱི་ཆབ་སྱིད་ལ་ཐུགས་སང་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་
ལྟའྱི་སབས་སུ་གུ་ཡངས་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་ཀང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  
འོས་བསྡུ་ཆྤེན་མོ་སོན་མ་དྤེ་ཚོགས་པའྱི་སབས་སུ། ད་ལྟ་ཁོ་རང་ཚོ་ཕ་གྱིའྱི་འགོ་སངས་ལ་སར་ཡང་འོས་བསྡུ་ཆྤེན་མོ་ཞྱིག་
ལ་ཁོང་ཚོར་རྐུབ་སྤེགས་གཅྱིག་ཀང་མ་རག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་རོགས་དངུལ་སྤྲོད་རྒྱུ་དྤེ་གང་ལ་གང་ འཚམ་ཤྱིག་ཆད་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆུ་འགོ་རང་ནས་ཆུ་ཆད་པ་ཡྱིན་ན།  འོག་ལ་ཆུ་རག་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད།  འདྱི་
ཡྱིན་དུས་འདྱི་ག་ཚོད་གནས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་འཇར་མན་གི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སངས་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
ནས་ད་ལྟ་དངུལ་རག་རྒྱུ་དྤེ་རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་འབུམ་  ༨༠ ཡས་མས་ཤྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་ལོགས་ནས་འཛིན་
སོང་གྱི་འགོ་གོན་འབུམ་ ༣༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱིར་བརྒྱ་ཆ་བསོར་བ་ཡྱིན་ན།  བརྒྱ་ཆ་དྤེའང་ཧ་ཅང་
གྱི་ཚད་མཐོ་པོ་འདུག ནམ་རྒྱུན་གྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འཛིན་སོང་གྱི་འགོ་གོན་དྤེ་ཆུང་བ་དང་།  ལས་འཆར་
གྱི་ཐོག་ལ་མང་བ་གཏོང་དགོས་པ།  འདྱིའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཀང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ང་མ་གྱིར་འགན་འཛིན་བྤེད་པའྱི་
སབས་སུའང་འདྱི་གསུངས་མོང་བ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་མ་གྱིའྱི་གནས་བབ་དང་དྤེར་བལྟས་ནས་མཐུན་རྤེན་དྤེ་འདྲ་
ཞྱིག་མ་སར་བ་ཡྱིན་ན། ལས་འཆར་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་རག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་མཐུན་རྤེན་དྤེ་འདྲ་
ཞྱིག་སར་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབྤེལ་བར ། བོད་
ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་འགོ་སོང་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་འབུམ་བཅུ་གཅྱིག  བཅུ་
གྱིས། བཅུ་གསུམ་ཞིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བྤེད་དུས་ལས་འཆར་རང་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་སོང་ཇྱི་ཙམ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་
འདུག་གམ། འཛིན་སོང་ལ་འགོ་སོང་ཇྱི་ཙམ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། དྤེའྱི་གནས་བབ་དྤེའང་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་མདོ་དོན་གང་རྤེད་དམ། བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་དང་ཁ་པའྱི་
འགོ་སོང་དྤེ་གནས་ཚུལ་གསར་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་གནས་ཚུལ་སྤེབས་རྒྱུ་དྤེ་དངོས་གནས་བས་ན་ཕྱིས་པོ་ཆགས་
པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  གལ་སྱིད་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་མ་གྱི ར་
གནས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན།  དྤེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་ཞྱིག་ཁྱྤེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེར་བལྟ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་གོས་བསྡུར་བས། ཐག་གཅོད་
བས་ནས་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་མཐའ་མ་རྤེད། སྒོ་རྒྱག་རྒྱུ་དྤེ་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤།༡༢།༣༡  
ལ་སྒོ་རྒྱག་རྒྱུ་རྤེད། ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་རྤེས་མ་བར་དུ་སྒུག་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་
སྒོ་བརྒྱབས་ཟྱིན་པ་རྤེད། སྒོ་བརྒྱབས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་སར་གསོ་བྤེད་དགོས་བྱུང་ན་ཁག་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ག་
རྤེ་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་བའྱི་སད་ཆ་དྤེ་རྤེད།  འདྱིའྱི་རྤེས་སུ་འགོ་སངས་དྤེ་གང་འདྲ་བས་ནས་འགོ་ཡྱི་རྤེད།  ཚོགས་གཙོ་
གྱིས་ལ་ཚོར་སང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཕལ་ཆྤེར་ཕ་གྱིར་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཀང་གསུངས་སོང་
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ཞྤེས་པ་དྤེ་དྤེའྱི་རྤེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་དུས། དངུལ་དྤེ་ཆ་ཚང་འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་གྱིས་བཞྤེས་པ་ཡྱིན་ན་ཞྤེས།  འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཞྤེས།  འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་རང་གྱིས་སངས་འཛིན་
གནང་། རྱིས་དང་ཚང་མ་ཕ་གྱིར་  Friedrich Naumann Stiftung ནམ་རྒྱུན་གྱི་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སངས་དང་མྱི་འདྲ ་
བའྱི་དམ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བསགས་བརོད་བྤེད་འོས་པ་ཞྱིག་ལ་ཁོང་ཚོའྱི་རོགས་པ་ཚང་མའྱི་ནང་ལོགས་ནས་
བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་འདྱི་རྱིས་ར་མཁན་ཡག་ཤོས་དྤེ་ཡྱིན་ཞྤེས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་
མ་འཚོག་ན་མ་གཏོགས་དྤེ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྱིས་ལ་སངས་འཛིན་ཞྱིག་ཀང་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དྤེ་མྱི་དགོས་པ་བས།  འཛིན་སོང་རང་གྱིས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས ། 
འཛིན་སོང་གྱིས་འབུམ་བརྒྱད་བཅུ་ཙམ་དྤེ་འགོ་སོང་གང་འདྲ་བས་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད།  ལས་འཆར་རང་ལ་
ཚན་པ་གང་དང་གང་། ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་གང་ལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། ནང་སྱིད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ག་རྤེ་གཏོང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། དྤེ་འཛིན་སོང་རང་གྱིས་ལས་འཆར་བཟོས་ནས་གཏོང་རྒྱུ་བས།  མང་བ་ཞྱིག་གང་ལྟར་སོན་མའྱི་བོད་
ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ལས་གཞྱི་ག་རྤེ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་རང་ལ་གཞྱི་བཅོལ་ནས་མར་
འགོ་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་འདྱི་ Friedrich Naumann Stiftung ནས་ཚུར་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ།  འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གཅྱིག་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་དངུལ་རག་དགོས་པ་
དྤེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཏག་ཏག་རག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་སོང་དྤེ་བོད་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད།  
དྤེ་ས་ཁུག་འདྱི་ནས་བླུགས། འདྱི་ནས་ཞུས་པ་དང་གཅྱིག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།  དྤེ་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་གཞན་
ཞྱིག་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་དྤེ་མ་རྤེད།  ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད།  ཁ་སང་
ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ་དྲུག་པའྱི་ནང་དུ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གསུམ་འདྱི་ནས་མར་ཕྤེབས།  
བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་འགན་འཛིན་དང་ལས་འཆར་འགན་འཛིན་གྱིས་ཀྱི་
མཐུན་འགྱུར་འོག་ནས ། མ་གྱིར་རྒྱ་གར་དཔོན་རྱིགས་ཚོ་དང་མཇལ་འཕད་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ འཐུས་མྱི་ཚོ་དང་
མཇལ་འཕད་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་སྤེལ་བ་རྤེད། དྤེའྱི་སབས་སུ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་
བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཇྱི་ཙམ་ཡྱིན་པ། མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུ་དང་དྤེ་འདྲ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དུས་
རྒྱུན་དུ་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་མམ་དུ་འབྤེལ་བ་བ་རྒྱུ། སབས་སབས་སུ་ལྡྱི་ལྱིར་གནད་དོན་གལ་ཆྤེ་བའྱི་ཐོག་ལ་
བགོ་གྤེང་ཚོགས་འདུ་བསོང་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་དང་མམ་དུ་འབྤེལ་བ་
བ་རྒྱུ་དྤེར་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། མ་འོངས་པར་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་པ་དྤེ་དངོས་གནས་
ཀྱི་སྤེམས་འཚབ་ཅིག་རྤེད། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱི་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ལྡྱི་ལྱིའྱི་ལས་ཁུངས་འཕགས་ བོད་འབྤེལ་མཐུད་ ལས་
ཁང་མ་གྱིས་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེར་ལས་འགན་ཆྤེ་བ་ག་རྤེ་བཀུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་འཛིན་སོང་གྱིས་བོད་ཀྱི་
གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་སྒོ་བརྒྱབས་པའྱི་ྤེར་ལྤེན་ལ་བརྤེན་ནས ། མ་གྱིའྱི་ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་མྱི་
འགོ་བ་ཞྱིག་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་ག་རྤེ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བསམ་བོ་ག་
རྤེ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོའྱི་གས་དྤེ་དག་བང་ ཞིག་སྒྲྱིག་དགོས་ པ་རྤེད། གོས་ཚོས་ཀྱི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་བྤེད་
དགོས་ཀི་འདུག  ཚོགས་གཙོ་སྒྤེར་གྱི་ངོས་ནས་བསམ་བོ་མ་བཏང་བ་དྤེ་འདྲ་མྱིན།  བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད།  དོན་དག་
བསྒྲུབས་དང་མ་སྒྲུབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་བྤེད་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་
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ངོས་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུ་འགའ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རྒྱ་གར་
གྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་དང་འབྤེལ་བ་བ་རྒྱུ་དྤེ་དག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  དོན་གཅོད་ངོས་ནས་ལས་འགན་ཇྱི་ཙམ་
ཞྱིག མྱི་འཐོལ་པ་འཇུག་དགོས་པ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ཡང་མྱིན་ན་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་སུ་མྱི་འཐོལ་པ་
བཅུག་ནས་དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་འབྤེལ་བ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བར་བལྟ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེར་འཐུས་ཤོར་འགོ་
ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་གཞན་ང་ཚོས་ཐབས་ཤྤེས། དཔྤེར་ན། ལས་བྤེད་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་གྱི་ག་ཆ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཀང་
ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ལྡྱི་ལྱིར་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས་ར་རམ་ས་ལ་རང་ལ་ལས་ཁུངས་བཙུགས་ནས་ང་ཚོས་ལས་འཆར་
དྤེ་དག་བང་སྒྲྱིག་ན་ཞྤེས། གང་ལྟར་ལས་བྤེད་གཅྱིག་གྱི་ག་ཆ་སྤྲོད་རྒྱུར་སོབ་སོན་རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱི་ག་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ནའང་། ཟླ་བ་གསུམ་བཞྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་གྱི་ཆྤེད་དུ་དྤེ་འདྲ་ག་དགོས་ན་དྤེར་ག་ཆ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རྤེད་མ་གཏོགས།  རྒྱུན་
ལྡན་གྱི་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོར་ག་ཆ་ར་བ་ྱིད་ནས་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཁོང་ཚོས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ ་ིཐོག་ནས་
གསུང་གྱི་ཡོད་སབས ། ང་ཚོར་ཐབས་ལམ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་མ་བརྤེས་པ་རྤེད།  ཐབས་ལམ་དྤེ་ལས་དྲགས་པ་ ཞིག་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སོང་གྱི་འགོ་སོང་འདྱི་ནས་གཏོང་རྒྱུ་བས། འཛིན་སོང་གྱི་འགོ་སོང་འདྱི་ནས་གཏོང་རྒྱུ་བས་པ་ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟ་མ་གྱིར་འགན་འཛིན་དང་ལས་འཆར་འགན་འཛིན་གྱིས་ཀྱིས་ལས་ཀ་མུ་མཐུད་ནས་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་
རྤེད། འཛིན་སོང་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་བཟོས་ནས། ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་
ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་སོན་རྱིས་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྲོད་དགོས་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མར་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་
པ་རྤེད། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ནས་གསོལ་ཕོགས་ཕུལ་རྒྱུའྱི་སོན་རྱིས་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ད་ལྟ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་
ཚོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སངས་ཚང་མ་མཁྱྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་རྤེད་མ་གཏོགས། ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གྱིས་ཀྱིས་དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་ཚོར་བ་ཙམ་ཡང་མྤེད་པ།  ཁོ་ཚོས་སྒོ་རྒྱོབས་ལབ་ན་རྒྱ བ་ཆོག་ཆོག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ར་བ་ྱིད་
ནས་མ་རྤེད། གོ་བསྡུར་རྱིམ་པ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱུ་མཚན་གཞན་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དངོས་ཡོད་གནས་
སངས་དྤེ་ག་རང་དང་བསྟུན་ནས་ཐག་གཅོད་བས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེའང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་
ནས་ཐག་བཅད་པ་ཞྱིག་རྤེད།  རོགས་ཚོགས་དང་མམ་དུ་སད་ཆ་བཤད་ནས་ཐག་བཅད་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས།  
ཚོགས་གཙོ་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་གྱིས་ཐག་བཅད་བཞག་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་མ་
འོངས་པའྱི་ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་མྱི་འགོ་བར་འཛིན་སོང་དང་མམ་དུ་ཏན་ཏན་ང་ཚོ་གོ་བསྡུར་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད།  
དྤེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་རང་གྱི་ངོས་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་ག་རྤེ་འདུག་གམ།  གང་འདྲ་ཞྱིག་བྤེད་ཐུབ་ས་རྤེད།  ལས་དོན་
ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་མྱི་འགོ་བ་དྤེར་བལྟ་རྒྱུ་རྤེད།  གསལ་བཤད་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་མྱི་ཡོང་
ངམ་བསམས་བྱུང་། 
 དྤེ་རྱིང་འདྱིར་གྤེང་སོང་བས་ནས་ཐག་གཅོད་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གནད་དོན་འདྱི་
རྤེད། ཡང་དྤེ་ག་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་བགོ་གྤེང་ཟུར་དུ་ཚུགས་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་ག་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཟུར་དུ་འོས་བསྡུས་ནས་
ཐབས་ཤྤེས་གཅྱིག་ཀང་འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མུར་ཐག་གཅོད་བས་པ་གཅྱིག་པུས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་
ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་གསུང་དགོས་པ་རྤེད།  བོ་ཕམ་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་ལའང་
ཡོད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚང་མར་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས།  མ་གྱིའྱི་ལས་ཁུངས་
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སྒོ་རྒྱག་དགོས་པ་དྤེར་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་གྱིས་ལ་ཚོར་བ་ར་བ་ྱིད་ནས་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་ཞིག་ཆགས་
ཀྱི་མྤེད་ཅྤེས་གསལ་བཤད་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇ ྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ལྔ་པའྱི་སྙན་ཐོའ ་ིཐོག་ལ་ལྤེགས་གསོལ་བསགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དྤེར་མང་ཚོགས་ རིས་ཁྲའི་ ཆོགས་ཆུང་སབས་ལྔ་པའྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པ་ཞྱིག་གནང་བར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ནས་ལྤེགས་གསོལ་བསགས་བརོད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོན་གུན་གསབ་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཤོག་ལྷྤེ་  ༧༣ གྱི་
ནང་དུ་གསལ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་འདྱིའྱི་གནད་དོན་དྤེ་གོས་ཚོགས་རང་ནས་ཐག་གཅོད་བྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་
དྤེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་མྤེད་པ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཟྤེར་དུས་གང་ལྟར་ད་ལོ་འབྱུང་འགྱུར་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ངྤེས་པར་དུ་སྤེབས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།  གྱིས་
པ་དྤེ་རྱིས་ཁ་དྤེ་དག་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་དང་དོ་ནན་པོ་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ལ་རག་ལུས་པ་རྤེད།  
རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཚགས་ཚུད་པོ་དོ་ནན་པོ་ཡོང་བར་བྤེད་པ་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་མྱི་འགོ་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་བྤེད་དུས་མྱི་
འགོ་དྤེ་ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན ། སོ་སོ་ལོ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་བསད་པའྱི་མས་མོང་ལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  གང་དགོས་པ་དྤེ་སབས་དྤེ་དུས་རག་གྱི་མྱི་འདུག  ད་ལན་ས་དམྱིགས་  ༥༩ ཐོན་འདུག ༥༩ 
འཆར་འབུལ་ཞུས་ནས་ ༥༩ བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག གཅྱིག་བས་ན་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་འདྲ་
ཟྤེར་དུས་ལྷ་རབས་བྱུང་ན་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ས་དམྱིགས་གང་ཕུལ་བ་དྤེར་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཐབས་ངྤེས་པར་དུ་
དགོས་པ་ཞྱིག་དང་ ། ས་དམྱིགས་སྤྲད་པ་ད་ལྟ་  ༥༩ བཀའ་འཁོལ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་རྱིང་ ༥༩ ཡོད་ན་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་
རྤེས་སུ་ ༥༩ ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན ། ཚོད་དཔག་ཐུབ་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐབས་ལམ་དྤེར་ས་དམྱིགས་གཅྱིག་ནས་མྱི་གཅྱིག་དྤེ་རྱིང་དགོངས་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། ས་
དམྱིགས་འདྱི་མ་ཁྤེངས་པའྱི་བར་ལ་ྱིན་གའྱི་ཐོག་ལ་བསོ་ གཞག་བྤེད་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཚགས་ཚུད་པོ་
ཡོང་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་དྤེ་འདྲའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འཆར་འབུལ་
ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུར་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན ། ལས་བྤེད་གཅྱིག་
གསར་འདྤེམས་བྤེད་རྒྱུར་དུས་ཚོད་མང་པོ་འགོར་གྱི་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འདྱི་
ནས་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལན་འདྤེབས་འདྱི་ཏག་ཏག་མ་ཡོང་དུས་དབོར་འདྲྤེན་འགན་འཛིན་བྤེ་བག་པ་འདྱིའྱི་ལས་ཡུན་གྱི་རྱིང་ལ་
རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ཆ་ཚང་ ཞིག་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་
དུས་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་
དབོར་འདྲྤེན་འགན་འཛིན་འདྱི་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་སུ་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོང་བསད་སྤྲོད་བསད་ཐོག་ནས་ཟུར་
དུ་བཏོན་ནས་ཞུ་དག་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་བཟོས་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་ གི་འདུག དྤེ་ནས་རྱིས་
ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་འདྱི་ད་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཕོགས་བསོད་ལ་འགོ་ཡྱི་
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ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་སབས་སུ་སྙན་ཐོ་འདྱི་བསམས་པ་ཡྱིན་ན་མཇུག་གནོན་འདྱིྤེར་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག  གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ལས་ཀ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན ། ཚང་མས་འཕར་གྲུ་མམ་འདྤེགས་ཞུ་
རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་སབས་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་དཔྤེར་ན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ན། ད་ལྟ་ལ་དྭགས་མམ་འབྤེལ་
དྤེའྱི་བར་ནས་སྒོར་མོ་གྱིས་གསུམ་ཙམ་པད་ཤག་ལྔ་བཅུ་དྲུག་བཅུ་དྤེ་འདྲ་འདུག ད་ལན་ང་གྱིས་ྤེ་ཆར་མར་ཕྱིན་པ་རྤེད། 
དྤེ་འདྲའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་ལག་པར་འབོར་བྱུང་ཞུས་ན ། འདྱི་ཏན་ཏན་གཙང་མ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག བས་ཙང་འདྱི་དང་འདྱིས་མཚོན་པའྱི་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཕོགས་བྱུང་ན་ཡ ག་པོ་ཡོད་ས་རྤེད་ཅྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྒྲོ ལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་མང་ཚོགས་རྱིས་ ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོར་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་རོག་ཞྱིབ་གནང་བ་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་གསུངས་ཚར་བ་ཁག་ཅྱིག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། འདྱི་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་སོན་
མ་ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལོ་གྱིས་རྤེའྱི་མཚམས་ནས་ལས་
འབོར་མས་ཞྱིབ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་དུས ། ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་གནང་ནས་ས་དམྱིགས་གང་
འདྲ་ཞྱིག་ལ་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལོ་གྱིས་ རིང་གནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་
དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་ཀྱི་གནས་
སངས་ཐོག་ལ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཤོག་གངས་གྱིས་གསལ་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  ཤོག་གངས་ ༧༣ འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྙན་ཐོ་ཕུལ་བའྱི་ནང་ལོགས་ལ་རྱིས་བསུབ་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་
ཞྱིག་གསལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ནས་ཤོག་གངས་  ༡༢ ཀྱི་ཀ་པའྱི་ནང་དུ་ སྦར་སྱིལ་དང་ཧྥ་རན་སྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་
ལས་དོད་གུན་བསབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཁང་དོད་དང་ཁལ་འབབ་འབུལ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་
གསལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་གལ་སྱིད་  ༧༣ འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་མང་པོ་གཅྱིག་གྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཡོད་པའྱི་དགོངས་དོན་གཞྱིར་བཟུང་གོས་ཚོགས་ལ་ཕྤེབས་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་དུས ། 
མ་འོངས་པར་འདྱི་ཐག་གཅོད་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྱིའ་གནས་སངས་འདྱི་དང་སྒང་གྱི་ཀ་པ་དྤེ་གཅྱིག་ འགྱུར་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ལས་བསོམས་འདྱིའྱི་ཟུར་འཛར་འདྱིར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་མང་ཚོགས་
རྱིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ལྔ་པ་ཚུགས ། འདྱིའྱི་རྤེས་སུ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐུགས་བཞྤེས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་འབུམ་  ༨༥ 
ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚོར་ལག་སོན་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱིར་མར་བལྟས་ཡོང་དུས་གཅྱིག་སོ་སོ་ཡྱིན་ན་ཚོར་བ་ག་རྤེ་སྤེབས་སོང་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱིས་ཚང་མས་ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན ་ཡུན་རྱིང་པོ་ནར་འགངས་སུ་མ་སོང་བའྱི་
མྱི་གཅྱིག་མྱི་འདུག  རྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
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འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་འདྱི་གསུངས་སོང།  ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་སབས་སོན་མ་རང་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་དང་བཀའ་ཤག་སྐབས་མང་པོའ ་ིགནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་བགྤེས་ཡོལ་ལ་ཕྤེབས་ཚར་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ྤེན་བར་
གཏོང་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། བདྤེ་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་བཏང་རང་བཏང་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་མ་ཕྱིན་པའྱི་ངང་ནས་དྲན་པ་གསལ་པོ་ཡོད་ཐོག་དྤེར ། སོ་སོའ ་ིགནས་
སབས་སུ་གནས་ཚུལ་གང་དང་གང་བྱུང་བ་དྤེ་དག་འགན་ བཀུར་ལན་འདྤེབས་རྤེད ། རྱིས་རྒྱག་རྒྱུ་རིགས ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་
འདྱི་ཡག་པོ་དང་རན་པོ་དང་ འཚམས་པོ་ཡོད་དུས ། ཁ་སང་ང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཕོགས་བསོམས་དྤེར་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་མར་
ཆོག་མཆན་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གཙོ་བོ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་འཁུར་ཆྤེ ར་
བཞྤེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་གནང་བ་ཡྱིན་དུས། དྤེར་སོ་སོ་ཡྱིན་ན་ལྤེགས་གསོལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འདྱི་དྤེ་བཞྱིན་
གྱི་རྱིས་པ་ཚོ་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ལས་ཁུངས་ཕྱི་ལོགས་ལའང་སོ་སོའ ་ིལག་ཐོག་ཁ་པར་རང་གྱི་ཐོག་ནས་
དྤེ་དག་ཕར་མཇུག་འདྤེད་གནང་ནས་དངོས་གནས་སྐུ་ལས་བསོན་སོང། དྤེ་དག་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་
པར་ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་དྤེ་དག་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོར་ལན་རྒྱག་མཁན་གཅྱིག་དང་ ། རྱིས་པ་གཅྱིག་ པུར་འགན་དྤེ་མ་
བསལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚང་མས་ འཕར་གྲུ་མམ་འདྤེགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགན་དྤེ་ཁུར་བ་ཡྱིན་ན ། དྤེ་བཞྱིན་གྱི་མགོགས་པོ་
གཙང་མ་ཆགས་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཞྱིག་མཐོང་བྱུང།  དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
གནས་སངས་ཤྱིག་སྤེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་འདྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ལའང་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་
བ་རྤེད། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་སང་ལས་འགུལ་སྤེལ་བར་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་སོ་སོའི་བསམ་ཚུལ་འདྱི་
རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུ་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས ་ཀྱི་ཡོད།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་མ་གྱིར་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
འཕགས་བོད་འ བྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་འདྱི་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་དགོས་ པ་འདུག འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་
ནང་དུ་འགན་འཛིན་དང་དྤེ་དག་བསོ་གཞག་སབས་ ལ་གཞོན་སྤེས་ ཀང་ཡོད་པ་རྤེད ་ལ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འགན་ཁྱྤེར་མཁན་
རྒན་པ་དྤེ་འདྲ་བསོ་དགོས་པ་འདུག་ཅྲེས་དྲེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་རྤེད།  འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་སུས་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ར་
དོན་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་འཕར་གྲུ་མམ་འདྤེགས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་རང་ལ་གནད་དོན་མང་པོ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ད་ལྟ་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཆྤེད་དུ་ལངས་
པ་ཡྱིན། འདྱི་ད་ལྟ་ང་ཚོ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁ འི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ལྔ་པའྱི་སྙན་ཐོའ ་ིཐོག་ལ་ང་ཚོ་སབས་སོན་མའྱི་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གོས་ཆོད་བཞག་ནས་འདྱི་གཞྱི་བཟུང་གྱིས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ་འབོར་བསད་པ་
དྤེ་དག་ཆ་ཚང་བལྟས་ཡོང་དུས ། ཐོག་མར་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁ འི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ལྔ་པར་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་
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བཞག་པ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དོན་གནད་  ༡༣༨༢ ཡོད་པ་དང་ ། དྤེ་ནས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁ འི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ལྔ་པས་དོན་
གནད་ ༧༢༡ གཙང་སྤེལ་ཐུབ་པ་དང།   རྤེས་སུ་དོན་གནད་  ༥༨༡ གཙང་མ་ཆགས་ནས་ད་ལྟ་དོན་གནད་  ༧༤ མ་
གཏོགས་ལྷག་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་ (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཁ་རྒྱག་རོགས་གནང།  སྒྲ་
ལ་ཧ་ཅང་གྱི་གནོད་ཀྱི་འདུག ཐྤེངས་མང་པོ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།) གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་དྤེར་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བསགས་བརོད་གནང་སོང་ལ།  སོ་སོ་རང་ྱིད་ཡྱིན་ནའང་དྤེར་བསགས་བརོད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་བྤེད་རྣམ་པ་དང་།  ལྷག་པར་དུ་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེ་བཞྤེས་
གནང་ནས ། གང་ལྟར་ལས་དོན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ལ་སོ་སོའ ་ིཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དང་འབྤེལ་ནས་ང་རང་ཚོས་འདྱི་འདྲ་བའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུའྱི་རྱིས་
ཀྱི་ལམ་ཁ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་མ་སོང་ནའང་ཆ་ཚང་བཟོས་བསད་པར ། བཀའ་ཤག་སབས་སོན་མར་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་དྲྱིན་ཆྤེ་
ཞྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། དྤེ་ནས་དོ་བདག་སོ་སོར་མཚོན་ན། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ལྔ་པའྱི་ནང་
དུ་ལས་ཀ་བྤེད་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། སབས་དྤེ་དུས་སོ་སོར་བོ་སྤེས་དང་མོང་ཚོར་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོབ་པའྱི་ནང་
ནས་མོང་ཚོར་གྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་སྙན་ཐོ་བཏོན་བཞག་པ་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ད་མང་ཆྤེ་བ་ཟྤེར་རྒྱུ་
མྱི་འདུག  བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཞྱིག་དོ་བདག་ལས་བྤེད་སོ་སོས་ཕར་ཚུར་གཅྱིག་ལོག་ལོག་སུད་སུད་བས་བཞག་པའྱི་
གནད་དོན་ཞྱིག་ར་བ་ྱིད་ནས་ཆགས་མྱི་འདུག ཁོ་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སངས་ཤྱིག་དང་ལས་དོན་མཇུག་སོང་ཐུབ་ དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་
གནད་དོན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་སན་སྤེབས་བསད་པ་རང་རང་ཞྱིག་རྤེད་འདུག འདྱི་ངས་ག་རྤེ་བས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་
ན། མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གོ་བར་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག  རྱིས་རོག་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕལ་ཆྤེར་གཞུང་གྱི་
དངུལ་དྤེ་གཅྱིག་གྱིས་ བཟས་འགོ་ཡྱི་མྤེད་འགོ་བསམ་བསམ་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ ཞིག་ཏན་ཏན་འདུག  འདྱི་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲ་
ཞྱིག་རྤེད་མྱི་འདུག་བསམ་བསམ་གྱི་སོ་སོར་མོང་ཚོར་གཅྱིག་བྱུང།  མོང་ཚོར་གྱིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་བྱུང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། 
སབས་དྤེ་དུས་ཀྱི་ང་ཚོའི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་ཀ་འདྱི་མར་བས་ཡོང་དུས། དཀའ་ལས་ཁག་ས་གྱིས་
ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཐོག་མཐའ་གྱིས་ལ་བྱུང།  གཅྱིག་འདྱི་རྱིས་ཀྱི་གནད་དོན་འདྱི་གཙང་མ་བྤེད་མ་ཐུབ་པར་ལོ་མང་པོ་འགོར་
བསད་པ་དགུ་བཅུ་གོ་གཅྱིག་གོ་གྱིས་ཞྱིག་ནས་གནས་སངས་ལྷག་ནས་དྤེ་ནས་མཇུག་འདྤེད་བྤེད་སའྱི་ཡུལ་མ་རག་པ་དྤེ་
འདྲ་ཞྱིག་དང་། གང་ལྟར་རྱིས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ཡུན་རྱིང་པོ་ལྷག་བསད་པའྱི་དབང་གྱིས་རྱིམ་པས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་
མ་ཐུབ་པར་ལྷག་བསད་པའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་རྤེད།  གནད་དོན་གྱིས་པ་དྤེ་མགོགས་པོ་བྤེད་རྒྱུ་མང་དྲགས་ནས་ད་ལྟ་
འཛིན་སོང་གྱིས་བྤེད་བཞྱིན་པའྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་མར་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་དོན་མཇུག་སོང་མ་ ཚར་བའྱི་བར་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་
འཛུལ་ཡོང་དུས ། མང་པོ་ཞྱིག་ད་ལྟ་ཁང་པ་ཞྱིག་དང་མ་སོང་ནའང་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ། ཁང་པ་འདྱི་ཆ་ཚང་ བརྒྱབས་
མྤེད་པ་ཡྱིན་དུས། ཁང་པ་འདྱིའྱི་འགོ་སོང་ཆ་ཚང་འདྱི་རྱིས་ཏག་ཏག་ཕུལ་རྒྱུ་མྤེད་སབས།  དྤེའྱི་བར་ལ་གནས་སངས་ལྷག་
ནས་སྙན་ཐོ་འཁོད་བསད་པའྱི་གནད་དོན་འདྱི་གྱིས་དྤེ་སོ་སོར་མོང་ཚོར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང།  དྤེ་འདྲའྱི་མོང་ཚོར་ཡོང་བའྱི་
དབང་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ང་རང་ཚོ་སབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁ འི་ཚོགས་ཆུང་
བསྟུད་མར་སབས་གྱིས་བཙུགས་པ་རྤེད། སབས་དྲུག་པ་བཙུགས་པའྱི་སབས་སུ་དྤེ་དུས་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
ནང་དུ་ཡོད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་སབས་ལྔ་པ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་དུས ། སབས་དྲུག་པ་དྤེ་དྤེ་འདྲ་བས་ནས་བསྟུད་མར་
བཙུགས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། སབས་དྲུག་པར་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཕག་ལས་འདྱི་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད།  རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཞྤེ་ན།  
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བྤེད་བཞྱིན་པའྱི་སབས་ལྔ་པའྱི་ལས་དོན་འདྱི་དག་འདྱི་ནས་མར་ལྷན་ཁང་ཁག་འདྱི་དག་ཆ་ཚང་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱིས་འགོ་
བསད་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འདྱིར་མཇུག་འདྤེད་གཅྱིག་གནང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་དོན་མང་པོ་
ཞྱིག་དྤེ་འདྲ་བས་ནས་འཕོ་སོང་ལྷག་བསད་དུས ། ཡང་ཁོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཚ་འདྤེད་གཅྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན ། 
གནད་དོན་གཅྱིག་ཀང་མྤེད་པའྱི་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁ འི་ཚོགས་ཆུང་
སབས་དྲུག་པ་དྤེ་ང་ཚོ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཐུག་བསོ་དགོས་པ་འདུག་གམ་ཞྤེས་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་སབས་དྤེ་དུས་སོ་སོ་རང་
ྱིད་ཀྱིས་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་དགག་ བྱ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དྤེ་མང་མོས་ཀྱི་འགོ་སངས་ཐོག་ནས་དྤེ་འདྲ་བས་
ནས་བཙུགས་པ་རྤེད།  བཙུགས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ད་ལྟ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁ འི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ལྔ་པའྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་
གནང་བསད་མཁན་དྤེ་དག་ད་ལྟ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་སངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན ། ངས་སོན་མའྱི་མས་མོང་ཕོགས་
བསོམས་རྒྱག་རྒྱུ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་འགྱིག་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སོ་སོར་མཚོན་ན་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང།  གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་ལ་
རྱིས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་དུ་ལས་བྤེད་མང་ཉུང་གྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ས་གནས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་
གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་འདྱི་གསུངས་སོད་ཀྱི་འདུག  དགོངས་ཚུལ་གསུངས་སོད་ཀྱི་ཡོད་སབས ། སོ་སོ་ལྟ་བུར་
མཚོན་ནའང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྤེམས་འཚབ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སང་ཞྱིག་
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།  གཞྱི་རའྱི་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ནང་
ལོགས་ལ་ལས་བྤེད་ག་རྤེ་ག་རྤེ་དང་གནས་བབ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསོམས་རྒྱག་ཡོང་དུས ། ལས་བྤེད་ ༥༩ 
ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད།  ཡོད་གསུངས་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་རྱིས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
རྱིས་ཞྱིབ་བྤེད་པའྱི་ཡུལ་དྤེ་ང་ཚོས་བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དཔྤེར་ན་ནང་སྱིད་གཅྱིག་པུར་བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་བ་
ཡྱིན་ན། ས་གནས་གཞྱིས་འགོ་དག་ས་གནས་ཁག་ལ་ལིད་སོམ་བཏང་ གསུམ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་འཕོད་བསྤེན་
གྱི་འོག་ལ། དྤེ་བཞྱིན་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་འོག་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་འོག་ལ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱིས་མཚོན་པའྱི་བོད་
མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་བྤེད་སའྱི་ཡུལ་དྤེར ། ད་ལྟ་འདྱིར་དཀར་ཆག་གྱི་ནང་དུ་
གསལ་བསད་པ་དྤེར་བརྒྱ་དང་བཅུ་གངས་ཤྱིག  ༡༡༨ ། ༡༡༩ དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཟྱིན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  འཛམ་བུ་གྱིང་ ས་ཕོགས་ ག་ས་ག་ལ་ཐོར་ནས་བསད་ཡོད་དུས ། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་
ལས་བྤེད་ ༥༩ དྤེས་དུས་ཚོད་ལས་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ས་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་བསམས་ནས ། 
སོ་སོར་མུ་མཐུད་ནས་ཚོར་སང་འདྱི་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་སབས ། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་གྱིས་
ཐུགས་སང་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། གོ་སབས་གསུམ་པ། 
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སྱི་འཐུས་ཟླ ་བ་ཕུ ན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སབས་གསུམ་པ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་
སབས། ངས་ཆ་ཤས་བངས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འདྱི་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སོར་ལ་
ཡྱིན། སྱིར་བཏང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་ཚར་བ་ཡྱིན་
སབས་དྤེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ངས་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་སོང། ཡྱིན་ནའང་ཡར་ལངས་པའྱི་རྤེས་
སུ་ཆ་ཤས་ལྤེན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཞུ་འདོད་ག་རྤེ་བྱུང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཀྱི་ཐད་ལ་གསལ་བཤད་ ཅིག་གནང་བ་རྤེད།  འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལའང་གསལ་བཤད་གནང་བ་རྤེད།  ངས་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  སྱིར་
བཏང་ལམ་ལུགས་དང་འགོ་སངས་ཀྱི་ཐད་ལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན།  སོ་སོ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།  འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཆ་ཤས་མ་བངས་པར་མར་འདོན་ནས་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་བཟང་སོད་ཀྱི་གནས་བབ་ ཅིག་ལ་
ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རང་ྱིད་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་འོས་མྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  
འོས་བླུགས་པའྱི་སབས་སུ་འོས་བླུག་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་མར་དོན་ནས་འོས་མ་བླུགས་པར་ཕྤེབས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་གནད་དོན་དྤེའྱི་རྱིགས་ལ་སོ་སོ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གན ད་དོན་ཞྱིག  སོ་སོས་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བས་ཚར་ནའང་ ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་བངས་ནས་དྤེ་འདྲ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་གང་
འདྲ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་ནས་ཚོར་བ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ངས་ཡར་ལངས་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
ལག་ཐོག་ཁ་པར་སྒྲ་མྤེད་པ་བཟོས་པ་གཅྱིག་པོས་ཕན་གྱི་མྱི་འདུག ཁ་རྒྱག་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན ། འདྱིས་ཧ་ཅང་གནོད་
ཀྱི་འདུག སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁ འི་ཚོགས་ཆུང་ དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ ཀི་
བགོ་གྤེང་ནང་དུ་སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན ། མམ་ཞུགས་བས་བསད་པ་འདྱི་ཐོག་མ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།  མམ་ཞུགས་
བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་དུས་དང་སབས་ ལ་བབས་འདུག་བསམས་ནས་མམ་ཞུགས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།  ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ གནད་
དོན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང། གནད་དོན་གཅྱིག་རང་གཅྱིག་ཡོད། གོས་ཚོགས་དང་འཛིན་སོང་ཐོག་ནས་གལ་ཆྤེ་ཆུང་
འདྱི་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་རྤེས་སུ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གནད་དོན་གཅྱིག་
འདྱི་མ་ཞུས་པའྱི་སོན་ལ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།  མང་ཚོགས་རྱིས་ཁ འི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཐོག་མ་དྤེར ། གོས་ཚོགས་ནས་མྱི་མང་གྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་འགན་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཁྱྤེར་གྱི་ཡོད་དང་མྤེད་འདྱི་གཅྱིག་
གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུ་དྤེ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  
འདྱི་ལྟ་བུ་འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགན་ཇྱི་ཙམ་ཁྱྤེར་གྱི་ཡོད་མྤེད་འདྱི་གསལ་པོ་ཡོང་རྒྱུ་འདྱི་
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གཅྱིག་ལམ་ཁ་དང་མ་སོང་ནའང་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁ འི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  
དུས་རྒྱུན་ནས་སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་ཁྱྤེར་ཕོགས་འདྱི་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། 
རྱིས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ས་འདྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་ལ་སོགས་པ་ཚང་མར་ལས་དོན་ཕག་ལས་གནང་སངས་གསལ་པོ་
ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་སབས།  མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་ ངོས ་ནས་འགན་ཇྱི་ཙམ་ཁྱྤེར་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་
གསལ་པོ་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། བོད་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་ཞུ་
དགོས་པ་རྤེད། དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་ལ་འགན་ཁྱྤེར་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་རྤེད།  
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་ཚད་མཐོ་པོ་འགན་ཁྱྤེར་ཐུབ་དགོས་པ་དྤེ ། དུས་རྒྱུན་སོ་སོའ ་ིངོས་ནས་ངོས་འཛིན་
ཞུ་སངས་ལྟ་བུ་དྤེ་འདྱི་ཡོད།  ལོ་ ༥༤ རྱིང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཚད་མཐོ་པོ་གཙོ་བོ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
འདྱིའྱི་སོན་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་དང་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བསགས་བརོད་ཧ་ཅང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག་
ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་འདྱི་རྱིས་ཁ་དང་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་ པ་རྤེད། ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ལས་ཀ་བྤེད་
སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞུས་ན་ཏན་ཏན་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།  སབས་རྲེ་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་འགན་འཛིན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བོ་ཕམ་ཡོང་དགོས་པའྱི་གནས་
ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ལོ་ ༥༤ རྱིང་ལ་སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་མཐོང་བསད་ཀྱི་ཡོད།  དཔྤེ་མཚོན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། འཐུས་ཤོར་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག་ ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། དུས་དང་སབས་སུ་མཚམས་མཚམས་
འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་གསལ་པོ་མྤེད་པ་དང་དུས་ཚོད་ལ་འགྤེལ་བཤད་གསལ་པོ་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྱིགས་
གཅྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དུས་ཚོད་ལ་འགྤེལ་བཤད་གསལ་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་
དཀའ་ངལ་རྱིགས་གཅྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲའྱི་རྤེན་གྱིས་ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་
དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་བསམ་གྱི་འདུག འདྱིའང་དྲེ་རྱིང་གོ་སབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།  ད་ལྟའྱི་
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཀུན་སོང་བཞྤེས་སངས་དང་འགན་ཁྱྤེར་སངས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཧ་ཅང་གྱི་འདོད་པ་ཁྤེངས་
པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་རྱིས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་གང་མགོགས་མགོགས་གཙང་མ་བཟོ་
ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་གྱིན་དོན་ཚན་གཅྱིག་འདྱི་ང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྤེ་
ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་དམྱིགས་བསལ་ད་ལན་ཚོགས་འདུའྱི་རྱིང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་
བསད་སོང། འཛིན་སོང་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་བསད ་ཀྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་མང་པོ་
ཞྱིག་ངོས་ལྤེན་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁ འི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སབས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་
ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ངས་ད་གྱིན་སོན་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  འཐུས་ཤོར་དྤེ་དག་ཕྱིན་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད།  
མཚམས་མཚམས་དོགས་པ་རྣམ་རོག་བྤེད་དགོས་པ་རིགས་སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་སབས་སུ་སོ་
སོས་ངོས་འཛིན་བྤེད་སངས་འདྱི་འཐུས་ཤོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ང་ཚོས་ལོ་  ༥༤ རྱིང་ལ་ལོག་བཟའ་རུལ་སུངས་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་
གཅྱིག་བྤེད་སོད་བཏང་གནང་གྱི་འདུག  དྤེ་ལ་བཟོད་པ་ཀད་ཀོར་ཞྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་བསད་ཀྱི་འདུག  ཁ་སང་ནས་འདྱི་
གང་འདྲ་ཞྱིག་འབྤེལ་བ་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་སམ་བྱུང།  པྱི་ཅྱིང་གྱི་ནང་དུ་དྤེ་རྱིང་སང་ྱིན་འདྱི་མང་པོ་གཅྱིག་བཤད་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོས་འདྱིར་བཤད་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། ལོ་ ༥༤ ནང་དུ་རྒྱབ་གཤྱིག་ཅྱིག་བརྒྱབས་ནས་
ལོག་བཟའ་རུལ་སུངས་ཟྤེར་བ་འདྱི་དང་སྒྲྱིག་འཛུགས་འདྱི་ར་བ་ནས་འབྤེལ་བ་མྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གཅྱིག་གྱིས་
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ཤྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་རྱིས་མྤེད་ག ཏོང་ཆོག་རྒྱུའི་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ལོག་བཟའ་
རུལ་སུངས་ཞྤེས་ཟྤེར་བ་འདྱིའྱི་དོན་དག་འདྱི་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱྤེན་ གི་ཡོད་པའྱི་རྤེ་བ་སོ་སོས་བས་བསད་ཀྱི་ཡོད།  གོ་དོན་
འདྱི་དང་ང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ར་བ་ྱིད་ནས་འབྤེལ་བ་མྱི་འདུག འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བྤེད་སོད་མ་བཏང་་རོགས་གནང། 
ཡང་བྤེད་སོད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དོན་དག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བྤེད་སོད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན ། ར་བ་
ྱིད་ནས་གཏོང་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། མཚམས་མཚམས་ཚིག་སྙན་པོ་ཞྱིག་འདུག་བསམས་ནས་བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་
ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་གྱི་ནང་དུ་འུར་སྒྲོག་འགོ་རྒྱུ་དང་དྤེ་འདྲ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་དོན་དག་གང་ཡང་མྱི་འདུག  དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་སོན་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང།  ངས་སོ་སོའ ་ིབསམ་
ཚུལ་ཞུས་པ་དྤེར་དགྤེ་ཕན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ། རྤེས་མ་ནས་བཟོད་སྒོམ་ཀད་ཀོར་དང་ལོག་བཟའ་རུལ་སུངས་ཟྤེར་བའྱི་
ཚིག་འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་རྣམ་པ་ཚོས་བྤེད་སོད་གཏོང་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ། འདྱིའྱི་རྒྱབ་
ལོངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གསུངས་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མ་གསུང་རོགས་གནང་ཞྤེས་གསུངས་ནས་ཡང་བསར་ཡང་བསར་གསུང་བསད་པ་ཡྱིན་ན་
ཡག་པོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག ) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ངས་བྤེད་སོད་གཏོང་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ ཅྲེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  
བྤེད་སོད་གཏོང་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས ། འདྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་
ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡག་པོ་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གོ་སབས་གནང་བར་བཀའ་དྲྱིན་ཆྤེ།  
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོ ན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངས་ཆ་ཤས་ལྤེན་རྒྱུ་འདྱི་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་སྒོ་རྒྱག་
རྒྱུའྱི་བོ་ཕམ་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། མ་གཞྱི་འདྱིར་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་བཞྱི་ཙམ་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
བཀའ་མོལ་གནང་གྲུབ་སོང།  ཚོགས་གཙོས་ཀང་འདྱིའྱི་བྱུང་རྱིམ་ ཐོག་གསལ་བཤད་བྱུང་ན་བསམས་བྱུང་།  ཡྱིན་ནའང་
གསལ་བཤད་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོ་སོ་མ་གྱིར་ལྡྱི་ལྱིར་བསད་ཡོད་སབས ། ལས་ཁུངས་འདྱིས་
ཕག་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མཐོང་གྱི་ཡོད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་མ་འོངས་པར་འཐུས་ཤོར་མྱི་འགོ་བ་
དང་། འདྱིའྱི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་དང་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་གང་འདྲ་བས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དང་བང་སྒྲྱིག་རྒྱུ་དྤེ་གལ་
ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཆོ ས་སོ ང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མ་དྤེར་རང་ྱིད་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་མར་ཕྱིར་འཐྤེན་བྤེད་
དགོས་དྲན་སོང་།  ཡྱིན་ནའང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་མ་སོང།  ངས་གནད་དོན་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་
བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དབར་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གྤེང་སོང་བྱུང་ཟྱིན་པ་རྤེད།  
ཤྱིང་ར་བ་རུལ་ཟྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་ྱི་མའྱི་དཀྱིལ་དུ་ འཇོག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེ་འདྲའྱི་རྣམ་འགྱུར་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་ཞྱིག་
ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག  བས་ཙང་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ལས་ཁུངས་དྤེར་དོ་བདག་འབྤེལ་བ་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད།  ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་མ་ལངས་ཀ་མྤེད་བྱུང་སོང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྐུ་ྱིད་ནས་མར་གསལ་བཤད་རྒྱས་ཤྱིང་རྒྱས་པ་
ཞྱིག་གནང་སོང།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་སབས་དྤེ་དུས་  ༢༠༠༡།༢༠༠༨  བར་དུ་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་
བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ངྤེས་སོན་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་བ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་ ༢༠༠༨ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་
དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དྤེའང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བོད་ཀྱི་གོས་
ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་དྤེའྱི་ཁ་དྤེ་གང་དུ་བསྒྱུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད།  ལོ་འཁོར་མོ་གཅྱིག་གྱི་
ནང་དུ་དམྱིགས་ས་གང་དུ་ཟྱིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། དྤེའྱི་གནད་དོན་དྤེ་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སོ་སོ་རང་ྱིད་ བོད་ཀི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་
བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འཛིན་སོང་ངྤེས་སོན་པའྱི་ངོ་བོའ ་ིཐོག་ནས་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་དྲུང་གྱི་ངོ་བོ་ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་
ཡོད། ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བོད་ཀི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ནང་དུ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་མཚན་སོས་མཁན་འདྲ་ཞྱིག་གནང་སོང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཕན་བུའྱི་
ཐུགས་གཡྤེང་བྱུང་ཡོད་པ་འདྲ། དྤེ་ས་རྤེད། ༢༠༡༠ བར་དུ་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་དུ་ཤྤེས་
རྱིག་བཀའ་བོན་དྤེ་ཚོགས་མྱི་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་འདྱིར་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་གནང་ནས་བཞུགས་བཞྱིན་པ་སབས་
དྤེ་དུས་བཀའ་བོན་རྤེད། དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དངུལ་འབོར་
ཐམས་ཅད་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ སྩལ་གནང་མཛད་
ཡོང་དུས། ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ དྲེ་ར་
བའྱི་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༩༢། ༡༩༩༣ ནས་འགོ་བཙུགས་གནང་ནས་ཕག་བསར་གནང་བཞྱིན་པ་དང།  ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུད་ནས་ཕག་དངུལ་འདྱི་ཕྤེབས་བསད་པ་དང། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་བརྒྱུད་ལམ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་བསད་པའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་
སྙན་ཐོ་བཞག་པའྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས། མཐའ་མ་དྤེར་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དངུལ་དྤེ་
བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞྱིག་ནས་སྤེབས་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་མོལ་གྱི་ནང་དུ་དྤེ་ག་
རྤེ་བས་ནས་གནས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ག་རྤེ་བས་ནས་དྤེ་བས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། བཀའ་མོལ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བྱུང་། ཕྱིར་གསན་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོའྱི་སྙན་ལམ་དང་
སན་ལམ་ལ་འགོ་ཚར་དུས་མ་ཞུ་ཀ་མྤེད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག  བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་
ཁང་དྤེབ་སྤེལ་གྱི་ཚོགས་པ་ཆགས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ།  དྤེ་བཞྱིན་དྤེབ་སྤེལ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ མིན་དུས། ཕྱི་
རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལྤེན་ཆོག་པའྱི་ཆོན་མཆན་དྤེའང་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲའྱི་རྒྱུ་
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རྤེན་ལ་བརྤེན་ནས་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་འདྱི་གང་འདྲ་བས་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད།  
གང་འདྲ་བས་ནས་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་བ་དང་། དྤེའྱི་སོན་ལ་ད་ལྟ་
འཇར་མན་རོགས་ཚོགས་ནས་དགོངས་གཞྱི་གང་འདྲ་ཡོད་མྤེད་དང་།  ལམ་སོན་གང་འདྲ་གནང་ཡོད་མྤེད།  ཐུགས་ཐག་ག་
རྤེ་བཅད་ཡོད་མྤེད།  དྤེ་དག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་མར་གསལ་བཤད་གནང་བ་རྤེད།  དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་རྤེད།  ད་
ལྟའྱི་ཆར་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཐུགས་ཐག་གཅོད་མཁན་ཚང་མ་འདྱིར་བཞུགས་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱིར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏོང་
དགོས་ཀྱི་འདུག  འགོ་སངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག  གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཏུ་གནས་དགོས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་
འདྲའྱི་ཚོར་བ་དང་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན།  དྤེ་དང་དྤེར་དཔག་པའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཡྱིན་
ནའང་གནད་དོན་གཅྱིག་ཁ་གསལ་པོར་ཞུ་རྒྱུར། གལ་ཏྤེ་ཟུར་ཞྱིག་ལ་ངོ་བོ་གཅྱིག་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་།  དྤེ་འདྲའྱི་རྤེན་
ར་དྤེ་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུར་སྐུ་ངལ་ཡོད་བསད་པའྱི་རྤེན་ར་དྤེ་ད་ལྟ་ལངས་སོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་འདྱི་
དང་། འདྱིའྱི་ལས་རོགས་གྱིས་ལ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་རྤེད།  ཐུག་འགོ་ཡྱི་རྤེད་བསམ་པ་ཡྱིན་ན།  ར་བ་ྱིད་ནས་བོ་དོགས་མ་
གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང།  སྤེ་ཚན་དྤེ་འཛིན་སོང་གྱི་འོག་ལ་སྤེབས་པའྱི་ཐོག་ནས།  དྤེའྱི་
སངས་འཛིན་དྤེ་འཛིན་སོང་གྱི་འོག་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ང་རང་ཚོ་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཞུ་སབས་
བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་རང་ལ་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་འོག་ལ་སྤེབས་པའྱི་ྱིན་མོ་རང་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཁྤེ་
ཡོད་ལས་འཛིན་གྱི་དོན་ཚན་དྤེ་དང་འགལ་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེར་འགྤེལ་བཤད་ལོག་པ་ཞྱིག་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ནས་རྐུབ་
སྤེགས་འདྱི་ཟྱིན་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ར་བ་ྱིད་ནས་མྤེད།  ལམ་སྤེང་དྤེ་ག་རང་ནས་དྤེ་མ་ཐག་ཏུ་དགོངས་པ་ཞུ་ རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་
གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཚོགས་ཚར་བ་རྤེད།  
ཕལ་ཆྤེར་བ་ལ་སངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་བྤེའུ་གང་འདྲ་ཞྱིག་སྤེས་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་སངས་དྤེ་ཚང་མས་མགོ་འཚོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེ་འདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས། ད་ལྟ་འདྱིར་ལངས་སོད་མཁན་གྱིས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། བོད་
ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ནང་དུ་ལས་བྤེད་ཁག་ཅྱིག་ལོ་མང་ནས་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ནས་གནས་བསད་
མཁན་ཞྱིག་ཡོད། དྤེར་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་བཞྤེ ད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་།  དྤེར་རོགས་པ་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། ཁོ་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཚོར་བའྱི་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་ར་དོན་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་
ཡྱིན་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྤེམས་དྤེ་བསད་མྱི་འགོ་བ་དང་། དྤེ་ཚོའྱི་བདྤེ་སྡུག་ཅྤེས་ངས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། དྤེའྱི་
ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དྤེ་དག་ལོ་གཞོན་གཞོན་འགའ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་མ་འོངས་པའྱི་མདུན་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱིའྱི་
སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་བཞྤེས་ཤྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་བ་དང་།  སར་ཡང་ནན་ཏན་ཞུ་
རྒྱུར་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དྤེ་ཟུར་གནས་ཐུབ་པའྱི་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན།  དྤེའྱི་ཆ་
རྤེན་ལ་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འཛིན་སོང་ངྤེས་སོན་པ་དང་ལས་འཆར་འགན་འཛིན་
གྱིས། ཁོ་གྱིས་ག་རྤེ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རྤེད།  དྤེ་འདྲའྱི་ཐུགས་དོགས་ཡོད་ན།  ར་བ་ྱིད་ནས་ཐུགས་དོགས་མ་གནང་
རོགས་གནང་། དྤེ་མ་ཐག་ཏུ་དགོངས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྤེང་བར་བརྤེན།  ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་བྤེད་དགོས་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག ད་ལྟ་སར་མ་གཅྱིག་གྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་ཚར་རྒྱུ་རྤེད་མྱི་འདུག ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གུང་ཚིགས་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 

 
ཕྱི ་ལ ོ་ ༢༠ ༡ ༤ ཟླ ་ ༩ ཚེ ས ་ ༢༤ ྱི ན་ག ྱི ་ཐུན་ག སུམ ་པ། 

ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་  ༥ པའྱི་སྙན་ཐོའ ་ི
ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་སོང་གནང་བའྱི་གནས་སངས་དང་། དྤེ་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
དང་མཇུག་སོང་གནང་བའྱི་བགོ་གྤེང་མཇུག་བསྡུས་རན་ཡོད།  བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བོན་མཆོག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
དཔ ལ་ལྡན་དཔ ལ་འབ ོ ར་བཀའ་བོ ན་ཚེ་རྱིང་དོ ན་གྲུབ་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་་༢༠༡༡ ལོའ ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་ལ།  
མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ ༥ པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གྲུབ་དོན་ཐོན ། བཀའ་ཤག་གྱི་མཇུག་སོང་གསལ་བཤད་
དང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་སྙན་ཐོར་ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་ནང་བགོ་གྤེང་བྱུང་
བར་དོན་ཚན་རྤེ་ཟུང་ཞྱིག་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་སྙན་ སྲེང་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་འདུག  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་སྙན་སྲེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་ ཀི་ལས་དོད་གུན་གསབ་ སོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་རྤེད།  དངོས་ཡོད་དྤེའྱི་སོར་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་འཛིན་སོང་
ནས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། རྒྱུན་ལས་ནང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་དབུས་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གྱིས་བཅར་ཏྤེ་བཀའ་བསྡུར་
བྱུང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་རྤེས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་སབས་སུ་མ་བྱུང་ བ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའྱི་དུས་
སུ་གནང་ཕོགས་པར་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ལམ་སོན་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་རྤེད། བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་བཞྱིན་སྙན་ཐོའ ་ི
ཤོག་གངས་ ༧༤ ནང་དུའང་གསལ་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ད་རྤེས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་གོས་
ཚོགས་ལ་འཁྱྤེར་དགོས་པ་གཅྱིག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སོན་མ་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་དྤེ་ས་
ཡང་སྙན་སྲེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ལ། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ལས་བྤེད་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བ་
ཆགས་པ་དང། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ ༢༠༠༣ ལོར་བཞག་པའྱི་གོས་ཆོད་དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  དྤེ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཚང་མར་གཟྱིགས་ཏྤེ་འོག་གབས་བྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  བཀའ་ཤག་ནས་བྤེད་རྒྱུའྱི་
དགོངས་པ་ཡོད་མུས་ཡྱིན། གོང་དུ་ངས་སྙན་ སྲེང་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྤེད།  མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་  ༥ དང་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ལམ་སོན་ཕྤེབས་པ་གཞྱི་བཟུང་གྱིས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ དུས་དགུ་པའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་བཀའ་ཤག་ནས་
གནང་ཕོགས་ཤྱིག་འཁྱྤེར་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གྱིས་ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་ཀྱི་གནས་སངས་དང་འབྤེལ་བའི་བཀའ་
གནང་བ་རྤེད། ཏན་ཏན་རྤེད། གཞུང་ཞབས་འདྤེམས་ལྷན་གྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་ཀྱི་གནས་སངས་དྤེ་
གསལ་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་བཙུགས་པའྱི་སྙན་
ཐོའ ་ིཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ར་འཛིན་སོར་གནས་བྤེད་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་ལས་
བྤེད་པའྱི་གནས་བབ་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་མྱིག་ སོ་བཤུག་ བྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ འགའ་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སའང་བྱུང་བ་རྤེད་ལ། ད་ལྟའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  མ་འོངས་པ་ལ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད།  
དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གོ་བསྡུར་མང་པོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐབས་ལམ་གཞན་ར་བ་ནས་མྤེད་པའྱི་སབས་ལ་ས་མྱི ག་སོ་
བཤུག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་གཙོ་ཆྤེ་བ་དྤེ་ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོའ ་ིདགོངས་དོན་ས་མྱིག་
གསར་གཏོད་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དམ་འཛིན་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་
མཁྱྤེན་རོགས་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  དྤེ་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་དང་དྤེའྱི་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་ཕུལ་ཕོགས་ཀྱི་
སོར་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལའང་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསལ་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟའྱི་ཆར་གསལ་ཁ་
མྤེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ ཞིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ།  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་ནས་ཏན་ཏན་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིར་
གང་ཡོད་པ་གཞྱི་བཟུང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཚོར་གོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་
ཚུལ་གནང་བ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་སུ་མྱི་ཆའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་
ཚུལ་དང་སྦྲགས་ཏྤེ། འཛིན་སོང་ལ་གསོལ་འདྤེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་མཁན་
བྱུང་སོང་། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནང་ནས་རང་དབང་ཅན་གྱི་
སྤེ་ཚན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་བཞིན་ཡོད། དྤེ་ས་ཡྱིན་ནའང་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་སྒྲྱིག་
འཛུགས་ལ་ཕན་ཐོགས་དང་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟའྱི་ཆ་ལའང་དྤེ་ག་རང་ ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་ལ ། མ་འོངས་པར་དྤེ་བས་ ཀང་གལ་ཆྤེ་རུ་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་རྤེད།  དྤེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་གནས་བབ་དྤེ་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ རྒྱུར་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱུན་དུ་ འཕར་གྲུ་མམ་འདྤེགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  དྤེ་
སའྱི་ཕལ་ཆྤེར་བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༣ པ་ཡྱིན་པ་ཡོད། ངས་ཡག་པོ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག དྤེའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་གོང་
དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སྙན་སྲེང་གནང་བ་རྤེད། ས་མྱིག་དགོས་མཁོ་ཞུས་པ་རྤེད། སྙན་སྲེང་ཞུས་པའྱི་སབས་
སུ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་དང་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་བར་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས ། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་རྱིས་
ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་དབང་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གསལ་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། འགན་དབང་
དྤེ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་ངྤེས་ཅན་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་བྤེད་དགོས་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཐོ་གཞུང་ཞྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་།  ཐོ་
གཞུང་དྤེར་གཞྱིགས་པའྱི་ལས་བྤེད་ག་ཚོད་དགོས་པ་གོ་བསྡུར་གནང་ནས་ས་མྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་
སྲེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་ལས་ཁུངས་ཚང་མར་ལས་བྤེད་ཀྱི་གནས་བབ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན ། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཀྱི་གནས་བབ་ལའང་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ལས་བྤེད་སོ་སོའ ་ིསྒྤེར་གྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་
ནས་དགོངས་ཞུ་གནང་མཁན་དང་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གཅྱིག་རྤེས་གྱིས་མཐུད་ཀྱིས་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་གོ་བསྡུར་གནང་ སྲེ་གང་ཐུབ་ ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་



96 

 

འཕར་གྲུ་མམ་འདྤེགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་དགོས་པ་དྤེ་ཞུས་བསད་ཡོད།  ལྷག་པར་དུ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ནས་འཕྲུལ་
ཆས་ཀྱི་དགོས་དོན་བཏོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་  
computer མཐུན་རྤེན་ཞུས་པ་བཞྱིན། བཀའ་ཤག་གྱིས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་འཕར་གྲུ་མམ་འདྤེགས་དང་མཐུན་འགྱུར་
སར་བསད་ཀྱི་ཡོད། མ་འོངས་པ་ལའང་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱི་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྲེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གལ་ཆྤེ་བ་གཅྱིག་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངྤེས་ཅན་དུ་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་པའྱི་སྤེ་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའི་ཐོག་ལ་མ་ཟྱིན་པའྱི་སྐུ་ངལ་གཅྱིག་ད་ལྟ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གཅྱིག་དྤེ་མྱི་ཆའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་ངོས་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་ཕོགས་ལ་དགོངས་པ་ཏོག་ཙམ་བཞྤེས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་བཀའ་ཤག་ལའང་ཐུགས་ཚོར་ཡོད། གང་ལྟར་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་ ཞིག་འགོར་མྱི་དགོས་པའྱི་
ཐོག་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་ཕོགས་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གསར་པ་ཕྤེབས་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ཕར་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ནས། གང་ལྟར་ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གྤེང་སོང་བྱུང་བ་བཞྱིན་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་
ལས་དོན་དྤེ་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་མྱུར་པོ་ཡོང་རྒྱུར་འཛིན་སོང་ངོས་ནས་ འཕར་གྲུ་མམ་འདྤེགས་གང་ཞུ་དགོས་ ཀང་ཞུ་ཡྱི་
ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཕྱིར་ གཤྱིག་གྱི་སོར་དྤེར་སྱིར་བཏང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསལ་པོ་བཀའ་
གནང་སོང་།  ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆྤེན་པོ་གཅྱིག་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞུས་ན།  འཛིན་སོང་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་དཔལ་
འབོར་སྐུ་དབང་གཏན་འབྤེབས་བས་པའྱི་ནང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཕྱིར་གཤྱིག་དྤེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས།  འཛིན་སོང་
ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དབང་ཚད་གཏན་འབྤེབས་མྤེད་པ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཕྱིར་གཤྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་
པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་མཁྱྤེན་རོགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་སྙན་སྲེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ ་ིཐོག་ལ་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་
འདྱིའྱི་ནང་ལ། མ་འོངས་གནང་དགོས་པའྱི་ལམ་སོན་དོན་ཚན་ལྔ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་རྱིམ་
པས་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་གང་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་སྙན་སྲེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས ་སྙན་ཐོའ ་ིནང་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན ། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་རྤེད།  
སྙན་ཐོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་པ་དོན་ཚན་ ༡༣༨༢ ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ངོས་
ནས་ ༧༢༡ གཙང་མ་བཟོས་པ་དང་། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ ༥༨༡ གཙང་མ་བཟོས་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ཕག་རོགས་
བཀའ་བོན་གཅྱིག་ནས་སྙན་སྲེང་གནང་བ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ལྔ་པ་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད།  དྤེ་སོན་ལ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གནང་མཁན་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེན་པོ་གནང་སོང་།   
ཏན་ཏན་སྐུ་ལས་སོན་གནང་སོང་། དྤེ་ཚོ་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ལྤེགས་གསོ ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  རྒྱུན་ལས་ནས་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོ་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་འོག་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ཐོག་ནས་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སངས་
གཅྱིག་ཧ་ལམ་ ༩༤% ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་བ་བཞྱིན། ང་ཚོ་གཙང་མ་བཟོས་ནས་མ་འོངས་པར་དྤེའྱི་ཐོག་གྤེང་སོང་མྱི་
དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཚང་མ་ལ་ལྤེགས་གསོལ་བསགས་བརོད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 དྤེ་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ནས་བཀའ་གནང་སོང་ལ ། མང་
ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོའ ་ིཐོག་ནས་གཙང་མ་མ་ཆགས་པའྱི་དོན་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་བཀོད་
ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལས་བྤེད་པས་ཐུགས་ཁུར་མ་གནང་བ་དང་སྒྤེར་བྤེད་བས་པ།  ཡང་ན་ལྷག་བསམ་
གྱིས་མྱི་འདང་བ་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་མྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་འཛིན་ཞུས་
བསད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ནས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གང་བྱུང་བ་
དྤེ་ཚོ་སབས་དང་དུས་ཀྱི་ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་ལ་གོ་རོགས་ཡག་པོ་མ་བྱུང་པ་དང་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སངས་ཐོག་ལའང་རྒྱུས་
མངའ་ཡག་པོ་མ་བྱུང་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བསད་འདུག  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་
ཡྱིན་ནའང་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་པའྱི་དོན་ཚན་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལས་བྤེད་ཀྱི་སྒྤེར་བྤེད་བས་པ་དང་ལྷག་
བསམ་གྱིས་མ་འདང་བ། ལས་དོན་ཐོག་ལ་དོ་ཁུར་མ་བས་པའྱི་རྣམ་པ་མ་མངོན་པ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ཤག་
ནས་སྙན་སྲེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སྙན་ཐོའ ་ིཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་སོང་ལག་བསར།  སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀྱིས་མཇུག་སོང་གནང་བཞག་པའྱི་སྙན་ཐོ།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བགོ་གྤེང་ནང་མམ་
ཞུགས་གནང་ནས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་རྤེད།  ད་རྤེས་འདྱིར་ འཕར་གྲུ་མམ་འདྤེགས་ཞུ་མཁན་སབས་  ༥ པའྱི་མང་
ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་བཤད་མྱི་དགོས་པ་རྤེད། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་སོན་མའྱི་སབས་སུའང་བསགས་བརོད་མང་པོ་
གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཕག་ལས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ ་ིནང་དོན་
གནས་མང་པོ་ཞྱིག་གཙང་མ་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སབས་ལ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་
རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེ ར་བཞྤེས་ཀྱིས་གནང་བ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་མཇུག་སོང་བྤེད་པའྱི་
སབས་ལ་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ིདྲུང་ཆྤེས་དབུས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་དྤེ་ཡོད་ཡོད་པ་ དང།  
དྤེའྱི་ནང་ནས་དངོས་སུ་མར་ལས་དོན་ཐོག་ལ་བཞུགས་མཁན་དྲུང་ཆྤེ ས་དབུས་པའྱི་ལས་འཆར་སྤེ་ཚན་གྱི་འགན་ཁུར་
མཁན་ཚོ། ལྷག་པར་དུ་རྱིས་པ་སོ་སོས་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེར་བཞྤེས་གནང་ནས་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ཆགས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་
འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མར་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ད་ལྟ་ཐུགས་ཁུར་གནང་བ་བཞྱིན ། ད་ལྟ་འགོ་
བཞྱིན་པའྱི་རྱིས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལའང་ཐུགས་སང་ཆྤེན་པོ་གནང་དགོས་པ་དང་། རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ ་ིནང་གནས་དོན་ཆུང་ཆུང་
རིགས་འཐོན་པའྱི་སབས།  སབས་དྤེ་ག་རང་ལ་དོ་སང་ཆྤེན་པོ་བས་ཏྤེ་སྤེལ་ཐུབ་རྒྱུ།  གོང་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་
མོལ་གཅྱིག་བྱུང་སོང་། ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཚོའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ ་ིལན་འདྤེབས་ཁག་དབུས་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དྤེ་གཏོང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད་ཀྱི་གོ་རོགས་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པའྱི་གནས་སངས་ ཞིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ།  ད་ལྟ་ང་ཚོ་རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་མཇུག་སོང་བྤེད་པའྱི་སབས་ལའང་གནད་དོན་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།  དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་ལམ་
སོན་ཞུ་རྒྱུར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཚང་མ ར་སོ་སོའ ་ིདབུས་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཡར་བཏང་།  དབུས་ལས་ཁུངས་དྤེས་ཀང་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་དྤེས་ལན་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བརྒྱབས་འདུག དྤེ་ག་རང་གྱིས་འགྱིགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་
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དབུས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དྤེ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་།  ཚང་གྱི་མྱི་འདུག་ན་ས་གནས་ལ་ཡང་བསར་འབྤེལ་བ་གནང་ནས་ལན་
ཁ་གསལ་དུ་བཟོ་དགོས་པ་དང་ ། གང་ལྟར་གཙང་མ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་གཅྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་མྱིན་དབུས་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཡྱི་གྤེ་བསལ་མཁན་ལྟ་བུ་བས་ནས་ས་གནས་ནས་ལན་གང་བསྐུར་བ་དྤེ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་
ཆུང་དང་འབྤེལ་ཡོད་སུ་ལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེས་གཙང་མ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ས་
གནས་ཀྱི་ལན་འདྤེབས་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་དབུས་ལས་ཁུངས་ནས་མཇུག་སོང་བྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་
གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དབུས་ལས་ཁུངས་ནས་མཇུག་སོང་གནང་ནས་གཙང་མ་བཟོས་ཏྤེ་ལན་འདྤེབས་གནང་བ་ཡྱིན་ན།  
ཡང་བསར་ཕར་ཕྱིན་ཚུར་ཡོང་བྤེད་དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་མང་པོ་ ཞིག་གཏོང་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་གཅྱིག་ཆགས་
ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སངས་གཅྱིག་ད་ལྟ་མང་པོས་གསུངས་སོང་། གང་ལྟར་མཐའ་མའྱི་བསོམས་དྤེ་ལ་སབས་  
༥ པའྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོར་ཤོག་གངས་ ༢༡༦ ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་སབས་ལ་ཤོག་གངས་  ༨༤ 
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་རྤེས་མ་སབས་  ༦ པ་ལ་ ༨༤ ལས་ཉུང་བ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ ཅྲེས་ཞུ་ཁག་པོ་རྤེད།  གོང་དུ་དྤེ་
ནས་གསལ་བཤད་བྱུང་སོང་། སབས་ ༥ པའྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཟྱིགས་མ་ཐུབ་པའྱི་སྤེ་ཚན་ཁག་  
༣༢ དང་། ད་ལྟ་རྤེས་སུ་ཧ་གོ་བ་  ༡ བས་ཏྤེ་ ༣༣ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་  ༦ པས་གཟྱིགས་དགོས་
པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས ། དྤེ་ལ་སྙན་ཐོ་ཏོག་ཙམ་རྱིང་པོ་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད།   ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་
འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་གཞག་པའྱི་རྤེས་ལ་གནད་དོན་ ༧༤ མ་གཏོགས་ལྷག་གྱི་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། ༧༤ ལྷག་པ་དྤེའྱི་ནང་ནས་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་མམ་འབྤེལ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།  སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་
དབུས་དང་ས་གནས་ལ་མང་པོ་གཅྱིག་གཙང་མ་ཆགས་ཟྱིན་པ་རྤེད།  མམ་འབྤེལ་ཁག་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ལ་
དྭགས་མམ་འབྤེལ།  ལ་དྭགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལའང་  ༧༤ ནང་ནས་ཏོག་ཙམ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།   དྤེ་ཡྱིན་
དུས་མམ་འབྤེལ་ཚོའྱི་འགན་ཁུར་སངས་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ལ ། དྤེ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྙན་ཐོའ ་ིནང་
ལའང་གསལ་པོ་བས་ཏྤེ་བཀོད་ཡོད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྙན་ཐོའ ་ིནང་ལ་བཀོད་པའྱི་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བས་ཏྤེ་འཛིན་
སོང་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་བལྟ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག ལྷག་པར་དུ་དྤེའྱི་ནང་ལ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་མཐོང་ཚུལ་འགའ་
ཤས་ཤྱིག་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་རྱིས་པ་སོ་སོས་འགན་ཁུར་དགོས་པ་དྤེ་
ཧ་ཅང་གྱིས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  ངའྱི་དུས་ཚོད་ལ་བྱུང་ཡོད་ པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ལྟར་བཞག་ནས་སང་ཆུང་བས་པ་ཡྱིན་ན་
གཙང་མ་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་ནས་ལོ་བཅུ་བཅོ་ལྔའྱི་རྤེས་ལ་རྱིང་པ་ཆགས་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་གཅྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོའ ་ིདུས་ཚོད་ལ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། ད་ལྟ་སོ་སོའ ་ིསྤེ་ཚན་གྱི་འགན་ཁུར་གྱི་ཡོད་པ་
སོང་ཙང་། འདྱིའྱི་སབས་སུ་ལན་གསལ་པོ་བརྒྱབ་དགོས་པ་རྤེད། རྱིས་རྱིང་པ་མང་པོ་ལྷག་བསད་པ་རྱིས་རོག་མང་པོ་ལྷག་
བསད་པ་སབས་དྤེའྱི་འགན་ཁུར་མཁན་གྱིས་ལན་འདྤེབས་གསལ་པོ་མ་བས་པར་བརྤེན ། རྱིས་རྱིང་པ་ལྷག་སྤེ་རྱིམ་པས་
ཡྱིག་ཆ་མ་རག་པ་བས་ཏྤེ ། དཔྤེར་ན་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་ཐོག་ལ་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཐྤེངས་གྱིས་
གསུམ་འཛོམས་དགོས་པ་དང་།  ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་ཁུངས་ལ་ཐྤེངས་བདུན་ཙམ་འཛོམས་དགོས་པའྱི་གནས་སངས།  དྤེ་
ཡང་རྱིས་ཞྱིབ་འགན་འཛིན་ནས་བཟུང་གདན་འདྲྤེན་ཞུ་དགོས་པ་དང་།  འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་ཀྱི་སྤེ་མོ་བ་ཚང་མ ར་
གདན་འདྲྤེན་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སབས་སུ་ག་ཚོད་
གསལ་པོ་གནང་ཐུབ་ནའང་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་དགོས་པ་གཅྱིག་དྤེ་རྤེད། 
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 དྤེ་ནས་གོང་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ྤེན་བར་གཏོང་སངས་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་ བ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་
ྲེས་ཆད་ྲེན་བར་བཏང་བསད་པའང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་བཀའ་བོན་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་སོང་ཟྤེར་བའང་བྱུང་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་རིགས་ས་ཚོགས་གཅྱིག་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  ྤེན་བར་གཏོང་སངས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞྱི་གཅྱིག་མཚུངས་དང་འཛིན་
སོང་གྱིས་ལྷན་ཁང་ཚང་མར་ྤེན་བར་གཏོང་སངས་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་
པ་བཞྱིན་དགོངས་འཇགས་ཞུ་ཟྤེར་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར།  ཁྱྤེད་རང་དྤེ་ནོར་འདུག  མ་འོངས་པར་དྤེ་ནོར་ན་འགྱིགས་ཀྱི་མ་
རྤེད་ཅྤེས་པ་ལྟ་བུ། ཡྱིན་ནའང་ྤེས་པ་གཏོང་སངས་དྤེའྱི་སོར་ལ་གོང་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསལ་པོ་གསུངས་གྲུབ་སོང་།  
གང་ལྟར་སབས་བཞྱི་པའྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ ་ིནང་གང་གསལ་ཡོད་པ་དང་ ། དྤེ་རྱིང་རྒྱུན་ལས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་སངས་དྤེ་ཡང་མང་པོ་གཅྱིག་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པ་དང་ ། བཀའ་འཁོལ་ལས་འགལ་བའྱི་
འགོ་སོང་གཏོང་ རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་
འགལ་བའྱི་འགོ་སོང་བཏང་བ་རྤེད།  འོན་ཀང་འགོ་སོང་ཚང་མ་སྱི་པའྱི་དོན་དུ་བཏང་བ་ལས་སྒྤེར་སོད་བས་པའྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་མ་ཡྱིན་པས། ྤེས་པ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་ཚད་འཛིན་དྤེའང་མྤེད་པ་ཡྱིན་དུས།  ད་རྤེས་ྤེན་བར་
རང་བཏང་ བ་ཡྱིན་ན ། དྤེས་འགྱིགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་པ།  ྤེན་བར་གཏོང་སངས་དྤེ་ཡང་གང་ཟག་དྤེ་ག་རང་ལ་མ་
གཏོགས་འདྤེམས་ལྷན་ལ་འདྲ་བཤུས་བཏང་བའྱི་གནས་སངས་དང་། འདྤེམས་ལྷན་ལ་ྤེན་བར་དྤེའྱི་འདྲ་ བཤུས་འབོར་ནས་
མ་འོངས་པར་ལས་བྤེད་དྤེའྱི་གསང་སྙན་ནང་གནས་སངས་གང་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་ད་རྤེས་འདྱིའྱི་ནང་གསལ་པོ་
ཆགས་ཐུབ་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་སྙན་ཐོའ ་ིནང་ལའང་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད།  སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ྤེས་ཆད་ཡན་ པོར་མ་
སོང་བ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཁ་གསལ་པོ་བཀོད་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཞུས་ཡོད།  སྒྲྱིག་གཞྱི་དང་ཁྱིམས་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས ། རྤེས་སུ་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་གོ་བསྡུར་ཞྱིབ་ཚགས་
བས་ཏྤེ་ྤེས་པ་གཏོང་སངས་གང་འདྲ་གཏོང་དགོས་མྱིན། དྤེ་ཚོ་དངུལ་གྱི་ྤེས་པ་གཏོང་དགོས་འདུག་གམ།  ཡང་ན་གནས་
རྱིམ་ཕབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། གང་འདྲ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བས་ཏྤེ ། དངུལ་འབོར་མྱི་
འདྲ་བ་ལ་ྤེས་པ་གཏོང་སངས་མྱི་འདྲ་མྱི་འདྲ་ བ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་
བས་ཏྤེ་ཕྱི་ཟླ་  ༣ པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའྱི་སབས་ལ་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འཁྱྤེར་
ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཆ་ཚང་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཟུར་འཛར་ནང་ལ་དངུལ་འབོར་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་
གཅྱིག་གནང་སོང་། ང་ཚོ་ཟུར་འཛར་ནང་ལ་དངུལ་བྱུང་སྤེ་རྱིས་གཙང་ཆགས་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་
ཚོགས་ཆུང་སབས་  ༥ པས་གཟྱིགས་བཞག་པ་དྤེ་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཟྱིགས་པའྱི་གནས་
སངས་གཅྱིག་པུ་དྤེའྱི་ནང་ལ་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད།  འཁྱྤེར་ཡོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དྤེ་རྱིས་རོག་རྱིང་པ་མང་པོ་
གཙང་མ་བཟོས་འདུག བཟོས་པ་ཡྱིན་ནའང་བཟོ་སངས་གང་འདྲ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ནམ།  དངུལ་ཚུར་བྱུང་ནས་བཟོས་པ་ཡྱིན་
ནམ། རྱིས་བསུབ་བཏང་ནས་བཟོས་པ་ཡྱིན་ནམ། གང་འདྲ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མྱིན་པ་
སོང་ཙང་། དངུལ་འབོར་དྤེ་གཅྱིག་འཁྱྤེར་ན་བསམ་པ་རྤེད། དོན་ཚན་རྤེ་རྤེའྱི་ཐོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན ། 
ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དུས་ཚོད་ཀྱིས་འདང་བ་མྱི་འདུག  མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ལྔ་པའྱི་སྙན་
ཐོ་སྤེར་པོ་དྤེ་ཚང་མར་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་ང་ཚོ་དོན་ཚན་འདྱི་ནས་རྱིས་སྙན་འདྱི་འདྲ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་དངུལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་



100 

 

བྱུང་ཟྤེར་བའྱི་དངུལ་འབོར་གཅྱིག་བཀོད་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་གཙོ་ཁ་སོན་ Australia ལ་མ་འགོ་གོང་
ལ་ཞུ་དག་གཅྱིག་བཏང་ བ་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལའང་གོ་བསྡུར་གནང་བ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཚུར་ཡོང་སབས་
དངུལ་འབོར་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ཁྱད་པར་ཕྱིན་འདུག་བསམས་ནས ། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་
གཅྱིག་བལྟས་པས་ཁྱད་པར་ཕྱིན་འདུག  འདྱི་གཙོ་བོ་ད་ལྟ་  Swiss དོན་གཅོད་ཀྱི་དྲུང་འཕར་ཟུར་པ་བུ་རྒྱལ་ལགས་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་རྤེད།  དྤེའྱི་སབས་ལ་དངུལ་འབོར་འཁྱྤེར་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྱིས་སྙན་ ༩༨ ཆ་ ༡། ༩༨ ཆ་ ༣། ༩༨ ཆ་ ༡༠ དང་ ༩༨ ཆ་ ༡༢ བཞྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དངུལ་རོག་
རོག་གཅྱིག་འཁྱྤེར་ཡོང་བ་སོང་ཙང་། དངུལ་མར་བཏོན་སབས་གངས་ཀ་སོར་སངས་དྤེ་གཅྱིག་ལྡབ་སོར་ཕྱིན་པའྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་འདུག དཔྤེར་ན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་དོན་ཚན་གཅྱིག་གྱིས་གསུམ་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༠ སུད་སྒོར་ 
༡༣༥ དང་པད་ ༠༣ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིས་སྙན་དོན་ཚན་ ༩༨ ཆ་ ༡ དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་པ་དྤེ་རྤེད། རྱིས་ཞྱིབ་
སྙན་ཐོ་དོན་ཚན་གཅྱིག་གྱིས་དགུ་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༠ ལ་སུད་སྒོར་ ༢༠༧༠༨ དང་པད་གྱིས་དྤེ་དོན་ཚན་  ༩༨ ཆ་ ༣ 
པ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་དོན་ཚན་གསུམ་ལྔ་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༠ སུད་སྒོར་ ༦༨༨ དང་པད་ 
༣༨ དྤེ་རྱིས་སྙན་དོན་ཚན་  ༩༨ ཆ་ ༡༠ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྱིས་སྙན་དོན་ཚན་དྤེ་ཆགས་བསད་འདུག  
རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་དོན་ཚན་གཅྱིག་གྱིས་གསུམ་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༠ སུད་སྒོར་ ༢༡༧༩༧ དང་པད་ ༡༨ དྤེ་མང་ཚོགས་
རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དོན་ཚན་  ༩༨ཆ་ ༡༢ དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་འདུག  དྤེ་ནས་དྤེའྱི་སྤེང་ཁ་སོན་འདྱིར་མ་
གསལ་བའྱི་གསང་རྱིས་ཡོང་བསད་ཟྤེར་བ་ ༢༨༥༠ གཅྱིག་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཚུར་བཏང་བ་དྤེ་དྤེའྱི་སྤེང་བསན་འདུག 
དྤེ་ནས་བསོམས་སུད་སྒོར་དྤེ་  ༤༦༡༧༨ དང་པད་ ༦༡ རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་རྱིས་ བསུབ་བཏང་བ་  ༢༠༡༠་ ༌་༡༡ ལ་རྱིས་
བསུབ་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་དྤེ་སུད་སྒོར་ ༡༤༡༩༨ དང་པད་ ༢༥ རྤེད། ༢༠༡༣༌་་༢༠༡༤ ལ་རྱིས་བསུབ་བཏང་བ་དྤེ་སུད་
སྒོར་ ༢༢༦༢ དང་པད་ ༢༧ ཡོང་བསད་ནང་ལ་ཁང་པའྱི་ག ཏོང་ཕོགས་ཡོང་བསད་དྤེ་  ༡༩༩༩ འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་  
༣༩༦༠ གཅྱིག་དང་། དྤེ་ནས་རྱིས་བཅོས་སོང་ནང་ལ་  ༢༥༧༡ དང་པད་ ༨༣ ས་གོན་ཡོང་བསད་ལ་སུད་སྒོར་  ༡༢ དང་
པད་ ༩༣ རྱིས་བཅོས་གྱིས་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།   རྱིས་བཅོས་  ༢༠༡༡་་་༢༠༡༢  དང་ ༢༠༡༢་་༌༢༠༡༣ ནང་ལ་བྱུང་བ་དྤེ་
སུད་སྒོར་ ༢༢༢༦ དང་པད་ ༤༤ དང།  ༡༢་་་༡༣ ནང་ལ་བྱུང་བཞག་པ་དྤེ་ ༤༠༤ དང་པད་ ༨༧ རྤེད། ཁྱོན་བསོམས་ཀྱི་
ཡོང་བསད་དྤེ་སུད་སྒོར་  ༥༠༡༥༡ དང་པད་  ༥༤ རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ཡོང་བསད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ།  ད་ལྟ་རྱིས་བསུབ་
བཏང་བ་དང་རྱིས་བཅོས་བས་པ་དྤེ་དག་  ༢༡༤༦༣ དང་པད་ ༦༦ བུ་རྒྱལ་ལགས་རང་ནས་ཡོང་དགོས་པ་དྤེ་སུད་སྒོར་  
༢༨༦༨༧ དང་པད་ ༨༨ བཅས་ཆགས་ཀྱི་འདུག  ད་ལྟ་ང་ཚོས་རྱིས་སོར་བའྱི་སབས་འཛའ་སྒྱུར་གྱིས་འཛའ་ཐང་དྤེ་སུད་
སྒོར་རྤེ་རྤེར་སྒོར་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་བརྱིས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ད་ལྟ་འདྱིར་སུད་སྒོར་ངས་གངས་ཀ་ཞུས་པ་
དྤེའྱི་ཐོག་ནས།  འབུམ་བདུན་དང་གསུམ་ཁྱི་ྱིས་སོང་བརྒྱ་མྤེད་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་གཅྱིག་ཁྱད་པར་འགོ་ཡྱི་འདུག  ད་ལྟ་ཚུར་
ཡོང་ནང་ཁྱད་པར་ཕྱིན་པ་དྤེ་མར་འཐྤེན་ན། འབུམ་བརྒྱད་ཅུ་ག་ལྔ་དང་བཞྱི་ཁྱི་སོང་མྤེད་བཞྱི་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་དང་པད་
ྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ནས་འབུམ་བདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད་དང་ཁྱི་མྤེད་བརྒྱད་སོང་བཞྱི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་དང་པད་ྱི་ཤུ་ར་
གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ཨང་ཀྱི་འགྱུར་བ་ག ཏོང་རོགས་གནང་།  
ཕོགས་བསོམས་ཀྱི་ཤོག་གངས་  ༨༤ དྤེའྱི་ནང་ལ་འོག་གྱི་དུམ་བུ་གསུམ་པ་དྤེར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་
བཟོས་ཁོངས་ཡོང་བསད་དངུལ་འབོར་ཁུངས་སོ་སོར་སྒོར་ ༨,༥༤༠,༥༩༥།༢༡ ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ཚབ་ལ་  ༧,༨༠༨,༤༥༩།༢༡ 
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ཆད་འབུལ་བྱུང་བའྱི་རྱིས་གཙང་ཆགས་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྱི་འདྲ་རྤེད། དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་རྤེ་རྲེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ གནང་
རོགས་གནང་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེབ་འདྱི་དང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ ་ིཨང་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེབ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཨང་ཀྱི་རྤེ་རྤེ་ལ་དངུལ་གང་ནས་བྱུང་ནས་གཙང་མ་ཆགས་ཡོད་མྤེད་དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་རྤེད།  
གཞན་པ་རྱིས་བསུབ་དྤེའྱི་སོར་ལ་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ཡོད་མཁན་དང་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་  
༥ པའྱི་ཐོག་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་བྱུང་སོང། རྱིས་བསུབ་རྤེ་རྤེ་བས་ནས་ང་ཚོས་རྒྱག་ཐུབ་མ་སོང་། 
གལ་ཆྤེ་ཆུང་བརྱིས་ནས་ཚུར་ཡོང་ནས་རྱིས་གཙང་མ་ཆགས་པ་དྤེའྱི་སྒང་ལ་ང་ཚོས་དོ་སང་མང་བ་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་དྤེ་
གཅྱིག་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དང་ནོར་བཅོས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སོན་ ཉོ་བཀྲྱིས་གྱིང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྒོར་  ༡༦༥༠༠ དྤེ་
གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བས་ནས་
བཀོད་ཡོད།  ར་བའྱི་ད་ལྟ་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ ་ིནང་འཁོད་པ་དྤེ་སྒོར་གཅྱིག་འབུམ་དྲུག་ཁྱི་ལྔ་བརྒྱ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
སྒོར་གཅྱིག་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་དྤེ་བཟོ་གྲྭ་དྤེ་རྱིས་སྤྲད་པའྱི་སབས་ལ་བཟོ་ གྲྭ་ནས་རག་སོང་ཞྤེས་ས་གནས་ནས་ལན་དྤེ་སྤྲོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད།  བཟོ་གྲྭ་ནང་རུམ་གདན་གྱི་ཐག་ཁྱི་དྤེ་ཚོ་རྱི ས་བཞིན་ཡོད་དམ། ཡོ་ཆས་དྤེ་ཚོ་རྱི ས་བཞིན་ཡོད་དམ། དྤེའྱི་
སབས་ལ་པུན་མདོག་ཡོད་དམ།  གདན་འཚོང་མ་ཐུབ་པ་ཡོད་དམ་མྤེད།  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་པོ་བས་ནས་ཁ་སོན་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་སོན་ཉོ་བཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྤེ་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཚུར་གཅྱིག་ཕུལ་སོང།  ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ད་
ལྟ་ང་ཚོར་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག སབས་ ༦ པའྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕུལ་ན་འགྱིག་པ་འདུག ཁྱྤེད་རང་ཚོས་
ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་གནང་རོགས་གནང། དངོས་ཡོད་གནས་སངས་དྤེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ སོན་ཉོ་བཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་གྱི་བཟོ་
གྲྭ་དྤེ་སྒོ་བརྒྱབས་ཚར་འདུག དྤེ་སྒོ་བརྒྱབས་ནས་འབུམ་ ༡ དང་ཁྱི་ ༥ དྤེ་འགན་ཁྱྤེར་མཁན་སུ་གཅྱིག་ཀང་མྤེད་པར་བརྤེན། 
དྤེའྱི་སབས་རྱིས་བརྒྱབས་པའྱི་སབས་འབུམ་ ༡ དང་ཁྱི་ ༥ དྤེ་གང་དང་གང་ནང་རྱིས་ཡོད་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་མྤེད་པ་ དང།  ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་སངས་འཛིན་མྤེད་པ་ དང་། ད་ལྟའྱི་སབས་ལ་སོན་ཉ་བཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་བཟོ་གྲྭ་དྤེ་
བུད་མྤེད་ ༥ ཡྱིས་བཟུང་ནས་བསད་འདུག དྤེ་འགན་ཁྱྤེར་མཁན་མྤེད་པར་བརྤེན། ད་ལྟ་ང་ཚོར་ལམ་སོན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ནས་གནས་སངས་གང་རྤེད་འདུག  དྤེར་བརྤེན་ནས་ཡོང་རྤེ་བལ་བ་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་
ན། དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་ཐག་གཅོད་གཅྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག  སྒོར་གཅྱིག་ཁྱི་དྲུག་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  གཅྱིག་
ཁྱི་དྲུག་སོང་ལྔ་བརྒྱ་དྤེ་ཁང་ག་ཞྱིག་ལྤེན་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ཁང་ག་ལྤེན་པ་དྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པ་རྤེད།  
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་ཀང་རྱིས་སྤྲད་ས་མྤེད་པར་བརྤེན་ལྷག་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ཐོག་ལའང་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  མ་ན་ལྱིའྱི་ཡུལ་མྱི་ནས་དངུལ་ཡོང་དགོས་པ་དང་།  དྤེ་བཞྱིན་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སོན་མ་ཁང་པ་བཙོང་པའྱི་དངུལ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ཀུམ་རའོ་ནས་སོན་མ་དངུལ་སྤྲད་བཞག་པ་
ས་ཆ་མྱིང་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གས་དྤེ་ཡུལ་མྱི་མམ་དུ་རྤེས་སུ་ཁྱིམས་ཀྱི་དཀའ་
ངལ་འཕད་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ་གསུངས་པ་དྤེ།  དཔྤེར་ན་མ་ ན་ལྱི་འདྲ་པོ་ཡྱིན་ན།  སོན་མ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོས་ བརྡ་འདྲེད་
གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་དང་ད་ལྟའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ཐུགས་ཁུར་བཞྤེས་ནས་བདའ་འདྤེད་གནང་བའྱི་རྒྱུ་
མཚན་དྤེ་འཛིན་སོང་རང་ནས་མར་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སབས་ལ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་སབས་
ཁོ་རང་ཚོ་དངུལ་ལྤེན་ས་དང་ལྤེན་མཁན་གྱིས་བར་ཆོད་གན་དང་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་བཞག་ནས་ལྤེན་གྱི་འདུག  
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ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ས་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་ བཞིན་ཡོད། དཔྤེ་མཛོད་ ཁང་ལ་རྒྱ་གར་
གཞུང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་དྤེ་རྤེད།  དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་དགོས་པ་དྤེ།  དྤེ་
ང་ཚོས་ལམ་སོན་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད། དཔྤེ་མཛོད་ལའང་ལམ་སོན་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད་ལ། ད་ལྟ་རྱིས་སྙན་འདྱི་དང་འབྤེལ་
བ་ཡོད་པ་དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་སྤྲད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་གཅྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན།  འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ནས་ཐག་གཅྱིག་གཅོད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཐག་བཅད་ནས་དྤེའྱི་ཆག་ཡང་དྤེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུད་གོས་ཚོགས་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ཐད་ཀར་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་བའྱི་གནས་སངས་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
 མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་བསོ་སངས་ཐད་ལའང་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང།  ད་ལྟ་སབས་ ༦ པ་འགོ་
བཞིན་ཡོད་པ་རྤེད། སབས་ ༥ པའྱི་མཇུག་འབས་དྤེ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་མཇུག་སོང་གནང་སྤེ་ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་ནང་སྤེབས་
པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རྤེད།  དྤེའྱི་སབས་ལ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འདྱི་ག་རང་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་བས་པའྱི་
གོས་ཆོད་གཅྱིག་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་  ༦ པ་ལ་ལམ་སོན་གསལ་པོ་བས་ནས་ཕུལ་
ཡོད། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ ༦ པའྱི་ལས་དོན་འགོ་བཙུགས་པའྱི་སབས་སུ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢། ༡༣་་
་༡༤ གཙོས་པའྱི་དྤེའྱི་སོན་གྱི་རྱིང་པ་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་སྤེ་ཚན་  ༡༢༠ གཟྱིགས་ཚར་
བ་འདྱི། ད་ལྟ་ ༧༤ ལྷག་མ་དྤེ་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་གོས་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱུང་ བའྱི་རྤེས་ལ་ཕྱི་ཟླ་  ༩ པའྱི་
རྤེས་ལ་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད།  དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་གང་ཡོད་ནའང་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སྤེ་ཚན་  
༣༢ སྒང་ལ་ ༡ སྤེ་ཚན་ ༣༣ དང་། དྤེའྱི་རྱིས་ལོ་  ༢༠༡༡་་་༡༢།  ༢༠༡༢་་་༡༣  དྤེ་ཆགས་ཡོད་བསམས་སོང།  དྤེའྱི་གཙོ་
བོར་གྱུར་བའྱི་དྤེའྱི་སོན་གྱི་གནས་སངས་ཚང་མ་ཞྱིབ་འཇུག་བ་དགོས་ པ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་ལྷན་ཁང་
ཁག་ནས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ལན་འདྤེབས་མ་འབོར་བའྱི་གནས་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་
འདུག ཁ་སོན་ཡྱི་གྤེ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ལས་དོན་ཏག་ཏག་འགོ་ཐུབ་པར་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་
ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་སྙན་ཐོའ ་ིནང་འཁོད་པ་བཞྱིན། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་ཀང་ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་གཅྱིག་བས་ཏྤེ་ད་ལྟ་ལས་བྤེད་ཀྱི་
ས་མྱིག་གངས་ཀ་ངྤེས་ཅན་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་སྤེ་ཚན་སོ་སོ ར་དུས་ཐོག་ལ་
རྱིས་ཞྱིབ་གནང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱིས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་པར་བརྤེན་དཀའ་རོག་མང་པོ་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་དུས་ཐོག་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་བ་དང་ལྷན་ཁང་སོ་སོ་དང་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་མ་ལག་དང་
བཅས་པའྱི་ལན་འདྤེབས་དྤེ་ཚོ་དུས་ཐོག་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འབོར་ན།  མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་
ལས་ཀ་བས་ནས་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུར་ཁྱད་པར་ཆྲེན་པོ་འདུག ད་ལྟ་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞིག་མང་ཚོགས་
རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་  ༥ པས་བཏོན་པ་དྤེ་ཚོ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད་ཀྱི་ལན་
འདྤེབས་གསལ་པོ་བས་ཏྤེ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་ལ ། དྤེ་དྤེ་མཚུངས་ཀྱིས་ང་ཚོས་སྙན་ཐོའ ་ིནང་བརྒྱབ ས་ཡོད། བཀའ་ཤག་
གྱིས་སབས་རྤེ་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོ་བས་ཏྤེ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པའྱི་
གནས་སངས་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ། ད་ལྟ་སོ་སོའ ་ིསབས་ལ་ཡོང་གྱི་མྤེད་ནའང་།  མ་འོངས་པར་ཡོང་མ་སྱིད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་
ང་ཚོས་སྙན་ཐོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བརྒྱབ ས་ཡོད། བཀའ་ཤག་ལ་ང་ཚོས་དྤེ་ཚོ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་  ༥ 
པས་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག  གནང་ན་གང་འདྲ་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་གནང་
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དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསལ་པོ་བས་ནས་བསོན་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱུན་ལས་ངོས་ནས་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བ་དགོས་
པ་དྤེ་སྙན་ཐོའ ་ིནང་ལ་འཁོད་ཡོད། ཆྤེས་མཐོའ ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་ནོ་ཟྤེར་བའྱི་གནས་སངས་
རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་མའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གོང་དུ་གསལ་བཤད་གཅྱིག་བྱུང་ཚར་
སོང་བསམས་སོང། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་མཇུག་སོང་ནས་ཡོང་གྱིན་ཡོང་གྱིན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཙང་མ་ཆགས་པ་དྤེ་ཆགས་
ཟྱིན་པ་རྤེད།  ད་དུང་ལྷག་ཡོད་ན་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད།  སྤེ་ཚན་ ༣༢ དང་ ༣༣ 
ནང་ཚུད་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ན་སབས་  ༦ པས་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེ་མྱིན་པ་སོན་མ་གནང་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སངས་གཅྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་མམ་འབྤེལ་ཁག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་དཔྤེར་ན་ འཇོ་ལ་ཁྤེལ་མམ་འབྤེལ་ ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ནང་
སྱིད་ནས་ཁ་པར་བཏང་དུས་ཁ་པར་བཀག་གྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་ཞིག་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་འདྲ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ན་རྱིས་ཞྱིབ་
བ་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་ཡོད་དང་མྤེད། དྤེ་ཚོ་སྤེ་ཚན་ནང་ལ་གཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་
ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག མམ་འབྤེལ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཚོས་འགན་འཁྱྤེར་མ་ཐུབ་ནས།  ང་ཚོའྱི་སབས་
དྤེ་འདྲ་ཐག་བཅད་ན་མྱི་མང་གྱིས་གང་བསམ་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་བསམ་བོ་འཁྱྤེར་ནས། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ད་ལྟ་ཡོད་པ་
དྤེ་ཚོས་ཐག་མ་གཅོད་པ་དང་མ་འོངས་པ ར་དྤེས་ཡང་ང་ཚོའྱི་སབས་ལ་དྤེ་བས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས ། དྤེ་འདྲ་དྤེ་འདྲ་
བས་ན་རྱིས་གཙང་མ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་ པ་མ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་ལན་ཏག་ཏག་མ་རག་པ་དྤེ་ཚོ་སྙན་ཐོའ ་ིནང་ལ་
དྭགས་གཙོས་པའྱི་ས་གནས་འགའ་ཤས་ཀྱི་མྱིང་འདོན་ཁོ་རང་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ནང་བས་ཡོད།  དྤེ་ཚོ་ཚང་མས་འགན་ཁུར་
ཡག་པོ་ཞྱིག་བ་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  འགན་ཁུར་བྤེད་ཀྱི་མྤེད་ན་དབུས་ལས་ཁུངས་ནས་རོགས་སོར་བ་རྒྱུ་དྤེའང་བསམ་ཞྱིབ་
བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་འདུག འགན་ཁུར་མྤེད་པའྱི་རོགས་སོར་དགོས་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལྤེན། འགན་ཁུར་མ་བས་ན་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་སོད་ཀྱི་མྤེད་པས ། ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་འདྱི ས་བརྒྱུད་ནས་ས་གནས་གང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་ལན་འདྤེབས་འཐུས་
ཚང་མ་བྱུང་བའྱི་གནས་སངས་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་པ་མང་ཆྤེ་
བ་གཅྱིག་གོང་དུ་གསལ་བཤད་བྱུང་ཚར་སོང། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་གཙོས་ཞུ་མ་དགོས་པ་དང།  དྤེ་རྱིང་ང་ཚོས་ལས་རྱིམ་
རྤེས་མ་དྤེར་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་  ༢ པ་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༦༧ པར་གཟྱིགས་རོགས་
གནང། གོས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  

ག ཞུ ང་འབྤེ ལ ་ག ོས ་ཆོད་ག ོས ་འཆར། 
སོན་ག ྤེ ང། 

༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ 
༡༢༠ པའྱི་དགོངས་དོན། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ ༥ པས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་
ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡ སོགས་ཀྱི་རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སོང་
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བཀའ་ཤག་གྱིས་བདའ་འདྤེད་མཇུག་སོང་ཇྱི་གནང་གྱི་ཕོགས་བསོམས་སྙན་ཐོ་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བར། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀྱིས་བསར་ཞྱིབ་དང་འབྤེལ་མཇུག་གནོན་ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་སྙན་སྒྲོན་དང་བགོ་གྤེང་ཟྱིན་པར་
ཐག་གཅོད་དང་མཇུག་སོང་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་གལ་ཆྤེར་མཐོང། 

ག ོས ་ཆོད། 
མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ ༥ པས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་ལོ་ 
༢༠༡༠༌༌༌༡༡ སོགས་ཀྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་སོང་གནང་
བར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསར་ཞྱིབ་དང་འབྤེལ་མཇུག་གནོན་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་ནང་གསལ་རྱིས་གཙང་གྱིས་
འགྱིགས་པ་ཁག་ཕུད། ད་དུང་རྱིས་གཙང་མ་ཐུབ་པ་རྣམས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ ༦ པས་མཇུག་སོང་
དགོས་པའྱི་སྱི་མོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ལ།། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྒྲོ ལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༧ ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མྤེད་པར་བརྤེན་ཚུད་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་མང་ཆྤེ་བས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་ཚར་བ་དང་། 
གསལ་བཤད་ཚང་མ་གྲུབ་པ ར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབ ས་པར་དགག་བ།  མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།  དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་  ༣ པ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༦༨ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང།  གཞུང་འབྤེལ་གོས་
ཆོད་གོས་འཆར་ཁ་སང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་གཞག་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད།  གཞུང་འབྤེལ་གོས་
ཆོད་གོས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

ག ཞུ ང་འབྤེ ལ ་ག ོས ་ཆོད་ག ོས ་འཆར། 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༥ པའྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠༡༣།༡༥།༥།༧ དང།  
ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༢༠༡༤།༡༥།༧།༩  འཁོད་པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར།  རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལས་གཞན་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ཏུ་བོད་རྱིགས་ཇྤེ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ་དང། འབྱུང་འགྱུར་དྤེ་དག་མྱི་རབས་རྱིམ་བརྒྱུད་ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་འགན་འཁུར་ཇྱི་
བཞྱིན་ཡོང་ཐབས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ཡུལ་གྲུ་དྤེ་དག་ནང་ཡོད་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང།  བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་
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སོགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཇྱི་ཆགས་དང། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དབར་འབྤེལ་ལམ་དམ་ཟབ་ཇྱི་དགྤེའྱི་གནས་བབ་རྒྱ་ཁྱབ་ཀྱི་
ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གནང་ཆྤེད་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་ཡོངས་རོགས་མཇུག་བསྒྲྱིལ་ཏྤེ་
སྙན་ཐོ་དང་མཐའ་མའྱི་རྒྱབ་གྤེར་བཅས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ྱིན་གོས་ཚོགས་སུ་སྙན་སྒྲོན་དང་བཅས་བགོ་
གྤེང་ཞྱིབ་པར་བྱུང་དོན་བཞྱིན་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་གལ་མཐོང། 

ག ོས ་ཆོད། 
༡༽ བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང།  བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོགས་ནས་བསམ་འཆར་ཡྱིག་ཐོག་ཕུལ་འབོར་

བྱུང་བ་ཕལ་ཆྤེ་བའྱི་ནང།  བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལམ་སོན་བརྱི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསལ་ཡོད་པ་ལྟར་
འབྤེལ་ཡོད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སོ་སོའ ་ིའོག་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོགས་
ད་ཡོད་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་སངས་རང་སོར་གནས་རྒྱུ། 

༢༽ ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང།  བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་དབར་འབྤེལ་
ལམ་མུ་མཐུད་གོང་འཕྤེལ་གཏོང་རྒྱུར་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་དང་ཁྱབ་ཁོངས་ཚོགས་
པའྱི་དབར་འབྤེལ་ལམ་སར་ལྷག་གོང་འཕྤེལ་གཏོང་དགོས་ཐོག་འཛིན་སོང་སྒྲྱིག་གཞྱིར་ཕྱི་དྲྱིལ་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཐོ་
གཞུང་ཟུར་སར་དགོས་མྱིན་འཛིན་སོང་ནས་གནང་འགབ་གཟྱིགས་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་གོས་
ཆོད་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ལ།། 

 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༨ པར་རྒྱབ་སོར་གནང་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་ ༦༨ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་ བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན།  འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ཁ་སང་བགོ་གྤེང་རྒྱས་ཤྱིང་རྒྱས་པ་ཞུས་པ་རྤེད།  
གལ་སྱིད་གོ་སབས་བསར་དུ་བཞྤེས་མཁན་ཡོད་ན། སར་མ་གསུམ་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་བསྡུས་ནས་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོ ན་མཆོ ག་ཆོ ས་སྒྲོ ན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་དོན་ཚན་དང་པོ་འདྱིར་འདྱི་གསུངས་
འདུག ད་ལྟ་འདྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁོ་རང་ཚོས་བསམ་འཆར་ཕུལ་བའྱི་ནང་དུ་
བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལམ་སོན་བརྱི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསལ་བ་གཞྱི་བཟུང་ ། ཁོ་རང་ཚོས་དྤེ་ས་སྒྲྱིག་འཛུགས་
འདྱི་རང་འཇགས་གནས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཐག་བཅད་ནས་གསུངས་འདུག  གྱིས་པ་དྤེར་ང་ཚོས་གོས་ ཆོད་དྤེ་ག་རྤེ་བསམས་
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ཡོད་པ་རྤེད་ཅྲེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཕྤེང་མཐའ་མ་དྤེའྱི་གསུམ་པ་དྤེ་ནས་མར་ཀོག་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སོང་སྒྲྱིག་གཞྱིར་ཕྱི་
དྲྱིལ་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཐོ་གཞུང་ཟུར་འཛར་དགོས་མྱིན་འཛིན་སོང་ནས་གནང་ག ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཞྤེས།  དྤེ་གྱིས་དང་པོ་དང་
གྱིས་པ་གྱིས་འགལ་ཟླ་ཆགས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  སྒང་དྤེར་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་
ཚོགས་པས་སྒྲྱིག་འཛུགས་འདྱི་དྤེ་ས་ག་རྤེ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཁྱྤེད་རང་ཚོས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལམ་སོན་གང་
གནང་བ་དྤེ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གཞྱི་བཟུང་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་རང་འཇགས་གནས་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་
འོག་དྤེར་འཛིན་སོང་གྱི་ཟུར་འཛར་ནང་དུ་སར་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་འཛིན་སོང་གྱིས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ལབ་འདུག  དྤེ་
གྱིས་འགལ་ཟླ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྒང་དྤེར་ཐག་བཅད་ནས་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་དྤེ་ས་སྒྲྱིག་འཛུགས་གང་འདྲ་བས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་
པ་དྤེ་ག་རང་གནས་རྒྱུ་ཡྱིན། རྤེས་མ་དྤེར་འཛིན་སོང་ལ་ཟུར་འཛར་ནང་དུ་སར་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་གནང་བབ་
གཟྱིགས་རྒྱུ་ཞྤེས་འདྱི་གྱིས་འགལ་ཟླ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་བགོ་གྤེང་མང་པོའ ་ིཐོག་ནས་འཛིན་
སོང་ནས་ཟུར་འཛར་ནང་སར་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་དགོངས་འཆར་མང་པོ་གནང་བ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་གྱིས་གནང་
བར་བརྤེན་ནས། ང་ཚོས་འདྱི་ངྲེས་པར་དུ་ཁྱྤེར་དགོས་པ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ།  ང་རང་ཚོའྱི་ལམ་སོན་སྙན་ཐོའ ་ིནང་དུ་
ག་རྤེ་གསལ་ཡོད་པ་རྤེད་ལབ་ན།  ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནས་ཟུར་འཛར་ནང་དུ་སར་དགོས་མྤེད་ཀྱི་
ལམ་སོན་གནང་རོགས་གནང་ཅྤེས། ང་ཚོའྱི་ལམ་སོན་འདྱི་རྤེད།  ད་ལྟ་གྱིས་པའྱི་ནང་དུ་ཁྱྤེར་བ་ཡྱིན་ན ། འཛིན་སོང་གྱིས་
ཟུར་འཛར་ནང་དུ་སར་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཟྤེར་དུས། ང་ཚོས་འདྱིར་ལམ་སོན་གང་ཡང་གནང་ཐུབ་
མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  གལ་སྱིད་འདྱི་ཡྱིན་ན་ཟུར་འཛར་ནང་དུ་སར་དགོས་ཀྱི་འདུག  སར་དགོས་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན།  
དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དང་པོ་དང་གྱིས་པ་འགལ་ཟླ་ཆགས་ཀྱི་
འདུག འདྱི་རང་གཞྱིར་བཟུང་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། སོ་སོས་དགག་པ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུར།  གཞྱི་རའྱི་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་དྤེ་ག་རང་འགྱིག་བསད་མཁན་
ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ཚིག་གྱི་ཐོག་ལ་འོག་དང་ཁྱབ་ཁོངས་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་གསལ་བསད་ཀྱི་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་
གསལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཁ་སང་སོན་མ་ནས་ཕག་ལས་མང་པོ་གནང་བསད་པ་དང་། ད་ལྟ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན ། དྤེ་
རྱིང་འདྱིར་གནང་དགོས་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག  བས་ཙང་འདྱི་ཡྱིན་དུས་ངས་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུར།  ཚིག་བརོད་དྤེ་དག་ལ་
བསར་བཅོས་ཤྱིག་ཁྱྤེར་ཡོང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་བརོད་ལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་འགྱུར་བ་ག ཏོང་ན་སྙམ། བོད་རྱིགས་སྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོགས་ནས་བསམ་འཆར་ཡྱིག་ཐོག་ ལ་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བ་ཕལ་ཆྤེ་བའྱི་
ནང་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལམ་སོན་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསལ་ཡོད་པ་ལྟར། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་
པ་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོགས ། ད་ཡོད་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་སངས་རང་སོར་གནས་པའྱི་ཐོག་འབྤེལ་ཡོད་སྐུ་ཚབ་
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དོན་གཅོད་མམ་དུ་འབྤེལ་བ་དམ་གཟབ་འཇོག་གལ་ཞྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་སྙམ།  གྱིས་པ་དྤེར་ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་
སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་དབར་འབྤེལ་ལམ་མུ་མཐུད་གོང་འཕྤེལ་
གཏོང་རྒྱུར། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་ཞྤེས་ཁྱབ་ཁོངས་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་འདྱིའྱི་ཚབ་ལ་གོང་
གསལ་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་དབར་འབྤེལ་བ་སར་ལྷག་གོང་འཕྤེལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་འཛིན་སོང་སྒྲྱིག་གཞྱི་ ཕི་དྲྱིལ་ཁྱབ་ཁོངས་
སུ་ཐོ་གཞུང་ཟུར་འཛུགས་བྤེད་དགོས་མྱིན་འཛིན་སོང་ནས་གནང་གལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་བས་པ་ཡྱིན་ན ། སྒང་དྤེར་ད་ལྟའྱི་
གནས་བབ་འདྱི་ཁྱྤེད་རང་ཚོས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གནས་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ནང་དུ་ཟུར་འཛར་ཞྱིག་འགར་བ་ཡྱིན་ན་ཞྤེས་ལབ་ན ། ཏག་ཏག་འགོ་ཡྱི་མྤེད་འགོ་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག  
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
དང་པོ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་གྱི་ངོ་བོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད། སོ་སོའ ་ིའོག་ཟྤེར་དུས་སྒང་དང་འོག་ གིས་ཀི ་གནས་སངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། འདྱི་མང་པོ་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་རྤེད་བསམ་
གྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་མང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས ། དང་པོ་དང་གྱིས་པ་སོ་སོ་ཁག་ཁག་བས་ནས་འོས་བསྡུ་བ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དྤེར་ད་ལྟའྱི་ཚིག་དྤེ་ག་རང་གནས་སངས་ཤྱིག་རྤེད།  ད་ལྟ་འདྱིར་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ངོ་བོའ ་ིཐོག་ནས་ག་རྤེ་
སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོགས་ནས་བསམ་འཆར་ཡྱིག་
ཐོག་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་ཕལ་ཆྤེའྱི་ནང་། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལམ་སོན་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསལ་ཡོད་པ་
ལྟར། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོགས་ད་ཡོད་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་སངས་རང་སོར་
གནས་ཐོག འབྤེལ་ཡོད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མམ་དུ་འབྤེལ་བ་དམ་གཟབ་འཇོག་གལ་ཟྤེར་བ་འདྱི་རྤེད།  དང་པོ་བཟོ་བཅོས་
འདྱི་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ཅིག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཟོ་བཅོས་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་ བྱ་ཡོད་དམ། དགག་བྱ་མྤེད་པ་བས།  སྱི་འཐུས་
དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོ ན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིར་བཟོ་བཅོས་མང་པོ་གནང་བསད་པ་ཡྱིན་ན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། མདང་
དགོང་ཁོང་རྣམ་པས་གང་བྱིས་པ་འདྱི་མར་གཅྱིག་བཤུས་བཞག་དུས།  དྤེ་རྱིང་མ་ འགིག ་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གསུངས་
བསད་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་འདྱིར་འདོད་པ་མྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་བཟོ་བཅོས་འདྱིར་དགག་པ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
བཟོ་བཅོས་ལ་དགག་པ་དང་རྒྱབ་སོར་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མང་པོ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། བཟོ་བཅོས་ལ་དགག་པ་གནང་མཁན་དྤེ་དག་སོན་ལ་ཕག་བརང་རོགས་གནང།  བཟོ་བཅོས་ལ་དགག་པ་གནང་
མཁན་ ༡༠ བྱུང་སོང། བཟོ་བཅོས་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཕག་བརང་རོགས་གནང།  བཟོ་བཅོས་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་
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མཁན་ ༡༢ བྱུང་སོང། འདྱི་ཡྱིན་དུས་བཟོ་བཅོས་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན།  བཟོ་བཅོས་འདྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པར་ངོ་ཡོད་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་མང་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་བཟོ་བཅོས་འདྱིར་མང་མོས་ཀྱིས་རྒྱབ་སོར་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འདྱི་གཏན་ལ་ཕབ་འགོ་ཡྱི་རྤེད།  མང་མོས་ཀྱི་རྒྱབ་སོར་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན ། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དྤེར་འགོ་
བཞག་གྱི་རྤེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔ ལ་ལྡན་དཔ ལ་འབ ོ ར་བཀའ་བོ ན་ཚེ་རྱིང་དོ ན་གྲུབ་མཆོ ག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ཞུ་སངས་ཤྤེས་མ་སོང། དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེ་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས་དོན་ཚན་དང་པོ་
དྤེ་ག་རང་གྱིས་འཐུས་པ་གནང་ན་ཡག་པ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག དོན་ཚན་གྱིས་པ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚིག་གཞྱི་གནད་
འགག་ལྟ་བུ་དྤེ་འདྱི་རྤེད།  ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་འཛིན་སོང་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོ་གཞུང་དུ་ གཞག་དགོས་པ་རྤེད་དྤེ།  ད་ཡོད་
འཛིན་སོང་སྒྲྱིག་གཞྱིར་གཞག་སའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ ཅྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁྱབ་ཁོངས་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངོ་བོ་བཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཚན་པ་བཞྱི་པོ་སོ་སོ་སོ་སོར་ཆ་རྤེན་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  ཆ་རྤེན་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་དང་
འགབ་ས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁོ་གཞག་པ་གཞག་པ་རང་རྤེད་མ་གཏོགས་ གཞག་སའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།   དོན་ཚན་དང་
པོ་འདྱི་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་གྱིས་པ་འདྱི་མྱི་དགོས་པ་གནང་ན ། ཁོ་རང་རང་གྱིས་འཐུས་འགོ་ཡྱི་འདུག་ སམ། འདྱི་སྙན་སྤེང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
དོན་ཚན་གྱིས་པའྱི་སྒང་ལ་དགག་བ་བྱུང་སོང་། དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཁུར་ཡོང་ བ་ཞྱིག་རྤེད།  སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ནང་ལ་གོ་བསྡུར་བས་ནས་ཁུར་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ཁོ་ལ་དགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་འོས་བསྡུ་བས་
ཏྤེ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད།  ཧ་ཅང་གྱི་འགལ་རྤེན་ཆྤེན་པོ་བཟོ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག  འཛིན་སོང་ནས་གཟྱིགས་རྒྱུ་གསུངས་པ་རྤེད།  
འཛིན་སོང་ནས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། འཛིན་སོང་གྱིས་མ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་རྤེ ད་མ་
གཏོགས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིར་དགག་བ་གནང་མཁན་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་བསོན་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཁོ་རང་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་གནང་སངས་ཤྱིག་རྤེད། དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་མ་མཁྱྤེན་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས ། ངྤེས་པར་དུ་གསུང ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ།  དྤེའྱི་རྤེས་སུ་གོ་སབས་ར་བ་
ནས་ཕུལ་གྱི་མྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མདོར་བསྡུས་ནས་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ད་ལྟ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ནང་སྤེབས་
པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཚིག་དྤེ་གང་འདྲ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་མྤེད་གོང་དུ་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་རོག་རོག་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་
སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལམ་སོན་ ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་པ་དྤེ ས་མཚམས་གྱིས་པ་དྤེར་ཞྤེས་གསལ་ཡོད་པ་ལྟར ། 
འབྤེལ་ཡོད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སོ་སོའ ་ིའོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་འགྱིག་གྱི་མྤེད་པ་ཞྱིག་ལ་གོ་བ་ལྤེན་གྱི་ཡོད།  ཁ་སང་ཡྱིན་ན་བཅའ་
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ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡར་ཚུད་དགོས་ པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དོན་གཅོད་ཀྱི་འོག་ལ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་
གསུངས་དུས། དྤེ་གོ་བར་ཁྱོན་ནས་མ་འཕོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཚུད་པར་དགག་པ་བྤེད་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེས་ཡྱིན། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དྤེ་ཡར་ཚུད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དྤེ་གཏན་ལ་ཕབ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ དང་
མྱི་འདུག་ བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན།  བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དྤེ་གཏན་ལ་ཕབ་པར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་
གནང་། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་  ༡༩ བྱུང་སོང་། དགག་པ་བྤེད་མཁན་  ༡༢ བྱུང་སོང་། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བཟོ་བཅོས་དྤེ་
ཚུད་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་དྤེ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོགས་
ནས་བསམ་འཆར་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བ་ཕལ་ཆྤེ་བའྱི་ནང་ ། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལམ་སོན་ ལ་བརྱི་བཀུར་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསལ་ཡོད་པ་ལྟར ། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོགས་ད་ཡོད་སྒྲྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་འགོ་སངས་རང་སོར་གནས་པའྱི་ཐོག་འབྤེལ་ཡོད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མམ་དུ་འབྤེལ་ལམ་དམ་ཟབ་འཇོག་གལ་
ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། 
 དོན་ཚན་གྱིས་པའྱི་སྒང་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེར་དགག་བ་བྱུང་བ་རྤེད།  དྤེའྱི་འགྤེལ་བཤད་
དྤེའང་གསན་པ་རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དྤེ་ གཞག་དགོས་མྤེད་ཀྱི་གསལ་བཤད་དྤེ་ཡང་གསན་སོང་།  དྤེ་
གཏན་ལ་ཕབ་པར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་དང་དགག་བ་གནང་མཁན་ཞྤེས་འདྱི་འདྲ་བས་ཏྤེ་འགོ་བཞག་གྱི་ཡྱིན།  གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་།  འདྱིར་གང་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་སོན་ལ་ཕག་བརང་རོགས་གནང་།  དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོས་རྤེས་ལ་ཕག་བརང་རོགས་
གནང་། དགག་བ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཟགས་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། དགག་བ་གནང་མཁན་མང་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན ། 
གཏན་ལ་ཕབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ལམ་
སོན་ཞྱིག་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། དྤེར་འོས་བསྡུ་བས་ནས་ངས་ཕལ་ཆྤེར་དྤེའྱི་སྒང་ལ་འགོ་བཞག་ན་མ་གཏོགས ། གཞན་དང་
པོ་དང་གྱིས་པ་ཟྤེར་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ལམ་སོན་དྤེའྱི་འོག་ལ་འགོ་ས་མ་རག་པ་འདྲ་པོ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་དྤེ་ག་རང་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གོས་ཚོགས་སངས་འཛིན་
བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སངས་འཛིན་དྤེ་
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གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་དང་པོ་ གཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ དང་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་སྒང་ལ་
འོས་བསྡུ་བས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་ས་རྤེད། གཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གཞག་སངས་དྤེར་ད་ལྟ་བཟོ་བཅོས་ཤྱིག་སྤེབས་
པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེ་ གཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་ཚོས་ཕག་སོན་ལ་ཕག་བརང་
རོགས་གནང་།  དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་མཁན་ཚོས་རྤེས་སུ་ཕག་བརང་རོགས་གནང་།  དྤེ་ག་རང་ནས་གཅྱིག་ཐག་ཆོད་
འགོ་རྒྱུ་རྤེད། གཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ན་ཡང་བསར་ང་ཚོས་འོས་བསྡུ་བྤེད་ཆོག ་པ་རྤེད། གཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག་
གསུང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་།  གཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་མཁན་  ༢༤ བྱུང་སོང་། གཞག་དགོས་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ཟྤེར་མཁན་ ༨ བྱུང་སོང་། དྤེ་འདྲ་བྱྲེད་དུས་གཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཆགས་པ་རྤེད།  གཞག་མ་གཞག་ཁྱད་
པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འཛིན་སོང་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་རྤེད།  ད་ལྟ་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་བཟོ་བཅོས་ཤྱིག་སྤེབས་སོང་།  
ད་ལྟའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་བར་འབྤེལ་ལམ་མུ་མཐུད་
གོང་འཕྤེལ་གཏོང་རྒྱུར ། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་དང་གོང་གསལ་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་དབར་
འབྤེལ་ལམ་སར་ལྷག་གོང་འཕྤེལ་གཏོང་དགོས་ཐོག  འཛིན་སོང་གྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ཁོངས་ཟྤེར་བ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་
རྤེད། བཟོ་བཅོས་དྤེ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན་རྱིང་པ་དྤེ་ག་རང་ གཞག་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  བཟོ་བཅོས་དྤེ་
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། བཟོ་བཅོས་དྤེ་དོན་གཅོད་ཁག་དང་ཁྱབ་ཁོངས་ཟྤེར་བ་དྤེ་
མར་བཏོན་པའྱི་ཐོག་ནས། དོན་གཅོད་ཁག་དང་གོང་གསལ་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་དབར་ཟྤེར་བ་གཙོ་བོ་ཁྱབ་ཁོངས་ཟྤེར་བ་དྤེ་
མར་བཏོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཟོ་བཅོས་ཕྤེབས་པ་རྤེད། བཟོ་བཅོས་དྤེ་ཚུད་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་པ དྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་གནང་མཁན་ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་
རྱིང་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་དྤེ་སོན་ལ་གང་འདྲ་བས་ཏྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
དང་པོ་བཟོ་བཅོས་དྤེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ།  ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོས་སོན་ལ་ཕག་བརང་རོགས་
གནང། གཅྱིག༌༌༌༌༌བཅུ་བྱུང་སོང། ཚུད་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང།  གཅྱིག༌༌༌༌བཅོ་བརྒྱད་
བྱུང་སོང། བས་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། བཟོ་བཅོས་དྤེ་མང་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ འབྲེབས་པར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་
ཕག་བརང་རོགས་གནང། བཟོ་བཅོས་གཏན་ལ་ཕབ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དྤེ་ག་རང་གནས་རྒྱུ་རྤེད།  བཟོ་
བཅོས་གཏན་ལ་འབྲེབས་པར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང། གཅྱིག༌༌༌ྱི་ཤུ།  ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་ག་རང་
གྱིས་མང་མོས་ཆགས་སོང་སྙམ།  བས་ཙང་བཟོ་བཅོས་འདྱི་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།  བཟོ་བཅོས་ཀྱི་
ཚིག་འདྱི་དོན་ཚན་གྱིས་པ།  ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་
པའྱི་དབར་འབྤེལ་ལམ་མུ་མཐུད་གོང་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུར་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་དང་གོང་གསལ་
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ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་དབར་འབྤེལ་ལམ་སར་ལྷག་གོང་སྤེལ་གཏོང་དགོས་ཐོག འཛིན་སོང་སྒྲྱིག་གཞྱིར་ཕྱི་དྲྱིལ་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་
ཐོ་གཞུང་ཟུར་འཛར་དགོས་མྱིན་འཛིན་སོང་ནས་གནང་སབས་གཟྱིགས་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་མང་མོས་གོས་ཆོད་དུ་ཞྤེས་འདྱི་
ཆགས་ཀྱི་འདུག 
 དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ་དྤེ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༦༩ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང།  ཁྱིམས་བཟོའ ་ིལས་དོན་བརོད་
པ་གསུམ་པའྱི་ཐོག་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༩ པ། དོན་ཚན་རྤེ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢ པའྱི་ག་པ། བསར་བཅོས་
ཚིག་བརོད་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཆྤེས་མཐོའ ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ།  ཁྱིམས་ཁང་ཞྱིག་ནང་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་མུ་
མཐུད་ཁྱིམས་དཔོན་གྱི་ལས་འཁུར་བས་མོང་བའམ།  ཡང་ན་ཉུང་མཐར་ལོ་བཅུའྱི་རྱིང་ཁྱིམས་རོད་ པ་མཁས་པའྱི་གས་སུ་
ཚུད་པ་བཅས་ལ་མ་གཏོགས་འོས་བབས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན། འོན་ཀང་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་ྱིད་ལག་ལྤེན་འགོ་འཛུགས་བས་པ་
ནས་བཟུང་ལོ་སུམ་ཅུའྱི་རྱིང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་བཅས་བསོ་གཞག་དགོས་རྱིགས་ནང་
གསྤེས་འདྱིའྱི་ཆ་རྤེན་ཁག་ལ་བསྟུན་གནང་མྱི་དགོས། འདྱིའྱི་ཟུར་བརོད་དྤེར་བསར་བཅོས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི ས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྲེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧༠ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། གཞུང་འབྤེལ་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར།  
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང།  ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི།  དོན་ཚན་ག་
གཅྱིག་པ། ནང་གསྤེས་ ༤ པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ལྷན་ཚོགས་གནང་བའྱི་སབས་སྲུང་བརྱི་དགོས་པའྱི་སྒྲྱིག་ལམ།  
ཚོགས་གཙོས་སབས་དོན་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་ན་ལས་བཀའ་མོལ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ཚོགས་མྱི་དང།  
ཚོགས་གཙོའྱི་བཞུགས་ཁྱིའྱི་བར་བཅད་དྤེ་འགོ་བསོད་མྱི་ཆོག  ཟུར་བརོད་ནང་ལ་བསར་བཅོས་དྤེ་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་
གྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བརོད་པ་གསུམ་པའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ བཞིན་ཡོད་པ་རྤེད།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་
མཚན་རགས་བསོན་རྒྱུ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ནང་དོན་དྤེ་ཁ་སང་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏྤེ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལག་བསར་
བྤེད་དགོས་ན་གང་འདྲ་ཞྱིག་བསད་ཀྱི་རྤེད་དམ། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྲེན་པ་ཚེ་རིང་ མཆོ ག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ྱིན་མཐའ་མ་རྤེད། སོན་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་ཡོད་ན་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད།  བརོད་
པ་གསུམ་པ་དྤེར་ཚིག་བརོད་གང་ཡོད་པ་བཞྱིན་གཏན་ལ་འབྲེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
 ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༧༡ པ། གཞུང་འབྤེལ་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་
མཚན་མཐོང་དོད།  ྱིན་རྤེའྱི་ལས་དོན།  ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི།  དོན་ཚན་བདུན་པ།  ནང་གསྤེས་ ༡། 
བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། སྱི ་འཐུས ་ཀྱི ་མ ཚན་མ ཐོང་དོད་དང། ལ ས ་དོད། ྱི ན་དོད། དྤེ ་བ ཞྱི ན་ ག ཞུ ང་དོན་ཕོག ས ་བ ས ོད་
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ཀྱི ་ལ ས ་དོད་ དང་ྱི ན་དོད་ཐོབ ་ཐང། སྱི ་འཐུས ་ལྷན་ཚོག ས ་ཀྱི ་སྱི ་འཐུས ་རྣ མ ས ་ལ ་མ ཚན་མ ཐོང་དོད་དང། ལ ས ་དོད། ྱི ན་
དོད་བ ཅ ས ་སྱི ་འཐུས ་ལྷན་ཚོག ས ་ནས ་ག ཏན་འབ ྤེ བ ས ་ཇྱི ་ག ནང་ལྟ ར་འཐོབ ་རྒྱུ །  སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང།  ཕོགས་
བཞུགས་སྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་དང། གོས་ཚོགས་ཚོགས་བཅར། ཆྤེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་
ལ་ལས་བཅར་སབས་ཡར་མར་ལམ་བར་ྱིན་གངས་ཇྱི་འགོར་དང་ལས་ཡུན་ྱིན་གངས་ཇྱི་འགོར་ལ་རྤེས་གཟའ་སྤེན་པ་
དང་པོ་ཕུད་དྤེ ་མ ྱི ན་རྤེ ས ་ག ཟ འ་སྤེ ན་ྱི ་རྣ མ ས ་དང། གཞུང་འབྤེལ་གུང་གསྤེང་ཁག་བཅས་ཚུད་པའྱི་ལས་དོད་ཐོག་ྱིན་རྤེའྱི་
ཕོགས་བསོད་ྱིན་དོད་འཐོབ་རྒྱུ།  ག ཞུ ང་དོན་ཕོག ས ་བ ས ོད་སབ ས ་སྱི ་འཐུས ་རང་ངོས ་ནས ་ག ནམ ་ཐོག ་བ ས ོད་ཚེ ་མ ྤེ ་
འཁོར་ག ྱི ་ག ་འབ བ ་ཇྱི ་ཐོབ ་ལྟ ར་འབུ ལ ་རྒྱུ འྱི ་ཐོག ལ མ ་བ ར་ཇྱི ་འག ོར་ལ ་སྱི ་འཐུས ་རྒྱུ ན་ལ ས ་ཀྱི ས ་ག ཏན་འབ ྤེ བ ས ་ག ནང་
བ འྱི ་ྱི ན་ག ངས ་ལྟ ར་ལ ས ་དོད་དང། ྱི ན་དོད་འཐོབ ་རྒྱུ ། ཟུར་བརོད། བསར་བཅོས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོ ན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚོས་འཁྱྤེར་ཡོང་བ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གཅྱིག་བལྟས་ཡོང་དུས ། མྤེ་
འཁོར་གྱི་ག་འབབ་ཇྱི་ཐོབ་ལྟར་འབུལ་རྒྱུ་ཞྤེས་ཡོད་པ་རྤེད།  མྤེ་འཁོར་མྤེད་ས་ནས་ གནམ་གྲུའི་ནང་འགོ་བ་ཡྱིན་ན ། ག་
འབབ་གང་འཐོབ་ཀྱི་རྤེད་དམ། དྤེར་ལམ་སོན་ཡོད་ན་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྲེན་པ་ཚེ་རིང་ མཆོ ག་ནས། 
ད་ལྟ་ང་ཚོ་བརོད་པ་གྱིས་པ་ཟྱིན་ནས་བརོད་པ་གསུམ་པའྱི་སྒང་ ལ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རྤེད།  ལམ་སོན་ཞུས་པ་ལ་ད་ལྟ་
སྒྲྱིག་གཞྱི་གཞན་གྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་ཚོར་གང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ནའང་དཔྤེར་ན་མྤེ་འཁོར་ནང་ལ་ཡྱིན་ན་གངས་གོག་ཨང་
གྱིས་པ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་རླང་འཁོར་གཞན་གྱི་ནང་ཕྱིན་ན་ཐོབ་ཐང་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ག་རང་ལ་གོ་དགོས་པ་
རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧༢ པ། གཞུང་འབྤེལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།  བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་
དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གྱི་འབུལ་འབབ་ཁྱིམས་ཡྱིག  དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།  ནང་གསྤེས་ ༡། བསར་
བཅོས་ཚིག་བརོད། དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་ལོ་དུས།  དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་ལོ་དུས་ཕྱི་ཟླ་  ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་ཡྱིན། དྤེ་བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པའྱི་ནང་གསྤེས་  ༢། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད།  འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་དཔྱ་དངུལ་དང་
བསྡུ་དངུལ་རྤེས་ལོའ ་ིཕྱི་ཟླ་  ༤ ཚེ ས ་ ༣ ༠ ནང་ཚུན་བསྡུ་ལྤེན་ཐུབ་པ་དགོས།  བསར་བཅོས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི ས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
 དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པའྱི་ནང་གསྤེས་  ༤། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད།  ས་གནས་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་དང་ཕྱི་
རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་  ༤ ཚེ ས ་ ༣ ༠ འགངས་མྤེད་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་བྱུང་
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སོང་བསད་གསུམ་གྱི་མཐའ་མའྱི་རྱིས་སྒོ་བརྒྱབས་ཏྤེ་རྱིས་ཁ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས།  འབྤེལ་
ཡོད་ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་སོ་སོར་འབུལ་དགོས། བསར་བཅོས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། བརོད་
པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
 ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༧༣ པ། གཞུང་འབྤེལ་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།  བོད་རང་དབང་བདྤེན་པའྱི་ལས་
འགུལ་གྱི་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི། དོན་ཚན་བཞྱི་པ། ནང་གསྤེས་ ༢། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཚོགས་མྱིའྱི་
འོས་འདྤེམས། འཐུས་མྱི་གང་ཞྱིག་ལོ་དུས་མ་རོགས་པའྱི་གོང་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་པའམ་ས་མྱིག་སོང་པ་ཐོན་རྱིགས་བྱུང་
ཚེ། ཚབ་གསར་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལས་མ་བརྒལ་བའྱི་ནང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་  ༨༤ 
ནང་གསྤེས་ ༦ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ལག་བསར་དགོས་རྒྱུ་དང།  གོང་གསལ་ལྟར་བྱུང་རྱིགས་ནས་འཐུས་མྱི་ སྔ་མའྱི་དུས་
ཡུན་གྱི་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་དྤེའྱི་བར་ལས་འཁུར་དགོས་རྒྱུ།  བསར་བཅོས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི ས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད།  བརོད་པ་
གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསྤེས་  ༡། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད།  ཚོགས་མྱིའྱི་ལས་ཡུན།  ཚོགས་མྱིའྱི་ལས་ཡུན་
འག ོ་འཛུག ས ་ཟླ ་ ༦ ཚེ ས ་ ༡ ནས ་ ལོ་གསུམ་རྤེ་ཡྱིན། ཟུར་བརོད་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།༦།༡ ནས་འགོ་འཛུགས། ད་ཡོད་ལས་
དུས་གཙང་ལ་ྤེ་བ་རྣམས་ ༢༠༡༥།༥།༣༡  བར་ཕར་འགངས་དང།  འགོ་བཞྱིན་པ་རྣམས་  ༢༠༡༥།༥།༣༡  ནས་མཚམས་
འཇོག་གྱིས་འོས་བསྡུ་བ་དགོས། བསར་བཅོས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༧༤ པ། གཞུང་འབྤེལ་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།  བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སོང་དང་
བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་ཕོགས་ཐོབ་དང།  ཟུར་ཕོགས།  ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི།  དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་
གསྤེས་ ༥ཀ  བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན་དང་ཟུར་ཕོགས། གཏན་འཇགས་ཕོགས་
བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན། གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང། ཁྱིམས་མཐུན་ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་སབས་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་ར་བ། དྤེ་
བཞྱིན་འདོད་གཅྱིག་ནང་མྱིའམ། ཤག་ཚང་ཡོངས་གགས་ཀྱི་དཔང་འཕྤེར་ངོས་སོར་ཡོད་ཚེ་བཀའ་བོན་གང་དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་
གཞྱིར་བཟུང་ནང་མྱིར་ལམ་གོན་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་རུང། ནང་མ ྱི ་མ མ ་བ ས ོད་མ ་ཐུབ ་པས ་ས་རྤེ ས ་སུ་བ ས ོད་དག ོས ་ཀྱི ་
དམ ྱི ག ས ་བ ས ལ ་རྒྱུ ་མ ཚན་ཡོད་ན་སབ ས ་མ ཚམ ས ་བ ཀ འ་ཤ ག ་ལ ་རྤེ ས ་སུ་ཟླ ་བ སྒྲྱི ལ ་ཆོག ་པའྱི ་བ ཀ འ་འཁ ོལ ་ཆོག ་མ ཆན་ཞུ ་
དག ོས །   བསར་བཅོས་དྤེ་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
 དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༥ཁ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད།  གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང།  ལས་ཐོན་
ཕྱིར་ལོག་སབས་ཅ་དངོས་ལྱིད་ཚད་ཀྱི་ལོ་  ༡༢༠༠ བདལ་གའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  འོན་ཀང་ཅ་དངོས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་འདྤེགས་
འགོགས་བས་པའྱི་ག་འབབ་སྤྲད་འཛིན་ཁུངས་འཕྤེར་དགོས་པ་དང།  རྒྱུན་ལྡན་དགོས་མཁོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོང་ཟོག་དང།  
གཞན་གྱི་ཅ་དངོས་རྱིགས་འཁྱྤེར་མྱི་ཆོག རང་གྱི་ཅ་དངོས་རྣམས་མམ་འཁྱྤེར་བ་རྒྱུ་ལས་ས་རྤེས་རྱིམ་འཛར་དུ་འཁྱྤེར་ན ། 
གོང་གསལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད་རུང།  མམ་འཁྱྤེར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་དང།  རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡོད་ན་
སབས་མཚམས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་དཔང་འཕྤེར་ཡྱིག་ཆ་ཞུས་ཏྤེ། རྤེས་སུ་ འོར་འདྲྤེ ན་ ཆོག་པའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་
ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས། ལ ས ་བ ཅ ར་དང། ལ ས ་ཐོན་ཕྱི ར་ལ ོག ་སབ ས ་ག ནམ ་བ ས ོད་རྱི ག ས ་ལ ་མ མ ་འཁྱ ྤེ ར་ཅ ་
དངོས ་ (Check in baggage) ག ནམ ་སྒྲྱི ག ་ལྟ ར་ལ ས ་མ ་བ རྒལ ་པའྱི ་ཐོག ག ནམ ་ཐོག ་ (Cargo) བ རྒྱུ ད་ཀ ྱི ་ལ ོ་ ༧ ༥ 
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ལ ས ་མ ང་བ ་འཁྱ ྤེ ར་མ ྱི ་ཆོག  ཡང་རྒྱུ ན་ལྡན་ག ཞུ ང་དོན་ཕོག ས ་བ ས ོད་སབ ས ་མ མ ་འཁྱ ྤེ ར་ཅ ་དངོས ་  (Check in 
baggage) ལ ྱི ད་ཚད་ག ནམ ་གྲུ་ས ོ་ས ོའ ་ིཚད་ག ཞྱི ་ལྟ ར་མ མ ་འཁྱ ྤེ ར་ཆོག  ག ཞུ ང་འབྤེ ལ ་ཅ ་དངོས ་དྤེ བ ་རྱི ག ས ་ས ོག ས ་
མ མ ་འཁྱ ྤེ ར་དག ོས ་རྱི ག ས ་ཀྱི ་ལ ྱི ད་ཚད་རྱི ན་འབ བ ་ཇྱི ་བྤེ ད་ཀང་ཐོབ ་འཛིན་ལྟ ར་ཞུ ་སྤྲོད་ཆོག  དྤེ་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་
སབས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། དྤེ་བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧༥ པ། གཞུང་འབྤེལ་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀི་ཁྱིམས་འཆར། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང༌། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་བཅས་ཀྱི་ཕོགས་ཐོབ་དང༌། ཟུར་ཕོགས།  ལས་
ཐོན་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི།  དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྤེས་  ༣ཀ བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད།  
གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན་དང༌།  ཟུར་ཕོགས་ཐོབ་ཐང༌།  གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན།  གསར་
འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌། བགྤེས་ཡོལ། ཁྱིམས་མཐུན་ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་སབས་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་ར་བ།  དྤེ་བཞྱིན་
འདོད་གཅྱིག་ནང་མྱིའམ།  ཤག་ཚང་ཡོངས་གགས་ཀྱི་དཔང་འཕྤེར་ངོས་སོར་ཡོད་ཚེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གང་དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་
གཞྱིར་བཟུང་ནང་མྱིར་ལམ་གོན་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་རུང༌། ནང་མ ྱི ་མ མ ་བ ས ོད་མ ་ཐུབ ་པས ་ས་རྤེ ས ་སུ་བ ས ོད་དག ོས ་ཀྱི ་
དམ ྱི ག ས ་བ ས ལ ་རྒྱུ ་མ ཚན་ཡོད་ན། སབ ས ་མ ཚམ ས ་རྤེ ས ་སུ་ཟླ ་བ སྒྲྱི ལ ་ཆོག ་པ་ཁ ྱི མ ས ་ཞྱི བ ་པ་ག ཞན་ག ྱི ས ་ཀྱི ས ་ཁ ྱི མ ས ་
ཞྱི བ ་པ་ཆྤེ ་བ ར་ཞུ ་དག ོས ་པ་དང་། ཁ ྱི མ ས ་ཞྱི བ ་པ་ཆྤེ ་བ ས ་ཁ ྱི མ ས ་ཞྱི བ ་ལྷན་ཚོག ས ་སུ་ཞུ ་དག ོས ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་
དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༣ཁ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌།  ལས་ཐོན་
ཕྱིར་ལོག་སབས་ཅ་དངོས་ལྱིད་ཚད་ཀྱི་ལོ་  ༡༢༠༠ བདལ་གའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  འོན་ཀང་ཅ་དངོས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་འདྤེགས་
འགོགས་བས་པའྱི་ག་འབབ་སྤྲད་འཛིན་ཁུངས་འཕྤེར་དགོས་པ་དང༌།  རྒྱུན་ལྡན་དགོས་མཁོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོང་ཟོག་དང༌།  
གཞན་གྱི་ཅ་དངོས་རྱིགས་འཁྱྤེར་མྱི་ཆོག རང་གྱི་ཅ་དངོས་རྣམས་མམ་འཁྱྤེར་བ་རྒྱུ་ལས་ས་རྤེས་རྱིམ་འཛར་དུ་འཁྱྤེར་ན ། 
གོང་གསལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད་རུང༌།  མམ་འཁྱྤེར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་དང༌།  རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡོད་ན་
སབས་མཚམས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་དཔང་འཕྤེར་ཡྱིག་ཆ་ཞུས་ཏྤེ་རྤེས་སུ་ འོར་འདྲྤེ ན་ ཆོག་པའྱི་ཆྤེས་མཐོའ ་ིཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས། ལ ས ་བ ཅ ར་དང༌། ལ ས ་ཐོན་ཕྱི ར་ལ ོག ་སབ ས ་ག ནམ ་བ ས ོད་རྱི ག ས ་ལ ་
མ མ ་འཁྱ ྤེ ར་ཅ ་དངོས ་  (Check in baggage) ག ནམ ་སྒྲྱི ག ་ལྟ ར་ལ ས ་མ ་བ རྒལ ་བ འྱི ་ཐོག  ག ནམ ་ཐོག ་  (Cargo) 
བ རྒྱུ ད་ཀ ྱི ་ལ ོ་  ༧ ༥ ལ ས ་མ ང་བ ་འཁྱ ྤེ ར་མ ྱི ་ཆོག  ཡང་རྒྱུ ན་ལྡན་ག ཞུ ང་དོན་ཕོག ས ་བ ས ོད་སབ ས ་མ མ ་འཁྱ ྤེ ར་ཅ ་དངོས ་  
(Check in baggage) ལ ྱི ད་ཚད་ག ནམ ་གྲུ་ས ོ་ས ོའ ་ིཚད་ག ཞྱི ་ལྟ ར་མ མ ་འཁྱ ྤེ ར་ཆོག   ག ཞུ ང་འབྤེ ལ ་ཅ ་དངོས ་དྤེ བ ་
རྱི ག ས ་ས ོག ས ་མ མ ་འཁྱ ྤེ ར་དག ོས ་རྱི ག ས ་ཀྱི ་ལ ྱི ད་ཚད་རྱི ན་འབ བ ་ཇྱི ་བྤེ ད་ཀང་ཐོབ ་འཛིན་ལྟ ར་ཞུ ་སྤྲོད་ཆོག  བརོད་པ་
གྱིས་པའྱི་ཐོག་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 དྤེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་གྱི་ཟུར་ན་དུ་  ICT `Fund ཚོགས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་ཕྤེབས་བསད་ཡོད།  
དང་པོ་དྤེ་  John སོབ་སོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཡོད་པ་དང།  བོད་པ་ཚོར་ Fund ཡོང་རྒྱུའྱི་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་རྤེད་འདུག  
གྱིས་པ་འདྱི་ Terry B ཁོ་རང་ John གི་སྐུ་ཟ་རྤེད། གསུམ་པ་དྤེ་ Jessica B M, Terry ཡྱི་བུ་མོ། དྤེ་བཞྱིན་བཞྱི་པ་
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འདྱི་ DG,  Jessica B M ཡྱི་སྐུ་ཟ། ལྔ་པ་འདྱི་  JA, Terry B ཡྱི་བུ། དྲུག་པ་དྤེ་  LL ICT ལས་བྤེད། སྱི་ཟུར་བསན་
ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་བཅས་དྤེར་ཕྤེབས་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང། 
 ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧༦ པ། གཞུང་འབྤེལ་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 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་སྒྲྱིག་གཞྱི། དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། ནང་གསྤེས་ ༣ཀ བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་
ལམ་གོན་དང༌། ཟུར་ཕོགས་ཐོབ་ཐང༌། གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན། གསར་འདྤེམས་ལས་
བཅར་དང༌། བགྤེས་ཡོལ། ཁྱིམས་མཐུན་ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་སབས་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་ར་བ། དྤེ་
བཞྱིན་འདོད་གཅྱིག་ནང་མྱིའམ། ཤག་ཚང་ཡོངས་གགས་ཀྱི་དཔང་འཕྤེར་ངོས་སོར་ཡོད་ཚེ་དབུས་འོས་བསྡུའྱི་
སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གང་དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་གཞྱིར་བཟུང་ནང་མྱིར་ལམ་གོན་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་རུང༌། ནང་མ ྱི ་
མ མ ་བ ས ོད་མ ་ཐུབ ་པས ་ས་རྤེ ས ་སུ་བ ས ོད་དག ོས ་ཀྱི ་དམ ྱི ག ས ་བ ས ལ ་རྒྱུ ་མ ཚན་ཡོད་ན ། སབ ས ་མ ཚམ ས ་
རྤེ ས ་སུ་ཟླ ་བ སྒྲྱི ལ ་ཆོག ་པ་སྱི ་འཐུས ་རྒྱུ ན་ལ ས ་སུ་བ ཀ འ་འཁ ོལ ་ཆོག ་མ ཆན་ཞུ ་དག ོས །  བསར་བཅོས་དྤེ་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། ནང་གསྤེས་ ༣ ཁ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་
དང༌། ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་སབས་ཅ་དངོས་ལྱིད་ཚད་ཀྱི་ལོ་ ༡༢༠༠ བདལ་གའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། འོན་ཀང་ཅ་
དངོས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་འདྤེགས་འགོག་བས་པའྱི་ག་འབབ་སྤྲད་འཛིན་ཁུངས་འཕྤེར་དགོས་པ་དང༌། རྒྱུན་ལྡན་
དགོས་མཁོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོང་ཟོག་དང༌། གཞན་གྱི་ཅ་དངོས་རྱིགས་འཁྱྤེར་མྱི་ཆོག རང་གྱི་ཅ་དངོས་རྣམས་
མམ་འཁྱྤེར་བ་རྒྱུ་ལས་ས་རྤེས་རྱིམ་འཛར་དུ་འཁྱྤེར་ན། གོང་གསལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད་རུང༌། མམ་འཁྱྤེར་མྱི་
ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡོད་ན་སབས་མཚམས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་
ནས་དཔང་འཕྤེར་ཡྱིག་ཆ་ཞུས་ཏྤེ། རྤེས་སུ་འོར་འདྲྤེ ན་ ཆོག་པའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཆོག་མཆན་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས། ལ ས ་བ ཅ ར་དང༌། ལ ས ་ཐོན་ཕྱི ར་ལ ོག ་སབ ས ་ག ནམ ་བ ས ོད་རྱི ག ས ་ལ ་མ མ ་འཁྱ ྤེ ར་ཅ ་
དངོས ་ (Check in baggage) ག ནམ ་སྒྲྱི ག ་ལྟ ར་ལ ས ་མ ་བ རྒལ ་བ འྱི ་ཐོག ག ནམ ་ཐོག ་ (Cargo) བ རྒྱུ ད་
ཀ ྱི ་ལ ོ་ ༧ ༥ ལ ས ་མ ང་བ ་འཁྱ ྤེ ར་མ ྱི ་ཆོག ཡང་རྒྱུ ན་ལྡན་ག ཞུ ང་དོན་ཕོག ས ་བ ས ོད་སབ ས ་མ མ ་འཁྱ ྤེ ར་ཅ ་དངོས ་ 
(Check in baggage) ལ ྱི ད་ཚད་ག ནམ ་གྲུ་ས ོ་ས ོའ ་ིཚད་ག ཞྱི ་ལྟ ར་མ མ ་འཁྱ ྤེ ར་ཆོག  ག ཞུ ང་འབྤེ ལ ་ཅ ་
དངོས ་དྤེ བ ་རྱི ག ས ་ས ོག ས ་མ མ ་འཁྱ ྤེ ར་དག ོས ་རྱི ག ས ་ཀྱི ་ལ ྱི ད་ཚད་རྱི ན་འབ བ ་ཇྱི ་བྤེ ད་ཀང་ཐོབ ་འཛིན་ལྟ ར་ཞུ ་
སྤྲོད་ཆོག དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧༧ པ། གཞུང་འབྤེལ་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།  འདྤེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་
གཙོའྱི་ཕོགས་དང།  ཟུར་ཕོགས།  ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ།  ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི།  དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  
ནང་གསྤེས་ ༣ཀ བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད།  གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན་དང༌།   ཟུར་ཕོགས་ཐོབ་ཐང༌།  གཏན་
འཇགས་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན།  གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌།  བགྤེས་ཡོལ།  ཁྱིམས་མཐུན་ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་
སབས་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་
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ཚབ་བམ་གསོས་ཕྲུག་ར་བ། དྤེ་བཞྱིན་འདོད་གཅྱིག་ནང་མྱིའམ། ཤག་ཚང་ཡོངས་གགས་ཀྱི་དཔང་འཕྤེར་ངོས་སོར་ཡོད་
ཚེ། འདྤེམས་ལྷན་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མྱི་གང་དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་གཞྱིར་བཟུང་ནང་མྱིར་ལམ་གོན་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་
རུང་། ནང་མ ྱི ་མ མ ་བ ས ོད་མ ་ཐུབ ་པས ་ས་རྤེ ས ་སུ་བ ས ོད་དག ོས ་ཀྱི ་དམ ྱི ག ས ་བ ས ལ ་རྒྱུ ་མ ཚན་ཡོད་ན། སབ ས ་མ ཚམ ས ་
རྤེ ས ་སུ་ཟླ ་བ སྒྲྱི ལ ་ཆོག ་པ་སྱི ་འཐུས ་རྒྱུ ན་ལ ས ་སུ་བ ཀ འ་འཁ ོལ ་ཆོག ་མ ཆན་ཞུ ་དག ོས །  བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། ནང་གསྤེས་ ༣ཁ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད།  གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌།  ལས་ཐོན་
ཕྱིར་ལོག་སབས་ཅ་དངོས་ལྱིད་ཚད་ཀྱི་ལོ་  ༡༢༠༠ བདལ་གའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།   འོན་ཀང་ཅ་དངོས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་འདྤེགས་
འགོག་བས་པའྱི་ག་འབབ་སྤྲད་འཛིན་ཁུངས་འཕྤེར་དགོས་པ་དང༌།  རྒྱུན་ལྡན་དགོས་མཁོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོང་ཟོག་དང༌།  
གཞན་གྱི་ཅ་དངོས་རྱིགས་འཁྱྤེར་མྱི་ཆོག རང་གྱི་ཅ་དངོས་རྣམས་མམ་འཁྱྤེར་བ་རྒྱུ་ལས་ས་རྤེས་རྱིམ་འཛར་དུ་འཁྱྤེར་ན ། 
གོང་གསལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད་རུང་མམ་འཁྱྤེར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་དང༌།  རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡོད་ན ། 
སབས་མཚམས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་དཔང་འཕྤེར་ཡྱིག་ཆ་ཞུས་ཏྤེ་རྤེས་སུ་ འོར་འདྲྤེ ན་ ཆོག་པའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་ནས་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས།  ལ ས ་བ ཅ ར་དང༌།  ལ ས ་ཐོན་ཕྱི ར་ལ ོག ་སབ ས ་ག ནམ ་བ ས ོད་རྱི ག ས ་ལ ་
མ མ ་འཁྱ ྤེ ར་ཅ ་དངོས ་  (Check in baggage) ག ནམ ་སྒྲྱི ག ་ལྟ ར་ལ ས ་མ ་བ རྒལ ་བ འྱི ་ཐོག  ག ནམ ་ཐོག ་  (Cargo) 
བ རྒྱུ ད་ཀ ྱི ་ལ ོ་  ༧ ༥ ལ ས ་མ ང་བ ་འཁྱ ྤེ ར་མ ྱི ་ཆོག  ཡང་རྒྱུ ན་ལྡན་ག ཞུ ང་དོན་ཕོག ས ་བ ས ོད་སབ ས ་མ མ ་འཁྱ ྤེ ར་ཅ ་དངོས ་  
(Check in baggage) ལ ྱི ད་ཚད་ག ནམ ་གྲུ་ས ོ་ས ོའ ་ིཚད་ག ཞྱི ་ལྟ ར་མ མ ་འཁྱ ྤེ ར་ཆོག  ག ཞུ ང་འབྤེ ལ ་ཅ ་དངོས ་དྤེ བ ་
རྱི ག ས ་ས ོག ས ་མ མ ་འཁྱ ྤེ ར་དག ོས ་རྱི ག ས ་ཀྱི ་ལ ྱི ད་ཚད་རྱི ན་འབ བ ་ཇྱི ་བྤེ ད་ཀང་ཐོབ ་འཛིན་ལྟ ར་ཞུ ་སྤྲོད་ཆོག འདྱི་བརོད་པ་
གྱིས་པའྱི་ཐོག་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧༨། གཞུང་འབྤེལ་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་
པའྱི་ཕོགས་དང། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི།  དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  ནང་
གསྤེས་ ༣ ཀ བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད།  གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན་དང༌།  ཟུར་ཕོགས་ཐོབ་ཐང༌།  གཏན་
འཇགས་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལམ་གོན།  གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌།  བགྤེས་ཡོལ།  ཁྱིམས་མཐུན་ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་
སབས་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་ར་བ། དྤེ་བཞྱིན་འདོད་གཅྱིག་ནང་མྱིའམ། ཤག་ཚང་ཡོངས་གགས་ཀྱི་དཔང་འཕྤེར་ངོས་སོར་ཡོད་
ཚེ་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གང་དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་གཞྱིར་བཟུང་ནང་མྱིར་ལམ་གོན་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་
རུང་། ནང་མ ྱི ་མ མ ་བ ས ོད་མ ་ཐུབ ་པས ་ས་རྤེ ས ་སུ་བ ས ོད་དག ོས ་ཀྱི ་དམ ྱི ག ས ་བ ས ལ ་རྒྱུ ་མ ཚན་ཡོད་ན། སབ ས ་མ ཚམ ས ་
རྤེ ས ་སུ་ཟླ ་བ སྒྲྱི ལ ་ཆོག ་པ་སྱི ་འཐུས ་རྒྱུ ན་ལ ས ་སུ་བ ཀ འ་འཁ ོལ ་ཆོག ་མ ཆན་ཞུ ་དག ོས །  བསར་བཅོས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི ས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། ནང་གསྤེས་ ༣ ཁ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། གསར་འདྤེམས་ལས་བཅར་དང༌།  ལས་ཐོན་
ཕྱིར་ལོག་སབས་ཅ་དངོས་ལྱིད་ཚད་ཀྱི་ལོ་  ༡༢༠༠ བདལ་གའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  འོན་ཀང་ཅ་དངོས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་འདྤེགས་
འགོག་བས་པའྱི་ག་འབབ་སྤྲད་འཛིན་ཁུངས་འཕྤེར་དགོས་པ་དང༌།  རྒྱུན་ལྡན་དགོས་མཁོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོང་ཟོག་དང༌།  
གཞན་གྱི་ཅ་དངོས་རྱིགས་འཁྱྤེར་མྱི་ཆོག རང་གྱི་ཅ་དངོས་རྣམས་མམ་འཁྱྤེར་བ་རྒྱུ་ལས་ས་རྤེས་རྱིམ་འཛར་དུ་འཁྱྤེར་ན ། 
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གོང་གསལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད་རུང་མམ་འཁྱྤེར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་དང༌།  རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡོད་ན ། 
སབས་མཚམས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་དཔང་འཕྤེར་ཡྱིག་ཆ་ཞུས་ཏྤེ། རྤེས་སུ་འོར་འདྲྤེ ན་ ཆོག་པའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་ནས་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས།  ལ ས ་བ ཅ ར་དང༌།  ལ ས ་ཐོན་ཕྱི ར་ལ ོག ་སབ ས ་ག ནམ ་བ ས ོད་རྱི ག ས ་ལ ་
མ མ ་འཁྱ ྤེ ར་ཅ ་དངོས ་  (Check in baggage) ག ནམ ་སྒྲྱི ག ་ལྟ ར་ལ ས ་མ ་བ རྒལ ་བ འྱི ་ཐོག  ག ནམ ་ཐོག ་  (Cargo) 

བ རྒྱུ ད་ཀ ྱི ་ལ ོ་  ༧ ༥ ལ ས ་མ ང་བ ་འཁྱ ྤེ ར་མ ྱི ་ཆོག  ཡང་རྒྱུ ན་ལྡན་ག ཞུ ང་དོན་ཕོག ས ་བ ས ོད་སབ ས ་མ མ ་འཁྱ ྤེ ར་ཅ ་དངོས ་  
(Check in baggage) ལ ྱི ད་ཚད་ག ནམ ་གྲུ་ས ོ་ས ོའ ་ིཚད་ག ཞྱི ་ལྟ ར་མ མ ་འཁྱ ྤེ ར་ཆོག  ག ཞུ ང་འབྤེ ལ ་ཅ ་དངོས ་དྤེ བ ་
རྱི ག ས ་ས ོག ས ་མ མ ་འཁྱ ྤེ ར་དག ོས ་རྱི ག ས ་ཀྱི ་ལ ྱི ད་ཚད་རྱི ན་འབ བ ་ཇྱི ་བྤེ ད་ཀང་ཐོབ ་འཛིན་ལྟ ར་ཞུ ་སྤྲོད་ཆོག   བསར་
བཅོས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༧༩། གཞུང་འབྤེལ་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།  བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི། དོན་ཚན་ལྔ་པ། ནང་གསྤེས་ ༡༠ ག བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་
འགན། རྒྱུན་ལས་བརྤེ་ལྤེན་གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསོད་སབས་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་ར་བ། དྤེ་བཞྱིན་འདོད་གཅྱིག་ནང་མྱིའམ་
ཤག་ཚང་ཡོངས་གགས་དངོས་འབྤེལ་ཡྱིན་པ་ཚོགས་གཙོས་ངོས་སོར་གནང་ཚེ ། སྱི་འཐུས་གང་དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་གཞྱིར་
བཟུང་ནང་མྱིར་ལམ་གོན་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད། ནང་མ ྱི ་མ མ ་བ ས ོད་མ ་ཐུབ ་པས ་ས་རྤེ ས ་སུ་བ ས ོད་དག ོས ་ཀྱི ་དམ ྱི ག ས ་
བ ས ལ ་རྒྱུ ་མ ཚན་ཡོད་ན། སབ ས ་མ ཚམ ས ་རྤེ ས ་སུ་ཟླ ་བ སྒྲྱི ལ ་ཆོག ་པའྱི ་བ ཀ འ་འཁ ོལ ་ཆོག ་མ ཆན་ཚོག ས ་ག ཙ ོ་སྦྲ ྤེ ལ ་པོར་ཞུ ་
དག ོས ་པ་དང་།  ཚོག ས ་ག ཙ ོ་སྦྲ ྤེ ལ ་པོས ་རྒྱུ ན་ལ ས ་སུ་ཞུ ་དག ོས །  དྤེ་བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱི ས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད།  
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 དོན་ཚན་ལྔ་པ། ནང་གསྤེས་ ༡༠ ང། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། བདལ་གའྱི་ཐོབ་ཐང་དངོས་ཆས་ལྱིད་ཚད་ཀྱི་ལོ་ 
༡༢༠༠ ཐོབ་ཐང་ཡོད།  འོན་ཀང་དངོས་ཆས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་འདྤེགས་འགོག་བས་པའྱི་ག་འབབ་སྤྲད་འཛིན་དགོས་པ་དང༌།  
རྒྱུན་ལྡན་དགོས་མཁོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོང་ཟོག་དང༌།  གཞན་གྱི་ཅ་དངོས་རྱིགས་འཁྱྤེར་མྱི་ཆོག  རང་གྱི་དངོས་ཆས་རྣམས་
མམ་འཁྱྤེར་བ་རྒྱུ་ལས་ས་ཕྱི་རྱིམ་འཛར་དུ་འཁྱྤེར་ན་གོང་གསལ་ཐོབ་ཐང་མྤེད།  འོན་ཀང་མམ་འཁྱྤེར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་
དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་དང༌།  རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་ན ། སབས་མཚམས་སོ་སོར་ཅ་དངོས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་དང་
སྦྲགས་འོར་འདྲྤེ ན་ ཆོག་པའྱི་ཚོགས་གཙོར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས།  ལ ས ་བ ཅ ར་དང༌།  ལ ས ་ཐོན་ཕྱི ར་ལ ོག ་སབ ས ་ག ནམ ་
བ ས ོད་རྱི ག ས ་ལ ་མ མ ་འཁྱ ྤེ ར་ཅ ་དངོས ་ (Check in baggage) ག ནམ ་སྒྲྱི ག ་ལྟ ར་ལ ས ་མ ་བ རྒལ ་བ འྱི ་ཐོག ག ནམ ་ཐོག ་ 
(Cargo) བ རྒྱུ ད་ཀ ྱི ་ལ ོ་ ༧ ༥ ལ ས ་མ ང་བ ་འཁྱ ྤེ ར་མ ྱི ་ཆོག ཡང་རྒྱུ ན་ལྡན་ག ཞུ ང་དོན་ཕོག ས ་བ ས ོད་སབ ས ་མ མ ་འཁྱ ྤེ ར་
ཅ ་དངོས ་  (Check in baggage) ལ ྱི ད་ཚད་ག ནམ ་གྲུ་ས ོ་ས ོའ ་ིཚད་ག ཞྱི ་ལྟ ར་མ མ ་འཁྱ ྤེ ར་ཆོག   ག ཞུ ང་འབྤེ ལ ་ཅ ་
དངོས ་དྤེ བ ་རྱི ག ས ་ས ོག ས ་མ མ ་འཁྱ ྤེ ར་དག ོས ་རྱི ག ས ་ཀྱི ་ལ ྱི ད་ཚད་རྱི ན་འབ བ ་ཇྱི ་བྤེ ད་ཀང་ཐོབ ་འཛིན་ལྟ ར་ཞུ ་སྤྲོད་ཆོག  
བསར་བཅོས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༨༠། གཞུང་འབྤེལ་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།  ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་
སྒྲྱིག་གཞྱི། དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། ནང་གསྤེས་ ༡། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད།  ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསོ་བ་ལམ།  འགན་
འཛིན་སྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྤེད་ཁོངས། དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་དུ་ས་མྱིག་ར་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་
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བརྒལ་བ་ཞྱིག་འོས་ཆོས་ཚང་བའྱི་གནས་རྱིམ་འོག་མ་ནས་གནས་སར་དང། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཐད་ཀར་
འདྤེམས་བསོ་དང། ཞབས་གཡར། ཆོད་གན་བཅས་ཐོག་བསོ་འཐུས། དྲུང་ཆྤེ་གཞོན་པ་དང།  ཟུང་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་
རྱིམ་དུ་ས་མྱིག་ར་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞྱིག་ཐད་ཀར་འདྤེམས་བསོ་དང།  ཞབས་གཡར།  ཆོད་གན་
བཅས་ཐོག་བསོ་འཐུས།  བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་ལས་མྱི་ཉུང་བ་གནས་སར་གྱིས་བསོ་རྒྱུ།  དྲུང་ཆྤེ་ལས་འཕར་དང།  དྲུང་ཆྤེའྱི་
གནས་རྱིམ་དུ་ས་མྱིག་ར་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ལས་མྱི་བརྒལ་བ་ཞྱིག་ཞབས་གཡར་ཐོག་བསོ་འཐུས་ཀང་ ། བརྒྱ་ཆ་གོ་ལྔ་
ལས་མ་ཉུང་བ་གནས་སར་གྱིས་བསོ་རྒྱུ་ལས་ཐད་ཀར་འདྤེམས་བསོ་མྱི་ཆོག  བསར་བཅོས་དྤེ་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གྱིས་
ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཁ་སང་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་
གྱིས་ཡན་གྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་གསལ་བཤད་གནང་དུས ། འགན་འཛིན་སྤེ་ཚན་ཁག་ཆ་ཚང་ལ་
ཡོད་པ་དང་གཅྱིག་ལ་མྤེད་པ་ལྷག་སོང་བའྱི་རྱིགས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་གནང་སོང། དང་པོ་ཡྱིན་ཤག་བྤེད་པ་ཡྱིན། རྤེས་སུ་
བལྟ་ཡོང་དུས་འདྱིའྱི་གནས་འགག་དྤེ་འདྲ་ར་བ་ནས་རྤེད་མྱི་འདུག བས་ཙང་མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་སྤེ་ཚན་གྱི་ནང་ཆོད་གན་
དང་ཞབས་གཡར་ཐོག་བཀོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་ཉུང་ཉུང་རྤེད་མ་གཏོགས།  ལས་བྤེད་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྤུ ས་ཚད་ཐོག་ལ་འདྱིའྱི་
གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་འདུག  འགན་འཛིན་སྤེ་ཚན་གྱི་འགོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་ལས་བྤེད་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྤུ ས་
ཚད་དཔྤེར་ན་མྱིའྱི་གཟུགས་པོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། སྒལ་ཚིགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་སོན་མའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད་
འདུག བས་ཙང་དྤེའྱི་སྒང་ལ་བསོ་རྒྱུ་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བ ས་ཟྱིན་པ་རྤེད་དྤེ།  འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་དྤེར་རྤེ་བཟུང་མ་
གཏོགས་བསོ་མྱི་དགོས་པའྱི་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྲེན་པ་ཚེ་རིང་ མཆོ ག་ནས། 
ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བགོ་གྤེང་བྤེད་དགོས་
པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཚིག་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་ཏག་ཏག་བསད་དང་མྱི་བསད་བལྟ་རྒྱུ་རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ལ་ངོས་
འཛིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
 དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། ནང་གསྤེས་ ༦། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ལས་བྤེད་གནས་སར།  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་ལ ྤེ ན་མ ་ཞུ ས ་ཚེ ་འདྤེ མ ས ་ལྷན་ནས ་ག ནས ་སར་ག ནང་ཚེ ས ་ནས ་ཟླ ་
ག ངས ་ ༣ ནང་ཚུད་དོ་བ དག ་ནས ་བ ཀ འ་ཤ ག ་ཏུ ་ཞུ ་ཡྱི ག ་ཕུལ ་འབོར་ཟ ྱི ན་པ་དག ོས ། གནས་རྱིམ་གཅྱིག་གནས་སར་བྱུང་
རྤེས་གནས་སར་རྤེས་མའྱི་འོས་ཆོས་དང། ལོ་དུས་གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་ཏུ་འཁོད་པ་ལྟར་ཚང་དགོས། 
བསར་བཅོས་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
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 ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༨༡ པ། གཞུང་འབྤེལ་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།  བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་
སོང་སྒྲྱིག་གཞྱི།  དོན་ཚན་བཅུ་པ།  ནང་གསྤེས་ ༡། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད།  དཔལ་འབོར་དབང་ཚད།  ལོ་འཁོར་སོན་
རྱིས་ཀྱི་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་བཀའ་འཁོལ་ཟྱིན་པ་དང།  མ ཐའ་མ འྱི ་སོན་རྱི ས ་བ ཀ འ་འཁ ོལ ་ ནང་གསལ་དངུལ་འབབ་
ཡོངས་རོགས་ཀྱི་གཏོང་ལྤེན་དབང་ཚད་ཆ་ཚང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད། བསར་བཅོས་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༨༢ པ། གཞུང་འབྤེལ་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།  བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་
འདུ་འགོད་དང།  ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས།  དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི།  དོན་ཚན་དྲུག་པ། ནང་གསྤེས་ ༢། 
བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད།  ངྤེས་མྤེད་དགོས་དངུལ།  ངྤེས་མྤེད་དགོས་དངུལ་ནས་གཏན་འཇགས་ལས་བྤེད་པའྱི་ཕོགས་
དང་ ཁྤེ ་ཕན་ག ཞན།  སོ་རུང་མྱིན་པའྱི་མཁར་དབང་ོ་སྒྲུབ།  ཨར་ལས། ས་གཡར། བུན་སྤེད་བཅས་སུ་གཏོང་མྱི་ཆོག  
བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱི ས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད།  བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༨༢ ཀ་པའྱི་བསར་
བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་ འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་འདྱི་ཕོགས་དང་ཁྤེ་ཕན་ཟྤེར་བ་འདྱི་རྤེད།  ལྔ་པ་འདྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་དང་ཕོགས་
བསོད་ཟུར་ཕོགས་ཟྤེར་བ་འདྱི་རྤེད། རྱིས་འགོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ འོག་ལ་མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཟྤེར་བ་འདྱི་འགྱུར་བ་བཏང་
བ་འདྱི་ཟུར་བརོད་ནང་འདྱིར་གསལ་བའྱི་ཟུར་ཕོགས་ནྱི་ཕོགས་བསོད་སབས་མཐུན་རྤེན་ཡྱིན་ཡང།  བཅའ་ཁྱིམས་དོན་
ཚན་ ༥༢།༢ དང།  ༦༥།༡ ༩༨།༡ ༡༠༤ ༡༠༩ མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་བའྱི་ཕོགས་དང།  ཟུར་ཕོགས་
ཞྤེས་པར་དོན་གཅྱིག་གྱི་གོ་བ་ལྤེན་ཏྤེ་ཕོགས་བསོད་ཟུར་ཕོགས་ངྤེས་ཅན་འགོ་གོན་ཁོངས་སུ་འཆར་འབུལ་ཡོང་བཞྱིན་པ་
གསལ་བཟོ་ཆྤེད་བསར་བཅོས་ཞུས། བརོད་པ་གསུམ་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྲེབས་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ།  དགག་
བ་མྤེད་པར་བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
 ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༨༢ ཁ་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་འདྱི་རྱིས་འགོ་ ༡༧། དམྱིགས་བསལ་
རྒྱུན་གོན། དྤེར་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ འོག་ལ་མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཟྤེར་བ་འདྱི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རྤེད།  བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་
པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ཟུར་བརོད་ནང་བསར་བཅོས་སོན་རྱིས་མྤེད་སབས ། ཚིག་བརོད་ལ་བསར་བཅོས་ཞུས།  
བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱི ས་གཏན་ལ་ཕབ།  ད་ལྟ་འདྱིའྱི་འགྱུར་བ་འདྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་ ཞིག་ཕྱིན་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་ལ ། 
བསར་བཅོས་སོན་རྱིས་ཀྱི་འགྤེངས་ཤོག་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་མྤེད་པར་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། 
 ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༨༢ ག་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེར་མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཟྤེར་བ་དྤེར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན་
པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཟུར་བརོད་ནང་བསར་བཅོས་སོན་རྱིས་མྤེད་སབས་ཚིག་བརོད་ལ་བསར་བཅོས་ཞུས།  བསར་བཅོས་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པ དྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༨༢ ཁ་པ་དང་ག་པ། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་ལ་ཨང་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ད་
ལྟ་དྤེར་ཨང་ ༡།༢།༣ བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རྤེས་སུ་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་འགོ་ས་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ།  སོང་པ་
བཞག་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ། 
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ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
དྤེ་སོང་པར་བཞག་ན་ཡག་པ་འདུག ཕར་བལྟ་ལོག་ཅྱིག་རྒྱབ་དགོས་བྱུང། ༨༢ ཁ་པ་དྤེར་ ༡།༢།༣ འདྱི་མྱི་དགོས་པ་བས།  
གངས་ཀའྱི་འགོ་སངས་དྤེ་འདྲ་རྤེད།  ག་ཚོད་ཡོད་ཀང་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་དྤེ།  ད་ལྟ་སོང་པ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  ༡།༢།༣ རང་ལ་མ་
གཏོགས་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བཞྱི་པ་དྤེ་གང་འདྲ་བས་ནས་བསར་བཅོས་ཕྱིན་པ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་སད་ཆ་ཡོང་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ༡།༢།༣ དྤེ་མྤེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ༨༢ ག་པ། ༡།༢།༣ མར་སོན་རྒྱུ་དང་བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་ལགས། 
 ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༨༢ ང་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད།  མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཟྤེར་བ་དྤེར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རྤེད།  
བྱུང་སོང་རྒྱབ་པ་དྤེ་རྤེད། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་བསར་བཅོས་སོན་རྱིས་མྤེད་སབས། ཚིག་བརོད་ལ་བསར་བཅོས་
ཞུས་པ་ཞྤེས་མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་དང་སོང་དྤེ་རྤེད་འདུག བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༨༢ ཅ་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་འདྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ དང་པོ་དང་མཐའ་
མའྱི་བཀའ་འཁོལ་ལ་བྱུང་སོང་ཅྤེས་མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་དཀྱིལ་ལ་བཟོས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ཟུར་བརོད་དྤེ་ལ་བསར་
བཅོས་སོན་རྱིས་མྤེད་སབས། ཚིག་བརོད་ལ་བསར་བཅོས་ཞུས་པ་རྤེད།  ཨང་གངས་ ༡།༢།༣ མྱི་དགོས་པ་བས།  བསར་
བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༨༢ ཆ་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་འགྱིམ་འགྲུལ་དང་ཕོགས་བསོད་ཟུར་ཕོགས་ཟྤེར་བ་འདྱི་
འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རྤེད། ཟུར་བརོད་ནང་ལ་སྒྲྱིག་གསལ་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་ནང་ལ་ཁ་བསྒྱུར་མྤེད། བསར་བཅོས་
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༨༢ ཇ་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་ལ་བསར་བཅོས་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་སོན་རྱིས་
བཀའ་འཁོལ་ཆགས་པ་རྤེད།  དུས་ཚོད་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རྤེད།  བར་གྱི་ངོ་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ།  ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ དང་ཕྱི་ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ངོ་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་དུས་ཚོད་གང་འཁྲེལ་གྱི་ཡོད་ནའང་རགས་རྒྱབ་རྒྱུ་རྤེད། སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་
སོང་དོན་ལྟར་ཚིག་བརོད་ལ་བསར་བཅོས་ཞུས།  བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱི ས་གཏན་ལ་ཕབ།  བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན།  
 ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༨༢ ་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་རྱིས་འགོ་ནས་བྱུང་དྤེ་རྤེད།  བསར་བཅོས་སོན་རྱིས་
བཀའ་འཁོལ་དྤེ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཆགས་པ་རྤེད།  དུས་ཚོད་འདྱི་  ༩།༣༠ ནས་ ༡༢།༣༡ བར་གྱི་ངོ་སོང།  ༩།༣༠ 
ནས་ ༡༢།༣༡ ྱིན་གྱི་ལྷག  འགྤེལ་བརོད་སྙྱིང་བསྡུས་ནང་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་སོང་དོན་ལྟར་ཚིག་བརོད་ལ་བསར་
བཅོས་ཞུས། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། ཨང་གངས་གསུམ་པ་དྤེ་མྤེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང།  བརོད་པ་གསུམ་པ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༨༢ ཏ་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་ལ་རྱིས་ལོ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་རྤེད།  རྱིས་ལོ་དྤེ་སོན་ལ་
ཡར་འགར་བ་རྤེད། ཉུང་མཐའྱི་ར་ཕོགས་དྤེ་ར་ཕོགས།  ར་ཕོགས་བསོམས་དྤེ་མྤེད་པ་བཟོས་འདུག  ཁང་ག་དང་ཆུ་གོག་དྤེ་
ཁང་ག་ཁང་དོད་དང་གསོག་དངུལ་གཞན་ ཞྲེས། གཞན་དྤེའྱི་ཟུར་བརོད་ལ་འགོ་བརོད་གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་ཆྤེད་དང།  རྤེའུ་
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མྱིག་གསར་བཅུག བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དགོངས་འགལ་མྤེད་པར་ཞུ།  ༨༢ ཏ་པ་དྤེར་བསར་བཅོས་གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་  ༡།༢།༣ དྤེ་ཕོགས་དང། ༤ དྤེ་ཁྤེ་ཕན་བས།  ༥ དྤེ་སོང་པ་ལྷག་བསད་འདུག  ༥ དྤེ་
མྤེད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
ཕོགས་དང་ཁྤེ་ཕན་གཞན་དྤེའྱི་སྒང་ལ་ལྔ་དྤེ་མར་བསུབ་རྒྱུ་བས།  འཆར་འབུལ་དྤེ་ལ་ལྔ་ གཞག་རྒྱུ་དང་ཟུར་བརོད་ལ་དྲུག་
སར་རྒྱུ་བས། ཁྤེ་ཕན་གཞན་དྤེ་བཞྱི་པ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༨༢ ཐ་པ། འགོ་བརོད་དྤེ ར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༡༦  ལོའ ་ི
ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་གྱི་ཁང་ག་བཀའ་ འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།  བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་ལ་འགྱུར་བ་
ཕྱིན་པ་དྤེ་གན་འཇོག་དུས་ཚོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚུར་སར་འདུག  ཟུར་བརོད་ལ་འགོ་བརོད་གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་ཆྤེད་བསར་བཅོས་
ཞུས། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཡན་གྱིས་ཁྱིམས་བཟོའ ་ིལས་དོན་
གྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ལས་དོན་འཕོ་སོང་དགོས་རྱིགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ། ཚོགས་གཙོ་གྱིས་
དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཚོར་སང་ཞྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན། དྤེ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་
ཤོག་ཁག་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་། 
 

ཚོ གས་དྲུང་སོ བས་རྒྱལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱི་འཐུས་དགྲེ་བཤྲེས་ སལ་བཟང་དག་འདུལ་
མཆོག སྐུ་གཟུགས་བདྤེ་མྱིན་རྤེན་པས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ནས་ྱིན་གསུམ་རྱིང་དགོངས་ཞུ། སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསན་པ་མཆོག 
ལས་དོན་ཞྱིག་གྱི ས་རྤེན་པས་ཕྱི་ཚེས་  ༢༢ ྱིན་རྒྱབ་ནས་ྱིན་གྱིས་དང་ཕྤེད་ཀའྱི་རྱིང་དགོངས་ཞུ།  སྱི་འཐུས་བཀྲས་
མཐོང་བསན་འཛིན་དབང་པོ་མཆོག  སྐུ་གཟུགས་བདྤེ་མྱིན་རྤེན་པ ས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ྱིན་གྱི་ཕྱི་དྲོའ ་ིཚོགས་ཐྤེངས་གྱིས་
ཀར་དགོངས་ཞུ་གནང་སོང་བ་བཅས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སྒྲོན་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
ཚོ གས་གཙོ ་སྤེན་པ ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་ཚོགས་གསྤེང་ཡྱིན། 
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ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ིན་གི་ཐུན་བཞི་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། དྲེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དྲུག་པ། ཚོགས་གཙོའི་མཇུག་བསྡོམས་གཏམ་བཤད་དྲེ་རྲེད། 

དཔལ ་ལྡན་ཚོག ས ་ག ཙ ོ་མ ཆོག ་ག ྱི ་མ ཇུག ་བ ས ོམ ས ་ག སུང་བ ཤ ད། 
༄༅། །སབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་  ༨ པ་ང་ཚོས་ལས་ྱིན་  ༡༡ འཚོགས་པ་
རྤེད། ལས་ྱིན་ ༡༡ ནང་ནས་ྱིན་མ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དགོང་དྲོ་ཆུ་ཚོད་  ༨ པ་ཡོལ་ནས་འཚོག་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་
ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།  ལས་རྱིམ་ཆ་ཚང་ནང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཛ་དྲག་ཐོག་ལྡྱི་ལྱིར་ཕྤེབས་དགོས་པའྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་ལས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དབུས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་དང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
གཞོན་པས་དབུས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་ྱིན་  ༡༡ གྱི་ལས་རྱིམ་ཆ་ཚང་ནང་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེན་པོས་མམ་ཞུགས་
གནང་སོང། དོན་དང་ལྡན་པའྱི་བགོ་གྤེང་ཞུས་སོང།  འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་།  དྲྱི་བ་ཕལ་ཆྤེར་བརྒྱ་
ཕག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད། ལྷན་ཁང་རྤེ་རྤེ་རྤེ་རྤེར། དཔྤེར་ན། ནང་སྱིད་གཅྱིག་པུར་ཆ་མཚོན་ན། ཁ་སོན་ངས་རོག་
རོག་འདྲ་པོ་ཞུས་ན། དྲྱི་བ་ ༡༣༠ ནས་ ༡༤༠ བར་ཕྤེབས་པ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། ནང་སྱིད་གཅྱིག་པུ་ལ་དྲྱི་བ་ཕལ་ཆྤེར་
ནང་གསྤེས་ཀྱི་དབྤེ་བ་འདྲ་པོ་ཕྤེ་ན། ༢༥༠ ཡས་མས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག  དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱིས་ལྷན་ཁང་ཚང་མར་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་སྱི་པའྱི་བདྤེ་ར་དང་མྱི་མང་གྱི་ཁྤེ་ཕན་ཆྤེད་དུ། དྲྱི་བ་གནང་པ། དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ།  དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་ ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བྱུང་སོང།  དྤེའྱི་ཐོག་ནས་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་དོགས་ཡོད་པ་དང་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་དྤེ་ཚོ་གསལ་པོ་བཟོས་པ་
མ་ཟད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མང་ཚོགས་ལ།  བོད་ཕྱི་ནང་གྱིས་ཀྱི་བོད་མྱི་ཚང་མར་
གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་སོང།  དྤེ་བཞྱིན་ལས་རྱིམ་གཞན་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་དང་།  ཐུགས་
སང་གཞྤེན་སྐུལ། གཞུང་འབྤེལ་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལ་
ཚང་མས་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེན་པོས་ཆ་ཤས་བངས་པ་དྤེ་ལ་ཚོགས་གཙོས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་མཚུངས ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་མམ་ཞུགས་གནང་སངས་རྤེད།  
འཛིན་སོང་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་རྱིས་རྒྱག་གནང་སངས། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མཐོང་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ད་རྤེས་
མཇུག་བསོམས་འདྱིའྱི་སབས་ལ་ཞུས་ན་དྲན་སོང། 
 གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། ད་རྤེས་གོས་སུ་ཚོགས་བཅར་ཐད་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གསུམ། ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་ཆ་ཚང་
དགོང་ཞུ་གནང་བ་ལས།  དྤེ་མྱིན་ཐོག་མར་གོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པའྱི་སབས།  སྱི་འཐུས་རྤེ་གྱིས་ྱིན་མ་ཁ་ཤས་
དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ འགའ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་གཏོགས།  དྤེ་མྱིན་ཕག་ཚོད་  ༨ པ་ཡོལ་གྱི་བར་དུ་
འཚོགས་པའྱི་སབས་སུ་ཡང། སྱི་འཐུས་ཚང་འཛོམས་སུ་བཞུགས་ཏྤེ་དྤེ་དག་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ལ་གཟྱིགས་མཁན་
ཚོ་ཡྱིན་ནའང་།  ཚ་ཚ་འུར་འུར་དང་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་་འགན་འཁུར་ཡག་པོ་བཞྤེས་གནང་སོང་།  འཛིན་སོང་ངོས་ནས་
ཀང་ཐུགས་འགན་ཡག་པོ་བཞྤེས་སོང་བསམ་པའྱི་མང་ཚོགས་ལ་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་འགོ་ཐུབ་ཡོད་བསམ་གྱི་
འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོ་གྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་།  དགའ་སོབས་བྤེད་འོས་པ་ཞྱིག་ལ།  ང་ཚོ་མང་
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གཙོའྱི་ལམ་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་དང་མཐུན་པའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་འགན་དབང་ལྱིད་མམ་
སངས་འཛིན་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་འཛིན་སོང་ལ་སངས་འཛིན་གནང་སངས། དྤེ་བཞྱིན་འཛིན་སོང་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང། 
གོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་རྱིས་རྒྱག་གྱི་ལན་འདྤེབས་གནང་སངས་དྤེ་ཚོ་ཡག་ཐག་ཆོད་བྱུང་སོང། 

ཁ་ས་ཁ་ྱིན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལྡྱི་ལྱི་ནས་ཡར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསངས་པའྱི་སབས་
ལའང། བཀའ་བརད་གནང་གྱི་འདུག  གོས་ཚོགས་ཡག་པོ་འགོ་ཡྱི་འདུག་གམ།  སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་འཛིན་སོང་ལ་
བཀར་གྱི་འདུག་གམ།  དྲྱི་བ་ཡག་པོ་གཏོང་གྱི་འདུག་གམ་ཞྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་སོང་བ།  དྤེའྱི་སབས་སུའང་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་
བྱུང། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཡག་ཐག་ཆོད་འགོ་ཡྱི་འདུག ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། 

གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས།  སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ས་བགོས་ལྟར་ཕོགས་ཕྤེབས་སབས ། 
སོ་སོ་སོ་སོའ ་ིགཟྱིགས་ཚུལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས།  གོས་ཚོགས་ནང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། བརྒྱུད་
ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚང་མ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ན་བསམ་སྤེ།  འཛིན་སོང་གྱིས་སོན་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ལན་འབོར་ཡོད་
ནའང། ད་དུང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གྤེང་སྤེ་ངག་ཐོག་ནས་ལན་རག་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་ བ་རྤེད། ས་གནས་ཚང་
མར་སོ་སོ་སོ་སོའ ་ིབདྤེ་བ་སྡུག་བསལ། སྱི་འཐུས་ཚོས་འཛིན་སོང་དང་མྱི་མང་དབར་ཟམ་པ་བ་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་དྤེ་ཚོ་གྲུབ་
པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་གཅྱིག་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གནད་དོན་གཞན་པ་གཅྱིག་ལ།  ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལས་བྤེད་ཚོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་རྤེད།  དགྤེ་
རྒན་ཚོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་རྤེད། གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གྤེང་སོང་བྱུང་བ་རྤེད།  ལྷག་པར་དུ་འཛིན་སོང་གྱི་
ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ད་རྤེས་འཛིན་སོང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སངས་ཐོག་
ལ་སར་དང་མ་འདྲ་བའྱི་བསོད་བསགས་མང་པོ་གནང་སོང། འཛིན་སོང་ངོས་ནས་འགན་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ གནང་ཡོད་པ་རྤེད།  
ཡང་སབས་རྤེ་སབས་རྤེ། ང་ཚོའྱི་སྤེམས་ནང་ལ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོས་ཕོགས་ཕྤེབས་མང་པོ་ཅྱིག་གནང་གྱི་འདུག་བསམ་
པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་ཕྤེབས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་མྱི་མང་གྱི་བདྤེ་ར་དང་བོད་ཀྱི་བདྤེན་པའྱི་འཐབ་
རོད་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ཕོགས་ཕྤེབས་གནང་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གང་གནང་བཞག་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་བརྒྱུད་
ནས་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་འཛིན་སོང་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོས་བསོད་བསགས་ཕུལ་བའྱི་སབས། 
འཛིན་སོང་ནས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ལས་བྤེད་ཚོ་སྤེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་ཚོས་ལས་
དོན་བྤེད་སབས་ཚང་མ་གང་ཟག་གཅྱིག་གྱིས་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད།  བཀའ་ཤག་སྱི་ཡོངས་ངོས་ནས་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་བཀའ་ཤག་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱབ་སོར་དང་མམ་རུབ་ཀྱིས་འགན་ཞྱིག་འཁྱྤེར་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ལྷན་ཁང་སོ་སོ་སོ་སོས་ལས་དོན་བྤེད་པའྱི་སབས།  བཀའ་བོན་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་ཀྱི་སྤེ་མོ་བ་
དྲུང་ཆྤེ་ནས་ལས་བ་བར་དུ། དབུས་དང་ཡན་ལག་ཚང་མས་འགན་བཞྤེས་ནས།  ནུས་པ་ཞྱིག་འཐོན་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། ཡང་
སབས་རྤེ་ང་ཚོས་ལྷན་ཁང་གཅྱིག་ལ་བསོད་ར་མང་བ་བཏང།  ལྷན་ཁང་གཞན་ལ་བསོད་ར་ཉུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་
ནས། སྤེམས་ཤུགས་ཆག་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཆགས་པ་གནང་རོགས། འབྤེལ་ཡོད་སོ་སོ་སོ་སོས་དཀའ་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་ཞུ་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་ གནས་སངས་ཤྱིག་རྤེད་ མ་གཏོགས།  ལས་
བྤེད་རྣམ་པ་ཚོས་ཁུར་དང་ལྤེན།  སོ་སོ་སོ་སོའ ་ིལས་འགན་སྒང་ལ་ནུས་པ་མམ་སྤུངས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ ། ང་ཚོ་གོས་
ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ངོས་ལྤེན་བྤེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ད་དུང་ཡག་ཏུ་
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གཏོང་རྒྱུར་འབད་བརོན་བ་དགོས།  ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁ་སོན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གྱིས་གསུམ་
གྱིས་ལས་བྤེད་ཚོའྱི་རྣམ་འགྱུར་སོན་སངས་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལའང་བཀའ་མོལ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་བ་རྤེད།  དྤེ་ཡང་ལས་བྤེད་
ཚང་མ་མ་རྤེད། རྤེ་ཟུང་རྤེ་ཟུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་
ལས་བྤེད་ཚོར་བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་སབས། གང་ལྟར་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ནས་བཟུང་ལས་བྤེད་རྣམ་པ་ཚང་མ་མྱི་མང་གྱི་
ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་ཡྱིན་བསམས་ནས་ལས་ཀ་བ་དགོས་ པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན།  ལས་བྤེད་ཚོ་ཡྱིན་
ནའང་ང་ཚོ་མྱི་མང་གྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།  མྱི་མང་ནང་ལོགས་ལ་གནས་སངས་འདྲ་མྱི་འདྲ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ཚོ་ལ་དབྤེ་བ་མ་ཕྤེ་ བ་བས་ནས། གནས་སངས་ཡག་ག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  གནས་
སངས་སོ་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ཞུ་ཤྤེས་མཁན་དང་ཞུ་མ་ཤྤེས་མཁན་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པར་
བརྤེན། ལས་བྤེད་ཚོར་བཅར་བའྱི་སབས།  མྱི་མང་གྱིས་བདྤེ་སྡུག་གཅྱིག་ཁྱྤེར་ནས་བཅར་ཡོང་དུས།  རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
བརྒྱབས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་དུས་དཀའ་ངལ་དྤེ་ལས་ཆྤེ་བ་མྱི་འདུག་བསམས་པའྱི་སོ་སོ་སོ་
སོ་ལ་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཁྱྤེར་ནས་ཡོང་དུས།  འཛིན་སོང་ལས་བྤེད་ངོས་ནས་རྣམ་འགྱུར་
སོན་སངས་རྤེད། བཀའ་མོལ་གནང་སངས་རྤེད། ཚིག་བྤེད་སོད་གཏོང་སངས་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་ཞྱིག་མ་མཐོང་
བ་ཡྱིན་ན།  ལས་བྤེད་གཅྱིག་དྤེ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཆགས་རྒྱུ་བཤད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག  བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཀ་བ་
གསུམ་སྱི་ཡོངས་ལ་མཐོང་སང་དྤེ་ཞན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་པ་གཅྱིག ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་མང་གཅྱིག་
གྱི་སྤེམས་ལ་ཕོག་ཐུག་ཕྱིན་ནའང་། དྤེ་ང་རང་ཚོ་ལ་གོང་གུན་རྤེད་མ་གཏོགས་ཁྤེ་ཕན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ མ་རྤེད། འདྱིར་ང་
ཚོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་དབུས་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང།  ཆྤེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་
མྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཅར་བར་ཡོང་ནའང།  ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་འབུལ་རང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།  སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
ཚོགས་གཞོན་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན།  སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ག་རང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དུས་
རྒྱུན་དུ་ནས་མཐོང་གྱི་ཡོད།  ལས་བྤེད་ཚོ་ལའང།  ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ག་རང་ བཀོད་མངགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ལས་བྤེད་
བྱིངས་ལ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས།  ར་བའྱི་འཛིན་སོང་ངོས་ནས་
གསལ་བཤད་བྱུང་ བ་རྤེད། འོན་ཀང་ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
རྤེས་གཟའ་སྤེན་པ་དང་པོ་དྤེར་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དང་། འཛིན་སོང་ངོས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་གོ་
སྒྲྱིག་མྤེད་པའྱི་སབས། ལྷན་ཁང་ནང་ཁུལ་སོ་སོར་བཀའ་བསྡུར་བ་རྒྱུ་དང་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེར་བརྤེན་སོ་སོའ ་ིལས་དོན་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ལ་མགོ་མ་འཁོར་བ་བས་ནས། རྒྱ་ཆྤེ་སའྱི་གནས་སངས་ལ་བལྟ་དགོས་པ་དྤེ་
ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  དྤེ་བཞྱིན་སོ་སོས་ད་ལྟ་ལས་དོན་བས་བཞག་པ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར།  ལོ་
ནས་ལོ་བསྟུད་ལས་ཀ་བ་དགོས་དུས ། ན་ནྱིང་དང་ད་ལོ་བར་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན།  ལས་ཀའྱི་ནུས་པ་རྤེད།  ལས་ཀའྱི་འཇོན་
ཐང་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ། ཡང་སོབ་སོང་གསར་པ་ཞིག་བ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། ཤྤེས་མཁན་དྤེ་ཚོའྱི་ས་ནས་
སད་ཆ་དྲྱིས་ཏྤེ་སོ་སོ་སོ་སོའ ་ིམཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་ག ཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ།  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སང་གནང་
དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གིས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། 
 དྤེ་ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་གྤེང་སོང་བྱུང་བ་རྤེད། ཡང་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི ས་བཀའ་མོལ་གནང་སངས་ལ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་གནས་སངས་དྤེ་ཚོ་ཕར་བཞག་
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ནས། གནད་དོན་གཞན་པ་གཅྱིག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ལ་ཚོར་བ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ།  ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་
ལོགས་ལ་སྱི་ཚོགས་གཞན་པ་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན།  ཧ་ཅང་གྱི་ཉུང་ཉུང་རྤེད།  གཅྱིག གྱིས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ བའྱི་
སབས་ལའང་། ང་ཚོས་ཧང་སང་སང་དང་དོ་ནན་པོའ ་ིཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། 
དྤེར་བརྤེན་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་སྒང་ལ་ང་ཚོས་བཟོད་ བསན་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས།  རྣམ་
འགྱུར་གསལ་པོ་ཞྱིག་སོན་ཐུབ་ཡོད་ པ་རྤེད་ལ། བོད་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་བོད་མྱི་ཚོ་ཡྱིན་ནའང།  དྤེང་སང་རྒྱ་ནག་ནང་
ལོགས་ལ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ལ་མགོ་གནོན་གྱི་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས།  ང་ཚོའྱི་
གོས་ཚོགས་ནང་ལོགས་ལ་དྤེའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་གྤེང་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ང་ཚོས་གནད་དོན་གཅྱིག་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ནའང་ཧང་སངས་ཏྲེ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་མ་བྱུང་རོགས་བྱུང་ན་བསམས་ནས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ནན་ཏན་གྱིས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ པ་རྤེད་
མ་གཏོགས། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ར་
བ་ྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། 
 དྤེ་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན།  ལས་བྤེད་ཚོའྱི་སར་མྱི་
མང་དཀྱུས་མ་གཅྱིག་བཅར་བའྱི་སབས། སོ་སོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ནུས་པ་ཡོད་ཚད་ཅྱིག་བཏོན་ནས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  དྤེ་ནས་མྱིང་དང་གོ་གནས་ཡོད་མཁན་མྱི་གཅྱིག་བརྒྱུད་ནས་འགོ་ཡོང་དུས།  རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱི་
མང་གྱི་བསམ་བོའ ་ིནང་དྤེ་སྤེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ཁ་ཐུག་ཞུས་པའྱི་སབས་ལ་དོན་དག་འགྲུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  ངོ་
ཤྤེས་པ་གཅྱིག་དང་མཐོ་བ་གཅྱིག་བརྒྱུད་ནས་བས་ན།  དོན་དག་འགྲུབ་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་གནས་སངས་དྤེ་སྤེབས་ཡོང་
དུས། འགོ་སངས་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་བསད་པའྱི་རྣམ་པ་དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་གཞན་
པ་མཐོ་ས་དང་དྤེ་འདྲ་ནས་བརྒྱུད་དྤེ་ཡོང་མྱི་དགོས་པ། ཐད་ཀར་སུ་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན་ནའང།  དྤེས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་པ་
བ་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། 

དྤེ་བཞྱིན། ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་ཚོར་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཟྱིགས་
སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ། གོ་བསྡུར་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད།  ད་རྤེས་ཙམ་མ་རྤེད།  གོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་ན་མ་གཏོགས་དྤེའྱི་
སོར་ལ་གྤེང་སོང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་རྤེས་གྤེང་སོང་གནང་ བའྱི་སབས། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་
ཡྱིན་ནའང་། གཟྱིགས་རོག་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་
ཚོགས་ནང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བཀའ་མོལ་གསུངས་པའྱི་སབས། སོ་སོས་བཀའ་མོལ་གསུངས་པ་དྤེ་ཏན་ཏན་
ལྷག་བསམ་དང་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ཤྱིག་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་
ད་རྤེས་ང་ཚོ་ཆབ་སྱིད་པ་ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད་དམ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་བས་ནས་འདྱིར་སྤེབས་ཡོང་དུས།  ངས་སད་
ཆ་དྤེ་བཤད་ན། དྤེ་བྤེད་སོད་ལོག་པ་གཅྱིག་ལ་འགོ་ས་རྤེད་དང་མ་རྤེད། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་
དང་མྱི་འདུག དྤེ་ཆ་ཚང་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་དང་། དྤེ་གསུངས་པའྱི་ྤེར་ལྤེན་ལ་བརྤེན་ནས་མཇུག་འབས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་
ཡོད་མྤེད་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་ གིས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་
མོལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་སོང།  དྤེའྱི་སབས་ལ་ཐད་ཀར་ཚོགས་གཙོས་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད།  འཛིན་སོང་རང་ནས་གསལ་
བཤད་གནང་ཐུབ་ན ་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན།  གང་ཟག་རྤེ་ཟུང་གྱི་གནས་སངས་ཏན་ཏན་ཡོང་
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སྱིད་པ་རྤེད།  དཀའ་ངལ། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕྤེབས་པ་ད་ལྟའང་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་གཟྱིགས་སོང་གང་འདྲ་གནང་དགོས་པ་ཡོད་མྤེད་རྱིམ་པས་འཛིན་སོང་ནས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། 

དྤེ་བཞྱིན་བོད་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཤྤེས་ཡོན་སོབ་སོང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཕྤེབས་པ་ཚང་མ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡག་པོ་
ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་གྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས།  ཕལ་ཆྤེར་ཕལ་
ཆྤེར་དྤེ་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བཟོས་ན།  བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆྤེ་མཐོང་ལ་གནས་སངས་གང་འདྲ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཞྱིབ་ནན་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་སྙམ། ལྷག་པར་
དུ་ད་ལྟ་འདྱིར་ལངས་སོད་མཁན་གང་ཟག་གྱིས་མས་མོང་ལ། སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཟབ་སོང་ སོད་རྒྱུའྱི་གོ་སྒྲྱིག་ཞུ ས་
མོང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་སབས་སུ་བལྟ་དུས།  བཙན་བོལ་ནང་ལ་སྤེས་པའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་བོད་ནས་ཡོང་པའྱི་བོད་པའྱི་
སོབ་ཕྲུག་གྱི་བར་ལ་སྱིར་བཏང་གྱིས་སོབ་སོང་ཐོག་ལ་དོ་སང་བ་རྒྱུ་དང་ ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚོར་བ་དྤེ་ཚོར་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་
ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འདུག བོད་ནས་ཡོང་མཁན་དྤེ་ཚོར་སོབ་སོང་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་མ་རག་པར ། སོ་སོའ ་ིསོག་ཡན་ཆད་
བོས་བཏང་སྤེ་ྤེན་ཁའྱི་གནས་སངས་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་ྱིན་མ་མང་པོའ ་ིརྱིང་གོམ་པ་བརྒྱབས་ནས་ཡོང་དགོས་པ།  མྱི་ཚེ་
གང་པོར་ཕ་མ་དང་མམ་ཡང་བསར་ཐུག་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་བསམས་པའྱི་གནས་སངས་ཞྱིག་འོག་ནས།  བཙན་བོལ་ལ་
སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བསམ་བོ་དྤེ་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས།  སོབ་སོང་ལ་ཧུར་བརོན་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ཡང་ཧང་
སངས་པའྱི། བོད་ནས་ཡོང་མཁན་དྤེ་ཚོས་དོ་སང་ཆྤེ་བ་དང་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེ་བ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ནམ་རྒྱུན ་དུ་ནས ་མཐོང་གྱི་
ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཚོ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་
གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་གྱི་འགན་འཁུར་
མཁན་གྱི་མ་ར་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་ཡོད།  ད་ལྟའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་
ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།  ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་མ་ཡྱིན་པའྱི་བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དག་ལ་
གཟྱིགས་རོག་ཅྱིག་གནང་མུས་རྤེད། ཚང་མ་ང་རང་ཚོའྱི་འདོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་བྤེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རྤེད། ཕྱི་ལ་སད་
ཆ་མང་པོ་གོ་བཞིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཁག་ཅྱིག་གྱིས་དྤེང་སང་ང་ཚོར་དཔལ་འབོར་མྤེད་གསུངས་པ་དང་། ཡང་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་
དཔལ་འབོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་གསུངས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་སངས་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོས་ཁོ་
ཚོའྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའྱི་དཔལ་འབོར་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ལ་བརྤེན་ནས་ཁང་པ་རྒྱག་མྱི་ཐུབ་པར་ས་ཆ་གཅྱིག་ པུ་སོད་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ ཞིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོའྱི་
གས་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།  སོན་མ་བོད་ནས་གསར་དུ་
ཕྤེབས་མཁན་དང་དྤེང་སང་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕྤེབས་མཁན་བར་ལ་ལྟ་རོག་བྤེད་སངས་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཁྱད་པར་ ཆྲེན་པོ་ཕྱིན་
ཡོད་པ་རྤེད། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།  སྱི་ཚོགས་འགྱུར་བའྱི་ ཐོག་ནས་ཁྱད་པར་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།  འཛིན་
སོང་གྱི་ལས་ཀ་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྱད་པར་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གས་དུས་ནས་དུས་སུ་འགྱུར་བ་འགོ་བཞྱིན་པ་
རྤེད་ལ། མ་འོངས་པར་ཡང་བཟང་ཕོགས་སུ་འགྱུར་བ་འགོ་ རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན་ངན་ཕོགས་སུ་འགོ་ ཡི་རྤེད་
བསམ་གྱི་མྤེད། 

དྤེ་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབྤེལ་བ་བྤེད་སངས་ཀྱི་ཐད་ལ་སད་ཆ་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་
གོས་ཚོགས་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་འགྤེམས་སྤེལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དགག་ལན་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། 
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དྤེ་ཚོར་ལན་འདྤེབས་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་གྱི་ཐོག་ནས་གཙོ་བོ་དྤེ་རྒྱ་ནག་སྱིད་
གཞུང་དང་འབྤེལ་བ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་སམ་ས་ཆྤེན་པོའ ་ིནང་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་ལ་འབྤེལ་
བ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་མོད ། ཕྱི་སོད་རྒྱ་རྱིགས་དྤེ་ཚོ་དང་ང་ཚོ་སབས་རྤེ་ཚོགས་འདུ་རྤེ་མ་ཚོགས་པ་
ཡྱིན་ན་དྤེ་ཡང་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཚོགས་པ་རྤེད་དམ། ཕན་ཐོགས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ཞིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཀང་རྱིམ་པ་མང་པོར་དཔག་པའྱི་འབྤེལ་བ་བྤེད་དགོས་དུས ། རྱིམ་པ་སོ་
སོར་དཔག་པའྱི་ལས་དོན་བསྒྲུབ་དགོས་པ་དྤེ་ཡང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་རྒྱ་ཡྱིག་སྤེ་
ཚན་དྤེ་ཚོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་དང་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་དགོས་པའྱི་ཐད་ལ་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་འཛིན་སོང་གྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ སིད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་
དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་སམ། 

དྤེ་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་བཀའ་མོལ་གཅྱིག་ནྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ནང་དུ་གོ་རོགས་སྤེལ་
དགོས་ཞྤེས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་ནག་སྱིད་གཞུང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༠ 
བར་ང་ཚོས་འབྤེལ་བ་བས་པ་རྤེད།  འབྤེལ་བ་བྤེད་ས་དྤེ་ རྒྱ་ནག་སྱིད་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་དུ་སུ་ བཞག་ཡོད་ཀང་ ། དྤེ་ལ་
ལོ་བརྒྱད་ལྷག་ཙམ་འབྤེལ་བ་བས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་དོན་དང་ ། ལྷག་པར་དུ་ཁོ་རང་ཚོས་དགོས་འདུན་བཏོན་པ་
བཞྱིན་ང་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་སྤྲད་བཞག་པ།  དྤེ་དག་གཞྱི་རའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་གྱི་བསམ་པ་ལྟར་བས་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ངོས་
ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཕོགས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་སངས།  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མ་ཤྤེས་པའྱི་གནས་སངས་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  འོན་ཀང་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ལ་གོ་
རོགས་སྤེལ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་ངས་སོན་མ་
ཞུས་མོང་། ང་ཚོ་གཞན་དང་གཅྱིག་པ་མ་རྤེད། ལུང་པ་གཞན་ལ་གར་ནས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  བཙན་བོལ་གྱི་གནས་བབ་
ཅྱིག་གྱི་འོག་ལ་བསད་ཡོད་དུས། རང་དབང་རང་བཙན་ཡོད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་ཡང་སོ་སོའ ་ིཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་
འགོས་དང་དཔོན་རྱིགས་ཚོའྱི་བྤེད་སངས་ལ་ཐུགས་སང་ག་ཚོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་ལ་ཐུགས་སང་ག་ཚོད་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་མང་ཚོགས་
ཀྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རྤེད་མོད ། སོན་མའྱི་གནས་སངས་དང་བསྡུར་ན་དྤེང་སང་
ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞིན་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དྤེ་ནས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སོར་ལ་གོང་དུ་རྒྱས་ཤྱིང་རྒྱས་པ་ཞུས་ཟྱིན་པ་རྤེད།  ལས་བྤེད་ཕྱིན་
ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ྤེན་བར་བཅུ། བཅོ་ལྔ་བཏང་ནས་དོན་ཕན་ཡོང་རྒྱུ་མྤེད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་སབས་སུ་བབས་པའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་
ཐོའ ་ིནང་ལ་སྙན་ཐོ་གང་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ྱིད་ལ་ཏག་ཏག་གྱི་ལན་བཏབ་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་བས་པ་ཡྱིན་
ན། དཔྤེར་ན། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཆ་བཞག་ན ། ཚོགས་ཁང་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ས་འདྱིའྱི་ཁང་པ་འདྱི་དང་འབྤེལ་
བའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ ་ིནང་དོན་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་།  རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་འཁྱིས་དྤེ་རང་ལ་ཡོད་དུས ། རྱིས་
ཞྱིབ་ཚུར་བོས། ཁང་པ་བཟོ་མཁན་ཚུར་བོས། དྤེའྱི་སབས་ཀྱི་འགན་འཁུར་མཁན་བོས་ནས་གཅྱིག་རྤེས་གྱིས་མཐུད་ཀྱིས་
གོ་བསྡུར་བས་ཏྤེ། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ལ་གང་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་གང་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་དག་རྤེ་རྤེ་བས་ནས་
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གཙང་མ་བཟོ་དགོས་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞིག་ང་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལ་ལྷན་ཁང་གཞན་ཁག   ལྷག་པར་དུ་ར་ས་རང་
ལ་སོད་མཁན་ཞིག་ཡྱིན་ན། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་གང་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་གང་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག 

དྤེ་ནས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་གནས་སངས་སོར་ལ་ང་ཚོས་སྙན་ཐོ་ཕྤེབས་
པ་རྤེད།  ཁ་སང་ཞུས་ཟྱིན་པ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་གདོང་ལྤེན་བྤེད་དགོས་པ་གཙོ་བོ་དྤེ་བོད་
མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་མྱི་མང་དབར་གྱི་འབྤེལ་བ་འཇོག་སངས་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་ཡང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཙམ་མྱིན་པར་འབྤེལ་བ་
དམ་ཟབ་འཇོག་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད།  སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་ད་བར་སྱི་
ཚོགས་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ནྱི། བོད་མྱི་ཚོ་གང་དུ་ཕྱིན་ཡང་མྱི་མང་ཉུང་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་གཅྱིག་
བཙུགས་ནས་དྤེས་ས་གནས་དོན་གཅོད་ལ་འབྤེལ་བ་བཞག  ར་སར་འབྤེལ་བ་བཞག  འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་
སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཅར་བ་སོགས་གང་ལྤེགས་ཤྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ཡང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
འགན་མང་ཙམ་བཞྤེས་རྒྱུ། དོན་གཅོད་སོ་སོའ ་ིགནས་བབ་མ་ཤྤེས་རྒྱུ་མྤེད་དུས། དོན་གཅོད་གཅྱིག་ལ་མང་ན་ལས་བྤེད་ལྔ་
དང་ཉུང་ན་གྱིས་རྤེད། འཛམ་གྱིང་ཁྱོན་དུ་དོན་གཅོད་བཅུ། བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་བགོ་བཤའ་བརྒྱབས་ནས་ཡོད་དུས། ཆ་
ཚང་སྙོབས་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རྤེད། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོ་སོའ ་ིལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཚགས་ཚུད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།  
དོན་གཅོད་ཚོས་ང་ཚོ་བོད་པ་ནང་ཁུལ་གྱི་དཀའ་རོག་གྱི་དོན་དུ་དུས་ཚོད་ཉུང་ཙམ་གཏོང་བ་དང་།  སོ་སོའ ་ིཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་
ལུང་པ་དྤེ་དག་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྙོབས་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བསམ་གྱི་ཡོད།  
དྤེར་བརྤེན་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཚོའྱི་ལས་འགན་དྤེ་དག་མ་འོངས་པར་གལ་ཆྤེ་
རུ་འགོ་གྱི་རྤེད། དྤེའྱི་ལས་འགན་ཁུར་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་དགོས་ཀྱི་རྤེད། མས་མོང་གསོག་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མས་མོང་གསོག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་སོ་སོས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཕག་ལས་གནང་སབས་གོ་བསྡུར་མང་ཙམ་གནང་།  
ལས་འགུལ་མང་ཙམ་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དང་། དྤེ་མྱིན་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཚོ ར་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་དྤེ་ དག་ཇྱི་ལྟར་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  ཞུ་
གཏུགས་བྤེད་སབས་ཇྱི་ལྟར་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  ད་ལྟའྱི་བོད་ནང་གྱི་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ལྟ་སངས་གང་འདྲ་འདུག དྤེ་ཚོ་དུས་ནས་དུས་སུ་ཁོང་ཚོར་སོབ་གསོ་ལམ་སོན་དང་ཁོང་ཚོས་ཞུས་པའྱི་
སབས་སུ་དྤེ་དང་དྤེ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཞྤེས་ལམ་སོན་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  ལས་ཀ་བྤེད་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་ཡོད་ཀང་གནས་
སངས་འདྱི་ཚོ་ཆ་ཚང་རྒྱུས་མངའ་མྤེད་པའྱི་གནས་བབ་ཀྱིས་འཐུས་ཤོར་ཕན་བུ་ ཞིག་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ལ་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་དང་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་ཁ་སང་གསུངས་པ་བཞྱིན ། ས་གནས་བཅར་ས་རྤེ་རྤེར་
ལམ་སོན་གང་ཞུ་དགོས་པ་དང་ཞུ་ཐུབ་པ་དྤེ་དག་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ག་དུས་
ཡྱིན་ཡང་ཟླ་བ་གཅྱིག་དང་ཕྤེད་ཀའྱི་སོན་ནས་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད།  གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་དྤེ་ཟླ་བ་
གྱིས་གསུམ་སོན་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཛིན་སོང་གྱིས་གོས་ཚོགས་ལ་འཁྱྤེར་དགོས་
པའྱི་ལས་དོན་གང་དང་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྱིན། བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་ལ་གནང་བའྱི་སབས་སུ་ལས་དོན་དྤེ་ང་ཚོས་གོས་
ཚོགས་སུ་འཁྱྤེར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་རྱིམ་པར་བང་བསྒྲྱིག ས་ནས། དུས་ཚུད་རྒྱས་བཅད་ཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཚུར་གནང་
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རོགས་ཞྤེས་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཞུ་དགོས་པའྱི་ཁྱད་པར་དྤེ་གང་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན་ང་ཚོ་འདྱིར་ལས་རྱིམ་བང་བསྒྲྱིག་རྒྱུའྱི་ཁྱད་
པར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ཚོགས་དུས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཡར་འབྤེལ་བ་ཞུས་ཀང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
ནས་ལན་གང་ཕྤེབས་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེ་ན ། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ལས་རྱིམ་གང་ཡང་མྤེད་གསུངས་པ་རྤེད།  འོན་ཀང་གོས་
ཚོགས་འཚོག་པའྱི་སབས་སུ་ལས་རྱིམ་གནང་གྱིན་གནང་གྱིན་ བྱྲེད་ཀི ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སབས་རྤེ་
ཚོར་བ་ཞིག་ཡོང་གྱི་འདུག འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག སབས་རྤེ་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་དོན་དུ་ཕྤེབས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཐད་ལ་ཐུགས་འཁུར་ག་ཚོད་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག  
ལྷན་ཁང་སོ་སོ་ནས་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུར་ག་སྒྲྱིག་ཧ་ཅང་གནང་གྱི་འདུག་ལ་དྤེ་ཚོ་མཐོང་བསད་ཀྱི་འདུག  འོན་ཀང་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་ནང་མམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་དྤེ་
རྱིང་འདྱིར་ཞུས་བཞག་ན། ལྷག་པར་དུ་དྤེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་འདྱིའྱི་ནང་ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་གོ་བུར་གོ་བུར་
དུ་ཕྤེབས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་པའྱི་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད།  སབས་ ༡༥ གོས་ཚོགས་ཀྱི་སོན་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་སོན་ལ་ཕུལ་
མཁན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སབས་ ༡༥ ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་ཤྱིག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སབས་རྤེ་ལས་རྱིམ་འདྱི་མཇུག་
བསྒྲྱིལ་མ་ཐུབ་དུས། སང་ྱིན་ལས་རྱིམ་གང་བསྒྲྱིག་དགོས་མྱིན་མ་ངྤེས་པའྱི་གནས་སངས་འོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་འབུལ་མ་ཐུབ་
པ་ཞིག་ཡོང་གྱི་འདུག   དྤེ་ཚོར་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  མ་འོངས་པར་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེ་ཚོ་ྱིན་གཅྱིག་སོན་ལ་
ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོན་ཀང་། སོན་མ་ནས་མྤེད་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་ཞུས་པའྱི་
སབས་སུ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དྤེ་འདྲ་གསུངས་བསད་དུས། གོས་ཚོགས་ངོས་ནས་འཛིན་སོང་ལ་དྤེ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རྤེད་
བསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མྱིན་པས་དྤེའྱི་སོར་ལ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། 

ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད།  རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྙན་ཐོའ ་ིནང་དུ་ཡང་
གསལ་པོ་བས་ནས་བཀོད་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ལྷན་ཁང་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་གྱིས་རྱིམ་པ་དྤེ་དག་ཇྱི་
ལྟར་འགོ་དགོས་མྱིན་ཐད་གཏན་འབྤེབས་ཤྱིག་གནང་ནས་ཆ་ཚང་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་ཕྤེབས་ཐུབ་ན་དྤེ་དགྤེ་མཚན་ཞྱིག་
ཡོང་ས་རྤེད་བསམས་བྱུང་།  དྤེ་བཞྱིན་ལས་བསོམས་ནང་དུ་དག་ཆ་མང་པོ་ནོར་བའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས ། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུང་དགོས་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཚོ་ཡང་ལས་བསོམས་ཆ་ཚང་
བཟོས་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་ལས་ཁུངས་དྤེའྱི་ནང་གྱི་ལས་བྤེད་བོད་ཡྱིག་ལྤེགས་པ་ཞྱིག་ལ་སྤྲད་ནས་དག་བཅོས་གནང་བཅུག་
པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་རང་གྱིས་ཐུགས་ཕན་གང་ལྤེགས་ གསོས་ཀྱི་རྤེད་བསམས་སོང་།  གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གཅྱིག་ནོར་འདུག  
གྱིས་ནོར་འདུག་ཅྤེས་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

སྐུ་པར་སྒྲྱིག་གཤོམ་གྱི་ཐད་ནས་དྤེ་རྱིང་ཞོགས་པ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་འཛིན་སོང་རང་ནས་ཐག་གཅོད་
དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། དྲྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཁག་ནས་ཐག་བཅད་པ་རྤེད་གསུང་གྱི་འདུག 
གོས་ཆོད་གཞག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་འདུག  དྤེ་གོས་ཆོད་ གཞག་ནས་ཐག་ཆོད་ཡོད་ན ། དོན་གཅོད་ཚང་མ་གཅྱིག་
གྱུར་ལག་བསར་བྤེད་མི་དགོས་པ་གང་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད།  ཁ་ཤས་ལ་སྱིད་སོང་གྱི་པར་ཡོད་པ་
ཞྱིག་དང་ཁ་ཤས་ལ་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག སྱི་སོལ་འགོ་སངས་ལ་གཟྱིགས་ནས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོངས་
ཁྱབ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན ། གནང་སངས་གནང་ལུགས་གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་དྤེ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་
བས་ནས་འཛིན་སོང་གྱིས་བཀོད་ཁྱབ་ཅྱིག་གནང་བཞག་ན་འཐུས་པ་རྤེད།  མང་ཚོགས་ཀྱིས་བྤེད་སོད་ཇྱི་ལྟར་གནང་མྱིན་
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གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རྤེད།  བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་དྤེ་དག་ལ་གཅྱིག་མཚུངས་
ཤྱིག་བཟོས་ན།  ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་ཡྱིན་དུས ། མྱི་མང་གྱི་སྤེམས་ཚོར་ནང་དུ་
གནས་སངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་དྤེ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་འགོ་སངས་དང་མཐུན་
པ་ཇྱི་ལྟར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམས་སོང་། 

ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་འདྱིར་གོས་ཚོགས་འཚོག་པའྱི་སབས་སུ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛིན་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིང་འདྱིར་
སྤེབས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སབས་སུ་བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་གྤེང་སོང་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་གསལ་
པོ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད།  འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་འབྤེལ་ཡོད་ཚོར་འབྤེལ་བ་ཞུས་ནས་གནས་སངས་གང་ཆགས་མྱིན་ཐད་ཞུས་
ཡོད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་རྤེ་བ་ཞུ་རྒྱུར ། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཐབས་ཤྤེས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་དག་
གནང་མུས་རྤེད། རྒྱ་ནག་གྱི་ངོས་ནས་དྤེ་ལ་དགོངས་བཞྤེས་ཤྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། ད་ཐྤེངས་ང་ཚོའྱི་
གོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་འཆར་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་བར་དུ་ལྷ་མོ་བཀྲ་
ཤྱིས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་བཏང་ནས་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་འཆར་གཅྱིག་བཏང་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་
རྤེད། གོས་ཚོགས་ས་རྤེས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་དུས ། བོད་ནང་གྱི་གནས་སངས་ཛ་དྲག་
ཇྱི་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་བསད་ཀྱི་ཡོད་པས ། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་མཇུག་བསྒྲྱིལ་བའྱི་རྤེས་སུ་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚོ་སོ་སོའ ་ིས་གནས་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་རྤེད།  ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འགན་བཞྤེས་ནས་བཀའ་མོལ་གསུང ་གི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་འོས་བླུགས་པའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ཡང་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པོའ ་ིསྒོ་ནས་སོ་སོའ ་ིདགོངས་པའྱི་ནང་གང་
ཡོད་ཀྱིས་འོས་བླུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ཐྤེངས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡང་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་པའྱི་ཐག་
ཆོད་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  ས་བགོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སོ་སོའ ་ིས་བགོས་གཞྱིར་བཟུང་ཕྤེབས་དགོས་པའྱི་ལས་དོན་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ ཞིག་ཡོང་སྱིད་ པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ལ་དཀའ་
ངལ་མྱི་འཕད་པ་ཞྱིག   ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་བཞུགས་རོགས་ཞྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན ། ཞུས་པའྱི་སབས་སུ་བཞུགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་
གནས་སངས་ཤྱིག་བཟོ་རོགས་གནང་། ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་ཁོང་བཞུགས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། ཁོང་བཞུགས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་
དུས། ཚོགས་ཆུང་བསོ་གཞག་བྤེད་པའྱི་སབས་སུ་དཀའ་ངལ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་མཁན་གོས་
ཚོགས་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་ཚང་མའྱི་ནང་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་བསད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་འགན་འཁུར་
ནས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་བཞུགས་དགོས་དུས། དྤེའྱི་སབས་ལས་འགན་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་ བཞིན་ཡོད། ང་ཚོའྱི་
ངོས་ནས་ལས་འགན་བསྐུལ་དགོས་པ་དྤེ་དག་བསྐུལ་གྱི་ཡྱིན།  ནམ་རྒྱུན་ཞུ་སོལ་ཡོད་པ་བཞྱིན་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ཚགས་ཚུད་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་དག་ ནམ་ཀུན་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གྱིས་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་
མཁན་ཚོགས་དྲུང་གཙོས་པའྱི་ལས་བྤེད་རྣམ་པ་ཚང་མ་དགོང་དྲོ་ཕག་ཚོད་  ༡༠ དང་ ༡༡ བར་དུ་སོད་དགོས་ཐུག་ཀང་
བསད་པ་དང་། ང་ཚོ་ག་ཚོད་ཕྱིས་པོ་བསད་ཀང་དྤེ་ཙམ་གྱིས་ཁོང་ཚོ་ལས་རྱིམ་བང་བསྒྲྱིག་རྒྱུ་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི ས་པ་
བཞུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  མཐུན་འགྱུར་གྱི་ཐད་ཚོགས་དྲུང་གྱི་ངོས་ནས་འགན་དཔྤེ་མང་པོ་བཞྤེས་གནང་གྱི་ཡོད།  
འགན་བཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྤེད་རྣམ་པར་ལས་བགོས་བྤེད་སངས་ཐོག་ ལ་རྤེད། ལས་བྤེད་རྣམ་པས་སོན་མ་ཡག་པོ་
གནང་གྱི་ཡོད་ལ ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག  ཁོང་རྣམ་པ་ཚང་མར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲ་བརན་སྤེ་ཚན་ནས་ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཐད་གཏོང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཐད་
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དཀའ་ངལ་ཕན་བུ་འཕད་པ་དག་ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  བར་ལམ་ནས་ང་ཚོས་འཕྲུལ་ཆས་གསར་པ་ོས་ནས་  
Youtube, Tibetonline, Bhagsu Cable ར་སའྱི་དྲ་ཐོག་སོགས་གང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་བཏང་ནས ། 
སོན་མ་ལས་ལྷག་པའྱི་ལས་རྱིམ་ ཐད་ཀར་རྒྱང་སྱིང་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་འཐུས་ཚང་དུ་གྱུར་ཡོད།  སྒྲ་བརན་སྤེ་ཚན་གྱི་ལས་
བྤེད་ཚང་མར་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  དྤེང་སང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ལ་
ཐུགས་སང་གནང་མཁན་ཧ་ཅང་མང་དུ་འགོ་ བཞིན་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་ཏན་ཏན་མཁྱྤེན་གྱི་རྤེད།  མྤེག་ལོ་གྷན་ཇྱི་ལ་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་གཟྱིགས་སངས་དང་གོས་ཚོགས་སབས་སུ་སུ་དང་སུས་བཀའ་མོལ་གང་གནང་ཡོད་མྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་
མང་ཚོགས་ཀྱིས་མཁྱྤེན་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད།  ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཐད་ཀར་གཟྱིགས་
མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག་ལ། རྤེས་སུ་ཡང་དྲ་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གཟྱིགས་མཁན་ཀང་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག  གོ་ཐོས་ལ་བོད་
ནང་དུ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཀང་ཁ་སང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཡྱིན་ན་ྱིན་རྒྱབ་ཁ་པར་བཏང་ནས་དྤེ་གང་འདྲ་རྤེད་དང་།  དྤེ་ཅྱི་འདྲ་རྤེད་
ཅྤེས་པའྱི་དྲྱི་བ་གཏོང་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་བསད་དུས ། དྤེས་ཅྱི་ཞྱིག་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེ་ན།  མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་
ལས་རྱིམ་འདྱིར་ཐུགས་སང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་སོན་གྱི་ཡོད། ས་གནས་གཞན་ཁག་སོ་སོར་གོས་ཚོགས་མཇུག་བསྒྲྱིལ་བའྱི་
རྤེས་སུ་ལས་རྱིམ་ ཁག་འོད་སྤེར་ཐོག་བསྐུར་གྱི་ཡོད་པར་བརྤེན ། ཚང་མས་དོ་སང་བྤེད་ས་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད།  མང་
ཚོགས་ཀྱིས་ཀང་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་དྤེ་མཐོ་ཤོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་དྲེ་མཐོ་ཤོས་ཡྱིན་པ་དང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་
ཞྱིག་གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན། མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཀང་ཐུགས་སང་གནང་བར་
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  མུ་མཐུད་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།  མཐའ་མ་དྤེར་ད་ཐྤེངས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་
བསྒྲུབས་པ་དང་དྤེ་རྱིང་བཀའ་ཤག་གྱི་གོ་སྒྲྱིག་འོག་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རྤེད།  
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་དྤེ་རྱིང་ཕོགས་ཕྤེབས་མྱི་དགོས་མཁན་ཡྱིན་ན། དྤེ་རྱིང་ཡ་གྱིར་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕྤེབས་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་རྤེ་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དྤེ་ནས་ཕྤེབས་རྤེས་ང་རང་ཚོ་ཚང་མའྱི་ལས་དོན་འཕར་གྲུ་མམ་འདྤེགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསྒྲུབ་
རྒྱུར་འབད་བརོན་དང་མང་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྱིན་ཡང་ང་རང་སྤེ་འཁྱིད་མཁན་ནང་དུ་མཐུན་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན ། མང་ཚོགས་
ནང་རང་བཞྱིན་གྱི ས་མཐུན་པོར་གནས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ མི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ང་རང་ཚོ་སྤེ་འཁྱིད་མཁན་རྣམས་འཆམ་
མཐུན་གྱི་ངང་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན ། ཆྱིག་བསྒྲྱིལ་གྱི་རྤེན་ར་གཙོ་བོ་དྤེ་འདྱིར་ཐུག་གྱི་ཡོད་པས་ཚང་མས་འདྱིར་ ཐུགས་
སྣང་གང་གཟབ་གནང་རོགས་གནང་། མཐའ་དོན་དྲེར་ ཐུགས་འཁུར་བཞྤེས་པར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།། བོད་རྒྱལ་ལོ།། 


