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དཀར་ཆག 
 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས། 
༡ བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའི་ལས་བསོམས་ཐོག་

སི་ཡོངས་བགྲོ་གླེང་དང་བཀའ་ཤག་གི་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད་མུ་མཐུད། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ། 
( ༡ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པོ།) ( ༢༧ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གི་ཐུན་
གཉིས་པ།) ( ༥༠ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ།) ( ༧༧ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༠ ཉིན་གི་ཐུན་བཞི་པ།) 

༡༌༌༌༨༠ 

༢ བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ 
༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སིང་བསྡུས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ།  

༨༡༌༌༌༩༨ 

༣ བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ 
ལོའ་ིལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གྲངས་ ༦༦༠ ཡོད་པར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞིབ་
འཇུག་ཞུས་པའི་གྲུབ་དོན་སན་ཐོ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ། 

༩༩༌༌༌༡༠༡ 

༤ གཞུང་འབླེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ། ༡༠༡༌༌༌༡༠༡ 
༥ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གི་བོད་མིའི་སིག་

འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་
ཐུགས་ཞིབ་བསྐྱངས་ཏླེ་དོགས་འདི་དང་གཟིགས་ཚུལ་ཕླེབས་པ་ཁག་གི་ལན་འདླེབས་གསལ་
བཤད།  

༡༠༢༌༌༌༡༠༨ 

༦ བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསོམས་ཐོག་སི་ཡོངས་
བགྲོ་གླེང་དང་། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ལན་འདླེབས་བཅས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ།( ༡༡༨ ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པོ།) 

༡༠༨༌༌༌༡༤༤ 

 



1 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚསེ་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚགོས་ཚོགས་དུས་བཞྱི་པ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༠ ད་ེ
རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཉྱིན་གཉྱིས་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ད་ེརྱིང་སྔ་ད་ོདྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་
དང་པོ། ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཅ་པ། མུ་མཐུད་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཁྱབ་ཁངོས་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་ཐགོ་ཕེབས་
བསྡད་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆོས་འབོར་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་
རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་ས་བརྙན་སྡེ་ཚན་གྱི་ཐད་གཏོང་དེ་རྦད་དེ་ཡག་པོ་ཁྱོན་ནས་མྱི་འདུག་ཅེས་
ཕགོས་གང་ས་ནས་གསུང་སྡོད་ཀྱི་འདུག མདང་དགོང་ས་ོས་ོནང་དུ་ཕྱིན་ནས་བལྟ་དུས། དངོས་གནས་དང་གནས་ཡག་པ་ོཁྱོན་
ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ཁ་སང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མྱི་མང་གྱིས་གསན་གཟྱིགས་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་ཐུབ་མྱི་འདུག ལས་
གཞྱི་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པ་ོཚད་ལྡན་ཞྱིག་གནང་དགོས་ས་རེད། གལ་སྱིད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན། སྔོན་མ་ལས་གཞྱི་ཚད་
ལྡན་གནང་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཕར་གནས་སོས་གནང་ཟྱིན་པ་ད་ེཚོ་ཚུར་ལམ་སྟོན་ལ་ཞུས་ན་ཡག་པ་ོམེད་དམ་སྙམ་པ་དན་གྱི་
འདུག 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་འབལེ་ཡདོ་ལ་མངགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནས་ཚུལ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པར་ལན་ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་
ཡོད། དེའྱི་སྔོན་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་དྱི་བ་གནང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པའྱི་རེའུ་
མྱིག་དེའྱི་ནང་ལ་ཨང་ཀྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་བཀའ་འདྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། དེའྱི་མཇུག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་ཏེ་ལན་འབུལ་
རྒྱུའྱི་ཁས་ལེན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་སང་དང་པ་ོཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའྱི་
ནང་ལ་ནོར་འཁྲུལ་རྱིགས་ཕྱིན་ཡོད་ས་རདེ་སྙམ་པ་དན་སོང་། ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་སྐབས་ལ་སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ཆོས་
རྱིག་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་ལ་ནོར་འཁྲུལ་དེ་རྱིགས་ཕྱིན་མྱི་འདུག ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་རེའུ་མྱིག་དེ་ཕབ་
བཤུས་གནང་པའྱི་སྐབས་ལ་ཆགས་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཡྱིག་ཆ་འདྱིའྱི་དྱི་བ་འདྱི་ང་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་དུས། ངས་མར་ཁ་
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ཐུག་ནརོ་བཅོས་ད་ེཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྲན་བུའྱི་ནརོ་འཁྲུལ་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེངས་ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཁྱོན་ནས་མཐངོ་གྱི་མེད། 
ལས་བེད་དུས་ཁོམ་མ་ཡོང་བ་དང་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་རེས ་ 
computer ནང་ལ་བསོན་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་དུས་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་། དང་པ་ོཐ་ོགཞུང་དེའྱི་
ནང་ལ་ཨང་དང་པ་ོརྙྱིང་མའྱི་གྲྭ་གངས་དརེ་ ༦༦༢༨ ཚབ་ལ་ ༦༦༢༧ རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབདེ་དུས་ཕ་གྱིར་བསྡམོས་
ད་ེཏག་ཏག་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་དེའྱི་ཁ་ཐུག་ལ་སྔགས་གངས་ཞེས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐྱིག་ཅྱིག་ཡར་མར་ཤོར་
འདུག ཐྱིག་སྒང་དེར་སྔགས་གངས་དང་དེའྱི་འོག་ལ་ནང་གསེས་ཕ་ོདང་མ་ོལབ་ནས། སྔགས་པ་དང་སྔགས་མའྱི་གངས་ཀ་རེད། 
ཨང་ཀྱི་བཞྱི་དེ་སྔ་འགྱུར་རྙྱིང་མའྱི་སྔགས་མའྱི་གངས་ཀ་དེ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ལྔ་པ་དེར་བོན་ཟེར་བ་དེའྱི་
བསྡམོས་ཐ་ོད་ེ ༥༨༡ ་ཚབ་ལ་ ༥༦༡ རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ ༥༨༡ ད་ེབཀདོ་ནརོ་ཕྱིན་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དྲུག་
པ་དེར་ཇོ་ནང་གྱི་གྲྭ་གངས་དེར་ ༢༥༨ འཁོད་གནང་པ་ད་ེ ༢༥༤ རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཕ་གྱིར་བསྡོམས་དང་
གཅྱིག་པ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེནས་ཨང་ ༡༠ པའྱི་ཁ་འཐོར་ད་ེགྲྭ་གངས་ ༡༠༥ ད་ེ ༡༥༠ རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བས་ཙང་ ༡༥༠ 
དང་ ༩༨ བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན་བསྡོམས་ ༢༤༨ ཏག་ཏག་སེབས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཁྱོན་བསྡོམས་གྲྭ་གངས་ཀྱི་
བསྡམོས་དརེ་ ༣༥༩༦༡ འཁོད་པ་ད་ེ ༣༥༩༦༥ རདེ་འདུག ད་ེནས་བསྡོམས་འཐནེ་ད་ེབརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ༤༡༡༥༡ སེབས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙ་ོབོ་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་རེད་དེ། ད་ལྟ་དྱི་བ་ང་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་དུས། གལ་སྱིད་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚབ་བས་ཏ་ེདགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཞན་གཉྱིས་ཀྱི་སྒང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བདོ་ཡྱིག་དང་ནང་
རྱིག་ཟབ་སོང་ད་ལྟ་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་ལ་ཚོགས་སྡོད་མཁན་གྱི་དག་ེརྒན་ད་ེདག་གཏན་འཇགས་རདེ་དམ་མ་རེད་གསུངས་གནང་
སོང་། ཕ་གྱིར་སོབ་གྲྭ་དེར་རྒྱུད་སྨད་གངས་ཅན་རྱིག་གནས་སོབ་གྲྭ་ཞེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་དགེ་རྒན་ད་ེདག་ཚང་མ་
གཏན་འཇགས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཏན་འཇགས་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་དུས་དུས་ལ་ཕྱི་ནས་མཁས་པ་འགའ་གདན་འདནེ་ཞུས་ཏ་ེ
སོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིག་གནས་སོབ་གྲྭ་དེ་དག་སྔོན་མ་ཚང་མས་མཁྱེན་རོགས་ཡོད་ཀྱི་རེད། ༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་ནས་ཆོས་སྡ་ེཁག་གྱི་སྱིར་བཏང་གྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་ནང་དནོ་རྱིག་པའྱི་ང་ོསདོ་དང་། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་
ཏོག་ཙམ་འགན་འཁུར་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཡང་གནང་བར་བརེན་ནས། རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་གྱིས་གངས་
ཅན་རྱིག་གནས་སོབ་གྲྭ་ད་ེཆདེ་དུ་བསྐྲུན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ་དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ེག་རང་ནས་རྱིས་མེད་ངསོ་འཛནི་བདེ་སྟངས་ཀྱི་རྩ་འཛནི་ག་ར་ེཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་
བཀའ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སྔོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་ངས་གང་གསལ་གསལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་རྱིས་
མེད་ད་ེསྐབས་དང་དུས་ལ་ག་པར་སར་དང་མ་སར་གྱི་ཐོག་ནས་ག་ོབ་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོཆོས་སྡེ་ཁག་གྱི་
ནང་ལ་རྱིས་མེད་ཅེས་འགོད་རྒྱུ་དང་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་ད་ེག་ར་ེརེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
དགོན་ཐོའ་ིནང་ལ་རྱིས་མེད་ཀྱི་མཚན་ཁུར་ནས་བཞུགས་མཁན་གསུམ་མ་གཏགོས་ཡོད་པ་མ་རེད། བས་ཙང་ད་ེཚ་ོངསོ་འཛིན་
བདེ་སྟངས་ད་ེསྔོན་མ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚསོ་ཕར་རྱིས་མདེ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་བཞག་པའྱི་བཟ་ོབལྟ་མ་ཡྱིན་པར། ཁ་ོརང་ཚོར་
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ཕར་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དགོན་ཐོའ་ིནང་ལ་བཀོད་དུས། ཆོས་ལུགས་ག་རེ་རེད་ཅེས་ཕར་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་དུས། ཚུར་ལན་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་ཀྱི་འོས་
དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་ག་ར་ེརེད་ཅེས་ལབ་དུས། ཆོས་སྡེ་ད་ེཚོས་ལན་ཞྱིག་བསོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
བས་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ོརང་ཚོས་གཞན་ཚ་ོརྱིས་ཡོད་རེད། ང་ཚ་ོརྱིས་མེད་ཡྱིན་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོ
ད་ེའདའྱི་མྱིང་བཏགས་ས་ཁག་པ་ོཡོད་དུས། རྱིས་མེད་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་བས་ནས་ཆགས་བསྡད་པ་
ཞྱིག་རདེ་འདུག བས་ཙང་རྱིས་མདེ་ངསོ་འཛནི་ཞུ་སྟངས་ད་ེད་ེལས་སོས་པའྱི་རྩ་འཛནི་གཞན་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་རྒྱབ་ལངོས་གནས་ཚུལ་ལྷང་ཙམ་ཞུས་ན། གཅྱིག་བས་ན་ཆསོ་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་བགསེ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་
ཐུགས་དན་སོས་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། ང་རང་གྱིས་ཀང་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ནས་མཇལ་བྱུང་། གཞན་སྐབས་ད་ེདུས་འགན་འཁྱེར་
མཁན་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད། གོ་ཐོས་ཤཤྱིག་ལ་ཆོས་རྱིག་གྱི་ཆོས་སྡེའྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་ལ་རྱིས་མེད་ཀྱི་གངས་ཀ་ད་ེདྲུག་བདུན་ད་ེ
འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཆ་ེས་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། རྩ་ེརྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཡན་ཆད་རྱིས་མེད་ཁངོས་ལ་བཞུགས་པ་ད་ེའདའང་བྱུང་
ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་སྐབས་དེར་ས་ོས་ོརྱིས་མེད་ད་ེའདདོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྱིས་མེད་ཁུངས་ལ་མར་བཞུགས་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་
ད་གྱིན་ངས་བཤད་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་འདྱི་ཏག་ཏག་ཁྱབ་ཀྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་
རྱིས་མེད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཁྱེར་ཕོགས་དང་ཚང་མར་དད་པ་དག་སྣང་སང་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཕན་ཚུན་སོབ་སོང་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་བཀའ་
སོབ་མང་པ་ོཕབེས་པར་བརེན་པ་དང་གཅྱིག གཉྱིས་ཐད་ནས་ཡ་གྱིར་རྩ་ེརྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་རང་ནང་
ལ་རྐང་དགེ་ལུགས་ཀྱི་སྡེ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་རྙྱིང་ཆོས་དང་སྒྲུབ་ཞག་ད་ེཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་རྒྱུན་ལྡན་གནང་དགོས་ནང་ལ་ཡོད་པ་
དང་། ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བརནེ་ནས་སྐབས་ཤཤྱིག་ལ་རྱིས་མདེ་ཁུངས་སུ་མར་བཞུགས། དའེྱི་རསེ་ལ་རྱིས་མདེ་ཟེར་མཁན་དེར་
དྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས། ལྷག་པར་དུ་མཁས་པའྱི་ཚགོས་འདུ་ཞྱིག་ནང་ལ་འདྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་རསེ། མང་པ་ོཞྱིག་སྔནོ་མའྱི་
ས་ོསོའ་ིཆོས་བརྒྱུད་དེའྱི་ཁུངས་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ས་རེད། བས་ཙང་རྱིས་མེད་ཀྱི་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་ད་ེསྐབས་དང་དུས་ལ་
སར་རྒྱུ་མ་གཏོགས། རྩ་འཛིན་བེད་སྟངས་ད་ེའད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་ནང་ནས་ཀང་ང་ཚསོ་མར་ལམ་སྟོན་བས་བཞག་པ་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་འདྱིས། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་བསྡུས་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཐུབ་
ཐུབ་ཐ་སྙད་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་དང་བོད་སྐད་གཙང་མ་ད་ེཡང་བོད་ཡྱིག་ནང་ལ་ཡོང་དགོས་པ་བ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་
དུང་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཐུགས་ཚོར་ཆེན་པོས་གསུངས་སོང་། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་དེར་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་རྒྱབ་སོར་ཡོད། 
སྔནོ་མ་ཡྱིན་ནའང་ས་ོས་ོད་ེམཚུངས་སྐད་རྒྱག་སྡདོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ལས་འགན་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཁྱེར་མོང་། ད་ལྟ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་
ག་ལ་གང་འཚམ་གྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ཡང་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ེཚོའྱི་
ཐོག་ལ་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འབེལ་ཡོད་རྣམ་པ་ཚོར་བཀའ་མོལ་ཞུས་ཏེ། ང་ཚོས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་པ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། 
དརེ་བཀའ་མོལ་ཞུ་འདོད་པ་གཅྱིག་ལ། མཐའ་མ་འདྱིར་རྱིག་གསར་གྱི་ཐ་སྙད་མང་པ་ོཞྱིག་ང་ཚ་ོསྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཡྱིག་ཆའྱི་
ནང་ལ་གཅྱིག་པ་འཐོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གཏན་འབེབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་དང་སྱིག་ལམ་གཅྱིག་ཁྱེར་བའྱི་ཐོག་ནས་མ་གནང་
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བར་ཐབས་མེད་མཁན་ཞྱིག་རེད། སྔོན་མ་ཤེས་རྱིག་གྱིས་ཐ་སྙད་གསར་བཟོའ་ིསྡ་ེཚན་ཞྱིག་བཙུགས་ཏ།ེ ད་ལྟ་གནང་དང་གནང་
མུས་རེད། བས་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྔོན་མ་སྔར་བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་དང་ལ་ོཙཱ་བ་རྣམ་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་གནང་ཕོགས་ད་ེ
ཚརོ་དཔ་ེབཞེས་ཏ་ེམཐའ་མར་རྩ་འཛིན་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བསྒྱུར་ཞུས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཟེར་དུས། ལ་ོཙཱ་བ་རྣམས་
ཀྱིས་གཅྱིག་མར་བསྒྱུར། ད་ེལ་ཞུས་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེད་ལྟ་ང་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་ཞུ་དག་བཏང་བའྱི་བཟ་ོལྟ་ད་ེའད་ཡྱིན་ས་མ་རེད། ཞུས་ཟེར་
བ་ད་ེམཁས་པ་ལ་ཕར་བཀྲམ་སྟ་ེད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀྲམ་རྒྱུ་ད་ེཚོར་ཞུས་ཟེར་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་གཞུག་ལ་ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཡོད་
མཁན་དང་ཡང་མྱིན་ན་རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་ལ་སགོས་པས་མར་གཏན་ལ་ཕབ་སྟ།ེ ཚང་མས་བེད་སོད་གནང་རྒྱུ་གཅྱིག་ཆགས་ཡདོ་
དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་སྟེ་ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་དེའྱི་ནང་ལ་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེདག་
འག་ོསྡདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ད་ེརྱིག་གསར་གྱི་ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ད་ེདག་ང་ཚ་ོལས་ཁུངས་
ཚང་མས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ལག་བསྟར་བེད་དགོས་པ་རེད། བེད་སོད་
གཏོང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀོད་ཁྱབ་དེ་རྱིགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་འད་བེད་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་ 
computer ཟརེ་མཁན་འདྱི། སྱིར་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། གོག་ཀླད་ཟེར་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དང་། རྩྱིས་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁརོ་ཟེར་
རྒྱུ་སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ མདོར་ན་ computer ཟརེ་མཁན་འདྱི་ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱི་གེའྱི་དག་ཆ་འབྱི་
སྟངས་ད་ེའགྱིག་མྱི་འདུག་མ་གཏོགས་ computer འདྱི་དག་ཆ་ད་ེག་རང་ལ་འབྱི་རྒྱུའྱི་གཏན་འབེབས་བས་ཏ་ེད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཏོན་བཞག་པའྱི་ཐ་སྙད་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ computer རང་འཇགས་བཞག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྩ་འཛིན་
བས་ཏ་ེབཀདོ་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེལས་གཞན་པ་ཞྱིག་ཁ་སང་ངས་ག་ོམ་ག་ོབྱུང་ཡོད་ས་རེད། ད་ལྟ་ kilo ལ་
རྒྱ་མ་ལབ་དགོས་པ་རདེ་གསུང་རྒྱུ་དང་ད་ེརྱིགས་གསུངས་གནང་འདུག ད་ེདག་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རེད། རྒྱ་མ་ཟརེ་རྒྱུ་དང་ད་ེ
ལས་ཐ་སྙད་རྙྱིང་པ་སདོ་པ་ཡྱིན་ན་ཉ་པ་ཟེར་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེ kilo ཡྱི་ལྱིད་ཚད་ད་ེདང་ཉ་པ་དང་
རྒྱ་མའྱི་ལྱིད་ཚད་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ན། ཁ་ོང་ཚོས་གཏན་འབེབས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ལྱིད་ཚད་ད་ེ
ཏག་ཏག་མདེ་པར་ཡང་ལྱི་ལྟ་བུ་ཤོར་བསྡད་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཐུགས་སྟབས་བད་ེཔ་ོམེད་པ་ཞྱིག་གསལ་པ་ོརདེ་འདུག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་ཐད་ནས་ལྱིད་ཚད་ཀྱི་ kilo ལ་སོགས་པ་དང་རྱིང་ཐུང་གྱི་ཚད་འཇལ་རྒྱུའྱི་ meter ནས་ kilometer ཟརེ་
བ་བར་དུ་ཁུངས་འདྱི་ཨྱིན་ཇྱི་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ དངེ་སང་འདྱི་རྒྱལ་སྱི་རང་གྱི་ཚགི་ཆགས་བསྡད་པའྱི་བཟ་ོ
བལྟ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་རང་ཚ་ོབོད་སྐད་ནང་ལ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྒྱུར་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚིག་ཁ་ཤས་ཚུར་བངས་
ཏ་ེཡྱི་ག་ེད་ེབོད་ཡྱིག་ཐོག་བྱིས་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ་ད།ེ ད་ེཙམ་གྱི་འགལ་བ་ཨ་ེཡོད་ན་བསམ་པའྱི་རྨོངས་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། 
མདོར་ན་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ལམ་ནས་སྱིག་ལམ་ཁྱེར་ཏ་ེགནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་
ལ་སམེས་བཅངས་ངསེ་པར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་དགེ་རྒན་གྱི་ག་ཕོགས་དེར་སར་ཆ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཟེར་ནས་འགེལ་བཤད་བསོན་གནང་སོང་། ད་ལྟའྱི་
ཆར་བལྟས་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་སོད་རྒྱུ་དང་སར་ཆ་བ་རྒྱུ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་གནས་
སྟངས་ཞྱིག་ལ་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕྱིས་སུ་ང་ཚོས་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ཟེར་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
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བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་ནང་བཞྱིན་ནང་ཆོས་དག་ེརྒན་མྱིན་པ་ད་ེདག་ལ་ད་དུང་ཕོགས་མང་ཙམ་སོད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། མང་
པ་ོཞྱིག་ལ་ཁྱབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ད་ེཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་བརན་པ་ོཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེ
ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་དུས། ག་ལེར་ག་ལེར་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་རོགས་དངུལ་ཆ་ེཁག་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་གཞན་གང་ཡང་
མ་བྱུང་ནའང་གྲྭ་བཙུན་གྱི་སོབ་ཡོན་ནང་བཞྱིན་དགེ་རྒན་གྱི་ཕོགས་ད་ེདག་ཆོས་ཀྱི་མྱིང་བཏགས་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། དེང་
རབས་ཤེས་ཡོན་ཟརེ་རྒྱུས་མཚོན་པའྱི་ད་ེའདའྱི་དག་ེརྒན་གྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ལྟ་བུ་རག་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེར་ད་ལྟ་
འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དྱིན་ཆེ་ཤོས་ད་ེགཞུང་ད་ེཚ་ོནས་རོགས་དངུལ་མུ་མཐུད་ནས་རག་བསྡད་དུས། བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐགོ་ལ་བར་ལམ་སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་ཡན་ཆད་ཀྱིས་འབལེ་ཡོད་བནོ་ཆནེ་ཚ་ོ
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབོད་ལུགས་ཀྱི་དགོན་སྡ་ེཁག་ལ་ཡོད་སྡོད་མཁན་གྱི་དག་ེརྒན་ད་ེདག་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོནུས་
པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་སོང་བ་རྒྱུ་བོད་པའྱི་ངོས་ནས་ཁག་པ་ོབེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། ད་ེདག་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག གལ་སྱིད་འདྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་སྒང་ལ་སོབ་གཉེར་མཐར་སོན་ཏེ། རྒྱའྱི་སྐད་
ཡྱིག་ལ་སོགས་པ་ད་ེདག་ལ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡག་པ་ོཡོང་བསྡད་དུས། མང་པ་ོཞྱིག་ཕར་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་
དང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་འགེལ་བཤད་དང་ནན་པ་ོབསོན་ཏེ། ད་ལྟ་ཕ་གྱི་ནས་དགངོས་བཞསེ་གནང་རྒྱུའྱི་
ར་ེབའྱི་སྒང་ལ་བསྡད་ཡདོ། ད་ེཚ་ོམཇུག་སོང་བས་ཏ་ེབྱུང་བ་ཡྱིན་ན། མང་དུ་གཏངོ་རྒྱུ་དང་ཡར་མཐ་ོརུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་
བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ ༢༥ དེ་གང་འད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག ང་ཚོས་
བསྡུས་པའྱི་ནང་ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་ལབ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་སྐབས་དང་གཉྱིས་དང་། སྐབས་དང་པོའ་ིནང་ལ་ཁ་སང་ལན་
འདེབས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། སྐབས་དང་པོར་ ༡༥ ད་ལྟ་བསྡད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཕྱི་ལ་ོའདྱིའྱི་ལ་ོམཇུག་ལ་འཐོན་འག་ོཡྱི་
ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ ༡༥ ད་ེརེད། ད་ེནས་སྐབས་གཉྱིས་པ་ད་ེ ༡༠ རེད། ད་ེལྟར་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་བེད་
ཕོགས་དེར་ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་ལ་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་གཅྱིག་གྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཚུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འགེལ་བཤད་མང་པ་ོཞྱིག་
གནང་སོང་། རྩ་བའྱི་དགོངས་འཆར་ཆ་ནས་རྒྱབ་སོར་ཆ་ཚང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ཟེར་
ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ངོ་སོད་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ཐོན་
བསྡད་པ་ནང་བཞྱིན་རྱིམ་པ་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་འདྱི་ད་ལྟ་སྱིར་བཏང་མྱི་མང་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་
གནས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་མ་དངུལ་བཙུགས། ཁ་ོརང་ཚོ་ཕ་གྱིར་སྱིག་འཁོད་བས། མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་ས་རེད། 
འདྱི་ཚ་ོབརྒྱུད་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད་འདྱི་ཁུངས་སོ་སོས་འགན་ཁྱེར་ཏེ། ས་གནས་འདྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་སྡེ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་
མར་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གདན་འདེན་ཞུ་སྟངས་ད་ེགལ་སྱིད་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཁག་
ལ་ཡྱིན་ན། ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མ་འཛོམས་པོ་ཡོད་དུས། ཁོད་སྙོམ་པ་ོཞྱིག་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་
འབལེ་ཡདོ་བརྒྱུད་ད་ེད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བསྐུལ་ལགས་ཞུ་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་ད་ེཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་ལོ་རག་པར་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོའདུག་སྟེ། ད་ལྟ་མཐ་ོ
རྱིམ་སོབ་གྲྭར་སྱིམ་སྡོད་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོརང་གྱི་ཆེད་དུ། ང་ཚོས་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད་བེད་མཁན་དམྱིགས་བསལ་
མཁས་པ་ད་ེཚ་ོཆེད་དུ་གཉེར་ནས་ཞབས་གཡར་ཞུས་ཏེ་མར་ལས་བེད་དང་མཉམ་སར་བས་ཏ་ེམཐ་ོསོབ་ཁག་ལ་བསོད་དེ་ག་
ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་ང་ོསོད་བ་རྒྱུ་འག་ོབསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ཐད་ཀར་ཡྱིན་དུས། དགོངས་
ཚུལ་ཡོད་པ་ད་ེདག་དཀའ་ངལ་མེད་པར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་ེནས་གསུམ་པ་ད་ེཕ་གྱིར་རྒྱུད་སྨད་ལ་ཚོགས་སྡོད་མཁན་གྱི་ཟླ་བ་
དྲུག་རྱིང་ལ་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོབས་ཏ་ེང་ོསོད་བ་རྒྱུ་ད་ེརེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་གཅྱིག་གྱི་ཁུངས་སུ་གཏོགས་སྡོད་
མཁན་དའེྱི་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་མཁན་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས། གཅྱིག་བས་ན་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ང་ོསདོ་བེད་མཁན་ད་ེཆོས་བརྒྱུད་ད་ེག་རང་
གྱི་རྐྱང་རྐྱང་ཕལ་ཆེར་ཡྱིན་མདགོ་ཁ་པ་ོརདེ་པ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ོསདོ་གནང་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེ
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གྱིས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་ད་ེམང་ཚགོས་ལ་ད་ལྟ་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེམྱིན་འག་ོབསམ་བསམ་འད་པ་ོའདུག ད་ེལ་ས་ོསོར་
དན་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་མེད་དང་ད་ེའདའྱི་ཐུགས་ཁོག་དེ་ཡངས་ཙམ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན་ས་
གནས་ཞྱིག་ལ་མྱི་མང་ལ་ང་ོསོད་གནང་དུས། ས་སའྱི་སོབ་དཔོན་ཞྱིག་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ་ཕར་ང་ོསོད་བས་ཏེ། རྱིགས་ལམ་
བསབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕར་ཕགོས་དེས་རྱིགས་ལམ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཤཤེས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརྱིགས་ལམ་ཤེས་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སབས་འག་ོ
ང་ོསོད་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་ནས་སབས་འགོའ་ིརྣམ་གཞག་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཤཤེས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་ང་ོསོད་གནང་མཁན་དེ་ས་སའྱི་སོབ་
དཔནོ་ཞྱིག་གྱིས་གནང་པ་རདེ་ད།ེ ང་ོསོད་གནང་ས་དེས་རྱིགས་ལམ་ཤེས་པ་རེད་སབས་འག་ོཤེས་པ་རེད། ད་ེརྒྱུ་མཚན་དུ་བས་
ཏ་ེཕ་གྱིར་ས་སའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཅྱིག་གྱིས་ཕར་བསྐུལ་བཞག་པའྱི་བཟ་ོབལྟ་ཞྱིག་དང་དྱི་མར་མ་སོང་ན་བསྐུས་བཞག་པ་ལྟ་བུ། ཁ་ོ
རང་ཡང་ས་སའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཕལ་ཆེར་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེདུས་ང་ོསོད་
གནང་ཕོགས་ཡོད་པ་རེད་ལ། ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་དག་ཅྱིག་གྱིས་ང་ོསོད་གནང་པ་ཙམ་གྱིས་ད་ེཆགས་འགོ་རྒྱུའྱི་བཟོ་བལྟ་དེ་
འདའྱི་དགོངས་ཚུལ་གནང་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མྱིན་ནམ་ཞེས་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་སྙམོ་པ་ོཡོང་
རྒྱུ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཕ་གྱིར་ཟླ་དྲུག་གྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སོབ་ཚན་བཞག་སྟངས་དང་། གཞུང་ཆེན་བཀའ་པདོ་ལྔ་ཟེར་མཁན་ད་ེ
ཚ་ོམྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་གཞྱི་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འཇོག་རྒྱུ་ད་ེའདའང་ཡོང་གྱི་རེད། བས་ཙང་ད་ེདག་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ལག་
བསྟར་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། གང་ལྟར་མདརོ་ན་ཐུགས་ཚརོ་སྣང་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོཧ་ག་ོསོང་། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ག་ར་ེབ་རྒྱུ་འདུག ད་ེ
དག་ལ་ག་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ཁ་སང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་འདོན་སྡོད་མཁན་གྱི་གངས་ཐ་ོདེའྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་པ་འད། ད་ེ
འད་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ས་སའྱི་གྲྭ་བཙུན་བསྡོམས་གངས་ད་ེད་ེའད་ཨ་ེཡྱིན་ནམ། ད་ེལས་མཐ་ོབ་མྱིན་འག་ོཞསེ་གསུངས་གནང་སོང་། 
ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་རྩ་བའྱི་ང་ཚོའྱི་གངས་ཐ་ོད་ེལ་ོཁ་ཤས་སྔནོ་གྱི་གངས་ཐ་ོཆགས་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་
ལ་བེད་དུས་གངས་ཐ་ོདེ་ག་རང་ལ་ ༣༢༩༩ རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ད་ེཚོ་ཚུད་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་གཅྱིག་པུ་བས། ད་ེཡང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་འགེངས་ཤོག་བཀང་པའྱི་སྐབས་སུ་ཐ་ོག་ར་ེའབོར་བ་ད་ེགཞྱིར་
བཞག་པ་ད་ེནརོ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དག་ེའདུན་པ་དགུང་ལ་ོདྲུག་ཅུ་ཡན་ལོན་མཁན་དང་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པ་ད་ེདག་
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ལ་སར་ཐབས་གནང་དགོས་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དེ། ཁ་སང་རྩ་བའྱི་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྱིན་བདག་བ་ེབག་པ་
གཅྱིག་གྱིས་དང་དུ་བངས་ཏེ་ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་བསྡད་ཡོད་དུས། ཁ་སང་འགེལ་བཤད་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་
སང་འདྱིའྱི་བར་ལ་ཆད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཕར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོང་དུས། ཁ་ོརང་གྱིས་དང་ལེན་གནང་སྟ་ེམཐའ་མ་དེར་སར་ཆ་
ཏགོ་ཙམ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ང་ཚའོྱི་ལས་བེད་ཀྱིས་ཕར་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་ཞུས་འདུག ད་ེཚོར་ཁ་ོརང་གྱིས་ངསེ་པར་དུ་
དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་འདུག བས་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཙ་ོབོ་སྱིན་བདག་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིན་བདག་
གཞན་དང་ཡག་པ་ོལ་སོགས་པ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་མ་དངུལ་འཛོམས་པ་ོབྱུང་ན། ཆོས་རྱིག་གྱིས་ཁ་སྣོན་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལ་
སོགས་པར་དགངོས་པ་བཞེས་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཤཤོག་ངོས་ ༨ པ་གཞུང་ཆེན་རྱིགས་
གཅྱིག་རྐང་འཛནི་ཞསེ་པ་ད་ེཡྱིན། དའེྱི་སྒང་ལ་དགོས་འདྱི་ཞྱིག་དང་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། དགོས་འདྱི་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ལ་ོ
ནས་ལས་གཞྱི་ད་ེའག་ོབཙུགས་ཏ་ེད་ལྟའྱི་བར་དུ་མྱི་ ༢༥ སོན་གྱི་འདུག ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་དེའྱི་སྒང་
ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཀང་ཕབེས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཁོངས་ས་ོསོའ་ིདགོན་པའྱི་བར་ནས་འཛིན་
སོང་ཐོག་ལ་སྟངས་འཛིན་བེད་སྟངས་གང་འད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་ལོངས་ཡོང་ལུགས་ཡོང་སྟངས་ད་ེགསལ་པ་ོགསུང་དགོས་ཀྱི་
འདུག ད་ེདང་མཉམ་དུ་གསོལ་ཕོགས་ཟརེ་ནའང་རེད་གང་ལྟར་ཟླ་རེར་ ༢༥༠༠ གནང་གྱི་འདུག ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཉུང་ཉུང་རེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལ་ོགཅྱིག་ལ་ ༣༠,༠༠༠ ཙམ་རེད། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུགས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚ་ེདུས་ཚོད་ཅྱིག་གཏོང་དགསོ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འག་ོསོང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་དགནོ་པ་ཞྱིག་དང་ཚགོས་སྡ་ེཞྱིག་གྱི་
ཁངོས་ལ་ཡོད་དུས། ད་ེལའང་ཁོང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་དང་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ལས་གཞྱི་ད་ེ
སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་ལམ་སྟོན་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། སྔོན་མ་ང་ཚོར་ཤེས་
རྱིག་གྱི་འགོ་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛནི་ཞསེ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དང་པ་ོམྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ཀང་ཆ་རྐྱནེ་གྱིས་
མ་འདང་བ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་གྱིས་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ད་ེལ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་ད་ེགྲུབ་འབས་ཡང་
གང་ལ་གང་འཚམ་ཐོན་ཡོད་སྱིད་ཀང་། མྱི་འབོར་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་གྲུབ་འབས་དེ་ཙམ་ཐོན་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞུང་ཆེན་
རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་འདྱི་ཡང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ནས་འག་ོབཙུགས་ཡོང་དུས་ད་ེལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་མྱི་ཡོང་ངམ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། 
གསལོ་ཕོགས་ད་ེསར་ཆ་བ་རྒྱུ་དང་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དནོ་
ཚན་གཅྱིག་ཡྱིན། 
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  གཉྱིས་པ་ད་ེཤོག་ངོས་ ༩ པའྱི་ངོས་སུ་བོད་ཡྱིག་དང་ནང་རྱིག་ཟབ་སོང་ལབ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་འགོ་
སོང་ཇྱི་ཙམ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་ལས་གཞྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། མྱི་ ༡༤ འདུག དུས་ཡུན་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་ཡྱིན་པས་
གང་ལ་གང་འཚམ་རྱིང་པ་ོརདེ། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་འག་ོསོང་ག་ཚོད་ཙམ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ནས་དྱི་བ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 མཐའ་མ་དེར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐ་ོའདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་བསྡུས་པ་ོཞྱིག་རེད། དྱི་བ་དང་དོགས་པ་དནོ་ཚན་
གསུམ་ཙམ་ལས་མྱི་འདུག དའེྱི་ནང་ལ་རེའུ་མྱིག་ཅྱིག་འཁདོ་འདུག ད་ེམ་གཏོགས་ཤོག་ངོས་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག རེའུ་
མྱིག་འདྱི་འཁོད་ནས་ཤོག་བུ་གཉྱིས་འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འདུག རེའུ་མྱིག་དེའྱི་ནང་དུའང་ནོར་འཁྲུལ་མང་པ་ོཤོར་བ་ཞྱིག་ཆགས་
འདུག ད་ེསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མྱིན་མྱི་ཤེས་ཏེ། 
གང་ལྟར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལོགས་སུ་ཡོད་ཀྱི་རེད། སྱིར་བཏང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་དེར་ཤོག་
ངོས་ ༢༤༨ ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་པ་རེད། ཡང་ན་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་གྱིས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་དགོས་པ་རདེ། ད་ེལ་འགལེ་བཤད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ལོའ་ིཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབལེ་བའྱི་
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དོགས་འདྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག སྱིར་བཏང་ཕལ་ཆེ་བ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་དྱིས་ཚར་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དཔ་ེཁྱིད་དང་སྐད་ཡྱིག་དག་ེརྒན་སྐོར་ལ་ང་རང་ལ་དགོས་པ་དང་ག་ོཐསོ་བྱུང་པ་ཞྱིག་
ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་དང་འབེལ་ཡོད་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་རྣམ་
པར་ག་ཕོགས་དང་། དག་ེའདུན་པའྱི་ཉྱིན་གུང་ཟས་དོད་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་སྐོར་ལ་ཞུས་ཏ་ེརག་པའྱི་སྐད་ཆ་ད་ེའད་ག་ོརྒྱུ་འདུག ད་ེ
དག་དངོས་གནས་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་དོགས་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་
སོང་། 

གཉྱིས་པ། ཚན་རྱིག་དགེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་དང་རྒྱ་ཡྱིག་དགེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་དེའྱི་ནང་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁ་
ཤས་དང་ཆོས་ལུགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་ཚུད་མྱི་འདུག དེའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཡར་ཞུས་སྟངས་དང་། མར་རག་ཚུལ་གཞན་ཡང་གནང་སྟངས་གནང་ལུགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེགང་འད་རེད་དམ། ད་ེའད་ཞྱིག་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 
 གསུམ་པ། ད་ེནས་བཙུན་མའྱི་དགུན་ཆོས་ད་ེཉ་པ་དེའྱི་ཤོག་གངས་ ༧ པ་ནང་ད་ེལྟར་འཁདོ་འདུག སྱིར་བཏང་གཡུང་
དྲུང་བོན་གྱི་བཙུན་མ་ད་ལ་ོདགུན་ཆསོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་པ་ཐངེས་དང་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་སཽལཱན་རཏྣ་
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སྨན་གྱིང་ཞེས་བྱིས་འདུག གལ་ཏ་ེབོན་པོའ་ིགཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡོད་པའྱི་བཙུན་དགོན་རཏྣ་ Ratna སྨན་གྱིང་ཞེས་པ་ད་ེཡྱིན་ན། 
མ་འོངས་པར་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་འགོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ Solan ཞེས་པ་མ་བྱིས་པར་བོན་གཞྱིས་ཞསེ་བཀོད་ན་ཡག་པ་ོཡོང་
ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། Solan དེ་ང་ཚོ་རོང་ཁག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སྐོར་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་
དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཞྱི་པ། ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀྱི་ལས་དོན་ཞེས་བྱིས་འདུག འོན་ཀང་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་འདེབས་གནང་
སྐབས། ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ཟེར་བ་དེར་ནང་ཆོས་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད་ཟེར་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ལབ་སོང་། གལ་
སྱིད་བསྒྱུར་བཅོས་ད་ེའད་བཏང་ཡོད་ཚ་ེལས་བསྡམོས་ནང་དུའང་ནང་ཆོས་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསདོ་ཅེས་འཁདོ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རེད། ད་ེ
ནས་ས་གནས་ཁག་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་དེ་སྔོན་ཡང་དྱི་བ་འདྱི་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། དེའྱི་ནང་ལ་ས་
གནས་ཁག་ ༣༩ ཙམ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ལན་འདབེས་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསདོ་ཟེར་ནའང་རདེ་ནང་ཆསོ་
ང་ོསོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་དགོས་འདྱི་ཁ་ཤས་ཤཤྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ས་ོསོའ་ིས་གནས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
གཞོན་སེས་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རདེ། རྒས་འཁོགས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཚང་མར་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད་མཁན་གྱི་ནང་ཆསོ་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་
ང་ོསོད་བ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་རབ་དང་རྱིམ་པས་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། དེའྱི་ཆེད་དུ་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་མ་དངུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ལབ་དུས། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལ་དྱིས་དུས་མ་དངུལ་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱི་འདུག 
ཉ་ེཆར་ད་ེའད་ཞྱིག་ཚོགས་པ་ཡྱིན། སྐབས་དེར་བ་མར་སྐུ་ཡོན་གྱི་ཚུལ་དུ་སྒོར་མ་ོཆྱིག་སྟོང་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ལ་འཛིན་ཕུལ་དུས་སྒོར་ལྔ་བརྒྱ་ལས་ཆྱིག་སྟོང་ཕུལ་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་འཛིན་བང་ད་ེམར་སོག་བྱུང་ཟེར་ནས་
ལན་འདེབས་གནང་གྱི་འདུག དེའྱི་སྐོར་ལ་རྩ་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་ད་ེའད་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་གནང་ཚ་ེབ་མ་དང་བ་མའྱི་ཞབས་
ཕྱི། དག་ེབཤསེ་བཅས་ལ་དདོ་ག་ཚད་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་རྩ་འཛནི་ཡྱིག་ཆ་ག་ར་ེཡོད་པ་རདེ། ད་ེགལ་ཆནེ་པའོ་ིངང་ནས་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལོ་རེར་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ཉུང་
མཐར་ཐངེས་གསུམ་ཙམ་གནང་དགོས་པ་རདེ་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ད་ེདུས་ཐུང་ནང་ལ་གནས་
སོས་གནང་བའྱི་སྐབས། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གལ་ཆེའྱི་ལས་དོན་རྣམས་རྩྱིས་སོད་རྩྱིས་ལེན་སྐབས་ཕན་ཚུན་ང་ོསོད་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེ
ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེཙམ་མ་ཟད་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དབར་དགུན་གྱི་གུང་གསེང་སྐབས་སུ་ནང་
ཆོས་ཀྱི་བགོ་གེང་རྱིགས་འཚོགས་ཀྱི་འདུག རབ་བྱུང་ན་མ་འོངས་པར་ད་ེའདའྱི་བགོ་གེང་གནང་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་འག་ོགོན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་དག་ེམཚན་དང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་
པ་ོཡོང་ས་རདེ། ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ཆེད་ས་གནས་ཁག་ལ་མ་དངུལ་གནང་པ་ད་ེགངས་ཚད་
ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། འག་ོསོང་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ལམ་སྟོན་ཡོད་ཚ་ེགང་འད་ཡྱིན་པ་བཅས་ཀྱི་
གསལ་བཤད་གནང་ཐུབ་ན་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡོང་ས་རདེ་ཟེར་ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 
 ད་ེནས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བསྡོམས་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོཡྱིན་ནའང་འད། དེའྱི་ནང་དུ་ཁ་ཤས་ནང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་ཡང་ཁ་ཤས་ནང་
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བོན་ཞེས་འཁོད་འདུག ང་ཚ་ོའབོར་ཐ་ོརྒྱག་ས་དེའྱི་ནང་མཚམས་ར་ེབོན་དང་མཚམས་ར་ེགཡུང་དྲུང་བོན་ཞེས་འཁོད་འདུག ད་ེ
ཆ་སྙོམ་སུ་གཡུང་དྲུང་བོན་ཞེས་འཁོད་པ་ཡྱིན་ན། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་གཞྱིར་བཟུང་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཟེར་ནས་
འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་དང་སྙན་ཐོར་དོགས་འདྱི་མང་པ་ོཕེབས་སོང་། མ་
འངོས་པར་བཀའ་བནོ་གྱིས་དགོངས་སེལ་ཞུ་མྱི་དགསོ་པར་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཐུགས་སྣང་ཆ་ེཙམ་བཞེས་རགོས། སྱིར་བཏང་ལས་
བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༢༩༨ ཡོད་པ་ད་ེསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་སྟབས། ཁོང་རྣམ་པར་
ཡྱིད་ཆསེ་བས་ཏ་ེང་ཚསོ་ལས་བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ད་ེལས་ལྟ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། མ་འོངས་པར་འདྱི་རྱིགས་ལ་ཏོག་ཙམ་ཁ་
གསལ་པ་ོདང་ད་ོསྣང་ཆ་ེཙམ་བས་ཏ་ེབཀདོ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡོང་ས་རདེ་ཟེར་ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། བཀའ་དྱིན་ཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ནས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པར་དའེྱི་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆགོ་གྱི་བཀའ་འཁལོ་དང་སགས། ད་གྱིན་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཕབེས་པ་དའེྱི་སྐརོ་ལ་འཛནི་སངོ་གྱིས་མར་རྒྱང་བསྱིངས་
བ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ཇྱི་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། Fiber Cable ད་ེ
ཆད་འདུག་ཟེར། དེའྱི་སྒང་ལ་ Wifi སོ་པོ་ཆགས་ནས་དེ་འད་ཆགས་འདུག་མ་གཏོགས་ལས་བེད་ཀྱིས་མ་འདང་བ་དང་། 
འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་རེད་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་བཟ་ོབཅོས་ཞུས་ཚར་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ལས་འཆར་དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་གྱིན་
ངས་རྦད་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ལྷག་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཡང་བསར་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཕེབས་པ་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆསོ་
རྱིགས་ལས་ཁུངས་ནས་སྟངས་འཛིན་དང་ཆ་རྐྱེན་གང་འད་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་བ་ད་ེརེད། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ད་ེཆ་རྐྱནེ་གང་དང་གང་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་འདྱིར་ཚུད་རྒྱུར་སྐུ་སྒེར་ལ་སྐུ་
ངལ་བྱུང་བའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཤྱིག་བྱུང་པ་རདེ། ངས་ད་ེལན་ཞུ་རྒྱུ་འཚམེས་འདུག དགོངས་སེལ་ཞུས་པ་དང་སགས་དགོས་ངསེ་ཀྱི་ཆ་
རྐྱནེ་ནྱི་ཆོས་སྡ་ེས་ོསོའ་ིསྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལམ་སོལ་ལྟར་བསབ་པ་མཐར་སོན་ནས་མ་མཐར་སོབ་དཔོན་དང་སོབ་དཔོན་མ། དག་ེ
བཤསེ་དང་དག་ེབཤསེ་མ་ཡྱིན་པ། ཡང་ན་མཚན་གནས་ད་ེདག་གྱི་སྒུག་ཐ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས། སྒུག་ཐ་ོཟརེ་བ་ནྱི་སོབ་སངོ་
ད་ེདག་བས་ཚར་ནས་མཚན་གནས་ལག་ཁྱེར་བཞེས་རྒྱུ་ཙམ་ལྷག་བསྡད་པ་ད་ེཚོ་ཡན་ལ་ཚུད་པ་རེད་འདུག གང་ལྟར་སོབ་
དཔོན་ཡན་ཆད། ཆ་རྐྱེན་གཅྱིག་ནྱི། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སྐུ་ངལ་འཕྲད་པ་ད་ེདུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་
བཀའ་ཕེབས་སོང་། ངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་སྟེ་ཏན་ཏན་རེད། ང་ཚོས་གཞུང་འབེལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་གསལ་
བསགས་བས་པའྱི་སྐབས་སུ་དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་བས་པ་དེར་ཚད་འཛིན་ཞྱིག་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། རེས་ལ་རྙོག་ག་མང་པ་ོ
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ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་དུས་ཚོད་དེའྱི་ནང་ཚུད་ལ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་བྱུང་པ་ཡྱིན་གྱི་རེད་མ་
གཏོགས། གཞན་དག་གྱི་ཆ་རྐྱེན་མ་ཚང་བ་དང་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད་སྙམ་གྱི་འདུག གལ་
སྱིད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གྱིས་མུ་མཐུད་ད་ེརྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ཐོག་ཐུགས་འདོད་དང་ཐུགས་ཁོམ་ཡོད་ཚེ་
དགུང་ལོ་སོགས་ཚད་བཀག་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། མུ་མཐུད་ད་ེགོ་སྐབས་བཞེས་གནང་ན་གང་འད་ཡོད་དམ་ཟེར་ནས་དན་སྐུལ་
ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཆ་རྐྱེན་གཉྱིས་པ་ད་ེམཐའ་མའྱི་རྒྱུགས་སདོ་ད་ེད་གྱིན་སྒང་ལ་བཤད་པ་ལྟར་ལག་ཁྱེར་ཞུ་དགོས་པ་རདེ་
དམ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་མཐའ་མའྱི་རྒྱུགས་སོད་ཉུང་མཐར་ཆ་སྙོམ་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་ལོན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེལ་མང་པ་ོཞྱིག་
འགག་གྱི་མྱིན་ནམ། ད་ེནས་ས་ོསོའ་ིདགནོ་པའྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཡདོ་པ། རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛནི་བ་ཡུལ་ལ་འདུན་པ་རྩ་ེགཅྱིག་ཡོད་
པ་བཅས་རེད་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྐབས་དང་
གཉྱིས་ད་ེཚོད་ལྟ་རང་གྱི་ང་ོབོར་བས་ཏེ་གུ་ཡངས་པོའ་ིངང་འགོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་བས་ན་སྱིག་གཞྱིའྱི་བཟ་ོལྟ་
ཞྱིག་སྐབས་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་གཏན་འབེབས་བདེ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་བཅ་ོལྔ་ཡོད་ན། དའེྱི་ནང་ནས་བཅུ་གཅྱིག་ད་ེཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྱིན་བདག་བས་ཏེ། བཞྱི་ད་ེཆོས་བརྒྱུད་སོགས་ཁོངས་གང་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཁོངས་ས་ོསོ་ནས་སོབ་ཡོན་སོད་
རྒྱུའྱི་རྩ་བའྱི་ཆ་རྐྱེན་ཞྱིག་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ ༢༥ དེ་ལ་ཆོས་རྱིགས་ལས་ཁུངས་རང་ནས་རོགས་སོར་ཞུས་
བསྡད་འདུག དེའྱི་ཕོགས་སམ་མཐུན་རྐྱེན་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༥༠༠ ཟེར་བ་དེ་ཆུང་ཆུང་རེད། ད་གྱིན་ཞུས་པ་ལྟར་ད་ེསར་ཆ་ཐད་ལ་
དགོས་དངུལ་སོན་པའྱི་སྐབས་ལ་ངསེ་པར་དུ་བསམ་ཤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གྲུབ་འབས་ད་ེསྔོན་མ་ཤཤེས་རྱིག་ལ་དཔ་ེསར་ནས་འབོད་
སྐུལ་གནང་པ་ད་ེདངོས་གནས་རེད། ཐུགས་ར་ེཆེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་ཁ་སང་དེའྱི་ནང་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་
གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བ་མང་ཆེ་བ་ཆོས་སྡེ་སོ་སོར་དགོས་མཁ་ོཆགས་ནས་ལས་འགན་ཞྱིག་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་དུས། ནང་
ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་གྱིས་མ་ཁོམ་པ་བས་ཏ་ེདགོངས་པ་མྱི་ཞུ་ཐབས་མེད་ཀྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་འདུག རྱིགས་གཅྱིག་སྱིར་
བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་གྱི་རདེ། གང་ལྟར་ས་ོས་ོསྒེར་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཕར་ཕེབས་འག་ོརྒྱུ་ལ་སོགས་པ། གང་ལྟར་རྒྱུ་
མཚན་ཅྱི་རྱིགས་ཤཤྱིག་ལ་བརེན་ནས་གངས་ཀ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ལས་མ་བྱུང་། ད་ེནས་མར་དགོངས་པ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཕྱིར་འཐནེ་བས་པ་
ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེདག་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཚོགས་པ་དང་སྒེར་ཚང་མར་འབོད་སྐུལ་སེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུ་སོགས་
ཇྱི་ལྟར་དགོས་ཐབས་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 སྐད་ཡྱིག་ཟབ་སོང་ཧོན་སུར་ལ་ཚོགས་པ་དེའྱི་འགོ་སོང་སྒོར་མོའ་ིཐོག་ནས་གངས་ཀ་འདྱི་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། དག་ེརྒན་
ད་ེདག་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ནྱི་ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཐོན་བསྡད་པའྱི་དག་ེརྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ད་ེག་རང་ནར་གཏོང་བས་ཏེ་
འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གཉེར་བ་ས་ོསོའ་ིའཚ་ོདོད་དང་ལག་དངུལ་དོད་ལ་སོགས་པའྱི་གཏན་འབེབས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། གང་ལྟར་ཏོག་ཙམ་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་སྱིད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་འགྱིག་ཙམ་ངང་འགོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཡང་རྒྱས་སོས་མང་པ་ོམ་བས་པ་དང་སོབ་སོང་བ་རྒྱུའྱི་སྐབས་སུ་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ལས་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ལྟ་བ་དང་སོབ་གསོ་རྱིགས་
ཞར་ཞོར་དུ་སེལ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དགེ་རྒན་ཚོར་གསོལ་ཕོགས་འདང་ངེས་ཤཤྱིག་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེརྒྱུ་མཚན་
གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་། འག་ོསོང་ད་ེདག་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། རསེ་མ་ད་ེདག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་རྒྱུར། ད་ལྟ་དཔེ་ཁྱིད་དག་ེརྒན་དང་ཉྱིན་གུང་ཟས་དོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་
འབད་བརྩནོ་བས་པའྱི་སྐརོ་ལ་ཕབེས་པ་རདེ། དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་ལ་གནས་ལུགས་འགེལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཙང་། ཁ་ོརང་ཚསོ་
རྒྱབ་ལོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེདག་ངོས་བཞེས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ད་ལྟ་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་བཟང་
ཕབེས་པ་ད་ེའད་ད་ལྟ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རདེ། རྱིམ་པས་མུ་མཐུད་ད་ེབ་རྒྱུ་རདེ། ཉྱིན་གུང་གྱི་གསོལ་ཚགིས་དདོ་ཟེར་བ་ད་ེ
གོང་རྱིམ་རང་ནས་མར་བཀའ་ཕེབས་ཏེ་མངའ་སྡེ་སོ་སོའ་ིསྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེར་བཀའ་བཀོད་བཏང་སྟེ། ཁོངས་སོ་སོ་ནས་ད་ེདག་
གནང་དགོས་པ་རེད། མངའ་སྡེ་སོ་སོའ་ིཁོངས་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་བོད་པའྱི་དགོན་སྡ་ེཁག་གྱི་ཉྱིན་གུང་ལྟ་ོདོད་འབུལ་རྒྱུའྱི་མཐུན་
རྐྱེན་སར་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཀོད་ཁྱབ་མངའ་སྡེ་ཚང་མར་བཏང་ཚར་འདུག ཁ་ཤས་ནང་ལ་འབོར་ནས་ལམ་སང་ཚུར་
ལན་བྱུང་བ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་ལྟ་བུར་མཚནོ་ན་མགོགས་པ་ོབྱུང་འདུག མངའ་སྡ་ེཁ་ཤས་ལ་གཞྱི་ནས་ལན་འབོར་རྒྱུ་
ཆགས་བསྡད་འདུག གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཙ་ོབོ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཡར་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེདགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་
ཕལ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་དང་ཁ་འཐོར། གང་ལྟར་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཡོད་སའྱི་ས་གནས་རྐྱང་རྐྱང་ལ་གནས་བསྡད་ཡོད་
ཙང་། དགོན་པ་ད་ེདག་ར་ེར་ེབཞྱིན་ཆོས་རྱིགས་ལས་ཁུངས་དང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཡང་ར་ེར་ེབཞྱིན་བས་ཚ་ེབརྒྱུད་
རྱིམ་ད་ེའཁྲུག་འག་ོརྒྱུ་དང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ཚང་མར་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་གྱིས་ཐ་ོགང་ཡོད་
པ་ད་ེནང་སྱིད་ལ་འབུལ། ནང་སྱིད་ཀྱིས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་བཀའ་ཁྱབ་གནང་སྟ་ེས་གནས་འག་ོའཛིན་བརྒྱུད་ནས་ཐ་ོད་ེདག་
མངའ་སྡེའྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆ་ེས་ོསོར་ཕུལ་ཏ།ེ ད་ེལྟ་བུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་སོན་
རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་སྟངེ་དུ་འག་ོབསྡད་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དག་ེརྒན་ད་ེདག་ནང་ལ་ཁ་སང་འགལེ་བཤད་ཞུས་པ་ལྟར་
ཆོས་བརྒྱུད་དང་དགོན་པ་ཆ་ེཆུང་གང་ཡྱིན་ཡང་སྙོམས་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ཡོང་སྐབས། ད་ེའད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དཀའ་
ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཞག་བས་ནས་ཕུལ་བསྡད་ཡདོ་དུས་སྙམོས་པ་ོཡོད་པ་མ་རདེ། རསེ་མ་ང་ཚའོྱི་མ་དངུལ་ད་ེ
ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེདག་ལ་སྱི་སྙམོས་དང་ཚད་གཞྱི་གཏན་འབེབས་ད་ེདག་ཚང་མར་དགོན་པར་ཆ་ེཆུང་མེད་པར་རྩ་
འཛནི་གསར་པ་ཞྱིག་བཟ་ོདགསོ་ཆགས་ཀྱི་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེལྟར་རདེ། 
 ད་ེནས་བཙུན་མའྱི་དགུན་ཆོས་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ད་གྱིན་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ེང་ཚོས་སེམས་བཞག་བེད་
ཀྱི་ཡྱིན། བར་ལམ་ནས་ Solan ཞེས་པའྱི་རངོ་ད་ེབསྒྱུར་བཅོས་ཆགས་སྟབས། solan གྱི་ཚབ་ལ་བོན་གཞྱིས་དགོས་པ་དེར་
དམ་དནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསདོ་ཀྱི་ཚགོས་ཆུང་ཟརེ་བ་ད་ེ ༣༩ ད་ེད་ེརང་རདེ། འདྱི་སྔོན་མ་ཞུས་པ་ལྟར་ས་གནས་ ༣༩ 
གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོར་དེའྱི་མ་དངུལ་གྱི་དོད་ལ་སྒོར་མ་ོཁྱི་ ༢ ཅྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་མ་དངུལ་ཁ་ོན་བས་ཏེ་
ཚུར་སོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དངོས་སུ་ང་ོསདོ་ལས་རྱིམ་གང་དང་གང་སེལ་བའྱི་སྐབས་ལ་འག་ོསོང་གང་དང་གང་ཕྱིན་པ་
རྣམས་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱིར་སོག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་གྱིན་སྐུ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་ད་ེཕལ་ཆེར་ད་ེམྱིན་འགོ། སོབ་ཁྱིད་
གནང་མཁན་ཚོར་ལེགས་འབུལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཕར་ཕུལ་སྐབས། ང་ཚོས་ལེགས་འབུལ་འབུལ་ཕོགས་ད་ེནང་ཁུལ་ལ་རྩ་འཛིན་གྱི་
གཏན་འབེབས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པར་བརེན། རྩ་འཛིན་གཏན་འབེབས་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ད་ེཕྱིར་སོག་ཕུལ་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་
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ཟརེ་ནས་བྱུང་བ་མྱིན་ནམ་སྙམ། ད་ེཚདོ་དཔག་རང་ཡྱིན། གཞན་ད་ེམ་གཏོགས་ང་ོསདོ་ལས་རྱིམ་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོསོང་ཆནེ་པ་ོ
ད་ེདག་ཕྱིར་སོག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་བག་ོགེང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འག་ོགོན་གཏོང་ཐུབ་ན་
ཡག་པ་ོའདུག་གསུང་རྒྱུ་དེ། མཚམས་ར་ེང་ཚ་ོཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ད་ེསྱི་ལ་ཁྱབ་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་རེད་མོད། གང་ས་ཅྱི་
ཐད་ནས་ཆུང་ཆུང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དེ་དག་ཚང་མར་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། གང་སར་ཚ་ཚ་འུར་འུར་བས་ན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་
པུར་མ་ཡྱིན་པར་ཆོས་སྡ་ེཁག་ས་ོསོར་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འགན་མཉམ་ལེན་བས་ཏ་ེབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
ཁོངས་སོ་སོ་ནས་གོ་སྱིག་བ་རྒྱུ་དང་། ཆོས་རྱིག་གྱིས་མཉམ་རུབ་བེད་རྒྱུ་དང་། མཚམས་རེར་ཆོས་རྱིག་གྱིས་གོ་སྱིག་བ་རྒྱུ་
བཅས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཞྱིག་བཟུང་ཡོད་པ་རདེ། མཚམས་རརེ་ས་གནས་ས་ོས་ོདང་ཆསོ་བརྒྱུད་ས་ོས་ོནས་ཁུར་མཉམ་ལེན་བས་པ་ཡྱིན་
ན། འགོ་སོང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཆོས་བརྒྱུད་ནང་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཐུགས་རྒྱུས་ལོན་པའྱི་ཐོག་ནས་དག་སྣང་དང་
མཐུན་སྱིལ་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། གདན་ས་གཞན་དག་ཅྱིག་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མ་བགོ་
གེང་འཚོགས་པ་དང་། བག་ོགེང་གྱི་ཞོར་ལ་ནང་ཁུལ་དུ་གཟྱིགས་སྐོར་གནང་རྒྱུས་མཚོན་པའྱི་ད་ེའདའྱི་རྱིགས་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་
དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་བས་ཏ།ེ སྔནོ་མ་འབོད་སྐུལ་འགའ་ཕྱིན་ཏ་ེད་ལྟ་ཁ་ཤས་གནང་བསྡད་པ་དང་། འག་ོསོང་མ་འདང་བའྱི་སྐུ་ངལ་
འཕྲད་པ་རདེ། རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ཆསོ་རྱིག་གྱིས་ད་ེདག་གྱི་ཐགོ་ལ་གང་ཐུབ་ཀྱི་ལྟ་རགོ་ཞུ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་མཚམས་རརེ་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་མཚམས་རརེ་བནོ་བརྒྱབས་ཞེས་པ་ད།ེ ག་པར་ཡྱིན་ཡང་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་
འཁོད་པ་བཞྱིན་གཡུང་དྲུང་བོན་ཞེས་རྒྱག་རྒྱུ་དེ། ད་རེས་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
གཙོས་ཚང་མས་ཡྱིད་གཟབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ཐེངས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཡྱིག་ཆ་དེའྱི་ནང་བོན་འཁོད་བསྡད་པ་ད་ེརྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བཀོད་
པ་མ་རདེ། ད་ེཆསོ་རྱིག་གྱི་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པའྱི་ནང་དུ་བོན་ཞསེ་འཁདོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། ལས་བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ ༡་
༥ མཆོད་རེན་རྣམ་བརྒྱད་བཞེངས་སྐྲུན་ཟེར་བ་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་དྱི་བ་འདྱི་སོ་སོ་མཆོད་རེན་རྣམ་བརྒྱད་བཞེངས་
སའྱི་ཡུལ་ལ་དངོས་སུ་བཅར་ནས་ར་འཕྲདོ་པ་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་མཁས་མོང་ཅན་དང་མྱི་ཚད་ལྡན་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་ད་ེའད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ས་ོསོས་ཡང་ཡང་ག་ོབ་ཡྱིན་ཙང་། མཆོད་རནེ་རྣམ་བརྒྱད་བཞངེས་
དགོས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞུ་མ་དགོས་པ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་མཆོད་རེན་རྣམ་བརྒྱད་བཞེངས་རྒྱུའྱི་སྤུས་ཀ་དང་ད་ེཚ་ོཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡང་
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ནས་ཡང་དུ་ག་ོཡྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་དའེྱི་གནས་སྟངས་དེར་གཅྱིག་བས་ན་དངསོ་
སུ་ས་གནས་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ན་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་མྱིན་ཞྱིག་གསུང་རོགས་གནང་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེལ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་འབེལ་བའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ལ། དུས་འཁོར་དབང་ཆནེ་གྱི་ལྷག་འཕྲོའ་ི
སྒོར་ད་ེགཏོང་སའྱི་ནང་ནས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་དགུ་བཅུ་ཐམ་པ་དེ། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ལ་མཐུན་སོར་
གནང་མཁན་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེལེགས་འབུལ་ཞེས་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གནང་འདུག སྱིར་བཏང་གཅྱིག་བས་ན་འདྱིའྱི་ནང་ནས་
ནང་དནོ་འགའ་ཤས་བཀའ་ལན་གྱི་ནང་ལ་གནང་མ་བད་ེབ་ད་ེའད་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག་སྟ།ེ ང་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་
ད་ལྟ་བར་དུ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གནང་བཞག་པའྱི་སྔ་མོའ་ིལམ་སོལ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེལེགས་འབུལ་
གཅྱིག་པུར་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་དགུ་བཅུ་སྟ་ེཕོན་ཆེན་པ་ོད་ེའད་ཞྱིག་འབུལ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཞྱིག་
བྱུང། ད་ེག་ཆ་དང་ད་ེའད་ཡྱིན་ན་ལོགས་ཀ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོགསུང་ན་འགྱིག་གྱི་
ཡོད་ན་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རདེ། ད་ེམྱིན་ན་ཡང་ང་ཚའོྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ཉར་ཆགོ་པའམ་འཛིན་རུང་བའྱི་བཀའ་ལན་གང་ཐུབ་
ཐུབ་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་འདྱིར་གཞུང་བསྟེན་དག་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་རེན་རྣམས་ལ་ང་ཚོས་གསོལ་ཕོགས་ཕུལ་བསྡད་པ་དེའྱི་
ཐགོ་ལ། ང་རང་ཚ་ོཚང་མར་དགོངས་ཚུལ་འད་མྱི་འད་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་ངོས་
ནས་མ་འགྱིགས་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་མཐངོ་གྱི་མདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ས་ོས་ོཡར་ལངས་སྡདོ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ཆ་
མཚནོ་ན། གཞུང་བསྟེན་དག་ལྷ་ཁག་གྱི་སྐུ་རནེ་ལ་གསལོ་ཕགོས་ད་ེའད་ཞྱིག་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེགལ་གནད་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་
ཏུ་ངོས་འཛིན་བས་པ་ད་ེཡང་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་མ་ཞུས་ན་མྱི་འགྱིག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞ་ེན་སྱིར་བཏང་བས་ན་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་དང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་རེད་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག་སྟེ། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཡྱིན་
ནའང་ད་དུང་དེའྱི་སྒང་དུ་སར་ནས་གཞུང་བསྟེན་དག་ལྷ་ཁག་གྱི་སྐུ་རནེ་ལ་གསོལ་ཕོགས་འབུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་སེམས་མཁན་
གྱི་གས་ཡྱིན་པས་ན། དེའྱི་གལ་གནད་ད་ེསྙྱིང་བསྡུས་སུ་བསྡོམས་ཤྱིག་བརྒྱབ་ནས་ཞུས་ན། ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ིགཞུང་ས་
དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དབུ་བརྙེས་པའྱི་སྐབས་ནས་བཟུང་སྟེ་ང་ཚོའྱི་གདན་ཐོབ་ཀྱི་ནང་ལ་གཞུང་བསྟེན་དག་ལྷ་ཁག་གྱི་སྐུ་རེན་གྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེརྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། རང་རྣམ་དུ་ཀུ་ལའྱི་གོས་
བཟང་གྱི་ནང་དུ། སྐུ་རེན་ད་ེཚོའྱི་གདན་ཐོབ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཞལ་གསལ་པོའ་ིཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བཞག་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་རདེ། 
 ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེགཞུང་ས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་བཙན་བོལ་དུ་གར། བཙན་བོལ་དུ་གར་བའྱི་རེས་ལ་ཡང་དག་པའྱི་མང་
གཙོའྱི་ལམ་ལ་ཕྱིན་ནས་གཞུང་ས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་བའྱི་ལམ་ལུགས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ཅན་
ནམ། ཁྱིམས་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་བའྱི་སྱིད་གཞུང་ཞྱིག་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་བཙན་བོལ་ནང་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་གོམ་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ། 
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ལྷག་པར་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཁོད་དུའང་ལོ་ང་ོསུམ་བརྒྱ་བཞྱི་བརྒྱ་ཕྱིན་
ཟྱིན་པའྱི་ལམ་ལུགས་ད་ེཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་གནས་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། 
 དའེྱི་རེས་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོས་ཆབ་སྱིད་དང་འཛིན་སངོ་གྱི་ཐུགས་འགན་མྱི་མང་གྱིས་འསོ་འདེམས་
བས་པའྱི་འག་ོའཁྱིད་རྣམས་ལ་གནང་པའྱི་རེས་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་སྐད་གགས་ཆེན་པ་ོཐེངས་ ༢༥ པ་བསར་བཅོས་
ཕྱིན་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ལ་ོསུམ་བརྒྱ་བཞྱི་བརྒྱའྱི་ལམ་ལུགས་ཡདོ་བསྡད་པའྱི་གཞུང་བསྟནེ་དག་ལྷ་ཁག་ལས་
ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྐུ་རེན་རྣམས་ལ་ཆེ་མཐོང་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ད་ེད་དུང་ཡྱིན་ནའང་མུ་
མཐུད་ནས་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་འདྱི་གཅྱིག་གང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། ང་ཚོ་སྱིར་
བཏང་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབོ་དེ་བོད་ཆོས་ལྡན་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེར་
རྒྱས་བཤད་མ་དགོས་པ་ཡྱིན། བོད་ཆོས་ལྡན་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་ཡྱིན་པ་ད་ེསོམ་གཞྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ལས་མཚོན་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། ང་
ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེ་འདྱིའྱི་སྒང་ནས་མཚོན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེ་འདྱི་ཆོས་སྱིད་
གཉྱིས་ལྡན་གྱི་སམོ་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བཟསོ་ཡདོ་པ་རདེ། གལ་སྱིད་ང་ཚསོ་ཆསོ་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ས་མཚམས་ད་ེགསལ་པ་ོ
ཞྱིག་འབེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་གང་ཟག་ད་ེཚོས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁོད་དུ་ཐུགས་འགན་བཞེས་རྒྱུའྱི་ས་
མཚམས་ད་ེགཙང་མ་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེལྟ་བུའྱི་ལམ་ལུགས་ལ་སོགས་པ་ཡང་ད་ེརྱིང་སང་ཉྱིན་གྱི་དུས་ཚོད་དེར་
འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཐོག་མ་དེར་བོད་ཆོས་ལྡན་ཞྱིང་གྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་ལ་བཀའ་
འདྱི་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ད་ེནས་གོམ་པ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་ད་ེང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་སོམ་
གཞྱི་དེར་འགྱུར་བ་གཏངོ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་
གྱི་ཐོག་ནས། ད་ེལྟ་བུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་དང་ལོ་རྒྱུས་ཤྱིག གལ་གནད་ཆེན་པོའ་ིབརྒྱུད་རྱིམ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ནས། ང་ལྟ་
བུར་མཚོན་ན་གཞུང་བསྟནེ་སྲུང་མ་ཁག་གྱི་སྐུ་རེན་ད་ེཚ་ོགལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། གཞུང་འབལེ་གྱི་ཐགོ་ནས་གདན་ཐོབ་
དང་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་མཚན་དོད་དང་ངོས་འཛིན། ཆེ་མཐོང་ལ་སོགས་པ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་
ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་ད་ེལྟ་བུའྱི་བསམ་ཚུལ་འཛནི་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེས་ོསོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། 
ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ལམ་ཁ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡང་ན་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་སོམ་གཞྱི་འདྱི་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ལྡན་ད་ེ
ལོགས་སུ་ཕེས་ཏེ། ཆོས་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ས་མཚམས་ད་ེགསལ་པ་ོཕེས་ཏེ། ཆོས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་ནང་ལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བསྐྲུན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའདའྱི་རྱིགས་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་འགག་འགོ་
རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 ཡང་ན་ད་ལྟའྱི་ཆསོ་སྱིད་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་སམོ་གཞྱི་འདྱིར་འདདོ་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཡང་ས་ོསོར་ལམ་ཁ་གཞན་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ས་ོསོའ་ིཐོག་ནས་དན་གྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆ་ནས་གནད་དནོ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་པའྱི་སྐབས་ལ་
རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ངེས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག་ལ། 
གོས་ཚགོས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པས་ཀང་ད་ེལྟ་བུའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཀང་རྒྱབ་ལོངས་ལ་ལྟ་
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སྟངས། མྱི་མང་ནང་ཁུལ་ལ་འཁྲུག་མྱི་ཐེབས་པ་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་པ་དན་སོང་། འདྱིར་
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་སོང་སྟེ། དེར་ཁ་གསབ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེ ༡་༣ ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ལས་དོན་དང་དེའྱི་ཁ་པ། བོད་ཡྱིག་དང་ནང་རྱིག་ཟབ་
སོང་ཟེར་བ་དེའྱི་ཐད་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང། རྩ་བའྱི་ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱི་རྱིགས་འདྱི་གནས་དང་མྱི་གནས་ཟེར་བ་ད་ེས་ོ
སོའ་ིསྐད་དང་ཡྱི་གེ་ད་ེསོག་རྩ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཞལ་གཅྱིག་གགས་སུ་གསུང་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་
གནས་ཚུལ་གྱི་འོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་དོན་ཆེ་ཕྲ་ཆུང་གསུམ་མང་པ་ོཞྱིག་བརྩམས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་
གཞུང་ལ་དམྱིགས་ཏ་ེབོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ནས་རང་ལུས་དརོ་བའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ནང་ཆསོ་ང་ོསདོ་དང་
བོད་ཡྱིག་དང་ནང་རྱིག་ཟབ་སངོ་ཟརེ་བ་ད།ེ རྩ་བའྱི་གཟབ་གཟབ་བས་ནས་སོང་དགསོ་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཟབ་སངོ་ཟརེ་བ་
ད་ེདུས་ཚདོ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ས་ོསོའ་ིརྨངོས་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ནང་དུ་ནང་ཆསོ་ཞྱིག་སངས་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཡྱིག་གྱི་ག་ོ
རགོས་ད་ེཡག་པ་ོཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཉན་བསྡད་པའྱི་དན་ཤེས་ད་ེཇྱི་ཙམ་བརན་པ་ོཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་ད་ེདག་མཆོད་གཤོམ་ནང་
དུ་མ་བསྱིགས་པར་རྒས་པ་ོརྒས་མ་ོཚ་ོཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་སོང་བེད་དགསོ་ཀྱི་རདེ་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
དག་སབོ་སངོ་བ་རྒྱུར་བདོ་ཡྱིག་གྱི་འབྱི་ཀློག་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རདེ། 
 ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་ནང་དུ་སོབ་སོང་གྱི་ག་ོསྐབས་མ་རག་པ་ཚ་ོཕར་ཕུད། རག་པ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ནས་ཀང་
ན་གཞནོ་བར་ལྡྱིང་ལུས་བསྡད་པ་དང་། ད་ེདག་གྱི་ནང་ལ་མར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་བདོ་ཡྱིག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞ་ེན། ཤེས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འབྱི་ཀློག་བེད་བཅུག་ན་གནས་ཚད་ད་ེགང་ཞྱིག་ཏུ་སེབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ང་རང་ཚོས་སེམས་འཚབ་བེད་དགོས་པ་
ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དའེྱི་ཆ་ནས་ས་ོས་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ནང་ཆོས་ང་ོསདོ་དང་ནང་དནོ་རྱིག་པའྱི་གནས་ལ་ཟབ་སོང་ཡོད་པ་ད་ེ
དང་མཉམ་དུ་གང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༧༠ ཙམ་གྱི་ནང་ལ་ལས་ཞརོ་སབོ་གྲྭ་ཞསེ་པ་ཞྱིག་ང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་
ནང་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་དགངོས་གཞྱི་ཇྱི་བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སལེ་བ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ལས་ཞརོ་
སོབ་གྲྭ་དེའྱི་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་ཀློག་རྒྱུ་དང་འབྱི་རྒྱུ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་སོབ་དེ་དག་གཟའ་འཁོར་གཉྱིས་རེའྱི་
མཚམས་སུ་མར་འཛམོས་ཏ་ེན་གཞོན་ཚོར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ག་ོརོགས་སལེ་རྒྱུ་དང་། རྒས་འཁགོས་ཚོར་མཚོན་ན་༸སབས་མགོན་
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རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་སོབ་ལས་ལྷག་པ་གཞན་ཅྱི་ཡང་འཚལོ་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་མཁས་དབང་ཚ་ོདང་མཛད་
གཙ་ོརྣམ་པ་ཕབེས་ཏ་ེབཀའ་སོབ་འགའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་སོབ་དའེྱི་ནང་ལ་ཤཤེས་རྱིག་
གྱི་སྐོར་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་དང་སྱིད་ཐ་ན་འཇྱིག་རེན་གྱི་བ་གཞག་གྱི་ཐོག་ལའང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་སོབ་ཟབ་
ཅྱིང་རྒྱས་པ་ཡོད་དུས། དབེ་གཟུགས་སུ་ཡོད་བསྡད་པ་ད་ེདག་བེད་སོད་མེད་པར་ལྷག་བསྡད་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་
ས་ོས་ོལ་འདུག 
 སྡྱིངས་ཆ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤཤྱིག་རག་སོང་། ད་ེདག་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་ངའྱི་རྨོངས་
འཆར་དེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ནང་ཆོས་ངོ་སོད་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཞོར་བོད་ཡྱིག་འབྱི་ཀློག་དེ་ཡང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་རྱིགས་
བརྩམ་དགོས་ཀྱི་འདུག གནང་རྒྱུ་དེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ནང་སྱིད་ཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་
ལགས་ཤཤ་ེན་གཞྱིས་འག་ོཚ་ོང་ཚའོྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་དེར་འག་ོསོང་མང་པ་ོགཏོང་མྱི་
དགསོ་པར། ལྔ་ཁང་ལྔ་ཁང་འཛམོས་ཏ་ེཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཐེངས་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ག་ཚདོ་ཁམོ་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་བ་
དང་རང་དབང་གསར་ཤོག་སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་ཀློག་གྱི་ཡོད་ན། ད་ེདག་ཀློག་
རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤཤྱིག་བསྐྲུན་ཏེ་ང་ཚོས་པར་བསྐྲུན་བས་པ་ད་ེདག་བེད་མེད་དུ་མ་ཕྱིན་པར། ང་རང་ཚོའྱི་ཆོས་དང་འཇྱིག་རེན་ད་ེ
བཞྱིན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་རོག་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་མཉམ་དུ་སེལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པོ་ཕྱི་མ་དགས་པ་ཡྱིན་
ནའང་སྔ་དགས་མྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་མ་བཞེས་པ་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད། ཏན་ཏན་ལས་འཆར་ཡོད་
རྒྱུ་རེད་ད།ེ ས་ོསོའ་ིརྨོངས་པའྱི་བསམ་བོར་ད་ེལྟར་ཤར་བ་ཡྱིན་དུས། ད་ེརྱིང་གྱི་ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་
ནས་དཔེར་ན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་བཀའ་སོབ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནས་བཟུང་ཏ་ེཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 
བར་དུ་བཀའ་སོབ་ཕོགས་བསྱིགས་ཀང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ང་རང་ཚ་ོམཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་བཀླག་དགོས་པ་
ཞྱིག་རེད། རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཀློག་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ངས་ཀློག་གྱི་མྱི་འདུག་རྩ་བ་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་དེབ་གཟུགས་སུ་ཡོད་པ་
ད་ེདག་ཁྱིའྱི་ནང་ལ་བསྱིགས་ཏ་ེབཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་ཁ་རྒྱུན་ལ་ཡོད་པ་རདེ། ས་ོནམ་གོང་པའྱི་དཔ་ེལ་
ལྟོས་ཟེར་བ་བཞྱིན། རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་བེད་ཀྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚ་ོདབུ་ཁྱིད་ཀྱི་བཀའ་སོབ་ད་ེ
དག་ཚང་མས་སོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་ཚོས་ཇྱི་ཙམ་སོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཇྱི་ཙམ་ཀློག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྙྱིང་པ་ོད་ེབངས་
ནས་སེམས་དང་ལས་དོན་ལ་འགུལ་སོད་ཐེབས་པ་ཞྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་ཞྱིག་
བཞེས་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དོགས་འདྱི་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཉ་ེཆར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ཚེས་ ༡༩ ལ་
བོད་ཀྱི་སྒྱུ་སྩལ་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐབེས་རྩ་ཞེས་པ་ཞྱིག་གསལ་བསགས་གནང། ད་ེགནང་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་དང་བོད་མྱི་སྒེར་པ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ེདག་ལ་ད་ོདབྱིངས་ཡོད་པ་ད་ེདག་མར་གསལ་བསགས་ཤཤྱིག་གནང་སྟེ། 
ད་ེདག་ཡར་བསྐོངས་ནས་ཁོང་ཚོར་ང་ོབཅར་གྱི་བཅར་འདྱི་ད་ེའད་ཞུས་ཏེ་འདེམས་སྒྲུག་གནང་འདུག འདེམས་སྒྲུག་གནང་པ་
དའེྱི་ནང་ལ་ཁག་ཅྱིག་དངསོ་སུ་ང་ོབཅར་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་། གཉྱིས་ཙམ་ལ་ཞལ་པར་བརྒྱུད་ནས་འབེལ་མོལ་གནང་སྟ་ེཐག་
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གཅདོ་གནང་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ལྟར་རདེ་ཅེས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གསལ་
བསགས་དེར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཞལ་པར་ཐོག་ནས་བཅར་འདྱི་ཞུས་པ་ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་དངུལ་འབོར་ད་ེའབུམ་གཅྱིག་ལས་ཉུང་བ་
ཡྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་པའྱི་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འཁོད་འདུག ད་ེང་ལ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་མ་སོང་། དེའྱི་ནང་དུ་མང་པ་ོཞྱིག་ང་
རང་ཚོའྱི་ལྷ་མོའ་ིཚོགས་པ་ད་ེདག་ལ་ལྷ་མོའ་ིརྱིག་གཞུང་ད་ེགཞོན་སེས་ཀྱི་ནང་དུ་དར་སེལ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། རྱིག་གཞུང་ད་ེལ་ས་ོ
བ་འཕེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་བར་བ་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་དེ། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་འཆར་གང་དང་གང་
དེའྱི་ནང་དུ་སེལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་བའྱི་ནང་ནས་མྱི་གཉྱིས་མ་གཏོགས་མང་བ་ད་ེདངོས་སུ་
བཅར། གཉྱིས་ད་ེཁ་པར་བརྒྱུད་ད་ེགནང་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ད་ེཐག་གཅོད་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་པ་རེད། གནད་འགག་ག་ར་ེཆགས་པ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག མུ་མཐུད་ནས་ལན་འདབེས་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། དའེྱི་སྒང་ལ་ད་གྱིན་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་གཅྱིག་གྱི་ཐ་ོད་ེད་ལྟ་
ངར་འབོར་སོང་། རྱིས་མེད་ཀྱིས་ཟབ་སོང་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་འགོ་གོན་བསྡོམས་ད་ེཉྱིས་
འབུམ་དྲུག་ཁྱི་དྲུག་སྟངོ་ཙམ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དག་ེརྒན་རྣམ་པ་ཚོར་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་
ཟླ་རེར་ཉྱིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ར་ེདང་། ད་ེདགེ་རྒན་དྲུག་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་ལ་བསྒྱུར། ད་ེནས་མ་བན་གཉྱིས་ལ་ཉྱིས་སྟོང་ར་ེཟླ་བ་དྲུག་ལ་
བསྒྱུར། ད་ེནས་སོབ་ཕྲུག་བཅུ་བཞྱི་ལ་ལྟ་ོདདོ་ད་ེཟླ་རེར་སུམ་སྟོང་ད་ེཟླ་བ་དྲུག་ལ་བསྒྱུར། ད་ེལྟར་བསྡོམས་པའྱི་ཉྱིས་འབུམ་དྲུག་
ཁྱི་དྲུག་སྟངོ་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་དང་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་དེར། དང་པ་ོམཆོད་རེན་རྣམ་
བརྒྱད་གསར་བཞེངས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་ད་ེདག་འགེལ་བཤད་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཞེངས་བཞྱིན་པ་དང་བཞེངས་གྲུབ་པ་
དག་གྱི་སྤུས་ཚད་ཐོག་ལ་ག་ོརྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེཚའོྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཇྱི་ལྟར་རེད་ཅསེ་གསུངས་སོང་། ད་ེང་ཚོའྱི་ཤེས་ཚད་
ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན་སྤུས་ཚད་ད་ེདག་ཆ་ཚང་འགྱིག་ངེས་ཨང་ཀྱི་དང་པ་ོཤ་སྟག་བྱུང་ཡོད་བསམ་གྱི་ཡོད། མཆོད་རེན་གྱི་སྤུས་
ཚད་ཟེར་དུས་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་པོར་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད། གཙ་ོབ་ོནང་གྱི་རེན་ད་ེདག་དང་ནང་དུ་མཁ་ོབའྱི་གཟུངས་གཞུག་ད་ེ
དག་ཚང་མ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་རང་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆནེ་པའོ་ིསྒ་ོནས་གསལོ་རས་གནང་བཞག་པ་རྐྱང་རྐྱང་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་
རེད། ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་ད་ེར་ོརང་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Marble ཞེས་པའྱི་ར་ོད་ེསད་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་སྤུས་ཚད་
ཞན་སོན་ཡདོ་པའྱི་ཤེས་རགོས་གང་ཡང་མེད། ད་ེའད་ཡོད་པར་ཡྱིད་ཆསེ་བདེ་ཀྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ད་ེནས་དུས་འཁརོ་དབང་ཆནེ་གྱི་དངུལ་ལྷག་ཁོད་ནས་ཐུགས་ར་ེལེགས་འབུལ་དེར་ཕོན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འཁདོ་འདུག ད་ེ
དག་ཇྱི་ལྟར་རདེ་དམ། ཤེས་འོས་པ་ད་ེའད་ཡོད་ན་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་ལབ་རོགས་གྱིས་གསུངས་པ་དརེ། ཕལ་ཆེར་དེར་ཆ་ཚང་རང་
ཞུས་བཞག་ན་ཤེས་མ་འོས་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག 
 དང་པ་ོདེར་ང་རང་ཚོའྱི་ཉྱི་མ་མང་པོའ་ིརྱིང་ལ་ཕག་ལས་གནང་སྟ་ེརྒྱུགས་སྡོད་མཁན་གྱི་སྡ་ེཚན་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཁོངས་ནས་ ༥༤ སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ངོས་ནས་ ༥༠ ར་ོར་ེགདན་རྣམ་གྲྭའྱི་ཆ་ནས་ ༡༠ 
དུས་འཁོར་ལྷ་ཁང་གྱི་དཀོན་གཉེར་བ་ ༤ ད་ེནས་བཞུགས་ཁྱི་ད་ེདག་ཉྱིན་མཚན་མེད་པར་ད་ོདམ་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་ཡོད་
མཁན་ ༣ ད་ེནས་མར་ང་ཚ་ོདང་མཉམ་ལས་བདེ་མཁན་ཡོད་ན་མེད་ན་ར་ོར་ེགདན་མཆོད་རེན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ལྷན་ཚོགས་དའེྱི་དྲུང་
ཆ་ེདང་དྲུང་ཆེའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་བཞྱི། སྐུ་ཞབས་བ་ེབག་པ་ ༡ དང་ཁ་ོརང་གྱི་ལས་རགོས་བཅས་ཁྱོན་ ༥ བས་ཏེ། ད་ེ
དག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེསོང་ཞེས་ལེགས་འབུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་སྒོར་ལྔ་སྟོང་ར་ེཕུལ་བ་རདེ། དརེ་ཁྱོན་མྱི་ ༡༣༠ ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རདེ། 

ད་ེནས་ལྷ་ལྡན་ཆ་ོའཕྲུལ་སྨནོ་ལམ་ཆནེ་མའོ་ིཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་རསེ་ཕ་གྱིར་ལས་ཀ་ཁག་ཤོས་ཆ་ཚང་ཁ་ོ
རང་ཚོས་འགན་བཞེས་གནང་སྟ་ེའགན་ད་ེདག་མཐའ་འཁྱོངས་བ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། བསྙེན་བཀུར་
ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་པའྱི་ང་རང་ཚོས་ཁྱོན་ནས་གགས་འཁེལ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ལས་ཀ་ཁ་ོན་རེད། ད་ེདག་ལ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་འགོ་སོང་ད་ེང་
ཚོས་ཟུར་དུ་ཕྱིར་སོག་བེད་ཀྱི་རེད། ཁ་ོརང་ཚོར་ཐུགས་ར་ེལེགས་འབུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་འབུམ་བཅུ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་རེད། ད་ེགྲྭ་ཚང་
སྒེར་ཞྱིག་གམ་མྱི་སྒེར་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་བབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོཕ་གྱིར་དེབ་སལེ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ོའཕྲུལ་སྨོན་ལམ་གྱི་ཚོགས་
པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། 

ད་ེནས་དགུ་པ་དེར་ལྷ་ལྡན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ིཉྱིན་མཚན་ལྟོས་མེད་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོགས་མྱི་དྲུག་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེདག་ལ་ཉྱིས་ཁྱི་ལྔ་སྟངོ་ར་ེབཀའ་དྱིན་ཆ་ེསོང་ཞསེ་ཕུལ་ཡདོ་པ་རདེ། 
ད་ེནས་ཕ་གྱིའྱི་དག་ེབསྐོས་དང་ཐབ་རེས་ད་ེདག་གྱི་ཕག་ལས་ཧ་ལས་པའྱི་ཁག་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལྟ་བུ་ ༡༨ ཙམ་
ལ་ལྔ་སྟོང་ར་ེལེགས་འབུལ་ཚུལ་དུ་ཕུལ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཇ་མ་ ༡༢ ལ་ཁྱི་ར་ེར་ེལེགས་འབུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་ཡདོ་པ་རདེ། 

ད་ེནས་ཞལ་འདེབས་སྡུད་མཁན། རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གྱི་རེད། སྐབས་དེར་གུར་མང་པ་ོཞྱིག་ཕུབ་ནས་ཞལ་འདེབས་
ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་བསྡུ་ལེན་བས་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཞལ་འདེབས་སྡུད་མཁན་ ༤༧ ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ལ་ལེགས་འབུལ་གྱི་
ཚུལ་དུ་སྒོར་ལྔ་སྟོང་ར་ེཕུལ། ཕག་དཔ་ེརྒྱུགས་མཁན་ ༦༠༠ དེར་སུམ་སྟོང་ར་ེལེགས་འབུལ་ཚུལ་དུ་ཕུལ། ད་ེནས་སྨོན་ལམ་
འདོན་མཁན་ ༡༡ ལ་ཁྱི་ར་ེར་ེཕུལ། ཞལ་བག་གངས་ཀ་རྩྱི་མཁན་དང་རྩྱིས་ལེན་མཁན་གྱི་ལས་བེད་ཡོད་པ་རེད། དེར་མྱི་ ༣༢ 
ཙམ་ཡོད་པ་དརེ་སུམ་སྟངོ་ར་ེཕུལ་ཏ།ེ ང་རང་ཚ་ོདང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ད་ེདག་རདེ། 

ད་ེནང་བཞྱིན་རྒྱང་བསགས་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་སུ་གཏོགས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ Sound system 
གྱི་ག་མྱི་དང་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ ༢༤ ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ལ་ཆྱིག་སྟོང་ར་ེལེགས་འབུལ་དུ་ཕུལ། ད་ེདག་བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན་
མང་པ་ོཞྱིག་སབེས་ཡོང་གྱི་འདུག 
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ད་ེནས་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་ད་རེས་དང་བང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞབས་ཕྱི་སྣ་མང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་འགན་
ཡག་པ་ོབཞེས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཐུགས་ར་ེཆེ་སོང་ཞེས་སྟོང་མྱིན་དུ་འབུམ་ལྔ་ཞྱིག་ཐུགས་ར་ེལེགས་འབུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་
ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། 

ད་ེབཞྱིན་བུད་མེད་ལྷན་ཚགོས་བརྒྱུད་ནས་བད་ེསྲུང་ཕག་ལས་དང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་དང་བང་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཞྱིག་ཞབས་གཡར་ཞུས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བུད་མེད་ལྷན་ཚགོས་རང་ལ་ཐུགས་ར་ེལེགས་འབུལ་འབུམ་གཉྱིས་ཕུལ་ཡདོ་
པ་རདེ། ད་ེདག་ང་རང་ཚའོྱི་ཕག་ལས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ད་ེདག་རདེ། 

ད་ེནས་ཐུགས་ར་ེལེགས་འབུལ་གཞན་ད་ེདག་ཕ་གྱིར་ས་གནས་རང་གྱི་ཁང་སྟོང་མང་པོ་ཞྱིག་རྱིན་པ་རང་མ་དགོས་
པར་གནང་པ་ཞྱིག་བས་ཏེ། ད་ེནས་རེས་སུ་རོག་གཅྱིག་ལ་བསྱིལ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་འབུལ་དགོས་པའྱི་རྱིགས་དེ། Birla 
House ཡྱི་ Dharamshala ད་ེལ་འབུམ་གཅྱིག་ཕུལ་བ་རེད། ཤྱི་ལང་ཀ་དང་བོད་ཀྱི་ནང་པའྱི་མཐུན་གོགས་གཅྱིག་གྱིས་ག་ོ
སྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེར་འབུམ་གཅྱིག་ཕུལ་བ་རེད། ད་ེནས་ Mahayana མགོན་ཁང་ལ་འབུམ་གཉྱིས། Mahayana 
མགོན་ཁང་གྱི་ལས་མྱི་གངས་ ༣༠ ལ་ཆྱིག་སྟོང་རེ། དེ་ནས་ Jagannath Temple ལ་ཁྱི་ལྔ། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནང་རྒྱ་
གར་ལས་མྱི་གངས་ཀ་ ༤༢ ལ་ཆྱིག་སྟངོ་ར།ེ དུས་འཁརོ་སྐུ་ཐང་གྱི་ལས་མྱི་ ༨ ལ་ལྔ་བརྒྱ་ར།ེ 

ད་ེནས་བ་མ་ཐུབ་བསྟན། བ་མ་ཐུབ་བསྟན་ཟེར་བ་དེ། ཕལ་ཆེར་བང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ཐུབ་བསྟན་རྱིན་པ་ོཆ་ེཁོང་གཙ་ོབོ་
བཞེས་པའྱི་ཁ་ོརང་གྱི་འཁརོ་རྒྱ་གར་གྱི་ལས་མྱི་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་ ༣༠ ཐམ་པ་ལ་སུམ་བརྒྱ་ར་ེཕུལ་འདུག རྒྱ་གར་ཁ་
ལ་ོབ་མྱི་གངས་ ༡༡ ལ་ཆྱིག་སྟངོ་རེ། གང་ལྟར་འདྱི་དག་མར་བསྡམོས་པ་ཡྱིན་ན་འབུམ་དགུ་བཅུ་ག་ོགཅྱིག་དང་ཉྱིས་ཁྱི་དྲུག་སྟངོ་
ལྔ་བརྒྱ་ ༩,༡༢༦,༥༠༠ ཐམ་པ་ཐུགས་ར་ེལེགས་འབུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ཆོས་སོང་སྐུ་བསྟེན་རྣམ་པར་གསོལ་ཕོགས་འབུལ་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་པ་རེད། ད་ེདག་ད་ེལྟར་དངོས་གནས་རེད་ཀང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གསུང་བབ་ལ་
བས་པ་ཡྱིན་ན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་ཀང་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཏགོ་ཙམ་ཕར་གསལ་པ་ོཞྱིག་ལབ་ཐུབ་ན་
ཡག་པོ་མེད་འགོ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཚོར་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ངར་རྱིང་པོ་ཅྱི་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་
ཐངེས་མང་པའོ་ིནང་ལ་ད་ེཡང་ནས་ཡང་དུ་ལངས་བསྡད་དུས། མཚམས་ར་ེསངོ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལྟ་ེབ་ད་ེགསོལ་ཕོགས་ཀྱི་
དདོ་ད་ེཨ་ེཡྱིན་ན་སྙམ་བྱུང་། ད་ེགསོལ་ཕོགས་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་ན་སྔནོ་མའྱི་སྐུ་བསྟནེ་གྱི་
ལམ་སོལ་ད་ེདག་དངེ་སང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རེད་ཟེར་བའྱི་ལམ་ལུགས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ཡོད་པ་རེད་ཅསེ་
གཏན་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དཱ། ད་ེལྟར་ཡོད་སྱིད་པ་ཡྱིན་ན་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་གནང་པ་ནང་བཞྱིན། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དའེྱི་གནས་སྟངས་ད་ེསྙན་གསན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་གྱིན་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། 

ད་ལྟའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་བཙན་བོན་བོད་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་བརྒྱུད་པ་འཛནི་མཁན་ད་ེཆགས་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད། བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་ད་ེསྔ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བོད་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་བརྒྱུད་པ་
འཛིན་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་མར་དེད་ཡོང་དུས་ད་གྱིན་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་སོམ་གཞྱི་
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འདྱི་ཆསོ་སྱིད་ཟུང་འབེལ་གྱི་སོམ་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སོམ་གཞྱི་དའེྱི་ནང་ལ་གཞུང་བསྟནེ་སྐུ་བསྟནེ་སན་འདནེ་
ཞུ་རྒྱུ་དང་བཀའ་ལུང་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ད་ེཚ་ོམར་མཉམ་དུ་སེབས་ནས་འདྱི་ལྟར་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བས་
ཙང་བརྒྱུད་པ་འཛིན་པའྱི་སྐབས་ལ་ལམ་སལོ་མང་པ་ོཞྱིག་མར་བབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་
ཟེར་དུས། སྔོན་མ་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ཟེར་བ་ད་ེལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར། རྒྱ་གར་དུ་སེབས་དུས་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་འདྱི་
དུས་དང་མཐུན་པའྱི་ཆསོ་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ཞྱིག་བཀདོ་སྱིག་དང་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་ཡོད་པ་རདེ། བོད་ལ་ཡྱིན་ན་ལས་སྣ་ེཡྱིན་ན་
སེར་མ་ོབའྱི་ལས་སྣ་ེདང་ས་བའོ་ིལས་སྣ་ེཟརེ་བ་དང་། གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་མཉམ་དུ་ཟུང་འབལེ་གྱི་ཚུལ་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཚུལ་
ལྟ་བུ་སོགས་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ད་ལྟའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་མང་གཙོའྱི་འགོ་སྟངས་དེར་འག་ོཡྱི་མེད་པའྱི་སྐབས་ལ། 
ཆསོ་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ད་ེདངེ་རབས་དང་མཐུན་པ་མཚོན་བདེ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་ཆོས་
ལུགས་ཆསོ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཡོད་པ། འཛིན་སོང་བོན་ཆནེ་ལས་ཁུངས་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཞསེ་པ་ཞྱིག་ཟུར་དུ་
ཡོད་པ། ད་ེདག་ད་ེང་ཚོའྱི་དེང་དུས་ཀྱི་ཆསོ་སྱིད་ཟུང་འབལེ་གྱི་མཚནོ་བདེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་
ལྟའྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་འདྱི་ལ་སྔོན་མའྱི་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་སྐབས་ཀྱི་མཛད་སྒ་ོདང་ཆོས་སོང་སན་འདེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་མཚོན་
པའྱི་ལུགས་སལོ་ད་ེདག་མ་ཉམས་རྒྱུན་འཛནི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བས་ཏ།ེ ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། 

བས་ཙང་ད་ེདག་གྱི་ལམ་ལུགས་ཁ་ོརང་ལ་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་སསོ་དང་བལ་བ་རདེ། ད་ེཡང་ད་ལྟ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ག་ོསྐབས་ཆ་ེཤོས་ལྟ་བུ་
ད་ེབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ད་ེཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན་རག་ཏུ་འགན་ཁུར་ནས་ལས་ཀ་བེད་
སྡོད་མཁན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ། རག་པར་རྔ་ལྟ་བུ་རྡུང་བསྡད་པའྱི་ཚུལ་ཞྱིག་མྱིན་པར། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་སངས་
བཤད་དང་གོས་བསྡུར་ད་ེའད་གནང་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་ད་ལྟ་གཞུང་བསྟནེ་དག་ལྷའྱི་གཙ་ོབ་ོགནས་ཆུང་ཆསོ་རྒྱལ་ཆནེ་མརོ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྔནོ་མ་
གོས་ཚོགས་ལ་དུས་ཚོད་ཀྱི་རྐྱེན་པས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། གཞན་མ་གཏོགས་དངོས་གནས་ཧ་ལས་པའྱི་
བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ད་ེཚ་ོཞུ་མྱི་དགོས་པར་དཔེར་ན་ང་ཚོའྱི་ཞབས་རྱིམ་ད་ེཚོའྱི་
ནང་དུའང་འཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྒང་དེར་ང་ཚོས་ཚིག་གྱི་ནུས་པ་ཐོན་པ་ཞྱིག་བྱིས་ཡོད་བསམས་སོང་། བ་མ་དང་ཆོས་སོང་
སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་བྱིན་རླབས་ལ་བརེན་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་
བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལ་འདྱིར་ཆ་མཚོན་ན། འཛམ་གྱིང་ནང་དུ་ས་ཡོམ་གྱི་ཐྱིག་ཚད་ཉནེ་ཁ་ཆ་ེཤོས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆགོ Zone ལྔ་པའྱི་སྒང་ལ་བཞནོ་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་འདྱིར་ལ་ོལྟར་ར་ེབཞྱིན་འབྱུང་བའྱི་གནདོ་པ་ད་ེདག་ལྡགོ་
ཐབས་ཀྱི་ལྷ་དང་བ་མའྱི་བཀའ་ལུང་ཞུས། ཁ་ོརང་ཚོས་ཀང་ཐུགས་སྨོན་སབས་འཇུག་མ་ཚད་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་སབས་འཇུག་
གནང་། ད་ེབཞྱིན་ཞབས་རྱིམ་བབ་པ་ད་ེདག་ཀང་ཆསོ་སྡ་ེཁག་དང་མྱི་མང་དང་བཅས་པ་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བསྒྲུབས། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་ཆ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་སྒང་དུ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ེལྟ་བུའྱི་གནདོ་སནོ་ཆནེ་པ་ོམ་བྱུང་བར་ང་
ཚ་ོའདྱི་ལྟར་བསྡད་ཡོད་དུས། རྐྱེན་ངན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཨ་ཕ་ོརང་གྱིས་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་བས་ཟེར་བ་ད་ེབཞྱིན་རེད། 
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ག་རེའྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་འགོ་ཏུ་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་ད་ེདག་བསམ་པ་ཡྱིན་ན། སྤུ་ཟྱིང་ས་ེདགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། ད་ེ
འདའྱི་ཐོག་ལ་མྱིག་གྱིས་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཧ་ལས་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོམང་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། ད་ེཚོར་རེས་དན་ཞུ་
དགོས་པ་དང་། ངས་ད་རེས་སྐུ་རེན་ལ་ཞུ་ཡྱི་མེད་དཱ། ཆོས་སོང་རང་ལའང་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་བ་མེད་དུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་དགོས་པ་
ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག བས་ཙང་ད་ེལྟར་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། 

ད་ལྟ་ལོ་གཅྱིག་འཁོར་ལ་མ་འཁོར་གྱི་བཀའ་བོན་གྱི་མྱིང་འཁུར་སྡོད་མཁན་དེ་ག་རང་གྱི་ཉམས་མོང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་
ནའང་། ལས་དོན་ཆེ་ཤོས་ད་ེདུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དེའྱི་སྐབས་ལ་རེད། དངོས་གནས་དང་གནས་བར་ཆད་རླུང་དམར་འཚུབ་
འཚུབ་ཡོད་པའྱི་དཀྱིལ་ནས་ཀང་། ད་ལྟ་ཁ་ཆག་སྣ་རལ་ཅྱི་ཡང་མེད་པ་ད་ེགང་ས་ཅྱི་ཐད་ནས་ཚང་མ་ཐུགས་བ་ོཁེངས་པ་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ད།ེ ང་ཚ་ོམྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་འཇནོ་བཞག་ཡྱིན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་དན་གྱི་མེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བས་
ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་མར་གཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། མྱིག་གྱིས་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ལས་
ཚབས་པ་ོཆ་ེམང་པ་ོཞྱིག་བསགས་པར་བརེན་ནས་རྣམ་སྨྱིན་ཚབས་པ་ོཆ་ེད་ེའད་སྨྱིན་སྡོད་མཁན་ཡོད་དུས། ད་དུང་ཡང་ད་ེཚོའྱི་
གས་ལ་འགོ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ངེས་པ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ཏོག་ཙམ་ང་ཚོས་ཐུགས་གཟབ་དང་ཡྱིད་གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་མེད་དམ་
སྙམ། གལ་སྱིད་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ནས་ཆསོ་སོང་ཆེན་པ་ོད་ེཚོར་ཏོག་ཙམ་ཐུགས་ལ་འགལ་འཛོལ་བཞསེ་པ་ད་ེའད་བྱུང་ན། རྩ་བ་ཉྱིད་
ནས་ཐུགས་འགལ་མ་བཞསེ་རགོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། 

དེའྱི་ཞོར་ལ་དན་པ་གཅྱིག་ཞུས་ན། སྔོན་མ་བོད་ནས་བས་ཏེ་དུས་ཡུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་གྱི་བར་དུ་ཆོས་སོང་ལ་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་བཀའ་ལུང་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེམ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་ལ་དགངོས་པ་འཚམོ་བསྡད་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཡོད་
པ་རདེ། གང་ལྟར་བཀའ་ལུང་སགོས་ཁ་ོརང་ཁ་ོརང་ལ་ོརྒྱུས་ཤཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་བཀའ་བནོ་ཁྱི་པ་མྱི་མང་གྱིས་
འོས་འདེམས་བ་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆ་ེབཀའ་བོན་ཁྱི་པར་ཐོག་མར་ཕེབས་པ་
ནས་བཟུང་། སྔ་མའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་སྐབས་ནས་གཞུང་གྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཐུགས་འགལ་གྱུར་བསྡད་པའྱི་རྣམ་པ་ད་ེའཇའ་
ཡལ་བ་ལྟ་བུར་ཡལ་བའྱི་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་ཏེ། ད་ལྟ་ཡག་ཐག་ཆོད་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ང་ཚ་ོབོད་འདྱི་ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་ལྷ་མྱི་ཟུང་འབེལ་ཞེས་གསུང་བསྡད་ཡོད་དུས། གནས་སྟངས་ཡང་ད་ེའད་ཞྱིག་རེད། ད་ེཚོའྱི་ལམ་སོལ་ཐོག་ལ་ད་ེརྱིགས་
བས་པ་ཡྱིན་ན། རག་པར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་འདྱི་འཛིན་ས་ལྟ་བུར་བས་ཏེ་རྔ་རྡུང་བསྡད་པའྱི་ཚུལ་ད་ེམ་ཡྱིན་པར། ད་ེདང་
མཐུན་པའྱི་གནང་ཕགོས་ད་ེདག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོམེད་འག་ོཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། ག་ོསྐབས་གཉྱིས་པ་བཞསེ་མཁན། 
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་ནས། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་
བནོ་མཆགོ་ནས་བཀའ་ལན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གནང་སྟ།ེ ད་ེདང་འབལེ་ནས་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། 

དང་པ།ོ རུ་སོག་གྱི་སོབ་ཡནོ་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ་ལ་ཡྱིན། ད་ེབཀའ་ཤག་སྔོན་མ་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་དྱིས་མངོ་བ་རདེ། ང་
ཚ་ོབོད་པ་དང་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་དང་ད་ེདག་ཉམས་ཆག་འག་ོབའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ལན་གཅྱིག་
པ་གཅྱིག་རྐྱང་གསུང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ད་ེསྔོན་གྱི་དྱི་བའྱི་ང་ོགདོང་ནས་གསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་ཞུས་ཡོད། ང་ཚ་ོནུབ་ལ་
དྭགས་ནས་ཤར་མོན་ཡུལ་བར་གྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ད་ེཚ་ོདང་། འབྲུག་དང་བལ་ཡུལ། འབས་ལོངས་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་ང་ཚའོྱི་
ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་མཁན། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ང་རང་ཚོའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་
པ་ོབཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པ་ཆོས་སྡ་ེཁག་གྱི་ནང་དུ་བསབ་པ་སོབ་གཉེར་གནང་སྟེ། སྱིད་སྡུག་གཅྱིག་པ་བས་ནས་
བཞུགས་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པ་
ཡྱིན་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། སོག་པོར་དམྱིགས་བསལ་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད་དྱིས་པ་དེར་ལན་གནང་རྒྱུ་
མེད་པ་རདེ། ད་ེརྱིང་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱིས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་རེད་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེལན་ཡག་ཤོས་རདེ། 
ད་ེལ་ཡང་བསར་དྱི་བ་ཞུ་ཤེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཁ་སང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སོག་པོར་སྱིན་བདག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་གནས་བརན་
བགེས་སོང་རྣམ་པར་སྒོར་མ་ོབརྒྱ་སད་རྒྱུ་མ་རྙེད་པར་ལྷག་བསྡད་པ་ད་ེགཉྱིས་ངས་སར་བ་རེད། ད་ེསར་བ་ཡྱིན་ཙང་ཆོས་རྱིག་
བཀའ་བནོ་གྱི་གསུང་བབ་ད་ེཁྱད་མཚར་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། སྙན་ངག་ནང་བཞྱིན་ག་པར་སར་ཀང་སར་ཆོག་ཆོག་ཡོད་
པ་མ་རེད་དཱ། ད་ེལ་སར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སད་པ་མ་རེད། སྱིན་བདག་གྱིས་
སད་པ་རེད་འད་པ་ོཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། དེའྱི་སྐད་ཆ་ད་ེཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་ཞྱིག་ནས་གསུང་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་སྙན་ངག་ཟེར་བ་ད་ེགང་བྱིས་བྱིས་དང་གང་སར་སར་བས་པ་དེ་སྙན་ངག་རེད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་ན། 
ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱིས་སྙན་ངག་མ་ཤེས་པ་དང་། ང་ཚའོྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་མཐངོ་ཆུང་དང་ཁྱད་གསདོ་ཀྱི་རྣམ་པ་རདེ་བསམ་གྱི་
འདུག ངས་སྙན་ངག་ཤཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་མེད་ད།ེ སྙན་ངག་སངས་མོང་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ཡྱིན། སྙན་ངག་ཟེར་བ་ད་ེང་
ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་ནང་ལ་གཏྱིང་ཟབ་ཤོས་ཤྱིག་དང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་མཁན། ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ཡོད་མཁན། ཁ་ོ
རང་ཁ་ོརང་ལ་གཞུང་ཆ་ཚང་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏོགས། ག་ར་ེདན་དན་བྱིས་པ་དེར་སྙན་ངག་རདེ་བསམས་པ་ད་ེམ་ཤེས་
པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཁ་ཤས་ཤཤྱིག་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་
ཡོད། ད་ེངེས་པར་དུ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་བག་ོགེང་ད་ེསྒ་ོམ་བརྒྱབ་པའྱི་སྔནོ་ལ་གནང་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། 
ག་ར་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་ན། རུ་སོག་སོབ་གཉེར་བ་ ༨༢ ལ་ཟླ་རེར་སྒོར་ ༣༠༠ ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་ཟེར་བ་ད་ེདག་དགོན་པ་
གང་གྱི་ཁངོས་སུ་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་བས་ཏ་ེཐ་ོད་ེབསྣམས་ཡོང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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གཉྱིས་པ། ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ཟེར་བ་ད་ེཡྱིན། ལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་ཡྱིག་
ཐགོ་ཏུ་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་གསུངས་འདུག ད་ེའདའྱི་ས་གནས་ཁག་ ༣༩ ལ་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ས་
གནས་ཁག་ ༣༩ དེ་ས་ཆ་ག་པར་ཡྱིན་པ་དེ་དང་། མ་མཐའ་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བེད་མཁན་ ༣༩ དགོས་ཀྱི་རེད་པཱ། དགེ་
བཤེས་དང་བ་མ་བཅས་པ་དེ་དགོན་པ་གང་གྱི་ཁོངས་ནས་ཡྱིན་པ་ད་ེགཉྱིས་གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་བས་ཏེ། ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་བག་ོགེང་སྒ་ོམ་བརྒྱབ་སྔོན་ལ་ངསེ་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འབུལ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ནང་ཆསོ་ང་ོ
སོད་གནང་སྟངས་དེར་ག་འད་བས་ཏེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་དྱི་བ་གཏོང་འདོད་བྱུང་སོང་། ང་ཚོའྱི་ནང་ཆོས་ཞེས་པ་ཧ་
ལས་པའྱི་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོརེད། སྱིར་བཏང་ཐུན་མོང་བ་ོསོང་གྱི་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ཚ་ེཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོབཞྱི་གཡུང་དྲུང་
བོན་དང་བཅས་པ་ལ་ཁྱད་པར་ད་ེཙམ་ཡོད་པ་མ་རདེ། དལ་འབརོ་རྙདེ་དཀའ་བ་དང་། ཚ་ེམྱི་རག་པ་ཡྱིན་པ། ལས་རྒྱུ་འབས་སྲུང་
དགསོ་པ། ད་ེབཞྱིན་འཇྱིག་རནེ་འཁརོ་བར་བ་ོལོག་དགོས་པའྱི་རྱིམ་པ་ད་ེདག་གཅྱིག་གྱུར་རདེ།  ད་ེའད་གསུང་བསྡད་ན་ལས་
ས་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ལྟ་གྲུབ་སྐརོ་གསུང་གྱི་ཡོད་ཙང་། ནང་ཆསོ་ཀྱི་ནང་དུ་གཏྱིང་ཟབ་ཤོས་ད་ེལྟ་གྲུབ་རདེ། ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ནང་ལ་
ང་ཚ་ོཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོབཞྱི་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པར་གནམ་ས་ལྟ་བུའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡོད་པ་མ་རདེ་བསམ་
ཚ་ེད་ེདག་ལ་མ་སངས་པ་དང་མ་ཤེས་པའྱི་སོན་ཆ་རེད། གང་ལྟར་སུའྱི་ལྟ་གྲུབ་ད་ེསོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཁས་པ་ད་ེཚོའྱི་བཞེད་
ཚུལ་ལ་ས་དང་གནམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རེད། ལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད་དང་སོང་བརར་བེད་ཀྱི་ཡོད་ན། ས་གནས་ཁག་ ༣༩ དེར་བོད་
གཞུང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འག་ོསོང་བཏང་སྟེ། ལྟ་གྲུབ་བསབ་བསྡད་པ་ད་ེསུ་ཡྱི་ལྟ་གྲུབ་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
གསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེཐ་ོགཞུང་ད་ེཚ་ོང་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བོད་ཡྱིག་དང་ནང་རྱིག་ཟབ་སོང་ཞེས་པ་ད་ེརདེ། ནང་རྱིག་ཅེས་པ་ད་ེལས་ས་པ་ོརེད་ཟརེ། ག་ར་ེག་ོས་ན་ད་ེའབྱི་
དགོས་པ་རེད་དམ། ངས་དེ་ག་རང་ལ་མཆན་བྱིས་ཡོད། ག་ོན་འགྱིགས་ཀྱི་རེད། གོ་ན་འགྱིགས་ཚ་ེང་ཚོས་ཚེས་གངས་ལ་ཏ་ར་ེ
ཞེས་བྱིས་ན་བཙན་བོལ་ནང་གོ་ལས་ས་ཤོས་ད་ེརེད་འདུག་པ། བོད་ནང་དུ་སྐད་དང་ཡྱི་གེའྱི་དོན་དུ་སོ་སོའ་ིསོག་ཚུན་ཆད་བོས་
བཏང་བས་པའྱི་དུས་ཚདོ་རདེ་དཱ། ང་ཚསོ་འདྱི་ནས་མང་པ་ོབདེ་ཀྱི་ཡོད་མདོག་མདོག་གནང་སྟ།ེ འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཆསོ་རྱིག་དང་ཤེས་
རྱིག་གྱི་མྱིང་རྱིག་པ་ོཁྱེར་ཡོང་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ད་ེཚོས་ག་ར་ེགོ་ནའང་འགྱིགས་ཀྱི་རེད་ལབ་ན། ག་ར་ེགསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཤོག་བུ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ཡྱིག་འབྲུ་ར་ེར་ེནོར་འདུག་ཟེར་ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཤད་
བསྡད་པ་ད་ེག་ར་ེབས་ནས་འཆད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་ོན་གང་འད་བས་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་ོན་འགྱིག་ཚ་ེང་ཚོར་སྐད་
དང་ཡྱི་ག་ེདགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག་པ། ཨྱིན་ཇྱི་ཡག་ཤོས་རེད་པཱ། རྒྱ་གར་ནང་ལ་སྡོད་མཁན་ཚོར་ཧྱིན་དྷྱི་ཡག་ཤོས་རེད་པཱ། ང་ཚོའྱི་
སྐད་དང་ཡྱི་གེ བར་སོད། རྱིག་གཞུང་གཏྱིང་ཟབ་པོ་ཧ་ལས་ཡོད་པ་ད་ེརྒྱུན་འཛིན་བ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། 
ཕར་ཕོགས་ལ་ག་ོབ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ན། གང་བྱུང་མ་བྱུང་བྱིས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་དམ། ག་ོན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
པ་ད་ེཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ངསོ་ནས་བོད་ཀྱི་བར་སདོ་ལ་མཐངོ་ཆུང་བས་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ལྟ་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་ལ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་པའྱི་བོད་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་ཁག་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་རྱིང་ལ་གཞུང་
ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔའྱི་སོང་བརར་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག ད་ེགཏན་འཇགས་ཡྱིན་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། 
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ད་ེགཏན་འཇགས་ཇྱི་ལྟར་ཆགས་པ་རེད། དེར་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔའྱི་དགེ་རྒན་སུ་དང་སུ་རེད། དགོན་པ་ག་པ་ནས་ཡྱིན་
པའྱི་ཐ་ོགཞུང་ད་ེཡང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། 

ཆསོ་རྱིག་གྱི་ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ ༡༡ ནང་ལ་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བོན་ཕགོས་བསདོ་ཅསེ་པ་དའེྱི་ཐགོ ཁ་སང་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཟླ་བ་ ༦ གྱི་ནང་ལ་ཐེངས་ ༢༠ ཕྱི་ལོགས་སུ་ཕབེས་འདུག འདྱི་ག་ར་ེབས་
ནས་ཕབེས་པ་རེད། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐགོ་ནས་དྱིས་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ བཀའ་ལན་ད་ེལ་ཡང་ཏགོ་ཙམ་མ་རངས་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་
ཞྱིག་སྣང་སོང་། ག་ར་ེགནང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོབཤད་ན་ཐེངས་ ༢༠ ཕེབས་པ་དེར་ཆོས་རྱིག་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་གང་ཡང་བྱུང་མེད་ཚ་ེགཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་བཀའ་བོན་
གང་འད་བས་ནས་ཕེབས་པ་རེད། མ་འོངས་པར་གལ་སྱིད་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་མེད་ན། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཐག་གཅོད་
བས་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ་གསུངས་སོང་། ཟླ་བ་ ༦ ནང་ཐངེས་ ༢༠ ཕབེས་དགསོ་ཟརེ་བ་ད་ེགོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཐག་གཅདོ་
བས་ཏ་ེབཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རེད་དཱ། ད་ེཡང་གསན་དགསོ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 

ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་ནང་ལ་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆེན་རྣམ་པའྱི་མཚན་དོད་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་
བ་ཆེན་དབུ་ཁྱིད་ང་ོཡོད་རྣམ་པར་ཟླ་རེར་སྟོང་མྱིན་ཙམ་དོད་རེ་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལྟར། རྩྱིས་ལ་ོའདྱིར་ས་ས་ཁྱི་འཛིན་རྱིན་པ་ོ
ཆ་ེདང་། དགའ་ལྡན་ཁྱི་རྱིན་པ་ོཆེ། སྨན་རྱི་ཁྱི་འཛིན་རྱིན་པ་ོཆེ། ཤར་བང་ཆོས་ར་ེརྣམ་གཉྱིས་བཅས་ལ་མཚན་དདོ་ཕུལ་ཡོད་ཟརེ་
བ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚ་ོཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སོལ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག བ་ཆེན་ད་ེཚ་ོཆོས་བརྒྱུད་དེའྱི་དབུ་
འཛིན་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན་ན། རྱི་བ་ོདག་ེལུགས་པར་དགའ་ལྡན་ཁྱི་རྱིན་པ་ོཆེ། ཤར་
རྩ་ེཆསོ་ར།ེ བང་རྩ་ེཆསོ་ར་ེཞསེ་དབུ་འཛནི་གསུམ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་ཚ་ེཆསོ་བརྒྱུད་གཞན་པ་ད་ེཚོར་བ་
ཆེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་རྱིག་ནས་མཚན་དོད་ཕུལ་པ་དེས་ཐུགས་ཕན་གང་ཡང་སོས་རྒྱུ་མེད་པ་རེད་དེ། གནང་
སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག མཚན་དོད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་པཱ། དྱི་བ་དེར་ངེས་པར་དུ་ལན་གསལ་པ་ོ
ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དྱི་བ་བཏང་པའྱི་ནང་ལ་རང་ལ་ོདྲུག་ཅུ་ཡན་སོན་པའྱི་བསབ་པ་རྒན་པ་ཚརོ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕུལ་
ཏེ། མཚམས་ཆད་ཡོད་པ་ད་ེཡང་དགོན་པ་ག་ནས་ཡྱིན་པ་ཁུངས་གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་ཞྱིག་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བསྡམོས་བག་ོགེང་སྒ་ོམ་བརྒྱབ་པའྱི་སྔནོ་དུ་དགོས་ཡདོ། ད་ལྟ་བར་དུ་ག་པར་སད་ཡོད་མེད་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

སྱིར་བཏང་ཁ་སང་ཤོག་གངས་ ༧ གནས་ཆུང་དང་སྐུ་རེན་ལ་སོགས་པ་སྐུ་རནེ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚོའྱི་སྐོར་
ལ་དྱི་བ་བསྡུས་བསྡུས་ཤཤྱིག་མ་གཏོགས་ཞུས་མེད་དེ། ད་ེལ་བསར་ནས་ཡང་དུ་ལ་ོརྒྱུས་འཆད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོལྟ་བུ་དང་། རྒྱུ་
མཚན་འཆད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་པ།ོ ཕགོས་ཞནེ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསུང་སྡོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ལ་ཡང་བསར་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་དང་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་གནས་ཆུང་སྐུ་རནེ་
ཞསེ་པ་ད་ེགཞུང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཆེན་པོའ་ིགཞུང་བསྟེན་དག་ལྷ་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་འཆད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚོའྱི་ད་ལྟ་བོད་གཞུང་
ངམ་བཙན་བལོ་བོད་གཞུང་། ཡང་ན་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟེར་ནའང་ཆགོ སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་ད་ེདནོ་གྱི་
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བདག་པ་ོ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་ཞལ་ནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་ད་ེམཚམས་བཞག་ཚར་
བ་ཡྱིན་དཱ་ཟརེ་ནས། ཤོག་བུ་དཀར་པོའ་ིསྟེང་དུ་མཚན་རགས་བསནོ་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་སྟངེ་དུ་ཁྱབ་བསགས་གནང་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་
རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚའོྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གཞུང་འདྱི་ལ་གང་ཆནེ་གྱི་ས་ོནང་བཞྱིན་ཕྱི་ལོགས་སུ་སྟནོ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་ནང་ལོགས་སུ་
རྩྭ་ཟ་རྒྱུ་གཅྱིག་བཅས་ཡ་མཚན་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་ན་མྱི་ཤེས་མ་གཏོགས། སྔོན་མ་གཅྱིག་བས་པ་རེད། ད་ལྟ་གཅྱིག་བེད་དགོས་པ་
རེད་ཟེར་བ་ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་འགོ་ས་ཡོད་པ་མ་རེད་དཱ་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གནས་ཆུང་སྐུ་རེན་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་ལ་ཧ་
ལས་པ་ཡྱིན་མདོག་མདགོ་དང་མཁས་པ་ཡྱིན་མདོག་མདོག་འཆད་ཀྱི་འདུག་སྟེ། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་གཙང་མ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་
རདེ་དཱ་ཟེར་ནས་སྔོན་མ་ངས་ཞུས་ཡོད་ལ། ད་ེརྱིང་ཡང་བསར་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བཤད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་
ཆནེ་པོའ་ིསྐབས་སུ་ནས་ལ་ོརྒྱུས་ནང་རྙོག་ག་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་རེད། བོད་ཀྱི་ཉ་ེརབས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཚད་ལྡན་ཚང་མས་གཞྱི་འཛིན་
ས། གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་རྩྱིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན་གྱིས་བརྩམས་པའྱི་སྱིད་དོན་རྒྱལ་རབས་ནང་དུ། 
འདྱིའྱི་ནང་ལ་གནས་ཆུང་གྱིས་ག་ར་ེབས་མྱིན་ཐོག་ལེགས་པའྱི་ཆའང་ཡོད་སྱིད་ཀང་ཉསེ་པའྱི་ཆའང་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། དང་པ་ོ
བས་ནས་བཤད་དགོས་ཀྱི་རེད་པཱ། རྒྱ་གར་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་འོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་དང་ཨྱིན་ཇྱི་གཉྱིས་ས་མཚམས་ཀྱི་རྙོག་ག་
བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཚོས་ཀང་དམག་མཚམས་བཞག་ནས་ཕར་གནས་ཆུང་གྱི་མགོན་ཁང་ད་ེའད་བརྩྱིགས་ཏ་ེཉྱིན་མཚན་
མེད་པར་གནས་ཆུང་གསོལ་ཏེ། དེས་ལྡོག་སྟེ་ལྷ་དམག་དུང་ཕྱུར་བ་ེབ་བཏང་འགོ་ཡྱི་རེད་ཟེར་ནས་བསྡད་བཞག་སྐབས། ཉྱིན་
གཅྱིག་ཨྱིན་ཇྱིས་ཚང་མ་ཐལ་བ་ལྟར་བཟོས་འདུག་གཱ ད་ེཚོའང་ང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེཡང་གཞུང་དགའ་
ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་རྩྱིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པའྱི་སྱིད་དོན་རྒྱལ་རབས་ནང་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད་དཱ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་ནང་མཇུག་བསྡུ་རགོས་གནང་། གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་གཏངོ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། 
ད་ེབཞྱིན་༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་དགོངས་པ་རོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་གནས་ཆུང་སྐུ་རེན་གྱིས་གསོལ་སྨན་ལོག་པ་ཕུལ་
ནས་རྙོག་ག་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབསངས་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་སྐུ་རེན་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་ལྷ་ད་ེཞུགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ལྷ་ཞུགས་པའྱི་
སྐབས་སུ་གང་གསུངས་པ་ད་ེལྷས་གསུངས་པ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་པཱ། ཁ་ོརང་གྱི་སྨན་ཆམ་འཇོམས་དཔའ་བོ་བཅུ་བདུན་
ཟརེ་བ་ད་ེདང་པ་ོནས་ཁྱརེ་ཡངོ་སྟ།ེ ༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གསུམ་པའྱི་༸སྐུ་མདུན་ལ་ལྷ་བབ་ནས་སྨན་ད་ེཕུལ་བ་རདེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་
པ་རདེ། སྨན་ད་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྷ་མ་བབ་པའྱི་སྔོན་དུ་ཇྱི་ལྟར་བས་ཏ་ེཧ་ག་ོབ་རདེ་དམ། ད་ེཚོའྱི་དོགས་པ་དང་རྣམ་རགོ་གྱི་བག་ོ
གེང་ཆ་ཚང་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཚང་མར་ཁྱབ་བསྡད་པའྱི་སྐུ་རནེ་ཕབ་བསྡད་པ་
ཞྱིག་མ་རེད་དཱ། ད་ེབཞྱིན་གྱི་བོད་ཆསོ་སྱིད་གཉྱིས་ལྡན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
མཚམས་འཇགོ་རགོས་གནང་། ཕག་ཚདོ་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་ད་ེཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་བགོ་
གེང་དང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། འཕྲསོ་ད་ེགསུངས་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་གྱིན་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་དང་འབལེ་ནས་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕུལ་བསྡད་པ་
དེའྱི་འཕྲོས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་བེད་སྒ་ོརྣམ་གསུམ་མང་པ་ོཞྱིག་གནས་ཆུང་གྱི་ལྷ་ཕབ་ནས་བཟ་ོསྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེའྱི་
སྐོར་ལ། གོས་ཚོགས་རབས་དང་རྱིམ་པའྱི་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་མཐོང་ཕོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བསྡད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཉ་ེབའྱི་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ནང་དུ་ལ་ོརྒྱུས་ཤཤེས་མཁན་དང་དཔུང་སྱིག་བས་པའྱི་བཟ་ོལྟ་
བུ་ཞྱིག་བས་ཏ་ེགཅྱིག་གྱིས་རྒྱབ་ལ་གཅྱིག་ལངས་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་ཙང་། འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཡོད་
བསྡད་པ་ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། རྩ་བའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་ད་ེཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་གཞུང་ཟེར་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ནང་དུ་
འཁོད་ཡོད་པ་ད་ེངས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་ཆོས་ཟེར་བ་ད་ེགནས་ཆུང་ཕབ་ནས་
འད་མྱིན་བཤད་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུག སྔོན་མ་ནས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་སོང་ལ། ད་ེརྱིང་ཡང་དེའྱི་
རྒྱབ་རྩ་ཡྱིན་མདོག་མདོག་བེད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ལུང་ད་ེདག་དངས་སོང་། སངས་རྒྱས་བཅོན་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཆསོ་ཕུང་བརྒྱད་
ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ཎ་ལེན་ཌའྱི་ཡོངས་གགས་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་བཅུ་བདུན་ད་ེདག་གྱི་ནང་ལ་གནས་ཆུང་སྐུ་
རནེ་གྱིས་ལྷ་ཕབ་དགོས་ཟརེ་བ་གཏན་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱིར་ང་རང་ཚོའྱི་ནང་ཆསོ་དང་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་ཆསོ་དེར་གནས་
ཆུང་ཕབ་རྒྱུར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ན་ནོར་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིདར་ཆ་ཁྱེར་ནས་འགོ་
མཁན་གྱི་གང་ཟག་ད་ེཚོས་ཆསོ་དང་ལྷག་པར་དུ་ལྷ་སྲུང་མ་ད་ེཚོར་ཧ་ལས་པའྱི་དད་པ་ཡོད་མདགོ་མདོག་དང་། ཧ་ལམ་ཚང་མ་
འབུལ་བཞག་དགོས་པ་རེད་ལབ་པ་ཐམས་ཅད་ཏག་ཏག་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མཐོང་གྱི་མེད། རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིདར་
ཆའྱི་འོག་ཏུ་ལྷ་འད་ེགདོན་བགེགས་ཕར་བཞག་ཆོས་ཁ་ོརང་ཁས་བངས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཆོས་མར་ཞོག ད་ེའད་བེད་
མཁན་གྱི་གང་ཟག་ད་ེཚོས་ལྷ་ཆོས་སོང་སྲུང་མར་ཧ་ཅང་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་བ་ོགཏད་ཡོད་མདོག་མདོག་དང་། ད་ེདག་མེད་ན་ཧ་ལམ་
ང་ཚོར་ཟ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུ་རག་གྱི་མ་རེད་མདོག་མདོག་བས་པ་ད་ེཚ་ོསྱི་ཚོགས་དཀྲུག་ཤྱིང་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེམྱི་མང་ཚོས་ཧ་གོ་
དགོས་ཀྱི་རེད། ང་ཚ་ོཆོས་ལ་མཁས་པ་ཆེན་པ་ོམྱིན་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེགསུང་ཡོད་པ་ད་ེགང་འཚམ་ཤེས་མཁན་གྱི་གང་
ཟག་ཅྱིག་ཡྱིན། ལྷ་འདེ་གདོན་བགེགས་ཕབ་ནས་ལྷ་གསོལ་ཀླུ་གསོལ་བ་རྒྱུ་ད་ེཆོས་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་མྱིན་པ་ཞྱིག་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་ཉ་ེབའྱི་ལ་ོཤས་ནང་ལ་བཀའ་སོབ་རབ་དང་རྱིམ་པའྱི་ནང་ལ་གསུང་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེརྱིང་སྟབས་ལགེས་པ་ཞྱིག་ལ་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ནས་བཀའ་ག་ར་ེགནང་སོང་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ནས་ཡང་དུ་གནས་ཆུང་
སྐུ་རེན་སྐོར་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སེབས་པ་སོང་ཙང་། ངས་ཚིག་ད་ེཏག་ཏག་དན་མ་སོང་སྟེ། གནས་ཆུང་ལྷ་གསོལ་ཀླུ་གསོལ་
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བ་རྒྱུ་ད་ེམྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་གནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་གསུངས་སོང་། ད་ེཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོརེད་
བསམ་གྱི་འདུག དགོས་རྒྱུ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པར་རྙོག་ག་རྐྱང་རྐྱང་བསངས་བསྡད་པ་ཞྱིག ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལྷ་འད་ེ
གདནོ་བགེགས་ཀྱི་རྙགོ་ག་ད་ལྟ་བར་དུ་ག་ཚད་བྱུང་སོང་། ལ་ོལྔ་བཅུའྱི་རྱིང་ལ་ག་འད་ཆགས་པ་རདེ། བཙན་བལོ་ནང་ལ་སྦར་བ་
གང་ཡོད་པ་ད་ེཤར་ལྷ་ོནུབ་བང་ལ་འཐོར་བསྡད་པ་ད་ེརྒྱུ་རྐྱེན་གང་ལ་ཐུག་པ་རེད། ཚང་མ་ལྷ་འད་ེགདོན་བགེགས་ཀྱིས་འགའ་
ཞྱིག་ལྷ་དང་འགའ་ཞྱིག་མྱི་རདེ་ཟརེ་ནས་རོག་རྩ་ཆྱིག་སྱིལ་མེད་པ་བཟསོ་ཡྱིན་པཱ། འདྱི་ཚ་ོམེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ཡོད་ཚ་ེདགའ་བསུ་དང་
རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་དུང་ད་ེདང་འབལེ་ནས་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ལ་རྔ་རྡུང་རྡུང་གནང་སྡོད་ཀྱི་འདུག་ཟེར། ད་ེམ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཚུལ་གསུང་གྱི་འདུག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་རྔ་མྱི་
རྡུང་ན་ག་པར་བརྡུང་དགོས་པ་རེད། ཕོགས་སོད་མཁན་དང་སར་མཁན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རེད་འདུག་གཱ ད་ེམྱིན་ན་འགྱིག་
གྱི་མ་རེད་གསུང་མཁན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུང་གྱི་འདུག་གཱ མཐོང་རྒྱུ་མེད་མཁན་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་
གསུངས་སོང་། མཐོང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོད་ེང་ཚོས་ག་པ་ལ་གཞྱི་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོབག་ོགེང་བ་རྒྱུ་རེད་
པཱ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ག་པ་ལ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་དམ། རེས་འཇུག་མཁས་པའྱི་བསྟན་བཅོས་གང་དུ་ཡོད་པ་རེད། གནས་
ཆུང་ཕབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོརང་སྐེད་ཐག་པས་འདམ་བསྡད་པ་དསེ་འར་འར་ཟརེ་བ་ད་ེསུ་གཅྱིག་གྱིས་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག་གཱ དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། ཐུགས་གཟབ་གནང་རགོས་གནང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། འདྱི་ག་ོམཁན་དསེ་ལྷ་ཡྱི་
སྐད་ག་པ་ནས་སངས་པ་རེད། ཁོ་རང་མར་སེས་ཡོང་དུས་ནས་ལྷ་ཡྱི་སྐད་འདྱི་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། གཅྱིག་ལྷ་རེད་འདུག 
གཅྱིག་འདེ་རེད་འདུག གཅྱིག་བདུད་རེད་འདུག་ཟེར་ནས་མྱི་མང་ནང་ལ་གཉའ་གནོན་གཏོང་མཁན་དང་བཤུ་བཞོག་གཏོང་
མཁན། དུས་རབས་ ༢༡ ལ་སབེས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོད་དུང་ཡང་རསེ་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་ད་ེམ་བཅོས་པ་ཡྱིན་ན། གང་འད་ཆགས་
སོང་། འདྱི་ཚོ་ཆོས་ཡང་དག་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་དགོས་པ་ད་ེམ་གནང་། མྱི་གནང་
དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགནང་སྡདོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤསྱིར་བཏང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས།ཤཞུ་མ་དགོས་པ་གཙ་ོ
འདོན་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།ཤཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤཤྱིག་ལ་གེང་སོང་དང་གསལ་བཤད་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་
དུས།ཤར་ེགཉྱིས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།ཤདཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ཆོས་ཕོགས་ནས་མཁས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།ཤབོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བའྱི་ནང་དུ་ལ་ོང་ོབཅུ་ཕྲག་མང་པོའ་ིརྱིང་ལ་དྲུང་ཆེ་གནང་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས།ཤགནད་དོན་ད་ེ
ཚ་ོགསལ་པ་ོཆགས་རྒྱུའྱི་ར་ེབའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།ཤརྒྱབ་ལངོས་ད་ེདང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདང་པོ།ཤལས་བསྡམོས་ནང་ལ་ཡདོ་
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པ།ཤལྷ་བའྱི་བཀའ་ལུང་དགོངས་དནོ་ཞབས་རྱིམ་ཇྱི་སྒྲུབ་ཞསེ་པའྱི་ནང་ལ།ཤསྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་ཐུན་མོང་ནས་
དམྱིགས་བསལ་སྐུ་གསོལ་ཞསེ་བྱིས་གནང་འདུགཤད་ེངསོ་འཛིན་གནང་སྟངས་ད་ེག་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད།ཤང་ཚརོ་ན་ནྱིང་བར་
ཐ་ོའདྱི་འབོར་པ་རདེ།ཤངས་འདྱི་ལ་ཤོག་བུ་ད་ེསར་བཞག་ཡོད།ཤབར་ཐ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་འབལེ་ལྟར་བཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་
འཁྱུར་མཚམས་ཀྱི་སྐབས་འདྱིར་སྱིད་སངོ་དབུས་བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་དང་། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལྷན་འཛོམས་ཡོད་ཐགོ་ལེགས་པའྱི་
གཏང་རག་དང་མ་འོངས་འཕྲྱིན་ལས་མུ་མཐུད་ཡོང་བའྱི་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པ་ོདང་།ཤབོད་སོང་ཚ་ེརྱིང་མཆེད་ལྔ་ད་ེརྱིང་
ཉྱིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་པ་ཙམ་སན་འདནེ་ཞུ་རྒྱུ་ཐུགས་གཏན་འཁལེ་སངོ་ན། གོང་གསལ་དུས་ཐགོ་གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་དུ་ངསེ་
ཕབེས་ཡོང་བ་ཞུ།ཤང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་སད་པ་ད་ེད་ེརེད།ཤད་ེཡྱིན་དུས་ངས་གཙ་ོབ་ོཞུ་རྒྱུ་གནད་འགག་
དང་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཐུག་དུས།ཤ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་དང་གནད་དོན་ད་ེཚ་ོག་པར་
ཡྱིན་ནའང་མ་ཎྱི་བགང་བགང་བས་ནས་བགང་བསྡད་པ་དང་།ཤད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིར་ལས་
བསྡོམས་ནང་དུའང་བཀའ་འབེལ་དང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་ཐུན་མོང་ནས་ཟེར་ནས་འབྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རདེ་དམ།ཤཡང་ན་འབྱི་མྱི་དགསོ་པའྱི་གནད་འགག་ད་ེགང་ལ་ཐུག་པ་རདེ།ཤད་ེགཅྱིག་ཡྱིན།ཤདའེ་ེམཇུག་ནས་ད་ལྟ་གོང་ནས་འཕྲསོ་
མ་ཐག་པའྱི་གནད་དོན་ཐགོ་ལ་འགྱིག་པ་རེད་དམ་མ་རདེ།ཤལྷ་རདེ་དམ་འད་ེརེད། ངས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།ཤད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་
བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འག་ོབཙུགས་པ་དང་།ཤཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཕོགས་རྱིས་ཟེར་ནས་ཚིག་ད་ེབེད་སོད་རྐྱང་
རྐྱང་བཏང་པ་རེད་དེ།ཤཉྱི་མ་གཅྱིག་ལ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཕོགས་རྱིས་བས་མ་མོང་།ཤད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་ཆུང་ཕབ་པ་
ཡྱིན་ན་འད། སུ་ཕབ་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ།ཤས་ོས་ོདུས་ཚདོ་ཁམོ་ན་བཅར་གྱི་ཡོད།ཤམ་ཁམོ་ན་བཅར་གྱི་མེད།ཤཡྱིན་ནའང་བཅར་ནས་
གནད་དོན་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལེགས་ཉེས་བངས་དོར་དང་བཟང་ངན་དབ་ེའབེད་ད་ེའད་གང་ཡང་ཞུ་མ་མོང་།ཤཡྱིན་ནའང་ཡང་ནས་
ཡང་དུ་གསུང་ཡོང་དུས།ཤགནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གསལ་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།ཤད་ེདག་གྱི་ལམ་སོལ་ད་ེ
ཆསོ་སྱིད་ཟུང་འབེལ་དང་འབེལ་ནས་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆནེ་པ་ོནས་མར་འབེལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན།ཤདེས་ན་ཚ་ེརྱིང་མཆེད་ལྔ་དང་།ཤད་
ལ་ོགསར་དུ་གསོལ་ཕགོས་སད་སའྱི་གཉན་ཆནེ་ཐང་ལྷའྱི་སྐུ་རནེ་ལ་སོགས་པ་ད་ེཚོའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེགང་འད་བས་ཏ་ེཡོང་བ་རདེ་
ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།ཤརྒྱུན་རྱིང་པ་ོབས་ནས་ཡོང་བ་རདེ་དམ།ཤཐུང་ཐུང་བས་ནས་ཡོང་བ་རེད།ཤད་ེནང་བཞྱིན་སྐུ་རནེ་ས་ོསོའ་ི
དདོ་ཆ་ེཆུང་ད་ེདག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་འགལེ་བཤད་གཡས་ནས་བརྒྱབ། གཡོན་ནས་བརྒྱབ། མང་
དག་ཅྱིག་གསུང་གནང་སོང་སྟེ།ཤངས་ཞུ་རྒྱུ་སྙྱིང་པ་ོདེ།ཤབཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ཟེར་བ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།ཤདེའྱི་འོག་ནས་འགོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགཅྱིག་པ་ོབེད་སོད་བཏང་ནས་གསུངས་པ་
ཙམ་གྱིས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་དན་གྱི་ཡོད།ཤགང་ཡྱིན་ཟེར་ན།ཤཐ་སྙད་ད་ེབེད་སོད་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་གཏོང་གནང་པ་རེད།ཤདེའྱི་ནང་
དུའང་ཡོད་པ་རདེ།ཤལས་བསྡམོས་དའེྱི་ནང་དུ་གཞུང་བསྟེན་ཆསོ་སངོ་ཁག་གྱི་སྐུ་རནེ་རྣམ་པར་གསོལ་ཕགོས་དདོ་རདེ།ཤགཞན་པ་
མཚན་དདོ་དང་ཆ་ེམཐངོ་བརྩྱི་རྒྱུའྱི་ལམ་སལོ་ད་ེག་པར་ཡྱིན་ནའང་ཡངོ་ཆགོ་གྱི་རདེ།ཤགསོལ་ཕགོས་དདོ་ད་ེད་ལྟ་བཙན་བལོ་བོད་
མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆ་ེམྱི་ད་ེཚོས་བསྣམས་ཕེབས་ཀྱི་འདུག་གཱཤབཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཆ་རྐྱནེ་དང་
ད་ེནང་བཞྱིན་འཛིན་སོང་སྱིག་གཞྱི།ཤལས་བདེ་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི།ཤདེའྱི་འོག་གནས་རྱིམ་ག་རེའྱི་འོག་ལ་ཡོད་པ་
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རེད།ཤདཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གནས་རྱིམ་མཐོ་དམན་དབང་གྱིས་ཕྱིན་པ་རེད་ཟེར་ནས་མདང་དགོང་
གསུངས་པ་རེད།ཤད་ལྟ་ངས་རོག་རོག་ད་ེད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད།ཤད་ེཚ་ོགནས་རྱིམ་ག་ར་ེཟེར་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་རེད།ཤའདྱི་ད་ལྟ་ང་
ཚའོྱི་མང་གཙོའྱི་གཞུང་གྱི་འོག་ནས་ག་པ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་བ་ད་ེརེད།ཤརོབ་ཙམ་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ཟེར་ནས་རོག་
རོག་གཅྱིག་ལ་བཞག་པ་མ་ཡྱིན་པ།ཤདངོས་གནས་ཀྱི་ཚིག་འདྱི་དང་ཆ་རྐྱེན་འདྱིའྱི་འོག་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་གདའ་ཟེར་རྒྱུ་
ཞྱིག་ཁ་གསལ་པ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་ན།ཤཚང་མ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་ས་རེད།ཤད་ེམ་གཏོགས་འཁྲུགས་རྐྱང་རྐྱང་ཐེབས་
ནས། དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པ་ད་ེཕེབས་ནས་གོས་ཚགོས་མ་ཚར་བར་དུ་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་ད་ེགེང་བསྡད་
སོང་།ཤའགེལ་བཤད་མང་པ་ོབསོན་གནང་སོང་སྟེ།ཤདོན་དག་མང་དུ་མང་དུ་འག་ོབསྡད་རྒྱུ་དང་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་སྡོད་
ཀྱི་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་དནོ་དག་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོམང་གཙོའྱི་གཞུང་རེད།ཤམང་གཙོའྱི་གཞུང་གྱི་འོག་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་
འག་ོདགསོ་པ་རདེ།ཤཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རྐྱནེ་ག་རེའྱི་འགོ་ནས་གནས་རྱིམ་སད་ཡདོ་པ་རདེ།ཤགནས་རྱིམ་ད་ེག་ར་ེཟརེ་བ་ད་ེ
རེད།ཤཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༩ཤནས་སྔོན་མ་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་གནས་རྱིམ་གང་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཕྱིར་བསྡུ་བས་ཏེ།ཤང་ཚ་ོདེང་
དུས་ལམ་སོལ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ཡོང་བ་རེད།ཤདེ་ཡྱིན་དུས་གནས་རྱིམ་ཟེར་བའྱི་ཐ་སྙད་ད་ེབེད་སོད་
གཏོང་གྱི་ཡོད་དུས།ཤགནས་རྱིམ་ག་ར་ེཟརེ་བ་ད་ེརདེ་ཟེར་ནས་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 

ད་ེནས་ཁ་འཐོར་གྲྭ་བཙུན་འཚ་ོསྣོན་ཟེར་བ་འདྱི་རེད། འདྱི་ལ་བསྙེན་མཚམས་སྡོད་མཁན་ཟེར་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་འདུགཤ
ད་ེཡྱིན་དུས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གྲྭ་བཙུན་འཚ་ོསྣནོ་སད་ས་ད་ེཚ།ོཤདངོས་གནས་མཚམས་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ་དམ།ཤཡང་ན་དེང་དུས་ཀྱི་ད་རྒྱ་བརྩེས་ནས་རྱི་འགམ་ལ་སྱི་ཚོགས་ལ་དཀྲུག་ཤྱིང་བརྒྱབས་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ེཚ་ོ
ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ།ཤངས་ཤེས་ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ནས་སྐབས་སྐབས་སུ་མྱི་ད་ེའད་ཐུག་ཡོང་
གྱི་འདུགཤཡར་རྱི་རྩ་ེལ་བསྡད་ཡོད་ཟརེ་གྱི་འདུགཤགསུང་ཆོས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་མར་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཟརེ།ཤཟླ་བ་ག་ཚོད་ཡྱིན་ན་
ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྒརོ་མ་ོཞྱིག་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་ཟརེ།ཤད་ེབངས་ནས་ཤ་བཙ་ོགཅྱིག་བདེ་ཀྱི་ཡོད། གཉྱིས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་བ་
ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུགཤངས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་འཆད་ཀྱི་ཡོད།ཤད་ེཡྱིན་དུས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཐ་ོཞྱིག་བརྒྱབ། གཅྱིག་
བེད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་བ་ཙམ་གྱིས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་ལ་བསྙེན་མཚམས་པ་ངོས་འཛིན་བེད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ།ཤ
དངསོ་གནས་ད་ེཚ་ོབཞུགས་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ།ཤད་ེནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་ཡྱིད་ཆསེ་དང་
བོ་གཏད་མང་པོ་ཞྱིག་བེད་དུས།ཤབསྙེན་མཚམས་པ་དེ་ཚོར་གྲུབ་རགས་གཏོང་མཁན་རྱིགས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད།ཤ
གཅྱིག་ཡར་རྱི་ལ་བཞུགས་ཏ་ེསྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་དངོས་གནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། གྲུབ་རགས་གཏངོ་མཁན་མྱི་འད་བ་མྱི་འད་བ་ད་ེ
འད་འཐནོ་དགོས་པ་རདེ།ཤད་ེའད་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད།ཤད་ེཚོར་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་རེད།ཤཡང་ན་དངུལ་སད་པ་ཙམ་
གྱིས་འགྱིག་བསྡད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ཆ་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ།ཤདེང་སང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འགན་མེད་མཁན་ཚོགས་པ་
སྱིག་འཛུགས་གང་ལ་མེད་མཁན་འཁྱམ་སྡདོ་མཁན། གྲྭ་བཙུན་ཡྱིན་ནའང་རདེ།ཤམྱི་མང་ཡྱིན་ནའང་འད།ཤད་ེཚསོ་དཀྲུག་ཤྱིང་རྐྱང་
རྐྱང་བརྒྱབས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ད་ེཟ་ང་ེཟྱིང་ང་ེམང་པ་ོཞྱིག་བཟོ་སྡོད་ཀྱི་འདུག་གཱཤད་ལྟ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བསྙེན་མཚམས་ལ་
བཞུགས་བསྡད་ཡོད་ཟརེ་ནས་ལྟ་བསྡད་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ།ཤདངེ་སང་ཆ་རྐྱེན་ཚང་མ་ལ་ཡོད་པ་རདེ།ཤད་ེཡྱིན་དུས་ཆོས་རྱིག་ལས་
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ཁུངས་ཀྱིས་སྟངས་འཛིན་གང་འད་བས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད།ཤད་ེནས་མར་ཛ་དག་སྨན་བཅོས་རགོས་སརོ་ཟེར་བ་ད་ེརདེ།ཤརྩྱིས་ལ་ོ
འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཙུན་མ་ཞྱིག་ལ་ཛ་དག་སྨན་བཅོས་གནང་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསལ་གྱི་འདུགཤགཞན་པ་གསལ་གྱི་མྱི་འདུགཤ
ད་ེཡྱིན་དུས་གཞན་པ་ཞུ་མཁན་མ་བྱུང་པ་རདེ་དམ།ཤཡང་ན་ཛ་དག་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཞུས་ཏ་ེཆ་རྐྱནེ་མ་འདང་ནས་ཕྱིར་
སོག་བས་བཞག་པ་རདེ་དམ།ཤགང་རདེ། སྔནོ་མའང་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤགནད་དནོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་དུས། རང་རྱིགས་རདེ་ཟེར་
ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཚོས་སྐབས་ད་ེདུས་འགེལ་བཤད་ད་ེགནང་སོང་།ཤགནད་དོན་ཁ་ཤས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་དེ་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དུས། རང་རྱིགས།ཤགང་ལྟར་བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས་སད་ཀྱི་མ་རེད་
མདོག་མདོགཤདེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ད་ེཆོས་སྡ་ེཁག་ལ་ཡོད་མཁན་ཚང་མ་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་རེད་
ཅེས་གསུངས་སོང་།ཤད་ེཡྱིན་དུས་གཙ་ོབོ་ཞུ་རྒྱུ་དེ། རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཙུན་མ་ད་ེམ་གཏོགས་སུ་གཅྱིག་ཀང་ཞུ་མཁན་མ་
བྱུང་བ་རདེ་དམ།ཤཡང་ན་ཆ་རྐྱེན་མ་འདང་བ་རདེ་དམ།ཤག་འད་ཆགས་རེད།ཤད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤད་ེནས་མར་ག་པར་སབེ་ཀྱི་ཡོད་མདེ་
ངས་མྱི་ཤེས། ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།ཤསྱིར་བཏང་ང་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱིས་ཡང་སྱི་འཐུས་
རྒན་པ་རེད། ད་དུང་བཤད་སྡོད་ཀྱི་འདུག་གསུང་མདོག་ཁ་པ་ོརེད།ཤཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།ཤ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་
པའྱི་སྣེ་ཤན་ལས་བེད་གཅྱིག་བསྐོས་པ་དེ། མཚུར་ཕུ་བ་བང་རང་གྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་བསྐོས་པ་རེད་དམ།ཤབོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་བསྐོས་པ་རདེ།ཤག་ར་ེབས་ནས་བསྐསོ་པ་རེད།ཤབསྐསོ་བཞག་པ་དེས་ཕ་གྱིར་རམ་
འདེགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་ཁངོ་རྣམ་པ་ཕར་ཚུར་ཕེབས་སྐབས། ཞ་ེས་འད་མ་ཞུས་ན། མྱི་ལྷག་མ་འད་ཞྱིག་ཆགས་
སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ།ཤག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤནུས་པ་ག་ར་ེའཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤཕར་ཕོགས་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ག་ཚོད་
སར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤདོན་དག་ངོ་མ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་འདོད་ཅྱིག་བྱུང་སོང་།ཤདེ་ནས་མར་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་
མཐའ་མ་དེར་ཁྱབ་ཁོངས་རང་སངོ་སྡ་ེཚན་ཁག་གྱི་གནས་བབས།ཤངས་གོང་ནས་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཚགི་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ་སནོ་གང་
ཡང་ལྟ་ཡྱི་མེད།ཤཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལ་ཚིག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱིས་འདུགཤའདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རང་སོང་སྡ་ེཚན་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་
པ་ཝར་ཎཱ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་།ཤབོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་།ཤལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་།ཤནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་
གཅསེ་སོང་ཁང་བཅས་ནས།ཤརྩྱིས་ལོའ་ིནང་ལས་དནོ་ཇྱི་སྒྲུབ་ས་ོསོའ་ིལས་བསྡམོས་རྒྱས་པ་འདྱི་ག་བརྒྱུད་ཕུལ་འབརོ་བྱུང་བའྱི་
ནང་གསལ་ལྟར། སྱིག་འཛུགས་དང་ལས་དོན་སོགས་ཀྱི་གནས་བབས་གང་ཅྱིར་དབར་གྱི་ཆུ་བ་ོལྟར་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ངང་
འདུག་ལགས་པ་གསལ་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་རྱིག་གཞུང་སྡ་ེཚན་ད་ེཚོས་ཕག་ལས་གནང་བསྡད་པ་བསྔགས་འསོ་པ་
མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེཤེས་ཀྱི་ཡོད་ལ། ད་ེཚོར་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།ཤབོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།ཤམྱི་གངས་
ཚད་འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ཆ་རྐྱེན་བཞག་དུས།ཤམྱི་ཉེར་དགུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་དུས།ཤམྱི་བཅུ་
གསུམ་བཅུ་བཞྱི་མ་གཏོགས་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།ཤད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་དབར་གྱི་ཆུ་བ་ོབཞྱིན་ག་པར་ག་ར་ེརྒྱས་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད།ཤདཔ་ེགཅྱིག་བཞག་རོགས་གནང་། ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་ཡར་རྒྱས་
ཤྱིག་ཕྱིན་བསྡད་པའྱི་དཔེ་གཅྱིག དེ་ནང་བཞྱིན་ཝར་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སོབ་གཉེར་བ་ད་ེཚོ་ལ་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རེད།ཤཁ་ོརང་ཚོའྱི་གནས་བབ་ཏག་ཏག་སྡོད་མྱི་ཐུབ་མཁན་ད་ེཚོར་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རེད།ཤབྷུན་ཏར་དག་ེའོས་
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སོབ་གྲྭ་ཚུན་ཆད་ད་དུང་བྷུན་ཏར་ལ་ས་ོམ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདའྱི་སྒང་ལ་བསྡད་བཞག་དུས།ཤདབར་གྱི་ཆུ་བ་ོལྟར་གང་
འད་བས་ནས་རྒྱས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།ཤག་རེ་རྒྱས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།ཤསོབ་གཉེར་བའྱི་ངོ་བོ་དང་།ཤསོབ་སོང་།ཤའཚོ་བ་ཡར་
རྒྱས།ཤསྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱས་ཡོད་པ་རདེ་དམ།ཤག་ར་ེརྒྱས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ།ཤབདོ་ཀྱི་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་འདྱི་ལ་
ཡོད་པ་རེད། རྒྱས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད།ཤའཛུགས་སྐྲུན་ད་ེཚ་ོཉྱི་མ་ར་ེར་ེབཞྱིན་ཡར་རྒྱས་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོསྡོད་ཀྱི་འདུགཤད་ེཕན་
ཆད་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་མེད།ཤཡྱིན་ནའང་སྔོན་མ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤངས་ད་ེཕགོས་རྱིས་མྱིན།ཤདངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན།ཤ
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བོད་ཀྱི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ལ་མཐུན་རྐྱནེ་དང་རོགས་རམ་སར་ནས་ཕག་དཔ་ེབླུ་རྒྱུ་དང་།ཤཆ་རྐྱནེ་མང་པ་ོཞྱིག་
སྐྲུན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེཤགཡུང་དྲུང་བོན་དང་འབལེ་བའྱི་དཔ་ེཆ་ག་ཚདོ་བླུས་ཡོད་པ་རདེ།ཤབླུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་འདུག་ཟརེ་ནས་ཆསོ་
རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ད་ེགསུངས་སོང་།ཤམཇུག་ལ་བརྩད་གཅོད་བཏང་དུས་ཤཤར་ར་ེརྱིན་པ་ོཆེའྱི་གསུང་འབུམ་གཅྱིག་ཉསོ་འདུགཤ
དབེ་འཚོང་མཁན་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་བཙོང་མ་ཐུབ་པར་སྐོར་ར་བརྒྱབས་ནས་འག་ོབསྡད་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ེམ་གཏོགས་ཆེད་
དུ་དམྱིགས་ནས་བོན་པོའ་ིབཀའ་འགྱུར་དང་བརནེ་འགྱུར་ད་ེཚ་ོདེང་སང་༸སབས་ར་ེཡོངས་འཛིན་སོབ་དཔོན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་
དག་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱི་བཟུང་།ཤབོད་གངས་ཅན་ཞྱིང་དུ་སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད་དེ།ཤདེ་ཚོ་བླུ་
བསམ་པའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་ཡོད་ས་རེད་བསམ་བསམ་གང་ཡང་ཚོར་མ་སོང་ཟེར་ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།ཤད་ེམ་གཏོགས་བ་མ་
ག་གེ་མ་ོདང་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དཔ་ེཆ་གལ་ཆེན་པོར་བརྩྱིས་ནས་པར་སྐྲུན་དང་བླུ་ཡོན་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
ཐབས་ཤེས་མང་པ་ོབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མཐངོ་སོང་།ཤད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྔོན་མ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ། ད་ལྟའང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།ཤལན་ད་ེམ་
གཏོགས་འབོར་གྱི་མ་རེད་དེ། ད་ེརྱིང་ལན་མྱི་དགོས།ཤཕག་བསྟར་་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ན་གནང་རོགས་གནང་།ཤཚོར་སྣང་ད་ེ
ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤསོན་འཛུགས་གང་ཡང་མྱིན།ཤལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་རེད།ཤལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་
མེད། ཡྱིན་ནའང་དབར་གྱི་ཆུ་བོ་ལྟར་རྒྱས་བཞྱིན་པ་ད་ེག་ར་ེཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤརྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ།ཤདེང་སང་
ཡག་པ་ོཡོད་རྒྱུ་རདེ།ཤསྔནོ་མ་ང་ཚོའྱི་ལས་བསྡམོས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐགོ་ལ་མ་གཏགོས་བོད་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ།ཤམྱིང་
ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་རེད།ཤསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་སོན་འཛུགས་མང་པ་ོགནང་དགོས་ཐུག་པ་རེད།ཤད་ེཡྱིན་དུས་ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་
རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ལས་བེད་ད་ེཚ་ོག་ཆ་སར་ཡོད་པ་རེད།ཤང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཡོད་པ་
རདེ།ཤང་ཚ་ོལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕྲད་པ་རེད།ཤཐུགས་འགན་བཞེས་མཁན་ཐུགས་མ་ཚིམས་པར་ཤ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཚུན་ཆད་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་སོང་།ཤན་ནྱིང་སྙན་གསན་ཞུས་རེས་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་ཕབ་ནས་གནང་སོང་།ཤཡྱིན་
ནའང་དནོ་དག་སྡ་ེཚན་ཞྱིག དཔརེ་ན་རནེ་བཞེངས་དང་ལྷ་བྱིས་སྡ་ེཚན་ལྟ་བུ།ཤད་ེནང་བཞྱིན་གནད་འགག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ།ཤ༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པོས་དགོངས་པ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆནེ་པོར་གཟྱིགས་ནས། དཔརེ་ན་རནེ་བཞེངས་ཆནེ་མ་ོབཞུགས་པའྱི་གནས་
སྐབས་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།ཤཁངོ་གྱིས་མཐུན་རྐྱེན་གང་དགོས་པ་ད་ེཐད་ཀར་སར་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཅེས་བཀའ་ནན་པ་ོགནང་པ་འདྱི་
ཚ།ོ ད་ལྟ་དབར་གྱི་ཆུ་བ་ོབཞྱིན་དུ་རྒྱས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ་དམ།ཤདགུན་གྱི་ཆུ་བ་ོབཞྱིན་དུ་འག་ོསྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།ཤགང་ལ་ཡོད་
པ་རེད།ཤརྱིག་པ་ོབྱིས་ན་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རེད།ཤཡྱིན་མདོག་ཁ་པ་ོདཔ་ེབྱིས་འདུགཤགང་ལྟར་འདྱི་ལ་མྱིང་སྨོས་པའྱི་སྡ་ེཚན་དེ་ཚོའྱི་
དཔ་ེམཚནོ་ར་ེར་ེབཞྱིན་བཞག་རྒྱུ་མེད་ནའང་།ཤདཔ་ེམཚནོ་ར་ེར་ེངསེ་པར་དུ་བཞག་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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རྱིས་མེད་སྐོར་ད་ེརེད།ཤདཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་མཁས་པ་རེད།ཤརྱིས་མེད་སྐོར་ལ་མང་པ་ོགསུང་གྱི་
འདུགཤསྔོན་མའང་གསུངས་པ་རེད། ད་ལྟའང་གསུང་གྱི་འདུགཤདེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ད་ེརྱིང་གཙ་ོབ་ོགང་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟེར་ན།ཤ
རྱིས་མེད་ཟེར་བ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་གནའ་སྔ་མ་ོནས་ལོ་རྒྱུས་བགངས་ཏ་ེང་ཚོའྱི་ཆོས་ཚོགས་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།ཤཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༠༣ཤལོར་ཆསོ་ཚོགས་ཐངེས་བརྒྱད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཝར་ཎཱ་སྱི་ལ་མཁྱནེ་ཀངོ་མཆགོ་གསུམ་ནས་འག་ོབཙུགས་ཏ་ེཞུས་པ་
རེད།ཤཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དེ་གོ་ཡྱི་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད།ཤགོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གོ་ཡྱི་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། 
མཁྱེན་བརྩ་ེཆསོ་ཀྱི་བ་ོགོས་དང་།ཤཀངོ་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།ཤགཏེར་སྟོན་མཆོག་གྱུར་གྱིང་པ་སོགས་གཞྱི་རྩར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་
ནས་མར་ཞུས་པ་རེད།ཤད་ེདུས་ང་ཚོས་ཀང་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤདཔེར་ན།ཤག་རྒྱ་ཁྱུང་སྤྲུལ་འཇྱིགས་མེད་ནམ་མཁའ་ར་ོར་ེལྟ་བུ་ཡྱིས།ཤ
ག་འད་ཞྱིག་གསུངས་འདུག་ད་ེཚ་ོབཞག་དགོས་པ་རེད་ཟེར་དུས། མྱི་མང་ཉུང་བྱུང་སྟ་ེའཇོག་ཐུབ་མ་སོང་།ཤད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེ
འདའྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་པ་ཆོས་ལུགས་གང་ལ་ཡོད་ཀང་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དཔེ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།ཤདངོས་གནས་ཀྱི་
རྱིས་མེད་ད་ེངས་ད་ེཚ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུགཤད་ནངས་གསུང་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་ན།ཤའདྱིའྱི་ནང་དུ་བྱིས་པའྱི་རྱིས་མེད་ལབ་རྒྱུ་ད་ེ
ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཡོད་ས་མ་རདེ།ཤད་ེཡྱིན་དུས་མཚན་ཉྱིད་གྲྭ་ཚང་ལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེཆསོ་རྱིག་བཀའ་
བོན་གྱིས་ཆ་ཚང་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ེཡྱིན་དུས་རྱིགས་ལམ་སོབ་གཉེར་ཁང་རྱིས་མེད་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་གཙ་ོབོ་ཞྱིག་རེད།ཤ
ད་ེགཞྱི་རྩར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ལ་རྱིས་མེད་ཟེར་ནས་ཐ་ོབརྒྱབ་པའྱི་དགོན་པ་དང་གྲྭ་པ་དེ་ཚོས་ཆོས་ལུགས་གཅྱིག་ལ་
རྱིས་མེད་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ།ཤགཉྱིས་ལ་རྱིས་མེད་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤཡང་ན་ག་འད་བས་ཏ་ེསོབ་གཉེར་གྱི་ཐགོ་ནས་ཟེར་
གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤཞྱིབ་འཇུག་འད་ཞྱིག་བས་ཏ་ེཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྩ་འཛིན་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་གཏན་ལ་ཕབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་
དམ།ཤད་ེམ་གཏོགས་གང་དན་དན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཟ།ོ ད་ལྟ་རྱིས་མེད་ཡྱིན་ཟེར་ནས་སང་ཉྱིན་བོན་པ་ོཡྱིན་ལབ། གནངས་ཉྱིན་རྙྱིང་མ་
ཡྱིན་ལབ།ཤདངེ་སང་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་རྙོག་ག་མང་པ་ོམྱི་འདུག་མ་གཏོགས།ཤསྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་ཚགོས་འཚགོས་པའྱི་སྐབས་
ལ་ཁྱོད་བོན་པ་ོཡྱིན་ནམ། རྙྱིང་མ་ཡྱིན་ནམ་ཟེར་ནས་མཇལ་དར་དང་སྐུ་ཡོན་འད་ཨ་ེརག་བལྟས་ནས་བ་ཕ་བོང་གྱི་བཟ་ོའད་བས་
ཏ་ེའག་ོབསྡད་ན་ཏག་ཏག་མྱི་སྡོད་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་པཱ།ཤསྔོན་མ་ང་ཚ་ོསྐབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་གོས་ཚོགས་འག་ོབཙུགས་དུས་ནས་ང་
ཚ་ོསྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཞུས་པ་རེད།ཤསྐབས་ད་ེདུས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཁྱེད་རང་ཚ་ོཆབ་སྱིད་པ་ཚོས་
ཚགི་བེད་སོད་གཏངོ་བསྡད་པ་མ་གཏོགས་ང་ོམ་ད་ེད་ེམ་རདེ་གསུངས་སོང་།ཤདེའྱི་རེས་ལ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་མྱི་ཉམས་གོང་
འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་ནས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཉྱི་མ་ད་ེརྱིང་བར་དུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་
བཤད་བསྡད་པ་དེའྱི་ནང་དུ། རྱིས་མེད་བཤད་ནས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་དང་གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་སོགས་ཚང་མ་མར་འཐེན་དགོས་
ཐུག་པ་རེད།ཤད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་གསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་རེད།ཤརྱིས་མེད་ནས་མར་འཐེན་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ེཡྱིན་དུས་
འདྱི་སྙྱིང་ར་ེམདོག་ཁ་པོ།ཤདེང་སང་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རྱིས་མེད་ལབ་ན། ཚང་མས་གུས་བཀུར་དང་བརྩྱི་བཀུར་བེད་ཀྱི་ཡོད་
པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་ཡོད་དུས།ཤད་ེལབ་ན་ཡག་ས་རདེ། ང་བོན་པ་ོཡྱིན་ལབ་ན་སྡུག་པ་ོརདེ་འདུག་ལབ།ཤང་རྙྱིང་མ་ཡྱིན་ལབ་
ན། ཁ་ོཡང་ཕོགས་རྱིས་ཅན་ཞྱིག་རེད་འདུག རྙྱིང་མ་རེད་འདུག་ཟེར་བའྱི་བཟ་ོའད།ཤད་ེའད་དགོངས་མཁན་ཡོད་ས་རེད།ཤད་ེཡྱིན་
དུས་དོན་དག་ཆོས་ལུགས་གཅྱིག་ལ་རྱིས་མེད་ཡྱིན། གཉྱིས་ལ་རྱིས་མེད་ཡྱིན། གསུམ་ལ་རྱིས་མེད་ཡྱིན།ཤཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོ
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བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་ལ་རྱིས་མེད་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་དེས་དཔེར་ན། བོན་པ་ོལྟ་བུ་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ག་
དུས་འཁྲུངས་པ་རེད།ཤམཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་སུ་རེད་དྱིས་ན། ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད།ཤད་ེཤེས་ཀྱི་མེད་ན། 
རྱིས་མེད་ཟེར་བ་ད་ེགང་འད་བས་ཏ་ེལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤཞྱིབ་འཇུག་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་
འདུགཤགསུང་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱི་ནས་ཚུར་ཐོ་ཞྱིག་སད།ཤད་དུང་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ཚིག་གཅྱིག་བེད་སོད་
བཏང་སོང།ཤསྐབས་དང་དུས་ལ་སར་དགོས་ཟེར།ཤསྐབས་དང་དུས་ལ་སར་དགོས་པའྱི་རྱིས་མེད་ད་ེག་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་
ཞུ་དགོས་སམ།ཤམྱི་ད་ེད་ེརྱིང་ང་རྱིས་མེད་ཡྱིན་ལབ་དུས་ཡྱིན་པ་དང་། སང་ཉྱིན་མྱིན་ལབ་དུས་མྱིན་པ་བེད་དགོས་པ་རེད་དམ།ཤ
སྐབས་དང་དུས་ཞེས་པའྱི་སྐབས་དེ་གང་རེད།ཤདུས་ད་ེགང་རེད།ཤད་ེཚོ་ལ་ཐུགས་སྣང་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་འདུགཤསྱིར་
བཏང་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་གོང་ནས་གེང་སོང་བྱུང་སོང་སྟ།ེཤཡྱིན་ནའང་ནན་པ་ོདང་གསལ་པ་ོཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་
བསར་དུ་ཞུ་དགོས་ཐུག་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག ད་དུང་སྱི་འཐུས་བཅུ་ལྷག་བསྡད་ཡོད། འདྱིའྱི་རེས་སུ་མཚན་ཐ་ོཞུ་ཡྱི་མྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ལ་འདྱི་ངས་ལན་ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་འདུག་པས། ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོའདྱི་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ཟབ་སོང་ཡོད་ས་དརེ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སྔནོ་འགོའ་ིཚུལ་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྱི་
གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་བཀའ་གནང་སངོ་། འདྱི་ད་ེད་ེབཞྱིན་དུ་རདེ་ཅསེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་རྒྱུད་སྨད་ལ་ཡདོ་པ་འདྱི་བཀའ་གནང་
གྱི་ཡོད་ན། སོབ་ཚན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་འཁྱིད་རྒྱུ་ད་ེདག་གལ་ཆེན་པ་ོབས་ཏེ་ཡོད་བཞྱིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་མ་
ཡྱིན་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་འདྱི་སྔོན་ལ་བོད་ཡྱིག་ཁྱིད་དང་མྱི་འཁྱིད་
མཁན་ད་ེགཅྱིག་བས་ན་མྱི་འཁྱིད་མཁན་སོབ་འཁྱིད་བ་རྒྱུ་ད་ེམང་བ་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། ད་ེདག་ས་གནས་ས་ོསོ་རང་ནས་ཚོགས་
ཆུང་བཙུགས་སོབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་གདན་འདེན་ཞུས། ད་ེའད་བསྡད་ཡོད་སྟབས་ད་ལྟ་བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་འདྱི་སྔོན་འགོའ་ིཚུལ་
དུ་ཁྱིད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་འདྱི་ངེས་པ་བརན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་མྱི་འདུག ཕལ་ཆེར་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་
རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་བཀའ་གནང་པ་འདྱི་དག་ད་ེག་རང་རེད་ཅེས་ངོས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རེས་སུ་འདྱི་དག་འབོད་
བསྐུལ་དང་གང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རུང་མར་ཞུ་ཐུབ་པ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགནོ་ཆནེ་པའོ་ིབཀའ་སོབ་དབེ་གཟུགས་མང་པ་ོཡོད་པ་འདྱི་དག་དཔརེ་བགངས་ནས་མང་
པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང། ང་ཚ་ོབཀའ་བོན་མྱིང་འཁྱེར་མཁན་རྣམ་པ་གཙོས་འདྱི་དག་གྱི་ཐོག་ལ་སོབ་སོང་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་ཞུ་རྒྱུ་
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དང་། གཞན་པ་ཚོས་གོང་དུ་བཀའ་གནང་པ་བཞྱིན་དུ་གང་ལྟར་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་སོབ་རྱིན་པ་ོཆེ་འདྱི་དག་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་
ཐུགས་རྒྱུས་ཡོད་པ་དང་སོབ་སངོ་གནང་དགོས་པའྱི་བཀའ་གནང་པ་བཞྱིན་དུ་རདེ་ཅསེ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བདུན་པའྱི་བཅུ་དགུ་ལ་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། འདྱི་ད་ེའད་རེད་འདུག འདྱི་བར་ལམ་གཅྱིག་
ནས་རོགས་དངུལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལ་སྱིར་བཏང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཆེ་བ་ད་ེཚ་ོལོགས་བཀར་དང་། ད་ལྟ་མྱི་སྒེར་ལྟ་བུ་
དང་ཁྱྱིམ་ཚང་བ་ེབག་པ་ལྟ་བུ་ཁ་ཤས་ལ་ཐུག་སྡདོ་མཁན་གྱི་རྱིག་གཞུང་སྒྱུ་རྩལ་དང་རྱིག་གནས་ཆུང་ཚགས་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་ཆོག་པ་རེད། དེ་དག་རྩ་མེད་དུ་མྱི་འགོ་བ་དང་ད་ེཚོའྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་ཏེ་རོགས་སོར་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཐོན་པ་རེད། འདྱི་
གསལ་བསགས་བས། འདེམས་སྒྲུག་བེད་སྟངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་ད་ེདག་ཡོངས་རོགས་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་རེད། ཁྱད་ལས་པའྱི་
ང་ོབ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་ལྡན་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་ཚོགས་དྲུང་གྱི་ང་ོ
བ་ོཙམ་མ་གཏོགས་མང་ཆེ་བ་ད་ེའད་བས་ཏེ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཡྱིན་སྟབས་གསལ་བསགས་རང་གྱི་ནང་ལ་མ་དངུལ་འདྱི་ཕལ་
ཆེར་ཁྱི་ལྔ་ནས་འབུམ་གསུམ་བར་དུ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་འབུམ་གཅྱིག་གྱི་འོག་ལ་ཡྱིན་མཁན་རྱིགས་ཆེད་དུ་གཉེར་
ནས་ང་ོའཕྲད་ཀྱི་ངག་རྒྱུགས་དེར་བཅར་མྱི་ཐུབ་མཁན་ད་ེའད་ཡོད་ན། ཞལ་པར་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཆོག་པ་འདྱི་ཆ་རྐྱེན་ནང་དུ་
འཁདོ་བསྡད་ཡོད་འདུག གཉྱིས་ལ་ཞལ་པར་གྱི་ཐགོ་ནས་ང་ོའཕྲད་གནང་འདུག འདྱི་གཉྱིས་པ་ོཚུད་མཁན་གྱི་ཁངོས་སུ་མྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚུད་མཁན་འདྱི་ཁ་ོགཉྱིས་བརྩྱིས་པས་ ༣༤ བྱུང་བའྱི་ཁོངས་ནས་ཡར་རྩེ་བཏོག་བས་ཏེ། གང་ལྟར་མྱི་ ༡༣ 
ཞྱིག་ཚུད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་འདྱིས་ད་ལྟ་རུ་སོག་སོབ་ཡོན་དང་འབལེ་བའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་གནང་སོང་། ངས་
འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འགེལ་བརོད་མང་པ་ོཞུ་འདོད་མེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ེདག་ཡོངས་རོགས་མགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་ངས་བསྡོམས་
ཤྱིག་བརྒྱབས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ངས་ལན་རྒྱག་ཕོགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་ཡྱིད་མ་རངས་པའྱི་གཟྱིགས་
ཚུལ་དེ་འད་བྱུང་པ་འད། ད་ེདག་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་ཀག་ཀག་གཏོལ་མེད་བས་པ་དེ་འད་མྱིན། མྱི་ཚང་མ་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་
མཚུངས་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། མཚམས་ར་ེསྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་མཐ་ོདམན་རྱིགས་ཤོར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏོགས། ཆདེ་
དུ་མངགས་ནས་བཤད་པ་མྱིན། གལ་སྱིད་ད་ེའད་བ་བྱུང་ཡོད་ན། རང་ཉྱིད་ཀྱི་ངོས་ནས་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་རང་ཡྱིན། རུ་སོག་
སོབ་ཡནོ་གྱི་སྐརོ་ལ་འཕྲསོ་པ་འདྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་དང་ད་ེདག་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་དངསོ་གནས་རདེ། ཡྱིན་ནའང་
ད་ལྟ་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་རྱི་བརྒྱུད་ད་ེདག་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོ་རུ་སོག་སོབ་ཡོན་དང་འད་བ། གསར་འབོར་སོབ་ཡོན་དང་འད་བ་ད་ེདག་
འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། བོད་ཀྱི་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་བཤད་གྲྭ་མང་པོའ་ིནང་ལ། ཧྱི་མ་ལ་ཡ་རྱི་བརྒྱུད་ད་ེདག་
ཕེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་བརྒལ་ཏེ་ཆགས་ཡོད་དུས། གང་ས་ཅྱི་ཐད་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་སོར་ཡག་པ་ོཞྱིག་ད་ལྟ་
འག་ོམུས་རདེ། གལ་སྱིད་མཐུན་རྐྱནེ་དང་ད་ེདག་རེས་སུ་འབརོ་པ་ོའད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚ་ོལའང་འབུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་
གམ། ཡང་ན་རུ་སོག་གྱི་སོབ་ཡོན་ད་ེདག་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་དགོངས་འཆར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། བཀའ་ཤག་རེད། ད་ེདག་
ལ་བཀའ་སོབ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་འད་མཉམ་འད་གང་འད་ཞྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་ཞེས་ད་ེདག་ཡར་སྙན་གསན་ཞུ་ཆོག་
པ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ད་ེནས་ཁ་སང་དགུང་ལ་ོ ༦༠ ཡན་ཕེབས་པ་ད་ེདག་ལ་ངས་དངསོ་གནས་དང་གནས་རང་འདྱི་ཡྱིན། ངས་རྫུན་འཆད་
ཀྱི་མེད། སྙན་ངག་ཟརེ་མཁན་ཚགི་འདྱི་ངས་ལབ་པ་ཞྱིག་ཁ་གསལ་རང་དན་གྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ད་ེདག་མཉམ་དུ་བསྡུར་རྒྱུ་ཡོད་པ་
མ་རེད། དེ་གཉྱིས་ཐ་དད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལ་ཞེ་ན། སྒོར་མ་ོ ༡༠༠ ད་ེཆུང་དག་འདུག ཆད་ལྷག་ག་ར་ེབས་ཏེ་བྱུང་པ་
རདེ་ཅསེ་བཀའ་བཀོན་འད་མང་པ་ོགནང་སྐབས། གནང་མཁན་ད་ེལ་ག་ོའག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་པཱ། གནང་མཁན་འདྱིས་སྒརེ་གྱི་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་དགུང་ལོ་ ༦༠ ལོན་པ་རྣམས་ལ་སྒོར་མོ་ ༡༠༠ རེ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་ 
༤༢༡ འདུག ཐ་ོགཞུང་འདྱི་འཁྱེར་ཤཤོག་གསུངས་ཙང་། ད་ལྟ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ད་ེདག་འདྱི་ལ་ོགཅྱིག་ལ་བསྐོར་བ་ཡྱིན་ན། 
འབུམ་ལྔ་ལྷག་ཙམ་ཚོགས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་འདྱི་ཆུང་དག་པ་དང་གཅྱིག་བེད་དགོས་
པ་རེད་ཟརེ་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་བསྡད་སྐབས། ཕྱིས་སུ་ད་ེརྱིགས་གནང་མཁན་ཚོར་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་
སྟེ། འདྱི་ལོགས་བཀར་རེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་མྱིན། སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ེའད་བྱུང་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུའྱི་ག་ོདོན་འདྱི་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ད་ེལ་སྙན་ངག་གྱི་དཔ་ེསར་ཏ་ེགང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད་ལ། 
ང་རང་གྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་སྙན་ངག་ཟརེ་མཁན་ད་ེགང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད། ད་ལྟ་ལ་ོནའྱི་བབས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་མ་
གཏོགས། གཞན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་དྲུང་ནས་སྙན་ངག་འཁྱིད་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གཅྱིག་རདེ། 

ད་ེནས་རུ་སོག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་རང་དགོས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང་། ༨༢ འདྱི་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཕུལ་ཆོག་ཆོག་ཡོད། ད་ལྟ་ཡྱིན་
ནའང་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་མཁྱནེ་རགོ་ཡོང་བའྱི་ཆདེ་དུ་འདྱི་མ་ཕུལ་གོང་ནས་སྙན་གསང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ༨༢ ད་ེའདྱི་འད་ཞྱིག་
རདེ་འདུག འབས་སྤུངས་སྒ་ོམང་གྲྭ་ཚང་ནང་ལ་ ༡༩ ས་ེར་བསེ་ནང་ལ་ ༤༡ རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་ནང་ལ་ ༡༦ རྒྱུད་སྨད་ནང་ལ་ ༡ 
འབྱི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་གྲྭ་ཚང་ཕལ་ཆརེ་སྡ་ེར་ལྡུན་ད་ེརདེ། འབྱི་གུང་བང་ཆུབ་གྱིང་ད་ེརདེ། དའེྱི་ནང་ལ་ ༢ ཐགེ་མཆགོ་རྣམ་གལོ་
གྱིང་སྦལེ་ཀབོ་ལ་ ༢ སྨན་རྱི་གྱིང་ད་ལྟ་བོན་གཞྱིས་སྨན་རྱི་གྱིང་གྱི་ཐགོ་ལ་ ༡ ད་ེདག་ ༨༢ ད་ེའད་ཞྱིག་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
འདྱི་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། 

ད་ེནས་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད་བེད་ས་ ༣༩ འདྱི། དངོས་གནས་བས་ན་ད་ལྟ་ཐོ་དགོས་གསུང་རྒྱུ་མང་ཆེ་བ་ལས་
བསྡོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་ཡོད་ས་མ་རེད། བས་ཙང་
ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ངོ་སོད་བེད་ས་ ༣༩ འདྱི། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མར་སོགས་སང་ཞུ་དགོས་སམ། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། ཚུར་གསལོ་ཅགོ་སྟངེ་ལ་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས། ༣༩ 
ཐ་ོགཞུང་འདྱི་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད་གནང་མཁན་ད་ེདག་དགོན་པ་གང་དང་གང་གྱི་
ཁོངས་ནས་རེད་ཟེར་བ་འདྱི། འདྱི་ད་ལྟ་ངེས་པ་གཏན་ནས་མེད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་གནས་རང་ལ་ཚོགས་ཆུང་དང་དེ་
འདའྱི་ཐོག་ནས་གང་ས་ནས་གདན་འདེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་སྟབས། ཐ་ོགཞུང་ད་ེདང་ད་ེརེད་ཟེར་ནས་ད་ལྟ་ཕུལ་ཆོག་ཆོག་ཅྱིག་ཡོད་པ་
མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ང་ོསདོ་བདེ་སྟངས་ད་ེགང་འད། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་དྱི་བ་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེདགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གང་དུ་ཡྱིན་པ། མཚན་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེཚོ་འཁྱེར་ཤོག་
ཅེས་ཞུས་ཡོད། ད་ེད་ལྟ་ཏག་ཏག་གཏན་ནས་ལེན་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། ད་ེལེན་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་ན། ཁངོ་རྣམ་
པ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ད་ེགང་འད་བས་ཏེ་སར་བ་རེད་དམ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བང་མཛོད་ནང་ནས་སྙན་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་
གསོལ་ཕོགས་འབུལ་བཞྱིན་པ་ད་ེཚ་ོམྱི་གང་ནས་ཡྱིན་པ་མྱི་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་ལ་མུན་ནག་ནང་སོང་བསྡད་པ་ནང་བཞྱིན། གང་
འད་བས་ཏ་ེཕུལ་བ་རདེ་དམ། འདྱི་ངསེ་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏགོས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཐ་ོགཞུང་དེར་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་གནང་སོང་། ལགས་འངོ་། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ མུ་མཐུད་
ད་ེགསུང་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
༣༩ ད་ེགོང་དུ་ཐ་ོཕུལ་ཟྱིན་པ་ད་ེརེད། ད་གྱིན་ངས་སོབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་ད་ེདག་ཅེས་པ་ངས་ག་ོབ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་
ཞུས་ཟྱིན་པ་ད་ེཡྱིན། ད་ེནས་ང་ོསདོ་བེད་སྟངས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ད་ེང་རང་ཚའོྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོབཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་
པ་ཡྱིན་ན། ས་ོསོའ་ིལྟ་གྲུབ་ཐགོ་ལ་ས་དང་གནམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སངོ། འདྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ་གཉྱིས་ཀ་ཞུ་
ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོར་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད་བེད་མཁན་ད་ེདག སོ་སོའ་ིཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ད་ེ
དག་མ་ཡྱིན་པར་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད་བ་རྒྱུ་ད་ེཟེར་གྱི་ཡོད་སྟབས། དཔེར་ན། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ལུགས་
ཡྱིན་ན། སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རནེ་ཅྱིང་འབལེ་བར་འབྱུང་བ་ད་ེདག་གང་འད་རདེ། ཟབ་མ་ོསྟོང་པ་ཉྱིད་ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོ
གང་འད་རེད། བདནེ་པ་བཞྱི་ཟེར་མཁན་ད་ེཚ་ོགང་འད་རེད་དམ། བདེན་པ་གཉྱིས་ཟརེ་མཁན་ད་ེཚ་ོགང་འད་རེད་དམ། འདྱི་ཆོས་
ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཆསོ་བརྒྱུད་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ོསོད་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་མེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག 
འདྱི་ལས་སསོ་ཏ་ེགང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། 

ད་ེནས་ཧོན་སུར་གྱི་འདྱི་གསན་ནརོ་ཐབེས་འདུག སོབ་གྲྭ་གཏན་འཇགས་རདེ་ཞུས་མེད། ཁ་སང་ད་ེབཀའ་འདྱི་ཕབེས་
པ་ཡྱིན་ཙང། དག་ེརྒན་ད་ེདག་གཏན་འཇགས་རདེ་དམ་ཟརེ་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་རྱིང་ལ་གཏན་འཇགས་རེད་མ་གཏགོས། སོབ་གྲྭ་ཁ་ོ
རང་སོབ་གྲྭ་རང་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚསོ་གནང་བཞྱིན་པ་འདྱི་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་སོབ་སངོ་གྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རདེ། 
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བཀའ་བོན་ཕོགས་བསོད་ཐེངས་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་ཞེས་པ་དེ་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཕན་པ་གཅྱིག་ཀང་མེད་པ་རེད་ཅེས་
གསུངས་སོང། འདྱི་ངསོ་ལེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལ་ཞ་ེན་ལས་བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཟེར་བ་ད་ེདང་ལས་
བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཟེར་བའྱི་ནང་ལ། སྙྱིང་བསྡུས་ནང་ལ་ཕྱིན་པའྱི་ཕྱིན་རབས་དང་བཏང་བའྱི་བཏང་རབས་མང་པ་ོཞྱིག་བཀོད་ན། 
འསོ་ཤྱིང་འཚམ་པ་མྱི་འདུག་བསམ་སྟ་ེསྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ད་ེའད་ཞུས་པ་ཞྱིག་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
མཆོག ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་དང་བསྡུས་པ་ཟེར་མཁན་ད་ེམར་ཆགས་སྟངས་ད་ེགང་འད་བས་པ་རེད་དམ་ཞ་ེན། ལས་ཁུངས་
སོ་སོའ་ིལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་འདྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ཕལ་ཆེར་དྲུང་ཆེའྱི་ས་
རགས་བརྒྱབས་ཏེ་ཁ་ཤོག་དང་བཅས་པ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ལུགས་གནང་སྟངས་ད་ེདག་བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་རང་གྱི་འགོ་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་བས་ན་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་
བསྡུས་ཟེར་བ་ད་ེད་ལྟ་དུས་ཚོད་འདྱི་དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད་མ་གཏོགས་པ། གཞན་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཕུལ་
ཡོད་སྟབས། འདྱིའྱི་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་བཀའ་ཤག་གྱིས་མར་ང་ོསོད་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེདུས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་
གཅྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་མང་བས་འདྱི་གང་ཡང་མཁྱེན་གྱི་མྱི་འདུག མདོར་བསྡུས་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེདག་ཡྱིག་ཐོག་
དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམས་ནས་ད་ལྟ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། འདྱི་ལའང་དྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་
ཡོད་སྟབས། ཟུར་སར་དང་ཨང་ཀྱི་བཀོད་རྒྱུས་མཚོན་ད་ེདག་རྱིམ་པ་བཞྱིན་འག་ོསྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ལས་བསྡོམས་
སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེདག་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་བོན་ཕོགས་བསོད་ཕྱིན་པའྱི་ཕྱིན་རབས་ད་ེདག་
ཆོས་དོན་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་དོན་ལ་ཕན་དང་མ་ཕན་ཟེར་བ་ད་ེདག་གསལ་པ་ོཆགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཆོས་དོན་
ལས་ཁུངས་དང་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཆོས་དོན་བཀའ་བོན་གྱི་ལས་འགན་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོས་དབུས་པའྱི་རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་བ་ཆེན་དེ་དག་ལ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གང་ས་ཅྱི་
ཐད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མར་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེདག་ལས་དནོ་ཆ་ེཤོས་ནང་གྱི་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་རདེ་
བསམ་གྱི་ཡོད། སོང་ཙང་འདྱི་རང་གྱིས་མཚོན་པའྱི་དཔེ་མཚོན་འདྱི་དང་གང་ལྟར་ད་ེའད་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་ཚང་མ་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་བདེ་དགསོ་པའྱི་ལས་དནོ་ཤ་སྟག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཅསེ་འདྱི་སབོས་པ་ཆནེ་
པའོ་ིཐགོ་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དབུ་འཁྱིད་ཀྱི་ལམ་སོལ་ཟེར་བ་འདྱི་ང་རང་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ཁག་མེད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་
ན། དབུ་ཁྱིད་ཙམ་མྱིན་པར་ཤར་བང་ཆོས་ར་ེགཉྱིས་འདྱིར་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་གས་སུ་སེབས་པ་ད།ེ ཕྱི་ལ་ོཕལ་ཆེར་བདུན་ཅུ་བརྒྱད་ཅུ་
ཞྱིག་གྱི་རྩ་འཛནི་ལམ་སྟོན་ནང་ལ་འཁདོ་བསྡད་པ་འདྱི། ད་ལྟའྱི་ཆར་འགྱུར་བ་གཏོང་ལུགས་གཏོང་སྟངས་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐགོ་
ནས་ད་ེའད་ཞྱིག་ལྷག་ཡོད་ཙང། ད་ེལྟར་འག་ོབསྡད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པའྱི་ནང་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཤར་བང་ཆསོ་ར་ེརྣམ་གཉྱིས་ད་ེམར་མཁན་ཟུར་ཁོངས་ལ་མར་འབེད་ཡོད་པ་རེད། ཡང་མྱིན་ན་ཆསོ་བརྒྱུད་གཞན་ཁག་གྱི་རྱིམ་
པ་གཉྱིས་པའྱི་བ་ཆེན་ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་མཚན་དོད་འབུལ་རྒྱུའྱི་བ་ཆེན་གས་སུ་ཡར་བསལ་དགོས་འདུག་གམ། ཡང་ན། ཤར་
བང་ཆོས་ར་ེརྣམ་གཉྱིས་ད་ལྟ་མཁན་ཟུར་གྱི་གས་སུ་མར་བསལ་དགོས་འདུག་གམ། འདྱི་གཉྱིས་གང་བད་ེབད་ེཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་རེད། 
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ད་ེམ་གཏགོས་གཞན་ཐབས་ལམ་གང་ཡང་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་རྒྱབ་ལངོས་ལ་དནོ་དག་གཞན་པ་གང་ཡང་
ཡོད་པ་མ་རེད། སྔནོ་མའྱི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟནོ་བཀའ་ཤག་ནས་གནང་བཞག་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ། ཤར་བང་ཆསོ་ར་ེགཉྱིས་
འདྱི་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆེན་མཚན་དོད་འབུལ་སའྱི་ནང་ལ་གསལ་བསྡད་ཡོད་པ། ངས་སྔོན་མ་ཡྱིག་ཆ་འཆར་གཞྱི་ཕལ་ཆེར་ད་ེའད་
ཞྱིག་བས་མོང་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག ད་ལྟ་དེར་འཁྱེར་མདེ། 

ད་ེནས་རང་ལ་ོ ༦༠ ལོན་མཁན་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ད་ེདག་དགོས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང། ཐ་ོགཞུང་འདྱིར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱིའྱི་ས་ཆ་གང་དུ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་གངས་ཀ་ད་ེདག་སྙན་གསང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། གསོལ་ཅོག་ཐོག་ལ་བསྣམས་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་འགོ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དགོས་མཁན་
རྣམ་པ་ཚ་ོགསོལ་ཅགོ་ཐགོ་ནས་བཞསེ་རོགས་གནང། ལགས་ས།ོ དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་སྐུ་ང་ོམཆགོ་གྱིས་བསྣམས་ན་འགྱིག་གྱི་
འདུག དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆོགས་ནས། ད་ེནས་གནས་ཆུང་ཆོས་སོང་ཆེན་པའོ་ིསྐརོ་ད་ེལ་ངས་ཡང་བསར་གང་
ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་གོང་ལ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ད་ལྟའྱི་ལམ་སོལ་འདྱི་རྙོག་ག་ཆེན་པོ་རེད། མེད་ན་ཡག་པོ་རེད་
མདགོ་མདོག་གསུངས་སོང། ད་ེའད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་དུས་རག་ཏུ་ལས་བསྡོམས་དང་འཕྲད་
པ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། གནད་དོན་ཆེ་སའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་ལུགས་ཁོ་རང་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་དགོས་པ་ད་ེའད་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། 
བརྒྱུད་རྱིམ་གཞན་པའྱི་ཐགོ་ནས་གནང་དགསོ་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུ་ལ་ཨུ་ཚུགས་ཤཤྱིག་བརྒྱབས་
བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོའ་ིམངོན་འདོད་དེ་གྲུབ་གནང་གྱི་མ་རེད་པཱ། སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ཆ་ནས་འདྱི་ཚོ་གཟྱིགས་འོས་པ་རེད་མ་
གཏོགས་པ། ད་ེཚ་ོམེད་པ་བཟསོ་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ་ཅསེ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མདེ་ལ། ཞུ་སམེས་ཡང་མདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རེས་མ་དསེ། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ལས་བསྡམོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ནང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་དང་
བཀའ་ཤག་ཐུན་མོང་ནས་སན་འདེན་ཞུས་པ་ཟརེ་བ་ད།ེ ཁ་སང་ས་ོས་ོལ་ཡྱིན་ནའང་དོགས་པ་གཅྱིག་ཤར་སོང། ད་ེདུས་བརྒྱུད་
རྱིམ་ཚང་མ་ས་ོསོས་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཙང། དངསོ་གནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་སན་འདནེ་འདྱི་གོས་ཚགོས་རང་གྱི་
ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་ཚུད་ཡོད་
སྟབས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་ཐུན་མོང་ནས་ལབ་ན། ཧ་ལམ་འགལ་བ་མེད་མཁན་འད་ཞྱིག་མཐོང་སྟ་ེཚིག་རང་
འཇགས་བས་ནས་བཞག་པ་རེད། བཀའ་འབེལ་ལྟར་ཟེར་མཁན་འདྱིར་བྱིས་དང་མ་བྱིས་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཀུན་སོང་དང་ད་ེདུས་
བསམ་འཆར་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་རེད། གང་ལྟར་གང་བྱུང་པ་དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། དེ་ལ་
འཕྲལ་དུ་བསལ་ས་ལྟ་བུ་བས་ཏེ་བཀའ་འབེལ་ལྟར་ཟེར་བ་ད་ེའད་མ་བརྒྱབ་ནའང་འགྱིག་གྱི་མེད་དམ་སྙམ། སྐབས་དེར་དན་པ་
གཅྱིག་ལ་གཞན་ཕར་བཞག་སྟེ་ལུང་ཞུ་ད་ེཡང་ཚོགས་དྲུང་ནས་སོགས་སང་གནང་ན་ཟེར་བའྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེའད་བྱུང་པ་ངས་
དན་གྱི་འདུག སྐབས་དེར་རང་ཉྱིད་བཀའ་དྲུང་རདེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཆོས་སངོ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་དྲུང་གྱིས་སྙན་གསང་ཞུ་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ད་ེརྱིང་ཡང་བཀའ་དྲུང་གྱིས་སྙན་གསང་ཞུ་རགོས་གྱིས་ཟརེ་ནས། སྐབས་དེར་བཀའ་དྲུང་གྱིས་སྙན་གསང་
ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། གཞན་ད་ེདུས་ཀྱི་སན་འདེན་ད་ེགོས་ཚོགས་རང་གྱི་སན་འདེན་གྱི་རྣམ་པའྱི་ང་ོབོ་འད་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་
བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་བཀའ་ཤག་ཡདོ་པ་རདེ་མ་གཏགོས། 
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ལམ་སོལ་རེས་དེད་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའད་རེད་མ་གཏོགས། བར་ལམ་གསར་པ་ལ་ཚ་ེརྱིང་མ་དང་ཐང་ལྷ་དང་ད་ེཚོ་
ཡར་གང་འད་བས་ཏ་ེསེབས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། ད་ེདག་བོད་སོང་ལྷ་སྲུང་གྱི་ཡོངས་སུ་གགས་པའྱི་ལྷ་ཡྱིན་པ་རྩོད་མེད་
རང་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་སྐུ་ཕེབས་བསྡད་པ་ཐོག་མར་འདྱི་གང་དུ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ནམ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སན་སྔ་དང་བ་
ཆནེ་ད་ེའདའྱི་སན་སྔར་ཚར་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་པར་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་གཞུང་བསྟེན་སྐུ་རེན་གས་སུ་
བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་ནང་བཞྱིན་དུ་ཡངོ་བ་ཞྱིག་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ལས་ལྷག་པ་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག 

ཁ་སང་འདྱི་ཡང་ཏགོ་ཙམ་གསན་ནརོ་ཐབེས་པ་འད། མ་གཞྱི་ཚགི་ཟརེ་མཁན་ད་ེའད་རདེ། ངས་ཁ་སང་ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་སྐུ་
རནེ་རྣམ་པ་ཚ་ོལའང་ཕགོས་དདོ་ཡྱིན་ནའང་འད། མཚན་དདོ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་ཕུལ་དུས། སྔནོ་མའྱི་ཁ་ོརང་ཚ་ོལའང་གདན་ཐབོ་དང་
རྱིམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚའོྱི་གདན་ཐབོ་དང་གནས་རྱིམ་འདྱི་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཁ་ོཁ་ོརང་ཚ་ོལ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་
རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ེདུས་གནས་རྱིམ་ཟེར་མཁན་གྱི་ཚིག་འདྱི་ངའྱི་ཁ་ནས་ཕྱིན་ཡོད་ན། གནས་རྱིམ་འདྱི་ག་ོདོན་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་རེད་མ་
གཏོགས་གཞན་པ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། གང་ལྟར་གང་ཡོད་པ་འདྱི་སྔོན་མ་ནས་མར་རྒྱུན་སར་ཏ་ེའག་ོབཞྱིན་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་
གཞན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་གང་གྱི་འོག་ནས་རེད་གསུངས་པ་ད་ེདག ད་ལྟ་འཚ་ོསྣོན་དང་མང་
པ་ོཞྱིག་འབུལ་བཞྱིན་པ་ད་ེདག་ཡོངས་རོགས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་རེ་རེའྱི་འོག་ནས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱི་གཅྱིག་པུ་
མྱིན་པར་མང་པ་ོཞྱིག་ལའང་གཟྱིགས་དགསོ་པ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་བདེ་སྒ་ོལམ་སྟོན་
འདྱིའྱི་ཁོངས་ལ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བ་རྒྱུར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཁག་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཚའོྱི་འགོ་ནས་རེད་ཞུས་ན། ཕལ་ཆརེ་མ་འསོ་པ་ཞྱིག་ཨ་ེཡོད་ན་བསམ་པ་འད་ཞྱིག ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་རྨངོས་འཆར་ཡྱིན། 

ཁ་ཐོར་གྲྭ་བཙུན་ཁོངས་ནས་བསྙེན་མཚམས་ཡྱིན་པ་དང་མ་ཡྱིན་པ་ད་ེདག་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་གང་འད་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་བ་འདྱི། ད་ེདག་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་གནད་འགག་ལྟེ་བ་ནྱི། ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོའ་ིརྒྱབ་གཉེར་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཁ་ཐོར་རེད་འདུག དེར་འཚོ་སྣོན་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཀྱི་
འགེངས་ཤོག་བསྐང་འབུལ་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཡོང་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་གཞྱིར་བཟུང་སྟ་ེགནང་མུས་རེད། ད་ེ
ལ་སྟངས་འཛིན་ཟེར་སྐབས་ཏན་ཏན་ད་ལྟ་གང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་འདུག ངེས་པར་དུ་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་འཚ་ོསྣོན་བཞེས་པར་
ཕབེས་སྐབས་ས་ོསོའ་ིགནས་སྟངས་གང་ཡྱིན་པ་སྐད་ཆ་འདྱི་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ར་ེར་ེབཞྱིན་
དུ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཕྱིས་སུ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་སྙེན་མཚམས་པ་དང་མྱིང་དོན་
མཚུངས་པ་ཡོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གསུངས་པ་མྱིན་ནམ། བསྙནེ་མཚམས་པ་
མང་པོའ་ིནང་ལ་གྲུབ་རགས་སྟོན་མཁན་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཞུ་ཁག་པ་ོརེད། གྲུབ་རགས་
དངསོ་གནས་སྟོན་ནུས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་སྟོན་མདགོ་ཁག་པ་ོམ་རདེ། སྟོན་ཐུབ་ལ་མ་ཐུབ་ཡོད་ན། ཕལ་ཆརེ་འབད་
བརྩོན་བ་རྒྱུ་ཡོད་སྟབས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། སོ་སོས་ཚེ་བོས་གཏོང་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་སྟབས། ཡག་པ་ོཞྱིག་
གནང་གྱི་ཡོད་ངསེ་ལྟ་བུ་བས་ཏ།ེ འདྱི་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
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ད་ེནས་ཛ་དག་སྨན་བཅསོ་སྐོར་ལ་རེད། ཛ་དག་སྨན་བཅོས་ད་ེཞུ་མཁན་གཅྱིག་མ་གཏོགས་བྱུང་མྱི་འདུག ད་ེཕལ་ཆརེ་
གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཞུ་མཁན་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། རེས་སུ་
བལྟས་ཏེ་ཞུ་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་ཕྱིས་སུ་འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་
ཡོད་ཐགོ་ནས་ཡངོ་གྱི་ཡོད་དུས། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཉུང་ཉུང་ཆགས་པ་མྱིན་ནམ། ད་ེའད་ཞྱིག་རདེ། 
 ད་ེནས་དཔལ་༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའྱི་སྣ་ེཤན་བསྐ་ོསྟངས་དང་དའེྱི་ལས་འགན་སྐརོ་ལ་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་
དེའྱི་སྐོར་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བྱུང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཐོག་མར་དཔལ་༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བོད་ནས་བཙན་
བོལ་དུ་ག་འད་ཕེབས་ཡྱིན་མྱིན་དང་། སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་ང་རང་ཚ་ོབཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ད་ེཚ་ོཚང་
མའྱི་ཐོག་ནས་ག་འད་ཞྱིག་གནང་ཡོད་མེད་དེ། ངས་འགེལ་བཤད་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་གལ་ཆེན་དོན་ཆེན་དུ་
བརྩྱིས་ཏ་ེསྣ་ེཤན་པ་ཞྱིག་བསྐ་ོགཞག་གནང་པ་རེད། སྣ་ེཤན་པ་ད་ེཡང་ལས་བེད་རྒན་གས་གནས་རྱིམ་མཐ་ོགས་ཤཤྱིག་བསྐོས་པ་
རེད། དེའྱི་རྒྱུན་ད་ེམར་དེད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་སྐུ་སྲུང་དང་སྣ་ེཤན་པ་བསྐ་ོགཞག་
བས་པ་ད་ེཚོ། གོ་གནས་མཐ་ོདམའ་ཞྱིག་གྱི་ཁྱད་པར་ཕྱིན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། སྔར་རྒྱུན་ནས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་
ངསོ་ནས་ཀང་མུ་མཐུད་ནས་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ག་ོནོར་ཐེབས་མེད་ན། ཁ་ོརང་ཚ་ོརང་གྱི་ངོས་ནས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་
རདེ་དམ། ཡང་ན་ང་རང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ་དམ་ཞསེ་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། ཉ་ེཆར་བར་དུ་ད་ེའད་བས་ཏ་ེ
མར་བཏང་བསྡད་པ་རེད། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་གལ་ཆེན་དོན་ཆེན་དུ་བརྩྱིས་ཏེ། སྔོན་མ་ཡྱིན་ནའང་
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ལྷང་ཙམ་གེང་སོང་བྱུང་པའྱི་སྐབས་སུ། འདྱིའྱི་ནང་བཀའ་བསྡུར་བས་ཏེ་བཀའ་འདྱི་དགོངས་སྐོར་ཞུས་ན་
ཡག་པ་ོའདུག་བསམས་ནས། འབལེ་ཡདོ་ལས་བདེ་མཉམ་དུ་ནང་བསྡུར་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ང་ཚའོྱི་ཕགོས་ནས་ཕར་ཕགོས་
ལ་དགོས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ག་རེའྱི་ཐོག་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་རྒྱུ་དགོས་པ་ད་ེ
གཙ་ོབ་ོརེད། གལ་སྱིད་དགོས་མཁ་ོདམྱིགས་བསལ་ད་ེཙམ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་རེད་
བསམས་ནས་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། མུ་མཐུད་དགོས་གལ་ཡོད་པའྱི་འགེལ་བཤད་གནང་སོང་། ལྷག་པར་དུ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་
རེད། ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ནང་ཁུལ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རེད་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འབེལ་བ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཅུང་ཙམ་
ལས་བེད་རྒན་གས་གནས་རྱིམ་ཅུང་ཙམ་མཐ་ོབ་ཞྱིག་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེདང་འཚམས་
པའྱི་བཀདོ་སྱིག་ཀང་བར་ལམ་ནས་ཞུས་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ལས་འགན་ག་རེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་པ་དེ། ཕར་ཚུར་ཕེབས་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་ང་རང་ཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འབེལ་རྒྱུས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་འཁོལ་བརྒྱུད་རྱིམ་སོགས་ཀྱི་ལས་
འགན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ཕར་ཚུར་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་སྣ་ེཤན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་ལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ད་ེནས་ཁྱབ་ཁངོས་ཞསེ་པ་ད་ེངས་དབར་འཚ་ོལྟར་རྒྱས་བཞྱིན་འདུག་ཅེས་པ་ད་ེཅུང་ཙམ་རྒྱ་ཆ་ེདགས་ཡྱིན་སྱིད། ཡྱིན་
ནའང་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ནས་གཅྱིག་ཙམ་མ་གཏོགས་སོ་སོས་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་འཚམས་འདྱི་ལྟ་སྐོར་ཞྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ས་ོསོར་མཐངོ་ཚུལ་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། གཅྱིག་ལྷག་ཡོད་བསྡད་པ་ད་ེཝར་ཎཱ་མཐ་ོསོབ་ད་ེརདེ། 
དེ་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་བྱུང་མ་སོང་ལ། གཉྱིས་ཐད་ནས་བར་ལམ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཕེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། གཅྱིག་
མཇུག་གཉྱིས་མཐུད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་བད་ེཔ་ོཞྱིག་མཐངོ་མ་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། དཔེར་ན། ཟློས་གར་ཚོགས་
པ་ཡྱིན་ནའང་། སྱིར་བཏང་ནས་ཚགོས་པ་གང་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་མྱི་ཡོང་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེརྱིགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཏན་ཏན་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་འཆར་གཞྱི་བཀོད་ད་ེཡར་རྒྱས་འགོ་སྟངས་དེ། བཀའ་ཤག་རང་གྱིས་
གཙ་ོབོ་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ་ལས་འཆར་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་གབས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཁང་ད་ེཡང་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་ཚད་
དང་ལྡན་པའྱི་ཚོགས་ཁང་ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་། ཟློས་གར་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བང་སྱིག་བསྡད་ཡོད་
པ་རདེ། 

ད་ེནས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་རེད། དཔེ་མཛོད་ཁང་གྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་འཆར་སྔོན་མ་ནས་གསུངས་པ་རེད། ད་ལྟ་
ཡང་གསུང་པ་བཞྱིན་བ་ོའཇགས་བྱུང་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་ལའང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངེས་པར་དུ་རསེ་སུ་
དཔེ་ཆ་བསྡུ་རུབ་གནང་པའྱི་སྐབས་སུ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེ་མཛོད་ཁང་ཁ་ོརང་གྱི་འགན་
འཛནི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ནང་ལ་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ཞསེ་མཚན་གནས་རེས་འབལེ་གྱི་ཐགོ་ནས་བསེབས་བསྡད་ཡོད་
པ་རེད། ཐེངས་ཁ་ཤས་བཅར་རྒྱུ་ཡང་བྱུང་སོང་། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཅར་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། སྡེ་ཚན་མྱི་ར་ེང་ོརེ་
བས་ཏེ་ཉྱིན་ཕེད་ཀ་ཙམ་རྱིང་ལྟ་སྐོར་བས། བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་སྐབས་སུ་སྔོན་མའྱི་གནས་སྟངས་
མང་པ་ོཞྱིག་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡར་རྒྱས་དང་ཕན་ཐགོས་མང་པ་ོཞྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ད་ེ
གསལ་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་སྐོར་ལ་རེད། སྔོན་མ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན་ཏན་ཏན་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ན་
ནྱིང་ལོར་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ལོ་ ༡༠༠ འཁོར་བ་དང་ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་ལོ་ ༥༠ འཁོར་བ་གཉྱིས་ཟུང་འབེལ་གྱིས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གཙོས་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་
གྱི་གོང་ཙམ་ནས་མཛད་སྒ་ོརྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཚོགས་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་ནས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ད་ེ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་
དགོངས་བཞྱིན། ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་དངོས་སུ་འཛིན་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་འཚོགས་རྒྱུ་དང་། འཛིན་གྲྭ་དངོས་སུ་མ་ཚོགས་
ཀང་ད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སོབ་ཚན་ཉྱི་མ་ཆགས་མེད་ངང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ཁ་པར་སྒང་ལ་ཁ་ོརང་
ཚོའྱི་ཉྱིན་རེ་ཉྱིན་རེའྱི་ལས་རྱིམ་དེ་ཚོ་གཏོང་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་སྔོན་མའྱི་གནས་སྟངས་དང་ལྟོས་ས་ལྟོས་འཇོག་གྱིས་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། འབད་བརྩནོ་དང་ལས་དནོ་ད་ེཚའོྱི་སྒང་ལ་ཡར་རྒྱས་གང་འཚམ་ཕྱིན་འདུག་སྙམ་པ་ཚརོ་སངོ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ནརོ་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་ཡང་ད་ེག་རང་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་སྔོན་མའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གསལ་
པ་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དར་རྒུད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སོགས་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་མར་ལྟ་སྐོར་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་
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སུ། སྔནོ་མ་བཀའ་ལན་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། དཀའ་ངལ་མང་ཆ་ེབ་འཛནི་སངོ་དང་། དཔལ་འབརོ། རྩྱིས་སགོས་མང་པ་ོ
བྱུང་འདུག་ཀང་བསྡོམས་ན་འཛནི་སོང་དང་འབེལ་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཡག་པ་ོཞྱིག་ཚགས་ཚུད་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང་ལ། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ཀང་སོབས་པ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་
འདྱི་འད་ཡྱིན་ཞེས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས། ད་ེཚོར་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཝཱར་ཎ་མཐ་ོསོབ་ལ་ད་ལྟ་དངསོ་སུ་ཕྱིན་མེད་སྟབས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ེལ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་རྱིས་མེད་སྐོར་ལ་རེད། ང་ལ་དེའྱི་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་གསུངས་
གནང་སངོ་། ད་ལྟ་དའེྱི་ནང་ལ་ལྷག་ཡོད་པ་ད།ེ རྱིགས་ལམ་སོབ་གཉརེ་ཁང་རདེ། བཙུན་དགོན་སལོ་མ་གྱིང་རདེ། ས་ལུ་སྒར་སྨྱུང་
གནས་ལྷ་ཁང་བང་ཆུབ་ཆསོ་གྱིང་གཅྱིག་རེད། དའེྱི་ནང་ལ་ག་བཙུན་བདུན་ཙམ་ལས་མེད་པ་རེད། གང་ལྟར་རྱིས་མེད་ཁོངས་སུ་
ཡོད་པ་ཁྱོན་བསྡམོས་ཏ་ེགྲྭ་བཙུན་ ༣༥༨ ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཁོངས་སུ་སྔགས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། གོང་དུ་རྱིས་མེད་སྐོར་ལ་བཀའ་
གནང་པའྱི་ལམ་ད་ེཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཚ་ོཏན་ཏན་རེད། ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་རྱིས་མེད་ཡྱིན་ལབ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་
དུས། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྱིས་མེད་ཟེར་ན་འདྱི་འད་ཞྱིག་དགོས་པ་རེད། འདྱི་འད་ཞྱིག་མྱིན་ན། རྱིས་མེད་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ང་
ཚོས་བཟོས་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། བཟ་ོརྩྱིས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། རྱིགས་ལམ་སོབ་གཉེར་ཁང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་
རྒྱུས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རདེ། རྩ་བའྱི་གཞུང་ཆནེ་སོབ་ཁྱིད་བེད་སྟངས་ད་ེཚ་ོརྱིགས་ལམ་གྱི་ཐགོ་ནས་གཞྱི་བཞག་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་ཀང་། 
དེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོའྱི་ནང་ལ། རྱིས་མེད་ཀྱི་སོབ་གཉེར་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ོམང་པོའ་ིརྱིང་ལ་ཕེབས་བཞྱིན་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་གནང་པའྱི་སྐབས་སུ་སོབ་གྲྭའྱི་ང་ོབོའ་ིསྒང་ནས་འགོ་
བཙུགས་པ་རེད། ད་ེནས་རྱིམ་པས་བརྒྱུད་ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་མདརོ་ན་རྱིས་མེད་དག་ེབཤེས་ཟརེ་བ་ད་ེའདའང་ཐོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་རྱིས་མེད་ལ་འགེལ་བཤད་ར་ེར་ེབསོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་
ཟརེ་བ་དརེ་རྒྱུ་མཚན་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་མྱིན། 

ད་ེབཞྱིན་དུ་སལོ་མ་གྱིང་ཡྱིན་ནའང་རྱིགས་ལམ་སོབ་གཉརེ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་གཅྱིག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡདོ་
པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་བ་དང་སགས་འདྱི་ནས་མཚམས་འཇགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱི་ནས་ངས་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་དེ། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོ
འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། སྱི་འཐུས་གདོང་འདུས་སྱིད་འཛམོས་ལགས། སྱི་
འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངོས་གྲུབ་
བསོད་ནམས་ལགས། སྱི་འཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆོས་འབོར་ལགས། སྱི་འཐུས་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་
བད་ེལགས། འདྱི་ཚ་ོཡྱིན། དའེྱི་རསེ་ལ་མཚན་ཐ་ོཞུ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། 
དང་པ་ོཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པར་ཤགོ་གངས་ ༢༨༩ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཆ་ཚང་ཞྱིག་བཀླགས་རྒྱུ་
བྱུང་། གཞྱི་རྩའྱི་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་ལྡན་མཁན་གྱི་བཀའ་བོན་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། ལས་
བསྡོམས་ཆ་ཚང་མར་མཇལ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་འོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། དེས་ན་བཀའ་བོན་རེད། འབེལ་
ཡོད་ལས་བེད་ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེལས་འཕྲོས་ཏ་ེང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་དྱི་བ་
གསུམ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པ་དའེྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དྱི་བ་ཞུ་དགོས་པ་དང་། དོགས་པ་ཟ་
དགོས་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེལ་ངེས་པར་དུ་དྱི་བ་དང་སྙན་ཐ་ོམང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་དགོས་པའྱི་ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་མ་
རེད། གལ་སྱིད་ད་ེམ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཐུས་ཤོར་སོང་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་མྱིན་ན་ལས་བསྡོམས་མ་
འགྱིགས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། ད་ེལས་ལྡགོ་སྟ་ེལས་བསྡམོས་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བའྱི་རགས་མཚན་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཁ་སང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དྱི་བ་ཕུལ་བ་དའེྱི་ནང་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། ཁ་སང་ང་ཚོས་
དྱི་བ་ཕར་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་རེའུ་མྱིག་ནང་ལ་གང་ཡོད་པ་གོག་ཀླད་ནང་ནས་ཕར་བཤུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱི་གེ་ད་ེཚ་ོཡར་མར་
འཁྲུག་འདུག གང་འཁྲུག་པ་ད་ེཚ་ོཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ད་ེརྱིང་གསུངས་པ་ཡྱིན་དུས། དེར་དགོངས་སེལ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེམ་གཏོགས་ལས་བསྡམོས་ཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ་ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་འསོ་པ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག 

ད་ེནས་ངས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་དགོས་པའྱི་གནད་དནོ་གཅྱིག་ད།ེ ད་ལྟ་རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་སྡེའྱི་གཞུང་ནས་མངའ་སྡ་ེ
སོ་སོའ་ིཁོངས་གཏོགས་སུ་ཡོད་པའྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གྱི་འཚོ་བའྱི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་
བཞེས་དང་བཞེས་བཞྱིན་པར་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཉྱིས་དང་། ད་ེལ་འབེལ་ལམ་གནང་མཁན་གྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
ཀྱི་སྣ་ེམ་ོབ་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་དའེྱི་རེས་སུ་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ནང་ནས་ནང་ཆོས་ང་ོསདོ་གནང་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རདེ། ནང་ཆོས་ང་ོསོད་གནང་
ཕོགས་སྐོར་ལ་སྔོན་མ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་མོང་། ནང་ཆོས་ང་ོསོད་གནང་པའྱི་སྐབས་སུ་གཙ་ོབ་ོཕར་ཕོགས་ཀྱི་ནང་
ཆསོ་ང་ོསདོ་གནང་ཡུལ་གྱི་མང་ཚགོས་ལ་ནང་ཆསོ་ང་ོསདོ་བར་འཕྲདོ་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ནང་ཆསོ་ང་ོསདོ་གནང་རྒྱུར་སོབ་ཚན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ནང་ཆསོ་ང་ོསདོ་མང་
པ་ོཞྱིག་ལ་སོང་ནའང་འཛིན་གྲྭ་བཞྱིན་ཡར་ཐནོ་ཡོང་རྒྱུ་མེད་དུས། ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་འདུག དེས་ན་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ཀྱི་སོབ་ཚན་
ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་སྔོན་མ་བསམ་ཚུལ་ཞུས་མོང་། 

ཉ་ེཆར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ལྟ་སོད་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཕག་དེབ་དེ། ནང་ཆོས་ང་ོསོད་བ་རྒྱུར་གཞྱིར་འཛིན་ས་ཡག་ཤོས་
ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འངོས་པར་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེའྱི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་
བཞེས་རོགས་གནང་། ནང་ཆོས་ང་ོསོད་གནང་མཁན་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེནང་ཆོས་ང་ོསོད་བ་
ཡུལ་གྱི་མང་ཚོགས་ལ་ནང་ཆོས་ང་ོསདོ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་རདེ་མ་གཏོགས། ད་ེགནང་མཁན་ལ་ཆསོ་བརྒྱུད་
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ཆེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པ་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་འགོ་ཡྱི་མ་རེད། དཔེར་ན་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞྱི་ལ་
མཚོན་ན། བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པ་ཐུགས་ར་ེཅན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་རེད། ཕན་ཚུན་དེའྱི་བར་ལ་
དབ་ེབ་འབདེ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ལ། འབདེ་དགསོ་དོན་ཀང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ངས་སྔནོ་མ་ཡང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ཡང་
གཅྱིག་ཞུས་ན། སྔོན་གྱི་མཁས་པ་ཚོས་གསུང་རྒྱུན་ནང་ལ། ང་རང་ཚོའྱི་གངས་རྱིན་པ་ོཆ་ེཉྱི་མས་མར་བཞུར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་
སུ། གངས་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མདུན་ལ་མཚ་ོམ་ཕམ་ད་ེའཁྱྱིལ་ཡོད་པ་རེད། མཚ་ོམ་ཕམ་གྱི་ཕོགས་བཞྱི་ནས་ཁ་འབབ་ཀྱི་ཆུ་ཆེན་བཞྱི་
ད་ེམར་རྒྱུག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་འབབ་བཞྱིའྱི་མཐའ་མའྱི་བསྡོམས་ད་ེམཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚ་ོཆེན་པོའ་ིནང་ལ་མར་ཐྱིམས་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔ་ེད་ེབཞྱིན་དུ་བདག་ཅག་གྱི་སྟནོ་པ་ཐུགས་ར་ེཅན་གྱི་ཐུགས་རའེྱི་འོད་ཟརེ་ལས་འཁྲུངས་པའྱི་མཚ་ོམ་ཕམ་ལྟ་
བུའྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དེ། སའྱི་འཁོད་སྙོམ་གྱི་དབ་ེབའྱི་དབང་གྱིས་ཕོགས་བཞྱི་ལ་ཆུ་ཆེན་བཞྱི་རྒྱུགས་པ་ནང་བཞྱིན། 
སྐབས་བབ་ཀྱི་གདུལ་བའྱི་སྐལ་བ་སྨྱིན་དང་མ་སྨྱིན་གྱི་དབང་གྱིས་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོབཞྱི་ཆགས་པ་རེད། ད་ེལྟ་བུའྱི་ཆུ་ཆེན་
བཞྱི་ད་ེམཐར་གཏུག་ན་མཐའ་ཡས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་ནང་ལ་མར་འབབ་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ེའདའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོབཞྱི་ཡྱིན་ནའང་
ཉམས་ལེན་བདེ་ཡོང་དུས། མཐར་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་གོང་འཕང་ལ་འག་ོས་གཅྱིག་པ་རེད། དང་པ་ོའཁྲུངས་ས་ད་ེ
ཡང་ཐབས་མཁས་པོ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའྱི་བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པའྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ནས་འཁྲུངས་ཡོང་བ་རེད།  མཐར་
འཛོམས་ས་ད་ེཡང་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་གོང་འཕང་ལ་འཛོམས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དཀྱིལ་ལ་
གདུལ་བའྱི་ཁམས་དང་མོས་པ་བག་ལ་ཞ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་དང་ས་ཆ་འཁོད་སྙོམ་མྱི་འད་བར་ཆུ་ཆེན་བཞྱི་རྒྱུགས་པ་ནང་བཞྱིན་
དང་། ཆུ་ཆེན་བཞྱི་ད་ེཡང་མཐར་མཐའྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་ནང་ལ་མ་བསེབས་ཀྱི་བར་དུ་ཆུ་ཆེན་ད་ེདག་གྱིས་ལ་ོཏོག་འཕེལ་བ་ལ་སོགས་
པའྱི་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོས་ཀང་ད་ེལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དག་སྣང་ནོར་བུའྱི་
འོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ལ། གཞྱི་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པ་ོཆེར་ཡྱིད་ཆེས་དང་དད་པ་དག་
སྣང་ཟརེ་བ་ད་ེཡང་བསེབས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ོསོད་གནང་མཁན་ལ་ཁྱད་པར་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་ཆ་ེཤོས་
ད་ེང་ོསདོ་གནང་ཡུལ་གྱི་མྱི་མང་གྱི་ཁམས་དང་མོས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་གནང་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརདེ་
ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 

ད་ེནས་གནད་དོན་གཉྱིས་པ་རྱིས་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་རེད། སྱིར་བཏང་རྱིས་མེད་ཀྱི་སྐོར་དེར་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་
འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་ང་རང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་དྱི་བ་མྱིན་ཏེ། རྱིས་མེད་གནང་སྡོད་མཁན་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེགསུམ་ལ་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། སྱིར་བཏང་སྔོན་མ་ང་ཚོར་རྱིས་མེད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
ཡོད་པ་རེད། རྱིས་མེད་ཟེར་བ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་རྩ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་རྱིས་མེད་ཕག་བསྟར་
ཉམས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་སྔོན་མ་ཞུས་མོང་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྱིས་མེད་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་གཞག་དགོས་ན། 
༸གོང་ས་མཆོག་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་འཇོག་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་རྱིས་མེད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། 
ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ངོས་ནས་བཤད་ན། རྱི་བ་ོདག་ེལྡན་པ་ཡྱིན་པ་བསྙོན་དུ་མེད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྔོན་མ་༸གོང་ས་མཆོག་
གྱིས་རྱིས་མེད་ཀྱི་སྐརོ་ལ་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། རྱིས་མདེ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། སྔནོ་མའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་
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ཆསོ་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་བར་ལ་ལ་ོརྒྱུས་ས་ོདགསོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཡདོ་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ཆསོ་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་ལ་དག་
སྣང་དང་ཕན་རླབས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རྱིས་མེད་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། གང་ཟག་ས་ོསོའ་ིཉམས་ལེན་གནང་ཕགོས་ལའང་
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། རྱིས་མེད་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་རང་ལུགས་གཏད་སོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གནང་
དགོས་རྒྱུ་ད་ེཡང་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ་ཅེས་བཀའ་ནན་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་རྱིས་མེད་ཟརེ་བ་ད་ེརང་ལུགས་
འདྱི་ཡྱིན་ཞེས་སྟོན་རྒྱུ་མེད་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིས་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། རྱིས་མེད་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རདེ། ཁ་ོཆསོ་བརྒྱུད་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་ཟུར་ལ་གཅྱིག་ཐནོ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 

ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོ་རྱི་བོ་དགེ་ལྡན་པའྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་རྱིས་མེད་གནང་མཁན་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ད་ལྟའྱི་
ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། རྩ་ེརྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ལྟ་བུ་རེད། རྩ་ེརྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་རྱི་བ་ོདག་ེལྡན་པའྱི་ཁྱབ་
ཁངོས་ལ་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ རྱིས་མདེ་མ་ཡྱིན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་རྱིས་མདེ་ར་ེའགའ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དག་
གྱིས་ཀང་ད་ེའདའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་ཏ།ེ ས་ོསོའ་ིཁམས་དང་མོས་པ་གང་ལ་ཡོད་ནའང་ད་ེལ་འཛུལ་ནའང་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་
མ་རདེ། རྱིས་མེད་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རདེ། ད་ེམ་གཏགོས་ང་ཚསོ་དནོ་ལ་མ་བལྟས་ཚིག་ལ་བལྟས། དའེྱི་རྐྱནེ་
པས་ནང་དོན་ཇྱི་ལྟ་བཞྱིན་དུ་མ་ཕྱིན་པར་མང་ཚོགས་ནང་ལ་འཁྲུགས་ཐེབས་ནས། ནང་ཆོས་ད་ེསྱིར་བཏང་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་
བད་ེམ་ལུས་པའྱི་བྱུང་གནས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ནང་ཆསོ་ད་ེདཀའ་ངལ་སདོ་མཁན་ལྟ་བུ་ཆགས་སོང་བ་ཡྱིན་
ན། ཡག་པ་ོམྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བཀུར་འསོ་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་དགངོས་པ་ཞྱིག་བཞེས་ཏ།ེ ས་ོས་ོལ་རང་ལུགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་
གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 

མཐའ་བསྡམོས་ཞུ་རྒྱུར། ང་རང་ཚ་ོཚང་མ་སྱི་པའྱི་ཐགོ་ནས་འགན་འཁུར་མཁན་དང་། སྱི་པའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་
ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ངསོ་འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕག་ལས་གནང་པ་
ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་སོབ་གནང་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་དྱིན་ལ་བསམ་ཤེས་མེད་པ་དྱིན་ལན་ལོག་འཇལ་ཟེར་བ་ད་ེརྩ་བ་
ཉྱིད་ནས་ཚང་མས་གནང་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཉེ་བའྱི་ཆར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་སོབ་
ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་བཀའ་སོབ་ད་ེབ་ོལ་འཇུག་པ་ོབྱུང་། ང་རང་ཚོར་ཕྱི་ལོགས་ལ་དག་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། ང་རང་ཚོར་ནང་ལོགས་ལ་དག་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེཆོལ་ཁའྱི་ཕོགས་ཞེན་ད་ེརེད་དཱ། ཆོལ་ཁའྱི་ཕོགས་ཞེན་ད་ེང་ཚོའྱི་ནང་གྱི་
དག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་དག་ལ་བལྟ་ཐུབ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གནང་སོང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་
བརྒྱུད་ཀྱི་ཕོགས་འཐེན་ད་ེཡང་ང་རང་ཚོའྱི་ནང་གྱི་དག་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ཏེ། ཆོལ་ཁའྱི་ཕོགས་འཐེན་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་
ཕོགས་འཐེན་ཟེར་བ་དེ། ང་ཚོར་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་དགོས་གལ་ཆེ། དེའྱི་དབང་དུ་སོང་བ་ཡྱིན་ན། ལ་ཕར་རྒྱབ་ཀྱི་
བསམ་དོན་འགྲུབ་བསྡད་རྒྱུ་ཞྱིག་ལས་ང་རང་ཚའོྱི་ནང་ལ་ཕན་ཐགོས་གང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆལོ་ཁ་དང་ཆསོ་བརྒྱུད་
བར་གྱི་འཐནེ་འཁྱེར་ད་ེཚ་ོདག་ཞྱིག་ཏུ་ངསོ་འཛནི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། མག་ོམཇུག་བར་གསུམ། རང་གཞན་རགོས་གསུམ། ཚང་
མས་ཐུགས་ལ་འཇོག་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 



47 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས། ད་ལྟ་འདྱིར་སྐར་མ་ལྔ་ལྷག་ཡོད། སྐར་མ་ལྔ་ལས་ལྷག་པ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་
ན། རསེ་སུ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་
ཚུལ་ཁ་ཤཤས་ཤཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། འདྱིའྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ས་གནས་ཁག་ ༢༠ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་
ལ་དཀའ་ལས་ལ་མ་འཛེམས་པར་ཕེབས་གནང་སྟེ། དགོན་སྡ་ེཁག་གྱི་དངོས་ཡོད་འཚ་ོབའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྒང་ལ་རྒྱུས་ལོན་
དང་། མྱི་དང་མྱིའྱི་དབར་ལ་འབལེ་བ་བཙུགས་ནས་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་འདུག ད་ེལ་བསྔགས་བརོད་དང་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་
ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 

ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་དགོན་སྡེའྱི་བར་ལ་ཁ་ཐག་ཉེ་རུ་འགོ་རྒྱུ་དང་། གཉྱིས་ཐད་ནས་ད་
ལྟའྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཆྱིག་སྱིལ་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། དེའྱི་སྒང་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་པ་ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆེན་པོ་
གཅྱིག་རེད། ད་ེནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་སྒང་ལ་བསམ་བོ་བཏང་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལྔ་ཟེར་བ་ད་ེཐག་ཉེ་པོ་དང་ལྔ་བཅུ་
ཞསེ་པ་ད་ེཐག་རྱིང་པ་ོཞྱིག་རདེ་ད།ེ དའེྱི་བར་ལ་ང་ཚ་ོཕར་བརནེ་ཚུར་བརནེ་གྱི་ཐགོ་ནས་འཚ་ོབ་ཡག་པ་ོཞྱིག་སལེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
ང་ཚའོྱི་ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་གང་གྱི་སྒང་ནས་བལྟས་ནའང་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག 

ད་ེམྱིན་དགོན་སྡེ་ཁག་ཚང་མ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཞེས་ཐ་སྙད་སྙན་པོ་ཞྱིག་སར་ཏེ་ཕར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ངས་གོང་དུ་
ཞུས་པ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་འཕྲད་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ནས་
གཉྱིས་སུ་ལྷ་བའྱི་བཀའ་ལུང་དགོངས་དནོ་བཞྱིན་ཞབས་རྱིམ་ཇྱི་འགྲུབ་སྐོར་ཞསེ་པ་ད་ེརེད། འདྱི་ལ་མར་བལྟ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་
ཞབས་རྱིམ་གྱི་དཔེ་མཚོན་ཁ་ཤས་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ད་ེངས་མཐོང་མ་སོང་། དེའྱི་ནང་ལ་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་མྱི་རྱིགས་དང་བཅས་པའྱི་ཆེད་དུ་ཞབས་རྱིམ་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ན། གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཞབས་རྱིམ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཁྱྱིམ་ཚང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
གྱིས་ཀང་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་མཐོང་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་པ་ཡྱིན་ན། ལྷན་ཁང་
ཁག་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོདང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་གཙ་ོབ་ོའགན་
བཞེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚ་ོསྱི་མཐུན་གྱི་བསདོ་ནམས་བསག་རྒྱུ་དང་། དའེྱི་སྒང་ལ་སྔར་བས་ལྷག་པའྱི་འགན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བཞསེ་
དགསོ་ཀྱི་འདུག ང་ཚའོྱི་སྔནོ་གྱི་བ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་བསདོ་ནམས་ལྡན་པའྱི་མྱིའྱི་བསམ་པ་ཀུན་ཀང་འགྲུབ་ཅསེ་གསུངས་ཡདོ་
པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚསོ་སྱི་མཐུན་གྱི་བསོད་ནམས་ཡང་དག་ཅྱིག་བསག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་མྱི་རྱིགས་
ཟརེ་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། བོད་ཀྱི་ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་གང་གྱི་སྒང་ལ་ཡང་ཁ་ེཕན་ཡོད་པ་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རདེ་
བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚསོ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་སྒང་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཉམས་རྒུད་དང་ཡར་རྒྱས་མང་པ་ོཞྱིག་
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ཕྱིན་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཡང་སྱི་མཐུན་གྱི་བསོད་ནམས་བསག་ཐུབ་མྱིན་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་སྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་བསག་རྒྱུའྱི་སྒང་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའྱི་ཐབས་ལམ་གོ་རྱིམ་དང་ལྡན་པ། ཐབས་བྱུས་ཡོད་པ་
ཞྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་གཉྱིས་སུ་ང་ཚསོ་སྔནོ་མ་ནས་ད་བར་དུ་ཞབས་རྱིམ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་
བར་ལམ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་སྒང་ལ་ཞབས་རྱིམ་བསྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསལ་བསགས་ཡང་མང་པ་ོཞྱིག་སར་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། སྒྲུབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཆོས་སོང་བ་ེབག་པ་རེར་བཀའ་ལུང་ཕབ་ནས་གཅྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། དངོས་གནས་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་བཀོད་པ་བཞྱིན་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་དབུས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སན་དང་
ལྡན་པའྱི་བ་ཆནེ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལུང་ཞུས་ཏ།ེ ཁངོ་རྣམ་པས་ཞབས་རྱིམ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བསྒྲུབ་དགསོ་
ཀྱི་འདུག་ཅསེ་པའྱི་གསལ་བསགས་ཤྱིག་ང་རང་གྱིས་མཐངོ་མ་སོང་། གཅྱིག་བས་ན་ང་རང་མཐོང་རྒྱ་ཆུང་སོང་བའྱི་སོན་ཡྱིན་གྱི་
རེད། གལ་སྱིད་སེལ་ཡོད་ན་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་སེལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ལྷ་དང་བ་མའྱི་བར་ལ་
ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ས་མཚམས་ད་ེཡང་གསལ་པོ་ཞྱིག་འབེད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། ང་རང་ཚོར་
འཇྱིག་རེན་གགས་པའྱི་མཆོད་བསྟོད་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་བ་མ་དང་ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་ས་མཚམས་ད་ེཆོས་གཞུང་
ཡང་དག་པ་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ེལ་ས་མཚམས་ཀྱི་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ས་བཅུ་ལམ་ལྔ་
ལ་སོགས་པའྱི་སྒོ་ནས་བཞག་པ་ཡོད་པ་རེད། བ་མ་ཟེར་བ་དེ་མཆོག་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན། རྩ་གསུམ་ཀུན་
འདུས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོགསུང་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚོས་གཙ་ོབ་ོད་ེབ་མ་ཚ་ོརྩ་ཆནེ་པ་ོའཇོག་དགོས་པ་དང་། 
བརྩྱི་དགསོ་པ་རདེ། ད་ེམྱིན་འཇྱིག་རནེ་གགས་བསྟོད་ད་ེགཙ་ོབ་ོབས་ཏ་ེབཞག་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚརོ་རྒྱལ་སས་ཆནེ་པ་ོདངུལ་
ཆུ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་རང་ཡང་འཁོར་བའྱི་བཙོན་རར་བཅྱིངས་པ་ཡྱི། །འཇྱིག་རེན་ལྷ་ཡྱིས་སུ་ཞྱིག་བསབ་པར་ནུས། །ད་ེཕྱིར་གང་
ལ་སབས་ན་མྱི་བསླུ་བའྱི། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་པ་ོཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོབརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་
ནས་འག་ོདགསོ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག 

དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འཇྱིག་རེན་གགས་པའྱི་ལྷ་ཞྱིག་ཚེ་འདྱི་དང་ཕྱི་མའྱི་སབས་ཤྱིག་ལ་བཟུང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་
སབས་འགོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་སབས་འགོའ་ིབསབ་བ་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོལ་སོགས་པ་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ང་
ཚསོ་ག་ོརྱིམ་ངསེ་ཅན་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ནས་འག་ོདགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཉྱིས་ཐད་ནས། དབུ་ཁྱིད་བ་ཆེན་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཐུགས་བརག་ཞུས་པ་ཞེས་བཀོད་འདུག བ་ཆེན་སུ་དང་སུ་ལ་ཐུགས་
བརག་ཞུས་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོགསལ་པ་ོཡོད་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེཡྱིན་ནའང་མྱི་དའེྱི་མཛད་པ་འཕྲྱིན་
ལས་དང་བཅས་པའྱི་ལུང་བསྟན་གསལ་པ་ོགསུངས་པ་དང་། གསུང་མཁན་གྱི་སསེ་ཆནེ་དམ་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ་ད།ེ དའེྱི་ནང་
ནས་ཀང་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོགསུང་མཁན་ད་ེསབས་ར་ེར་ོགྲུབ་ཆེན་རདེ། ར་ོགྲུབ་ཆེན་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་
ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེསྟོན་འཁོར་དང་མཛད་པ་འཕྲྱིན་ལས་དང་བཅས་པ་ལུང་དུ་བསྟན་པ་མ་ཟད། ཁོང་
སྐུ་ཚ་ེའདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་བར་དུ་བཞུགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་སྔོན་འགོའ་ིཆ་རྐྱེན་མེད་པ་མ་རེད། 
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སྔནོ་འགོའ་ིཆ་རྐྱེན་མང་པ་ོཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་གུ་རུ་སྱིདྷྱིའྱི་མཚན་སྔགས་བགང་དགོས་པ་དང་། འཕགས་པ་ཐུགས་
ར་ེཆེན་པོའ་ིམཚན་སྔགས་བགང་དགོས་པ། ཚེ་ཐར་དང་སོག་བླུ། མྱི་འཇྱིགས་པ་སབས་ཀྱི་སྱིན་པ་ལ་སོགས་མདོར་ན་ལུང་
བསྟན་གྱི་ནང་ལ་ཞབས་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ེསྔ་དེའྱི་སྐོར་གྱི་གསལ་བསགས་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་ལ། 
ཞབས་རྱིམ་བསྒྲུབས་པ་ད་ེཡང་ང་རང་གྱིས་མཐོང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ལུང་བསྟན་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་མ་མཐོང་བ་རེད་
དམ། ལུང་བསྟན་ད་ེསྣང་མེད་བཏང་པ་རདེ་དམ་ཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང། ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་
ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚསེ་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལམ་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་འདྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་
གེང་དང་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཐོག་ཕེབས་བསྡད་ཡོད། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། འཕྲོས་ད་ེ
གསུངས་གནང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག སྒང་ནས་ཞུས་པ་ལྟར་སྱི་དནོ་གྱི་བསོད་ནམས་གསོག་དགོས་པར་ལྷ་དང་བ་མའྱི་ལུང་བསྟན་སྱི་
དང་། སེས་ཆེན་དམ་པ་ཞྱིག་གྱིས་མྱི་ལོ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གྱི་སྔོན་ལ་གསུངས་ཟྱིན་པའྱི་ལུང་བསྟན་གལ་ཆེན་པོ། རྩ་ཆེན་པོ། 
དོན་ཆེན་པ་ོད་ེཚ་ོང་ཚོས་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཡེ་ཤེས་སན་ལྡན་གྱི་སེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ལའང་ལུང་
བསྟན་གསར་དུ་ཞུས་ནས་བསོད་ནམས་གསོག་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག ད་ེཡང་ས་མཚམས་མ་ནོར་བ་དང་འགོ་
ལུགས་འག་ོསྟངས་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ནས་འག་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བསོད་ནམས་ད་ེཡང་ཡག་པ་ོཞྱིག་གསོག་ཐུབ་ས་རདེ། ད་ེ
མྱིན་སྒང་ནས་ཞུས་པ་ལྟར་འཇྱིག་རནེ་གགས་པ་ཞྱིག་ལ་ཚ་ེའདྱི་དང་ཕྱི་མ་ཚང་མའྱི་སབས་གནས་མཐར་ཐུག་ཅྱིག་བས་པ་ཡྱིན་
ཚ།ེ སབས་འགོའ་ིབསབ་བ་སོགས་ཀྱི་སྒང་ལ་ཏོག་ཙམ་འགྱིག་མྱིན་དང་། ད་ེབཞྱིན་ལྷ་འབེབས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་ཡང་། སྱིར་
ང་རང་ལ་མཚོན་ན་རོག་གེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ད་ེདག་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད། རོག་གེ་བ་ཟེར་བ་རྱིག་པས་བསྒྲུབ་
དགསོ་པ་དང་ཡང་ན་ལུང་གྱིས་བསྒྲུབ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ལྷ་ཕབ་ཟརེ་བ་ད་ེཡང་
སྟབས་ལེགས་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཕབ་ཐུབ་པ་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཕབ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྐབས་འཇྱིག་རེན་གྱི་བད་ེསྡུག་འགའ་ར་ེལུང་
བསྟན་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྟབས་མ་ལེགས་པར་ཕབ་མ་ཐུབ་ཚ་ེཁ་ོརང་ལ་འཇྱིག་རེན་གྱི་བད་ེསྡུག་བཤད་
རྒྱུའྱི་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་སྒང་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཕགོས་ད་ེལྷར་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། མྱི་ལ་འབུལ་གྱི་
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ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་ཤྱིག་ཟ་ཡྱི་ཡོད་པར་བརེན་ཕོགས་དང་གནས་རྱིམ་ལ་བསྟུན་པའྱི་སྒ་ོནས་སྐད་ཆ་ཞྱིག་མ་བཤད་ན། ཁ་ོརང་
གྱི་གནས་རྱིམ་ད་ེཡང་ཏོག་ཙམ་ནང་འགལ་ཆགས་འག་ོབ་སོང་ཙང་། མ་བཤད་རང་བཤད་ཆགས་འག་ོབ་རེད། སྱིར་བཏང་ད་
གྱིན་སྒང་ནས་བཤད་པ་ལྟར་འཇྱིག་རེན་གགས་པ་ཟེར་བ་དེ་ཁམས་གསུམ་དུ་ཁ་འཁོར། རྱིགས་དྲུག་དུ་ལུས་བངས། སྡུག་
བསྔལ་གྱི་ཆུ་བོ་ཆེན་པ་ོབཞྱི་ཡང་རྒྱུན་བར་མ་ཆད་པར་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་སྟེ། ང་ཚོའྱི་ཆོས་གཞུང་གྱི་ནང་ལ་འཇྱིག་
རནེ་གགས་པ་ཟེར་བ་འདྱི་ང་ཚ་ོམྱི་གཉྱིས་ཆུས་འཁྱེར་གྱི་ཡོད་ན། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་སོབ་ཐུབ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལྟར་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོདང་
ཕུགས་རྱིང་པ་ོཞྱིག་སབོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་ཟེར་ནས། ནང་པའྱི་ཆསོ་གཞུང་ནང་དུ་གསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། དའེྱི་
ས་མཚམས་མ་ནརོ་བ་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ། ཁ་སང་སྱིར་བཏང་དྱི་བ་གནང་ཚར་བ་རེད། རུ་སོག་སོབ་ཡོན་ཞེས་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་རེད། ད་ེརྱིང་ངས་ད་ེདང་
འཕྲོས་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུྱུུང་། དེའྱི་སྒང་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་པ་རེད་ཟེར། 
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་མཚན་གལ་ཆེན་པ་ོདང་དོན་ཆེན་པ་ོད་ེའདྱིའྱི་སྒང་ལ་བཙུད་ཡོང་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་
དྱི་བ་ཞྱིག་དགོས་ཚ་ེསོ་སོ་ཡྱིན་ན། ལུས་ཀྱི་ཀུན་སོད་དང་ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡང་། དྱི་བ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཚ་ེཏོག་
ཙམ་དྱི་བ་ད་ེཞུ་མ་ཕོད་པ་དང་འཚེར་སྣང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་རྒྱུན་ལྡན་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་ད་ེཏོག་
ཙམ་ཉུང་ཉུང་བས་ན་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེལྟར་བྱུང་ཚ་ེདྱི་བ་གཏངོ་རྒྱུ་ད་ེཡང་སྟབས་བད་ེཔ་ོཡོང་བ་འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོབཙན་
བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཚང་མར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ལམ་སྟོན་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་དང་མ་
འབེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁྱད་པར་དུ་ད་ལྟའྱི་འཛིན་སོང་ངོས་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་པ་ཡྱིན་ན། ༸གོང་
ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་དང་ལམ་སྟནོ་ལ་ཤར་སོད་བདེ་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བ་དང་། ཧ་ཟང་ཡག་པ་ོའདུག་ཟརེ་ནས་ཉ་ེབའྱི་ཆར་བཀའ་སོབ་
རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོགསུངས་ཚར་བ་རེད། ཁྱད་པར་དུ་ངའྱི་ག་ོཐོས་ལྟར་ན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ལས་
ཀ་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་སྐུ་དནོ་མ་ོནས་ཕག་ཚདོ་ཅྱིག་ལེགས་རགས་གནང་པ་ད་ེད་ལྟ་ཡང་ཁོང་གྱི་ལུས་པོའ་ིསྒང་ལ་
བྱིན་རླབས་ཀྱི་དོད་མ་ཉམས་པར་འཆྱིང་བསྡད་པ་ད་ེའད་ག་ོརྒྱུ་འདུག དེར་བརེན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དང་ལམ་སྟོན་ཚང་
མར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་འདའྱི་སྒང་ལ་མཚན་ད་ེབཙུད་ཡོང་དུས་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོའདུག གང་
ལྟར་སོག་པོར་སོབ་ཡོན་འདྱི་འད་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད་ན། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་གཞན་ཞྱིག་ནང་ག་ར་ེགསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
ལབ་ན། དཔེར་ན། འབྲུག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོསྤུན་ཟླ་རྒན་གཞོན་གྱི་འབེལ་བ་ཡོད་གསུངས་ཡོད་
པ་རེད། དེང་སྐབས་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འབྲུག་པ་དང་རྱི་བ་ོཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མཁན་པ་ོདང་སོབ་དཔོན། ང་ཚོ་
བོད་ཀྱི་དགོན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འཛིན་སོང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེདག་ལ་མ་འོངས་པར་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སོབ་ཡོན་ཞྱིག་
སད་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། མ་སད་ཚ་ེམྱི་སད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརདེ། 
 ད་ེནས་འདྱིའྱི་སྒང་དུ་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གནང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིད་ཀྱི་ཡ་
གལ་ཆོས་ཟརེ་བ་ད་ེབཤད་སྟངས་ཀྱི་རྱིམ་པར་བལྟས་ཚ་ེའཇྱིག་རེན་གགས་པ་མཆོད་དང་མ་མཆོད་ཀྱི་འབལེ་བ་ཆགས་པ་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཞྱིག་ཨེ་ཡྱིན་ན་སྙམ། སྱིར་བཏང་ཆོས་ཟེར་བ་ད་ེརྒྱ་ཆ་ེབ་གཏྱིང་དཔག་པར་དཀའ་བ་ཟབ་མ་ོཞྱིག་
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རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེབསྡོམས་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ། མདརོ་ན་ཆསོ་ནྱི་མྱི་འཚ་ེསྟ།ེ །མ་ངན་འདས་པ་སྟངོ་པ་ཉྱིད།ཤ།འདྱི་ལ་ད་ེགཉྱིས་
འབའ་ཞྱིག་ཅེས།ཤ།ད་ེབཞྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས། །ཞེས་བསྡོམས་ཚིག་ཅྱིག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་
ཚོའྱི་སྒང་ནས་བཤད་ན་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ད་ེའཇྱིག་རེན་གགས་པ་ལ་སོགས་པ་མ་མཆོད་པ་ཡྱིན་ན། ཆོས་དང་སྱིད་གཉྱིས་
ལོགས་ཀར་གནང་དགོས་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཆོས་ལུགས་མྱི་སྣ་ད་ེཚ་ོསྱིད་ལ་ཞུགས་རྒྱུ་ཚང་མའྱི་སྒང་ནས་འབེལ་བ་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པ་རེད་སྙམ་གྱི་འདུག ད་ེཡང་ཁྱད་པར་དུ་ལ་ོརྒྱུས་རྒྱུན་རྱིང་དང་མྱི་རྱིང་བའྱི་སྒང་ནས་བཀའ་སོབ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་། 
ཡྱིན་ནའང་སོལ་རྒྱུན་གྱི་རྱིག་གནས་ཀྱི་སྒང་ལ་ལོ་རྒྱུས་རྱིང་པོ་ཡོད་མེད་སྒོ་ནས་ཁྱད་པར་འཇོག་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
སལོ་རྒྱུན་རྱིག་གནས་ད་ེདངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་དང་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་གནས་བབ། སྐབས་དང་དུས་ལ་མཐུན་དང་མྱི་མཐུན་གྱི་སྒང་
ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ཉ་ེསྔོན་ང་ཚ་ོབོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་རེད། མྱི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་
མང་པོ་སོང་ཚར་བ་ཞྱིག་རེད། ཁྱད་པར་དུ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་གདོད་མའྱི་མྱི་རྱིགས་སྐབས་ནས་བྱུང་བའྱི་སྟག་ལྤགས་དང་གཟྱིག་
ལྤགས་གོན་པའྱི་ལུགས་སལོ་ཡོད། ད་ེཡང་དང་པ་ོདཔའ་རགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གནང་པ་རདེ། དའེྱི་རསེ་སུ་སོལ་རྒྱུན་གྱི་རྱིག་གནས་
ཆགས་ཏ་ེརྒྱན་ཆར་ཆགས་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ཉ་ེབའྱི་ལ་ོཁ་ཤས་ཀྱི་སྔནོ་ལ་དུས་ཚདོ་ཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཚང་མ་མེད་པ་ཆགས་པ་
རེད། དེར་བརེན་ལ་ོརྒྱུས་རྱིང་ཐུང་གྱི་སྒང་ལ་འདྱི་ཚ་ོའཇོག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཨེ་ཡོད་དམ་སྙམ་གྱི་འདུག ལོ་རྒྱུས་སྒང་གྱི་ཆོས་སྱིད་ཟུང་
འབེལ་ད་ེཚ་ོགནད་འགག་ཅྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོཆོས་དང་སྱིད་ཟརེ་བ་ད་ེང་ཚོའྱི་རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་སྟེང་
དུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེཡང་ཆོས་དང་སྱིད་ཟེར་བ་ནྱི་རྒྱལ་པ་ོདེས་ཆབ་འབངས་ཆོས་བཞྱིན་སོང་བ་ཟེར་བར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་མ་གཏོགས་འདྱི་ལ་ལོ་རྒྱུས་རྱིང་པ་ོཡོད་མེད་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཆོས་དང་ཆབ་སྱིད་
གཉྱིས་ཀ་ཁ་ཁ་འབེད་དགོས་ན། ཆོས་ལུགས་མྱི་སྣ་ཚང་མ་ས་ོསོར་འགོ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ཚ་ེབཀའ་མོལ་མང་པ་ོ
ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ལྷན་ཁང་ཐམས་ཅད་ནང་གྱི་གཙ་ོབོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ད་ེཡང་སྒ་ོརྒྱག་དགོས་པ་
ཐུག་ངསེ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ལ་ལན་གང་ཐུང་ཐུང་དང་གང་བསྡུས་བསྡུས་ཞུ་ཐབས་ཞུ་
རྒྱུར། ཐགོ་མར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་དང་པསོ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་ཐགོ་ལ་བསྔགས་བརདོ་ཕབེས་པར་སྙྱིང་
ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གཞུང་ལ་རོགས་མགོན་ཞུས་པ་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེ
གསུངས་པ་ད་ེཚ་ོཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ཀྱི་སོབ་ཚན་གཏན་འབེབས་ཟེར་བ་ད་ེའབད་བརྩོན་དང་བཀའ་བསྡུར་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་
རེད། བར་ལམ་ནས་དེའྱི་ནང་ནས་སོབ་དེབ་དང་པ་ོད་ེཐོན་ཡོད་པ་རེད། སོབ་ཚན་ཡག་པ་ོཞྱིག་གཏན་འབེབས་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ད་ེ
ཚོའྱི་ནང་ལྷག་པར་དུ་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད་བ་རྒྱུའྱི་སོབ་ཚན་ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོཕེབས་པའྱི་སོན་གནད་ད་ེ
དག་མྱི་ཡོང་རྒྱུར་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སོབ་དེབ་ཐནོ་པ་ད་ེདག་ད་ེདང་མཐུན་མྱིན་བསར་ཞྱིབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་རྱིས་
མདེ་ཀྱི་སྡ་ེཚན་ཁག་གསུམ་ལ་འབདོ་སྐུྱུུལ་གནང་པ་ད་ེའབོད་སྐུལ་རང་ཡྱིན་པ་དང་། ངས་གང་ཡང་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་ཡྱིན། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་ཀང་བསྔགས་བརོད་ཕེབས་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ཞབས་རྱིམ་ད་ེཉུང་སོན་གཟྱིགས་
ཟརེ་བ་ད་ེལས་བསྡོམས་བསྡུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་བས་ན་ད་ེལྟར་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པའྱི་ནང་དུ་ཞབས་རྱིམ་གྱི་
རྣམ་གངས་ཧ་ལས་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། རསེ་མ་ཞབས་རྱིམ་ད་ེདག་ཡག་པ་ོསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འགན་འཕར་མ་འཁུར་དགསོ་པ་
ད་ེདག་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཡྱིན་ཡང་ད་རསེ་ཚང་མ་ཞུ་ས་མེད་པའྱི་རྐྱནེ་གྱིས་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པ་ད་ེའག་ོས་གཅྱིག་ལ་འག་ོབསྡད་
ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པ་མར་སྙན་སོན་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་བསྡོམས་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་ཁ་སང་བད་ེཔ་ོ
བྱུང་མ་སོང་། ད་ེཡང་ད་ལྟའྱི་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པར་བསྡོམས་པའྱི་གངས་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་སྙན་གསན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
དཔེར་ན། ད་ལྟ་ལུང་བསྟན་ད་ེདག་ནང་གསོལ་འདེབས་བདེན་པའྱི་རྔ་ས་ད་ེལྷག་པར་དུ་ཏུ་བོད་སྱི་པའྱི་ལས་དོན་དང་བོད་མྱི་སྱི་
པའྱི་ལས་དོན། དའེྱི་ནང་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་ལས་སྱི་ཞུ་བ་ད་ེདག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་
པ་རེད། ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་བཀའ་ལུང་ནང་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ད་ེ ༤,༦༠,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་གསོག་སྒྲུབ་
བྱུང་འདུག ད་ེབཞྱིན་འབྱུང་བའྱི་གནོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་ཨ་ོརྒྱན་འབྱུང་བཞྱི་ལྷ་མོའ་ིགསོལ་འདེབས་ཟེར་བ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཕེབས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་ ༢.༨༠༠.༠༠༠ ཙམ་བྱུང་འདུག ད་ེབཞྱིན་གུ་རུའྱི་ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ་དེའང་རག་
པར་བབས་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་རེད། དེར་ ༩,༢༠.༠༠༠ ཙམ་གསོག་སྒྲུབ་བྱུང་འདུག ར་མགྱིན་གྱི་གཟུངས་སྔགས་ ༡,༡༠༠,༠༠༠ 
ལྷག་གསོག་སྒྲུབ་བྱུང་འདུག སབས་འགོ་ ༧༣༠.༠༠༠ བྱུང་འདུག ཡྱིག་བརྒྱ་ ༡.༦༠༠.༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག ཚེ་
གཟུངས་ ༤༠༠.༠༠༠ ལྷག་བྱུང་འདུག འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་གཟུངས་ ༢.༤༠༠.༠༠༠ ལྷག་ཙམ་བྱུང་འདུག དྱི་མེད་བཤགས་
རྒྱུད་ད་ེབར་ལམ་ཞྱིག་ནས་ང་རང་ཚའོྱི་མཐུན་ལམ་དང་ཆྱིག་སྱིལ། བཀའ་ལུང་དང་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཐནོ་པར་བརནེ། ད་ེ
དུས་དམྱིགས་བསལ་ཕེབས་པའྱི་བཤགས་པ་གངས་གསགོ་བདེ་དགོས་པའྱི་བཀའ་ལུང་ཞྱིག་རདེ། དྱི་མེད་བཤགས་རྒྱུད་ཟེར་བ་
དེ་ ༥༠༠.༠༠༠ ཙམ་བྱུང་འདུག དཔེར་ན། བདེ་སྱིད་གྱིང་གྱི་ཁོངས་དེར་ཧེ་བག་འགོ་ཡོང་སྙམ་ནས་འདྱིར་ཞུ་ནུས་མ་སོང་། 
བཀའ་འགྱུར་ཚར་ལྔ་བརྒྱ་བསོགས་པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག ད་ེཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པོར་བེད་སྐབས་བཀའ་འགྱུར་རྒྱས་པ་དག་
སགོ་རདེ་མྱི་འདུག བཀའ་འགྱུྱུུར་གསགོ་སྒྲུབ་བདེ་སྐབས་བཀའ་འགྱུར་བསྡུས་པའྱི་གསགོ་སྒྲུབ་བདེ་སྟངས་ཤྱིག་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེ
ཚར་ ༥༠༠ དང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱས་འབྱིང་བསྡུས་གསུམ་ ༢༥ གང་ལྟར་ད་ེལྟར་བས་ནས་ལས་རྱིམ་བསྡུས་པའྱི་ནང་དུ་གང་ཡང་
ཐནོ་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ལ་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་དུང་འཕར་མ་སྒྲུབ་དགསོ་པ་ད་ེདག་དམ་དནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ངས་འདྱི་མགོ་མཇུག་ནོར་ནས་སྔོན་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་འདྱི་ལ་བ་ལྷའྱི་བཀའ་ལུང་ལབ་ཡོད་པ་རེད། ནམ་
རྒྱུན་འག་ོསྟངས་ད་ེག་རང་རེད། བ་མ་དང་ལྷ་སྲུང་བས་པ་ཡྱིན་ན་དེར་བསྡུར་རྒྱུ་གང་ཡང་བསྡད་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་གྱིན་བཀའ་
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གནང་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་རདེ། བ་མ་སབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་དང་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་སོགས་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་
གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་འགེལ་བཤད་གཏན་ནས་མྱི་དགསོ་པ་བས། ཡྱིན་ཡང་འདས་པའྱི་རྩྱིས་ལ་ོདའེྱི་ནང་ལ་བ་ཆནེ་ཁག་ལ་ཐུགས་
དམ་ཞུས་པ་ད་ེཏོག་ཙམ་ཉུང་བ་དང་ཆསོ་སོང་ཁག་ལ་ཐུགས་དམ་ཞུས་པ་ད་ེམང་ཙམ་ཡོང་སྟངས་ད་ེགང་འད་རེད་ཟརེ་ན། ཟབ་
གསོལ་དང་དབར་གསོལ་ད་ེདག་གྱིས་མཚོན་ཆོས་སོང་ཁག་ལ་ནམ་རྒྱུན་སྐུ་གསོལ་ཞུ་སྟངས་དུས་ཚོད་བཅད་བཞག་པ་རག་
པར་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་བསྡད་པ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་ཁག་ཅྱིག་ཡོང་བ་དེ་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་བར་ལམ་འོས་
བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་བྱུང་པ་ད་ེདག་ཁག་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་དམྱིགས་བསལ་ད་ེལྟར་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལྟར་ཕྱིན་པ་རདེ། 
 བ་ཆེན་ཁག་ལ་ཐུགས་དམ་ཞུས་པ་ད་གྱིན་དེའྱི་ནང་གསལ་བ་ཐུགས་དམ་ཞུ་ས་དེ། ༸སབས་མགོན་ས་ས་བདག་ཁྱི་
རྱིན་པ་ོཆ།ེ ༸སབས་ར་ེདགའ་ལྡན་ཁྱི་རྱིན་པ་ོཆ།ེ ༸སབས་ར་ེསྨན་རྱི་ཁྱི་འཛནི་རྱིན་པ་ོཆ།ེ དཔལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ་ོཆེ། 
༸སབས་ར་ེའབྱི་གུང་ཆ་ེཚང་རྱིན་པ་ོཆེ། ༸སབས་ར་ེའབྲུག་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེ། ༸སབས་ར་ེསྟག་ལུང་ཞབས་དྲུང་རྱིན་པ་ོཆེ། དེའྱི་
སྐབས་སུ་རྙྱིང་མའྱི་དབུ་ཁྱིད་མ་བཞུགས་པར་བརནེ། དེའྱི་ཚབ་ཏུ་༸སབས་ར་ེཁམས་སྤྲུལ་རྱིན་པ་ོཆ།ེ སྔནོ་མ་ནས་གཞུང་འབལེ་
ཐོག་ནས་རྙྱིང་མའྱི་ཕོགས་ནས་ད་ེའད་མང་པ་ོཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། བ་ཆེན་སབས་ར་ེརྣམ་པ་བརྒྱད་ལ་ས་ཡོམ་དང་འབེལ་བའྱི་
སྐོར་ལ་ཐུགས་དམ་བརག་པ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། མཚན་ད་ེདག་ད་ེལྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སབས་ར་ེར་ོགྲུབ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེ་སྐུ་
ཐོག་འདྱི་འམ་གོང་མ་གང་ཞྱིག་གྱི་ལུང་བསྟན་སྐོར་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཞབས་རྱིམ་ནང་དུ་འད་མྱིན་མང་པ་ོཡོད་པ་
རེད། དེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ར་ོགྲུབ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་གང་ཞྱིག་གྱིས་བོད་སྱིའྱི་ལུང་བསྟན་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་
གནང་སོང་། ད་ེཡག་པ་ོཞྱིག་འཛིན་ཐུབ་མ་སོང་ལགས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བཀའ་ལུང་དང་ཞབས་བརན་བསྒྲུབས་པའྱི་ནང་ལ་ད་ེབྱུང་
མ་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 རུ་སོག་སོབ་ཡོན་གྱི་སྐོར་ལ་མཚམས་རརེ་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པའོ་ིབཀའ་དགོངས་ད་ེརདེ། བཀའ་
དགོངས་ཟེར་བ་ལས་བཀའ་འབེལ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའ་དང་དགོངས་པ་ཡྱིན་པ་དེ་རེད། ཡྱིན་ཙང་མཚམས་རེར་
དམྱིགས་བསལ་ལབ་དགོས་པ་དང་ལན་རེར་བཀའ་དགོངས་ལབ་དགོས་པ་དེ་དག་ནམ་རྒྱུན་འགོ་སྟངས་བས་ན། དགག་བ་
དགསོ་པར་བལྟས་ནས་འག་ོབསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། མཚམས་རེར་དགག་བ་ལས་དགསོ་པ་གལ་ཆ་ེབ་ཡོད་ཚ་ེཞུས་ན་ཡག་པ་མྱིན་
འག།ོ ད་ེམྱིན་ཞུ་མྱི་དགསོ་པར་གཙ་ོའདནོ་བེད་མཁན་ལྟ་བུ་ཞྱིག ད་ེག་ཙམ་ཞྱིག་དམ་དོན་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་
ཡྱིན་ཞ་ེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་དང་དགོངས་པ་ཧ་ལས་པ་ཡྱིན་བསྡད་པ་ཞྱིག ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་དང་
གོས་ཚོགས་མང་པ་ོཞྱིག་འཕ་ོའགྱུར་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། གཞན་ཁྱོན་ནས་ཧ་མ་གོ་བའྱི་ཐོག་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་
བཀའ་སོབ་དགོངས་དནོ་ཞྱིག་ལ་མང་པ་ོཞུ་སྱིད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེར་བརེན་གནས་སྟངས་མང་པོར་བལྟས་ནས་དགག་
བ་དགོས་པ་ལ་བལྟས་ནས་ད་ེལྟར་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྐང་ད་ེའགོད་མ་དགོས་པར་གཙ་ོའདནོ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེངསོ་ལནེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་འབྲུག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ད་ེརེད། ད་གྱིན་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་གཅྱིག་པ་རེད། 
ཉྱིན་ཞྱིག་ཁངོ་ཚརོ་སདོ་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཚ་ེའབྲུག་པ་ཚ་ོདའེྱི་ནང་ལ་སོབ་ཡནོ་ཡདོ་ཡདོ་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ད་ེནས་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་སྐོར་ལ་གང་འཚམ་གསུངས་སོང་། ངས་བསྡུས་པ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོས་
ཆོས་སོང་སན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེདག་ནྱི་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་གྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་རྒྱུན་འཛིན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལམ་ལུགས་ནང་
བབས་བསྡད་པ་ཞྱིག་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ལས། ཆསོ་སྱིད་ཟུང་འབལེ་གྱི་ཆསོ་ད་ེཆསོ་སངོ་སན་འདནེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དའེྱི་ནང་ནས་ཆསོ་སངོ་
གགས་པ་སན་འདནེ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཆསོ་སྱིད་ཟུང་འབལེ་གྱི་མཚནོ་བདེ་གཙ་ོབ་ོཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོགཏན་ནས་ཞུས་མེད་ལ། ད་ེལྟ་བུ་
ཞྱིག་ང་སྙན་གསན་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ཡག་པོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་རྒྱུན་འཛིན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བསྡད་ཡོད་པ་སོང་
ཙང་། དའེྱི་ཆ་ཤས་ལ་ད་ལྟ་ད་ེགནས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ་ཟེར་ནས་ཞུས་པ་རདེ། ད་ེམ་གཏོགས་པར་གཞན་འགེལ་བཤད་གནང་པ་
ཚང་མར་ད་ེད་ེབཞྱིན་དུ་རདེ་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་སོལ་རྒྱུན་རྱིག་གནས་ད་ེདངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་དང་། ལ་ོརྒྱུས་གང་ཞྱིག་གསུངས་པ་ད་ེདག་དང་
འབལེ་བ་ཕལ་ཆརེ་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། དགངོས་འཆར་ད་ེདག་ལ་ད་ོསྣང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའྱི་སྐོར་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། སྱིར་བཏང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་མྱི་ཞུ་བའྱི་བསམ་བོའ་ིག་སྱིག་ཡོད་མོད། ཡྱིན་
ཡང་། བག་ོགེང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་རང་བཞྱིན་ཤུགས་ཀྱིས་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཤད་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་དང་པ་ོདརེ། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཕག་ལས་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡག་པ་ོཧ་ལས་པ་གནང་འདུག 
ལྷག་པར་དུ་ང་ཚརོ་ཐུགས་ར་ེདང་བཀའ་དྱིན་གཞན་ལས་ལྷག་པའྱི་གནད་ཡོད་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་རྱིས་མདེ་ཆསོ་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་
དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་ཉྱིན་གུང་གྱི་གདུགས་ཚོད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སར་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོགོ་ཡོང་དུས། ཕག་ལས་གནང་
མཁན་དང་མཐུན་རྐྱེན་སོར་མཁན་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྙྱིང་ཁོང་རུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱ་ཡྱིན། ཧང་སང་
དགསོ་པའྱི་ལས་དོན་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ལས་བསྡམོས་དང་
ལས་དོན། གཞན་ཡང་སྐུ་ང་ོཆོས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་
གྱི་བད་ེསྡུག་གྱི་གནས་སྟངས། ཕགོས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་རགོ་ཡག་པ་ོགནང་ཐུབ་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་ཐགོ་ནས་བསྔགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་དནོ་དག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ང་རང་ལ་སེམས་ཚརོ་ཞྱིག་ཡོད། ང་ནྱི་སེམས་ཚརོ་དན་པ་དང་འཆད་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན། སྐབས་རེར་ད་ེདག་ནོར་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། གང་ལྟར་ནོར་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སོ་
སོའ་ིངསོ་ནས་གང་དན་པ་ད་ེགཞྱིར་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་འགོད་པ་བེད་དགོས་



55 
 

པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་མེད། ད་ེནྱི་སྔོན་མ་ནས་བཤད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། དའེྱི་གནས་སྟངས་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ལབ་ན། གཙ་ོབོར་
ང་རང་ཚོས་ད་ེརྱིང་གཞུང་བསྟེན་ཆོས་སོང་ཁག་གྱི་སྐུ་རེན་རྣམ་པར་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་དོད་ཞེས་པ་དེའྱི་སྐོར་ལ་བགོ་གེང་མང་པ་ོ
བྱུང་སོང་། སྱིར་བཏང་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་མོང་། ཡྱིན་ཡང་ལྷ་སྲུང་ད་ེཚ་ོལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཡང་དག་པ་ཡྱིན་མྱིན། ང་ོབོའ་ིཆ་ནས་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན། དགོས་མཁའོ་ིསྐརོ་ལ་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་སྐོར་ལ་དོགས་པའང་
བེད་མ་མོང་ལ་བཤད་ཀང་མ་མོང་། ད་ེཡང་སྐབས་མཚམས་སུ་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ཐོག་ལ་དོགས་པ་དང་བསམ་ཚུལ་ཁ་
ཤས་ཏན་ཏན་བྱུང་མོང་། དེའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེད་ལྟ་ཡང་ཡོད། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི། ད་ེརྱིང་ང་ཚོའྱི་ལས་བསྡོམས་
ནང་ལ་གསལ་པ་ོའཁོད་པ་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་མོར་གཞུང་བསྟེན་དག་ལྷའྱི་གཙ་ོབོར་གནས་ཆུང་ཆོས་སོང་
ཆེན་མ་ོདང་། ཚ་ེརྱིང་མཆེད་ལྔ་ཡྱི་ལྷ་ཕབ་པ་རེད། ད་ེདུས་ག་ོསྱིག་བེད་མཁན་དང་ལྷ་འབེབ་མཁན་སུ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་
ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་བཀོད་སྟངས་ཀྱི་སྒང་ལ་འད་མྱིན་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་མོད། གང་ལྟར་ད་ེལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེ
ལ་དངསོ་སུ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེབཞྱིན་སྐབས་དརེ་གསུངས་པ་ཚང་མ་ཡྱིག་ཐགོ་ཏུ་ཡོད་པ་རདེ། གནས་ཆུང་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེ
ཚ་ོགནས་ཆུང་རང་གྱིས་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་ཕབ་པ་འདུག ང་རང་ཚའོྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་ཕག་ལ་རག་མྱི་རག་ཐ་ེཚམོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པའྱི་
སྐབས་སུ་ད་ལམ་ཁག་ལ་འག་ོསྡདོ་ཀྱི་འདུག ད་ེདག་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཚ་ེརྱིང་མ་ཡྱི་ལུང་བསྟན་ད་ེཚ་ོགཞུང་འབེལ་
གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཕབ་སྟེ། སྐབས་དེའྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ཕག་མཚན་གནང་སོང་། དེའྱི་སྐོར་ལ་ཚིག་
ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་སོང་། གསུང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ལྷ་སྲུང་ད་ེཚ་ོགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། ད་ེཚའོྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་
ལངོས་མང་པ་ོབཤད་སོང་། སྱིར་བཏང་ལྷ་སྲུང་ད་ེཚོའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་དང་བྱུང་རབས་བཤད་ཚ་ེཉྱིན་གཅྱིག་བཤད་ཀང་
བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱི་རེད་སྙམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་དེ་དག་དགོས་མཁོ་མྱི་འདུག་ཀང་གལ་ཆེན་ཡྱིན་པ་ཤེས་ཀྱི་འདུག གལ་ཆེ་
རབས་མང་པ་ོབཤད་ནས་མཐའ་མར་ང་ཚོར་འབབ་ས་གང་ཞྱིག་ལ་འབབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེར་ལྷ་ད་ེཚོས་གང་འད་
ལབ་སོང་། གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་མཁན་མང་པསོ་ཧ་ག་ོཡྱི་རེད་ལ་མཐངོ་ཡོད་པ་རདེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ལ་
ཚུར་འཇུས་ཏེ། ཚིག་ད་ེགཞུང་འབེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་སྟངེ་ལ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ངས་ཚིག་ད་ེཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྡུག་ཚོད་
ཟུངས་ཤྱིག དམ་སྱི་འབྱུང་པ་ོའདྱི་མྱི་སྒང་ལ་ཞུགས་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེངས་བཟོས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་
རདེ། ད་ེཚ་ོབདེན་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་མཐོང་སར་གསུངས་སོང་། སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་གལ་གནད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་སོང་གྱི་བཀའ་
ལུང་དེ་ང་ཚོས་གལ་གནད་ཆེན་པོ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེའྱི་རེས་ལ་སོང་བཙན་སྙྱིང་སྟོབས་ཀྱི་གཟེངས་
རགས་ཞེས་པ་ད་ེའད་རག་སོང་། ངའྱི་སེམས་ནང་ལའང་རསེ་མ་ཆསོ་སངོ་གྱི་བཀའ་ཆད་ཅྱིག་ང་ལའང་རག་རགོས་བས་ན། ང་ལ་
ད་ེའད་ཞྱིག་རག་ས་རདེ་བསམས་ནས་ཡྱིད་སྨོན་བས་མོང་། དའེྱི་རསེ་ལ་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ག་ོཡོང་དུས། ད་ེགང་འད་ཞྱིག་
ཡྱིན་ནམ་བསམ་སྟ་ེབསམ་བ་ོམང་པ་ོཞྱིག་བཏང་པ་དང་དུས་ཚདོ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཡང་བསམ་བ་ོགཏོང་སྐབས། རསེ་སུ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་
ཚསེ་ ༡ རེད་འདུག དེང་སང་ནུབ་ཕགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་དར་ཡོང་སྟ།ེ (World AIDS Day) རགེ་དུག་ཉྱིན་མོ། T.B ཉྱིན་མ་ོ
སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ལབ་ཡོང་དུས། ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༡ གྱི་ཉྱིན་ད་ེང་རང་རྒྱ་གར་དུ་སེབས་ཚུན་ཆད་བསམ་བོ་གཏོང་དུས་
སག་རྫུན་གྱི་ཉྱིན་མ་ོའད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་ལྷ་ཆོས་སོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ང་ཚོར་ April Fool 



56 
 

ཞསེ་པ་ད་ེགཏངོ་གྱི་ཡོད་ས་རེད་སྙམ་པ་དན་བྱུང་། ལག་བསྟར་དང་ད་ོསྣང་བེད་དགོས་པ་གང་ཡང་རེད་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་ན་
སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་བྱུང་། ངས་སྐད་ཆ་རྫུན་མ་གཏན་ནས་མྱིན་དངོས་ཡོད་ད་ེའད་བྱུང་སོང་། ད་ེབཞྱིན་ད་ེརེས་ལ་དངོས་དོན་གྱི་
ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་ཅྱིག་བས་མོང་། ངས་ཚོད་དཔག་བས་མོང་ལ་ང་ཚ་ོགོགས་པ་ོཁ་ཤས་སྐད་ཆ་བཤད་མོང་། ལག་
བསྟར་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། མ་འོངས་པར་ཚ་ེརྱིང་མའྱི་ལྷ་ད་ེགང་འད་བས་ནས་འབབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་འད་ཡོང་གྱི་རེད་
ཟེར་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་པ་བས་མོང་། ང་རང་ཚོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་གནས་སྟངས་དེར་རྒྱུས་མངའ་གང་
འཚམ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྣམ་རགོ་ད་ེའད་འཁརོ་མངོ་། 

དེའྱི་རེས་ཀྱི་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྐབས་སུ་ལྷ་དེ་འད་ཕབ་སོང་། དེ་དུས་ཡང་འགོ་མཇུག་བར་གསུམ་ཚང་མར་
བཅར་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ང་ཚོས་སྔོན་མ་བཤད་པ་ལྟར་ཚ་ེརྱིང་མའྱི་ལྷ་ཕབ་མ་སོང་། རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ངས་མྱི་ཤེས། ད་ེགསལ་པོ་
ཞྱིག་བཤད་འདདོ་བྱུང་སོང་། ང་ཚོའྱི་དོགས་པ་ནྱི་ཕལ་ཆེར་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་བྱུང་། ད་ེའད་
སོང་ཙང་། ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་ག་པར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཆ་ེཆུང་གྱི་རྣམ་གཞག་ད་ེཚ་ོརེད། གལ་ཆེན་པ་ོགསུང་མཁན་
མང་པ་ོབྱུང་སོང་། དོན་དམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་གལ་ཆ་ེཆུང་ཅྱི་ཙམ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་པའྱི་ཐ་ེཚམོ་ཡོད། ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་བག་ོགེང་
མང་པ་ོབེད་དགོས་བྱུང་ཚ་ེབ་རྒྱུ་མང་པ་ོཡོད་དེ། ཡྱིན་ཡང་གཙ་ོབ་ོདུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ེལ་བསམ་ཚུལ་ཆེན་པ་ོ
ཡོད། གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་འབེལ་ཡོད་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་
ལྷ་སྲུང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅེས་མང་པ་ོགསུང་གྱི་འདུག་སྟེ། འོན་ཀང་ལྷ་སྲུང་གྱིས་བཤད་པ་རྣམས་གལ་ཆནེ་པོར་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་
ཚརོ་སྣང་གཏན་ནས་མྱི་འདུག ད་ེདང་པ་ོཡྱིན། དང་པ་ོཟརེ་བ་ད་ེསྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོཐུན་མོང་ངསོ་ནས་གྲུབ་པའྱི་དང་པ་ོཞསེ་པ་ཞྱིག་
ཕལ་ཆེར་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། རང་གྱི་སེམས་ལ་རྫུན་བཤད་ཀྱི་མེད་སྙམ་པའྱི་ཀུན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་དང་པ་ོཡྱིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གནས་
སྟངས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ནས་བལྟས་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ལྷ་སྲུང་ད་ེཚ་ོབེད་སོང་གཏོང་བའྱི་སྐབས་ལ་གང་འད་བས་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་ན། 
ད་ེརྱིང་ཡྱི་ག་ེད་ེཚ་ོངས་བཟོས་པ་ཞྱིག་རྩ་ནས་མྱིན། ད་ེདུས་ང་ཚ་ོཚང་མར་སད་སོང་། ཡྱིན་ཡང་ངས་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
ལ་བརྩྱིས་ནས་སུ་གཅྱིག་ལ་གཏངོ་མ་མོང་། སོང་ཙང་སྐབས་མཚམས་སུ་ལྷ་སྲུང་ད་ེཚ་ོག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་སྙམ་པ་ཞྱིག གལ་
ཆེན་པོ་རེད་ཟེར་ནས་འཆད་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ངར་མཚོན་ན་ལྷ་སྲུང་ལ་རྒོལ་མཁན་མྱིན་ལ། ལྷ་སྲུང་གྱི་སྲུང་མའང་མྱིན། ལྷ་
སྲུང་འདྱི་ཚོར་ངས་སྲུང་སོབ་བེད་དགོས་བསམ་པའྱི་སེམས་ཤུགས་མེད་ལ། ལྷ་སྲུང་མེད་པ་བཟ་ོདགོས་ཟེར་མཁན་ཡང་མྱིན། 
ཡྱིན་ཡང་གནས་སྟངས་ད་ེད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ནས་ལབ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། གང་ལྟར་འདྱི་དག་ལ་བཀའ་ལན་གང་
འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་ངས་མྱི་ཤེས་ཏ།ེ བྱུང་རྱིམ་ད་ེདངསོ་གནས་བྱུང་སོང་། ད་ེསེམས་ཚརོ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་ན་བསམས་
སོང་། 
 གཞན་དག་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་ེནས་ ༡༌༦ དེ་གོང་གྱི་དྱི་བ་གནང་མཁན་ད་ེགཙ་ོབོ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའྱི་སྣེ་ཤན་
ཞབས་ཞུ་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། ད་ེཤུགས་ཆ་ེཙམ་གེང་དགོས་སྙམ་བྱུང་། ཡྱིན་ཡང་གོང་དུ་ཕག་སེལ་ཞྱིག་གྱིས་དྱི་བ་བཏང་པ་རེད། ད་ེ
ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ལན་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོགནང་སོང་། སོང་ཙང་ང་རང་གྱི་སེམས་ལ་བཤད་དགོས་སྙམ་
པའྱི་དོགས་པ་ད་ེརྩ་བ་ནས་མེད་པར་ཆགས་སོང་། དེའྱི་སྐོར་ལབ་དགོས་པ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། ད་ེདང་དེས་མཚོན་པའྱི་ད་
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ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ང་ཚོར་གལ་ཆེན་པ་ོཟེར་ནས་མང་པ་ོགསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ར་བ་འདྱི་དང་འདྱི་
མ་ཡྱིན་པའྱི་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོར་བལྟས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། ང་དང་ངའྱི་འབེལ་ཡོད་ལ་མ་འགྱིགས་པ་ཞྱིག་
འདུག་ཚེ། ལྷ་དང་བ་མ་སུ་ཡྱིས་གསུང་ཀང་ཁྱད་པར་ད་ེཙམ་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་དང་། ངས་སྣང་བར་མྱི་འག་ོབ་ཞྱིག་ལ་ལྷ་སོགས་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བཤད་རོགས་བས་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། སྐབས་རེར་སོ་སོས་སྣང་བ་མྱི་འགོ་བ་དེས་༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པ་ོ
ཆའེྱི་བཀའ་ལའང་མ་བརྩྱིས་ན་སྙམ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་དང་འབད་བརྩནོ་བེད་མཁན་ང་ཚོའྱི་དཀྱིལ་འཁརོ་གྱི་ར་བ་དང་གང་ས་གང་
ལ་འདུག ད་ེའདའྱི་ཚརོ་སྣང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་མཐའ་བསྡམོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གདངོ་འདུས་སྱིད་འཛམོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གདངོ་འདུས་སྱིད་འཛམོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་དྱི་བ་མེད། ཉེ་ཆར་ཆོས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱིས་གསར་གཏོད་ཀྱི་གསལ་
བསགས་ཤྱིག་གནང་པ་ལ་བསྔགས་བརདོ་ཆདེ་དུ་ལངས་པ་ཡྱིན། སྱི་ཚགོས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ང་ོ
བ་ོཡྱིན་ནའང་རདེ། སྱི་ཚགོས་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་དང་དཀའ་ངལ་དང་ར་ེབ་འདྱི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་རྙདེ་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་ཆགས་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ལྷག་པར་དུ་ང་ཚའོྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚགོས་ད་ེའགྱུར་འགསོ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་
པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཤཤྱིག་ཡྱིན་དུས། སྒྱུ་རྩལ་པ་ཚོར་ང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་བ་རྒྱུ་དང་ཁོང་རྣམ་པའྱི་ཕག་ལས་ལ་རྒྱབ་སོར་བ་རྒྱུ་དང་། 
ཁངོ་རྣམ་པ་ལ་ཆ་ེམཐངོ་སོད་རྒྱུ་ད་ེངས་ཧ་ལས་པ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ལམ་ཁ་ད་ེག་པར་འག་ོ
དང་མྱི་འག་ོབཟ་ོལྟ་བཟ་ོམཁན་ད་ེསྒྱུ་རྩལ་པ་ཚརོ་ལས་འགན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཉ་ེཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་
ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སམ་ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་སྒྱུ་རྩལ་པ་ཚོར་རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཐེབས་རྩ་གསར་པ་ཞྱིག་
གསལ་བསགས་གནང་འདུག ད་ེལ་ངས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེདང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་པ་ཚོར་རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུའྱི་ཐབེས་རྩ་ཐངེས་མ་དང་པ་ོཆགས་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེདངསོ་གནས་གཟྱི་བརྱིད་ལྡན་
པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། ལྷག་པར་དུ་ཐེབས་རྩ་འདྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་པ་གཅྱིག་པ་ོམ་ཡྱིན་པར། དེང་དུས་དང་སོལ་རྒྱུན་གཉྱིས་
ཀའྱི་སྒྱུ་རྩལ་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུའྱི་ཐེབས་རྩ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ེངའྱི་ངོས་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོམཐོང་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་
རྒྱུ་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་མ་འོངས་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཕག་རོགས་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྱི་ཡོངས་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ལས་
བསྡོམས་ཀྱི་ནང་གསེས་དང་པོའ་ི ༩ པ་དེའྱི་སྒང་ལ་ཐོག་མར་དྱི་བ་འབུལ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། གོང་དུ་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྒང་ལ་ཕེབས་མཁན་ཐོག་ནས་གསུང་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་བསམ་ཚུལ་རང་བས་
ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་དོན་དག་འད་པ་ོབས་ཏེ་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འགྱིག་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་རང་སོང་སྡེ་
ཚན་ཁག་གྱི་ལས་བསྡོམས་ང་ཚོར་མེད་དུས་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིབ་ཆ་ཤེས་མཁན་ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པའྱི་ནང་
ལ་ཕལ་ཆརེ་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་འདུག ཝར་ཎཱ་སྱིའྱི་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་མཚན་འདགོས་སྟངས་ཐོག་ལ་བར་ལམ་ནས་སྐུ་ངལ་གང་
ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་སྦུན་ཏར་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་འོས་སོང་གནང་མཁན་སྐབས་སྔ་མའྱི་ཕག་འཁྱེར་
ཕུལ་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་རེད། ད་ལྟ་གསར་པ་སོབ་བཞེས་གནང་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་གང་འད་བྱུང་
ཡོད་མེད་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། མཚན་འདོགས་སྟངས་ཐོག་རྒྱལ་ཡོངས་མཐ་ོསོབ་ལྷན་ཚོགས་ད་ེའད་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ན། རྩ་
བའྱི་ UGC གསུང་རྒྱུ་ད་ེརེད། དེང་སང་དེར་ང་ཚོས་ག་ར་ེབསྒྱུར་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། གང་ལྟར་དེའྱི་ཐོག་ནས་མཚན་འདོགས་
སྟངས་ཐགོ་ལ་ཛ་དག་པའོ་ིཕག་བྱིས་ད་ེའད་གནང་ཡོད་ས་རདེ། བས་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་ོཏགོ་ཙམ་ཐུགས་སྣང་མ་གནང་པ་
ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་མཐ་ོསོབ་རང་གྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའཕྲད་སྱིད་པ་འདུག ད་ེབས་ན་དེའྱི་མཚན་འདོགས་སྟངས་
ཡྱིན་ནའང་རེད། སྦུན་ཏར་གྱི་དག་ེརྒན་འསོ་སོང་འཛུགས་རྒྱུ་དང་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་འཁྱེར་གནང་རྒྱུ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ལ་སྐུ་ངལ་
འཕྲད་བསྡད་རྒྱུ་ད་ེད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་གོ་སྡོད་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ད་ེསྔ་ཡྱིན་ན་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གང་འད་ཡྱིན་ན། ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། འགན་ལྷན་ནང་མེད་ནའང་ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རང་སོང་སྡེ་ཚན་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་དུས། ཐུགས་བཞེས་གནང་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱེན་ད་ེཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
དའེྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་དགོངས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱིར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་
བསྔགས་བརདོ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་། ཐོག་མར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ནང་ལ་ལས་བསྡམོས་
ཁ་གསལ་པ་ོདང་ག་ོབད་ེཔ་ོམ་ཟད་སྐད་ཡྱིག་གཞན་གྱི་བསསེ་ལྷད་མ་བས་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་བསྡད་པ་ད་ེལ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ནོར་གྱི་ཕོགས་ནས་མང་པ་ོམྱི་འདུག ཡག་ཤོས་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པ་ཡྱིག་ནོར་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འབྱུང་
བའྱི་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་ཤཤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༤ པའྱི་ ༡་༢ ཀྱི་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་
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སདོ་བ་བར་རགོས་སོར་ཟེར་བའྱི་ནང་གྱི་ག་པ་དག་ེརྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ན། ན་ནྱིང་གྱི་ང་ཚོའྱི་རྩྱིས་ལ་ོཟརེ་དགོས་
པ་དེའྱི་ནང་ལ་དག་ེརྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ད་ེཟླ་རེར་སྐད་ཡྱིག་དག་ེརྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༥༠༠ ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་
བསྡད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་འདུག གསོལ་ཕོགས་ལ་ལྟོས་ན་དཔེ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོ་རྩྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་
ནང་ལ་སར་ཡོད་དང་མེད་ཟེར་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་ཚད་མཐོན་པ་ོཞྱིག་སར་དགོས་ས་རེད་
བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་ཡོད། དག་ེརྒན་གྱི་ག་ཕོགས་ད་ེག་ཕོགས་ལབ་ཡངོ་དུས། ཧ་ལས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཆགས་སྡདོ་ཀྱི་འདུག 
དགེ་རྒན་གྱི་ཕལ་ཆེར་མཚན་དོད་ལབ་བཞག་ན་མ་འགྱིགས་པ་མེད་པ་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་
དག་ེརྒན་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ ༣༥༠༠ རེད་འདུག ཆོས་རྱིག་དང་སྐད་ཡྱིག་སོབ་མཁན་ཚད་མཐ་ོབའྱི་དག་ེརྒན་ད་ེཚོར་ག་ཆ་ད་ེམ་
གཏོགས་མེད་ན། གཅྱིག་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་དནོ་གྱི་ཐགོ་ནས་མཐངོ་ཆུང་དང་ཁྱད་གསདོ་འད་པ་ོཆགས་མྱི་འག་ོབའྱི་ངསེ་པ་
མྱི་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་དག་ེརྒན་ལ་ག་ཆ་མཐ་ོབ་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདདོ་པ་ཚམིས་པ་ཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་
མྱི་འདུག མང་པ་ོཞྱིག་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན། དེང་སང་གྱི་དག་ེརྒན་ད་ེཚ་ོམང་ཆ་ེཤོས་ད།ེ གཞུང་གྱི་སྱི་ཞུ་ལས་བདེ་
པ་ད་ེཚོར་ཚུད་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོག་ཕོགས་ལ་བརནེ་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དངོས་སུ་འཚ་ོབ་སེལ་དགོས་
ནའང་ག་ཆ་མེད་ན་ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་པཱ། ད་ེའད་སོང་ཙང་། ཡག་ཤཤོས་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། དག་ེརྒན་ཚང་མ་ལ་ག་ཆ་ད་ེཚ་ོ
སྱི་ཞུ་ལས་བེད་པ་ད་ེཚ་ོལ་འགམ་ཆུ་ལྡང་མ་དགོས་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་སར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བཞྱིའྱི་དྱི་བར་ལན་ཞུ་རྒྱུར། དང་པ་ོདརེ་ལེགས་ས་ོབསྔགས་བརོད་
གནང་བ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལྷ་སྲུང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་སྒེར་གྱི་
སེམས་ཚོར་ཞྱིག་ཐུགས་གསལ་པ་ོབས་ནས་མར་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་གསང་བྱུང་པ་རེད། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མེད། འནོ་
ཀང་ད་ེདང་བཏགས་ནས་དའེྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ལུང་གསལ་པ་ོཕབེས་བསྡད་པ་ད་ེདག་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས། བཀའ་
ལུང་ཞུས་པ་མ་གཏོགས་བདག་པ་ོརྒྱག་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་ལྟར་སྣང་མེད་དུ་ལྷག་བསྡད་འདུག་ཅེས་གལ་ཏ་ེངས་ག་ོནོར་ཕྱིན་མེད་
ན་ད་ེའད་ཞྱིག་ག་ོསོང། 
 ད་ེཡྱིན་དུས་སྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་པའྱི་བཀའ་ལུང་ད་ེདག་ཞབས་རྱིམ་སྒྲུབ་རྒྱུས་མཚོན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་བསྒྲུབས་
བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་སྒརེ་ས་ོས་ོལ་ལྷ་སྲུང་གྱིས་བཀའ་ལུང་རྱིགས་ཕབེས་བསྡད་ཡདོ་ན། ད་ེསྒེར་ས་ོསོས་གཟྱིགས་དགསོ་
རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེལས་འཕྲསོ་ཏ་ེངས་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག 
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 ད་ེནས་བརན་མ་དང་ཚ་ེརྱིང་མའྱི་སྐུ་རནེ་ད་ེདུས་འཁརོ་དབང་ཆནེ་སྐབས་ལ་ཕབེས་དགོས་པ་དརེ་ཕེབས་མ་སོང་། དརེ་
ཐུགས་དོགས་བྱུང་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཕལ་ཆེར་ཐུགས་དོགས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དུས་འཁོར་
དབང་ཆེན་སྐབས་སུ་ཕལ་ཆེར་ལྷ་སྲུང་སན་འདེན་བརན་བཞུགས་སྐབས་སུ་ཡོངས་གགས་ཐོག་བ་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་གོང་ལ་དགའ་
ལྡན་ཕོ་བང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་སྦུག་ལ་སན་འདེན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་ལ་ཚེ་རྱིང་མ་སན་འདེན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་ལ་
བཀའ་ལུང་ཡང་ཕབེས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་བརན་བཞུགས་སྐབས་སུ་ལྷ་སྲུང་སན་འདནེ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཚ་ེརྱིང་མའྱི་སྐུ་རནེ་
ཉྱིན་ཤས་གོང་ནས་སྐུའྱི་ཚ་བ་སྡུག་ཆགས་ཤཤྱིག་སྙུང་ནས། དེའྱི་སྐབས་ལ་སྙུང་གཞྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཚབས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
བཞེས་ཏ་ེདགངོས་ཞུ་གནང་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ལན་འདྱིས་ཐུགས་དགོས་ད་ེསེལ་བའྱི་ར་ེབ་ཡདོ། 
 ད་ེནས་འདྱི་ལ་ལན་མྱི་དགོས་གསུངས་སོང། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བསྔགས་བརོད་གནང་
པར་ཐུགས་ར་ེཆེ། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་སྒྱུ་རྩལ་ཆ་ེཆུང་ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཕན་གོགས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ལྟ་འག་ོབཙུགས་ཏེ་མུ་
མཐུད་ནས་ལྟ་རྒྱུ་རེད། རྐང་སྒྱུ་རྩལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལས་གཞྱི་གཟྱིགས་སོང་གནང་པ་དང་
པ་ོརེད་གསུངས་པ་དེ། ཕྲན་བུ་དེ་ལྟར་ཨེ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག སྒྱུ་རྩལ་ཟེར་དུས་དེའྱི་ནང་ལ་སོལ་རྒྱུན་སྒྱུ་རྩལ་སོགས་
འདུས་ཆེན་པ་ོམང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། ས་གནས་གང་ཞྱིག་ཏུ་བལྟས་ཀང་ད་ེདག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐད་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
རང་ནས་གནང་བཞག་པ་ག་ཚདོ་ཡདོ་མདེ་ལ་མ་ལྟོས་པར། དངསོ་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ལྟ་རགོ་ཅྱིག་ཕལ་ཆརེ་བྱུང་ཡོད་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་མངོན་གསལ་དོད་པོའ་ིསྒོ་ནས་སྒྱུ་རྩལ་ཆུང་ཁག་ཅྱིག་ལ་འདྱི་ལྟར་བས་བཞག་པ་དེར་བསྔགས་བརོད་
གནང་པ་དང་། དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་དེ་དག་སེམས་སུ་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུམ་པས་བཀའ་གནང་རྒྱུར། རང་སོང་སྡེ་ཚན་གྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་ཝར་ཎཱ་ཆེས་མཐོའ་ི
གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་དསེ་ང་རང་ཚའོྱི་ཕགོས་ལ་ཚུར་ཕན་འདགོས་སྟངས། ད་ེཡང་སྦུན་ཏར་གྱི་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་ཛ་དག་
གྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་པ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་འད་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། དེའྱི་སྐོར་ད་ེརེས་མ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་
བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགེ་རྒན་འོས་སོང་ད་ེཤེས་རྱིག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད། མཐ་ོསོབ་རང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ངས་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་བར་
ལམ་ཕབེས་ནས་ཐུགས་རྒྱུས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལནོ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ོབདག་ང་རང་ཕར་བཅར་ཐུབ་མ་སོང་། བར་ལམ་གྱི་
འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁངོས་སུ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེའང་གཅྱིག་བས་ན་
དགོངས་པ་འད་མྱི་འད་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། བར་ལམ་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ང་ཚོར་བསྒྱུར་བཅོས་
ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་པ་རདེ། བྱུང་དུས་ད་ལྟ་ཝར་ཎཱ་སྱིར་སྔནོ་མ་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ངསོ་ནས་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་སྐུ་ཚབ་
གཉྱིས་གཏངོ་རྒྱུ་དེ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེརང་གྱིས་ཐད་བསྐོས་བཀོད་མངགས་གནང་པའྱི་ང་ོབ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རདེ། བས་ཙང་ད་ེལྟར་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་འཛནི་སོང་དང་འབེལ་བ་དང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་དུས། 
ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་སྱིད་པ་རདེ། གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་ཆར་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བཞྱི་པས་བསྔགས་བརདོ་གནང་པ་ད་ེཚོར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ད་དུང་ཡང་ཡྱིག་ནོར་དང་བོད་
སྐད་གཙང་མ་རྒྱག་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གང་ཐུབ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། དགེ་རྒན་གྱི་ག་ཕོགས་ད་ེདག་ལ་སར་ཆ་ད་
གྱིན་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། ད་ལྟ་ཡང་ད་ེག་རང་གྱི་སྒང་དུ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆརེ་ན་ནྱིང་ང་ཚོའྱི་སྔནོ་རྩྱིས་ཀྱི་སྐབས་
སུ་ཁག་ཅྱིག་སར་ཆ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། ད་ེདག་ལ་སར་ཆ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ་བསམས་སོང་། རསེ་མ་མཐུན་རྐྱེན་འཛོམས་
པ་ོབྱུང་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེདག་ལ་སར་ཆ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གཅྱིག་བས་ན་ད་ལྟ་དགོན་སྡ་ེཁག་གྱི་དཔ་ེའཁྱིད་དག་ེ
རྒན་ད་ེདག་གྱི་ཕག་ལས་འབོར་ཆ་ེཆུང་སྣ་མྱིན་སྣ་ཚགོས་ཤཤྱིག་མྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱིར་མྱིང་དུ་ཕོགས་ཞེས་ཐོགས་
པ་རདེ་མ་གཏགོས། ཕགོས་ཀྱི་དདོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རདེ། གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཆོས་སྡ་ེས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་མཐུན་རྐྱནེ་སར་བསྡད་པ་
ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་དེར་སར་ཆ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སེམས་བཞག་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་ལ་ཆ་ཤས་
ཐེངས་གཉྱིས་པ་ལེན་གྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་གོ་སྐབས་ཐེངས་གཉྱིས་པ་བསྩལ་གནང་པར་སོར་བཅུའྱི་
འདབ་མ་ོསྙྱིང་གར་སར་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་སགས། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
ཁག་གྱི་ལན་འདབེས་དང་འཕྲསོ་ནས་འགའ་ཤས་ཤཤྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་དགསོ་བསམ་པ་ཁ་ཤས་ཤཤྱིག་གོང་
དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་འགའ་ཤས་ཤཤྱིག་གྱིས་དོགས་འདྱི་གནང་སྟེ་ལན་ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། སར་ཡང་བསར་ཟློས་བ་རྒྱུ་མྱིན། 
ཡྱིན་ནའང་ལག་པ་བརྐྱངས་ནས་ཡར་ལངས་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། སྟོང་མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་མ་བཤད་ན་མ་འགྱིགས་པ་ལྟ་བུའྱི་ཚོར་བ་
སེབས་པ་ཡྱིན་དུས། སྐར་མ་འགའ་ཤས་ཤཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཤོག་གངས་བདུན་པའྱི་ཆ་གསུམ་པ། གཞུང་བསྟེན་ཆོས་སོང་ཁག་གྱི་སྐུ་རེན་རྣམ་པ་ལ་གསོལ་
ཕོགས་ཞེས་པ་དེའྱི་ཐད་ལ་ངས་གཞྱི་རྩའྱི་ཆ་ནས་དགག་སྒྲུབ་གང་ཡང་མེད། འོན་ཀང་འདྱིར་འདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་རབས་
ནང་དུ་ཡོང་བསྡད་པ་ཞྱིག་དང་། སོལ་རྒྱུན་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད་ལ། སྐབས་ད་ེདང་དེའྱི་སྐབས་སུ་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་
མཚན་ཞྱིག་ལ་བརནེ་ནས་ད་ེལྟར་གནང་པར་ངས་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། དའེྱི་སལོ་རྒྱུན་གྱི་ཤཤན་ད་ེད་ལྟ་ང་རང་ཚའོྱི་བཙན་བལོ་
ལ་སབེས་བསྡད་པ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེལའང་ང་ཚ་ོདགག་པ་གནང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སྒྲུབ་པ་སོན་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འད། དགག་
སྒྲུབ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཕགོས་ནས་ང་ཚསོ་དགོས་པ་དང་དགག་བ་གང་གཙ་ོབ་ོརདེ་འདུག དརེ་ངསེ་པར་དུ་ལྟ་དགོས་ས་རེད། དགག་
པ་བརྒྱབས་ན་ང་ཚོ་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ལ་ཕན་ས་རེད་དམ་མ་རེད། ངེས་པར་དུ་སྒྲུབ་པ་གནང་མཁན་དེ་ཚོས་ཀང་སྒྲུབ་
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དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚ་ོབོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་དང་ང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱིར་ཕན་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ེལྟ་བུའྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་ཞྱིག་བཟུང་པའྱི་ཐོག་ནས་དགག་སྒྲུབ་གནང་མཁན་ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་ནས་རྩ་འཛིན་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་མ་གཏགོས། དགག་སྒྲུབ་གནང་པའྱི་ཐགོ་ལ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ལ་མ་བལྟས་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེང་ཡང་རོག་ག་ེསྨྲ་བ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་དན་ཚད་ལ་ཚིག་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་དན་གྱི་
མྱི་འདུག་སྟ།ེ ༸སབས་མགོན་དནོ་གྱི་བདག་པོར་གསར་འགོད་པ་གཅྱིག་གྱིས་དྱི་བ་གནང་པའྱི་སྐབས། ༸སབས་མགོན་དནོ་གྱི་
བདག་པ་ོརྱིག་པ་སྨྲ་བ་དང་རགོ་ག་ེསྨྲ་བ་ཡྱིན་དུས། རང་ཉྱིད་ཀྱིས་དཔྱད་པ་བས་ནས་སྱིར་བཏང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
སྐབས་སྐབས་ལ་ཆོས་སོང་ད་ེཚོར་གསོལ་བསྟོད་བས་ནས་འག་ོཡྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡོང་དུས། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་དེར་
ལན་གང་གནང་འདུག ཧ་ཅང་གྱིས་གནད་ཆ་ེབ། གཏྱིང་ཟབ་པ། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེངས་ཚིག་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་དན་གྱི་མྱི་འདུག ངས་ཚིག་ད་ེཚ་ོདན་གྱི་མེད་དུས་ཡང་མཚམས་མཚམས་ཚིག་ལ་ཆད་ལྷག་
མང་པ་ོའག་ོཡོང་དུས། ཡང་ད་ལྟ་རྒྱང་སྱིང་གནང་མཁན་གྱིས་ང་ལ་སནོ་བརོད་མང་པ་ོབསེབས་སྱིད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་
ཡྱི་མྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ངེས་པར་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེཡྱི་བཀའ་ད་ེཚརོ་བསམ་བ་ོགཏོང་རོགས་གནང། ༸སབས་མགོན་
རྱིན་པ་ོཆེ་ཡྱི་བཀའ་དགོངས་ཞེས་པའྱི་བཀའ་དགོངས་ད་ེསེམས་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་བཀའ་སོབ་
གང་གནང་འདུག ད་ེལ་བལྟས་ནས་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ལས་འདྱིར་ང་ལ་དགག་སྒྲུབ་གང་ཡང་མེད། 
 འནོ་ཀང་ངས་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆགོ་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་ཚརོ་བ་གང་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅ་ེན། སད་སྨྱིན་
རོགས་གསུམ་གྱི་ཤཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་མྱི་སྣ་ཞྱིག་དང་། ལོ་རྒྱུས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་མྱི་སྣ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་
ཡོད་ཀང། སྐབས་སྐབས་སུ་ང་ཚ་ོགང་ཟག་གྱི་དབང་བསྒྱུར་དང་ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་གཉྱིས་ལས་གང་ཟག་གྱི་དབང་བསྒྱུར་
འོག་ཏུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཚོར་བ་སེབས་སོང་། ཁྱད་པར་དུ་འདྱིའྱི་ཚོགས་ཐེངས་སྔོན་མའྱི་སྐབས་སུ་ང་ལ་ཚོར་བ་ད་ེའད་ཞྱིག་བསེབས་
སོང་། གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སད་སྨྱིན་རོགས་གསུམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ད་ེའད་སྒེར་གྱི་གང་ཟག་ལ་གུས་པས་ཡྱིད་ཆེས་བ་ོགཏད་
བདེ་སའྱི་གང་ཟག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་ལྷག་པ་འད་པ་ོསབེས་ཡངོ་དུས། དསེ་གང་བརོད་ཀྱི་དབང་དུ་ཕྱིན་ནས་བཀའ་
མོལ་གང་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ལགས་ལན་གནང་ཚར་སོང། གང་གསུངས་སོང་ཞེ་ན། ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ཞེས་པ་
དེའྱི་ཁུངས་གཏུགས་ས་ད་ེ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པའྱི་སྐབས་ལ་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་སྱིད་
ཟུང་འབེལ་ཞེས་སྐུ་བསྟེན་ད་ེལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པ་ཁ་གསལ་པོ་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ལགས་ལན་ཡང་བསར་ཕུལ་ཡོང་དུས། ད་ེ
འད་ཞུས་མེད་ཅསེ་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་བརྙན་འཕྲྱིན་ལ་གཟྱིགས་ན་ད་ེལྟར་ཞུས་སངོ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ལ་ོརྒྱུས་
ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་མྱི་ཤེས་མཁན། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནད་དོན་མྱི་ཤེས་མཁན། ཧ་ག་ོཙམ་དང་དེབ་ཀློག་ཙམ། སང་ལམ་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་
ནང་ནས་ག་ོབསྡད་པ་ད་ེཚ་ོཚུར་སྒྲུག་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག ཆསོ་སྱིད་ཟུང་འབལེ་ཞེས་པ་ད་ེ༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲངེ་ལྔ་པའྱི་
སྐབས་སུ་དར་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིསྒོ་ནས་འཆད་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ཞེས་པ་ད་ེ
ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོའགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་
དབུ་བརྙེས་པ་ཞྱིག་རེད། ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་ད་ེསྐབས་ད་ེདུས་དར་བ་རེད། བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཞེས་པའྱི་ཐ་
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སྙད་ད་ེདུས་དར་བ་རེད། སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ནང་སྡདོ་མཁན་ཚསོ་འདྱི་ཤེས་དགོས་ངསེ་རེད། ལ་ོརྒྱུས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ད་ེཚསོ་
ད་ེངསེ་པར་དུ་མཁྱེན་དགོས་ས་རདེ། ཆསོ་སྱིད་ཟུང་འབལེ་ག་དུས་དར་ཡདོ་པ་མ་ཤེས་ནས་ད་གྱིན་གོང་དུ་གསུངས་སངོ་། དག་
པོའ་ིསྐུ་རེན་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་བཤད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་གད་མོ་རྐུབ་ནས་ཤོར་གྱི་འདུག ལོ་རྒྱུས་མ་
ཤེས་པར་ད་ེའད་བཤད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་ལ་འཇགས་རོགས་གནང་། ད་དུང་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་དེ་
འགལ་བ་ཡྱིན་མདོག་མདོག་མང་པ་ོབཤད་སོང། ད་ལྟ་ལུང་འདནེ་ཡང་བཀུར་འསོ་ནས་གནང་སོང་། ང་རང་ངསོ་ནས་ཀང་ཚིག་
གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཆསོ་ནྱི་རྣམ་པར་མྱི་འཚ་ེབ་ཞེས་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ་མ་གཏགོས་ཆསོ་ནྱི་རྣམ་པར་འཚ་ེབ་གསུངས་ཡདོ་
པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཆོས་བེད་མཁན་དང་ཆོས་གཉྱིས་དབ་ེབ་ཕ་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཆོས་བེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་
རདེ། ངས་ལས་ཀྱི་བ་གཞག་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ནརོ་འཁྲུལ་ཞྱིག་བྱུང་ན། ཆསོ་ཀྱིས་ནོར་འཁྲུལ་བས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཆསོ་ད་ེ
ངའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་རགོ་པའྱི་ཉམས་ལེན་ད་ེཚ་ོཆསོ་རདེ་མ་གཏོགས། ང་ཆསོ་མ་རདེ། ཁ་ཤས་ཀྱིས་འདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ནང་
ལ་ས་ས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དག་ེལུགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་བརྒྱུད་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེཚོའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དབང་
བཟུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས། ཕྱིས་སུ་མའོ་ཙེ་ཏུང་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཆོས་དེ་དུག་ཡྱིན་པ་དང་། ཆོས་སྱིད་
གཉྱིས་ཀ་ཡང་འགལ་བ་ལྟག་སོད་ཀྱི་ཆ་ནས་གནང་བསྡད་པ་དེ་འདའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེར་ངར་ཚོར་བ་ག་རེ་སེབ་ཀྱི་
འདུག་ཞུས་ན། ཆོས་ཡང་ཡང་དག་པར་མ་ཤེས། ཆོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཀྱི་བ་ོབ་ཡང་ཡང་དག་པར་མ་ཤེས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྒྱབ་
ལོངས་ཀང་ཡག་པ་ོམ་ཤེས་ཏ་ེདེའྱི་གནད་དོན་ད་ེཡོང་གྱི་འདུག བས་ཙང་ད་ེརྱིང་ངས་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞུས་ན། ཆོས་ནྱི་
རྣམ་པར་མྱི་འཚ་ེབ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ༸སབས་མགོན་དནོ་གྱི་བདག་པརོ་དྱི་བ་དྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆསོ་ཀྱིས་སྱིད་ལ་དུས་
ནམ་ཡང་གནོད་སེལ་གྱི་མ་རེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་ལ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ན། ཁོང་གྱིས་ཕན་མ་ཐོགས་ནའང་གནོད་
སེལ་གྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ཆོས་དང་སྱིད་གཉྱིས་ཁ་འབལ་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། གདེང་ཚདོ་ཆེན་པའོ་ིཐོག་ནས་ཆསོ་དང་ཆབ་སྱིད་གཉྱིས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ནང་བཞྱིན་རདེ། ཐབས་མེད་ན་ཤེས་རབ་ག་
ར་ེབེད་དགོས་པ་རེད། ཤེས་རབ་ར་ོདང་འད་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉྱིས་ཟུང་འཇུག་ཡོད་པ་བཞྱིན་
ཆསོ་དང་སྱིད་གཉྱིས་མཉམ་དུ་འག་ོདགསོ་པ་རདེ། ཆསོ་སྱིད་ཟེར་བ་ད་ེགཅྱིག་རྒྱལ་བ་དང་གཅྱིག་ཕམ་པ་མ་རདེ། ཆབ་སྱིད་ཅསེ་
པ་ད་ེཐབས་ལམ་ཞྱིག་རདེ། ཆསོ་ད་ེཆབ་སྱིད་ལ་རགོས་བདེ་མཁན་ཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀ་འགལ་བ་མ་རདེ། 
ད་ེགཉྱིས་ཁ་བལ་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེལྟར་ཡྱིན་མྱིན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་སོབ་ལ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ན། ཁོང་
གྱིས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་སྐབས་སུ་གསུང་ལན་ད་ེཚརོ་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། 
 ད་ེདང་རྱིགས་མཚུངས་པ་རྱིས་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབཤད་སོང་། ངས་ཀང་ད་ེརྱིང་རྱིས་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཅུང་
ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ངས་རྱིས་མེད་ཟེར་བ་ད་ེའཛིན་ས་གསུམ་ལ་འཛིན་གྱི་ཡོད། གང་ཟག་རྱིས་མེད། ཆོས་རྱིས་མེད། 
ལྟ་གྲུབ་རྱིས་མེད་དང་བཅས་གསུམ་དུ་འཛིན་གྱི་ཡོད། ད་ེགསུམ་ལས་ལྷག་པའྱི་རྱིས་མེད་ལ་མཛུབ་མ་ོའཛུགས་ས་ཞྱིག་ཕལ་
ཆརེ་རག་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འོན་ཀང་གཅྱིག་བས་ན་ད་ེལས་ལྷག་པ་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རདེ། གང་ཟག་རྱིས་མེད་ཟེར་བ་ད་ེས་
དགེ་བཀའ་རྙྱིང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་བ་མ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བ་ོགཏད་དང་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཚིག་ངན་མ་བཤད་པ། 
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དཔེར་ན་ས་ས་པའྱི་གྲྭ་པ་ཡྱིན་ན། དགེ་ལུགས་ཀྱི་བ་མ་གཅྱིག་རེད་གཉྱིས་རེད་ཅེས་སྐུར་བ་མྱི་འདེབས་པར་ཆོས་ལུགས་རྱིས་
མེད་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་བཀའ་ལུང་དབང་གསུམ་ཞུ་རྒྱུ། ཚང་མར་དད་པ་དག་སྣང་བ་རྒྱུ་ད་ེགང་ཟག་གྱི་རྱིས་མེད་རེད། ད་ེ
ངས་གསར་གཏོད་བས་པ་ཞྱིག་མ་རེད། སྔོན་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་བཞག་པ་ཞྱིག་ད་ེརྱིང་ངས་འདྱིར་སོགས་སང་
བདེ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེལ་གང་ཟག་རྱིས་མེད་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་སུ་ཡོད་དམ། ཆོས་བརྒྱུད་བ་ཆེན་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་དད་
པ་དག་སྣང་ཡོད་མཁན་ཡོད་དམ། སྐུར་བ་མྱི་འདེབས་མཁན་ཡོད་དམ། ཡོད་ན་འདྱིའྱི་ནང་སྡོད་བཞྱིན་པ་ཚང་མ་གང་ཟག་རྱིས་
མེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
 ཆོས་ལུགས་རྱིས་མེད་ཟེར་བ་ད་ེགདན་ས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་དཔེ་ཆ་སོབ་གཉེར་བེད་པའྱི་སྐབས་ལ། གདན་ས་སོ་སོར་
ཡྱིག་ཆར་རྩ་འཛིན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་ཆ་རྩ་འཛིན་ད་ེཡང་ཅོག་ཙེ་གཅྱིག་གྱི་སྒང་ལ་མཉམ་དུ་བསྱིགས་ནས། འདྱི་ཡྱི་ལྟ་བ་འདྱི་
དང་འདྱི་ནས་གསུངས་འདུག ཆོས་རའྱི་ནང་དུ་སེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་བཀའ་བརྒྱུད་པས་འདྱི་ནས་གསུངས་འདུག ས་ས་
པས་འདྱི་ནས་གསུངས་འདུག ཚང་མ་མར་བག་ོགེང་དང་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་པ། དད་པ་དག་སྣང་བས་ཏ་ེཡོང་རྒྱུ་དང་། དཔ་ེཆ་ད་ེ
ཚརོ་བསབ་པ་སོབ་གཉརེ་བ་རྒྱུ་དརེ་ཆསོ་ལུགས་རྱིས་མདེ་ཟེར་གྱི་རདེ། 
 ད་ེནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེལྟ་གྲུབ་རྱིས་མེད་རེད། ད་ེཉམས་ལེན་གྱི་ཐོག་ལ་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཐར་བབ་ས་གཅྱིག་
རདེ། གོང་དུ་བཀུར་འསོ་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཆསོ་བརྒྱུད་ཆནེ་པ་ོབཞྱི་ད་ེམཐར་ཐུག་བབ་ས་གཅྱིག་ལ་བབ་ཀྱི་རདེ་ཟརེ་བ་
ད་ེབདེན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བས་ཙང་ཉམས་ལེན་གྱི་ནང་ལ་མཐར་ཐུག་གྱི་ལྟ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་དབ་ེབ་མེད་པར་
གཅྱིག་ཆུའྱི་ནང་དུ་ཆུ་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན་ཉམས་ལེན་བེད་མཁན་དེར་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྱིས་མེད་རེད། བས་ཙང་རྱིས་མེད་ད་ེའད་
གསུམ་བེད་ཐུབ་མཁན་ཡོད་ན། གྲྭ་བཙུན་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། ཆ་རྐྱེན་ད་ེཚོར་བསམས་ནས་རང་ཉྱིད་གང་ཟག་རྱིས་མེད་ཡྱིན་མྱིན་ས་ོསོས་བསམ་བ་ོཐངོས། ཆོས་ལུགས་རྱིས་མེད་རེད་
ཨ་ེའདུག་ས་ོསོས་བསམ་བ་ོཐངོས། ཆ་རྐྱནེ་འདྱི་གསུམ་ལས་གང་རུང་ཞྱིག་ཡོད་ན། ཁྱོད་རྱིས་མེད་ཀྱི་ཁུངས་གཏོགས་སུ་བགང་
ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ། ད་ེཚ་ོགསུམ་ལས་གང་ཡང་མེད་ན། ཁྱོད་རྱིས་མེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ག་ཚོད་ལབ་པ་ཡྱིན་
ནའང་ཆགས་ཀྱི་མ་རདེ། གང་ལྟར་ཀང་རྱིས་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེདང་འབལེ་ནས་ཁ་སང་ཞུ་དགོས་བསམས་སོང་ཡང་དན་པ་བརདེ་འདུག ད་ེརྱིང་བསར་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཧ་ཅང་གལ་
ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱང་སྱིང་གཟྱིགས་མཁན་ཚསོ་ཉན་རོགས་གྱིས། སྐབས་
འཚོལ་རྱིང་ལུགས་པ་ཚོས་ཉན་རོགས་གྱིས། མང་གཙོ་ཁར་འཁྱེར་མཁན་དེ་ཚོས་ཉན་རོགས་གྱིས། སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ནང་
བཞུགས་པའྱི་མང་གཙོ་ཁར་འཁུར་མཁན་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་ཉན་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དམངས་གཙོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
མང་གཙ་ོཡྱིན་ནའང་རེད་ཚིག་གྱི་བར་དག་གང་ཡྱིན་ངས་དཔྱད་པ་བེད་ཀྱི་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་མང་གཙ་ོད་ེཡང་ཁྱིམས་ཤཤྱིག་རེད་
ཅེས་འཆད་ཀྱི་ཡོད། མང་གཙ་ོད་ེཡང་ཁྱིམས་ཤཤྱིག་རེད་ཅེས་ངས་ནན་ཏན་གྱིས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མང་གཙ་ོལའང་ཚད་ཅྱིག་ཡོད་པ་
རདེ། མང་གཙ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ངེས་པར་དུ་མཐུན་སྱིལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མཐུན་སྱིལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་མང་གཙ་ོདགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ལ་མང་གཙ་ོཁུར་ནས་མཐུན་སྱིལ་མེད་ན་མང་གཙ་ོཆགས་ཀྱི་མ་རེད། མང་གཙ་ོཟེར་བ་ད་ེམྱི་ར་ེང་ོརེ་ནས་
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སྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་འདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ནང་དུ་དཔྱད་པ་ཡྱིན་ན། མང་ཆ་ེབ་གང་ཟག་གྱི་དབང་བསྒྱུར་
ཡྱིན་པར་ངས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་འདྱིར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་དང་གསལ་བཤད་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། ངས་སྐར་མ་གཅྱིག་ནང་
བསྡུ་ཐུབ་པ་བདེ་ཆགོ གང་ཟག་གྱི་དབང་བསྒྱུར་རདེ། དངེ་སང་ང་ཚ་ོབཙན་བལོ་བ་ད་ེཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་རདེ། ཁྱིམས་ཀྱིས་
གཏན་འབེབས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར། ང་ཚའོྱི་ཕག་ཏུ་ཡདོ་པའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ཁྱབ་ཁངོས་སུ་ཚུད་པ་དང་། ད་ེདྭང་ལེན་བདེ་
བསྡད་པ་ཡྱིན་དུས། མང་གཙ་ོད་ེཡང་ཁྱིམས་ཤཤྱིག་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོགང་ཟག་དབང་བསྒྱུར་གྱི་དུས་མ་རདེ། དུས་ད་ེརགོས་པ་རེད། 
གང་ཟག་དབང་བསྒྱུར་གྱི་དུས་རགོས་ཟྱིན་པ་རདེ། བས་ཙང་ད་ལྟ་དུས་གང་རདེ་ཅ་ེན། ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་རདེ། མང་གཙ་ོད་ེ
ཡང་ཁྱིམས་ཤཤྱིག་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། གསལ་པ་ོབྱུང་སོང་། གསུང་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། ད་ེངེས་པར་དུ་ཐུགས་འཇགས་གནང་རོགས་གནང། གོ་སྐབས་ཐེངས་གཉྱིས་པ་གནང་པར་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་ལ་དྱི་བ་དང་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་
འདདོ་པ་བྱུང་སོང་། ཐགོ་མ་དརེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་ཀྱི་ནང་ལ་ཛ་དག་གྱི་སྨན་བཅོས་རགོས་སརོ་གྱི་ཐགོ་ལ་
དྷ་སར་གནས་སྡོད་བཙུན་མའྱི་མཚན་ལ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་སོན་ལགས་ལ་རོགས་སོར་གནང་པ་དེར་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གང་ལགས་ཤཤ་ེན་གནས་ཚུལ་ད་ེབྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་རང་སྨན་ཁང་དུ་འག་ོདགོས་ཁེལ་དུས། ཕ་གྱིར་དུས་དང་སྐབས་ད་ེ
མཐུན་ནས་བཙུན་མ་མ་ོརང་སྨན་ཁང་དུ་ལུས། ད་ེདུས་མྱི་ཚང་མ་དུས་འཁརོ་དབང་ཆེན་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་ག་སྱིག་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་
ཀང་། གེགས་དང་བར་ཆད་ཀྱི་དབང་གྱིས་རྨས་སནོ་བྱུང་སྟ་ེལྟ་མཁན་མདེ་པར་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་ནས་སྨན་ཁང་དུ་ལུས་
བསྡད་པ་མཐངོ་སོང་། དའེྱི་སྐབས་སུ་ཁ་ོརང་ཚ་ོལུང་ཚན་གཅྱིག་པ་འགའ་ཤཤས་ཤྱིག་ལྷ་ོཕོགས་ནས་ཡར་བསེབས་ཏ་ེལྟ་སངོ་དང་
རོགས་པ་བེད་ཀྱི་འདུག སོ་སོའ་ིངོས་ནས་མང་པ་ོསྒྲུབ་ཐུབ་མ་སོང་ཡང་། གཞུང་ལ་འདྱི་ཚ་ོཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་
རེད། ཞུ་ས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། དེའྱི་རེས་ནས་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་བ་མ་ཐུབ་དུས། དེ་རྱིང་འདྱིར་ལས་
བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཙུན་མ་མ་ོརང་མ་ོཊས་མནན་ནས་རྐང་པ་ཧ་ལམ་ཆ་ཚང་མེད་པ་ཆགས་གབས་བས་པའྱི་དཀའ་ངལ་འོག་
ལྟ་རོག་བེད་མཁན་མེད་པར་ལུས་བསྡད་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ལྟ་རོག་གནང་ཐུབ་པ་དེར་མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་
ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ད་ེདང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱིས་ལན་འདབེས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གསུངས་གནང་
སོང་། ལྷག་པར་དུ་དུས་འཁརོ་དབང་ཆནེ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་པ་དང། དའེྱི་ལས་བསྡམོས་དང་མཉམ་དུ་ཚརོ་བ་ཆནེ་པའོ་ིསྒ་ོནས་ལྷ་
ཆོས་སོང་སྲུང་མས་ཀང་གོགས་དང་ཕན་ཐོགས་སྒྲུབ་ཚུལ་གསུངས་སོང་། སོ་ས་ོཆོས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
དབང་གྱིས་དེ་ལྟར་ཞུས་པ་དེར་གུས་བརྩྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་རེས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་
བསྡོམས་ལ་ཞྱིབ་བཤེར་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཙང། ང་མྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་ལྷ་དང་སྲུང་མས་གོགས་ཇྱི་ཙམ་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཚོད་
དཔག་རྒྱག་ཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོས་ངསོ་འཛནི་ཞུ་རྒྱུར་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ད་ེང་རང་
ཚ་ོདབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྣེ་ཁྱིད་པ་དང་། གཙ་ོབོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས། 
འཕྲོད་བསྟེན་དང་ནང་སྱིད། སྡ་ེཚན་ཁག་ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བདེ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཉྱིན་མཚན་མདེ་
པར་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་པ་དའེྱི་གྲུབ་འབས་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེའྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་ལེགས་གྲུབ་གནང་ཐུབ་པ་ད་ེ
བཙན་བོལ་ཙམ་མྱིན་པར་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོ་ཡང་ཕེབས་ཏེ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེར་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོ
སྐབས་ད་ེའད་རླབས་ཆནེ་གྱི་བ་བ་མཛད་པ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེདང་མཉམ་དུ་གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གོས་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོཕྱིན་སོང། དེའྱི་ནང་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་
སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་གང་ཟག་སྒེར་ཞྱིག་གྱིས་འདྱི་ལྟར་གསུང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་དེར་དགེ་
མཚན་ཞྱིག་ཏན་ཏན་མཐོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། འགྱུར་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེའྱི་ཐོག་ལ་དང་པ་ོགོས་བསྡུར་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འགྱུར་བ་ད་ེརང་བཞྱིན་རེད། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོར་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་གང་ཡོད་པ་དེ་
འགྱུར་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གེང་ནང་དུ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་
ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་སྐབས་སུ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དོགས་སེལ་
གནང་དགོས་པ་འགའ་ཤས་ཤཤྱིག་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་ལ་གསུང་
པའྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ལ་སོགས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལས་བསྡོམས་ཐོག་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ལ་
རོགས་སོར་གནང་རྒྱུའྱི་གངས་ཀ་དང་བཅས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆེ་གཙ་ོ
བོར་བཟུང་པའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེ་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་
ཡོངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་བོད་མྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆསོ་རྱིག་གྱི་ལས་བསྡོམས་འདྱི་
ཡང་བོད་མྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་པའྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག སོང་ཙང་ད་ལྟ་ཆསོ་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་ཐགོ་ལ་
བག་ོགེང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་ལ་ད་ེདུས་དྱི་བ་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞུས་ན། བོད་པའྱི་ནང་ལ་ནང་པ་ཙམ་མྱིན་
པར་ཁ་ཆ་ེདང་ཡ་ེཤུ་ཡྱིན་བསྡད་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། གངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཉུང་བ་རདེ་ད་ེཡོད་བསྡད་པ་ད་ེདངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་
རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ཁུངས་སུ་ཡོད་པ་དེ་འདའང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་
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དམྱིགས་བསལ་གཟྱིགས་རགོས་དང་། ཏན་ཏན་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་ལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་རོགས་སོར་གནང་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ནས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཅྱི་ཡང་མཐངོ་མ་སངོ་། 

ངས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དམ་བཅའ་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་ལ་བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་མཚནོ་བེད་བ་རྒྱུར་ས་ོ
སོས་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་རེད། ད་ེསོང་ཙང་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆེ་གཞྱིར་བཟུང་བོད་པ་ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་དང་དཔྱ་ཁལ་ལག་
དབེ་ཕུལ་བ་དང་། བོད་མྱི་ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆ་ེའདྱིའྱི་ནང་དོན་ཚན་བཅུ་པ་དེར། ཆོས་དད་རང་
དབང་གྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་ལུགས་ཡོངས་རོགས་ཁྱིམས་ཀྱི་མདུན་སར་འད་མཉམ་ཡྱིན་ཞེས་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཐོབ་
ཐང་ཡང་འད་མཉམ་སོད་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་གནད་ཅྱིག་རེད། ད་ེངས་མཐོང་མ་སོང་། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནམ་ཞསེ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་པ་མྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས། ནང་པ་དང་ང་ཚ་ོཆསོ་བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོབཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་
དང་བཅས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཆསོ་བརྒྱུད་ཁག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་མྱིང་འདྱིར་བཀདོ་གནང་འདུག ད་ེམྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་བོད་མྱི་ཡྱིན་
པ་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ། དེའྱི་གངས་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཐོག་ནས་རོགས་སོར། ཁ་ཆེ་ཡྱིན་ནའང་
འད། ཡ་ེཤུ་ཡྱིན་ནའང་འད། ག་ཚོད་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དརེ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་གངས་ཐ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེདང་མཉམ་དུ། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབག་ོགེང་ལྷུག་པ་ོབྱུང་སོང་། ང་རང་ཚསོ་དུས་རག་ཏུ་བརདེ་མྱི་རུང་བ་ད་ེབོད་ས་ཤོར་ནས་
བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་འཛུལ་བས་ཏེ་བོད་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་ལ་སེབ་དགོས་པ་
ཆགས། དགོན་པ་དྲུག་སྟོང་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་གཏོར་བཅོམ་བས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་དག་པོའ་ིསྱིད་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཆོས་
བརྒྱུད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དབ་ེབ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཕ་ེམྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དེས་རྐྱེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆསོ་བརྒྱུད་ཀྱི་བ་ཆེན་དམ་པ་མང་
པ་ོཞྱིག་བཙན་བལོ་དུ་ཕེབས་དགསོ་ཐུག་པ་ད།ེ ང་རང་ཚ་ོས་ོསོའ་ིལུང་པ་ཤོར་བའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས། 

དཀའ་ངལ་ད་ེའཕྲད་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གྱི་ངོས་ནས་དབ་ེབ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ནང་པ་ལོས་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་བོད་པ་
ཁ་ཆ་ེབ་མང་པ་ོཞྱིག་བཙན་བོལ་དུ་སེབ་དགོས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཕར་བསྡད་མ་ཐུབ་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་ད་ལྟའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་སོམ་གཞྱི་ད་ེཆལོ་ཁ་དང་ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་ཡར་སེབས་ཐུབ་པའྱི་སམོ་གཞྱི་
འདྱི་གཙ་ོབ་ོད་ལྟའྱི་གཞུང་གྱི་སོམ་གཞྱི་འདྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་སྣ་ེཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་ཞྱིག་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་། 
མང་གཙོའྱི་གཞུང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སོམ་གཞྱི་འདྱི་འད་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་ད་ེང་རང་གྱི་ཤེས་གསལ་ལྟར་བས་ན། ནང་ཆོས་དང་
གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་གཙོས་པའྱི་ཚང་མ་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གལ་འགངས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་
དུས། འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡར་ལེན་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འད་མཉམ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་སམོ་
གཞྱི་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཏྱིང་ནས། ད་ལྟའྱི་ང་རང་ཚའོྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ར་བ་སོམ་གཞྱི་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། མང་གཙོའྱི་རྱིང་ལུགས་ནང་ལ་གངས་ཉུང་ད་ེག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྩྱི་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག ང་ཚོས་མང་གཙ་ོབཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་མང་བ་དེས་ཁྱིམས་བཟོས་ནས་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་བཟསོ། དེར་དཔག་པའྱི་ལས་
ཀ་ཞྱིག་བ་བར་འག་ོདུས་ཧ་ལམ་མང་བ་དསེ་གང་ཐག་ཆདོ་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡདོ་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག མཚམས་མཚམས་མང་གཙརོ་
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འགེལ་བརདོ་ནརོ་བ་ཞྱིག་དང་ག་ོནརོ་ཞྱིག་ཡོང་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམ་རདེ། མང་གཙའོྱི་ནང་ལ་ཏན་ཏན་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་
བཟོ་དུས། འོས་བསྡུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཁོད་ནས་མང་བས་འགན་རང་བཞྱིན་གྱིས་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། དེ་དང་
མཉམ་དུ་དེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་པའྱི་ཉུང་བ་དེའྱི་བད་ེའཇགས་དང་སྲུང་སོབ། སོ་སོའ་ིབསམ་བོའ་ིརང་དབང་ད་ེསྲུང་སོབ་བ་རྒྱུ་ད་ེད་ེ
བས་ཀང་གལ་ཆ་ེབ་རདེ། ད་ལྟ་འདྱིར་བག་ོགེང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བའྱི་སྐབས་འདྱིར་ང་རང་གྱི་ངསོ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། སྐབས་ར་ེསྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་འདྱི་འད་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ོས་ོགངས་ཉུང་ཆགས་ཡོང་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་
ས་ོས་ོགངས་ཉུང་ཡྱིན་དུས། ས་ོསོའ་ིསེམས་ནང་ལ་ང་ལ་དང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་པའྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལ་ོརྒྱུས་
ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའད་ཡོང་བསྡད་པ་མང་པ་ོབྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ང་རང་ཚའོྱི་གཞུང་འདྱི། ༸སབས་
མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། བོད་མྱིའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐགོ་ནས་གཞུང་འདྱི་བཟུང་
ཡོད་དུས། གཞུང་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འད་མཉམ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེར་དམྱིགས་བསལ་ལྷག་པར་དུ་འབད་བརྩོན་
གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་གནད་ཅྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཆོས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བསམ་བའོ་ིཆ་ནས་དང་མྱི་རྱིགས། 
ད་ེབཞྱིན་སྣ་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གངས་ཉུང་ད་ེལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བ་ོ
གཏོང་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་སྔོན་མ་སོབ་གྲྭར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། ཆུང་ཆུང་སྐབས་སུ་
སྐབས་རརེ་ང་ཚརོ་ཆསོ་གསུང་མཁན་མཁན་པ་ོདག་ེབཤསེ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་རདེ། 

ཁ་ཆེའྱི་ཆོས་ལ་འགེལ་བརོད་ལོག་པ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། ཆེས་ཀླ་ཀློ་ཡྱིན་པ། ད་ེད་ེབཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་
བོད་ཀྱི་ཆོས་བོན་པོ། བོན་ཆོས་ལའང་འགེལ་བརོད་ལོག་པ་ད་ེའད་གནང་པ་ག་ོཐོས་བྱུང་མོང། འདྱི་མྱི་གང་ཟག་ར་ེརེས་བེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚ་ོགཞུང་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དབ་ེའབེད་ད་ེརྱིགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་དག་ེམཚན་
ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བསམ་བ་ོགཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་
གསུམ་ནང་ནས་གལ་ཆ་ེབ་གཅྱིག་ནྱི། ཆོས་ལུགས་བར་ལ་མཐུན་སྱིལ། འདྱི་ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ཙམ་མ་ཡྱིན་
པར་འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་སུ་ཆོས་དད་བེད་མཁན་དང་ཆོས་ལ་དད་པ་མྱི་བེད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འད། ཚང་མར་མཐུན་སྱིལ་བ་
རྒྱུ་དང་ཚང་མའྱི་བསམ་བ་ོསབོ་ཐུབ་པ་དང་བསམ་ཚུལ་འཇགོ་ཐུབ་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་ཙང། ༸སབས་མགོན་
རྱིན་པ་ོཆ་ེའཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཞྱི་བདེའྱི་དེད་དཔནོ་གཅྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་ཐབོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་རླབས་ཆནེ་གྱི་བསམ་བ་ོའདྱི་ང་
རང་ཚསོ་འཁྱརེ་དགོས་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག སོང་ཙང་སྐབས་རརེ་ང་རང་ཚ་ོསྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ལས་
ཀ་བདེ་དུས། བསམ་བ་ོའདྱི་རགོས་མ་ཐུབ་པར་ས་ོསོའ་ིཞནེ་ཁགོ་དང་ས་ོསོའ་ིཆསོ་བརྒྱུད་རདེ། ས་ོསོའ་ིཆསོ་ལུགས་རདེ། ཆལོ་
ཁ་དང་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་སྐབས་རེར་འཁོན་ཏ་ེབག་ོགེང་མང་པ་ོཞྱིག་འགོ་མུས་རེད། སྱིར་བཏང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་འདྱི་བགོ་གེང་
བདེ་ས་འདྱི་རདེ། བག་ོགེང་བས་ཙང་འགྱུར་བ་གཅྱིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གལ་ཆནེ་པ་ོརེད་ཅསེ་ངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བག་ོ
གེང་ཡོང་བ་ད་ེངས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་རྩ་བ་རང་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོས་བསམ་བ་ོགཏོང་བའྱི་
སྐབས་སུ་ལོ་ང་ོ ༦༠ ཟྱིན་མ་ཟྱིན་ཞྱིག་ང་རང་ཚོའྱི་བོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། 
བསར་ལྡབ་མ་གནང་རོགས་གནང་། བསར་ལྡབ་ཡང་ཡང་གནང་དགོས་པ་མྱི་འདུག གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་
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འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་སྟབས། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ནང་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཐོག་
ནས་དཀའ་ངལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་མོལ་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་
ཏན་དག་ེམཚན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག 

ད་ེདང་ལྷན་དུ་ཆོས་སོང་སྲུང་མའྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་པ་རེད། ཆོས་ཀྱི་བ་གཞག་ད་ེསྒེར་དོན་ཞྱིག་རེད། 
ད་ེརྱིང་འདྱིར་བཀའ་མོལ་གནང་སྟ་ེསྐབས་རེ་ཚོར་སྱིད་པ་རདེ། ས་ོསོའ་ིབ་གཞག་ཐགོ་ལ་ཐ་ེཇུས་ཟེར་ནའང་རེད། སོན་འཛུགས་
ཡོང་གྱི་མེད་དམ་སྙམ་པའྱི་ཚོར་བ་དེ་འད་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་གཙོ་བོ་ཐུག་ས་ད་ེད་ལན་ང་ཚོ་འོས་བསྡུ་བྱུང་བའྱི་
སྐབས་སུ་བརྙན་པར་ཞྱིག་ཐོན། དེའྱི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཐོན་ཏེ། ད་ེང་རང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་བཞྱིན་པ་ང་རང་
དཔ་ེམཚནོ་ཙམ་མྱིན་པར། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་མྱིའྱི་ནང་ལ་ཚོར་བ་ཆནེ་པ་ོགཅྱིག་ཏན་ཏན་བྱུང་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་
རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ལྷའྱི་ས་ཆར་ལྷ་འཇོག་ཐུབ་པ་དང་། མྱིའྱི་ས་ཆར་མྱི་བསྡད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དགེ་མཚན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འདུག་
བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་མྱི་སྒེར་ས་ོསོའ་ིརང་དབང་རེད། ས་ོས་ོསྒེར་གྱིས་དད་པ་བས་པ་དརེ་བརྩྱི་བཀུར་བེད་དགོས་ཀྱི་རདེ། ཡྱིན་
ནའང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་ལྡགོ་ཆནེ་པའོ་ིསྐབས་སུ། མཚམས་རརེ་མར་ཧ་ཅང་གྱི་འཐནེ་དགས་པའྱི་ཐགོ་ནས། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ལྷག་
པར་དུ་དེའྱི་ཉ་ེའཁོར་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་མཐ་ོཙམ་དང་། དམའ་ཙམ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་པའྱི་སྐབས་སུ། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་བག་ོགེང་ད་ེའད་ཆགས་པ་དང་། ད་ལན་བག་ོགེང་འག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེསྱི་ཚོགས་ནང་ལའང་བག་ོགེང་འག་ོབཞྱིན་པ་ཞྱིག་
རེད་འདུག ངས་སྐད་འཕྲྱིན་དང་ང་ོདེབ་བརྒྱུད་མང་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེའད་བྱུང་སྟབས་ང་རང་ཚ་ོསོལ་རྒྱུན་གྱི་ཐོག་ནས་
བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཟེར་ནའང་འད། སོལ་རྒྱུན་གྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ཆོས་དང་བེད་སྒོ་རྣམ་གཞག་ཐོག་ལ་མྱི་མང་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་བརླག་
རྒྱུ་དང་ད་ེའད་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་མང་གཙོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དམངས་གཙའོྱི་
ཐོག་ནས་མྱི་མང་གྱིས་འོས་འདེམས་བས་པའྱི་འག་ོཁྱིད་དེར་བརྩྱི་བཀུར་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བརྩྱི་བཀུར་
བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་དང་ལྟ་ཅྱི་སྨོས། ལྷ་ཡང་བརྩྱི་བཀུར་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཉ་ེཆར་གནས་ཚུལ་མང་
དག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་མྱི་མང་པོས་དོགས་པ་གང་བྱུང་ངམ་ཟརེ་ན། ང་ཚསོ་དབུ་ཁྱིད་བདམས་པ་སྱིད་སོང་གཙསོ་པའྱི་ཚོགས་གཙ་ོ
ལ་བརྩྱི་བཀུར་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་འད་ཞྱིག་མཐོང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཤད་སོལ་ནང་ལ་ཡོད་པ་བཞྱིན། གལ་ཏ་ེམྱི་ལ་དབང་ཐང་
དང་མྱི་ལ་སྟོབས་དང་ཉམས་ཡདོ་ན་ལྷ་ཡྱིན་རུང་བརྩྱི་བཀུར་བདེ་ཀྱི་རདེ་ཟརེ་གྱི་འདུག ཉ་ེབའྱི་ཆར་ང་རང་ཚ་ོམྱིའྱི་དབང་ཐང་དང་
སྟབོས་ཉམས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ཡང་ན་ང་རང་ཚའོྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ནང་ལ་འཁྲུགས་ཆ་དོད་པོའ་ིདབང་གྱིས་ཡར་མར་འཐནེ་མཁན་
ཤུགས་ཆ་ེདགས་ནས་གནས་སྟངས་མ་འགྱིགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ཙང་། འདྱི་ཡོངས་རགོས་ལེགས་ཆ་གཅྱིག་གྱི་ང་ོབོའ་ི
ཐགོ་ནས་མ་འོངས་པར་མ་ཡོང་བ་བ་རྒྱུའྱི་དག་ེམཚན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག མཐའ་མ་ང་རང་ཚོས་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་
པ་ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་ཚ་ོསོ་སོའ་ིབོད་ཀྱི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་བེད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ། འདྱི་གཙ་ོཆེ་བར་འཛིན་པའྱི་ཐོག་
ནས་ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོགུ་ཡངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་པ་ནྱི་གལ་
ཆནེ་པ་ོརེད། འགྱུར་བ་འདྱི་འག་ོདགསོ་ཀྱི་རདེ། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབལེ་གསུང་
པའྱི་སྐབས་སུ། ངའྱི་དྱི་བ་འདྱི་གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ཆོས་ཟརེ་དུས་ནང་ཆསོ་གཅྱིག་པུ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཡང་ན་ཆསོ་གཞན་
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ཡོངས་རོགས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། སྱིར་བཏང་གྱི་མང་གཙོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ཟེར་དུས། ཆོས་ད་ེ
ཚུར་ཧ་ཅང་གྱི་འཐནེ་དགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལན་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེལྟར་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རདེ། 

མཐའ་མའྱི་མཐའ་བསྡམོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་ལས་བསྡམོས་ཐགོ་ལ། ས་
གནས་ཁག་དང་ད་ེད་ེབཞྱིན་ ༢༠ ཙམ་ལ་ཕེབས་ཐུབ་སོང། བཀའ་ལན་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕན་ཐོགས་ཇྱི་ཙམ་བྱུང་ཡོད་མེད་
ཐགོ་ནས་དོགས་པ་གཅྱིག་གནང་སོང། ད་ེབཞྱིན་སྱི་འཐུས་ངསོ་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གལ་སྱིད་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་མེད་ན་གསུང་ན་
ཆོག་གསུངས་སོང། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ངོས་ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚ་ོལ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ཆོས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་དར་སེལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཐད་ཀར་
ཇྱི་ཙམ་ཕན་ཐགོས་བསྒྲུབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། གང་ལ་ཞ་ེན་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་ས་ོསོའ་ིབ་མ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་
ཀྱི་ཐོག་ནས་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་བོད་ཀྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་དང་ད་ེད་ེབཞྱིན་ས་ོསོའ་ིབོན་ཆོས་དར་བཞྱིན་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་མཚོན་
བེད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚ་ོདབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་འདྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་
མྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་ཙང། འདྱི་ཐོག་ནས་མཛད་སྒོ་ཆ་ེཆུང་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་། དབ་ེའབེད་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་
དགོས་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། འདྱི་ཕེབས་ཐུབ་པ་ལ་སྙྱིང་དབུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ོསྐབས་གནང་པར་
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཕལ་ཆེ་བ་ད་ེསོ་སོའ་ིདགོངས་འཆར་སོགས་བཀའ་
གནང་བསྡད་པ་རེད་འདུག བས་ཙང་ད་ེདག་ལ་ངས་བསར་ཟློས་བས་ཏེ་ལན་འདེབས་ཞུ་དགོས་པ་མྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་གཉྱིས་ཀའྱི་ངསོ་ནས་བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཕེབས་སོང་། ད་ེདག་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 ལྷག་པར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོས་འགེལ་བཤད་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་པའྱི་ཐོག་ལ། གང་ལྟར་རྱིས་མེད་གསུམ་
གྱི་རྣམ་གཞག་དེར་འགེལ་བཤད་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་། ས་ོས་ོཡྱིན་ནའང་བ་ོསེད་ཡག་པ་ོབྱུང་། བས་ཙང་ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེ
གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་ད་ེལ་ལན་འདབེས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག 
 བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བསྔགས་བརདོ་གནང་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ། གཞན་དག་དགོངས་ཚུལ་དང་ད་ེ
དག་ལ་ལན་འདེབས་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ལྷག་པར་དུ་དྱི་བའྱི་ཚུལ་དུ་འདྱི་གཅྱིག་གསུངས་སོང། ད་ལྟ་ཆོས་བརྒྱུད་དང་གངས་ཉུང་མྱི་
རྱིགས་ཞེས་ལབ་ཡོང་དུས། སངས་རྒྱས་པ་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁ་ཆ་ེདང་ཡྱི་ཤུ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རསེ་འཛནི་པ་བོད་
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མྱི་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོལ་སྱི་འགེ་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་དང་ལྟ་རོག་སོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་
རདེ་ཅསེ་པའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་རདེ་འདུག 
 ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོཆོས་ལུགས་གཞན་ཞྱིག་འཛིན་མཁན་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་
ནས། མཐུན་འགྱུར་རོགས་སོར་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཞུས་པའྱི་རྱིགས་ངའྱི་ཤེས་ཚོད་ལྟར་བས་ན་ཕལ་ཆེར་
མེད། གལ་སྱིད་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་དགོས་གལ་ཡོད་པ་དང་ཞུ་མཁན་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། ད་གྱིན་གསུངས་པ་བཞྱིན་གངས་ཉུང་དང་
ལྷག་པར་དུ་ཏོག་ཙམ་ཉམས་ཆུང་བའྱི་རྱིགས་དེར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལྟ་རགོ་དགོས་རྒྱུར་ངསོ་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ཀང་ཏོག་ཙམ་ཉམས་དམའ་བ་དང་གངས་ཉུང་བའྱི་རྱིགས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལྟ་སོང་དགོས་ཀྱི་རེད་
བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ེདག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 མཐའ་བསྡམོས་དེར་ཕགོས་སོད་ཀྱི་ཕན་འབས་སྐོར་དེར་གཅྱིག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང་། ངས་ཁ་སང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེད་
ལྟ་ང་ཚ་ོབཀའ་བནོ་རྣམ་པའྱི་ལས་དུས་ད་ེརྱིང་ན་ལ་ོལྔ་ཙམ་རེད། བས་ཙང་ལ་ོལྔ་དེའྱི་རྱིང་ལ་ས་ོསོའ་ིལས་དོན་དང་ཞབས་ཕྱི་ད་ེ
གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བ་རྒྱུར། དང་པ་ོཞབས་ཕྱི་བསྒྲུབ་སའྱི་ཞྱིང་ད་ེས་ོས་ོརང་གྱིས་ག་ོབ་དང་ཀློག་པ་ཙམ་མྱིན་པར། དངསོ་སུ་གཅྱིག་
མཐངོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་ཚང་མས་འབད་བརྩནོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ེཡྱིན་དུས་ས་ོས་ོཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་
ཕེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ལ་བསེབས་སོང་སྟེ། ད་དུང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡོད། ལ་ོདང་པ་ོགཉྱིས་དེའྱི་རྱིང་ལ་འདྱི་
དག་ལ་རྒྱུས་ལོན་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ད་ེཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་བས་པ་ཡྱིན། ད་ེདག་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་འདྱི་འདའྱི་ཕོགས་བསོད་ད་ེརང་
བཞྱིན་གྱིས་ཉུང་དུ་འག་ོརྒྱུ་ཕལ་ཆེར་ངེས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། བས་ཙང་ད་ེཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་འདྱི་དག་ལ་
ད་ོསྣང་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་འད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བསར་དུ་གོ་སྐབས་གནང་པ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་གསུང་མ་ཐག་པའྱི་
ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་དེའྱི་བཀའ་མོལ་ཕེད་ཀའྱི་ནང་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་མདུན་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ཚང་མ་འད་མཉམ་ཡྱིན་པའྱི་
སྐོར་གསུང་རྒྱུ་དང་། འགྱུར་བ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་རང་བཞྱིན་གྱིས་བག་ོགེང་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཚུལ་གསུང་ཡོང་
དུས། སོ་སོར་དན་སྐུལ་ལམ་མྱི་རབས་གསར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་
གནང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་དེར་སྔནོ་མ་ནས་ངསོ་འཛནི་ཡོད། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། ཇོ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དེར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེས་བཀའ་སོབ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་བསྡད་པ་དེ་ཕོགས་
བསྱིགས་བས་ཏེ། འདྱིར་གནང་མཁན་འདུག་ལ་ལྷག་པར་དུ་གསར་འགོད་པ་ ANI ཞེས་པའྱི་གསར་འགོད་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཁོང་
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ཚོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་རྐུབ་སྟེགས་གཉྱིས་དགོས་པའྱི་ར་ེའདུན་བཏོན་པ་དེར་༸སྐུ་མདུན་ཁྱེད་རང་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་གྱི་
ཡོད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་བཏང་བཞག་པ་དེར། ཡོད་ཅེས་པ་ཞྱིག་འདུག འོན་ཀང་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་ཕག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ངས་ལོ་
མང་པོའ་ིགོང་ནས་ཁོང་ཚོར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། ངས་བསམ་བོར་ཇོ་ནང་བ་ལ་དེའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། ཁོང་ཚོ་ནྱི་བོད་ཀྱི་ཆོས་
བརྒྱུད་གལ་ཆནེ་གྱི་གས་ཤྱིག་རེད། ཅེས་བཀའ་སོབ་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ ༢༠༡༧ བར་དུ་གནང་བཞག་པའྱི་ཕོགས་
བསྱིགས་ཤྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དང་ཡང་ན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་
ངསོ་ནས་ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་ལ་སོགས་པ་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ངས་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་དེ་གང་ཟག་ལ་དམྱིགས་ནས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མེད། ཡྱིན་ནའང་གང་ཟག་ལ་
དམྱིགས་འདུག་བསམ་པ་དང་། ཡང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ར་ེའགའྱི་ཐོག་ནས་གསན་ཕོགས་ནོར་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་འད་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དརེ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་ལྔ་པའྱི་སྐབས་ནས་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་དར་བ་རེད་
ཅེས་ལབ་མེད། འཇྱིག་རེན་གགས་པ་གཅྱིག་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ནང་གྱི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་གྱི་དབ་ེབ་ད་ེགཉྱིས་གཅྱིག་
པ་རེད་གསུངས་པ་ལྟ་བུ། གང་ལྟར་ལ་སོགས་པ་ད་ེའདའྱི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་ལབ་མེད། ཡྱིན་ནའང་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
ཡོད་སྡོད་མཁན་གྱི་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀར་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆེས་གནང་བཞག་པའྱི་འོས་འགན་དེ། ང་ཚོས་ཆབ་སྱིད་ད་ེཆོས་
བཞྱིན་དུ་སོང་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་འདྱི་ཆསོ་ལྡན་གྱི་སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ད་ེསྙྱིང་དོན་དུ་གཟུང་རྒྱུ་དང་། ཡང་ན་ང་ཚོའྱི་
བོད་ཀྱི་འཐབ་རྩདོ་ད་ེསངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེདང་འབེལ་བའྱི་འཐབ་རྩོད་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་དེ། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡང་
དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་དང་དེའྱི་ཡན་ལག་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་དུའང་གསལ་བསྡད་འདུག བས་
ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཆོས་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་སེ་བ་སྔ་ཕྱི་ཡྱིན་ནའང་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་གྱི་
ཡོད་པ། མྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ལྷ་ཡང་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་གྱི་ཡོད་པ། འད་ེཡང་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་གྱི་ཡོད་པ། ད་ེའདའྱི་བརྒྱུད་
རྱིམ་གྱི་ཁོད་ནས་ལྷས་མྱིར་རོགས་པ་བེད་དགོས་པ་དང་། ལྷས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཚོ་ཚང་མ་
ཆསོ་དང་འབེལ་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡོང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ད།ེ ས་ོསོའ་ིཐགོ་ནས་ངསོ་འཛིན་བས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེལྟར་ཞུས་
པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་ང་ཚོས་ཆོས་དང་མཐུན་པའྱི་ཆབ་སྱིད་སོང་སྟངས་དང་། ཆོས་ལྡན་གྱི་སྱི་ཚོགས་ཤཤྱིག་ང་ཚ་ོབོད་
པ་ད་ལྟ་ཡྱིན་བཞྱིན་པ་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་མར་འག་ོདགོས་པ་ད་ེབོད་པའྱི་ང་ོབ་ོདང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་གཏྱིང་ཟབ་མ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པས་
ན། དེའྱི་དབང་གྱིས་ད་ེལྟར་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཟག་ལ་དམྱིགས་པ་དང་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ེ
དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གནས་ཆུང་གྱིས་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གསུམ་པའྱི་སྐརོ་དརེ་ཁ་སྔནོ་ནས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རདེ། 
དརེ་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཀང་བཀའ་གནང་ཡདོ་པ་རདེ། བཀའ་ལན་གསལ་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་
ར་ེར་ེབཞྱིན་བསར་དུ་བསརོ་སངོ་། སྱིར་བཏང་གནས་ཆུང་སྐུ་རནེ་ད་ེཚའོྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཕགོས་བསྱིགས་བས་བཞག་པ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ། 
གནས་ཆུང་སྐུ་རནེ་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་རྙོག་ག་ཡོད་བསྡད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེགསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་ཞྱིག་རེད། དེར་ངས་ཡོད་པ་
མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་སན་འདེན་ཞུས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་འདྱིར་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཁོད་དུ་དཔེ་མཚོན་དུ་
བགང་གྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༣ པ་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དནོ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་
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ཐོག་ལ་ལྷག་པར་དུ་གནད་དོན་འདྱི་ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དང་། བོད་ཀྱི་གནས་བབ་ཟེར་བ་ད་ེགཉྱིས་ཨྱིན་ཡྱིག་
ནས་ཚུར་བསྒྱུར་བཞག་པའྱི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྐད་གགས་ཆེན་པ་ོགཉྱིས་རེད། ད་ེགཉྱིས་ལ་རྒྱ་ནག་གྱིས་ལན་བརྒྱབ་བཞག་པ་
བོད་ཀྱི་གོ་བབ་དཔྱད་ཞྱིབ་ཅེས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་སྐོར་བཀོད་ད་ེའཁྱོག་བཤད་བས་འདུག བཙན་བོལ་ནང་ལ་
རྙགོ་ག་གང་བྱུང་ཡོད་མདེ་ཆ་ཚང་བཀདོ་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གནས་ཆུང་ལ་གཤ་ེགཤ་ེགཏང་རྒྱུ་
གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་དེ་ག་རང་རེད། ད་ལྟ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༣ པ་དང་འབེལ་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བཤད་སྟངས་དེ་ཁོ་རང་ཚོས་
འཆད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་ཀང་ད་རྒྱ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་གནས་ཆུང་ལ་མཚན་
སྨད་ཞུ་སྟངས་ཀྱི་དཔང་རགས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེག་རང་བགང་ཡོང་གྱི་འདུག 
 ཡྱིན་མྱིན་གང་ཡྱིན་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྙོག་ག་བས་ཏེ། ཕར་ཕོགས་ཚུར་ཕོགས་ལ་རྩོད་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
བཤད་སྟངས་ད་ེལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་གང་ཞྱིག་ལ་རྩ་འཛིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ཁུངས་གཏུག་གྱི་ཡོད་ཟེར་
ན། འདྱིར་ཡང་ལངས་བཞྱིན་པའྱི་གང་ཟག་འདྱིར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། སུ་ཞྱིག་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། 
དནོ་གྱི་བདག་པ་ོ༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲངེ་ ༡༣ པ་རང་ཉྱིད་དགུང་གངས་ ༥༨ མ་གཏོགས་མྱི་བཞུགས་པ་ད་ེ༸རྒྱལ་བ་རང་གྱིས་གནང་
བཞག་པའྱི་ཆུ་སེལ་ཞལ་གདམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་བསྡད་པ་ད་ེལུང་འདེན་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ཆ་བགང་བ་ང་བརྒྱད་ལ་ཉེ་བའྱི་ལོ་
ཤས་ལས་ཆོས་སྱིད་ཀྱི་ཁུར་རྱིང་པོར་འཁུར་མྱི་ཐུབ་པ་ཚང་མས་ཤེས་ནས་ག་ོབས་ཆོད་པ་བཞྱིན་ཞེས་པ་འདྱི་ལ་འགེལ་བཤད་
མང་པ་ོམ་དགོས་པར། མཐའ་ན་བགང་བ་ང་བརྒྱད་ད་ེགསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་གྱི་ཐོག་ནས་བས་པ་ཡྱིན་
ན། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༣ པ་དགུང་ལོ་ཇྱི་ཙམ་ལ་
བཞུགས་མྱིན་ད་ེམཁར་ར་ོསྐུ་ཕྲེང་བཞྱི་པ་པདྨ་དགའ་རོར་གྱི་དག་སྣང་གྱི་ལུང་བསྟན་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་བོད་ཀྱི་སྱི་
མཐུན་གྱི་བསདོ་ནམས་དང་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེམར་རྱིམ་པར་བྱི་སོང་བ་ད།ེ ༸རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་
སྐུ་ཕྲངེ་ ༡༤ པ་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་བཀའ་སོབ་ཀྱི་ནང་ལ་ད་ཆ་ལ་ོརྒྱུས་ལ་ཕྱིར་ཕགོས་བསྡམོས་བརྒྱབ་སྐབས། ༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲངེ་ 
༡༤ པས་གང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅ་ེན། ད་ཆ་བལྟས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་ལྔ་
པའྱི་སྐབས་ལ་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བཏྱིང་འདུག སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་རྱིན་ཆེན་ཚང་དབངས་རྒྱ་མཚ་ོའཁྲུངས་ནས་གཞོན་ནུའྱི་
སྐབས་ལ་༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པས་བཏྱིང་བཞག་པའྱི་འཆར་གཞྱི་གནང་པ་ནང་བཞྱིན་ཕྱིན་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེནས་འཆར་གཞྱི་ད་ེལག་ལནེ་
དུ་ཁྱེར་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། མཐར་སྐུ་ཕྲངེ་ ༡༣ པའྱི་སྐབས་སུ་གཞྱི་ནས་གནས་ཚུལ་སྡུག་པ་ོཞྱིག་གྱི་འགོ་ནས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་
བཏྱིང་གནང་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མ་འཆར་གཞྱི་ད་ེཡང་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ལག་ལེན་མ་ཁྱེར་བ་ཆགས་དུས། ༸སྐུ་མདུན་སྐུ་
གོང་མའྱི་སྐུ་ཚ་ེཐུང་ཙམ་བཞུགས་ན་ལེགས་པའྱི་བཟ་ོའད་ཆགས་ཏ་ེམཐར་དགུང་གངས་ ༥༨ ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་མ་ངན་
ལས་འདས་པ་ཡྱིན་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་པོའ་ིསྐབས་ལ་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲངེ་ ༡༣ པས་མཐའ་བསྡམོས་དརེ་ལམ་
ཁ་ད་ེའད་ཞྱིག་ལ་ཐུགས་ཐག་བཅད། འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་
སྐབས་ལ་ལམ་སང་སྐུ་ཞྱིང་དུ་ཕེབས་ཏེ་སྐུ་ཕྲེང་རེས་མ་དེ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་ཡོད་པ་དེ་
༸རྒྱལ་བ་རང་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ད་གྱིན་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སྔོན་མ་ཨྱིན་ཇྱིས་ཐོག་མར་
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བོད་ལ་འབེལ་བ་བ་རྒྱུ་ད་ེཕྱི་ལོ་ ༡༨༨༥ ལོར་རེད། ད་ེཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༤ ལོར་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་བཙན་འཛུལ་བ་རྒྱུའྱི་མགོ་ཁུངས་ལྟ་བུར་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འབོག་ལམ་གྱི་རྩོད་གཞྱི་དེའང་ད་ེནས་བཟུང་སྟེ་མར་ཡོང་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། ཁ་སང་ཕག་
སེལ་སྱི་འཐུས་ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཡར་ལྟ་འགོ་དུས། ད་ེལ་ཐུག་བསྡད་འདུག དེའྱི་སྐབས་ལ་ད་གྱིན་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་
གནས་ཆུང་གྱིས་མཁར་རོ་ད་ེའཛུགས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་ལུང་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ། ངས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་
ནང་ནས་མཐོང་བ་དེ། ལྷག་པར་དུ་སབས་ར་ེཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆེས་ཉེ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༠་་་་༡༩༥༠ བར་དུ་ལོ་
རྒྱུས་གསུངས་བཞག་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ད་ེའད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་གསུངས་མྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་གནས་ཆུང་གྱིས་འཛུགས་མྱི་དགོས། 
གནས་ཆུང་གྱིས་མཁར་ད་ེདརེ་མ་རྩྱིགཤ བརྩྱིགས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་ད་ེཇྱི་ལྟར་གསུངས་འདུག་ཅ་ེ
ན། དག་རོང་དའེྱི་ནང་ལ་"དམག་མྱི་ ༢༥ དང་དམག་དཔནོ་གཅྱིག་བཞག་པ་དང། གནས་ཆུང་གྱི་རེན་འདུས་ཞྱིག་ཀང་བཞེངས་
འདུག གནས་ཆུང་གྱི་རནེ་འདུས་བཞངེས་སྐབས་གནས་ཆུང་གྱི་བཀའ་ལུང་དུ་ད་ེམ་འགྱིགས་པ་རདེ། དངསོ་སུ་དག་བ་ོབསེབས་
ན་འབ་ོདགོས་ཡོང་ཞེས་གནས་ཆུང་བོས་པའྱི་ཚུལ་སྟོན་པ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག་"ཅེས། གནས་ཆུང་གྱིས་དང་པ་ོནས་བོད་གཞུང་གྱི་
ལས་ཀྱི་སྣེ་མ་ོབ་རྣམས་ལ་གནས་ཆུང་གྱི་རེན་འདུས་ད་ེབརྩྱིགས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད། དམག་མྱི་ཡོང་དུས་ང་ཚ་ོབོས་འགོ་
དགོས་རྒྱུ་རདེ་ཅེས་ལུང་བསྟན་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ལུང་བསྟན་དངོས་གནས་ད་ེགནས་ཆུང་གྱི་བཀའ་ལུང་ཕོགས་
བསྱིགས་ཀྱི་ནང་ལ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག དེའྱི་ཆ་ནས་ད་གྱིན་གོང་དུ་གསུང་བསྡད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོཚང་མར་ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་
ན། ད་ལྟ་འདྱིར་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་མཁན་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྩོད་རྙོག་ཆེན་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་ད་ེཚོར་ཕོགས་མང་པོའ་ིཐོག་
ནས་ལྟ་ཚུལ་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོ་གང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། ག་རེའྱི་རེས་སུ་འགོ་མྱིན་ད་ེསོ་སོའ་ིརང་དབང་རེད། 
རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན། ཡྱིད་ཆེས་བེད་དགོས་པའྱི་གཞྱི་རྩ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནང་དང་། ལྷག་པར་དུ་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་སྡོད་མཁན་གྱི་མྱི་མང་རྣམས་ལ་དཔྱད་གཞྱིའྱི་
ཚུལ་དུ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། ད་ལྟ་སྐར་མ་ལྔ་ལྷག་ཡོད། སྐར་མ་ལྔའྱི་ནང་ཚུད་ལ་མཇུག་བསྡུ་ཐུབ་པ་
གནང་རགོས་གནང་། ད་ེམྱིན་ན་རསེ་སུ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤོག་གངས་ ༥ པ། དེའྱི་ནང་
ལ་ཆོས་སྡ་ེཁག་གྱི་བཤད་སྒྲུབ་ཆསོ་སོད་ཀྱི་བ་བ་ས་བརན་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐབས་ལ་དམྱིགས་ཏ་ེམཁ་ོསོད་གནང་དགོས་པ་དང་། 
ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་ཆགས་པའྱི་དགོན་སྡ་ེཆུང་གས་ཁག་ལ་དཔ་ེའཁྱིད་ཀྱི་རྒན་རྣམ་པ་ཚོར་གསོལ་ཕོགས་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག 
ད་ེཚ་ོགོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཕག་སེལ་མང་པོས་གསུངས་སོང་། མ་འོངས་པར་མཐ་ོཙམ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་
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ངའྱི་ངོས་ནས་ར་ེབ་གཅྱིག་མཚུངས་ད་ེཡྱིན། ཕལ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཞུས་ཟྱིན་པ་རེད། ས་ོསོས་ད་ེདང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཉེ་ཆར་ལྷོ་ཕོགས་ནས་ཡར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། གནས་ཚུལ་ཛ་དག་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་ཏོག་ཙམ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་འདུག ད་ལྟ་འབར་མའྱི་ (Burma) ཕོགས་ཀྱི་ཁ་ཆེ་རྒྱ་གར་ཕོགས་སུ་ཡོང་མཁན་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཁ་ཆ་ེཚོས་ད་ེསྔོན་རྒ་ས་ེདགུ་མདོའ་ིས་ཁུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ནང་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་
ཁག་གྱིས་རགོས་པ་བས་པའྱི་པར་རྱིས་ད་ེཚའོང་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་འགེམས་སལེ་དང། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ས་
གནས་ས་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚོས་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་ལ། རྒྱ་གར་དབུས་གསང་བ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དགོས་ཟནོ་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཅེས་གསུངས་འདུག གནས་སྟངས་འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དགོན་སྡ་ེཁག་གྱི་
གྲྭ་བཙུན་ཚ།ོ གོང་བརལ་དང་གོང་ཁྱེར་ཁག་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་དགོས་ཟནོ་གནང་དགསོ་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལྷ་ོཕགོས་ལ་དགངོ་མ་ོཆུ་
ཚོད་དྲུག་པ་ཡོལ་ནས་ཕྱི་ལ་འགོ་མྱི་ཆོག་པས་གང་ལྟར་སེམས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའཕྲད་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག 
འདྱི་འབེལ་ཡོད་ཆོས་དོན་ལས་ཁུངས་གཙོས་པའྱི་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། ལྷག་པར་དུ་བད་ེསྲུང་སོགས་ཀྱིས་གནས་
སྟངས་འདྱི་དངོས་སུ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཆུ་མ་ཡོང་གོང་ནས་རགས་ཞེས་པའྱི་དཔ་ེལྟར་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་
གར་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བ་ཆེན་ཁག་ལ་བཅར་དགོས་རྒྱུ་དང་། དངོས་ཡོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ེ
ཚའོྱི་སྐོར་ལ་སྙན་གསན་ཞུ་རགོས་གནང་ཟེར་ནས་ར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ་དེར་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚོར་མཚན་གནས་རསེ་འབེལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དོད་ཕུལ་
སའྱི་ནང་ལ་རྱི་བོ་དགེ་ལྡན་པའྱི་ཁོངས་ནས་༸སབས་རེ་དགའ་ལྡན་ཁྱི་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་ཤར་བང་ཆོས་རེ་རྣམ་པ་གཉྱིས་མཚན་
འཁོད་འདུག འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རྱི་བ་ོདག་ེལྡན་པའྱི་བ་ཆེན་ནང་ལ་དགའ་ལྡན་ཁྱི་པ་མ་གཏོགས་མེད་པའྱི་ཚོར་
སྣང་བྱུང་སྡོད་མཁན་ཁ་ཤས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་འད། རྱི་བ་ོདག་ེལྡན་པའྱི་ཁངོས་སུ་ཡྱིན་ན། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་གངས་
ཅན་ཤྱིང་རའྱི་སོལ་འབེད་ཙོང་ཁ་པ། དངོས་སྟོབས་རྱིག་པའྱི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཚབ་ར།ེ །མད་ོསྔགས་བསྟན་པའྱི་བདག་པ་ོམཁས་
གྲུབ་རེ། །རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་གསུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ཁྱི་རྱིན་པ་ོཆ་ེད་ེར་ེརྱིན་པ་ོཆ་ེདངོས་ལྟ་བུ་
དང་། གཅྱིག་ད་ེརྒྱལ་ཚབ་གཅྱིག་དང་གཅྱིག་མཁས་གྲུབ་རེར་ངོས་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས། གསུམ་པ་ོརྱི་བ་ོདག་ེལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་
བ་ཆནེ་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་འདྱི་མཁྱནེ་རགོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་
སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་རྩ་བའྱི་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། ས་ོས་ོལ་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག སེམས་འཚབ་ད་ེ
གང་རེད་ཟེར་ན། ང་རང་ཚ་ོབཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐ་ོབའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ། ང་ཚ་ོསྐབས་རེར་ཆོལ་
ཁའྱི་ཕགོས་ལྷུང་། སྐབས་རརེ་ང་ཚ་ོཆསོ་བརྒྱུད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཕགོས་ལྷུང་གྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོབསྡད་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ལུས་
རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་སྡུག་ད་ེགང་འད་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་པའྱི་ང་རང་ལ་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག ལྷ་
རབ་བྱུང་ན་ང་ཚ་ོཆལོ་ཁའྱི་ཁངོས་ནས་ཕབེས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འད། ལྷག་པར་དུ་ཆསོ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁངོས་ནས་ཕབེས་མཁན་རྣམ་
པ་ཚསོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གཙ་ོབོར་གྱུར་པའྱི་རྱིས་མེད་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་ཚསོ། ཆསོ་
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ལུགས་ཕན་ཚུན་ལ་ལྟ་གྲུབ་འཁུར་སྟངས་དང་རྱིས་མེད་ཀྱི་གུས་བརྩྱི་གནང་སྟངས་དེ་ཚོ་ཐུགས་ལ་བཅངས་པའྱི་ཐོག་ནས། 
བཀའ་མོལ་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་འདྱི་ངའྱི་ར་ེབསྐུལ་ཡྱིན། 

ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཆུང་ཆོས་སོང་གྱི་སྐོར་ལ་མང་དག་ཅྱིག་གསུངས་སོང། རྩ་བའྱི་བས་པ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་
མྱི་ཚེའྱི་ནང་ལ་སོབ་སོང་བེད་སྟངས་ཁ་ོརང་ནས་རང་ལུགས་བཞག གཞན་ལུགས་དགག་ད་ེལ་རྩོད་པ་སོང་བའྱི་རྣམ་གཞག་ད་ེ
གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་བཟུང་ཏེ་རྩོད་པ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ོགནོང་དགོས་པ་མྱི་འདུག་སྟེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་
འདྱི་ང་ཚོས་ཆུང་ཚགས་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞསེ་ད་ེཡང་ར་ེབསྐུལ་
ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོབོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་ཐུབ་པ་གཅྱིག་གྱི་མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་མཚོན་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ནས། 
ལྷག་པར་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་། བཀའ་མོལ་གསུང་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ོཕོག་མྱི་འག་ོརྒྱུར་དགོངས་པ་
བཞེས་རགོས་གནང་ཞསེ། འདྱིར་ར་ེབསྐུལ་རང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༩ཤཚསེ་ཤ༢༠ཤཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
བག་ོགེང་དང་གསལ་བཤད་ལན་འདབེས་ཕབེས་བཞྱིན་ཡདོ།ཤདཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤསྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་དང་། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཏོག་ཙམ་ལུས་འདུགཤ
Srinagar ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཁ་ཆེའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རོགས་ཕན་ད་ེཆོས་རྱིག་གྱི་
ངསོ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ཡང་དམྱིགས་བསལ་ཐུབ་མདེ་པ་དང་། གང་ཡང་ཞུས་མེད་པ་ད་ེགཅྱིག་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།ཤཡྱིན་ནའང་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་སོབ་ཡནོ་ཁག་ཅྱིག་སྔནོ་མ་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་།ཤད་ལྟའང་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་པ།ཤ
ད་ེབཞྱིན་དུ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཕྲོད་ལས་པ་དང་ད་ེའད་གནང་གྱི་ཡོད་པ།ཤད་ེལས་ལྷག་པ་དཔལ་ལྡན་དགའ་
ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་ནས་སྔ་ས་ནས་རོགས་སོར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་བཞྱིན་པ་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག་ཅེས་འདྱི་ཞུ་ཆོག་
པ་གྱིས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ནས་དང་པ་ོདེས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པར་ངས་ལན་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་དམྱིགས་
བསལ་གང་ཡང་མེད།ཤཇ་ོནང་སྐོར་འདྱི་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང་།ཤའདྱི་བསར་བཅོས་ལྟ་བུ་འཁྱེར་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དང་མེད་
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ཅེས་གསུངས་པ་འད།ཤཕྲན་བུ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།ཤདུས་འཁརོ་དབང་ཆནེ་སྐབས་ལ་ཇ་ོནང་གྱི་ཚགོས་ཆེན་ཚགོས་སྐབས་ཆསོ་
རྱིག་བཀའ་བོན་མཇུག་བསྡམོས་ཐགོ་ཕྱིན་ཏ།ེ གཏམ་བཤད་དང་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་བས་ཏེ། ས་ོ
སོར་ད་ེདུས་ང་ཚོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཕན་ཚུན་འཁོན་འཛིན་དང་དེ་འད་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ར་
འཕྲོད་པ་ོལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང།ཤད་ེདུས་གཙ་ོབ་ོངས་གཞུང་འབལེ་གསལ་བཤད་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་
དང་གཞུང་འབེལ་གཏམ་བཤད་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་མ་བསྟན་པར། སྔོན་མ་ནས་ས་ོས་ོའདྱི་ལ་རྒྱུས་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ད་ེའད་ད་ེའད་
ལབ་སྟ།ེ མཐའ་མ་དརེ་གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་ནང་གྱི་ཞབས་སྟེགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གོས་ཚོགས་རང་ནས་ཐག་གཅདོ་གནང་
རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།ཤད་ལྟའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་མཚན་མྱི་གསལ་བ་རྒྱུ་མཚན་བས་ཏ།ེ བོད་ཀྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་ལ་ངསོ་འཛིན་མདེ་
པའྱི་རྣམ་པ་དང་། འཛིན་སོང་ངོས་ནས་ལྟ་རོག་བེད་དགོས་ཀྱི་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ད་ེདག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་སྒྲུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད།ཤའདྱི་
གཉྱིས་ཐ་དད་རེད།ཤཞབས་སྟེགས་ཀྱི་རྩྱིས་གཞྱི་དང་ལྟ་སོང་བ་རྒྱུ་ད་ེགཉྱིས་ལོགས་བཀར་རེད་ཅེས་ལབ་ནས། གང་ལྟར་ལྟ་སོང་
བ་རྒྱུའྱི་རྩྱིས་གཞྱི་ད་ེསྱི་འགེ་གཅྱིག་མཚུངས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་སྒྲུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཁས་ལནེ་ཞུས་ཡོད།ཤལྷག་པར་དུ་སྔནོ་མ་ལྷག་བསྡད་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛནི་གྱི་མཁས་པའྱི་ཚགོས་ཆུང་ཁངོས་སུ་ཚགོས་
མྱི་འཇུག་རྒྱུ་ད་ེདག་ཀང་ང་ཚོས་ཡར་བཅུག ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཡོད།ཤརེས་སུ་ (Shimla) ལ་འཚམས་འདྱི་ལྟ་སྐརོ་འག་ོ
བའྱི་སྐབས་ལ་ཇ་ོནང་མ་དགནོ་ལ་སེབས་སོང་།ཤལྟ་སྐོར་དང་།ཤཉྱིན་དགུང་གསོལ་ཚགིས་ད་ེཚ་ོགནང་སྟ་ེམཁན་པ་ོདང་ལས་སྣ་ེཚ་ོ
མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་ཞྱིབ་ལྷུག་བྱུང་། གཙ་ོབ་ོཁ་ོརང་ཚསོ་ཞབས་སྟེགས་ཀྱི་དནོ་དུ་རྩདོ་པ་རྒྱག་གྱི་མེད་པ། སྱི་འག་ེསྱི་མཚུངས་ཀྱི་
ཐོབ་ཐང་མ་གཏོགས་ཞབས་སྟེགས་རང་ལ་རྩོད་ཀྱི་མེད་པའྱི་འགེལ་བརོད་དེ་འད་གནང་སོང་སྟེ།ཤམཐའ་མ་འབབ་ས་དེ་ཆོས་
བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཞབས་སྟེགས་དེ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་རང་བཞྱིན་གྱིས་དགག་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་
འགེལ་བརོད་གནང་སོང།ཤད་ེདུས་ང་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གནང་པའྱི་ཕག་བྱིས་ཤཤྱིག་མཇལ་བྱུང།ཤའདྱི་གོས་ཚོགས་རེས་
མའྱི་ཐགོ་ལ་ག་ོབསྡུར་གནང་ཐབས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་པ་འད་ཞྱིག་བསམས་སོང།ཤགཅྱིག་བས་ན་ད་ལན་གསོ་ཚོགས་
འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། གང་འད་བས་ཏ་ེའཁྱེར་གྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། 
གཞན་ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་གང་ཡང་མ་བྱུང་ལ།ཤད་ལྟ་གོས་འཆར་འཁྱེར་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་
དང་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མདེ།ཤད་ེའད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་གྱིས་འབོད་བསྐུལ་གནང་པ་ད་ེདག་འབོད་བསྐུལ་རང་བས་སྟེ།ཤསེམས་བཅངས་ཆོག་པ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤལྷག་པར་དུ་དགེ་རྒན་གྱི་ཕོགས་སར་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་པ་དེ་གོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤགཞན་
རྣམས་དགངོས་ཚུལ་རང་རདེ་འདུགཤད་ེདག་བ་ོངསེ་བྱུང་སོང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུཡྱིན།ཤཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཡན་ཆད་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ།ཤསྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།ཤལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་དྱི་བ་གསུམ་ལ་ལན་
ཕེབས་མ་སོང།ཤགོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤང་ལ་རེའུ་མྱིག་ད་ེཚ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས།ཤདེ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་བགོ་གེང་ད་ེསྒོ་བརྒྱབ་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤདྱི་བ་དང་པོ་དེ།ཤཆོས་བརྒྱུད་དབུ་
འཁྱིད་བ་ཆནེ་རྣམ་པར་མཚན་དདོ་འབུལ་ཕོགས་སྐརོ་ད་ེག་ོབ་ལགོ་པ་ཕྱིན་འདུག ད་ེགསལ་བཤད་བདེ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ
ད་ལྟ་འབལེ་ཡདོ་ཆསོ་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བཀའ་འདྱི་གནང་སྟངས་དང་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱི་བཀའ་ལན་གནང་སྟངས་གཉྱིས།ཤ
གཉྱིས་ཀ་རྦད་ད་ེལོགས་བཀར་ཕྱིན་འག་ོཡྱི་འདུགཤངས་དགའ་ལྡན་ཤར་བང་གྱི་ཆསོ་ར་ེརྣམ་པ་གཉྱིས་ད་ེབ་ཆནེ་མ་རདེ་ཅསེ་དུས་
ནམ་ཡང་ཞུས་མདེ།ཤད་ེས་འཛནི་འཁརོ་ཐག་ནང་ལ་ཡོད་པ་རདེ།ཤད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་དབུ་འཁྱིད་བ་ཆནེ་རྣམ་པ་ལ་མཚན་དདོ་
འབུལ་སྟངས་ད་ེགཞྱི་གང་ལ་འཛིན་པ་རདེ་དམ།ཤདབུ་འཛནི་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ།ཤཆོས་བརྒྱུད་དེའྱི་དབུ་འཛིན་ཡྱིན་དང་མྱིན་
གྱི་ས་མཚམས་གཅྱིགཤང་ལ་གཞྱི་འཛནི་མདེ་དམ་བསམ་པའྱི་དགོས་པ་ད་ེསེབས་པ་རདེ།ཤགང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་རསེ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
རྙྱིང་མ་དང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བ་ཆེན་གཅྱིག་ཀང་ཚུད་མྱི་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཞྱི་འཛིན་ས་འདྱི།ཤ
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས།ཤད་ེཚ་ོགསལ་བཤད་བྱུང་སོང་དན་སོང་།ཤབཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དབུ་འཁྱིད་བ་
ཆེན་རྣམ་པ་ད་ེཚ་ོགཏན་འཁེལ་མེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་པཱ།ཤད་ེནང་བཞྱིན་གཞྱི་འཛིན་པ་ཡྱིན་ན་རྱི་བ་ོདག་ེལྡན་པའྱི་ཕོགས་
ནས་དགའ་ལྡན་ཁྱི་པ་དང་། ཤར་བང་ཆོས་ར་ེརྣམ་པ་གསུམ་ཀ་འདུགཤའདྱི་གསུམ་པ་ོདབུ་འཛིན་ཟེར་བ་ད་ེའགྱིག་གྱི་རེད་དམ།ཤ
དབུ་འཛིན་ཟེར་བ་ད་ེཆོས་བརྒྱུད་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་དམ་མ་རེད།ཤགལ་སྱིད་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན།ཤབ་ཆེན་རྣམ་པ་
གཞྱིར་བཞག་བེད་ཀྱི་ཡོད་ན། རྙྱིང་མ་དང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕོགས་ནས་བ་ཆནེ་གཅྱིག་ཀང་སེབས་མྱི་འདུག་ཅེས་པ་འདྱི་ལ་ལན་
སེབས་མ་སངོ་།ཤགཉྱིས་པ་དརེ།ཤཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ཟླ་བཤ༦ཤགྱི་ནང་ལ་ཐེངས་ཤ༢༠ཤཐམ་པ་ཕབེས་རྒྱུ་དརེ་དནོ་འབས་བྱུང་ཐུབ་
མྱི་འདུག་ཟརེ་བ་དརེ་ངསོ་ལེན་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང་།ཤངས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ད་ེའད་ཞུས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཆོས་རྱིག་བཀའ་
བནོ་ཐེངས་ཤ༢༠ཤཕབེས་རྒྱུ་དེ།ཤདང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན།ཤཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་
མ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སངོ།ཤཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ལས་དནོ་གྱི་ཐགོ་ལ་གང་ཡང་བྱུང་མདེ་པ་ཡྱིན་ན།ཤཕབེས་པ་ད་ེའགྱིག་
ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གསུམ་པ་དེར།ཤརེའུ་མྱིག་དགོས་ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོརེད།ཤའདྱིའྱི་ནང་ལ་རུ་སོག་གྱི་སོབ་ཡོན་སྐོར་ད་ེང་རང་གྱིས་གསལ་པ་ོ
ལབ་པ་ནང་བཞྱིན་འབོར་སོང།ཤབརྒྱ་ཆ་ཤ༩༩.༩༩ཤད་ེཆོས་བརྒྱུད་བ་ེབག་པ་གཅྱིག་རང་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་ཆགས་འདུགཤ
རའེུ་མྱིག་འདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་ད་ེའད་རང་གནང་བཞྱིན་འདུགཤས་ཆ་གང་དུ་ཡྱིན་པ་དང་དགནོ་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་གང་དུ་ཡྱིན་པ། 

ད་ེནས་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་བ་རྒྱུའྱི་ས་གནས་ཁག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ད་ེའདྱིར་འབོར་འདུགཤས་གནས་ཁག་ད་ེཞུས་མེད།ཤདེའྱི་
ནང་ལ་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་གནང་མཁན་གྱི་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་དང་དགེ་བཤེས་རྣམ་པ།ཤདགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གང་ནས་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེརྩ་
བ་ཉྱིད་ནས་གནང་མྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་དུ་དགུང་གངས་ཤ༦༠ཤཡན་ལ་སོན་མཁན་ཚོ་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་གང་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡྱིན་པ་
དའེང་གསལ་པ་ོམྱི་འདུགཤད་ེནས་སུའྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཡྱིན་མྱིན་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང།ཤམ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན། ཁངོ་རྣམ་
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པར་གསོལ་ཕོགས་ད་ེགང་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ེངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།ཤགལ་སྱིད་གནང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་
མོས་ལ་གཏོང་གྱི་མྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤད་ེངསེ་པར་དུ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོཤད་ེལ་ལན་གསུང་འསོ་པ་འདུག་ན། གསུང་གནང་རགོས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤད་ལྟ་རེའུ་མྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེདག་ཐུགས་བ་ོམ་ཁེངས་པ་བྱུང་ན། ང་ཚོས་ད་ལྟ་འབུལ་ཐབས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤལྷག་པར་དུ་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསདོ་ཀྱི་དག་ེརྒན་ད་ེདག་ཚོགས་ཆུང་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ག་ོསྱིག་བས་ཏེ། 
དགོན་པ་སོ་སོ་ནས་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ་གོ་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་སྟབས།ཤད་ེདག་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་བེད་སྡོད་
མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།ཤཡྱིན་ནའང་འདས་པའྱི་རྩྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་གང་འད་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་དང་། སུ་དང་སུ་
གདན་འདནེ་ཞུས་ཡོད་མེད་འདྱིའྱི་ཐ་ོགཞུང་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་མར་འབལེ་བ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།ཤའདྱི་ཡར་འབརོ་མ་ཐག་འབུལ་
ཆགོ་པ་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཚང་མ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་བསྡམོས་གཉྱིས་པ། མུ་མཐུད་ལས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་དང་ལས་དནོ་ཞྱིབ་བཤེར་ནང་གསསེ། ཀ་པ། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་༌༢༠༡༧ ལོའ་ིལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པར་གཟྱིགས་
རགོས་གནང་། སྙན་སནོ་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༧ 
ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། 
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༄༅།ཤ།བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༤ཤཚསེ་ཤ༡ཤནས་ཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༣ཤཚསེ་ཤ༣༡ཤབར་

གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས། 
ལས་དནོ་ཇྱི་ཞུས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐནོ། 
༡། གཞྱིས་ཆགས་གསར་བསྐྲུན་དང་གཞན་འཛུགས་བསྐྲུན། 
ཀཤ གཞྱིས་ཁང་གསར་སྐྲུན། 
༡། སྔ་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བེད་འཆར་དོན་ཚན་ཤ༤་༡༽ཤཀཤ༡ཤནང་གསལ་བཞྱིན་བད་ེསྱིད་གྱིང་དུ་ཁྱྱིམ་ཚང་

གངས་ཤ༡༡༦ཤཙམ་ལ་གཞྱིས་ཁང་གསར་རྒྱག་ཞུ་རྒྱུའྱི་སྔོན་འགོའ་ིལས་གཞྱི་འགོ་མུས་ཁོངས་མངའ་སྡེ་འབེལ་ཡོད་
ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་ཨར་ལས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་འག་ོམུས་ཡྱིན། 

༢། སྔ་ལོའ་ིབདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ཤ༤་༡༽ཤཀཤ༢ཤནང་གསལ་བཞྱིན་སྦྱིར་ཁུལ་བདོ་ནས་གསར་དུ་འབརོ་བའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ཤ༧༥ཤ
ལ་སྡདོ་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་ཁངོས་གགོ་འཁྱིད་རྒྱུ་ཙམ་ལས་ད་ེམྱིན་ལས་གཞྱི་ཆ་ཚང་མཇུག་སྱིལ་ཞུས་ཏ་ེཁྱྱིམ་
ཚང་སོ་སོར་བགོ་འགེམས་ཞུས་ཟྱིན།ཤལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ས་རྱིན་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ཤ
 ༡༢་༥༠ཤདང་ཨར་གོན་ཆེད་ནྱི་ཐར་ལེནཊ་ཤEversdijk Smulders Stichting  (E.C.H.) རོགས་
ཚགོས་ནས་རགོས་དངུལ་སྒརོ་ས་ཡ་ཤ༦༣་༦༥ཤབཅས་ཁྱོན་བསྡམོས་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༧༦་༡༥ཤམཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད། 

༣། སྔ་ལོའ་ིབེད་འཆར་དོན་ཚན་ཤ༤་༡༽ཤཀཤ༣ཤནང་གསལ་ལྟར་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་བོད་ནས་གསར་
དུ་འབོར་བའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་རྣམས་ཀྱི་སྡོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ཆེད་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་པྱི་ཨར་ཨེམ་ནས་རོགས་དངུལ་སྒོར་
ས་ཡ་ཤ༢༠་༥༢ཤགནང་བ་ལྟར་སྡོད་ཁང་གངས་ཤ༡༨ཤགསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི་འག་ོམུས་ཡྱིན། 

ཁ། གཞན་མཐུན་རྐྱནེ་འཛུགས་བསྐྲུན། 
༡། སྔ་ལོའ་ིབདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ཤ༤་༡༽ ཁ།ཤ༡ཤནང་གསལ་བཞྱིན་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་ས་འག་ོལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་

ཤག་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་ཆདེ་འག་ོགོན་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༢་༠༦ཤཕྱིན་ཡདོ། 
༢། སྔ་ལོའ་ིབདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ཤ༤་༡༽ ཁ།༣ཤནང་གསལ་སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་ལེགས་སྒྲུབ་ཆདེ་འག་ོགོན་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༥་༣༦ཤཕྱིན་ཡདོ། 
༣། སྔ་ལོའ་ིབདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ཤ༤་༡༽ ཁ།༤ཤནང་གསལ་ལྟར་བདེ་སྱིད་གྱིང་མྱི་མང་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་

གཞྱི་ལེགས་སྒྲུབ་ཆདེ་འག་ོགོན་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༦་༦༠ཤཕྱིན་ཡདོ། 
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༤། སྔ་ལོའ་ིབདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ཤ༤་༡༽ ཁ།༥ཤནང་གསལ་བཞྱིན་སྦེལ་ཀོབ་ཏུ་གཞུང་ཞབས་བགེས་ཡོལ་བའྱི་བགེས་
ཤག་གངས་ཤ༡༠ཤགསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་ལེགས་སྒྲུབ་ཆེད་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་རྩྱིས་དང༌།ཤཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་པྱི་
ཨར་ཨམེ།ཤབགེས་ཡལོ་བའྱི་བགསེ་ཤག་དདོ་བཅས་ནས་འག་ོགོན་ཁྱོན་བསྡམོས་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༡༩་༢༥ཤཕྱིན་ཡདོ། 

༥། སྔ་ལོའ་ིབདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ཤ༤་༡༽ ཁ།༦ཤནང་གསལ་མོན་ག་ོས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་ཆེད་
མ་དངུལ་ནས་འག་ོགོན་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༧་༢༥༩ཤཡྱི་ལས་གཞྱི་འག་ོམུས་ཡྱིན། 

༦། སྔ་ལོའ་ིབདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ཤ༤་༡༽ ཁ།༧ཤནང་གསལ་ལ་བང་འབལེ་མཐུད་པའྱི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་གསར་
རྒྱག་ལས་གཞྱིའྱི་ཁངོས་གསང་སདོ་དང་ཆུ་འཐེན་འཁྱིད་བ་རྒྱུ་ཙམ་ལས་ད་ེམྱིན་ལས་གཞྱི་ཆ་ཚང་ལེགས་སྒྲུབ་ཆདེ་མ་
དངུལ་ནས་འག་ོགོན་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༢་༣༧ཤཕྱིན་ཡདོ། 

༧། སྔ་ལོའ་ིབདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ཤ༤་༡༽ ཁ།༨ཤནང་གསལ་ཀ་སྦུག་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཁྱབ་ཁོངས་ཇའ་ེསྒང་མྱི་མང་སྱི་
ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་ལེགས་སྒྲུབ་ཆདེ་མ་དངུལ་ནས་འག་ོགོན་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༣་༩༧ཤཕྱིན་ཡདོ། 

༨། སྔ་ལོའ་ིབདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ཤ༤་༡༽ ཁ།༩ཤནང་གསལ་བཀྲྱིས་ལོངས་ལས་ཁུངས་ཉམས་གསོའ་ིལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་
རོགས་སོར་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞལ་འདེབས་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༢ཤཞལ་བཞེས་གནང་བ་བཞྱིན་ས་གནས་སུ་ཁུངས་གཏོང་ཟྱིན་པས་
ལས་གཞྱི་འག་ོམུས་ཡྱིན། 

༩། སྔ་ལོའ་ིབདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ཤ༤་༡༽ ཁ།༡༠ཤནང་གསལ་ས་ཊོན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགོན་ཁང་
གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་ལེགས་སྒྲུབ་ཆདེ་མ་དངུལ་ནས་འག་ོགོན་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༢་༩༩ཤཕྱིན་ཡདོ། 

༡༠། སྔ་ལོའ་ིབདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ཤ༤་༡༽ ཁ།༡༡ཤནང་གསལ་སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་
ར་བའྱི་ནང་ཉྱི་འོད་ལམ་གོག་འཛུགས་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ལེགས་སྒྲུབ་ཆེད་མ་དངུལ་ནས་འག་ོགོན་སྒོར་འབུམ་ཤ༢་༡ཤཕྱིན་
ཡོད། 

༡༡། སྔ་ལོའ་ིབདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ཤ༤་༡༽ ཁ།༡༢ཤནང་གསལ་སྦྱིར་སྡེ་དགེ་མྱི་མང་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་
ལེགས་སྒྲུབ་ཆདེ་མ་དངུལ་ནས་འག་ོགོན་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༢་༤༤ཤཕྱིན་ཡདོ། 

༡༢། སྔ་ལོའ་ིབདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ཤ༤་༡༽ ཁ།༡༣ཤནང་གསལ་ལྟར་སྦྱིར་བོད་ཚོགས་ལས་དྲུང་གྱི་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་
ཆདེ་མ་དངུལ་ནས་སྒོར་འབུམ་ཤ༨ཤཐམ་པའྱི་ལས་གཞྱི་འག་ོམུས་ཡྱིན། 

༡༣། སྔ་ལོའ་ིབདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ཤ༤་༡༽ ཁ།༡༤ཤནང་གསལ་ཨོ་རྱི་ས་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་ཉམས་གསོའ་ིཆདེ་མ་དངུལ་ནས་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༡་༧༨ཤཐམ་པའྱི་ལས་གཞྱི་འག་ོམུས་ཡྱིན། 

༡༤། སྔ་ལོའ་ིབདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ཤ༤་༡༽ ཁ།༡༥ཤནང་གསལ་སྦེལ་ཀོབ་བད་ེསར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་
སོབ་ཕྲུག་སྡོད་ཁང་གཡས་གཡོན་དུ་ཉྱི་འོད་ལམ་གོག་འཛུགས་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ལེགས་སྒྲུབ་ཆེད་མ་དངུལ་ནས་འགོ་
གོན་སྒོར་འབུམ་ཤ༡་༨༠ཤཐམ་པ་ཕྱིན་ཡདོ། 
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༡༥། སྔ་ལོའ་ིབདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ཤ༤་༡༽ ཁ།༡༦ཤནང་གསལ་ལྟར་ཀ་ོལེ་གལ་ལྷ་མོའ་ིརེན་མཁར་གསར་རྒྱག་ཆེད་ནང་
སྱིད་མ་དངུལ་ནས་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༠་༨༢ཤཐམ་པའྱི་ལས་གཞྱི་འག་ོམུས་ཡྱིན། 

༡༦། སྔ་ལོའ་ིབདེ་འཆར་དོན་ཚན་ཤ༤་༡༽ ཁ།༡༧ཤནང་གསལ་བཞྱིན་ཌལ་ཧརོ་གཞྱིས་གསར་ཚ་ེརྱིང་ཁང་དང་སྐལ་བཟང་
ཁང་གྱི་ར་བ་སྐོར་རྒྱུའྱི་ཆདེ་ནང་སྱིད་མ་དངུལ་ནས་སྒོར་འབུམ་ཤ༧ཤགྱི་ལས་གཞྱི་འག་ོམུས་ཡྱིན། 

༡༧། མེའ་ོཆོས་འཕེལ་གྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ལེགས་སྒྲུབ་ཆེད་ནྱི་ཐར་
ལེནཊ་ཤEversdijk Smulders Stichting (E. C. H.) རོགས་ཚོགས་ནས་འགོ་གོན་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༡་༨༢ཤམཐུན་
འགྱུར་གནང་ཡོད། 

༡༨། སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ཆེད་ཤEversdijk 
Smulders Stichting (E. C. H.) རོགས་ཚོགས་ནས་འག་ོགོན་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༢་༡༠ཤཐམ་པ་མཐུན་འགྱུར་གནང་
ཡོད། 

༡༩། སྦར་སྱི་ལ་ོན་བོད་ཁང་གྱི་རོགས་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༡་༢༥ཤརོགས་རམ་འོག་ཀུམ་རའ་ོས་གནས་གཞྱིས་མྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་
གངས་ཤ༡༡ཤགྱི་གཞྱིས་ཁང་ཉམས་གས་ོལེགས་སྒྲུབ་ཟྱིན། 

༢༠། ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་དང་སུད་སྱི་བོད་ཀྱི་གོགས་པ་ོགཉྱིས་ཀྱི་རོགས་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༡་༢༥ཤརོགས་རམ་འགོ་ཌལ་
ཧོར་ས་གནས་སུ་ས་རུད་སྲུང་སབོ་ཆདེ་གང་རྩྱིག་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན། 

༢༡། ཐའ་ེཝན་བམས་བརྩ་ེཚགོས་པའྱི་རགོས་དངུལ་སྒརོ་འབུམ་ཤ༥ཤརགོས་རམ་འགོ་ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་ས་གནས་སུ་
ཆུ་ཚགས་འཕྲུལ་ཆས་གསར་འཛུགས་ཞུས། 

༢༢། ཨ་རྱི་གཞུང་ཤUSAID གྱི་རགོས་རམ་འོག་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་གནས་སྡོད་མྱི་མང་ཚའོྱི་འཚ་ོཐབས་གངོ་སེལ་དང་
སྱི་ཚགོས་ས་བརན་ཡངོ་སད་མང་ཚགོས་ཀྱི་འདདོ་མསོ་ཡདོ་པའྱི་ལས་འཆར་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་ཚད་ལྡན་འསོ་མྱིན་དཔྱད་
ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོམུས་ཡྱིན། 

༢༣། ཨ་རྱི་གཞུང་ཤUSAID རོགས་རམ་འགོ་གཞྱིས་ཆགས་ཡོངས་ཀྱི་ལས་ཤུགས་དང༌།ཤད་ེབཞྱིན་དབུས་ལས་ཁུངས་སུ་
མཁ་ོབའྱི་གངས་ཐ་ོགོག་ཀླད་མཉནེ་ཆས་བརྒྱུད་བསྡུ་རུབ་བ་རྒྱུ།ཤདབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་གཞྱིས་ཆགས་ས་ོསོའ་ི
གངས་ཐ་ོརྣམས་གཅྱིག་གྱུར་ཚད་ལྡན་ཡངོ་ཐབས་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འག་ོམུས་ཡྱིན། 

༢༤། ཀ་སྦུག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས་ས་ལུ་སྒར་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་ཆེད་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་མཉམ་རུབ་
ཐགོ་ས་ཆ་ཁ་ཀྲ་ཤ༨ཤཙམ་སྤུས་གཟྱིགས་ཀྱེིས་དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་མཚན་ཐོག་མྱིང་བསྒྱུར་ཟྱིན།ཤནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ས་ཆ་སྤུས་ཉ་ོཆདེ་སྒརོ་ས་ཡ་ཤ༡་༧༦ཤམཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡདོ། 

༢༥། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དག་ེབཤེས་མའྱི་རྒྱུགས་སོད་དང་སོབ་ཐོན་ལག་འཁྱེར།ཤད་ེབཞྱིན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་
གྱི་སོབ་འཁྱིད་ལས་འཆར་བཅས་ཀྱི་ཆདེ་ནང་སྱིད་མ་དངུལ་ནས་རོགས་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༡་༣༡ཤམཐུན་འགྱུར་ཞུས་
ཡོད། 
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༢༦། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ཤལོར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་བད་ེདོན་དང་སྱི་སྨན་འཛུགས་བསྐྲུན།ཤགཞན་ཡང་
ལས་གཞྱི་སོགས་ཀྱི་ཆེད་རགོས་རམ་བྱུང་བ་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༢༣༤་༢༩༧།ཤནས་ཕོགས་བསྡམོས་འག་ོགོན་
གྱི་བརྒྱ་ཆ་ཤ༨་༧༦ཤབདོ་ནས་གསར་དུ་འབརོ་རྱིགས་ཀྱི་བད་ེདནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཆགས་ཡོད། 

ང༌། ལས་དནོ་གཞན་གང་དང་ཇྱི་ཞུས། 
༡། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༢ཤནང་ཏྱི་ཛུ་ས་གནས་ཁོམ་གཞུང་དུ་མེ་སོན་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བའྱི་ཁོངས་གཞྱིས་མྱི་རོ་རེ་ཚེ་རྱིང་
 གྱི་ཟ་ཁང་དང༌།ཤངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཚོང་ཁང་བཅས་ལ་གནོད་སོན་ཚབས་ཆེ་ཕོག་པར་གདུང་སེམས་མཉམ་
 སདེ་མཚནོ་ཆདེ་ཁ་ོགཉྱིས་ལ་སྒོར་ཁྱི་ར་ེས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་ཕུལ་ཡདོ། 
༢། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པའྱི་ཆེད་ལས་ཤག་དགའ་ལྡན་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་མུས་ཡྱིན་པ་དང་ད་
 ལྟའྱི་ཆར་བརྒྱ་ཆ་ཤ༧༠ཤཙམ་ལགེས་གྲུབ་ཟྱིན། 
༣། གངས་སྱིད་ཐང་སྟེང་དུ་ལས་ཁུངས་དང་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་བརྒྱ་ཆ་ཤ༨༠ཤཙམ་ལེགས་
 གྲུབ་ཟྱིན། 
༤། གངས་སྱིད་ཁུལ་ཞྱི་གནས་ཁང་ལས་ཤག་དང༌།ཤཉྱི་འདོ་ལས་ཤགཤལེགས་སྨོན་ཁང་ལས་ཤགཤབཀྲྱིས་ཁང་གསར་ལས་

ཤག་བཅས་ལ་ལགས་ཤོག་ཐགོ་ཁེབས་གསར་རྒྱག་ཞུས་ཡོད།ཤད་ེབཞྱིན་བཀའ་ཡྱིག་ལ་ོརྒྱུས་འབྱི་རྩམོ་ཚན་པའྱི་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལགས་ཤོག་ཐགོ་ཁབེས་ལ་ཚོན་རྩྱི་ཆ་ཚང་བཏང་ཟྱིན། 

༥། མོན་ག་ོས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ལ་སྣུམ་འཁརོ་གསར་ཉའོ་ིཆདེ་འག་ོགོན་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༡་༤༤ཤསོང་ཡོད། 
༦། རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་ཁུལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཁག་ནས་མྱི་གངས་ཤ༡༠༠༠ཤཁེ་ན་ཌར་གཞྱིས་ས་ོབ་

རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་མྱི་འགོ་ཤ༨༩༠ཤརྒྱན་རྒྱག་ཞུས་ཁོངས་ནས་སྔ་ལོ་མྱི་གངས་ཤ༦༨༨ཤདང༌།ཤརྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༦་་་
༢༠༡༧ཤནང་མྱི་གངས་ཤ༢༢༦ཤབཅས་བསྡོམས་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧།༣།༣༡ཤབར་མྱི་གངས་ཤ༩༡༤ཤཁ་ེན་ཌར་གཞྱིས་སོས་
ཟྱིན། 

༧། ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༡༡ཤཚེས་ཤ༨ཤཉྱིན་གྱི་ནམ་ཕེད་ཙམ་ལ་ལྡྱི་ལྱི་ལལ་ཀྱི་ལ་ཉ་ེའགམ་བོད་རྱིགས་སུད་ཚོང་བ་རྣམས་ཀྱི་
ཁོམ་སར་མེ་སོན་ཚབས་ཆེ་ཕོག་པར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ཛ་དག་ཁོམ་ས་སར་གསོའ་ིཆེད་སྒོར་འབུམ་ཤ༡༥ཤ
མཐུན་འགྱུར་ཞུས།ཤད་ེབཞྱིན་འདྱི་ག་བརྒྱུད་སུད་ཚོང་བའྱི་ཆེད་ས་གནས་ཁག་ནས་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བ་
སྒོར་འབུམ་ཤ༨༦ཤས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་ཁུངས་གཏོང་ཟྱིན། 

༨། ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༡༡ཤཚེས་ཤ༢༢ཤམཚན་མ་ོར་ས་མེག་གན་བྷག་སུ་གཞུང་ལམ་ཁུལ་གྱི་ཁང་ཨང་ཤ༢༩༠ཤནང་མ་ེསོན་
གྱི་ད་ོཕོག་བྱུང་བའྱི་སེན་པ་དང་བུ་འཁྱིད།ཤདགེ་འདུན་ཚ་ེའཕེལ་དང་པདྨ་བུ་འཁྱིད་ཁྱྱིམ་ཚང་བཅས་ལ་གདུང་སེམས་
མཉམ་སེད་མཚནོ་ཆདེ་སྒརོ་ཁྱི་ཤ༤ཤས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བག་ོའགེམས་ཞུས་ཡོད། 

༢། མཉམ་འབལེ་ཡར་རྒྱས་ལས་དནོ། 
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༡། བོད་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབལེ་གཙསོ་པའྱི་ས་གནས་མཉམ་འབལེ་ཁག་གྱི་ལས་འཆར་ཐགོ་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་འདྱི་
ནས་མཐུན་རྐྱནེ་བསྐྲུན་ཐབས་ཆདེ་འབལེ་ཡདོ་མཉམ་འབལེ་ལྷན་དུ་གསོ་བསྡུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་དང༌།ཤད་ེམཚུངས་ཉ་ེ
སྔོན་ནས་སྦན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་མཉམ་འབེལ་གྱི་འབས་དང་འབས་ཚོང་གྱི་ལས་འཆར་ཆེད་ྋདཔལ་ལྡན་
དགའ་ལྷན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་ནས་རགོས་དངུལ་སྒོར་འབུམ་ཤ༡༥༧ཤགསོལ་བསྩལ་རྱིམ་པས་གནང་བཞྱིན་པ་ལྟར་རྩྱིས་
ལ་ོརེས་མ་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ཤལོའ་ིནང་གནང་ཐེངས་མཐའ་མ་སྒོར་འབུམ་ཤ༥༣ཤབྱུང་ན་ལས་འཆར་མཇུག་སྱིལ་
ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༢། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་མཉམ་འབེལ་ཁག་ཅྱིག་ལ་དུས་ཐུང་སྐོར་རྒྱག་མ་དངུལ་ཆེད་སེད་ཆུང་བུན་གཡར་གྱི་མཐུན་འགྱུར་
ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ། 

ཨང༌། མཉམ་འབལེ། མ་རྩ་སྒོར་
འབུམ། 

སེད་འབབ་
བརྒྱ་ཆ། 

མ ་ སེ ད ་
བསྡམོས་སྒརོ་
འབུམ། 

དུས་ཡུན། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
 

༡ ར་སྦང་ལ་ཀུན་ཕན་
གྱིང་མཉམ་འབལེ། 

༥ ༣ ༥་༤༥ ༢༠༡༤།༡༠།༣ཤནས་ཤ
༢༠༡༧།༡༠།༢ཤབར། 

བུ་ལོན་རྱིམ་འཇལ་
གྱིས ་འཕྲོས ་ཡོ ང ་
བ སྡ ད ་ཧྱི ན ་སྒོ ར ་
འབུམ་ཤ༡་༡༣ 

༢ སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་
བ ས མ ་མ ཉ མ ་
འབལེ། 

༥༠ ༣ ༥༣་༠༤༥ ༢༠༡༦།༠༡།༢༥ཤནས་ཤ
༢༠༡༨།༠༡།༢༤ཤབར། 

ལོ་གཅྱིག་རྱིང་ཕར་
འགངས་ཞུས་ཡདོ། 
 

༣། ས་ོནམ་ཡར་རྒྱས་ལས་དནོ། 
༡། སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བེད་འཆར་དོན་ཚན་ཤ༤་༢༡ཤནང་གསལ་བཞྱིན་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རོགས་དངུལ་ཤ (USAID) ལས་

འཆར་ཁོངས་སྦེལ་ཀོབ་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སོང་བརར་ཁང་དུ་འབས་ལྡན་དང་འབས་མེད་རྩྱི་ཤྱིང་རྩ་སོས།ཤ
མ་ེཏགོ་དང་མཛེས་རྒྱན་རྩྱི་ཤྱིང་རྩ་སོས།ཤསྨན་རྩྭ་དང་ཚལ་རྱིགས་རྩ་སོས་བཅས་གས་ོསོང་གྱི་སྡ་ེཚན་རྒྱ་སེད་ཀྱིས་ས་ོ
ནམ་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་རྱིན་གོང་འསོ་འཚམས་ཐགོ་ཕྱིར་ཚངོ་བ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཟྱིན་ཏ་ེད་ལྟ་ལས་
གཞྱི་འག་ོམུས་ཡྱིན། 

༢། སྔ་ལོའ་ིབེད་འཆར་དོན་ཚན་ཤ༤་༢༢ཤནང་གསལ་ལྟར་ཨ་རྱི་གཞུང་ཤ(USAID) ལས་འཆར་ཁོངས་སུ་སྦེལ་ཀོབ་སེ་
ལྡན་ས་ོནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སོང་བརར་ཁང་ཡར་རྒྱས་དང༌།ཤཨ་ོཌྱི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གོང་སྡ་ེདང་
པའོ་ིཞྱིང་ས་ཨ་ེཀར་ཤ༧༠ཤཙམ་ནང་འབས་ལྡན་ཤྱིང་ཏགོ་འདབེས་ལས་ཀྱི་ལས་འཆར་ལག་བསྟར་མུ་མཐུད་འག་ོམུས་
ཡྱིན། 
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༣། སྔ་ལོའ་ིབེད་འཆར་དོན་ཚན་ཤ༤་༢༣ཤནང་གསལ་ལྟར་ས་ོནམ་སོབ་སྟོན་པ་རྣམས་ལ་ལ་ོགཅྱིག་རྱིང་ཨྱི་ཛ་ིརལ་དང་རྒྱ་
གར་ས་ོནམ་ཁྱད་ལས་པའྱི་ལམ་སྟོན་འགོ་དངེ་རབས་ཀྱི་ས་ོནམ་འདབེས་ལས་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་ཟབ་སངོ་སད་ཡདོ། 

༤། སྔ་ལོའ་ིབེད་འཆར་དོན་ཚན་ཤ༤་༢༤ཤནང་གསལ་ལྟར་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་སེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག་གྱི་
ལས་འཆར་འག་ོབཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགསོ་ཅྱི་མཆྱིས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་ས་ོནམ་སོབ་སྟནོ་པས་
དུས་ནས་དུས་སུ་ལམ་སྟོན་དང༌།ཤམཐུན་རྐྱནེ་འཕར་མ་དགོས་རྱིགས་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ལས་འཆར་ཁོངས་ནས་ཞུ་མུས་
ཡྱིན། 

༥། སྔ་ལོའ་ིབེད་འཆར་དོན་ཚན་ཤ༤་༢༥ཤནང་གསལ་ལྟར་ལ་དྭགས་བང་ཐང་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་ཡུལ་བོད་ཞྱིང་འབོག་
རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་འཛུགས་བསྐྲུན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆེད་རོགས་སོར་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་
ཀང་ད་བར་དོན་སོན་བྱུང་མེད་པར་འདྱི་ནས་མཇུག་སོང་ཞུ་མུས་དང་རོགས་རམ་ཐོབ་མཚམས་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

༦། སྔ་ལོའ་ིབེད་འཆར་དོན་ཚན་ཤ༤་༢༦ཤནང་གསལ་བ་ལྟར་ཀྲུ་ཀྲྱིང་གནས་སྡོད་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་ཞྱིང་པ་རྣམས་སོ་
ནམ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་ཨ་རྱི་གཞུང་ཤUSAID གྱི་ལས་འཆར་འགོ་དཔྱད་ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་ཁངོས་སུ་བཞག་ཡོད། 

༧། སྔ་ལོའ་ིབེད་འཆར་དནོ་ཚན་ཤ༤་༢༧ཤནང་གསལ་ལྟར་ས་ོནམ་བུན་གཏོང་ལས་འཆར་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཀྱིས་འབྲུག་ཡུལ་
གནས་སྡདོ་སབས་བཅལོ་ཞྱིང་པ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ས་ོནམ་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཞུས་ཡདོ། 

༨། སྔ་ལོའ་ིབདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ཤ༤་༢༨ཤནང་གསལ་བཞྱིན་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་ཐནོ་སེད་ཁག་ཕྱིའྱི་ཁོམ་རའྱི་ནང་ཚོང་བསྒྱུར་བ་
རྒྱུ་དང་ཞྱིང་པའྱི་ཡོང་འབབ་བཟང་དུ་གཏོང་ཐབས་སུ་སེ་ལྡན་ལག་ཁྱེར་ (organic scope certificate) མཁོ་
སདོ་བདེ་མུས་ཁར་ལག་འཁྱརེ་དབེ་བསེལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འག་ོགོན་དབུས་ནས་ནར་གཏངོ་གནང་མུས་ཡྱིན། 

ཀཤ ས་ེལྡན་ས་ོནམ་ལས་འཆར། 
༡། ལ་ོར་ེབཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་ཐོག་ད་ོདབྱིངས་བརླགས་ཏ་ེདངོས་སུ་ཞྱིང་ལས་བེད་

མཁན་ཇ་ེཉུང་དང༌།ཤཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་སདོ་མཁན་དང་རྒྱ་གར་གངོ་ཁྱེར་ཆ་ེཁག་ནང་ཁ་འཐརོ་དུ་གནས་མཁན་ཇ་ེ
མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་བ་མཁན་མེད་རྐྱེན་ཞྱིང་ས་མང་པ་ོས་སྟོང་ལྷག་
པའམ།ཤཕྱི་མྱིར་བོགས་མ་བཏང་བ་སོགས་མདརོ་ན་ཞྱིང་ལས་ཐོག་འཚ་ོརེན་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་དོན་གཉེར་བེད་མཁན་ཇ་ེཉུང་
དུ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་དཀའ་སེལ་སད་སྐབས་བཅུྱིས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་ས་ོནམ་གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི་སོ་ནམ་ལམ་སོལ་སེ་ལྡན་དང་རང་བཞྱིན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་ནས་ས་ཞྱིང་བདག་གཅེས་
དང༌།ཤའཚོ་ཐབས་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་གང་ཡོང་གནང་བ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་མཇུག་སོང་མུ་
མཐུད་གནང་སྟ་ེད་ེསྔོན་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་བེད་བཞྱིན་པའྱི་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་མཐུན་རྐྱནེ་གང་ཡོང་སོར་སདོ་ཞུ་མུས་བཞྱིན་
ད་ཆ་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁགཤ༡༠ཤནང་ཁྱྱིམ་ཚང་ཤ༥༢༣ཤནས་ཁྱོན་བསྡོམས་ཨེ་ཀ་གངས་ཤ༡༥༡༢ཤནང་སེ་ལྡན་
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འབས་དང༌།ཤཨ་ཤོམ།ཤམོན་ཆགས།ཤཞོག་ཁོགཤབའུ།ཤསན་རྱིགས།ཤཔད་ཁ།ཤལྒ་སྨུགཤཚལ་རྱིགས།ཤཤྱིང་འབས་ཨམ།ཤ
གཡེར་མ།ཤབ་ེཏ་ལ་སགོས་འདབེས་ལས་བདེ་མུས་ཡྱིན། 

༢། མོན་ག་ོའདོད་རྒུ་གྱིང་དུ་སེ་ལྡན་རང་འཚ་ོརུ་ཁགཤ༡༦ཤདང་མན་སར་ཕན་བད་ེགྱིང་དུ་ཤ༡ཤབཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་གངས་ཤ
༡༧ཤཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་སྐོར་རྒྱག་མ་དངུལ་ཕྲན་བུ་ར་ེགནང་ཡདོ་པར་བརནེ་ལས་འཆར་གང་ལགེས་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། 

ཁ། འབས་ལྡན་ཤྱིང་སྣ་འདབེས་འཛུགས། 
རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རོགས་རམ་འོག་ཨ་ོཌྱི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་གོང་སྡེ་དང་པོའ་ིཞྱིང་པ་ཁྱྱིམ་ཚང་ཤ༢༡ཤ
དང་ས་ཁྱོན་ཨེ་ཀར་ཤ༧༠ཤནང་ཤྱིང་འབས་ཨམ་སྡོང་གངས་ཤ༥༥༢༠ཤཀཱ་ཇུ་སྡོང་པོ་གངས་ཤ༤༢༠༠ཤའདེབས་འཛུགས་ཐུབ་པ་
དང༌།ཤད་ེབཞྱིན་མོན་ག་ོའདོད་རྒུ་གྱིང་དང་བསྟན་སྒང་གཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཤྱིང་འབས་ཨམ་དང༌།ཤཀཱ་ཇུ་སྡོང་པོ།ཤས་བ་ོཀྲ།ཤ
(Chikoo) ལྱིམ་བུ།ཤསྟར་ཀཤཤགཡེར་མ།ཤབེ་ཏ།ཤལྱི།ཤཀུ་ཤུ།ཤཀྱི་སྦྱི་ (Kiwi Fruit) སོགས་སྡོང་པ་ོགངས་ཤ༡༤༣༤ཤའདེབས་
འཛུགས་བས་ཡདོ། 
གཤ ས་ོནམ་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱི། 
༡། ལ་ོལྟར་སྟནོ་ཐགོ་འདབེས་ལས་ཆདེ་དུས་ཐུང་སདེ་མདེ་བུན་གཏངོ་ལས་འཆར། 
ཀོ་ལྱི་གལ་དང༌།ཤམོན་གོ།ཤཨོ་ཌྱི་ཤཤམན་སར་བཅས་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་བཞྱིའྱི་ཞྱིང་པ་དུད་ཚང་ཤ༨༨ཤཀྱི་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་ཤ
༢༨༤༦ཤནང་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་ཞྱིང་ལས་གཉེར་རྒྱུ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་སེད་མེད་ཞྱིང་བུན་ཟླ་གངས་ཤ༩ཤརྱིང་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༦་༡༧ཤ
བཏང་བའྱི་ཞྱིབ་གནས་གཤམ་གསལ། 
ཨང༌། ས་གནས། ཞྱིང ་པ ་མྱི ་ཚ ང ་

གངས། 
ཨ་ེཀར་གངས། བུན་གཏོང་སྒོར ་

འབུམ། 
བུན་དངུལ་ཕྱིར་
སགོ་སྒརོ་འབུམ། 
 

༡ ཀོ ་ལྱི ་གལ ་དོན ་ལྡན ་
གྱིང༌། 

༢༩ ༥༣༢ ༨༩༠,༠༠༠ ༨༩༠,༠༠༠ 

༢ མོན་ག་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང༌། ༡༨ ༢༣༢ ༦༩༦,༠༠༠ ༦༩༦,༠༠༠ 
༣ ཨ་ོརྱི་ས་ཕུན་ཚཌོ་གྱིང༌། ༢༡ ༩༢༥ ༢༧༨༤,༠༠༠ ༢༧༨༤,༠༠༠ 
༤ མན་སར་ཕན་བད་ེགྱིང༌། ༢༠ ༡༡༥༧ ༡,༨༠༠,༠༠༠ ༡,༨༠༠,༠༠༠ 
 བསྡམོས། ༨༨ ༢༨༤༦ ༦༡,༧༠,༠༠༠ ༦༡,༧༠,༠༠༠ 
      

༢། སདེ་ཆུང་དུས་བཀག་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱི། 
རྒྱ་གར་ནང་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་གངས་ཤ༨ཤདང་འབྲུག་ནང་ཤ༡ཤབཅས་ཞྱིང་པ་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ཤ༦༥ཤལ་ཞྱིང་ཆུ་འདེན་གཏོང་
དང༌།ཤསྒ་ོཕྱུགས་གས་ོསངོ༌།ཤཇ་ཞྱིང་དང་ག་ོཡུའྱི་སྡོང་པ་ོའདབེས་འཛུགས་དང༌།ཤས་ོནམ་འཕྲུལ་རྨསོ་དང་འཕྲུལ་ཆས་རྱིགས་ཉ་ོརྒྱུ་
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བཅས་ཀྱི་ཆེད་ལ་ོཤ༣ཤནས་ཤ༥ཤབར་དུས་བཀག་སེད་ཆུང་བུན་གཏོང་ཁྱོན་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༩་༧༣ཤབཏང་བའྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་
གསལ། 
ཨང༌། ས་གནས། ལས་འཆར་གྱི་མྱིང༌། བུན་ལེན་པ་

མྱི་གངས། 
བུ ན ་ག ཏོང ་
སྒརོ་འབུམ། 

ཕྱིར་འབུལ་བྱུང་
སྒརོ་འབུམ། 
 

ཡོ ང ་
བ སྡ ད ་
སྒོ ར ་
འབུམ། 

༡ མན་སར། འཕྲུལ་རྨདོ་གསར་ཉསོ། ༣ ༦,༣༠,༠༠༠ ༢,༢༧,༣༢༥ ༤,༣༥,
༧༥༠ 

རྩམ ་འཐག ་འཁོར ་ལོ ་
གསར་འཛུགས། 

༢ ༣,༠༠,༠༠༠ ཁྱི།ཤ༥༤,༥༠༠ ༢༦༡,༢༥
༠ 

༢ མེའ།ོ འཕྲུལ་རྨདོ་གསར་ཉསོ། ༣ ༤,༠༠,༠༠༠ ཁྱི།ཤ༧༡,༠༠༠ ༣,༥༠,༣
༠༠ 

ཇ་ཞྱིང་འདབེས་ལས། ༤ ༤,༠༠,༠༠༠ ཁྱི།ཤ༧༢,༦༦༥ ༣,༤༨,
༣༣༥ 

གོ་ཡུའྱི་སྡོང་པོ་འདེབས་
ལས། 

༥ 
 

༧,༠༠,༠༠༠ ༡,༢༧,༡༣༥ ༦,༠༩,༦
༢༡ 

༣ ཧནོ་སུར། ཞྱིང་ཆུ་འདནེ་གཏངོ༌། ༡ ༢,༠༠,༠༠༠ ཁྱི།ཤ༥༣,༠༠༠ ༡,༥༤,༥
༠༠ 

༤ འབྲུག སྒ་ོཕྱུགས་གས་ོསངོ༌། ༢ ༡༠,༠༠,༠༠༠ ༠ ༡༠,༠༠,༠
༠༠ 

༥ ཀ་ོལྱི་གལ། ཞྱིང་ཆུ་འདནེ་གཏངོ༌། ༡༢ ༢༤,༠༠,༠༠༠ ༥,༡༦,༠༠༠ ༡༩,༩༢,
༠༠༠ 

༦ མོན་ག།ོ ཞྱིང་ཆུ་འདནེ་གཏངོ༌། ༥ ༥,༠༠,༠༠༠ ༡,༥༧,༥༠༠ ༣,༦༠,༡
༢༥ 

༧ བད་ེསར། ཞྱིང་ཆུ་འདནེ་གཏངོ༌། ༤ ༥,༠༠,༠༠༠ ཁྱི།ཤ༥༤,༣༠༠ ༤,༧༡,༩
༩༢ 

༨ ལུགས་
བསམ། 

ཞྱིང་ཆུ་འདནེ་གཏངོ༌། ༡༨ ༡༧,༩༨,༠༠༠ ༣,༢༦,༣༧༠ ༡༥,༦༦,
༠༧༣ 
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༩ ཨ་ོརྱི་ས། འ བ ས ་ལྡ ན ་ཤྱི ང ་སྣ ་
འདབེས་ལས། 

༦ 
 

༩,༠༠,༠༠༠ ༩,༡༣,༥༠༠ མེད། 

  བསྡམོས་སྒརོ། ༦༥ ༩༧༢༨༠༠༠ ༢༥༧༣༢༩༥ ༧༥༤༩
༩༤༦ 

ང༌། ས་ེསྡན་ས་ོནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སངོ་བརར་ཁང་གྱི་ལས་འཆར། 
༡། ས་ེལྡན་ས་ོནམ་འདབེས་ལས་ཇྱི་བས། 
རྩྱིས་ལོའ་ིནང་སྦེལ་ཀོབ་ས་ེལྡན་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སོང་བརར་ཁང་ནས་ཞྱིང་པ་སྱི་དང་ཡང་སྒོས་སེ་ལྡན་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་ཚོད་ལྟ་
དང་མྱིག་སྟོན་ཆེད་སྨན་རྩ་བྷ་ར་མྱི་ཤ(Brahmi) དང༌།ཤསྐྱུར་རྩ།ཤ(Lemon Grass) སྐྱུར་རྩ་ཏུལ་སྱི་ཤ(Lemon Tulsi) ཀྱིར་
ཤྱི་ན་ཏུལ་སྱི།ཤ(Krishna Tulsi) ཕོ་བ་རྱི་ལུ།(Peppermint) སྱི་པན།ཤ(Chilli) དང་གཡེར་མ་ཤ(Black pepper) 
བཅས་ཞྱིང་ས་ཨ་ེཀར་ཤ༨་༥ཤནང་འདབེས་ལས་བས་པ་ད་ེདག་ཕྱིར་ཚངོ་བས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ། 
ཨང༌། སྟནོ་ཐགོ ཐོན་འབབ་ཀྱི་

ལ་ོགངས། 
འ གོ ་གོ ན ་
སྒརོ། 

ཡངོ་འབབ་སྒརོ། ཟུར་བརདོ། 
 

༡ སྨན་རྩ་བྷར་མྱི།ཤBrahmi ༥༥ ༣༨,༠༤༥ ༧,༡༥༠ ལོཤ༣ཤརྱིང་གནས་ཐུབ། 
༢ སྐྱུ ར ་རྩ ༌ ། ཤ Lemon 

Grass 
༥༣༩ ༣༠,༤༢༠ ༦༤,༦༨༡ ལ་ོཤ༧ཤརྱིང་གནས་ཐུབ། 

༣ སྐྱུར་རྩ་ཏུལ་སྱི།ཤLemon 
Tulsi 

༡༥༧ ༢༦,༩༩༡ ༡༤,༡༣༠  

༤ ཀྱི ར ་ཤྱི ་ན ་ཏུ ལ ་སྱི །ཤ
Krishna Tulsi 

༣༡༠་༥ ༣༧,༤༨༧ ༢༡,༧༣༥  

༥ ཕོ ་ བ ་ རྱི ་ ལུ །ཤ
Peppermint 

༨༤ ༣༢,༠༧༤ ༡༠,༩༨༥  

༦ སྱི་པན།ཤChilly ༤༨༢ ༤༡,༠༥༧ ༥༨,༢༤༠  
༧ ཨ་ཤོམ།ཤMaize ༨༡༦༠ ༦༣,༣༠༥ ༡,༡༦,༦༨༨  
༨ བ་ེཏ།ཤCoconut ༨༧༡༠ ༡༩,༡༠༥ ༨༧,༡༠༠  
༩ ག ཡེ ར ་མ ། ཤ Black 

pepper 
ཀྱི་ལ་ོཤ༡༡༠ ༡,༩༦༠ ༧༠,༠༠༠  

 བསྡམོས་འབུམ།  ༢༩༠,༤༤༤ ༤༥༠,༧༠༩  
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གོང་གསལ་རེའུ་མྱིག་ནང་གསལ་སྟོན་ཐོག་ཨང་ཤ༡ཤདང་ཤ༣ཤ༤ཤ༥ཤབཅས་ཀྱི་ཐོན་སེད་གོང་གུད་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་
རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཆར་ཆུ་དུས་ཐོག་མ་བབ་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་སྟོན་ཉེས་བྱུང་བ་མ་ཟད།ཤཆུ་ཡང་སྐམ་པའྱི་སྟོན་ཐོག་གྱི་ཐོན་འབབ་ཉུང་དུ་
ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས། 
༢། ཟབ་སངོ༌། 
རྩྱིས་ལོའ་ིནང་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སོང་བརར་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་གཉྱིས་ནས་བོད་མྱི་དང་
ཡུལ་མྱི་ཞྱིང་པ།ཤསེར་བསེ་འབྱེིང་རྱིམ་སོབ་མ་གངས་ཤ༥༣ཤདང་ཤJSS College, Mysore སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་མ་གངས་ཤ༡༨ཤSIT 
International School, U.S.A སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་མ་གངས་ཤ༢༨ཤབཅས་ཁྱོན་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༩༩ཤལ་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་
འདབེས་ལས་དང་སྨན་རྩ་འདབེས་ལས།ཤསར་ལུད་གསགོ་འཇོགཤས་ེལྡན་འབུ་ལུད་གསོག་འཇོག་བཅས་ཀྱི་སྐརོ་ཟབ་སོང་ཕུལ། 
༣། ཕྱུགས་གས་ོཁང༌། 
༡། སྦེལ་ཀོབ་སེ་ལྡན་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སོང་བརར་ཁང་གྱི་ཕྱུགས་གསོ་སྡེ་ཚན་དུ་བ་ཕྱུགས་གངས་ཤ༡༩ཤདང་བེའུ་གངས་ཤ

༢༠ཤརྨོས་གང་གངས་ཤ༤ཤབཅས་བསྡོམས་སྒོ་ཕྱུགས་གངས་ཤ༤༣ཤཡོད།ཤསྒོ་ཕྱུགས་གསོ་སོང་ཆེད་འགོ་གོན་སྒོར་ཤ
༥༠༨༢༢༣ཤསོང༌།ཤའ་ོམའྱི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཤ༥༩༥༨༠༢ཤསེ་ལྡན་འབུ་ལུད་དང་སར་ལུད་ཐོག་ཀྱི་ལོ་ཤ༧༩༠༠༠ཤཚོང་
འབབ་སྒོར་ཤ༢༥༩༦༥༦ཤབཅས་ཁྱནོ་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཤ༨༥༥༤༥༨ཤབྱུང་བར་བརནེ་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་ལས་
བདེ་ཤ༣ཤགྱི་ག་ཕོགས་ཕུད་གཞན་ས་གནས་ལས་བདེ་དང་ལས་མྱི།ཤད་ེབཞྱིན་རྒྱུན་གོན་གཞན་རྣམས་རང་ཁ་རང་གས་ོ
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༢། མོན་ག་ོསོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པའྱི་འཛིན་སོང་འོག་ད་ལྟའྱི་ཆར་བ་ཕྱུགས་ཆེ་ཆུང་བསྡོམས་ཤ༡༧ཤཡོད་པ་སེ་ལྡན་འདེབས་
ལས་ཆེད་བ་ལུད་གསོག་འཇགོ་དང་འ་ོམའྱི་ཐནོ་སེད་རྒན་གས་ོཁང་དུ་ཕྱིར་ཚོང་གྱིས་འཛིན་སངོ་རང་ཁ་རང་གས་ོགང་
ལེགས་འག་ོམུས་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་ོནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཤ༡༣ཤནང་བ་ཕྱུགས་ཁྱོན་གངས་ཤ༢༢༢༨ཤདང༌།ཤརྨོས་
གང་གངས་ཤ༡༤༡ཤབེའུ་གངས་ཤ༡༠༦༠ཤར་ལུག་གངས་ཤ༥༦༠༤༤ཤབཅས་ཡོད། 

༤། སྟནོ་ཉསེ་རྒུད་སབོ། 
རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཆར་ཆུ་དུས་ཐོག་མ་བབ་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་སྟོན་ཉེས་ཕོག་སྐོར་བད་ེསྡུག་
སྙན་གསེང་བྱུང་དནོ་བཞྱིན་སྟོན་ཉསེ་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་སྙན་ཐའོ་ིའབྲུ་དོན་ལྟར་ཕྱི་ནང་རགོས་ཚགོས་ཁག་
དང༌།ཤརྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ།ཤཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་བརྒྱུད་ཕྱི་སྡོད་བོད་མྱི་བཅས་ལ་འབོད་སྐུལ་གྱིས་ཞལ་
འདེབས་བསྡུ་རུབ་ཞུས་ཏེ།ཤསྟནོ་ཉེས་ཕོག་པའྱི་ཞྱིང་པ་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ཤ༤༧༢ཤདང་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་བཅས་པར་སྟོན་
ཉསེ་རྒུད་སོབ་སྒརོ་ས་ཡ་ཤ༦་༤༢ཤབག་ོའགེམས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
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༥། ས་ོནམ་སབོ་སྟནོ་པའྱི་ལས་འཆར། 
ས་ོནམ་སོབ་སྟོན་པ་རྣམས་ནས་རྒྱུན་དུ་ས་གནས་སོ་སོའ་ིཞྱིང་པ་མཉམ་གཤྱིབས་ལམ་སྟོན་གང་ཡོང་བེད་མུས་ཐོག་
རྩྱིས་ལའོ་ིནང་ས་ོནམ་སོབ་སྟནོ་པ་རྣམས་ནས་ས་ོནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ཞྱིང་པ་གངས་ཤ༧༩༨ཤཙམ་ལ་ཤྱིང་འབས་
དང་སྟོན་ཐོག་གྱི་ནད་འབུ་དང་དེའྱི་སྔོན་འགོག་སེ་ལྡན་སར་ལུད་གསོག་འཇོགཤཤྱིང་འབས་འདེབས་འཛུགས་ཟྱིན་པ་
ཁག་འཛིན་སོང་བ་ཕོགས་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ་ཡོད།ཤསོ་ནམ་བུན་གཏོང་དང་ན་གཞོན་རོགས་སོར་བུན་
གཏོང་བཅས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༤། ངལ་སལེ་ལས་དནོ། 
༡། རྒས་གསའོ་ིརགོས་སརོ། 
ཀཤ རྒས་གཅོང་ཛ་དག་དཀའ་ངལ་ཅན་ཚོའྱི་ཆེད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་ཀའྱི་འཛིན་སོང་འོག་རྒས་གསོ་

ཁང་ཤ༡༢ཤདང་དྭང་སབོ་སྱི་ཁྱབ་ལས་ཁང་ནས་འཛནི་སངོ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ཧ་སྤུར་དྭང་སོབ་རྒས་གས་ོཁང་ཤ༡ཤབཅས་
རྒས་གས་ོཁང་ཤ༡༣ཤདང༌།ཤབལ་ཡུལ་དུ་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང་ཤ༡ཤབཅས་བསྡོམས་ཤ༡༤ཤཡོད་པའྱི་ནང་སྔ་ལོར་རྒས་
འཁགོས་ཤ༦༧༢ཤཡོད། 

ཁ། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་གསར་འཇུག་ཞུས་པ་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ནས་གངསཤ༣༨ཤདང༌།ཤདྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ནས་གངས་ཤ༨ཤ
བཅས་བསྡོམས་མྱི་གངས་ཤ༧༡༨ཤཡོད་ཁོངས་ནས་དུས་ཆོས་སུ་གྱུར་བ་མྱི་གངས་ཤ༧༠ཤདང༌།ཤབུ་རྒྱུད་འཚར་ལོངས་
ཀྱིས་དཔལ་འབརོ་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པས་ལྟ་རགོ་ཐུབ་ངེས་ཐགོ་ནས་རྒས་གས་ོནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་ཕ་ོ
མ་ོགངས་ཤ༦ཤགཞན་ཡང་དག་ེསོར་རྱི་ཁོད་མཚམས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཆེད་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་གྲྭ་བཙུན་གངས་ཤ༧ཤབཅས་
འཐེན་འཕྲོས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁྱོན་བསྡོམས་རྒས་འཁོགས་མྱི་གངས་ཤ༦༣༥ཤཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དབུས་ས་གཉྱིས་
ནས་རྒས་གཅོང་མྱི་རེར་སྱིན་བདག་གྱི་རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ་ཞུས་ཏ་ེཁུངས་སོ་སོའ་ིས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་
རགོས་དངུལ་ཁུངས་འགེམས་ཞུས་ཡོད། 

གཤ ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༧།༡།༣ཤནས་ཤ༢༠༡༧།༡།༡༤ཤབར་གནས་མཆགོ་ར་ོར་ེགདན་དུ་ྋགངོ་ས་ྋསབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་
ནས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁརོ་ལོའ་ིདབང་ཆནེ་ཐངེས་ཤ༣༤ཤཔ་བཀའ་དྱིན་བསངས་སྐབས་འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒས་གས་ོ
ཁང་ཤ༡༤ཤནས་དུས་དབང་དུ་བཅར་ཐུབ་མཁན་རྒས་འཁོགས་གངས་ཤ༡༤༠ཤདང༌།ཤརྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་
ཅན་གངས་ཤ༡༥༣ཤབཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་རྒས་གཅོང་མྱི་གངས་ཤ༢༩༣ཤལ་ཕར་ཚུར་ལམ་གོན་དང༌།ཤཟས་གོན།ཤལག་
དངུལ་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱནེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་བསྐྲུན་པས་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་ཡདོ། 

ང། ད་ེམཚུངས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་ཆེན་བསྩལ་ཡུན་གྱི་ཉྱིན་གངས་ཤ༡༤ཤརྱིང་གོང་གསལ་རྒས་འཁོགས་
རྣམས་དང་ཞབས་ཞུ་བ་ཡོངས་ལ་བཞུགས་གནས་དང༌།ཤགསོལ་ཚིགས་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱནེ་ྋདཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་
པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་གྱི་མཚུར་བུ་བ་བང་ནས་གསལོ་བསྩལ་བཀྲྱིན་ཆ་ེབཞེས་ཐབོ་ཡདོ། 
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ཅ། སྔ་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བེད་འཆར་དོན་ཚན་ཤ༤་༤ཁཤནང་གསལ་ལྟར་ཁྱབ་ཁོངས་རྒས་གསོ་ཁང་ཁག་ཤ
༡༤ཤསྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་ཕན་པའྱི་གཙ་ོའགན་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ཆ་ེཁག་ཤ
༥༢ཤཐོག་སྒེར་པ་དང༌།ཤཆོས་ཚོགས་ཁག་བཅས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་རྒས་འཁོགས་རྣམས་ལ་ཟས་བཅུད་ཚད་ལྡན་
སདོ་རྒྱུའྱི་འག་ོགོན་དང་ལག་དངུལ་སར་ཆ་སོགས་ནར་གཏོང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༢། འཚ་ོསྣོན་རགོས་སརོ། 
ཀཤ སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བདེ་འཆར་དནོ་ཚན་༤་༤།ཀནང་གསལ་ལྟར་ཉམ་ཐག་རྒས་གཅངོ་འཚ་ོསྣནོ་རགོས་རམ་ གཟྱིགས་

རོག་དགོས་པ་མྱི་གངས་ཤ༡༦༩༨ཤཡོད་པ་དང༌།ཤརྩྱིས་ལོའ་ིནང་རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་གསར་པ་ངོས་བཞེས་བྱུང་བ་མྱི་
གངས་ཤ༧ཤབཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་གངས་ཤ༡༧༠༥ཤཡོད་ཁོངས་ནས་འདྱི་ལོར་རྒས་གསོ་ཁང་དུ་
ཚུད་པ་གངས་ཤ༣༨ཤདང་དུས་ཆསོ་སུ་གྱུར་བ་གངས་ཤ༩༠ཤད་ེམཚུངས་འདདོ་ཆུང་ཆགོ་ཤེས་ཀྱིས་རང་ངསོ་ ནས་ཉམ་
ཐག་ཁངོས་ནས་ཕྱིར་འཐནེ་བས་པ་ཕ་ོམ་ོགངས་ཤ༢༦ཤབཅས་ཕུད་རྒས་གཅོང་ཕ་ོཧེང་དང་མ་ོཧེང་ད་ེབཞྱིན་བུ་ཕྲུག་རྒྱུད་
འཛར་ཡོད་ཀང་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ཞན་པས་ལྟ་རོགས་འགན་འཁུར་མ་ཐུབ་པ་རྒས་འཁོགས་གངས་ཤ༡༥༥༡ཤ
ཡོད་པ་མྱི་ར་ེང་ོར་ེབཞྱིན་སྱིན་བདག་ཐབས་འཚོལ་དོན་སོན་བྱུང་ཡོད།ཤལོ་འཁོར་ནང་ཕྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་
རྒས་གཅོང་འཚོ་སྣོན་རོགས་དངུལ་དོན་སོན་བྱུང་བ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༢༧་༣༧ཤའབེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
བརྒྱུད་རྒས་གཅོང་ས་ོསོར་དུས་ཐགོ་འཚ་ོསྣནོ་བག་ོའགེམས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

ཁ། སྱིན་བདག་མེད་པའྱི་ཉམ་ཐག་གསར་པ་ངོས་བཞསེ་བྱུང་རྱིགས་དང༌།ཤད་ེབཞྱིན་སྐབས་དུས་ས་ོསོར་རྒས་གཅོང་ཁག་
ཅྱིག་ལ་སྱིན་བདག་ཆད་པའམ་སྱིན་བདག་དོན་སོན་བྱུང་ཡང་ཉམ་ཐག་གྱི་ཚད་འཛིན་གཏན་འབེབས་འཚ་ོསྣོན་ལྟར་
རགོས་དངུལ་དུས་ཐོག་དོན་སོན་མ་བྱུང་བ་ཁ་གསབ་ཞུ་དགོས་རྱིགས་ལ་ཉམ་ཐག་ཁ་པའྱི་རྩྱིས་ཁོངས་ནས་འཚ་ོསྣོན་
ཧྱིན་སྒོར་ཤ༩༠༦༦༠༤ཤནར་གཏོང་ཞུས། 

གཤ འདྱི་ག་དང་འབལེ་ཆགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཤ༢༢ཤནང་ཡོད་པའྱི་རགོས་ཚོགས་ཆ་ེཁག་འད་མྱིན་གངས་ཤ༥༢ཤཡོད་པ་ནས་
རྒས་གསོ་ཁང་ཁག་ཤ༡༤ཤཡྱི་རྒྱུན་གོན་གཙོས་ཕོགས་མཐའྱི་ས་གནས་ཁག་གྱི་རྩག་རྩྱིག་རྒྱུན་གོན་དང་ཛ་དག་ངལ་
སེལ་འག་ོགོན་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༥༡་༣༤༥ཤད་ེབཞྱིན་སབོ་ཕྲུག་གངས་ཤ༡༠༧༠ཤཆདེ་སབོ་ཡནོ་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༡༤་༤༡༦ 

 བཅས་ཁྱནོ་བསྡམོས་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༦༥་༧༦ཤདནོ་སོན་བྱུང་བ་ལྟར་ཁུངས་ས་ོསོར་དུས་ཐགོ་བག་ོའགེམས་ཞུས་ཡོད། 
ང། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་གཞན་བརནེ་གྱི་བསམ་བ་ོངན་པ་འདརོ་དགོས་པ་དང་ནང་མྱི་རྒྱུད་འཛར་ཡོད་

རྱིགས་ནས་སོ་སོའ་ིཕ་མར་ལྟ་སོང་བ་དགོས་ཀྱི་གོ་བསྐོན་སོབ་གསོ་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་ཐབས་
བཅས་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུ་དགོས་སྐོར་ལམ་སྟོན་རྒྱུན་དུ་ཞུ་མུས་དང༌།ཤརྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ནས་རང་མོས་
ཕྱིར་འཐནེ་ཞུས་པ་ཕ་ོམ་ོགངས་ཤ༡༠ཤབྱུང་ཡོད། 
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༣། དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་རགོས་སརོ། 
རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་རོགས་སོར་དགོས་ངེས་ངོས་བཞེས་ཡོད་པ་ཁྱོན་ས་ཁག་ཤ༤༠ཤནང་སྔ་ལོ་མྱི་
གངས་ཤ༣༢༥ཤཡོད་པ་ནས་འདྱི་ལོར་དུས་ཆོས་སུ་གྱུར་བ་གངས་ཤ༡༥ཤདང་རྒས་གསོར་ཚུད་པ་གངས་ཤ༨ཤབཅས་ཕུད་རྩྱིས་ལོ་
འདྱིའྱི་ནང་དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་འཚ་ོསྣོན་ཞུ་སོད་དགོས་པ་མྱི་གངས་ཤ༣༠༢ཤཡོད་པ་ནས་སྱིན་བདག་ཐབས་འཚོལ་ཟྱིན་པ་ཁག་
ཕུད་པའྱི་འཕྲསོ་ཀྱི་འཚ་ོསྣོན་སར་ཆ་གཏན་འབེབས་ལྟར་རོགས་དངུལ་དནོ་སོན་མ་བྱུང་བ་ཁ་གསབ་ཞུ་དགོས་མྱི་གངས་ཤ༡༡༩ཤ
ལ་འདྱི་ག་དབུས་ངལ་ཚོགས་ནས་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༡་༤༤༣ཤཐམ་པའྱི་འཚ་ོསྣོན་ནར་གཏོང་ཁུངས་འགེམས་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད། 
༤། ཆསེ་མཐའོ་ིཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་སྟངས། 
ྋདཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༤ཤཚེས་ཤ༢༠ཤའཁོད་དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་ལྟ་སོང་ཐོག་ཚོགས་མྱི་ལྔ་ལས་
གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་བསྐ་ོའཛུགས་གནང་དནོ་བཞྱིན་བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དབུལ་ཕངོས་དང་ཉམ་ཐག་ལྟ་སོང་ཞུ་
ཕོགས་ཀྱི་ད་ཡོད་ལས་གཞྱི་ཁག་ལ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་བསར་ཞྱིབ་དང་སགས་དུས་བསྟུན་ལེགས་བཅོས་དང༌།ཤགསར་སྣོན།ཤཡར་
རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་བཅས་ཅྱི་མཆྱིས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནད་སྨྱིན་བེད་མཁན་ཆེས་མཐོའ་ིཚོགས་ཆུང་ནས་དུས་བཀག་ལྟར་སྙན་ཐ་ོཕྱི་
ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༧ཤཚེས་ཤ༢༡ཤའཁོད་ྋདཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ཏུ་སྙན་ཕུལ་ཞུས་པའྱི་དོན་ཚན་ར་ེར་ེབཞྱིན་མཇུག་གནོན་དང་
འབེལ་མུ་མཐུད་རོགས་སོར་དགོས་གལ་ཡོད་མེད་དང༌།ཤལྷག་པར་མཐའ་མཚམས་ཁག་ལ་ཉམ་ཐག་རོགས་སོར་གནང་འོས་
རྱིགས་རྩད་གཅོད་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་བསྡད་ཡདོ་མདེ་སགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དུས་ཐགོ་ཏུ་རགོས་ཞྱིབ་བ་ཐབས་སུ་རྒྱུན་ལྡན་སྐརོ་
སོད་བ་མྱི་ལས་བེད་གཉྱིས་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད།ཤལྷག་དོན་ཉམ་ཐག་ལྟ་སོང་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ལམ་
སྟནོ་དོན་ཚན་ཤ༧ཤཔའྱི་དགོངས་དནོ་དབུས་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༡༠ཤཚསེ་ཤ༣༡ཤའཁདོ་ཉམ་ཐག་བསར་
ཞྱིབ་བེད་སྒོའ་ིཐད་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསགས་དང་འབེལ་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༡༡ཤཚེས་ཤ༧ཤནས་བཟུང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་དང༌།ཤ
མཐའ་མཚམས་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ཁུལ་བཅས་སུ་ལམ་འཕྲལ་སྐརོ་སདོ་བསར་ཞྱིབ་བ་མྱི་ལས་བདེ་གཉྱིས་ནས་ཕགོས་བསདོ་འག་ོའཛུགས་
ཞུས།ཤསྱི་ཡོངས་ནས་ད་བར་དབུས་དང་ས་གནས་གཉྱིས་ཕོགས་ནས་བསར་ཞྱིབ་ཟྱིན་པ་ས་ཁག་ཤ༡༦ཤགཤམ་གསལ། 
༡།ཤབལ་ཡུལ་མཆོད་འཇོར་དང༌།ཤ༢།ཤརྒྱལ་འཕགས།ཤ༣།ཤར་སུ་ཝ་དགེ་རྒྱས་གྱིང༌།ཤ༤།ཤཤར་ཁུམ་བད་ེལེགས་གྱིང༌།ཤ༥།ཤའཇ་ོ
ཁེལ་བསམ་གྲུབ་གྱིང༌།ཤ༦།ཤཀྲུ་ཀྲྱིང༌།ཤ༧།ཤའབྲུགཤ༨།ཤསྦེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ།ཤ༩།ཤསྦེལ་ཀོབ་བེད་སར།ཤ༡༠།ཤཧུན་སུར་རབ་
རྒྱས་གྱིང༌།ཤ༡༡།ཤཨ་ོརྱི་ས་ཕུན་ཚོགས་གྱིང༌།ཤ༡༢།ཤསྦན་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གྱིང༌།ཤ༡༣།ཤའབུམ་ལ་བསྟན་སྒང།ཤ༡༤།ཤསྒང་ཏགོཤ༡༥།ཤ
ཧ་སྤུར་འདདོ་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གྱིང༌།ཤ༡༦།ཤར་ས་བཅས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ཁཔའྱི་ཁངོས་སུ་ཡོད་པའྱི་རྒས་གཅངོ་མགོན་མེད་ཐད་བསར་
ཞྱིབ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
༥། ན་གཞནོ་རགོས་སརོ་ལས་དནོ། 
༡། ལས་རྱིགས་སངོ་བརར། 



93 
 

སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བེད་འཆར་དོན་ཚན་༼༤་༥།༡༽ཤདགོངས་དོན་ནྱི་ལ་མངྒ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ལྟེ་གནས་ཁང་དུ་ས་
གནས་ཁགཤ༢༢ཤནས་ན་གཞནོ་ལས་མེད་གངས་ཤ༨༨ཤལ་སངོ་བརར་ག་ོསྱིག་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ། 
ཀཤ སབོ་ཚན་རྣམ་གངས་དང་སངོ་བརར་བའྱི་གངས་འབརོ་གནས་སྟངས། 
ཨང༌། ས་གནས། མ།ོ ཕ།ོ བསྡམོས། སོ བ ་ཡུ ན ་ཟླ ་

གངས། 
༡ 
 

སྐྲ་བཟ།ོཤHair Dressing ༡༡ ༣༠ ༤༡ ༤ 

༢ མཛསེ་བཟ།ོཤBeautician 
 

༢༦ ༠ ༢༦ ༤ 

༣ མགནོ་ཁང་འཛནི་སོང༌། 
 

༠ ༠ ༠ ༡༢ 

༤ དྲྭ་རྒྱ་འབྱི་འགོད།ཤGraphic & Web-designing ༠ ༣ ༣ ༡༢ 
༥ མ་བན།ཤCookery ༡ ༡༤ ༡༥ ༦ 
༦ ཀམ་པུ་ཊར་བཟ་ོབཅསོ།ཤHardware & Networking   ༠ ༣ ༣ ༡༢ 
༧ སྱིལ་ཚོང་འཛནི་སོང༌ཤ།Retail management ༠ ༠ ༠ ༡༢ 

 བསྡམོས། ༣༨ ༥༠ ༨༨  

ཁ། ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༦་་་༡༧ཤལའོ་ིསངོ་བརར་གྲུབ་འབས་གནས་སྟངས། 
ཨང༌། སབོ་ཚན། མ།ོ ཕ།ོ བསྡམོས། རང་གནས་

སུ་ཕྱིར་ལགོ 
ལས་འཚོལ་
ཐུབ་པ། 

རང་ངོས ་
ནས་ལས་
འཚལོ། 

སོ ང ་
བ ར ར ་
ཁུངས ་
མ ་
འཁྱོལ ་
བ། 

བསྡམོས། 

༡ སྐྲ་བཟ།ོཤ ༡༡ ༣༠ ༤༡ ༩ ༢༣ ༨ ༡ ༤༡ 
༢ མཛསེ་བཟ།ོ ༢༦ ༠ ༢༦ ༤ ༡༤ ༧ ༡ ༢༦ 
༣ མགནོ་ཁང་འཛནི་

སངོ་། 
༠ ༠ ༠ ༠ ༠   ༠ 
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༤ དྲྭ་རྒྱ་བྱིས་བཀདོ། ༠ ༣ ༣ ༣ ༠   ༣ 
༥ མ་བན། ༡ ༡༤ ༡༥ ༣ ༩ ༢ ༡ ༡༥ 
༦ ཀམ་པུ་ཊར་བཟ་ོ

སྱིག 
༠ ༣ ༣ ༣ ༠   ༣ 

༧ སྱིལ་ཚོང་འཛནི་
སངོ༌། 

༠ ༠ ༠ ༠ ༠   ༠ 

 བསྡམོས་སངོ་
བརར་བ་གངས། 

༣༨ ༥༠ ༨༨ ༢༢ ༤༦ ༡༧ ༣ ༨༨ 

མཆན།ཤལས་འཚལོ་བརྒྱ་ཆ།ཤ༧༢༢། 
སངོ་བརར་བ་ཚརོ་རང་གྱི་ད་ོདབྱིངས་ཡདོ་པའྱི་སངོ་བརར་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དུས་རྒྱུན་ལས་དནོ་དང་ཤསེ་བ་གངོ་འཕལེ་གྱི་ཟབ་
སངོ་སྣ་མང་ག་ོསྱིག་ཞུས་པ་ལྟར་གནས་སྟངས་སྙྱིང་བསྡུས་གཤམ་གསལ། 
ཀཤ ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༧ཤཚེས་ཤ༡༣ཤནས་ཤ༡༥ཤབར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ར་ས་འཚ་ེམེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་སོང་བརར་ལྟ་ེགནས་

ཁང་ཤActive Nonviolence Education Centre, ANEC ནས་སོང་བརར་བ་རྣམས་ལ་འཚ་ེམེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་
གྲུབ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ཟབ་སངོ་དང་བག་ོགེང་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

ཁ། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༨ཤཚེས་ཤ༥ཤདང་ཤ༦ཤཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྷ་ོཕོགས་
ཡན་ལག་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པས་སོང་བརར་བ་རྣམས་ལ་ས་ོསོའ་ིམྱི་ཚའེྱི་ལང་ཕོགས་དང༌།ཤམདུན་ལམ་དང་འབལེ་
བའྱི་ལས་རྱིགས་དང་ལག་རྩལ་གྱི་གལ་གནད་སགོས་ཀྱི་སྐརོ་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས་པས་སོང་བརར་བ་རྣམས་ལ་ཕན་
རླབས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་ཡདོ། 

གཤ ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༨ཤཚསེ་ཤ༢༡ཤནས་ཤ༢༤ཤབར་ཉྱིན་བཞྱི་དང༌།ཤད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༡༢ཤཚསེ་ཤ༢༦ཤནས་ཤ༢༩ཤ
བར་ཉྱིན་གངས་བཞྱི་ས་ོསོའ་ིརྱིང་ར་ས་བདོ་ཀྱི་རྩདོ་རྙགོ་འདུམ་སྱིག་ལྟ་ེགནས་ཁང་ནས་སངོ་བརར་སྐབས་གཉྱིས་བསྟུད་
མར་ག་ོསྱིག་གནང་བ་ལྟར་སོབ་མ་ཕ་ོམ་ོགངས་ཤ༦༤ཤལ་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་རྩོད་རྙགོ་འདུམ་སྱིག་གཙསོ་ན་གཞནོ་ཚོའྱི་
བསམ་བ་ོའཁྱེར་ཕོགས་དང༌།ཤའཚ་ེམེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ།ཤད་ེབཞྱིན་བ་ོསྟོབས་གོང་སེལ་གྱི་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས་པར་
ཕན་རླབས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་ཡདོ། 

ང༌། སོང་བརར་སྐབས་སོ་སོར་ནང་སྱིད་ན་གཞོན་རོགས་སོར་ཚན་པའྱི་སེད་ཆུང་བུན་གཏོང་ལས་འཆར་དང་སྱིག་གཞྱི་
སར་བཅོས་ཕྱིན་ཁག་ང་ོསོད་དང༌།ཤསྦངེ་ལོར་ནྱི་ལ་མངྒ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ལྟ་ེགནས་ཁང་ནས་སོང་བརར་ཐནོ་
པའྱི་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་འགོ་དམྱིགས་བསལ་ག་ོསྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་སྐོར་འགེལ་བརོད་ཞྱིབ་ཕྲ་
ཞུས། 
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ཅ། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༢ཤཚེས་ཤ༨ཤནས་ཤ༡༠ཤབར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ྋཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སོབ་དགེ་
ནརོ་འཛིན་བད་ེསྱིད་ལགས་ནས་སོང་བརར་བ་རྣམས་ལ་དབྱིན་སྐད་ཐགོ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་དང༌།ཤངག་རྒྱུགས་
སོད་ཕོགས་སྐོར་ཟབ་སོང་དང་བགོ་གེང་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་ལྟར་སོབ་མ་སོ་སོའ་ིལས་དོན་ཞུ་ཕོགས་སྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་
བྱུང་ཡདོ། 

ཆ། སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བེད་འཆར་དོན་ཚན་ཤ༤་༥༢ཤདགོངས་དོན།ཤབོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་ན་
གཞོན་ཕ་ོམ་ོགངས་ཤ༤༡ཤལ་ར་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐྲ་བཟ་ོབ་གགས་ཅན་ཤJawed Habib གྱི་སོབ་ཁྱིད་རྩ་འཛིན་
འགོ་སྐྲ་བཟའོ་ིསོང་བརར་ཟླ་གསུམ་ར་ེརྩྱིས་དུས་ཐངེས་ཤ༤ཤཙམ་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

ཇ། སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ཤ༤་༥༣ཤདགངོས་དནོ།ཤར་ས་ཁུལ་གནས་སྡོད་ན་གཞོན་ཕ་ོམ་ོགངས་ཤ༢༨༠ཤཙམ་
ལ་གཞྱི་རྱིམ་དང་འབྱིང་རྱིམ་ཀམ་པུ་ཊར་སོང་བརར་ཕུལ་ཏ་ེན་གཞོན་རྣམས་ཀྱི་འཚ་ོབའྱི་མདུན་ལམ་ཐོག་ནུས་སྟོབས་
གོང་སལེ་གཏངོ་ཐབས་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ། 

ཨང༌། གགོ་ཀླད་སབོ་ཚན། ཕ།ོ མ།ོ བསྡམོས། དུས་ཡུན། 
༡ གཞྱི་རྱིམ་ཀམ་པུ་ཊར། Basic Computer 

course 
༥༡ ༡༨ ༦༩ ཟླ ་ག ངས ་ཤ

༡ 
༢ དྲྭ་རྒྱ་བྱིས་བཀདོ། Web-Designing ༡༣ ༩ ༢༢ ཟླ ་ག ངས ་ཤ

༤ 
༣ བརྙན་པར་བཅོས་སྱིག་གཉེན་

ཆས་ཀྱི་རྨང་གཞྱི་ང་ོསདོ། 
Basic Introduction of 

Photo shop 
༡༣ ༤༤ ༥༧ ཟླ ་ག ངས ་ཤ

༡ 
༤ གཞྱི་རྱིམ་ཀམ་པུ་ཊར་མཛུབ་

སྣནོ། 
Computer basic typing ༣༩ ༧༧ ༡༡༦ ཟླ ་ག ངས ་ཤ

༡ 
༥ རྩྱིས་ཉར་ཕགོས། Tally accounting ༡༡ ༥ ༡༦ ཟླ ་ག ངས ་ཤ

༡ 
 བསྡམོས་སངོ་བརར་བ་གངས།  ༡༢༧ ༡༥༣ ༢༨༠  

ཉ། ར་ས་སྣ་ེལེན་ཁང་རྙྱིང་པའྱི་ནང་ཡོད་འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁངོས་མདུན་ལམ་སབོ་སྟནོ་དང་ལས་འཚལོ་ཚན་པས་ལ་ོའཁརོ་ནང་
ན་གཞོན་ཕ་ོམ་ོགངས་ཤ༥༩ཤལ་དམྱིགས་བསལ་མཛེས་བཟོའ་ིཟབ་སོང་ཤ༢༠༡༦།༡༢།༤ཤནས་ཤ༥ཤབར་ཉྱིན་གངས་ཤ༢ཤ
དང༌།ཤད་ེབཞྱིན་ཤ༢༠༡༦།༥།༨ཤཉྱིན་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་ཉྱིན་མ་ོགོ་སྱིག་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་པ་དང་སགས་མ་འོངས་མདུན་
ལམ་ཐབས་འཚོལ་བེད་ཕོགས་དང་མཐ་ོསོབ་སོབ་འཇུག་(Career and college admission awareness 
program) སྐོར་སབོ་གས་ོལམ་སྟོན་ཞུས། 
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ཏ། ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༡༢ཤཚསེ་ཤ༡ཤནས་ཤ༣༠ཤབར་ཟླ་གཅྱིག་རྱིང་ར་ས་གནས་སྡདོ་ན་གཞནོ་ལས་མེད་དང༌།ཤསབོ་ཕྲུག་ད་ོ
དབྱིངས་ཅན་ཕ་ོམ་ོགངས་ཤ༥༧ཤལ་ཨྱིན་སྐད་སོབ་ཁྱིད་ག་ོསྱིག་ཞུས་པས་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡདོ། 

༣། ན་གཞནོ་རགོས་སརོ་སདེ་ཆུང་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱི། 
སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ཤ༤་༥༥ཤདགངོས་དནོ།ཤརྩྱིས་ལོའ་ིནང་ན་གཞོན་ཕ་ོགངས་ཤ༡༤ཤདང་མ་ོགངས་ཤ༨ཤ
བཅས་བསྡོམས་མྱི་གངས་ཤ༢༢ཤལ་ཚངོ་གྱི་ལས་གཞྱི་འད་མྱིན་ཆེད་ཁྱོན་བསྡམོས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ཤ༢༦ཤསདེ་ཆུང་བུན་
གཡར་ཞུ་སོད་ཐུབ་པ་བྱུང་བས་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད།ཤད་བར་ན་གཞོན་ཕ་ོམ་ོཁྱོན་བསྡོམས་
གངས་ཤ༢༢༥ཤལ་ཁྱནོ་དངུལ་བུན་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༢༤་༢༧ཤཐམ་པ་བུན་གཡར་གནང་བའྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ། 

ཨང༌། གནས་དནོ། མྱི་གངས། བུན་གཡར་ཁྱོན ་
བསྡམོས་སྒརོ། 

དངུལ་བུན་ཕྱིར་
སགོ་བྱུང་སྒརོ། 

ཡངོ་བསྡད་སྒརོ། 
 

༡ བུན་དངུལ་གཙང་འཇལ་ཟྱིན་པ། ༡༥༢ ༡,༥༩,༧༢,༤༥༩ ༡,༥༩,༧༢,༤༥༩ མེད། 
༢ ལས་གཞྱི་འག་ོམུས། ༧༣ ༨༢,༩༩,༩༨༢ ༣༥,༥༢,༨༤༧ ༤༧,༤༧,༡༣༥ 

 བསྡམོས། ༢༢༥ ༢,༤༢,༧༢,༤༤༡ ༡,༩༥,༢༥,༣༠༦ ༤༧,༤༧,༡༣༥ 
༤། ན་གཞནོ་མདུན་ལམ་སབོ་སྟནོ་དང་ལས་འཚལོ། 
སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བེད་འཆར་དོན་ཚན་ཤ༤་༥༦ཤདགོངས་དོན།ཤརང་རེའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ན་གཞོན་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་སོབ་གྲྭ་མཐར་
སོན་མ་ཐུབ་པར་ལས་མེད་དུ་ལྷག་བཞྱིན་པར་སོང༌།ཤཁངོ་རྣམས་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་ཐབས་སུ་ར་ས་སྣ་ེལེན་ཁང་རྙྱིང་པའྱི་ནང་
ཡོད་འདྱི་གའྱི་ན་གཞོན་རོགས་སོར་ཚན་པའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་དང༌།ཤལས་འཚོལ་ཚན་པ་ནས་ལ་ོའཁོར་ནང་ལྷ་ོ
གཞྱིས་ཁག་ལྔ་དང་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུགཤསྦེང་ལོར་ྋཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་དང་བོད་ཁྱྱིམ་སྡོད་ཁང༌།ཤ
ནྱི་ལ་མང་ག་ལ་སོང་བརར་ཁང་བཅས་སུ་ཆེད་བསོད་ཀྱིས་སོབ་ཕྲུག་དང༌།ཤབར་ལྡྱིང་ན་གཞོན་ལས་མེད་དང་འབེལ་ཡོད་ཕ་མ་
བཅས་བསྡོམས་མྱི་གངས་ཤ༩༧༢ཤལྷག་ལ་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་དང༌།ཤལས་འཚོལ་སྐབས་ངག་རྒྱུགས་གདོང་ལེན།ཤད་ེབཞྱིན་
རང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་འབྱི་ཕོགས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཟབ་སོང་ཕུལ་བ་དང་སགས་ཕ་མ་རྣམས་ལ་ནར་སོན་གཞོན་སེས་
རྣམས་ལ་གངེ་མོལ་དང༌།ཤབརྩྱི་མཐངོ་ཞུ་ཕོགས།ཤཕ་མས་ཕྲུ་གུ་གས་ོསངོ་བ་ཕགོས།ཤསྱི་ཡོངས་ཀྱི་མྱི་ཚའེྱི་མདུན་ལམ་གོང་མཐརོ་
གཏོང་ཕོགས་ཐད་གོ་བསྐོན་ལམ་སྟོན་སོགས་ཀང་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།ཤདེ་བཞྱིན་ར་ས་གནས་སྡོད་བར་ལྡྱིང་ལས་མེད་ན་
གཞོན་དང༌།ཤསོབ་ཕྲུགཤཕ་མ་བཅས་མྱི་གངས་ཤ༡༣༢ཤཙམ་ལ་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་དང་གཞན་དགོས་ངསེ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡདོ། 
༦། བུདེ་ནུས་སྟབོས་གངོ་སལེ་ལས་གཞྱིའྱི་སྐརོ། 
༡། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༤ཤཚེས་ཤ༡༨ཤནས་ཤ༢༢ཤབར་ཉྱིན་གངས་ལྔའྱི་རྱིང་སྡ་ེར་ལྡུན་དང༌།ཤཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦།༡༠།༢༤ཤནས་ཤ

༢༦ཤབར་ཉྱིན་གངས་གསུམ་རྱིང་ཝར་ཎ་བཅས་ས་གནས་གཉྱིས་སུ་སུ་ཝྱི་ཌན་ཤ(SOIR-IM) རོགས་ཚོགས་ཀྱི་གོ་
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སྱིག་འོག་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གཞན་དང་ལྷན་དུ་ཕན་ཚུན་འབེལ་ལམ་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང༌།ཤལས་འཆར་བཟོ་འགོད་
བཅས་ཀྱི་སྐརོ་ཚགོས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་པའྱི་ནང་འདྱི་གའྱི་འབལེ་ལས་མཉམ་བཞུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༢། ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༥ཤཚེས་ཤ༣ཤནས་ཤ༥ཤབར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་བོད་ཁྱྱིམ་ས་ེལ་ཀུའྱི་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ལྟ་ེགནས་
ཁང་དུ་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རྩེད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་གོ་སྱིག་འོག་བོད་སོབ་ཁག་གྱི་རྩེད་རྱིགས་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་བྱིས་
པར་བཙན་གཡེམ་དང་འབེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་སོགས་ཤ(Child Sexual Exploitation and Abuse) སྔོན་
འགོག་དང་གདངོ་ལེན་བ་ཕགོས་ཐད་ཟབ་སངོ་དང་བག་ོགེང་ཞུས། 

༣། བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་གོང་སལེ་ཚན་པའྱི་ག་ོསྱིག་འོག་མོན་ག་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང་དུ་བུད་མདེ་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་ གོ ག ས ་
ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཤ(Women’s Self-Help Group) འག་ོའཛུགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༨ཤཚེས་ཤ༡༢ཤནས་ཤ༡༤ཤ
བར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་འདོད་རྒུ་གྱིང་ལྷ་མོའ་ིརུ་ཁག་ཚོགས་ཁང་དུ་གོང་གསལ་ལས་གཞྱི་ནང་མཉམ་བཞུགས་གནང་
མཁན་བསྡོམས་མྱི་གངས་ཤ༡༦ཤལ་ཟབ་ཁྱིད་པ་སྐུ་ཞབས་མོ་ཧྱི་ནྱི་པུ་ཇ་རྱི་ཤ (Mohini Pujari, Director of 
TEED) ནས་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་བསམ་བོའ་ིགྲུབ་ཆ་དང་འཕེལ་ཕོགས།ཤགཞན་ལས་གཞྱི་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ཟབ་སོང་གནང༌།ཤལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་སུ་ཝྱི་ཌན་ཤSOIR-IM རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་རམ་གསོལ་
བསྩལ་གནང༌། 

༤། ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༩ཤཚེས་ཤ༥ཤནས་ཤ༧ཤབར་ཉྱིན་གངས་གསུམ་རྱིང་ནོར་ཝའྱི་ཤNCA རོགས་ཚོགས་ཀྱི་རོགས་རམ་
ཁོངས་ནས་སྦེང་ལོར་ནྱི་ལ་མངྒལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ལྟ་ེགནས་ཁང་དུ་ཆེད་ལས་པ་གསུམ་ཟབ་ཁྱིད་ཆེད་མགོན་
འབོད་ཀྱིས་སངོ་བརར་བ་གངས་ཤ༣༧ཤལ་བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་གོང་སལེ་དང་འབལེ་བའྱི་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༥། ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༢ཤཚསེ་ཤ༢༡ཤནས་ཤ༢༣ཤབར་ཉྱིན་གངས་གསུམ་རྱིང་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་མཐ་ོསོབ་ཚོགས་ཁང་
ནང་སུ་ཝྱི་ཌན་དང་ནོར་ཝའྱི་ཐེབས་རྩ་བཅས་རོགས་ཚོགས་ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་རོགས་རམ་འོག་བོད་མྱིའྱི་གནས་སྡོད་ས་
གནས་ཁགཤ༥༣ཤདང་མཐ་ོསོབ་ཁག་ཤ༢༦ཤད་ེབཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བ་དང་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་
ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཁྱོན་མྱི་གངས་ཤ༣༤༤ཤམཉམ་བཞུགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་བེུད་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་གྱི་
ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པ་ོད་ེབསྐོང་ཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།ཤཁྱོན་བསྡོམས་འགོ་གོན་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༡་༤༡།ཤཕྱིན་ཡོད་
བཅས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ།ཤནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༩ཤཚསེ་ཤ༡༡ཤལ་ཕུལ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསེས་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ 
ལོའ་ིལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ།ོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། སྙན་སོན་གནང་
མཁན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༦༦༠ ཡོད་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་
ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐ་ོའགོད་འབུལ་ཞུས་པ་ཁག་གཤམ་གསལ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ་སྙན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 

 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལའོ་ི 

ལ་ོའཁརོ་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པ་ཤགོ་གངས་ ༦༦༠ ཡདོ་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ 
ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐ་ོའགདོ་འབུལ་ཞུས་པ་ཁག་གཤམ་གསལ། 

༡། ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༦ པར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དགེ་བཤེས་མའྱི་རྒྱུགས་སོད་དང་། 
སོབ་ཐོན་ལག་འཁྱེར། ད་ེབཞྱིན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སོབ་འཁྱིད་ལས་འཆར་བཅས་ཀྱི་ཆདེ་ནང་སྱིད་མ་དངུལ་
ནས་རོགས་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༣༡ མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད་ཅེས་གསལ་འདུག་ན། ལས་འཆར་ད་ེགཉྱིས་ཆདེ་ཆསོ་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ནང་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཁྱོན་ཧྱིན་སྒོར་ ༢,༢༤༢,༠༥༠ ཟུར་དུ་
ཞུས་འདུག་པས་ད་ེདནོ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ་ཞུ། 

༢། ནང་སྱིད་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པ་ཤགོ་གངས་ ༡༡ ནང་སདེ་ཆུང་དུས་བཀག་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱི། ཞསེ་པའྱི་རའེུ་མྱིག་
ནང་ཤོག་བུ་ཆད་སནོ་གྱིས་ཡངོ་བསྡད་དངུལ་གངས་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་པས་ལན་གསལ་ཡོང་བར་ཞུ། 

༣། ནང་སྱིད་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༢༧ སྔ་ལོའ་ིམ་འངོས་བདེ་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༥།༣༽ དགངོས་དནོ། 
ར་ས་ཁུལ་གནས་བསྡོད་ན་གཞོན་གངས་ ༢༨༠ ཙམ་ལ་གཞྱི་རྱིམ་དང་འབྱིང་རྱིམ་ཀམ་པུ་ཊར་སོང་བརར་ཕུལ་ཏེ། ན་
གཞོན་རྣམས་ཀྱི་འཚ་ོབའྱི་མདུན་ལམ་ཐགོ་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་གཏོང་ཐབས་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ་
ཞསེ་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་དང་འབྱིང་རྱིམ་ཀམ་པུ་ཊར་སོང་བརར་ཕུལ་ས་ད་ེདྷ་སའྱི་ས་གནས་གང་དུ་ཡོད་མེད་དང་། ད་བར་
གཞོན་སེས་ག་ཚདོ་ལ་སོང་བརར་སདོ་ཐུབ་ཡདོ་མདེ་ཀྱི་ང་ོསདོ་ཡངོ་བ་ཞུ། 

༤། ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༢༩༥ ནང་མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་མཉམ་འབེལ། ཁ། དཔལ་
འབོར་འདུ་འགོད་མ་ལག་ཇྱི་ཡོད་དང་། ལས་བེད་གངས་འབོར་ཇྱི་ཡོད། རེའུ་མྱིག་ནང་གསལ་རུམ་བཟ་ོསྡ་ེཚན་ནང་། 
ལས་བེད་དྲུག་ཡོད་གསུང་འདུག་ཀང་། དོན་དངོས་ལས་བེད་ཕ་ོ ༢ དང་། མ་ོ ༣ མ་གཏོགས་འཁོད་མྱི་འདུག་པས་
གསལ་བཤད་ཡངོ་བ་ཞུ། 

 མཐངོ་ཚུལ། ནང་སྱིད་ཁྱབ་ཁོངས་མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མྱིང་གཞུང་ཙམ་ལས་
སྐབས་བབས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་སུ་ཡྱིན་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་པས། སད་ནས་ཞྱིབ་གསལ་ཡོད་ན་དགེ་
མཚན་མངནོ། 
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༥། ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༣༩༠ ནང་མཚོ་པདྨ་དབུ་རྩེ་རྱི་ཁོད་ཀྱི་ས་ཁྱོན་བྷྱི་ཀ་ ༡༢ ས་ཐོ་ལག་
འཛིན་ནམ། བོགས་ལེན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ས་གནས་རོང་དཔོན་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་གསེང་རྱིམ་ཞུས་བས་ཚུལ་ཙམ་ལས། 
གསལ་ཁ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་པར། གནད་དནོ་འདྱི་ས་གནས་མྱི་མང་ལ་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ཆགས་བཞྱིན་ཡདོ་པས། ད་ལྟའྱི་
ཆར་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གང་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། 

༦། ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༤༦༥ ནང་ཌལ་ཧོར་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་བཟ་ོགྲྭའྱི་ལས་མྱིའྱི་ག་བབ་ནས་
སྱིག་དོན་ལྟར་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་མ་གནང་བའྱི་དངུལ་འབབ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༨,༡༨༧ བསྡུ་བཞེས་གནང་
མྱི་འདུག་པར། གནད་དནོ་འདྱིའྱི་ཐད་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

༧། ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༤༧༩ ནང་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་༌༢༠༡༦ ལོའ་ིརྩྱིས་སྙན་དོན་ཚན་ ༣་༡ 
ནང་གསལ་ཚོགས་པའྱི་རྩྱིས་ཁ་ཨང་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་རྩྱིས་ཁ་ས་ོསོའ་ིའབབ་ཁལ་ཡོང་བསྡད་སྐོར་ད་དུང་
ཡང་རྩྱིས་གཙང་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ན། 

༨། ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༤༨༣ ནང་ར་ས་ས་འགོའ་ིཁྱབ་ཁོངས་སུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་མྱི་ཉམ་ཐག་
གངས་ ༣༣༡ ཡོད་པ་ད་ེདག་གྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོདབུས་ལ་ཕུལ་ཡོད་གནས་འཁོད་འདུག་
པ་མ་ཟད། ༢༠༡༦་་༡༧ ནང་དབུས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་གྱི་བཀའ་ཕབེས་ལྟར། ཉམ་ཐག་གསར་པ་གཅྱིག་
ཀང་བངས་མེད་ཅེས་འཁོད་འདུག་པ་བཅས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ར་སར་གནས་སྡོད་བོད་མྱིའྱི་ཉམ་ཐག་ཇ་ེམང་དུ་འགོ་བཞྱིན་
པའྱི་རྣམ་པ་མངནོ་གྱི་འདུག་ན། འདྱིའྱི་ཐད་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

༩། ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༥༠༢ ནང་ར་ས་མཉམ་འབེལ་འཚེམ་ཁང་གྱི་དངོས་ཟོག་ད་ོདམ་པ་ངག་དབང་ཚ་ེ
རྱིང་ནས་ཟགོ་ཆད་སྒོར་ ༦༥,༣༠༧ ཐནོ་པ་ད་དུང་བསྡུ་བཞསེ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ན། 

༡༠། ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༥༠༣  ནང་ར་ས་མཉམ་འབེལ་འཚེམ་ཁང་གྱི་ཟོག་ཆད་སྒོར་ 
༡༡༦,༠༩༢།༠༠ དངུལ་འབོར་དེ་བཞྱིན་འབེལ་ཡོད་རྩྱིས་པ་དང་། དངུལ་གཉེར་གྱི་ཟླ་རེའྱི་ག་ཕོགས་ནས་སྒོར་ 
༢,༥༠༠།༠༠ ར་ེགཅོག་འཐེན་ཞུ་རྒྱུ་ཟེར་བ་ཙམ་ལས། ད་དུང་བསྡུ་བཞེས་གཙང་མ་བྱུང་མྱི་འདུག་པས། གནད་དོན་
འདྱིའྱི་ཐད་འགེལ་བཤད་ཞྱིབ་ཕྲ་དགོས་རྒྱུ། 

༡༡། ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༦༥༩ ནང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ ལོའ་ིམྱི་འབོར་ས་ེའཆྱིའྱི་འཕར་ཆག་ཇྱི་
བྱུང་རེའུ་མྱིག་ནང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་ས་འགོ་ ༤༩ ཁོངས་ཕྲུ་གུ་གསར་སེས་ ༤༨༤ དང་། འདས་གོངས་
སོང་བ་ ༦༡༦ འཁོད་འདུག་པས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཅེས་འཁོད་པ་ནོར་བ་ཡྱིན་ནམ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ལ་
མྱི་ག་ཚོད་སེས་ཡོད་མེད་དང་ཤྱི་ཡོད་མེད་ད་ེང་ཚསོ་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་པཱ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟྱིན་མེད་
པ་ཡྱིན་དུས། དརེ་བརནེ་དྱི་བ་ད་ེཕུལ་བ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༡༢། ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༦༦༠ ནང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་བོད་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་གངས་ 
༡༢༣༩༠༧ ཞེས་འཁོད་པ་གས་བཤེར་གྱི་རྩ་འཛིན་ཇྱི་ལྟར་གནང་བ་ཡྱིན་ནམ། འདྱི་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་ཏག་ཏག་བསྡད་མྱི་
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འདུག ནམ་རྒྱུན་ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་ཚང་མ་ལ་མྱི་འབུམ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་
མྱི་འབོར་ད་ེམང་པོ་ཞྱིག་འཕར་ཡོད་པ་དང་དགའ་འོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟ་དེའྱི་
ནང་ཏགོ་ཙམ་ཆད་འདུག གང་ལྟར་གནས་སྟངས་འདྱི་གསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསེས་ག་པ། གོང་གསལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོབཅས་སྙན་སནོ་ཟྱིན་པར་
བག་ོགེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་བསྟན་
པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ། གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 

 
གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 

༄༅། །ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་བཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༠ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་ཐགོ་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་། གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་
གསེས་ང་པ། གོང་གསལ་སྙན་ཐ་ོནང་གསལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་
གནང་རགོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་བསངས་ཏ་ེདོགས་འདྱི་དང་
གཟྱིགས་ཚུལ་ཕེབས་པ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་སྙན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དང་པོ། ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༦ པར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དག་ེབཤེས་མའྱི་རྒྱུགས་སོད་
དང་སོབ་ཐོན་ལག་འཁྱེར། ད་ེབཞྱིན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སོབ་ཁྱིད་ལས་འཆར་བཅས་ཀྱི་ཆེད་ནང་སྱིད་མ་དངུལ་ནས་
རོགས་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༣༡ མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད་ཅེས་གསལ་འདུག་ན། ལས་འཆར་ད་ེགཉྱིས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༌༢༠༡༧ ནང་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཁྱོན་ཧྱིན་སྒོར་ ༢,༢༤༢,༠༥༠ ཟུར་དུ་ཞུས་འདུག་པས། ད་ེདོན་
གསལ་བཤད་ཡངོ་བ་ཞུ། 

གོང་གསལ་ལས་འཆར་ཁག་གྱི་ཆེད་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་རོགས་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས་ནས། ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་དགེ་བཤེས་མའྱི་ལས་གཞྱི་དང་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སོབ་ཁྱིད་ལས་འཆར་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དངོས་སུ་འགོ་གོན་
སོང་བ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡,༣༡ རྩྱིས་ཁ་གནང་འབོར་བྱུང་བ་དང་དགོངས་འཁོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་རྩ་བའྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
སྐབས་འདྱིའྱི་ལས་འཆར་ནང་ལ་ ༢༢,༢༠༠,༠༠༠ གསལ་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་འབོར་གྱིས་འདང་གྱི་མེད་པར་བརེན་ང་ཚོར་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་སྒོར་བེ་བ་བརྒྱད་རག་རྒྱུ་ད་ེཐེངས་དང་པ་ོཡྱིན་དུས། སྐབས་དེར་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ལ་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་ད་ེལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་ཞེས་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་
གནང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས། 

༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་བསངས་ཏ་ེདོགས་འདྱི་དང་གཟྱིགས་ཚུལ་
ཕབེས་པ་ཁག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 
༡། ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༦ པར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དགེ་བཤེས་མའྱི་རྒྱུགས་སོད་དང༌། 

སོབ་ཐོན་ལག་འཁྱེར། ད་ེབཞྱིན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སོབ་འཁྱིད་ལས་འཆར་བཅས་ཀྱི་ཆདེ་ནང་སྱིད་མ་དངུལ་
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ནས་རོགས་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༣༡ མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད་ཅེས་གསལ་འདུག་ན། ལས་འཆར་ད་ེགཉྱིས་ཆདེ་ཆསོ་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ནང་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཁྱོན་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༢༤༢༠༥༠ ཟུར་དུ་
ཞུས་འདུག་པས་ད་ེདནོ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ་ཞུ། 

ལན། གོང་གསལ་ལས་འཆར་ཁག་གྱི་ཆེད་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་རོགས་དངུལ་བྱུང་ཁོངས་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་
 ཁུངས་ཀྱི་དག་ེབཤསེ་མའྱི་ལས་གཞྱི་དང༌། རྱིག་གཅྱིག་རྐང་འཛནི་གྱི་སོབ་འཁྱིད་ལས་འཆར་ཆདེ་དངསོ་སུ་ འགོ་གོན་
སོང་བ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༣༡ གྱི་རྩྱིས་ཁ་གནང་འབརོ་ལྟར་ཁུངས་སདོ་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
༢། ནང་སྱིད་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༡༡ ནང་སདེ་ཆུང་དུས་བཀག་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱི། ཞསེ་པའྱི་ རེ འུ ་
མྱིག་ནང་ཤོག་བུ་ཆད་སནོ་གྱིས་ཡངོ་བསྡད་དངུལ་གངས་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་པས་ལན་གསལ་ཡོང་བར་ཞུ། 
ལན། འདྱི་ནས་རེའུ་མྱིག་ནང་ཡོང་བསྡད་དངུལ་གངས་ཆ་ཚང་གསལ་བ་ཞྱིག་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་ཁོངས་འབུལ་
 ལམ་ཞུས་ཡོད་ཀང་དེ་ནས་ཕོགས་སྱིགས་སྐབས་ཆད་འདུག་པ་མཁྱེན་རོགས་སད་བསར་དུ་འདྱི་མཉམ་ཆབས་
 འབུལ་ཞུས་ཡོད། ཟུར་འཛར་ ༡ 
༣། ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༢༧ སྔ་ལོའ་ིམ་འངོས་བེད་འཆར་དོན་ཚན་༼༤་༥།༣༽ དགོངས་དོན། 

ར་ས་ཁུལ་གནས་སྡོད་ན་གཞོན་གངས་ ༢༨༠ ཙམ་ལ་གཞྱི་རྱིམ་དང་འབྱིང་རྱིམ་ཀམ་པུ་ཊར་སོང་བརར་ཕུལ་ཏེ། ན་
གཞོན་རྣམས་ཀྱི་འཚ་ོབའྱི་མདུན་ལམ་ཐགོ་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་གཏོང་ཐབས་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ་
ཞསེ་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་དང་འབྱིང་རྱིམ་ཀམ་པུ་ཊར་སོང་བརར་ཕུལ་ས་ད་ེར་སའྱི་ས་གནས་གང་དུ་ཡོད་མེད་དང༌། ད་བར་
གཞོན་སེས་ག་ཚདོ་ལ་སོང་བརར་སདོ་ཐུབ་ཡདོ་མདེ་ཀྱི་ང་ོསདོ་ཡངོ་བ་ཞུ། 

ལན། གཞྱི་རྱིམ་དང་འབྱིང་རྱིམ་ཀམ་པུ་ཊར་སོང་བརར་ཕུལ་ས་ད་ེདྷ་ས་མེག་གན་སྣ་ེལེན་ཁང་རྙྱིང་པའྱི་ཁང་ཁུངས་ནང་ཡྱིན། 
གོང་གསལ་སོང་བརར་ཁང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་འག་ོའཛུགས་བས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་གཞོན་སེས་གངས་ ༦༨༤ 
ལ་སངོ་བརར་སདོ་ཐུབ་ཡདོ། 

༤། ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༢༩༥ ནང་མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་མཉམ་འབེལ། ཁ། དཔལ་
འབོར་འདུ་འགོད་མ་ལག་ཇྱི་ཡོད་དང༌། ལས་བེད་གངས་འབོར་ཇྱི་ཡོད། རེའུ་མྱིག་ནང་གསལ་རུམ་བཟ་ོསྡེ་ཚན་ནང་
ལས་བེད་དྲུག་ཡོད་གསུང་འདུག་ཀང༌། དོན་དངོས་ལས་བེད་ཕོ ༢ དང་མོ་ ༣ མ་གཏོགས་འཁོད་མྱི་འདུག་པས་
གསལ་བཤད་ཡངོ་བ་ཞུ། 
མཐོང་ཚུལ།ནང་སྱིད་ཁྱབ་ཁོངས་མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མྱིང་གཞུང་ཙམ་ལས་སྐབས་
བབས་ཀྱི་ཚགོས་གཙ་ོཚགོས་གཞོན་སུ་ཡྱིན་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་པས། སད་ནས་ཞྱིབ་གསལ་འབུལ་འཐུས་ཆགོ་རྒྱུ། 

ལན། ས་གནས་མཉམ་འབེལ་ནས་ལས་བསྡོམས་ཁོངས་སུ་ལས་བེད་གངས་ཐ་ོའགོད་ནོར་ཤོར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས་དོན་
དངསོ་སུ་ལས་བདེ་ཕ་ོ ༣ དང་མ་ོ ༣ བཅས་ཁྱནོ་ལས་བདེ་གངས་ ༦ ཡོད་འདུག་ཞུ། 
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༥། ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༣༩༠ ནང་མཚོ་པདྨ་དབུ་རྩེ་རྱི་ཁོད་ཀྱི་ས་ཁྱོན་བྷྱི་ཀ་ ༡༢ ས་ཐ་ོལག་
འཛིན་ནམ་བོགས་ལེན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ས་གནས་རོང་དཔོན་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་གསེང་རྱིམ་ཞུས་བས་ཚུལ་ཙམ་ལས། 
གསལ་ཁ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་པར། གནད་དནོ་འདྱི་ས་གནས་མྱི་མང་ལ་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ཆགས་བཞྱིན་ཡདོ་པས། ད་ལྟའྱི་
ཆར་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང༌། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གང་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། 

ལན། མན་ཌྱི ་རོང ་དཔོན ་ ( Deputy Commissioner, Mandi District ) ནས ་མན་ཌྱི ་སྱི ་ཁྱབ ་སྡེ ་དཔོན ་ 
Divisional Commissioner, Mandi Division ལ ་ ༢༠༡༧ །༦ །༢༤  འཁོད ་ས ་ཁལ ་ལས ་ཁུངས ་ 
(Revenue Office) དང་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ (Forest Office) ཀྱི་མྱི་སྣ་ཟུང་འབལེ་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སྙན་ཐ་ོ
གཞྱིར་བཟུང་ཐོག་རྒྱབ་གཉེར་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་ཕུལ་འདུག་པའྱི་ནང༌། ཤྱིང་ནགས་བདག་གཅེས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ ༡༩༨༠ 
དགངོས་དོན་འོག་བཀའ་འཁོལ་ཐབོ་མཚམས་རྱི་ཁོད་ཀྱི་ས་ཆ་བོགས་མར་གཏོང་འཐུས་ཆགོ་རྒྱུའང༌། རྱི་ཁོད་ཀྱི་ས་ཆ་
ད་ེབཞྱིན་ (DPF, Demarcated Protected Forest) ཁངོས་སུ་གཏོགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་ས་ཆ་ལངོས་སུ་སདོ་
མཁན་ (User Agency) ནས་ཤྱིང་ནགས་སྡེ་ཚན་མཉམ་འབེལ་ལམ་གྱིས་མཇུག་གནོན་བ་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་ཡོད་དེའྱི་ཐད་འབེལ་ཡོད་མན་ཌྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་འབེལ་ཡོད་ཤྱིང་ནགས་སྡ་ེཚན་
དང་རངོ་དཔནོ་ལས་ཁུངས་བཅས་ལ་ཞབས་བསྐུལ་མཇུག་གནནོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༦། ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༤༦༥ ནང་ཌལ་ཧོར་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་བཟ་ོགྲྭའྱི་ལས་མྱིའྱི་ག་འབབ་
 ནས་སྱིག་དནོ་ལྟར་བརྒྱ་ཆ་གཅགོ་འཐནེ་མ་གནང་བའྱི་དངུལ་འབབ་ཁྱནོ་བསྡམོས་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༨༡༨༧ བསྡུ་ བ ཞེ ས ་
 གནང་མྱི་འདུག་པར། གནད་དནོ་འདྱིའྱི་ཐད་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 
ལན། འདྱི་ལ་ོ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་གངོ་གསལ་དངུལ་འབབ་ད་ེདག་གཙང་འབུལ་ཞུས་ཟྱིན་འདུག་ཞུ་རྒྱུ། 
༧། ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༤༧༩ ནང་རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༡༦ ལོའ་ིརྩྱིས་སྙན་དོན་ཚན་ ༣་༡ ནང་

གསལ་ཚོགས་པའྱི་རྩྱིས་ཁ་ཨ་མ་དང༌། ཕྱི་རྒྱལ་རགོས་དངུལ་རྩྱིས་ཁ་ས་ོསོའ་ིའབབ་ཁལ་ཡོང་བསྡད་སྐརོ་ད་དུང་ཡང་
རྩྱིས་གཙང་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ། 

ལན། འབབ་ཁལ་ཡོང་བསྡད་ད་ེབཞྱིན་རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༡༦ སྔོན་གྱི་ཡོང་བསྡད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ད་ེསྐབས་ཚོགས་པར་འབབ་
ཁལ་ལས་ཁུངས་ནས་ 12A certificate མེད་པའྱི་དབང་གྱིས་དངུལ་ཕྱིར་སོག་མ་བྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་
ཡོད་འདུག རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༡༦ ནས་བཟུང་ 12A certificate ཞུས་ཐོབ་ཀྱིས་འབབ་ཁལ་གཅོག་འཕྲྱི་དངུལ་
འབབ་ཆ་ཚང་ཕྱིར་སགོ་ཡོང་བཞྱིན་ཡདོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ། 

༨། ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༤༨༣ ནང་ར་ས་ས་འགོའ་ིཁྱབ་ཁོངས་སུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་མྱི་ཉམ་ཐག་
གངས་ ༣༣༡ ཡོད་པ་ད་ེདག་གྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོདབུས་ལ་ཕུལ་ཡོད་གནས་འཁོད་འདུག་
པ་མ་ཟད་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ནང་དབུས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་བཀའ་ཕེབས་ལྟར། ཉམ་ཐག་གསར་པ་
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གཅྱིག་ཀང་བངས་མེད་ཅེས་འཁོད་འདུག་པ་བཅས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ར་སར་གནས་སྡོད་བོད་མྱིའྱི་ཉམ་ཐག་ཇ་ེམང་དུ་འགོ་
བཞྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་མངནོ་གྱི་འདུག་ན། འདྱིའྱི་ཐད་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

ལན། ྋདཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ ༢༠༡༦།༤།༢༠ འཁོད་དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་བལྟ་སོང་ཐོག་ཆེས་མཐོའ་ིཞྱིབ་འཇུག་
ཚགོས་ཆུང་ཚགོས་མྱི་ ༥ ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་བསྐ་ོའཛུགས་གནང་ཡོད་པར། བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་དབུལ་ཕོངས་དང་ཉམ་ཐག་ལྟ་སོང་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་ད་ཡོད་ལས་གཞྱི་ཁག་ལ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་བསར་ཞྱིབ་དང་སགས་
དུས་བསྟུན་ལེགས་བཅོས་དང༌། གསར་སྣོན། ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སྙན་ཐ་ོམ་འབོར་བར་ཉམ་ཐག་
གསར་བསྡུ་རྱིགས་ ༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༧ བར་ངང་འཐེན་བ་དགོས་སྐོར་དབུས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་
ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསགས་སོང་ཡོད། འནོ་ཀང་ཉམ་ཐག་ལྟ་སངོ་སྱིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་དགངོས་དོན་དུས་ཡུན་དའེྱི་རྱིང་
ས་གནས་སོ་སོ་ནས་ཉམ་ཐག་གསར་ཐོན་བྱུང་རྱིགས་ལ་སྱིག་གསལ་མཐུན་འགྱུར་ཆད་ལུས་མེད་པར་གནང་མུས་
ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ འཁདོ་དབུས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་
བདེ་སྒའོ་ིཐད་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསགས་སོང་དནོ། ར་ས་ནས་ད་ེསྔའྱི་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐབོ་ཅན་གྱི་མྱི་གངས་ ༣༣༡ གྱི་
ལོ་རྒྱུས་འགེངས་ཤོག་བསར་ཞྱིབ་ཆེད་དབུས་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕུལ་འབོར་བྱུང་འདུག་པ་དེ་དག་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༧།༥།༣ ནས་ ༢༠༡༧།༥།༨ བར་དབུས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་བསར་ཞྱིབ་ཟྱིན་
པར་མུ་མཐུད་ཉམ་ཐག་ང་ོབཞེས་བྱུང་བ་མྱི་གངས་ ༡༢༨ ལ་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་ས་ོནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་
མུས་དང༌། འཕྲོས་མྱི་གངས་ ༢༠༣ གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཞྱིབ་བཀང་ཚད་ལྡན་མེད་པར་ཞྱིབ་བརྩད་སད་ས་གནས་ཉམ་ཐག་
ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕྱིར་སོག་ཞུས་འདུག་པར་སར་ཡང་དབུས་དང་ས་གནས་ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྐོར་
བསདོ་ཀྱིས་བསར་ཞྱིབ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༩། ནང་སྱིད་ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ ༥༠༢ ནང་ར་ས་མཉམ་འབལེ་འཚེམ་ཁང་གྱི་དངསོ་ཟགོ་ད་ོདམ་པ་ངག་ དབང་ཚེ་
རྱིང་ནས་ཟགོ་ཆད་སྒོར་ ༦༥༣༠༧ ཐནོ་པ་ད་དུང་བསྡུ་བཞསེ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ན། 

ལན། འདྱི་ཐད་ར་ས་མཉམ་འབེལ་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་པར་ད་ེནས་འཚོམ་ཁང་གྱི་དངོས་ཟོག་ད་ོདམ་པ་ངག་དབང་ཚེ་རྱིང་ལ་
ཐགོ་མའྱི་ཟགོ་ཆད་ཁྱོན་བསྡམོས་སྒརོ་ ༢༣༩༨༥༤ ཡོད་པ་ནས་ད་བར་སྒོར་ ༩༦༩༡༠ བསྡུས་བཞསེ་ཐུབ་པ་བྱུང་སྟ་ེ
འཕྲསོ་སྒརོ་ ༡༤༢༩༤༤ རྱིམ་པས་བསྡུ་བཞེས་གནང་བཞྱིན་ཡདོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ། 

༡༠། ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༥༠༣ ནང་ར་ས་མཉམ་འབལེ་འཚེམ་ཁང་གྱི་ཟོག་ཆད་སྒོར་ ༡༡༦༠༩༢ དངུལ་
འབོར་ད་ེབཞྱིན་འབལེ་ཡདོ་རྩྱིས་པ་དང༌། དངུལ་གཉརེ་གྱི་ཟླ་ཕགོས་ནས་སྒརོ་ ༢༥༠༠ ར་ེགཅགོ་ འཐནེ་ཞུ་ རྒྱུ ་ཟེར ་
བ་ཙམ་ལས། ད་དུང་བསྡུ་བཞེས་གཙང་མ་བྱུང་མྱི་འདུག་པས། གནད་དནོ་འདྱིའྱི་ཐད་འགེལ་བཤད་ཞྱིབ་ཕྲ་དགསོ་རྒྱུ། 

ལན། འཚེམ་ཁང་གྱི་ད་ོདམ་པ་ལས་ཐོག་བ་ོབཟང་བསམ་གཏན་ནས་ཟོག་ཆད་སྒོར་ ༡༡༦༠༩༢ ད་ེབཞྱིན་འགན་ལྷན་གོས་
ཆོད་དགོངས་དོན་ལྟར་དོ་བདག་ནས་བསྡུ་འབུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་འདུག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧།༨།༢ བར་ཧྱིན་སྒོར་ 
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༤༣༢༧༩ བསྡུ་བཞེས་བྱུང་འཕྲསོ་ཧྱིན་སྒོར་ ༧༢༨༡༢་༥༠ ཟླ་རེའྱི་ཕོགས་ཐབོ་ནས་གཅོག་འཐེན་ཞུ་བཞྱིན་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ། 

༡༡། ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༦༥༩ ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧་་་༡༨ ལོའ་ིམྱི་འབོར་སེ་འཆྱིའྱི་འཕར་ཆག་ཇྱི་
བྱུང་རེའུ་མྱིག་ནང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་ས་འགོ་ ༤༩ ཁོངས་ཕྲུ་གུ་གསར་སེས་ ༤༨༤ དང༌། འདས་གོངས་
སོང་བ་ ༦༡༦ འཁདོ་འདུག་པས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཅེས་འཁདོ་པ་ནརོ་བ་ཡྱིན་ནམ། 

ལན། འདྱི་གའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་ཁོངས་སུ་མྱི་འབོར་བསྡོམས་ཐོའ་ིཤོ་ལྷེ་སྟེང་ལོ་ཁམས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ 
 བཀོད་པ་ད་ེའགོད་ནོར་ཤོར་འདུག་པར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལོའ་ིམྱི་འབོར་བསྡོམས་
 ཐ་ོཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ། 
༡༢། ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༦༦༠ ནང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་བོད་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་གངས་ 
 ༡༢༣༩༠༧ ཞསེ་འཁདོ་པ་གངས་བཤེར་གྱི་རྩ་འཛནི་ཇྱི་ལྟར་གནང་བ་ཡྱིན་ནམ། 
ལན། འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁངོས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཁག་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསྡམོས་དང་རྩྱིས་ཁ་འབུལ་ཕགོས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་དང་

མ་དཔེའྱི་ཟུར་འཛར་ཨང༌། ཆ་པའྱི་ནང་གསལ་མྱི་འབོར་བསྡོམས་ཐ་ོའགེངས་ཤོག་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་བཞྱིན་ས་
གནས་ས་ོསོས་ལ་ོའཁོར་ནང་གསར་བཙས་དང་འཆྱི་འདས་ཇྱི་བྱུང་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་བཀདོ་ཀྱིས་འདྱི་གར་
འབུལ་འབོར་མཚམས་དེར་རྩ་འཛིན་ཞུས་ཏ་ེས་གནས་ཚང་མའྱི་མྱི་འབོར་གངས་ཐ་ོཕོགས་བསྡོམས་ཀྱིས་ལོ་འཁོར་
ལས་བསྡམོས་སུ་འབུལ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཟུར་འཛར་ ༡ 
༢། སདེ་ཆུང་དུས་བཀག་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱི། 
རྒྱ་གར་ནང་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་གངས་ ༨ དང་འབྲུག་ནང་ ༡ བཅས་ཞྱིང་པ་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༦༥ ལ་ཞྱིང་ཆུ་འདེན་གཏོང་
དང༌། སྒ་ོཕྱུགས་གས་ོསངོ༌། ཇ་ཞྱིང་དང་ག་ོཡུའྱི་སྡོང་པ་ོའདབེས་འཛུགས་དང༌། ས་ོནམ་འཕྲུལ་རྨསོ་དང་འཕྲུལ་ཆས་རྱིགས་ཉ་ོརྒྱུ་
བཅས་ཀྱི་ཆེད་ལ་ོ ༣ ནས་ ༥ བར་དུས་བཀག་སེད་ཆུང་བུན་གཏོང་ཁྱོན་སྒོར་ས་ཡ་ ༩་༧༣ བཏང་བའྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་
གསལ། 
ཨང༌། ས་གནས། ལས་འཆར་གྱི་མྱིང༌། བུན་ལེན ་པ ་

མྱི་གངས། 
བུན་གཏོང་
སྒརོ་ས་ཡ། 

ཕྱིར ་སོག ་བྱུ ང ་
སྒརོ་ས་ཡ། 

ཡངོ་བསྡད་
སྒརོ་ས་ཡ། 
 

༡། མན་སར། འཕྲུལ་རྨདོ་གསར་ཉསོ། ༣ ༠་༦༣ ༠་༢༣ ༠་༤༤ 
རྩམ་འཐག་འཁོར་ལོ་གསར་
འཛུགས། 

༢ 
 

༠་༣ ༠་༠༥ ༠་༢༦ 

༢། མེའ།ོ འཕྲུལ་རྨདོ་གསར་ཉསོ། ༣ ༠་༤ ༠་༠༧ ༠་༣༥ 
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ཇ་ཞྱིང་འདབེས་ལས། ༤ 
 

༠་༤ ༠་༠༧ ༠་༣༥ 

ག་ོཡུའྱི་སྡོང་པ་ོའདབེས་ལས། ༥ 
 

༠་༧ ༠་༡༣ ༠་༦༡ 

༣། ཧནོ་སུར། ཞྱིང་ཆུ་འདནེ་གཏངོ༌། ༡ ༠་༢ ༠་༠༥ ༠་༡༥ 
༤། འབྲུག སྒ་ོཕྱུགས་གས་ོསངོ༌། ༢ ༡ ༠ ༡ 
༥། ཀ་ོལྱི་གལ། ཞྱིང་ཆུ་འདནེ་གཏངོ༌། ༡༢ ༢་༤ ༠་༥ ༢ 
༦། མོན་ག།ོ ཞྱིང་ཆུ་འདནེ་གཏངོ༌། ༥ ༠་༥ ༠་༡༦ ༠་༣༦ 
༧། བད་ེསར། ཞྱིང་ཆུ་འདནེ་གཏངོ༌། ༤ ༠་༥ ༠་༠༥ ༠་༤༧ 
༨། ལུ ག ས ་

བསམ། 
ཞྱིང་ཆུ་འདནེ་གཏངོ༌། ༡༨ ༡་༧༩༨ ༠་༣༣ ༡་༥༧ 

༩། ཨ་ོརྱི་ས། འབས་ལྡན་ཤྱིང་སྣ ་འདེབས ་
ལས། 

༦ ༠་༩ ༠་༩ མེད། 

  བསྡམོས་སྒརོ། ༦༥ ༩་༧༢༨ ༢་༥༤ ༧་༥༦ 
༢། སདེ་ཆུང་དུས་བཀག་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱི། 
རྒྱ་གར་ནང་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་གངས་ ༨ དང་འབྲུག་ནང་ ༡ བཅས་ཞྱིང་པ་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༦༥ ལ་ཞྱིང་ཆུ་འདེན་གཏོང་
དང༌། སྒ་ོཕྱུགས་གས་ོསངོ༌། ཇ་ཞྱིང་དང་ག་ོཡུའྱི་སྡོང་པ་ོའདབེས་འཛུགས་དང༌། ས་ོནམ་འཕྲུལ་རྨསོ་དང་འཕྲུལ་ཆས་རྱིགས་ཉ་ོརྒྱུ་
བཅས་ཀྱི་ཆེད་ལ་ོ ༣ ནས་ ༥ བར་དུས་བཀག་སེད་ཆུང་བུན་གཏོང་ཁྱོན་སྒོར་ས་ཡ་ ༩་༧༣ བཏང་བའྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་
གསལ། 
ཨང༌། ས་གནས། ལས་འཆར་གྱི་མྱིང༌། བུན་ལེན་པ་

མྱི་གངས། 
བུ ན ་ག ཏོ ང ་
སྒརོ་འབུམ། 

ཕྱིར་འབུལ་བྱུང་
སྒརོ་འབུམ། 

ཕྱིཡོ ང ་བསྡ ད ་
སྒརོ་འབུམ། 

༡། མན་སར། འཕྲུལ་རྨདོ་གསར་ཉསོ། ༣ ༦,༣༠,༠༠༠ ༢,༢༧,༣༢༥ ༤,༣༥,༧༥༠ 
རྩམ་འཐག་འཁོར་ལོ་གསར་
འཛུགས། 

༢ 
 

༣,༠༠,༠༠༠ ཁྱི། ༥༤,༥༠༠ ༢༦༡,༢༥༠ 

༢། མེའ།ོ འཕྲུལ་རྨདོ་གསར་ཉསོ། ༣ ༤,༠༠,༠༠༠ ཁྱི། ༧༡,༠༠༠ ༣,༥༠,༣༠༠ 
ཇ་ཞྱིང་འདབེས་ལས། ༤ ༤,༠༠,༠༠༠ ཁྱི། ༧༢,༦༦༥ ༣,༤༨,༣༣༥ 
གོ ་ཡུ འྱི ་སྡོང ་པོ ་འདེབས ་
ལས། 

༥ ༧,༠༠,༠༠༠ ༡,༢༧,༡༣༥ ༦,༠༩,༦༢༡ 
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༣། ཧནོ་སུར། ཞྱིང་ཆུ་འདནེ་གཏངོ༌། ༡ ༢,༠༠,༠༠༠ ཁྱི། ༥༣,༠༠༠ ༡,༥༤,༥༠༠ 
༤། འབྲུག སྒ་ོཕྱུགས་གས་ོསངོ༌། ༢ ༡༠,༠༠,༠༠༠༠ ༠ ༡༠,༠༠,༠༠༠ 
༥། ཀ་ོལྱི་གལ། ཞྱིང་ཆུ་འདནེ་གཏངོ༌། ༡༢ ༢༤,༠༠,༠༠༠ ༥,༡༦,༠༠༠ ༡༩,༩༢,༠༠༠ 
༦། མནོ་ག།ོ ཞྱིང་ཆུ་འདནེ་གཏངོ༌། ༥ ༥,༠༠,༠༠༠ ༡,༥༧,༥༠༠ ༣,༦༠,༡༢༥ 
༧། བད་ེསར། ཞྱིང་ཆུ་འདནེ་གཏངོ༌། ༤ ༥,༠༠,༠༠༠ ཁྱི། ༥༤,༣༠༠ ༤,༧༡,༩༩༢ 
༨། ལུ ག ས ་

བསམ། 
ཞྱིང་ཆུ་འདནེ་གཏངོ༌། ༡༨ ༡༧,༩༨,༠༠༠ ༣,༢༦,༣༧༠ ༡༥,༦༦,༠༧༣ 

༩། ཨ་ོརྱི་ས། འབས་ལྡན་ཤྱིང་སྣ་འདེབས་
ལས། 

༦ ༩,༠༠,༠༠༠ ༩,༡༣,༥༠༠ མེད། 

  བསྡམོས་སྒརོ། ༦༥ ༩༧,༢༨,༠༠༠ ༢༥,༧༣,༢༩༥ ༧༥,༤༩,༩༤༦ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསེས་ཅ་པ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་
བག་ོགེང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ལན་འདབེས་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་དག་ཆུང་ཆུང་
ཁ་ཤས་སྒང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དནོ་ཚན་དང་པོའ་ིནང་ལ། ཕྱིས་སུ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕབེས་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ནས་ཐུགས་སྣང་ཆེར་བཞེས་ཀྱིས་སྦྱིར་ལ་གོང་སྡེ་གསར་པ་བསྐྲུན་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཉ་ེའཁོར་དང་། བད་ེ
སྱིད་གྱིང་། ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག ལྡྱི་ལྱི་ད་ེཚོར་གཟྱིགས་རོག་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། མདང་དགོང་མ་ན་ལྱི་ནས་
ཡང་ཕེབས་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མར་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱིས་གཟྱིགས་རོག་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེར་
བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེདང་མཉམ་དུ། ཀ་པའྱི་ ༢ པ་དེའྱི་ནང་ལ། སྦྱིར་ཁུལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༧༥ ལ་སྡོད་ཁང་
གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་གོག་འཁྱིད་རྒྱུ་ཙམ་ལས་ད་ེམྱིན་ལས་གཞྱི་ཆ་ཚང་མཇུག་སྱིལ་ཞུས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། 
དའེྱི་ལས་གཞྱི་ཡོངས་སུ་གྲུབ་ནས་རནེ་འབལེ་སྒ་ོའབེད་སགོས་གནང་པའྱི་སྐབས་སུ་ས་ོས་ོཡྱིན་ནའང་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་། ལ་ོགཅྱིག་
ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་གགོ་མེད་ནས་ནག་ཁུང་ནང་ལ་བསྡད་པ་རདེ་དམ། ག་པར་བསྡད་པ་
རེད། དེང་སང་དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པའྱི་ནང་གོག་དེ་མཐུན་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། གོག་འཁྱིད་ཐུབ་མེད་ཅེས་ཙམ་ས་
སར་བ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་ག་འད་བས་ཏ་ེབསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། མྱི་ད་ེཚསོ་ད་ལྟ་བར་དུ་ལག་སོན་སར་ཏ་ེབསྡད་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཡང་
ན་ས་སྣུམ་སར་ཏ་ེབསྡད་ཡདོ་པ་རདེ་དམ། གང་འད་བས་ཏ་ེབསྡད་ཡདོ་དམ་ཞེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
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 མ་གཞྱི་ནས་ཁ་སང་ཕགོས་བསདོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གནད་དནོ་གལ་ཆ་ེབ་ཁག་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་
ལ་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཚོ་ཞུས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་མཐོང་ཚུལ་གཅྱིག་བྱུང་བ་ད་ེད་ེརྱིང་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ེག་རེ་རེད་ཅེ་ན། 
སྦེལ་ཀོབ་ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་རྣམས་ཀྱི་བཞུགས་གནས་གསར་དུ་རྒྱག་བཞྱིན་པའྱི་ས་ཆ་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་རབ་དོང་
ཞྱིག་གྱི་ནང་རྒྱག་བཞྱིན་འདུག འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེལ་
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་གནང་སོང་། ད་ེགའྱི་ཆེད་མཁས་མྱི་སྣ་ཚོའྱི་བེད་སྟངས་དང་། དྷ་རམ་ས་ལ་
ནས་མར་ཆེད་མཁས་མྱི་སྣ་གདན་དངས་ཏེ་ཀ་བ་སོང་སྟངས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ང་ཚོའྱི་
མཐོང་སྣང་ལྟ་སྣང་ལ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐངོ་སོང་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་དང་པ་ོཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། བོད་ནས་ཕྱིས་སུ་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚའོྱི་ནང་ལ་གནས་སྟངས་ཡག་པ་ོཡོད་མཁན་ཡང་མང་པ་ོའདུག ད་ེའད་ཡྱིན་
དུས་ཕར་ཕོགས་ཀྱི་ཁང་པ་ད་ེའདའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་རྒྱུ་ལས། ད་ལྟ་ཁོང་རང་ཚོས་ཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་སོགས་བཟུང་སྟ་ེདཀའ་
ལས་བརྒྱབ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁ་ོཚོས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་བསྐྱུར་ནས་སང་ཉྱིན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་པ་ཡང་
ཚོར་སོང་། སྱིར་བཏང་ནས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚོར་ཞུ་ས་ད་ེཙམ་མེད་པ་འད་པོ། གལ་སྱིད་ཕར་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚུར་ལན་སོག་པ་རེད་མ་གཏོགས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞུ་ས་མེད་པ་འད་པ་ོམང་པ་ོམཐོང་
སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཤེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
བཀའ་ཤག་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་ཐབས་ཤེས་མང་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་ང་ཚསོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། 

ད་ེདང་མཉམ་དུ་བར་ཐ་ོག་ོཡྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག རྩད་གཅོད་གནང་སྐབས་སུ་གཞྱིས་
ཆགས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིནང་ལ་བཞུགས་ཏེ་གོང་སྡེ་དེའྱི་ནང་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོཚང་མ་འཁུར་མྱི་དགོས་པའྱི་བཟ་ོལྟ་དང་སྡོད་གནས་ད་ེཕར་ཕོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་
མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཚོ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་མཁྱེན་གྱི་རེད། དམྱིགས་བསལ་སྦེལ་ཀོབ་
ཕགོས་སུ་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་པ་ནས་ཡོང་སྟ།ེ ས་ཆ་ཉསོ་པ་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་མྱིང་ཐགོ་ནས་ཡོང་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་
མ་ཟད་གཞྱིས་ཆགས་དེའྱི་སྱིག་ཁྱིམས་མྱི་འཁུར་མཁན་ཡང་མང་པ་ོཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་ང་ོམ་ཡྱིན་རྒྱུ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་ཆ་རདེ་པཱ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚརོ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག 
 ད་ེནས། ང་པ།༽ སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པའྱི་ལས་ཤག་ཅེས་པ་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེདང་
མཉམ་དུ་དོན་དག་གཉྱིས་ཀྱི་སྒང་ལ་མ་ཞུས་རང་ཞུ་ཆགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པའྱི་ལས་ཤག་
གསར་རྒྱག་བེད་ས་དགའ་ལྡན་ཁང་དང་། ཟུང་དྲུང་རྣམ་པའྱི་ལས་ཤག་བད་ེལེགས་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ཐག་ལ་ཤྱིང་སྡོང་རྩ་བ་
རུལ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེག་དུས་རྱིལ་མྱིན་ཐག་མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། ད་ེགཙང་མ་ཞྱིག་བཟ་ོརོགས་གནང་ཞེས་བཤད་པ་
རདེ་ད།ེ ལ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་གཙང་མ་བཟ་ོཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་དའེྱི་བར་ཐག་ལ་གགོ་སྡངོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེཡང་ཆར་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོར་ེབརྒྱབ་པའྱི་སྐབས་སུ་མ་ེཆེན་པ་ོད་ེའད་འབར་ཡོང་གྱི་འདུག མ་ེསནོ་མང་པ་ོབྱུང་པ་རདེ། སྔོན་མ་ Lal Quila 
ལ་མ་ེསོན་བྱུང་བ་ད་ེཡང་གོག་སྡོང་ལས་འབར་བ་རདེ། ད་ེཚ་ོསྔོན་མ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྐབས་ད་ེདུས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་
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མང་པ་ོཞྱིག་དང་གྱི་འདུག ད་ེརྱིང་འདྱིར་དང་སྱིད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་ང་ོམ་ད་ེསང་ཉྱིན་མྱི་བསད་ཁང་པ་མེས་མ་འབར་
བར་དུ་འཇགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་ཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ད་ེམཚུངས་སུ་གངས་སྱིད་ཐང་སྟེང་རེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པའྱི་ལས་ཤག་དང་ལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་གྱི་
མགོ་ལ་ལྟ་རོག་བེད་མཁན་གྱི་ཨར་པོའ་ིགནས་སྟངས་ཐོག་ལ་མཐོང་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གྱི་རེད། སྔོན་མ་
ཡྱིན་ན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གསར་རྒྱག་སྐབས་སུ་ལྟ་རོག་བེད་མཁན་ཚད་དང་ལྡན་པ། འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པ། འག་ོསྟངས་དང་
མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་མཁན་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ད་ེནང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡོད་པ་མཐོང་མ་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ད་ེཚོར་ག་འད་བས་ཏ་ེགཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེབ་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་དམ། གལ་སྱིད་
བསྡད་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་གངས་སྱིད་ཁུལ་ཞྱི་གནས་ཁང་ལས་ཤག་དང་། བཀྲ་ཤྱིས་ཁང་གསར་དང་ཉྱི་འོད་ལས་ཤག ལེགས་སྨོན་ཁང་
ལས་ཤག་སོགས་ལ་ལགས་ཤོག་ཐོག་ཁེབས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཞྱི་གནས་ཁང་གྱི་ལས་ཤག་ནང་ལ་སྡོད་
མཁན་དང་འབལེ་བ་བྱུང་སོང་། ཐོག་བརྩགེས་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཐོག་བརྩེགས་དང་པ་ོདརེ་ལགས་ཤོག་ཐོག་ཁེབས་ཡོད་
དུས་ཐྱིགས་ཆུ་འཛག་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་འགོ་བརྩགེས་ལ་སྡདོ་མཁན་ཚརོ་ཐྱིགས་ཆུ་ལ་ོགཉྱིས་གསུམ་རྱིང་ཡོང་སྟ་ེཆུ་
ཤོག་གྱིས་བཀབ་ནས་བསྡད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོབྱུང་འདུག 
 ད་ེབཞྱིན་དུ་ལས་བདེ་ཚརོ་མཐུན་རྐྱནེ་ཡག་པ་ོསོར་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ལས་ཤག་མང་
པོའ་ིནང་ལ་བརླན་གཤེར་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་
ལ་མྱིང་འབོད་དགོས་པ་ཡྱིན་ན་རེས་སུ་འབོད་ཆོག་གྱི་རེད། དང་པ་ོཞྱི་གནས་ཁང་གྱི་ལས་ཤག་འོག་མའྱི་ནང་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་མཆོག་སྐུ་དངོས་སུ་ཕེབས་ཏེ། གཅྱིག་གཟྱིགས་དང་མཁྱེན་གྱི་རེད། ད་ེནས་ག་འད་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་རྒྱུ་རེད་
སྙམ། 

ད་ེནས་བཀྲ་ཤྱིས་ཁང་གསར་གྱི་ལས་ཤག་སྐོར་ལ་རེད། བཀྲ་ཤྱིས་ཁང་གསར་གྱི་ལས་ཤག་གྱི་ཐོག་ལགས་ཤོག་གྱི་
ཁབེས་བརྒྱབ་ཡདོ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་འགོ་ནས་ཤྱིང་སྡངོ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མར་རྱིལ་གབས་བས་ཏ་ེཤྱིང་སྡངོ་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་བསྟནེ་
ནས་བསྡད་ཡོད་པ་ད་ེཁ་སང་ཞུས་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མ་ཕེབས་ནས་གཟྱིགས་དང་མཁྱེན་གྱི་རེད། ཁ་སང་ཆར་པ་ཤུགས་
ཆནེ་འབབ་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཤྱིང་སྡོང་ད་ེག་དུས་རྱིལ་མྱིན་ལ་དགོས་པ་ཟསོ་ཏ་ེཡར་མར་འག་ོཕོད་ཀྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་
སོགས་བྱུང་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་དུང་ད་ེགཙང་མ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་ཆ་ེས་ནས་བཤད་ན་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཅསེ་
བཤད་ཀྱི་རེད་དེ། ཆུང་ས་ནས་ཤྱིང་སྡོང་གཅྱིག་གཙང་བཟ་ོགནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཤྱིང་སྡོང་དེའྱི་རྩ་བ་གོག་སོང་ན་བཀྲ་
ཤྱིས་ཁང་གསར་གཏརོ་རྒྱུ་རེད། ད་ེནས་མར་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་ཡར་ཡོང་བའྱི་གོག་སྐུད་ཚང་མ་གཅོད་རྒྱུ་རདེ་འདུག དེའྱི་
བར་ལ་འག་ོམཁན་གྱི་མྱི་ཚང་མ་གསདོ་རྒྱུ་རདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚརོ་ངསེ་པར་དུ་གཟྱིགས་རགོས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག 
 ད་ེནས་ཡང་གཅྱིག་མ་ཞུས་ཐབས་མདེ་ཆགས་སངོ་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ་དགོངས་འགལ་མདེ་པར་
ཞུ། བལ་ཡུལ་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་འགན་འཛིན་སྐོར་ད་ེཡྱིན། ད་ེསྔ་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། གནད་དོན་ལ་བསར་ཞྱིབ་
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གནང་ཡོད་ཀྱི་རདེ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་གསོ་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཟང་སདོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་
ནས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཉ་ེཆར་འབེལ་ཡོད་མྱི་སྣ་དེས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྫུན་མ་རེད་མདོག་མདོག་སོགས་གནད་དོན་
མང་པ་ོབཤད་དུས། བསར་དུ་ཁྱེད་ཚོར་དགོས་ན་འདྱི་རེད་ལབ་མཁན་འད་པ་ོབས་ཏེ་ཡང་བསར་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པ་ནས་བཟུང་སྟེ་
བསྐོས་གནང་འདུག ད་ེསུ་ལ་ཀག་ཀག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་སྲུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་འདོད་
བྱུང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཤཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། ད་ེལ་ད་ེརྱིང་ལན་ཁམོ་གྱི་མེད་ན། སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་གང་ཡྱིན་རུང་
ལན་གསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་གནང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་ལན་གསལ་པ་ོམདེ་པ་ཡྱིན་ན། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མུ་མཐུད་ནས་
འདོན་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒས་འཁགོས་ལྟ་སངོ་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་བལ་ཡུལ་ཚ་ེརྱིང་རྒན་
གས་ོཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་སྒརོ་ ༣,༤༢,༡༠༠ ཐམ་པ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་འདུག བལ་ཡུལ་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་འགན་འཛནི་
ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་སྱི་འཐུས་དསེ་དངུལ་འདྱི་ནས་ཞུ་དགསོ་ཀྱི་མེད། གཞན་པ་ཞྱིག་ནས་ཟ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་
དུས་དའེྱི་འབལེ་བ་ག་འད་བས་ཏ་ེཆགས་པ་རདེ་དམ། 

གཉྱིས་པ། ཚ་ེརྱིང་རྒན་གསོ་ཁང་ཟེར་བ་ད་ེད་ལྟ་ཟུར་དུ་ཚིག་བཀར་ཏ་ེབཞག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཟུར་སོང་སྡ་ེཚན་
ཞྱིག་རེད་དམ། ཡང་ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་ཀའྱི་ལྟ་སོང་འོག་ལ་ཡོད་པ་རེད་དམ། མྱི་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེའྱི་ལན་ད་ེགསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་ཟུར་སོང་སྡ་ེཚན་ཡྱིན་ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དངུལ་ད་ེཚ་ོག་འད་
བས་ཏ་ེགཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འབུམ་ ༣༠ ལྷག་ཅྱིག་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་འཁོལ་ག་ར་ེབས་ཏ་ེགཏོང་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ག་འད་བས་ཏ་ེབཀའ་འཁལོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་པ་རདེ། ཁྱབ་ཁངོས་གཞན་པ་ཞྱིག་ནས་འག་ོ
ཡྱི་ཡོད་ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་ར་ེབས་ཏ་ེའགན་འཛིན་བསྐ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བལ་ཡུལ་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གསོ་
ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་རྱིམ་པ་བསྐོས་པའྱི་རྩ་འཛིན་ད་ེག་ར་ེལ་གཞྱི་བཅོལ་ཡོད་པ་རེད། བལ་ཡུལ་ཚ་ེརྱིང་རྒན་གས་ོཁང་གྱི་འགན་
འཛིན་དེས་འཛིན་སོང་ལ་འགན་ཁུར་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ། ཡང་ན་གང་འདོད་ཀྱིས་རོགས་ཚོགས་གཞན་པ་ནས་བེད་
དགོས་པ་རེད། བལ་ཡུལ་ཚེ་རྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་འཛིན་སོང་ལ་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
བཀའ་བོན་རང་ལ་ཐད་ཀར་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ། ཡང་ན་གཤམ་འོག་གྱི་ལས་བེད་དང་སྱི་འགེ་སྱི་མཚུངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས། དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་འོག་ལ་ཡོད་པ་བཞྱིན་དུ་རྒས་གས་ོཁང་གཞན་པའྱི་ལས་བེད་ཚོར་འགན་འཁུར་དགོས་པ་རེད་དམ། 
ཡང་ན་བཀའ་ཤག་དང་བཀའ་བནོ་ལ་ཐད་ཀར་འགན་འཁུར་དགསོ་པ་རདེ་དམ། 

ད་ེབཞྱིན་དུ་བལ་ཡུལ་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་འགན་འཛནི་ད།ེ ད་རསེ་སར་ཡང་བསར་བསྐ་ོབས་པ་ད་ེརྒས་འཁོགས་
ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡྱི་ག་ེའབརོ་བར་གཞྱི་བཅལོ་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་འབརོ་སོང་། སྔནོ་མ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་རྱིམ་
པས་ཞུས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་བལ་ཡུལ་ཚེ་རྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་མེད། ཚ་ེརྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་རྒས་
འཁགོས་ད་ེཚོར་ལྟ་སངོ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་མེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལྡབ་ལོག་ཕུལ་ནས་སད་པ་ཡྱིན་ནའང་དགའ་བསུ་
ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཡྱི་ག་ེའབོར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་མྱི་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང་ནང་གྱི་རྒས་
འཁོགས་ཚོར་སྡུག་པ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་གྱི་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཞྱི་རྩར་བཞག་སྟེ་ནང་སྱིད་ལས་
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ཁུངས་ཀྱིས་གསར་དུ་བསྐོས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་གཙོས་པའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་སོགས་
ཆ་རྐྱེན་གང་གྱི་འོག་ནས་བསྐོས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བེད་པར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་
དུས། ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ཚུར་ཁྱིད་ནས་ད་ེའདའྱི་ཆ་རྐྱནེ་འོག་ནས་བསྐོས་མེད་ཅེས་ཟརེ་བ་དེ། ད་ལྟ་བར་དུ་འབེལ་
ཡོད་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་དོན་དག་གཅྱིག་ད་ེརེད། ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ག་རེའྱི་འོག་ནས་བསྐ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་
དམ། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ད་ེའདའྱི་འོག་ནས་བསྐ་ོཡྱི་ཡོད་ན། ཚ་ེརྱིང་རྒན་གསོ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་གོས་ཚོགས་ར་བ་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཤད་པ་ད་ེཚ་ོདང་རྒྱབ་འགལ་དུ་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་ར་ེབས་ཏ་ེབསྐ་ོཡྱི་ཡོད་
པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་བཞྱིན་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་འཛིན་སོང་དབང་འོག་ལ་ལས་བེད་དུ་བསྐོས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ནས་འོས་
འཚམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རདེ། ན་ནྱིང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ད་ེརྱིང་ཡང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེཚ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གང་
ཟག་ལ་ལྟོས་ཏ་ེབསྐ་ོགཞག་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ག་ར་ེརདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གནད་དོན་ཞྱིག་མ་ཞུས་རང་
ཞུ་ཆགས་སོང་། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་ལས་བེད་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཚིག་ག་ར་ེབྱིས་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་འཛིན་སོང་གྱི་དབང་འོག་ལས་བེད་དུ་བསྐོས་པ་ད་ེའག་ོལུགས་ཀྱི་ཆ་ནས་འོས་འཚམ་མ་མཆྱིས་ཞེས་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། 
བལ་ཡུལ་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་འགན་འཛནི་སྱི་འཐུས་ད་ེའཛིན་སོང་གྱི་དབང་འགོ་ལ་བསྐོས་པ་ད་ེའག་ོལུགས་ཀྱི་ཆ་ནས་ག་
ར་ེབས་ཏ་ེའཐུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི། ལམ་དང་ལུགས་སོལ་གང་ཟག་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་
གསལ་བཤད་ཞྱིབ་ཕྲ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། 

དའེྱི་འོག་ལ་བལ་ཡུལ་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ད་ེལ་ལ་ོགཅྱིག་ལ་ག་ཕོགས་ག་ཚོད་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་ཕོགས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ག་ཕོགས་ཀྱི་ཡོང་ཁུངས་ད་ེགང་ནས་རེད། ཚེ་རྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་
འགན་འཛནི་དེས་སྱི་འཐུས་བེད་བཞྱིན་པ་དང་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་སུ་ཡོང་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་ག་
ཕོགས་ད་ེསོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་དོད་དང་། མཚན་དོད་ག་ཚོད་
ཅྱིག་བངས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྐོས་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཤེས་དགོས་ཀྱི་རདེ་
པཱ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ནང་ལ་བལ་ཡུལ་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་འགན་འཛནི་ལ་ག་ཕགོས་ག་ཚདོ་
ཅྱིག་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བལ་ཡུལ་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་འགན་འཛནི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ལ་
ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་སྒེར་གྱིས་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། གལ་སྱིད་གཞུང་འབལེ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཆ་ཅྱི་ཞྱིག་ལ་རྩ་འཛནི་བས་ཏ་ེཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྒེར་
གྱིས་དགངོས་པ་ཞུས་ཏ་ེཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཆ་རྐྱེན་ག་ར་ེལ་བརནེ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མར་ལན་གསལ་པ་ོ
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་དརེ་ཚོགས་གཙོས་མཚན་ཐ་ོགང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ཞུས་ཡོད། ཡང་མཚན་ཐ་ོཆད་ལྷག་བྱུང་ཡོད་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ལྟ་མར་སྙན་སོན་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། སྱི་འཐུས་ཡ་ེཤེས་སོལ་
མ་ལགས། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སོན་ལགས། སྱི་འཐུས་དབ་རྩ་བསོད་
ནམས་ནོར་བུ་ལགས། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེ
ཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས། སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས། སྱི་འཐུས་ཟམ་
མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། སྱི་འཐུས་ག་ོབོ་བ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། སྱི་འཐུས་ཚ་ེ
རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛིན་ལགས། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། སྱི་འཐུས་གདངོ་འདུས་སྱིད་
འཛོམས་ལགས། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་
ལགས། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤེས་ལགས། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས། མཚན་ཐ་ོད་ེཙམ་ཡྱིན། མ་མཐངོ་བ་ད་ེའད་ཡོད་ན་
བསར་དུ་ཕག་བརྐྱང་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། 
སྱིར་བཏང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ་ད།ེ མང་ཆ་ེཤོས་གཞྱིས་ཆགས་སྐོར་ཆགས་བསྡད་ཡདོ། ས་ོསོར་མཚནོ་པ་
ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་ལ་འབརོ་ནས་ལ་ོཉྱི་ཤུ་ཡས་མས་ཤཤྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་དང་འབལེ་བ་མེད་དུས་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་གཅྱིག་ཀང་འག་ོམ་མོང་། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་ལའང་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཀླད་པ་སྟོང་
པ་ཡྱིན། གཞྱིས་ཆགས་སྐརོ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཤེས་ཀྱི་མེད། ད་ཐེངས་སྱི་འཐུས་ཕགོས་བསདོ་ཀྱི་སྐབས་སུ་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཕར་བལྟ་དུས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་
ནས་དཔ་ེཡག་པ་ོའདུག ད་ེནས་བསྟོད་བསྔགས་སོགས་ཀྱི་རྱིགས་ད་ེའདྱི་ནས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། བསྟོད་བསྔགས་སོགས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེམྱི་མང་ལ་ཕར་སོད་རྒྱུ་ཡྱིན། མྱི་མང་ཚསོ་ཡག་པ་ོའདུག་ལབ་ན་འགྱིག་བསྡད་ཡདོ་པ་རེད། ངས་ད་ེརྱིང་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེ
མ་འགྱིགས་པ་དང་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་མཐོང་བའྱི་སོན་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་བསམས་སོང་། དང་པོ་བརོད་
གཞྱིའྱི་སྒང་ལ་ཐད་ཀར་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། 
ས་ེལྡན་ས་ོནམ་གྱི་སྐརོ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པའོ་ིནང་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ང་ད་ཐངེས་འག་ོཡུལ་ད་ེ
སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་གཞྱིས་ཆགས་རེད། སེ་ལྡན་སོ་ནམ་ད་ེཞྱིང་ཁ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོའདུག ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཕ་ོགསར་
གཉྱིས་འདུག ཁ་ོརང་གཉྱིས་ལ་ཁྱད་ལས་ཀྱི་སོབ་སོང་ཡོད་མཁན་རེད། བུ་གཉྱིས་འདུག ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ད་ེསེམས་ཤུགས་ཧ་ཅང་
ཆནེ་པ་ོདང་ཡག་པ་ོདཔ་ེགནང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཞྱིང་ཁ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དནོ་མེད་བཞག་འདུག བུ་གཉྱིས་ལ་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་
རགོས་པ་རྒྱ་གར་བ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་གཞན་སུ་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ས་ེལྡན་ས་ོ
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ནམ་གྱི་ལས་གཞྱི་སེལ་རྒྱུ་ད་ེགྲུབ་འབས་ཐོན་པ་ཞྱིག་ཕར་བལྟས་ཚ་ེཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པ་ོརེད་འདུག་བསམས་སོང་། སོ་སོའ་ིངོས་
ནས་མཐོང་ཚུལ་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། བུ་གཉྱིས་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་སྐབས་ཐནོ་རས་ག་ར་ེའདེབས་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་
ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན། ལོ་ར་ེརེའྱི་ཐོན་ཁུངས་ཕར་བཙོང་སྟེ་ཚུར་ལ་ཡོང་འབབ་ག་ཚོད་འདུག་ཅེས་དྱིས་དུས། ཁོང་ཚོས་ཡོང་
འབབ་ཅྱིག་འཆད་ཀྱི་འདུག འགོ་སོང་དང་ཡོང་འབབ་ལབ་དུས། ཡོང་འབབ་གང་ཡང་མྱི་འདུག དེ་བས་ད་དུང་ཁོང་ཚོའྱི་ཟླ་
ཕགོས་ད་ེཡང་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་སོད་ཀྱི་འདུག་སྟེ། ཁ་ོརང་ཚོས་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་གྱིས་རང་ཁ་རང་གས་ོཕར་བཞག ད་དུང་གོང་
རག་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོལྟ་འདུག གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་ད་ེཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་
ངོས་ནས་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག་སྟེ། གཞུང་གྱི་འཛིན་སོང་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཐབས་ས་ོཔོ་ཞྱིག་རེད། སེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཞྱིག་བཙུགས་
བཞག་པ་ཙམ་གྱིས་དའེྱི་སྒང་ལ་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་དང་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཆདེ་སོགས་གང་ཡང་མཐངོ་མ་སོང་། ད་ེདངོས་གནས་ཧ་
ཅང་གྱི་ཛ་དག་ཅྱིག་མཐོང་སོང་། དེའྱི་སྒང་ནས་བུ་ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་སེ་ལྡན་ལུད་ཟེར་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འདུག ད་ེདངོས་
གནས་ཧང་སང་རྒྱུ་ཡག་པ་ོའདུག ངས་ད་ེབསམས་སོང་། ས་ེལྡན་ས་ོནམ་ད་ེའབོར་ཆེན་པ་ོདང་རྒྱ་ཁྱབ་ཆེན་པ་ོལག་ལེན་འཁེལ་
གྱི་མེད་ན། སེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ལུད་ད་ེཚགས་ཚུད་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་སྒང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཕན་ཐོགས་པ་
རདེ། ས་ེལྡན་ལུད་ད་ེདངསོ་གནས་དང་གནས་ཚད་ལྡན་བཟ་ོས་འདུག བསྔགས་བརོད་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་ས་ེ
ལྡན་སོ་ནམ་ཡོད་ཟེར་ནས་ཕར་བཞག་ནས་ཞྱིང་ཁ་ཆེན་པ་ོད་ེའཕྲ་ོབརླག་བཏང་བཞག་ན། ད་ེའཕྲ་ོབརླག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
གཉྱིས་པ་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལག་ཤེས་སོང་བརར་ཁང་གྱི་ལས་བསྡམོས་ནང་དུ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། ངས་མཐངོ་
སྣང་ལ་ནྱི་ལ་མངྒ་ལའྱི་སངོ་བརར་ཁང་འད་པ་ོརདེ་མྱི་འདུག གད་སྙྱིགས་གཡུག་སའྱི་སྐོར་རདེ་འདུག དངསོ་པ་ོད་ེཚ་ོཚང་མ་གང་
བྱུང་གཡུག་འདུག སོབ་ཕྲུག་ཁ་ོརང་ཚ་ོཞྱིབ་ཚགས་པ་ོདང་། ད་ོདམ་ཚགས་ཚུད་པ་ོགང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁངོ་ཚོའྱི་ཉལ་
ཁང་དང་། འཛིན་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ས་ོཔོ་དང་། གཙང་ས་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་ཆས་སོགས་གད་སྙྱིགས་
བཞྱིན་གཡུག་འདུག་པ་ལས། དངསོ་གནས་བས་ན་ཕྲུ་གུ་ཚོར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐགོ་ལ་ལབ་དགོས་པ་རདེ་དེ། གང་ཡང་ལབ་
རྒྱུ་མྱི་འདུག གཞུང་རྒྱུ་ལ་གཅེས་སངོ་བས་པའྱི་རྣམ་པ་ཕྲན་བུའང་མྱི་འདུག ཁོར་ཡུག་གད་སྙྱིགས་ནང་དུ་གནས་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ངེད་གཉྱིས་ཀྱིས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཁྱེད་རང་ཚོ་མྱི་ལ་ཕར་མཛེས་བཟོ་བ་རྒྱུ་ཕར་བཞག སོ་སོའ་ིགནས་
སྟངས་དེར་གཅྱིག་ལྟོས་དང་། ཁོར་ཡུག་ཁ་ོརང་གད་སྙྱིགས་ནང་ལ་གནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། སོང་བརར་ཞྱིག་ག་པར་བ་ཐུབ་ཀྱི་
རདེ་བསམས་བྱུང་། ལྷག་པར་དུ་འཛིན་སོང་ཐོག་ཧ་ཅང་ཐབས་ས་ོཔ་ོརདེ། གལ་སྱིད་ལག་ཤེས་སངོ་བརར་ཁང་འདྱི་མུ་མཐུད་ད་ེ
ཉར་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ངསེ་པར་དུ་འགྱུར་བཅོས་ཤྱིག་གཏོང་དགསོ་འདུག འགྱུར་བཅོས་ཤཤྱིག་མྱི་གཏོང་བར་མུ་མཐུད་ད་ེད་ེལྟར་བཞག་
པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་གྱི་འགོ་སོང་བཏང་པ་ད་ེའཕྲ་ོབརླག་མ་གཏོགས་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག མ་གཞྱི་འགན་འཛིན་
གྱིས་གསུང་དོན་ལ། ད་ལྟ་ཁོང་ཚ་ོཡོད་སའྱི་ས་ཆ་དེར་ཆུ་ཧ་ཅང་དཀོན་པ་ོརེད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། ཆུ་དཀོན་པ་ོཡྱིན་ན། 
མཛེས་བཟ་ོདང་མ་བན་ལ་སོགས་ཀྱི་སོང་བརར་ལ་ཆུ་མང་པ་ོདགོས་ངེས་རེད། ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་དང་། ཡང་ན་ཐབས་
ཤེས་གཞན་འཚལོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག 
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གང་ལྟར་ཁོང་ཚོས་འཕྲོད་བསྟེན་གཙང་མ་མེད་པ་ད་ེཆུ་གཙང་མ་མེད་པ་ཁ་ོནར་ཁ་གཡར་གྱི་འདུག ཆུ་གཅྱིག་པ་ོམྱིན་
པ་ད་ེགསལ་པ་ོཡྱིན་པ་མཐངོ་གྱི་འདུག་སྟེ། ད་ེཚའོྱི་སྒང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་པ་ོཞྱིག་བས་ཏ་ེགཟྱིགས་རགོས་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེཧ་
ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། 
རྒན་གས་ོཁང་གྱི་སྐོར། ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཕལ་མ་ོཆ་ེལུགས་བསམ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། ས་ོསོས་གང་མཐོང་བ་ཡར་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ལུགས་ཟུང་གཞྱིས་ཆགས་རྒན་གས་ོཁང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་རྒན་གས་ོཁང་ལ་རྒས་འཁོགས་ས་ོབདུན་ཡོད་ལབ་
སོང་། དེའྱི་ནང་དུ་འགན་འཛིན་དང་བཅས་པ་མྱི་ལྔ་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག མྱི་ལྔའྱི་ནང་མ་བན་དང་ཁ་ལོ་བ་ཚུད་འདུག རྒས་
འཁོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སོགས་ཐོག་ལ་ཆེད་ལས་མཁས་པ་རྐང་གཅྱིག་མྱི་འདུག ཁ་ོརང་ཚོས་གང་གསུང་གྱི་འདུག་ལབ་ན། 
རྒས་འཁོགས་ད་ེཚོས་བཙོག་པ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་གཏོང་བཞག་གྱི་འདུག་ལབ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་མང་དག་ཅྱིག་གསུང་གྱི་འདུག 
ངས་ད་ེལབ་པ་ཡྱིན། རྒས་འཁགོས་ལ་ོན་བགསེ་པ་ོསེབས་པའྱི་སྐབས་ནམ་ཞྱིག་ས་ོསོས་བཙགོ་པ་གང་ལ་གཏོང་དགསོ་ཧ་མྱི་ག་ོ
བའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་བས་ན་ད་ེའདའྱི་དུས་ཚོད་སེབས་ཡྱིན་གྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་ན་ཁྱོད་ཚོས་
ངསེ་པར་དུ་ཧ་ག་ོདགོས་པ་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་གཏོང་དགོས་པ་རེད། རྒན་གསོ་
ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་དཔ་ེཐབས་ས་ོཔོ་རདེ། ས་ེརྒ་ན་འཆྱིའྱི་སྡུག་བསྔལ་ལབ་ཡོད་དུས། རྒན་གས་ོཁང་དུ་སེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་
རྒ་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་ཟེར་བ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རེད་བསམས་བྱུང་། ཕར་བལྟ་དུས་རྒས་འཁོགས་ད་ེཚོས་ཤྱི་རྒྱུ་སྒུག་པ་ཙམ་
ཞྱིག་མ་གཏོགས། འག་ོབ་མྱི་ལ་འདོད་པའྱི་བརྩྱི་མཐོང་དང་ཆེ་མཐོང་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཁ་ལག་ཐེབས་ཆག་ཅྱིག་སད་ད་ེབཞག་
རྒྱུ་མ་གཏོགས། ཁངོ་ཚ་ོམྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཁ་ལག་ཟ་རྒྱུ་ཙམ་མྱིན་པར་གོག་བརྙན་ལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་རྩེད་མ་ོརྩ་ེརྒྱུ་ཡདོ་པའྱི་ཁརོ་
ཡུག་ཅྱིག་བསྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་དན་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒན་གསོ་ཁང་འདྱི་ལ་འཁོར་ཁང་ཆུང་ཆུང་
ཞྱིག་ལས་མྱི་འདུག རྒས་འཁོགས་ཚང་མས་ས་ོསོའ་ིསྡོད་ཁང་ནང་ལ་མཆོད་མ་ེའབུལ་གྱི་འདུག་པས། དེས་སྡོད་ཁང་བཙོག་པ་
བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། མེ་སོན་ཤོར་བའྱི་ཉེན་ཁའང་ཡོད་པ་མཐོང་། དེ་ལས་ཕྱི་ལ་མཆོད་ཁང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ཏེ། ནང་དུ་
མཆོད་མེ་སར་ས་དང་ཆོས་བ་ས་ཞྱིག་ཡོད་ན། རྒས་འཁོགས་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འདུས་ན། ཁོང་ཚོ་སེམས་པ་སྱིད་པོ་དང་
མཚམས་ར་ེམཉམ་དུ་བསྡད་ནས་སམེས་པ་གཡེང་ས་ཞྱིག་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའད་ཞྱིག་བརྒྱབས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་དམ་ཞུས་ཡོད། 
ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ང་ཚའོྱི་རྒན་གས་ོཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེས་ོས་ོལྟ་བུར་མཚོན་ན་སེམས་པ་ཧ་ཅང་ས་ོསོང་། ད་ེའད་བའྱི་འཛིན་
སོང་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་ཐབས་ས་ོཔ་ོརེད་སྙམ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་གཞུང་དང་སྒེར་གཉྱིས་ལས་
གཞུང་གྱི་འཛིན་སོང་ད་ེདངོས་གནས་ཐབས་ས་ོཔོ་རེད་འདུག ཚགས་ཚུད་པ་ོམྱི་འདུག འདྱི་ནས་ལབ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེསྱི་ཚོགས་
ནང་གྱི་སོན་གནས་མ་འགྱིགས་པ་དེ་ཚོ་ལབ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་རྒན་གསོ་ཁང་གྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེངེས་པར་དུ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག གཙང་མ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག རྒས་འཁོགས་ད་ེཚོའྱི་ནང་རྒས་
འཁགོས་ད་ེདག་བསྡད་ནས་ཤྱི་སྒུག་ཙམ་མྱིན་པར། དངསོ་གནས་དང་གནས་ས་ོས་ོའཚ་ོབ་རལོ་བསྡད་ཡདོ་པ་དང་། མྱི་ཚ་ེའདྱིའྱི་
སྒང་ནས་དོན་སྙྱིང་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེའད་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེདང་འཕྲསོ་ཏ་ེཕག་རོགས་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཀང་ཞུས་སོང་། སྱིར་བཏང་དེའྱི་སྐོར་ལ་ང་ལ་ད་ེཙམ་རྒྱུས་མེད། བལ་ཡུལ་གྱི་རྒན་གས་ོཁང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་
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གསུངས་སོང་། ཞྱིབ་ཕྲ་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེབལ་ཡུལ་གྱི་རྒན་གས་ོཁང་ད་ེག་ར་ེའགྱིག་གྱི་མེད་དམ། ངས་ལྷ་ོ
ཕོགས་ཀྱི་རྒན་གསོ་ཁང་གྱི་འཛིན་སོང་ད་ེམཐོང་ཡོད་པ་རེད། བལ་ཡུལ་རྒན་གསོ་ཁང་ད་ེའཛིན་སོང་ཡག་པ་ོམེད་པ་དང་རྒས་
འཁོགས་ད་ེཚོར་གཅེས་སོང་ཡག་པ་ོབེད་ཀྱི་མེད་པ། ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ནས་འཐུས་ཤོར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའག་ོཡྱི་ཡོད་ན། འགན་འཛིན་
བར་ེདགོས་པ་རེད་ལ་གཞུང་གྱིས་ཀང་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་དགསོ་པ་རདེ་མ་གཏོགས། དངོས་གནས་དང་གནས་རྒན་གས་ོཁང་ད་ེ
ཡག་པ་ོཞྱིག་ཉར་བསྡད་ཡོད་ན། ངས་བལྟས་ན་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ད་ེདཔ་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། བརྩྱི་དགོས་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་རྣམ་པ་རྒྱུན་ལས་རདེ་མ་གཏོགས། གཞན་སྱི་འཐུས་ཚོར་ནམ་རྒྱུན་ལས་ཀ་མྱི་འདུག ངའྱི་མཐོང་སྣང་ལ་ས་ོསོར་
རྒན་གས་ོཁང་གྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་རྒན་
གས་ོཁང་བདག་ཉར་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེམུ་མཐུད་ད་ེབསྐ་ོགཞག་དགོས་མྱིན་སྐོར་ལ། གཙ་ོབ་ོརྒན་གས་ོཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་
གཞྱིགས་ནས་ལྟ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག ངས་སྐད་ཆ་ད་ེབཤད་དུས། གང་ཟག་ལ་མ་རནོ། དནོ་
ལ་རནོ་ཞསེ་པ་ལྟར་གང་ཟག་ལ་བལྟས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་པ་མེད། གཙ་ོབ་ོདནོ་ལ་བལྟས་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། 
མཉམ་འབེལ་གྱི་སྐོར། སྱིར་བཏང་མཉམ་འབེལ་གྱི་སྐོར་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ནུས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ད་ེཚ་ོདགའ་
དགསོ་པ་ཞྱིག་དང་དཔ་ེཡག་པ་ོའདུག ཡྱིན་ཡང་ང་ལ་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། མཉམ་འབལེ་ད་ེགཞུང་གྱི་འཛནི་སངོ་འགོ་ལ་ཡོད་
ས་མ་རེད། གཞུང་དང་མཉམ་འབལེ་གཉྱིས་འབལེ་མེད་ཡྱིན་ས་རེད། མཚམས་མཚམས་མཉམ་འབེལ་དང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་
གཉྱིས་མཉམ་འབེལ་ཤུགས་ཆེ་བའྱི་བཟ་ོལྟ་འདུག ཚོར་བ་ད་ེའད་ཞྱིག་སེབ་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མཉམ་འབེལ་ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་
ལྷག་བསམ་ཡོད་མཁན་གྱིས་འཛིན་སོང་གནང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་དེ། མ་འོངས་པར་མཉམ་འབེལ་སོ་སོ་སྒེར་དོན་དང་སོ་སོ་
གཅྱིག་པུ་མ་གཏོགས་བསམ་བ་ོམྱི་གཏོང་མཁན་ཞྱིག་གྱི་ལག་ཏུ་ཤོར་བ་ཡྱིན་ན། སྒེར་གྱི་རྒྱུ་དངོས་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག མཉམ་འབེལ་ད་ེངེས་པར་དུ་གཞུང་གྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་ལ་ལེན་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་
གྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག 

རྒས་གས་ོཁང་གྱི་སྐོར་ལ་བསར་དུ་དཔ་ེཞྱིག་བཞག་ནས་བཤད་རྒྱུར། རྒན་གས་ོཁང་གྱི་ཉ་ེའགམ་དུ་སྒེར་གཉརེ་དབང་
པ་ོསོན་ཅན་གཅེས་སོང་ཁང་ཞྱིག་འདུག དབང་པ་ོསོན་ཅན་གཅེས་སོང་ཁང་འདྱིར་ཕྲུ་གུ་དབང་པ་ོསོན་ཅན་ ༣༥ དང་། ལས་
བེད་མྱི་སྣ་ ༤༥ འདུག གཅེས་སོང་ཁང་འདྱི་ནྱི་འཛིན་སོང་ཚགས་ཚུད་དང་། ཁོར་ཡུག་གཙང་མ། མཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་
ཞྱིག་རེད། ཁོར་ཡུག་དེའྱི་ནང་ལ་སེབས་དུས་སེམས་པ་སྱིད་པོའ་ིསྣང་བ་ཤར། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒན་གསོ་ཁང་ད་ེལྟ་བུ་འཛིན་སོང་
གནང་སྐབས། དབང་པ་ོསོན་ཅན་གཅེས་སོང་ཁང་ལ་དཔ་ེབལྟས་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགོས་རྱིགས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱུ་དང་། 
འཛིན་སོང་ཚགས་ཚུད་གཏོང་དགོས་རྱིགས་ཚགས་ཚུད་གཏོང་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། སྒེར་པ་གཅྱིག་གྱིས་འཛིན་སོང་
ཚགས་ཚུད་གནང་ཐུབ་པ་ད།ེ གཞུང་གྱིས་ད་ེབས་གནང་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་སྐརོ། སྱིར་བཏང་ངས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟབོས་སྐརོ་ལ་བཤད་དུས། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟབོས་དང་ཐབོ་ཐང་
སྐོར་ལ་འཆད་མཁན་མྱིན་ལ་དགའ་པོའང་མེད། བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་མཁན་ཞྱིག་ཀང་མྱིན། བུད་མེད་ཐོབ་ཐང་མྱི་དགོས་
ལབ་མཁན་གས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ེརྱིང་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དེ། བུད་མེད་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་ང་ཚ་ོལ་ཡར་ར་ེབ་ཆེན་པོ་
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རྒྱག་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ད་ེབདེན་པར་བཟུང་ནས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས ༡༢ 
ལ་བུད་མེད་སྒེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོད་ེབུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོར་བཟོས་བཞག་པ་ད་ེརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་བུད་
མེད་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་གསུང་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་ད་ེཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་
བུད་མེད་ཀྱི་སྒེར་ལངས་ཉྱིན་མ་ོད་ེལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་བུད་མེད་ཚ་ོསོ་སོའ་ིརང་སོག་བོས་བཏང་སྟ་ེང་ོརྒོལ་བས་པའྱི་ཉྱིན་མ་ོཞྱིག་
རེད། ཉྱིན་མ་ོད་ེཆབ་སྱིད་ང་ོབོ་ལྡན་པ། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་དོན་སྙྱིང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་ད་ེཆབ་སྱིད་ཀྱི་ང་ོབ་ོཞྱིག་ལ་བརྩྱིས་
ནས་དུས་དན་སྲུང་བརྩྱི་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་མ་གཏགོས། འདྱི་བུད་མེད་ཉྱིན་མ་ོཟེར་ནས་དགའ་དགའ་ས་ོས་ོབས་ན་
རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཟེར་བ་ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་དགོས་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་
འདུག ང་ཚ་ོལ་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོདགསོ་ན། འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོསོགས་མང་མ་དགས་ནའང་ཉུང་དགས་ཀྱི་མྱི་
འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ལ་ང་ཚ་ོབུད་མེད་ཀྱི་སྒེར་ལངས་ཉྱིན་མ་ོད་ེགཞུང་འབལེ་གྱི་མཛད་སྒ་ོལ་བཟ་ོརྒྱུར་ར་ེསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་ད་ེརདེ་འདུག སྦྱིར་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༧༥ ཞྱིག་བར་
ལམ་གསར་བསྐྲུན་བས་ཏེ་བགོ་བཤའ་བརྒྱབས་ཟྱིན་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་གོག་འཁྱིད་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏོགས་ཚང་མ་
བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན་ཞེས་འཁདོ་འདུག སོང་ཙང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁང་པ་བག་ོབཤའ་བརྒྱབས་པ་ཚང་མ་ཚར་བ་རེད། ལ་ོགཅྱིག་འཁོར་
གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ནག་ཁུང་ནང་ལ་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ་དམ་གང་འད་རདེ་ཅསེ་འདྱི་ཞུས་སངོ། རྩ་བའྱི་ལས་འཆར་འདྱི་ལས་ས་
པ་ོཞྱིག་རྩ་བ་རང་ནས་རདེ་མྱི་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཡུལ་མྱི་ཚ་ོདང་མང་པ་ོབསྟུན་དགསོ་ཀྱི་འདུག ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་མྱི་ཚསོ་
མཐུན་འགྱུར་གནང་དང་མ་གནང་གྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཕྲད་སོང་། གོག་འཁྱིད་རྒྱུ་ད་ེདངུལ་སད་ད་ེཕལ་ཆེར་ལོ་འག་ོཡྱི་
ཡོད་པ་རེད་ད།ེ གང་ལྟར་ནང་ཁུལ་གྱི་མྱི་ཚསོ་བསམ་ཤེས་མ་ཐུབ་པ་ཟརེ་ནའང་འད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་
ཕྲད་པ་རེད་ད།ེ ཕྲད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་གཏུགས་སྔ་རསེ་བས་བབས་ལ་བལྟས་ནས་གགོ་ཆ་ཚང་
ཁྱིད་ཟྱིན་པ་རདེ། དུས་ཡུན་ཏགོ་ཙམ་འགོར་བ་རདེ། འདྱི་འགོར་བའྱི་རྱིང་ལ་འཕྲལ་སེལ་གྱི་གོག་འཐནེ་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་རདེ་
མ་གཏོགས། ས་སྣུམ་སར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ལམ་ཉྱི་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་བྱུང་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས་རྩ་བ་རང་ནས་བྱུང་མདེ་
པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

སྦལེ་ཀོབ་ལ་ཁང་པ་གཅྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ས་ཆ་ད་ེཚ་ོབརན་པ་ོམེད་པ་དང་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གཟྱིགས་
གནང་འདུག སོང་ཙང་རྩ་བའྱི་ད་ེརང་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། སྦལེ་ཀོབ་ཀྱི་ས་གནས་ལ་ཆར་དུས་སྐབས་སུ་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན། ལམ་
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གྱི་གཡས་གཡོན་དུ་ཕལ་ཆརེ་འདམ་བག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། སོང་ཙང་སྐབས་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་འཁལེ་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་སྒང་ལ་
ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཁང་པ་རྒྱག་སའྱི་ས་ཆ་འདྱི་གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོརང་གྱི་ཐོག་མའྱི་འཆར་གཞྱི་བས་པ་དང་ཕལ་ཆརེ་
ཏགོ་ཙམ་འཁྲུགས་བསྡད་པའྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་བསྡད་འདུག ང་ཚོས་ས་ཆའྱི་གནས་སྟངས་དང་ས་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་སྟེང་ལ་ཁང་
པ་བརྒྱབས་ན་མ་འངོས་པར་དཀའ་ངལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་ཚོད་དཔག་བ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ས་གང་ཡོད་
བཞྱིན་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགའ་དགའ་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་ད་ེཐོབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཧ་ཅང་ལེགས་པ་ོརེད་དན་ནས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་
འག་ོའཛུགས་རྒྱུ་བས་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཁང་བཟ་ོམཁས་པ་དང་ (Engineer) ད་ེཚ་ོཚང་མ་གདན་འདེན་ཞུས་ཏ་ེས་ཆ་
ཚང་མར་བལྟས་ནས་གནས་བབས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། 
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་སོན་ཆ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་ནས་ཚུར་གསར་དུ་འབོར་
བཞྱིན་པ་ཚོའྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་གང་བྱུང་ཡོད་མེད་ད་ེགསལ་པ་ོཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། གང་ལྟར་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་
པར་ད་ལྟ་རྒྱག་བཞྱིན་པའྱི་ཁང་པའྱི་ས་ཆའྱི་གནས་བབས་འདྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ཁང་པ་དེ་ཚོའྱི་ཀ་བ་སོང་
སྟངས་དང་བེད་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ས་ཆའྱི་གནས་བབས་རང་ལ་ལྟོས་ཏ་ེཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆ་ཚང་བཟོས་ཡོད། འདྱི་
བཟོས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་ད་ེའདའྱི་མ་འོངས་ཉནེ་ཁར་བརྩྱིས་ཏེ། བཞུགས་འདདོ་མེད་མཁན་འགའ་ཡོད་ན་ཐ་ོཁུངས་ནང་ནས་མར་
རང་བཞྱིན་གྱིས་ཐོན་གནང་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་སོད་དགོས་ས་མང་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། སོང་ཙང་འདྱི་རེས་མ་ཉེན་ཁ་ཆགས་ཀྱི་
འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་བསྡད་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་ང་ཚོར་མཚན་ཐ་ོགནང་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཀང་དགའ་ཞྱིང་ས་ོབའྱི་ངང་ནས་
ཡར་རྩྱིས་བངས་ཏེ། མ་ཐབོ་མཁན་གཅྱིག་ལ་ཕར་འབུལ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། གཞུང་ནས་
དཀའ་ལས་དེ་ཙམ་བརྒྱབས་ཏེ་གནང་པ་འདྱི་བཀའ་དྱིན་བསམ་ཤེས་བས་ཏེ། འདྱི་ལས་ལྷག་པ་ང་རང་ཚོ་སབས་བཅོལ་གྱི་
གནས་བབས་ནང་ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་ལས་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱི་གནང་པ་ད་ེཡང་ཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་སྟ་ེབཞུགས་
མཁན་ཡོད་ན་འབུལ་རྒྱུ་རེད། འདྱི་ཉེན་ཁར་བརྩྱིས་ཏེ་བཞུགས་འདོད་མེད་ན། ད་ོབདག་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཐ་ོད་ེཡར་གནང་པ་
ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཀང་མ་ཐོབ་མཁན་སུ་ཞྱིག་འདུག སད་དགོས་ས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་སྟབས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་
བཞེས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་རདེ་དན་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་
བཀའ་བནོ་མཆགོ ཏགོ་ཙམ་དབུ་བཞུགས་གནང་རགོས་གནང། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འཕྲོས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ལྷག་མ་དེ་ཚོ་སང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་འཁུར་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན། སང་སྔ་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་
ཚགོས་གསངེ་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞྱི་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ 
ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཉྱིན་གསུམ་པ་ད་ེཆགས་ཡོད། ད་ེརྱིང་སྔ་ད་ོདྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་
དང་པ།ོ ལས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་དང་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དནོ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལོའ་ིལས་བསྡམོས་
ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ལན་འདབེས་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ འཕྲསོ་
ད་ེགསུང་གནང་རགོས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་བཀུར་འོས་གཅྱིག་གྱིས་དྱི་བ་གནང་པའྱི་ལན་དེ་ངས་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་ཁ་སང་གསལ་
བཤད་ཞུས་ཟྱིན་མོད་བསར་དུ་བསར་ལྡབ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་དང་པ་ོད་ེསྦྱིར་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༧༥ གསར་རྒྱག་གྱི་
ལས་གཞྱི་འདྱི་ཆ་ཚང་བསྒྲུབས་ནས་ལ་ོགཅྱིག་གོང་དུ་ཁང་པ་བག་ོསདོ་བདེ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་རདེ། སྐབས་འདྱིར་ཁང་པའྱི་
ནང་ལ་རྩ་བའྱི་གོག་འཐེན་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏོགས། ལས་ཀ་མཇུག་སྱིལ་བ་རེད། གོག་འཐེན་རྒྱུའྱི་ཐད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
འགོག་རྐྱེན་སྣ་མང་ཞྱིག་ཕྲད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་ཙམ་འགངས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་སོང། དེའྱི་ནང་ནས་ཕྱི་དང་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་འགོག་རྐྱེན་ནང་ནས་ནང་གྱི་འགོག་རྐྱེན་ད་ེཤུགས་ཆེ་འཕྲད་ད་ེདུས་ཐོག་ལ་
གོག་འཐེན་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེའད་ཆགས་སོང། གང་ལྟར་སྟབས་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་བར་ལམ་གཞྱིས་ཁང་ཚང་མའྱི་ནང་
ལ་གགོ་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་འཐནེ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞསེ་འདྱི་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 

ད་ེནས་སྦལེ་ཀོབ་ལ་བོད་ནས་ཚུར་གསར་དུ་ཕབེས་མཁན་ཚརོ་སྡོད་ཁང་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༨༠ ཙམ་ཞྱིག་ལ་སྡོད་ཁང་བསོན་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོས་ཆ་བརན་པ་ོམེད་པ་དང་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་གཅྱིག་གནང་སོང། སྐབས་ད་ེདུས་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་གཟྱིགས་སྐོར་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཆར་ཞོད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཆར་ཞོད་ཀྱི་དུས་དེར་གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི་ས་ཆ་གང་དུ་ཕེབས་རུང་ཆར་པ་རྒྱག་སའྱི་ནང་ལ་ས་ཆ་འདམ་བག་ཡོད་པ་ད་ེའད་མ་གཏོགས། དམྱིགས་བསལ་གྱི་
ས་སྐམ་པོ་འད་ཞྱིག་གཟྱིགས་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ས་ཆ་དེ་ཚོ་ཐོག་མར་
གདམ་པའྱི་སྐབས་ང་ཚ་ོས་ཆའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་མ་འངོས་པ་ན་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོད་ེའད་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་རདེ་བསམ་པ་ཞྱིག་
ང་ཚོའྱི་བསལ་བོའ་ིནང་ལ་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཁྱད་ལས་པ། ཁང་བཟོ་མཁས་པ་ཟུར་དུ་ཆེད་འབོད་བས་ནས་ག་སད་ད་ེལས་ཀ་
བསྐུལ་སའྱི་མྱི་ཁྱད་ལས་པ་ཟུར་དུ་གས་ཡོད་པ་ཡྱིན་སྟབས། ས་ཆ་ད་ེཚའོྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ་བརག་དཔྱད་བས་ཡོང་སྐབས་
ད་ེཙམ་གྱི་སོན་གནད་ཡོད་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་གསུངས་མ་སོང། འདྱི་མ་གསུངས་པ་ཡྱིན་སྟབས་ང་ཚོའྱི་ཐགོ་མའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་
བཀདོ་བཞག་པ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཨར་པ་ོབརྒྱབས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་ཏ་ེཨར་པ་ོའག་ོའཛུགས་ཞུས་
པ་རེད། ཨར་པ་ོའགོ་འཛུགས་ཞུས་ཚར་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་སྐབས་ལ་ཆར་དུས་ཚུགས་ད་ེའདའྱི་རྐྱེན་པས་འདམ་བག་མང་པོ་ཞྱིག་
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ལངས། ས་ནག་པ་ོརདེ་ཟེར་བ་དང་། ས་ནག་པ་ོད་ེབརན་པ་ོཡོད་མ་རདེ་ཟེར་རྒྱུ་དང་གང་ལྟར་ད་ེའདའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་རྱིང་ཙམ་
ཐུང་ཙམ་གྱི་བཀའ་མོལ་གེང་མཁན་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། རེད་ད་ེབྱུང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་འགན་འདྱི་ཆ་ཚང་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁྱེར་ནས་བསྡད་ཡདོ་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་གནས་སྟངས་སྱི་ཚགོས་ནང་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག གང་འད་རེད་དམ་ཞེས་ཁང་བཟ་ོམཁས་པ་དང་ག་ོབསྡུར་བས་སྐབས། ས་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་རྩ་བའྱི་འདྱི་རདེ་འདུག་
སྟ།ེ སའྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ལགས་གཏོང་ཕོགས་རདེ། ཨར་འདམ་ cement བླུགས་ཕོགས་རདེ། ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་
འདྱི་ཕྲན་བུ་ཙམ་གྱི་འགོ་གོན་འཕར་མ་ཕྲན་བུ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ད་ེཕུགས་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཁང་བཟོ་
མཁས་པ་རང་གྱིས་གང་ལྟར་ཁས་ལེན་གནང་པ་གཞྱིར་བཟུང་ལས་གཞྱི་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དངུལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ད་ེཚོ་ཆ་ཚང་གྲུབ་སྟེ་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥་་་༦ པའྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་ལས་ཀ་
ཚང་མ་མཇུག་སྱིལ་བར་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ཁ་སང་གོང་དུ་གསུངས་སོང།  ཁང་པ་ད་ེཚོའྱི་ནང་འདྱི་བསྡད་པ་
ཡྱིན་ན་སོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་དང་འགན་ལེན་མ་བཟོད་པ་དང་ད་ེའདའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་ད་ེའད་ཡོད་ན། ང་ཚོར་མཚན་ཐ་ོ
གནང་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་འདྱི་ཕྱིར་འཐེན་བེད་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་གཞན་ལ་ཁ་བསྒྱུར་བེད་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་
ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་གཅྱིག་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕྱི་ནས་ཡོང་སྟེ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ས་ཆ་ཉོས་པ་དང་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་
གང་ལ་གང་འཚམ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནང་འཆར་གང་ཡོད་རདེ་ཅསེ་བཀའ་
འདྱི་ཕབེས་པ་ཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་དྱི་བ་ད་ེའད་ཡོང་མྱིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་
ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་དགོངས་སྐོར་ཞུ་དགོས་པ་ཡོངས་རོགས་ཞུས་ཏེ། ད་ལྟ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་བཟོས་པའྱི་
ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་འོག་ནས་མ་འོངས་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ས་ཆའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་བསར་ཞྱིབ་བེད་རྒྱུ་
ཞྱིག་ཡྱིན། ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་ལས་ཀ་འག་ོའཛུགས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ན་ནྱིངས་སྱིམ་ལ་ནས་བས་ཏ་ེའག་ོབཙུགས་
རདེ། ད་ེནས་ཚ་ེརྱིང་དོན་ལྡན་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེད་ེསྔ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁངོས་སུ་སེབས་ཐུབ་མ་ཐུབ་པ་དང་། ད་ེ
འདའྱི་ཆ་རྐྱེན་མང་པ་ོཞྱིག་བཏོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ལ་ས་གནས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་རྩྱིས་ཕུལ་ཐུབ་མ་ཐུབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་
མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་པ་རདེ་ད་ེབར་ལམ་ཁ་ོརང་ཚསོ་ར་ེབ་བས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ས་ཆ་མྱིང་འགྱུར་བདེ་རྒྱུས་མཚནོ་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེ
ཚ་ོཆ་ཚང་ཁྱིམས་མཐུན་ཐགོ་ནས་དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཐགོ་ལ་བཟསོ་ཏ་ེགཞྱིས་ཆགས་ད་ེཡོངས་རོགས་
ནང་སྱིད་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་རྩྱིས་ལནེ་བསྒྲུབས་པ་རེད། རྩྱིས་ལེན་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་དཔརེ་ན། ཚ་ེརྱིང་དནོ་ལྡན་གྱིང་ལྟ་བུར་ཆ་མཚནོ་
ན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཐོག་མའྱི་གཞྱིས་ཆགས་སོད་སའྱི་མྱིའྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཐམ་པ་ཧ་ལམ་ཡོད་པ་མ་རེད། ནང་ཁུལ་ལ་
གཞྱིས་ཁང་ཉ་ོའཚོང་བས་ཏ་ེས་ཆ་གཞན་པའྱི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས་གཞྱིས་ཆགས་མེད་ཅེས་ཐ་ོགཞུང་སོད་མཁན་ཁོངས་སུ་
ཡོད་སྱིད་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་ཚེ་རྱིང་དོན་ལྡན་གྱིང་གཅྱིག་རེད། བདེ་སྱིད་གྱིང་གཉྱིས་རེད། (clement 
town) གསུམ་རེད། ད་ལྟ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ཐོག་ཡྱིན། སོང་ཙང་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་གོས་ཚགོས་ནས་གཏན་འབེབས་བཟསོ་པའྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གང་ལྟར་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ལག་ལེན་
འཁལེ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩནོ་ཆ་ཚང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
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བང་ཕོགས་ཁུལ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ཆ་ཚང་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ལྷ་ོཕོགས་ལ་འགོ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་
འག་ོབཞྱིན་ཡདོ། འདྱི་འག་ོདགསོ་པའྱི་གནད་འགག་གཙ་ོབ་ོའདྱི་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། ང་ཚརོ་དངུལ་མ་ཐབོ་པའྱི་སྐབས་
ལ་དངུལ་འཐོབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཧ་ཅང་གྱི་ཤུགས་ཆེ་བས། དངུལ་ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་ཨར་པོ་དེ་བརྒྱབས། ཨར་པོ་
བརྒྱབས་ཏ་ེཁང་པ་བག་ོསོད་ཟྱིན་པའྱི་མཚམས་དེར་ང་ཚ་ོདཀའ་ངལ་ཅན་རྣམས་ལ་གཞུང་གྱིས་དགོངས་བཞེས་གནང་པ་ད་ེཧ་
ཅང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་འགྱིག་མྱི་འགྱིག་དང་བཟ་ོལྟ་དང་སྤུས་ཀ་དག་ལོད་སོགས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་མང་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་
གནས་བབས་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། 
སྔ་འཕྲོས་རྱིང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ཨར་པོའ་ིལས་གཞྱི་འདྱི་ཆ་ཚང་མཇུག་སྱིལ་བའྱི་མཚམས་ལ་ང་
ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསར་དུ་དངུལ་མེད་སར་དངུལ་ཐབས་ཤེས་བེད་དགོས་པ། ས་མེད་སར་ས་ཉོ་
དགོས་པ། ཨར་པ་ོརྒྱག་དགོས་སར་ཨར་པ་ོརྒྱག་དགོས་པའྱི་ལས་དོན་ད་ེསྔ་འཕྲོས་མཚམས་འཇོག་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ེམཚམས་
འཇོག་བེད་པའྱི་མཐའ་མ་དེར་ལེའུ་གཉྱིས་པ་ད་ེང་ཚོས་གོམ་པ་གང་གྱི་ཐོག་ལ་ས་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་མྱི་
སྡོད་མྱི་སྡོད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་པ། ས་ཁང་སྟོང་པར་ལུས་པ། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་དེ་ཚོ་ལ་
བསར་དུ་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་བས་ནས། ས་ཁང་སྟོང་པ་ག་ཚོད་ལྷག་གྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་ཟེར་མཁན་དང་། 
མག་ོབཅུག་ས་འཐབོ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཁང་པ་སོད་རགོས་བོས་ཟརེ་མཁན་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཞྱིག་འབོར་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་ནང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོའ་ིནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་འཚོ་གནས་ཐུབ་པ་ལ་མྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
རདེ། མྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་ཆགས་འཚ་ོམྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་སྟབས། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྱིམ་
པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་ལྟ་བུ་བརྩམ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་གཅྱིག་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ད་ེརྱིང་སྙན་གསན་ཞུ་འདོད་བྱུང་
སོང། 

ད་ེབཞྱིན་དུ་དབུས་ལ་ལས་ཤག་མང་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ཡོད་རེད། ལས་ཤག་དེ་ཚོ་བརྒྱབས་ཟྱིན་རེས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་
མཚམས་ལ་ཆུ་ཐྱིགས་འཚོག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཡོངས་གགས་རེད། ལས་ཤག་གསར་པ་བརྒྱབས་ཏ་ེལོ་
གཅྱིག་མ་ཕྱིན་གོང་ནས་ཆུ་འཚགོ་གྱི་མྱི་འདུག རྩྱིག་པ་གོག་ཡོང་གྱི་འདུག སྒང་ནས་ཆུ་འཛུལ་ཡོང་གྱི་འདུག གཅྱིག་གཅྱིག་བདེ་
ཀྱི་ཟརེ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཡོངས་གགས་ཡྱིན་པ་རེད། གང་ལྟར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཁང་པའྱི་ནང་ལ་འགྱིག་ཤོག་བཀབ་
སྟེ་སྡོད་མྱི་ལོད་པ་ཐྱིགས་པ་བརྒྱབས་ཏེ་སྡོད་མཁན་ད་ེའད་ཡོད་པ་གཅྱིག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་སུས་ཀང་སྙན་
གསན་ཞུ་མཁན་འབོར་མ་བྱུང། ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོས་ཁང་རེད། ནང་སྱིད་ཐོག་ནས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལཐུགས་ཞྱིབ་ནན་པ་ོ
གནང་པའྱི་སྒ་ོནས་སྐབས་བབས་ཀྱི་བཟ་ོབཅོས་གང་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ངསེ་པར་དུ་བཟ་ོབཅོས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་
འདྱི་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོབཞུགས་སའྱི་མདུན་དེར་ཤྱིང་སྡོང་གཅྱིག་དང་གཤམ་དེར་ (TCRC) ཐད་ཀ་
དརེ་ཤྱིང་སྡངོ་གཅྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་འདྱི་ང་ཚསོ་དན་པ་གཞྱིར་བཟུང་མྱུར་དུ་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའྱི་གནས་བབས་ཤྱིག་
ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཤྱིང་སྡོང་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་འདྱི་དེང་སང་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་འདྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིས་དབང་བསྒྱུར་
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བས་པའྱི་ལམ་ལུགས་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་ང་རང་ཚ་ོསྡོད་སའྱི་ས་ཆའྱི་སྒང་ལ་དཔེར་ན། ཤྱིང་སྡོང་
གཅྱིག་གཅོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཤྱིང་སྡོང་ད་ེརྱིགས་གང་དང་གང་ཡྱིན་པ་དང་། གཅོད་ཆོག་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་དང་གཅོད་མྱི་
ཆོག་པའྱི་རྱིགས་མང་པ་ོའདུག དེའྱི་ནང་ཚན་ནས་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་ཤྱིང་སྡོང་གང་ཡྱིན་པ། ཞུ་མྱི་
དགོས་པ་གང་ཡྱིན་པ། ད་ེའདའྱི་གནད་འགག་མང་པ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང། ཁྱིམས་མཐུན་ངང་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་སྟབས། 
གཞུང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་བར་ལམ་དེ་འད་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་གནང་འདུག  ཤྱིང་སྡོང་གཅོད་རྒྱུ་དེ་ཚོའྱི་
རྱིགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་འདྱི་ལས་ས་པ་ོཞྱིག་རྩ་བ་རང་ནས་རེད་མྱི་འདུག ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྒ་ོརའྱི་ནང་ལ་བཀའ་གནང་པ་
གཞྱིར་བཟུང་དངོས་སུ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཡོང་སྐབས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཤྱིང་སྡོང་སེས་སའྱི་ས་ཆ་འདྱིའྱི་བདག་
དབང་སུའྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་འདྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ལམ་ནས་ཁུངས་སེལ་གཅྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁུངས་སེལ་བ་རྒྱུ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་
འདྱི་བར་ལམ་གྲུབ་པ་རེད། ཆ་ཚང་ཁུངས་སེལ་བེད་ཐུབ་པ་རེད།  ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ས་ཐོག་ལ་རེད་འདུག་
ཅེས་ཁུངས་སལེ་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་དུས། རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་འདྱི་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་ཏ་ེང་ཚའོྱི་ས་ཁང་གྱི་
རྒྱ་གར་གྱི་ (Revenue) ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་ས་ཁང་གྱི་བདག་དབང་འདྱི་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡདོ། ས་ཆ་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་
ལ་ཤྱིང་སྡོང་དེ་འད་བ་སེས་འདུག སོང་ཙང་ཤྱིང་སྡོང་རྱིགས་འདྱི་དང་འདྱི་རེད་འདུག་པས་གཅོད་ཆོག་དང་མྱི་ཆོག་ཟེར་བའྱི་
བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེགཞྱི་ནས་འག་ོརྒྱུ་དང་། ད་ེནས་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཁ་ོརང་ཚ་ོཡར་ཡོང་ནས་ཤྱིང་ནགས་ཀྱི་རྱིགས་འདྱི་གང་
རདེ་འདུག་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཏག་ཏག་རེད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་ཐགོ་ནས། མཐའ་མ་ད་ེལ་བཀའ་
འཁལོ་སད་གཅོད་དགོས་པ་རྱིགས་གཅྱིག་ཁ་ོརང་ཚསོ་གཅོད་ཀྱི་རདེ། ང་རང་ཚསོ་གཅོད་ཟེར་བ་རྱིགས་གཅྱིག་ང་ཚསོ་དང་ལེན་
བདེ་དགོས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་འད་མང་པ་ོཞྱིག་འགྱིམ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐགོ་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ལུས་པ་ཞྱིག་རདེ་
མ་གཏོགས། ལས་བདེ་རྣམ་པ་ཚ་ོཡར་མར་ཕབེས་པའྱི་མཚམས་ལ་སོག་མ་ཤོར་བར་དུ་ང་ཚསོ་ཆདེ་དུ་དམྱིགས་ནས་སོག་ཤོར་
བའྱི་དནོ་དུ་བསྒུགས་ནས་བཞག་པ་གཏན་ནས་མྱིན་ཞསེ་འདྱི་གསལ་པ་ོཞུ་འདདོ་བྱུང། 

བར་ལམ་ས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་རྒས་ཡོལ་བཏང་གནང་པ་རེད། ཏགོ་ཙམ་ལས་ཀ་ལས་གཞྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་འག་ོ
མུས་ཡྱིན་སྟབས་ཟླ་བ་འགའ་ཞྱིག་ཕར་འགངས་བས་ན་ཟེར་ནས་ཕར་འགངས་བ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་བྱུང་པ་རེད། 
ཕར་འགངས་བེད་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་གཙོ་བོ་ང་ཚོའྱི་དགོངས་པ་ག་རེ་བཞག་པ་རེད་ཅེ་ན། འདྱིར་ཨར་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་
བཙུགས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་ལས་དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་རྒྱུས་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཏོག་ཙམ་
བཞུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ལས་ཀ་ད་ེག་འགྱིག་པ་ོཡོང་བའྱི་དགངོས་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་བཞསེ་པ་རདེ་ད་ེའདྱི་ར་ེབ་བས་པ་གཞྱིར་བཟུང་
ལས་དནོ་ཚགས་ཚུད་མ་ཚུད་སྣ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་བྱུང་སོང། སོང་ཙང་འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་སལེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་དྱི་བ་གཅྱིག་ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་གྱི་ཚ་ེརྱིང་རྒན་གསོ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་བསར་བསྐོས་སྐོར་ལ་རེད་འདུག  འདྱི་
བསར་བསྐོས་གནང་ཕོགས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཔེར་ན། ན་ནྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ པའྱི་ཚེས་ ༦ ལ་ཁ་ོརང་གྱི་ཆོད་གན་དུས་
ཚོད་ད་ེཚང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཚང་གྱི་ཡོད་སྟབས་ང་ཚོས་ཟླ་གཉྱིས་ཀྱི་གོང་ལ་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ད་ེཟླ་གཉྱིས་ཚང་གྱི་
འདུག སོང་ཙང་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གྱིས་ཞེས་ཟླ་གཉྱིས་སྔོན་ནས་ཡྱིག་ཆུང་ཕུལ་བ་ཡྱིན། 
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བལ་ཡུལ་ས་གནས་རང་ནས་འགན་འཛིན་བསྐ་ོགཞག་གནང་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་འབད་བརྩོན་གང་འཚམ་གནང་འདུག ཡྱིན་
ནའང་འདྱི་ཡྱིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱུང་མྱི་འདུག ད་ེམ་ཐུབ་དུས་ང་ཚ་ོཕར་ཚ་ེརྱིང་རྒན་གས་ོཁང་ལ་འགན་འཛིན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་ལ། གསོལ་ཕོགས་ཤྱིག་ཀང་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ནས་ཕར་ཕོགས་ལ་འགན་འཛིན་
ཚད་ལྡན་རག་གྱི་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟའྱི་འགན་འཛིན་དེ་རང་འཇགས་བསྐོ་གཞག་བ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་
ཐགོས་ཧ་ཅང་ནས་འདུག་ཅེས་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་འབོར་བ་རེད། དེའྱི་སྟེང་རྒན་གས་ོཁང་ནང་ལ་ས་མྱིག་ ༤༠ ཡར་མར་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རེད་དེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒས་འཁོགས་ཡོད་པ་དེ་ ༣༧ ཙམ་ཞྱིག་རེད། ཁ་ོརང་ཚོ་ཐུན་མོང་གྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའྱི་ནང་ལ། ད་ལྟ་ཁ་ོརང་འགན་འཛིན་སྐོར་གོ་བ་ལྟར་ན་འཕ་ོལེན་གཏོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེབཏང་པ་ཡྱིན་ན་རྩ་བ་
ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག སྔ་འཕྲོས་རྱིང་ཁོང་རང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོའདུག་ཅེས་སྔ་ཕྱི་ཡྱི་གེ་འབོར་
བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ལྟའྱི་ཕར་ཕགོས་ཀྱི་རྒན་གས་ོཁང་ལ་འགན་འཛནི་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ནས་ཕར་བཏང་པ་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་ལ་བརེན་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཕར་ཕོགས་ས་གནས་
ནས་མྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་རག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སྔ་འཕྲསོ་རྱིང་རང་འཇགས་བཞག་སྟ་ེཕར་ལ་ོགཅྱིག་ཕར་འགང་བས་པ་
ཡྱིན་མ་གཏགོས། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ལ་མ་བརྩྱིས་པར་ཀག་ཀག་བས་པ་ད་ེའད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱུན་
གོན་ཆ་བཞག་ནའང་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ནས་སུམ་ཅུ་བར་ལ་ོར་ེརེའྱི་ནང་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཡོང་སའྱི་ཁུངས་ད་ེགཅྱིག་
ནྱི་ PRM ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། གཉྱིས་པ་ད་ེཨ་རྱི་ Tibet Fund གྱིས་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་འབུམ་དྲུག་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཉྱིས་ཀྱིས་མ་འདང་པ་དག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རང་ནས་ཐབས་ཤེས་གནང་སྟེ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་
འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ནས་སུམ་ཅུ་ཡས་མས་ཤྱིག་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 

ད་ེནས་འཛིན་སོང་ད་ེཐད་ཀར་སུའྱི་འོག་ལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། འཛིན་སོང་ད་ེཐད་ཀར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་འོག་ལ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་པ་ཟུར་སོང་གྱི་ཐེབས་རྩ་སུའྱི་འོག་ལ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེནས་ཁོ་རང་ལ་
གསོལ་ཕོགས་ག་ཚོད་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དྱིས་གནང་སོང་། གསོལ་ཕོགས་གནས་རྱིམ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཧྱིན་སྒོར་ 
༡༨༢༢༧ རེ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་ཚོགས་བཅར་ཕེབས་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་གྱི་གུང་སེང་གྱི་ཐོབ་ཐང་ནས་
བངས་ཏ་ེཕབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས། གཞུང་འབལེ་གྱི་ངོས་ནས་གཞུང་དནོ་ཆེད་ད་ལྟ་བར་དུ་འདྱིར་ཕབེས་པ་ད་ེའད་བྱུང་
མྱི་འདུག་ཅེས་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་དགོངས་འཆར་གནང་པའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། རྩ་བའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་
ཕེབས་པ་དེ་ཐེངས་དང་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། མར་ཕེབས་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པས་གནད་དོན་དེ་ཚོའྱི་སྒང་ལ་ཞྱིབ་
གསལ་གནང་སྐབས་སུ། ས་ཆ་ཕོན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ནང་ཡོང་འབབ་བསྐྲུན་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེམཐོང་དུས་སེམས་པ་ས་ོ
ཡོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ད་རེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཐེངས་དང་པ་ོམར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་
དུས། གཅྱིག་བས་ན་ཚརོ་བ་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོམྱི་ཚ་ེའདྱིར་མཉམ་དུ་གཤྱིབ་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་
དུས། གནས་སྟངས་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ཡངོ་བའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཞྱིང་འབགོ་སྡ་ེཚན་ཟརེ་བ་དའེྱི་ཐགོ་
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ལ་ང་ཚོས་ཡོང་འབབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཟོས་ནས་ཁ་ེབཟང་བཟའ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བཟུང་ཡོད་པ་མ་རེད། 
མྱིང ་ཁོ ་རང ་ལ ། དཔལ ་ལྡན་ཚོགས ་གཙོ ་མཆོག  ཨྱིན ་སྐད་ཐོག ་ཞུ ་ཆོག ་པ ་ཞུ ། TRAINIG AND ORGANIC 
RESEARCH CENTRE སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཞྱིང་ཁ་འདེབས་ལས་བེད་སྟངས་དང་། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་རྒྱུའྱི་ལས་
དོན་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་ཞྱིང་འདེབས་ལས་བེད་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་གྱི་
ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཁ་སང་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་གསལ་པ་ོཞུས་ཡོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མྱི་མང་ཚོར་སེམས་ཤུགས་སར་
ཆེད་དུ་ཨ་ཤོམ་དང་སྱིན་བལ་སོགས་ཁ་ོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོན་འབབ་ཆེན་པ་ོཡོད་པའྱི་ལས་གཞྱི་སྔོན་ལ་ང་ཚོར་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྒོ་
ནས་ཏ་ེཁ་ེཕན་བསྐྲུན་ཐུབ་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་མྱིག་དཔ་ེབསྟན་ནས་ཕན་ཐགོས་བདེ་ཐུབ་ན་
སྙམ་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཁ་ོརང་གྱི་སྒང་ནས་ང་ཚོས་ཡོང་འབབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དང་། ཁེ་བཟང་བཟའ་
འདོད་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་དགོངས་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་མར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཆ་ེཁག་ལ་
ས་ོནམ་སོབ་སྟོན་པ་གཉྱིས་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ས་ོནམ་གཞྱིས་ཆགས་མང་བའྱི་ནང་ལ་ས་ོནམ་སོབ་སྟོན་པ་ར་ེར་ེཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོ
ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དང་དུས་ས་ོསོར་ས་ོནམ་མཐུན་འགྱུར་བཟང་དུ་གཏངོ་བ་དང་། ཕར་མྱི་མང་གྱི་ངསོ་ནས་ས་ོནམ་
ཞྱིང་ལས་ཐགོ་ལ་ད་ོསྣང་ཆ་ེརུ་ཡོང་ཆདེ་ལ་ོར་ེརའེྱི་ནང་ལ་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཐངེས་གཉྱིས་ར་ེམ་ཆད་པ་གནང་གྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ཕན་
ཐོགས་ཀྱི་ཆ ་ནས ་ཡྱིན་ནའང་ཁ ་སང་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཕན་ཐོགས ་ཆེན་པོ་འདུག  དེ་ནས ་ 
Nelamangala གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་ཐུགས་ཕམ་དགོས་པ་ད་ེའད་རང་ཆགས་ཀྱི་མེད་བསམ་གྱི་
འདུག ཕ་གྱིའྱི་ནང་ལ་ཐོག་མར་ལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དའེྱི་ནང་ལ་ཡངོ་མཁན་ཁ་ོརང་སོབ་ཕྲུག་རྩ་རྱིགས་མ་ཚང་
བ་ནས་ཅྱིག་རེད། སོབ་གྲྭ་དང་དམག་སྒར་ལ་སོང་ནས་ཁུངས་མ་འཁྱོལ་མཁན། གྲྭ་ཚང་ནས་བསྡད་ནས་སོབ་གཉེར་ཁུངས་མ་
འཁྱོལ་མཁན། མཐའ་མ་ཚངོ་རྒྱག་ས་ནས་རྐུན་མ་བརྒྱབས་ཏ་ེའབ་ོམཁན་ཡྱིན་དུས། དང་པ་ོང་ཚསོ་འག་ོའཛུགས་སྐབས་ཧ་ཅང་
དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕྲད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དངེ་སང་ད་ེཚརོ་སྱིག་གཞྱི་དང་སོབ་གས་ོསྔ་ཕྱི་རྱིམ་པ་མང་པ་ོགནང་པར་བརནེ་ནས་
དངེ་སང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ནས་སོབ་སངོ་གནང་པའྱི་རྱིང་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་ཡདོ་རདེ། ཟླ་བ་དྲུག་ཡོད་པ་
རེད། ལ་ོགཅྱིག་གྱི་སོབ་སོང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་ཐོན་རེས་ཚུར་འབེལ་བ་བས་ཏ་ེད་ེཚ་ོདན་གྱི་འདུག་ཅེས་ལབ་ཡོང་དུས། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་མཐུན་རྐྱེན་གང་གནང་པ་དེས་འདོད་པ་ཁེངས་བསྡད་པ་ཆགས་པར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་
བཞྱིན་ཡདོ། 

ད་ེདང་འབེལ་བར་སྐུ་ང་ོརྣམ་པ་ཚ་ོགཟྱིགས་སྐོར་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་
འཕྲད་ད་ེབསྡད་འདུག ད་ེང་ཚ་ོཙམ་མ་ཡྱིན་པར་འདྱིའྱི་ས་ཁུལ་ཚང་མ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པ་རདེ་ད།ེ ང་
ཚོས་སྐབས་ཐོག་ད་ེལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་སྟ་ེཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་སེལ་ཐུབ་ཡོད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ཞལ་ལག་སོགས་པའྱི་
གནད་དོན་དེ་ཚོར་ངས་དང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ལོ་ར་ེརེའྱི་ནང་ལ་ཐེངས་གཅྱིག་ར་ེམར་ Nelamangala ནང་ལ་སེབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། མར་ག་དུས་བསབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་ལག་ད་ེསྱི་ཐབ་ནང་ལ་མཉམ་དུ་ཟ་བཞྱིན་ཡོད། ས་ོསོའ་ིནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེ
ལས་ལྷག་ཅྱིག་བཟའ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ང་ཚསོ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཕུལ་བ་དསེ་མྱི་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མདེ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རདེ་འདུག 
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དེ་ནས་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྩ་བའྱི་འདྱིར་དྷ་རམ་ས་ལར་སོང་བརར་ཁང་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། མར་
Nelamangala ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་འད་སྡེ་ཚན་ག་ཚོད་མང་ན་
ལས་བེད་ཀང་བསྐ་ོགཞག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་འག་ོསོང་ཡང་གཏངོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ད་ེ
ཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེཟླ་སྱིལ་ཞྱིག་བཏང་། ཟླ་སྱིལ་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་སོབ་སོང་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིགས་ཀྱི་ཐད་ནས་མང་དུ་
གཏོང་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
ནས་མར་སོབ་ཕྲུག་ཡོད་པ་ཚོར་ང་ཚོའྱི་ལ་ོར་ེརའེྱི་ནང་ལ་འག་ོསོང་ག་ཚོད་ཅྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། མྱི་ར་ེརེའྱི་སོབ་སོང་
གྱི་སོབ་ཡོན་སྒང་ལ་སྒོར་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་རེ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ག་རེ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། 
TRAINING ཞལ་ལག་དང་། ཉེ་འཁོར་ཕར་ཚུར་ལ་འགྱིམ་འགྲུལ་བེད་པ་སོགས་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་
ཕག་དངུལ་གྱིས་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་སྟེ། ཕག་དངུལ་གྱིས་མྱི་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ད་ེཙམ་མ་ཟད། རྔན་པ་ཉ་ོབེད་ལ་ཟླ་རའེྱི་ལག་དངུལ་སྒོར་ ༣༥༠ འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ཚ་ོག་བར་སོང་ན་ཡང་། ཕར་ 
ག་སད་ནས་ TRAINING འག་ོབ་རདེ་མ་གཏོགས། ག་ཆ་དང་ཟ་འཐུང་ཚུར་སད་ཐགོ་ད་དུང་ Pocket money སད་པ་ད་ེ
ཚོ་ང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་སོབ་སོང་བེད་མཁན་ཚོར་མཐུན་རྐྱེན་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་བསམ་པ་མ་
གཏོགས། འདོད་པ་མ་ཁེངས་པ་ལ་བརེན་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁུངས་འཁྱོལ་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེསྔ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ།  ད་ལྟ་
ཡྱིན་ནའང་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་གཉྱིས་པ་ད་ེསལེ་ཀོབ་ཀྱི་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་སྐོར་རེད་འདུག རྒས་འཁོགས་ ༣༧ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ལས་
བེད་༥ཡོད་པ་ རེད། ཕར་ཕོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཧ་ཅང་ནས་སོ་པོ། མཐུན་རྐྱེན་མེད་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་བཀའ་གནང་པ་ཡྱིན་
དུས། ང་ཚོས་ཕར་རྩེད་རྱིགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་འད་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་རྩེད་རྱིགས་ག་ར་ེའད་ཞྱིག་འབུལ་དགོས་པ་རེད། 
food ball དང་ basket ball སོན་གྱི་རེད་དམ། volley ball སོན་གྱི་རེད་དམ། ཡང་ན་ Indoor game ག་ར་ེག་ར་ེ
ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་འདའྱི་ཐགོ་ནས་ཁ་ོཚའོྱི་སྐུ་གཟུགས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པའྱི་ལམ་སྟནོ་ད་ེའད་གནང་རྒྱུ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་
ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕར་དབང་པ་ོསོན་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདངོས་
ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོཧ་ལས་པའྱི་གཙང་མ་དང་ཚགས་ཚུད་པ་ོད་ེའད་རེད་འདུག དེར་འཛནི་སོང་བེད་སྟངས་ད་ེཚ་ོམངོན་པར་བསྟོད་
དགསོ་པ་འད་ཞྱིག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་ད་ེའད་གནང་མྱི་ཐུབ་པར་ཡང་རྒྱུ་རྐྱནེ་སྣ་ཚོགས་ཆགས་འདུག སྟག་མཆངོ་ས་ལ་ཝ་
མཆོང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་འད་ཞྱིག་ཆགས་འདུག མཆོང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་མ་
འཛོམས་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་འདུག ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གོང་དུ་བཀའ་གནང་པ་ནང་བཞྱིན་རྒན་གས་ོཁང་ནང་
གྱི་ལྟ་རོག་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་སྒང་ལ་སངས་པ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཅེས་པ་རེད། ང་ཚོས་ཀང་ད་ེའད་
ཞྱིག་བྱུང་ན་བསམས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ེའད་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་རག་ཁག་པ་ོརེད་འདུག TRAINING སད་ནས་
བཏང་པ་ཡྱིན་ནའང་། སོབ་སོང་ཚར་དུས་ལས་ཀ་མུ་མཐུད་ནས་ལས་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་
གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་ནས་འག་ོསོང་རེད། འག་ོསོང་ད་ེཆ་རྐྱེན་གཙ་ོབ་ོད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
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རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བལ་ཡུལ་རྒན་གསོ་ཁང་རེད། གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོའ་ིནང་ལ་རྒན་གསོ་ཁང་དགོས་ཀྱི་རེད་
དམ་མ་རདེ། ང་ཚསོ་དའེྱི་སྒང་ལ་བསར་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། བང་ཤར་ཁུལ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཏྱི་ཛུ་དང་མ་ེའ་ོལ་
རྒན་གསོ་ཁང་ར་ེར་ེཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཉ་ེའགམ་དུ་ཡྱིན་དུས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ར་ེརེར་རྒན་གསོ་ཁང་ར་ེར་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ་དམ། ད་ེགཉྱིས་ཚུར་ཟླ་བསྱིལ་ཏ་ེལས་བདེ་མང་དུ་བཏང་སྟ་ེསྔར་ལས་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་རྒྱུར་ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བཀའ་ཤག་ལ་ཡང་དའེྱི་སྐརོ་རབོ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེལ་བསར་ཞྱིབ་ཆ་ཚང་ཚར་བའྱི་རེས་
ལ། ང་ཚོས་ས་གནས་གང་ལ་རྒས་གསོ་ཁང་བཙུགས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་མྱིན་གྱི་དགོངས་འཆར་གནང་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཚགས་
ཚུད་དུ་གཏོང་ཐབས་སུ་ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་མཉམ་འབལེ་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་རེད་འདུག མཉམ་འབེལ་གྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་གཟྱིགས་
པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་སྱི་རྒྱུ་དང་སྒེར་བདག་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཉནེ་ཏན་ཏན་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕབེས་སོང་། སྱིར་བཏང་ནས་
དའེྱི་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་སྔ་མ་ནས་ཡོད་པ་ད་ེའད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་
ད་ེའད་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་མཉམ་འབེལ་སོ་ནམ་སྡེ་ཚན་ཞེས་ལོགས་སུ་བཀར་ཏེ། དེའྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་འབེལ་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་
ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ཞུས་
པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དཔེར་ན། མར་བད་ེསྱིད་གྱིང་ལ་བཟ་ོགྲྭ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བཟ་ོགྲྭ་དེའྱི་འགན་འཛིན་ལ་ད་ེསྔ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་སུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་བཟོ་གྲྭ་དེའྱི་ཚོགས་གཙོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་བར་ལམ་སྐབས་ ༩ དང་ ༡༠ སྐབས་ཤྱིག་ནས་མཉམ་འབེལ་གྱི་གནས་བབ་དང་བཟ་ོགཞྱིས་ཀྱི་གནས་བབ། ས་གནས་
འགོ་འཛིན་གྱི་གནས་བབ་སོགས་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ཡར་གོས་ཚོགས་ལ་གོས་འཆར་ཕུལ། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་
ཐབོ་པ་ལ་བརེན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཏང་གནང་པ་རེད། ད་ལྟ་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་འཁོན་འཁོན་
ཐགོས་ཐགོས་ད་ེའད་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག མར་བད་ེསྱིད་གྱིང་གྱི་བཟ་ོགྲྭ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་ཉ་ེ
ཆར་རང་ང་ཚོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཟོ་གཞྱིས་ཁག་དེ་འཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉྱིས་ཙམ་བསྐོངས་པ་རེད། བསྐོངས་པའྱི་
སྐབས་སུ་བཟ་ོགཞྱིས་ཁག་གཉྱིས་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ག་ར་ེཡོང་གྱི་འདུག་ཞུས་ན། ད་ེསྔོན་མའྱི་འག་ོསྟངས་ལྟར་
ས་གནས་འག་ོའཛནི་ད་ེབཟ་ོགྲྭའྱི་ཚགོས་གཙ་ོལ་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། བཟ་ོགྲྭ་ཁ་ོརང་ཡང་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་འགོ་ཏུ་
གནས་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་སྟོན་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག གལ་སྱིད་ད་ེའད་མ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་
ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཧུར་ཐུག་རྦད་ཐག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། མ་འོངས་པར་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོའགོ་གྱི་རེད། ད་ེ
དུས་བཟ་ོགྲྭའྱི་ང་ོབོ་ད་ེག་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བ་ོའཚབ་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་། ད་ེདང་ད་ེ
འད་བའྱི་བད་ེསྱིད་གྱིང་ལ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་རང་ཚགོས་འདུ་ཚགོས་ཏ་ེགོས་ཆདོ་བཞག་འདུག 
ད་ེསྔ་བཀའ་ཤག་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ། མྱི་མང་གྱིས་འོས་འདམེས་བས་ཏ་ེཡར་བསྐ་ོདགོས་པ་རེད་ཅེས་
བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་ད་ེའགྱུར་བ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བཏང་མེད། སྔོན་མ་གང་ཡོད་པ་ད་ེརང་འཇགས་
བཞག་ཡོད། ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་འགན་ཁུར་མ་ཁུར་གྱི་གནས་ཚུལ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚའོྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་
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ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་ཚོགས་གཙོས་གནང་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟ་ཡང་རང་འཇགས་ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་མཚན་གནས་དེ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྱིག་འཛུགས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་འོག་ལ་
ཡོད་ཅེས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་སྟ་ེགོས་ཆོད་བཞག་པ་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་འབོར་སོང་། ད་ེམ་ཡྱིན་
པའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་གསན་ཞུ་མཁན་ཚོགས་པ་ཁག་ད་ེའད་ཡང་བྱུང་སོང་། ད་ེཚོའྱི་གནས་བབ་ག་འད་ཆགས་ཀྱི་
འདུག ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་རསེ་ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས། ད་ེནས་གསོ་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུགས་ཐག་
གང་ཆདོ་པ་དའེྱི་སྒང་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་རདེ་སྙམ་གྱི་འདུག 

ད་ེནས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སྐོར་རེད། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་དུས་བུད་མེད་ནུས་སྟབོས་
ཀྱི་བྱུང་རྱིམ་སགོས་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་བསོ། ད་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༡༡་་་་༢༣ བར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ལ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་དུ་ཚགོས་ཆནེ་
ཞྱིག་ཚོགས་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ས་ཁུལ་ ༥༠ ཡར་མར་གྱི་འཐུས་མྱི་དང་། མཐ་ོསོབ་ ༢༠ ཡར་མར་གྱི་སོབ་ཕྲུག ད་ེབཞྱིན་དུ་
དབུས་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་བདེ་ཚའོྱི་ནང་ནས་མང་པ་ོམཉམ་ཞུགས་བས་ཏ་ེཁྱོན་ཚགོས་མྱི་ ༣༤༤ ཡར་མར་གྱི་ཚགོས་ཆནེ་ཞྱིག་
ཚོགས་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་ཆུང་ ༧ ལ་ཆ་བགོས་བས་ཏེ་དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སྟོན་དོན་ཚན་ ༧ གཏན་
འབེབས་གནང་ཡདོ་པ་དང་འབལེ་ནས་ད་ེདག་ལག་ལེན་ག་འད་གནང་དགསོ་མྱིན་སོགས་ཀྱི་ཐད་གོས་བསྡུར་བས་རེས། ཚགོས་
ཆུང་སོ་སོའ་ིངོས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་དག་ཡར་བསྡུ་རུབ་བས་པ་རེད། བསྡུ་རུབ་གནང་རེས་མཐའ་མར་གོས་ཆོད་ཅྱིག་གཏན་
འབེབས་གནང་པ་རེད། ཚོགས་འདུ་ད་ེཡང་ཧ་ཅང་ནས་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞེས་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོགནང་གྱི་འདུག སྐབས་
དརེ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་སྙན་གསན་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་མཇལ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་བྱུང་པ་མ་ཟད། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཧ་ཅང་
ནས་བཀའ་སོབ་ཟབ་མ་ོདང་ནན་པ་ོད་ེའད་ཕེབས་སོང་། ད་ེཡང་ཕེབས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཚོགས་ཆུང་ ༧ ར་ེར་ེདང་མཉམ་དུ་
སྐུ་པར་ས ོན་རྒྱུ་ད་ེའད་བྱུང་པ་རདེ། ད་གང་ལྟར་མདརོ་བསྡུས་ཏ་ེཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་དའེྱི་བུད་མདེ་ཀྱི་ནུས་སྟབོས་གོང་འཕལེ་
གཏོང་ཕོགས་སྐརོ་གྱི་ཚགོས་ཆནེ་ལ་ཕེབས་མཁན་ཚང་མ་ཕར་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ། བ་ོབད་ེབད་ེདང་དགའ་དགའ་ས་ོསའོ་ིངང་
ཐུགས་ར་ེཆེ། ཧ་ཅང་ནས་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་ཞེས་ཕེབས་སོང་། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་དཀའ་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབས་པ་དེས་
དནོ་ག་ོཆདོ་འདུག་སྙམ་ནས་དགའ་ཚརོ་ཆནེ་པ་ོབྱུང་སོང་། 

ད་ེནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ཤར་ཞྱིག་ལ་དབུས་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་མདུན་ལ་ཡར་
བཅར་འདུག ད་རྨྱི་ལམ་འད་ཞྱིག་ག་ར་ེསྟོན་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཞེས་པ་ད་ེརང་
དབང་སྒེར་ལངས་ཉྱིན་ལ་གཏན་འཁལེ་བ་ཡྱིན་ན། རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཀྱི་གཟྱི་བརྱིད་ད་ེབརླག་འག་ོགྱི་ཡོད་དུས། ད་ེརྩ་བ་ཉྱིད་
ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། རང་དབང་སྒེར་ལངས་རང་འཇགས་བཞག་སྟེ། བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་ཞེས་ལོགས་སུ་
གཏན་འབེབ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཡར་སྙན་གསན་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་ད་ེདག་འཕྲལ་
ཕུགས་ཀྱི་གནད་དནོ་ཚང་མ་གསལ་བཤད་ཞུས་རེས་ཁ་ོཚ་ོའདདོ་བ་ོཚམིས་ཏ་ེཕབེས་སོང་བ་རདེ། 

དེའྱི་མཚམས་ཤྱིག་ནས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་མཚམས་གཟྱིགས་ཕེབས་འགོ་ཚུགས་པ་རེད། 
ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིནང་ནས་བུད་མེད་ཉྱིན་མ་ོཞསེ་བཞག་པ་ད་ེརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེལ་རྩ་བ་
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ཉྱིད་ནས་ངོས་ལེན་མེད་ཅེས་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། ཁྱེད་རང་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ངོས་ལེན་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་
ཟྱིན་པ་ཞྱིག་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ང་འགོ་སའྱི་ས་གནས་ཁག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དོན་དག་གང་ལྟར། བཀའ་
ཤག་གྱི་དེའྱི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་ད་ེབུད་མེད་ཀྱི་སྒེར་ལངས་ད་ེགཟྱི་བརྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཆདེ་དུ་དའེྱི་ཉྱིན་མ་ོདེར་
བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཞེས་སྟབས་བསྟུན་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལངོས་ད་ེཆགས་ཡོད་པ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕུལ་བའྱི་སྨན་ད་ེདུག་ལ་
འགྱུར་གྱི་ཡོད་ན། མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅདོ་ད་ེབུད་མདེ་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཞསེ་པ་ད་ེཕྱིར་འཐནེ་བ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ་
བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྔ་ཕྱི་རྱིམ་པ་མང་པོར་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་གཏན་ལ་ཕབས་ཟྱིན་པའྱི་ལས་དོན་
ཞྱིག་ཕྱིར་འཐནེ་བ་དགསོ་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན། ད་ེའད་ཡྱིན་
དུས། ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་ད་ལྟ་རང་དབང་སྒེར་ལངས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོདང་མཉམ་དུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གཞུང་འབེལ་
ཚང་མའྱི་སྒང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚང་མ་དེའྱི་ཉྱིན་མོར་ཚོགས་བཅར་བ་ཞུགས་དགོས་པ་རེད་ཟེར་དུས། རང་དབང་སྒེར་
ལངས་ཉྱིན་མོའ་ིལས་དོན་གྱི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་སྤུས་དག་པ་ོདང་ཚགས་ཚུད་པོ། མྱི་མང་འཛོམས་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་
བསམ་པའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་པ་རེད། ཡྱིན་ན་འང་དེ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་དགོངས་པར་འབབ་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་ཞུས་པ་
བཞྱིན་རེད། ད་ེམེད་པར་བཟ་ོརྒྱུ་ལས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོགས་པ་ར་ེརརེ་བུད་མེད་ཉྱིན་མ་ོདང་བུའྱི་ཉྱིན་མོ། སྒེར་ལངས་པའྱི་ཉྱིན་
མ་ོཞསེ་ཉྱིན་མ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེགནས་བབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡོད་པ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེརྱིང་དྱི་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ལན་
འདྱི་འད་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུའྱི་
འདོད་པ་བྱུང་། མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། གནད་དོན་ཁག་འགའ་ཤས་ཤཤྱིག་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་སྱི་འཐུས་མང་པོས་ཕག་བརྐྱངས་ཡོད་
པ་སོང་ཙང་། གནད་དོན་འགའ་ཤས་ལྡབ་སོན་འགོ་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་སྱིད། བས་ཙང་གང་བསྡུས་བསྡུས་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྔནོ་གེང་ཏགོ་ཙམ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། འདྱིར་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ལ་ལ་ོསུམ་ཅུ་ལྷག་ཅྱིག་བསྡད་པའྱི་ཉམས་མངོ་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་
ཐོག་ནས། ལྷན་ཁང་སོ་སོས་ཕག་ལས་གང་གནང་གྱི་ཡོད་མེད། ཕག་ལས་གཞྱི་རྩ་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་རྒྱུས་མངའ་ཚང་མ་ཡོད། ད་ེ
སབོས་པ་མཐནོ་པོའ་ིཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུས་མངའ་ཚང་མ་ཡོད། ད་ེཡོད་པ་སོང་ཙང་། སྔནོ་མ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་
བདནེ་པ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། འདྱི་འད་གསུང་སལོ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་འདྱི་ཞབས་བརན་གྱི་ལས་ཁུངས་
རདེ་ཟེར་ནས་གསུང་སལོ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་རསེ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞབས་བརན་གྱི་ལས་ཁུངས་མྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཀྱི་ཐགོ་ནས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་མང་པ་ོདང་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆནེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ར་འཕྲདོ་བྱུང་སོང་། བས་ཙང་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ཆསོ་
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རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་སྐོར་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་བསྔགས་བརོད་
ཞུ་རྒྱུ་གལ་བྱུང་མ་སོང་སྟ་ེཡག་ཐག་ཆདོ་བྱུང་འདུག ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚསོ་འཐུས་ཤོར་མ་གཏངོ་རགོས་ཞསེ་དང། 

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆེ། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ལས་བེད་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་ཕག་ལས་
གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གྲུབ་འབས་ཀང་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོབྱུང་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ལས་བསྡོམས་ཤོག་བུ་མང་དག་དེའྱི་དཀྱིལ་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོས་དོགས་འདྱི་བས་པ་
གནད་དོན་གཅྱིག་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། ང་ཚོས་ལྟ་དུས་ད་ེཙམ་གཞྱི་རྒྱ་དེ་ལ་དཔག་ན་གལ་ཡོད་ས་མ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ངོས་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་རེད་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་
འབུལ་བ་ད་ེཐུགས་འཚབ་མ་གནང་རགོས། གཞྱི་རྒྱ་ཆནེ་པའོ་ིཕག་ལས་གནང་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་ཞྱིག་བས་པའྱི་
རསེ་སུ་འགྱིག་དང་མྱི་འགྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེའཇྱིག་རནེ་ཆོས་ཉྱིད་རེད། ང་ཚ་ོལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིགས་
པ་ད་ེདང་སོན་འདུག་བསམ་པ་ད་ེསོན་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་མ་རེད། ས་ོསོའ་ིལྟ་ཕོགས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རེད། ད་ེཞུ་
རྒྱུ་ད་ེསྐབས་བབ་ས་ོསོའ་ིའོས་འགན་ཞྱིག་རེད་ལ། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་ནས་ཀང་བཀའ་གནང་སོང་། ཁྱེད་ཚོས་
འདྱིར་དཀའ་མོལ་གནང་བཞག་པ་ད་ེཚོས་ང་ལ་ཕན་གྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། ཁག་ཅྱིག་ཕན་པ་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ཁག་
ཅྱིག་མྱི་ཕན་པ་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། གང་ལྟར། ཞུ་སའྱི་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་རེད་
བསམ་གྱི་ཡོད་ལ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སུན་སྣང་མ་གནང་། ད་ེསྔོན་གེང་གྱི་ཚུལ་དུ་
ཡྱིན། 

གཙ་ོབ་ོཞུ་རྒྱུ་ད་ེཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཐགོ་ལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་བསམས་སོང་། ཉམ་ཐག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཐགོ་ལ་
ཚོགས་ཆུང་ཡོད་རེད། ས་གནས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་རེད། དབུས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་
གྱི་ཡོད་རདེ། དབུས་དང་ས་གནས་ད་ེནས་ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཚའོྱི་བར་ལ་དུས་ཡུན་ད་ེགང་འཚམ་ཞྱིག་འགརོ་གྱི་འདུག 
དེའྱི་བར་ལ་ཉམས་ཐག་མང་པ་ོཞྱིག་འདས་གོངས་སུ་འགྱུར་བཞྱིན་འདུག དེང་སང་སྱི་ཚོགས་ད་ེཧ་ཅང་འཁྲུག་ཆ་དོད་པ་ོཡྱིན་
པར་སོང་། ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ད་ེམྱི་སེར་ཚང་མ་གསར་འགོད་པ་ཆགས་འདུག སྐད་འཕྲྱིན་སོགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སྐད་
ཆ་བདེན་དང་མྱི་བདེན་མང་དག་ཅྱིག་སྐུྱུུར་བཞྱིན་པས། ཉྱི་མ་ཉྱི་མ་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དང་གཞུང་ལ་གཟྱིགས་ཕོགས་ད་ེ
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཚམ་འཚམ་མྱི་བད་ེབ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ལས་ཀ་ད་ེཚ་ོགཟྱིགས་རོགས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དུས་ཡུན་
ཐུང་ཐུང་བཟ་ོཐུབ་ཆེད་དགོངས་བཞེས་ཅྱི་འད་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་འདུག ད་ེཚ་ོཐུགས་ལ་འཇོག་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞུང་
གྱིས་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཐད་ཀར་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ལ་ཡར་བཅར་ནས་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན། ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཕ་ོབང་ནས་
མར་གཟྱིགས་ན་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱིས་ཕག་ལས་ག་འད་གནང་གྱི་ཡོད་མདེ་ད་ེམཁྱནེ་གྱི་རདེ་ད།ེ མར་གྱི་མྱི་ད་ེཚརོ་སྣང་
དང་ཞེད་སྣང་མྱི་འདུག  དྷ་རམ་སར་ཉམ་ཐག་གྱིས་ཁེངས་འདུག་ཟེར་བའྱི་སྐད་ཆ་ཁྱབ་འདུག ད་ེཚ་ོབདེན་པ་ག་ཚོད་ཡྱིན་དང་
མྱིན་ཧ་གོའ་ིམྱི་འདུག་སྟ།ེ ག་ོཡོང་དུས་སྱིད་པ་ོམྱི་འདུག འགན་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་གནས་ཚུལ་ད་ེརྱིགས་གསལ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་
གནང་སྟངས་གནང་ལུགས་ག་ར་ེདགོས་འདུག་ཟེར་བའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག ད་ེངའྱི་ཉམ་ཐག་
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དང་འབལེ་བའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་དྱི་བ་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོས་རེད། ང་དང་ངའྱི་ཕག་
རོགས་སྱི་འཐུས། སྱི་འཐུས་ཕོགས་སོད་ཀྱི་ས་ཆ་དེ་ར་ལོ་ཧོ་སྱི་དང་དྷ་རམ་ས་གཡས་གཡོན་རེད། དྷ་རམ་ས་ལར་ཕོགས་
བསོད་མ་སོང་སྔོན་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕུལ། དེ་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལ་མར་
བཀདོ་ཁྱབ་གནང་། ངདེ་གཉྱིས་དྷ་ས་ལ་སྱི་འཐུས་ཕོགས་སདོ་འག་ོསྐབས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་གུང་སེང་བཏང་ཚར་འདུག 
སྒེར་དནོ་དང་གཞུང་དནོ་གང་ཡྱིན་ཤེས་ཀྱི་མེད་ད་ེདགངོས་པ་གནང་འདུག 

ཕགོས་བསདོ་ལ་འག་ོདུས་ང་དང་ངའྱི་ཕག་རོགས་གཉྱིས་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ན་མྱི་དམངས་ཚོས་དྱི་བ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པས། 
འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་རང་གྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་སྐརོ་གཞུང་གྱི་དགངོས་པ་འདྱི་རདེ་གདའ། སྱིད་བྱུས་འདྱི་རདེ་གདའ། ཁྱོད་རང་
ཚ་ོའདྱི་འགྱིགས་མ་སོང་ད་ེམ་རེད་ཟེར་ནས་ལན་འདབེས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་འབུལ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ན་ཡང་ད་ེཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་མྱི་
དམངས་ཚོའྱི་བསམ་ཆར་ཉན་རྒྱུ་དང་གསལ་བཤད་བེད་རྒྱུ་ད་ེདག་ལས་འགན་སོང་ཙང་ས་གནས་ས་ཐོག་གཙང་མ་ཆགས་པ་
ལ་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ན་ཡང་གནད་དོན་ཁག་ཅྱིག་འདུག ས་གནས་འགོ་འཛིན་མེད་ན་དཀའ་ངལ། གནད་དོན་ཁག་
ཅྱིག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་འདྱི་ཞུས་ཡྱིན། ནང་སྱིད་ལ་འདྱི་ཞུས་ཡྱིན། ད་དུང་གནང་མ་སོང་ཟེར། འདྱི་ལ་ངས་ལན་ག་འད་
བས་ནས་འབུལ་དགོས་པ་རདེ། 

གཙང་མ་ག་འད་བས་ནས་བཟ་ོདགོས་པ་རེད། ངས་དན་པ་ལ་སྱི་འཐུས་ཕོགས་བསོད་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ས་གནས་སུ་ཡོད་དགོས་པ་ད་ེབཀོད་ཁྱབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་དན་གྱི་འདུག ད་རེས་འདྱི་འད་གནང་དགོས་པ་གནས་སྟངས་
གང་ཆགས་པ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀོད་ཁྱབ་ཅྱིག་སེལ་འདུག ད་ེདང་འབེལ་
ཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ལྟ་སྔོན་ལ་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་གནང་གྱི་
ཡོད་རེད་ད་ེདུས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཡང་ན་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་
གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ག་ར་ེབས་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟརེ་ན། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཚོས་
རྒྱབ་གཉེར་གནང་པ་ད་ེདཔེ་ལས་ས་བོའ་ིཐོག་ནས་གནང་གྱི་འདུག ཞྱིབ་འཇུག་ཞེ་དགས་གནང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེམ་གནང་པའྱི་
ཁུངས་སེལ་གང་ཡོད་ཟེར་ན། ང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་ཅྱིག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། གོང་ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་
མཁན་མྱི་དེའྱི་མྱིང་དང་འོག་ལ་དཔྱལ་ཁལ་ལག་དེབ་དང་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་བཞག་པའྱི་མྱིང་ད་ེཡར་བཞག་པ། ད་ེ
འད་བའྱི་བེད་སྟངས་མང་པོ་རག་སོང་། ད་ེའད་བའྱི་རྱིགས་ཡོང་དུས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་མཁན་ད་ོབདག་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་གང་ཞུ་
དགསོ་ཀྱི་མེད་པ་སོང་ཙང་། གང་ཟག་ཅྱིག་ཁ་བཀག་པ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་ས་པ་ོབཟོས་བསྡད་པ་མྱིན་འག་ོབསམ་པ་འད་
འགན་འཁུར་གྱི་མེད་པ། ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཆེ་མཐོང་བས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡྱིན་པས་ཞུས་ཤོག་ལབ་དུས། ཕར་ནས་གནང་མཁན་ཚོས་ད་ེའད་གནང་ཡ་ཞྱིག་དང་། ད་ེན་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ་ཚོར་
ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་པ་ཡྱིན་ན་གནང་རྒྱུ་གལ་མེད་པའྱི་བཟ་ོལྟ་འདུག དངུལ་མེད་གཅྱིག་མེད་གཉྱིས་མདེ་
ཟེར་ནས་རྒྱབ་གཉེར་འབུལ་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་གཞན་གལ་མྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱིས་ས་གནས་ས་
ཐགོ་ནས་གཅྱིག་གནང་བའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་ཕགོས་ཡོད་དམ་མདེ། ང་ཚ་ོས་གནས་དྷ་རམ་ས་གཡས་གཡནོ་ལ་ཕྱིན་པ་
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རེད། སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་གང་ལྟར་དེའྱི་ཐོག་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མཁན། དཀའ་ངལ་འད་དེ་འད་འབུལ་
མཁན་གཅྱིག་མེད་གཉྱིས་མེད་ཟེར་བའྱི་བཟ་ོའད། དྷ་རམ་ས་ལར་ཆ་བཞག་ན་ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་སྙན་ཞུ་ད་ེའད་འབུལ་
མཁན་ཡོད་རདེ། དྷ་རམ་ས་ལར་སྱི་འཐུས་ཕགོས་སོད་འག་ོསྐབས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་མྱི་དམངས་ལ་སྱི་འཐུས་ཡོང་གྱི་
རདེ་གསུངས་ཡོད་རེད་ད།ེ མྱི་ཡོང་མཁན་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག དྷ་རམ་ས་ལར་ག་ོརགོས་ཅན་ཕོན་ཆནེ་པ་ོཡོད་རདེ་
བསམས་ནས་ག་སྱིག་ཞ་ེཔ་ོབས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ཏ་ེམྱི་ཡོང་མཁན་མྱི་འདུག ཡངོ་མཁན་གཉྱིས་གསུམ་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོལའང་ཞ་ེཔ་ོ
ཞ་ེཔ་ོབཤད་རྒྱུ་གལ་མྱི་འདུག ད་ེཙམ་ཕར་བཞག་ནས། ས་གནས་མཐུན་ཚགོས་དང་རང་བཙན་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་ཚ་ོམྱི་
དམངས་མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ལ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ཁ་ཐུག་གཞན་དག་གྱི་མྱི་དམངས་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡྱིན་མྱིན་ཧ་གོ་
ཡྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་མྱི་མང་ཚོས་དེ་རྱིང་གསན་བཞྱིན་ཡོད་རྒྱུ་རེད། དྷ་རམ་སའྱི་གནས་བབ་དེ་འད་རེད་འདུག 
གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་བརྩྱི་བསྐུར་དང་འགན་ཁུར་ལན་འདབེས་བདེ་སྟངས། མྱི་དམངས་སྐུ་ཚབ་ལ་བབ་པ་ཡྱིན་མྱིན་ཐ་ེཚམོ་
ད་ེའད་ཞྱིག་འདུག དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཕགོས་སདོ་རེས་སུ་ཉམ་ཐག་གཅྱིག་གཅྱིག་གཉྱིས་གཉྱིས་ལྷག་འདུག ཉམ་ཐག་ཅྱིག་གྲུབ་ཕགོ་
ནས་ནང་དུ་ལུས་འདུག རྒྱ་གར་ཉེན་རོགས་པས་ཧ་གོ་ནས་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའྱི་རྒྱུན་ལས་ལ་ལབ། ད་ེནས་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལ་ཞུས། ས་གནས་མཐུན་ཚོགས་དང་རང་བཙན་ཚོགས་ཆུང། ས་གནས་བད་ེདོན་་ད་ེཚ་ོགང་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། བོད་པ་
ཞྱིག་ན་ནས་གོང་གསེབ་ལ་ད་ེའད་བས་ནས་ལྷག་སྡོད་པའྱི་རྒས་འཁགོས་དེ། རྒྱ་གར་གྱི་སྐུ་སྲུང་བས་ཧ་ག་ོབའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེ
གང་འད་བས་ནས་ཆགས་པ་རདེ། བཞུགས་སྒར་དྷ་སའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་རདེ། ཐག་རྱིང་པའོ་ིགནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་མ་ེཚོད་དཔག་བས་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ལབ་ན་མྱི་འགྱིག་པ་གལ་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད་དེ། གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་ད་ེཚོའྱི་
རྱིགས་བོ་འཚབ་སེ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ས་གནས་མཐུན་ཚོགས་དང་རང་བཙན་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་ཀྱི་ཕག་ལས་
གནང་ཕོགས་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་བ་གལ་མེད་པས། ཞུ་འདོད་གང་ཡང་མེད་དེ། བཞུགས་གལ་སྱིག་རྒྱུ་ཙམ་མ་
གཏོགས་ད་ེཙམ་མྱི་དམངས་ཀྱིས་བདམས་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ག་ཚོད་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་
དགོས་པ་ཡོད། ད་ེརྱིང་གསན་བཞྱིན་ཡོད་རྒྱུ་རེད། རང་དབང་ལྡན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚགོས་ཆུང་ལ་ཕག་ལས་འདུག ཕག་ལས་
གནང་གྱི་འདུག་སྟ།ེ གཞན་ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ག་ར་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བསམ་པའྱི་དགོས་པ་ཡདོ། དགོས་གཞྱི་ད་ེདག་སྡྱིངས་ཆ་
འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟེར་ནས་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 

བུད་མདེ་སྒརེ་ལངས་ཉྱིན་མ་ོད་ེདང་བུད་མདེ་ཀྱི་ནུས་སྟབོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཁ་སང་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་བཀའ་གནང་པ་རདེ། ངས་རྱིང་པ་ོཞུ་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་ཟེར་བ་དེ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་བས། བུད་མེད་སྒེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་དེ་སྒེར་
ལངས་རང་བཞག བུད་མདེ་ཉྱིན་མ་ོམ་གནང་རགོས་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུས། བུད་མདེ་ཉྱིན་མ་ོཟརེ་བ་མེད་པ་བཟོས་ནས་བུད་
མེད་སྒེར་ལངས་ཉྱིན་མ་ོཡོད་པ་བཟ་ོབའྱི། ཞུ་དོན་དེའྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་བཞེས་འཕར་མ་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞེས་ངས་འབོད་སྐུལ་
ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། གནང་ཐུབ་མྱིན་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ། ད་ེད་སྔནོ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ་
གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་རེད་གསུངས་སོང་སྟ་ེསྱིད་བྱུས་ཡྱིན་རྒྱུ་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག འཛིན་སོང་
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གྱིས་ཐག་བཅད་གནང་པ་མ་གཏོགས་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འཛིན་སོང་གྱིས་ཐག་གཅོད་དགོས་རེད། འཛིན་སོང་གྱི་ཐག་
གཅདོ་མདེ་པ་དང་སྐུ་དབང་ད་ེཆ་ཚང་འཛནི་སོང་ལ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཐགོ་དགངོས་བཞསེ་གནང་རགོས་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ནང་
སྱིད་བཀའ་བནོ་གྱིས་ད་སྔནོ་བཀའ་མོལ་ད་ེགནང་པའྱི་སྐབས་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཡར་
བཞེངས་ནས་བཀའ་གནང་པ་ཡྱིན་པས། བཀའ་ཤག་མཉམ་རུབ་ཀྱི་འགན་ཡྱིན་པ་དང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་
ཞྱིག་གྱིས་མཚན་ཐོག་ནས་གནང་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྐུ་སྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཨེ་ཡྱིན་ན་བསམས་པ་འད་བྱུང་སོང་། ཕོགས་ཡོངས་
ནས་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་གནང་དགོས་དུས། རྣམ་པ་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་དགོས་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ེནས་གནད་དོན་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་གལ་མྱི་འདུག་སྟེ། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༧ ཉྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་ཁྱབ་ཅྱིག་བཏང་འདུག 

བཀའ་ཁྱབ་ད་ེའདྱི་རེད་འདུག ག་ོབད་ེཔ་ོཡོང་ཆེད་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་མར་སོར་ཀློག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཚུངས་མེད་ལྷ་ོསྱི་དང་
བ་སྱི་གཉྱིས་གཙོས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམས་ལ། ཆེད་ཞུ། འདྱི་ག་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༥ 
ཉྱིན་འཁོད་པའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁུངས་ནས་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ལག་ཁྱེར་ཞུ་ལེན་དང་འབེལ་བའྱི་ལམ་སྟོན་ཤོག་གངས་གཉྱིས་
ཟུར་བཀོད་ནང་ཁ་གསལ་ལྟར་ཐུགས་ཞྱིབ་ཀྱིས་ཚང་མས་འཕྲལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཕུགས་བསམ་ཆེ་བཞེས་གནང་
དགསོ་པ་སྐབས་བབ་ཀྱི་འགན་འཁྱི་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཡོད་སྟབས། བོད་མྱི་བཙན་བལོ་གྱི་ང་ོབ་ོའདརོ་ཐབས་མ་གནང་
པ་དགེ་མཚན་ཆེ་ལུགས་སོགས་སྒོ་ཀུན་ནས་སོབ་གསོ་རྒྱུན་སྱིང་གནང་རྒྱུ་ལྷོད་གཡེང་མེད་པ་གནང་དགོས་བཅས་ཕེབས་
འདུག་ན། 

ཚགི་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱིན་པ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཕབེས་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད་བ། ཞྱིབ་ཕྲ་འགོ་
ནས་ཡོང་མདོག་ཁ་པ་ོརེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་གསལ་བཤད་གནང་མདོག་ཁ་པ་ོརེད། ངས་
ཚིག་ད་ེབལྟ་དུས་བསམས་པ་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་བས་ན་བོད་མྱིའྱི་རྩ་དོན་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའྱི་མྱི་སེར་
བས་ན་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ལ་གནདོ་ཀྱི་མེད་པ། སྔོན་མ་བས་པ་མང་དག་ཅྱིག་འདྱི་ལ་ཡོད་རེད་མཚན་སྨོས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས། 
ད་ེདག་ཚང་མ་རྩ་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད་དེ། ཡྱི་གེའྱི་ང་ོགདོང་ལ་བལྟས་ན་རྩ་
དནོ་ལ་གནོད་གཞྱི་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་འདུག་བསམ་པ་ཚརོ་སྣང་བྱུང་སོང་། གཅྱིག་ད་ེརེད། གཉྱིས་ནས་ང་ལ་ད་ལྟ་
སེམས་ཁལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ག་ར་ེའདུག་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མྱི་དམངས་ང་ཚ་ོལ་ཧ་ཅང་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་དེ། རྒྱ་
གར་གྱི་མྱི་སེར་བས་ན་རྩ་དོན་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ། གཞན་པ་ཞྱིག་བས་ན་གནོད་ཀྱི་མེད་པ་བར་ལན་དེའྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེའད་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བསམ་པའྱི་བ་ོའཚབ་བྱུང་། ངས་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་བངས་མེད་ལེན་འདོད་ཀང་མེད། སབས་བཅོལ་རང་གྱི་ང་ོབོའ་ི
ཐོག་སྡོད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བར་དུ་བསྡད་པ་ཡྱིན། ད་དུང་སྡོད་ཀྱི་ཡྱིན། དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་བས་
ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ང་བ་ོའཚབ་ས་ེ
ཡྱི་འདུག བ་ོའཚབ་སེ་བ་སོང་ཙང་ད་ེལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཤོག་ཐོག་ལ་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ངས་མཐོང་སོང་བས་ངས་



132 
 

ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་དམྱིགས་བསལ་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། 
ཞྱིབ་ཕྲ་མཇུག་ནས་ཡངོ་སྱིད་ཀྱི་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཡ་ེཤེས་སོལ་མ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཡ་ེཤསེ་སལོ་མ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ལབ་པ་སོང་ཙང་། ནང་སྱིད་ཀྱི་ཕག་
ལས་ད་ེཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོརེད། ལས་བསྡོམས་ཡྱིན་ན་དཔ་ེརྒྱ་ཆེན་པ་ོཤོག་གངས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་ཕབ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ན་
ཡང་འདྱི་ལ་ལས་བསྡམོས་མདརོ་བསྡུས་ཤྱིག་རྒྱུན་ལས་ནས་མར་གནང་འདུག ཕག་ལས་མང་པ་ོདཔ་ེགནང་འདུག་པས་ཐུགས་
ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཁངོ་གྱིས་རྒས་འཁགོས་སྐོར་ལ་དཔ་ེམང་པ་ོགསུངས་སོང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བཀའ་བནོ་ནས་དའེྱི་སྐརོ་ལ་
ད་ོསྣང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དེ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་བོན་དང་
བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་རྒས་འཁོགས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་གཟུགས་པོའ་ིགནས་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ོསྣང་དང་། ས་གནས་ག་པར་
ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་བེལ་འཚུབ་ཡྱིན་ཡང་། ས་གནས་ད་ེལ་རྒན་གསོ་ཁང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་ཕེབས་ཐུབ་པ་
གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེཔ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་རགོས་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་བཟ་ོདགསོ་གལ། 

གཉྱིས་པ་དེ་ (Selakui) སོབ་གྲྭ་ད་ེལ་བྱིས་པར་བཙན་གཡེམ་དང་འབེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ། སྔོན་
འགོག་དང་གདོང་ལེན་གྱི་སོང་བརར་བྱུང་འདུག ད་ེདཔ་ེཡག་པ་ོབྱུང་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་མ་གཏགོས་མ་བྱུང་བ་
མ་རདེ། སོབ་གྲྭ་ཚང་མ་ལ་དའེྱི་སྐརོ་ནས་ག་ར་ེག་ར་ེགནང་ཡདོ་ན་ད་ེགསལ་པ་ོམྱི་འདུག ད་ེངས་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 

གསུམ་པ་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་སྐོར། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སུ་ཚོགས་ཆེན་དང་པ་ོ
ནས་མར་བུད་མེད་ཀྱི་སྒེར་ལངས་ཉྱིན་མ་ོ ༣/༡༢ ཉྱིན་བུད་མེད་ཀྱི་སྒེར་ལངས་ཉྱིན་མོའ་ིཐོག་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཟེར་ནས། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་མར་གནང་པ་གཞྱི་བཟུང་དང་པ་ོད་ེན་ནྱིང་གནང་པ་རདེ། བུད་མེད་ཚོས་ད་སྔོན་བཀའ་བནོ་ཚོས་རྨྱི་ལམ་བཏང་
པ་ཡྱིན་ན་ཐ་ོབརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་ཟེར་བ་སོགས་མང་དག་ཅྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་མ་བྱུང་བསམས་སོང་། 
གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། གང་ལྟར་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ག་ར་ེཞྱིག་ཡྱིན་རུང་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཆ་ེ
ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རདེ། ཁོང་རྣམ་པ་ཚསོ་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོད་ེང་ཚ་ོབུད་མེད་ཚའོྱི་བུད་མེད་ཀྱི་སྒེར་ལངས་ཉྱིན་མོའ་ི
སྒང་ལ་བཞག་གནང་པ་དསེ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མེད་པ་མ་ཟད། གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བརབ་གསྱིག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག 
ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིག་ཐགོ་ད་ངག་ཐགོ་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་གནང་འདུག ང་མྱི་དམངས་ཚོས་བདམས་པའྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་། 
བུད་མདེ་སྒེར་མང་པསོ་ཀང་གནད་དནོ་འདྱི་ཚའོྱི་སྐརོ་གསུང་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་མྱི་འདུག བུད་མེད་སྒརེ་
ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོད་ེབུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོར་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་ཡྱིན། ཞྱི་འཇུག་
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བས་པ་གཞྱི་བཟུང་བུད་མེད་ཀྱི་སྒེར་ལངས་ད་ེ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་མྱིའྱི་བཙན་གནནོ་འགོ་ལ་བོད་ཀྱི་བདནེ་དནོ་དང་རང་དབང་ཆདེ་
དུ་རང་སོག་བོས་བཏང་གནང་པའྱི་དུས་ཚོད་རྩ་ཆེན་པ་ོཞ་ེཔ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རདེ། བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོད་ེབུད་མེད་ཚོས་
དགའ་དགའ་ས་ོས་ོགནང་པའྱི་ཉྱིན་མ་ོཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རྦད་ད་ེམྱི་འད་བ་ཆགས་འདུག ང་ཚརོ་བུད་མདེ་
ཀྱི་སྒེར་ལངས་ཉྱིན་མ་ོད་ེརང་འཇགས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད་དེ། བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཟེར་བ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ེ
བུད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་དགོངས་ཧ་ཅང་བཞེས་ཡོད་པས། བུད་མེད་ཀྱི་སྒེར་ལངས་ཉྱིན་མ་ོད་ེགཞུང་འབེལ་གྱིས་སྲུང་བརྩྱི་
ཞུས་གནང་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེང་ཚརོ་ཕན་ཐགོས་ཆ་ེབ་ཡངོ་ས་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་འདྱི་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་རྒྱུ་ད་ེདབུས་དང་
ས་གནས་གཉྱིས་བར་གྱི་དུས་ཚདོ་ད་ེདུས་འགརོ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་རྐྱནེ་པས་འདྱིའྱི་བར་ལ་མྱི་འདས་གོངས་སུ་
ཕྱིན་པ་དང་ཐོབ་ཐང་མ་ཐོབ་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་རང་རེད། སོང་ཙང་དཀའ་ངལ་འདྱི་སེལ་
བའྱི་སད་དུ་བར་ལམ་བཀའ་ཤག་རང་ནས་དྲུང་གཞོན་གྱི་གནས་རྱིམ་གཅྱིག་དང་སྡ་ེཚན་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་བེད་གཉྱིས་ཟུར་
དུ་ཆདེ་འཛུགས་རང་གནང་། འདྱི་ས་གནས་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་ཉམ་ཐག་གྱི་ངསོ་བཞསེ་གནང་ཕགོས་ཐགོ་ལ་འགྱིག་མྱི་འགྱིག་དང་། 
དང་མྱི་དང་དང་། ད་ེའད་བའྱི་གནས་ཚུལ་དུས་ནམ་ཞྱིག་བྱུང་རུང་འཕྲལ་དུ་ས་གནས་རང་ལ་སྐརོ་སོད་ཕྱིན་ཏ་ེདངསོ་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་ཡར་སྙན་ཐ་ོགནང་རྒྱུས་མཚོན་ད་ེའདའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་དཔེར་ན། ས་གནས་ལ་རྒྱབ་གཉེར་མེད་
བཞྱིན་པ་ས་གནས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དངོས་གནས་བས་ན་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་འདྱི་ཁ་ོན་རང་
ལ་ཚོད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཁུག་ཁུག་གསེང་གསེང་ལ་ཟུར་དུ་ལུས་པ་
ད་ེའད་ལེན་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་ཡོད་རེད་འདུག་རེད་མྱི་འདུག་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་མཁན་ལས་བེད་གཉྱིས་ཟུར་
དུ་བཙུགས་ཡདོ་པ་ཡྱིན་དུས། ཕལ་ཆརེ་མ་འངོས་པ་ན་དཀའ་ངལ་འདྱི་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོས་གནས་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔེར་ན། ད་ེརྱིང་དྷ་རམ་ས་
ལ་ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གུང་གསེང་ཕེབས་པ་ད་ེཕལ་ཆེར་གནས་ཚུལ་མ་རོགས་པ་རང་བས་ནས་
གུང་གསེང་ཕེབས་པ་ཞྱིག་ཧ་ལམ་སྣང་བ་གཡེང་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པ་ཚ་ོདརེ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཤེས་བཞྱིན་དུ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གཡོལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བས་ནས་ཕྱི་
ལ་དགོངས་པ་བཏང་པ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག སོང་ཙང་ད་ེའདའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་ན། ཏན་ཏན་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚབ་བས་ནས་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་མ་འངོས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་སྐོར་དུས་ནམ་ཞྱིག་ཕབེས་
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ཀྱི་ཡོད་རུང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ས་གནས་སོ་ས་ོལ་བར་ཁྱབ་བཀོད་ཁྱབ་གང་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཚ་ེཏན་ཏན་ད་ོནན་
བས་ནས་འབུལ་ཆོག་པ་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཕོགས་འདྱི་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་དགངོས་པར་ཡདོ་པ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ལའང་ཚརོ་བ་ད་ེཤུགས་ཆནེ་པ་ོཡོད། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ང་ཚ་ོམ་ཚགོས་ན་མ་
གཏོགས། ཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་རྒྱུ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ཁྱེད་རང་ཚོས་དགོངས་པ་ཡག་པ་ོབཞེས་ན་མ་
གཏོགས་འདྱི་རྱིང་ཙམ་ཐུང་ཙམ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག དཔརེ་ན། མྱི་ཁ་ཤུགས་ཆ་ེཆུང་ཤོར་ཏ་ེཉམ་ཆུང་གཅྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་ཁ་ོ
འབུད་རྒྱག་གཏངོ་རྒྱུ་ལས་ས་མ་ོཡོད་རདེ་ད་ེཁ་ཤུགས་ཆ་ེཙམ་ཞྱིག་དང་དཔུང་ཤུགས་ཆ་ེཙམ་གཅྱིག་སབེས་སྐབས་ངསོ་སོར་ད་ེ
རང་བཞྱིན་གྱིས་ལས་ས་མོའ་ིཐོག་ནས་སད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེསྔོན་སྔ་རསེ་མང་པ་ོབྱུང་སོང་སྟ།ེ ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བསར་དུ་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིཐགོ་ལ་བསར་དུ་བཀདོ་ཁྱབ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་གནང་གྱི་ཡྱིན། མ་འོངས་
པ་ན་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ཏན་ཏན་མྱི་ཡོང་བའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ས་
གནས་སོ་སོའ་ིནང་ལ་མྱི་མང་ཚོགས་བཅར་བ་མ་ཡོང་བ་གཅྱིག་རེད་ད་ེའགན་ཡོད་མཁན་ཚོ་ཡང་ཚོགས་བཅར་ལ་ཕེབས་མ་
ཐུབ་པ་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་འདུག ཉེ་ཆར་དཔེར་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༢ དམངས་གཙོའྱི་དུས་ཆེན་ལ་
གཙུག་ལག་ཁང་ལ་གཅྱིག་གཟྱིགས་གནང་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་འོག་ནས་མྱི་མང་ཡར་ཞལ་སོག་མཁན་དང་གོང་ལ་བཞུགས་
མཁན་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་གོང་ལ་མར་བཞུགས་མཁན་ད་ེམང་བ་འད་ཞྱིག ང་མཛད་སྒོ་ལ་བཅར་ཐུབ་པ་མ་བྱུང་སྟ་ེགང་
ལྟར་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་བལྟས་ཡོང་སྐབས་ཕལ་ཆརེ་མར་ཞལ་སོག་མཁན་ད་ེཧ་ལམ་མང་བ་ཞྱིག་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡངོ་གྱི་འདུག ད་ེ
ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཏན་ཏན་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་དན་
གྱི་འདུག 

བུད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གོང་དུ་ངའྱི་སྒེར་གྱི་ཟརེ་བ་རེད་ད་ེཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུ་ཁུལ་རདེ། 
གནད་དོན་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ནང་སྱིད་ཀྱི་བར་ལམ་ལས་འགན་བསྐུལ་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱུད་རྱིམ་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་འདྱི་
གོང་དུ་སྙན་གསན་ཞུས་པ་ད་ེརདེ། འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་མ་འོངས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ངསོ་བཞེས་གནང་ཕགོས་ཐགོ་ལ་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་ལན་འདེབས་ཞུ་ཐུབ་པ་རྩ་བ་རང་ནས་མྱི་འདུག འབེལ་ཡོད་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་ནའང་འད། དཔལ་ལྡན་སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་ཐོག་ནས་ཀང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྱིམ་པའྱི་བཀའ་གསལ་གཅྱིག་གནང་རོགས་གྱིས་ཞེས་
སབས་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ལྔ་པའྱི་བདུན་ལ་ཡངོས་ཁྱབ་གསལ་བསགས་གཏོང་རྒྱུ་འདྱི་དམྱིགས་བསལ་ད་ེརྱིང་འདྱི་གར་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོབཟ་ོ
བད་ེཔ་ོརྩ་བ་རང་ནས་མྱི་འདུག འདྱི་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་
རྱིགས་འདྱི་གསལ་གསལ་ཐྱིང་ཐྱིང་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ཁ་བསྒྱུར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་འདྱི་
ཞུ་ཚོད་མ་ཐྱིག་པ་ཡྱིན་སྟབས། དམྱིགས་བསལ་གསལ་བཤད་མྱི་དགོས་པ་བོས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནང་ནས་མཁྱེན་འདོད་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚསོ་སྒརེ་ས་ོསོའ་ིཐགོ་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 



135 
 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་པ་དེར་བཀའ་
དྱིན་ཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང། ས་གནས་མང་བའྱི་ནང་ལ་རྒན་གས་ོཁང་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་
དང་ཐད་ཀར་ནང་སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ལས་བེད་ཆ་ེའབྱིང་ཆུང་གསུམ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་ས་གནས་དེའྱི་ཐགོ་
འབོར་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒན་གསོ་ཁང་ད་ེཚོའྱི་ནང་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་རོགས་ཤཤྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་
རདེ། སོང་ཙང་མ་འངོས་པ་ན་འདྱི་ཚའོྱི་རྱིགས་འདྱི་ཚགས་ཚུད་པ། ནུས་པ་ལྡན་པ་ཡངོ་རྒྱུའྱི་སད་དུ་ཏན་ཏན་བཀོད་ཁྱབ་ཞུ་ཆགོ་
པ་གྱིས། 

(Selakui) ལ་བུད་མེད་ལ་བཙན་གཡེམ་བས་པ་དང་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་གཅྱིག་གནང་འདུག འདྱི་གནང་པ་
གཞྱིར་བཟུང་སོབ་གྲྭ་གཞན་ཁག་ལ་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་བཀའ་ཕབེས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ད་ེསྔ་
ང་ཚོས་ཕལ་ཆེར་ས་ཁུལ་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཏན་ཏན་ཟབ་སོང་འད་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། འབུལ་
རྒྱུར་ལུས་པ་ད་ེའདའྱི་ས་ཁུལ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཆ་ཚང་འབེལ་ཡོད་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་རྩྱིས་ཕུལ་ཟྱིན་པ་རེད། ལུས་བཞྱིན་པ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འངོས་མུ་མཐུད་ནས་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུའྱི་
དགངོས་བཞེས་གནང་རགོས་གྱིས་ཞསེ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་སྐུ་ང་ོབཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་ད་ེརྱིང་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བུད་
མེད་ཉྱིན་མ་ོདང་རང་དབང་སྒེར་ལངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ངས་བསར་དུ་ལན་འདེབས་གང་ཡང་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་
འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ད་ེབཞྱིན་སོ་སོ་དང་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བཅར་སྐབས་ཡར་ཕུལ་བའྱི་ལས་
བསྡམོས་ཀྱི་ལན་འདེབས་ད་ེརྱིང་ཞོགས་པ་རང་འབརོ་སོང། ད་ེཚོའྱི་མཉམ་པརོ་འབེལ་བ་ཆགས་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་འགའ་ཞྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་དང་འདྱིར་ལན་འདེབས་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་པའྱི་སྒང་ལ་ (Nelamangala) སྐོར་འདྱི་དང་པ་ོགཅྱིག་
ཞུས་ན་བསམས་སོང། ང་ཚའོྱི་ལས་བསྡམོས་ནང་ལ་ (Nelamangala) ཡྱི་མཐུན་རྐྱནེ་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག་ཅེས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་
ཞུས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཛིན་སོང་གནང་སྟངས་འདྱི་ཏོག་ཙམ་ཞན་པ་ོརེད་འདུག ད་ེད་ེབཞྱིན་གཙང་ས་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་བ་
ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་གཅྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་བསམ་འཆར་ཕུལ་བ་ད་ེརེད། 
ཕགོས་དེའྱི་ལྟ་ེབ་འཛིན་སོང་ཡག་པ་ོམེད་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ནམ་རྒྱུན་ང་རང་ཚོས་བདེ་ཐུབ་པའྱི་གཙང་ས་ད་ེཚ་ོཡང་ལེགས་པ་ོམེད་
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པ་འད་ཞྱིག་སོ་སོར་ཚོར་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན། གོང་དུ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཅ་ལག་མང་པོ་ཞྱིག་
བཞག་སྟངས་ད་ེཚ་ོཡང་ཁང་པ་གཅྱིག་གྱི་ནང་སྒོ་རྒྱབ་ནས་སྡོད་སའྱི་རྐུབ་སྟེགས་དང་ཚང་མ་ཟ་ང་ེཟྱིང་ང་ེགཡུགས་ཤྱིང། དེའྱི་
ཐོག་ཏུ་སྡོམ་ཚང་བསགས་ནས་ཧ་ལས་པའྱི་བཙོག་པ་དང་ཁོར་ཡུག་གཙང་མ་གཏན་ནས་མྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། 
སོབ་ཕྲུག་ད་ེདག་ལ་སོབ་སོང་སོབ་རྒྱུ་དང་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོམྱི་འདུག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཏན་ཏན་ཕྲུ་གུ་ད་ེ
ཚ་ོལ་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ཕོགས་དེར་བཅར་བ་ཐེངས་དང་པ་ོརེད། ད་ེསྔ་གནས་སྟངས་
གང་འད་ཡོད་མེད་ད་ེཙམ་རོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཕོགས་དེར་བཅར་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེང་ཚོས་ཇྱི་
མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོང་ཙང་འདྱི་ས་ོཔ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང་བས་འཛནི་སོང་ཐགོ་ནས་གནང་རྒྱུ་འདུག ཕག་དངུལ་ད་ེ
ཙམ་གནང་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡདོ་པ་ད་ེཚ་ོཡང་མདེ་པ་ཡྱིན་སྟབས་འདྱི་ཐབས་ས་ོཔ་ོའད་མཐངོ་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

རྒན་གས་ོཁང་གྱི་སྐོར་འདྱི་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུས་ཟྱིན་སོང་སྟེ། ད་ལྟ་ལན་འདེབས་ནང་ལ་འདྱི་གསུངས་སོང། རྒས་འཁོགས་ད་ེ
ཚ་ོལ་ས་ོལ་ོདང་ད་ེའད་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚ་ོལ་དེང་སང་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ལོ་ལ་འཚམ་པའྱི་རྩེད་མ་ོཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། རྩེད་
མ་ོམེད་རུང་ལུས་རྩདེ་འད་རྒས་འཁགོས་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚགི་གཅྱིག་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། (Yoga) ད་ེད་ེབཞྱིན་སྒོམ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་ད་ེད་ེ
བཞྱིན་སྒྲུང་བཤད་རྒྱུ་དང་། དེ་མཚུངས་ཕྱི་ལ་སོ་སྱིད་དུ་འཁྱིད་རྒྱུ་དེ་འད་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ངེས་པར་དུ་
གཞུང་རང་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ཕོགས་དེའྱི་ཡུལ་མྱི་ཁོང་ཚ་ོལའང་འགན་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ངསེ་པར་དུ་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུགས་རྒྱག་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཞྱིས་ཆགས་མྱི་ད་ེཚསོ་
ཀང་རང་རང་གྱི་ཡུལ་མྱི་བདག་གཉེར་བེད་རྒྱུ་ནྱི་སོ་སོ་ལ་འགན་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་འད་སོང་ཙང་ཏན་ཏན་ང་རང་
གཉྱིས་ཕོགས་དེར་བཅར་སྐབས་སུ་ངེད་གཉྱིས་ཀྱིས་མཐོང་པ་ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད། རྒན་གསོ་ཁང་ད་ེཚ་ོསྔོན་མ་རྩྱིས་བས་ན་ཏན་
ཏན་ཚགས་ཚུད་དུ་ཕྱིན་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་སྟབས་ངེད་གཉྱིས་ཀྱིས་ད་ེཞུ་ཡྱི་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་སྨན་ཞབས་པ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞྱིག་དགོས་པ་ནྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག འདྱི་ཐོབ་རྒྱུ་ཁག་
པ་ོཡོད་སྱིད་འནོ་ཏ་ེད་དུང་ཡང་ཐབས་ཤེས་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ངེད་གཉྱིས་ཀྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་ངེད་གཉྱིས་འདྱི་ནས་ནང་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མཐོང་ཚུལ་དང་བསམ་ཚུལ་ད་ེ
འད་བཞྱི་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་དང་པ་ོདའེྱི་ནང་ལ་མཉམ་འབེལ་སྐོར་འདྱི་ཡྱིན། མཉམ་འབལེ་ད་ེལ་གོང་དུ་ཕག་
རོགས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཀང་གསུངས་སོང་། ངེད་གཉྱིས་ཀྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་ལྟེ་བ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། འདྱི་ནས་ལྟ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་
མཐངོ་པ་ད་ེཞུས་ཡོད་རེད། མཐུན་རྐྱེན་ཐོག་ནས་ཀང་མཉམ་འབེལ་བཟང་བ་དང་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་འདྱི་ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་པ་
དང་། ལས་ཁུངས་དང་མཐུན་རྐྱེན་གང་དང་གང་གྱི་ཆ་ནས་ཀང་ཏོག་ཙམ་ཏག་ཏག་མ་བསྡད་པ་འད་ཞྱིག་མཐོང་སོང། དེ་དེ་
བཞྱིན་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་མཉམ་འབེལ་ལས་གཞྱི་དང་གཞུང་གྱི་ལས་གཞྱི་གཉྱིས་པ་ོམཉམ་པ་ོམཉམ་པོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་
དུས། ད་ལྟའྱི་སོ་ནམ་ལས་གཞྱི་ཡྱི་བུན་གཏོང་ནང་ལ་ང་ཚ་ོཁུལ་དེར་བཅར་སྐབས་འདྱི་ལོའ་ིསོ་ནམ་ལས་གཞྱི་བུན་གཏོང་སེད་
ཆུང་བུན་གཏོང་གནང་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་སྦལེ་ཀབོ་ལས་མྱི་འདུག ན་ནྱིངས་ལྔ་ཡོད་པ་འད། ད་ལ་ོརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག མཉམ་འབལེ་
ནས་གཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་ལ། འདྱི་ནས་ཀང་གཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། མཉམ་འབེལ་གྱིས་གསུང་རྒྱུར་ང་ཚ་ོལ་གནང་ན་
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གཞུང་གྱིས་གནང་དགོས་པ་མྱི་འདུག ང་ཚ་ོརང་གྱིས་བཏང་ན་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེའད་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང། ད་ེའད་ཡྱིན་
སྟབས་གཞུང་གྱི་སྟངས་འཛནི་འགོ་ལ་མེད་ན་མ་འོངས་པ་ན་ཏན་ཏན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྱིད་པ་རདེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སོང་ཙང་གཞུང་
གྱི་ཐོག་ནས་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་ཞོགས་པ་འབོར་བའྱི་ལན་འདེབས་ནང་འདྱི་གསུངས་འདུག སྐབས་ ༡༣ པའྱི་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་ ༢ པ་དང་ ༣ པའྱི་ནང་ལ། མཉམ་འབེལ་ཚོགས་གཙོ་འདྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མ་གནང་པ་དེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་རང་གྱིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་རདེ། འདྱི་སར་ཡང་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ན་གནང་སྟ་ེསྱིག་འཛུགས་འོག་ལ་ཡོད་ན་
གཞུང་དང་འབེལ་བ་ཏན་ཏན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚ་ོད་ལྟ་བཙན་བོལ་འོག་ལ་ཡོད་སྟབས་ཧ་ཅང་གྱི་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོགནང་
རུང་མ་འོངས་པ་ན་འབ་སུ་མྱི་འདུ་བའྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོང་ཙང་མཉམ་འབེལ་སྐོར་ལ་
འདྱི་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེད་ེབཞྱིན་ང་ཚའོྱི་གལ་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་ལ་གོང་དུ་ངའྱི་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ནས་མང་ཆ་ེབ་ཞུས་ཟྱིན་སོང་སྟ།ེ ལུས་པ་
གཅྱིག་ནྱི་ད་ལྟ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་ད་ེས་གནས་མང་ཆ་ེབར་ལག་བསྟར་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་
སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་ཟུང་ས་གནས་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་ཐུབ་མྱི་འདུག་པས་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞུས་དུས། འདྱི་ལ་ལན་འདབེས་ནང་ན་
གནང་མ་ཐུབ་པ་འདྱི་གོང་སྡ་ེབཞྱི་པའྱི་མྱི་མང་ནས་ངོས་ལནེ་མ་གནང་པའྱི་རྐྱནེ་གྱིས་ང་ཚའོྱི་ས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེ
འད་ཞྱིག་འཕྲད་བཞྱིན་འདུག དཀའ་ངལ་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རུང་། མྱི་མང་གྱིས་ངེས་པར་དུ་གཞུང་འདྱི་གལ་ཆེ་
ཞྱིག་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ན་སྱིག་འཛུགས་ལ་གལ་ཆནེ་པ་ོབརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ན། ང་ཚའོྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཏན་འབེབས་འབྱུང་བ་ལ་ངསེ་
པར་དུ་མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་གནང་དགོས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ལ། ལས་བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས་འོག་ལ། ཉམ་ཐག་གྱི་སྙན་ཐ་ོནས་མྱི་ ༡༠ ཕྱིར་འཐནེ་གནང་སོང་ཟརེ་
བ་འདྱི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་ོརང་ཚསོ་ཀང་བསམ་བ་ོགཅྱིག་བཏང། དངསོ་གནས་རང་གཞུང་ནས་ཞུ་དགོས་པ་
མྱི་འདུག ང་རང་ཚ་ོརང་ཁ་རང་གས་ོཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་མར་ཕྱིར་འཐེན་གནང་པ་ད་ེལ་དགའ་བསུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེད་ེ
བཞྱིན་ས་གནས་མང་དག་ཅྱིག་ལ་སྦལ་ཀབོ་ལའང་ཐད་ཀར་ཚགོས་འདུའྱི་ནང་འཆད་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟ་ེརྒྱབ་ལ་ཡང་། ཉམ་ཐག་ནང་
དངོས་གནས་མྱི་དགོས་མཁན་མང་པ་ོཡོད་རེད་གསུང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ན། གལ་སྱིད་ཉམ་
ཐག་ནང་དགོས་ཀྱི་མེད་ན་ཉམ་ཐག་ནང་གང་འད་བས་ད་ེཚུད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་དུས། སྱི་མྱི་སོ་སོའ་ིསྱི་མྱིའྱི་ནང་ནས་གང་ཚོད་
སེབས་ཐུབ་ཐུབ་ཁོང་རང་ཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་མྱི་མང་བ་ཡོད་ན་ཁ་ོརང་ཚ་ོང་ོས་ོམཐ་ོརྒྱུ་ད་ེའད་གཅྱིག་ཡོད་རདེ་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་
ཡང་ཁུངས་སེལ་ར་འཕྲོད་གང་ཡང་མེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་གང་
མགོགས་གནང་ཐུབ་པ་དང་གནང་གྲུབ་རེད་གསུངས་འདུག བསར་ཞྱིབ་ཟྱིན་པའྱི་ས་ཁང་ ༡༦ གཤམ་གསལ་ཞེས་གཅྱིག་
གསུངས་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་ཡང་འདུག འདྱི་ཡྱི་གྲུབ་འབས་ལྟ་བུ་འདྱི་གང་ཡྱིན་ནམ་གཅྱིག་གསུང་
རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་མཐའ་མ་དརེ་ས་ོས་ོབུད་མེད་ཅྱིག་ཡྱིན་སྟབས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ང་ཚ་ོཚང་མར་བཅར་ཏ་ེའདྱི་སྐོར་ལ་
ངསེ་པར་དུ་གསུང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་འདུག ང་ཚསོ་ཀང་དངོས་ཡོད་བས་ན་གོས་ཚགོས་སྔནོ་མ་དརེ་ཞུས་
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ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ས་ོས་ོཡྱིན་ན་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟབོས་ཚགོས་ཆནེ་ད་ེལ་བཅར་ཐུབ་མ་སངོ་སྟ།ེ བསམ་ཚུལ་ད་ེརང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བུད་མེད་ཉྱིན་མ་ོད་ེདགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་ཀྱི་སྒེར་ལངས་ཉྱིན་མ་ོད་ེསར་གས་ོགནང་ནས་གཞུང་འབེལ་རང་གྱི་
ཐགོ་ནས་ད་ེད་ེབཞྱིན་དུ་སྲུང་བརྩྱི་གནང་ཐུབ་ན། བུད་མེད་ཉྱིན་མ་ོད་ེམ་གནང་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་གནང་པར་ཐུགས་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངའྱི་ངོས་ནས་གནད་དནོ་དྲུག་གྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དང་པ་ོའཚམས་གཟྱིགས་སྐརོ་ཡྱིན། ད་ོབདག་ང་རང་ལ་དྭགས་ས་ཁུལ་ལ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ས་ོསོས་སྱི་བའྱི་ལས་
ཀ་ཡུན་རྱིང་པ་ོབས་པ་ཡྱིན་དུས། ས་གནས་ཁག་ ༣༠ ལྷག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་འག་ོམོང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ལ་དྭགས་ལ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་
འཚམས་གཟྱིགས་དང་པ་ོཆགས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ས་གནས་ནང་ནས་ས་གནས་ས་ོཤསོ། མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆ་ེ
ཤོས། འཚོ་བར་ངེས་གཏན་མེད་པའྱི་ས་གནས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་ཁ་སང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆོག་ཕེབས་འདུག ད་ེདུས་གཟྱིགས་ཡོད་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཡང་ཕེབས་འདུག ད་ེནང་བཞྱིན། ༸གོང་ས་མཆོག་
ཕར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་སྱིད་སོང་ཡང་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ལ་དྭགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཕལ་ཆེར་ག་འད་
ཡྱིན་མྱིན་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ང་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ས་གནས་ལ་སོང་བའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་བད་ེ
སྡུག་ཞུས་ནའང་། དམྱིགས་བསལ་སད་རྒྱུ་དེ་འད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ང་ཚོས་སེལ་
ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེསེལ་ཐུབ་པར་བས་ཡདོ། ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་ཡྱིན་དུས་སྱི་བའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད། དེར་བརེན་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་པ་དེ་ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་བར་ལན་སད་དགོས་པ་ད་ེང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་སྙན་ཐོ་ཤོག་གངས་ ༣༠ ཤྱིག་ཡོད། དེ་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་
གཟྱིགས་ཏེ་ཁ་ོཚོའྱི་དཀའ་ངལ་དང་བད་ེསྡུག་ལ་རོགས་ཞྱིབ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་ས་གནས་
གཞན་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལ་དྭགས་ས་ཁུལ་སོགས་སུ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་འདུག ད་ེལ་བསྔགས་བརོད་
ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོད་ེའད་མང་པ་ོའདུག དཔེར་ན། བང་ཐང་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་ཧ་ཅང་ནས་དཀའ་ངལ་
ཆནེ་པ་ོཕྲད་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ོབདག་ང་རང་ཕར་ས་གནས་ལ་ཡདོ་པའྱི་སྐབས་སུ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཕར་ཕབེས་འདུག 
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ལས་བདེ་གཉྱིས་དང་བང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ནོར་བཅོས་དའེྱི་ཆདེ་དུ་ཕབེས་འདུག ཉམ་ཐག་
ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་བདེ་གཉྱིས་ཕར་ཕབེས་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ནས་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ཉྱི་མ་བརྒྱད་ལ་བཞུགས་པ་རེད། ཉྱིན་བརྒྱད་ཀྱི་རྱིང་ལ་བང་ཐང་གྱི་ས་གནས་དགུ་ལ་
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བསྐོར་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་དཔོན་རྱིགས་ཁག་མང་པོ་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་སོང་། མྱི་མང་ཚོགས་ཆེན་བསྐོངས་པ་
སོགས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ནས་ཡག་པ་ོགནང་སངོ་། ད་ེལ་ངས་བསྔགས་བརདོ་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེབཞྱིན་དུ་ས་གནས་ཁག་ལ་དང་བང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཆགས་ཡདོ་པ་རདེ། དཔརེ་ན་བང་ཐང་
ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་ཡྱི་གེ་མ་ཤེས་བའྱི་རྐྱེན་གྱིས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཕྲད་འདུག དེའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་དུ་དཔལ་འབོར་
ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་མྱི་གཉྱིས་བཏང་འདུག ད་ེངས་ཧ་ཅང་ནས་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའད་རེད། ད་ེནས་ཕར་
ཕོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ག་ར་ེཕྲད་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་གཞྱི་གལ་ཆེན་པ་ོབཞྱི་མཉམ་དུ་འཕྲད་ཡོང་དུས་ལས་
གཞྱི་ལ་དཀའ་ངལ་ཅུང་ཙམ་ཕྲད་སོང་། ད་ེདངོས་ཡོད་རེད། སོ་ས་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ལ་མ་སོང་སྔོན་དུ་ས་གནས་གཞྱིས་
འག་ོལ་ཁ་པར་བཏང་ནས་དུས་ཚོད་ག་དུས་ཤྱིག་ལ་ཡོང་ན་ཡག་མྱིན་སགོས་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན། ཐགོ་མར་ང་ཚ་ོཕྱི་ཟླ་དྲུག་པར་
འག་ོརྒྱུ་བས་པ་ཡྱིན། སྐབས་དེར་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཕར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དྲུག་པའྱི་ཟླ་མཇུག་
ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ལས་ཀ་ཆེན་པོའ་ིསྐབས་སུ་ང་ཚོ་
སོང་བ་ཡྱིན་ན། བརབ་གསྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམས་ནས་སོང་མེད། མཐར་མཚམས་གཟྱིགས་ལ་འགོ་རྒྱུ་ད་ེཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ཟླ་
མཇུག་ལ་འགོ་རྒྱུ་བས་པ་ཡྱིན། འཚམས་གཟྱིགས་ལ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་ནས་གཞྱིས་འགོ་ལ་ཁ་པར་ཞྱིག་
འབརོ་ཏ་ེནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འབོར་གྱི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེནས་སྐུ་ངསོ་ཕར་ལན་ག་ར་ེགནང་སོང་ཟརེ་ན། ད་ལྟ་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་འཚམས་གཟྱིགས་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་མ་ཕེབས་ནས་དུས་ཚོད་
ཕར་འགང་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་བ་བརྒྱབས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕེབས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་། བཀའ་ཕེབས་པ་
མ་ཟད་གཞྱིས་འགོ་དང་གཞྱིས་འགོའ་ིམ་ོཊ་སོགས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཉམ་དུ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་སོ་སོ་སྱི་འཐུས་གསར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་ཚོར་བ་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་བསེབས་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོ་སོའ་ི
ངོས་ནས་ཕར་ས་གནས་ལ་སོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལས་དོན་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཅྱི་ཡྱིན་ནའང་བེད་དགོས་
བསམས་ནས་སོང་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཕར་དངསོ་སུ་སོང་བའྱི་སྐབས་སུ་གཅྱིག་བདེ་ཆགོ་གྱི་མྱིན། གཉྱིས་བེད་ཆགོ་གྱི་མྱིན་ཞསེ་གཞྱིས་
འག་ོད་ེཕར་སོང་བ་རདེ། 

དའེྱི་རེས་སུ་བང་ཐང་གྱི་འབལེ་མཐུད་པ་ང་མཉམ་དུ་བང་ཐང་ལ་འག་ོརྒྱུ་བས་པ་རེད། ད་ེནས་ཡང་ད་ེལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་
ཕྱིན་སོང་། བང་ཐང་འབེལ་མཐུད་པ་ད་ེདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ནརོ་བ་ད་ེལ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་
ཕབེས་སོང་། མཐའ་མ་ད་ེལ་འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་ང་མཉམ་དུ་བཏང་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ལས་དནོ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
བྱུང་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ས་ོསོར་སྱི་པའྱི་ལས་ཀ་བདེ་པའྱི་ཉམས་མོང་མང་པ་ོཡོད་པའྱི་རྐྱནེ་གྱིས་ལས་དནོ་ཡག་པ་ོགྲུབ་སོང་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

མཐར་ཚེས་གངས་ ༩ ཉྱིན་མོར་བང་ཐང་ནས་ང་ཚ་ོས་གནས་སུ་འབོར་བ་རེད། ངའྱི་འཆར་གཞྱི་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་
རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཐུག་འཕྲད་བ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དེ་དག་གང་ཡང་འགྲུབ་མ་སོང་། 
གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ད་ེཚོར་ཐུགས་འཕྲད་བ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་འཚམས་གཟྱིགས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཕྱིན་
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ཚར་བའྱི་རེས་སུ་གཞྱིས་འགོའ་ིམཉམ་དུ་གོས་བསྡུར་བ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་སོ་
ས་ོའད་པ་ོཡྱིན་ན་མཐའ་མ་གཞྱིས་འགོའ་ིམཉམ་དུ་གསོ་བསྡུར་བ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་མ་སོང་། གང་ལགས་ཤཤ་ེན། ང་ཚསེ་གངས་ 
༡༤ ལ་མར་ལོག་འག་ོརྒྱུ་རེད། གཞྱིས་འག་ོཚེས་གངས་ ༡༢ ལ་ཕེབས་པ་རེད། ནང་སྱིད་ཚེས་གངས་ ༡༤ ལ་ཕེབས་པ་རེད། 
ད་གང་ལྟར་ང་ཚ་ོཕྱིར་ལོག་ཡོང་བའྱི་དུས་ཚདོ་ད་ེགཅྱིག་པ་འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ས་ོསོའ་ིམཚམས་
གཟྱིགས་དང་པོའ་ིགནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ད་ེལྟ་བུའྱི་ལས་དོན་གལ་ཆེན་པོ་
གཉྱིས་དུས་མཉམ་དུ་ཕེབས་ཆོག་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། རེས་སུ་ད་ེའདའྱི་ལས་དོན་གལ་ཆེན་གཉྱིས་དུས་མཉམ་དུ་མ་ཕེབས་
རོགས་གནང་། ད་ེཡག་པ་ོམྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོ་ས་ོསྱིའཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་ས་གནས་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་
འགན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཁུར་ནས་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་ནས། (བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། ཅུང་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་། ད་ེརྱིང་ང་ཚ་ོ
གོས་ཚགོས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་ར་བའྱི་ནང་ལ་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་དང་། ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ་
གཉྱིས་ཀྱི་ག་ོསྱིག་ཐོག་ནས་འདྱི་གར་ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པའྱི་ཚགོས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་ཕེབས་ཡོད། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་དྷ་
རམ་ས་ལ་ཡུལ་མྱི་དང་བོད་པའྱི་དབར་ལ་འབེལ་བ་གཏྱིང་ཟབ་ཡོང་ཆེད་དང་། ད་ེབཞྱིན་དུ་བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་སེམས་ཁུར་གྱི་
ཆེད་དུ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་ར་བའྱི་ནང་ལ་ཕེབས་ཡོད། དྷ་ས་ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པའྱི་འཛིན་སོང་ཚོགས་
མྱི་དང་གོ་སྱིག་པ་སྐུ་ཞབས། Vikas Nehria, Arvind Sharma, Sanjay Nehria, Ahiv Sundhu, Rashpal 
pathania, Manu Hiyunri, Rajesh Kapoor, Hans Chouhan, Niraj Chouhan, Rinku Nehria, 
Rinku Ram, Nitin Verma, Rakesh Kumar,Muniah kumar, Lucky Kumar, Kiran kant kumar, 
Madan Lalhal, Munish, Rajesh, Sanjeev, སོགས་ཁོང་རྣམ་པ་མྱི་ཉེར་གཅྱིག་ཕེབས་འདུག  དེ་ལ་ང་ཚོ་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སོན་ལགས། འཕྲོས་མུ་མཐུད་
ནས་གསུང་རགོས་གནང་། 

སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་སོལ་མ་ལགས་ནས། ད་ེནས་གནད་དོན་གཉྱིས་པ་དེ་འབྲུ་རྱིགས་ལག་དེབ་ Ration card 
སྐོར་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ནས་ང་ཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ Ration Card ད་ེབཟ་ོབཞྱིན་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཆགས་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེལ་གནས་སྟངས་གཉྱིས་ཙམ་འདུག APL དང་ BPL ཞེས་གཉྱིས་འདུག APL ད་ེགནས་སྟངས་ཡག་པའྱི་ཁོངས་
གཏོགས་དང་BPL ད་ེགནས་སྟངས་ས་ོབའྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་མ་ཤེས་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ 
APL སད་ན་ཡག་པ་ོརེད་བ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འདྱིར་ BPL སོད་བཞྱིན་འདུག མ་གཞྱི་ནས་ལག་དེབ་ད་ེརག་པ་ཙམ་གྱིས་མྱི་
མང་ཕལ་མ་ོཆ་ེདགའ་བཞྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་འབྲུ་རྱིགས་ལག་དེབ་ད་ེལ་དམྱིགས་བསལ་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ APL ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་སྨན་ཁང་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་ཁག་ལ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཞྱིག་ཆག་ཡང་འདུག བུ་
ཕྲུག་མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ལག་དེབ་དེས་ཕན་ཐོགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཁ་ཤས་ཀྱི་
གཞྱིས་འགོས་ར་ེབསྐུལ་ཞུས་ཏེ་ཕལ་མ་ོཆེར་ས་ོཔ་ོཡྱིན་པའྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་ APL རག་བཞྱིན་འདུག ང་ཚོ་འདྱིར་སབས་
བཅལོ་ཡྱིན་དུས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ལག་དབེ་ད་ེསད་སྟངས་ད་ེག་འད་བས་ཏ་ེསད་འདུག་ཅ་ེན། ལ་དྭགས་
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བང་ཐང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ནང་གྱི་བུ་ཕྲུག་ཅྱིག་དམག་མྱི་ཡྱིན་ན་ APL སད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ནང་མྱིའྱི་ག་ཆ་གཅྱིག་པུས་ནང་མྱི་
ཚང་མ་ལ་འདང་བདེ་ཀྱི་སྒོར་མ་ོཡོད་རདེ་དམ། ཡོད་མ་རདེ་བ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། འབྲུ་རྱིགས་ལག་དབེ་ད་ེང་ཚ་ོབོད་པ་ལ་ APL 
རག་པར་ཐབས་ཤེས་གནང་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོབོད་པ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡདོ་ས་རདེ། བུ་ཕྲུག་སབོ་གྲྭར་འག་ོན་རདེ། སྨན་ཁང་ལ་འག་ོ
དགོས་ན་རེད། གང་ལྟར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ས་རེད་ཅེས་ར་ེབསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ས་གནས་གཞྱིས་
འགོ་ཁག་བརྒྱུད་ནས་ཐབས་ཤེས་གནང་པ་ཡྱིན་ན་ཐབས་ཤེས་གནང་རྒྱུ་འདུག ས་གནས་གཞྱིས་འགོ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་
ཐབས་ཤེས་གནང་ནས་རག་ཚར་འདུག ལ་དྭགས་ཡྱིན་ན་སྔོན་མ་ BPL རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕྱིས་སུ་ཐབས་ཤེས་གནང་སྟེ་
དངེ་སང་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ APL རག་བཞྱིན་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གནད་དོན་གསུམ་པ་ད་ེབུད་མེད་ཉྱིན་མ་ོདེའྱི་སྐོར་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ནས་གོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་ས་ོ
སོའ་ིངསོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བུད་མེད་སྒརེ་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོད་ེཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་རྩྱི་བཞྱིན་ཡོད། 
བུད་མེད་སྒེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོདེར་བུད་མེད་མང་པ་ོཞྱིག་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས། རྩ་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་རང་སགོ་བོས་བཏང་
བས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བུད་མེད་སྒེར་ལངས་དང་མྱི་མང་སྒེར་ལངས་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རེད་བསམ་
གྱི་མྱི་འདུག དནོ་དག་གཅྱིག་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་སྐབས་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་ངས་ཞུས་དུས། མྱི་ཚང་མས་
བུད་མེད་ཉྱིན་མ་ོཟེར་དུས་སོ་སྱིད་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་འད་པ་ོཞྱིག་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་གྱིས་
བཀའ་ལན་ག་ར་ེགནང་སོང་ཞེ་ན་ཨུ་ཐུག་པའྱི་གནས་སྟངས་འད་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། ཚ་ེརྱིང་དོན་ལྡན་གྱི་ཨ་ཅག་ལགས་
ཤྱིག་ངུས་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བརེན་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོད་ེགནང་ཡྱིན་པ་འད་པོ་ཞྱིག་བཀའ་ཕེབས་སོང་། ད་ེནས་ཡང་
འགྱུར་བ་བཏང་ན་གཏོང་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་ཡང་བཀའ་ཞྱིག་ཀང་གནང་སོང་། ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་འགྱུར་བ་ཡག་པ་ོཞྱིག་གཏོང་
བར་ར་ེབསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། སྱིར་བཏང་ཚ་ེརྱིང་དནོ་ལྡན་གྱི་ཨ་ཅག་ལགས་ཏ་ེངུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚ་ོཡོད། ངུས་པ་ད་ེབདནེ་པ་
རདེ། ང་ཚ་ོཁྱིམས་ཀྱི་ཟབ་སངོ་གྱི་སྐབས་སུ་རདེ། ངུས་པ་ད་ེག་ར་ེབས་ནས་ངུས་པ་རདེ་ཅ་ེན། བུད་མདེ་སྒརེ་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མརོ་
མྱི་མང་མཉམ་ཞུགས་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག མྱི་མང་མཉམ་ཞུགས་མྱི་བེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གཞུང་གྱི་ངོས་འཛིན་མེད་པས་རདེ་ཅེས་
སྐད་ཆ་ད་ེབྱུང་པ་རེད། ང་རང་བུད་མེད་རྒྱུན་ལས་སྐབས་ ༩ དང་ ༡༠ བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་ལ་བུད་མེད་སྒེར་ལངས་
ཉྱིན་མ་ོད་ེགཞུང་འབེལ་གྱིས་ངསོ་འཛནི་བེད་རགོས་བོས་ཞསེ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་རདེ་མ་གཏགོས། བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཞྱིག་བཟ་ོ
རོགས་བོས་ཞེས་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་རེད། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ག་ར་ེབསམ་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བུད་མེད་སྒེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་
དང་། རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཉྱིན་མ་ོགཉྱིས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སོ་སོ་དང་། བུད་མེད་སྒེར་ལངས་ཉྱིན་མ་ོད་ེགཞུང་འབེལ་གྱིས་ངོས་
འཛིན་ཞུ་རོགས་བོས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དང་བུད་མེད་ཉྱིན་མ་ོད་ེགལ་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་བརྩྱི་བཞྱིན་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ང་ད་ལྟ་མར་ཕྱི་ལོགས་ལ་འཁྱུག་ཙམ་སོང་བ་ཡྱིན། དོན་
དག་ཁ་པར་འདྱིའྱི་དཀའ་ངལ་རེད་འདུག ཁ་པར་གྱི་སྒོ་སུས་བརྒྱབ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ན་སང་ཉྱིན་ནས་བཟུང་གོས་ཚོགས་
ནང་ལ་ཁ་པར་འཁུར་རྒྱུ་མེད་པ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། དུས་དུས་སུ་གོས་ཚོགས་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་ད་ེཚོས་ཕྱི་
ལོགས་ཀྱི་མྱི་མང་ལ་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ད་ེབཤད་ཚད་ཚང་མ་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་མྱིས་ག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དུས་དུས་སུ་ཁ་པར་
སྒ་ོརྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཁ་པར་སྒ་ོམ་བརྒྱབས་དུས་ས་ཚང་མ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག ཚགོས་གཙསོ་མང་པ་ོགསུངས་སོང་སྟ་ེགསན་
གྱི་ཡོད་ས་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེལ་སྟངས་འཛནི་ནན་པ་ོཞྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེགའྱི་སྔོན་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེབར་ཆད་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཚང་མས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཆེར་བཞེས་གནང་རོགས་བོས། ད་ེམྱིན་ན་ང་ཚོས་ཐབས་ལམ་གཞན་པ་
ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་ན་མ་གཏོགས། ད་ེལས་གཞན་པའྱི་ཐབས་ཤེས་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སོན་ལགས། 
འཕྲསོ་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སོན་ལགས་ནས། 
སྱིར་བཏང་ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་བུད་མེད་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོར་ཡྱི་གེ་སོད་ཀྱི་འདུག ཉེ་ཆར་ས་
གནས་དྷ་རམ་སའྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་དང་དབུས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕག་བྱིས་གནང་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། སོ་
སོའ་ིངོས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། བུད་མེད་ཉྱིན་མ་ོད་ེཡོད་མེད་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། 
འཛམ་གྱིང་བུད་མདེ་ཉྱིན་མ་ོདང་ཨ་མའྱི་ཉྱིན་མ་ོཡོད་དུས་དསེ་འགྱིག་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས ༡༢ ཉྱིན་
གྱི་བུད་མེད་སྒེར་ལངས་ཉྱིན་མ་ོད་ེགཞུང་འབེལ་གྱི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་རོགས་བོས་ཞེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་དུ་ཕག་
རགོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ར་ེབསྐུལ་ཞུས་སངོ་། 
 བཞྱི་པ་ད་ེས་གནས་ཀྱི་རང་ཁུངས་ལས་བེད་སྐོར་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་དབུས་ལ་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་རྒྱུ་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཁག་ལ་རང་ཁུངས་ལས་བདེ་ཧ་ཅང་ནས་ཕནོ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རེད། རང་ཁུངས་ལས་བདེ་དང་
གཞུང་བསྐོས་ལས་བེད་བར་གྱི་ག་ཆ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་རེད། ག་ཆ་སྒོར་ ༣༠༠༠ དང་ ༤༠༠༠ གྱི་ཁྱད་པར་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་
རདེ། རང་ཁུངས་ལས་བེད་ལ་བུ་ཕྲུག་གྱི་ཐོབ་ཐང་སོགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། འདྱི་འདའྱི་ཐགོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཁྱད་
པར་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་བསོད་ཁག་ལ་སོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལྟོ་སྡོད་ DA འདྱི་ལ་
ཁྱད་པར་ཕནོ་ཆནེ་པ་ོའག་ོབཞྱིན་འདུག ག་ར་ེརདེ་ཟེར་ན། ཁ་ལ་ོཔ་འད་པ་ོཡྱིན་ན་ཕྱི་ལོགས་ལ་མང་པ་ོའག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
གཞུང་བསྐོས་ཀྱི་ཁ་ལ་ོཔ་ལ་སྒོར་ ༤༠༠ སྒང་ལ་འདུག རང་ཁོངས་ལས་བེད་ཀྱི་ཁ་ལོ་པ་ལ་སྒོར་མ་ོ ༡༨༠ འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་
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དུས་སྒརོ་མ་ོ ༡༨༠ ག་ར་ེརག་གྱི་རདེ། ཉྱིན་གང་གྱི་ཞལ་ལག་ཡང་རག་གྱི་མ་རདེ། ཁ་ལ་ོཔ་ལ་རང་དབང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། སྐུ་ངསོ་
ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་ན་མྱི་འག་ོརང་འགོ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སྒོར་མ་ོ ༡༨༠ ཡྱིས་གང་ཡང་ཕན་གྱི་མྱི་འདུག ཞལ་
ལག་གྱི་འག་ོགོན་ད་ེཉུང་འདུག དསེ་མ་ཟད་ལས་བདེ་འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལས་བེད་ཆ་ེཁག་དག་ལ་སྒོར་
མ་ོ ༢༢༥ མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་རང་ཁུངས་ལས་བེད་ཚོར་ག་ཆ་སར་མྱི་སར་ད་ེའད་རེད་དེ། ཕྱི་ལོགས་
ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ལྟ་ོསྡོད་ཀྱི་ག་ཆ་ད་ེངསེ་པར་དུ་སར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ར་ེབསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། སར་རགོས་གནང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་།ཤཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 


