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དཀར་ཆག 
 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས། 
༡ དཔལ་འབོར་ལས་དོན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་གཏན་འབླེབས་མུ་མཐུད། (༡ ཕི་

ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གི་ཐུན་བཞི་པ།)  
༡༌༌༌༣༡ 

༢ སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོས་ཆླེད་
བཙུགས་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་ཟིན་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་
བསོམས་དང་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ། ( ༣༢ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་གི་
ཐུན་དང་པོ། ) 

༣༢༌༌༌༤༠ 

༣ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་། བརོད་པ་དང་པོ། ( ༤༩ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་
གི་ཐུན་གཉིས་པ། ) 

༤༠༌༌༌༧༡ 

༤ དཔལ་འབོར་ལས་དོན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་གཏན་འབླེབས་མུ་མཐུད། (༧༡ 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ།) (༧༥ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་གི་ཐུན་བཞི་
པ།) 

༧༡༌༌༨༧ 

༥ མཚུངས་མླེད་ཚོགས་དྲུང་ལགས་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་དང་། བདུན་རླེས་མའི་ལས་
རིམ་རགས་ཟིན་ཁག་སྙན་སོན། (༨༩ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པོ།) 

༨༨༌༌༌༨༩ 

༦ རྒྱལ་གཅླེས་དཔའ་བོ་པད་རྒྱལ་ལགས་ནས་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་གནང་བར་གྲོས་ཚོགས་ནས་
གདུང་སླེམས་མཉམ་སྐྱླེད་ཞུས། 

༨༩༌༌༌༨༩ 

༧ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ དང་འབླེལ་བའི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད། ༩༠༌༌༌༡༠༢ 
༨ དཔལ་འབོར་ལས་དོན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་གཏན་འབླེབས་མུ་མཐུད་བཅས། 

(༡༡༨ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གི་ཐུན་གཉིས་པ།) 
༡༠༣༌༌༌༡༤༢ 

 



1 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དགོངས་དག སྒྲ་བརྙན་ས་ེཚན་གྱི་སྐར་མ་འགའ་ཞྱིག་ཕར་འགངས་བདེ་རོགས་གསུངས་བགྱིས་ཟེར་ནས། སྒུག་དགོས་ཆགས་
སོང། ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་འདྱི་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་མུ་མཐུད་སོན་རྱིས་ཐོག་བག་ོ
གེང་དང་གཏན་འབེབས་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཟུར་འཛར་ ༢༽ པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་
འག་ོནང་གསེས་ཨང་ ༤༽ པ་འདྱི་གཏམ་སོད་འདྱི་གཏམ་བརོད་རདེ། སོང་ཙང་དཔོད་འདྱི་བཟ་ོརགོས་ཞུ། འདྱིར་གཏམ་དཔདོ་
ཆགས་འདུག གཏམ་བརོད་འཁྲབ་སྟོན་ལས་གཞྱི་གསུང་རྒྱུ་འདྱི་གཏམ་བརོད་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གོག་
བརྙན་བཞྱིན་དུ་བརྒྱུད་ལམ་གལ་ཆ་ེཞྱིག་ཏུ་བརྱི་བ་དང། འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚ་ོབུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སེལ་ཕྱིར་གཏམ་བརོད་
འཁྲབ་སྟནོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདྱི་ད་ལྟ་སམོ་དངུལ་རདེ། སོར་ཁྲྱི་ལྔ་ལས་མདེ་པ་རདེ། མ་འོངས་པར་ལས་གཞྱི་འདྱི་དངསོ་སུ་ལག་ལནེ་
བསྟར་བའྱི་སྐབས་སུ་ལས་གཞྱི་འགོ་གྱིན་འགོ་གྱིན་བེད་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་གནས་
ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང། ཚོགས་བཅར་བ་མང་པ་ོཞྱིག་གལ་ཆེན་པ་ོམ་རེད་ཅེས་གསུང་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞྱིན་ཚོགས་
འདུའྱི་ནང་ལ་ཕེབས་སྟངས་ཕེབས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང། འདྱི་དག་ཡོངས་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་
ཡྱིན། བདེན་པ་ཡྱིན། ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ཕེབས་པའྱི་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་
ཁར། ངས་བདནེ་པ་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་གྱི་
སྱིད་བྱུས་འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྱི་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྱིད་བྱུས་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱིས་གཉྱིས་པའྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཉྱིན་མརོ་ཡངོས་
ཁྱབ་བས་པ་དང་། དེ་དང་འབེལ་ནས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཚོགས་དུས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བས་ཏེ། ཚོགས་ཆེན་ནང་བུད་མེད་མཉམ་
ཞུགས་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོབརྱིས་ཏ་ེཆེད་མངགས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་ནས་མང་ཚོགས་ལ་བརྡ་ཁྱབ་
ཕུལ་བ་དེ། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ད་ེཚ་ོསྱིར་བཏང་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རེད་དེ། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ས་གནས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ལྟ་བུ་ཆགས་བསད་དུས། ཁངོ་ཚ་ོབརྒྱུད་ནས་བདེ་རྒྱུ་ད།ེ དབང་ལུང་ཁྲྱིད་གསུམ་དང་། མན་ངག་གྱི་བརྒྱུད་
ལམ་བཞྱིན་ཞུས་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། དངོས་གནས་བས་ན། བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཡྱིན་དུས། བུད་མེད་འཚང་ཁ་
བཤྱིག་བཤྱིག་ཕབེས་དགོས་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོགསར་གྱི་སྐབས་མཚམས་
ལ་རེད་དམ་ཟེར་ན། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རེད། ལ་ོགསར་ད་ེལ་ོརྟག་པར་ཡོང་བསད་ཀྱི་རདེ། ཚོགས་འདུ་འདྱི་ད་ེའདྲ་མ་རེད། སྐབས་ད་ེ
དུས་ང་ཚོས་རྐུབ་བཀག་ ༣༠༠ ལས་ལྷག་བརྒལ་ན་འག་ོསོང་འདང་གྱི་མ་རེད། དེས་ན། དཔ་ེབསག་གྱི་རེད་དྲན་ནས་དངངས་
སྐྲག་ཧ་ཅང་བྱུང་སོང་། མཐའ་མ་དརེ་ ༣༠༠ བརྒལ་བ་ཙམ་ཡོང་ཡོད་པ་ད་ེཚརོ། གང་ལྟར་ཡག་ཐག་ཆདོ་བྱུང་སོང་། 
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སྱིར་བཏང་ནས། ང་ཚོའྱི་ཚོགས་འདུ་འདྱི་འདྲ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ། ས་གནས་ལ་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོང་ཚོས་ཤེས་
ཀྱི་ཡོད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པ་ོད་ེཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུའང་། 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་ཀང་བརྡ་ཁྱབ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཚོགས་བཅར་བ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། དཀའ་ངལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་འཕྲད་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ས་ོསོའ་ིགནས་བབ་མ་འདྲ་བའྱི་དབང་གྱིས། ས་གནས་ཚང་
མ་གཅྱིག་གྱུར་མྱིན་དུས། དཀའ་ངལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་འཕྲད་སྱིད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་གོང་རྱིམ་ནས་ས་གནས་ལ་བཀའ་བཏང་
བཞག་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་གྱི་ངསོ་ནས། སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བདེ་པ་ས་གནས་
འག་ོའཛནི་གྱི་བརྒྱུད་ནས་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། ཁྱདེ་ཚསོ་ཀང་བརྱི་འཇགོ་བས་ནས་ཡངོ་དགསོ་པ་རདེ། 
ངའྱི་སྐད་ཅུང་ཟད་ཐལ་དྲགས་ཀྱི་ཡོད་འགོ  ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་དཔ་ེཆ་བཞག་སྟེ་
ཞུས་ན། སང་ཉྱིན་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་སྐབས་སུ་དངུལ་མང་པ་ོསོད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ན། འཚང་ཁ་བཤྱིག་
བཤྱིག་བས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་འཚང་ཁ་བཤྱིག་བཤྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་
བརྒྱབ་པ་རདེ། མཐའ་མར་གང་ཡོང་བའྱི་མྱི་ ༣༠༠ ལྷག་ཙམ་བྱུང་བ་ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་སོང་སྙམ་ནས་ང་ཚསོ་ད་ེའདྲ་བལྟ་ཡྱི་ཡོད། 
 མཐའ་མ་དེར་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བསེབས་ཐུབ་པ་དང་ཡག་པ་ོབྱུང་བ་ད་ེཚ་ོ
ཚང་མར་ང་ཚོས་བལྟ་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བལྟ་ཡྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཚོགས་བཅར་བ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་གྱིས་ཚོགས་
འདུ་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་། ཕན་པ་ོབྱུང་སོང་ཞསེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏ་ེརྣམ་པ་ཚ་ོཚོགས་འདུར་ཕེབས་ཡོད་ཚ་ེརྣམ་པ་ཚ་ོ
ཡང་ཟེར་སོལ་གཅྱིག་པ་ཆགས་པའྱི་ར་ེབ་དང་ཡྱིད་ཆསེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པར་སོང་ཙང་མ་འོངས་
པར་འདྱི་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚསོ་དགོངས་པ་བཞེས་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཀང་། ལས་ཀ་ད་ེམ་བས་ན། ཚགོས་འདུ་ད་ེམ་ཚགོས་ན་དྲྱི་བ་འདྱི་
ཡང་བསེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཁ་ོརང་ལ་ཀ་རེད་ག་རེད། གྱི་གུ་རེད་ཞབས་ཀྱུ་རདེ་སོགས་
ཟེར་བ་ད་ེའདྲ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་དང་། ལས་ཀ་ད་ེཡྱི་ཀུན་སོང་དང་
རྒྱབ་ལོངས་ད་ེལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་འདྱི་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ད་དུང་ཡང་
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་འགན་བཞསེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སལེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེལའང་ང་
ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སད་མར་ཚན་པ་འདྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་སེབས་
བསད་ཡོད་དུས། ད་ེཡྱི་འགན་དེའང་བབ་བསད་ཡོད་དུས། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དེའྱི་སང་ལ་བསམ་ཞྱིབ་བེད་ནས་ལས་ཀ་བེད་ཕོགས་
ཀྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞྱི་རའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་རདེ། ཚགོས་ཆེན་བཀངོ་རྒྱུ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བུད་མདེ་ཉྱིན་
མ་ོསྲུང་བརྱི་བེད་རྒྱུའྱི་བཀའ་ཤག་འདྱི། ད་ཆ་མྱི་ས་བདུན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ས་བདུན་གྱིས་འགན་ཁུར་དང་ཐག་
གཅོད་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ (༣།༢༤།༣༨-༣།༢༤།༤༥ བར་སྒྲ་མྱི་འདུག )དེ་ཡྱིན་དུས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་འཕེལ་བར་སྐུ་ལས་
བསོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཟེར་དུས། ད་ལན་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་འཕེལ་རྒྱུ་དེའྱི་སང་ལ་མྱི་ས་བདུན་
ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་བསར་བཅོས་བས་པ་དང་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྱི་བས་པ་
དང་ཚོགས་འདུ་བཀོང་བཞག་པ་དེ་ཚོ་དེ་ས་ནས་བེད་དགོས་པ་རེད་བསམ་བསད་ཡོད། བེད་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ད་དུང་ཡང་
སོབས་པ་ཡོད། གཞས་རོམ་རྒྱུ་ད་ེལའང་སྟབས་ལེགས་ཉེས་གང་ཡྱིན་ཡང་མྱི་ས་ཞྱིག་རེད་བསད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་བུད་མེད་
ནུས་སྟོབས་འཕེལ་རྒྱུའྱི་སང་ལ་གཞས་ཤྱིག་བརམས་དགོས་ཀྱི་འདུག གཞས་ཡག་པ་ོཞྱིག་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ནས་ཁོང་
གྱིས་གཞས་བརམས་གནང་འདུག ཁོང་གྱིས་གཞན་ལའང་སྟོན་གནང་འདུག དེར་ཁོ་རང་ཚོ་ཟློས་གར་ནས་ཀང་ཡར་རྒྱས་
བཏང་འདུག དརེ་གཅྱིག་ལྟ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཧ་ཅང་གྱི་གཟབ་གཟབ་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས། ཡང་ཟྱིན་བྱིས་ད་ེཉྱིན་མ་གཅྱིག་
མར་བཀའ་ཤག་ལ་བསྣམས་ཕེབས་སོང། གཞས་བརམས་པ་ད་ེཡང་ཕལ་ཆེར་མྱི་ས་རྐྱང་རྐྱང་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་
གཞས་ཀྱི་སྙན་ཆ་དང་། གཞས་ཀྱི་ཚིག་དང་འག་ོསྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་འཕེལ་བའྱི་གཞས་ད་ེཡག་པ་ོ
ཆགས་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག མང་ཆ་ེབས་དགའ་བོ་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཚོགས་འདུར་
ཕེབས་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང། ཁོ་རང་ཚོར་ཞོགས་པ་མར་བཀའ་སོབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་དུས་ཚོད་ལྷག་མ་དེར་
ཚོགས་བཅར་བ་ནས་ཡར་བསམ་ཚུལ་བསྡུས་པ་རེད། བསམ་ཚུལ་བསྡུས་པའྱི་ནང་ལ་ང་ད་ལན་ལོ་གསར་རྐྱེན་པས་དངོས་
གནས་ང་འ་ཆད་འུ་ཐུག་ནས་འདྱིར་བསེབས་པ་ཡྱིན་ཟརེ་མཁན་ཉུང་ཤས་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ཧ་ག་ོཡྱི་མེད། བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུས་
འགྱིག་སོང་ཞེས་གསུངས་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཀང་འགྱིག་ཡོད་ཤག་བེད་ཀྱི་ཡོད། གང་ལ་ཞུས་ན་ཚོགས་བཅར་བ་དང་། 
མ་བཅར་བའྱི་བར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག 
 ད་ེནས་ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དུས་ཚདོ་ད་ེལ་ོགསར་སྐབས་མཚམས་སུ་བས་ནས་ཡག་པ་ོཆགས་ཡོད་
པ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེའདྲའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག ད་ེགསུངས་པ་དང་ངས་ག་ར་ེདྲན་སོང་ཞུས་ན། སོན་མ་ཆབ་མད་ོལ་དམག་བརྒྱབ་སོང་ཟེར་ནས་ལྷ་སར་ལན་བཏང་
དུས། ད་ལྟ་ལབ་ཉེན་གྱི་མ་རེད་དཱ། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོསེ་པ་གཞུང་གྱི་ལས་བེད་ཚང་མ་གྱིང་ཁ་བཏང་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བའྱི་བཟ་ོ
འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་སོང། ད་རེས་ལ་ོགསར་སྐབས་མཚམས་ལ་སབེས་ཡོང་དུས་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་མཚམས་འཇགོ་བདེ་ནས་ཚགོས་
ཆེན་ལ་བཅར་དགོས་ཀྱི་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག གལ་ཆེ་ཆུང་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་གསར་ལོ་རྟག་པར་ཡོད་པ་རེད། 
བུད་མེད་ཚགོས་ཆནེ་ཐངེས་གཅྱིག་རདེ། ད་ལན་གྱི་གོས་ཚོགས་མ་རདེ། གོས་ཚོགས་སནོ་མའྱི་སྐབས་སུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་གནང་སོང་། བུད་མེད་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཡྱིན། སསེ་པ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་རེད། ང་ཚོས་ནུས་ཤུགས་མཉམ་དུ་
སྒྲྱིལ་དགོས་པ་རེད་དཱ་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བུད་མེད་བདུན་ཁྲྱི་ལྔ་སྟོང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་
ཚགོས་འདུ་ལ་བུད་མེད་སུམ་བརྒྱ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བདུན་ཁྲྱི་ལྔ་སྟོང་ནས་སུམ་བརྒྱ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བརྒྱ་ཆར་
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བགོས་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ཕེད་ཀ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསེས་པ་ཚོས་ལ་ོགསར་སྐབས་མཚམས་ལ་
ཁེལ་འདུག་ཅེས་གསུང་པ་ཡྱིན་ན། གསུང་ཚར་བ་རེད་གསུང་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་བདུན་ཁྲྱི་ལྔ་སྟོང་ནས་བུད་མེད་བརྒྱ་ཆ་
ཕེད་ཀ་ཞྱིག་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུང་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ཆག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཆགས་པ་
ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་ག་འདྲ་རེད། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་སོན་རང་ལ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གལ་ཆེན་ནང་གྱི་དོན་ཆེན་ཡྱིན་
ཞེས། ད་གྱིན་གསུངས་སོང་། ར་དོན་རོད་པའྱི་མཉམ་དུ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་སང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་
ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེར་བ་ནས་མ་རེད། ར་དོན་དང་འདྲ་འདྲ་མྱིན་ནའང་ར་དོན་གྱི་ཐག་ཉེ་ས་ ཤྱིག་ལ་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་བེད་
ནས་ཞེས་གསུངས་སོང། དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་ལོ་གསར་ཞྱིག་གོས་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཟེར་ན་ག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ཚོགས་
བཅར་བ་རྣམ་པ་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་བདུན་བཅུ་བརྒྱད་བཅུ་ལོ་གསར་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འབོར་ཡོད་རེད། མང་བ་ད་ེའདྱི་
ནས་མར་གནམ་གྲུར་ཕེབས་པ་རེད། ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། འབོར་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོ་གསར་མཚམས་ལ་ཁེལ་ནས་ང་ཚོར་
མགོན་ཤོག་ཕྱི་པོ་འབོར་སོང་ཞེས་གསུང་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་ལག་པ་ཕྱི་ས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། བུད་མེད་ནུས་
སྟོབས་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་འདུ་ད་ེཡང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། གང་ལ་ཞུས་ན་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་
འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཐེངས་དང་པ་ོབཀོང་བ་རདེ། དེར་འཚང་ཁ་བཤྱིག་བཤྱིག་ཕབེས་དགོས་པ་རདེ། བདུན་ཁྲྱི་ལྔ་སྟོང་ནས་སུམ་
བརྒྱ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་གྱིན་གསུང་གྱི་འདུག ཚོགས་འདུ་བཀོང་མཁན་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་རེད་དམ་མ་ཕེབས་མཁན་གྱི་
ནརོ་འཁྲུལ་རེད་ཅསེ་འདྱི་མ་བཤད་ཐབས་མེད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡངོ་གྱི་འདུག 
 ད་ེནས་ཚོགས་འདུར་མྱི་མང་པ་ོཡོད་པར་ཧ་ལས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེའྱི་ནང་ལ་ཁྲལ་བརྒྱབ་ནས་
འག་ོའདདོ་མེད་ཀང་འག་ོདགོས་པ་རདེ་ཅེས་ལབ་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཚ་ོལ་ལམ་སྟོན་གསལ་པ་ོག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་རདེ་ཅ་ེན། བུད་མེད་ཚགོས་ཆེན་ཚགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་བ་ནས་བུད་མེད་གསུམ། གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་ནས་ལྔའམ་དྲུག ད་ེའདྲ་ཡོང་ཐབས་བེད་དགོས་པ་རེད། 
ཉེས་པ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། ཁྲལ་ཡང་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་གྱིས་ས་གནས་ཚོགས་འདུ་ལ་མ་ཡོང་ན་ཉེས་པ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། བས་ཙང་ཉེས་པ་
གཏོང་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ་དཱ་ཞསེ་ང་ཚའོྱི་བཀདོ་ཁྱབ་ད་ེརདེ། ཡྱིན་ནའང་མཚམས་མཚམས་ལ་ཁ་ོརང་ཚ་ོས་གནས་ས་ཐགོ་ནས་རདེ། 
Camp Camp ཐོག་ནས་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། 
ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ཚོགས་བཅར་བའྱི་ནང་ལའང་དག་ེའདུན་པ་ཡངོ་གྱི་འདུག བུ་མ་ོཆུང་
ཆུང་ད་ེའདྲའང་འདུག ཁྱོད་རང་ག་ར་ེཡྱིན་ནམ་ཞེས་འདྲྱི་ཡོང་དུས། ངའྱི་པཱ་ལགས་ཚོང་པ་ཡྱིན་བས་ཙང་ང་བཏང་སོང་ཟེར་གྱི་
འདུག དགེ་འདུན་པ་ང་བསེབས་པ་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེའགོ་སྟངས་རང་རེད་འདུག ཚོགས་འདུ་མང་པ་ོལ་ང་ད་ེའདྲའྱི་ཉམས་
མོང་བྱུང་ཚར་སོང་། ད་ེའདྲ་བ་ཡོང་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་མང་བ་ད་ེདང་དུ་བང་ནས་ཕེབས་པར་ད་དུང་ཡང་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་
ཡོད་དཱ། ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་ལ་ོགསར་གྱིས་རྐྱེན་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཟེར་སོང། ད་རེས་མ་ཚོགས་འདུ་
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གཞན་དག་ཚརོ་ཡང་ཐ་ེཚམོ་ས་ེརྒྱུ་རང་རདེ། བུད་མདེ་ཁ་ོརང་ཚ་ོམ་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན་བསར་དུ་བུད་མདེ་ཚགོས་ཆནེ་ཞྱིག་བཀངོ་
རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ་འདུག 
 ད་ེནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་ཡོངས་ནས་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང། བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་
ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། དེར་ཡང་ངས་ངོས་འཛིན་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་
ཡྱིན་ཞུས་ན་བུད་མདེ་ཚགོས་ཆནེ་དང་། ཚགོས་ཆནེ་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་བུད་མདེ་དབུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ང་མང་པ་ོབཅར་བ་ཡྱིན། ང་
ལ་ཤོག་ཟེར་དུས་ཐེངས་གཅྱིག་ཚོགས་ཆེན་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། གཞན་མ་གཏོགས་གངས་སྱིད་ལ་ཕེབས་རོགས་ཞུས་ནས་ཁོང་
ཚོར་མང་པོ་ཐུག་པ་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོ་མང་ཆེ་བས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་འདུག་ཞུས་ན། ད་གྱིན་འདྱིར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་
གྱིས་གསུངས་གནང་སོང། གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ཉྱིན་མོར་མྱི་ལྔ་བརྒྱ་བསེབས་པ་ཡྱིན་ན། ལྡྱི་ལྱི་ལ་མྱི་འབོར་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་ཙང་
བརྒྱ་ཙམ་ཡོང་གྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་གཞན་ལ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ཉྱིན་མརོ་མྱི་ལྔ་བརྒྱ་ཡོང་གྱི་ཡོད་
ན། བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོར་མྱི་ལྔ་བཅུ་ཡང་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། ང་ཚ་ོདངོས་གནས་བུད་མེད་སེར་ལངས་
བུད་མེད་ཀྱིས་སྲུང་བརྱི་བེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོ་དངོས་གནས་སེམས་ཤུགས་ཆག་གྱི་འདུག་གསུངས་སོང། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་མཁྱནེ་གྱི་རེད། ད་ེདུས་ཚགོས་འདུ་ལ་ཡོད་བསམ་སོང། ས་གནས་བུད་མེད་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་ཚོས་མྱིག་ཆུ་བཏང་ནས་
ས་གནས་ཁག་ལ་ཡོད་པ་མ་རདེ་གསུངས་སོང། ད་ེའཇའ་ནང་བཞྱིན་ཡལ་འག་ོཡྱི་འདུག 

ཁྱོན་ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེདུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། མ་གཞྱི་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། བརྒྱ་ཆ་
ལྔ་བཅུ་བུད་མདེ་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་སྟངོ་ཕྲག་གཉྱིས་ཡདོ་ས་ནས་བུད་མདེ་སྟངོ་ཕྲག་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། སྟོང་ཕྲག་གཅྱིག་ཡོད་
ས་ནས། ལྔ་བཅུ་སེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ན། གང་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞུས་དུས། འདྱི་འདྲ་རདེ་ཟེར་གྱི་འདུག བས་ཙང་
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརེད། ད་ེདང་ད་ལྟ་བུད་མེད་ཀྱི་སེར་ལངས་ད་ེརྦད་ད་ེའཛམ་གྱིང་ཡོངས་དང་། གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མས་
མཁྱནེ་གྱི་ཡོད་པ་བས་ཏ།ེ ཕགོས་ཡོངས་ནས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་བས་ནས་སྲུང་བརྱི་བདེ་དགོས་པ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་མ་
རེད། གལ་སྱིད་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན། བུད་མེད་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་ཚོགས་ཆེན་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ། ང་ཚོའྱི་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོར་བུད་
མེད་མང་པ་ོཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ད་ལན་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཟེར་དུས། མྱི་རབས་བཞྱི་པ་ནས་
བུད་མེད་བརླག་གྱི་རེད་ཟེར། བུད་མེད་སེར་ལངས་བརླག་འགོ་ཡྱི་རེད་ཟེར། བུད་མེད་སེར་ལངས་བརླག་དང་མ་བརླག་བུད་
མེད་རྣམས་ལ་རག་ལས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁོང་རང་ཚོས་བུད་མེད་སེར་ལངས་སྲུང་བརྱི་ཡག་པོ་གནང་
བསད་ན། མྱི་རབས་བཞྱི་པ་མྱི་དགོས། མྱི་བཞྱི་བཅུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ལྷག་གྱི་རེད། བུད་མེད་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ། བུད་མེད་
སེར་ལངས་ཉྱིན་མ་ོལ་འགན་བསྡུར་བདེ་པ་དང་། བུད་མདེ་སེར་ལངས་ནུས་མེད་དང་། མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་མ་རེད། ད་ེལས་
ལྡགོ་སྟ།ེ ནུས་སྟབོས་གངོ་འཕལེ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་རདེ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ལན་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཞུང་འབེལ་རང་ངསོ་ནས་
གོས་ཚོགས་སུ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༢ ལ་བོད་ནས་བུད་མེད་སེར་ལངས་བྱུང་ཡོད་རེད་གསུངས་གནང་པ་རེད། བཀའ་ཤག་
གྱིས་གསུངས་པ་དང་པོ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚང་མས། ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་བས་མ་སོང་
གསུངས་སངོ་། ད་ེའགྱིག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཚང་མ་འདྱིར་གདན་འདྲནེ་ཞུས་ཏ།ེ ཉྱིན་གཉྱིས་དང་ཕདེ་ཀའྱི་ནང་
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ལ། བུད་མདེ་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་སགོས་ཚང་མ་ཞུས་ཏ།ེ མྱི་མང་ལ་གསལ་བཤད་བགྱིས་ཞུ་དགོས་པ་རདེ་ཅེས་ཞུས་པ་རདེ། ཁྱེད་ཚསོ་
བཀའ་ཁྱབ་ལབ་ནས་ཧང་སང་མདགོ་བདེ་ས་ད་ེད་ེའདྲ་རདེ། གལ་སྱིད་གསལ་བཤད་བས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཁངོ་ཚསོ་ནོར་འཁྲུལ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལན་ཐེངས་དང་པ་ོརེད། ཐེངས་དང་པ་ོཡྱིན་དུས། ས་ཕྱི་སོགས་ཀྱིས་སོན་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། 
འདྱི་ལ་འགྱིག་མ་སོང་ཟེར་ནས་མང་པ་ོབཤད་བསད་པ་ལས། འདྱིས་ཧ་ཅང་གནོད་ཀྱི་ཡོད་ན། བུད་མེད་ཉྱིན་མ་ོམེད་པ་བས་ཏེ་
བུད་མདེ་སརེ་ལངས་རང་འཇགས་བཞག་གསུང་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བུད་མདེ་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྱི་བས་པ་འདྱི་བཀའ་ཤག་
གྱིས་ལས་ཀ་འཐལོ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དགསོ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ན། ཕར་ཕྱིར་འཐནེ་བདེ་
ནའང་། མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། བསམ་འཆར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ན། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་དུས། 
ཚོགས་བཅར་བ་ཚོས་སེམས་ཤུགས་དང་། སེམས་འགུལ་བཅས་ཁོང་ཚོས་གསུང་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འགྱིག་
འདུག་བསམ་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 

གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་གང་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། བུད་མེད་ལ་དབ་ེའབེད་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་
གྱི་འདུག ད་ེའགྱིག་གྱི་མ་རེད། བུད་མདེ་ལ་དབ་ེའབེད་ཡདོ་པ་རེད་གསུངས་སོང་། དའེང་ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསུང་བཤད་
ནང་ཧ་ཅང་གསལ་བ་ོབཟསོ་པ་ཡྱིན། བུད་མདེ་ལ་དབ་ེའབེད་ཡདོ་པ་མ་རདེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགང་འདྲ་བས་ནས་བཤད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། ར་ཁྲྱིམས་དང་། སྒྲྱིག་གཞྱི། སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས། བུད་མེད་ལ་དབ་ེའབེད་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་
མ་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ལས་བེད་ཀྱི་ཕོགས་ལའང་དབེ་འབེད་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ནུབ་ཕོགས་
ཁག་དེ་ཚོར། ལས་བེད་ཀྱི་ཕོགས་ལ་དབེ་འབེད་བེད་ཀྱི་རེད། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
maternity leave ཕྲུ་གུ་སེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཨ་མའྱི་གུང་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ཟླ་བ་གསུམ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཕོགས་
མེད་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཟླ་བ་གསུམ་ཕགོས་ཡོད་པ་བཟསོ་ཡོད་པ་རདེ། ཨ་ཕ་ལའང་། ཉྱིན་བཅ་ོལྔའྱི་ཕོགས་ཡོད་
པ་བཟོས་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་སབས་བཅོལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ། ད་ེབཟསོ་དུས། གངས་ཚད་ཡལ་བ་ཡྱིན་ན། ལས་བེད་སྱི་
ཡོངས་བསམོས་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་སྟངོ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། གཅྱིག་སྟངོ་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེནས་ ༧༥༠ བུད་མདེ་ཡྱིན་པའྱི་
དབང་དུ་གཏོང་ནས་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་གཉྱིས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཕ་མ་གཉྱིས་ཀ་བརྱིས་ནས། ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་འགོ་སོང་། བ་ེབ་
གཅྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མྱི་འབོར་འཕེལ་བའྱི་ཆེད་དུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་འགོ་སོང་ 10 Crore འདྱི་འདྲ་
གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱི་ཡྱིན་ནའང་འག་ོསོང་ད་ེའདྲ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་བསམ་བོར་འདྱི་འདྲ་བེད་རྒྱུ་འདྱིས་ཚང་
མར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་དུང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། གཞན་གྱི་སྱི་ཚོགས་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་གནས་
སྟངས་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་ཞསེ་པ་དའེང་། དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རདེ། དཔ་ེཆ་བཞག་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་
ནས་རདེ། ནུབ་ཕོགས་ཁག་ལ། བག་ོགེང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གང་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་ན། ནུབ་ཕོགས་ཁག་ལ་ཆང་ས་
རྒྱག་པའྱི་ཉྱིན་མོ་ནས་བུའྱི་མཚན་ལ་ཁྱོ་གའྱི་མཚན་སྦྱར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སང་ཉྱིན་ནས། Mrs Peterson རེད་མ་
གཏོགས། Ms འཕྲྱིན་ལས་མ་རདེ། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་ཟུར་པ། Bill clinton ཁངོ་རང་ Arkansas མངའ་ས་ེནས་འོས་བསྡུ་
སྩལ་བའྱི་སྐབས་ལ། འསོ་བསྡུ་དང་པ་ོལ་མངའ་ས་ེདའེྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛནི་ཐབོ་པ་རདེ། རསེ་ལ་ Hillary Clinton བུད་མདེ་
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ནུས་སྟབོས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཧ་ཅང་ ཤུགས་ཆནེ་པ་ོགསུང་མཁན་ཞྱིག་རདེ། རེས་ལ་ Hillary Clinton མེད་པ་བས་རསེ་ Hillary 
Rodham ཞེས་ནས་ཕ་མའྱི་མྱིང་སྦྱར་བ་རདེ། རསེ་ལ་གནནོ་ཤུགས་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོསེབས་པ་དང་། Bill clinton འསོ་ཤོག་
ཤོར་གབས་བེད་དུས། Hillary Rodham clinton སར་ཡང་སྦྱར་དགོས་བྱུང་བ་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚགོས་ནང་ལ། ཁྱ་ོག་དང་ཁྱ་ོག་དང་། བུད་མདེ་དང་བུད་མདེ། ཕྲུ་གུ་དང་ཕྲུ་གུ་བས་ཏ་ེས་ོསོའ་ིམྱིང་འཁྱེར་ནས་འག་ོཆགོ་གྱི་རདེ། 

ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ན། Dowry ཟེར་ནའང་། བུད་མེད་ཀྱི་ཆང་ས་རྒྱག་ཆེད་བཟའ་ཟླ་
འཚོལ་བར་འག་ོདུས། ཁང་པ་དང་རླངས་འཁོར་སོགས་སོད་དགོས་ཐུག་ནས་རྙོག་ག་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཐ་ན་འཕྲུལ་རྟ་
ཞྱིག་མེད་ནའང་སདོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚསོ་དངུལ་ཕར་ཤོར་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་གྱི་ནུ་ག་ཟརེ་ནས་ཕུལ་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའང་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་རེད། ང་ཆང་ས་རྒྱག་དུས་ནུ་ག་ཕུལ་བ་དང་། རྒྱན་ཆ་བཏགས་དགོས་ཀྱི་འདུག མནའ་
མ་ཚུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས་ཨའུ་ཙམ་འདུག ད་ལྟ་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ནས་བག་ོགེང་གྱི་ཁ་ཕོགས་གདངོ་བཀབ་རྒྱུ་དེའྱི་སྐོར་ལ་
ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  རྒྱ་གར་ལའང་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ལ་གཞྱིགས་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་དྲག་གྱི་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་དབ་ེའབེད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགང་རེད་ཞུ་ན། བསམ་བོའ་ིདབ་ེའབེད་དང་། གོམས་གཤྱིས་ཀྱི་དབ་ེའབེད་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གང་འདྲ་ཞུ་ན། ལོ་སྟོང་ཕྲག་གྱི་གོང་ནས་སེས་པ་དང་། བུད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་རྱིམ་པ་དང་། 
གོམས་གཤྱིས་དང་བསམ་བོའ་ིཐོག་ནས་དབ་ེའབེད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་
གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སསེ་པའྱི་རྒྱབ་ལ་བུད་མེད་ལངས་ཏ་ེསསེ་པ་མཐྱིལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཟ་ོརྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བུད་མེད་ཀྱི་
རྒྱབ་ལ་སསེ་པ་ལངས་ནས་མཉམ་དུ་ཕྱིན་ཏ་ེའག་ོདགསོ་པའྱི་འགན་འདྱི་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཁ་སང་ང་ཚསོ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚོས་ཆདེ་
དུ་མངགས་ནས་བཀའ་ཤག་འདྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཟེར་ཡོད། བུད་མེད་ཐོབ་ཐང་ཟེར་མེད། བུད་མེད་འདྲ་མཉམ་
ཟེར་གྱི་མེད། བུད་མེད་ཐོབ་ཐང་ཟེར་གྱི་མེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ། བོད་
མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སོང་དང་ཨ་ཅང་ཅང། ད་ེབཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅང་ཅང་། ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྲྱིམས་
དཔོན་ཨ་ཅང་ཅང་། འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ནང་ནས་འག་ོའཁྲྱིད་འདོན་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ནུས་སྟོབས་ད་ེའཕེལ་ཏ་ེའགོ་འཁྲྱིད་
གནང་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྲ་མཉམ་ག་ར་ེབས་ནས་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ན། འདྲ་མཉམ་ཟརེ་བ་ཡྱིན་
ན། སེས་པ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་འགན་བསྡུར་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག འགན་བསྡུར་གྱི་རྣམ་པ་ཐོན་པ་དང་ཁྱེད་རང་སེས་
པ་རེད། ང་བུད་མེད་རེད་ཅེས་ལབ་རེས་བས་ཏེ་སེས་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་ཡོད་བཞག་པ་འདྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཚབ་བེད་ཐུབ་པ་དང་
ཟྱིན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་འདྲ་མཉམ་ཆགས་རྒྱུར་ངསོ་འཛིན་བས་ན་ནརོ་བ་རདེ། དཔརེ་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དག་ེབཤསེ་མའྱི་ཕག་
འཁྱེར་གནང་བའྱི་ཉྱིན་མོར་ངས་ཁྱེད་རང་ཚོར་ང་ོཁ་སེ་ལད་འཁྲབ་སྟེ་ཕག་འཁྱེར་གནང་བ་ཞྱིག་མྱིན། ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དགེ་
འདུན་པ་ཚོར་དགེ་བཤེས་ཀྱི་ཕག་འཁྱེར་ཡོད་ན། བཙུན་མ་ཚ་ོལའང་དག་ེབཤེས་མའྱི་ཕག་འཁྱེར་གནང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་འདྲ་
མཉམ་ཆགས་ཚར་བ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་མ་རེད། ནུས་སྟོབས་དང་འདྲ་མཉམ་བར་ལ་ཁྱད་པར་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ནུས་སྟོབས་
ཟརེ་ཡོང་དུས་བཙུན་མ་ལ་དག་ེབཤེས་མའྱི་ཕག་འཁྱེར་རག་ཡོང་སྐབས། དག་ེབཤེས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ལ་ནང་
པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་འཕེལ་ཐུབ་པ་ནང་བཞྱིན། སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ནང་ཆོས་གཏྱིང་གཟབ་པ་ོ
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ཡོད་པ་འཕེལ་ཐུབ་པ་ནང་བཞྱིན། བཙུན་མ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་དགེ་བཤེས་མའྱི་ཕག་འཁྱེར་བསྣམས་ཕེབས་ཏེ། འདྱི་ལས་ལྷག་
ཕབེས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རྐྱནེ་སྦྱར་ཡདོ་པ་རདེ། ང་ཚའོྱི་སྱིད་སངོ་སསེ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཙང་། བུད་མདེ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་
མ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན། Brazil ལ་བུད་མེད་སྱིད་འཛིན་ཆགས་པ་ལོ་རྒྱུས་ནང་
ཐངེས་དང་པ་ོརེད། རེས་སུ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་ནག་ཉེས་ཕོག་སྟ་ེཕུད་པ་རེད། ལྷ་ོཀ་ོརྱི་ཡ་ནང་ལ་བུད་མེད་སྱིད་འཛིན་ཆགས་
པ་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ཐེངས་དང་པ་ོརེད། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་འོག་ཉ་ེཆར་རང་འབུད་པ་རེད། འདྱི་སསེ་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་
ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་བུད་མེད་ཞྱིག་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་མ་རེད། ང་ཚ་ོལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། བམས་དང་
སྙྱིང་ར་ེཡོད་བཞག་པའྱི་སྙྱིང་སྟོབས་ཅན་གྱི་འག་ོའཁྲྱིད་འདྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིད་སོང་མ་འཇོན་མཁན་ཞྱིག་ལ་བུད་
མེད་སྱིད་སོང་འཇོན་མཁན་ཞྱིག་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་སོང་མ་འཇོན་མཁན་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་སང་ལ་འགོ་མ་
ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ལ། བུད་མདེ་སྱིད་སངོ་འཇནོ་མཁན་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་སང་ལ་བདོ་དནོ་ལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བདེ་ཐུབ་མཁན། རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུགས་སདོ་ཐུབ་མཁན་དང་བོད་ཀྱི་ར་དནོ་གྲུབ་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ། གཞན་མ་གཏགོས་
འདྲ་མཉམ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན། སེས་པ་བདུན་དང་། བུད་མེད་བདུན་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། སང་ཉྱིན་གྲུབ་འབས་ད་ེ
གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་གྲུབ་འབས་ཀྱི་ནུས་པ་ད་ེགཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ན། ར་དོན་ལའང་གང་ཡང་ཕན་ཡོད་པ་མ་རེད། 
འཛིན་སོང་ལའང་ཕན་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེམ་རེད། ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེགང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། བམས་སྙྱིང་
ར་ེགཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་སྙྱིང་སྟོབས་ཡོད་པའྱི་འགོ་ཁྲྱིད་ཐོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཡོད་པ་ལས་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། ནུས་སྟོབས་དེ་ཐོན་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཆེད་དུ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཟེར་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་
སེས་པ་དང་བུད་མེད་ཟེར་ནས་འདྲ་མཉམ་དང་། དབེ་འབེད་ཀྱི་བགོ་གེང་བས་ནས་འཕྲལ་དུ་བགོ་གེང་ཕྱིན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་
འགྱིག་གྱི་མྱིན་འདུག དབ་ེའབེད་དོར་རྒྱུ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། གོམས་གཤྱིས་དང། བསམ་བ་ོདབ་ེའབེད་ད་ེདོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེལ་ཏན་ཏན་རང་ང་ཚ་ོཚང་མས་སྐུ་ལས་བསོན་ཏ་ེའག་ོདགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་དོན་གཙ་ོབ་ོད་ེཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེས་སུ་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན། ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ད་རེས་བུད་མེད་ཀྱི་སྐུ་
ཚབ་ཚོས་ད་རེས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ད་ེའགྱིག་པ་ཟེར་མཁན་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་འདྲ། མ་འགྱིག་པ་ཟེར་ཡོང་དུས་ང་ཚོའྱི་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་
བསམ་བ་ོའདྱི་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་མེད་ད་ེགསལ་པ་ོཞུ་ཐུབ་ན་བསམ་བྱུང་། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། ད་ལན་བགོ་
གེང་གྱི་འཆར་གཞྱི་ལེན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་འཕལེ་བ་ལ། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་བསམ་བ་ོ
དང་གོམས་གཤྱིས་དབ་ེའབདེ་ཡདོ་པ་འདྱི་ག་ོརྟགོས་སལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དརོ་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏོགས། ཁྲྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་ཐགོ་ནས་
དརོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁྲྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་ཐོག་ནས་དབེར་མེད་རེད། འདྲ་མཉམ་རེད། གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བག་ོགེང་
ག་ཚདོ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ག་ོརྟགོས་མང་བ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། སོང་ཙང་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་རྒྱུ་ད་ེསོན་དུ་གསུངས་ཡོང་དུས། 
བཀའ་བོན་རེད། སྱིད་སོང་སེས་པ་ཚོའྱི་བུད་མེད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་བསྐོང་སོང་སྟེ། གསུངས་
སྟངས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ག་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའདྲ་རང་མྱིན། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་སེམས་ཤུགས་དང་ཆ་ཤས་ལེན་
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པ་མ་ཟད་བགོ་གེང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུར་ཕན་གྱི་རེད་སྙམ་སྟེ་ཆ་ཤས་ལེན་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་གོ་ནོར་ཐེབས་པ་
བྱུང་ན་གསལ་བཤད་བས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚགོས་སྱི་ཡོངས་ལ་ཕན་གྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡར་ལང་ནས་རྱིས་འགོ་འདྱི་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་མང་པ་ོཞྱིག་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང། 
ངས་ཀང་རྱིས་འག་ོའདྱི་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་སེད་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། 
འདྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བསམ་བ་ོའདྲ་མྱིན་གྱི་ག་ོརྟོགས་འདྱི་ཤུགས་ཆ་ེཙམ་ཞྱིག་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་གཅྱིག་དང། ད་
བར་བྱུང་བའྱི་བྱུང་རབས་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་བཤད་རྒྱུ་དང་། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚསོ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཁག་ལ་གཞྱི་བཅལོ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། 
 ཐོག་མ་དེར་བཀའ་ཤག་གོང་མས་གོང་མས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་ཞེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༠ 
ཚེས་ ༡༤ ལ་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅན་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་
ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་འཕེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་ཞེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢ ལ་སྱིད་བྱུས་འདྱིར་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་
གནང་བའྱི་གནས་དོན་ཁག་ད་ལྟ་ཡག་པ་ོའདུག་གསུངས་པ་འདྱི་རེད། བྱུང་རབས་འདྱི་རེད། དྲྱི་བ་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། སོན་མ་ནུས་
ཤུགས་སེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་། ད་ལྟ་ནུས་སྟོབས་འཕེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་གཉྱིས་ཀྱི་མྱིང་འདྱི་གཉྱིས་ཐོག་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་
གནང་འདུག འདྱིའྱི་དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཞྱིག་འག་ོམྱིན་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
གཅྱིག་འདྱི་རདེ། 
 སོན་མ་ ༢༠༠༨ ནང་ལ་སྱིད་བྱུས་དོན་ཚན་བརྒྱད་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་རེས་སུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ 
དང་ ༥ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ལ་མྱི་བཞྱི་བཅུ་ཅན་གྱི་རྒྱས་འཛོམས་གཅྱིག་ཚོགས་པ་རེད། ཚོགས་འདུ་འདྱི་གོ་སྒྲྱིག་གནང་མཁན་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནང་སྟེ། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟབོས་སེལ་རྒྱུའྱི་ཚོགས་ཆེན་དང་པ་ོའདྱི་ཡྱིན་ཞེས་བོད་མྱིའྱི་
སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་འཁདོ་འདུག སྐབས་དརེ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚགི་འདྱི་ Symposium ཞསེ་བདེ་སདོ་བཏང་འདུག ད་ལྟ་
དང་པ་ོཡྱིན་ཟེར་བའྱི་ཚགི་འདྱི་ Conference ཞསེ་བཏགས་གནང་འདུག ཚིག་འདྱི་གཉྱིས་ཀ་ཚགི་མཛདོ་ནང་བལྟས་པ་ཡྱིན། 
ད་ེབཞྱིན་དུ་ནང་དོན་འདྱི་དག་བལྟས་པ་ཡྱིན། ཚིག་འདྱི་གཉྱིས་བེད་སོད་བཏང་བ་མ་གཏགོས། ནང་དནོ་ལ་ཁྱད་པར་སྤུ་ཙམ་ཡང་
མྱི་འདུག བས་ཙང་སྱིད་བྱུས་འདྱི་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་རེས་སུ་ཚོགས་ཆེན་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ 
དང་ ༥ ལ་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ཚོགས་འདུག བསར་ཞྱིབ་ཚོགས་འདུ་སྱིད་བྱུས་འདྱི་གཏན་འབེབས་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢ ལ་ཚོགས་ཏེ། 
ཟླ་ ༢ པའྱི་ཚསེ་ ༢༡།༢༢།༢༣ ལ་ཉྱིན་གསུམ་གྱི་ཚགོས་ཆནེ་ཞྱིག་ཚོགས་པ་རདེ། འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཐངེས་དང་པ།ོ ཐངེས་དང་པ་ོ



10 
 

ཅྱི་ཞྱིག་གསུངས་རུང། ངས་འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འགེལ་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་
འདདོ་ཅྱི་བྱུང་ཟེར་ན། ང་ཚའོྱི་རྱིས་འག་ོསནོ་མ་དརེ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ གྱི་རྱིས་འགའོ་ིནང་ལ་དངུལ་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་དངུལ་ཡདོ་
པ། བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་པ་བཞྱིན་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པར་ཟླ་ ༣ པའྱི་མཚམས་བར་བཞག་ནས་བསར་ཞྱིབ་བེད་རྒྱུ་དེའང་
མཚམས་དརེ་བས། འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གནང་བའྱི་ཐགོ་ནས་དུས་ཡུན་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་ཟེར་རམ། སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་
བསར་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་མྱི་མང་དང་འབེལ་ཡོད་ད་ོསྣང་ཡོད་མཁན་ཚང་མ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་
བ་ོགཏོང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཐུང་ངུ་ཞྱིག་བར་དེར་ཚོགས་འདུ་འདྱི་བསྐོང་གནང་བ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་མང་པ་ོགཅྱིག་ལ་བརྡ་
ལན་ཡང་ཏག་ཏག་འབོར་མྱི་འདུག འདྱི་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་གྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཚའོྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་
ཐོག་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་འགོ་མེད་འགོ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་
འདདོ་བྱུང། ད་ེནས་བསར་ཞྱིབ་གནང་བ་དའེྱི་ནང་གྱི་གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་སྱིད་བྱུས་འདྱི་གཉྱིས་ ༢༠༠༨ ལ་གཏན་འབེབས་མ་
གནང་བའྱི་གོང་ནས་ཕག་ལས་གནང་བསད་པ་ཤ་སྟག་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚང་མས་གནང་བསད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་གྱིན་འགའ་ཤས་ཤྱིག ་གྱིས་
གསུངས་སོང། སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་དག་དེ་ད་གྱིན་གོང་དུ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། 
ལས་གཞྱི་འདྱི་དག་སྒྲུབ་མུས་རེད། སྒྲུབ་བཞྱིན་པ་རེད། མ་འངོས་པར་ཡང་བསྒྲུབ་ཀྱི་རདེ། བས་ཙང་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་ཡདོ་པ་ད་ེ
དག་ནརོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ཁྱད་པར་འཕགས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་མེད་ནའང་། སོན་མ་འཐུས་ཤོར་འདུག་བསམ་
པའྱི་ཚརོ་བ་ད་ེསསེ་མ་སོང་ཞསེ་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ད་ེནས་ད་གྱིན་བར་ཞྱིག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་སྐུ་རླུང་བཞསེ་
མེད་འག་ོབསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་ཀང་སསེ་སོང་། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་བུད་མེད་ཉྱིན་མ་ོད་ེགཏན་འབེབས་བས་པ་ཡྱིན་ཏ་ེདགོས་ཀྱི་
མྱི་འདུག་ན་བསྡུས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་དཱ་ཞེས་གསུངས་དུས། ང་ལ་ད་ེལྟ་བུའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སེས་སོང་། ང་ཡང་ཚརོ་བ་རྣ་ོབ་ོ
ཤྱིག་ཡྱིན་དུས་ཡང་ཞུས་ཤོར་གྱི་འདུག བས་ཙང་ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ད་ེའདྲ་རང་མ་གནང་རགོས་གནང་། ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅ་ེན། 
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བུད་མདེ་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོད་ེདགོས་ངསེ་ཅན་ཞྱིག་རདེ། ངསེ་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་
དང་། ད་ེཡང་དཔལ་ལྷ་མ་ོཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཉྱིན་མ་ོག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་
བུད་མེད་ཉྱིན་མ་ོཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལ་སྟབས་བསྟུན་ནས་ང་ཚོས་མཐུན་རྐྱེན་ནམ་ཆ་རྐྱནེ་ཞྱིག་བསྐྲུན་དགོས་
ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་གཟྱིགས། གསུམ་པའྱི་བཅུ་གཉྱིས་འདྱི་ང་ཚོའྱི་བུད་མེད་རྣམ་པ་ཚོས་སནོ་མ་རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ནང་
ལ་བས་རསེ་ཆནེ་པ་ོ ཤྱིག་རདེ། ལ་ོརྒྱུས་ལྡན་པའྱི་བས་རསེ་འདྱི་གཞན་གཅྱིག་ལ་ཕར་སྦྱར་ནས་དའེྱི་ནུས་པ་ད་ེལ་ད་ོཕགོ་འག་ོས་
རེད་བསམ་པའྱི་སེམས་ནང་ལ་ཚོར་བ་གཅྱིག་དང་། ད་ེལྟ་བུའྱི་དངངས་ཚབ་ཅྱིག་ཀང་སེ་རུ་འཇུག་ཉེན་མྱི་འདུག དེ་སེ་རྒྱུའྱི་གོ་
སྐབས་ཀང་བསྐྲུན་རྒྱུ་མྱི་འདུག བས་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་རོགས་བགྱིས། ཞེས་ད་ེགཅྱིག་འབོད་
སྐུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 ད་ེནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཀང་ངོས་
ལེན་གནང་སོང་། ཁྲྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་ལ་དབ་ེའབེད་ཁྱོན་ནས་མེད་པ་དང་། ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་ཡྱིན་ཞེས་
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གསུངས་སོང། ང་མཚན་ཉྱིད་བལྟས་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་མ་རེད། གྲྭ་པ་བེད་མ་མོང་། མཚན་ཉྱིད་ལྟ་མ་མོང། སྱིར་བཏང་མྱི་ས་ཡྱིན་
ནའང་མཚན་ཉྱིད་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མཚན་ཉྱིད་ལ་སོབ་སྦྱོང་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འནོ་ཀང་ང་ལ་ད་ེལྟ་བུའྱི་མོང་བ་
དང་ལྟ་མོང་མེད་ཀང། ངས་ག་ར་ེབསམ་སོང་ཞསེ་ན་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་། ཁྲྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཕ་ོ
མ་ོདབ་ེའབདེ་བས་འདུག་དཱ་ཞསེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བཏང་འདུག་དཱ། ཁྱེད་ཚསོ་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག་གཱ ང་བཏང་འདུག་ཅེས་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ངོས་ལེན་གནང་དང་མ་གནང་ད་ེཁ་ོརོད་གཞྱི་གཅྱིག་རེད། ངས་ག་ར་ེབེད་ནས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ན། བུད་མེད་སྱི་
འཐུས་གཉྱིས་ལ་ཞབས་བཀག་གཉྱིས་སོད་ཡདོ་པ་རདེ། དསེ་འདྲ་མཉམ་མྱིན་པ་བསྟན་སོང་ང། ད་ེདགསོ་ཀྱི་མ་རདེ་ཅསེ་ངས་ཞུ་
ཡྱི་མེད་དཱ།  ང་ཡྱིན་ན་སནོ་མ་ཆལོ་ཁ་ར་ེནས་སྱི་འཐུས་བཅུ་བཅུ་ཟརེ་དུས་ལྔ་བུད་མདེ་ལ་སོད་དགོས་འདུག་ཅེས་རྒྱབ་སརོ་བདེ་
མཁན་དང་པ་ོཡྱིན། སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འཁྱརེ་ཤོག་ཟརེ། ཆོས་ལུགས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་གཉྱིས་ནས་གཅྱིག་བཙུན་མ་དགོས་
འདུག་ཟརེ། ཞ་ེདྲགས་ཁྱད་པར་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན་སད་ཤོག བདོ་སྱི་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་ན། ང་ཚ་ོའདྱི་ནས་ལག་པ་བརྐྱང་ནས་རྒྱབ་སརོ་
ཞུ་བར་ཁྱད་པར་ག་ར་ེཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཞུ་མཁན་གྱི་གས་ཡྱིན། བས་ཙང་ངའྱི་ངསོ་ནས་བལྟས་ན། འདྱི་ང་ཚསོ་མདེ་ཟེར་བ་ད་ེ
རྱིག་པའྱི་སྒྲུབ་བདེ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་ཨ་ེཡདོ་ན་བསམ་གྱི་འདུག ཕལ་ཆརེ་འག་ོཡྱི་མེད་འག་ོབསམ་པ་འདྱི་ངའྱི་
ཚརོ་བ་རདེ། ཡང་ང་ནོར་བའང་ཡངོ་གྱི་རདེ་པཱ། ང་ནརོ་སྱིད་ཀྱི་རེད། ང་མང་པ་ོནརོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ངས་ནོར་དུས་ཡང་ང་རང་ཚ་ོ
འདྱི་ལ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ང་ལ་སྐབས་དང་དུས་ལ་བཀའ་བསོན་གནང་མཁན་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོའདུག ད་ེང་
རང་ནོར་བ་སོང་ཙང་བཀའ་བསནོ་གནང་བ་ད་ེཚ་ོཁུར་ནས་སདོ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའག་ོསྟངས་ཤྱིག་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ད་གྱིན་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྱིག་པ་མང་པ་ོཞྱིག་སྒྲྱིམ་དུས་ཆསོ་ཀྱི་བསབ་བ་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྐུ་མདུན་གྱི་བཀའ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ལུངས་
དྲངས་རྒྱུ་མདེ་པའྱི་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་རདེ། ང་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་ང་ཚསོ་དུས་ནས་དུས་
སུ་དྲན་གསོ་ཞུ་དགོས་དང་དགོས། ཁོང་ལས་ལྷག་པ་སུ་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཁ་སང་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀང་ལུངས་སུ་དྲངས་པ་ཡྱིན། 
བཅའ་ཁྲྱིམས་ལུངས་དྲངས་པ་ད་ེཡང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་ལུངས་དྲངས་པ་རེད། བས་ཙང་བཤད་མ་ཡོང་
ཞེས་གསུང་ཆོག་གྱི་རེད་ཀང་བཤད་རྒྱུ་ད་ེཡང་བཤད་མཁན་ད་ེལ་ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་
ནུས་སྟོབས་འཕེལ་བའྱི་ཆེད་དུ་སྱིད་སོང་གྱིས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། དུས་ཚོད་ད་ེགཏན་འབེབས་གནང་བ་རདེ། ༸སྐུ་
མདུན་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་རེད་སོགས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་དང་། གནད་འགག་
ཅྱིག་དང་བརོད་གཞྱི་ད་ེདང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ངས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ེཙམ་གྱིས་
ཁྱད་པར་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཨ་ེཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་བྱུང། 
 དེ་ནས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་ཚོས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སེལ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་
བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་ཚ་ོབཙན་བལོ་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སནོ་མ་བུད་མདེ་ཀྱི་ལས་ཚན་ད་ེདཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེནས་ནང་སྱིད་ལ་གཡུག་པ་རདེ། དྲྱིལ་བསྒྲགས་ལ་གཡུག་གབས་བས་པ་རདེ་ཀང་གཡུག་
ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། དེ་ནས་ནང་སྱིད་ཀྱིས་ཉར་ནས་ད་ལྟ་ཁ་སོན་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་
བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེདག་ཞྱིབ་ཕྲ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དའེྱི་ནང་ལ་གནད་འགག་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚང་མ་ད་ལྟ་བཤད་ནས་འབལེ་བ་གང་
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ཡང་མྱི་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ཁྲའྱི་ནང་ལ་སད་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་བཀའ་
ག་ར་ེགནང་སོང་ཟེར་ན། འདྱི་རོགས་ཚོགས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང་། ལས་གཞྱི་ད་ེཚགས་ཚུད་པ་ོཞྱིག་
ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མ་འཇོན་པ་ད་ེའདྲ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེད་ེབཞྱིན་
ཡྱིན་པ་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནད་དོན་ད་ེགནའ་ས་མ་ོནས་ད་ེག་རང་རེད། སོན་མ་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་འདྱི་གནང་དུས་ཀང་ད་ེག་རང་རེད། ནང་སྱིད་ལ་སད་དུས་ཀང་རྒྱུ་མཚན་ད་ེག་རང་རེད། འདྱིར་རྒྱུ་མཚན་མ་འདྲ་བ་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གསུངས་པ་རེད། གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གསུང་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ེམ་གཏགོས་ཁྱད་པར་གང་ཡང་འག་ོ
ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་བདནེ་དང་མྱི་བདནེ། དྲང་དང་མྱི་དྲང་ཞེས་པ་འདྱི་དཔད་ཞྱིབ་ཀྱི་ཡུལ་ཞྱིག་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་ང་ལ་མ་འདྲ་
བ་ཞྱིག་དང་། རྒྱུ་མཚན་རདེ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་སེབས་མ་སོང་ཞསེ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆགོ སྐབས་མཚམས་འདྱི་ག་ཙམ་ཡྱིན་ས་རདེ། ང་བར་ད་ེནས་འཁྲུག་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྒྲལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕལ་ཆེར་རྱིས་འགོ་འདྱི་འདྱི་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། ཚང་མས་གསུང་བཞྱིན་པའྱི་བུད་མེད་ནུས་
སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐོག་དང་། དེ་བཞྱིན་བསྒྲུབས་མ་ཐག་པའྱི་བུད་མེད་ཚོགས་ཆེན་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་མ་ཞུ་
ཐབས་མེད་ཞྱིག་ཆགས་སོང། དང་ཐགོ་དརེ་འདྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ལ་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་
ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དྲྱི་བ་དང་པ་ོའདྱི་ཕུལ་འདོད་བྱུང། འདྱི་ཕུལ་དགོས་དོན་ནྱི་
སྐབས་བཅུ་གསུམ། བཅུ་བཞྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་དག་ེརྒན་གྱི་ཉྱིན་མ་ོཞྱིག་སྲུང་བརྱི་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཐོན་མྱི་
སཾམ་བོ་ཊའྱི་འཁྲུངས་ཚེས་འདྱི་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་རེད། བཀའ་ཤག་ལ་
རབས་དང་རྱིམ་པས་ཞུས་ཀང་། འདྱི་ཐད་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་བ་ོངེས་བྱུང་གསུངས་པ་ལས་དགོངས་བཞེས་གནང་བ་
བྱུང་མེད།  འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་མ་གནང་བ་འདྱི་ཡང་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་
སྱིད་འཛིན་གཉྱིས་པ་དམ་པ་ Dr. Sarvepalli Radhakrishnan ཁ་ོརང་གྱི་འཁྲུངས་ཚེས་འདྱི་ཁ་ོརང་སོབ་དཔོན་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་དག་ེརྒན་རྣམས་ལ་གུས་བརྱི་ཞུ་བའྱི་དུས་ཚདོ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞྱིག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ལ་
ཡོད་པ་འདྱི་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁང་ནང་ལའང་། དགེ་རྒན་ཚོར་གུས་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཉྱིན་དེར་བེད་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅེས་ང་ཚོའྱི་
སོབ་གྲྭ་ཁག་ཡོངས་རོགས་ནང་ལ་བདེ་བཞྱིན་པ་རེད། འདྱི་ང་ོབ་ོམཚནོ་བེད་ཙམ་ཡྱིན་སྟབས། འདྱི་འདྲ་གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་མེད་
ན་སྙམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ས་ོས་ོའདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེར་ངསེ་པར་དུ་འདྱི་བདེ་དགོས་པ་འདུག་ཅེས་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་ཞྱིག་མྱིན་ལ་
འདྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་དགེ་རྒན་ཚོའྱི་ཆེ་མཐོང་ཆུང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་ཞྱིག་ཀང་མྱིན། 
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སོང་ཙང་གལ་སྱིད་རྒྱལ་སྱིའྱི་བུད་མེད་ཉྱིན་མ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་ན། བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཟེར་བ་འདྱི་གཙོ་བོ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དབུ་ཁྲྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་དང་། ཆེ་མཐོང་དང་ཧ་
ཅང་གནང་བ་རེད། དངོས་གནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པ་ོརེད། ངས་འདྱིར་མྱི་འགྱིག་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་
བུད་མེད་སེར་ལངས་འདྱི་ད་ལྟ་ང་ཚོ་འཐབ་རོད་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་མྱི་རབས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་འདྱི་ག་རང་ལ་རང་འཇགས་
གནས་དགོས་པ་འདྱི་ཡང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལམ་བུའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཅེས་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཚིག་ཐག་ཆོད་
པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང། གོང་དུ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་པའྱི་ཐད། འདྱི་དག་ལ་ང་ལ་ཞུ་འདོད་གང་ཡང་མེད། བུད་
མེད་ཚགོས་ཆེན་དང་པ་ོཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འགའ་ཞྱིག་གྱིས་མ་རདེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དང་པ་ོཡྱིན་ནའང་འདྲ། 
མྱིན་ནའང་འདྲ། གང་ཡྱིན་རུང་ཟྱིན་མ་ཐག་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་འདྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་བུད་མེད་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བུད་མེད་སེར་ལངས་ནང་ལ་རྦད་ད་ེབུད་མེད་ཡོང་མཁན་མེད་ནས་ངུས་ཏེ་ཞུ་བ་འཐེན་པའྱི་བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་
སོང། ཁ་ོཚསོ་ངུ་རྒྱུ་འདྱི་བུད་མདེ་སརེ་ལངས་སྲུང་བརྱི་བདེ་དགོས་འདུག་ལབ་པ་རདེ་དམ། ཡང་ན། བོད་ཀྱི་བུད་མདེ་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོ
ཞྱིག་སྲུང་བརྱི་བེད་རོགས་གྱིས་ཞེས་ལབ་པ་རེད་དམ། འདྱི་ང་ཤེས་འདོད་བྱུང་། གང་ལ་ཟརེ་ན་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་འཆར་
མར་སྒྲྱིག་སྟེ་བསྐོས་ཡོད་སྐབས་བུད་མེད་དབུས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ས་གནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཐུན་མོང་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་འདྱི་
དག་གྱིས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཞྱིག་སྲུང་བརྱི་བེད་རོགས་གྱིས་ཟེར་བ་ངས་གོ་བསད་ཀྱི་འདུག འདྱི་བས་ན་གལ་ཏེ་འདྱི་
ཞུས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཞུ་མཁན་ཚའོྱི་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་ལ་ས་ོསོས་མཐངོ་གྱི་འདུག འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 གསུམ་པ་དེར། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ལ་བསར་ཞྱིབ་གནང་བ་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། ང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་དང་ད་ེའདྲ་
གང་ཡང་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བསར་ཞྱིབ་ཟེར་བ་འདྱི་དུས་ནམ་ཞྱིག་གནང་བ་སྐབས་སུ་བསར་ཞྱིབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ས་མོའ་ི
བྱུང་རྱིམ་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་འདྱི་དག་གྱི་ལམ་བུ་འདྱི་མ་ཆད་པའྱི་ཐོག་འཁོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བུད་མེད་
ཀྱི་ནུས་སྟབོས་གངོ་སེལ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ནང་། ༢༠༠༨ ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་བུད་མདེ་ནུས་ཤུགས་གངོ་འཕེལ་གྱི་སྱིད་བྱུས་བྱུང་
རྱིམ་གྱི་ལམ་བུ་འདྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀོད་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་མཇལ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་སོབ་ལུང་
འདྲེན། འདྱི་ནས་བཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་གསལ་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
རྣམ་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་གསུམ་ཅུ་སོ་གཉྱིས་དང་འདྱི་མར་བཀོད་གནང་ནས་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ ༢༠༠༨ ནང་བུད་མེད་ནུས་
ཤུགས་ཀྱི་དནོ་ཚན་བརྒྱད་ཅན་གྱི་བྱུང་རྱིམ་འདྱི་ངསེ་པར་དུ་བཀདོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག གལ་སྱིད་ཆད་པ་ཡྱིན་ན། བཀོད་དགོས་ཀྱི་
འདུག འདྱི་མཁྱེན་བཞྱིན་དུ་མ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཅྱི་ཕྱིར་བཀོད་མེད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  ད་ལྟ་བཀའ་
ལན་ལས་འཕྲོས་ཏེ་བཀུར་འོས་སྐུ་སེས་མ་ཁག་ཅྱིག་ནས་དབེ་འབེད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཨུ་ཚུགས་མཐར་བསེལ་ནས་གསུང་
གནང་བར་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་མེད་ཅེས་གསུང་གནང་སོང་། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཐུགས་ར་ེ
བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་བཅའ་ཁྲྱིམས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ནས་བཟུང་། བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་རྱིགས་རུས། ཕ་ོམ་ོདབ་ེ
མེད་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སྐབས། སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་དབ་ེའབེད་གཏན་ནས་མེད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ངོས་འཛིན་ཞུ་བ་དེས་བུད་མེད་ལ་མནར་སོད་རེད། བུད་མེད་ལ་བཙན་གཡེམ་རེད། འདྱི་དག་མེད་པའྱི་ངོས་
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འཛནི་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ག་ར་ེཡྱིན་ཟརེ་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་
གྱི་ར་འཛིན་བཀོད་ཁྱབ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ། སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བཀའ་ཤག་ནང་ནས་བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་དགོངས་པ་
ཆ་ེབཞེས་ཀྱི་ཐགོ་ནས། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་གོང་སེལ་ཚན་པའྱི་ལས་དནོ་གང་ལེགས་མུ་མཐུད་འག་ོམུས་སུ་ཡོད་ཀང། ང་
ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཏ་ེཏ་ེམང་པ་ོཡོད་རུང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཀང། ད་དུང་ལས་དནོ་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་སུ་
ཟེར་དུས། གང་ལེགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། གཤམ་དེར་ཚགས་ཚུད་པ་ོད་ེཙམ་ཡོང་གྱི་ཨེ་ཡོད་ན་བསམ་པ་ཞྱིག འདྱི་
གཉྱིས་པ་ོའགལ་ཟླ་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་བྱུང། འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ར་འཛིན་བཀོད་ཁྱབ་འདྱི་ནང་ཅྱི་ཡོད་ཅ་ེན། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཚན་
པའྱི་ནང་ལ་ཆེད་ལས་པ་བུད་མེད་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་གནས་དོན་འདྱི་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཆེད་ལས་པ་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོམ་རག་
པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་ཐོབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་འདྲ། ངའྱི་ཤེས་ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། ནོར་ཡོད་ན་ནོར་བཅོས་གནང་རོགས་
གནང་། ད་ལྟ་འདྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༢༣ ལ་ར་འཛནི་བཀདོ་ཁྱབ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཤམ་གསལ་དྲུང་འཕར་ཡན་གྱི་བུད་
མེད་སྱི་ཞུ་བ་རྣམས། བུད་མདེ་ནུས་སྟོབས་ཚན་པའྱི་སོབ་སྟནོ་ཚོགས་ཆུང་དུ་བསྐ་ོགཞག་བགྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཞསེ་གསུངས་འདུག 
ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། ཁོང་རང་ཆེད་ལས་པ་ཞྱིག་བས། ཆེད་ལས་ད་ེལ་ཁོང་རང་གྱིས་གནས་སྟངས་ཤེས་ཏེ། དེའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་རང་
དབང་ད་ེག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་ན་བསམ་སོང། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། སོབ་སྟོན་གནང་མཁན་ད་ེདྲུག་འདུག སོབ་སྟོན་གནང་མཁན་དྲུག་
ཟེར་དུས། ལས་ས་བ་ོར་བ་ནས་མ་རེད། ར་བའྱི་ང་ཚོའྱི་སོབ་སྟོན་གནང་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཆ་ནས་ཞུ་ན། ཤེས་རྒྱ་ཧ་
ཅང་ཆུང་ཆུང་རེད། གལ་སྱིད་ཡོད་ན། གཅྱིག་གམ་གཉྱིས། མང་ན་གསུམ་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། སོབ་སྟོན་དྲུག་གྱིས། ཆེད་ལས་
པ་དེ་ལ་ཟླ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ། ལམ་སྟོན་ནམ། སོན་སྟོན་ག་ཚོད་ཞུ་ཡྱི་རེད། ཡང་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཞུ་ཡྱི་རེད། གང་
ལགས་ཞ་ེན། ཁ་ོཚ་ོའཛམོས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཆ་ཚང་མ་འཛམོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མཐོང་སོད་ཀྱི་འདུག ད་ེམྱིན་ཉུང་མཐར་
ཡང་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འཛོམས་དགོས་ཀྱི་རེད་ལབ་པའྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཞེས་ད་ེལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་
འདུག 

ད་ེནས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ པའྱི་ཚེས་ ༢ ལ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་
བས་ཏ་ེཕྱིར་བསྒྲགས་གནང་བ་རེད། ཕྱི་བསྒྲགས་གནང་བ་དེའྱི་ནང་ལ། ཤེས་ཡོན་གྱི་ས་ེཚན་ད་ེགཉྱིས་པ་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ས་ེ
ཚན་གསུམ་པ། ད་ེནས་དཔལ་འབོར་སེ་ཚན་བཞྱི་པ་རེད། དེ་དག་གྱི་ནང་དབ་ེའབེད་ཡོད་པ་གཞྱི་བཞག་ལྟ་བུ་ངས་མཐོང་གྱི་
འདུག ངས་ལྟ་མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན། སྐད་ཆ་ལོག་བཀར་རདེ། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ཕ་ོམ་ོདབ་ེམེད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་གཞྱིར་བཟུང་བའྱི་ཐགོ་
ནས་སོབ་ཁྲྱིད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཞསེ་ནས་འཁདོ་འདུག ང་ཚོས་ད་ེའདྲ་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་དམ། གོང་འཕལེ་གཏོང་རྒྱུ་
ཟེར་ན། འདྲ་ཆགས་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བུད་མེད་མཚན་མཐོང་གོང་འཕེལ་དང་། གདེང་སོབས་མཐ་ོརུ་གཏོང་རྒྱུ་
ཟརེ་ནས་འཁདོ་འདུག སྱིད་བྱུས་འདྱིས་བུད་མདེ་ཀྱི་མཚན་མཐངོ་མཐ་ོརུ་གང་འདྲ་བས་ཏ་ེགཏོང་གྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་སེམས་
ཚརོ་བྱུང་། དཔརེ་ན། བུད་མེད་ཀྱི་ཚགོས་ཆེན་དང་པའོ་ིསྐབས་སུ། བུད་མེད་དྲུང་འཕར་ཡན་ད་ེཚ་ོལ་ག་ཚད་ཀྱིས་གདངེ་འཇོག་
གནང་འདུག་གམ། ང་ལ་ད་ེཧ་ཅང་གྱིས་ད་ོསྣང་ཆནེ་པ་ོབྱུང་། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚ་ོའདྱི་གར་ལྟ་ོཕད་ད་ེཚ་ོཡར་ཁུར་མར་ཁུར་བས་ནས་
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ཕག་ལས་གནང་སྟེ། རྒྱུགས་སོད་པ་འདྲ་བོ་མ་གཏོགས་གདེང་འཇོག་ཤྱིག་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་སྙམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
བྱུང་། 

ད་ེའདྲའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་དེ། སོ་སོའ་ིཆེད་ལས་མ་འདྲ་བའྱི་དབང་གྱིས་
སེས་པ་དང་བུད་མེད་གང་ཡང་ཡོང་སྱིད་པ་རེད་དེ། ག་ོསྒྲྱིག་གནང་མཁན་ད་ེདྲུང་འཕར་ཡན་གྱི་བུད་མེད་ད་ེཚོས་གནང་ཡོད་ན། 
བཟང་བ་ལ། བཀའ་ཤག་གྱིས་དྲུང་འཕར་ཡན་གྱི་བུད་མེད་ད་ེཚ་ོལ་གདེང་འཇོག་གནང་འདུག་ཨ། སྙམ་ནས་དགའ་ཚོར་ཞྱིག་
ཡོང་ས་རེད། ཐགོ་མར་ཚོགས་ཆནེ་ད་ེག་ོསྒྲྱིག་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང། མ་ེཏོག་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབཏགས་ནས་རྒྱས་སོས་
ཆེན་པོ་གནང་འདུག ད་དུང་ཚོགས་ཆེན་དབུ་འབེད་གོལ་བ་དང་། ཨང་དང་པོ་དེ་སྐུ་པར་སྒྲོན་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ད་ེརེད་འདུག 
ཚོགས་འདུ་མ་ཚོགས་གོང་ནས་གནད་དོན་གཅྱིག་ལའང་འགེལ་བཤད་མ་བརྒྱབས་གོང་། མེ་ཏོག་གྱི་མདུན་དུ་ཚང་མར་བང་
སྒྲྱིག་ནས་སྐུ་པར་སྒྲོན་སོང་། ངས་སེམས་སུ་མེ་ཏོག་འདྱི་རྒྱས་སོད་རེད་འདུག་བསམ་སོང་། ངས་ཁ་སང་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བོན་མཆོག་ལ་འཛིན་སོང་དང་། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ལ། གང་རྒྱས་སོས་མཐངོ་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་དགོས་དོན་ད་ེའདྲ་རེད། གཅྱིག་
བས་ན། དཔལ་འབརོ་གྱི་རྒྱབ་རྟནེ་ཡག་པ་ོཡོད་ཙང་། རྒྱས་སསོ་བདེ་པ་ཡྱིན་ནའང། བདེ་རྱིན་ཆགོ་པ་ཞྱིག་ཡོད་རྒྱུ་རདེ། ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་དུས། སོ་ས་ོལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གདེང་སོབས་མཐ་ོརུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཟེར་དུས། འཕྲལ་སེལ་གྱི་ལས་བེད་ད་ེདག་ལ་
གདངེ་འཇགོ་མང་བ་དང་། གཏན་དུ་བཞུགས་མཁན་གྱི་སྱི་ཞུ་ལས་བདེ་ད་ེཚ་ོལ་ད་ེཙམ་གདངེ་འཇགོ་གནང་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་
སེམས་ཚརོ་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བུད་མེད་རྣམས་ལ་ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་སོབ་གཉརེ་བེད་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་འདྲ་མཉམ་བསྐྲུན་རྒྱུ། ང་རང་དག་ེརྒན་འདྲ་བ་ོབས་
ནས་ལོ་ཁ་ཤས་འགོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ལམ་སང་འདྲ་མཉམ་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་ཞེས་པའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་སེབས་ཡོང་གྱི་འདུག  
ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། ར་བའྱི་ཆ་ནས། ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་སོབ་གཉེར་བེད་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཟེར་བ་སོགས། དཔལ་
ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་ཙམ་ཡྱིན་དུས། བསར་ཞྱིབ་གྱིས་ཟེར་ན་ས་དྲགས་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་བོ་ཞྱིག ཡྱིན་ནའང་། 
དགོངས་བཞེས་ཞྱིག་གནང་དགོས་མེད་དམ་བསམ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ས་ེཚན་ལྔ་པ། འཛིན་སོང་དང་། འག་ོཁྲྱིད་ཅེས་པ་འདྱིའྱི་
ནང། གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་ས་ེཁག་གྱི་འག་ོའཁྲྱིད་ལས་གནས་ཐོག་བུད་མེད་གང་མང་སེབས་ཐབས་བ་
རྒྱུ། ཞེས་འཁོད་འདུག ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་མཁན་རྣམས་ལ་ས་ེཚན་ཚང་མ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་ག་ོསྐབས་མྱི་འདུག ཡོད་
པ་དེ། འཛིན་སོང་དང་འགོ་ཁྲྱིད། དྲུག་པ་ད་ེལ། སྱི་ཚོགས་ཐོག་བུད་མེད་ལ་བཙན་དབང་དང་། རྩུབ་སོད་རྱིགས་འགོག་ཐབས་
ཞསེ་པ་ད་ེཚ་ོརདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། འཛིན་སོང་དང་། འག་ོཁྲྱིད་ས་ེལ། གཞུང་དང་། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་ས་ེཁག་གྱི་
འག་ོཁྲྱིད་ལས་གནས་ཐོག་བུད་མེད་གང་མང་སེབས་ཐབས་བ་རྒྱུ་ཟེར་ན། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་དང། གཞུང་གྱི་བར་དུ་ནམ་
རྒྱུན་དབ་ེམཚམས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཅྱིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་པ་ལ་མཚོན་ན། 
གཞོན་ནུ་བུད་མེད་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནའང་། གསང་རྟགས་ཚང་མ་གཅྱིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་པ་དེས་བཟུང་ནས་སོད་པ་འདྲ་བོ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚ་ོའདྱིར་གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དབ་ེམཚམས་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོ
ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། སྱིད་བྱུས་འདྱི་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་འགོ་ཁྲྱིད་མང་ཙམ་སེབས་ཐབས་བ་རྒྱུ་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དབེ་
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མཚམས་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནམ་སྙམ་པའྱི་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་བྱུང་སོང་། ས་ེཚན་ཚང་མས་སྱིད་བྱུས་དང་། ཐག་
གཅོད་ཀྱི་ལས་དནོ་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་བུད་མདེ་རྣམས་འདྲ་མཉམ་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་ཐབས་བ་རྒྱུ་གསལ་བས། འདྲ་མཉམ་
ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་མདེ་པ་རདེ་དམ། 
 བས་ཙང་འདྲ་མཉམ་ཡོད་པ་རེད་གསུང་བཞྱིན་དུ་འདྱིར་འདྲ་མཉམ་ཡོང་ཐབས་ཞེས་བྱིས་ཡོད་དུས། འདྲ་མཉམ་མེད་
པའྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་གསལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། ངས་བོད་ཡྱིག་ཞ་ེདྲགས་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཀང་། ང་རང་གྱི་མཐོང་
སྣང་ལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ལས་ཡུན་ཚང་མའྱི་ནང་ལས་བེད་བསྐ་ོགཞག་དང་ད་ེའབེལ་སྱིད་བྱུས་རྣམས་ཕ་ོམ་ོདབེར་
མེད་ཀྱིས་བསམ་ཚརོ་དང་མཐུན་པར་བཟ་ོཐབས་བ་རྒྱུ་གསུངས་དུས། བས་ཙང་འདྱི་དག་ལ་ང་ཚོས་དབ་ེའབདེ་ཡོད་པ་མ་རདེ་
གསུང་བཞྱིན་དུ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་དོན་ཡོང་དུས། འདྱི་ངས་ཞུ་དགོས་དོན་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅེས་ན། མར་ཞལ་སོག་ནས་མཁས་
དབང་གཅྱིག་གྱིས་ད་ེརྱིང་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕ་ོམ་ོདབ་ེམེད་ཡོད་པ་ད་ེངོས་ལེན་
བས་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་པ་ཚསོ་ག་ར་ེལན་འདེབས་གནང་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་
ཕོ་མོ་དབེ་མེད་རེད། ང་ཚོར་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དབེ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་
གཟྱིགས་ཚུལ་ད་ེཁ་ོརང་ཚ་ོལའང་དེབ་འདྱི་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེབ་འདྱི་ཕུལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དབ་ེའབེད་ཡོད་པ་ད་ེངོས་ལེན་བས་
འདུག་གསུངས་པ་དེ་ལ་རྣམ་པ་ཚོར་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་ག་རེ་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ། མདོར་ན་ད་ེརྱིང་མང་པོ་
གཅྱིག་ཞུས་ནའང་གྲུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚ་ོཡང་མྱི་མང་གྱིས་ཡར་ཡྱིད་ཆེས་བས་ཏེ་འདེམས་
སྒྲུག་གནང་། དའེྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོར་རྣམ་འགྱུར་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ང་རང་ཚ་ོས་ོསོའ་ིརྨོངས་པའྱི་ཤེས་ཚད་ལ་དཔག་པའྱི་ང་
ཚསོ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མཚམས་ར་ེའགྱིག་གྱི་རེད། མཚམས་ར་ེནརོ་གྱི་རེད། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ལན་
ད་ེདག་འབུར་འཇོམས་མགོ་ལྕག་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། ངེས་པར་དུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་མེད་དགོངས་བཞེས་གནང་
དགསོ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་སོབ་དང་འབེལ་བའྱི་ང་ཚོས་ལུངས་འདྲེན་བེད་རྒྱུ་དེའྱི་ཐད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང། ར་བའྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་སོབ་ད་ེཚ་ོལུངས་འདྲེན་བེད་དང་བེད། ཁོང་གྱི་བཀའ་
ལས་ལྷག་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་ཞ་ེདྲགས་ཀྱིས་དཀོན་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོ
ཆེའྱི་བཀའ་སོབ་ལུངས་འདྲེན་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ལུང་འདྲེན་ད་ེག་རང་། ཤད་གུག་ནང་ལ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་གནང་བ་ལས་ད་ེལ་
བཟ་ོབཅོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་སོབ་ལ་འགེལ་བཤད་བསོན་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ག་ོབ་ད་ེམ་འདྲ་བ་ཞྱིག་
ལ་གོ་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་ཡྱི་བཀའ་སོབ་ག་འདྲ་ཞྱིག་ལུངས་འདྲེན་གནང་ནའང་། ད་ེལུངས་
འདྲེན་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག ད་ེང་གཅྱིག་པ་ོམ་རེད། མཚམས་ར་ེལུངས་འདྲེན་དུས་
གཟབ་གཟབ་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་མཁན་འདུག ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལེགས་ཉེས་དང་། དགེ་
སནོ་ཟུང་དུ་སེལ་ནས་འག་ོརྒྱུ་རདེ་མ་གཏགོས། འགྱིག་པ་རྐྱང་རྐྱང་ཡོང་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ེནས་སནོ་ད་ེཚ་ོབཏོན་རྒྱུ་ད་ེང་ཚའོྱི་
ལས་འགན་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ངསེ་པར་དུ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་སྣང་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནང། 
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 ད་ེནས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་གལ་སྱིད་རྒྱལ་སྱིའྱི་བུད་མདེ་ཀྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ད་ེཚུད་ཀྱི་ཡོད་ན། དེའྱི་ཉྱིན་མོར་ང་
ཚསོ་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོད་ེསྲུང་བརྱི་བདེ། བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོད་ེངེས་པར་དུ་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོརང་ལ་
འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེད་ེརྱིང་ངས་གལ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེདང་འབེལ་ནས་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་
མོའ་ིགནད་དོན་ད་ེརོབ་ཙམ་ཞྱིག་མ་མཁྱེན་པ་སུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཀང། དེར་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་ནས་ངས་འདྱིར་རོབ་
ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང། 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སགས་ནས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོདེ། གསུམ་
པའྱི་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཉྱིན་ད་ེརདེ། བོད་ནང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བུད་མདེ་ཀྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་། ད་ེ
དག་གྱི་ག་ོརྟགོ་ཧ་ཅང་ཞན་པའྱི་གནས་སྐབས་ད་ེལ་ ༡༩༥༩།༣།༡༢ ཀྱི་ཉྱིན་དརེ་གངོ་ཁྱེར་ལྷ་སའྱི་བུད་མདེ་སྟངོ་ཁྲག་གསུམ་བཞྱི་
ཞྱིག་མ་གོས་བསམ་པ་གཅྱིག་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་ར་ེཔ་ོཏཱ་ལའྱི་ཕ་ོབང་གྱི་མདུན་ཐང་ལ་འབས་གྱིང་གཡུལ་ཁའྱི་སྟེང་དུ་འཛོམས་
ནས་ཐོག་མར་ལྷ་གསོལ་གསང་མཆོད་གནང། དེའྱི་རེས་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་འགོ་འཁྲྱིད་དཔའ་མ་ོཀུན་གྱིང་མགུར་སྟེང་ཀུན་བཟང་
ལགས་ཀྱིས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་རྒྱ་མྱིས་དམག་སར་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་འདྱི་འདྲའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་
གནས་སྐབས་ལ་ང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཚསོ་གང་ཡང་མ་བས་པར་བསད་ན་ག་ལ་འགྱིག་ཅེས་བཀའ་སོབ་གནང་བ་ནས་བཟུང་། 
བུད་མེད་ཚ་ོབར་སྐོར་ནང་ལ་ཕྱིན་ཏ་ེཁྲོམས་སྐོར་བས། དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་
མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། བར་སྐོར་གྱི་ཁྲོམས་ཚང་མ་སོ་བརྒྱབ། ཁང་པ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ཁ་ནས་རྒྱ་མྱིས་མེ་མདའ་བཟུང་
ནས་བུད་མེད་ད་ེདག་ཁརེ་རྐྱང་ཞྱིག་བར་སྐོར་ལ་བསྐོར་བ་བརྒྱབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བསྐོར་བ་དེའྱི་
ནང་ལ་སྐད་འབོད་ག་ར་ེབས་ཡོད་པ་རེད་ཅསེ་ན། བོད་ད་ེརང་བཙན་ཡྱིན། རྒྱ་མྱི་བོད་ནས་ཕྱིར་ལོག་རྒྱུག་ཅེས་སྐད་འབདོ་དཔའ་
ངར་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཚོས་དེའྱི་ཉྱིན་མོར་སྐད་འབོད་བས་ཡོད་པ་རེད། སྐད་འབོད་བས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ལྷ་
སའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་འབྲུག་པ། ཁ་ཆེའྱི་དཔནོ་པོ། ད་ེདག་ཚང་མའྱི་སར་བོད་ཀྱི་བུད་
མེད་ད་ེཚ་ོབཅར་ནས་རྒྱ་མྱིས་ང་ཚའོྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེདམག་སར་ལ་གདན་འདྲནེ་ཞུ་ཡྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་འགན་
ལེན་མ་གཟོད་པར། ང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་ད་ེལ་ང་ོརྒལོ་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་དཔང་པོ་ད་ེཁྱེད་ཚསོ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ཅེས་དངེ་རབས་དང་མཐུན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་བུད་མདེ་ད་ེཚསོ་བརམས་པའྱི་དུས་ཚདོ་ཅྱིག་ཆགས་བསད་འདུག དའེྱི་ནང་ལ་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་འགན་བཞེས་མཁན་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན། མཚམས་མཚམས་མཚན་ད་ེདག་རྙེད་ཁག་པ་ོཡོད་དུས། དེའྱི་
ནང་ལ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་བུད་མེད་ཡོད་ཐག་ཆོད་རེད། བས་ཙང་དང་པ་ོད་ེལ་ཀུན་གྱིང་མགུར་སྱིང་དཔའ་མ་ོཀུན་བཟང་ལགས། 
དགའ་གྱིང་ཤར་གྱི་བཙུན་མ་བ་ོབཟང་ཆསོ་སྒྲནོ། འཕར་ཕག་སལེ་གོང་བུ་མ་ོཔད་སྒྲནོ། རྱི་ཟུར་སས་མ་ོདབངས་ཅན་ལགས། རྒྱ་
མཚ་ོབཀྱིས་ཀྱི་པདྨ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས། བསོད་ནམས་བད་ེཆེན་ནམ་ཧ་ཡང་ལན་འབར། མཚམས་ཁུང་ཨ་ན་ེཡོན་ཏན་ལགས། 
ཏའུ་ཚང་སྒྲལོ་དཀར་ལགས། ར་མ་ོཆ་ེམག་ོརས་བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ། ཀུན་དགའ་ཤར་གྱི་སྐལ་བཟང་ལགས། ཤ་ོསྒྲམོ་འགོ་གྱི་
ཨ་མ་མད་མད་ལགས། ཨ་མ་དགའ་ཡེ་ལགས། ཤོང་ཁ་བཙན་ཁང་གྱི་མཆྱི་མེད་ལགས། འབྱི་གུང་གནས་མ་ོདོན་སྒྲོལ་ལགས། 
རྒྱ་མ་ོརྨ་ེརྨ་ེལགས། ཨ་མ་དམག་ཟོར། སྒྲོལ་མ་ཆོས་འཛོམས་ལགས་སོགས་འདྱི་ཚ་ོལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་མྱིང་འཁོད་བསད་པ་ད་ེ
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དག་རེད། ཡྱིན་ནའང་མྱིང་མ་འཁོད་པའྱི་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་དཔའ་མ་ོམང་པ་ོཡོད་པ་རེད། སྐད་འབོད་དེའྱི་རེས་སུ་སྡུག་གོང་དང་
མནར་གཅོད་ག་ཚོད་བཏང་མ་བཏང་ད་ེཞུས་ཀང་ཞུ་ཚོད་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སངོ་མཆོག་ལ་ང་ཡྱིན་ན་ལག་ཐལ་མ་ོགཉྱིས་སྦྱར་ནས་ར་ེསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བོད་ཀྱི་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མ་ོད་ེབུད་མེད་སེར་
ལངས་རང་ལ་འཇགོ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་བཞེས་མ་ཆུང་བ་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ར་བའྱི་གཅྱིག་བས་ན་ས་གནས་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཡང་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁ་སང་
བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་གསལ་བསྒྲགས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་དུས་ཚང་མས་ཕག་མང་པོ་བརྡབ་སོང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་ལ་ཐུགས་ཁག་ཁྱོན་ནས་མེད། ཚང་མས་ལག་པ་བརྡབ་སོང། མ་གཞྱི་ང་ཁྱད་མཚར་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེས་ཟུར་
དེར་ལག་པ་མ་བརྡབ་པར་བསད་པ་ད་ེགཅྱིག་གྱིས་མཐོང་འདུག ཁྱོད་རང་གྱིས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་འདྱི་ལྟར་བོད་
ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཟེར་དུས་ལག་པ་བརྡབ་མ་སོང་བ་གསུངས་སོང་། ངས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོདང་། བུད་མེད་སེར་
ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོགཉྱིས་བས་པ་ཡྱིན་ན། བུད་མདེ་སརེ་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོད་ེམེད་པ་ཆགས་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་པའྱི་སེམས་འཚབ་
ཀྱི་ཐོག་ནས་ངས་འདྱིར་མོས་མཐུན་མ་བས་པར་ལག་པ་བརྡབ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་སྐུ་དབང་ཚང་མ་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་ཡྱིན་དུས། བཀའ་ཤག་ཡོངས་
རོགས་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཡང་ཞྱིབ་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་ཞྱིག་དགའ་བ་ཡོད་མེད་
གཅྱིག་གཟྱིགས་རོགས་གནང། གནང་བ་ད་ེར་བ་ནས་འགྱིག་མྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་མེད། བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོསེབས་པ་ད་ེག་རང་ལོ་
རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཐུགས་ར་ེཆེ་གནང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སེབས་པ་དེས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
བཟང་ཕགོས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་བཅངས་བཞྱིན་ཡོད། སོན་རྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དངུལ་ཉུང་ཉུང་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་
པར། ད་ེརྱིང་མང་པ་ོམེད་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ཡོང་བའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་ངེས་པར་དུ་གནང་
རོགས་གནང་ཞསེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་དགསོ་འདུག་གམ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞྱི་རའྱི་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གེང་ཇྱི་ཙམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་རུང་། 
ལེགས་པའྱི་ལམ་ལ་འག་ོཡྱི་རདེ་ཅེས་ཡྱིད་ཆེས་བེད་ཀྱི་ཡོད། སོང་ཙང་བསར་བཤད་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཀང་། འོན་ཏ་ེཆ་ཤས་
ཤྱིག་ལནེ་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གངོ་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། དབ་ེའབདེ་ཡདོ་དང་མེད་ཀྱི་ས་མཚམས་གང་དུ་ཕ་ེཡྱི་ཡོད་དམ་ཞ་ེ
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ན། བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་། ཁྲྱིམས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དང་། སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དབ་ེའབདེ་མེད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་གོམས་གཤྱིས་
དང་། བསམ་བའོ་ིཐགོ་ནས་དབ་ེའབེད་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དབ་ེའབདེ་འདྱི་གང་ནས་ཡངོ་ངམ་ཞ་ེན། མང་བ་འདྱི་སསེ་པས་བུད་
མེད་ཚོར་ས་ེདམན་རེད་ཟེར་བ་དང་། ཁྱེད་རང་བུ་ོརེད། སོབ་སྦྱོང་ད་ེཙམ་བས་ཏེ་ད་ེཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད་པ་རེད། ཁྱེད་རང་
ནང་དུ་བཞུགས་དགསོ་པ་རདེ། ཁྱེད་རང་འཇནོ་གྱི་མ་རདེ། ཁྱེད་རང་གྱི་ལུས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱི་ཆ་ནས་འདངས་ཀྱི་མ་རདེ་ཟེར་བ་འདྲ། 
འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས། དབ་ེའབེད་ཟེར་བ་འདྱི་ང་ཚ་ོབོད་པ་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ནང་ལ་ལོ་སྟོང་ཕྲག་གྱི་བག་
ཆགས་ཀྱི་བསམ་བོའ་ིཐོག་ནས་དབ་ེའབེད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དབ་ེའབེད་འདྱི་ཡོད་པ་ངོས་བཟུང་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལན་བུད་
མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་བསར་བཅོས་བེད་དེ་དབ་ེའབེད་ཡོད་པ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་ལ་ཡྱིན་ནའང་
འདྲ། བསམ་བོའ་ིའཁྱེར་གསོ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དཔལ་འབོར་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་དག་འདྲ་མཉམ་བཟ་ོདགོས་འདུག་ཟེར་
ནའང་འདྲ། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་འཕལེ་དགསོ་འདུག་ཟརེ་བ་འདྱི་རདེ། གསོ་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
སསེ་པ་གཅྱིག་གྱི་ག་ར་ེགསུངས་སངོ་ཟརེ་ན། བུད་མེད་ལ་དབ་ེའབེད་འདུག གང་ལ་ཟརེ་ན་བུད་མེད་ཞབས་བཀག་གཉྱིས་ལས་
མེད་པ་རེད་གསུང་རྒྱུ་འདྱི་རེད། ཞབས་བཀག་གཉྱིས་འདྱི་དམྱིགས་བསལ་རེད། བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞབས་
བཀག་བཅུ་ཀ་བུད་མདེ་འསོ་ཤགོ་བླུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆགོ ཡྱིན་ནའང་བསམ་བ་ོདང་གོམས་གཤྱིས་ཐགོ་ནས་གསོ་ཚོགས་ནང་
ལ་བུད་མེད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཆྱིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ར་ེགངས་ནས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དྲུག་ཅུ་ཐམ་པའྱི་ལོར་གོས་ཚོགས་དང་པོར་བུད་
མེད་སྐུ་ཚབ་མེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དྲུག་ཅུ་ར་ེགསུམ་ལོར་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བུད་མེད་སྐུ་ཚབ་དགོས་པ་
རེད། སྐབས་དེར་སེས་པ་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་བུད་མེད་གཅྱིག་དགོས་པ་རེད་ཅེས། གསུམ་གསུམ་དགུའྱི་ཐོག་ལ་བཅུ་
གཉྱིས་ཆགས་པ་རེད། རསེ་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད་དེ། རེས་སུ་གོས་ཚོགས་ལ་བུད་མེད་སྐུ་ཚབ་མེད་
པའང་ཆགས་པ་རེད། ལོ་རྒྱུས་ནང་གཉྱིས་པར་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་པའྱི་རེས་སུ་བཞྱི་པ། ལྔ་པ། དྲུག་པའྱི་སྐབས་སུ་བུད་མེད་
མེད་པ་ཆགས་པ་རེད། ལར་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ གཙོས་པའྱི་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནས་དཔའ་མ་ོམང་པ་ོ
ཞྱིག་འགན་ཁུར་བས་ཏེ། བུད་མེད་ཀྱི་སེར་ལངས་སྲུང་བརྱི་བདེ་རྒྱུ་ཡྱིན་རུང་ག་རྒྱས་པ། ཆ་ཤས་གནང་མཁན་གང་སར་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་བུད་མེད་ཚོགས་པ་ཟེར་ནའང་འདྲ། བུད་མེད་སྱིད་སྡུག་ཟེར་ནའང་འདྲ། ཆྱིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་ེ
གངས་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེནས་ཕལ་ཆེར་ ༡༩༨༠ ཐམ་པའྱི་ལོར་ཡྱིན་པ་འདྲ། ཚོགས་ཆེན་གཅྱིག་ལ་སོན་མ་ང་ཚ་ོའདྱིར་
བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་མེད་དམ་ཞེས་ཚོགས་ཆེན་གཅྱིག་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་བ་སོང་ཙང་། ད་ེམ་ཐག་ཏུ་འདྱི་མཇུག་ལ་
བུད་མེད་ཁ་ོརང་ཚ་ོའཛོམས་ནས་ང་ཚ་ོགཅྱིག་བེད་དགོས་འདུག་ཅེས་བུད་མེད་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་བསར་དུ་གསོས་རྒྱུ་འདྱི་
ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། རེས་སུ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞབས་བཀག་བཅུ་རེ་ཆགས་ཡོད་
སྟབས་ཉུང་མཐར་བུད་མེད་གཉྱིས་དགོས་པ་རེད། བུད་མེད་ལ་ཉུང་མཐར་གཉྱིས་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བ་འདྱི་དབ་ེའབེད་མ་རེད། 
འདྱི་ཐོབ་ཐང་དམྱིགས་བསལ་ནང་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། གང་ལ་ཟེར་ན་མང་མཐའ་ལ་བཅུ་བར་དུ་འགོ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་
ཡྱིན་སྟབས་བསམ་བ་ོདང་གོམས་གཤྱིས་ཀྱི་དབ་ེའབེད་ཡོད་པར་བརྟེན་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལན་ཁ་སང་ང་ཨ་རྱིར་འག་ོསྐབས་
ཕྱི་ལ་བཤད་དུས་ལྕམ་ Nancy Pelosi ཡོད་པའྱི་ཞོར་ལ་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། བུད་མེད་སྐུ་ཚབ་བརྒྱ་ཆ་ 
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༡༩ ལས་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ལས་ལྷག་ཡོད་ཟེར་དུས། དངོས་གནས་རང་ཁྱེད་རང་ཚ་ོསོན་ལ་
ཤོར་འདུག ང་རང་ཚོ་རེས་ལུས་ལྷག་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ལས་མེད་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ 
ཆགས་མེད་པ་རདེ། འདྱི་ཅྱི་རདེ་ཟརེ་ན། དབ་ེའབེད་འདྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས། ཁྲྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ནས་དབ་ེའབདེ་མེད་པ་རདེ། 
བསམ་བ་ོདང་གོམས་གཤྱིས་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བུད་མདེ་སྱི་འཐུས་འདམེས་པ་ཡྱིན་ན་འཇནོ་གྱི་མ་རདེ་བསམ་པའྱི་སསེ་
པ་ཚའོྱི་བསམ་བོར་ཡདོ་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 སསེ་པ་ཚ་ོགཅྱིག་པུ་མ་རདེ། བུད་མདེ་ལ་ཡྱིན་ནའང་། བསམ་བ་ོཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཁ་སང་ངས་ཚོགས་ཆནེ་སྐབས་སུ་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ལྕམ་ Hillary Clinton ད་ལོའ་ིའོས་བསྡུ་ཤོར་དགོས་དོན་གཙ་ོབོ་གཅྱིག་བུད་མེད་ནང་མྱི་རྱིགས་དཀར་པོའ་ི
བུད་མདེ་ཚསོ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༣ ལས་མ་ོརང་ལ་འོས་འཕནེ་མདེ་པ་རདེ། འདྱི་ཟརེ་དུས་མྱི་རྱིགས་དཀར་པའོ་ིབུད་མེད་བརྒྱ་ཆ་ ༤༧ 
གྱིས་ Hillary Clinton མ་བླུགས་པ་མ་ཟད། Donald Trump ལ་བླུགས་པ་རེད། སེས་པ་གཅྱིག་ལ་བླུགས་པ་རེད། 
སོང་ཙང་དབ་ེའབེད་འདྱི་ཅྱི་རེད་ཟེར་སྐབས་རང་བཞྱིན་གྱི་བུད་མེད་ཀྱི་བསམ་བ་ོདང་། གོམས་གཤྱིས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ངས་མྱི་
འཇོན། ངས་མྱི་བེད། བུད་མེད་གཅྱིག་བསྐ་ོམྱི་ཐུབ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཡོད་སྟབས། བསམ་བ་ོདང་གོམས་གཤྱིས་འདྱི་དག་དོར་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། འདྱིའྱི་དབ་ེའབེད་འདྱིར་གཞྱི་བཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བཙན་གཡེམ་དང་གོང་དུ་གསུངས་
བྱུང། རྩུབ་སོད་འདྱི་དག་བརྒྱ་ཆ་བགོས་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་སྱི་ཚོགས་རང་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ཨྱིན་ལེནཌ་ 
England དང་ཨ་རྱི་རེད། བརྒྱ་ཆ་ཞྱིབ་འཇུག་དང། ཐ་ོའདྱི་ལེན་གྱི་ཡྱིན་ན་ཐ་ོརག་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ལས་
ལྷག་སེས་པ་ཡྱིས་བུད་མེད་ལ་བཙན་གཡེམ་བཏང་བ། རྩུབ་སོད་བས་པ་འདྱི་ཡོངས་གགས་ཤྱིག་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ཨྱིན་ཇྱི་ལུང་པ་དང་། ཨ་རྱི་རང་གྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་རེད། གངས་ཀ་འདྱི་ཐོབ་དཀའ་བ་འདྲ་པ་ོཡོད་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༥ 
ནས་ ༧ བུད་མདེ་ཀྱིས་སསེ་པ་ཚོར་བཙན་གཡེམ་བཏང་བ་དང་། རྩུབ་སདོ་བཏང་བ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སོང་ཙང་ཁ་སང་ངས་
གོས་ཚོགས་ནང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁྱོ་གས་སོ་སོའ་ིབཟའ་ཟླ་ལ་ཉེས་བརྡུང་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་ཡོངས་གགས་རེད། འདྱི་
མཚམས་འཇོག་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡང་བཟའ་ཟླ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཁྱོ་ག་ལ་ཉེས་བརྡུང་བཏང་བའྱི་གནས་ཚུལ་སྱི་
ཚགོས་ནང་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་འདྱི་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འོན་ཏ་ེརེས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་ཡོང་ཁར། བརྒྱ་ཆ་བགོས་པ་ཡྱིན་ནའང། 
༥ དང་ ༧ ༡༥ དང་ ༢༠ རདེ་འདུག བརྒྱ་ཆ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་སསེ་པས་བུད་མདེ་ལ་བཙན་གཡེམ་དང་། ཉསེ་བརྡུང་བཏང་བ་འདྱི་
མང་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་མོད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་དང་འདྱི་བཞྱིན་འདྱི་དག་གྱི་དབ་ེབ་འདྱི་ཡོད་པ་རེད། དབ་ེའབེད་འདྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་
དག་དརོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་དག་གྱི་ཐགོ་ནས་འདྲ་མཉམ་བཟ་ོབའྱི་ཐགོ་ནས་སབོ་གྲྭར་ཡྱིན་ནའང་བུ་དང་བུ་ོགཉྱིས་ཀ་འདྲ་
མཉམ་ཟེར་སྐབས། གཞྱི་རའྱི་མཐུན་རྐྱནེ་སྦྱར་རྒྱུ་དང་། དག་ེརྒན་གྱིས་སབོ་གས་ོགནང་རྒྱུ་དང་། སབོ་འཁྲྱིད་གནང་རྒྱུ་ད་ེདག་ཆ་
ཚང་འདྲ་འདྲ་རེད་ཀང་། ཡང་དགེ་རྒན་སེས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དང་། སོབ་ཕྲུག་ནང་ལ་བུ་ཡྱིས་བུ་མོ་ལ་
བསམ་བ་ོགཏངོ་སྟངས། བུ་མོས་བུར་བསམ་བ་ོའཛིན་སྟངས། ད་ེདག་གྱི་ཐགོ་ནས་འདྲ་མཉམ་བརྱི་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཟརེ་ཡོང་དུས། 
སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་འདྱི་ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གསོ་རེད། དབ་ེའབེད་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
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བསམ་བ་ོདང་གོམས་གཤྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དབ་ེའབེད་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དོན་ཚན་ར་ེར་ེབཞྱིན་
འག་ོམྱི་དགསོ་པར་ཁ་གསལ་པ་ོརདེ། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སོན་མའྱི་ནུས་ཤུགས་དང་ནུས་སྟབོས་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཁྱད་པར་ག་ར་ེཡོད་
པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཐ་སྙད་རང་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཁྱད་པར་སྤུ་ཙམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གཅྱིག་ནུས་ཤུགས་
རེད། གཅྱིག་ནུས་སྟོབས་རེད། སྟོབས་རེད། ཤུགས་དང་སྟོབས་གཉྱིས་ལ་ཐ་སྙད་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་ན་དོན་དག་ལ་ཁྱད་
པར་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ག་ོབ་ལེན་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྟོབས་ཟེར་ཡོང་དུས་ཏོག་ཙམ་ཆེ་བ་
ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག ཚིག་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་གོ་བ་ལེན་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག ཡང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ནུས་
ཤུགས་ཟེར་ཡོང་དུས་ངས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་མྱི་དགོས་པར་མྱི་ད་ེཚོས་འཕ་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་ལོགས་པ་རྒྱག་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཤད་མ་བད་ེབ་ཞྱིག་འདུག མཚམས་མཚམས་ཁ་ནས་ནརོ་ཏ་ེསྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་ག་ོནརོ་ཐབེས་འག་ོཡྱི་འདུག 
ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ནུས་པ་དང་སྟབོས་གཉྱིས་ཀ་འཕེལ་དགོས་དུས། སྟོབས་རང་བཟོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ག་ོབ་ལའང་སྟོབས་ཞེས་
པ་འདྱི་ཏོག་ཙམ་ཆ་ེབ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག ཐ་སྙད་དེའང་ག་ོནོར་ཡར་མ་ཐེབས་པར་ཡག་ག་འདུག་ཅེས་ནུས་ཤུགས་ད་ེནུས་སྟོབས་
ལ་ཆགས་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་འདྱི་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་བུད་མདེ་དྲུང་འཕར་དང་ད་ེདག་
ལ་ཆེ་མཐོང་དང་། ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་གདེང་འཇོག་བཞག་སྟངས་ད་ེལ་གཅྱིག་གསུངས་ཡོང་དུས། རང་བཞྱིན་གྱི་སེམས་འཚབ་ཡོང་
རྒྱུ་དང། གཙ་ོབོ་བ་ོཕམ་བྱུང་སོང་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ།  ད་ེསོན་ནས་རན་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་སྟེ་བཀའ་ཤག་ནང་སེས་པ་ཤ་སྟག་
ཡྱིན་ཙང། ད་ལན་ཚགོས་འདུ་འདྱི་བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཟྱིན་བྱིས་འདྱི་འགན་གཙ་ོབ་ོའཁྱེར་མཁན་བུད་མདེ་དྲུང་
འཕར་ད་ེཡང་སེས་པ་གཅྱིག་ལས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཡང་ཟུང་དྲུང་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁངོ་ཚ་ོརང་ཡྱིན་དུས་ཁྱེད་ཚོའྱི་སྱི་བྱུས་
འདྱི་བཀོག་ནས་ཆ་ཚང་ཡག་པ་མཁྱེན་གྱི་རེད། ད་ེལས་ཚོགས་འདུ་སྐད་བཏང་རྒྱུ་འདྱི་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁྱེད་ཚ་ོསྱིད་ཞུ་བའྱི་
ནང་ལ་རྒན་ཤོས་གས་རེད། ཚོགས་འདུ་བཀོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་འགན་འཁྱེར་རོགས་གནང། དེ་འདྲ་ལབ་ནས་ཁོང་
ཚསོ་འགན་འཁྱེར་བ་རེད། འགན་འཁྱེར་ཡོང་དུས་ནང་སྱིད་རེད། ལྷན་ཁང་ཁག་ནས་ལས་བདེ་འདམེས་རྒྱུ་དང། ད་ེབཞྱིན་ལས་
བགསོ་བདེ་རྒྱུ། ད་ེཡང་ཚགོས་འདུ་ཚགོས་དུས་ལས་ཀ་བགསོ་དགོས་པ་རདེ། བས་ཙང་ལས་བདེ་ཡདོ་པ་རདེ། ཕལ་ཆརེ་ལས་
བདེ་སུམ་ཅུ་གཡས་གཡོན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་བདནེ་པ་ཡྱིན་དུས་ཁངོ་གྱིས་
བུད་མེད་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེབམས་སྙྱིང་ར་ེརང་བཞྱིན་ཞྱིག་དང། ད་ེབཞྱིན་སེས་པ་ཕ་ོལས་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། འགན་འཁུར་ད་ེ
ལྷག་འཁྱེར་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱིངས་ཆ་གང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཞབས་བཀག་འགྱིག་མྱིན་གྱི་སྟེང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱ་
ཅོག་འགྱིག་མྱིན་གྱི་སྟངེ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁོང་རང་ཚའོྱི་གནས་རྱིམ་དང་ག་ོགནས་ལ་མ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་མ་བསྐུལ་དང་
བངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤོར་རེས། མ་ཡྱི་བམས་སྙྱིང་ར་ེདང་འགེམ་སེལ་བེད་ནས། གཡས་ལ་ཤོར་བ་དང་མདུན་ལ་ཤོར་བ་ད་ེའདྲ་
བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུ་བེད་དུས་ནམ་རྒྱུན་བེད་སྟངས་རང་འགན་འཁྱེར་མཁན་
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དྲུང་འཕར། དེའྱི་གཤམ་འོག་ལ་ལས་བེད་ཆ་ཚང་བསྐ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁོང་རང་ཚོའྱི་ཐུགས་ཐག་གཅོད་ནས་ད་ེལྟར་
གནང་བ་ཞྱིག་རདེ། 

གཉྱིས་ནས་སྐུ་པར་བཀོན་རྒྱུ་ད་ེགསུངས་གནང་སོང། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་དང་བརོད་གཞྱི་སྟེང་དུ་བཀའ་བསྡུར་མ་
གནང་གོང་ལ་བལེ་བ་ངང་ནས་སྐུ་པར་བསནོ་སོང་གསུངས་སོང། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་སྐུ་པར་བསོན་རྒྱུ་ལ་འཚང་ཁ་བདེ་ནས་ད་ེ
ལྟར་བསོན་མེད། ཡྱིན་ནའང་དབུ་འབེད་མཛད་སོ་ལ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་ཕེབས་ཡོད་དུས། ད་ེབཞྱིན་གསུང་བཤད་
གནང་མཁན་མང་བ་ཕབེས་ཡོད་ཙང། དབུ་འབདེ་མཛད་ས་ོཚར་བ་དང་། པར་བརྒྱབ་ན་མ་གཏོགས་པའྱི་ཚང་མ་མེད་པ་ཆགས་
ས་རདེ། ཉྱིན་མཐའ་མ་ད་ེལ་གནང་ན། ཡང་ན་སང་ཉྱིན་ཉྱིན་དཀྱིལ་ལ་གནང་ན། ཉྱིན་དགུང་ཞལ་ལག་སྐབས་སུ་གནང་ན། ད་ེལྟར་
གནང་བ་ཡྱིན་ན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་མེད་པ་དང། བཀའ་སོབ་གནང་མཁན་མེད་པ་ཆགས་ཡོང་དུས་དབུ་འབེད་ཚར་བ་དང་ངེས་
པར་དུ་གནང་རོགས། ད་ེལྟར་གསུངས་མཁན་ད་ེཚོགས་ཆུང་བུད་མེད་རང་གྱི་འག་ོའཁྲྱིད་པ་དེའྱི་ཐུགས་ཐག་རང་རེད། ད་ེའདྲ་
བེད་ནས་ང་ཚ་ོཕར་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན་མ་གཏོགས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་གཅོད་ནས་སྐུ་པར་སོན་ལ་སྒྲོན་དགོས་པ་ད་ེའདྲ་ཞུ་
རྒྱུ་མ་བྱུང། ད་ེབཞྱིན་སྐུ་པར་ད་ེད་ལྟ་བར་མཇལ་མ་སོང། ཚགས་ཤོག་དང་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་ཐོན་འདུག འགོ་སྟངས་ད་ེརང་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བུད་མེད་ཉྱིན་མ་ོདང་བུད་མེད་ཀྱི་སེར་ལངས་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོལ་བོད་པའྱི་བུད་
མེད་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་དུས། ད་ེལ་ལན་དུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་མྱི་རྣམས་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་པ་རེད། 
སེས་པ་ཡྱིན་ནའང་། བུད་མེད་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་དུས། རྒྱལ་སྱིའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོར་ང་ཚ་ོཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་སྟབས་ལེགས་མྱིན་གྱི་སྟེང་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོནྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ རེད། དེའྱི་ཉྱིན་མ་ོང་ཚོས་སོན་ལམ་
ཡང་ཚགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གསུམ་པའྱི་བརྒྱད་ལ་འཆར་ཅན་ང་ཚ་ོགཙུག་ལག་ཁང་
ལ་ཕྱིན་ཏེ་སོན་ལམ་ལ་བཅར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཅར་བ་ད་ེདག་ཡོད་སྟབས་གསུམ་པའྱི་བཅུ་གཉྱིས་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེརེད། ཡང་རྒྱལ་
སྱིའྱི་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྱི་གནང་ན་གསུངས་ཡོང་དུས། རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ལ། ང་ཉ་ེཆར་ཉྱི་ཧོང་ལ་ཕྱིན་ནས་སེབས་ཚར་ཙམ་ཡྱིན། 
ཉྱི་ཧོང་ལ་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ཚེས་གསུམ་ལ་ཉྱི་ཧོང་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་རེད་འདུག ལྷ་ོཨ་ཧྱི་ར་ེཀར་ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ཚེས་དགུ་དེ་
བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་རེད་འདུག ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་སོ་སོའ་ིབུད་མེད་ཉྱིན་མ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག རྒྱལ་སྱིའྱི་
བུད་མདེ་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཡོད་ཙང་། ང་ཚ་ོས་ོསོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བུད་མདེ་ཉྱིན་མ་ོམེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་མྱི་འདུག 

ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་གསུམ་པའྱི་བརྒྱད་ནས་བཅུ་གཉྱིས་ལ་བཟོས་ན་ཆོག་པ་ཞྱིག་རེད་
འདུག བུད་མེད་སེར་ལངས་ལ་ད་ོཕོག་འགོ་ཡྱི་མ་རེད་ཅེས་གཙ་ོབོ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ག་རང་ཡྱིན། གསུམ་ཅུ་དུས་དྲན་ད་ེབོད་ནང་སྲུང་
བརྱི་ཞུ་དགོས་དྱིན་གཙ་ོབོར། ད་གྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ད་ེཉྱིན་མ་ོསེར་ལངས་
བྱུང་བ་དང་། འབོད་སྒྲ་བྱུང་བ་རེད། ཁྲོམ་སྐོར་བས་པ་རེད། ད་ལོའ་ིབཀའ་ཤག་གསུངས་འཕྲྱིན་ནང་ལ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ང་
ཡྱིན་ནའང་དགའ་སོབས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་། སྐབས་ད་ེདུས་འབོད་སྒྲ་ད་ེག་ར་ེཞ་ེན། བོད་ཀྱི་བདག་པ་ོབུད་མེད་ཡྱིན། ༸གོང་ས་མཆོག་
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གྱི་སྐུ་དབང་ལ་ཐ་ེཇུས་མ་བས་ཟེར་ནས་འབོད་སྒྲ་གཙ་ོབོ་ད་ེརེད་འདུག མཛད་རྣམ་ལ་བལྟས་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་བཞག་པ་
ཞྱིག་རདེ། 
 ད་ལྟ་རང་ལུས་མ་ེབསེགས་བཏང་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་བརྒྱ་དང་བཞྱི་ཅུ་ཞ་ེལྔའྱི་འབོད་སྒྲ་གཙ་ོབ་ོག་ར་ེརདེ་ཟརེ་ན། ༸གོང་
ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། བོད་མྱི་ཚོར་རང་དབང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཟེར་དུས་ཧ་ལམ་འབོད་སྒྲའྱི་མངོན་
འདདོ་ད་ེགཅྱིག་ཚུངས་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན།  བོད་ཀྱི་བདག་པ་ོབུད་མེད་རདེ། ད་ེསོང་ཙང། བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལ་རང་དབང་དགོས་
ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་དབང་ལ་ཐ་ེཇུས་མ་བས། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ ་དགོས་ཡོད། 
བོད་མྱིའྱི་མངནོ་འདདོ། 
 འབོད་སྒྲ་ད་ེལ་ོདྲུག་བཅུ་ཕྱིན་ནའང་། ད་དུང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་རདེ། སུམ་ཅུ་དུས་དྲན་ཉྱིན་མརོ། ང་ཚ་ོདུས་དྲན་སྲུང་
རྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁྲོམ་སྐོར་དང། འབོད་སྒྲ་སྒྲོག་རྒྱུ་ད་ེགཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེབཞྱིན་བུད་མེད་ཉྱིན་མ་ོཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་གཞུང་འབེལ་གྱི་ངོས་ནས་སྲུང་བརྱི་བས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། གོམ་
བགོས་སོགས་གང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། བུད་མེད་ཚོགས་པ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ཧ་ལས་
པའྱི་འགལ་ཟླ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ད་ེབདེན་པ་རེད། སོན་གེང་ནང་ ༣ 
པའྱི་ ༡༢ སྐོར་མ་གཏགོས་བཀདོ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། བཀདོ་དགོས་ན་ང་ཚསོ་གཟྱིགས་ཆགོ་གྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་
ལན་གྱི་གསུང་བཤད་དང་། མ་འོངས་པའྱི་གསུང་བཤད་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ༣ པའྱི་ ༡༢ ཉྱིན་མོ་བོད་ལ་བུད་མེད་སེར་
ལངས་ཡྱིན་པ། བུད་མེད་དཔའ་མ་ོསོགས་ཀྱིས་བོས་བཏང་བས་པ་སོགས་སྐུ་ལས་བསོན་བཞག་པ་དེར་ངོས་ལེན་བེད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། སོན་གེང་ཟེར་ནའང་འདྲ། འགོའང་། ད་ེག་རང་ནས་འཛུགས་ཀྱི་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། དེས་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་
མོར་ཆེ་མཐོང་ཆེ་རུ་འགོ་བ་དང་། གུས་བརྱི་བེད་པ་ལ་ཕན་གྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་བཤད་
སྟངས་བེད་ན། འདབ་གཤོག་གཉྱིས་ལྡན་འདྲ་བའྱི། བུད་མེད་སེར་ལངས་དང་། བུད་མེད་སྲུང་བརྱི་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཕན་ཐོགས་ན་
བསམ་ནས་བས་པ་རདེ། དསེ་ན་ང་ཚའོྱི་བ་བ་བདེ་སྟངས་དའེྱི་རྒྱབ་ལགོ་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་རདེ། 
 དྲུང་འཕར་ནང་ཡོད་པའྱི་བུད་མེད་ཚོའྱི་ནང་དུ་སོབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེས་ཕག་
ལས་གནང་སྟངས་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་། ཁ་སང་དཔལ་འབོར་ནང་ཡོད་པ། ད་ེརྱིང་ནང་སྱིད་ནང་
ལོག་འདུག དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོའདུག་སྟེ། རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་པ་རེད་ཞེས་པ་དེར། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་
མང་པ་ོཞྱིག་གང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སེལ་རྒྱུ་འདྱི་ལྷན་ཁང་ཚང་མ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་བེད་དགོས་
ཀྱི་འདུག སོན་མ་ནང་སྱིད་ལ་ས་ོབའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱབ་རྟེན་གཙ་ོཆེ་ཤོས་ད་ེགང་རེད་ཟེར་ན། ས་གནས་ཁག་དང་། ས་གནས་འགོ་
འཛནི་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་དུས། ནང་སྱིད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ཁག་དང་། ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་བཅས་པ་ལ་བུད་མདེ་ཀྱི་
ནུས་སྟབོས་སལེ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ཐནོ་ཐུབ་ན་སྙམ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་གཅྱིག་པུར་ཡྱིན་དུས། འཕྲདོ་བསྟེན་དང་། ཤེས་རྱིག 
ཆོས་རྱིགས། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་བཅས་ལ་ནུས་པས་རྙོབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ 



24 
 

SARD ནང་ཡོད་ན་དངུལ་མང་ཆེ་བ་ད་ེནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འཆར་ལ། ཐ་ེཇུས་
དང་། འགྱུར་བ། ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱུ་བཅས་ལ་སར་ལས་ལྷག་པ་ནུས་པ་ཐནོ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཆ་ེབ་འདུག ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་ནུས་
སྟབོས་སེལ་བའྱི་ལས་བདེ་གཅྱིག་ལས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། དངུལ་འཛིན་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན། 
ལས་བེད་གཉྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ད་དུང་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་སྙོབ་ཆེད་དུ། དྲུང་འཕར་གནས་རྱིམ་
ཡོད་པ་ད་ེཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སེལ་བའྱི་ཆེད་ལས་པ་ལས་བེད་གཉྱིས་ལ། ལམ་སྟོན་དང་། 
བཀའ་སོབ་གནང་རྒྱུ་དང་། ལྷན་ཁང་ཁག་ཕན་ཚུན་བཀའ་བསྡུར་དང་། གོས་བསྡུར་གནང་བ་ལ་ཕན་གྱི་རེད་བསམ་ནས་སོན་
སྟནོ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེད་ལྟ་བསྐ་ོཚར་ཙམ་སོང་ཙང་། མང་ཉུང་ག་ཚད་ཚོགས་དགོས་མྱིན་ད་ེ
གཟྱིགས་ཀྱིན་གཟྱིགས་ཀྱིན་བདེ་རྒྱུ་རདེ། དགོས་མཁ་ོཆནེ་པ་ོའདུག་ན། ཟླ་བ་ར་ེལ་ཐེངས་མ་ར་ེཚགོས་དགསོ་པ་ཆགས་ཀྱི་རདེ། 
དགོས་མཁ་ོད་ེཙམ་མྱི་འདུག་བསམ་ན་ཟླ་བ་ར་ེལ་ཐེངས་གཅྱིག་ཚོགས་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ང་ཚོས་འགོ་
བཙུགས་ཚར་དུས། མ་འོངས་པར་གང་འདྲ་བེད་ནས་མདུན་དུ་ས་ོདགོས་མྱིན་ཤེས་ཆེད་དུ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ཞྱིག་རེད ་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེཡྱིན། 
 ད་ེས་བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དང་། ད་ལྟ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་རེད་ཟེར་ན་ཅུང་ཟད་མ་འདྲ་བ་ཡོད་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་བསར་བཅོས་བས་བཞག་པ་ད།ེ ང་ོསདོ་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་
ད་ེག་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ༢༠༠༨ ལོར་སྱིད་བྱུས་ཡོད་བཞག་པ་དེ། ཐ་སྙད་ད་ེག་རང་ཡྱིན། ཧ་ལས་པའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་
ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ལ་ོབཅུ་མན་ཙམ་ནང་ལ། སྱི་ཚགོས་དང་། རྒྱལ་སྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། བསར་ཞྱིབ་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་དང། ཡུ་རོབ། ཨ་རྱི་བཅས་
ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་གཟྱིགས་ནས། ང་ཚོའྱི་སོན་གེང་དང་། དོན་ཚན་ཁག་བྱིས་སྟངས་ཀང་རྒྱལ་སྱི་ནང་བཞྱིན་བ་ཐུབ་ན་བསམ་པ་
རདེ། ད་ེསནོ་ད་ེའགྱིག་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེསོན་སྱིད་བྱུས་བང་སྒྲྱིག་སྟངས་འདྱི་རྒྱལ་སྱི་ནང་བཞྱིན་
བཟ་ོཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་སྙམ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། ད་ལྟའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཆགས་པ་རེད། འདྱི་ལ་ཁ་སང་སོན་མའང་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ཨ་རྱིའྱི་ Under Secretary Sarah Sawel ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་ཆ་ཚང་
བྱིས་རེས་གཟྱིགས་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་གསུང་ནས་ཧ་ཅང་དགའ་བ་ོགནང་གྱི་འདུག འདྱི་ང་ཚོས་
གནད་འགག་རྱིས་པ་མ་གཏོགས་གཞན་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད། ཁོང་རང་ལ་མཚོན་ན། གཙ་ོབོ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་དང་། 
རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད། འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཕོགས་སུ་གྱུར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། བདོ་པ་ལ་ཤ་
ཞེན་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཁ་ོརང་གྱིས་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་གསུངས་དུས། ང་ཚོའྱི་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སྱིད་བྱུས་འདྱི་
རྒྱལ་སྱིའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་འདུག་སྙམ་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་དུས། ང་ཚ་ོལའང་དགའ་ས་ོབྱུང་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ནའང་། མ་
འོངས་པར་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་དང་། འདྱི་ཚ་ོཁ་གསལ་པ་ོདང་ད་ོསྣང་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཁོང་
གྱིས་ལམ་སྟནོ་ཡང་གནང་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། ཕགོས་གང་ནས་བལྟས་ཀང་ཨའ་ོཙམ་བྱུང་མེད་ན་བསམ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་
ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མདེ་དུས། རྱིམ་པས་གམོ་པ་རྒྱག་ནས་འག་ོརྒྱུ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོའདྱི་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་རྱིས་འགོ་ ༼༡་༤༽ སྱི་ཚོགས་
བད་ེདོན་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་གསསེ་༼ཀ༽ པ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཁང་དང་། སྱེིར་སུ་ཇ་ཱབོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཁང་ད་ེགཉྱིས་ཀ་ལ་ཧྱིན་
སོར་ ༢༠,༠༠༠,༠༠༠ བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་འདུག འདྱིའྱི་སང་ལ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་རགོས་ཚགོས་ད་ེག་ར་ེཁུངས་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

རྱིས་འགོ་ཨང་༼བ༽བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་དང་བང་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་གཞྱི། འདྱི་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༣,༨༠༢,༥༠༠ བཀའ་
འཁྲོལ་གནང་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་དང་བང་ཞབས་ཞུ་བ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། མྱིང་འདོན་མྱི་དགོས། 
ལས་ཁུངས་གང་དང་གང་ལ་ཡྱིན་ནམ། ལས་གཞྱི་ག་རའེྱི་ཐགོ་ལ་བྱུང་ཡོད་དམ། ཕན་ཐོགས་ག་ཚོད་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། དང་
བང་ཞབས་ཞུའྱི་ནང་ཕོ་མོ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་མེད་གངས་འབོར་གསུང་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
དགངོས་དག་ཞུ། 

ད་དུང་རྱིས་འག་ོཨང་ ༼༡།༤༽༼ང༽ཟུར་འཛར།༼༡༽ ༡། ལས་འཆར་དང་འབལེ་བའྱི་ཟབ་སྦྱངོ་། ད་ེཁ་གསལ་པ་ོ
ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག ༣། ལས་གཞྱི་རྟོགས་ཞྱིབ་དང་། ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་འཆར་འགོ་གོན། ད་ེག་འདྲ་ཡོད་མེད་གསུང་
རགོས་གནང་། ༤།རྱིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སབོ་ལས་གཞྱི་ཟརེ་བ་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ཐགོ་ལ་གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུང་
དགོས་ཀྱི་འདུག  ༥། དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ཡར་རྒྱས་དང་ཚགས་ཚུད་གཏོང་རྒྱུའྱི་དཔད་ཞྱིབ་ལས་གཞྱི། དེ་ཅྱིག་གསུང་
རོགས་གནང་། དེ་ནས་དོན་ཚན་ད་ག་རང་གྱི་ནང་ནས་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དང་དྲུག་པ། ནང་གསེས་ ༢ པ་དེ། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བ་ཁག་ཅྱིག་ལ་འགོ་ཁྲྱིད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་། དེ་བཞྱིན་ནང་གསེས་ ༦ པ་དེ། སྱི་ཞུ་བ་འོས་ཆོས་ལྡན་པ་གསར་
ཞུགས་ཆེད་སོན་འགོའ་ིའོས་སྦྱོང་། དེ་གཉྱིས་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར་ན། ཁ་སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
འདམེས་ལྷན་གྱི་རྱིས་འག་ོདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་
ལྟར་ན། འདེམས་ལྷན་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་བེད་སྦྱོང་བརྡར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སྦྱོང་མང་པོ་ཞྱིག་སོན་མའྱི་ལམ་སོལ་
གཞྱིར་བཞག་རང་དབང་ཅན་གྱི་སེ་ཚན་རང་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། ད་ལྟ་དེའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་མ་གཏོགས་གནང་གྱི་
མེད་པའྱི་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་གཅྱིག་པོར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་ཀར་གཞུང་ཞབས་
དང་འབེལ་པ་ཡོད་པའྱི་ཟབ་སྦྱོང་དང་། སྱི་ཞུ་དང་པ་ོགཞུང་ཞབས་ལ་ཡར་འཛུལ་དུས་ཟབ་སྦྱོང་དང་། ད་ེའདྲ་གནང་དགོས་པས་
ལས་གཞྱི་གཉྱིས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེནས་ཟུར་འཛར་ད་ེག་རང་གྱི་ནང་ལ། 
རྱིས་འག་ོཨང ༼༧༽ ཨེཡེ་ཨེམ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཚོགས་འདུ། དེའྱི་སྐོར་ལ་དྲྱི་བ་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོད་
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ཟེར་ན། ང་རང་ཚོ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རོགས་ཚོགས་གལ་ཆེ་ཤོས་གང་དང་གང་གྱིས་ང་ཚོར་དངུལ་གྱི་
ཐགོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་མདེ་ད་ེགཅྱིག་གསུང་དགསོ་ཀྱི་འདུག 
 ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཉེ་བའྱི་ཆར་ཨ་རྱི་གཞུང་
གྱི་ཌ་ོལར་ ༢༡,༠༠༠,༠༠༠ དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རའྱི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་དང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་
ཀྱི་ནང་ན་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་གེང་སོང་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་རོགས་ཚོགས་
ཁག་ལ་འབེལ་བ་བེད་སྟངས་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་རེད་དམ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་དྲྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག མང་པ་ོཞྱིག་ཁ་གསལ་པ་ོབེད་
ནས་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་མ་དགོས་པའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་གསལ་པ་ོཆགས་པའྱི་
གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་ཁ་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་མ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེགང་ཡྱིན་
ཞུས་ན་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད། 
 ད་ེནས་མཐའ་མ་དརེ་ད་ལྟ་དཔལ་འབརོ་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་ནང་གྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ཅ་པ། ད་ལྟ་གོང་དུ་སོང་
བསད་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར་གྱི་དྲྱི་བ་མཐའ་མ་དེར་བཞག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་
ཞུས་ན། ས་ོསོར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་། བུད་མེད་ཉྱིན་མོ། ད་ེའདྲའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་
རྱིགས་ད་ེབོད་པ་རང་གྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཙན་བལོ་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་
འདྲ། བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། འདྱི་ཚ་ོམྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་མཐངོ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་ཡར་ཐནོ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚ་ོལ་ལད་མ་ོཞྱིག་བས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་དགོས་དང་མྱི་དགསོ་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེལ་བསམ་ཚུལ་མང་
པ་ོཞྱིག་རདེ་ལ། སྱིར་བཏང་བག་ོགེང་གྱི་གཞྱི་ར་འདྲ་ཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེནས་ཉ་ེབའྱི་ཆར་གཏན་འབེབས་གནང་ཟྱིན་མ་
ཐག་པའྱི་བུད་མདེ་ཀྱི་ནུས་སྟབོས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་ཟརེ་བ་འདྱི། སོན་གེང་ཟརེ་ནའང་འདྲ། ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ནང་ལ། སནོ་
གེང་ཟརེ་ན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་སྱིད་བྱུས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་དགོས་པ་དང། ལས་གཞྱི་
ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་གནད་དོན་ནང་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་ནམ་རྒྱུན་བུད་མདེ་ཀྱི་སྐརོ་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་བསད་པ་ད་ེཚ་ོམར་དྲངས་ཡདོ་པ་རདེ། ང་རང་ལ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན་ནམ་
རྒྱུན་༸གོང་ས་ཆེན་པོས་བུད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་བསད་པ་དེ། བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་དང་སེམས། ཁམས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་སམ་ནུས་པ་ད་ེདག་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ཁྱད་ཆོས་ད་ེདག་ངོས་འཛིན་བས་པ་མ་
ཚད་འདྱི་ཚོ་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ་དང་། ངོས་མ་ཟྱིན་པ་དག་ནུས་པ་གསོ་རྒྱུ་དང་། ནུས་པ་གསོས་ཏེ་
མྱིའྱི་རྱིགས་ལ་སྱི་ཞུ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། གང་ལྟར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་བཀའ་གནང་ས་ད།ེ མྱི་རྱིགས་
གཅྱིག་གྱི་བུད་མེད་ལ་ཁྱབ་པ་ད་ེའདྲའང་མ་རེད། བུད་མེད་རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པ་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ལ་ཁྱབ་བསད་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ལ་ག་ོབ་ལེན་བཞྱིན་ཡདོ། ས་ོསོས་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཀང་ག་ོབ་ལནེ་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ། 
 ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་ད་ལྟ་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དེའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་གོང་དུའང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་
གྱིས་གསུང་སོད་ཀྱི་འདུག ཁྲྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་སང་ལ་ང་ཚོར་དབ་ེའབེད་བཏང་བཞག་པ་ད་ེའདྲ་ཅྱི་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཀང་། 
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རང་བཞྱིན་གྱིས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་དང་། བུའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་སོགས་པ་ད་ེའདྲའྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་ཕོགས་དང་ད་ེ
འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དབ་ེའབེད་དང་། ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཤོར་འག་ོབ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅསེ་གསུངས་གྱིན་འདུག 
སྱིར་བཏང་བས་པ་ཡྱིན་ན་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ད་ེངོས་ཟྱིན་དགོས་རྒྱུ་ད་ེརེད། ག་རེ་བེད་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སེལ་
རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་དགོས་ཀྱི་རདེ། ག་ར་ེབས་ནས་ལས་གཞྱི་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་རམོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དགག་ར་ཐུག་
ས་ད་ེད་ེལ་ཐུག་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ནང་ལ་ད་ེཁ་གསལ་དགོས་ཀྱི་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཀང་གསུང་གྱི་འདུག ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཀང་
གསུང་གྱི་འདུག་སྟེ། བུའྱི་ཐོག་ནས་བུ་མོས་ཅྱི་ཡང་འཇོན་གྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུའྱི་དབ་ེའབེད་དེ། སྱིར་བཏང་གྱི་ང་འདྲ་བ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲ་འབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཕུགས་འདྲ་དེ་
འདེད་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེབོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད་དམ། བོད་ཀྱི་ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤྱིས་དང་
རྱིག་གནས་སྒྱུ་རལ་ལ་སོགས་པ་ད་ེའདྲ་ལ་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བ་རེད། ད་ེངསེ་པར་དུ་ཁ་གསལ་པ་ོདང་། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ། ད་ེ
ལ་རྣམ་གངས་གང་དང་གང་ཡོད་མེད་ཐམས་ཅད་གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་བཟོ་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་གསལ་པོ་
གསལ་རྐྱང་བཟ་ོཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་བརྒྱུད་ལམ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་དང་། ཐབས་ཤེས་གང་འདྲ་
ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མར་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཚང་མར་གོ་རྟོག་སེལ་ནས། བུད་མེད་ལ་དབ་ེའབེད་བེད་རྒྱུ་དང་། བུད་མེད་ལ་མཐོང་ཆུང་
གཏོང་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། ད་ེལྟ་བུའྱི་བསམ་བ་ོད་ེམེད་པར་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་རདེ་མ་གཏོགས། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་དང་། འདྱི་
ལྟ་བུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་མ་དགོས། ལོ་བརྒྱ་ཡྱི་རེས་སུ་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་
གཏོགས་གཞན་ཅྱི་ཡང་ཡོང་གྱི་མ་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གཟབ་གཟབ་བེད་དགོས་པ་
ཞྱིག་དང་། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཚོར་དགོས་པ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅེ་ན། ངས་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཐོག་མ་ཉྱིད་ནས་
བུད་མདེ་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སལེ་བའྱི་ཆདེ་དུ་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཚ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བ་འདྱི་དང་མཉམ་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཟརེ་བ། 
ད་ེཚོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་། ད་ེཚོ་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་འདྱི་འདྲའྱི་བསམ་ཚུལ་འདོན་མཁན་ཡྱིན་
ནའང་འདྲ། ལས་འཆར་བཏང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ད་ེཚ་ོཚང་མར་ཐོག་མའྱི་ས་བོན་སྐྲུན་མཁན་ད་ེཚོར་བོད་མྱི་རྱིགས་ལ་ཆ་
རྒྱུས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། སྱི་ཚོགས་གཞན་ཞྱིག་དང་། ཁྱྱིམ་ཚང་གཞན་ཞྱིག གོམས་གཤྱིས་གཞན་
ཞྱིག་གྱི་ནང་བསད་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁ་སོག་ནས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རདེ་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེདོན་ལ་གནས་ཀྱི་
མ་རདེ། རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཀང་ད་ེདོན་ལ་མྱི་གནས་པ་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཐམ་པ་རདེ། བས་ཙང་འདྱི་ཐགོ་ལ་དུས་
རྟག་ཏུ་ངསོ་འཛིན་གསལ་པ་ོབདེ་དགོས་པ་འདྱི་ས་ོས་ོའདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གལ་ཆནེ་པ་ོཚརོ་གྱི་ཡོད། 
 ད་ེནས་མཐར་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཟེར་བ་འདྱི་ང་ལ་ཆ་མཚོན་ན། སྱིར་བཏང་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་བོད་
ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཟརེ་བ་འདྱི་ང་རང་ཚོར་མ་དགསོ་པ། ད་ེཙམ་གྱི་དགོས་མཁ་ོཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་མེད། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད། 
གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོས་ཞུས་པ་བཞྱིན། བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་འདྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་སྙྱིང་ཆེན་པོ་ཡོད་
སྟབས། མུ་མཐུད་ད་ེགནས་དགོས་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་ང་ཚ་ོབུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཞྱིག་
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དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཉྱིན་མ་ོའདྱི་འདྲ་ཡོད་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་ཉྱིན་མ་ོཡོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ངསེ་པར་དུ་
གསལ་བཤད་གནང་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེམྱིན་ན་བོད་ཀྱི་བུད་མདེ་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོལས་ཀང་། ཨ་མའྱི་ཉྱིན་མ་ོཟརེ་བ་
ཞྱིག་གཏན་འབེབས་བདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་ད་ལྟ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆསེ་གསུང་རྒྱུའྱི་བོད་པའྱི་བུད་མདེ་ཀྱི་
བམས་བརེ་ལ་སོགས་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། 
མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའྱི་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་འདྲ་ཡོང་གཞྱི་ཞྱིག་འདུག་སྙམ། བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཞྱིག་ངེས་པར་དུ་
གཏན་འབེབས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། དང་ཐོག་དརེ་ཉྱིན་མ་ོད་ེའདྲ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡང་ད་ལྟ་རང་དབང་སེར་ལངས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོའདྱི་ཚུར་མཉམ་བསསེ་བེད་མྱི་རུང་།  གཉྱིས་པ་
དརེ་བདོ་ཀྱི་བུད་མེད་ཟེར་སྐབས་མཚན་ཉྱིད་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཚང་དགོས་ཀྱི་རདེ་དམ། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བུ་ོད་ེཚ་ོལ་མཚན་ཉྱིད་འདྲ་ཞྱིག་
ཚང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚོའྱི་ལ་ོརྒྱུས་དང་། ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་སྟེང་ནས་བོད་ཀྱི་བུ་ོཟེར་ན་གང་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་མྱིན། 
ཀུན་སོད་དང་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་སོད་པ་ད་ེཡྱིན་ནའང་ཁ་གསལ་ཞྱིག་མྱི་མང་ལ་གོང་དུ་བཞུགས་མཁན་དབུ་ཁྲྱིད་མཁན་
ད་ེཚསོ་གསལ་བཤད་གནང་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པ་འདྲ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་
ཉྱིན་མ་ོཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཨ་མའྱི་ཉྱིན་མ་ོཡྱིན་ནའང་འདྲ། ད་ེའདྲའྱི་ཉྱིན་མ་ོཞྱིག་གཏན་འབེབས་བས་རེས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་
ཆསོ་གངེ་བ། བོད་ཀྱི་བུད་མདེ་ལ་ཉྱིན་མ་ོདརེ་ནམ་རྒྱུན་གྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་འག་ོལུགས་ལྟར། དག་ེརྒན་གྱི་ཉྱིན་མ་ོཟརེ་བ་ད་ེའདྲ་ནང་
བཞྱིན་བུད་མེད་ལ་རྔན་པ་སོད་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ། ཉྱིན་མ་ོད་ེརང་ལ་ནང་གྱི་ཟ་མ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱ་ོགས་བཟོས་ཏ།ེ བུ་མ་ོད་ེཚོར་བསད་
རྒྱུ་ལ་སོགས་པ། འདྱི་འདྲའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་དང་། དགའ་དགསོ་ན་དགའ་དགོས་པའྱི་དུས་ཆནེ་ཞྱིག་དང་། ས་ོདགསོ་ན་ས་ོདགསོ་
པའྱི་དུས་ཆེན་ཡྱིན་པའྱི་ས་མཚམས་འདྱི་གསལ་པ་ོམ་ཕེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་འདྱི་ལྟར་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པས་གསུངས་པ་བཞྱིན། དགའ་ན་དགའ་མ་ཤེས་པ། སོ་ན་སོ་མྱི་ཤེས་པའྱི་ཉྱིན་མོ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་འདྲ་ཞྱིག་གཏན་
འབེབས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གནད་ཀྱི་འགག་ས་མ་འདངས་བ་ཅྱི་ཞྱིག་གྱིས་མ་འདང་བ་རེད་ཅེས་བསོམས་རྒྱབ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། བོད་ཟེར་བ་དང་། བདོ་ཀྱི་རྱིག་གནས་དང་། བོད་ཀྱི་ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤྱིས། བདོ་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཟརེ་བ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་མ་འདང་
བའྱི་ཆ་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གཏན་འབེབས་བེད་མ་ནུས་པ་དང་། འགག་ས་ནྱི་དེར་དགག་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་ཐད་ཀར་དྲན་པ་
དང་འདྱི་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
གསུངས་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱིས་གསུངས་ལན་གནང་དུས། ད་ལྟ་འདྱིར་རོགས་ཚོགས་ག་ར་ེརེད་
ཟརེ་ནས་དྲྱིས་བསད་ཀྱི་འདུག དེར་དགོངས་བཞསེ་གནང་ནས་ད་ེཚོའྱི་མྱིང་གསུང་འསོ་ན་གསུང་རགོས་གནང་། གསུང་མ་འསོ་
ན་མ་གསུངས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེལ་ཐུགས་བསམ་གནང་རགོས་ཞུ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ན་ས། 
ད་ེལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུགས་བསམ་གནང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ཚོགས་པ། རྱིས་འག་ོཨང་།༼༡་
༤༽༼ཀ༽ མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ལ་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་བརྒྱུད་ནས་སོབ་ཕྲུག་བདུན་བརྒྱ་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་སྒྲྱིག་ཆས་
དང་། གསོལ་ཚིགས། སན་བཅོས། འཛིན་སོང་བཅས་བཏང་པ་རེད། འདྱི་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་རོགས་དངུལ་གཞན་པ་ཞྱིག་ནས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ༼ཁ༽ད་ེརདེ། སྱིར་སུ་ཇ་ཱབོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཁང་། ད་ེཡང་སབོ་ཕྲུག་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་ཅུ་ལ་སྒྲྱིག་ཆས། གསོལ་ཚིག  
སན་བཅོས། འཛིན་སོང་ལ་སོགས་པ་ཚུད་པའྱི་རོགས་ཡོང་ཁུངས་ད་ེགཅྱིག་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ད་ེབརྒྱུད་པ་རེད་མ་
གཏོགས། དོན་དག་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་དང་སྱིར་སུ་ཇཱ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་༼༡་༤༽ བ། འདྱི་བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་
དང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་གཞྱི་སྐོར་ད་ེརེད། ད་ེབཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མ་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་རང་རྱིགས་ཡྱིན་པ་
གང་ཞྱིག་ལ་ཕྱིའྱི་ལུང་པ་ནང་བསད་ནས་དེང་རབས་ཀྱི་ཁྱད་ལས་ཀྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་པ། དེའྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་
ལ་ཞབས་ཞུ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་གལ་ཆནེ་ལ་བརྱིས་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་དབུ་བཙུགས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་གཞྱི་ད་ེཡག་ཐག་
ཆོད་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་འོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་བེད་ཞབས་ཞུ་བ་གངས་ ༦༠ ཙམ་ཕེབས་ཡོད་པ་
རེད། ཕེབས་པ་ཙམ་མ་ཟད། དབུས་དང་ས་གནས་ལ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་མཁན་དེ་འདྲའང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་
ཕོགས་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གནས་སྐབས་ཀྱི་ལག་དངུལ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྱིམ་པ་ཁག་གསུམ་ལ་
དབ་ེནས། དངུལ་མང་ཉུང་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའྱི་ཐོག་ནས། དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབོ། དཔེར་ན། བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ལ་ཡྱིག་བསྒྱུར་ཞྱིག་བར་ལམ་ཞྱིག་ལ་འབོར་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་དབུས་དང་ས་གནས་གང་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། 
སན་ཞབས། དག་ེརྒན་དང་། ཡྱིག་བསྒྱུར་གང་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ལ་སོགས་གཙ་ོབ་ོའཆར་གཞྱི་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བར་དབུས་
དང་ས་གནས་ལས་ཁུངས་བཅས་ལ་དྲུག་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་སེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཕག་ལས་
གནང་ནས། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཁྱད་ལས་ཀྱི་ཉམས་མོང་ད་ེང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཞལ་འདེབས་གནང་རྒྱུ་དང་། མཉམ་དུ་ཁ་ོཚོས་བོད་
མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་། ང་ོབ་ོམཁྱེན་པའྱི་ཐོག་ནས། རསེ་མ་ཕར་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་༸རྒྱལ་བ་
རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་སོབ་མགོ་འཚོས་སོང་། དེས་མ་ཟད་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ང་ོབོ་ཤེས་པ་དང་། དེའྱི་
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ལས་ཀ་བེད་ཕོགས་ད་ེའདྲ་རེད་འདུག གཅྱིག་ཕན་གཉྱིས་ཕན་ལས་ཀ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་། 
ལས་གཞྱི་དའེང་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཟུར་འཛར་དང་པོའ་ིནང་ཕལ་ཆེར་རྱིས་འགོ་ཆ་ཚང་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་སྟངས་མ་འདྲ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནང་སོང་། 
ངས་རྱིས་འག་ོག་ོརྱིམ་བཞྱིན་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། ཟུར་འཛར་དང་པོའ་ིནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་འཆར་དང་འབལེ་པའྱི་ཟབ་སྦྱོང་གསུང་རྒྱུ་
ད།ེ ལས་བདེ་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་གོང་སལེ་གཏངོ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བདེ་རྣམས་ལ་ལས་དནོ་
དང་འབེལ་བའྱི་འཆར་གཞྱི་བཟོ་རྒྱུ་ལ་སོགས་གཙ་ོབ་ོཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཆེད་མངགས་བཞག་པ་རེད། ལས་གཞྱི་དང་
འཛནི་སངོ་གྱི་ཕུལ་བ་ཁག་གཉྱིས་དབ་ེབའྱི་ཐགོ་ནས། ལས་བདེ་ཚརོ་ལས་འཆར་བཟ་ོསྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སྦྱོང་
ཕུལ་རྒྱུ་རདེ། 
 ལྷག་པར་དུ་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ལས་འཆར་དང་། འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་འཆར་གཞྱི་བཟོས་མཁན་གྱི་ལས་བེད་
ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརྣམ་པ་ཚོས་འཆར་གཞྱི་བཟོས་སྟངས་དང་ནུས་པ་གོང་སེལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གཉྱིས་པ་དེར་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བ་ཁག་ཅྱིག་ལ་འག་ོཁྲྱིད་ཟབ་སྦྱོང་གསུངས་རྒྱུ་དེ། ད་ེཡང་ཨ་རྱི་རོགས་ཚོགས་
ཁག་ནས་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རོགས་ཚོགས་དེའང་གོང་དང་གཅྱིག་མཚུངས་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཁག་གྱི་ཟབ་
སྦྱོང་གསུངས་རྒྱུ་དེ། ལས་བདེ་རྒན་གས་ཁག་ཅྱིག་ལ་བདུན་ཕྲག་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་རྒྱུ་འདྱི་རེད། འདྱི་ཁ་སང་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ལྷང་ཙམ་གེང་བ་བཞྱིན། འདྱི་འདེམས་རྒྱུ་འདྱི་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བཀོད་སྒྲྱིག་ཚན་
པས་འགན་བཞེས་རྒྱུ་དང། དངུལ་འག་ོསྟངས་ད་ེཚང་མ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་རྱིས་འགོ་
ནས་འག་ོགྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཟབ་སྦྱངོ་ཕུལ་དགསོ་པ་འདྱི་ངས་སོན་རྱིས་གསུངས་བཤད་ནང་ཡོད་པ་བཞྱིན། རྒྱལ་སྱིའྱི་འབལེ་ལམ། 
འགོ་འཁྲྱིད་ཀྱི་ནུས་པ། ད་ེབཞྱིན་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཀྱི་འབེལ་ལམ། ད་ེཡང་དངེ་རབས་དང་མཐུན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཟབ་
སྦྱོང་བེད་ནས། ཟབ་སྦྱོང་དང་པ་ོད་ེབདུན་ཕྲག་གསུམ་ཕུལ་བ་རེད། ད་ེནས་དུས་ཚོད་ཐུང་རུ་བཏང་ནས་བདུན་ཕྲག་གཉྱིས་ཕུལ་
རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་རེད། ལག་བསྟར་ད་ེབཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་བཀོད་སྒྲྱིག་ཚན་པས་ལས་བེད་འདེམས་རྒྱུ་དང་ད་ེབཞྱིན་འག་ོ
འཛུགས་པ་དང། དངུལ་ད་ེདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ནས་ལས་གཞྱི་ད་ེའག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། 

ད་ེནས་དནོ་ཚན་གསུམ་པ་ད་ེལས་གཞྱི་རྟགོས་ཞྱིབ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་འཆར་ད་ེརདེ། འདྱི་ང་ཚོས་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་
ཆེན་པ་ོབརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན། ལས་གཞྱི་ལ་རོགས་དངུལ་བཏང་
བའྱི་སྐབས་སུ་འདེབས་ས་ལ་སྱིན་གྱི་ཡོད་མེད། ད་ེབཞྱིན་ཕན་གྱི་ཡོད་མེད། རོགས་དངུལ་རག་ནས་ག་ར་ེསེས་ཀྱི་འདུག དེ་
བཞྱིན་ག་ོའདེབས་པ་ཡྱིན་ན་ག་ོསེས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ད་ེལྟར་བལྟ་རྒྱུ་རང་གྱི་ཆེད་དུ་ཚགས་ཚུད་དང་ཡག་པ་ོཡོང་ཆེད་ལ་འདྱི་ཐགོ་
ནས་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཆེད་དུ་ལག་བསྟར་བྱུང་མྱིན། ཐོག་མ་འགོ་འཛུགས་པ་དང། བར་དུ་ལས་གཞྱི་དངོས་སུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་
སྐབས། མཐའ་མ་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྒྲྱིལ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆེད་མངགས་རྟོགས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རྟོགས་ཞྱིབ་བེད་མཁན་དང་
ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚོར་གསོལ་ཕོགས་དང། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འགྱིམ་འགྲུལ་ལ་སོགས་མཚོན་པའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་རོགས་དངུལ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། རོགས་དངུལ་ཡོད་མཁན་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལས་འཆར་འདྱི་རོགས་
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ཚགོས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཞྱིར་བཟུང། རྟགོས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུར་ཆེད་མངགས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་ཞྱིག་ལ་བརྟེན་ནས། མ་འོངས་
པར་ལས་གཞྱི་འདྱི་རྟོགས་ཞྱིབ་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སར་ཡང་རྟོགས་ཞྱིབ་འདྱིའྱི་གྲུབ་འབས་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་རེས་མ་
རགོས་དངུལ་འདྱི་ལས་ཡག་པ་རག་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ཆདེ་མངགས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་རྟོགས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་འཆར་འདྱི་རགོས་
ཚགོས་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་དནོ་ཚན་བཞྱི་པ་འདྱི་རྱིག་གཞུང་དང་། སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གསུངས་རྒྱུ་ད་ེརེད། གོང་དུ་ལྷང་ཙམ་
ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་གང་རེད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན་ད་ེསོན་ཞུས་པ་བཞྱིན་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་སྒྱུ་རལ་བ་དང། ད་ེབཞྱིན་
ཟློས་གར་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཐང་ཀ་འབྱི་མཁན། ཤྱིང་བརོས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞན་ཡང་ཟངས་བཟ་ོཡྱིན་ནའང་རེད།  
སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོག་བརྙན་བཟོས་ཏ་ེསྐད་ཡྱིག་གལ་གནད་སྐོར་ལ་གོག་བརྙན་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་
དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཆེད་མངགས་ང་ཚོས་མ་དངུལ་བཞག་སྟེ། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་འོག་ནས་བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང། 
གོམས་སོལ་ད་ེཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་གཙ་ོབ་ོབཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། སྟོང་ཆ་
བཀང་རྒྱུར་སྒྱུ་རལ་དང་འབལེ་བ་འདྱི་ཆདེ་མངགས་མ་དངུལ་འདྱི་བཞག མ་དངུལ་བཞག་རྒྱུ་འདྱི་ཡང་ལས་གཞྱི་དངསོ་སུ་ལག་
བསྟར་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། དཔལ་འབོར ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་
དངུལ་བཞག་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ེདག་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་སང་ཉྱིན་ལས་གཞྱི་འདྱི་ནང་གང་འདྲ་བེད་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན། ད་ེདུས་ལས་
གཞྱི་དངོས་སུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བེད་དུས། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་དང་། བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བེད་རྒྱུ། 
ད་ེདུས་སྙན་ཞུ་གོ་རྱིམ་བེད་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ནས་འདེམས་རྒྱུ། འདེམས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་ལས་གཞྱི་ནང་
བཞྱིན་འཆར་གཞྱི་གང་འདྲ་འདུག གང་ལ་ཕན་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཐང་ཀའྱི་སྒྱུ་རལ་དང་། རྱི་མོའ་ིསྒྱུ་རལ། ཤྱིང་བརོས་ཀྱི་སྒྱུ་
རལ། མྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སར་གས་ོརང་གྱི་ཆདེ་དུ་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ། དངོས་སུ་ལག་བསྟར་འདྱི་
ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆགོ སྐུ་བཞུགས་
གནང་རགོས་གནང། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༡༤ ལྷག་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་རྱིས་འག་ོའདྱི་
ད་ལྟ་ས་ོཕ་ེནས་བཞག་ཡོད། སང་ས་དྲ་ོཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསངེ་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨ 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་གསུམ་པའྱི་ལས་ཉྱིན་ལྔ་པ་ད་ེཆགས་ཀྱི་
ཡོད། ད་ེརྱིང་ས་དྲ་ོདྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པ་ོཁྲྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཡྱིན། སྐབས་བཅུ་དྲུག་
པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོས་ཆེད་བཙུགས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་
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སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འཆར་ཟྱིན་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལས་བསམོས་དང། གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐ།ོ འསོ་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་
ཁྲྱིམས་འཆར་སྙན་སྒྲོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ་གཟྱིགས་རོགས་གནང། སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན་ཆེད་བཙུགས་བཙན་བོལ་བོད་
མྱིའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འཆར་ཟྱིན་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ།ོ དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ་སྙན་སྒྲནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 

སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གསོ་ཚགོས་ཚགོས་དུས་དང་པསོ་ 
ཆདེ་བཙུགས་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་འཆར་ཟྱིན་ 

ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལས་བསམོས་དང་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐ།ོ 
དང་པ།ོ ཚགོས་ཆུང་བསྐ་ོགཞག་སྐརོ། 

༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་གཙ་ོསལེ་པསོ་ཕབེས་པའྱི་ཚོགས་
ཆུང་བསྐ་ོགཞག་ཡྱི་གེའྱི་ནང་། “བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིསྱི་མོས་གོས་ཆོད་
ཨང་ ༢༠༡༦།༡༦།༡།༥ དང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་འཁོད་པའྱི་ནང་། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཟ་ོའགོད་གནང་བའྱི་འོས་
བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འཆར་ཟྱིན་དང་། ཕྱི་ནང་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་དང་མང་ཚགོས་བཅས་ནས་འབརོ་བའྱི་དགོངས་འཆར་
སྙན་ཞུ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ད་ཡོད་འོས་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིར་བསར་བཅོས་ཇྱི་དགོས་འཆར་འབུལ་གནང་མཁན་དུ། བཀའ་
བོན་གཅྱིག་དང་། སྱི་འཐུས་གསུམ། དབུས་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་བཅས་ཚོགས་མྱི་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་
ཞྱིག་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོས་བསྐ་ོགཞག་གནང་རྒྱུ་གསལ་དནོ་བཞྱིན་ཚགོས་ཆུང་གྱི་མྱི་འགོར། 
༡། དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤེས་མཆགོ 
༢། དབུས་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛནི་ཤ་ོཟུར་བསོད་ནམས་ཆསོ་འཕེལ་མཆགོ 
༣། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ 
༤། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་མཆགོ 
༥། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་མཆགོ 
 བཅས་ལ་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་དང་། ཚོགས་ཆུང་ནས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་ཐོག་འོས་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་འཆར་
ཟྱིན་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་དོན་དང་། རྒྱབ་གཉེར་སྙན་ཐ་ོབཅས་ངེས་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དགོངས་མངའ་ཞུ།” ཞེས་
གསལ་བ་ལྟར་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ། ཚགོས་མྱི་ལྷན་འཛམོས་དང་ཚགོས་གཙ་ོསལེ་པའོ་ིལམ་སྟནོ། 
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 ཚགོས་གཙ་ོསེལ་པའོ་ིབཀོད་ཁྱབ་ཕེབས་དགོངས་བཞྱིན་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༢༠ ས་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོར་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་དང་། ཚོགས་དྲུང་དུ་སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་གཉྱིས་སུ་སྱི་མོས་ཞུས། ཆུ་ཚོད་ 
༩།༤༥ ཐགོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་རྣམས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོས་གཙ་ོསེལ་པའོ་ིསར་ཆདེ་བཅར་གྱིས་
ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་ལྟར་ཕྱིར་ཕབེས་ཁག 
༡། འསོ་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་སྒྲམོ་གཞྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པའྱི་ཐགོ་བསར་བཅོས་གནང་དགསོ་རྒྱུ། 
༢། སྱིད་སྱིའྱི་སོན་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱིའྱི་འསོ་བསྡུ་གཉྱིས་ཀ་དགོས་པར་སྙམ་ཞྱིང་། དུས་ཚདོ་ཐུང་དུ་གཏངོ་ཐབས་དགོས་

རྒྱུ། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོར་ཕུལ་བའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འཆར་ཟྱིན་ནང་གསལ་དམྱིགས་འཛུགས་
དང་། དང་བངས་ཞེས་པ་ད་ེརྣམས་ལ་བརྟག་ཞྱིབ་དགོས་རྒྱུ། 

༣། ད་ལོའ་ིསྱིད་སྱི་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་འོས་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་རང་གྱི་ཐོག་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡོད་ལ་བསར་ཞྱིབ་
ཀྱིས་བསྒྱུར་བཅོས་དགོས་རྒྱུ། 

༤། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འབོར་ཟྱིན་པའྱི་བསམ་འཆར་ཁག་དང་། ད་ེབཞྱིན་མྱི་མང་ནས་
བསམ་འཆར་བསྡུ་ཕོགས་ཇྱི་དགོས་ཚོགས་ཆུང་ནས་འཆར་སྒྲྱིག་གནང་རེས་བསམ་འཆར་ཁག་ལ་དབ་ེཞྱིབ་གནང་
དགསོ་རྒྱུ། 

༥། གཞན་ཡང་ས་འཐུས་དང་། ས་འགོ། རང་ཚོགས་སོགས་བརྒྱུད་ཐུགས་ཕན་སོས་པའྱི་བསམ་འཆར་བསྡུ་དགོས་དང་
མྱི་དགསོ་ཚོགས་ཆུང་ནས་བབ་གཟྱིགས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། བསམ་འཆར་ཁག་ཡྱིག་ཐགོ་ཏུ་བསྡུ་ཐུབ་ཚ་ེདག་ེཕན་
ཆ་ེརྒྱུ་བཅས་ཕབེས། 

གསུམ་པ། ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་གཏན་འབབེས་དང་མྱི་མང་གྱི་བསམ་འཆར། 
༡། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་གཙ་ོསེལ་པོས་ལམ་སྟོན་ཕབེས་ཟྱིན་རསེ་ཚོགས་མྱི་རྣམས་སར་ཡང་ལྷན་

འཛམོས་ཀྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ག་ོབསྡུར་གྱིས་གཤམ་གསལ་ལྟར་གཏན་འབེབས་བས། 
ཀ ཚགོས་ཆུང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ལྟར་མ་འངོས་ཚགོས་མྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་འཛམོས་ན་ལས་དནོ་བ་

ཆོག་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་གཙོ་ཐུགས་ཁོམ་མ་བྱུང་ཚ་ེདབུས་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ནས་གཙ་ོསོང་
གནང་རྒྱུ། 

ཁ། བར་ལམ་སྱིད་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྐབས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་ལ་
དུས་བསྟུན་ལེགས་བཅོས་གནང་ས་ོཇྱི་ཡོད་དང་། མ་འོངས་པར་སྱིད་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྐབས་སྱི་སེར་
སུ་ཐད་ནས་འོས་གཞྱི་འདནོ་ཕོགས་ཇྱི་དགོས་སྐོར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག གཞུང་
འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བརྒྱུད་ལམ་བཅས་ནས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱིས་སྱི་སེར་སོ་སོའ་ིབསམ་
ཚུལ་ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ཚུན་ཡྱིག་ཐོག་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབོར་
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དགོས་པའྱི་གསལ་བསྒྲགས་བ་རྒྱུ་དང་། བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མ་ལག་
དང་བཅས་པའྱི་ལས་བདེ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཡང་བསྡུ་རྒྱུ། བཀའ་བནོ་དང་སྱི་འཐུས་རྣམས་ནས་བསམ་
ཚུལ་བསྡུ་མ་དགསོ་པར་བ་རྒྱུ། 

ག བསམ་ཚུལ་འབོར་བ་ཁག་ལ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་སྐབས་བསྟུན་དགོས་ངསེ་ཀྱི་བསར་བཅོས་
འཆར་འབུལ་བ་རྒྱུ་ལས་བསམ་འཆར་མང་མོས་ལྟ་བུ་བ་མྱི་དགོས་ཀང་། བསམ་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་
ལས་དནོ་གནང་ས་ོཁག་ཅྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐའོ་ིནང་གསལ་འགདོ་བ་འཐུས། 

ང་། བསམ་འཆར་འབརོ་ཟྱིན་རསེ་ཚོགས་ཐངེས་རསེ་མ་ ༢༠༡༦།༩།༡ ཉྱིན་ཚགོས་རྒྱུ་གནང་བ་བཅས། 
༢། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་མཚམས་གོང་གསལ་དོན་ཚན་ ཀ ཁ ནང་གསལ་ལྟར་སྱི་འཐུས་ཚོགས་

དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གཉྱིས་སུ་ཡྱིག་ཆུང་ཕུལ་ཏེ་བསམ་འཆར་བསྡུ་ཕོགས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་
གནང་སོང་ཡོང་བའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་འབེལ་ཆགས་ཀྱི་བརྡ་ཁྱབ་ཁུངས་གནང་མཛད་ཡོད་ནའང་། བཀའ་དྲུང་
ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཕྱིར་ཕེབས་ཞྱིག་ནང་། “ད་ེནས་ ༢༠༡༦།༦།༢༠ འཁོད་གནས་གནང་འབོར་བྱུང་དོན་ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་
བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཐགོ་སྙན་སྒྲནོ་ཞུས་ཤྱིང་། འདྱི་ནས་འབལེ་ཡདོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ས་གནས་འག་ོའཛནི་
སོ་སོར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ལྟར་མང་ཚོགས་ནས་མཉམ་ཞུགས་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་
གསལ་བཤད་དང་གསལ་བསྒྲགས་དམ་དནོ་དགོས་པའྱི་བཀོད་ཁྱབ་གནང་རྒྱུ་དང་། ལས་བེད་རྣམས་ཀང་འསོ་འཕནེ་
དམངས་འཁྲོད་མ་ཚུད་པ་མྱིན་སྟབས་དམྱིགས་བསལ་ལོགས་སུ་བཀོད་ཁྱབ་མྱི་དགོས་པ་བ་རྒྱུ་བཅས་ཐུགས་ཐག་
བཅད་སོང་བ་ལན་གསལ་ཞུ་དགོས་བཀའ་ཕེབས་སོང་བ་དགོངས་འཇགས་ཞུ།” ཞེས་གསལ་བ་བཞྱིན་ལག་བསྟར་
ཞུས། 

༣། ༢༠༡༦།༦།༢༠ ཉྱིན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིགོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་དང་། འོས་
བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འཆར་འབུལ་ཟུར་འཛར་དང་བཅས་པ་ཤོག་གངས་ ༣༡ འོས་སྒྲྱིག་བསར་བཅོས་དང་
འབལེ་ཆགས་གོས་ཚོགས་ནང་གསུངས་པའྱི་བཀའ་མོལ་སྒྲ་ཕབ་ཤོག་གངས་ ༨༥ གཞན་ཡང་འསོ་སྒྲྱིག་བསར་བཅོས་
སྐོར་ལ་ད་ེསོན་བཀའ་ཤག་དང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབོར་ཟྱིན་པའྱི་བསམ་འཆར་དང་
སྙན་ཞུ་ཁག་ ༥ སོགས་ཡྱིག་ཆ་མ་འདྲ་བ་གངས་ ༩ གནང་སནོ་བྱུང་། 

༤། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༠ ནས་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ བར་ཟླ་གཉྱིས་དང་ཉྱིན་བཅུ་རྱིང་དུས་ཚོད་ཚད་བཀག་བཟསོ་པ་ལྟར་
མང་ཚོགས་ནས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་བསམ་འཆར་ཐད་ཀར་འབོར་བ་ཁ་ཤོག་གཞྱིར་བཟུང་གངས་ ༡༤༨ 
འདུག དེའྱི་ཁོངས་མྱི་སེར་རེ་རེ་བཞྱིན་དང་། ཚོགས་པ། སོབ་གྲྭ། དགེ་ལས། མྱི་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་འདུས་པའྱི་སྐད་
འཕྲྱིན་ཚོགས་པ། ཡང་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཁག་གྱི་གོང་ས་ེཚང་མ་མཉམ་འདུས་ཀྱི་ཁ་ཤོག་གཅྱིག་ནང་འཁོད་པ་སོགས་
རྱིགས་མ་འདྲ་བ་སྣ་ཚགོས་འདུག 

༥། གཞན་ཡང་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་བཅས་སུ་བསམ་ཤོག་གངས་ ༡༠ འབརོ་འདུག 
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༦། དུས་བཀག་གྱི་རསེ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་བསམ་འཆར་གངས་ ༧ འབརོ་འདུག་པ་རྣམས་ཕྱིར་སགོ་བས་ཡོད། 
བཞྱི་པ། བསམ་འཆར་དབ་ེཞྱིབ་དང་ལས་དནོ་དངསོ་གཞྱི། 

༡། གོང་གསལ་བསམ་འཆར་ས་ཕྱི་ཁག་དང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་བཅས་སུ་དབ་ེཞྱིབ་སྐབས་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་སྱིད་
སྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་རྙགོ་གེང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད་འསོ་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིས་མ་འགྱིག་པ་འདྱི་བྱུང་སོང་ཞེས་ཁ་གསལ་འཁདོ་
པ་ཉུང་ནའང་། དེའྱི་སོན་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོར་འོས་སྒྲྱིག་བསར་བཅོས་འཆར་འབུལ་གནང་བ་དང་། 
ཚགོས་ཆུང་གྱིས་དནོ་གནད་གཉྱིས་ཐགོ་བསམ་འཆར་དགོས་གནས་ཞུས་པ་སོགས་ལས་འཕྲོས་ཏ་ེདོན་གནད་གཅྱིག་
ཐོག་བསམ་འཆར་གངས་མང་ཤོས་ ༡༡༧ ཙམ་དང་ཉུང་ཤོས་ ༡ ཅན་སོགས་བསམ་འཆར་གྱི་ནང་དོན་མ་འདྲ་བ་
གངས་ ༢༦༤ བྱུང་འདུག 

༢། བསམ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་གངས་ ༤༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་པར་བཤུས་ལྟ་བུ་གཅྱིག་གྱུར་གྱིས་འཛམ་གྱིང་གྱི་ས་ཕོགས་གང་ས་
ནས་བཏང་འདུག་ཀང་དབ་ེཞྱིབ་སྐབས་གངས་ཚད་ས་ོསོར་བརྱིས་ཡོད། སྐད་འཕྲྱིན་ཚགོས་པ་འགས་ཕུལ་བའྱི་ནང་མྱི་
གངས་ ༤༠༠ ལྷག་ཡོད་སྐོར་དང་། གཞྱིས་གོང་ཁག་གྱི་མྱི་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོས་ཕུལ་ཞེས་གསལ་བ་རྣམས་སོ་སོར་
དབ་ེགསསེ་བས་མདེ། 

༣། བསམ་འཆར་ད་ེདག་ལས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་འབེལ་ཆགས་དང་། འོས་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་
ཚན་ར་ེར་ེབཞྱིན་དང་འབལེ་ཆགས། ཚགོས་ཆུང་གྱི་མཐའ་མའྱི་སྙན་ཐ་ོདང་འབེལ་ཆགས། ཚགོས་ཆུང་དང་འབལེ་མདེ་
རྱིགས་སོགས་དབ་ེཞྱིབ་དང་། ད་ེརྣམས་ལ་བསར་ཞྱིབ་བཅས་བས་ཏེ་སེ་ཚན་ཆ་བགོས་བས་པ་རྣམས་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མྱི་ཡོངས་ཀྱིས་མཁྱེན་རྟོགས་ཆེད་ཟུར་འཛར་ནང་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་པ་ལྟར། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་
ཁྲྱིམས་དང་འབེལ་ཆགས་གངས་ ༧༣ (ཟུར་འཛར་དང་པོ།) དང་། འོས་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་ཆགས་གངས་ 
༡༥༥ (ཟུར་འཛར་གཉྱིས་པ།) གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིདགོངས་འཆར་སྙྱིང་དོན་གངས་ ༡༤ (ཟུར་འཛར་
གསུམ་པ།) གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོར་འོས་སྒྲྱིག་བསར་བཅོས་ཀྱི་འཆར་ཟྱིན་ཕུལ་བ་ཁག་གྱི་དོན་ཚན་ཨང་
གངས། (ཟུར་འཛར་བཞྱི་པ།) མཐའ་མའྱི་སྙན་ཐ་ོདང་འབལེ་ཆགས་གངས་ ༡༢ (ཟུར་འཛར་ལྔ་པ།) ཚོགས་ཆུང་དང་
ཐད་ཀར་འབེལ་བ་མེད་རྱིགས་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་གངས་ ༢༦ (ཟུར་འཛར་དྲུག་པ།) བཅས་སུ་དབ་ེབགོས་བས་
ཡོད། 

༤། སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིགོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་དང་། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་
པོའ་ིཚོགས་ཆུང་བསྐོ་གཞག་དང་ལམ་སྟོན་བཅས་ཀྱི་ནང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་ལས། གཞན་
བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་རྱིན་པ་ོཆ་ེདང་། ཁྲྱིམས་སྒྲྱིག་ཁག་བཅས་ལ་བསར་བཅོས་འཆར་འབུལ་དགསོ་སྐོར་
ཀྱི་དབང་ཚད་གང་ཡང་གནང་མེད་པར་བརྟེན། མྱི་མང་གྱི་བསམ་འཆར་ཁག་ནས་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་འབེལ་ཆགས་
རྣམས་ཟུར་དུ་བཏོན་པ་ལས་བཅའ་ཁྲྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་འཆར་ཟྱིན་འབུལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་གང་ཡང་ཞུས་མེད་པ་
མ་ཟད། ཁྲྱིམས་སྒྲྱིག་གཞན་གྱི་བསར་བཅསོ་འཆར་ཟྱིན་གང་ཡང་ཕུལ་མེད། འནོ་ཀང་འསོ་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་དནོ་ཚན་
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ཁག་ཅྱིག་ལ་བསར་བཅོས་དགོས་ངེས་སུ་མཐོང་སྐབས་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་ཁྲྱིམས་སྒྲྱིག་གཞན་དང་འབེལ་ཆགས་རེ་
གཉྱིས་ཤྱིག་ལ་བསར་བཅསོ་གནང་ཚ་ེདག་ེཕན་མཐངོ་བའྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཕུལ་ཡོད། སྐབས་བབ་ཀྱི་ལས་དནོ་དངསོ་གཞྱི་
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ར་ེར་ེབཞྱིན་ཞྱིབ་བཀླགས་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་
པོར་ཕུལ་བའྱི་བསར་བཅོས་འཆར་ཟྱིན་དང་། གོས་ཚོགས་དང་མྱི་མང་གྱི་བསམ་འཆར་སེ་ཚན་ཟུར་དུ་དབ་ེབགོས་
བས་པ་ཁག ད་ེབཞྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སོ་སོས་དམྱིགས་བསལ་དགོས་གལ་མཐོང་བ་བཅས་དོན་ཚན་གང་
དང་འབལེ་ཆགས་ཀྱི་ཚགི་དནོ་ར་ེར་ེབཞྱིན་ལ་ག་ོབསྡུར་གྱིས་བསར་བཅོས་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད། 

ལྔ་པ། རྒྱབ་གཉརེ་ཇྱི་བས་དང་དམྱིགས་བསལ་སྙན་འགདོ། 
ཀ རྒྱབ་གཉརེ་སྐརོ། 

༡། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་དོན་རང་རེའྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ནྱི་སྱིད་དོན་ཚོགས་
པའམ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚོགས་པ་མེད་ཅྱིང་། སྱིད་སྱི་གཉྱིས་ཀ་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་མྱི་ར་ེང་ོརེས་ཐད་ཀར་འསོ་འདམེས་བ་
དགོས་ལ་སོང་། ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོའ་ིལམ་སྟོན་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་མང་མོས་ཐོག་སར་བཞྱིན་སོན་འགོ་དང་
དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་བསྡུ་གཉྱིས་ཀ་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་ཀང་། བཀའ་ཤག་ནས་སོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་
གཉྱིས་མྱི་དགོས་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་མུ་མཐུད་ཡོད་མུས་ལ་སོང་གོས་ཚོགས་ནས་ཇྱི་འགབ་དགོངས་དཔད་གནང་
དགསོ་གལ། 

༢། བར་སྐབས་ཀྱི་སྱིད་སྱིའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་རྙགོ་གེང་བྱུང་བ་ཁག་ལ་གཞྱིགས་ཏ་ེསྱི་འཐུས་ཀྱི་སནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱིའྱི་དུས་
ཚོད་ཐུང་དུ་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། འོས་མྱི་རང་ཉྱིད་ལས་ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་དང་མྱི་སེར་བཅས་སུས་ཀང་འོས་གཞྱི་
འདོན་པ་སོགས་མྱི་དགོས་པ། འོས་གཞྱིའྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་སོགས་ཀྱི་འག་ོགོན་གཞུང་ངོས་ནས་ཚད་གཞྱི་དང་། སྟངས་
འཛནི་བཟ་ོམྱི་དགསོ་པ་བཅས་སུ་ངསོ་འཛིན་གྱིས་ད་ེལུགས་བསར་བཅོས་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད། 

༣། འོས་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༦ ནང་གསེས་ ༢ ནང་། རང་ལོ་ ༣༥ ཧྱིལ་པོར་ལོན་པ་ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ། སྒྲྱིག་
གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་གསལ་བའྱི་རང་ལ་ོཞསེ་པ་རྣམས་ད་ོབདག་གྱི་དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དབེ་ལ་ར་འཛནི་བ་དགསོ། 
ཞསེ་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་ཀང་། བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་དནོ་ཚན་ ༡༡ པའྱི་ནང་། “ད་ེམྱིན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་
མྱི་ཕ་ོམ་ོརང་ལ་ོབཅ་ོབརྒྱད་ཧྱིལ་པོར་ལནོ་པ་ཡན་་་” ཞསེ་པའྱི་སྐབས་ལྟ་བུར། ཁྲྱིམས་སྒྲྱིག་ཁག་ནང་གསལ་བའྱི་རང་
ལོ་ཞེས་པ་རྣམས་ད་ོབདག་གྱི་དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་ལ་ར་འཛིན་བ་དགོས། ཞེས་པ་ཞྱིག་འགོད་ཐུབ་ཚེ་
ཁྲྱིམས་སྒྲྱིག་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པའྱི་དགེ་མཚན་དང་ལྡན་པར་མཐོང་བས་དེ་ལུགས་གོས་ཚོགས་ནས་དགོངས་བཞེས་
དགོས་པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གལ་སྱིད་བཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་ཚིག་ད་ེབཅུག་ཚེ་འོས་སྒྲྱིག་སོགས་ནང་དགོས་
གལ་ཆགས་ཀྱི་མེད། 

༤། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁྲོད་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་མེད་པར་སོང་། དེའྱི་ཚོགས་མྱི་སོགས་ཡྱིན་ཐབས་མེད་པ་
ལྟར། འསོ་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༦ ནང་གསསེ་ ༦ ནང་། སྱིད་དནོ་ཚགོས་པ་གང་རུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་མ་ཡྱིན་པ། 
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ཞེས་པ་ད་ེཕྱིར་བསྡུའྱི་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད། འོན་ཀང་ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི། དོན་ཚན་ ༦ 
ནང་གསེས་ ༧ དང་། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༤ ནང་གསེས་ ༡ ག༽ ༤ བཅས་སུ། སྱིད་དོན་
ཚོགས་པ་གང་རུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་དང་། སོབ་སྟོན་པ། ཆ་ེམཐོང་ཚོགས་མྱི་མ་ཡྱིན་པ། ཞེས་གསལ་བས་གོང་གསལ་
འདྱི་དང་འབལེ་ཆགས་ལྟ་བུར་སངོ་དགངོས་པ་མཉམ་བཞསེ་དགོས་གལ་དུ་མཐངོ་། 

༥། འོས་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༢༤ ནང་དོན་གནད་ཁག་འགའ་གསར་འཇུག་དང་། དོན་ཚན་ ༢༥ ནང་། དོན་ཚན་ 
༢༤ ནང་གསལ་ཁག་དང་འགལ་འཛལོ་བྱུང་རྱིགས་ལ་ཉསེ་ཆད་ཁ་གསལ་ཞྱིབ་འགདོ་ཀྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད། 

༦། འསོ་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥༦ ནས་ ༥༩ བར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་འོས་བསྡུའྱི་
སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་བསར་བཅོས་ཀྱི་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡདོ། 

༧། འོས་སྒྲྱིག་དོན་ཚན་ ༦༣ ནང་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་ཆོས་ཁོངས། དོན་གནད་ཁག་ཅྱིག་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་མཐུན་པར་
བསར་བཅོས་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད། གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་དང་པརོ་འཆར་ཟྱིན་ཕུལ་བ་ནང་གསལ་ལྟར། 

 ༡། བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བདེ་མ་ཡྱིན་པ། 
 ༢། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་གཏན་འབབེས་བས་པའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་ཁྲྱིམས་ལུགས་སམ་ཁྲྱིམས་སྒྲྱིག་ཅྱི་རྱིགས་

དང་མྱི་འགལ་བ། 
 ༣། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བ་ོགཏད་མདེ་པའམ། བོད་མྱིའྱི་ར་དོན་ལ་གནོད་པའྱི་ལས་

དནོ་གང་རུང་དང༌། དངསོ་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབལེ་བ་ཡདོ་པའྱི་དན་རྟགས་ཡདོ་པ་མ་ཡྱིན་པ། 
  ཞེས་པ་རྣམས་འགོད་དགོས་འདུག་ཀང་། བཅའ་ཁྲྱིམས་སུ་གསལ་བའྱི་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་

ཆོས་དང་འབེལ་ཆགས་ལ་སོང་འདྱི་ནས་འཆར་འབུལ་ཞུ་ལམ་མྱི་འདུག་པས་གོས་ཚོགས་ནས་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་
སྱི་འཐུས་དང་། ས་འཐུས། ས་གནས་འག་ོའཛནི་བཅས་དང་གཅྱིག་གྱུར་དགསོ་པའྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༨། སྱིད་སོང་གྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་སུ་མྱི་གཉྱིས་མ་གཏོགས་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་འཆར་འབུལ་ཞུས་
ཡོད་པ་ལྟར་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་གཅྱིག་མཚུངས་དགོས་ཀང་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག 

༩། གོང་དུ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་བ་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་དོན་གནད་ཁག་ཅྱིག་ཟུར་འདོན་གྱིས་
འགེལ་བརོད་ཞུས་ཡོད་པ་ལས་ཞྱིབ་ཕྲ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་གང་དང་འབེལ་ཆགས་
བསར་བཅོས་རའེུ་མྱིག་ཁ་གསལ་དང་བཅས་ཤོག་གངས་ ༢༣ འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡདོ། 

ཁ། དམྱིགས་བསལ་སྙན་འགདོ། 
༡། འོས་སྒྲྱིག་དོན་ཚན་ ༡༨ པའྱི་ནང་དགོས་ངེས་ཀྱི་བསར་བཅོས་འཆར་འབུལ་ར་ེཟུང་ཞུས་ཡོད་ཀང་ད་བར་དེབ་སེལ་

གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་བསར་ཞྱིབ་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་གནང་སྟེ། མ་
འོངས་དེབ་སེལ་གསར་པ་ཞྱིག་ནས་འག་ོབཙུགས་རེས་འོས་བསྡུའྱི་དེབ་སེལ་དང་འབེལ་གངས་མཛོད་ཅྱིག་བཟོ་ཐུབ་
ཚ་ེདག་ེམཚན་ཆནེ་པ་ོཡོང་རྒྱུར་མངནོ། 
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༢། འསོ་སྒྲྱིག་དནོ་ཚན་ ༢༩ པ་ནང་གསལ་འོས་སམ་སྐོར་ལ་ས་གནས་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་དགོས་གནས་ཀྱི་བསམ་འཆར་
འགའ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག་ཀང་། བཙན་བོལ་བོད་མྱི་རྣམས་འཛམ་གྱིང་གྱི་ས་ཕོགས་གང་སར་ཁ་འཐོར་ནས་ཡོད་པས་
གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་ཐབས་མེད་ནའང་། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིའོས་སམ་གྱི་འགོ་སྟངས་དང་ལམ་སོལ་ལ་གཞྱི་
བཞག་པའྱི་ཐོག་ཀུན་གྱིས་བལྟ་སྣང་མཐོང་སྣང་ལ་འགྱིག་མྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་མེད་པ་བཟ་ོཆེད་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་ནས་ལམ་སྟནོ་ཁ་གསལ་དགོས་འདུག 

༣། དངེ་སྐབས་བརྡ་འཕྲྱིན་གྱི་དུས་རབས་གལ་ཆ་ེཞྱིག་ལ་སོང་འསོ་བསྡུའྱི་སྐབས་ཆ་འཕྲྱིན་བེད་སདོ་གཏངོ་ཕོགས་སོགས་
ལ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བལྟ་རྟོག་དང་ལམ་སྟོན་ཕེབས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆ་ེཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་པ་མྱི་ར་ེང་ོ
རེའྱི་ངོས་ནས་ཀང་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་གཡས་ཁག་གཡོན་དཀྱི་མེད་པར་བང་དོར་གྱི་མཇུག་
ལྡགོ་མ་ནོར་བ་དགསོ་རྒྱུ་རང་འཁྲྱིའྱི་འསོ་འགན་ཞྱིག་ཏུ་བབ་པ་མཐོང་། 

༤། བསམ་འཆར་ཁག་ནང་གསལ། སྱིད་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འསོ་བསྡུ་དུས་མཉམ་མ་ཡྱིན་པ་དགོས་སྐོར་དང་། འོས་བསྡུའྱི་དུས་
ཚོད་རྒྱ་གར་དུ་གནས་སོད་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་དགུན་ཚོང་སྐབས་མ་འཁེལ་བ་དགོས་གནས་སོགས་འཁོད་འདུག་པ་
ལྟར། གནད་དོན་དང་པོའ་ིཐད་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཇྱི་དགེ་གཟྱིགས་རྒྱུ་དང་། གནད་དོན་གཉྱིས་པ་དང་འབེལ་
ཚགོས་ཆུང་གྱིས་སནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་བར་གྱི་དུས་ཚདོ་ཐུང་དུ་གཏངོ་ཐབས་གང་ཡོང་བས་ཡདོ་ནའང་། འསོ་ཐནོ་
པའྱི་དམ་འབུལ་གྱི་ཉྱིན་ ༡༥ གོང་འོས་བསྡུ་གྲུབ་པ་བ་དགོས་རྒྱུ་ཡང་གནད་འགག་ལ་སོང་། ད་ལྟའྱི་སྱིད་སྱིའྱི་འཕོ་
འགྱུར་གྱི་དུས་མཚམས་ལ་གཞྱིགས་ན་ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ིཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ་སོན་འགོའ་ིའོས་འཕངས་ཏ་ེཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ཟླ་
ཕདེ་ཙམ་ལ་འགྲུབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞུས་ཡདོ། 

༥། འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་ཟུར་དཔང་རྟོག་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་གནས་དང་། ཕྱི་མྱི་རྟོག་ཞྱིབ་པས་ལམ་སྟོན་དང་
བསམ་འཆར་བཅས་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཕུལ་ན་འགྱིག་ཀང་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་གནང་མྱི་ཆགོ་པ་
བཟ་ོདགོས་སྐོར་སོགས་གསལ་བ་ལྟར་ཇྱི་དག་ེདབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཟྱིགས་དགོས་པ་ལས་དནོ་ཚན་གང་
རུང་དང་འབལེ་ཆགས་ཀྱིས་བསར་བཅོས་དགོས་པ་ལྟ་བུར་ངསོ་འཛིན་བས་མདེ། 

༦། འསོ་སྒྲྱིག་དོན་ཚན་ ༡༣ ནང་གསེས་ ༤ པར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ས་ོསོའ་ིས་གནས་
རེར་ཟུར་དཔང་གསུམ་ར་ེབསྐོས་ཆོག་པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་པ་ལྟར་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ས་གནས་
ཁག་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཕགོས་ཁ་གསལ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆ་ེཆགས་ཡོད། 

༧། འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་སྐབས་དབུས་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ད་ེཤྱིན་ཏུ་གལ་གནད་ཆེ་བར་བརྟེན་དུས་ཡུན་
གང་འཚམས་རྱིང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུང་དུ་འགན་ཁུར་གྱིས་རྒྱུས་ལོན་ཐུབ་པའྱི་དུས་ཚོད་འདང་ངེས་འཇོག་ཐབས་
དགོས་འདུག་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་ཀང་འོས་བསྡུའྱི་སྐོར་ལ་རྒྱུས་མངའ་ལྡན་
ཞྱིང་ཁྲྱིམས་སྒྲྱིག་ཁག་ལ་མཁྱེན་ཡནོ་ལྡན་པ་བསྐོས་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུར་ཕགོས་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་དགསོ་འདུག 
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  མཐའ་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་ཚོགས་དྲུང་མཆོག་དང་། འབེལ་ཡོད་
ཚོགས་དྲུང་ལས་བེད་རྣམ་པ། དབུས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་ཁང་གྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཁག་བཅས་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ངོས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ནས་ཀང་གནད་དོན་འདྱིར་གལ་ཆེ་དོན་ཆེར་བརྱིས་ནས་
བསམ་འཆར་དུས་ཐོག་ཕུལ་གནང་བར་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོར་ཕུལ་བའྱི་
འཆར་ཟྱིན་དང་། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཕུལ་བ་ཁག གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་
གནང་བའྱི་གསུང་བཤད་བཅས་ཀྱིས་བསར་བཅོས་འཆར་ཟྱིན་བཟོ་འགོད་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་ལེགས་བྱུང་བས་
དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཆར་ཟྱིན་འདྱིའྱི་ནང་འགོད་ཐབས་གྱུར་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བསམ་འཆར་
གྱི་དོན་གནད་ཁག་ཆ་ཚང་ཟུར་འཛར་ནང་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་པ་དསེ་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་རྣམས་
གམ་གསེང་ཆུ་བླུག་ལྟ་བུ་སོང་མེད་པ་དང་། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པའྱི་དགོངས་པའྱི་དཔད་གཞྱིར་འགྱུར་རེ་
བཅས། 

  བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་དང་པོས་ཆེད་བཙུགས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
འསོ་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་འཆར་ཟྱིན་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༢ ཉྱིན་ཕུལ། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་སྙན་སྒྲནོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འཆར་ཟྱིན་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་
འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
 
 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ི
ཆདེ་བཙུགས་བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འཆར་ཟྱིན་ཚགོས་ཆུང་གྱི་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའྱི་བཙན་
བལོ་བདོ་མྱིའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འཆར་ཟྱིན་སྙན་སྒྲནོ་ཞུས་པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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འསོ་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འཆར་ཟྱིན་ད་ེཚུད་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་རདེ་དམ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཞྱི་རའྱི་ད་ེཁོང་རང་ཚོའྱི་སྙན་ཐ་ོནང་དུ་གསལ་གྱི་
འདུག བཀའ་ཤག་གྱི་ར་ེབ་དང་དགོངས་ཚུལ་ལྟར་འོས་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིར་བསྒྱུར་བ་བཏང་རྒྱུ་དེའྱི་ནང་ལ། སྱི་ཡོངས་ནས་མང་
པ་ོཞྱིག་སབེས་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་འདྱི་དའེྱི་ནང་དུ་སེབས་ཐུབ་མྱི་འདུག 

འདྱི་ཞུ་དནོ་ནྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོནས་གསུངས་སོང། འསོ་ཐངེས་གཅྱིག་འཕེན་དང་ཐངེས་གཉྱིས་འཕེན། དའེྱི་
སྐོར་ལ་རེད། ད་ལན་ཟྱིན་བྱིས་དེའྱི་ནང་ལ་འོས་ཐེངས་གཉྱིས་འཕེན་པའྱི་སང་ལ་ཕེབས་འདུག ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་
ཡོང་སྐབས་དང་ཕག་བརྐྱངས་པའྱི་སྐབས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ནས། 
འསོ་ཐངེས་གཅྱིག་འཕེན་ནས་འག་ོདགསོ་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཐངེས་གཉྱིས་འཕེན་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོས་རྒྱབ་སརོ་གནང་མྱི་
འདུག 

ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་ལངས་ཕོགས་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་ད་ེས་གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་
དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཚོགས་ཆུང་བསྐོས་དགོས་རྒྱུའྱི་གོས་ཆོད་འཁུར་མཁན་དེ་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་དང། བཀའ་ཤག་
གཉྱིས་ཀྱིས་བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་ཐགོ་ནས་མསོ་མཐུན་ཡདོ་པ་དང། གོས་ཆདོ་འཁྱརེ་ཡངོ་བ་ཞྱིག་རདེ། 

གོས་ཆོད་ནང་དུ་ཁྲྱིམས་འཆར་གྱི་ཟྱིན་བྱིས་འཁུར་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཟྱིན་བྱིས་ནང་དུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནང་ལ་ཐངེས་གཅྱིག་བླུགས་ཡོད་པ་བཞྱིན། ང་རང་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ཐངེས་གཅྱིག་བླུགས་ནས་འག་ོདགོས་
འདུག ད་ེལྟར་བདེ་ནས་ཟྱིན་བྱིས་ཡྱིན་ནའང་ཕུལ་བ་རདེ། དའེྱི་རསེ་སུ་ཚགོས་ཆུང་ད་ེབསྐོས་པ་ཞྱིག་རདེ། 

བཀའ་ཤག་དང་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་རེ་བ་ལ་ཐེངས་གཅྱིག་རང་འགོ་ན་བསམ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐོག་ནས་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ད་ལན་ཐེངས་གཉྱིས་བླུགས་རྒྱུ་ཐོག་ནས་ཟྱིན་བྱིས་བཟོས་གྲུབ་པ་དང།  ད་ེལ་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཧ་ལས་པ་དཀའ་ལས་བསནོ་འདུག ད་ེནང་ལ་དནོ་ཚན་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དགག་པ་
ཡོད་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མདེ། ད་ེཡང་དནོ་ཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ། 

ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་དང་འསོ་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་མངནོ་འདོད་དམ་ར་ེབ་ཡོད་པ་གཞྱིར་
བཟུང་བགོ་གེང་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ེབཞྱིན་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འོས་ཐེངས་གཅྱིག་འཕེན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་འདུག་ཅེས་ཟྱིན་བྱིས་ཞྱིག་ཡོད་པ་བས། ད་ེབཞྱིན་ཐེངས་གཉྱིས་འཕེན་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཟྱིན་
བྱིས་ཡོད་པ་བེད། ཟྱིན་བྱིས་གཉྱིས་ཀ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་
ནའང་ཐེངས་གཉྱིས་འཕེན་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད། ཐེངས་གཅྱིག་འཕནེ་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད། ཚང་མའྱི་
གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་རྟགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་མཐའ་མ་ད་ེལ་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེཐག་གཅདོ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ། 
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ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཐངེས་གཉྱིས་འཕེན་རྒྱུ་ལ་འག་ོདགསོ་པ་ཞྱིག་རདེ། ཚགོས་ཆུང་བསྐ་ོསྟངས་དང་འག་ོསྟངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ད་ེའདྲ་ཆགས་བཞག་པ་ཞྱིག་ངས་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་མོས་མཐུན་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མྱི་མང་ཚ་ོལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གོས་ཚོགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཐེངས་གཅྱིག་འཕེན་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་ཡོང་ས་རདེ། 

ཟྱིན་བྱིས་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་རྟོགས་པའྱི་
ཐོག་ནས། ཐེངས་གཉྱིས་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཟྱིན་བྱིས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཐག་
གཅོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེབཞྱིན་བགོ་གེང་བེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལ་བགོ་གེང་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་དང་། ཐུགས་ཐག་གཅོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་མངོན་འདོད་ད་ེའདྲ་བྱུང་མ་སོང་ཅེས་དགོངས་ཚུལ་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
ཡོང་གྱི་མ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་གྱི་ར་ེབ་འདྱི་ད་ལན་ཟྱིན་བྱིས་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོའདུག དོན་ཚན་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་ད་ེལ། ཐེངས་གཅྱིག་གཉྱིས་གང་འཕནེ་མྱིན་གྱི་ཐད་ལ་བསར་དུ་དགོངས་པ་བཞསེ་ཏེ། 
ཚོགས་ཆུང་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་ང་ཚོས་ད་ལྟ་འོས་འཕེན་རྒྱུ་ཐད་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ད་ལྟ་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། རེས་མ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ 
པའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཟྱིན་བྱིས་ཤྱིག་བསྣམས་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་འཕེན་ན་ད་ེའདྲ་འདུག ད་ེབཞྱིན་གཉྱིས་འཕེན་ན་ད་ེ
འདྲ་འདུག ཆ་ཚང་ཞྱིག་རྟོགས་པ་དང་ཐུགས་ཐག་གཅོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་དྲན་ནས་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་འསོ་བསྡུའྱི་བསར་བཅསོ་འཆར་ཟྱིན་ལ། འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངསོ་ནས་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། སྐབས་བཅུ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིསྐབས་ལ་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསྣམས་ཕེབས་པ་རེད། གོས་ཆོད་ནང་ལ་འསོ་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཟུང་འབེལ་འཆར་ཟྱིན་དང་། 
ཚོགས་མྱི་ནང་ལ་བཀའ་བོན་གཅྱིག སྱི་འཐུས་གསུམ། འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་ཚོགས་མྱི་བཅས་པ་ཚོགས་གཙ་ོ
གཉྱིས་ནས་ཚགོས་མྱི་བསྐ་ོགཞག་བས་པའྱི་རསེ་སུ། ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་གཞནོ་གཉྱིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་བཅས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་
པ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་ནང་ལ་སོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་དགོས་དང་མྱི་དགོས་ཁ་གསལ་པ་ོགང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་དགོས་འཆར་གནང་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གཉྱིས་ནས་ལམ་སྟོན་རེད། བསམ་
འཆར་ཁག་ལ་བརྟེན་ནས་འཆར་ཟྱིན་བཀདོ་དགསོ་པ་ད་ེགོས་ཚགོས་ཀྱི་དགངོས་དནོ་རདེ། ད་ལྟ་ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་ལས་
དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ང་དགུ་པའྱི་དགོངས་དོན། དོན་ཚན་ང་དགུ་པ། ཁྲྱིམས་ཡྱིག་འཆར་ཟྱིན་བཀག་འགོག 
༼༡༽ ཁྲྱིམས་ཡྱིག་གམ་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་འཆར་ཟྱིན་ཞྱིག་གོས་གཞྱིར་འཇུག་རྒྱུའྱི་སྱི་འཐུས་སུ་རུང་ནས་བཀག་འགོག་བ་རྒྱུའྱི་གོས་
འཆར་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སགས་དགག་བའྱི་གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་དང་། ཁྲྱིམས་ཡྱིག་འཆར་
ཟྱིན་འདོན་མྱི་སོ་སོས་དོན་གནད་སྐོར་ལ་གཏམ་བཤད་མདོར་བསྡུས་ར་ེགནང་རེས་བགོ་གེང་མ་དགོས་པར་འོས་བསྡུས་མང་
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མོས་ལྟར་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་རྒྱུ་རེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་
སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཞུས་མ་ཞུས་ཀྱི་མེད་པ་ལྟ་བུ་རེད། ཚོགས་གཙ་ོཕར་ཕོགས་བས། དེའྱི་ཕོགས་ནས་དགག་བ་
བས། འདྱི་ནས་ཡར་ལང་དུས་ཕལ་ཆེར་ང་ཚོ་མྱི་མང་ཉུང་བཏུག་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་རེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་ད་ེཚ་ོལུང་འདྲནེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ལ། ཕག་ལས་ཡང་གནང་གྱི་
རདེ། སྱིར་བཏང་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་འག་ོསྟངས་ལ་ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ནང་ལ་ག་ོབསྡུར་བས་ནས་ཐག་གཅོད་གང་བས་པ་ད་ེནམ་
རྒྱུན་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་འདུག ཚགོས་ཆུང་ད་ེལ་འདོད་པ་མ་འདྲ་བ་གཉྱིས་ཡོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ེཡང་གསལ་པ་ོབས་ཏ་ེཞུ་འདོད་
བྱུང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འབེལ་བ་ཟེར་ནའང་འདྲ། དོན་དག་ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བོན་མཆོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཅྱིག་བཏང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕག་ལས་མང་དྲགས་
ནས། ར་དནོ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཉྱི་མ་དང་པ་ོནས་ཐག་གཅོད་བས་ནས་ག་ོབསྡུར་བས་ཏ་ེགནད་འགག་གཙ་ོབ་ོད་ེགཏན་འབེབས་བས་
པ་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་འགོ་སྟངས་ད་ེརེད། མཐའ་མ་དེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་གནང་འདུག ཕལ་ཆེར་ཟྱིན་བྱིས་
གཉྱིས་བཟོས་ན་ཡག་ས་རེད་མདོག་མདགོ་ཅྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེཡང་ང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ག་ོབསྡུར་བྱུང་བ་རེད། ང་ཚོའྱི་
ཚགོས་ཆུང་ནས་བདེ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྱིན་བྱིས་གཉྱིས་བཟ་ོདགོས་ན། གཅྱིག་ཡར་རདེ་དམ་གཅྱིག་མར་རེད། ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་
མ་བསད་དུས་དནོ་དག་ད་ེབྱུང་བ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ད་ེནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གཅྱིག་དང་
གཉྱིས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ད་ེག་ར་ེབས་མྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་ག་ར་ེགནང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ེལྟར་དུ་འག་ོརྒྱུ་རདེ། 
ཟྱིན་བྱིས་འདྱི་ད་ེསོན་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་དང་པའོ་ིསྐབས་སུ་ཁྲྱིམས་འཆར་གནང་བ་རདེ། ད་ེརྱིང་འདྱི་ལས་ཤོག་གངས་མང་
བ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱས་པ་ོག་ཚོད་གནང་དགོས་མྱིན་མྱི་ཤེས། ཡྱི་གེ་ཡང་ཞྱིབ་པ་འདུག་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཞྱིབ་རེད། ཤོག་གངས་ ༢༥ 
འདུག དའེྱི་སང་ལ་ཟུར་འཛར་དང་བང་ཚང་མ་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་ད་ེགཉྱིས་ཀ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་དནོ་ཚན་
ར་ེར་ེབཞྱིན་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བའྱི་སོ་ནས་གོ་བསྡུར་བས་ནས་ཡོང་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་རེད། མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་
འཆར་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས། འགོ་ནས་ཡང་བསར་བསམ་འཆར་ལེན་མཁན་ཡོད་ན་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རེད། བསམ་འཆར་གྱི་
མང་ཉུང་བལྟས་ཡོང་དུས་སནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་དགསོ་ཟརེ་མཁན་རདེ། བསམ་ཚུལ་ལ་ཆ་འཇགོ་དགོས་ཚ་ེམང་བ་
རདེ། བསམ་འཆར་ཁ་ཤས་འདྱིའྱི་ནང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། པར་སོག་བརྒྱབ་ནས་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་ལ་བཀམ་ནས་བཏང་ཡོང་
མཁན་ད་ེའདྲ་ཡང་འདུག ད་ེཚ་ོང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུ་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་སོང་ཡོང་མཁན་ད་ེཚ་ོམྱིན་ནམ་སྙམ། གནས་སྟངས་དེ་
འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་བ་རེད། ང་ཚོས་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁ་སང་གྱི་དཀའ་རྙོག་ད་ེཚོ་རེ་ར་ེབཞྱིན་རད་གཅོད་བཏང་དུས་
གསལ་བཤད་བེད་མཁན་རག་གྱི་མྱི་འདུག གཙ་ོབ་ོཁོང་རྣམས་ཀྱིས་སོན་མ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་
བའྱི་འཆར་ཟྱིན་ད་ེལ་གཞྱི་བཅོལ་ནས་ཡོང་བ་རདེ། གནད་དོན་དེའྱི་ཐགོ་ལ་མང་མོས་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོཁྱད་མཚར་པ་ོཞྱིག་
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ཆགས་སོང་། ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོདེས་འགན་ཁུར་ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་ཚོགས་
གཙོ་དང་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་ཁ་ཁ་ཆགས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འགོ་མ་ཤེས་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་
རྣམས་ཀྱིས་ག་ར་ེདགངོས་ནའང་ད་ེག་རང་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འསོ་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྒྲྱེིག་གཞྱི་ལུང་འདྲནེ་བས་ཟྱིན་པ་རདེ། དནོ་ཚན་
ང་དགུ་པ། ཁྲྱིམས་ཡྱིག་འཆར་ཟྱིན་བཀག་འགོག ༼༡༽ ཁྲྱིམས་ཡྱིག་གམ་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་འཆར་ཟྱིན་ཞྱིག་གོས་གཞྱིར་འཇུག་རྒྱུའྱི་
སྱི་འཐུས་སུ་རུང་ནས་བཀག་འགོག་བ་རྒྱུའྱི་གོས་འཆར་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སགས་དགག་བའྱི་
གོས་འཆར་འདོན་མཁན་དང་། ཁྲྱིམས་ཡྱིག་འཆར་ཟྱིན་འདོན་མྱི་སོ་སོས་དོན་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་མདོར་བསྡུས་ར་ེབས་
རེས་བགོ་གེང་མ་དགོས་པར་འོས་བསྡུས་མང་མོས་ལྟར་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་ཡོད་རེད། འཛིན་སོང་
བཀའ་གྱིས་དགག་པ་གནང་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ཚང་མ་གསུངས་ཚར་བ་རེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཆ་ཚང་
གསུངས་ཚར་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུས་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ལམ་ཁ་གཞན་གང་ཡང་མྱི་
འདུག འདྱི་ལ་དགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་དགག་བ་གནང་མཁན་ཚསོ་ཕག་བཀག་རགོས་གནང་། དགག་བ་བདེ་མཁན་ ༢ དང་། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་ ༣༣ འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མང་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཚུད་པ་ཡྱིན། སྙན་ཐ་ོདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བག་ོགེང་
གནང་མཁན་ཡོད་ན་སྱི་འཐུས་ལྔ་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་མྱིན་ན་ལས་འཆར་དང་པོའ་ིཐོག་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་
འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འསོ་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། ཆདེ་འཛུགས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་
ཐ་ོདང་། ལས་དོན་ཚང་མ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོདང་ཡག་པ་ོགནང་ཡོད་ས་རེད། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་
ཚུལ་འགའ་ཡོད། ད་ེཚ་ོསྱི་ཡོངས་གཏན་འབེབས་ཀྱི་རྱིམ་པ་འག་ོསྐབས་ད་ེདུས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙ་ོཆེ་ཤོས་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དང་། ཁྲྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་ག་འདྲ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་བེད་དང་མྱི་བེད་འདྱི། དབང་ཚད་ཡོངས་སུ་
རགོས་པ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡོད་བསད་པ་འདྱི་གསལ་པ་ོརེད། ད་ེང་ཚསོ་གཞྱི་འཛནི་ས་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརེད། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཚོའྱི་ནང་ལ་སནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་དགོས་དང་
མྱི་དགོས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་དང་། བསར་བཅོས་ཡོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་ནང་
ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོདང་ཡག་པ་ོགནང་འདུག ད་ེཚོ་རྱིམ་བཞྱིན་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད། གནད་འགག་ད་ེགོས་ཚོགས་ནང་ཕེབས་སྟངས་
དང་། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྣམ་འགྱུར་ད་ེལ་འདོད་པ་མ་བྱུང་བ། ང་ཚོས་རྱིམ་བཞྱིན་མར་སེབས་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེདུས་
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ཁྲྱིམས་བཤེར་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དང་། བཟ་ོབཅོས་བསར་བཅོས་ཀྱི་ལམ་ཁ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་འདྱི་
ལ་ད་ེཙམ་གྱི་འདདོ་པ་མ་འཚམིས་པ་ཟེར་བ་ད་ེཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། ཏགོ་ཙམ་མར་བཞུགས་གནང་རགོས་གནང། བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་ས།ོ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི། བཀའ་ཤག་མེད་པའྱི་གོས་ཚགོས་ཚགོས་རྒྱུ་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་
བསད་ཀྱི་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ཟེར་དུས་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་གོ་དགོས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་མེད་
པའྱི་ངང་ང་ཚསོ་གསོ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མ་རདེ་སྙམ། 
 གཉྱིས་པ་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་ད་ལྟ་གནང་ཕགོས་ད་ེདག་ཡ་རབས་སདོ་བཟང་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་མ་རེད་སྙམ། གནད་དནོ་
ག་ར་ེལ་འདོད་པ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེལ་དགག་པ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་པའྱི། ཆ་ཚང་མར་ཕྱི་ལ་ཕེབས་འགོ་
རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཐབས་ས་ོཔ་ོཞྱིག་རེད། རྣམ་འགྱུར་ཟེར་ནའང་རེད་ཚང་མ་སྟོན་པའྱི་སྣང་བ་ཞྱིག་ཤར་སོང། ད་ེདག་དེབ་ཐེར་ནང་
དུ་འཁདོ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་དནོ་ཚན་ ༤༩ པ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་སུ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཉུང་ཚད་ཅེས་ཡདོ་པ་རདེ། དང་པ།ོ 
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་དང་། དའེྱི་རྒྱུན་ལས་གཉྱིས་ཀར་སྱི་འཐུས་ར་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་འཛམོས་ན་ཚོགས་གཙ་ོཚགོས་
གཞོན་འསོ་བསྡུ་བ་རྒྱུའྱི་མཚནོ་རང་རང་གྱི་ལས་དནོ་བདེ་པའྱི་དབང་ཆ་ཡོད། འོན་ཀང་སྱི་འཐུས་ར་འབོར་དང་ང་ོཡོད་ཆ་བགསོ་
རྱིས་སྐོར་སྐབས། འཕྲསོ་ལྷག་སྐར་ཆ་བརྱི་མ་དགོས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཅའ་ཁྲྱིམས་དགོངས་དོན་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་



45 
 

པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་རྣམ་པས་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་མེད་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། 
ཚོགས་གཙོས་ད་ེནས་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་ནས་ལས་རྱིམ་མཇུག་
སངོ་བདེ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་བསྡུ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཆགས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་ཕག་སེལ་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་སོང་། ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་དེ་དག་བོད་མྱི་མང་གྱིས་འདེམས་བསྐོ་
བས་བཞག་པའྱི་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁརོ་ད།ེ གོས་སྟོན་ས། གོས་བསྡུར་ས། གོས་མཐུན་པའྱི་གནས་ཤྱིག་ལ་ངས་
ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། 

ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གོས་ཚོགས་ནས་ཕྱིར་ཐོན་གནང་རྒྱུར། ཚད་དང་བརྒལ་ནས་བ་ོཕམ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ནང་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་ཐུགས་ལ་བབ་པ་ཡངོ་གྱི་རདེ། མ་བབ་པའང་ཡངོ་གྱི་རདེ། ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་
དོན་ཚན་ཁ་ཤས་བསམ་བ་ོནང་མ་བབ་པ་ཡོད། ད་ེབགོ་གེང་དང་གོས་བསྡུར་བས་ནས་གོས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལ་བབ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ནས་ཕེབས་བསད་རྒྱུ་ད་ེདངོས་གནས་བ་ོཕམ་གྱི་རང་བཞྱིན་རེད། ད་ེང་
ཚའོྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་ཐབས་ས་ོཔ་ོརདེ་སྙམ། 

ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགག་བ་བསོན་རྒྱུ་གཙ་ོབོ་ནྱི། སོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་དགོས་དང་མྱི་
དགསོ་ཀྱི་ཐོག་ལ་རདེ། ད་ེནས་མར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། བསར་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་དགངོས་པ་ག་ར་ེཡོད་པ་ཆ་ཚང་མར་གསུངས་
རགོས། རྒྱུ་མཚན་ད་ེདག་ཟྱིན་བྱིས་གཉྱིས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐགོ བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེདག་སོན་ལ་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚོའྱི་སྙན་ལ་སྒྲནོ་གནང་དང་། ད་ེནས་དའེྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུངས་པ་ད་ེདག་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན། ང་ཚོས་
འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་གཞུང་འཛནི་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་རྒྱབ་སརོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཏག་ཏག་མ་བསད་པའྱི་སྐབས་འགལ་
ཟླ་ཚོགས་པའྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ང་ོརྒོལ་བས་ཏེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་འགན་ང་ཚོར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་། སྐབས་ད་ེདུས་
གསུང་ན་དའེྱི་ནང་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་དགངོས་པ་བསར་དུ་བཞེས་ནས། ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་གནང་བ་དང་གསུངས་པར་རྒྱུ་
མཚན་ཏན་ཏན་ཡང་དག་ཅྱིག་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས། སྐབས་མཚམས་ཁྲྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་
འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེདང་པ་ོརང་ནས་ད་ེའདྲ་གནང་རྒྱུ་ད་ེང་རང་
འདྲ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་བ་ོཕམ་བྱུང་། ༸རྒྱལ་བ་དགསེ་པའྱི་མཆདོ་འཕྲྱིན་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་མདེ་ངས་མྱི་ཤེས། 

ད་ེཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་དེའྱི་ཐོག་བགོ་གེང་དང་། གོས་བསྡུར། ད་ེནས་གོས་བསྡུར་ད་ེག་པར་སེབས་ཀྱི་
ཡོད་མདེ་གཟྱིགས་ཀྱིན་གཟྱིགས་ཀྱིན་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འཆར་ཟྱིན་ཚོགས་ཆུང་སྙན་ཐོའ་ིཐོག གཞྱི་རའྱི་སྙན་ཐོ་དེ་གོས་
ཚགོས་ནང་སེབས་པའྱི་སྐབས། འདདོ་བ་ོམ་ཁངེས་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སྒྲྱིག་གཞྱི་དརེ་ཡར་ཚུད་རྒྱུར་
དགག་པ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་དའེྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་བ་ོསུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དགག་བ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། རྒྱབ་
སརོ་གནང་རྒྱུ། གོས་ཚོགས་ནས་འག་ོརྒྱུ། ཚང་མ་ལ་ཐབོ་ཐང་ད་ེཡོད་པ་ཞྱིག་རདེ། འག་ོསྟངས་ཤྱིག་ཀང་ཡདོ་པ་ཞྱིག་རདེ། 

ཁ་ོལས་རྱིམ་བཏོན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཁྲྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་མག་ོའཚོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཏནོ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་
པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་ཁྲྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་དེར་བཞག་སྟེ། རྟེན་བཞྱིའྱི་མཇུག་ལྡོག་ནོར་སོད་པའྱི་ལས་ཀ་བས་པ་ཡྱིན་
ན། ད་ེནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདོད་པ་མ་ཁངེས་པ་ག་ར་ེབྱུང་ཞེས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་
འསོ་བསྡུ་སྒྲྱིག་གཞྱི་ད་ེལ་བསྒྱུར་བ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཡྱིན། གནས་བབ་ད་ེག་ནས་བྱུང་པ་རེད་ཅེས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལོའ་ིསྱིད་བྱུས་
གཉྱིས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག མདརོ་བསྡུས་ན། དག་དགའ་གཉེན་སྡུག་གྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ད་ེ
ཚོ་མ་ཡོང་བ་དང་། དགོག་རྒྱུ་ཆེད་དུ་འོས་བསྡུ་ད་ེལ་བསར་བཅོས་ཤྱིག་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་བསར་བཅོས་བེད་རྒྱུ་ཆེད་
ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་དགོས་ཞེས་ཏ་ེཐགོ་མའྱི་ཡོང་སྟངས་ད་ེའདྲ་རདེ། 

ད་ེཡྱིན་དུས། སྐབས་ད་ེལ་མྱི་མང་ཤུགས་ཆེན་པོས་འཚོར་སྣང་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བརོད་ན། འོས་གཞྱི་དང་
འསོ་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་དབ་ེཡོང་དུས། ད་ེབར་ཐག་རྱིང་པ་ོབྱུང་རྒྱུ་དང་། ད་ེབར་སྐབས་ལ་ཚོར་བ་དང་། མག་ོབད་ེསང་གྲུང་མང་
པ་ོཞྱིག་ལ་གོ་སྐབས་མང་པ་ོརག་འགོའ་ིའདུག ད་ེཡྱིན་ཙང་། ད་ེདགོག་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་ནས། མང་ཚོགས་དང་
གོས་ཚོགས་ར་བ་དེའྱི་ནང་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོསྟོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཙམ་མ་ཟད། ཁྲྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་མཁན་
རྒྱ་ཡོད་མཁན་མང་པསོ་དཔ་ེདང་། ལུང་དྲངས་ནས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་སནོ་འག་ོདང་། དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་གཅྱིག་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོ
ཐུབ་རྒྱུར་དགོངས་ཚུལ་དཔ་ེར་ཆནེ་པ་ོཕབེས་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐའོ་ིནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་
གཙ་ོསེལ་པོས་ལམ་སྟོན་གྱི་ནང་། ངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རང་དབང་ལ་ཐ་ེད་ོདང་མང་གཙོའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཐད་
ཀར་འགོ་རྒྱུར་དོ་ཕོག་འགོ་རྒྱུའྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གནང་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ད་ེབྱུང་པ་རེད། དེ་ག་རེ་རེད་ཞེས་པ་ཡྱིན་ན། 
སྱིད་སྱིའྱི་སནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱིའྱི་འསོ་བསྡུ་གཉྱིས་ཀ་དགསོ་པར་སྙམ་ཞྱིང་ཞསེ་ནས་ལམ་སྟོན་ད་ེགནང་འདུག ངས་ད་ེའགྱིག་
ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་སྱིད་སྱིའྱི་སོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་དགོས་སམ་མྱི་དགོས་ད་ེཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་
ནས་གངེ་སོང་ཤུགས་ཆ་ེཤོས་དང་། ཚོགས་ཆུང་ད་ེབཙུགས་དགསོ་རྒྱུའྱི་དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་ཆ་ེཤོས་ད་ེཐགོ་འགའོ་ིཡོད་པ་རདེ། 



47 
 

ད་ེཡྱིན་ཙང་། ལམ་སྟོན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བས་བསད་པ་དེ། འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག ད་ེཐོག་ལ་ད་དུང་བསར་ཞྱིབ་བས་ཏ་ེསར་ཡང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེའདྲའྱི་དགག་པ་རྒྱག་བཞག་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་རདེ། ཚགོས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱིས་
ལམ་སྟོན་ད་ེགཞྱི་ར་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡོད་པ་མ་རེད། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་
གྱིས་གོས་ཆོད་ད་ེལ་རྒྱབ་ལོངས་ཚང་མ་བསྣམས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ད་ེདུས་བགོ་གེང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོགཞྱི་ལ་
བཞག་པའྱི་སྟེང་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དབང་ཆ་ད་ེཚོགས་ཆུང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ངེས་པར་དུ་
ལམ་སྟོན་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བདེ་དགོས་པའྱི་ངསེ་པ་ཡོད་པ་མ་རདེ། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོརང་གྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོའདྱི་སྙན་སྒྲནོ་ཞུས་ཡངོ་
དུས། སྐུ་ལས་ཁག་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཚོགས་ཏེ་སྙན་ཐ་ོསྒྲུབ་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་ཚོར་བྱུང། ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་
བཙུགས་ཟྱིན་པ་དེ་ལ་རང་དབང་ཆ་ཚང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཇྱི་བས་དང་། དམྱིགས་
བསལ་སྙན་འགོད་གསུངས་རྒྱུ་དེའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་སོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་མྱི་དགོས་པར་དགོངས་ཚུལ་མུ་
མཐུད་ཡདོ་མུས་ལ་སོང་། གོས་ཚོགས་ནང་ཇྱི་འགབ་དགངོས་དཔད་གནང་དགསོ་གལ་གསུངས་དུས། ཚགོས་ཆུང་ནང་དུ་ཡང་
ས་ེཡང་སེ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་བཀའ་ཤག་ནས་ཚོགས་ཆུང་ལ་གནོན་ཤུགས་ཤྱིག་སེབས་བསད་པ་ཞྱིག་ཚོར་བྱུང་། བས་ཙང་ཚོགས་
ཆུང་ལ་སྐུ་ངལ་བྱུང་འདུག ད་ེགོས་ཚོགས་ཀྱི་དབེ་ཐརེ་ནང་དུ་འཁདོ་ཆདེ་དུ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 

གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་ལ་རང་དབང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་ལས་དོན་
གནང་དགོས་པ་བྱུང་ན། ཚགོས་ཆུང་ད་ེལ་སྐུ་ངལ་ཆནེ་པརོ་བྱུང་གྱི་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་
བའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐ་ོད་ེདག་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་ལ་སྐུ་ལས་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་ནས། ད་ེལྟར་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང། འདྱིར་
ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲ་བྱུང་འདུག ད་ེནས་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གོས་ཚོགས་ནས་ཕྱིར་ལོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ད་ེཆོག་གྱི་
རདེ། ད་ེལྟར་ལམ་སལོ་ཡདོ་པ་རདེ། 

ཡྱིན་ནའང་ད་ེལྟར་ཕེབས་དགོས་དོན་གང་ཡང་མྱི་འདུག གང་ལ་ཟེར་ན་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དགག་བ་ཡོད་མེད་གཟྱིགས་
རྒྱུ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེནས་བག་ོགེང་གནང་རྒྱུ་རདེ། བག་ོགེང་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་བག་ོགེང་ནང་དུ་ཆ་
ཤས་བཞེས་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ལྷུག་པ་ོབེད་ནས་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་མ་གཏོགས། ཐོབ་ཐང་ད་ེབཀའ་
བནོ་ཆ་ཚང་ལ་ཡདོ་པ་རདེ། 
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ད་ེདུས་ཐོབ་ཐང་བཞེས་ནས་ག་ར་ེགསུངས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པའྱི་རེས་ལ་ཕར་འགངས་
བེད། ཡང་ན་སོན་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་དགོས་མྱིན་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་འཁྱེར་ཡོང་རྒྱུ་སོགས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསུངས་
རྒྱུའྱི་གནས་འབབ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཐོབ་ཐང་ཡོད་དུས། ད་ེཡོད་བཞྱིན་དུ་གོས་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལ་འག་ོརྒྱུ་དེ། གོས་ཚོགས་ལ་གནོན་
ཤུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ལ་ད་ེའདྲ་གནོན་ཤུགས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་མ་འོངས་
པར་གོས་ཚོགས་ཚོགས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་སྱིད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང། དམྱིགས་
བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བགོ་གེང་བེད་བཞྱིན་པ་སོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་འོས་བསྡུའྱི་དགོས་མྱིན་གྱི་སྟེང་ལ་རང་
གྱིས་ཡྱིན་ནའང་ཚགོས་ཆུང་ལ་སྙན་ཐ་ོགཞྱིར་བཟུང་རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལ་ཟརེ་ན་ད་ལ་ོའསོ་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིར་བསར་
ཞྱིབ་ནང་དུ་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང། གཞྱི་རའྱི་སྒྲོམ་གཞྱི་ད་ེའགྱུར་བ་འགོའ་ིམེད་པ་ཞྱིག་ད་ེའདྲ་སེབས་འདུག ང་
རང་ཚའོྱི་མང་གཙའོྱི་སྒྲམོ་གཞྱིའྱི་ནང་འཆར་རྱིས་ཚོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་འདྱི་ད་ེའདྲ་མ་རདེ། 

ད་ེསོང་ཙང་སནོ་འགོའ་ིའོས་བསྡུའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་གྱི་ས་ོསོའ་ིའཐུས་མྱི་ཡར་བསྐ་ོགཞག་བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེགལ་ཆེན་
པ་ོབརྱིའྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་ས་ོསོའ་ིལུང་ཚན་གྱི་ཚགོས་པ་དང། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་སེར་གྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེས་ཡྱིན་ན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་ཁྲྱིམས་མཐུན་གྱི་ངོས་འཛིན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐབས་གོང་མས་འོས་
བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་དངུལ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་བཏང་མྱིན། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁྲྱིམས་མཐུན་གྱི་ངོས་འཛིན་
ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཆགས་དུས། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱི་
སྒྲམོ་གཞྱི་དང་ལམ་ལུགས་ལ་འགོའ་ིཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུག ད་ེའདྲ་འག་ོམ་ཆགོ་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། 

ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་དགོས་པ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་བདེ་ཆགོ་གྱི་རདེ་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་
ད་ལན་འོས་བསྡུ་བསར་ཞྱིབ་ཀྱི་ཏན་ཏན་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོའ་ིབཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་
གཟྱིགས་ནས། ལམ་སྟོན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རདེ་དྲན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་མ་
ཐུབ་པ་འདྱི། འོས་བསྡུ་གཅྱིག་རང་མ་གཏོགས་དགོས་ཞུ་མ་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེརྒྱུ་མཚན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་མྱི་མང་
གྱི་འཐུས་མྱི་ཡར་འདེམས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ེལ་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ། ད་ེནས་གཞུང་འབེལ་གྱི་
གཏན་འབེབས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཡར་མྱི་གངས་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བསམ་ཚུལ་
ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེས་ང་རང་ཚོའྱི་སོན་ལབ་ནའང་རེད། ད་ེབཞྱིན་ནོར་འཁྲུལ་ད་ེམ་འོངས་པར་མ་ཡོང་རྒྱུ་ཆེད་དུ་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་
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ཡོད། སྱིར་བཏང་འདྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་རདེ། ལམ་སྟོན་ད་ེའཁྲུག་ཆ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འདུག ཚོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ལགས་ནས། ལགས་ས།ོ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨ 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་འདྱི་ཁྲྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་དང་པའོ་ིཆདེ་བཙུགས་བོད་མྱིའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་
སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་བསོམས་དང། གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ། འོས་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་
ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་ང་ཚ་ོབག་ོགེང་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ག་ོསྐབས་བཞེས་མཁན་ལྔ་པ་ད་ེསྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེ
བརྟན་ལགས་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། བགོ་གེང་དེ་གང་འདྲ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག རེས་སུ་
བརོད་པ་དང་པའོ་ིསྟེང་དུ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བགོ་གེང་འགོ་བཞྱིན་པ་སོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་འོས་བསྡུ་ད་ེགལ་གནད་ཇྱི་ཙམ་ཡྱིན་པ་
དང། ད་ལྟའྱི་སྒྲོམ་གཞྱི་འདྱིའྱི་འོག་ལ་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་གོ་ཡོད་པ་ད་ེལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཡྱིན་ནའང་ཕག་སེལ་སྱི་
འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བ་ོཕམ་གྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་མར་ཐནོ་པ་ད་ེལ་ད་ེལྟར་གསུངས་སངོ། 

ང་ཚ་ོམང་གཙོའྱི་ལམ་ཐགོ་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གནད་དོན་འགྱིག་མྱིན་བྱུང་ཚ་ེམར་ཕྱི་ལ་ཐོན་རྒྱུ་འདྱི་སྱིར་ལྟ་ཚུལ་
གྱི་སྟེང་ནས་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དངསོ་ཡོད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ས་ོསོའ་ིཐོབ་ཐང་གཅྱིག་རེད། ད་ེས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེ
འདྲ་བྱུང་མོང་བ་རེད། ད་ེཡང་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ེལྟར་བྱུང་མོང་བ་རེད། 
དམྱིགས་བསལ་གྱི་གསར་པ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་གང་ཡང་མ་རདེ། 

ད་ེབཞྱིན་གལ་ཆ་ེཤོས་འདྱི་ང་ཚ་ོབཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་གཞྱིར་བཟུང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མང་མོས་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ལོང་བ་ཡྱིན་ན་
གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེས་གནད་དོན་ད་ེལྟར་བྱུང་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡང་ཕྱིར་ལ་ཐོན་ནས་གོས་
ཚོགས་ཚུགས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་སྟབས་མ་བད་ེབ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ད་ེ
ཡྱིན་ཡང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ད་ེས་ོསོའ་ིམང་གཙོའྱི་འགན་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་སོ་སོའ་ིངོས་
ནས་མོས་མཐུན་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་མར་ཐནོ་རྒྱུ་ད་ེལ་སྒྲོམ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ས་ོསོའ་ིདབང་ཚད་ཅྱིག་རདེ་དྲན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་
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ད་ལན་བཀའ་ཤག་མར་ཐནོ་པ་འདྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་ང་ོབ་ོཆགས་སོང། ཡྱིན་ནའང་ཁྲྱིམས་བཟོའ་ིལས་དནོ་ལ་ད་ོཕགོ་བཏང་ཐུབ་
ཀྱི་མ་རེད། དེ་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ངས་རེ་བསྐུལ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཁྲྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་འདྱི་ཉྱིན་གུང་ཞལ་ལག་གྱི་བར་
གསེང་གོང་བར་ལ་མཇུག་སྒྲྱིལ་གྱི་འདུག དེའྱི་རེས་ནས་ཚོགས་བཞྱིན་པའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཡྱིན་དུས། 
ད་ེལ་ཏན་ཏན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཡར་ལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་རེ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཏན་ཏན་ཕེབས་ཀྱིས་རེད་དྲན་གྱི་འདུག དེ་མྱིན་
བཀའ་ ཤག་གྱི་རྣམ་འགྱུར་གཅྱིག་སྟོན་པ་རེད། དེ་ལ་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་དེ་ལྟར་གནང་ཆོག་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་ལ་དམྱིགས་
བསལ་ཧ་ལས་དགོས་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་དེ་ས་ཡྱིན་ནའང་དེ་ལྟར་བྱུང་མོང་འདུག དེ་ལ་དགག་པ་བརྒྱབ་
དགོས་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ས་ོསོས་དབང་ཚད་བེད་སོད་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ི
ངསོ་ནས་ལངས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོད་ེསནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱིར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེདག་མར་སྙན་
གསན་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ག་ོསྐབས་གནང་བར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་ཁྲྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་དང་པོའ་ིསྟེང་དུ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་དང་པོ་དེ་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་འཆར་གསུངས་མཁན་ཡོད་ན་ཕག་བརྐྱང་རོགས་
གནང། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཚོགས་ཆུང་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར་གནད་འགག་ག་ར་ེའདུག སྱིར་ཚོགས་མྱི་གསུམ་ལས་ཡོད་
པ་མ་རདེ། འགན་གང་འདྲ་བཞེས་མྱིན་གྱི་སྟེང་ལ་སམེས་ཁྲལ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཡང་དྲྱི་བ་མར་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། 
 དང་པ་ོད་ེདོན་ཚན་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པ་ད་ེཕྱིར་བསྡུ་གནང་བའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་གསུངས་རོགས་
གནང། ད་ེལྟར་སར་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཕྱིས་སུ་ཕྱིར་བསྡུ་བེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྟེང་ལ་གསལ་བཤད་ཞྱིག་གནང་རོགས་
གནང། 
 ད་ེནས་དནོ་ཚན་བཅ་ོབརྒྱད་པའྱི་ནང་གསེས་ལྔ་པའྱི་ཁ་པ་ད་ེཁྲྱིམས་ཁང་ངམ། སན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་རྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་
པར་གསལ་བསྒྲགས་བས་ཟྱིན་པ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད། སན་པ་ཚད་ལྡན་གྱི་རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པ་གསལ་བསྒྲགས་བེད་རྒྱུའྱི་ལམ་
ལུགས་སོལ་ད་ེའདྲ་ཡོད་མེད་མཁྱེན་ནམ། ད་ེལྟར་བེད་སོལ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྲྱིམས་ཁང་ནས་མྱི་ཐག་
གཅོད་བདེ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སན་པའྱི་ངསོ་ནས་ནད་པ་ལ་ན་ཚ་འདྱི་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་བསྒྲགས་བེད་དགོས་པའྱི་ལུགས་
སོལ་ད་ེའདྲ་ངས་རྒྱུན་ལོན་གྱི་སྟེང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ཟག་ཞྱིག་གྱི་ན་ཚ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེའདྲ་གསུངས་རྒྱུའྱི་
ལམ་སོལ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་བཞེས་གང་འདྲ་གནང་མྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་གསལ་
བཤད་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཅྱིག་ད་ེཡྱིན། 
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 ད་ེནས་གསར་འཇུག་དནོ་ཚན་ ༢༤ པའྱི་ནང་གསསེ་ ༡༠ གསར་འཇུག་ད་ེརདེ་འདུག  སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་གཞུང་
འབེལ་ཕུད་པའྱི་གཞན་སྦྱར་མྱི་ཆོག་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ག་ར་ེཐུག་མྱིན། དེའྱི་གསལ་བཤད་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གང་ལ་ཟེར་ན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་མྱིན་པའྱི་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པར་བརྟེན། སྦྱར་རྒྱུ་སྦྱར་གྱི་འདུག ལག་བསྟར་བེད་
ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་དུང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ད་ེའདྲ་བེད་ཡོང་དུས་གནད་འགག་དང་། དབ་ེའཚམས་གང་འདྲ་ཕེ་ཡྱི་ཡོད་མེད། 
དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་ཀྱི་སྟེང་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ངས་གནད་འགག་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་
དགངོས་ཀྱི་འདུག 
 ད་ེནས་དོན་ཚན་ ༣༡ པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ པ་དེའྱི་ནང་ལ་བསུབ་དཀའ་བའྱི་སྣག་རྱིས་ཤེས་པ་འདྱི་གལ་སྱིད་བསུབ་
ཐུབ་མཁན་ད་ེའདྲ་བེད་སོད་བཏང་ནས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེབརྱི་མེད་འག་ོཡྱི་རེད། གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད། བསུབ་དཀའ་བ་ཟེར་
དུས་ད་ེམྱིན་གཞན་པ་ཚགི་ད་ེའདྲ་བེད་སོད་བཏང་ན་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེལྟར་ཚང་མ་བསུབ་དཀའ་བ་རག་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དམ་སྙམ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་
དའེྱི་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ། དགོས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། 
 དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག སནོ་ལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ཤོག་གངས་ ༢༣ གྱི་དང་པོའ་ིདྲུག་པ་ནང་གསེས་གཉྱིས་པ་
རང་ལོ་ ༣༥ ཧྱིལ་པ་ོལོན་པ་ཟེར་རྒྱུ་དེ། ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་འོས་བསྡུས་སྒྲྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསེས་
གཉྱིས་པ་རང་ལ་ོ ༣༥ ཧྱིལ་པོར་ལོན་པ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ། སྒྲྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་བའྱི་རང་ལ་ོཞུ་བ་རྣམས་ད་ོབདག་
དང་བང་དཔ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ལ་ར་འཛནི་ཞུ་དགསོ་ཞེས་འཆར་འཕུལ་ཞུས་ཡོད་ཀང། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་དནོ་
ཚན་ ༡༡ པའྱི་ནང་ལ་ད་ེམྱིན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་རང་ཕ་ོམ་ོརང་ལ་ོབཅ་ོབརྒྱད་ཧྱིལ་པོར་ལོན་པ་ཡན་ཞསེ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁྲྱིམས་སྒྲྱིག་
ཁག་ཟེར་བའྱི་རང་ལོ་ཞེས་པ་རྣམས་དོ་བདག་གྱི་དང་བང་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་ལ་ར་འཛིན་བ་དགོས་པ་ཞེས་འགོད་ཐུབ་ཚེ་
ཁྲྱིམས་སྒྲྱིག་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པའྱི་དག་ེམཚན་དང་ལྡན་པར་མཐོང་བས་ད་ེལུགས་གོས་ཚོགས་ནས་དགངོས་པ་བཞསེ་དགསོ་པའྱི་
རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གལ་སྱིད་བཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་ཚགི་འདྱི་བཅུག་ཚ་ེ(༡༡།༢༧།༠༥)ཟེར་བ་དེ། ཕལ་ཆེར་ཚོགས་ཆུང་ལ་
བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལན་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡནཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་ཐོག་ནས། 
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་བཏོན་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐོག་ནས་བཅའ་ཁྲྱིམས་ལ་བསར་བཅོས་ད་ེའདྲ་བསྣམས་ཕེབས་ཡོང་
གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་གལ་སྱིད་དེ་འདྲའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་སོང་དང་སྱི་
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འཐུས་ཀྱི་འསོ་ཆོས་ཀྱི་ནང་ལ་ཁ་སྣོན་དང་གསར་འཇུག་འདྲ་བོ། གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ལ་རང་རྐྱ་འཕེར་བ་དང་། བོད་ཀྱི་
རྱིགས་རུས་གཙང་མ་ཡྱིན་པ་ཞསེ་པ་ད་ེའདྲ་ནང་དུ་འཇུག་རྒྱུའྱི་དགངོས་པ་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་དོན་ཚན་ ༣༩ པའྱི་ནང་གསེས་དྲུག་པ་དེ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆོས་ཞེས་པ་ད་ེཕལ་ཆེར་ཚོགས་
ཆུང་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བདེ་མ་ཡྱིན་པ། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བདེ་
ཅེས་པ། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་། གཤམ་འོག་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་སྱི་ཞུ་སྒྲུབ་བཞྱིན་པའྱི་གཏན་འཇགས་ལས་
བེད་དང་། ཆོད་གན། དམྱིགས་བསལ་ལས་བེད་བཅས་ལ་ག་ོདགོས་ཤྱིང་། ཞེས་པ་ད་ེག་རང་རེད་འདུག དེར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ལ། གཏན་འཇགས་ལས་བེད་དང་། ཆོད་གན། དམྱིགས་བསལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་། 
ས་གནས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་གྱི་ལས་བེད་ད་ེཚ་ོགལ་སྱིད་སྱི་འཐུས་ལ་བཞེངས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་
པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེབཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེརྱིང་གནད་དོན་ཡ་མཚན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་
ནས་ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚ་ོཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོགསུམ་གྱི་ཐོག་
ནས་འགན་ད་ེའཁྱེར་གྱི་ཡོད། ད་ེདག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ལན་ཏག་ཏག་ཐབེས་མྱིན་མྱི་ཤེས། གང་ལ་ཟརེ་དུས་གནད་དནོ་དའེྱི་
སྟངེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་དགངོས་ཚུལ་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། གནད་དནོ་གཅྱིག་གྱི་སྟངེ་ནས་མར་ལ་ཕེབས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དང་
པོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དྲྱི་བ་ད་ེཚ་ོལ་ལན་མ་ཞུས་གོང་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ང་ོབ་ོཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་
ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 
 ད་ེཡང་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང། ད་ེདག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚིག་ད་ེདག་བསྡུར་ནས་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་ཆགས་མྱིན་མྱི་ཤེས། 
འདྲ་ེམ་རྱིག་གོང་ནས་བཟློག་པ། ར་ོམ་རྱིག་གོང་ནས་འཕ་ོབ། ཟེར་བ་ལྟར། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་དང་པ་ོསྱི་འཐུས་ཀྱི་གོས་
ཚགོས་ནང་ལ་བག་ོགེང་བདེ་ནས་སོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་དགོས་མྱིན་གྱི་ཐག་མ་བཅད་གོང་ནས་བསོ་ཚར་སོང། ད་ེལ་
བདེ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དངསོ་གནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ནང་ལ་ཆ་ེམཐོང་ལྡན་པ། ད་ལ་ོབཀའ་ཤག་
གྱི་གྲུབ་ཆ་ད་ེལ་ོཉྱི་ཤུ། སུམ་ཅུ། བཞྱི་བཅུ་ད་ེའདྲ་ལ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མངོ་བ། ད་ེབཞྱིན་ཁྲྱིམས་དང་
སྒྲྱིག་གཞྱི་མཁྱནེ་རྒྱ་ཡོད་མཁན་ཤ་སྟག་ཡྱིན་དུས། མཁྱནེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ལ། ད་ེབཞྱིན་གཟྱིགས་བཞྱིན་ཡདོ་པ་རདེ། གསན་ནས་
བཞུགས་ཡོད་ཀྱི་རདེ། དངསོ་གནས་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་ཐུགས་འདདོ་མ་ཁངེས་པ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་དནོ་
ཚན་ད་ེདག་ཏག་ཏག་བཀག་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་རེས་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཡང་བཙུགས་དགོས་པ་མ་རེད། དེ་ཡང་སུ་གཅྱིག་གྱི་བེད་
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དགསོ་པ་མ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱི་ནང་དུ་ཡར་ཚགོས་ནས་མར་བྱིས་ནས་དབེ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བཟ་ོབཅསོ་
གོས་འཆར་འདྱི་ད་ེའདྲ་བདེ་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ། ད་ེའདྲ་མ་བས་པར་བརྟནེ་ཚརོ་སྣང་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་གསུངས་པ་དང་འབལེ་ནས། དང་པ་ོད་ེསྱིར་བཏང་གྱི་དནོ་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པ་སྐརོ་ད་ེ
སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ངས་ཤེས་ཚོད་ནང་བཞྱིན་བས་པ་ཡྱིན་ན། 
དང་པོ་གོས་ཚོགས་མར་རྱིམ་ཕེབས་ཡོང་དུས་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་སེབས་ཏེ། ད་ེལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་
བཞྱིན་དགོས་འདུག་ལབ་ནས། ཚོགས་གཙོས་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་རེད། ང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བསམ་སྟངས་ད་ེལྟར་རདེ། 
མ་གཏོགས་པའྱི་ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་གོང་ནས་ད་ེནས་སྙན་ཐ་ོའག་ོལོང་མེད་པ་ཚོགས་གཙོས་ཕར་ནས་འཁྱེར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན་པ་ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚསོ་ངོས་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་མེད། 
 དནོ་ཚན་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པ་ད།ེ སྱིར་བཏང་སནོ་མ་ང་ཚ་ོབཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་བསར་བཅོས་
ཐངེས་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་པ་མ་གནང་གོང་ལ། རང་དབང་ཅན་གྱི་ས་ེཚན་ཁག་ནང་ནས། དམྱིགས་བསལ་གྱི་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ད་ེལ་མ་
འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་ད་ེནས་ནམ་རྒྱུན་རང་དབང་ཅན་གྱི་སེ་ཚན་ད་ེཚ་ོརང་དབང་བསད་ཡོད་
མྱིན། དེའྱི་སྐོར་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེདུས་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་འསོ་བསྡུལས་ཁང་ད་ེལ་
དམ་བསྒྲགས་བས་བཞག་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག དཔེར་ན་ལས་བསོམས་ད་ེཚ་ོ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་འཁྲྱིད་དང་འཛནི་སོང་གྱི་འགན་འཛནི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཡར་སྙན་གསོལ་ཞུ་དགསོ་པ་དང། མ་ཟད་བདོ་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལའང་ལས་བསོམས་སྙན་གསན་ཞུ་དགོས་པ། གཞན་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་དང་། འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་
གྱིས་མ་དགོས་པ། ད་ེལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་ཡང་སོན་མ་འདུག ད་ེམར་བཀོག་པ་རེད། ད་ེབཀོག་རེས་ཀྱི་འཕྲོས་འཛར་འདྱི་ཡྱི་
གནས་སྟངས་འདྱི་ལྷག་བསད་འདུག ད་ལྟ་སྱིར་བཏང་ང་ཚསོ་བཅའ་ཁྲྱིམས་བསར་བཅོས་ཐངེས་ ༢༥ པ་བདེ་ཚར་དུས། ཁྲྱིམས་
དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཆནེ་པ་ོད་ེབས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ། ལས་བསམོས་ད་ེཚའོྱི་གནས་སྟངས་ཟརེ་ནའང་འདྲ། དནོ་དག་
མང་པ་ོགཅྱིག འདྱིར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེརེས་སུ་མ་བཟོས་རང་བཟ་ོཆགས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རང་དབང་
ཅན་གྱི་ས་ེཚན་གཞན་པ་གཉྱིས་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་གཅྱིག འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སོན་མའྱི་འཕྲ་ོཞྱིག་ལྷག་བསད་ཡོད་དུས། 
གནས་སྟངས་འདྱི་ལྷག་བསད་འདུག རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་ཕར་ཐནོ་དགོས་ན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་སྙན་གསེང་ཞུ་དགསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་འདུག གཞན་པ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་དང་། སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ལ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚོར་གོང་
གྱི་གནས་སྟངས་དང་ད་ེའདྲ་བས་ན། གུང་གསེང་གྱི་འབེལ་བ་ད་ེརེད་དཱ། གཞུང་འབེལ་གྱི་ལས་དོན་མྱིན་པར་སོ་ས་ོགུང་གསེང་
ཞུ་དུས་ཀང་། ཟླ་བ་གཅྱིག་ལྷག་ཞུ་དགོས་ཡདོ་ན་ཡར་ཞུ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ད་ེམྱིན་གྱི་ད་ེཚ་ོས་ོསོས་ཞུ་ཆགོ་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། 
 ད་ེའདྲ་བེད་དུས་ད་ལྟ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ད་ེག་ར་ེབེད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། དབུས་འོས་བསྡུ་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་
གྱིས་ ༢༠༡༡ ནས་བཟུང་སྟ་ེད་ལྟའྱི་བར་དུ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་གྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་ཉྱིན་གཅྱིག་ཀང་ཞུས་མྱི་འདུག 
འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ཆ་ཚང་དགོངས་པ་ཞུས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་ག་དུས་
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ཐནོ་ཐནོ་རདེ་འདུག འསོ་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་གྱི་མྱིང་ཐགོ་ནས་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་ཐནོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ལས་འགན་མཉམ་དུ་བསྐོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། གསོལ་ཕོགས་དང་ཚང་མ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཁང་གྱིས་གནང་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཉྱི་མ་རེ་རེ་བཞྱིན་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་ཐོན་
དགསོ་ན་ཞུ་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མ་མཐངོ་དུས་ང་ཚསོ་ཕྱིར་བསྡུའྱི་འཆར་འབུལ་བས་པ་རདེ། 
 ད་ེནས་དོན་ཚན་ ༡༨ པའྱི་ནང་གསེས་ ༥ པ། ཁྲྱིམས་ཁང་ངམ་སན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པར་གསལ་
བསྒྲགས་བས་ཟྱིན་པ་ཞསེ་པ་ད།ེ སན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེངས་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཅེས་གསལ་
བ་ོབདེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་བཅུག་དནོ་ད་ེབཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་སོན་མ་ནས་བཅུག་བཞག་འདུག 
ད་ེདུས་ནས་ཤེས་ཡོད་ནའང་འདྲ། མེད་ནའང་འདྲ། བཅུག་བཞག་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཆེད་དུ་ཡར་
བཅུག་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། གནང་གྱི་ཡོད་མདེ་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཅསེ་ད་ེགསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དོན་ཚན་ ༢༤ པའྱི་ནང་གསེས་ ༡༠ པ། གསར་འཇུག འདྱི་ད་གྱིན་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་
གསུངས་པའྱི་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་། བཀའ་ཤག་ཟུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་ཕུལ་བའྱི་འཆར་ཟྱིན་ནང་ལ་གསལ་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
ཀྱི་འདུག འཆར་ཟྱིན་ནང་ལ་གསལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེལ་དགོན་སེ་ཁག་དང་། སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་ཀ་ལ་ད་ེའདྲ་བེད་ཆོག་གྱི་མེད་
ཅེས་བྱིས་གནང་འདུག རསེ་སུ་ང་ཚསོ་སབོ་གྲྭ་ཟརེ་བ་ད་ེགཙ་ོབ་ོད་ལྟ་ཁངོ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བག་ོགེང་བྱུང་སངོ། སོབ་
གྲྭའྱི་ནང་ལ་ལས་བདེ་ཡོད་པ་རདེ། དག་ེརྒན་ཡང་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་དུས། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ཆ་ེཤོས་ཞྱིག་བས་ན་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གནས་
སྟངས་ལ་འག་ོདགསོ་དུས། སོབ་ཕྲུག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཀླད་པ་སོགས་འདྲ་མྱི་འདྲ་མ་བསྐྲུན་པའྱི་ཆདེ་དུ། རྒྱ་ཆ་ེས་
ནས་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་སནོ་མ་བཞག་བཞག་པ་ད་ེང་ཚསོ་ཚུར་ཕདེ་ཀ་ཙམ་ཞྱིག་འཐནེ་བཞག་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བསུབ་དཀའ་བའྱི་སྣ་རྱིས་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག འདྱིར་སྱིར་བཏང་གྱིས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་གཅྱིག་འདུག 
ངས་ཨྱིན་ཇྱི་མྱི་ཤེས་དུས་ད་ེལ་ངོས་འཛིན་བས་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའོས་
བསྡུ་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛནི་མཆགོ་ལ་གསུང་པ་ཡྱིན་ན་ལས་ས་པ་ོརག་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། གང་སར་ནས་རག་གྱི་མ་རདེ་གསུང་གྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་བསུབ་དཀའ་བའྱི་སྣག་རྱིས་ཟེར་བ་ད་ེལ་ངོས་འཛིན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོརེད། ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟ་འཕྲལ་སེལ་བསུབ་མྱི་ཐུབ་པ་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་པ་ལས། རྒྱུ་ཆ་ད་ེག་རང་མ་བས་ན་མེད་ཟེར་བ་ད་ེའདྲ་ཅྱི་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དའེྱི་འགོ་ད་ེན་ང་ཚོས་དནོ་ཚན་ ༣༤ པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ པའྱི་གསར་འཇུག་ཁ་པ་ད་ེ
ལ། ང་ཚོས་འོག་ལ་ཐྱིག་ཅྱིག་རྒྱག་རྒྱུ་ལུས་འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ཚིག་གསར་འཇུག་བས་པ་ཚང་མ་ལ་དང་པ་ོམཐུག་པ་ོ
དང་། དེའྱི་འོག་ལ་ཡང་བསར་ཐྱིག་ཅྱིག་འཐནེ་ནས་མཁྱེན་རྟགོས་ཡོང་ཕྱིར་བཟསོ་ཡོད་པ་རེད། དནོ་ཚན་དང་ད་ེདག་དང་པ་ོནས་
མཐུག་ཡྱིག་ད་ེཡྱིན་བསད་དུས། འཁྲུག་མྱི་འག་ོབའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་པ་དང་། རང་མོས་འོས་འདེམས་སུར་བདེ་མྱི་མྱིང་དང་འོས་ཐམ་
ཞསེ་པ་ཞྱིག་འདུག དའེྱི་འགོ་ད་ེན་ཐྱིག་ཅྱིག་འཐནེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེརདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ད་ེནས་དནོ་ཚན་ ༣༩ པའྱི་ནང་གསསེ་དྲུག་པ་ད་ེལ་ལས་བདེ་ཀྱི་སྐརོ་ལ་གསུངས་པ་རེད། ད་ེལ་འདྱི་ལྟར་བདེ་དགསོ་
པ་རེད་ཅེས་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་ར་ེར་ེབཞྱིན་བེད་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག སོན་མ་ཡང་དང་པ་ོཁེ་ཡོད་ལས་འཛིན་མ་
ཡྱིན་པ་ཞསེ་པ་ད་ེརདེ། ད་ེནས་མར་ཡངོ་དུས་ན་ནྱིང་ང་ཚོས་སྐབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་གོས་ཚགོས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ། 
སྒྲྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་ཅེས་པ། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དབུས་དང་། གཤམ་འོག་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་སྱི་ཞུ་སྒྲུབ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་བེད་ཡོངས་ལ་ག་ོདགོས་ཤྱིང་། ཞེས་པ་ད་ེདུས་བསམ་
བ་ོད་ེབཏང་བ་རེད། ད་ལྟ་གཙ་ོབོ་འདྲ་ད་ེང་ཚོས་གཅྱིག་དོན་དག་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ལས་ཀ་མཉམ་དུ་
བེད་ནས་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་སོགས་གང་ཞྱིག་ཏུ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚོའྱི་མཉམ་དུ་འགོ་སོད་མཁན་ད་ེཚོར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། 
དེར་ཞྱིབ་ཕྲ་ཐག་གཅོད་འདྱི་འདྲ་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ལབ་པ་དང་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་གསལ་
ཡོད་པ་རེད། ཡང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དནོ་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་མར་སེབས་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་མ་
རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་འབེལ་བ་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྱིད་སངོ་གྱི་འོས་ཆསོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ལ་བཅའ་ཁྲྱིམས་ལུངས་འདྲནེ་བས་ཏ།ེ ད་ེ
ནང་བཞྱིན་གྱིས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ད་ེཚོའྱི་འོས་ཆོས་ལུངས་
འདྲེན་ཞུས་ནས་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་སྱིད་སོང་ལའང་ཚང་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཅེས་པ་ད་ེང་ཚོས་ལུངས་འདྲེན་ཞྱིག་
བས་ནས། བཅའ་ཁྲྱིམས་ལ་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དང་མཉམ་དུ་སེལ་ནས་ད་ལྟ་གཅྱིག་གསུངས་སོང་བ། ད་ེསྱིར་
བཏང་གོས་ཚོགས་ཚགོས་མྱི་རྣམ་པས་མ་མཁྱནེ་པ་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ཀང། ངས་ཞུ་རྒྱུར་དགོངས་འཆར་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ག་ར་ེ
གསུང་པ་ཚང་མར་ཚོགས་གཙོ་བརྒྱུད་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ལ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པས་ཀང་ད་ེལུགས་
དགངོས་བཞེས་གནང་ནས་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་སུས་བསྣམས་ནའང་འགྱིག་གྱི་རདེ་ཅསེ་དྲན་གས་ོཞྱིག་བདེ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཚིག་བརོད་ཅྱིག་ལ་ས་ོསོའ་ིདོགས་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༦༽ པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ པའྱི་
ཚགི་བརདོ་གསར་པའྱི་ནང་"རང་ལ་ོགསུམ་ཅུ་ས་ོལྔ་ཧྱིལ་པ་ོལནོ་པ།" སྒྲྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་བའྱི་རང་ལ་ོཞསེ་པ་རྣམས་
ད་ོབདག་ས་ོསོའ་ིདང་བང་དཔ་དངུལ་ལག་དབེ་ལ་ར་འཛནི་བ་དགསོ། གཞྱི་རའྱི་འདྱི་ག་རང་ཡག་པ་ོའདུག་སྟ།ེ "སྒྲྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་
ནང་གསལ་བའྱི་"ཞསེ་གསུང་པ་ཡྱིན་ན། སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གསལ་བསད་པ་ཡོངས་ལ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། རྣམས་ཟརེ་བ་འདྱི་
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དགོས་ཀྱི་ཨ་ེཡོད་དམ་སྙམ་པ་ཡྱིན། སྒྲྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་གསལ་བའྱི་རང་ལ་ོཞསེ་པ་ད་ོབདག་གྱི་དང་བང་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་
ལ་ར་འཛནི་བ་དགསོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། འདྱི་གཅྱིག་དྲན་སངོ། 
 ད་ེནས་དནོ་ཚན་ ༩༽ པའྱི་ ༡༠ པའྱི་ནང་ལ་སབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་གཞུང་འབལེ་ཕུད་ད་ེམྱིན་ཡུལ་མྱི་དང་ས་ེབ་ོསུ་ཐད་བཅས་
ནས་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག འདྱིར་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གསུང་ན་གང་འདྲ་ཡོད་དམ་སྙམ། སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་གཞུང་འབེལ་ཕུད། ད་ེམྱིན་ཡུལ་
མྱི་དང་། སེ་བ་ོསུས་ཀང་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་དྲྱིལ་བསྒྲགས་དང་ཞེས་གསུང་པ་ཡྱིན་ན། ཚིག་སྦྱོར་ཏོག་ཙམ་བད་ེབ་མེད་
དམ་སྙམ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སྒྲནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དོན་ཚན་ ༦༽ པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ པ་རང་ལོ་གསུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ཧྱིལ་པ་ོལོན་ཞེས་པ་འདྱི། དང་
བང་དཔ་དངུལ་ལག་དབེ་ལ་ར་འཛནི་བ་དགསོ་ཞསེ་པ་དརེ། གལ་སྱིད་འདྱི་ང་ཚའོྱི་དང་བང་དཔ་དངུལ་ལག་དབེ་མང་ཆ་ེབ་བཟ་ོ
བའྱི་སྐབས་སུ་ལོ་གསུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་མ་གཏོགས། ཟླ་ཚེས་འདྱི་དག་མེད་པ་རྣམས་ལ་ར་འཛིན་ཇྱི་ལྟར་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་
བཀའ་འདྲྱི་གནང་འདདོ་བྱུང། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་འདྱི་ལ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག དོན་ཚན་སོ་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསེས་དྲུག་པའྱི་ ཀ༽ པ་དེར། 
ས་གནས་སོ་སོའ་ིའོས་བསྡུ་ཟྱིན་རེས་ཆུ་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱིའྱི་རེས་སུ་མ་གཏོགས་གངས་བཤེར་མྱི་ཆོག འོན་ཀང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཟེར་བ་འདྱི་རེད། ད་ེནས་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིའོས་བསྡུ་ཟྱིན་རེས་ཆུ་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་ལབ་ཡོད་སྐབས། སྱིར་བཏང་
གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་པ་འདྱི། ནམ་རྒྱུན་ས་གནས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ད་ེརྱིང་འསོ་བསྡུ་བདེ་ད་ེད་ེརྱིང་གངས་བཤེར་བས་ནས་བཀམ་
རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ལ་དགོངས་ཀྱི་མེད་དམ་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ད་ེརྱིང་ཞོགས་པ་ས་མ་ོནས་འོས་བསྡུ་
བེད་ཚར་རེས། འོས་བསྡུ་ཟྱིན་པ་དང་མཉམ་དགོང་མ་ོཕྱི་བ་ོཆགས་འག་ོབ་དང་། དབུས་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ནས་དགོང་མ་ོཆུ་
ཚོད་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་ཆགས་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོའོས་བསྡུ་ཟྱིན་པའྱི་རེས་ནས་
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ཆུ་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་ཟརེ་དུས། དེའྱི་སང་ཉྱིན་ནམ་ཉྱིན་གཉྱིས་པ་དརེ་འོས་བསྡུ་ཞྱིབ་བཤེར་བ་རྒྱུ་མེད་པ་འདྲ་བ།ོ དའེྱི་བར་ཉྱིན་མ་
གཅྱིག་བཞག་ནས་ད་ེའཕ་ོའགྱུར་འདྲ་འགོ་བསད་ཡོད་པ་གོ་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུངས་
དགསོ་ཀྱི་འདུག 
 ད་ེནས་དོན་ཚན་བཞྱི་ཅུ་ཞ་ེབདུན་པའྱི་ནང་གསེས་ལྔ་པ། བསར་བཅོས་ནང་ལ། གལ་ཏ་ེས་ེབ་ོགང་ཞྱིག་སྱིད་སོང་ངམ། 
སྱི་འཐུས་འོས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་འོས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་ཡོད་ན། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ད་ོབདག་ལ་ཁྱེད་རང་ག་པར་བསད་
ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ནས་འདྲྱི་དགོས་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེརེད། སྱིར་བཏང་འོས་བསྡུ་སྒྲྱིག་གཞྱི་ཁ་ོརང་ནང་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
གལ་ཏ་ེས་ོཔ་ོགང་ཞྱིག་ཐོབ་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་འསོ་གཞྱིའྱི་ཁངོས་ཡོད་ན། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་ཐབོ་ཁུངས་ད་ེགཉྱིས་
ཀྱི་ཐབོ་ཁུངས་གང་གྱི་ནང་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར། ད་ེའདྲ་ལབ་དགོས་དནོ་ག་ར་ེཡྱིན་ཟརེ་ན། དཔརེ་ན། ཁག་ཅྱིག་ཆོལ་ཁ་དང་། ཆོས་
བརྒྱུད་གཉྱིས་ཀ་ནང་ཡོད་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁྱོད་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་གང་གྱི་ནང་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཟརེ་བའྱི་སྐད་ཆ་ད་ེའདྲྱི་
རྒྱུ་རེད། 
 སྒྲྱིག་གཞྱི་གསར་པའྱི་ནང་ནས་ག་ོསྟངས་ལྟར་བས་ན་ཁྱོད་སྱིད་སོང་ངམ། སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀའྱི་འསོ་གཞྱི་ནང་ཡོད་ན། 
ཁྱོད་སྱིད་སོང་ངམ། སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ལས་གང་ལངས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་པ་ལ་ག་ོའག་ོན། ག་ོབ་ལོག་པ་འག་ོབཞག་གྱི་འདུག ད་ེམྱིན་
ན། སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་ཁུངས་གཉྱིས་སུ་ཡོད་པ་དང་། སྱིད་སོང་གྱི་ཐོབ་ཁུངས་གཉྱིས་ཟེར་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ག་ོབ་ཏག་ཏག་མ་ཆགས་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུ་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་པའྱི་ནང་གསེས་༼༡༠༽ གསར་འཇུག་ནང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་གཞུང་
འབེལ་ཕུད་ད་ེམྱིན་འོས་མྱི་དང་སེ་བོ་སུ་ཐད་བཅས་ནས་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་དྲྱིལ་བསྒྲགས་དང་། གཏམ་བཤད། ཡྱིག་ཆ་
འགེམས་སེལ་བཅས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་བེད་མྱི་ཆོག  སོབ་གྲྭ་ཟེར་བ་ད་ེཏོག་ཙམ་གསལ་པོར་ཆགས་ཐུབ་ན་
ཡག་པ་ོའདུག སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གཞྱི་རྱིམ་དང་མཐ་ོརྱིམ་བཅས་ཡོད་པ་རེད། མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གཞནོ་སེས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ོ ༡༨ 
བརྒལ་ཚར་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་འོས་བླུགས་རྒྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་མང་གཙའོྱི་གསལོ་རས་གནང་བཞག་ཡོད་དུས། མཐ་ོརྱིམ་སོབ་
གྲྭའྱི་ནང་འོས་བསྡུ་དང་འབལེ་པའྱི་དྲྱིལ་བསྒྲགས་བེད་མྱི་ཆོག་ཟརེ་ན་གང་འདྲ་ཡོད་ན། ད་ེའདྲ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་མང་གཙ་ོལ་ད་ོཕོག་
འག་ོརྒྱུ་མེད་དམ་སྙམ། གནས་སྟངས་གཞན་པ་ཞྱིག་སོན་མའྱི་འསོ་བསྡུ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བྱུང་བ་རེད། མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭ་
ཁག་གྱི་ནང་དང་པ་ོའོས་མྱི་ཞྱིག་ཕེབས། འོས་མྱི་ད་ེཕེབས་ཚར་པའྱི་རེས་ལ་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་ནང་ལ་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་བཟ་ོབ་
རདེ་བསམ་སོང་། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟནེ་ནས་མེད་པ་ཆགས་པ་རདེ་བསམ་སོང་། མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་འསོ་བསྡུ་
དྲྱིལ་བསྒྲགས་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་ད་ེཐེངས་ག་ཚོད་ལ་བས་མྱི་ཆོག་ཟེར་བ་
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འདྱི་འག་ོསྟངས་ཞྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ཐེངས་གཅྱིག་ལྷག་མ་གཏོགས་བས་མ་ཆོག མང་པ་ོཡོང་ན་སོབ་སྦྱོང་ལ་གནོད་ཀྱི་རེད། 
ད་ེཏགོ་ཙམ་གསལ་པོར་ཆགས་ན་ཡག་གྱི་རེད་བསམ་སོང་། གཞྱི་རྱིམ་ནང་ལ་མེད་པ་བས། མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭ་ནང་ལ་དགོས་པ་
ཞྱིག་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འསོ་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དནོ་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསསེ་༼༢༽ཚགི་བརོད་གསར་པ་ནང་ལ་ཚིག་བཅོས་གསུངས་པ་རདེ་
ད།ེ ད་ལྟ་འདྱི་ལ་བརདོ་པ་དང་པ་ོའག་ོབསད་ཡོད་པ་རེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་འག་ོཡྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། ཚགི་བརོད་ད་ེཚ་ོསྐབས་
ད་ེདུས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད། དང་བང་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་ལ་ཟླ་ཚེས་མེད་པ་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ད་ེའདྲ་
ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་བ་ོཞྱིག་མྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོང་མ་སྐབས་ལ་ཟླ་ཚེས་གསལ་པོར་མེད་ན། ལ་ོསྟོད་ལ་སེས་ཡོད་ན། 
ཟླ་དང་པོའ་ིཚེས་གཅྱིག ལ་ོསད་ལ་སེས་ཡོད་ན་ཟླ་བདུན་པའྱི་ཚེས་གཅྱིག་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་བྱིས་ཡོད་པ་
རེད། མེད་ན་དེ་དུས་ལྟ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི། ནང་གསེས་༼༡༠༽ཚིག་གྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་དེ་རེས་སུ་
གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད། དོན་དག་སྐོར་ལ་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གསུམ་འདྱི་ལ་ཡོད། ཧ་ཅང་གྱི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུའྱི་
སོབས་པ་ཆེན་པ་ོདང་ཞྱིབ་ཕྲ་གང་ཡང་མེད། གོ་བ་ད་ེགཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་རེད། མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭ་མ་རེད། རེས་སུ་འཆར་ཟྱིན་འདྱི་
མར་འག་ོསོང་ན་ད་ེདུས་ཁ་གསལ་རུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། དགོས་ན་ད་ེདུས་གཏོང་རྒྱུ་རེད། མ་དགོས་ན་མར་བཏནོ་
རྒྱུ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ད་ེགཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་རེད་མ་གཏོགས་མཐ་ོརྱིམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་བདུན་པའྱི་ནང་གསེས་ལྔ་པ་ད་ེརེད། ཕར་ཕོགས་ནས་ཅྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེག་རང་རེད། ང་
ཚོའྱི་སྱིད་སོང་དང་། སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀ་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ལག་ལེན་བསྟར་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། 
འདས་པའྱི་འོས་བསྡུ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་བྱུང་འདུག སྐབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་དང་། མྱི་མང་གྱིས་ཐད་ཀར་འོས་བསྡུ་
བས་པའྱི་བཀའ་བོན་ཁྲྱི་པ་སྐབས་གསུམ་པ། སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་དང་། ད་ེདུས་འསོ་མྱི་ཁ་ཤས་ལ་ཁྱེད་རང་
སྱིད་སོང་འསོ་མྱིར་ཞུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་སྱིའཐུས་ནང་ལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ནང་ནས་ཁྱེད་རང་མྱི་བཞྱི་བཅུ་ནང་
ལ་སེབས་འདུག ཆོས་བརྒྱུད་ཡྱིན་ན་བརྒྱད་ནང་སེབས་འདུག སྱིད་སོང་ཡྱིན་ན་ཁྱེད་རང་མྱི་དྲུག་ནང་ལ་སེབས་འདུག གང་ལ་
ཞུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཞྱིག་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཏང་འདུག ད་ེལ་རོད་པ་ཡང་བྱུང་འདུག་གདམ་ཀ་སོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཟེར་
ནས། གཉྱིས་ཀ་ནང་ཞུགས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཟེར་མཁན་ཡང་བྱུང་འདུག སྱིད་སོང་ལ་ད་ེའདྲའྱི་གདམ་ཀ་སད་ཡོད་མེད་ཟེར། ད་ེ
ས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། སྱི་འཐུས་གཅྱིག་པ་ོལ་ག་ོདགསོ་ན་སྱིད་སངོ་གྱི་འསོ་མྱི་ད་ེགཉྱིས་ཀ་འཛུལ་ཆགོ་
པ་ད་ེལ་དགོངས་པ་བཞེས་སྟ་ེམཐའ་མ་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ཐག་བཅད་ནས་གཅྱིག་ནང་མ་གཏོགས་འཛུལ་མྱི་ཆགོ་པ་བཟོས་
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པ་རེད། ང་ཚོས་གང་ཁ་གསལ་གསལ་ལྟ་བུ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་རེད། དོན་དག་སང་ཉྱིན་འོས་མྱི་ད་ེཆོས་བརྒྱུད་ཆོལ་ཁ་སྱིད་སོང་ད་ེ
གསུམ་གང་ལ་འག་ོན་ད་ེལ་ལམ་ཁ་བསྟན་ཡདོ་པའྱི་བཟ་ོརདེ། ད་ེནས་སུམ་ཅུ་ས་ོབཞྱི་པའྱི་ནང་གསསེ་༼༢༽༦།༼ཀ༽ 
 ས་གནས་སོ་སོར་འོས་ཤོག་གངས་བཤེར་ཟྱིན་རེས་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ནས་མ་གཏོགས་གངས་བཤེར་མྱི་ཆོག ད་ེག་འདྲ་
ཞྱིག་ག་ོདགོས་པ་རེད་གསུངས་སོང་། ད་ེཡང་ཕར་ཕོགས་ནས་འགེལ་བཤད་གནང་སོང་ད་ེག་རང་ག་ོདགོས་པ་རེད། ག་ོསྟངས་
ད་ེས་གནས་གཅྱིག་ལ་ད་ེརྱིང་ས་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༠༠ པ་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་མཚན་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ལ་འོས་བསྡུ་གྲུབ་ཡོད་
ན།སང་ཉྱིན་མཚན་མ་ོཆུ་ཚོད་༡༡ ལ་མ་གཏགོས་འསོ་གངས་ཞྱིབ་བཤརེ་མྱི་ཆགོ་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་
ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རདེ། རྒྱུན་མཚན་གཅ་ོབ་ོད་ེང་ཚ་ོའཛམ་གྱིང་གྱི་ཤར་ནུབ་གང་སར་ཡོད་དུས། ང་ཚསོ་འསོ་མ་འཕངས་སོན་ལ་ཨ་ོསྱི་
ཀ་ོལྱི་ཡ་ད་ེཚོ་ནས་གངས་བཤེར་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ནས་འོས་མ་འཕངས་སོན་ལ་བལ་
ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་ནས་གངས་བཤེར་ད་ེཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ཆུ་ཚོད་ ༢༤ པའྱི་ནང་ལ་ཤར་ནུབ་ཚང་མ་སྐོར་ར་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་
རདེ། ང་ཚསོ་ད་ེལ་བསམ་བ་ོབཏང་པ་རདེ། ཕལ་ཆརེ་ལྷག་མེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། 
 
 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡོད། དནོ་ཚན་ ༢༥༽ པ་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ནང་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གསལ་འདུག 
འསོ་བསྡུའྱི་ལས་དོན་ལ་འགལ་རྐྱེན་བདེ་པོར་ཉེས་ཆད། འསོ་གཞྱིའམ། དརེ་ཕོགས་གཏོགས་བེད་མྱི་དང། འོས་བསྡུ་ལས་བེད། 
གཞན་སེ་བོ་སུ་རུང་བཅས་ནས་དོན་ཚན་ ༢༤ པའྱི་ནང་གསེས་ཁག་སོ་སོར་འགལ་འཛོལ་ར་འཕྲོད་བྱུང་རྱིགས་ལ་གོ་རྱིམ་
བཞྱིན་ཉེས་ཆད་གཤམ་གསལ་ལྟར་འགེལ་དགོས། ཞེས་གསུངས་འདུག འདྱིའྱི་ར་འཕྲོད་བྱུང་རྱིགས་འདྱི། སུ་ཞྱིག་ལ་ར་འཕྲོད་
བྱུང་བ་ཞྱིག་གོ་དགོས་ན། འདྱི་མ་གཏོགས་ར་འཕྲོད་བྱུང་རྱིགས་འདྱི་སུ་ཡྱིན་ནའང་ར་འཕྲོད་ཆོག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་སྐབས། 
འདྱི་ག་རེ་གོ་དགོས་ན། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ར་འཕྲོད་བྱུང་བར་གོ་དགོས་སམ། ཡང་ན་མྱི་གང་ཟག་སེར་
གཅྱིག་གྱི་ར་འཕྲདོ་བྱུང་བར་ག་ོདགསོ་སམ། ཚགོས་ས་ེཁག་ཅྱིག་གྱི་ར་འཕྲདོ་བྱུང་བར་ག་ོདགསོ་ན། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་འགེལ་བཤད་
བསནོ་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བརོད་པ་དང་པ་ོདང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་དོགས་འདྲྱི་ཆུང་ཆུང་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོའདྱི་ཤོག་
གངས་ ༢༣།༨ པ། གང་ལྟར་གོང་ནས་མར་བརྱིས་པའྱི་ནང་གསེས་མེད་ཟེར་བ་འདྱི། གསར་འཇུག་གཅྱིག་ལ། འོས་བསྡུའྱི་
སྐབས་ས་ེབ་ོསུ་རུང་ནས་མྱི་མང་ཚོགས་འདུ་དང། སྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་གྱི་གེང་སྟེགས་བཅས་སུ་ར་དོན་དང་ད་ེའབེལ་ལས་དོན་
བདེ་ཕགོས་ཐད་དནོ་དངསོ་སནོ་འདནོ་བདེ་པ་ལས། བོད་མྱིའྱི་ཐུན་མྱིན་བཟང་སདོ་ལས་བརྒལ་ཏ་ེགང་ཟག་སརེ་གྱི་མྱི་གཤྱིས་ལ་
སོན་བརོད་རྱིགས་ནམ་ཡང་མྱི་ཆོག་ཅེས་གསུངས་འདུག འདྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོལྟ་རྒྱུ་མ་བྱུང། ར་བའྱི་འདྱི་ནས་ད་ེའདྲ་བེད་ན་མྱི་
དརེ་ཉསེ་ཆད་འདྲ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ག་ར་ེཡོད་དམ། སྟངས་འཛིན་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། ར་འཕྲོད་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་
རེད་དམ། སོང་ཙང་དེང་དུས་དྲ་ལམ་ཁག་ལ་བཤད་མཁན་ད་ེམྱིང་མེད་པ་དང་། མྱིང་ཡོད་པ་དང་། མང་ཆེ་བ་འདྱི་མྱིང་མེད་པ་
ཡྱིན་སྟབས། ར་བའྱི་ཀུན་སོང་ཡག་པོ་ཡྱིན་པ་འདྲ། འདྱིའྱི་ལག་བསྟར་འདྱི་བེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་འདྲ་གང་གྱི་ཕོགས་ལ་
དགངོས་པ་བཞེས་ཡདོ་དམ། དགོས་འདྲྱི་གཅྱིག་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཤོག་གངས་ ༢༣།༢༡ ཡྱིན་པ་འདྱིའྱི་ཁྲོད་ནས་དནོ་ཚན་དྲུག་ཅུ་ར་ེགསུམ་པའྱི་ནང་ལ། སྱིར་བཏང་ར་བའྱི་སོན་མ་ནས་
སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚིག་གསར་པ་འགའ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་སྣོན་ཡོད་པ་མ་རེད་མ་གཏོགས། ཡྱིན་
ནའང་འདྱིའྱི་གོ་བ་འདྱི་ལ་དོགས་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་
ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་གྱིས་སྱིད་སོང་ངམ་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་གཞྱིར་མ་འོས་པར་ཐག་བཅད་པ་མ་ཡྱིན་པ། འདྱིའྱི་གོ་བ་གང་འདྲ་
ཞྱིག་ལེན་དགོས་སམ། སྱི་འཐུས་ཀྱི་ར་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་མོས་མཐུན་གྱི་སྱིད་སོང་དང་། བཀའ་བོན་གྱི་འོས་གཞྱི་
འདྱི་མྱི་དགོས་ལབ་ན་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་འདྱི་ང་ཚོས་ག་ོབ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལེན་དགོས་སམ། སྱིར་བཏང་གྱི་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་
གཞྱི་གཅྱིག་ལོན་དང་མྱི་ལོན་དང་པ་ོསྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་ང་ཚ་ོབགོ་གེང་བས་ཏེ་འདྱི་སྱི་འཐུས་ནས་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་
གཞྱི་ལོན་པ་རེད། འདྱི་འགྱིག་གྱི་རེད་ཟེར་ནས་མོས་མཐུན་བེད་པ་དང་། འདྱི་ལོན་མེད་ཅེས་ནས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་འདྱི་
སྱིར་བཏང་ར་བའྱི་ཆ་ནས་མེད་པ་འདྲ་ཞྱིག་རདེ་ད།ེ ད་ལྟ་ཚགོས་ཆུང་གསར་པའྱི་ནང་ལ་ཡངོ་བ་འདྲ་མ་རདེ་ད་ེཡྱིན་ནའང་ག་ོབ་ཅྱི་
འདྲ་ལནེ་དགོས་སམ། གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་དེར་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་གཞྱི་འདྱི་འདྱིའྱི་ནང་བཀོད་ནས་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་གཞྱི་ལ་འདྱི་ཟེར་ཡོང་སྐབས། 
བཀའ་བོན་འདྲ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ནས་འདེམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་སྟབས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ར་འབོར་གྱི་གསུམ་
ཆ་གཉྱིས་ཙམ་གྱི་རྒྱབ་སོར་མ་ཐོབ་པའྱི་མྱི་སྣ་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་སྱིད་སོང་གྱི་འསོ་གཞྱིར་ལང་མྱི་ཆོག་ཟེར་བའྱི་ག་ོབ་
ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ནམ། འདྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིར་བཏང་གྱི་མྱི་ད་ེཚ་ོབཀའ་བནོ་ལ་འསོ་གཞྱི་ཚང་མཁན་ད་ེརདེ། འདྱི་མ་ཚང་མཁན་འདྱི་རདེ་
ཟེར་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་བེད་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་དམྱིགས་བསལ་དེ་འདྲ་མེད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས། འདྱིའྱི་ས་
མཚམས་འདྲ་འདྱི་ཁ་གསལ་ཆགས་ན་ལེགས་པ་ོཡོད་ས་རེད། སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ར་བའྱི་དགོངས་
པ་ཇྱི་ལྟར་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ར་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་པུའྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད། འདྱི་སོན་མ་ནས་ཡོད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་སྟབས། 
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ཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་ལ་ཁྲྱིམས་དང་འདྱི་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་སོན་མ་ནས་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཡོད་ཁར། འདྱིའྱི་གོ་བ་ལེན་
སྟངས་འདྱི་ང་འདྲ་མཚོན་ན། ཁ་གསལ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་བསར་ཟློས་མ་དགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་
ང་ཚོ་ད་ེའདྲའྱི་གོ་བ་འདྱི་གསལ་པ་ོཞྱིག་མ་ཆགས་ན། མ་འོངས་པར་འདྱི་ཏན་ཏན་རོད་པའྱི་གཞྱི་གཅྱིག་ཆགས་ས་རེད་བསམ་
བསམ་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་འདུག སོང་ཙང་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ར་བའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚའོྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐ་ོདང་དྲྱི་བ། ད་ེབཞྱིན་ས་ེཚན་ར་ེརའེྱི་ཐོག་ལ་
གསལ་བཤད་དང། ད་ེདག་བེད་དགོས་པའྱི་གཙ་ོབོ་ནམ་རྒྱུན་གྱི་འགོ་སྟངས་ལྟར་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙོས་གནང་དགོས་པ་ད་ེ
གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་ཚོགས་གཙ་ོམེད་དུས་ཚོགས་དྲུང་གྱིས་གསལ་བཤད་དང་ད་ེཚ་ོགནང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེཡོང་གྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ར་བའྱི་ཆ་ནས་དོགས་འདྲྱི་དང་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཚོགས་དྲུང་རང་གྱི་ངོས་ནས་འགེལ་བཤད་
བརྒྱབ། ད་ེནས་ཁ་སྣོན་དང་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན་ས་ོསོས་ཆ་རྐྱེན་ལེན་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ངས་དྲྱི་བ་གསར་པ་རྣམས་ལ་ལན་
བརྒྱབ་རྒྱུ་གཙ་ོའདོན་བེད་ཀྱི་མེད། གང་ལ་ཟེར་ན་ད་ལྟ་སོན་ལ་འག་ོབ་རྣམས་ཚོགས་དྲུང་གྱིས་ངོས་ནས་གསུངས་བཞག་པའྱི་
དནོ་དག་གསུམ་གྱི་སྟེང་ལ་ཁ་སྣནོ་བདེ་དགོས་པ་འདུག ད་ེགང་ལ་ཟརེ་ན་གཅྱིག་དའེྱི་གོང་ལ་གཅྱིག་འདུག སྒྲྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་
བའྱི་རང་ལ་ོབཅསོ་པ་༼༡༡།༥༧།༤༤༽རྣམས་ད་ོབདག་གྱི་དཔ་ཁྲལ་ལག་དབེ་ལ་ར་འཛནི་ཟེར་རྒྱུ་ད།ེ དཔ་ཁྲལ་ལག་དབེ་ཀྱི་ཟླ་
དུས་ཚེས་གངས་ལ་ར་འཛིན་བེད་དགོས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོཟླ་དུས་ཚེས་གངས་མེད་པའྱི་དཔ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ན། ལོ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ག་ར་ེབེད་དགོས་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ར་བའྱི་ཆ་ནས་དཔ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ལ་དུས་
རྟག་ཏུ་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ཆ་ཚང་ཡོད་དགོས་པ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལ་ར་འཛིན་བེད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་དཔ་ཁྲལ་ལག་
དབེ་ཀྱི་ཟླ་དུས་ཚསེ་གངས་ལ་ངསེ་པ་དགོས་པ་གཅྱིག་འཁདོ་ཡདོ་པ་རདེ། 
 དནོ་ཚན་ ༤༧ པའྱི་ནང་གསེས་ལྔ་པ་ད་ེལ་ད་ལྟ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། སྱིད་སོང་དང་སྱི་འཐུས་ཐོག་ལ་གནས་
སྟངས་གཉྱིས་ཀྱི་སྟེང་དུ་འདེམས་ཁ་བཏང་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་འགའ་སོན་ལ་བྱུང་བཞག་པ་ད་ེལྟར་མཐོང་ནས་དེའྱི་ནང་དུ་བཅུག་པ་
ཞྱིག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཐོབ་ཁུངས་ས་ོསོས་ཟེར་དུས། ཆོས་བརྒྱུད་ཐབོ་ཁུངས་དང་། ཆོས་ཁའྱི་ཐབོ་ཁུངས་ལ་གོའ་ིཡོད་པ་གསལ་
པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་སྱིད་སངོ་དང་། སྱི་འཐུས་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེགཉྱིས་ཁ་གསལ་བདེ་རྒྱུ་མྱིན། ཐབོ་ཁུངས་ས་ོས་ོ
ད་ེཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་རྒྱུད་ལའང་ཐོབ་ཁུངས་བཟ་ོཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག ར་བའྱི་བག་ོགེང་ཚང་མ་བེད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཏོག་ཙམ་
འཐུས་ཤོར་ཡྱིན་ས་རེད་བསམ་བསམ་བྱུང། ད་ེབཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་བག་ོགེང་ད་ེཚ་ོམ་དགོས་པ་འཁོད་ད་ེཡོད་པ་རེད། 
ར་འཛནི་བདེ་ས་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོད་ེབཙན་བལོ་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་སབོ་ཕྲུག་ལ་ོཆུང་བ་ད་ེབདེ་ཡདོ་པ་རདེ། སོབ་གྲྭ་ཆ་ེབ་
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ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེས་རཱ་དང་ཝ་ར་ནཱ་སྱི། ད་ེབཞྱིན་ནརོ་བུ་གྱིང་ཁ། ད་ེའདྲ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོལ་ཡང་བསམ་བ་ོབཏང་དགསོ་
པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མཐ་ོསོབ་ཁག་ཕུད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཟརེ་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདྲ་ཡང་ཕག་རགོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་
ཀྱི་དགངོས་བཞེས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་ས་ོསོས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དོགས་འདྲྱི་ཞུས་པ་དོན་ཚན་ད་ེརྙེད་མ་སོང། ཡྱིན་ནའང་
དནོ་དག་འདྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་དུ་གསལ་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོའོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ལ་འབལེ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་
མ་རདེ། ད་ལྟ་ད་ེལ་གསལ་བ་ད་ེགང་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱིས་
གང་ཟག་ A འདྱི། བོད་པའྱི་ར་དོན་ལ་གནོད་འཚབ་ཆེན་པ་ོབེད་མཁན་ཞྱིག དཔེར་ན་རྒྱ་ནག་གྱི་སོ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ར་སོད་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་གང་ཟག་ A འདྱི་སྱི་འཐུས་ལའང་ལངས་ཆོག་གྱི་མ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སྱིད་སོང་ལའང་ལངས་ཆོག་
གྱི་མ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེདག་ལ་གོ་དགོས་པ་རེད། མ་གཏོགས་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་གྲུབ་འབས་ལ་
ཞྱིབ་གཤེར་བདེ་པའྱི་སྐབས་ལ་གང་ཡྱིན་མྱིན་ལྟ་རྒྱུ་ད་ེམ་རདེ། ད་ལྟ་བར་དུ་སནོ་མ་ནས་ཐག་གཅདོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན་མྱི་འདྱི་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགོ་ནས་ད་ེསྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་སྱིད་སངོ་ལའང་ལངས་
མ་ཆོག་པའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སྱི་འཐུས་ལས་ལངས་མ་ཆོག་པའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེ
འདྲ་ཞྱིག་ལ་ག་ོདགསོ་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་གྱི་དོན་ཚན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོདོན་ཚན་ ༢༤ པའྱི་ནང་
གསསེ་ ༡༡ པ། འསོ་བསྡུའྱི་སྐབས་ས་ེབ་ོགང་རུང་ནས་མྱི་མང་ཚགོས་འདུ་དང་། སྱི་ཚགོས་དྲ་ལམ་གྱི་གེང་སྟགེས་བཅས་སུ་ར་
དོན་དང་ད་ེའབེལ་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཐད་དོན་དངོས་སོན་འདོན་བེད་པ་ལས། བོད་མྱིའྱི་ཐུན་མྱིན་བཟང་སོད་ལས་བརྒལ་ཏེ་
གང་ཟག་སེར་གྱི་མྱི་གཤྱིས་ལ་སོན་བརོད་རྱིགས་ནམ་ཡང་མྱི་ཆོག་ཅེས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཐག་གཅོད་ག་ར་ེགནང་གྱི་རེད་
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གསུངས་པ་རེད། དང་པོ་ཐག་གཅོད་དེ་དོན་ཚན་ ༢༥ པའྱི་ནང་གསེས་ ༡༡ སེ་བོ་དེར་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་གཞུང་འབེལ་གདམ་བ་
འདམེས་བདེ་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་འཕྲགོ་རྒྱུ་ཟརེ་ནས། རྱིམ་པ་བས་ནས་ཡོང་དགསོ་པ་རདེ། 

ཡྱིན་ནའང་ད་ེངོས་འཛིན་གང་འདྲ་བ་དགོས་པ་རེད། སུས་བེད་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་དོན་ཚན་ 
༢༥ པའྱི་འགོ་བརོད་དེར་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བྱུང་པ་རེད། འོས་གཞྱིའམ། དེར་ཕོགས་གཏོགས་བེད་མྱི་དང་། འོས་བསྡུའྱི་ལས་བེད། 
གཞན་སེ་བོ་སུ་རུང་བཅས་ནས་དོན་ཚན་ ༢༤ པའྱི་ནང་གསེས་ཁག་སོ་སོར་འགལ་འཛོལ་ར་འཕྲོད་བྱུང་རྱིགས་ལ་གོ་རྱིམ་
བཞྱིན་ཉེས་ཆད་གཤམ་གསལ་ལྟར་འགེལ་དགོས། ད་ེགཉྱིས་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་རྟེན་འདྲ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཡྱིན་དུས། གནས་སྟངས་ད་ེས་གནས་འསོ་བསྡུའྱི་ལས་ཁང། དབུས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་ཁང་། ཆེས་མཐའོ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ནང་ལ་ད་ེགསུམ་རེད། ད་ེམ་གཏགོས་མྱི་སུས་ལབ་ན་ཚང་མ་ངོས་འཛིན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ལ། བེད་
ས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་ཟརེ་ནས་འདྲྱི་བ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ད་ེདང་པ་ོང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་
སྟོན་ནས་མར་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན་སང་ཉྱིན་གོས་ཚོགས་ནས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་སྟོན་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། 
ཐུབ་ས་མ་རདེ་ཟེར་ནས་གཞག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། 

ཡྱིན་ནའང་། མཐའ་མ་དེར་བོད་མྱིའྱི་ཐུན་མྱིན་བཟང་སོད་ལས་བརྒལ་ཏེ་གང་ཟག་སེར་གྱི་མྱི་གཤྱིས་ལ་སོན་བརོད་
རྱིགས་ནམ་ཡང་མྱི་ཆོག་འབྱི་རྒྱུ་དེའང་། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ད་ལན་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེལ་
བཟང་སོད་དང་འབེལ་བ་ཆེན་པ་ོབཏགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་དེར་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ཚིག་གཅྱིག་བྱིས་
ཡོད་པ་རེད། བསམ་བ་ོདེ་སོ་སོས་གཏོང་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ཚང་མ་བཀག་ཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད་འདུག དེ་དང་
འབལེ་བསད་ཡདོ་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་གནད་དནོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་འདྲྱི་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཅྱིག་གསལ་པ་ོཆགས་སོང་། གཅྱིག་གྱི་
ཐགོ་ལ་ད་དུང་གསལ་པ་ོཆགས་མ་སོང་། བས་ཙང་བསར་དུ་འདྲྱི་བ་ཞུའྱི་ཡོད། དོན་ཚན་ ༤༧ པའྱི་ནང་གསེས་ ༥ པ་ད་ེརེད། 
གལ་ཏ་ེས་ེབ་ོགང་ཞྱིག་སྱིད་སོང་ངམ། སྱི་འཐུས་ཐོབ་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་འསོ་གཞྱིའྱི་ཁོངས་ཡོད་ན། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་
སྐད་ཆ་འདྲྱི་དགོས་པ་རེད་ལབ་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིད་སོང་ཐོབ་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་འོས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་ཡོད་ན། དབུས་འོས་
བསྡུའྱི་ལས་ཁང་ལ་སྐད་ཆ་འདྲྱི་དགོས་པ་རེད། སྱི་འཐུས་ཐོབ་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་འོས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་ཡོད་ན་དབུས་འོས་བསྡུའྱི་
ལས་ཁང་ལ་སྐད་ཆ་འདྲྱི་དགསོ་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དེའྱི་ཐགོ ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་གྱི་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ག་ོན་འགྱིག་རེད་གསུངས་
སོང་། 
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གང་ལྟར། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་འགེལ་བཤད་གསུངས་སྟངས་ལ། སྱིད་སངོ་། ཆོས་བརྒྱུད་དང་ཆོལ་ཁའྱི་སྱི་
འཐུས་གསུམ་ཁའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་གསུམ་གྱི་གང་གྱི་ནང་ལ་ལངས་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ེསོན་ལ་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་འཕྲད་པ་
ཡྱིན་ཙང་། དེར་སྐད་ཆ་འདྲྱི་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ནས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་སོང་། ཐོབ་ཁུངས་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེག་བར་གོ་དགོས་པ་རེད། 
ཆོས་བརྒྱུད་དམ། ཆོལ་ཁ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོབ་ཁུངས་གཅྱིག་པུར་གོ་དགོས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། སོ་སོ་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་ནང་ཡོད་
ཙང་། ཐོབ་ཁུངས་གསུམ་ཁར་ག་ོདགོས་པ་རེད་དམ། སྱིད་སོང་གྱི་འོས་བསྡུ་ཐོབ་ཁུངས་ཀྱི་ཁུངས་ལ་བརྱིའྱི་མེད་ན། མྱི་གསུམ་
ཁ་ཡོད་མཁན་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་དུང་ཡང་ལྷག་བསད་ཀྱི་རདེ། 

གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཐོབ་ཁུངས་གཉྱིས་ནང་ལ་ཡོད་ན། འོས་གཞྱི་གང་ལ་བྱིས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཐོབ་ཁུངས་གཉྱིས་མ་
གཏོགས་དེར་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ཁྱོད་ཆོས་བརྒྱུད་ཁུངས་གཏགོས་ལངས་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་ཆོལ་ཁའྱི་ཁུངས་གཏོགས་ལངས་ཀྱི་ཟེར་
ནས་ཐབོ་ཁུངས་གཉྱིས་ད་ེརདེ། སྱིད་སོང་ཁུངས་ལ་ཡོད་པའྱི་སྱིད་སོང་ལངས་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་ནས་སྐད་ཆ་འདྲྱི་དགོས་ན། དེའྱི་
ནང་ལ་ཐོབ་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་འོས་གཞྱིའྱི་ཁུངས་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་འདྲྱི་བསད་དུས། ཡང་ད་ེགསལ་པ་ོའདྲ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག 
དཀའ་ངལ་རང་འཇགས་གནས་བསད་པའྱི་ཚུལ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག འོས་མྱི་གཅྱིག སྱིད་སོང་། ཆོས་བརྒྱུད་དང་ཆོལ་ཁ་
གསུམ་གྱི་ཁུངས་ལ་ཡོད་ན། ཁྱོད་ད་ེགསུམ་གྱི་གང་གྱི་ཁུངས་ལངས་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཐོབ་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་ཟེར་ནས་
གཉྱིས་ཀྱི་ཁ་ཚན་བཅད་བཞག་པ་དེ་མགོ་རྙོག་པོ་འདུག དེ་ཡྱིན་ཙང་། དེ་ཁ་གསལ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་རེས་མའྱི་ལས་དོན་བེད་
ཕགོས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ས་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འགེལ་བཤད་གངོ་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ཚགི་གྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བཟ་ོབཅསོ་ག་ར་ེ
བ་དགོས་ཡདོ་ནའང་། བརོད་པ་གཉྱིས་པར་འག་ོརྒྱུ་མ་རདེ་པ། འག་ོས་བཀག་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེདུས་བཟ་ོརགོས་
གྱིས། སྱིད་སོང་ངམ་ཞེས་པ་འདྱི་སྱིད་སོང་ལ་ག་ོཡྱི་རེད། སྱི་འཐུས་ཐོབ་ཁོངས་གཉྱིས་ཟེར་བ་ད་ེསྱི་འཐུས་འདྱི་ནས་གཅྱིག་འདྱི་
ནས་གཅྱིག་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་སེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། གཉྱིས་དེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་བསད་ཡོད་དུས། ད་ེའདྲ་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་
པ་རདེ། དའེྱི་ཚགི་ད་ེསོན་མ་ནས་ཡོད་པ་རེད། ཐབོ་ཁུངས་གཉྱིས་ལབ་རྒྱུ་དེ། སནོ་མ་གང་ལ་ར་འཛནི་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ན། སྱི་འཐུས་
ད་ེག་རང་ལ་ར་འཛནི་བདེ་ཀྱི་ཡོད། སྱིད་སདོ་ད་ེཟུར་ལ་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ད་ེག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དོན་ཚན་ ༦༣ པ་ནང་གསེས ༦ པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ད་ེབཅའ་ཁྲྱིམས་དོན་ཚན་ ༢༡ 
པའྱི་ནང་གསེས་ ༦ པ་སྱིད་སོང་དང་། བཀའ་བོན་གྱི་འོས་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་ད་ེཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་འདྱིར་བསྣམས་ཕེབས་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་འདྱི་སྱིད་སོང་གྱི་འསོ་ཆསོ་རདེ། བས་ཙང་འདྱིའྱི་འགོ་ཏུ་སྱིད་སངོ་ངམ་བཀའ་བནོ་གྱིས་ཟརེ་དུས། སྱིད་སངོ་དང་བཀའ་བནོ་
གཉྱིས་དེ་དོན་གཅྱིག་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་གོ་འགོ་མཁན་ཞྱིག་འདུག  བས་ཙང་འདྱི་སྱིད་སོང་རང་གཅྱིག་པུར་
བཞག་ན། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་སྱིད་སོང་རང་གྱི་སྐོར་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། གཅྱིག་པོར་བཞག་ན་མ་གཏོགས་མཉམ་དུ་
སསེ་ན་ག་འདྲ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞསེ་དགོས་གཞྱི་ཞྱིག་སབེས་སོང་། གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། 
 དགོས་པ་གཉྱིས་པ་ད་ེཚགོས་ཆུང་ལ་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡདོ་མདེ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཏ།ེ འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དགོས་པ་དང་
རྣམ་རྟོག་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གང་ཟག་ཅྱིག་བཀའ་བནོ་ལ་ལངས་ནས་མ་ཐོབ་པར་ཐག་གཅོད་ཚར་བ་གཅྱིག་
ལ་ག་ོཡྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་དག་ཅྱིག་ལ་གོ་ཡྱི་རེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་འདྱི་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེལ་ཆོལ་ཁ་
གསུམ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་གསལ་པ་ོཁྱོན་ནས་མྱི་འདུག བས་ཙང་དེའྱི་སང་ལ་གདེང་
ཚདོ་ཆེན་པོའ་ིས་ོནས་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་སུས་འགེལ་བཤད་བསོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་དགོས་པ་བྱུང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
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 སྱི་ཡོངས་དང་བརོད་པ་དང་པ་ོབསསེ་མ་འདྲ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག་ཀང་། གཙ་ོའདནོ་བས་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། དོན་ཚན་ ༢༤ པའྱི་ནང་གསེས་ ༨ པ། ད་ེལ་ཀ་པ་དང་ཁ་པ་གཉྱིས་བཟོས་འདུག དེའྱི་ནང་གྱི་ཁ་པ། གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་བསདོ་སྐབས་སྐབས་བབ་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དནོ་ཁ་ོན་ལས། ད་ེམྱིན་རང་ཉྱིད་ལ་འོས་བསྡུའྱི་རྒྱལ་ཁ་
ཐབོ་ཆེད་འདས་པའྱི་ལས་དནོ་བས་འབས་དང་། མ་འོངས་བདེ་འཆར་སོགས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་རྱིགས་སྐབས་བསྟུན་གང་དུ་ཡང་
དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་བེད་མྱི་ཆོག་ཟེར་བ་དེ། ཡར་འཐེན་མར་འཐེན་མང་པོ་ཞྱིག་བེད་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་ཞྱིག་ཆགས་
འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སྐབས་བབ་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁོ་ན་ཟེར་བ་དེ། གཞུང་འབེལ་ལ་
ཕབེས་མཁན་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མཛད་གཙ་ོསུ་ཡྱིན་ནའང་། གཞུང་འབལེ་ལ་ཕེབས་མཁན་དེས་དང་པ་ོནས་ཕོགས་བསོད་ལ་
མ་ཕབེས་པའྱི་སནོ་དུ་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཕགོས་བསདོ་ལ་ཕབེས་དགསོ་པའྱི་གནད་དནོ་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ད་ེསྙན་གསང་ཞུས། ད་ེ
ནས་ས་གནས་གང་ལ་ཕབེས་པ་ད་ེནས་གནད་དོན་ད་ེལས་འཕྲསོ་པའྱི་གཞན་གྱི་སྐོར་ལ་མ་གསུང་རྒྱུ་འདྱི་ས་གནས་དོན་མདོར་
བསྡུས་ཐོག་ནས་ཁོང་གྱི་གཏམ་བཤད་ལ་ཉན། ད་ེའདྲ་བེད་ནས་གནད་དོན་ཁ་ོན་ཡྱིན་པར་ཐག་གཅོད་ཀྱི་རེད་དམ། ཡང་ན་ཐག་
གཅོད་སྟངས་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་བས་ཏ་ེཐག་གཅདོ་ཀྱི་རདེ། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དང་པ་ོད་ལྟ་འདྱི་རེད། དོན་ཚན་ ༢༤ པའྱི་ནང་གསེས་ ༨ པའྱི་ ཁ༽ པ་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་
བསོད་སྐབས་སུ་སྐབས་བབ་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁ་ོན་ལས་ད་ེམྱིན་རང་ཉྱིད་ལ་འོས་བསྡུའྱི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཆེད་
འདས་པའྱི་ལས་དོན་བས་འབས་དང། མ་འོངས་བེད་འཆར་སོགས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་རྱིགས་སྐབས་བསྟུན་གང་དུ་ཡང་དངོས་
ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་བེད་མྱི་ཆོག་ཟེར་བའྱི་འདྱི་ཐག་གཅོད་འདྱི་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་བེད་ཀྱི་རེད། འདྱི་ཡང་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་གྱིས་གནང་སོང། འསོ་བསྡུ་འགན་འཛནི་རང་དང་བཀའ་ཤག་གཉྱིས་ཟུང་འབེལ་གྱི་ཐགོ་ནས་མོས་མཐུན་བྱུང་བ་འདྱི་
རེད། སོང་ཙང་མྱི་གཞན་གྱི་འགེལ་བརོད་བེད་པ་འདྱི་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མ་རེད། ཡར་འཐེན་མར་འཐེན་བེད་མཁན་དེ་ཚོས་
གཅྱིག་འཐེན་གཉྱིས་འཐེན་བས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། འཐེན་རྒྱུ་མེད་པ་གང་ཡང་མེད་པ་རེད། ད་ལྟ་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་འདྱི་རེད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཞན་ཞྱིག་ནྱི་སྱིད་སོང་ངམ་བཀའ་བོན་གསུང་རྒྱུ་འདྱི། འདྱི་སྱིད་སོང་གཅྱིག་པུ་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། གང་ལ་ཞེ་ན། དང་པ་ོདེར། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་མོས་མཐུན་གྱི་བཀའ་བོན་ལ་མ་འོས་
པར་ཐག་བཅད་པ་ཞྱིག་སྱིད་སངོ་ལ་ལངས་མྱི་ཆགོ སྱིད་སངོ་ལ་མྱི་འོས་པ་ཐག་བཅད་པ་ཞྱིག་སྱིད་སངོ་ལ་ལངས་མྱི་ཆགོ གཉྱིས་
པ་དེར་བཅའ་ཁྲྱིམས་དོན་ཚན་ ༢༩ པའྱི་ནང་གསེས་ ཀ༽ པ་དང་ ༤ པ་བེད་ད་ེསྱིད་སོང་འཕ་ོའགྱུར་བཏང་བ་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཕ་ོའགྱུར་བཏང་བ་ཞྱིག་སྱིད་སོང་ལ་ལངས་མྱི་ཆགོ བཀའ་བནོ་འཕ་ོའགྱུར་བཏང་བ་ཞྱིག་སྱིད་སངོ་ལ་ལངས་མྱི་
ཆོག རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་རྐྱེན་པས་རེད། གཞན་པ་འདྱི་ངས་མྱི་ཤེས། འདྱིར་ད་ལྟ་བར་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འགེལ་བཤད་སེབས་
མེད་པ་རེད། རེས་སུ་འདྱི་ནས་མར་ཡོང་སྐབས་ང་རང་ཚོའྱི་འགེལ་བཤད་གསར་པ་འདྲ། རྒྱུ་མཚན་གསར་པ་འདྲ་བཤད་ན་
ལེགས་ཞསེ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
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། 



67 
 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་གསལ་པོར་གནང་སོང་། གནད་དོན་ཁ་ོན་
ཟརེ་བ་ད་ེའསོ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངསོ་ནས་གཟྱིགས་ཕགོས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། འསོ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་དགོངས་
ཚུལ་ད་ེལ་ཉན་འདདོ་ཅྱིག་འདུག ད་ེལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ཡོད་ན་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་གོང་དུ་འགེལ་བཤད་ཞུས་པ་འདྱི་དང་འཕྲོས་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང། གང་
ཟག་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་གྱི་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་གཞྱི་ནང་ལ་སེབས། བཀའ་བོན་མ་ཐོན་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་གསུམ་ཆ་
གཉྱིས་གསུངས་རྒྱུ་འདྱི་ག་ོཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སནོ་མ་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ད་ེའདྲ་གེང་སོང་ཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ། ད་ལྟ་འདྱི་ད་ེ
དང་རྦད་ད་ེལོག་ཀ་རདེ། བཀའ་བནོ་གྱི་འསོ་གཞྱི་བཏོན་ནས་བཀའ་བནོ་ཆགས་རྒྱུ་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུའྱི་
མོས་མཐུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུའྱི་མོས་མཐུན་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བཀའ་བོན་འདེམས་ཐོན་བྱུང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ལབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་དོན་དག་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེསོན་ལ་ཞུས་པ་བཞྱིན། སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་གང་ཟག་ད་ེསྱིད་སོང་ལ་ལངས་ཆོག་གྱི་མ་རེད། གང་ཟག་འདྱི་སྱི་འཐུས་
ལའང་ལངས་ཆོག་གྱི་མ་རདེ། ཟེར་རྒྱུ་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐག་གཅདོ་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའདྲ་བའྱི་
གང་ཟག་འདྱི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་བེད་ནས། མ་འོངས་པར་ལངས་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་རང་གྱི་
གཟྱིགས་རྟོགས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་གནང་འདུག་མྱིན་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེརེད། གལ་སྱིད་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བཀག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་
རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གཞན་པ་ལྷག་པ་འདྲ་མདེ་དམ། སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་ཞེས་
ལབ་ཡོང་དུས། སྐབས་ར་ེཚགི་གྱི་བརོད་པ་དང་དནོ་གྱི་བརོད་པ་ཞསེ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཉན་པའྱི་སྐབས་སུ་དནོ་གྱི་
བརོད་པ་དང་ཚིག་གྱི་བརོད་པ་ཚང་མ་མཉམ་པོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིད་ལྟ་གནས་དོན་འདྱི་
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྲན་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན། དོན་ཚན་ཞ་ེདྲུག་པ། ཤོག་གངས་ ༢༣།༡༥ འག་ོབརོད་
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འདྱི་སྱི་འཐུས་འོས་མྱི་འདེམས་སྒྲུག་ཟེར་བ་འདྱི་རེད། འདྱི་ནང་གྱི་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ ༤ པའྱི་ནང་འོས་འཕེན་པ་སོ་སོ་
ནས་འོས་དམྱིགས་འདེམས་སྒྲུག་བེད་སྐབས་འོས་དམྱིགས་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་དང་། ཕ་ཡུལ། ད་ལྟའྱིསོད་གནས། ད་ལྟའྱི་ལས་
གནས་སམ་སོན་གྱི་ལས་གནས། ཁྱད་མྱིང་ངམ་ནང་མྱིང་ལྟ་བུ་མྱིང་འདྲ་གཞན་དང་མྱི་ནོར་བའྱི་ཁྱད་མྱིང་ར་ེབཅས་ཁ་གསལ་
འགོད་ཐབས་དགོས་ཟེར་བ་འདྱིའྱི་གང་ལ་ཁ་སྣོན་རྒྱབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ད་ལྟ་ལྷ་ོབང་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་ལ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཡ་ོརོབ་
རེད། ཨ་ོསྱི་ཀ་ོལྱི་ཡ། ཨེ་ཤ་ེཡའྱི་ནང་འོས་ཤོག་བླུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕ་ཡུལ་ཟེར་བ་འདྱི་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་
མེད་པ་རེད། སོང་ཙང་འདྱི་ཡྱིན་སྟབས། འདྱིའྱི་ཐོག་ཁ་སྣོན་རྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་འདྱི་ནང་ལ་ཕ་
ཡུལ་ཟེར་བ་འདྱི་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་འཁོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་བསམ་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་ས་རེད་ཅེས་འདྱི་
ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞུ་འདདོ་གཅྱིག་བྱུང་། 
 འདྱི་དང་ལྷན་དུ་ངས་དྲང་པ་ོཞུ་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ངསེ་པ་མ་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ཅྱི་ཡོད་ཟེར་
ན། ང་རང་ཚའོྱི་འསོ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག འསོ་མྱི་འདམེས་ཕགོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་སྱིད་སངོ་གྱི་འསོ་མྱི། ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་འདྱི་ཕལ་ཆེར་ལྷ་ོབང་ཨ་རྱིའྱི་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་རེད་
ལབ་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འགྱིག་པ་མེད་བསམ་གྱི་ཡོད། གལ་ཏ་ེའདྱི་ནང་ལ་མ་གསལ་བ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་ཁག་གྱི་སྱིད་
སོང་འོས་མྱི་འདོན་རྒྱུ་འདྱི་འདོན་མྱི་ཆོག་ཟེར་བ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་བསམ་པར་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་
བསམ་བགྱིས། འདྱི་དང་ལྷན་དུ་ད་ལྟ་ལྷ་ོབང་ཨ་རྱིར་ཆ་མཚནོ་ན། ང་ཚརོ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ག་ར་ེའཕྲད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུས་ན། ས་
གནས་ས་ཐགོ་ལ་འོས་བསྡུ་བེད་ད་ེའསོ་ཤོག་འདྱི་དག་དནོ་གཅོད་ལ་གཏངོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བཏང་ནས་གངས་བཤེར་བེད་
རྒྱུ་ད་ེདག་དུས་ཚོད་བཟོས་པ། ད་ེས་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་དུས་ཡུན་གང་ལ་གང་ཙམ་ཕྱི་པོའ་ིརེས་སུ་ང་ཚ་ོགངས་བཤེར་བེད་
རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རདེ། སོང་ཙང་བང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་མང་ཆ་ེབའྱི་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ཅྱི་རདེ་ཟརེ་ན། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་
འོས་འཕེན་ནས་གངས་བཤེར་བེད་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆེན་
པ་ོཡོད། འདྱིའྱི་ནང་འཁོད་ཐུབ་ན་ལེགས་པ་ོའདུག་ཅེས་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་རང་མཚམས་
འཇགོ་བདེ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསེས་བདུན་པའྱི་ནང་ལ། དངུལ་དངོས་སོགས་ལོག་རྔན་སོད་
ལེན་དང་བརྒྱུད་སྐུལ་ཐབས་ཤེས་ཞེས་པ་འདྱི། འག་ོབརདོ་ད་ེརེད། ད་ེནས་བདུན་པའྱི་ནང་གྱི་ཚགི་འདྱི་སརོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉན་མཁན་
ཡོད་ན་མེད་ན་མྱི་ཤེས། འདྱི་ལ་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཚགི་སྦྱོར་གསར་རྙྱིང་གཉྱིས་
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ཀ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ནང་གསེས་བདུན་པའྱི་ཚིག་སྦྱོར་རྙྱིང་པའྱི་ནང་ལ། འོན་ཀང་འོས་བསྡུའྱི་ཁྲྱིམས་སོལ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོབ་ཐང་
ཁག་འགལ་མེད་བེད་སོད་ཀྱིས་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་སར་འོས་གཞྱི་རང་ཉྱིད་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་འཁྱེར་སྟངས་དང་། མྱི་
མང་ལ་ལས་དོན་ཁས་ལེན་གྱི་གསལ་བསྒྲགས། ཡྱིག་ཆ་འགེམས་སེལ། འོས་གཞྱི་ས་ོསོའ་ིཆོལ་ཁ་དང་། ཆོས་བརྒྱུད། ཚོགས་
སྱིད། སྱི་སེར་སུ་ཐད་ནས་རྒྱབ་གཉེར་གསལ་བསྒྲགས། སེ་བོ་གང་དག་སྱི་འཐུས་སུ་འོས་པའྱི་མྱི་འགོ་དམྱིགས་འཛུགས་ཀྱི་
བསམ་འཆར་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐགོ་ནས་གསལ་བསྒྲགས་བདེ་པ་བཅས་གོང་གསལ་དནོ་ཚན་ཁག་གྱི་བརོད་དོན་དང་འབལེ་བའྱི་
རྱིགས་ལ་ཁྲྱིམས་འགལ་དུ་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ་མྱིན་རུང་། འོས་བསྡུའྱི་དུས་ཚེས་ཀྱི་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་གོང་ནས་འོས་བསྡུ་མ་ཟྱིན་
བར་རྒྱབ་གཉརེ་གསལ་བསྒྲགས་བདེ་མཚམས་འཇགོ་དགོས་ཞེས་པ་འདྱི་རདེ། 

ཚགི་སྦྱོར་གསར་པའྱི་ནང། འོན་ཀང་འསོ་བསྡུའྱི་ཁྲྱིམས་སོལ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐབོ་ཐང་ཁག་འགལ་མེད་བདེ་སདོ་ཀྱིས་
མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་སར་འོས་གཞྱི་རང་ཉྱིད་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་འཁྱེར་སྟངས་དང་། མྱི་མང་ལ་ལས་དོན་ཁས་ལེན་གྱི་
གསལ་བསྒྲགས། ཡྱིག་ཆ་འགེམས་སེལ་བེད་པ་བཅས་གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་གྱི་བརོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་རྱིགས་ལ་
ཁྲྱིམས་འགལ་དུ་ངསོ་འཛནི་བ་རྒྱུ་མྱིན་རུང་། འསོ་བསྡུའྱི་དུས་ཚེས་ཀྱི་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་གོང་ནས་འསོ་བསྡུ་མ་ཟྱིན་བར་གསལ་
བསྒྲགས་བེད་མཚམས་འཇོག་དགོས། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་དེ། སྱིད་སོང་དང་སྱི་འཐུས་སུ་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་ད་ེརེད། འདྱིའྱི་སོན་ནས་སྱིད་སོང་ལ་འདྱིས་འོས་འཕེན་ཆོག་གྱི་རེད། འདྱིས་
ཆགོ་གྱི་མ་རདེ་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་གསལ་བ་ལྟར་སྱི་འཐུས་ཞསེ་པ་འདྱི་རང་བེད་སདོ་བདེ་བསད་
ཀྱི་ཡོད་རདེ། དསེ་ན་ངསོ་འཛིན་བདེ་སྟངས་ད་ེའདྲ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

འདྱི་ཐད་ཀར་འོས་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོ་དང་
འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་བང་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་ལ་གངས་བཤེར་བེད་རྒྱུ་དང་འབེལ་ནས་གསུངས་སོང་། འདྱི་དང་འབེལ་བ་
གང་འདྲ་བས་ནས་འདུག་ཟརེ་ན། ང་ཚོས་སྙན་ཐའོ་ིནང་ས་གནས་ར་ེར་ེལ་ཟུར་དཔང་བཟ་ོསྟངས་ཐད་མཐའ་མ་དརེ་གང་དང་གང་
ངསོ་འཛིན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་དེའྱི་ནང་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་བྱིས་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ེའདྲ་བྱིས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོད་ེད་ེག་རང་ལ་ངསོ་འཛིན་བས་པ་རདེ། བང་ཨ་རྱི་སོགས་ས་གནས་མ་འདྲ་བ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་དུས། མཐའ་མ་ད་ེལ་ཚང་མ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་ལ་འཁྱེར་ཡོང་དགོས་ཚུལ་གསུངས་པ་རེད། གནད་དོན་ད་ེའདྲའྱི་
ཐགོ་ལ་བསར་ཞྱིབ་བས་ནས་གཞུག་མར་མྱི་གསུམ་དང་བཞྱིའྱི་ས་ལ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མ་རདེ་ད།ེ འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་
གྱིས་ཐག་གཅོད་བས་ཏ་ེས་གནས་འདྱི་དང་འདྱི་མཉམ་དུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་ནས་ང་ཚོས་
སྙན་ཐོའ་ིནང་བཀོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཕ་ཡུལ་ཞསེ་པ་འདྱི་རསེ་སུ་དགོངས་བཞསེ་གནང་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་
ཡར་བསྣན་རྒྱུ་འདྱི་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་འོས་ཤོག་སྟེང་བྱིས་བསད་པ་རྐྱང་རྐྱང་རེད། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ཀང་དགོས་པ་དང་
དགངོས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་འདུག ད་ེམ་གཏགོས་ཕ་ཡུལ་ལ་མ་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བང་
ཨ་རྱི་ནས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛིན་གཉྱིས་དནོ་ཏ་ེསདོ་གནས་སོགས་ཁ་ཤས་བྱིས་མདེ་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མྱི་སྱིད་པའང་རདེ་
མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་བས་ན། ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་སོགས་ལ་ཡོད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ང་ཚ་ོལ་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་
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སོགས་ཀྱི་ཕོགས་ཞེན་མེད་དུས། ཕ་ཡུལ་ཞེས་པ་འདྱི་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་མྱི་ར་ེརེའྱི་མྱིང་གྱི་འག་ོལ་གཟའ་ཟླ་སོགས་ཀྱི་མྱིང་འབྱི་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ་བ་ོཡོད་པ་རདེ། གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོལ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན་འདྱིས་འགལ་ཟླ་ག་ཚད་ཅྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་འགལ་ཟླ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ་ཟེར་རྒྱུ་གང་ཡང་བྱུང་མེད་
དུས། དུས་ད་ལྟའང་ལག་ལེན་བསྟར་བཞྱིན་ཚང་མ་ལ་མཉམ་དུ་རྒྱ་ཁྱབ་ཆདེ་དུ་བཞག་པ་རདེ། གང་འདྲ་བ་དགསོ་མྱིན་རསེ་མར་
བལྟ་རྒྱུ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཉྱི་ ཤུ་ར་བཞྱི་བའྱི་ནང་གསེས་བཅུ་པའྱི་གསར་འགྱུར་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སོབ་གྲྭ་
ཁག་གྱི་གཞུང་འབེལ་ཕུད་ཞེས་པ་འདྱི་ལ། སྱིར་བཏང་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། སྱི་
ཡོངས་ནས་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་མཚནོ་ན་ནམ་རྒྱུན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་སྱིད་བྱུས་ལྷག་པར་དུ་
ཆབ་སྱིད་ཚགོས་པ་བ་ེབག་པ་ཞྱིག་གྱིས་སྱིད་བྱུས་སོགས་སེལ་སོལ་ཡོད་པ་མ་རདེ། འསོ་བསྡུའྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཞུས་ན་ལ་ོ
བཅ་ོབརྒྱད་ཟྱིན་རེས་འོས་འཕེན་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་གོང་དུ་ལན་འདེབས་ནང་ལ་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་གསུངས་
སོང་། བོད་གཞུང་དང་རང་སོང་གྱི་ས་ེཚན་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ནང་ཕྲུ་གུ་ལོ་བཅ་ོབརྒྱད་བརྒལ་མཁན་ད་ེའདྲ་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། གོང་དུ་གསུངས་པ་ད་ེསྱིར་བཏང་ནས་ཆབ་སྱིད་སོགས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་སོབ་གྲྭ་ནང་སེལ་མ་ཆོག་
པའྱི་དབང་གྱིས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་མང་གཙོའྱི་འགོ་ལུགས་ཀྱི་རང་དབང་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་གསུངས་པ་
གང་རདེ། སྱིར་བཏང་མང་གཙོའྱི་འག་ོལུགས་ཀྱི་གཏམ་བརདོ་རང་དབང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེདངསོ་ཡདོ་གནས་
ཚུལ་རེད། ད་ེདང་འབལེ་ནས་ངའྱི་དྲྱི་བར། ཉ་ེཆར་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ད་ེརང་སངོ་གྱི་ས་ེཚན་དང་། སོབ་གྲྭ་
ཁག ད་ེབཞྱིན་དགོན་ས་ེསོགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གཏམ་བཤད་བེད་མ་བཅུག་པ་ད་ེདྲན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གཏམ་
བཤད་བེད་བཅུག་དང་མ་བཅུག་ད་ེཁ་ོརང་ཚོ་ལ་རང་དབང་ཡོད་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སྐབས་ར་ེང་ཚོའྱི་མང་
ཚགོས་ལ་འོས་ཤོག་འཕེན་བཅུག་ཙམ་མྱིན་པ་ད་ེལ་བག་ོགེང་འག་ོརྒྱུ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། གོང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་
སྱི་ཡོངས་ནས་ཐོབ་ཐང་རག་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ནས་གེང་སོང་མང་པ་ོབྱུང་བ་རེད། དེས་ན་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་
བས་པ་འདྱི་ལ་གཟྱིགས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡོད་ན། གཅྱིག་བས་ན་ང་ཚོ་ལ་དེ་སོན་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མང་
ཚོགས་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོན་མའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་མ་འོངས་པར་མ་ཡོང་པའྱི་ཐབས་ཤེས་བེད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
གལ་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་ད་ེའོས་མྱི་རང་གྱི་ངོས་ནས་གཞུང་འབེལ་མ་གཏོགས། འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བ་མྱི་ཆོག་
གསུངས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཁ་གསལ་པ་ོའདུག ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། རེས་སུ་འོས་མྱི་སུ་ལངས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཏན་ཏན་



71 
 

འགན་ཁུར་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རང་སོང་གྱི་སེ་ཚན་སོགས་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ཁྱབ་ཚད་ག་ཚད་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 
ཁོང་ཚོ་ལའང་སུ་སྐད་གཏོང་མ་གཏོང་སོགས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་མྱི་བ་ེབག་པ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་བ་ོ
དང་ལྟ་གྲུབ་སོགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་འགོག་རྐྱེན་འཕྲད་ནས་མང་གཙོའྱི་སྟབས་མ་བད་ེབ་ད་ེའདྲ་ཉེ་ཆར་བྱུང་བ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་
དུས་ད་ེལ་ས་ོསོའ་ིདགོས་འདྲྱི་རང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཕལ་ཆེར་གསལ་བཤད་བྱུང་སོང་བསམ་སོང་། གསལ་བཤད་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། ད་ེཡན་ཆད་ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་
གཉྱིས་པའྱི་ཁྲྱིམས་བཟོའ་ིལས་དནོ་ཁག་གྱི་བརོད་པ་དང་པ་ོཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཉྱིན་རྒྱབ་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བག་ོ
གེང་དང་གཏན་འབེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གསལོ་ཚིགས་བར་གསངེ་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་དང་བག་ོགེང་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ། 
ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ད་ལྟ་ཕེབས་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། ཁ་སང་གྱི་འཕྲོས་དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐེབས་ར་ཚོགས་པའྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྱིས་འགོ་འདྱི་ས་ོཕ་ེནས་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ལ་བག་ོགེང་གྱི་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་སྱི་འཐུས་
བཅུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྣམས་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབརོ་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡་༤ སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བད་ེསྡུག་དང་
འབེལ་ནས་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག དང་པ་ོད་ེསྱི་ཚོགས་བད་ེདོན་ལས་གཞྱི་ ༡་༤ ཀ་པ་དང་ཁ་པའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། མ་སུ་
རྱི་དང་སྱིར་སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཁང་ཟེར་བ་ད་ེགཉྱིས་ལ་འབུམ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཉྱིས་བརྒྱ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་
དའེྱི་སྐརོ་ལ་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག དང་པ་ོདེར་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་ས་ེད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་གྱི་ལས་དནོ་ལ་
ཅུང་ཟད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སེའྱི་གནས་སྟངས་གང་ལ་གང་འཚམ་འགྱིག་སོད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སོབ་
གྲྭའྱི་ནང་གྱི་སོབ་ཁང་ཟེར་ནའང་ཁ་སང་དང་པོར་སོབ་གྲྭའྱི་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དངུལ་འབོར་ཞྱིག་གཏོང་ཡོད་ན་བསམ་
བསམ་ད་ེའདྲ་བྱུང་། གཞུག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་དངུལ་འབོར་ད་ེསོབ་ཕྲུག་གྱི་སྒྲྱིག་ཆས་དང་། ཟས་
བཅུད་སྐོར་ལ་ཡྱིན་གསུང་དུས་དྲྱི་བ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་དེང་སང་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ལབ་
སྟངས་བེད་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུའྱི་གདོང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སེའྱི་ཕྲུ་གུ་རེད་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག 
ད་ེའདྲ་བེད་དུས་གང་ལྟར་ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་པ་ོརེད། ཕྲུ་གུའྱི་
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དུས་ལ་ཟས་བཅུད་ཀྱིས་མ་འདང་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་ཚ་ེགཅྱིག་ལ་ནད་པ་ཆགས་པ་འདྲ་བ་ོཆགས་ཏ་ེསོབ་སྦྱོང་ཏག་ཏག་བདེ་མྱི་ཐུབ་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཉམས་རྒུད་འགོ་ཡྱི་རེད། 
སོང་ཙང་ཕྲུ་གུའྱི་ཟས་བཅུད་ལ་ད་ོསྣང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེདཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་སོད་ཀྱི་ཡོད། ཁ་སང་ངས་ཁང་པ་བརྒྱག་
རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན་ས་རདེ་བསམ་ནས་ད་ེལས་གལ་ཆ་ེབའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཟས་བཅུད་སྐརོ་ལ་ད་ོསྣང་བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལབ་ནས་ཞུས་
དགསོ་བསམ་སོང་ཡང་གསལ་པ་ོཆགས་ཚར་དུས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མདེ་ཀང་། གལ་པ་ོཆ་ེལ་ནན་ཏན་དང་དམ་པའྱི་ཆསོ་ལ་བརྒྱ་
ཚར་ཟེར་བ་བཞྱིན་ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཐད་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེ་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་
དང། ལྷག་པར་དུ་སྱིར་སུ་ཇཱའྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚོའྱི་ཟས་བཅུད་ས་ོཔ་ོཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ང་རང་གྱིས་ཤེས་མ་སོང་སྟེ། སྱི་ཚོགས་
ནང་ད་ེའདྲའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་འག་ོསོད་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། 
 གཉྱིས་པ་མ་སུ་རྱི་ལ་ཉ་ེབའྱི་ཆར་ང་རང་སེར་གྱི་ལས་དནོ་ཞྱིག་གྱི་ཆདེ་འག་ོདགོས་བྱུང་སོང་། ར་བའྱི་ཆ་ནས་ཁྱྱིམ་ཚང་
ཁག་གྱི་ཞལ་ལག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོའདུག་སྟེ། ད་དུང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
དམྱིགས་བསལ་གྱིས་མ་སུ་རྱིའྱི་བུ་མོའ་ིཉལ་ཁང་གྱི་ཞལ་ལག་ད་ེཁྱྱིམ་ཚང་རྣམས་ལས་ཀང་སོ་བོ་ཞྱིག་དང་། ཞལ་ལག་བཟོ་
སྟངས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན་ནའང་སོ་བོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཆགས་སོད་འདུག ད་ེདང་ད་ེའདྲ་བ་རྣམས་ལ་
དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མ་སུ་རྱིའྱི་དྲུང་ཆ་ེགསར་པ་ད་ལྟ་ཕེབས་ཚར་ཙམ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ཐུགས་
སྣང་ཆ་ེཙམ་གནང་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁྲྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ད་ེའགན་ཁུར་ལན་
འདབེས་བདེ་མཁན་མེད་པའྱི་གོས་ཚགོས་ཤྱིག་ཚགོས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ནང་བཤད་པ་ད་ེལ་འགན་ཁུར་སུས་ཁུར་གྱི་རདེ། ལན་
སུས་རྒྱབ་ཀྱི་རདེ་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལགས་རེད། ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ར་བའྱི་ཆ་ནས་ཚོགས་གཙ་ོལ་སེམས་འཚབ་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་ཐབས་ཤེས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་གྱིན་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་དྲུང་ལ་ཉྱིན་གུང་རྒྱབ་སོན་རྱིས་ཐོག་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུས་ནས་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་སྙན་གསོལ་ཞུ་རོགས་ཞུས་ནས་སྙན་གསོལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་
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དུས་བཅའ་ཁྲྱིམས་དནོ་ཚན་ ༢༩ པ་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་ཁུར་དང་། འཕརོ་འགྱུར་ཞསེ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཁྲྱིམས་སྒྲྱིག་ལ་བརྱི་
བཀུར་བེད་དགོས་པ་འདྱི་ང་ཚ་ོཚང་མའྱི་ལས་འགན་རེད་མ་གཏོགས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་དང་གང་ཟག་ར་ེའགའ་བའྱི་འགན་
ཁུར་རྒྱུ་མ་རེད། དོན་ཚན་ ༢༩ པའྱི་ནང་གསེས་དང་པ་ོད།ེ བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་ཁུར་ནས་སྱིད་སངོ་དང་བཀའ་བོན་ཚང་མའྱི་
མཉམ་འདེགས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་ཡྱིན་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱུན་དུ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་
དོན་སྙན་ཞུ་དང་། དྲྱི་བ་ལ་ལན་འདེབས་བེད་དགོས་གསུང་པ་འདྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་རེད། ཁྲྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་
ནང་ཕེབས་མཁན་རྣམ་པས་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁྲྱིམས་སྒྲྱིག་སྲུང་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། འདྱི་དང་ད་ེསྲུང་དགོས་པ་
རེད་ཟེར་ནས་ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྲྱིམས་སྒྲྱིག་གྱི་དགོངས་དོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཆ་ཚང་མ་
ཡྱིན་ན་ས་ོས་ོས་ོསོས་ནག་ཉེས་ད་ེཤེས་དགོས་པ་རདེ་མ་གཏོགས། འདྱི་ནས་གསལ་བཤད་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རོགས་གནང་། ད་ེམྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ལས་རྱིམ་མཚམས་བཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཟརེ་ན་གནས་ཚུལ་ལོག་བཀར་རདེ། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་ཚོགས་བད་ེདོན་ལས་གཞྱིར་བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་དང་འབལེ་ནས་སྐད་ཆ་ཁ་ ཤས་ ཤྱིག་ཞུ་འདོད་
བྱུང་། གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། འདྱིའྱི་རསེ་ལ་སྱི་ཚགོས་བད་ེདནོ་ལས་གཞྱི་ཅ་པ་བུད་མདེ་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་སྐརོ་ད་ེརདེ། ད་ེཁ་སང་ནས་ས་ོ
ཕེས་ནས་གཞག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་སྐོར་ལ་ཅུང་ཟད་མ་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དང་
ནུས་ཤུགས་གང་ལབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ང་ཚོ་ལ་སྐད་ཆ་ཞྱིག་བྱུང་ཚར་བ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
དང་། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སྟེང་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བུད་མེད་རྣམ་པའྱི་བཀའ་
མོལ་གསུང་སྟངས་ད་ེཚ་ོཉན་ཡངོ་དུས། སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཞུ་དགསོ་པ་ད་ེའདྲ་ཆགས་བསད་འདུག སྱི་འཐུས་
དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་
གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་ད་ལྟ་བཅའ་ཁྲྱིམས་ལུངས་འདྲནེ་བས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་
འགན་ཁུར་ལན་འདབེས་བདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོབས་ནས་གསུངས་པ་རདེ། བཀའ་ལན་ཡང་གནང་ཡོད་ས་རེད། ད་
དུང་ཡང་ཕུལ་གྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། རྱིག་པ་ཕ་ལ་ཟ་ནས་རྡུང་རྒྱག་བུ་ལ་གཞུ་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན། དོན་དག་ད་གནངས་ཁྲྱིམས་
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འཆར་ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་ད་དུང་ཡང་ཕུལ་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་འདྱི་འདྲ་བས་ནས་ཚོགས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཆ་ོགང་ཡང་
མྱི་འདུག རྒྱ་བོད་བར་ལ་ཞྱི་མོལ་བེད་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་གཙ་ོདང་སྱིད་སོང་གྱི་བར་སྐད་ཆ་ཕལ་ཆེར་བེད་རྒྱུ་
ཡོད་རྒྱུ་རེད། ད་གནངས་ངས་ག་ོབརྡ་འཕྲད་ཡོད་ཀྱི་རདེ་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་ཚང་མ་མྱི་ལ་ོབཞྱི་བཅུ་མ་ཟྱིན་ཙམ་
སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལས་ཀ་བེད་མོང་མཁན་རེད། སོ་སོའ་ིབརྒྱུད་ལམ་གང་དུ་ཡོད་མེད་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
འདྲ་བེད་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཚོགས་དང་མྱི་མང་ལ་བརྡབ་གསྱིག་དང་འུར་ཟྱིང་བས་པ་དང་། ཁ་ས་ཁས་ཉྱིན་བཤད་བསད་པ་ཚང་མ་
རྱིས་མེད་གཏངོ་བའྱི་ལམ་ཁར་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོརྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་ཚུར་བཀུག་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྟེ། ཆུ་ཚདོ་ ༣།༡༥ བར་དུ་བར་གསེང་གཏངོ་བཞག་ན་ཡག་གྱི་མ་རེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཕབེས་པ་རདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་མག་ོགཡུག་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེངསོ་བཞསེ་ཞུ་བ་དང་སགས་ཕག་ཚདོ་ ༣།༡༥ བར་དུ་བར་གསངེ་ཡྱིན། 

 
 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བག་ོགེང་དང་གཏན་
འབེབས་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་ཟུར་འཛར་དང་པ་ོདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྲྱི་
ཁག་ཅྱིག་ཕེབས་བྱུང། འདྱི་ལ་དོན་ཚན་ཁག་ཅྱིག་བཀའ་ལན་ཕུན་ཟྱིན་པའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། དེ་ནས་ལྷག་མ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་
འབརོ་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ཟུར་འཛར་ ༡༽ ནང་གསེས་ ༥ པ་འདྱི་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ཡར་རྒྱས་དང་ཚགས་
ཚུད་གཏོང་རྒྱུའྱི་དཔད་ཞྱིབ་ལས་གཞྱི་གསུང་རྒྱུ་འདྱི། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་དུས་ཡུན་
ལ་ོལྔ་དང་། མ་འོངས་ལ་ོལྔ་བཅུའྱི་འཆར་གཞྱི་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས། ལ་ོལྔའྱི་དུས་ཡུན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་ར་དོན་
སྒྲུབ་ཕྱིར་སྐུ་ལས་བསོན་པའྱི་ཐགོ་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ཡོང་བ། བོད་དུ་ལོག་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་བེད་རྒྱུ། 
གལ་སྱིད་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་རུང་སྒྲྱིག་འཛུགས་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ། དེ་ས་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ལ་གཙོ་བོ་
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༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་དྲྱིན། འདས་པའྱི་མྱི་རབས་རྒན་པ་ཚོའྱི་སྐུ་ལས་བསནོ་པ། ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ངང་ལེགས་
པ་ོགནས་པ་འདྱི་མ་འངོས་པ་ལའང་མུ་མཐུད་ད་ེགནས་དགོས་པ་ནྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་གལ་ཆ་ེཡྱིན་པ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་དབུས་ལས་
ཁུངས་ཁག་གྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཚགས་ཚུད་གཏོང་རྒྱུ་ཞེས་པ་འདྱི་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་མ་དངུལ་བཞག་པ་རེད། མ་དངུལ་འདྱི་
བཞག་པའྱི་ཚདོ་བལྟ་བདེ་པ་འདྱི་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ལ་ཚདོ་བལྟ་བདེ་ད་ེབཞག་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་ལ་
ཚན་པ་ཁག་ཅྱིག་སོན་རྱིས་སེ་ཚན། དེ་བཞྱིན་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར། ཡྱིད་ཆེས་དགེ་ར། འཛིན་སོང་བདེ་དོན་ལྷན་
ཚགོས། དཔ་ཁྲལ་ཚན་པ། གངས་ཐ་ོཚན་པ། ཚན་པ་འདྱི་ཡོངས་ལ་འདས་པའྱི་ལ་ོལྔ་བཅུའྱི་ནང་ཚན་པ་འདྱི་དག་གྱི་ཕག་ལས་ཅྱི་
ཞྱིག་གནང་ཐུབ་འདུག ཆ་རྐྱནེ་ཅྱི་ཞྱིག་མ་ཚང་བ། མ་འངོས་པར་གལ་སྱིད་ལ་ོ ༥༠ ལུས་པ་ཡྱིན་ན་ག་ར་ེབདེ་དགསོ་འདུག འདྱི་
དག་ཡོངས་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱད་མཁས་མྱི་སྣ་གདན་ཞུ་དང་སགས། ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས། མ་འོངས་
པར་གལ་སྱིད་ལ་ོལྔའྱི་ནང་བོད་ལ་ལོག་རྒྱུ་དང་། ལོག་མ་ཐུབ་པར་ལུས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་མཐུན་རྐྱནེ་ཅྱི་ཞྱིག་སྦྱོར་དགོས་པ། མྱི་
ཚ་ེག་ར་ེབསྐྲུན་དགོས་པ་འདུག དཔལ་འབརོ་གྱི་མཐུན་རྐྱནེ་ཅྱི་ཞྱིག་དགོས་པ། འདྱི་འདྲའྱི་དཔད་ཞྱིབ་ཆདེ་དུ་ཆེད་མངགས་གལ་
ཆེར་བརྱི་ནས། འཛིན་སོང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་དཔད་ཞྱིབ་བེད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ད་ལོ་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་སནོ་རྱིས་བཞག་པའྱི་ཐོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔད་ཞྱིབ་བེད་རྒྱུ་དང་། འདྱི་ཁྱད་ལས་པ་
གདན་ཞུ་དང་སགས། དམྱིགས་བསལ་གྱི་དཔད་ཞྱིབ་བེད་རྒྱུ། དཔད་ཞྱིབ་བེད་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་དཔད་ཞྱིབ་འདྱིའྱི་གྲུབ་འབས་
དཔེ་བངས་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ལྷན་ཁང་ཡོངས་ལ་འདྱི་ལྟར་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དཔད་ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིག་སྒྲྱིག་ནས་
ཆདེ་མངགས་འདྱི་བཞག་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དོན་ཚན་ ༦༽ པ་འདྱི། སྱི་ཞུ་བ་འོས་ཆོས་ལྡན་པ་གསར་ཞུགས་ཆེད་སོན་འགོའ་ིའོས་སྦྱོང་ཞེས་པ་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་
ཚགོས་ནང་ལ་ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་དགསོ་པ། སྱི་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་དགོས་པ། སྱི་ཚགོས་ལ་འདྱི་
འདྲ་བཞྱིན་ཆེད་མངགས་སྱི་ཞུ་བ་འོས་ཆོས་ལྡན་པ་ད་ེའདྲ། ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ཕྱིར་ཆེད་མངགས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་
ནང་དངུལ་བཞག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་བཀདོ་སྒྲྱིག་ཚན་པའྱི་ལས་འགན་འདྱི་བདེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་གང་ལྟར་མ་འངོས་པར་སྱི་ཞུ་
བའྱི་དམྱིགས་སོའ་ིཟབ་སྦྱོང་འདྱི་རེད། འདྱི་འདས་པའྱི་དུས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐངེས་གསུམ་ཙམ་གནང་ཟྱིན། མ་འོངས་པའྱི་དུས་
སུ་འདྱི་གནང་རྒྱུའྱི་ཟབ་སྦྱོང་གཅྱིག་འགོ་མུས་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་སྱི་ཞུ་བ་དམྱིགས་སོའ་ིཆེད་དུ་ཟབ་སྦྱོང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཅའ་
ཁྲྱིམས་གཙ་ོབོ་འགྱུར་བའྱི་ཁྲྱིམས་སྒྲྱིག འཛིན་སོང་དང་འབེལ་བ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་འབེལ་ལམ། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག བོད་ཀྱི་
སྐད་ཡྱིག བརྡ་སོད་དང་ཚང་མ་ཟབ་སྦྱོང་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཕུལ་ནས། འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ད་ེམ་འོངས་པར་ཟབ་སྦྱོང་འདྱི་ཕུལ་སའྱི་གང་
ཟག་འདྱི་ནས་སྱི་ཞུ་བ་དམྱིགས་ས་ོཆགས་ཏ་ེསང་ཉྱིན་ཟབ་སྦྱོང་ཐོན་པ་དང་སྱི་ཞུ་བ་ཆགས་ཐུབ་པ། གལ་སྱིད་སྱི་ཞུ་བའྱི་ནང་མ་
ཚུད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་དོ་བདག་རང་ཉྱིད་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་། བཅའ་ཁྲྱིམས་གཙོ་བོ་འགྱུར་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་
གནས་དོན་མཁྱེན་ཕྱིར་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལན་ཆེད་མངགས་སྱི་ཞུ་བའྱི་དམྱིགས་སོའ་ིཟབ་སྦྱོང་འདྱི་ལས་
བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་སྱི་ཞུ་བ་ཁ་ོན་མ་གཏོགས་གནང་མ་ཐུབ་པ་སོང་ཙང། སྱི་ཞུ་བར་དམྱིགས་སོའ་ིཟབ་
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སྦྱོང་འདྱི་དཔལ་འབོར་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་ནང་ལ་དངུལ་འབོར་བཞག་པ་ཙམ་དང་འདྱི་ལ་འགན་གཙ་ོབ་ོའདྱི་བཀའ་
དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་ཡོད་པའྱི་བཀདོ་སྒྲྱིག་ཚན་པས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཟུར་འཛར་གྱི་དནོ་ཚན་ ༧༽ པ་འདྱི་ཨ་ེཨམེ་རགོས་ཚགོས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཚགོས་འདུ་ཞསེ་པ་འདྱི་རདེ། 
རོགས་ཚོགས་འདྱི་སྐབས་རེར་རྒྱ་གར་ནང་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཚམས་རེར་རོགས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་འདྱི་
ཁུལ་ཕེབས་ནས་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་འཆར་གཞྱི་བཟ་ོམཁན་ཡོངས་དང་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུ་འདྱི་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་ཆེད་མངགས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི། རོགས་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱི་བཟུང་དང་ང་རང་ཚོའྱི་
དགོས་མཁ་ོལྟར། ཡོངས་རྒྱུ་དང་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བ། ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་ཟབ་སྦྱོར་འདྱི་རྱིགས་གོ་སྒྲྱིག་
ཞུས་ནས་ཚོགས་འདུ་རང་གྱི་ཆེད་དུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱིར་བཏང་ད་བར་དུ་གཙོ་ཆེ་ཤོས་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱིས་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲྱིན། ཡང་སོས་མྱི་རབས་རྒན་པ་ཚསོ་སྐུ་ལས་བསནོ་པ། བཀའ་
ཤག་རྱིམ་བོན། ལྷག་པར་དུ་གོང་མའྱི་བཀའ་ཤག་དང་། གོང་མའྱི་གོང་མ་དང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ཚང་མས་སྐུ་ལས་བསོན་པ། 
འདྱི་ལས་གལ་ཆ་ེབ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སལ་ཚིགས་ལྟ་བུ་སྱི་ཞུ་བ་རྣམ་པས་སྐུ་ལས་བསོན་པ། ད་ེབཞྱིན་ད་བར་ང་རང་
ཚོའྱི་ལས་འགན་ཡོངས་རོགས་འགན་ཁུར་ལན་འདེབས་ཚད་ལྡན་ཡོད་པ། རྱིས་ཁྲ་ཚང་མ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ད་ེའདྲའྱི་རྐྱེན་བས་
ནས་རོགས་ཚོགས་ཆེ་འབྱིང་ཆུང་གསུམ་ལ་ད་ེརྱིང་ངས་མྱིང་ཡོངས་རོགས་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག གང་ལ་ཞེ་ན་འདྱི་
སྐབས་རེར་མཚན་ཞུ་པའྱི་ཕན་པ་ལས་གནོད་ཆེ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག རོགས་ཚོགས་ཆེ་འབྱིང་ཆུང་གསུམ། འགའ་ཞྱིག་ད་ལྟ་
དངུལ་འབོར་ཆེན་པ་ོམེད་ནའང་འདས་པའྱི་མྱི་ལ་ོལྔ་བཅུ་སོན་ནས་མུ་མཐུད་ད་ེརོགས་པ་བེད་མཁན་ད་ེའདྲའང་ཡོད་པ་རེད་ལ། 
ཕྱིས་སུ་གསར་པའང་ཡདོ་པ་རདེ། ཚང་མ་གལ་ཆ་ེཆུང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པ། དངུལ་མང་བ་སད་ན་གལ་ཆ་ེབ་ད་ེའདྲ་མ་ཡྱིན་
པར་སྙུགས་སྱིང་ནས་རོགས་སརོ་བེད་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ཚང་མར་ད་ེརྱིང་གྱི་ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཨ་རྱིའྱི་རགོས་
ཚགོས་གཙ་ོབ་ོའགྱུར་བའྱི་རོགས་ཚགོས་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་སྙྱིང་དབུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁ་སང་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་ལམ་ཙམ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་དྲན་སྐུལ་གནང་བ་བཞྱིན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་རོགས་
ཚགོས་གནང་བ་ཚང་མ་འདྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་དགོས་པའྱི་དགོས་དམྱིགས་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག གང་ལགས་ཞ་ེན། འདྱི་དག་
ཡོངས་རོགས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐབས་ཤེས་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཡོངས་རོགས་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཟྱིགས་སྐབས། ད་ེརྱིང་འདྱིར་རོགས་ཚོགས་ཀ་དང་། ཁ་དང་། ག་དང་། ང་དང་ཞེས་བགངས་
དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག འདྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་དངུལ་ཡོང་ཁུངས་གཙང་མ་ཡྱིན་པ། གཏོང་ས་གཏོང་ཡུལ་ལ་ཏག་ཏག་
གཏོང་དགོས་པ་འདྱི་ད་ེབས་ཀང་གལ་ཆ་ེབ་ཡྱིན་ཙང་། ད་བར་ད་ེའདྲ་འག་ོམུས་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་བ་དང་སགས། ཁ་སང་ངའྱི་བཀའ་
མོལ་ཞུ་མཚམས་ནས་དྲྱི་བར་ལན་ཕུལ་བར་ལུས་པ་ད་ེནས་མཚམས་འཇོག་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
ག་ོསྐབས་གནང་བར་སྙྱིང་དབུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབརོ་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་རྱིས་འག་ོདང་འབལེ་ནས་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་
པ་རེད། ད་ེཡང་བསར་ཞུ་དགོས་པ་དང་། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྱི་ལོག་ནས་གསན་གྱི་ཡོད་ན་ད་ེལྟར་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གལ་སྱིད་གསན་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། འཕྲོས་ད་ེགསུངས་རོགས་གནང། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་སེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དེའྱི་
སྐོར་ལ་སྱིར་བཏང་གྱིས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་དང་། བུད་མེད་
ཀྱི་ནུས་ཤུགས། ད་ེབཞྱིན་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང། ཕག་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་བང་བསྒྲྱིགས་ཏ་ེཕེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་
པར་དུ་ད་ལ་ོབུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཞེས་སྲུང་བརྱི་བས་ནས། ཧ་ཅང་གྱི་སྐད་གགས་ཆེན་པ་ོབཟོས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ེ
སྐད་ཆ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ནང་དུ་སྱིར་བུད་མེད་ལ་བལྟ་སྟངས་དང། ད་ེབཞྱིན་དབ་ེའབེད་ཡོད་
མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཁ་སང་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་ལ་དབ་ེའབེད་
ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། བུད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དབ་ེའབེད་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད། ད་ེགསལ་པ་ོབེད་ནས་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས་པའྱི་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེསས་སྐུང་བེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་ཆགསཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
གང་འདྲ་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྟེང་ནས་ཞུཔ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལ་མང་པ་ོཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕ་སྱིའུ་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་དང་། མ་བག་སྱིན་མ་ོགཉྱིས་ཀྱིས་བརྒྱུད་པ་ཡྱིན་པ་ང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་འག་ོའཛུགས་ས་ད་ེནས་རེད། ང་ཚོའྱི་ཕ་ད་ེབང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་རེད། གཞན་ལ་བམས་དང་སྙྱིང་ར་ེསོམ་མཁན། གཞན་གྱི་དོན་དག་རང་ལ་འགོ་བསད་མཁན། ཕ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་
རདེ། མ་ད་ེགང་འདྲ་ཡོད་པ་རདེ། བག་སྱིན་མ།ོ སྱིན་མ་ོལབ་ན་ཧ་ག་ོཡྱི་རདེ་སྙམ། གཞན་གྱི་ཤ་དང་། ཁྲག་བཟའ་མཁན། ག་དུས་
ཡྱིན་ན་གཞན་ལ་འཚ་ེབ་བེད་མཁན། ད་དུང་བག་སྱིན་མ་ོདང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཉྱིས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ད་ེཚ་ོབཤད་པ་ཡྱིན་ན། 
ཧ་ལམ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་བུད་མེད་རྣམས་ཕྱི་ལོག་ལ་ཐནོ་འག་ོབའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབདེ་དུས་ངས་ད་ེཞུ་
ཡྱི་མྱིན། གང་ལྟར་ད་ེནས་འག་ོའཛུགས་ནས་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་དབ་ེའབདེ་ཡདོ་པ་རདེ་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕ་
ད་ེཚ་ོབང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དཔའ་རདེ། མ་ད་ེཚ་ོསྱིན་མ་ོརདེ། འདྲ་ེམ་ོལབ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ད་ེནས་བཟུང་ང་ཚ་ོཡོད་པ་རདེ། 
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རྱིག་གཞུང་གྱི་སྟེང་ནས་གང་འདྲ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤྱིས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་
ནང་དུ་ལུང་ཚན་མ་འདྲ་མ་འདྲ་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་གང་ལྟར་བུས་བེད་ཆོག་ས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བུད་མེད་ཀྱིས་བེད་མ་ཆོག་པ་མང་པ་ོ
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཞུ་པ་ཡྱིན་ན་ཚང་མ་ཞུས་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཚང་མས་ཧ་ག་ོགྱི་ཡོད་པ་རདེ། 

ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེརྣམས་ཞྱིབ་ཚགས་ཞུ་དགསོ་པ་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
ད་ེཡང་དབ་ེའབེད་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོརེད། རྒྱལ་སས་ཆེན་པ་ོཞྱི་བ་ལྷས་སོད་འཇུག་ཆེན་པ་ོནང་དུ་ག་ར་ེགསུངས་
ཡོད་པ་རདེ་ཞུས་ན། འཇྱིག་རྟནེ་བུད་མེད་ཇྱི་སྙདེ་པ། ད་ེདག་སསེ་པ་ཉྱིད་གྱུར་ཅྱིག ཅེས་པའྱི་ཚགི་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ད་ེཚོས་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེགཟྱིགས་ནས་སོན་ལམ་འདེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བུ་མ་ོཚང་མ་བུ་ལ་འགྱུར་བ་
ཤོག་ཅེས་སོན་ལམ་འདེབས་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་
སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དཔརེ་ན་ཉ་ེརབས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་དུ་
བཙན་བལོ་ནང་དུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་བནོ་ཁྲྱི་པ་རྱིམ་བོན་དང་། སྱིད་སངོ་ཐེངས་གཉྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚོའྱི་
ནང་དུ་བུད་མེད་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་འབབ་ཀྱི་སྟེང་ནས་དབ་ེའབདེ་ཡོད་པ་ད་ེཧ་
ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོརེད། ད་ེའདྲ་བེད་ནས་ངས་ག་ར་ེཞུས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བུད་
མེད་ལ་དབ་ེའབེད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཆན་འདྱི། ང་ཚ་ོབོད་པ་གཅྱིག་པ་ོམ་རདེ། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་
ནང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས་པའྱི་ང་ཚ་ོབོད་པ་གཅྱིག་པུས་དབ་ེའབེད་བེད་
པ་ར་བ་ནས་མ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ་དེ། བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་སྟེང་ལ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་
ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་བུད་མེད་ཡྱིན་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ད་ེསོན་གསུངས་ཡོང་དུས། ང་ཚ་ོབུད་མེད་ད་ེཚ་ོལ་དཀའ་ངལ་ཡོད། 
ཡྱིན་ནའང་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཧ་གོ་གྱི་མ་རེད། ད་ེའདྲ་གསུངས་ཀྱི་འདུག དཀའ་ངལ་ད་ེཚ་ོཧ་ལམ་ཆུང་ཆུང་རེད་སྙམ། ཁྱེད་ཚོར་ཧ་
མ་ག་ོབའྱི་དཀའ་ངལ་འགའ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སེས་པ་ཚརོ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་
གྱི་རེད་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བུད་མེད་དབ་ེའབེད་ཡོད་པ་ད་ེདཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་བུད་
མེད་རྣམས་ཀྱི་གདོང་ལེན་བེད་ཐུབ་རྒྱུ། སེམས་ཤུགས་སར་ནས་མདུན་ལ་ཐོན་རྒྱུ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་
དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརདེ་སྙམ། ལྷག་པར་དུ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། བུད་མེད་ལ་དབ་ེ
འབེད་ཡོད་བསད་པ་དེ་བསམ་བོའ་ིཐོག་ནས་ཡོང་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཞྱིག་རེད། བུད་མེད་སོ་སོས་
བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། བུད་མེད་ཀྱིས་བུད་མདེ་ལ་རྒྱབ་སརོ་ག་ཚདོ་བེད་ཀྱི་འདུག བུད་མེད་ཀྱི་སེས་པ་ཚརོ་རྒྱབ་སརོ་
ག་ཚོད་བེད་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་བྱུང་བསད་པ་གསལ་པ་ོཡྱིན་པ་ད་ེབུད་མེད་རྣམ་པ་
ཚོས་ང་ཚ་ོདཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའདུག ད་ེཚ་ོཁྱེད་ཚོས་ཧ་གོའ་ིམ་རེད། ད་ེའདྲ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ཆ་ེས་ལ་དགོངས་པ་
བཞེས་ནས་མ་འོངས་པར་བུ་དང་དཔུང་པ་མཉམ་གཤྱིབ་བེད་ནས་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེབུད་མེད་སོ་སོ་ལ་རག་ལས་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེདག་ང་ཚསོ་ར་སདོ་ཐུབ་པ་ ཤྱིག་རདེ། 
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བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་དང་ད་ེབཞྱིན་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོད་ེའདྲ་ཐ་སྙད་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེལ་ད་ེ
ཙམ་གྱི་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག གང་ལྟར་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཟེར་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོས་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཟོས་རྒྱུ་ད་ེའགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག་ཟརེ་ནས་གསུངས་སོང། སྱིར་བུད་མདེ་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཟེར་བ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ངས་ལབ་ཀྱི་མེད་ལ། གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ངས་
མཐངོ་མ་སངོ། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟབོས་དང་ནུས་ཤུགས་ད་ེཚ་ོཐགོ་ལ་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་དུ་མཐངོ་ཆསོ་སུ་ཡདོ་པ་རྣམས་
གསབ་ཐུབ་ནས། འཁུར་མཉམ་ལེན་དང་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས། ད་ེའདྲ་གནང་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་པའྱི་ད་ེའདྲའྱི་
ཚོར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཞེས་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཚོར་བ་ད་ེའདྲ་མེད། ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཞེས་
འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངསོ་ནས་འག་ོསོང་བཏང། ས་བསྒྲགས་གནམ་བསྒྲགས་བེད་ནས་གང་ལྟར་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མྱི་བུད་མེད་དེ་ཚོས་ཆ་ཤས་བཞེས་ཡོང་དུས། འདོད་པ་མ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་པའྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་
གསུངས་ཀྱི་མྱི་འདུག དནོ་གྱི་བདག་པ་ོད་ེཚསོ་བཀའ་གནང་ཡོང་དུས། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངསོ་ནས་འདྱི་བབ་ཆུང་གྱི་
ལས་ཀ་ཞྱིག་མ་གཏགོས་པའྱི་ཕན་ཐགོས་པ་ཞྱིག་དང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱུང་མྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེའདྲའྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་སབེས་བྱུང། 

ད་ེནས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་པ་སྟོབས་དང་ཤུགས་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་ད་ེཙམ་གྱི་ཁྱད་པར་མེད་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། 
ད་ེལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུ་ཁ་
སང་ཉ་ེཆར་ཚགོས་འདུ་རྱིག་པ་ོཞྱིག་ཚགོས། མ་ེཏགོ་མང་པ་ོཞྱིག་བཀམ་ནས། མང་པ་ོཞྱིག་བདེ་ཡདོ་ས་རདེ། ད་ེརྱིང་འཛནི་སོང་
བཀའ་ཤག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ནུས་པ་ག་ར་ེཐོན་མྱིན། འཆར་གཞྱིའྱི་སྟངེ་ལ་མ་འོངས་པར་དམྱིགས་བསལ་ག་ར་ེའཛིན་
རྒྱུ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ད་རསེ་ལ་ོགསར་གྱི་སྐབས་མཚམས་ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཚགོས་འདུ་ཞྱིག་ཚགོས་པ་ཡྱིན་ན། གོས་
གཞྱི་གོས་ཆོད་ཞྱིག་ཐོག་ལ་བྱུང་སོང་ཅེས་པའྱི་སྙན་ཐོ་དང་ལས་བསོམས་གཅྱིག་དགོས་པ་རེད། དེ་ག་རེ་བྱུང་མྱིན། དང་པོ་
ཚགོས་འདུ་འདྱི་ཚགོས་ནས་གསོ་གཞྱི་གང་གྱི་སྟངེ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགསལ་པ་ོམེད་པ་ཡྱིན་དུས་དྲྱི་བ་རང་
ཡྱིན། ད་ེལྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་སྱི་ཚོགས་བད་ེདོན་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ནང་གྱི་༼ང་པ།༽དང་༼ཅ་པ།༽ཐོག་ལ་མདོར་བསྡུས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ། སྱི་ཚོགས་བད་ེདོན་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་གྱི་ང་པའྱི་ཟུར་འཛར་དང་པ་ོརྱིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ལས་
གཞྱི་ཟེར་རྒྱུ་དེ། ཁ་སང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་པའྱི་སྐབས་སུ། སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ཆེད་དུ་
གོག་བརྙན་བཟ་ོརྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེསོན་ང་ལྷ་ོཕོགས་སེལ་ཀོབ་ལ་གཞུང་འབེལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་བ་མ་
ཞྱིག་གྱིས་ད་ེའདྲ་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་བྱིས་པ་ད་ེདག་འགུལ་རྱིས་གོག་བརྙན་ cartoon ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོཡོད་
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པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོས་སྟོན་པའྱི་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་རེད། རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་རེད། དེའྱི་རྱིགས་ད་ེདག་འགུལ་
རྱིས་གོག་བརྙན་ནང་བཟོས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་ཡྱིག་སྐད་སྲུང་སོབ་བ་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་སོས་རྒྱུ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ནས་
གསུངས་སངོ་། 

སྐབས་ད་ེདུས། ལས་བསམོས་ནང་བཀདོ་ཡདོ་ད་ེཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་འཆར་གང་ཡང་མེད་ཅེས་གསུངས་
སོང་། ད་ལྟ་དེར་གོག་བརྙན་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཙང་། དེའྱི་རྱིགས་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན་མ་འོངས་
པར་དའེྱི་རྱིགས་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོང་གྱི་རདེ་དམ་མེད། ད་ེབཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ། ཟུར་འཛར་གཉྱིས་པའྱི་དང་པོ། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སལེ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་དོན་ཁེལ་ཡོང་བའྱི་
ལས་རྱིམ་འཆར་སྒྲྱིག  ལས་རྱིམ་འཆར་གཞྱི་སྒྲྱིག་རྒྱུར་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་གཅྱིག་འབུམ་གཅྱིག་ཁྲྱི་གཅྱིག་སྟངོ་བཞྱི་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་
ར་ེབརྒྱད་ཅྱིག་རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུག ང་ོམ་ལས་འཆར་སྒྲྱིག་ཟྱིན་པའྱི་རེས་ལ་ལག་ལེན་གཅྱིག་པུ་བསྟར་རྒྱུར་དངུལ་སོར་ག་
ཚདོ་འདྲ་ཡོད་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དའེྱི་འཆར་གཞྱི་སྒྲྱིག་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་གཅྱིག་པུ་ཡདོ་ས་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོདེས། དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ནང་ལ་བོད་
ཁྱྱིམ་གཉྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོན་རྱིས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སོན་རྱིས་འདྱི་སྱིར་བཏང་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་
བརྒྱུད་ལམ་ཙམ་རེད། ང་ཚ་ོལག་བསྟར་བེད་མཁན་གང་ཡང་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ད་ེམཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་ཡྱིན་པ་
སོང་ཙང། ད་གྱིན་འདྱི་ནས་དངུལ་གང་བཏང་བ་དེ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་དང་། ག་ོཔལ་པུར་བོད་ཁྱྱིམ་ལ་དངུལ་ཕུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་
ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག ཏོག་ཙམ་བཞུགས་
རགོས་གནང། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཧ་ཅང་བཟོད་པ་སོམ་པའྱི་ཁུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏ།ེ མ་ཞུས་རང་ཞུ་ཞྱིག་ཆགས་ནས་སམོ་ཐུབ་མ་སོང། 
ཁ་སང་ཚགོས་ཐེངས་གཅྱིག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་བཅར་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེདཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་



81 
 

གྱིས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྙན་གསང་ཞུས་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱིས་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བནོ་གཅྱིག་པུ་ཡོང་ནས་ལན་རྒྱག་རྒྱུ་འདྱི་འདྲའྱི་ལམ་སོལ་སོན་མ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རེད། ད་ེ
འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རེད། དེ་འདྲ་མེད་ན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཕེབས་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་བརྱི་
བཀུར་བདེ་དགོས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག (བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཆེས་མཐངོ་དགསོ་པ་ནང་བཞྱིན། གོས་ཚགོས་ལའང་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོང་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག) གཅྱིག་བས་ན་དགོངས་པ་ཞུས་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། དེའྱི་གནས་
སྟངས་གསལ་པ་ོཞྱིག་མ་ཆགས་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི་མ་ཞུས་རང་ཞུ་ཆགས་སོང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏནོ་པ་ཡྱིན་དུས། ད་གྱིན་བར་གསངེ་གྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཚུར་ཕེབས་རོགས་གྱིས་ཞུས་ནས་ཚུར་ཕེབས་པ་རེད། མཉམ་དུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆགོ་རེས་སུ་ཕབེས་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་བས་ནས་ལན་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང། ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བནོ་ཕེབས་འདུག ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་ཅྱི་ཡང་བྱུང་མ་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་ནས་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་
གནང། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་གྱིན་ང་ཚོ་མར་གོལ་བ་ད་ེདཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་བཀའ་མོལ་ཡང་ན་བཀའ་བསྡུར་ཞྱིག་གནང་བའྱི་ཆེད་དུ་རེད་བསམ་པ་དྲན་
སོང་། ད་དུང་ཡང་ཚོགས་གཙ་ོལ་བཀའ་ལན་གང་ཡང་ཕེབས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ཚོགས་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག བཅའ་
ཁྲྱིམས་དོན་ཚན་ ༢༩ པའྱི་ནང་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་འཁུར་དང་འཕ་ོའགྱུར་ཟེར་བ་དང་པ་ོདེའྱི་ནང་ལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འཁོད་འདུག 
བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་འཁུར་ནྱི་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་ཚང་མ་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཡྱིན་པ་དང། བཀའ་ཤག་གྱིས་
རྒྱུན་དུ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་སྙན་ཞུ་དང་། དྲྱི་བར་ལན་འདེབས་བེད་རྒྱུ་ཞེས། འགན་
འཁུར་སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་ད་དུང་ཚགོས་གཙསོ་ད་གྱིན་བཀའ་ད་ེཙམ་གནང་ནས་ད་དུང་ཡང་ལན་མ་ཕུལ་བ་
ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོའདྱིར་ཇྱི་ལྟར་ཚགོས་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་གྱིན་སྐབས་སུ་སྒྲྱིག་གཞྱི་འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་ང་ོསོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཏོག་ཙམ་རྱིང་ལས་རྱིམ་མར་ཕེབས་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེནས་ད་དུང་གསལ་པ་ོམ་བྱུང་ན། ཚགོས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གྱི་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་
གྱིན་གོང་དུ་འདྱི་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་འཁྲྱིས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་སོན་དུ་
ཕབེས་པ་དང་། རསེ་སུ་ང་བཅར་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གང་བྱུང་བ་ད་ེཚོགས་གཙ་ོརྣམ་པ་གཉྱིས་
ཀྱིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོགས་གཙ་ོརྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀའ་འགུག་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གལ་ཆེ་དོན་
ཆནེ་དུ་བརྱིས་ནས་སྐུ་ང་ོཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བས་ཏ་ེསྐུ་ང་ོསྱིད་སངོ་མཆགོ་དང་ང་བཅར་རྒྱུའྱི་
ག་ོསྐབས་བྱུང་ཞསེ་ད་ེསྙན་གསངེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཅའ་ཁྲྱིམས་དོན་ཚན་ ༢༩ པ། བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་འཁུར་ནྱི་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་ཚང་མ་མཉམ་འདུས་ཀྱི་
འགན་འཁུར་ཡྱིན་པ་དང། བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱུན་དུ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ལ་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་དནོ་སྙན་ཞུ་དང་དྲྱི་
བར་ལན་འདབེས་བདེ་རྒྱུ་ཞསེ་པ་ད།ེ བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡྱིག་ཐགོ་ཏུ་འདྱིའྱི་ནང་གང་འཁདོ་པ་ད་ེབདནེ་པ་རདེ། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ནངས་ཞོགས་པའྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་གྱི་ལས་དོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཚུད་
དང་མ་ཚུད་ཟེར་བའྱི་སྐབས་སུ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་དགག་པ་ཞུས་པ་རེད། དགག་པ་ཞུས་ནས་སྐབས་ད་ེདུས་
ཁྲྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བཀུར་འསོ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་གྱི་ངསོ་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བ་རདེ། 
ད་ེནས་ཐག་གཅདོ་གནང་ཁར་སྐུ་ང་ོསྱིད་སངོ་དབུས་པའྱི་བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་ཚ་ོམར་ཕྱི་ལ་ཕེབས་ཐནོ་གནང་བ་རདེ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བནོ་མཆགོ་གྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེད་ལྟ་མག་ོའཚསོ་ཀྱི་མྱི་འདུག 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་ནས་ཕེབས་པར་ངསོ་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་ནས་ཕབེས་རགོས་གནང། ད་
ལྟ་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེརེས་སུ་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་སྐབས་སུ་སྒྲྱིག་གཞྱི་འདྱི་ཚ་ོཚང་
མ་ང་ོསོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཏོག་ཙམ་རྱིང་ལས་རྱིམ་མར་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་དུང་གསལ་པ་ོམ་བྱུང་ན། 
ཚགོས་འདུ་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་འཁུར་གྱི་ཐོག་ལ་དོགས་པ་
ཞྱིག་བསངས་པ་ཡྱིན་ཙང་དོགས་པ་དེར་སོན་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་མར་འག་ོརྒྱུ་རང་ཡྱིན། 
ཞུ་དོན་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་ད་ནངས་ཞགོས་
པའྱི་གནད་དོན་ད་ེབྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་ནས་མར་ཕྱིན་པ་རེད། སྒྲྱིག་གཞྱི་
ཞྱིག་ལུངས་བགང་ནས་མར་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ནས་སོན་མ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ལམ་
ལུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གསོ་ཚོགས་ཚགོས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་བྱུང་བ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེབྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་ར་ེགཉྱིས་གཅྱིག་གྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་ཐོག་ནས་གོས་
ཚོགས་མུ་མཐུད་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་ལུངས་བགང་སྟ་ེསོང་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེསའྱི་ལམ་ལུགས་ལ་བཀའ་
ཤག་ཅྱིག་ཀང་གོས་ཚོགས་ལ་བཞུགས་མེད་ན། ལས་རྱིམ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་འགོ་ཡྱི་མེད་པ་ད་ེགོས་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་
ཡོད་པ་རདེ། དབེ་ཐརེ་ནང་ལ་འཁདོ་བསད་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ནས་ཆགས་པ་རདེ། 
 ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་ད་ེསའྱི་ཡྱིག་ཐགོ་གྱི་ཁྲྱིམས་དང་། ད་ེསའྱི་ལམ་ལུགས་གཉྱིས་ལ་དབ་ེབ་
ཕསེ་པའྱི་ཐགོ་ནས། དགངོས་འགལ་མེད་པར་གྱིས། དེའྱི་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་ནས་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་ལ་བཀའ་ཤག་འདྱི་
འདྲ་ཆགས་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་དའེྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་ཆ་ཚང་བཅར་དགོས་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་
གོས་ཚོགས་ལ་འགན་ལོས་འཁུར་དགོས། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ད་ནངས་ཞགོས་པ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་གང་
ལམ་སྟོན་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་གོས་ཚོགས་མུ་མཐུད་ནས་ཕེབས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་
ཁྲྱིམས་བཟོའ་ིལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་བ་ལ་གུས་བརྱི་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚ་ོད་ེརྱིང་འདྱིར་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐེངས་མ་
དང་པ་ོའདྱིར་ད་དུང་འདྱིའྱི་རེས་ལ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ན་
འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏནོ་པ་ད་ེལ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོརྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ད་ེལྟར་གནང་ནས་ང་ཚ་ོ
མར་ཆདེ་མངགས་མཇལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༢༩ ནང་ལ་བཀའ་ཤག་ཆ་ཚང་བཅར་དགོས་པའྱི་ཁྱབ་
པ་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་དནོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་འབོར་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ཕྱིར་རང་ཉྱིད་
འདྱིར་བཅར་བསད་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ང་འདྱིར་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་
ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསའྱི་ལམ་ལུགས་ལ་བཀའ་ཤག་མེད་ན་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཀྱི་མེད་པ་ད་ེཡོད་པ་རེད་ཀང། ད་ེ
ཡང་རྱིས་མེད་ཆགས་པར་སངོ་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་ཐག་གཅདོ་ལ་གུས་བརྱི་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ེརྱིང་ཆདེ་
མངགས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོརྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་
ནས་འགོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ད་ལྟ་ཆེད་མངགས་ལངས་སོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་འདྱི་འདྱིར་བཅར་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གོས་
ཚགོས་ལ་འགན་འཁུར་ལན་འདབེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་དནོ་དུ་ཆགས་བསད་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 འདྱི་ཞུས་པ་དང་སགས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་སོན་རྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ལས་
ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་དང་ག་ོཔལ་པུར་བོད་ཁྱྱིམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོན་རྱིས་ཤྱིག་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེབརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དོན་དངོས་ཐོག་ལ་ལག་བསྟར་བེད་མཁན་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཁྱབ་ཁོངས། བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གང་བཀའ་གནང་བ་ད་ེདག་ཚང་མ་སེམས་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་ཡོད་ལ་
བཀའ་མངགས་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཞུ་ཆགོ་ཅསེ་ད་ེད་གྱིན་གངོ་གྱི་ད་ེཡྱིན། 
 ད་ེནས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐོག་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དབེ་འབེད་ཡོད་པ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་རྱིག་
གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་དབ་ེའབདེ་ཡོད་པ། ད་ེདག་ཚང་མ་བཀའ་གནང་བ་རདེ། ཁ་ོགཟྱིགས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་
བཏང་ལྟོས་ས་ལྟོས་ཕོགས་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་དེའྱི་ཚེའྱི་དེའྱི་དུས་སུ་སྱི་ཚོགས་གང་ཞྱིག་ཏུ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལྟར་ཞྱིག་
ཡྱིན་དུས། ལྟོས་ས་ལྟོས་ཕོགས་ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་དབ་ེའབེད་ད་ེཕྲན་བུའྱི་ལེགས་པ་དང་དབ་ེའབེད་ཉུང་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་རང་ཉྱིད་
ཀྱིས་ངསོ་ལནེ་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དབ་ེའབདེ་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ཀང་བསམ་
བོའ་ིཐོག་ནས་དབེ་འབེད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་པ་ད་ེཏན་ཏན་རེད། སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་ཤྱིག་གྱིས་བསམ་བོའ་ིདབ་ེའབེད་དེ་
གཙང་མ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། བསམ་བོའ་ིདབ་ེའབེད་གཙང་མ་བཟ་ོབར་ཁོ་རང་ཁོ་རང་ལ་བེད་སྟངས་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བོའ་ིདབེ་འབེད་ད་ེགཙང་མ་ཆགས་པར་འགན་འཁུར་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་འགན་འཁུར་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གཅྱིག་པོར་འགན་ཡོད་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་དབ་ེའབེད་དང་ད་ེདག་ཚང་མར་ངས་དམྱིགས་བསལ་གསལ་བཤད་གང་ཡང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཀང་། བཀའ་
ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་བུད་མེད་ཉྱིན་མོར་སྲུང་བརྱི་ཞུ་བ་འདྱི་རང་གྱི་བརྒྱུད་ནས་བུད་མེད་ཉྱིན་མོར་སྲུང་བརྱི་བས་པའྱི་ཐགོ་ནས་དེའྱི་
ཉྱིན་མ་ོའདྱིར་བསྟུན་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་མང་པ་ོཡོང་རྒྱུ་དང་། འཆར་གཞྱི་མང་པ་ོསེལ་རྒྱུ་སོགས་ད་ེ
འདྲ་རང་བཞྱིན་གྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་རེད་བསམ་ནས་ཉྱིན་མོར་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། 
དེ་ལས་འཕྲོས་པའྱི་གཞན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། བུད་མེད་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་པ་གོང་དུ་སེལ་ཕྱིར་ཆེད་
མངགས་ཉྱིན་མ་ོའདྱི་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ནས་འདྱི་ལྟར་ཆགས་པ་རདེ་ཅསེ་ད་ེདང་གཅྱིག་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའྱི་ཚེས་ ༢༡་་་་༢༣ བར་དུ་ཚོགས་པ་དེའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་བསྡུར་གང་
བྱུང་བ་དེ་དག་ཚང་མ་ཏན་ཏན་ཁ་སང་སོན་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཀང་བཀའ་གནང་སོང།  ངས་ཀང་གསལ་
བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་ཉྱིན་གསུམ་གྱི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་ཐེངས་ར་ེར་ེལ་སོན་འགོའ་ིགསུང་བཤད་
གནང་མཁན། དེའྱི་རསེ་སུ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན། ད་ེནས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་དོན་ཚན་བདུན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལ་
གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཚོགས་ཆུང་མདུན་ལ་འཆར་འགོད་བས། ཚོགས་ཆུང་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ད་ེས་ཤེས་རྱིག་དང་འབལེ་
བ། འཕྲདོ་བསྟེན་དང་འབལེ་བ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་སྱི་ཚགོས་དང་འབལེ་བ། དཔལ་འབརོ་དང་འབལེ་བ། ད་ེལྟར་དབ་ེབ་ཕེས་
པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིར་གོས་བསྡུར་ལྷུག་པོར་གནང་ནས་ཚོགས་ཆུང་སོ་སོའ་ིགྲུབ་དོན་སྙན་ཐ་ོཡང་ཚོགས་ཆེན་རང་གྱི་ནང་ལ་སྱི་
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ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སྙན་གསངེ་གནང་རྒྱུ། ད་ེགནང་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་སྙན་ཐ་ོདནོ་ཚན་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམཐའ་
མ་མཇུག་བསོམས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་དེའྱི་སོན་ལ་རང་ཉྱིད་ཕར་བཅར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་དྲུང་རྣམ་པ་ཚོས་རུབ་རུབ་བཟོ་
གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོསུམ་བརྒྱ་དའེྱི་ནང་ནས་དནོ་སྙྱིང་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་བཏོན་པ་ད་ེཕར་ལ་སྙན་གསངེ་གནང་བའྱི་ཐགོ་ནས། འྱི་ཐགོ་
ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་དཔད་པ་བེད་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཀང་ཐོབ་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་པ་དེའྱི་
རྒྱབ་གཉེར་སྙན་ཐ་ོདེའྱི་དོན་ཚན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་དང་། སྙྱིང་དོན་ ༥༧ ཡོད་པ་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་འབོར་བའྱི་
རེས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་བས་ནས་མ་འོངས་པར་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་དོན་ད་ེས་བེད་བཞྱིན་པ་དང་། ད་དུང་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་ག་ར་ེའདུག ད་ེདག་ཚང་མ་རྱིམ་པས་བལྟས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་ཚོགས་ཆེན་འདྱིས་
དགོས་འདུན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་སོང་། ལྷག་པར་དུ་ཡང་ཚོགས་ཆེན་དེའྱི་སྐབས་སུ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ཕབེས་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ས་གནས་ས་ཐགོ་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ས་གནས་འག་ོའཛནི་རྣམ་པ་ཚསོ་མཁྱེན་པའྱི་
ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ལས་དོན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོམ་གཏོགས། གནོད་སོན་ར་བ་ནས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་
ཕན་ཆནེ་པ་ོཐགོས་པའྱི་ར་ེབ་དང་ཡྱིད་ཆསེ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ ༡་༤ ཟུར་འཛར་ ༤ པ་ད།ེ ད་ལྟ་ཟུར་
འཛར་དང་པའོ་ིརྱིས་འག་ོཨང་ ༤ པ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་གནང་བ་རདེ། ད་ེས་ཏན་ཏན་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
མཆགོ་ནས། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱེི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱིར་བཏང་སྒྲྱིག་དནོ་ལྟར་ན་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཕབེས་ཚར་པའྱི་རསེ་ལ། ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་
བཞག་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེལ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙསོ་ཐག་གཅདོ་ཅྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་ཕེབས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་ནས་ཐག་གཅདོ་མ་གནང་པར། མུ་མཐུད་ནས་ལས་རྱིམ་འདྱི་འག་ོབསད་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་ལས་རྱིམ་གཞན་ཞྱིག་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་འདྱིར་ཕེབས་དང་མ་ཕེབས་ད་ེབཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ནང་ནས་ཐག་
གཅོད་བེད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་དབང་ད་ེམཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་དབང་རེད། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་འདྱིར་ཕེབས་དང་མ་ཕེབས་ཐག་མ་ཆོད་པར། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆགོ འདྱིར་ཕབེས་ནས་ལས་རྱིམ་ནང་ཞུགས་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་དབང་མཉམ་འདུས་ཡྱིན་གསུང་པ་ད་ེགནས་སྟངས་
གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེམཉམ་འདུས་ཀྱི་རྣམ་པ་མདེ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 



86 
 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་མཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ང་ཚ་ོའདྱིར་བཅར་རྒྱུ་ད་ེདཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་དང་འབལེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ལ་ཆ་ེམཐངོ་དང་གུས་བརྱི་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཅར་བསད་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་འདྱིར་བཅར་རྒྱུ་ད་ེ
བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་ཁུར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལྷག་པར་དུ་ཡང་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡོད་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུར་བཅར་བསད་ཡོད། ང་བཅར་རྒྱུ་འདྱི་ཡང་བཀའ་
ཤག་ནང་ཐག་གཅོད་བྱུང་ནས་བཅར་པ་ཡྱིན། སྐུ་ང་ོཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་མདུན་ལ་བཅར་ནས། གང་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་ད་ེཡང་
སྐུ་ང་ོཚགོས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཕབེས་པ་རདེ། ལམ་སྟོན་ཕབེས་པ་ད་ེབཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་སྙན་གསངེ་ཞུས་ནས། གང་
ཐག་གཅོད་གནང་པ་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱིས་མཁྱེན་པས་ཐོག་ནས་ང་འདྱིར་བཅར་བ་ཡྱིན། སང་ཉྱིན་གཟའ་ཟླ་བ་རེད། གནངས་ཉྱིན་
གཟའ་ཉྱི་མ་རེད། ག་འདྲ་ཆགས་མ་ཆགས་རེས་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་གཞན་ག་འདྲ་ཞྱིག་འགོ་
དགོས་མྱིན་ད་ེཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་ནས་བཅར་བ་ཡྱིན། འདྱིར་བཅར་རྒྱུ་ད་ེབཀའ་ཤག་རང་གྱིས་མཁྱེན་པའྱི་
ཐགོ་ནས་བཅར་བ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ཕེབས་རྒྱུ་ཡོད་མདེ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཚོགས་གཙ་ོལ་སེམས་འཚབ་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ན་
ཡང་ར་བའྱི་ལས་དནོ་སྒྲྱིག་གཞྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ ད་ེརྱིང་ས་དྲ་ོཁྲྱིམས་འཆར་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་བསྣམས་ཕེབས་
པ་རེད། ད་ེལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ནས་དགག་པ་བཀོན་པ་རདེ། དེའྱི་རེས་ལ་ཁྲྱིམས་འཆར་ཟྱིན། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་
དྲུང་ནས་གནད་དོན་གསལ་བཤད་འགེལ་བརོད་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་
ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་གཞྱིར་བཞག་ཐོག་འགོ་དགོས་པ་དེ་ཚོགས་
གཙོའྱི་ལས་འགན་གལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་ང་དགུ་པ། ཁྲྱིམས་ཡྱིག་འཆར་ཟྱིན་བཀག་འགོག ༡། 
ཁྲྱིམས་ཡྱིག་གམ་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་འཆར་ཟྱིན་ཞྱིག་གོས་གཞྱིར་འཇུག་རྒྱུ་སྱི་འཐུས་སུ་རུང་ནས་བཀག་འགོག་བ་རྒྱུའྱི་གོས་འཆར་
བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སགས་དགག་བའྱི་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་དང་། ཁྲྱིམས་ཡྱིག་འཆར་ཟྱིན་
འདོན་མྱི་ས་ོསོས་དོན་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་མདོར་བསྡུས་ར་ེབས་རེས་བག་ོགེང་མ་དགོས་པར་འོས་བསྡུས་མང་མོས་ལྟར་
ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ། དེའྱི་དགོངས་དོན་ཕེབས་ནས་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་འཆར་ཟྱིན་ད་ེཡར་ཚུད་པ་རེད། བརོད་པ་དང་པ་ོགྲུབ་པ་རེད། དེའྱི་
རསེ་ལ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་འཆར་ཟྱིན་ད་ེདནོ་ཚན་རྱིམ་པས་གཏན་འབེབས་བས་དགོས་དང་མྱི་དགོས། 
ད་ེནང་བཞྱིན་འཆར་ཟྱིན་ད་ེཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ལ་གཏོང་དགོས་དང་མྱི་དགོས་གཞྱི་ནས་ག་ོབསྡུར་བག་ོགེང་གྱི་ག་ོསྐབས་
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ཆ་ཚང་པ་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་རདེ་ལ་གོས་ཚོགས་ལ་ཡང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། དའེྱི་རསེ་ལ་ལས་
དནོ་ད་ེམ་ཕབེས་སནོ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་དང་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་གོས་ཚགོས་ནས་ཕྱིར་ཕབེས་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་
ད་ེདུས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏནོ་པ་རདེ། གོས་ཀྱི་ཚགོས་གཙསོ་ངསོ་ནས་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་
དགོངས་དོན་ལྟར། དོན་ཚན་ཞེ་དགུ་པ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཉུང་ཚད། ༡། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དང་། 
དའེྱི་རྒྱུན་ལས་གཉྱིས་ལས་ཀར་སྱི་འཐུས་ར་འབརོ་ཀྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་འཛམོས་ན་ཚགོས་གཙ་ོཚགོས་གཞོན་འསོ་བསྡུ་བ་རྒྱུའྱི་
མཚནོ་རང་རང་གྱི་ལས་དནོ་བདེ་པའྱི་དབང་ཆ་ཡོད། འནོ་ཀང་སྱི་འཐུས་ར་འབོར་དང་ང་ོཡོད་ཆ་བགོས་རྱིས་སྐོར་སྐབས་འཕྲསོ་
སྐབས་ལྷག་སྐར་ཆ་བརྱི་མ་དགསོ། འདྱིའྱི་དགངོས་དནོ་ལྟར་ཕབེས་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་
མཆགོ་ནས་ལམ་ལུགས་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། ངས་མང་པ་ོ ཤེས་ཀྱི་མེད། ལས་ལུགས་དང་གནད་དནོ་ག་ར་ེ
ལ་འབལེ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ད་ེལ་ལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་སོང་། འདྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ལས་དནོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་ནས། 
གནད་དོན་འདྱི་བྱུང་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་བས་པ་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཡོད་བསམ་སོང་། ཡྱིན་
ནའང་བསར་དུ་ཉྱིན་གུང་རྒྱབ་ལ་གོས་ཚོགས་འཚོགས་ཡོང་དུས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུསཤྱིག་བསར་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
བསྟན་ནས་བཅའ་ཁྲྱིམས་ལུང་འདྲེན་གནང་པ་རེད། དོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པ། བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་འཁུར་དང་། འཕ་ོའགྱུར། ༡། 
བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་འཁུར་ནྱི་སྱིད་སོང་དང་། བཀའ་བོན་ཚང་མ་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཡྱིན་པ་དང་། བཀའ་ ཤག་གྱིས་
རྒྱུན་དུ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་སྙན་ཞུ་དང། དྲྱི་བར་ལན་འདེབས་བེད་དགོས། ཚོགས་
གཙོ་ངོས་ནས་ལམ་ལུགས་དང་ཁྲྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བཀའ་ཤག་ཆ་ཚང་གོས་ཚོགས་ལ་བཅར་
དགོས་པ་ད་ེའགན་འཁུར་བ་ན་མེད་པ་ཞྱིག་རེད། རེས་མ་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་བཟུང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚང་མ་ཕབེས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེ
བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ངས་གསལ་བཤད་ད་ེཙམ་ཡྱིན། ད་ེཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་པ་བཏང་པ་ཡྱིན། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་འགྱུར་བ་བཏང་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་་གསུམ་པ་ད་ེཡྱིན། ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་དང་དེའྱི་
རསེ་ནས་ལས་རྱིམ་སྙན་སྒྲནོ་ཞུ་རྒྱུ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། མཚུངས་མེད་ཚགོས་དྲུང་མཆགོ 
 

མཚུངས་མདེ་ཚགོས་དྲུང་ལྷ་ཁང་ཚ་ེརྱིང་སྟབོས་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་ཤོག་ཁག་སྙན་སྒྲནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆནེ་ལགས། ས་གནས་སུ་
ལས་དོན་གལ་ཆེ་ཞྱིག་དང་གནམ་གྲུའྱི་ལག་འཁྱེར་དང་སྟབས་བསྟུན། སྐབས་བཅུ་དྲུག་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཉྱིན་དང་པོ་
ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་དགོངས་ཞུ། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། སེར་གྱི་ལས་དནོ་ཞྱིག་གྱི་ཆདེ་གསོ་ཚོགས་ཉྱིན་གཉྱིས་པ་ཚེས་ 
༡༥ ས་དྲའོ་ིཚོགས་ཐེངས་གཉྱིས་ཀར་དགོངས་ཞུ། སྱི་འཐུས་ཡ་ེཤེས་སྒྲོལ་མ་ལགས། སེར་གྱི་ལས་དནོ་རྐྱེན་པས་གོས་ཚོགས་
ཉྱིན་བཞྱི་པ་ཚསེ ༡༧ ཉྱིན་གཅྱིག་དགོངས་ཞུ། སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སྒྲོན་ལགས། ཉ་ེཆར་ཚ་ེལས་འདས་པ་ཨ་མ་ལགས་
ཀྱི་བདུན་ཚིགས་མཆོད་འབུལ་དང་། ཞབས་རྱིམ་ཞུ་ཆེད་དགོན་པ་ཁག་ལ་འགོ་དགོས་པར་བརྟེན། གོས་ཚོགས་ཉྱིན་ལྔ་པ་འདྱི་
ཚསེ་ ༡༨ ཉྱིན་དགོངས་ཞུ་གནང་སོང་བ་བཅས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་ཤོག་ཁག་སྙན་སྒྲནོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བདུན་རེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང། སྐུ་ང་ོཚོགས་དྲུང་
མཆགོ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བདུན་རསེ་མའྱི་ལས་རྱིམ་རགས་ཟྱིན་སྙན་སྒྲནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༢༠ རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ས་དྲོ། དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད་པ་ཡྱིན། ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ནས་དཔལ་འབོར་གྱི་ལས་དོན། 
ད་ེནས་ས་དྲ་ོཕྱི་དྲ་ོཚོགས་ཐེངས་ཆ་ཚང་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་གཏན་འབེབས་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༡ རསེ་གཟའ་མྱིག་དམར། དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚདོ། ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་
འཆར་འབུལ་མཁན་ཡོད་ན་འབུལ་རྒྱུ། ཁྲྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ་གྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཕེབས་རྒྱུ། ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་
རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་གཏན་འབེབས། ཕྱི་དྲ་ོགོང་བཞྱིན་བགོ་གེང་དང་གཏན་འབེབས། གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་། གོང་བཞྱིན་
བག་ོགེང་དང་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༢ རསེ་གཟའ་ལྷག་པ། ས་དྲ་ོཆུ་ཚདོ་ ༩།༣༠ དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན། ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་
གྱི་གོས་འཆར་འབུལ་མཁན་ཡོད་ན་འབུལ་རྒྱུ། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པའྱི་སྙན་ཐོར་བཀའ་ཤག་གྱིས་
མཇུག་གནནོ་གནང་བར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསར་ཞྱིབ་དང་འབེལ་མཇུག་གནནོ་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སྒྲནོ། མང་ཚོག་
རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པའྱི་སྙན་ཐའོ་ིཐོག་བག་ོགེང་དགསོ་པའྱི་གོས་འཆར། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ 
༧ པའྱི་སྙན་ཐོའ་ིཐགོ་བག་ོགེང། ཕྱི་དྲོའ་ིཚགོས་ཐངེས་གཉྱིས་ཀ་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པའྱི་སྙན་ཐའོ་ིཐགོ་
བག་ོགེང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད། ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་
འཆར་ཡོད་ན་འབུལ་རྒྱུ། ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ས་དགོང་ཚགོས་ཐངེས་གཉྱིས་ཀར་མུ་མཐུད་བག་ོགེང་
དང་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ རེས་གཟའ་པ་སངས་ས་དྲ་ོདྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན། ཐུགས་སྣང་
གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་ཡོད་ན་འབུལ་རྒྱུ། སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་འཆར་ཡོད་ན་འབུལ་རྒྱུ། གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་ཁག ཕྱི་དྲ་ོགཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཁག་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུ། 
 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ འམ་གསོ་ཚགོས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་ཉྱིན་མཐའ་མ་རསེ་གཟའ་སནེ་པ། ས་དྲ་ོཆུ་
ཚོད་ ༩།༣༠ ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན། དེ་ནས་ཁྲྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ་དང་གཏན་འབེབས། མུ་མཐུད་
ཁྲྱིམས་བཟོའ་ིལས་ཚན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ་དང་། གཏན་འབེབས། ཕྱི་དྲ་ོདཔལ་འབོར་ལས་དོན་གཏོང་ལེན་ཁྲྱིམས་ཡྱིག 
ལས་དནོ་འཕྲ་ོསངོ་དགསོ་རྱིགས་ཁག་གནང་རྒྱུ། ད་ེནས་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ། ཚགོས་དྲུང་ནས་དགངོས་ཤོག་ཁག་སྙན་སྒྲནོ་
ཞུ་རྒྱུ། ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ཚོགས་འདུ་མཇུག་བསོམས་ཀྱི་གསུང་བཤད་སྒྲུབ་པ་དང། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ཚགོས་དུས་གསུམ་པ་གལོ་བའྱི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་རྒྱུ། 
ད་ེལྟར་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བདུན་རསེ་མའྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་རགས་ཟྱིན་སྙན་སྒྲནོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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གནངས་ས་དྲ་ོཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསངེ་ཡྱིན། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ 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་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་ད་ེརྱིང་ལས་ཉྱིན་དྲུག་པ་ཆགས་
བསད་ཡོད། དང་པ་ོལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་མ་ཞུས་པའྱི་སོན་ལ་ཁ་སང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་བོད་ཁམས་ཉག་
རོང་ནས་ཡྱིན་པའྱི་རང་ལོ་ ༢༤ སོན་པ། མྱིང་ལ་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་བ་དང་ཡོངས་གགས་ཀྱི་མྱིང་ལ་པད་རྒྱལ་ཟེར་བ་ཁོང་
གྱིས་བདོ་ནང་གྱི་རྒྱ་མྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འཛནི་བཞྱིན་པ་ལ་ཞྱི་རྒལོ་གྱི་ཐོག་ནས་རང་ལུས་མེར་བསགེས་གནང་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ཁོང་གྱི་ཡབ་ལ་དབང་རྒྱལ་དང་། ཡུམ་ལ་ཡུལ་ལྷ་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁོང་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་
གནང་བ་དང་། དེའྱི་རེས་ད་ེམ་ཐག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཉེན་རྟོག་པ་བསེབས་ནས་བཙན་འཁྲྱིད་བས་པ་བྱུང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་
ལྟའྱི་ཆར་ཁོང་འདས་གསོན་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་ཁ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་
ནས་ཁངོ་གྱི་ནང་མྱི་དང་འབལེ་ཡདོ་ཚང་མ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། རྱིམ་པས་སྐུ་གོངས་ཚར་བའྱི་གནས་
ཚུལ་གསལ་ཁ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ནས་མ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ང་ཚསོ་སྒྲྱིག་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཁ་སོན་ང་ཚོ་ཁྲྱིམས་འཛིན་ལས་དོན་གཅྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཕྱིར་ཕེབས་
དགསོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཉྱིན་རྒྱབ་ལ་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབརོ་གྱི་
ལས་དོན་ཐོག་ལ་མར་འགོ་ཡོང་དུས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་གོས་
ཚོགས་ལས་རྱིམ་ཐ་ོའགོད་གཞྱིར་བཟུང་ཕེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ནངས་
ཞགོས་པ་སོན་བརྡ་འབརོ་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་ལ་གསལ་བཤད་ཀྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལན་བཀའ་ཤག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་འདྱི་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་ཉྱིན་གཉྱིས་སོན་ལ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་འསོ་བསྡུའྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ བཀའ་ཤག་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་དེ། ད་ེདུས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུག་ས་ད་ེའོས་བསྡུ་ཐེངས་གཅྱིག་
བདེ་རྒྱུ་དང་ཐེངས་གཉྱིས་བེད་རྒྱུ་ཞསེ་པ་ད་ེརེད། ཐངེས་གཅྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན་དུས་ཚོད་ཉུང་ཉུང་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཐེངས་གཉྱིས་བས་པ་ཡྱིན་ན་དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་ཡུན་རྱིང་པ་ོཤྱིག་འགོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ད་ལན་ཁྲྱིམས་
འཆར་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེཐེངས་གཉྱིས་ལས་མེད་ཡོང་དུས། ད་ེས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་ཡྱིན་ནའང་འོས་བསྡུ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་མོང་
ཚརོ་ཆ་ེཤོས་འགན་འཁུར་མཁན་ད་ེའསོ་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང་ལས་
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རོགས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འོས་བསྡུ་འདྱི་ཐེངས་གཅྱིག་རང་བས་ན་དྲག་ག་འདུག སྱི་ཚོགས་ལ་བརྡབ་
གསྱིག་མྱི་ཡོང་ཕྱིར་ཐངེས་གཉྱིས་བདེ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཐངེས་གཅྱིག་བདེ་དགོས་འདུག་ཅེས་སྱི་མོས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་པ་ཞྱིག་རདེ། 
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འདྱིའྱི་སོན་གྱི་བཀའ་ཤག་ལ་རེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིན་ནའང་འོས་བསྡུ་ཐེངས་གཅྱིག་བས་པ་
ཡྱིན་ན། སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ལྷྱིང་འཇགས་ཡོང་བར་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་ས་རེད་ཅེས་བཀའ་ཤག་དང་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་མོས་མཐུན་
ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཐེངས་གཅྱིག་བླུགས་རྒྱུའྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་གྱི་ཟྱིན་བྱིས་ཤྱིག་ཀང་བཟསོ་གྲུབ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་རསེ་སུ་ང་ཚསོ་
གོས་ཆདོ་ཁུར་འངོ་ནས་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་བསྐསོ་ན་ཞེས་བསྐསོ་པ་རདེ། ཚགོས་ཆུང་བསྐོས་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་སྒྲུབ་བ་དའེྱི་ནང་ལ་
བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བཀའ་བནོ་ཡདོ་པ་རདེ། བཀའ་བནོ་ཚགོས་གཙ་ོགནང་བ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་
ལ་ཁ་སང་སྱིད་སངོ་གཙསོ་པའྱི་བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་ཚང་མ་འདྱི་ནས་མར་ལངས་ནས་ཕྱིན་པ་ད་ེཚགོས་གཙ་ོལ་གུས་བརྱི་མ་ཞུས་
པ་དང་། གོས་ཚོགས་ལ་ད་ོཕོག་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ར་བ་ནས་མྱིན། གལ་ཏ་ེབཀའ་ཤག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
ཚོགས་ཆུང་འདྱིའྱི་ཚོགས་གཙ་ོདཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཐོག་མ་རང་ནས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་
ཕག་བརྐྱངས་ནས་ཐེངས་གཉྱིས་བས་ནས་འག་ོཡྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཟེར་ཡོང་དུས། བཀའ་ཤག་དང་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་མངོན་འདོད་
དང་ར་ེབ་ད་ེམ་གྲུབ་པ་རེད། ད་ེམ་འགྲུབ་དུས་ད་ེམ་ཐག་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚོགས་ཆུང་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོམེད་པར་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཉྱིས་ནས་བསྒྲུབ་བའྱི་
ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དགསོ་ཡོད་ཅསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་ཚབ་མེད་པར་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་བས་ན་ཚགོས་
ཆུང་འདྱི་འཐོར་འགོ་ཡྱི་རེད། ཚོགས་ཆུང་འདྱི་ནུས་མེད་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད། ད་ེདུས་བཀག་ནའང་བཀག་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
འནོ་ཀང་ད་ེདུས་ར་བ་ནས་མ་བཀག་པ་རདེ། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཟེར་ན། ང་ཚའོྱི་དགསོ་དནོ་ད་ེའསོ་བསྡུ་ཐངེས་གཅྱིག་བླུགས་རྒྱུ་རདེ་ཀང་། 
ད་ལན་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མང་མོས་ཀྱི་ཕྱིན་འདུག ད་ེག་རང་བཞག་ཤོག་ཅེས་ཞུས་པ་
རདེ། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་གོས་ཚོགས་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་དང་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་དགོས་འདོད་ད་ེཡང་བསར་ཞུ་
ཆགོ་གྱི་རདེ་ཅེས་ང་ཚོས་ཀུན་སོང་ད་ེཁུར་ནས་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་མུ་མཐུད་ནས་བཞུགས་པ་རེད། ད་ེམ་
གཏོགས་ད་ེདུས་སྐབས་སུ་དགོངས་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལན་གྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱི་སེབས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དྲྱི་བ་གཅྱིག་རེད། ད་ེ
སོང་ཙང་གོས་ཚོགས་ལ་ད་ོཕོག་གཏངོ་ཕྱིར་དང་ང་རང་ཚ་ོརང་ལ་ཡོད་པ་ད་ེདགསོ་ཡོད་ཟརེ་གྱི་ཡོད་ན། ད་ེདུས་ནས་བས་ནའང་
བདེ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
 ལར་ནས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ལ་ཉ་ེབའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཙོའྱི་དགོངས་ཚུལ་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ད་ེཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཀའྱི་
ཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན། ཁྲྱིམས་འཆར་ལགས་ཀློག་གནང་རྒྱུ་ད་ེཚོགས་གཙོས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པརདེ་ཀང་ནང་མོལ་དང་ནང་མཐུན་བས་ཏེ། ཚོགས་གཙོས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། དྲུང་ཆེས་གནང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་ཅེས་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ནས་ཀང་ནང་མོལ་ཞུས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། གང་ལ་ཞུས་ན་གོས་ཚོགས་འདྱི་ལ་ད་ོཕོག་མ་ཡོང་བའྱི་
ཐགོ་ནས་ལྷྱིང་འཇག་པོའ་ིངང་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་ངསོ་འཛནི་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐགོ་ནས་གནང་དགོས་པ་ཆ་
ཚང་གནང་བ་ཡྱིན། ཁ་སང་དགག་པ་བརྒྱབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་གཞནོ་གཉྱིས་བཅར་
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བའྱི་སྐབས་ལའང་ཚོགས་གཙ་ོརྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལ་ཐེངས་གཉྱིས་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། འོས་བསྡུའྱི་སོན་འགོ་
དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་དང་གཞན་གྱི་བསམ་ཚུལ་ག་ར་ེའདུག ད་ེདག་ལ་བལྟས་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཞྱིག་བཟོས་ཤོག་ཅེས་གསུངས་འདུག དེ་དུས་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་ཡྱིན་ན་དེ་འབུར་དུ་བཏོན་ནས་
ཚོགས་གཙ་ོརྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ལ་མོས་མཐུན་མེད། ད་ེའགྱིག་མྱི་འདུག་ཅེས་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་
རྒྱག་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡང་བརྒྱབ་མདེ། གང་ལ་ཞུས་ན་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོས་ཀང་འགན་ཁུར་ཐགོ་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་
བཞག་པ་གཅྱིག་རེད། ང་ཚོར་དགོས་རྒྱུ་ག་རེ་རེད་ཅེས་ན། ཐེངས་གཅྱིག་བླུགས་ན་དེ་རྦད་དེ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་རེད། 
ཐངེས་གཉྱིས་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེརདེ། 
 ད་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལོའ་ིའསོ་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་རྙོག་གངེ་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོབྱུང་བ་
རདེ། ༸གོང་ས་མཆོག་ཐུགས་ཕམ་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཉ་ེབའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་འདྱི་ལས་ཆ་ེབ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱལ་
སྱིའྱི་ཚགས་པར་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་། New York Times ལ་ཡང་སོན་བརོད་བས་པའྱི་གསར་འགྱུར་ཞྱིག་འདོན་པ་རེད། ད་ེ
ནས་Air Port ལ་ཕྱིན་ན་ Air port ཡྱི་འགན་འཛནི་མྱི་སྣ་རདེ། དྱི་ལྱི་ལ་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཐུག་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཨ་རྱི་དང་
ཡ་ོརབོ་ལ་ཕྱིན་ནའང་རདེ། ད་ལན་འསོ་བསྡུ་ག་ར་ེཆགས་པ་རདེ་ཅསེ་ང་ཚ་ོལ་ཤ་ཞེན་ཡདོ་མཁན་དང་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ་མཁན་ཚང་
མས་ད་ེའདྲ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལྟར་ཟརེ་ཡངོ་དུས་ང་ཚསོ་མ་འངོས་པར་ད་ེའདྲ་མ་ཡོང་བའྱི་འགན་འཁུར་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་
ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། འགན་འཁྱེར་བ་ད་ལན་འོས་བསྡུའྱི་ཁྲྱིམས་བཆར་འདྱི་བསྒྱུར་བ་བཏང་རྒྱུ་ནྱི་ར་ཆེ་ ཤོས་ཤྱིག་ལ་བརྱིའྱི་
ཡོད། བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཕུལ་བ་རེད། དེའྱི་འོག་ལ་གལ་ཆེ་ཤོས་ནང་གྱི་ཆེ་ཤོས་འདྱི་ད་ལན་འོས་
བསྡུའྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱི་བསྒྱུར་བ་བཏང་བ་དེ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང། གོས་ཚོགས་ར་བ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐེངས་
གཉྱིས་འོས་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའདྲ་བདེ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཟྱིན་བྱིས་འབརོ་ཡོད་པ་རདེ། 
 ཐངེས་གཅྱིག་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན་འོས་བསྡུས་ད་ེལྟར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམས་ལ་གདམ་ཀ་གསལ་པ་ོཡོང་གྱི་རེད། བག་ོགེང་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཡོང་གྱི་རེད། དེའྱི་རསེ་ལ་ཐུགས་ཐག་གང་གཅོད་པ་
ད་ེགཅོད་པ་རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཟྱིན་བྱིས་གཉྱིས་ཀ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གེང་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལན་འོས་བསྡུ་གཉྱིས་
འབརོ་བའྱི་ཟྱིན་བྱིས་ཤྱིག་འབརོ་ཡདོ། 

དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཐེངས་གཅྱིག་བླུགས་རྒྱུ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་བསྒྱུར་བ་ད་ེའདྲ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེར་མ་ལུག་ཆགས་
པའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་རེད། ཐེངས་གཅྱིག་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཐངེས་གཉྱིས་གཙོར་འཛིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་བག་ོགེང་བདེ་པ་ཡྱིན་
ན། ད་ེདག་ར་མ་ལུག་ཆགས་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱི་དགོངས་བཞེས་ལ་ཏན་ཏན་རེད། 
གོས་ཚགོས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཁ་སང་ཐངེས་གཅྱིག་ཟྱིན་པ་རདེ། བརདོ་པ་གཉྱིས་པ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་
བག་ོགེང་ལ་ཆ་ཤས་གནང་རྒྱུ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེདུས་བདེ་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ། འག་ོསྟངས་དང་འག་ོལུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེལྟར་རདེ། 

ཡྱིན་ནའང་སོན་མ་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་ཐེངས་གཅྱིག་གནང་སྟེ་ཟྱིན་
བྱིས་བཟསོ་པའྱི་སྐབས་ལ་དནོ་ཚན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདུག ད་ེདུས་ཆ་ཤས་ལེན་ནས་དནོ་ཚན་ར་ེར་ེསྟེང་ལ་བག་ོགེང་བདེ་ད་ེབསྒྱུར་
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བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ེདག་ར་མ་ལུག་ཆགས་པའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོལ་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་
ཡོད་དུས་ཐེངས་གཅྱིག་ཆགས་པ་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་འདུག་ད་ེལ་ཟྱིན་བྱིས་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་དང། ཐེངས་གཉྱིས་ཆགས་པ་གང་འདྲ་
འདུག ཟྱིན་བྱིས་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བགོ་གེང་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་འག་ོབ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་ལའང་ག་ོརྟོགས་ཡོང་གྱི་རེད། དེའྱི་
རསེ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་འགདོ་པ་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ། 

དཔེར་ན་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་རོགས་ནང་ལ་འོས་བསྡུའྱི་དུས་ཚོད་ཉུང་རུ་བཏང་དགོས་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཐེངས་གཅྱིག་
བེད་དགོས་འདུག ད་ེལྟར་གེང་མཁན་ད་ེསྱི་མོས་རང་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བོན་ Narendra Modi 
གཙསོ་པའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་ཚོས་ག་ར་ེགསུངས་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དབུས། མངའ་སེ། ས་གནས་ཚང་མ་
འསོ་བསྡུ་ཐངེས་གཅྱིག་བླུགས་དགོས་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་དུས་ཚོད་གང་ཉུང་ཉུང་བཟ་ོདགོས་པ་རདེ། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ད་ེལྟར་ལབ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 

ཡུ་རོབ་ནང་ལ་དུས་ཚོད་ཉུང་ངུ་ཞྱིག་ལ་འོས་བསྡུས་ཚར་དགོས་འདུགཅེས་ད་ེལྟར་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉ་ེཆར་སུམ་
ཅུ་དུས་དྲན་གྱི་སྐབས་སུ་སྐུ་མགོན་རྣམ་པ་ཕེབས་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ཕེབས་པ་རེད། ང་ཚ་ོའོས་བསྡུའྱི་སྐབས་ལ་ཐུགས་
སྣང་གནང་མཁན་ཁོང་རང་ཚོ་ཕེབས་པ་རེད། ཁོང་ཚོ་ཚང་མས་རྒྱལ་སྱི་སྱི་ཡོངས་ལ་ཐེངས་གཅྱིག་དང་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་
གནང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁངོ་རང་ཚ་ོཚང་མས་མོས་མཐུན་ཡདོ་པ་རདེ། 

Australia ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ Australia འཐུས་མྱི་ཁོང་རང་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། བདུན་ཕྲག་དྲུག་དང་
བདུན་ཕྲག་བདུན། བདུན་ཕྲག་བརྒྱད། ད་ེབཞྱིན་བདུན་ཕྲག་བཅུའྱི་ནང་ལ་འོས་བསྡུས་ཚར་དགསོ་པ་རདེ། བག་ོགེང་ད་ེལྟར་འག་ོ
བཞྱིན་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཐངེས་གཉྱིས་བླུགས་རྒྱུ་ཟྱིན་བྱིས་ནང་དུ་གཟྱིགས་གནང་དང། ཟླ་བ་གཉྱིས་ལྷག་ཙམ་ཉུང་རུ་བཏང་ཡདོ་པ་
རདེ། ད་ེམ་གཏོགས་པའྱི་དུས་ཚདོ་སོན་མ་དང་རང་འཇགས་རདེ། ད་ེལབ་དུས་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སནོ་མ་ང་ཚ་ོཟླ་བ་བཅུ་གསུམ་
བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཟླ་བ་བཅུ་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་བ་བཅུ་གཅྱིག་ལ་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཟླ་དགུ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ལྟར་བེད་ན་ཟླ་བ་དགུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་བ་བདུན་གྱི་ནང་འོས་བསྡུ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་འོག་ལ་གང་རེད་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། ཞྱིབ་ཕྲ་བདེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། 
ཟླ་བ་བདུན་གྱི་འོས་བསྡུ་བེད་པ་ཡྱིན་ན་ཉེན་ཁ་ལྱིད་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གང་ལ་ཟརེ་ན་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཁྱེར་མཁན་འོས་
བསྡུ་ལྷན་ཁང་རེད། འོས་བསྡུ་ནང་དུ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་གཙ་ོབོ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་ནང་དུ་སྱིད་སོང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། སྱིད་སོང་གྱིས་མོང་ཚོར་འདྱི་འོས་བསྡུ་ད་ལ་ོཡུན་རྱིང་པ་ོབེད་ནས་རྐྱེན་ག་ར་ེདང་ཉེན་ཁ་གང་ཡོད་མེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་
དུ་ད་ོཕགོ་གང་ཕྱིན་མྱིན། ད་ེདག་གྱི་སྟེང་ལ་མངོ་ཚརོ་ཆ་ེཤོས་ད་ེསྱིད་སངོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 

འོས་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སྱིད་སོང་སེར་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་བསར་དུ་
འསོ་ཤོག་ལ་ལངས་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། འོས་ཤོག་ལ་ལངས་རྒྱུ་མེད་དུས་འསོ་ཤོག་གྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་ད་ེག་ཚདོ་ཀྱི་འགྱུར་
བ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ལ་ཁེ་ཕན་སྤུ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་བོད་གངས་ཅན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དང་། 
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སྱིད་སོང་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལ་ང་རང་གྱིས་མོང་ཚོར་གང་བྱུང་བ་ད་ེབཞྱིན་ ༢༠༢༡ ལ་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་
འགན་བཞེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རདེ་དགོངས་ནས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། 

ང་ཚོ་ལ་རྙོག་དྲ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། རྙོག་དྲ་ནང་ནས་ཆེ་ཤོས་འདྱི་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་མོས་མཐུན་གནང་གྱི་འདུག ད་ལན་སྱི་ཚོགས་འཁྲུག་ཆ་དོད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། རྡ་རམ་ས་
ལར་བཀའ་མོལ་ག་ར་ེབྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཆུ་ཚོད་དྲུག་རེས་ལ་ཡུ་རོབ་ལ་གགས་ཀྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཆུ་ཚོད་དྲུག་གྱི་རེས་ལ་ཨ་རྱི་
ལ་ཁྱབ་ཀྱི་རདེ། ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མར་གགས་ཀྱི་རེད། ༢༠༡༡ ལ་འོས་བསྡུ་ལངས་པའྱི་སྐབས་སུ་ངས་ཧ་གོའ་ིཡོད་
པ་རདེ། ས་གནས་ལ་ག་ོརྟགོས་སལེ་དགོས་པ་རདེ། བདུན་ཕྲག་གཉྱིས་ལ་མ་གཏགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་འབརོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
ད་ལྟ་ཆུ་ཚདོ་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་ནང་དུ་འབརོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 

ཉེ་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་ནང་དུ་འོས་བསྡུ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་རྙོག་དྲ་ཆེ་ཤོས་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཨ་རྱིའྱི་འོས་བསྡུ་
ཆནེ་པ་ོལ། ད་ེབཞྱིན་སྱིད་འཛནི་གྱི་འསོ་བསྡུ་ཆནེ་པ་ོལ་ Russia ལ་ཐ་ེབྱུས་བས་འདུག Russia ཡྱི་ཐ་ེབྱུས་བས་ཏ་ེཨ་རྱི་སྱིད་
འཛནི་ཐབོ་ཤོར་ལ་ཁྱད་པར་བཟ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེརྣམས་ཡོངས་གགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མ་ཟད་འབལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་ཚ་ོ
ཡྱིན་ནའང་ཐ་ེབྱུས་བས་འདུག གོས་ཚོགས་རང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ནས་ཐ་ེབྱུས་ལ་སྱིད་འཛིན་ཐོབ་ཤོར་གྱི་སྟེང་ལ་ཁྱད་པར་
འག་ོམྱིན་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་
ཚང་མས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡོངས་གགས་ཀྱི་མོས་མཐུན་རདེ། རྒྱ་མྱིའྱི་རྒྱུགས་ཁྱྱི་དང་རྒྱ་མྱིའྱི་ས་ོབ། ད་ེབཞྱིན་དོལ་རྒྱལ་
གྱི་རསེ་འབང་པ་དུས་ཚདོ་མང་པ་ོཡོད་མཁན། སྱི་པའྱི་འགན་འཁྱརེ་མ་དགོས་མཁན། ཚང་མ་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་ར་ོལངས་པ་
ནང་བཞྱིན་ཐ་ེབྱུས་བེད་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་དཀོག་གཏམ་ཞྱིག་སེལ་ཡོང་དུས། འཁྲུག་ཆ་དོད་པ་ོཆགས་དུས་ང་ཚ་ོའགན་
འཁྱེར་མཁན་ཡྱིན་ནའང་བེད་ས་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་ལ་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་མང་བ་བྱུང་ནའང་ག་ོསྐབས་མང་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 

ཨ་རྱིར་འསོ་བླུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དུས་ཚདོ་མང་བའྱི་རྐྱནེ་གྱི་ Russia ཡྱི་ཐ་ེབྱུས་མང་བ་བས་འདུག ད་ེལྟར་ལབ་རྒྱུ་
ད་ེཡོངས་གགས་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རེད་ད་ེཡང་ ༢༠༡༡ ནས་ད་ལྟ་བར་ལ། ཉ་ེབའྱི་ཆ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་
ལ་གཞྱི་མེད་སོན་བརོད་བེད་མཁན། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཟུར་ཟ་བེད་མཁན་རྣམས་དངོས་སུ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡ་རབས་
བཟང་སོད་ཉམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས་གལ་སྱིད་དུས་ཚོད་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
རྒྱ་མྱི་རྒྱུགས་ཁྱྱི་དང་ད་ེདག་རེས་ལ་སེབས་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གེང་སོང་ཆེན་པ་ོབེད་ནས། སྱིད་སོང་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་
མྱི་སུ་ཡྱིན་ནའང་སནོ་བརོད་བདེ་ནས། ལན་ཕར་ལ་བསལ་ཚུར་ལ་བསལ་ད་ེཡང་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས། ད་ེའདྲ་བདེ་དུས་ང་ཚ་ོད་ེལ་
སནོ་བརདོ་ཤ་སྟག་བདེ་ཡངོ་དུས། 

བཀའ་ཤག་གྱི་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་སད་དགོས་པ་རེད། ད་ེདུས་སྱིད་སོང་ལ་ཕེབས་མཁན་དེ་
སོན་བརོད་ཆེན་པ་ོརྐྱང་རྐྱང་བེད། གཞྱི་མེད་ཀྱི་སོན་བརོད་རྐྱང་རྐྱང་མགོ་ལ་གོན་ནས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་སོང་གྱི་ནུས་པ་
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གང་འདྲ་ཞྱིག་ཐོན་ཐུབ་ཀྱི་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ནུས་པ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་
གཞྱི་མེད་སོན་བརདོ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གྱི་ངང་ཕེབས་ནས་གོས་ཚགོས་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་གང་
འདྲ་ཞྱིག་བཞག་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡྱིན། Public perception དངོས་ཡོད་ཅྱིག་རེད། ཕྱིའྱི་རྣམ་པ་རེད། ཕྱིའྱི་རྣམ་པ་
དང་དངོས་ཡོད་བེད་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱིའྱི་རྣམ་པ་ཉེན་ཁ་ལྕྱི་བ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་རྱིང་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་དུ་དཀགོ་གཏམ་སལེ་རྒྱུ་ཉནེ་ཁ་ཆ་ེབ་ཡདོ་པ་རདེ། གཙ་ོབ་ོཞུ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། 

དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་པའྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཉེ་ཆར་དེ་འདྲ་བེད་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཐངེས་གཉྱིས་དགོས་པ་རེད་ཟརེ་མཁན་ད་ེཚོས་ག་ར་ེའགེལ་བརོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ད་ེསོན་མ་ནས་འག་ོསྟངས་དང་
འག་ོལུགས་རེད། ད་ེའདྲ་རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་འགོ་སྟངས་དང་འགོ་ལུགས་འགྱུར་བ་བཏང་དགོས་བྱུང་ན་བཏང་དགོས་པ་ཞྱིག་
རདེ། གཞན་པ་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཐེངས་གཅྱིག་བླུགས་ནས་སྱི་འཐུས་གནང་མཁན། ད་ེབཞྱིན་སྱིད་སངོ་གནང་
མཁན། ས་ོསོས་སེར་གྱི་ཐགོ་ནས་གནང་འདོད་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚ་ོཡོད་དུས། འོས་མྱི་
འཕནེ་རྒྱུ་ལ་ཕན་གྱི་རདེ། གལ་སྱིད་ད་ེཡང་སནོ་འག་ོནང་དུ་ཚང་མ་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཐབས་ལམ་ལས་ས་པ་ོཞྱིག་རདེ། 

འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ལ་འོས་ཤོག་བཞུགས་མཁན་སུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱིང་ངམ་མཚན་ད་ེཡར་ལ་ཕུལ། ཁོང་རང་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་འསོ་མྱི་ཆགས་ཟྱིན་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སྱིད་སོང་གྱི་འསོ་མྱིའང་ཆགས་པ་རེད། གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་འོས་ཤོག་ལངས་འདདོ་
ཡོད་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
 སྱིད་སངོ་དང་གནད་ཡདོ་མྱི་སྣ་ད་ེའདྲ། འསོ་ཤོག་ལང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་འདྲ་ཡོད་ན། མྱི་ལྔ་བཅུའྱི་འོས་མྱི་ཡར་འབུལ། 
སྱིད་སངོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་འོས་མྱི་བརྒྱ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཡར་འབུལ། ཕུལ་རསེ་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱིས་མྱི་བརྒྱ་དང་མྱི་ལྔ་བཅུའྱི་རྒྱབ་སོར་
བདེ་མཁན་གྱི་ཆ་རྐྱནེ་དག་གཟྱིགས། བོད་པ་ཡྱིན་མྱིན། དཔ་ཁྲལ་ལག་དེབ་གནང་མྱིན་ཡོངས་ལ་གཟྱིགས། འདྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་
འསོ་མྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་འོས་མྱིར་བཞེང་འདོད་ཡོད་ན། སོ་ས་ོལང་འདོད་ཚེ། ས་ོསོས་དེབ་སེལ་བེད་དགོས་པ་
རདེ། ས་ོས་ོལང་འདདོ་མདེ་པར་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་གཞན་ཞྱིག་སངོ་འདདོ་ཡོད་རུང་། མྱི་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཅན་གྱི་སོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ། གནད་འགག་འདྱི་སེལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ་དུས་ཡུན་ཡང་ཉུང་དུ་སོང་བའ།ོ འདྱི་རསེ་སུ་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་མྱིང་
འདྱི་དག་གསལ་བསྒྲགས་བེད་ད་ེའོས་མྱི་རྣམས་འོས་ཐེངས་གཅྱིག་བླུགས་ཤོག་ཟེར་ནས་ཐེངས་གཅྱིག་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན། ཐོབ་
མཁན་ཐོབ་ཀྱི་རེད། ཕམ་མཁན་ཕམ་གྱི་རེད། གནས་ཚུལ་ཉུང་བ་ཡོད་པ་རེད། གང་ལ་ཟེར་ན། ཐེངས་དང་པོར་ང་ཚ་ོཚང་མས་
མཁྱེན་གྱི་རེད། ཐེངས་དང་པོར་སོ་ས་ོའོས་མྱི་ང་ོསོད་བ་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ེབཞྱིན་སོ་སོ་ཅྱི་ཞྱིག་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་མྱིན་འདྱི་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་གང་སར་ང་ོསོད་བ་དགོས་རུང་བེད་དེ། ཐེངས་དང་པ་ོབླུགས་ཚར་རེས་མྱི་མང་བདམས་ཚར་བ་རེད། མྱི་ད་ེང་ོསོད་བྱུང་བ་
རདེ། ཕག་ལས་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ང་ོསདོ་ཟྱིན་པ་རདེ། འསོ་ཤོག་འཕེན་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་དང་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་པ་རེད། ང་རང་གྱི་
མོང་ཚོར་ལྟར། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་ལ་ཧེ་བག་གང་འདུག་ཞེ་ན། དངོས་གཞྱིའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མང་ཡྱིན་
ནའང། འོས་མྱི་ང་ོསདོ་བས་ཟྱིན་པ་རེད། འསོ་མྱི་ཕག་ལས་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་མྱིན་ང་ོསོད་བས་ཟྱིན། ད་ེནས་དངོས་གཞྱིར་ད་ོ
སྣང་ཅྱི་ཞྱིག་བེད་དགསོ་སམ་ཞ་ེན། འདྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོན་བརོད་དང་གནས་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ། ཁུངས་མེད་ལུང་མེད་སནོ་བརདོ་ལ་
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མྱི་མང་ནས་ཀང་ད་ོསྣང་མང་བ་བདེ་ཀྱི་འདུག གང་ལ་ཞ་ེན་འསོ་མྱི་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འསོ་མྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་བེད་མྱིན་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ། འདྱི་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡྱིན་ནམ་ཟརེ་དུས། དཀགོ་གཏམ་མང་དག་ཅྱིག་སལེ་ཡདོ་སྟབས། མྱི་མང་གྱི་ཡང་འདྱིའྱི་ཕགོས་སུ་
བསོད་མཁན་འདྲ། གཞྱི་མེད་སོན་བརོད་དངོས་ཡོད་ཆགས་པ། དུས་ཡུན་ཇྱི་ཙམ་རྱིང་བ་ཡོད་ན་རྙོག་ག་རྐྱང་པ་ལུས་པ་འདྲ། ད་
བར་ས་ོས་ོསྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཤོག་བླུགས་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་སོང་གྱི་འོས་ཤོག་བླུགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེས་བཀའ་བོན་ཁྲྱི་པའྱི་འསོ་
འཕེན་ཡོད་པ་རེད། ཐེངས་གཉྱིས་བླུགས་ནས་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཁྱད་པར་གང་ཡང་བྱུང་མེད་པ་རེད། 
དཔེར་ན། སྱི་འཐུས་ནང་ཡྱིན་ན། སྱིད་སོང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་བཀའ་བོན་ཁྲྱི་པར་གཟྱིགས་གནང་དང། སོན་འགོ་དང་པ་ོསེབས་
མཁན་འདྱི་དངོས་གཞྱིར་དང་པ་ོསེབས་ནས་འག་ོམུས་རདེ། འདྱི་རོད་མེད་རེད། སྱི་འཐུས་ནང་གཟྱིགས་གནང་དང་། སོན་འགོའ་ི
ནང་མྱི་ཉྱི་ཤུ་འདྱི་མར་སྟོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་ནས་དངོས་གཞྱིར་ཐེངས་གཉྱིས་པ་བླུགས་རེས་ཧ་ེབག་ཇྱི་ཙམ་འགོ་
ཡྱི་འདུག གཅྱིག་ཧ་ེབག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཉྱིས་ཧ་ེབག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཧ་ལས་ན་གསུམ་ཧ་ེབག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་བར་ལོ་རྒྱུས་ནང་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་གངས་འབོར་དང་འདས་པའྱི་འོས་བསྡུ་ཐེངས་བཞྱི་ལྔར་བལྟས་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་
གཅྱིག་ཁྱད་པར་འག་ོཡྱི་འདུག གཉྱིས་ཁྱད་པར་འག་ོཡྱི་འདུག གསུམ་ཁྱད་པར་འག་ོཡྱི་འདུག འདྱི་ཨང་རྱིས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་དང་
རྱིས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས་ཐེངས་གསུམ་བླུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་ཁྱད་པར་འགོ་ཡྱི་རེད། གཉྱིས་ཁྱད་པར་འགོ་ཡྱི་རེད། 
གསུམ་འགོ་ཡྱི་རེད། ཐེངས་བཞྱི་བླུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། གོང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཁྱད་པར་འགོ་ཡྱི་རེད། གཉྱིས་འགོ་ཡྱི་རེད། གསུམ་
འག་ོཡྱི་རདེ། ཐངེས་ལྔར་བླུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ཧ་ེབག་ཤོར་གྱི་རདེ། འདྱི་ལས་ལྷག་ཧ་ེབག་གང་ཡང་འག་ོཡྱི་མྱི་
འདུག བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་བརྒྱད་ཅུ་སོན་འགོའ་ིནང་ལ་གངས་འབོར་རེ་ཕུད་བཅུ་ཡོང་མཁན་འདྱི་འདེམས་ཡོང་གྱི་འདུག ཐེངས་
གཉྱིས་བླུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཧ་ེབག་གང་ཡང་འག་ོཡྱི་མྱི་འདུག གཅྱིག་གཉྱིས་ཧ་ེབག་འག་ོཡྱི་རེད། ཐེངས་གསུམ་བླུགས་ནའང་
འདྲ། ཐེངས་བཞྱི་བླུགས་ནའང་འདྲ། ཧེ་བག་འདྱི་འདྲ་རང་འགོ་མུས་རེད། འགོ་སྟངས་རང་རེད། ཨང་རྱིམ་བདུན་པ། བརྒྱད་པ། 
དགུ་པ། བཅུ་པ། བཅུ་གཅྱིག བཅུ་གཉྱིས་ལ་འསོ་ཤོག་བརྒྱ་ཉྱིས་བརྒྱ་ལ་ཧ་ེབག་མེད་སྟབས། འདྱི་ཡྱི་ཧ་ེབག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་
མ་གཏོགས། གཞན་གང་ཡང་མྱིན། སོང་ཙང་ཐེངས་གཉྱིས་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས་སུ་ཕྱིན་རྒྱུ་རེད་འདུག འགོ་
གོན་ཡང་འཕྲ་ོབརླག་རདེ་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཐངེས་གཅྱིག་འག་ོམཁན་དང་ཐེངས་གཉྱིས་འག་ོམཁན་ལ་ཧ་ེབག་ཅྱི་ཡོད་ཟེར་ན། 
ཐངེས་གཉྱིས་པ་དེར་ཅྱི་རེད། ང་ཚ་ོསོན་འགོའ་ིནང་མྱི་ཉྱི་ཤུ་ཐནོ་ཟྱིན་པ་རེད། འོག་བཅུ་གཅྱིག་ནས་ཉྱི་ཤུའྱི་རྒྱན་འདྱི་ཅྱི་རེད། ངས་
དྲང་པ་ོཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་འོས་ཤོག་ལ་ལངས་ཟྱིན་པ་སོང་ཙང་འོས་ཤོག་ལ་བསར་དུ་ལང་མྱི་དགོས་པ་རེད། སྱིད་སོང་ཐངེས་གཉྱིས་
པ་གསུམ་པ། ཨང་གཉྱིས་པ་གསུམ་པར་ཡོད་པའྱི་འགན་འདྱི་ཅྱི་རེད་ཞེ་ན། ཐེངས་དང་པོར་ཡོད་མཁན་འདྱི་མར་འཐེན་ནས་སོ་
ས་ོགོང་དུ་བསོད་དགོས་པ་ལས་གཞན་ཇྱི་ལྟར་འགོའམ། འསོ་མྱི་ནས་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་གཏགོས་བེད་མཁན་གྱིས་
གནང་གྱི་རེད། དཔེར་ན། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་དང། སྱིད་སོང་གྱི་འོས་མྱིའྱི་སནོ་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་ལ་ད་ལྟ་
འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་རང་ནས་གསུང་གྱི་རེད། སོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་ལ་སོན་འཛུགས་བེད་མཁན། གནས་ཚུལ་འདྲ་མྱིན་སྣ་
ཚགོས་སོང་མཁན། ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཕུལ་མཁན་དེ་བས་མང་དུ་ཕྱིན་འདུག འདྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
བར་འསོ་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བར་ཕེབས་དང་། སྱིད་སོང་འོས་མྱི་དང་པ་ོལ་སོན་བརོད་བརྒྱ་ཐམ་པ་བྱུང་ཡོད་ན། 
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འོས་མྱི་གཉྱིས་པར་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་འོས་མྱི་དང་པོར་སོན་བརོད་རེད། སོང་ཙང་བརྒྱ་ཆའྱི་ཆ་ནས་
བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་དང་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་རདེ། འདྱི་ཁག་མེད་པ་རདེ། གང་ལ་ཟརེ་ན་ང་ཚ་ོཚང་མ་མྱི་རྟག་པ་རདེ། འདདོ་ཆགས་ཞ་ེསང་
གཏྱི་མུག་གསུམ་གྱི་སྣོན་ཡོད་པ་རདེ། འསོ་བསྡུའྱི་སྐབས་ལ་ཞ་ེསང་དང་འདདོ་ཆགས་དང་ཚང་མ་ལངས་ཏེ། ང་ཚོའྱི་རྣམ་འགྱུར་
སྡུག་བསལ་ཡོངས་རགོས་ཐནོ་ཡངོས་ཀྱི་འདུག དུས་ཚོད་ཇྱི་ཙམ་གྱི་རྱིང་བ་ཡདོ་ན་ད་ེཙམ་གྱི་ག་ོསྐབས་མང་བ་ཐབོ་ཡངོ་གྱི་ཡདོ་
པ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་སྐད་ཆ་ངན་པ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕགོས་གཏགོས་བེད་ད་ེའདྱིའྱི་བར་ལ་རྒྱ་མྱི་འཛུལ་
ནས། Russia ཡྱིས་ཨ་རྱིར་འཛུལ་བ་བཞྱིན། རྒྱ་མྱི་འཛུལ་ནས་ང་ཚ་ོར་འཐརོ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཉ་ེ
ཆར་ང་ Pune ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་གསུམ་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་འོས་བསྡུ་
སྒྲྱིག་གཞྱིར་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་སྐརོ་བག་ོགེང་གནང་སངོ་། འདྱི་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རང་རདེ། ཁ་ོརང་ཚསོ་གསུང་གྱི་འདུག 
རྒྱ་གར་ལ་དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་གཏོང་དགསོ་པ་རདེ། ཐངེས་གཅྱིག་རང་ལ་བདེ་དགསོ་པ་རདེ། འདྱི་གསུང་གྱི་འདུག གང་ལ་ཟརེ་ན་
ཉ་ེབའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་འསོ་བསྡུའྱི་ནང་ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་འདྱི་ནང་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉ་ེཆར་མངའ་ས་ེལྔ་བས་པ་རདེ། 
མངའ་སེ་ལྔ་འདྱི་ཉྱིན་ ༢༧ བས་པ་རེད། མྱི་ས་ཡ་ཉྱི་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་འོས་བསྡུ་ཉྱིན་ ༢༧ ལ་བེད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་སོན་གཅྱིག་
ཡྱིག་ཐོག་རང་ནས་ཡོད་པ་རེད་ལ། ངག་ཐོག་ནས་ཀང་ཡོད། ག་ར་ེཟེར་གྱི་འདུག་ཟེར་ན་ཉེ་འགམ་གྱི་མངའ་སེ་ཞྱིག་རེད། མྱིང་
འབོད་བདེ་མྱི་དགསོ་པར་འདྱི་ཚགས་པར་ཡངོས་ནང་ཡོད་པ་རདེ། མངའ་ས་ེདརེ་འསོ་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་སརོ་མ་ོདུང་ཕྱུར་
མང་པ་ོའག་ོགོན་བཏང་ཡོད་པ་རེད། མངའ་སེ་གཅྱིག་ལ་དུང་ཕྱུར་མང་པ་ོབཏང་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོཚང་མས་གསན་
ཡོད་པ་རདེ་ད་ེངས་ཤེས་ཚོད་ལ་དངུལ་འབོར་ཆེན་པ་ོའདྱི་ཙམ་ཡྱིན་པ་ཤེས་མ་བྱུང། ང་ཧང་སང་སོང། ད་ེལས་ཧ་ལས་དགོས་
པ་གང་བྱུང་ཟེར་ན། ཨ་རག་གྱི་ཤེལ་དམ་འབུམ་མང་པོ་བཀམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངའྱི་སྣང་བར་ཨ་རག་གྱི་ཤེལ་དམ་ཁྲྱི་གཅྱིག་
གཉྱིས་འདྲ་རེད་བསམ་པ་ལས་འབུམ་མང་པོའ་ིསྣང་བ་མེད། འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཐ་མག་ཉལ་ཐག་ཀྱི་ལོ་མང་པ་ོབཀམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ང་ཧང་སང་ནས་ཁ་ོརང་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་དག་ཡོངས་གཞུང་ལ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ལང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་
དམ། རདེ་ཟེར་བྱུང། ཐ་མག་ཉལ་ཐ་བཀམ། ཨ་རག་ད་ེའདྲ་བཀམ་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡ་རབས་བཟང་སདོ་དང་ཆང་རག་མ་
འཐུང་ཟརེ་རྒྱུ་དང་བད་ེའཇགས་ལ་མྱི་གནདོ་དམ། རདེ་ཟརེ། འདྱི་སོང་ཙང་འསོ་བསྡུ་ལ་དུས་ཚོད་ཇྱི་ཙམ་གྱི་མང་བ་ཡོད་ན་རྐྱནེ་
གཅྱིག་འདུག་ཟེར་དུས། ད་ེནས་དངུལ་དུང་ཕྱུར་གཅྱིག་འགེམ་གྱི་ཡོད་ན། ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་དུང་ཕྱུར་ཞྱིག་འགེམ་གྱི་རེད། 
འསོ་བསྡུ་ལང་མཁན་འདྱི་ཕོགས་གཞན་ནས་དུང་ཕྱུར་འདྱི་འདྲ་འགེམ་སྐབས་འདྱི་ནས་དུང་ཕྱུར་གསུམ་ཐབས་ཤེས་འཚལོ་བར་
འག་ོདགོས་པ་ལས། གཞན་བ་ཐབས་གང་ཡང་མེད་པ་རེད། འདྱི་ནས་དུང་ཕྱུར་གསུམ་ཐབས་ཤེས་བས། ཨ་རག་གྱི་ཤེལ་དམ་
འབུམ་གཉྱིས་ཐབས་འཚལོ་བས། ཐ་མག་ཉལ་ཐ་ཀྱི་ལ་ོགསུམ་ཐབས་འཚལོ་བདེ་པས་ཕོགས་གཞན་ནས་ཀྱི་ལ་ོབཞྱི་ཐབས་ཤེས་
བདེ་ཀྱི་རདེ། འདྱི་ནས་ཀྱི་ལ་ོལྔ་ཐབས་ཤེས་བདེ་དགསོ་ཀྱི་རེད། འདྱི་འདྲ་བ་འག་ོབ་ཡྱིན་ན། འསོ་མ་བླུགས་གོང་ནས་དང་འསོ་མྱི་
ལོང་མཁན་ད་ེདཔལ་འབརོ་གྱི་བསླུས་ཟྱིན།  འསོ་ཐབོ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་བུ་ལནོ་ཆནེ་པ་ོབཟསོ་ཟྱིན། ཁ་ོརང་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་
སྐབས་སུ་བུ་ལོན་གཡར་མཁན་དང་བུ་ལོན་སད་མཁན་འདྱི་དག་གྱི་ཆདེ་དུ་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ་རེད། སོང་ཙང་དུས་ཡུན་
ཇྱི་ཙམ་གྱི་རྱིང་ན་རང་བཞྱིན་གྱི་འགན་བསྡུར་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་སྟབས། སོན་ལས་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། གང་ལ་ཟེར་
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ན། ང་ཚ་ོཚང་མ་འདདོ་ཆགས་ཞ་ེསང་གཏྱི་མུག་གསུམ་གྱི་གནནོ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་སྟབས་འདྱི་ལ་རྒྱ་མྱིས་ག་ོསྐབས་དམ་
འཛིན་བེད་ད་ེའག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ནྱི་ཁ་གསལ་རདེ་མ་གཏོགས། ཇྱི་ཙམ་གྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་ན་ཁ་ོརང་ཚོས་ཀང་ད་ེབས་ག་ོསྐབས་ལེན་
གྱི་རདེ་མ་གཏོགས། ག་ོསྐབས་མ་ལནེ་པར་བསད་ཀྱི་མ་རདེ། ཐངེས་གཅྱིག་བདེ་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་གཉྱིས་ལ་ཚར་གྱི་རདེ། ཐངེས་
གཉྱིས་བས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་ཟྱིན་ཟརེ་ནའང་ཟླ་བདུན་འགོར་རྒྱུ་རེད་འདུག སོན་འགོའ་ིའསོ་ཤོག་འག་ོའཛུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་
གསལ་བསྒྲགས་བེད་དགོས་པ་རེད། ཟླ་བ་གཉྱིས་ཙམ་གྱི་རེས་སུ་སོན་འགོ་བེད་དགོས་པ་རེད། ཟླ་གསུམ་གྱི་རེས་སུ་དངོས་
གཞྱི་བེད་དགོས་པ་རེད། གངས་ཀ་བགང་དགོས་པ་རེད། མཚན་ཐ།ོ ཟླ་བ་བདུན་འགོར་ལ་ངེས་པ་རེད། ཟླ་བདུན་གྱི་དུས་ཡུན་
ནང་ཅྱི་ཞྱིག་ཆགས་སམ། རྙགོ་ཟྱིང་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་རེད། བསམ་ནས་མཚན་ལ་གཉྱིད་ཁུག་མ་ཐུབ་པའྱི་སེམས་ཁྲལ་
ཡོད་པ་རེད། རྐྱེན་གཞན་ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་མོང་ཚོར་རེད། ད་
ལ་ོའསོ་བསྡུའྱི་ལ་ོརདེ་ཟརེ་ཡངོ་དུས། བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་འཆར་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་དང་གསར་པ་གང་ཡོད་ནའང་ལག་བསྟར་
བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། སོ་རྒྱབ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་པ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་དོན་གནད་འགག་
ཆེན་པ་ོཡོད་ནའང་ད་ལ་ོའོས་བསྡུ་ལོའ་ིརེད་ཟེར་ནས་མཚམས་གཞག་དགོས་ཀྱི་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་གཞུང་ཕལ་ཆ་ེབས་དུས་
ཚོད་ཉུང་དུ་ཐོངས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་སོན་ལ་གཞུང་གྱི་ལས་ཀ་གང་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཆད་ནའང་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་
མཚམས་ལ་ལམ་སང་བེད་ཆོག་གྱི་རེད། དཔེར་ན་ཐད་ཀར་ཞུ་བ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་སྐབས་སུ་དངུལ་ལྟ་
བུའྱི་ལས་གཞྱི་གཞྱི་ནས་དོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་ཁང་ལྟ་བུའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེསོན་མ་ནས་འཆར་གཞྱི་བཞག་སྟེ་ཉྱིས་སྟོང་
བཅ་ོལྔ་ལ་ཐོན་ཚར་དགོས་པ་དང་ཐོན་ཡང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་བཅད་ད་ེའསོ་བསྡུ་སེབས་གབས་ཡོད་པ་
རེད། གནད་དོན་དེ་ལས་འཆར་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མ་བས་ན། ད་ེབཞྱིན་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་འགུལ་དང་འབེལ་ནས་བལ་ཡུལ་གྱི་
དངུལ་འབུམ་སུམ་བརྒྱ་མ་ཟྱིན་ཙམ་ལྷག་པ་རེད། ད་ེམྱི་ར་ེལ་གཅྱིག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་བག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བག་ོདུས་
འོས་བསྡུའྱི་ལོ་ཡྱིན་དུས་མ་བས་ན་ཟེར་ནས་ཟླ་བ་བདུན་བརྒྱད་འགག་པ་རེད། བུད་མེད་ནུས་སོབས་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་འདྱིར་
བགོ་གེང་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། ཉྱིས་སྟོང་བཅུ་བཞྱི་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་བསྐ་ོསྟེ་སྙན་ཐ་ོཡར་སེབས་ཚར་བ་རེད། ཟྱིན་
བྱིས་སེབས་དུས་དངོས་གནས་བས་ན་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སེལ་རྒྱུའྱི་སྱིད་ཇུས་བསར་བཅོས་ད་ེཉྱིས་སྟོང་བཅོ་ལྔ་ལ་ཐོན་
ཚར་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཟླ་བ་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གཉྱིས་རྱིང་ལ་འགག་པ་རེད། སྐབས་དེར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁང་གྱི་སན་བཅོས་
ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་ད་ེགཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱིཚོགས་པ་ལ་གནང་རྒྱུ་བས་འདུག་ཟེར་ནས་དྲྱི་བ་བཀདོ་ཡོང་བ་རདེ། འསོ་བསྡུའྱི་
ལ་ོལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ད་ེའདྲ་བས་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ་དམ། འོས་བླུགས་མཁན་ད་ེལ་ཁ་ེཕན་འག་ོཡྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟརེ་ནས་བཀའ་
མོལ་བྱུང་བ་ད་ེདངོས་ཡདོ་གནས་སྟངས་རདེ། ད་ེདུས་ང་ཚ་ོལ་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་མཉམ་དུ་ཡོད་དུས་གང་ཡང་མ་ཞུས་པ་རདེ། 
སྐབས་དེར་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཡོད་པ་ད་ེབཀའ་ཤག་ནས་སུ་གང་གྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རདེ། བཀའ་ཤག་ནང་ཁུལ་ལ་ད་ེགང་འདྲ་རདེ་དམ། གང་བས་པ་རེད་ཟེར་ནས་བག་ོགེང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
ལ་ོགཉྱིས་ཀྱི་སོན་ནས་སན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐག་བཅད་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁང་རང་ནས་གནང་འདུག 
ལ་ོདེའྱི་སནོ་ལའང་གནང་འདུག ད་ལྟའང་དེར་གཞྱི་བཟུང་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། ནང་ཁུལ་དུ་ཕྱིའྱི་ལྟ་སྣང་ལ་ཡག་
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པ་ོམྱི་འདུག་ཟེར་ནས་བག་ོགེང་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འོས་བསྡུ་གཞག་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་གྱིས་
མཁྱེན་མེད་ཟེར་ནས་ཞུ་བསད་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག དེའྱི་སྐོར་ལ་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་ནས་བཀའ་བོན་ཟུར་པ་ཁོང་ལ་བཀའ་
འདྲྱི་གནང་དང་མཁྱེན་གྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་ནང་ལ་ལས་དོན་གལ་ཆ་ེཤོས་གནང་རྒྱུ་ད་ེཟླ་བ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ནང་
ལ་འགག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ནས་དུས་ཚདོ་ཐུང་དུ་གཏངོ་བ་ཡྱིན་ན་ཁ་ེཕན་ཆ་ེབ་ཡོད་པ་
རདེ་ཟརེ་ནས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོགཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཡྱིན་དུས་གཞན་ལ་ལྟོས་ནས་ལས་ཀ་བེད་དགོས་པ་རདེ་མ་
གཏོགས་ག་ོསྐབས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱི་ཟླ་བ་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གཉྱིས་ནང་ལས་ཀ་མ་བས་ནས་ཞྱི་འཇམ་པའོ་ིངང་སདོ་
དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འཐུས་ཤོར་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནའང་རེད། གང་ལྟར་དེ་འདྲའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེལ་སོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གལ་ཆེན་པ་ོམང་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྟནེ་ནས་ཐངེས་ཅྱིག་བླུགས་
པ་ཡྱིན་ན། འཛམ་གྱིང་སྱིའྱི་འགོ་སྟངས་དང་མཐུན་པ་མ་ཟད་དུས་ཚོད་ཀང་མང་པ་ོགཏོང་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་འདྱི་
འདྲ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་འདུག ཐེངས་གཉྱིས་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན་དོགས་ཟོན་དང་ཉེན་ཁ་ཆེ་བས་མྱི་བྱུང་བ་བཀག་ཐབས་ཡོད་པ་རེད་
གསུང་གྱི་འདུག འསོ་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ལ་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་ད་ེའདྲ་སེབས་ནའང་བཀག་ཐུབ་ཀྱི་རེད། རྒྱ་གར་འསོ་
བསྡུ་ལྷན་ཁང་ལ་གཟྱིགས་དང་སྐུ་དབང་ག་ཚོད་འདུག M.L.A Disqualified, M.P Disqualified and Ministers 
ཡང་བཙོན་ཁང་དུ་འཇུག་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ལ་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བཀག་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 
དསེ་བཀག་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ཡོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། གོས་ཚོགས་རང་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨྱིན་
སྐད་ལ་ Impeach ཕྱིར་ཕུད་བེད་ཆགོ་གྱི་རེད་ལ་ཁྲྱིམས་ཁང་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་རྱིང་བར་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ནའང་ད་ེཙམ་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་འགན་མ་ཁྱེར་མཁན་མྱི་ཚོས་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་བཤད་ཡོང་གྱི་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག ངས་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་འཇོག་ན། ཉུང་དུ་གཏོང་བ་ཡྱིན་ན་མྱིས་གང་བྱུང་མ་བྱུང་བཤད་ཡོང་གྱི་རེད་ཟེར་ན། ཉ་ེཆར་
སུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་སྐབས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚབ་བས་ནས་དགུང་ལ་ོབརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་དང་འབེལ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ། དགུང་ལ་ོབརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ། དགུང་ལ་ོབརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་ཟེར་ནས་ཐེངས་གསུམ་མམ་
བཞྱི་ཞུས་པ་རདེ། གསུམ་པའམ་བཞྱི་པ་གང་རུང་གྱི་སྐབས་སུ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་མ་ཐནོ་ནས་བཅུ་གསུམ་ཐནོ་འདུག ད་ེལམ་
སང་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཤྱིག་བེད་ཡོང་དུས། ང་སང་ཉྱིན་ཞོགས་པ་ཡར་ལང་དུས་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ། ཨ་ེཤ་ེཡ་བཅས་ནས་ཁྱེད་རང་
ཡང་བཅུ་གསུམ་བཤད་མཁན་ཆགས་འདུག དཔེ་སྱིད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་འདུག མགོགས་པ་ོད་ེའདྲ་སུས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ང་ཚསོ་ Wechat, Whatsup ད་ེའདྲ་བེད་སདོ་བདེ་ད་ེཉན་མཁན་རྐྱང་རྐྱང་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཆུ་ཚདོ་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་
ལ་རྣམ་པ་ཚསོ་མཚན་ཐགོ་ནས་དཀགོ་གཏམ་ར་ེར་ེསལེ་བ་ཡྱིན་ན་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་གསལ་བཤད་གཅྱིག་མཇུག་གཉྱིས་མཐུད་བ་
དགོས་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ལན་འོས་བསྡུ་སྐབས་སུ་ས་གནས་ཁག་ལ་འགོ་དུས། ངས་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། གནད་དོན་ཆེ་ཤོས་
གང་རདེ་ཅེས་ཞུ་དུས། བདནེ་དཔང་དང་ཁུངས་ལུང་མེད་པ་རྐྱང་རྐྱང་བཤད་ནས་འག་ོསོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད་ེཡྱིད་ཆསེ་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚ་ོཐང་ཆད་ནས་འོས་བསྡུ་ག་དུས་ཚར་གྱི་རེད་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ལ་བསལ་བ་རདེ། བས་ཙང་བཀག་ཤག་གྱིས་གནད་དནོ་ད་ེཚ་ོགལ་ཆནེ་དནོ་ཆེན་བརྱིས་ནས་ཐེངས་གཅྱིག་འག་ོདགོས་ཞསེ་པ་
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འདྱི་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་སྱི་མོས་ཀྱི་སྟེང་ལ་ཕབ་ཏེ་ཐག་བཅད་པ་རེད་ཅེས་པ་འདྱི། ཚོར་བ་དང་སགས་ནས་ཐེངས་ཤྱིག་ཞུ་
ཐུབ་ན་བསམ་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ཐག་རྣམ་པ་ཚོས་གཅོད་རྒྱུ་རེད། འདྱི་ཚ་ོགལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁ་སང་ང་
ཚ་ོགོས་ཚོགས་ནང་ནས་མ་ལངས་ཐབས་མེད་བྱུང་བ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་འདྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལའང་བག་ོགེང་འག་ོནས་ཚང་
མས་མཁྱེན་དགོས་ཀྱི་འདུག གོས་ཚགོས་ཀྱི་ཐུགས་ཐག་གཅོད་ནས་ཞུ་ནའང་ད་དུང་ལ་ོབཞྱི་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཡོད་དུས་བེལ་བ་ཁྱོན་
ནས་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ཟྱིན་བྱིས་ཡོད་བཞག་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་མོས་མཐུན་བེད་ཐུབ་པ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཐེངས་གཅྱིག་
བེད་ད་ེཟྱིན་བྱིས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པ་ལ་རྐྱེན་འདྲ་བོ་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེདུས་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་བཀའ་
མོལ་བྱུང་སོང་། འདྱི་དང་འདྱི་རདེ་ཟརེ་ནས་ཞུ་ཆགོ་པ་དང་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ལའང་ཕག་ལས་གནང་སྟབས་བད་ེབ་ོཡོད་པ་རདེ། 
འདྱི་འདྱི་རེད། རྐྱེན་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་མོལ་ལྷུག་པོ་བྱུང་ཚར་དུས། མ་འོངས་པ་ག་སྒྲྱིག་བེད་པ་ལ་ཆ་
མཚོན་ནའང་ཕན་གྱི་རེད། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ད་ེའདྲའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་ཡར་ལང་ནས་སོད་མཁན་འདྱི་ཉྱིས་
སྟོང་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་ལ་འོས་མྱི་མ་རེད། ལང་ཡང་ཆོག་གྱི་མ་རེད། ཁྱད་པར་སྤུ་ཙམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སང་ལ་
མོང་ཚོར་བྱུང་ཙང་མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲ་བེད་རྒྱུ་མྱི་འདུག་མ་གཏོགས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་ནང་གྱི་མྱི་རྣམས་སར་ཡང་
ཐུགས་ཕམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དཔེ་བསག་གྱི་རེད། གཞན་ཡང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ནས་མཛུམ་མ་ོའཛུགས་ནས་ཁྱེད་ཚ་ོཡག་པོ་ཡོད་
བསམ་བྱུང་། ད་ེའདྲ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཟརེ་ནས་སནོ་བརདོ་བདེ་མཁན་བྱུང་ན་དཔ་ེབསག་གྱི་རདེ། བཙན་བལོ་ནང་འབུམ་གཅྱིག་
དང་ཕདེ་ཀ་ཙམ་ལས་མདེ་པ་ད་ེལ་ད་ོཕགོ་ཕྱིན་ཏ་ེཆལོ་ཁའྱི་འཐནེ་ཁྱེར་དང་རྡགོ་ར་གཅྱིག་སྒྲྱིལ་མདེ་ནས་ང་ཚའོྱི་མ་ར་ལྟ་བུའྱི་བོད་
མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ལ་གནདོ་ཅྱིང་ཆ་ེམཐ་ོབརླག་པ་ཡྱིན་ན་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རདེ་དམ། འདྱིའྱི་ནང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་སྱིད་
སངོ་གཙོས་པའྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་སྐབས་ལ་འསོ་བསྡུ་རེས་སུ་གཞྱི་མེད་སོན་འཛུགས་རྐྱང་རྐྱང་གྱི་ཉསེ་པ་ཕོག་ན་གང་འདྲ་
ཆགས་ཀྱི་རེད། སྒྲྱིག་འཛུགས་འདྱི་གང་དུ་སེབས་ཀྱི་རདེ། ད་ེཚརོ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་ནས་ལངས་པ་མ་གཏོགས་ནམ་རྒྱུན་
འགོ་སྟངས་བེད་ན་གནད་དོན་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ནས་ལང་བའྱི་ལུགས་
སལོ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཕུད་པའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་ད་ེལས་གལ་ཆ་ེབ་མཐངོ་གྱི་མྱི་
འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་མ་ལང་ཐབས་མེད་བྱུང་ནས་ལངས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས་ཚོགས་གཙ་ོལ་གུས་བརྱི་མེད་ནས་མྱིན། ད་ེག་
ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ལ་ད་ོཕོག་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་མྱིན། གོས་ཚོགས་ལ་ད་ོཕོག་གཏོང་དགོས་བསམ་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ལས་ས་བ་ོ
རདེ། དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཚགོས་ཆུང་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་གྲུབ་ཆ་
ཚང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཁྲྱིམས་འཆར་བཀག་འག་ོབའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་རེད། བཀག་པ་ཡྱིན་ན་བག་ོགེང་ཡང་ཡོང་གྱི་མ་རདེ། ད་ེཚ་ོ
ཚང་མ་མ་བས་པར་ང་ཚརོ་བག་ོགེང་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐད་ལ་ལྷོད་ལྷོད་བདེ་ད་ེདགོངས་པ་བཞེས་
རོགས་གནང་ཞེས་སེམས་ཚོར་དྲག་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་དོན་གཙ་ོབ་ོམ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་ནང་རྙོག་དྲ་ཆེན་པ་ོཆགས་ནས་ར་དོན་
ཤོར་བའྱི་ཉནེ་ཁ་མཐངོ་སྟ་ེཞུས་པ་རདེ། ང་ཚའོྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འདྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་གནས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན་གཞྱི་ད་ེབརྟན་པ་ོདགསོ་
ཀྱི་རེད། ད་ལན་འོས་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིར་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་མྱིན་ནའང་བརྒྱད་ཅུ་དགུ་བཅུ་ཞྱིག་ཉེན་ཁ་ཆུང་དུ་
གཏོངཐུབ་ཀྱི་རེད། ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་དེ་འོས་ཐེངས་ཤྱིག་བླུགས་རྒྱུ་ད་ེརེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་གསལ་
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བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས་དུས་ཚོད་གནང་བ་ལ་བཀའ་དྲྱིན་བ་མེད་དུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
བཞྱིན་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་གསན་འཇོག་གནང་བ་ད་ེལའང་བཀའ་དྲྱིན་བ་མེད་དུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ཁ་ཉྱིན་གྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་དང་འཕྲོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་
རདེ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ར་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་འསོ་བསྡུའྱི་ཐགོ་ལ་ཉམས་
མོང་དང་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་བཅུག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་
ཡང་ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ནང་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་རེད། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བེད་ཕོགས་ད་ེཏོག་ཙམ་དྲང་པ་ོབྱུང་མྱི་འདུག་མདོག་མདོག་
ཅྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཡང་དའེྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་བཟསོ་ན་ཡག་པ་མེད་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག 
 གང་ལགས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། བཀོད་ཁྱབ་གཏངོ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད་
པ་རེད། ལམ་སྟོན་ལས་བཀོད་ཁྱབ་ད་ེགལ་ཆེ་བར་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀོད་ཁྱབ་ནང་བཞྱིན་འགོ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་
བེད་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེརེད། ལམ་སྟོན་ད་ེཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་ལ་ཕན་ཐོགས་པའྱི་ཆེད་དུ་རེད། དེས་ཐུགས་ཕན་
སོས་ཀྱི་འདུག་ན་གནང་རྒྱུ་རེད། དེས་ཐུགས་ཕན་མ་སོས་པ་དང་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ད་ེསྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ཅེས་སྙན་ཐོར་འགདོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོབའྱི་ཐོག་ནས། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོ
ཚགོས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་བཀདོ་ཁྱབ་ནང་དུ་ག་ར་ེབྱིས་ཡདོ་པ་རདེ་ཅེས་ན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་ཁུར་བའྱི་ནང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་
ད་ེང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་བཟ་ོའགོད་ནང་འོས་བསྡུའྱི་
སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འཆར་ཟྱིན་དང་། ཕྱི་ནང་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མང་ཚོགས་དཀྱིལ་ནས་འབོར་བའྱི་དགོངས་འཆར་སྙན་ཞུ་
ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ད་ཡོད་འོས་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བེད་རྒྱུའྱི་འཆར་འབུལ་གནང་མཁན་དུ་བཀའ་བོན་གཅྱིག 
སྱི་འཐུས་གསུམ། དབུས་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛནི་ཞསེ་ད་ེམར་བསྐ་ོགཞག་བས་པ་རདེ། བཀདོ་ཁྱབ་འདྱི་ག་རང་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གྱི་ཐགོ་ནས་གོས་ཆདོ་དགངོས་དོན་གཞྱིར་བཟུང་བསེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད་ཅསེ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཚགོས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱིས་ལམ་སྟནོ་དནོ་ཚན་ལྔ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ལྔ་
གནང་བའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་ད་ེརེད། སྱིད་སྱིའྱི་སོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱིའྱི་འསོ་བསྡུ་གཉྱིས་ཀ་དགོས་པ་སྙམ་ཞྱིང་དུས་
ཚོད་ཐུང་དུ་གཏོང་ཐབས་དགོས་རྒྱུ། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོར་ཕུལ་བའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འཆར་ཟྱིན་ནང་
གསལ་གནད་དནོ་ལ་ད་ོསྣང་ཞསེ་པ་ད་ེརྣམས་ལ་ལྟ་ཞྱིབ་དགོས་རྒྱུ་ཟརེ་དུས་ད་ེད་ེག་རང་རདེ། འསོ་བསྡུ་གཅྱིག་འག་ོདགསོ་རྒྱུ་ད་ེ
རེད། གནད་དོན་དེའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་འཆར་ཟྱིན་གནང་བའྱི་གནད་འཛུག་ཏུ་ད་ོསྣང་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག ད་ེའོས་བསྡུ་ལས་
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ཁུངས་ཀྱི་འཆར་ཟྱིན་བསར་བཅོས་ད་ེག་རང་སེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ལམ་སྟོན་ནང་བཀོད་ཁྱབ་གཉྱིས་
ཀའྱི་ནང་བསབེས་ཡོད་ཅསེ་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་ད་ེཚགོས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་ག་ོབསྡུར་བས་ཏ་ེད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་འག་ོཡོད་ནའང་མང་མོས་
ཀྱི་འག་ོཡོད་ནའང་ད་ེགོས་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆདོ་དགོངས་དནོ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏགོས། ད་ེལས་གཞན་
པའྱི་ང་ཚོས་གནོན་ཤུགས་སད་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ་ད་ེགཏོང་ཡང་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ད་ེ
གཅྱིག་གསལ་པ་ོབཟསོ་ན་བསམ་སོང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་ང་ཚསོ་ཁྲྱིམས་འཆར་ཁུར་ཡངོ་ཡོད་པ་རདེ། ཁྲྱིམས་འཆར་ཁུར་
བའྱི་རསེ་ལ་ཁྲྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ད་ེལས་རྱིམ་གཞན་གྱིས་བར་གཅོད་མ་ཐུབ་པའྱི་ཏག་ཏག་འག་ོདགོས་པའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་བཟོས་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཏག་ཏག་འག་ོམ་ཐུབ་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན་ད་ེའགྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་
ལྷག་པར་དུ་གསོ་ཚོགས་ལ་སྒྲྱིག་གཞྱི་བཟ་ོའགོད་གནང་རྒྱུ་དང་ཁྲྱིམས་སྒྲྱིག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་དབང་ཚད་དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་དཔོད་དེའྱི་ཐོག་ལ་འབུར་དུ་སྟོན་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེལ་ཕྱི་ནང་སུས་
ཀང་མནོན་ཤུགས་སོད་རྒྱུ་དང་། ད་ོཕོག་བཏང་ན་ད་ེཁྲྱིམས་སྒྲྱིག་གྱི་དགོངས་དོན་རེད། མང་གཙོའྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ེ
ཏག་ཏག་མ་བསད་པ་གཅྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚསོ་ཁ་སང་ཁྲྱིམས་འཆར་གྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་དང་པ་ོ
ཟྱིན་པ་རདེ། བརོད་པ་དང་པ་ོཟྱིན་པའྱི་རསེ་སུ་ཟརེ་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་མག་ོམ་འཛུགས་པའྱི་སནོ་ལ་
ཞུས་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྙན་ཐ་ོད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱིན་འདུག འ་ོན་བསར་དུ་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ལ་
བཏང་དགོས་མྱིན། སྙན་ཐ་ོད་ེདོན་ཚན་རེ་རེ་བཞྱིན་གཏན་འབེབས་དགོས་མྱིན། སྙན་ཐ་ོད་ེམང་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འོས་བསྡུས་
ནས་ཡར་བཏང་དགོས་མྱིན། དེ་འདྲའྱི་གདམ་ཀ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་འགོ་འཛུགས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དེ་ལ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རེད། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཚང་མ་བསྣམས་
ཕེབས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བསྣམས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཕོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་སྟེང་ནས་ཏན་ཏན་
དགོངས་ཚུལ་གསུངས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡག་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེཉ་ེབ་ཞྱིག་འདུག ད་ེཕན་པ་ཞྱིག་འདུག ད་ེམ་ཕན་པ་འདུག ད་ེ
དག་ེབ་དང་མྱི་དག་ེབ་འདུག་ཟེར་ནས་བག་ོགངེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཚགོས་ཆུང་གཅྱིག་གྱི་སྙན་ཐ་ོ
གཉྱིས་འཁྱེར་བ་ཡྱིན་ན་ད་ེའག་ོསྟངས་དང་ཁྲྱིམས་སྒྲྱིག་བཟ་ོསྟངས་དང་གཏན་འབེབས་བདེ་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བག་ོགེང་ད་ེཡོང་
ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་མྱི་འདུག 

ཁ་སང་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོམང་པ་ོབཏང་བ་ཡྱིན། བས་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོབརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་
འཛནི་སངོ་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེའྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་
ཆེན་ཙམ་སྤུངས་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་གཞྱེིར་བཟུང་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་བོད་
མྱི་རྱིགས་དང། སྱི་ཡོངས་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཆེད་དུ་ཁ་སང་སོན་མ་ཆོགས་གཙོས་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་ཞུས་
ཡོད། གོ་བསྡུར་དང་བསམ་ཚུལ་མ་འདྲ་བ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ད་ེཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཕྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཆེད་དུ་གཏན་
འབེབས་བེད་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེདབུ་འབེད་ཀྱིས་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ནང་དུ་ཆེད་མངགས་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་མ་ཉུང་བ་ཞྱིག་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་མཉམ་བཞུགས་གནང་ནས་གང་ཡྱིན་རུང་མང་མོས་དང་སྱི་མོས་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ག་ར་ེབསྣམས་ཕེབས་
པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་དུས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང། ད་ེལྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པ་ོལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་གཏན་འབེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་
འདྱི་ལ་ཕེབས་བསད་ཡོད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། སྱི་འཐུས་
གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས། 
 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་ཐབེས་ར་དང་འབེལ་པའྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༼༡༽གྱི་
ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། བར་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོདང་འབེལ་ནས་ཐོག་མའྱི་འཆར་སོའ་ིབསམ་
ཚུལ་ཁ་ཤས་བཤད་དགོས་དང་མ་དགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་སོང་། སོན་རྱིས་ཀྱི་སྐབས་ལ་ནོར་འཁྲུལ་དང་བརླག་ཤོར་ན་
ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དུས་རྒྱུན་ཏུ་གནད་འགག་ཆནེ་པའོ་ིརྱིགས་ད་ེའདྲ་བཀའ་ཤག་གྱི་དགངོས་པ་བཞསེ་པ་ལས་ལྷག་
ཅྱིག་མེད་དུས་མང་པ་ོཞྱིག་ག་ོསྐབས་ལེན་རྒྱུ་མེད། བརོད་གཞྱི་གནད་འགག་ད་ེའདྲའྱི་སང་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོགནང་ཡངོ་དུས། 
རང་དང་ང་འདྲ་པའྱི་སྐབས་ར་ེསྐད་ཆ་ཁ་ཤས་མ་བཤད་ན་མ་འགྱིག་པ་འདྲ་པ་ོའདུག 

རྱིས་འགོ་ཨང་༼༡།༤༽ནང་གསེས་༼ཅ༽བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་སེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི། ད་ེལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞུས་ན་
བསམ་སོང་། རྒྱབ་ལངོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་ན། དངེ་སང་སྱི་ཚགོས་ནང་ཕ་ོམ་ོདབ་ེའབདེ་ཟེར་པའྱི་ཚགི་བདེ་སདོ་གཏངོ་གྱི་འདུག 
སོན་མ་ཡྱིན་ན་མཆོག་དམན་ཟེར་པའྱི་ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་འདུག ཁ་སང་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་
རྒྱབ་ལངོས་རྱིང་པའོ་ིཐགོ་ནས་བུད་མདེ་ལ་ལྟ་སྟངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཤད་སོང་། ད་ེཚ་ོལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་། འཛམ་གྱིང་ཤར་
ནུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་མ་འདྲ་པ་མང་པ་ོརེད། བོད་པ་རང་གྱི་ངོས་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ་དུས་ཚོད་ལ་འགྱུར་ལྡོག་མང་པོ་
བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རེད། ང་ཚོའྱི་མྱི་བྱུང་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཕ་སེའུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་མ་བག་སྱིན་མ་ོཟེར་ནས་གསུངས་སོང་། 
ད་ེཕ་ོམཆོག་མ་ོདམན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་གནང་སོང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་ད་ེབོད་པའྱི་ལོ་
རྒྱུས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཚིག་ད་ེས་ཤོས་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས། ལ་ོརྒྱུས་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་དང་ར་ེབཙུན་སྒྲོལ་
མའྱི་སྤྲུལ་པ་བག་སྱིན་མ་ོཞསེ་བྱིས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཕ་ོམ་ོམཆགོ་དམན་གྱི་ཁྱད་པར་རདེ་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེནས་ཚུར་ཡོང་ན་
ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་པོའ་ིསྐབས་ལ་མྱི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་བལྟས་ཡོང་དུས་ཚིག་
ད་ེལ་འགལེ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་མ་འདྲ་བ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 

ཚིག་དེའྱི་འགེལ་བཤད་ད་ེབོད་ཀྱི་ཕུག་ཐག་རྱིང་ཤོས་ཀྱི་མྱི་ཤེས། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་ད་ེལ་ལོ་
རྒྱུས་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཕ་སེའུ་བང་ཆུབ་སེམས་པ་དང་ར་ེབཙུན་སྒྲོལ་མའྱི་སྤྲུལ་པ་མ་བག་སྱིན་མ་ོ
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འགེལ་བཤད་དེ་ག་རང་ཡོད་དུས། ནམ་རྒྱུན་ཡྱི་གེའྱི་གོ་དོན་ད་ེག་རང་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ནས་
བལྟས་ན། ཕ་ོམཆོག་མ་ོདམན་གྱི་བསམ་བོའ་ིརྒྱབ་ལངོས་རདེ་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམ་པའོ་ིསྐབས་སུ་མྱི་
ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ཅེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལའང་དེང་སང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གངས་འདྲེན་བེད་སྟངས་མ་འདྲ་བ་མ་འདྲ་
བ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་གོས་ཀྱི་སྐབས་སུ་མེད་ལ་བ་ོམྱི་འདྲྱི་ཞྱིང་ཟེར་བ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་རྒྱབ་
ལངོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ལྟ་སྟངས་མ་འདྲ་བ་རདེ་མ་གཏགོས་སྱི་ཡོངས་དང་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱིས་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་གྱི་བསམ་བ་ོ
གཏོང་སྟངས་ཏ་ེསནོ་མའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ལ་བསར་ཞྱིབ་བས་ན། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་ཕ་ོམཆགོ་མ་ོདམན་གྱིས་བསམ་བའོ་ིགནས་སྟངས་
ཤྱིག་མེད་འགོ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། ཡང་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་ན་ཆོས་རྒྱལ་སོང་
བཙན་སམ་པོའ་ིསྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་དམག་ཤུགས་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེན་པ་ོརེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་ད་ེནས་བསམ་བ་ོགཏོང་བ་
ཡྱིན་ན། ལས་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ངསོ་ནས་དམག་དོན་ལ་བསམ་བ་ོགཏངོ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་པ་ོལ་གོས་བེད་པའྱི་
སྐབས་སུ་བུད་མེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཉན་པ་ཡྱིན་ན། གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་སྒྲུབ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བུད་
མེད་ལ་བ་ོམ་འདྲྱི་གསུངས་ཡདོ་སྱིད་པ་རདེ་ཟེར་ནས་ལྟ་ཆགོ་པ་ཞྱིག་རདེ། འགེལ་བཤད་རྒྱག་ན་ད་ེལ་གཞྱི་འཛནི་ས་ཡདོ་པ་དང་
ད་ེམྱིན་གྱི་བསམ་བ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ངོས་ནས་བལྟས་ནའང་ཕ་ོམ་ོདབ་ེའབེད་ཀྱི་བསམ་བོ་རེད་ཅེས་བཤད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད་
བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ནང་ཆོས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཞུ་ནའང་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་ད་ེཧ་ཅང་ཁ་གསལ་པ་ོརེད། སྱི་ཡོངས་
ནས་བདོ་ཡུལ་འདྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆསོ་མད་ོསགས་ཆ་ཚང་དར་བསད་སའྱི་ལུང་པ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། 
 ད་ེའདྲ་ཡྱིན་སྟབས་གསང་སགས་རྡ་ོར་ེཐགེ་པའྱི་སྐབས་སུ། ཤེས་རབ་རང་བཞྱིན་བུད་མདེ་ལ། སད་པ་ར་ལྟུང་བཅུ་བཞྱི་
པ། ད་ེཡྱིན་སྟབས། གསང་སགས་རྡ་ོར་ེཐེག་པའྱི་སྐབས་སུ་བུད་མེད་ལ་སོན་བརོད་བེད་པ། དེང་སང་གྱི་ཚིག་བེད་སོད་བེད་ན་
སགས་ཀྱི་ར་ལྟུང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སེས་པར་སོན་བརོད་བེད་པ་འདྱི་ར་ལྟུང་ནང་གཏན་ནས་མེད། སོང་ཙང་དེ་འདྲ་ཡྱིན་
སྟབས་འདྱི་ཚ་ོཆོས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལངོས་ཐགོ་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོརེད། ཡུལ་སྐབས་ཀྱི་དུས་མཚམས་དུས་མཚམས་
མྱི་འདྲ་བ་མྱི་འདྲ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་མང་པ་ོཡོང་གྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་གནད་འགག་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོ
ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག གནས་སྟངས་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་
ཡོང་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད་དེ། དཔེར་ན། སོན་མ་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་འགེལ་བརོད་བེད་སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། (ལྷ་
ས་འདྲ་ཞྱིག་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་ོམག་ོམ་ོམག་ོགཉྱིས་ལས་མ་ོམག་ོམཐ་ོས་དང་། ལྷ་ཁང་ཆབ་ཁང་གཉྱིས་ལས་ཆབ་ཁང་མཐ་ོས། 
ད་ེའདྲའྱི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སོལ་ཡོད་པ་རེད།) འདྱི་ཡང་རྒྱབ་ལོངས་འདྱི་ཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་རྱིང་པ་ོབཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོ་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་བཤད་དགོས་པ་མྱི་འདུག་སྟེ། འདྱི་ཚོའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཆོས་བོན་མགར་སྟོང་བཙན་གྱི་སྒྲུང་མང་པ་ོ
བཤད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ལ་ོརྒྱུས་ནང་མང་པ་ོབྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ངས་འདྱི་བཤད་ནས་ག་ར་ེབཤད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་
ན། ཕ་ོམཆོག་མ་ོདམན་གྱི་བསམ་བ་ོདང་འདུ་ཤེས་གཏན་ནས་མེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་གཞྱི་
འཛིན་སའྱི་བསམ་བོའ་ིཐོག་ནས་ང་ཚ་ོདུས་མཚམས་དུས་མཚམས་ཀྱི་དབ་ེབ་ཕེས་ཏེ་འགོ་ན། གསན་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཏན་
ཏན་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཡར་རྒྱས་འག་ོབ་ལ་སེས་པ་དང་བུད་མེད་ཚང་མས་དམྱིགས་པ་འདྱི་
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གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པ། ལྷག་པར་དུ་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་གྱི་དུས་ཚོད། དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པའྱི་ནང་ལ་ཚན་རལ་གྱི་དུས་ཚོད་
ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལྷག་པར་དུ་སེས་པ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་གཅྱིག་མཚུངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྱི་གནད་འགག་ཆ་ེ
ཤོས་ནང་གྱི་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་སེལ་བཞྱིན་པའྱི་
ལས་འཆར་དང་དེ་ཚོས་སེམས་ཤུགས་འཕེལ་བར་ཇྱི་ཙམ་ཕན་གྱི་ཡོད་ན་བསམ་པ་དེར་ཐ་ེཚོམ་ཞྱིག་ཡོད། འདྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་
ཞྱིག་ཅེ་ན། དཔེར་ན། ང་རང་ལ་ནམ་རྒྱུན་ཚོར་སྣང་ཡོད་པ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག དཔེར་ན། ཉམ་ཐག་ལ་རོགས་སོར་ཟེར་བ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་རང་བཞྱིན་གྱི་མྱི་ད་ེལ་རོགས་པ་ཞྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་
གནས་བབས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ཟེར་བའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་བཅུག་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་མྱི་འདྱིའྱི་མགོ་འཕང་དང་གནས་
སྟངས་ཚང་མའྱི་ཐགོ་ནས་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ཁ་ོསེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་པའྱི་ཚརོ་སྣང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་སྟབས་ལས་གཞྱི་སེལ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དམན་པ་ཞྱིག་གྱི་གས་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་
སེབས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཁྲྱིམས་སྒྲྱིག་གྱི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ཀྱི་འདྱི་དབ་ེའབེད་རེད་ལབ་སོང། ཁ་ཤས་ཀྱིས་འདྱི་དམྱིགས་
བསལ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། གང་ལྟར་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནའང་། གང་ལྟར་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ནང་ཆོལ་ཁའྱི་སྱི་འཐུས་བཅུའྱི་
ནང་བུད་མདེ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ངསེ་པར་དུ་དགོས་པ་རདེ། འདྱི་མ་མཐར་དགོས་པ་རདེ། བཅུ་ཐམ་པ་ཡདོ་ན་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
 བཅུ་ཐམ་པ་ཡོད་ནའང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚིག་བརོད་ད་ེཡོད་པར་བརྟེན་ནས་གཅྱིག་བས་ན་བུད་མེད་
གཉྱིས་ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་བསམ་ནས་བུད་མེད་མང་པ་ོབསེབ་རྒྱུར་གནདོ་ཀྱི་མེད་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་
དུས། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་དེས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་པ་ད་ེཡར་སེལ་རྒྱུར་ཕན་གྱི་ཨེ་ཡོད་ན། ང་ལ་འདྱི་འདྲའྱི་ཐ་ེཚོམ་ཡོད། སོན་མའང་
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གཅྱིག་བཤད་མོང་། ད་ལྟ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲའྱི་བསམ་བོའ་ིཐོག་ནས་གང་ལྟར་ནུས་
ཤུགས་མེད་པ། གདམ་མཁན་མེད་པ། ད་ེའདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་སྟངས་ཤྱིག་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མང་པོ་སེབས་པའྱི་
སྐབས་ལ། ཁོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཚིག་དེ་དང་བརོད་གཞྱི་དེ་ཁོ་རང་གྱི་ཆ་ནས་ཏོག་ཙམ་དབེ་འབེད་ཀྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་མེད་འགོ་
བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་སབེས་ཡོང་གྱི་འདུག 
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཉ་ེཆར་སལེ་བའྱི་ཚགོས་འདུ་དའེྱི་སྐརོ་ལ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་དགངོས་པ་ཆནེ་པ་ོབཞེས། འག་ོ
སོང་མང་པ་ོཐབས་ཤེས་བཏང་། དཀའ་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་བཟོས་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ར་བའྱི་ནང་ལ་སྱིར་བཏང་
ཆདེ་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཅྱིག་མ་རེད་ཀང་། བུད་མེད་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པའྱི་འདདོ་པ་ད་ེཁྱོན་ནས་ཁེངས་ཀྱི་མེད་པའྱི་ཚོར་སྣང་
ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་སོན་མ་ངས་འདྱི་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་མ་རེད་ཅེས་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་གཅོག་ཆའྱི་
གོས་འཆར་ཞྱིག་འཁུར་དགོས་མེད་འགོ་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བསེབས་སོང་ལ། དེར་རྒྱབ་སོར་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་གྱི་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ེའདྲ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་བསམ་བ་ོགཏོང་དུས་ད་ེའདྲ་རང་ཉན་ས་མ་རདེ། བཀའ་ཤག་དགོངས་པ་འཚམོ་ཨ་ེ
ཡོང་བསམ་ནས་ཞདེ་སྣང་ཞྱིག་སསེ་ནས་ད་ེའདྲ་རང་བདེ་ཕདོ་མ་སོང་སྟེ། སྱིར་བཏང་གྱིས་ར་བའྱི་ཚོར་སྣང་ད་ེའདྲ་ཏན་ཏན་བྱུང་། 
གང་ལགས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དཔེར་ན་ཚོགས་འདུར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་ས་གནས་ནས་གཞན་ལ་ག་ཆ་སོད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། 
རྒྱན་རྒྱག་པ་དེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་པ་ས་གནས་ས་ཐོག་རང་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་སོད་མཁན། 



105 
 

ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་འགས་གསུང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། སྱིད་བྱུས་ད་ེཡག་པ་ོཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་འདདོ་པ་
དང་མཐུན་གྱི་མེད་ན་གོམ་པ་ས་ོཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དཔེར་ན་སོན་མ་ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་
སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ་དེའྱི་སྐབས་ལ་ཚིག་དེ་སེས་ལྡན་སོ་ནམ་རེད། ང་རང་ཚོས་བེད་ཐུབ་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཕུགས་ཀྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་བསམ་བ་ོདང་འདདོ་པ་ཁྱོན་ནས་མ་མཐུན་དུས་འག་ོ
སོང་ཇྱི་ཙམ་བཏང་ནའང་འདྲ། སྱིད་བྱུས་ག་ཚོད་ཡག་པ་ོཡོད་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་གནས་ཐུབ་ཡོད་
པ་མ་རེད། བས་ཙང་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་གོས་ཚགོས་ར་བའྱི་ཁ་ཕོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སེལ་
རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཡང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མདེ་འག་ོབསམ་པའྱི་ཚརོ་སྣང་བྱུང་། ད་ེསྱི་ཚགོས་རང་གྱི་ཁརོ་ཡུག་ནས་བྱུང་བའྱི་
བསམ་བ་ོཞྱིག་མྱིན་ཡང། ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཉན་སོད་པའྱི་སྐབས་ལ་ད་ེད་ེའདྲ་ཆགས་འག་ོཡྱི་མེད་འག་ོབསམ་པའྱི་ཚརོ་སྣང་བྱུང་
སོང། སྱིར་བཏང་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོའ་ིསྐོར་ལ་དགོངས་ཚུལ་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། སྱིར་བཏང་ར་བའྱི་ཕྱི་ལུགས་དང་ནང་ལུགས་
ག་རེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚ་ོལ་དགོས་མཁ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ལུགས་དང་ནང་ལུགས་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་
རེད། ཉྱིན་མ་ོཉྱིན་མ་ོམང་པ་ོལབ་མཁན་མང་པ་ོའདུག ཉྱིན་མ་ོཚང་མ་གཅྱིག་རྱིས་དུས། ཕལ་ཆེར་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ཉྱིན་མ་ོཚང་མ་
འག་ོབ་ཞྱིག་སྐད་ཆའྱི་སྟེང་ནས་ག་ོབ་ལེན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོང་སྱིད་པ་རེད་འདུག ད་ེའདྲ་བེད་དུས་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོད་ེ
ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱི་མ་འོངས་པར་ཉྱིན་མ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་སྱིད་པ་འདུག 

ཁ་སང་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་དུས་དྲན་དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ནའང། ཁ་ཤས་ཀྱི་ལུང་མང་པ་ོ
ཞྱིག་དྲངས་པ་ད་ེདག་གྱི་དང་པ་ོབཙུན་མ་རེད། མ་འོངས་པ་ཨ་ནྱི་ལགས་ཉྱིན་མོ། པཱ་ལགས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ། ཨ་མ་ལགས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ། 
ད་ེནས་སྐུ་ཞབས་ཀྱི་ཉྱིན་མ།ོ མང་པ་ོཞྱིག་གང་ལྟར་རྱིགས་ཁྱབ་ཁངོས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཡོང་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་སྱིད་
པ་རདེ། 

ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོད་ེབུད་མདེ་ཀྱིས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་དགངོས་ཚུལ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དགསོ་པ་
ཞྱིག་ཡོད་ས་མ་རེད་སྙམ། བསམ་ཚུལ་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས་པའྱི་དགོས་པ་མ་རེད་ཅེས་ཐག་གཅོད་ནས་ལབ་ཀྱི་མེད། 
ཕལ་ཆེར་ར་བ་འདྱིའྱི་དགོངས་ཚུལ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རེད་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང། ད་ེལྟར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེནྱི་གཙ་ོབ་ོབུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སེལ་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་མང་པ་ོཞྱིག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་འགེལ་
བཤད་གནང་སོང། དེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་སོང། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་
འགའ་ར་ེགསུངས་སངོ། 

ད་ེའདྲ་བེད་དུས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སེལ་རྒྱུ་ཟབ་སྦྱོང་དང་དེ་འདྲ་སོད་དགོས་ན། ཁྱོ་ག་ད་ེཚོ་ལ་སོད་དགོས་པ་
ཞྱིག་རེད། ངས་བསམ་ཚུལ་ད་ེལྟར་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་ད་ེནང་ནས་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་དང། ད་ེའདྲ་གནས་སྟངས་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང། སྱི་ཚོགས་རང་གྱི་ནང་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་སྟངས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་པ་སེབས་རྒྱུ་ཆེད་
དུ་ཁྱོ་གས་རྒྱབ་སོར་དང་རོགས་སོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེདག་བེད་རྒྱུ་ད་ེདབ་ེའབེད་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་ངས་ངོས་
འཛིན་ཞུས་མེད། བསམ་བོ་བཏང་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་ད་ེམགོ་མ་འཚོས་པ་དང་དོན་མ་རྟོགས་པའྱི་
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དཀའ་ངལ་དང་མནར་གཅོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཁྱ་ོག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བསམ་བ་ོབཏང་ཡོང་དུས་ད་ེརང་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། 

བས་ཙང་འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་སེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སེལ་རྒྱུའྱི་ཟབ་སྦྱོང་ད་ེཁྱ་ོག་ཚ་ོལ་
སོད་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང། བས་ཙང་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཀོག་ཀོག་བ་རྒྱུའྱི་བ་ོཁོག་མེད་ལ་ཡྱིན་
ནའང་ར་བའྱི་དགོས་མཁོ་འདྱི་ད་ེཙམ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ར་བ་འདྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་བརྟེན་ན་ཚོར་མ་བྱུང་ཞེས་ད་ལྟ་དེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སྒྲནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བག་ོགེང་འག་ོམུས་
རདེ། རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལག་པ་ཡར་བརྐྱང་རྒྱུ་འདྱི་ཡང་ཉྱིན་གསུམ་ཙམ་གྱི་སོན་ལ་སྐབས་དེའྱི་བག་ོགེང་དང་དེར་ལན་འདེབས་གནང་
བའྱི་གང་ལ་སོ་སོར་ཚོར་བ་སེབས་ནས་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་པ་བྱུང་། ཡང་ཉྱིན་མང་པོའ་ིརྱིང་ལ་བར་བརྒལ་ཆགས་ཁར། བཤད་
རྒྱུའྱི་ཚོར་བ་འདྱི་ཡང་གང་འདྲ་ཞྱིག་འགོ་ཡོད་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག འོན་ཏེ། སྱིར་བཏང་གྱི་ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་བུད་
མེད་ཀྱི་ནུས་སྟབོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ད་ེས་ནས་ག་ོབསྡུར་མང་པ་ོཞྱིག་སེབས་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་ངས་ཆ་ཤས་
ད་ེཙམ་ལེན་གྱི་མེད། ཆ་ཤས་ད་ེཙམ་མ་ལེན་རུང་ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་བུད་མེད་གཅྱིག་ཡྱིན་ཁར་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ད་ོསྣང་མེད་པ་ད་ེ
འདྲ་གང་ཡང་མྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བག་ོགེང་དེར་ཁ་སང་ཉྱིན་ཤས་ནས་སྙན་པའྱི་སྐབས་སུ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
འདྱི་བསམ་བོའ་ིགནད་འགག་ཅྱིག་རདེ་འདུག་ཟརེ་སྐབས། མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་སལོ་ལ་སྙན་དུས། དངསོ་གནས་ང་
ཚོའྱི་ཚོར་བ་དག་ལ་ངོས་ལེན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག ད་ེརྱིང་ངས་ཞུ་འདོད་ལྟར་ཁ་སང་གྱི་བཀའ་
ལན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་དང་ཐོག་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱི་འདྱི་གསུངས་བྱུང་། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཕ་ོམོའ་ིབརྒྱ་ཆ་འདྱི་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་བེད་ད་ེའདྲ་
མཉམ་ཞྱིག་རེད། འདྱིའྱི་ཁྲོད་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཤེས་ཡོན་དང། འཇོན་ཐང། སེམས་ཤུགས་ད་ེདག་ཡྱིན་
ནའང་། སསེ་པ་ཕ་ོལས་ས་ོབ་མེད་ཅྱིང་། འདྲ་མཉམ་ཡོད་པ་རདེ། འནོ་ཏ་ེབསམ་བོའ་ིགནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་གསུངས་བྱུང། ངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ལ་དྲྱི་བ་འདྲྱི་རྒྱུ་ཅྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་རང་གྱི་ཐགོ་
ནས་བུད་མེད་ཀྱི་འཇོན་ཐང་ཡོད་པ། ཤེས་ཡོན་དང་གནས་ཚད་ཡོངས་རོགས་སེས་པ་ཕ་ོདང་འདྲ་མཉམ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚགོས་ནང་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་པ་ོའདྱི་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་འཇནོ་ཐང་དང་
གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་སྐབས། འདྱི་ཕལ་ཆེར་འདྲ་མཉམ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་གྱི་ཡོད་པ་ནྱི་ངས་ 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་ཡྱིན་པ་འདྲ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་འདྱི་ཐད་ཅྱི་ཡང་བཤད་མེད། 
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ལ་འདྱི་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་མཐངོ་གྱི་འདུག དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོབརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་དྲྱི་བ་འདྱི་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ད་ལྟ་ཆབ་སྱིད་བསྣམས་ཕེབས་པ་འདྱིར་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལྟ་ེབ་འདྱི་ཅྱི་རེད་ཟེར་ན། བོད་ཀྱི་
ཡུལ་མྱིར་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཐད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བ་གཞག་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བུད་
མེད་ཀྱི་ནུས་པ་དང་འགན་ཁུར་འདྱི་འདྲ་མཉམ་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལྟེ་བ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན། སོང་ཙང་ངའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་
བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་ཁུར་སྱིངས་ཆ་ལྟ་བུ། གལ་སྱིད་གཤམ་ནས་ཡར་འགོ་དགོས་བསམ་ནས་ལྟ་ས་
གཅྱིག་དང་ར་ེབ་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་འདྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་ད་ེཚོ་རེད། བས་ཙང་འདྱི་ཡྱིན་སྟབས། དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་འོས་གཞྱི་བསྣམས་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་བུད་མེད་རང་གཅྱིག་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བསྣམས་
ཕེབས་སམ། བུད་མེད་འཇོན་ཐང་ཅན་མང་པ་ོཡོད་ན་བུད་མེད་ཀང་བཞྱི་ཙམ་དང་། ཡང་ན་བུད་མེད་རྐྱང་པ་བསྣམས་ཕེབས་ན་
འགྱིག་གྱི་འདུག བས་ཙང་གཅྱིག་མ་གཏོགས་བསྣམས་མེད་ཙང་། དའེྱི་ཆ་རྐྱནེ་ཡང་མ་ཚང་བ། ད་ལྟ་ཡང་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་འག་ོ
སྐབས་སྱིད་སོང་གྱིས་གཅྱིག་བསྣམས་ཕེབས་ཡོད་པ་རདེ་ད་ེའདྱི་ཡང་བུད་མེད་དག་གྱིས་རྒྱབ་སོར་མ་གནང་བ་རདེ་ཟརེ་བ་དརེ་
བ་ོཕམ་ཡོད། འདྱི་ཁ་ོརང་ཆ་རྐྱེན་གཅྱིག་དང་འག་ོསྟངས་ཀྱི་མ་བྱུང་བ་རདེ་མ་གཏོགས། བུད་མེད་རདེ་ཟེར་ནས་མར་བཞག་པ་ད་ེ
འདྲའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མྱིན། སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་ད་ེའདྲ་འོས་པ་གཟྱིགས་ཡོད་ན། བཀའ་བོན་རྣམ་
པ་ཡོངས་བུད་མེད་རྐྱང་རྐྱང་བསྣམས་ཕེབས་ཡོད་ན། ཏན་ཏན་སྱིངས་ཆ་ལེགས་པ་ོཞྱིག་དང་ཕལ་ཆེར་མ་འོངས་པར་ནུས་པ་
འཕེལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་འདུག་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཚོར་བྱུང། གཅྱིག་བས་ན་ངས་ནོར་བ་འདྲ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བསར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། 

འདས་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་གཅྱིག་བསྒྲུབས་པ་རེད། འདྱིར་ག་ོསྒྲྱིག་གནང་མཁན་གྱིས་འདོད་བ་ོཁེངས་པ་བྱུང་
ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ས་ོས་ོསྱི་ཚོགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ། མྱི་མང་གྱི་ཁོར་
ཡུག་དང་ས་ོས་ོརང་གྱི་ཚརོ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་འདདོ་ཅྱི་བྱུང་ཟེར་ན། འདས་པའྱི་ཐགོ་ལ་འགྱིག་མྱིན་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། འནོ་ཏ་ེག་
སྒྲྱིག་འདྱི་འདདོ་བ་ོཁེངས་པ་དང་ཚགས་ཚུད་ཅྱིག་བྱུང་མེད་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང། སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་སྱི་ཚོགས་སྟེང་ག་ོསྒྲྱིག་
ཇྱི་ལྟར་གནང་དགོས་མྱིན་ཐད་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་ཏོག་ཙམ་གནང་དགོས་པ་འདུག གང་ལ་ཞ་ེན། ཕེབས་འདོད་པའྱི་
བུད་མེད་ད་ེའདྲ་འདུག འོན་ཏ་ེདུས་ཚདོ་དང་ད་ེའདྲའྱི་རྐྱནེ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད་འདུག འདྱི་ཚརོ་ངསེ་པར་དུ་དགོངས་བཞསེ་
ཤྱིག་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། འདྱི་ནས་མ་འོངས་པའྱི་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་འདྱི་རེད། འདས་པའྱི་མ་
འགྱིག་པ་དང་མ་འོངས་པའྱི་ཐགོ་ལ་གང་དང་གང་འདུག་ཟརེ་ན། ངས་ད་ེརྱིང་ཚོར་སྣང་ཞུ་འདོད་ཅྱིག་ལ་ཁ་སང་ཉ་ེཆར་བུད་མེད་
ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ལ་ངེས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་བུད་མེད་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་
ཚོགས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སགས་ནས། (National Woman’s Parliament 
Convention ) (Conference) གཅྱིག་ (Andhra) ལ་ཚོགས་པ་རེད། དུས་དེར་ངས་ཚོར་བྱུང་། དངསོ་གནས་བས་ན་
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གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བུད་མདེ་འགའ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ཆ་ཤས་ལནེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་བུད་མེད་མཉམ་པོར་ང་རང་ཚའོྱི་
བོད་ནང་གྱི་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཕན་ཚུན་བར་ེལེན་བས་པ་དང་། གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཧ་ཅང་གྱི་བཟང་པ་ོ
ཞྱིག་རདེ་འདུག འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བསམ་པའྱི་ས་ོས་ོལ་ཚརོ་བ་ཞྱིག་བྱུང། སོང་ཙང་འདས་པ་ནྱི་འདས་པ་རདེ། མ་འོངས་པར་
དངསོ་གནས་རང་བུད་མདེ་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དང་བུད་མདེ་གཞན་དང་ལྷན་དུ་གོམ་པ་ས་ོརྒྱུ་འདྲ་བས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་འདྲའྱི་ཚགོས་
ཆནེ་འདྱི་ལ་གཞུང་འབལེ་དང་ང་རང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། སུ་ཞྱིག་གྱི་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཚ།ེ འདྱི་དག་ལ་ངསེ་
པར་དུ་ད་ོསྣང་གནང་སྟེ་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི་རེད་སྙམ། འདྱི་སོ་སོའ་ིབསམ་
འཆར་འདྲ་ཡྱིན། ད་ེནས་གཅྱིག་ལ་མང་པསོ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བུད་མེད་ལ་གང་འདྲ་བདེ་ད་ེདབ་ེའབདེ་མཐངོ་གྱི་འདུག་ཟརེ་
བ་འདྱི། ངའྱི་མཐངོ་སྣང་ལ་རདེ་ཐང་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་སནོ་མ་ཚོགས་ཆནེ་གཅྱིག་ཚོགས་པ་རེད། ནང་སྱིད་ཀྱི་ག་ོསྒྲྱིག་ནང་
ནས་བུད་མེད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ། ད་ེདུས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་ཟེར་ནའང་འདྲ། བསམ་འཆར་ནང་སེབས་པ་ལྟར་བུད་མེད་ཀྱི་
རདེ་མ་ོརེད་མཁན། ས་ོལ་ོརེད་མཁན་རདེ། རེད་འགན་པ་ལའང་སསེ་པ་ཕ་ོདག་རདེ་མ་ོརདེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ག་ོསྒྲྱིག་གནང་
སྟ་ེབོད་པའྱི་བུད་མེད་ལའང་རེད་མ་ོད་ེཚ་ོལའང་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་ད་ེའདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པའྱི་
བསམ་འཆར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་བསམ་འཆར་འདྱི་ལ་ཕག་ལས་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་མྱིན་མྱི་ཤེས་ཏེ། མ་འོངས་
པར་ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་རེད་འགན་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་ད་ེག་ོསྒྲྱིག་གནང་མཁན་ད་ེཡང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱིས་གནང་མུས་
རདེ། སོང་ཙང་ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་བུད་མདེ་ཐགོ་གཅྱིག་བདེ་དགོས་པ་འདུག་ཅེས། དངསོ་ཡདོ་ཐགོ་བདེ་མཁན་ཡོད་པ་ཚ་ོང་རང་
ཚ་ོརང་གྱི་རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུ་དང་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག་འདྱི་ལེགས་པ་ོཞྱིག་མྱི་
འདུག འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ང་ཚསོ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་རང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལགས། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ས་དྲ་ོབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བག་ོགེང་ལ་གསལ་བཤད་མ་ཞུས་སོན། གཟའ་སེན་
པར་ལྷག་པའྱི་རྱིས་འགོ་ཟུར་འཛར་དང་པོའ་ིནང་གསེས་བཞྱི་པ། རྱིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཐོག་གཞྱི་རའྱི་ངས་
ཐངེས་གཉྱིས་སྙན་གསན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་རྒྱུར། ལས་རྱིམ་ད་ེ
འདུག ཡག་པོ་འདུག དགོངས་པར་ལས་རྱིམ་ད་ེཟུར་ཟའྱི་རྱི་མོའ་ིལམ་ནས་གོག་བརྙན་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་
འདུག་ཟརེ་ནས་འབལེ་ཡདོ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ལ་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ད་ེས་བཀའ་གནང་སངོ་གསུང་པ་བཞྱིན། དགངོས་
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ཚུལ་ད་ེསེམས་ལ་བཞག་སྟ་ེམ་འངོས་པར་གགོ་བརྙན་ད་ེརྱིགས་བཟོས་པའྱི་སྐབས་སུ་དགངོས་ཚུལ་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ལས་བདེ་
ལ་བཀདོ་མངགས་ཞུ་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེདང་འབེལ་ནས་བོད་ཀྱི་ཐེབས་ར་དང་། དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ཐོག ཁ་སང་གཟའ་སེན་པར་
བགོ་གེང་གནང་བའྱི་སྐབས་ངས་ཚིག་ཐོ་རྒྱག་ནས་ལན་འབུལ་རྒྱུ་ལྷག་བསད་པ་དེར་ཞུ་རྒྱུར། སྱི་ཡོངས་ནས་ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་
ཐབེས་ར་དང་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་བར་གྱི་འབལེ་བ་གསར་པ་གང་ཡང་མ་རདེ། སནོ་མ་ནས་ཡོད་བསད་པ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་
བོད་ཀྱི་ཐེབས་ར་དང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་བར། ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐོག ཐེབས་རའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་
དང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་བར། ར་འཛིན་གྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་གན་རྒྱ་བཞག་པ་གཞྱིར་
བཟུང་མ་བརྒལ་བ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདགོངས་པར་འཇགས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཕྱིས་སུ་གནས་ཚུལ་ག་
ར་ེཐོན་དང་མ་ཐོན། གང་ལྟར་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་དང་། སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར་དབར་ལས་ཀ་བདེ་སྟངས། 

བོད་ཀྱི་ཐེབས་ར་ད་ེཨ་རྱི་གཞུང་ནས་རོགས་དངུལ་དང་དཔལ་འབོར་སྱི་ཚགོས་བར་ལ་བརྒྱུད་ལམ་ཆགས་བསད་པ་
རེད། ལས་གཞྱི་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བེད་མཁན་ད་ེདཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་བརྒྱུད་ནས་ལྷན་ཁང་ཁག་
དང་། ས་གནས་ཁག་ནས་བརྒྱུད་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལས་དོན་བདེ་ཕོགས་ཐོག་ལ་ང་ཚའོྱི་བར་ལ་ཕན་ཚུན་གཉྱིས་
མོས་ཆོད་གན་བཞག་ནས། ཆོད་གན་འབྲུ་དོན་མ་བརྒལ་བ་འག་ོརྒྱུ་ངས་གལ་ཆ་ེཤོས་ཅྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིག་ཐོག་བཞག་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཕགོས་གཉྱིས་ཀྱི་བརྱི་མཐོང་བདེ་དགོས་པ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ེདང་འཕྲསོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཕུལ་བ་ད་ེདཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས་དགོངས་དཔད་གནང་སྱིད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱི་བཤད་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་
དརེ་ངས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་བུད་མེད་སྱིད་བྱུས་ད་ེཡྱི་
ཐགོ ཕགོས་ཚང་མས་སྱིད་བྱུས་དའེྱི་ཐགོ་གཅསེ་སྲུང་བས་པ་མ་ཟད། དངསོ་སུ་ལག་བསྟར་བདེ་ཐུབ་པར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་
གལ་ཆ་ེཤོས་རདེ་སྙམ། ད་ེལས་འཕྲསོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་ེབཞྱིན་རང་ཉྱིད་ཀྱི་དྲན་ཐོག་ལ་འཕྲོས་ནས་
སྱིད་བྱུས་དའེྱི་ག་ོབ། སྱིད་བྱུས་དའེྱི་ནང་དོན། མང་ཚོགས་ལ་འགེམས་སེལ་བེད་རྒྱུ། ད་ེའགེམས་སལེ་བས་ནས་མང་ཚོས་ཤེས་
པ་དང་། རྒྱུས་མངའ་བྱུང་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚགོས་ནང་ག་ོརྟོགས་སལེ་ཐུབ་ན་རང་བཞྱིན་གྱི་ནུས་པ་ཆ་ེརུ་འག་ོརྒྱུ་དེར་ཡྱིད་ཆེས་
བས་བསད་ཀྱི་ཡོད། 

ད་ེལས་འཕྲསོ་པའྱི་ང་ཚསོ་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བས་ཟྱིན་པ་རདེ། སནོ་རྱིས་ཡོད་པ་རདེ། སནོ་རྱིས་དང་སྱིད་བྱུས་
ཡོད་པ་ཙམ་གྱི་ནུས་པ་སེལ་གྱི་རདེ་དམ་ཟརེ་ན། མ་རདེ་ཚང་མས་མཉམ་བཞུགས་བདེ་དགསོ་པ་མ་གཏགོས། བཀའ་ཤག་གམ་
གོས་ཚོགས་གཅྱིག་པུའྱི་འགན་མ་རེད། སྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་འགན་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཚང་མས་དེའྱི་ཐོག་
དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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དེ་ནས་ཚོགས་ཆེན་ག་སྒྲྱིག་གྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། མ་འོངས་དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ལ། དེ་སོན་
ཚོགས་ཆེན་དེར་ག་སྒྲྱིག་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་བས་ཟྱིན་པ་དེར་བལྟ་སར་འག་ོན་གང་དང་གང་འདྲ་
བས་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་རེད། ལས་ཀ་ག་ར་ེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་བེད་སྟངས་མ་འདྲ་བ་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་དེའྱི་ཐོག་ལ་དུས་
ཚདོ་དང་བསམ་བ་ོགཏོང་ཆགོ་གྱི་རདེ། སྐབས་སྐབས་ལ་བསམ་བ་ོབང་སྒྲྱིག་ཆགོ་གྱི་རདེ་ད་ེཡང་གནས་སྟངས་དང་རྒྱུ་རྐྱནེ་མང་
པ་ོཞྱིག་གྱི་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག ཆདེ་མངགས་ཚགོས་བཅར་བ་ཚརོ་བརྡབ་གསྱིག་བས་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་གནང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། 
གང་ལྟར་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པར་སོང་ཙང་། དགོངས་པ་བཞེས་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ེནས་བུད་མེད་ཀྱི་རེད་འགན་གསུངས་
སོང་། རང་ཉྱིད་འབེལ་ཡོད་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། སྐབས་ད་ེདུས་ད་ལྟའྱི་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་བུད་མེད་ཚན་པ་དེས་ས་
གནས་གཞོན་ནུ་དང་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་རེད་འགན་ག་ོསྒྲྱིག་བས་སོང་། ད་དུང་ང་དེར་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་། མ་འོངས་
པར་ད་ེའདྲ་བའྱི་ལས་གཞྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བསམ་བ་ོབཏང་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི། དཔལ་འབརོ་དང་
འབལེ་བ། སནོ་རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེག་རང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། 

རྒྱལ་སྱིའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་ཆེན་ད་ེཚ་ོཚོགས་ན་དཔ་ེཡག་པ་ོརདེ། དེར་བཅར་སྟངས་བཅར་
ལུགས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་ནས་གནང་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེང་ཚོ་
བཀའ་ཤག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་རྱིས་འག་ོཨང་༼ཅ་པ།༽བུད་མེད་
ནུས་སྟབོས་སལེ་རྒྱུ་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་བག་ོགེང་མང་པ་ོགནང་ཡོད། ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་ཡོད་
ཙང་། ས་ོསོ་ཡང་དེའྱི་ཐགོ་བསམ་ཚུལ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་བཤད་ན་དྲན་སོང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་དོགས་འདྲྱི་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་
ནའང་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་དའེྱི་ཐོག་འཛིན་སངོ་ངོས་ནས་ལན་ཡོད་ན་ད་ེརེད། ངས་ངོས་འཛིན་བེད་ཕོགས་ལ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་དེའྱི་
ནང་སྐབས་ར་ེགེང་སོང་མང་པ་ོབྱུང་དུས། ཁ་ཤས་ཀྱི་ལྟ་སྟངས་ལ་ཡག་པ་ོབྱུང་མྱི་འདུག་དགོངས་སྱིད་པ་རདེ། ངས་ལྟ་སྟངས་ལ་
ལས་ཀ་ཞྱིག་བས་ཟྱིན་པའྱི་རསེ་དའེྱི་ཐགོ་གངེ་སོང་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེརང་བཞྱིན་ཞྱིག་རདེ་སྙམ། 
 ལས་ཀ་ཞྱིག་མ་བས་ན་དེའྱི་རེས་གེང་སོང་ཡོང་རྒྱུ་མེད། ད་ལྟའྱི་ང་ཚོས་གོས་བས་པ་ད་ེཉེ་ཆར་བུད་མེད་ཚོགས་ཆེན་
རདེ། ད་ེབཞྱིན་བུད་མདེ་ཀྱི་ཉྱིན་མའོ་ིཐགོ་གངེ་སོང་མང་པ་ོབྱུང་སངོ་། ལྷག་པར་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་བུད་མདེ་རྣམ་པས་ཚརོ་བ་
ཆནེ་པོའ་ིངང་ནས་གསུངས་སངོ་། གསུངས་དགོས་རྒྱུ་རདེ། ཏན་ཏན་འདདོ་པ་ཁངེས་ཡོད་ས་མ་རདེ། འདདོ་པ་ཁངེས་དགོས་ཀྱི་
མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚ་ོདེར་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོདེ། ལས་ཀ་ཡག་པ་ོཞྱིག་
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བྱུང་བ་ད་ེཡར་རྒྱས་གང་འདྲ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག བསམ་ཚུལ་ཕུལ་དགསོ་རྒྱུ་ང་ཚོའྱི་འོས་འགན་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ས་ོས་ོ
ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་ཐགོ་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད། 
 ཉྱིན་ཁ་ཤས་སོན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གསུངས་སོང་། སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་དུས་༼ཏ་ེ༽ད་ེམཉམ་
དུ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡོད་པ་རེད། ༼ཏ་ེ༽རྒྱག་དུས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགོས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལབ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེངས་ཀང་གལ་ཆེན་
པའོ་ིཐགོ་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད། ཐགོ་མ་དརེ་ཉ་ེཆར་བུད་མེད་ཚགོས་ཆནེ་ཚགོས་པ་དརེ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་
དང་། འཛིན་སོང་ཙམ་མ་ཟད། སྱི་ཞུ་བ་དང་ལས་བེད། ལྷག་པར་དུ་བུད་མེད་ལས་བེད་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་
ས་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ལེན་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ང་རང་གྱིས་
བསམ་བ་ོགཏོང་ཕོགས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བསམ་ཚུལ་ཡོང་བསད་པ་དེ། ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་རྒྱུ་དེར་ང་ཚོས་ཡར་རྒྱས་ག་འདྲ་
གཏོང་དགོས་འདུག དེའྱི་ཐོག་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་གཙ་ོབ་ོའཛིན་སོང་ངོས་ནས་དགོངས་པ་
བཞེས་ཕོགས་ཐོག་ཁྱད་པར་འག་ོསྱིད་ཀྱི་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ constructive feedback 
ལབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། 
 བསམ་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་བུད་མེད་ཚོགས་འདུ་དེའྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་གཏམ་བཤད་པ་ཉུང་དྲག་འདུག་བཤད་མཁན་
ཁག་བྱུང་འདུག ད་ེདུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཆ་ཚང་བུད་མེད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་
གནང་དགོས་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་སོང་། ངས་བསམ་བོར་ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲ་རེད་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་
ཚགོས་ཆནེ་ཚགོས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལྷག་པར་དུ་ང་ཚ་ོབདོ་པའྱི་བུད་མདེ་ཀྱིས་དའེྱི་ཐགོ་གཏམ་བཤད་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དཔ་ེགལ་ཆནེ་
པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག བས་ཙང་། མྱིག་དཔེ་ལྟ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། ལྷག་པར་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་གཏོང་བའྱི་
སྐབས་སུ་བུད་མེད་ཚོའྱི་མྱིག་དཔེ་ལྟ་ས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་སྐད་ཐོག Role 
Model དཔ་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བོད་པ་གཞོན་སེས་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་བུད་མེད་ཡྱིན་པ། བུད་
མེད་འགོ་ཁྲྱིད་དང་། ཤེས་འཇོན་ལྷག་བསམ་ལྡན་པ་མང་པ་ོའདུག ད་ེའདྲ་ང་ཚོས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐུབ་ན་བྱུང་
འགྱུར་གྱི་བུད་མདེ་ལ་ོགཞོན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཁ་ོརང་ཚ་ོདམྱིགས་ས་འཛིན་ནས་སེམས་ཤུགས་སེབས་ཀྱི་རདེ། 
 འབྱུང་འགྱུར་གྱི་བུད་མེད་ལོ་གཞོན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཁ་ོརང་ཚོས་དམྱིགས་ས་བཟུང་ནས། ངས་ཀང་ད་ེའདྲ་བེད་
ཐུབ་ཀྱི་རེད། བེད་ཀྱི་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ད་ེའདྲ་ཏན་ཏན་བསེབས་ཀྱི་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་ཚོགས་འདུའྱི་ཚོགས་བཅར་
བ་ནང་ལ་ངས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོད་ེའདྲ་མཐོང་སོང་། ཁ་ོརང་ཚ་ོཡང་འདྱི་ལྟར་གཏམ་བཤད་བེད་མཁན་བས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཨ་
བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཡང་དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་གཙ་ོབ་ོད་ེའཛིན་
སོང་གྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚང་མ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ངས་དགག་པ་གང་ཡང་མེད། ཕེབས་པ་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་
བསམ་གྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དེར་ཕེབས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕར་གྱིའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཚོར་བ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཚོགས་བཅར་བའྱི་
ཚོར་བ་ད་ེཐད་ཀར་ཉན་ཐུབ་པའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རེད། ད་ེཉན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་འག་ོའཁྲྱིད་ཚོས་མ་འོངས་པར་དེའྱི་ཐོག་ལ་
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བསམ་བ་ོགཏོང་ཕགོས་དང་ལས་ཀ་བེད་ཕགོས། དགོངས་པ་བཞསེ་ཕོགས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཁྱད་པར་ཏན་ཏན་འག་ོཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག 
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ནང་ལ་གཞྱི་རའྱི་ང་རང་ཚ་ོབཙན་
བལོ་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་ད་ེལྟ་བུའྱི་དབ་ེའབེད་ད་ེཡོད་པ་མ་རདེ་ད་ེསྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བསམ་བ་ོ
གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་དེ་ལྟར་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ངོས་འཛིན་གནང་བ་དེ་ངས་ཧང་སངས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག དེར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ད་ེལྟར་ངསོ་འཛིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་དང་ཕག་རགོས་རྣམ་པ་
ཚང་མས་ཀང་ད་ེལྟར་ངོས་འཛིན་ཐོབ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག གང་ལགས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དངོས་ཡོད་
གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་ཕོགས་ནས་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་ད་ེང་ཚོས་ཤེས་བསད་
ཡོད་པ་རདེ། ད་རསེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་གང་ལ་གང་འཚམ་སྱི་ཚགོས་
ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེམཐངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་ཚགོས་ནང་འསོ་མྱི་ཡང་བསེབ་ཡངོ་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་འདྱི་
ལྟ་བུའྱི་དབ་ེའབདེ་ཟརེ་ནའང་རེད། གཅྱིག་འཇོན་གྱི་མ་རེད། བེད་ཀྱི་མ་རེད། ཡོང་གྱི་མ་རེད་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་དེས་རང་བཞྱིན་
གྱིས་འགན་འཁུར་རྒྱུར་བསམ་བོའ་ིཐགོ་ནས་ད་ོཕགོ་ཅྱིག་འག་ོཡོང་དུས། ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་
བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུང་སོང་། མ་འོངས་པར་ང་ཚོར་ཏན་ཏན་བུད་མེད་ཀྱི་
སྱིད་སོང་དང་བུད་མེད་ཀྱི་ཚགོས་གཙ་ོད་ེའདྲའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང། ང་རང་ཡང་ད་ལྟའྱི་གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་སོ་སོ་སོབས་པ་དང་སྙྱིང་སྟོབས་ཆེན་པོའ་ིངང་ནས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་བུད་མེད་དངོས་གནས་ཤེས་འཇོན་ལྷག་བསམ་
ལྡན་པ་མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་སྱིད་སོང་གྱི་འགན་འཁུར་ཐུབ་མཁན་གྱི་བུད་མེད་ད་ེའདྲ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེལྟ་བུའྱི་བུད་
མེད་ཅྱིག་སབེས་པ་ཡྱིན་ན། ས་ོསོས་ཀང་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་ཕག་རགོས་ཞུ་རྒྱུའྱི་སབོས་པ་དང་སྙྱིང་སྟབོས་ཀང་ཡོད། 
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཡང་ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་ཀྱི་
ཞབས་བཀག་ལ་བུད་མེད་གཉྱིས་ཟེར་བ་འདྱི་དབ་ེའབེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་སོང་། ངས་ད་ེམ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚ་ོགོས་ཚགོས་ནང་ལ་དང་པ་ོབུད་མེད་ལ་ས་མྱིག་ད་ེའདྲ་དགོས་འདུག་ཟེར་བ་
དའེྱི་བསམ་ཚུལ་གནང་མཁན་ད་ེ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་ཡྱིན་དུས། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་དབ་ེའབེད་ཅྱིག་ག་
པར་གནང་གྱི་རེད། ད་ེ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་དངོས་ཡོད་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེས་ང་རང་
ཚ་ོབོད་ད་ེརང་བཙན་མ་ཤོར་གོང་དུ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བུད་མེད་སྱི་ཞུའྱི་འགན་ཁུར་མཁན་ག་ཚོད་ཀྱི་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་
མེད་ད་ེདངསོ་ཡདོ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་བུད་མེད་ཀྱིས་འགན་འཁུར་གནང་དགསོ་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་ད་ེའདྲའྱི་ཞབས་བཀག་ཅྱིག་བཞག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཅྱིག་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཞབས་བཀག་གཉྱིས་གཉྱིས་བས་
ནས་དྲུག་ཡོད་པ་རེད་ཀང་སེབས་པ་བཅུ་ཙམ་བྱུང་ཐུབ་འདུག ད་ེམྱི་མང་གྱིས་དངོས་གནས་སོ་སོས་རྒྱབ་སོར་བས་པའྱི་ཐོག་
ནས་ད་ལྟ་སེབས་མཁན་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་ཙང། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ཤེས་འཇོན་ལ་དངསོ་སུ་བལྟས་ནས་གནང་ཐུབ་
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པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ལྔ་ཡོད་པ་རེད། ལྔའྱི་ནང་ནས་གཉྱིས་བུད་མེད་སེབས་ཡོད་པ་རེད། 
བརྒྱ་ཆར་བགོས་ན་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེལྔ་ལྷག་ཙམ་བུད་མེད་སེབས་པ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཞབས་བཀག་
ཡོད་པ་མ་རེད་དེ་འགན་འཁུར་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཐོན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
ཆགས་བསད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ང་ཚ་ོསྐད་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ཙང་། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱིས་གཅྱིག་བས་ན་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་སྐུ་རླུང་བཞེངས་ཡོད་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། སྐུ་རླུང་བཞེངས་ཡོད་མེད་ངས་ཏན་ཏན་ཞྱིག་ཧ་
ག་ོམ་སངོ་ཡང་ཚརོ་བ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རདེ། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་སྐབས་ར་ེང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་ས་ོསོས་ལས་ཀ་ཞྱིག་བས་
ནས་ཡང་གཅྱིག་འགྱིག་གྱི་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གོ་ཡོང་དུས་ཏན་ཏན་སེམས་ནང་ལ་མ་བད་ེབ་ཞྱིག་ཡོང་མ་སྱིད་པ་མ་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གཅྱིག་བས་ན་ངས་གོ་སྟངས་ད་ེནོར་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་མ་སོང། ཡང་ན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱིས་གསུང་སྟངས་ནོར་བ་ཡྱིན་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོདང་བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ད་ེཚ་ོ
ལས་ཀ་འཐལོ་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག མ་བས་ནས་གཡུག་བཞག་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག་གཱ་ཅསེ་གསུངས་སོང་། ད་ེམ་རདེ་བསམ་གྱི་
འདུག ལས་ཀ་འཐོལ་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། ད་ེས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གལ་གནད་གཅྱིག་ཏུ་བརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུ་
ཚགོས་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོབཏང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེད་ལྟ་ལམ་ལྷོང་དུ་སོང་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་ད་ལྟ་ཚགོས་འདུ་ད་ེཚོགས་ཐུབ་མདེ་
ཚ་ེཏན་ཏན་གེང་སོང་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ས་ོསོའ་ིཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་ད་ེག་ར་ེབས་ནས་འག་ོཐུབ་ཡོད་པ་མ་
རེད་ཅེས་འདྲྱི་རྒྱུར་སྒུག་བསད་ཡོད། ད་ེསོང་ཙང་ལས་ཀ་འཐོལ་པ་ར་བ་ནས་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་
གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་གུ་ཡངས་པ་ོཇྱི་
ཙམ་ཡོད་མེད་དང་། བུད་མདེ་ཟརེ་དུས་མཚན་ཉྱིད་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཚང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། བུད་མེད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་ནས་ཀང་ཞལ་བཞེས་དང་རྒྱབ་སོར་གནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་
མརོ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེཆདེ་མངགས་ཏུ་ཕབེས་པ་དསེ་ཏན་ཏན་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་འདྱི་དགསོ་པ་དང་། སྱི་ཚགོས་ནང་
ལ་ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་འགན་ད་ེཤུགས་ཆ་ེཙམ་ཁུར་དགོས་པའྱི་དགོངས་པ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ་ཀང་། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ད་ེལ་ར་བ་ནས་རྒྱབ་སརོ་མདེ། མོས་མཐུན་མདེ་ཅེས་གསུངས་སངོ། ད་ེངས་
མག་ོའཚོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དུས་རྒྱུན་དུ་ཡྱིན་ན་ཡྱིད་ཆེས་དང་དད་པ། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ལམ་ལྷོང་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་སོད་
མཁན་ཞྱིག་རེད། འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོང་དུས་གང་ལྟར་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་
མཐོང་གྱི་འདུག གང་ལྟར་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་མཐོང་ཡོང་དུས། ད་ེལས་ཀ་འཕར་མ་ར་བ་རང་ནས་མ་རེད། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་
ལས་ཀ་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སྟེང་དུ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ེཡང་བསམ་ཚུལ་ཕབེས་པ་
ད་ེདག་བུད་མེད་ཚོའྱི་རྣམ་པ་རེད། ད་ེམྱིན་བསམ་ཚུལ་གང་ཙམ་ཕེབས་པ་ད་ེལ་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འངོས་པར་
ཡར་རྒྱས་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཏང་དགོས་འདུག དེའྱི་སྟེང་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་གོམ་པ་མདུན་སོས་ཀྱི་སྟེང་ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་
བྱུང་གྱི་རདེ་སྙམ། 



114 
 

 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། བཅའ་ཁྲྱིམས་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ནང་དུ་ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་སྟེང་དུ་གསལ་པ་ོཡོད་པ་
རེད། དེའྱི་སྟེང་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་ལུང་དྲངས་སོང། ཡྱིན་ནའང་བཅའ་ཁྲྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེ་ནང་ཡོད་པ་ཙམ་གྱི་རང་
བཞྱིན་གྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་ེལྟར་ཡོད་པ་ཁྱབ་ཀྱི་མ་རདེ། བཅའ་ཁྲྱིམས་རྱིན་པ་ོཆ་ེད་ེཁྲྱིམས་བཟའོ་ིནང་གཏན་འབེབས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལག་བསྟར་བེད་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་གང་འདྲ་ཡོད་པ་
དེར་ངོས་འཛིན་བས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཐོག་མ་ངོས་འཛིན་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཚོགས་ལ་གདོང་ལེན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་
མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དེར་ངོས་འཛནི་བེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརདེ་འདུག དའེྱི་ཐོག་ལ་ཏན་
ཏན་གནང་གྱི་འདུག 
 ད་ེབཞྱིན་མཐའ་མ་གཅྱིག་འདུག ད་ེནྱི་བུད་མདེ་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མའོ་ིཐོག་ལ་གེང་སོང་གང་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། དའེྱི་
ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་འགའ་རེ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ལན་འདེབས་ཐོག་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་སེར་
ལངས་ཆནེ་པའོ་ིསྐབས་སུ་ད་ེས་ཡྱིན་ན་བུད་མེད་སར་བ་གང་འཛོམས་ནས་ཕར་ཚུར་གཅྱིག་འག་ོབ་མ་གཏོགས་པའྱི་གཞན་མེད་
དུས། ད་རསེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོསྐབས་སུ་ཏན་ཏན་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཆེན་པ་ོའག་ོ
ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། སྱིར་ལས་འགུལ་དང་གང་ཡྱིན་ནའང་། བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་ཁྱབ་ཆེ་བ་འགོ་རྒྱུ་དེ་
བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐགོ་ནས། ད་རསེ་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྱི་བེད་པ་དེར་འག་ོཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་
ལ་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ད་ེས་ལས་ཀ་བེད་པ་རྣམས་བུད་མེད་གངས་ཉུང་སར་མ་ོསང་ལ་བེད་པ་རེད་
ཅེས་གསུངས་ན་ཏག་ཏག་བསད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག 

གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་མྱི་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་ད་ལྟ་བར་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་སེར་ལངས་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྱི་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེབས་པ་ཙམ་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་སྙམ། ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་མང་བ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་ཉུང་བ་ཡོད་
པ་རེད། གཙ་ོབོ་འགན་འཁུར་གནང་མཁན་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྣ་ེཁྲྱིད་ད་ེཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་འདོད་པ་བྱུང། ཉྱིན་མ་ོགལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ད་ལྟ་བར་ལ་སྲུང་བརྱི་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་གོང་ལ་སྱི་ཞུ་བ་གཙ་ོབ་ོངས་མཐངོ་ཚུལ་ལ་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། འཛིན་སོང་གྱི་ངསོ་ནས་ད་ེའདྲ་མཛད་རྱིམ་
ཁག་ལ་གདན་འདྲནེ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་གཞུང་འབལེ་རང་གྱི་བཅར་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཉྱིན་
མ་ོགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ནའང་ད་ེས་ཡྱིན་ནའང་བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དབུ་བརྙེས་
པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེརྱིང་གྱི་ཉྱིན་མ་ོགལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བརྱིས་པར་ངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

དེ་དང་མཉམ་དུ་ཚོར་བ་གཅྱིག་འདྱི་བསམ་ཚུལ་རང་ཡྱིན། གཅྱིག་བས་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་སྱིད། ངས་ཡག་པོ་ཞྱིག་
བཤད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚ་ོསུམ་ཅུ་དུས་དྲན་འདྱི་བདོ་མྱིའྱི་སེར་ལངས་ཆནེ་པ་ོལབ་དུས་བོད་མྱི་ཚང་མ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
བོད་མྱིའྱི་སེར་ལངས་ཡྱིན་དུས། མྱི་ཚང་མ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སུམ་ཅུ་དུས་དྲན་གྱི་ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་རེས་བུད་
མེད་ཀྱི་སེར་ལངས་ཡྱིན་དུས། སྐབས་རེར་དུས་ཚོད་ཀྱི་སྟེང་ནས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། 
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ད་ེལ་འཕྲལ་དུ་རྒྱབ་སོར་མྱི་འདུག་ཅེས་པའྱི་བསམ་བ་ོའཁྱེར་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག མྱི་གང་མང་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་
གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། 

སྐབས་རེར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་གོང་ནས་གོམས་བགོད་ལ་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རེད། དཀའ་ལས་ཁག་ཡོད་
པ་རེད། ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་རེས་ལ་གོམས་བགོད་ཅྱིག་འག་ོདགོས་དུས། ང་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་ཞྱིག་དང་དེའྱི་མོང་བ་ཡོད་དུས། 
སྐབས་རེར་མྱི་མང་གྱི་དུས་ཚོད་དང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱད་པར་འགོ་ཡྱི་འདུག  བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོར་རྒྱབ་སོར་མེད་པ་ད་ེའདྲ་
གང་ཡང་མ་རེད།  ད་ེའདྲའྱི་བསམ་བ་ོབཏང་ཕོགས་ཤྱིག་འདུག་སྙམ། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་བ་ོཕམ་རྒྱུ་དང། དཔའ་ཞུམ་
དགོས་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་ཆགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱབ་སོར་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་བསམ་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པའྱི་ལངས་
ཕོགས་ཀྱི་སྟེང་ནས་ད་ོཕོག་འག་ོསྱིད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ག་ཚོད་ཕེབས་པ་དེར་ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་གང་ཐུབ་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་དང། ད་ེ
ལས་ཚགས་ཚུད་དང་མ་འོངས་པར་དའེྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞསེ་དགོས། ཏོག་ཙམ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཐགོ་ནས་ས་ོསོས་
སེམས་ཤུགས་ཆག་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབོ་ད་ེལས་གཞྱི་ད་ེའདྲ་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་སྣེ་འཁྲྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོས་རྒྱབ་སོར་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་
ཆར་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་འདུག ད་ེདག་ལེན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེལས་ཡག་པ་བདེ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརནོ་ཞྱིག་གནང་
རགོས་གནང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤསེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་ནས་བུད་
མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ཉ་ེཆར་བཀའ་ཤག་ནས་ག་ོསྒྲྱིག་ཞུས་པས་བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་
པ་ོརདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་བབས་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་མང་པ་ོབྱུང་པ་རདེ། ད་ེལ་ས་ོསོས་བསམ་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་ཞུས་
ན་བསམ་སོང་། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་ཅེས་གསུང་སོང་། ང་རང་་ཡྱིན་ན་ཡང་ཚོར་
བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་བབས་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཉེ་
ཆར་ཚགོས་ཆེན་ཐེངས་པོའ་ིསྐབས་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་བྱུང་པའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ང་རང་ཡྱིན། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ས་ོསོས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། སནོ་རྱིས་ནང་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་
བབང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། ས་ེཚན་གསུམ་གྱི་ཐགོ་ནས་གཏོང་དགོས་པ་རདེ་ཅེས་ཡོངས་གགས་རདེ། སྱི་ཚོགས་
དང་དཔལ་འབོར་ཆབ་སྱིད་བཅས་ད་ེགསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་གཏོང་དགོས། ང་ཚོའྱི་ལས་འཆར་ནང་དུ་ཡང་ཕལ་ཆེར་ཚུད་བསད་
འདུག བུད་མེད་ཀྱི་དཔལ་འབརོ་གོང་འཕལེ་ཐགོ་ལ་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་བུད་མེད་རང་ལ་ཆེད་དུ་དམྱིགས་ནས། དཔལ་འབོར་གྱི་
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རྒྱབ་རྟནེ་བདེ་རྒྱུ་དང་ད་ེའདྲའྱི་ལས་གཞྱི་ཕལ་ཆ་ེབ་འདུག ནམ་རྒྱུན་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་དཔལ་འབརོ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡོང་
དུས། ལས་ཀ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ས་མྱིག་ཡོད་ན་ Reservation ད་ེའདྲ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་འདུག ང་རང་
ཚའོྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཀང་ད་ེལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡདོ་ཀྱི་རདེ་བསམ་སོང་། སྱི་ཚགོས་ནང་ལྟ་སྟངས་དང་དབ་ེའབདེ་སགོས་མང་
པ་ོཞྱིག་ནས་གོ་རྟོགས་སེལ་དགོས་པས་ལས་འཆར་ཡང་འདུག བུད་མེད་ཀྱི་གནས་བབས་བཤད་ཡོང་དུས། སྱིར་བཏང་བུད་
མེད་ཀྱི་གནས་བབས་ Gender sensitization workshop ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལཐུག་ཡོང་དུས། ཏོག་ཙམ་ལྟ་སྟངས་ལ་ཁྱད་
པར་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་སོང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རེད་མང་པོའ་ིཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འདྱི་འདྲ་འདུག ང་
ཚ་ོཡང་ད་ེདང་འབལེ་པ་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཟབ་སྦྱངོ་ད་ེཚ་ོགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། སྱི་ཚགོས་ནང་བསམ་བ་ོའགྱུར་བ་འག་ོརྒྱུར་
ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡོད་ས་རདེ། དང་པ་ོང་ཚོས་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོང་དུས་བུད་མདེ་ད་ེཚ་ོཟརེ་དུས། ཕལ་ཆརེ་ཁ་ཁ་ཡྱིན་པའྱི་སལོ་
འདྲ་འདུག ད་ེགཏན་ནས་མ་རདེ། ང་རང་ཚོའྱི་ཨ་དང། ཨ་ཅ་ེསྱིང་མ་ོབུ་མ་ོབཟའ་ཟླ་དག་ེརྒན་སན་པ་ལ་སགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ནང་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་བཤད་ཡོང་དུས་ད་ེཡར་རྒྱས་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་ད་ེང་རང་ཚོའྱི་་
གཟྱི་བརྱིད་ཅྱིག་རེད་མ་གཏགོས། ཁ་ོཚ་ོཁག་ཅྱིག་ཡར་རྒྱས་ལ་འག་ོན་ང་ཚ་ོམར་ཟགས་འག་ོབ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་མ་རདེ། དང་པ་ོང་
ཚའོྱི་བསམ་བ་ོད་ེངསོ་ཟྱིན་དགསོ་པ་རདེ། བག་ོགེང་ནང་ནུབ་ཕགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་ང་ཚ་ོའགྱིག་མྱི་འདུག་རྐྱང་
བཤད་བསད་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུས་བསད་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ནས། ཁོ་རང་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་ཚང་མ་
འདྱིར་སྤུངས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་མྱི་འདུག་ཅེས་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོམང་ཆེ་བ་ནུབ་
ཕགོས་ལ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ནུབ་ཕགོས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་གང་མང་ནང་ལ་བསེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ལུང་པ་དང་སྱི་ཚགོས་
གང་དུ་ཡང་གནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། དེའྱི་གནས་སྟངས་ཤེས་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་མེད་ཟེར་དུས། ད་ེཡང་བསམ་
ཚུལ་ཁྱད་མཚར་རེད། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱིས་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ད་ེང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་མཐུན་པ་ཆགས་དགོས་པ་
རེད་ཟེར་བས་སྐད་ཆ་དེ། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་མ་བསད་པར་གཞན་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་མཁན་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
འདྱིར་བསད་ཡོད་མཁན་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོ་གང་ཡོད་ནའང་དེའྱི་ཁྲྱིམས་ཤེས་དགོས་པ་གལ་ཆེ། དམྱིགས་
བསལ་ང་རང་ཚ་ོབཙན་བོལ་ལ་བསེབས་ནས་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་འབལེ་པ་བས་བཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ། འབེལ་བ་བདེ་
སའྱི་གང་ཟག་དའེྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་བ་ོཡུལ་སོལ་གོམས་གཤྱིས་སོགས་ཤེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ། དམྱིགས་བསལ་ཁྲྱིམས་
ཀྱི་ཐོག་ལ། ང་ཚ་ོལ་ཡོད་པའྱི་བཟང་སོད་ཡོད་པ་དའེྱི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ག་ར་ེའདུག ད་ེལ་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་པ་
རདེ། དང་པ་ོཚགོས་ཆནེ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོམ་རདེ། དང་པ་ོད་ེངསོ་འཛནི་དགོས་པ་རདེ། ད་ེནས་ཡར་རྒྱས་ག་ར་ེག་ར་ེགཏོང་དགསོ་
ཀྱི་འདུག ད་ེནས་གོམ་པ་དང་པ་ོརྒྱག་དགོས་པ་རེད། དཀའ་ལས་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོརེད། གོང་དུ་སྱིད་སོང་མཆོག་
ནས་གསུང་པ་རདེ་གནད་འགག་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་ཚགོས་ནང་ཕགོས་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་དབ་ེབ་བེད་བཞྱིན་འདུག འཛམ་གྱིང་ནང་
མྱིའྱི་འཕེལ་རྱིམ་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་བབས་ས་ོབ་ོཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚ་ོཡང་ད་ེད་ེབཞྱིན་རེད། རྱིམ་བཞྱིན་ཡར་
རྒྱས་ལ་འག་ོཡོད་པ་རེད། ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་དུས་ད་དུང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགོས། བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་སྐབས་ལ་
ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ང་ཚ་ོཆུང་ཆུང་ཡྱིན་དུས་ཁྱྱིམ་ཚང་ནང་གྱི་པཱ་ལགས་ར་
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བཟྱི་ནས་ཨ་མ་ལ་ཉེས་རྡུང་བཏང་པ་ད་ེགང་ས་གང་དུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཉུང་ཉུང་ཆགས་འདུག གང་ཡོད་པ་ད་ེའགྱིག་
མེད་པ་ཁྲྱིམས་འགལ་ཡྱིན་པ། ད་ེངོས་བཟུང་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ད་ེཁྱྱིམ་ཚང་ཞྱིག་ལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཁྱ་ོགས་ས་ེདམན་ལ་
ཉསེ་རྡུང་གཏོང་གྱི་ཡོད་ན་ད་ེཁྲྱིམས་འགལ་ཡྱིན་པ་དང་རང་དབང་དང་འགལ་བསད་ཡོད་པ། སྱི་ཚགོས་རྙྱིང་པའྱི་བསམ་བ་ོཁྱེར་
ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་གཅྱིག་ནང་མཇུག་བསྡུ་མ་ཐུབ་ཚ་ེ
རསེ་ལ་ག་ོསྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། རསེ་སུ་ཞུ་ཆགོ་པར་ཞུ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་དང་བགོ་གེང་གཏན་
འབེབས་འག་ོབསད་ཡདོ། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤེས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤསེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་འཆར་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དང་གནས་བབས་གོང་
མཐོར་གཏངོ་ཆེད་ལས་འཆར་གསུམ་ལྡན། སྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་འབོར་ཆབ་སྱིད། སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ཆ་ནས་བསམ་བ་ོདང་སོད་པ་
གོམས་གཤྱིས་སོགས་བཅོས་བསྒྱུར་གཏོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག ད་ེས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ས་གནས་ཁག་
ཅྱིག་ནང་བུད་མེད་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་ཡོད་པ་རེད། བཙན་གཡེམ་དང་མནར་གཅོད་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ད་ེའདྲའྱི་
བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐགོ་ནས། བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མས་སྱིད་བྱུས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ལྷོད་ཡངས་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་བྱུས་ཟྱིན་གྱི་
ཡོད། ཁོང་རང་ཚོའྱི་སྲུང་སོབས་བེད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ Zero tolerance དྲག་པ་ོདང་། མནར་གཅོད། ཐུབ་ཚོད། ར་བ་ཉྱིད་ནས་
བཟོད་གོམས་བེད་ཀྱི་མྱིན་ཟེར་ནས་སྱིད་བྱུས་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་
པས་ཕག་རོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་བུད་མེད་ཚ་ོལ་ཕག་རགོས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡུལ་ཁྲྱིམས་རང་ལ་
གཏུག་ནས་གཞུང་དང་ཁྲྱིམས་སྱི་ཚགོས་སོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་རྒྱབ་སརོ་གང་འདྲ་བ་དགསོ་མྱིན། སྱི་ཚོགས་ནང་དཀའ་ངལ་ཡོད་
མཁན་ཚརོ་གཟྱིགས་སྟངས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་སྱིད་བྱུས་མཐའ་མའྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་མནར་གཅོད་དང་ཐུབ་ཚོད་
ད་ེཚའོྱི་སྐོར་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་བཀདོ་འདུག ཕོགས་ག་ས་གང་དུ་ད་ེའདྲ་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་དག་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྱི་ཚགོས་
ནང་ད་ེའདྲའྱི་གོམས་གཤྱིས་ངན་པ་མྱི་ཡོང་བ་དང་མེད་པར་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་དང་། དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ད་ེདག་ལ་ཆབ་སྱིད་དང་
དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་རོགས་རམ་ག་ར་ེགནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་སེམས་གསོ་བེད་པ་དང་སེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུ་
དང་། དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེབསམ་བོའ་ིདཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པའྱི་མྱི་ཚ་ེཡག་པ་ོཡོང་ཆེད་དུ་སོབ་གྲྭ་ཡག་པ་ོ
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ཞྱིག་ལ་གཏོང་དགསོ་ནའང་རདེ། ནུས་སྟོབས་སར་རྒྱུ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། དཀའ་ངལ་ད་ེདག་མ་ཡོང་པའྱི་ཆདེ་དུ་ང་
ཚོའྱི་ངོས་ནས་འབད་བརོན་གནང་དགོས་པ་རེད། སྱིད་བྱུས་འདྱི་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་བུད་མེད་ལ་མནར་གཅོད་དང་ཁྱྱིམ་ཚང་
ཞྱིག་གྱི་ནང་བཟའ་ཟླ་ལ་ཉེས་རྡུང་གཏོང་མཁན་གྱིས་རྱིགས་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན་ད་ེདག་མེད་པར་བཟ་ོདགོས། སྱིར་བཏང་འཛམ་གྱིང་
ནང་རོད་རྙོག་དང་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་མེད་པར་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་
ངསོ་ནས་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༡ ལོར་དྲག་པོའ་ིབ་སདོ་ད་ེལ་སྱེིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བདེ་ཡོད་པ་རདེ། གོས་ཚོགས་སྐབས་གོང་མ་ནས་
སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོལག་བསྟར་ཏག་ཏག་འག་ོརྒྱུ་དང་། ས་ོསོའ་ིལུང་པའྱི་ཁྲྱིམས་དང་བསྟུན་ནས་
ག་ར་ེག་ར་ེསྦྱང་དགོས་ཀྱི་འདུག སནོ་མ་ང་རང་ཚའོྱི་བསམ་བ་ོརྙྱིང་པའྱི་ལྟ་བ་ད་ེདག་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་འགྱུར་པ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོ
འག་ོཡོད་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་བདུན་ཅུ་ཞྱིག་གྱིས་དཔལ་འབརོ་གྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབརོ་གྱི་
ཐགོ་ནས་ཕ་ོཁྱ་ོག་དང་འདྲ་མཉམ་ཆགས་ཡོད་དུས། ནང་གྱི་ལས་ཀ་ད་ེཚ་ོབག་ོའགེམས་བས་ནས་དབ་ེཔ་མེད་པ་བས་ན་ཡག་པ་ོ
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་བཅོས་བསྒྱུར་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཚགོས་ནང་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་ཚགོས་ལ་འགྱུར་
བ་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་དུས་བུད་མེད་ཚ་ོཡྱིན་ན་ཡང་ས་ོསོའ་ིཁྱ་ོག་ལ་ལན་སོག་རྒྱུ་དང་། ལག་བརྐྱང་པ་སོགས་མང་པ་ོཡོང་
གྱི་འདུག ད་ེལས་ཐབས་སྡུག་པ་ཞྱིག་ལ་བཟའ་ཚང་ཁ་བལ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ཆུང་ས་
ནས་གདོང་ལེན་མ་བས་བར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གནས་ཚུལ་ད་ེ
འདྲ་མང་པ་ོག་ོཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚསོ་རྫུན་མ་བཟསོ་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རདེ། ང་རང་ཚ་ོའཐབ་རདོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་འདྲ་མཉམ་
དགོས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ད་ེལྟར་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སོ་སོའ་ིནང་ལ་འདྲ་མཉམ་དགོས་པ་
རེད། ད་ེའདྲའྱི་གོམས་གཤྱིས་ཤྱིག་ཡོད་ན། གཞན་གྱིས་བོད་པའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ད་ེཡག་པ་ོདང་འཆམ་མཐུན་འདུག་ད་ེའདྲ་ཟེར་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ཡག་ཐོག་ལ་རྒྱན་ཟརེ་བ་ནང་བཞྱིན་ད་དུང་ཡར་རྒྱས་ལ་གཏོང་དགོས། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་
པ་ནང་བཞྱིན་ཕ་ོམ་ོདབ་ེའབེད་མེད་པར་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེང་ཚ་ོཕ་ོཁྱ་ོག་ད་ེཚ་ོལ་ཡོད་པ་རེད། ཟབ་སྦྱོང་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ཡང་ཞུགས་ནས་
འགན་འཁུར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལས་ཀང་ཡག་གྱི་རདེ། ས་གནས་ཁག་ལ་ཟབ་སྦྱངོ་སྐབས་བུད་མདེ་རྐྱང་རྐྱང་མ་ཡྱིན་པར་ས་ེཔ་
ཚ་ོཡང་ཞུགས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབས་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་བུད་མེད་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གང་འཚམས་
ཡར་རྒྱས་ལ་འག་ོཡོད་པ་རདེ། དཔལ་འབོར་ཆ་ཚང་འགན་འཁུར་མཁན་བུད་མེད་ཡྱིན་པ་ད་ེའདྲ་ཡང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ལས་ཀ་དམྱིགས་བསལ་ས་མྱིག་སོད་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོ
རདེ། གཙ་ོཆ་ེཤོས་ཉ་ེབའྱི་ཆར་བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཚ་ོའཛམོས་པའྱི་སྐབས་ལ་བསམ་འཆར་འདོན་སྐབས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འདྲ་མཉམ་
དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཟེར་ནས། ཐག་གཅོད་བེད་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་ Political Empowerment Economic 
Empowerment Social Empowerment དེའྱི་ནང་ནས་གཞན་པ་ཚ་ོཏགོ་ཙམ་འགྱིག་བསད་ཡོད་པ་རེད། Political 
Empowerment ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུའྱི་མྱི་འབོར་ཞྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུའྱི་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་རང་དབང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག གཞྱི་རྱིམ་གྱི་བཅུ་དཔོན་དང་། བརྒྱ་
དཔོན། གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོ་ཡྱིན་ན་ཡང་རེད། རྱིམ་བཞྱིན་བས་ནས་ཕྱི་ནས་
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རོགས་ཚོགས་ཁག་གྱིས་དངུལ་ཕུལ་སྐབས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་བུད་མེད་ལ་ཐོབ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་ས་གནས་ཁག་ནང་བུད་མེད་ལ་དབང་ཆ་དང་ས་མྱིག་ག་ཚོད་ཅྱིག་འདུག་ད་ེལ་ལྟ་དུས། སྱི་འཐུས་ནང་བུད་
མེད་གཉྱིས་ལ་ས་མྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་དུས་ད་ེམ་གཏོགས་འོས་འཕེན་མྱི་ཆོག་ཟེར་པའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་པ་ོའདུག་ཟེར་ནས་བསམ་
ཚུལ་ཡངོ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ག་ོནོར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེནས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་བུད་མདེ་ཡྱིན་དུས་བརྒྱ་ཆ་ང་དགུ་དགསོ་པ་རདེ་
ཟེར་བ་འདྲ་པོ། སྱི་འཐུས་ནང་ནས་ཆོལ་ཁ་ཁག་གྱི་མྱི་བཅུའྱི་ནང་ནས་ལྔ་བུད་མེད་ཡྱིན་དགོས་ཟེར་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་མཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཅའ་ཁྲྱིམས་རེད། འོས་བསྡུའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོང་དུས། གཅྱིག་
བས་ན་བསེབས་ཀྱི་ཡོད་སྱིད། མ་འོངས་པར་སྱི་འཐུས་བཅུའྱི་ནང་ནས་ལྔ་བུད་མེད་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ལོག་ནས་ལྟ་སྟངས་ཡག་པ་ོཡོང་
གྱི་རེད། མྱིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། སོ་སོར་དགའ་ཚོར་ཡོད། ས་ོས་ོའདྲ་པ་ོབསེབས་ཀྱི་མེད་པ་གཏན་ཁེལ་བ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གོང་དུ་ཕག་སེལ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་ཡང་བུད་མེད་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་ན་ཡག་པོ་
འདུག་གསུངས་པ་ད་ེདངསོ་གནས་རདེ། རྒྱལ་སྱི་ནང་ལས་རྱིགས་སྣ་ཚགོས་ནང་བུད་མདེ་ཚསོ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
དེའྱི་ནང་ནས་མྱི་དམན་པ་འཇོག་མཁན་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོ་ཧ་ལས་པ་རེད། དུས་རྒྱུན་ཏུ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེ་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་གོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་སོན་ནས་ཕྱི་འབེལ་བཀའ་བོན་ད་ེབུད་མེད་ཅྱིག་བསྐ་ོགཞག་བེད་ཐུབ་ན་
ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ལ་འག་ོའཛུགས་སྟངས་འདྲ་པ་ོད་ལན་འསོ་མྱི་ཞྱིག་བསྐ་ོགཞག་བདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན་ལམ་སོལ་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ས་རདེ། གཞན་པ་གོས་བསྡུར་མང་པ་ོཞྱིག་བས་བསད་ན་དུས་ཚདོ་མང་པ་ོའགོར་འག་ོཡྱི་འདུག 

འགྱུར་བར་གཏོང་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མཐོང་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོག་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མཆགོ མདརོ་བསྡུས་ཤྱིག་གསུངས་རགོས་གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་ས།ོ ངས་བསྡུས་བཞག་
ཡོད། མཇུག་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད། རྣམ་འགྱུར་མང་པ་ོཞུ་བའྱི་གོམས་སལོ་ཡདོ་དུས། ང་ལངས་ཡོང་སྐབས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་
ཞེད་སྣང་བེད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་བཏང་བའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། མཐའ་མར་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཉེ་བའྱི་ཆར་བུད་མེད་ཚོགས་ཆེན་
ཚོགས་པ་ད་ེལ་བསམ་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་གེང་སོང་། དེའྱི་ནང་ལ་སོ་སོས་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་ན་བསམ་སོང་། ཐོག་མར་བཀའ་ཤག་
ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོའཆར་གཞྱི་གཞག་པའྱི་སྐབས་སུ་དམྱིགས་ཡུལ་དང་གཞྱི་རྒྱ། ཚགས་ཚུད་སོགས་ཡག་
པ་ོཡོང་ས་རེད་ཅེས་དྲན་སོང་། བསམ་པ་བཞྱིན་ག་སྒྲྱིག་གནང་སོང་། གོང་དུ་ག་སྒྲྱིག་ཞུ་སྟངས་ཐད་བསམ་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་
སོང་ཡང་སོ་སོས་མཐོང་ཚུལ་བས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ལ་སྐད་གགས་ཡོད་པའྱི་བུད་མེད་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གོ་སྒྲྱིག་ཚོགས་ཆུང་
གྱིས་འབེལ་བ་གནང་སོང་། འབེལ་བ་གནང་བ་བཞྱིན་ Mrs. Kamla Bhasin དང་། Lynda Lepcha, Shrijina 
Dixon ཁངོ་ཚ་ོགསུམ་ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་། ཁོང་ཚ་ོགསུམ་ལ་མཚནོ་ན། རྒྱ་གར་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐད་དཔ་ེམྱི་
སྱིད་ནུས་པ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དམྱིགས་བསལ་ Shrijina Dixon ཁོང་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་ལྡྱི་ལྱིར་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་
ཚགོས་ཀྱིས་བུད་མེད་ས་ེཚན་ར་འཛུགས་བས་པའྱི་ཨ་ེཤ་ེཡའྱི་ཡུལ་གྲུ་བརྒྱད་དགུ་ཞྱིག་ལ་ཞྱི་བའྱི་དམག་མྱི་ལ་ཕ་ོམ་ོདབ་ེའབེད་
སོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་གནང་མཁན་ཞྱིག་རེད་འདུག ཁོང་གྱིས་གསུང་རྒྱུར། ང་འདྱིར་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ལྡྱི་ལྱི་མཉམ་འབེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བུད་མདེ་ས་ེཚན་ནས། འདྱི་ནྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་གལ་ཆེའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། ཚགོས་ཆནེ་
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ལ་མཉམ་ཞུགས་བས་པ་མ་ཟད་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་མར་ཡོང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཅེས་གསུངས་པ་
བཞྱིན་བཅར་བ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་བེད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་བུད་མེད་མང་ཆེ་བས་རྒྱུ་མཚན་སྣ་
ཚགོས་བགངས་ནས་ཕབེས་ཐུབ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ང་རང་གྱིས་ལྟ་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཉྱིན་མ་ཉྱི་ཤུ་མ་ཟྱིན་ཙམ་གྱི་ལགས་ལན་
ཕུལ་ཡོད་བསམ་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་སྐད་ཆ་ལོག་ག་རདེ་མ་གཏོགས་རྒྱ་གར་ལ་ཡདོ་
མཁན་ཡྱིན་ན་ཕེབས་ཐུབ་དགོས་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ལྷ་ོཕོགས་ལ་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ 
Banglore ,Chennai ནས་ད་ེརྱིང་དང་། ད་ེརྱིང་དགངོ་མ་ོརང་ལ་ཤོག་ཟརེ་ནས་ཚགོས་འདུར་སྐད་གཏོང་བ་དང་། རྡ་རམ་ས་
ལ་ནས་ཀང་ཚགོས་འདུ་ཚོགས་པ་ལ་ཉྱིན་གཅྱིག་གཉྱིས་མ་གཏགོས་མེད་དུས། ཤོག་གསུང་ནས་སྐད་བཏང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེ
འདྲ་སོན་མ་བྱུང་སོང་། སྐབས་དེར་སོ་སོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་བཅར་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་
ལན་གྱི་ཚགོས་ཆནེ་འདྱིའྱི་ནང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་བུད་མེད་རྣམ་པར་ཕབེས་མ་ཐུབ་པ་དའེྱི་ཐད་ལ་བ་ོཕམ་བྱུང་སོང་། གལ་སྱིད་
ཕེབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་དང་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་རེད་དྲན་བྱུང་། གཅྱིག་བས་ན་ངས་
མཐོང་བ་གང་ཞྱིག་ལ་ཡྱི་གེ་འབོར་དུས་བཞྱིན་གཞན་རྣམས་ལ་འབོར་མེད་སྱིད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ག་ོསྒྲྱིག་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་དུས་ཚོད་ལ་སྣང་མེད་མ་བས་པར་ས་ས་ནས་འབེལ་བ་གནང་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
བསམ་གྱི་འདུག 
 དེའྱི་སྐབས་སུ་གོ་སྒྲྱིག་ཚོགས་ཆུང་ལ་བུད་མེད་ད་ེསྐད་གཏང་བ་ཡྱིན་ན། དེང་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་མང་
པ་ོཞྱིག་གསུངས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་ཟད་སེམས་ཤུགས་དང་ནུས་པ་ཐོན་མཁན་ཞྱིག་དང་། གཞན་ཡང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཚགོས་པ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ལས་རྱིགས་ཁག་ཁག་ནང་འཇནོ་ཐང་ཅན་གྱི་བུད་མདེ་མང་པ་ོཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚའོང་སྐད་གཏོང་ཐུབ་ན་
ཡག་པ་ོཡོད་ས་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ད་ེལ་ཕག་བརྐྱངས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་བཅུ་གཅྱིག་ཡོད། ད་ེརསེ་ལ་ག་ོསྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་རྣམས་གསུངས་ཡོང་
དུས་བུད་མདེ་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོདང་བུད་མདེ་དང་འབལེ་བའྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གསུངས་ཡངོ་དུས། ད་ལྟ་ས་ོསོས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད་ན། ལྷང་ཙམ་གསུངས་རོགས་གནང། ད་ེཡང་ཞྱིབ་ཕྲ་འགོ་མ་དགོས་པར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་
བཤད་ལན་འདེབས་ད་ེཚ་ོཚུར་བཅོས་༼༡༡།༣༡།༣༢༽དགོས་ཚ་ེདུས་ཚོད་མང་པ་ོཞྱིག་འགོའ་ིའདུག སྱི་འཐུས་གདོང་འདུས་
སྱིད་འཛམོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གདངོ་འདུས་སྱིད་འཛམོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་གྱི་ཆ་ཤས་གཉྱིས་པ་གནང་བ་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང། ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་གོང་ལ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་པ་རེད། དའེྱི་ཐགོ་ལ་
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སྱིད་སོང་གྱིས་ངོས་ནས་བཀའ་ལན་གནང་སོང། བཀའ་ལན་འདྱི་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེརྱིང་ཡར་ལངས་ནས་གསལ་
བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ན་སྙམ། གཙ་ོབ་ོད་ེགནད་དནོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན། 
 དང་པ་ོད་ེབུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་དང་། ད་ེབཞྱིན་མཉམ་བཞུགས་
གནང་མཁན་ང་རང་གྱི་ལབ་སྟངས་ནོར་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེབཞྱིན་གསན་ཆོག་ག་ོནོར་ཤོར་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་བུད་
མེད་རྐྱང་པ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང། སྱིད་བྱུས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ལམ་འག་ོཡོང་རྒྱུ་ལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གང་མང་
མཉམ་བཞུགས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཙམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེལག་བསྟར་ཡངོ་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཐགོས་དང། ང་ཚ་ོསྱི་ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་
ལ་ཕེད་ཀ་སེས་པ་དང་ཕེད་ཀ་བུད་མེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཏན་ཏན་རེད། སེས་པ་ཕ་ོདང་བུད་མེད་གཉྱིས་ཀ་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་མཉམ་བཞུགས་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་ཐུབ་འདུག་ད་ེལ་བསགས་
བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགང་རེད་ཞ་ེན། མང་བ་གཅྱིག་བུད་མེད་དང་ད་ེཡང་བོད་པའྱི་བུད་མེད་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་
པ་ོའདུག གང་ལ་ཟེར་ན་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སྟེང་ལ་བཀའ་མོལ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས། གནད་དོན་གང་འདྲ་
ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་ཆེན་འདྱིའྱི་ནང་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་དེ་སུ་
དགོས་པ་རེད། ད་ེཡང་གནད་དོན་དེའྱི་སྐོར་ལ་མཁས་པ་ཡོད་མཁན། གནད་དོན་དེའྱི་སྟངེ་ལ་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན། ད་ེཚ་ོཡོང་
དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། དཔེར་མཚོན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་རྱིགས་ནག་པ་ོདང་མྱི་རྱིགས་དཀར་པོའ་ིདབ་ེའབེད་སྐོར་དང། མྱི་རྱིགས་
ནག་པོའ་ིཐོབ་ཐང་སྐོར་ལ་བརོད་གཞྱི་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་ལ་མང་བ་ཞྱིག་མྱི་རྱིགས་
དཀར་པོའ་ིསྟེང་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དོན་གྱི་ཆ་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མ་རེད། མཐོང་ཚུལ་གྱི་ཆ་ནས་ཏག་ཏག་
བསད་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཁརོ་ཡུག་གྱི་སྟེང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་བཞུགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁརོ་ཡུག་དང་གནམ་གཤྱིས་
ཀྱིས་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་དང་། དའེྱི་སྐརོ་ལ་ཚགོས་ཆནེ་ཞྱིག་ཚགོས་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དའེྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་
གནང་མཁན་ད་ེཁོར་ཡུག་ནང་དུ་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན། ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བེད་མོང་མཁན་དེ་འདྲ་བཀའ་མོལ་
གནང་མཁན།་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་ས་ོསོས་སྱི་ཚོགས་ནས་སྐུ་ཚབ་ཡོང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། གཙ་ོབ་ོཞུ་
རྒྱུ་ད་ེརང་ཡྱིན། མང་བ་ཞྱིག་བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་མཉམ་བཞུགས་ཐུབ་དགོས་པ། ད་ེཡང་ཆབ་སྱིད་རང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་
ཞྱིག་དགོས་མྱི་འདུག གོང་གྱི་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སེལ་
དགོས་ཡོད་ན་ད་ེཡང་མྱིག་དཔེ་ལྟ་ས་ཞྱིག་དགོས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག role model ཞྱིག་དགོས་པ་རེད། 
སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་སེམས་ཤུགས་འཕར་ཐུབ་ས། བུད་མེད་དེའྱི་མྱི་ཚེའྱི་བརྒྱུད་ལམ་སྟེང་དུ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་ཡོད་ངས་
སེམས་ཤུགས་འཕར་ས་རདེ། ཚརོ་བ་ཞྱིག་སེབས་དགོས་པ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་གཙ་ོབ་ོཞུ་རྒྱུ་ད་ེརང་རེད། གང་ལྟར་ང་
ཚསོ་ཐབས་ཤེས་བེད་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བྱུང་མ་སོང་། ད་ེའདྲ་ལབ་དུས་དངསོ་གནས་འཚལོ་བ་ཞྱིག་ལ་ཡྱིད་ཆསེ་བེད་ཀྱི་ཡོད། 
ཡྱིན་ནའང་ལན་ད་ེའདོད་བ་ོཁེངས་པ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། གང་ལ་ཟརེ་ན་ང་ཚསོ་ཚགོས་ཆནེ་འདྱི་ར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡང་ཐངེས་དང་པ་ོཚོགས་པ་དང་ལྷན་དུ་སྐད་གགས་གནང་བ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེདུས་ངེས་མེད་ཞྱིག་ལ་ཚོགས་
པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རདེ་སྙམ། བསམ་བ་ོད་ེལ་ོའགའ་ར་ེསནོ་གྱི་བསམ་བ་ོསེབས་པ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ག་སྒྲྱིག་
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གྱི་ཐོག་ནས་ས་ས་ནས་བེད་དགོས་པ་དང། བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ནང་དུ་ད་ེའདྲ་རག་མ་ཐུབ་པ་ད་ེལ་ང་རང་གྱི་དངོས་གནས་བ་ོ
ཕམ་ཞྱིག་བྱུང། ད་ེལྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 འདས་པའྱི་ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་གནད་དནོ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་བསམ་འཆར་མང་
པ་ོཞྱིག་ཕེབས་པ་རདེ། བཀའ་ཤག་ལ་དའེྱི་ཐགོ་ནས་སནོ་འཛུགས་མང་པ་ོཞྱིག་བདེ་ཡོད་དུས། དངསོ་གནས་སམེས་ཀྱི་ནང་ལ་ང་
ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་བེད་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གོ་བསད་པ་རྣམས་སོན་འཛུགས་རེད་འདུག ད་ེལྟར་བསམ་ནས་བོ་
ཕམ་མ་གནང་རགོས་གནང། ཚགོས་ཆནེ་ཚགོས་རྒྱུ་ད་ེཡག་པ་ོརདེ་སྙམ། ཚགོས་ཆནེ་ཚགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་དང།  ད་ེ
ཡང་སྱིངས་ཆ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བསྐྲུན་གནང་བ་རདེ། ད་ེཡང་བུད་མེད་དང་སསེ་པ་ཚང་མ་ལྷན་དུ་བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་བདེ་རྒྱུ་དང། 
ད་ེབཞྱིན་ཚགོས་ཆནེ་ཚགོས་པའྱི་རྒྱུ་ལ་བརྟེན་ནས་སནོ་ལ་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ག་ོཐསོ་ལ་ལྟར་ན་
སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བུད་མེད་ལ་དབ་ེའབེད་ཡོད་པ་མ་རདེ། སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་རྒྱུ་སྱིད་སོང་མཆོག་
ནས་ཐངེས་དང་པ་ོཐསོ་སངོ། ད་ེདག་གྲུབ་འབས་ཡག་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛནི་གྱི་ཡོད། 
 ཁ་སང་ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་གོང་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། བོད་པའྱི་བུད་མེད་ལ་མཚན་ཉྱིད་གང་འདྲ་
ཞྱིག་དགོས་པ་རེད། བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འདྱི་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ལམ་ལུགས་སོལ་ལ་ལད་ཟློས་
བདེ་པ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། ཡྱིན་ནའང་སྐད་ཆ་ད་ེདག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། ང་རང་སེམས་ལ་གང་འདྲ་
ཞྱིག་བསམ་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་བུད་མདེ་ཀྱི་ནུས་སྟབོས་གོང་འཕེལ་བཏང་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་བསམ་བ་ོབར་ེལེན་དའེྱི་
ཐོག་ལ་ལས་ཀ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདུག་སྙམ། འགོ་འཛུགས་དེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ནང་ནས་གོམས་པ་དང་པོ་ཡང་ན་
བསམ་བ་ོཐད་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་དགོས་ཡོད་ན། གོས་ཚོགས་ར་བ་ད་ེནས་བཏང་དགོས་འདུག་ཅེས་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང། ད་ེདག་
ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 གནད་དོན་གཉྱིས་པ་ད་ེཁ་སང་ངས་བུད་མེད་ཀྱི་བགོ་གེང་ནང་དུ་མཉམ་བཞུགས་གནང་ནས། ངས་དེ་དུས་སྐད་ཆ་
འཕྲསོ་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་མཚན་སསོ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ད་ེདུས་བཤད་པ་ཡྱིན། ད་ེདག་ལ་སྱིད་སངོ་
གྱིས་ངསོ་ནས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རདེ། ད་ེལ་ངས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་དགསོ་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ངས་ཁ་སང་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེ
༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་འབོད་ཆོག་གྱི་མ་རེད། ད་ེའདྲ་བེད་ནས་ངས་ཞུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚ་ོད་ེལ་སོབས་པ་མཐནོ་པོའ་ིངང་
ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་དྲྱིན་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་མཛད་རེས་དང་བཀའ་དྲྱིན་ད་ེདག་
བསམ་གྱི་མྱི་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚ་ོཚང་མས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་དྲན་སོས་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེལས་གལ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ནྱི་ལག་
ལེན་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ངས་ཁ་སང་གསལ་པ་ོབེད་ནས་ཞུས་པ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་བེད་སོད་ལོག་པ་ལ་མ་བཏང་རོགས་
གནང། ད་ེདག་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁ་ཕོགས་ནོར་བ་ཞྱིག་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ད་ེརྱིང་སར་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་མཚན་ད་ེབེད་སདོ་ལགོ་པ་ཞྱིག་ལ་མ་བཏང་རགོས་གནང། ད་ེལྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས་པའྱི་༸གོང་
ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ད་ེང་ཚོས་རེས་དྲན་བེད་དགོས་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་བདེ་ནས་ངས་ཞུས་མེད། ཁོང་གྱི་མཚན་ར་ཆེན་པ་ོད་ེ
བེད་སོད་ལོག་པ་ལ་མ་བཏང་རོགས་གནང། ད་ེའདྲ་བེད་ནས་ངས་ཞུ་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་སང་ནས་འག་ོའཁྲྱིད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་
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བཀའ་མོལ་ག་ར་ེགནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་མོལ་ད་ེདག་དྲང་པ་ོགནང་དགོས་པ་རེད། བཀའ་མོལ་ད་ེདག་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའྱི་
ས་ོནས་གནང་ནས་མྱི་མང་ལ་འག་ོའཁྲྱིད་དགསོ་པ་རདེ། ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་རང་ཡྱིན། ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ད་ེ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་
མཚན་ད་ེདག་བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དང། ད་ེདང་མཉམ་དུ་སྦྱར་ནས་ཞུས་པ་ཞྱིག་མ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་རེད། བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱབ་ལངོས་ཤྱིག་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་གནད་
དོན་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་རྒྱུ་ད་ེགཙ་ོབ་ོའག་ོའཁྲྱིད་མཁན་ད་ེ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་དྲྱིན་རེད། ང་ཚ་ོསྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བོད་
པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་ཤུགས་ཆ་ེཤོས་ད་ེ༸གོང་ས་མཆོག་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་སྐད་ནང་
དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་མཚན་རང་ནས་ང་ feminist ཡྱིན་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུས་
ན་དྲན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛདོ་ཚང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ང་ལ་ག་ོསྐབས་ཐངེས་གཉྱིས་ཕུལ་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་ཐགོ་
བག་ོགེང་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་པ་རདེ། ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་སནོ་ལ་ངས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཕུལ་པ་ཡྱིན། བུད་མདེ་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་ཚགོས་
ཆནེ་གྱི་གངས་འབོར་ད་ེལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ནས་མཇལ་དུས་འགེལ་བཤད་བསནོ་སོང་། སུམ་བརྒྱ་བཞྱི་ཅུ་
ཞ་ེབརྒྱད་ད་ེག་འདྲ་སེབས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་ན། བརྒྱ་དང་དྲུག་བཅུ་ར་ེདྲུག་དེ། དེའྱི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་དང་། ད་ེམྱིན་
གཞུང་ཞབས་རྙྱིང་པ་དང་། བཀའ་སོབ་གནང་མཁན་དང་ལས་ཀ་གནང་མཁན་ཡང་དེའྱི་ནང་ཚུད་འདུག ད་ེསོང་ཙང་། ངས་ཤེས་
ཀྱི་མེད་ན་དགངོས་སལེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་ཨང་གངས་གངས་འབོར་ད་ེགང་འདྲ་བས་ནས་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་དང་བཀའ་
སོབ་གནང་མཁན་མ་ཟད་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་དམ། དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཨང་གངས་ད་ེཡྱིན་ནམ་མྱིན་ངས་
བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དའེྱི་སྐབས་དཔལ་འབོར་བཀའ་བནོ་གྱིས་བདེན་པ་རདེ། དྲྱིལ་བསྒྲགས་ཡག་པ་ོདང་ཚགས་ཚུད་པ་ོམ་
ཟད་མྱི་འབོར་མང་པ་ོབྱུང་པ་རདེ་ཅསེ་ནས་བཀའ་གནང་དུས། ང་ལ་བསམ་ཚུལ་འགའ་འདུག ཨྱིན་ཇྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། Inflated Number ཡྱིན་ནམ་མྱིན། མྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་སལེ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དའེྱི་ཐགོ་ང་ལ་བཀའ་ལན་གནང་རགོས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དརེ་ཁ་སང་ངས་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་དརེ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་ཡདོ་པ་
མ་རདེ། ད་ེརྱིང་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་བར་དགའ་བ་ོབྱུང་། 

ངས་ཚིག་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་དབུ་ཁྲྱིད་ནས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་
ཚགོས་གནང་པ་རེད། ད་ེང་རང་ཚོའྱི་བུད་མེད་རྣམས་ལ་བསགས་བརོད་དང་། ཆ་ེམཐོང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ན་འགྱིག་གྱི་
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ཡོད། དརེ་སྐུ་ང་ོསྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་འཛནི་སོང་དབུ་ཁྲྱིད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་། དའེྱི་ཐགོ་ཁ་སང་བུད་མདེ་ཕག་
སེལ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གསུངས་པའྱི་སྐབས་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་གསན་འཇོག་བྱུང་སོང་བསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ད་ེའདྲ་གནང་བྱུང་། Behind every men there 
is women ད་ེབཞྱིན་སེས་པ་ཚོ་བུད་མེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དང་ཚོགས་ཆེན་ད་ེདག་ལ་མྱི་དགོས་པ་དང་། དེའྱི་ནང་ལ་ཕེབས་
ནས་བསམ་འཆར་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་གསན་འཇོག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་སྙམ། ང་ཡྱིན་ན་བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱི་འགན་ལེན་ནས་བསམ་ཚུལ་གང་མང་མང་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ཐུགས་ཕན་གསོ་ན་བསམ་ཏེ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཡར་
རྒྱས་ལ་མཐའ་ཡོད་པ་མ་རེད། བས་ཙང་སྐབས་ར་ེབཀའ་མོལ་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ངའྱི་ངསོ་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐགོ་
ནས་ constructive དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕར་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབ་ར་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབ་ར་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབརོ་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར་ཚགོས་པའྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ (༡་༤) གཅྱིག་ཚགས་
བཞྱིའྱི་ནང་གསེས་ཅ་པ་བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་སྐོར་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་དང་དྲྱི་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། བུད་མེད་
ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སལེ་དགོས་པ་རེད་ཟརེ་ནས་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་མྱི་ཚང་མས་ཕལ་ཆེར་གསུངས་གནང་སོང་། དའེྱི་ནང་ནས་གལ་ཆ་ེ
ཤོས ་གཙོ་བོ་དེ་བུད་མེད་ཉེན་སེལ ་ནས་མཐོང་སྣང་གང་ཡོད་ན་དེ་རང་རེད་འདུག  ཨྱིན་ཚིག ་ནང་ཞུས ་པ་ཡྱིན་ན ། 
Womensafety ཞསེ་པ་འདྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེལ་བཀའ་ཤག་དང་འཛནི་སོང་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་དང་ལས་
ཁུངས་ཁག སྱི་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་ནང་དུ་བུད་མེད་རྣམས་ལ་ཁོར་ཡུག་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚ་ོལ་གདེང་ཚོད་དང་། 
སབོས་པ་སེས་ཏ་ེརསེ་མ་ཕྱི་ལོག་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ལས་ཀ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་སེམས་པ་ལྷདོ་ལྷོད་བདེ་ད་ེབེད་ཐུབ་པ་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ེཡྱིན་མྱིན་ད་ེདྲྱི་བ་ཡྱིན། 

ཁ་སང་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བུད་མེད་ལ་མངལ་སྦྲུམ་དུས་ཟླ་བ་གསུམ་
གྱི་དུས་ཡུན་ལ་དགོངས་པ་ཡོད་པ་དང་ག་ཕོགས་ཡོད་པ་ད་ེདཔེ་དང་བཅས་ཏེ་གསུངས་གནང་སོང་། ཏན་ཏན་ཡག་པོ་རེད། 
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དཔེ་མཚོན་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་ཨེ་ཡོད་ན་བསམ་སོང་། གང་ལགས་ཞེ་ན་སྱིར་
བཏང་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཟླ་བ་གསུམ་དང་། ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཉྱིན་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད་གསུངས་པ་རེད། 
དཔེར་མཚོན་ཆེས་སྡུག་ཤོས་ནས་ཞུས་འདུག་མ་གཏོགས། ཁེ་ན་ཊ་ལ་ཆ་མཚོན་ན་བུད་མེད་མངལ་སྦྲུམ་དུས་ལོ་གཅྱིག་དང་
ཕེད་ཀའྱི་རྱིང་ངལ་གསོའ་ིགུང་གསེང་དང་ག་ཕོགས་འདུག ད་ེབཞྱིན་འབྱིང་ས་རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་
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བརྒྱད་ལ་གུང་གསེང་དང་ག་ཕོགས་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་རབ་འབྱིང་མཐའ་གསུམ་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་གོང་དུ་སེབས་འདུག་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པ་སར་ཆག་གང་འདྲ་བེད་དགོས་མྱིན་ཀང་ཤེས་ཀྱི་རེད། ད་ེའདྲ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབོ་
གང་ཡྱིན་ཅ་ེན། མ་འོངས་པར་སྐད་ཆ་ད་ེརྱིགས་ཡོང་བ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་ཞུས་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་རྣམ་པས་དགོངས་པ་
བཞེས་རྒྱུར་ཁྱད་པར་ཆནེ་པ་ོའག་ོཡྱི་རདེ་དྲན་སོང་། 

འཛིན་སོང་ནས་བུད་མེད་ཉྱིན་མོར་ངསོ་འཛནི་གནང་བའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་མ་འདྲ་བ་ཕལ་ཆེར་བཞྱི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་
ས་རེད། ད་ེལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པས་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་མེད་ཐུགས་སྣང་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་ན། ད་ེཚ་ོདངོས་
གནས་དྲང་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོད་ན་བསགས་བརདོ་དང་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེ
དང་འབལེ་ནས་ངས་འབདོ་སྐུལ་ཟརེ་ནའང་རེད། བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། གལ་སྱིད་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཡདོ་པ་དང་། གནས་
རྱིམ་འཕར་བའྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་བ་ོཕ་ོམ་ོགཉྱིས་ཀའྱི་གོ་སྐབས་མཉམ་དུ་ལེན་ཞྱིང་ཤེས་ཡོན་སོགས་གང་ཅའྱི་ཐད་ནས་གནས་
ཚད་འདྲ་མཉམ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ག་ོསྐབས་སནོ་ལ་བུད་མེད་ལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། བུད་མདེ་ད་ེཡར་སེབས་པ་ལ་ཕན་
ཐགོས་ཆ་ེབ་མྱིན་ནམ་སྙམ་སོང་། ད་ལན་གོས་ཚོགས་ནང་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་སྐོར་བག་ོགེང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབྱུང་སོང་དྲན། 
མ་འོངས་པ་ལའང་ད་ེག་ཙམ་བཤད་སོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞྱི་པའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞྱིག་
ཁུར་ཡོང་ན་བཤད་སོད་པ་ཙམ་མྱིན་པ་འགྱུར་བ་གཏོང་བ་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག ད་ེསོན་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་ས་རདེ། སྐབས་དརེ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད་ན། ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ཚགོས་མྱི་གསར་པ་མང་པ་ོཡོད་དུས། ར་ེབ་ཆ་ེརུ་འག་ོསྱིད། 

ཁ་སང་ངས་ཞུ་དགོས་བསམ་བྱུང་ཡང་ཅུང་ཟད་རེས་ལུས་ཕྱིན་པ་འདྲ། སྱིར་བཏང་རྱིས་ལོ་འདྱི་དང་འབེལ་བ་ད་ེཙམ་
མྱི་འདུག་སྟེ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག འདྱི་ཐད་ཀར་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཅྱིག་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་
རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སོགས་གོག་འཕྲྱིན་ནང་གཏོང་ཡོང་དུས། ཁ་བང་གཉྱིས་ཙམ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་གཉྱིས་ dot 
org ཞེས་པའྱི་ཚོགས་པ་དེའྱི་གོག་བརྙན་ནང་ཐད་གཏོང་བེད་ཀྱི་འདུག ད་ེཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་དྲན་སོང་། ང་ཚོའྱི་གོས་
ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐད་ཀར་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཕུལ་བཞག་པ་འདྲ་བོ་འདུག མ་འོངས་
པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ན། ང་ཚོ་ཚོགས་མྱི་ཚང་མས་མྱིང་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Domain གམ་ཉར་ས་དེ་ལ་ 
TPIE.com དེ་འདྲ་བས་ཏེ་གཏོང་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་འབེལ་བ་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ངོ་སོད་
དམྱིགས་བསལ་ཞུ་མ་དགོས་པ་དང་བརྟན་པའོང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལ་སོགས་པའྱི་ཁ་ེཕན་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། དཔེར་ན། དེང་སང་
གྱི་སྐད་ཆ་ད་ེཚ་ོམཚམས་ར་ེམར་ཤོར་འག་ོགྱི་ཡོད། ད་ེནས་ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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ད་ལྟ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་་གསུངས་རྒྱུ་ད་ེདངོས་གནས་ཁ་སང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་
རྱིས་ཐགོ་གསུངས་ཐུབ་ན། ད་ེདང་འབལེ་ཆགས་པ་ོཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་བཀག་བསད་ན་བད་ེབ་ོ
བྱུང་མ་སོང་། སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་དང་འབེལ་བའྱི་རྱིས་འག་ོབུད་མེད་
ནུས་སྟོབས་སེལ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། ང་དེའྱི་ཐོག་ལ་མང་པ་ོབཤད་རྒྱུ་མེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཟྱིན་སོང་། 
ངས་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི་ཁ་སང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོདགོས་དང་མྱི་དགོས་སྐོར་མང་པ་ོཞྱིག་བརདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚ་ོསྱི་
འཐུས་ཕག་རོགས་ཁ་ཤས་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོད་ེབུད་མེད་ཚོར་འདོད་པ་མེད་ལ། ད་ེཡྱིན་ན་མ་དགོས་པ་བས་ན་འགྱིག་གྱི་
རདེ་ཅེས་ད་ེཡང་ཞུ་མཁན་འདུག 

ངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བུད་མེད་ད་ེདག་གྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོམྱི་དགོས་པ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རདེ་སྙམ། ང་ཚོའྱི་བསམ་བོར་གསུམ་པའྱི་བཅུ་གཉྱིས་ད་ེབུད་མེད་ཀྱི་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོད།ེ ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་ལ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་
ལངོས་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོཡོད་པ་དང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ང་ོབ་ོཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པའྱི་དུས་དྲན་ཉྱིན་མ་ོཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ེང་ཚསོ་གཙ་ོབ་ོ
རསེ་དྲན་གྱི་ཉྱིན་མ་ོཞྱིག་བཞག་ནས་གཞུང་འབལེ་གྱི་མཛད་ས་ོཞུས་ཏ་ེབརྱི་སྲུང་ཞུ་ན་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་ནས་ཞུས་ཡྱི་ཡོད་
པ་རདེ། སྱིར་བཏང་ནས་བུད་མདེ་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོད་ེདམྱིགས་བསལ་གྱི་དུས་ཆནེ་ཞྱིག་ལ་བཞག་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས། 

དཔརེ་ན། དཔལ་ལྷ་མའོ་ིདུས་ཆནེ་ཞསེ་པ་ད།ེ དེང་སང་བོད་ནང་ལ་བུད་མདེ་ཀྱི་དུས་ཆནེ་ཟེར་ནས་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཡོང་
གྱི་འདུག སོན་མ་ཡྱིན་ན། དབུས་གཙང་ཕོགས་གཅྱིག་པུར་རེད། མད་ོསྟོད་སད་ལ་ད་ེའདྲའྱི་ཉྱིན་མོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་གོ་མོང་མེད། 
དངེ་སང་མད་ོསྟདོ་སད་ཡྱིན་ནའང་རདེ། དཔལ་ལྷ་མོའ་ིཉྱིན་མ་ོད་ེསེབས་དུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སྐད་འཕྲྱིན་ནམ་འཕྲྱིན་ཕྲན་ནང་ལ་
བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོར་འཚམས་འདྲྱི་ཞུས་བསད་པ་ཡོངས་ཁྱབ་འདྲ་འག་ོགྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས། བོད་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་དུས་
ཆནེ་ཞྱིག་ཁྱབ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་ཚསོ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བུད་མེད་དུས་ཆེན་ཞསེ་བཟ་ོམྱི་དགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་དེའྱི་ཉྱིན་
མ་ོད་ེབུད་མདེ་ཀྱི་དུས་ཆནེ་ཞྱིག་བཟསོ་བཞག་ན། དརེ་རདོ་གཞྱི་མེད་པ་དང་བོད་ཕྱི་ནང་ལ་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་ཡག་པ་ོ
འདུག་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ེམྱིན་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་ཁེལ་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོད་ེལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ང་ོརྒོལ་
བདེ་རྒྱུ་ཕར་ཞགོ ད་ེལ་དགག་བ་ཡང་བདེ་ཀྱི་མེད། ད་ེག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡་༤ ཡྱི་ཅ་པ་དང་
ཡྱིན། ཉ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་དགོས་བསམ་སོང་། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ལག་པ་བརྐྱང་རྒྱུ་དེ་ཁ་སང་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱི་མཇུག་ལ་ངའྱི་མྱིང་བཏནོ་མཁན་འདྲ་ཞྱིག་གནང་སོང་སྟེ། ཐུགས་བསྙེལ་བ་ཡྱིན་ས་རེད། འོན་ཀང་དེར་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཡང་
མྱི་འདུག 
 ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་རྱིས་འགོ་ཨང་ཅ་པ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོགནང་
སོང་། ངས་སྱིད་སོང་གཙ་ོབ་ོབས་པའྱི་བཀའ་ཤག་དང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མ་འོངས་པར་བུད་མེད་བསེབས་
པར་ཤོག་ཞསེ་སོན་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་ཕག་སེལ་ཞྱིག་གྱིས་ཚརོ་བ་ཆནེ་པ་ོཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་
ལ་མ་གཏོགས་རྒྱབ་སརོ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་འདྱིར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པར་སོན་ལམ་རྒྱག་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་། གཞྱི་རྱིམ་མྱི་མང་གྱི་ནང་ལ་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་ས་གནས་སོ་སོའ་ིནང་ལ་
བམས་དང་སྙྱིང་རེའྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་སོང་བེད་ས་ཡོད་པ་དང་། འགན་འཁུར་ས་ཡོད་པའྱི་བཅུ་དཔོན་བརྒྱ་དཔོན། སྱི་མྱི་སོགས་ཀྱི་
ལས་གནས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་ཚོས་འགན་འཁུར་ཆེན་པ་ོལེན་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་དང་སོན་འདུན་ཡང་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད་ཅསེ་ད་ེཡང་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ད་ེནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ནུས་སྟོབས་སེལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ནུས་
ཤུགས་སལེ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེདག་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་ཚསོ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ། བཙུན་མ་ཚ་ོཡང་བུད་
མེད་ཀྱི་ཁུངས་སུ་མ་ཚུད་པར་མྱིན་པར་ད་ེཡང་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་ད་ེདུས་རྒྱུན་དུ་བུད་
མེད་རྣམ་པ་ཚོའྱི་འགན་འཁུར་ཆེན་པ་ོགནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ནམ་
ཟེར་ན། རྡ་རམ་ས་ལའྱི་གཡས་གཡོན་གཅྱིག་པོར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། བཙུན་མ་སྒྲྱིག་འཛུགས་གང་གྱི་ནང་ལའང་མ་ཚུད་
པར་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལ་ོཚད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེའདྲའྱི་མ་ཚུད་པ་ཕལ་ཆེར་མཚ་ོཔདྨ་དང་ད་ེ
ཚོ་གཡས་གཡོན་ཚང་མ་བསོམས་ན་བརྒྱ་སྐོར་ཞྱིག་འདུག་ལབ་ནའང་ང་ལ་ཁུང་སེལ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་ལ་སོད་སའྱི་
དཀའ་ངལ་དང་། འཚ་ོགོས་ཀྱི་དཀའ་ངལ། སོབ་སྦྱོང་བདེ་སའྱི་དཀའ་ངལ་སོགས་ད་ེའདྲ་ཡོད་བསད་པ་མང་པ་ོརདེ། བུད་མདེ་ཀྱི་
ནུས་སྟོབས་སེལ་དུས་བཙུན་མ་ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ལའང་ནུས་སྟོབས་སལེ་དགོས་རྒྱུ་དེའང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་
ལ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞསེ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག 
 ང་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་ལ་ོབཞྱི་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བས་པ་ཡྱིན། བུད་མདེ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་བཞག་
པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བུད་མེད་ཉྱིས་བརྒྱ་མན་ཙམ་ལ་ཐད་ཀར་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ནུས་སྟོབས་དང་ནུས་ཤུགས་སེལ་ཕྱིར་གོ་
སྐབས་དང་མཐུན་རྐྱནེ་སྦྱར་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེཚའོྱི་གས་དརེ་ང་ཚསོ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་པ་དང་ལས་ཀ་གནང་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ན། མ་འོངས་པར་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་དང་བུད་མེད་ནུས་
སྟབོས་སམ་ནུས་ཤུགས་ད་ེལའང་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་སསོ་པ་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན། 
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 ད་ེནས་རྱིས་འགོ་རང་ལ་ཕར་ཕྱིན་ན། ཟུར་འཛར་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་བུང་མེད་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་ནུས་སྟོབས་སེལ་
རྒྱུར་གསུང་འདུག དེའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་ནུས་སྟོབས་ད་ེཇྱི་ལྟར་སེལ་གྱི་ཡོད་ན་ཞེས་དྲྱི་བ་དང་པ་ོད་ེད་ེཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་
སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་སུད་ཚངོ་རྒྱག་མཁན་གྱི་ནང་ལ་བདོ་པའྱི་བུད་མེད་བསྱིལ་ཚངོ་རྒྱག་སདོ་མཁན། ས་ོསོར་མ་ར་མེད་པར་མྱི་ཚ་ེ
གང་པོར་སུད་ཚོང་བའྱི་གཡོག་པོར་རྒྱུག་སོད་མཁན། ད་ེའདྲ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱིས་བཟའ་
ཚང་ཁ་བལ་ནས་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་གཉྱིས། གཉྱིས་གསུམ་ཡོད་བསད་པ། ལྟ་ོགོས་འཚོལ་དུ་འག་ོདུས་མ་ར་མེད་པའྱི་དབང་གྱིས་མྱིའྱི་
འོག་ལ་ལས་ཀ་བེད་ནས་སོར་མ་ོ ༡༠༠༠ དང་ ༡༢༠༠ ཙམ་ལ་ལས་ཀ་བེད་སོད་མཁན་ད་ེའདྲ། རྡ་རམ་ས་ལའྱི་གཡས་གཡོན་
དུའང་གང་ལ་གང་འཚམ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག ད་ེཚོའྱི་གས་ལ་རྱིས་འགོ་འདྱིའྱི་གས་ནས་ཁོང་ཚོའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་ནུས་སྟོབས་
འཕལེ་བར་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། མ་ར་ད་ེའདྲ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། རྡ་རམ་ས་ལ་གཙ་ོབ་ོབས་
པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལ་ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་འདུག མུ་མཐུད་བལྟས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏེ་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་
ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་ད་ེབཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཆགས་སངོ་། 
 ད་ེནས་རྱིས་འག་ོཉ་པ་རདེ་དམ་ཆ་པ་རདེ། དངསོ་འབལེ་བས་ན་ཆ་པ་ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཀང་འདྱིར་ཉ་པ་གསུང་འདུག 
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱི་འདྱི། ན་ནྱིང་རྱིས་འག་ོཨང་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལ་ས་ཡ་
བཅུ་བཞྱི་ཙམ་བཏང་གནང་བ་རེད། ད་ེནས་ཁ་སང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་འདྱི་གསུང་གནང་སོང་། རོགས་ཚོགས་ཡྱིན་
ནའང་རེད། འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལག་ལེན་བསྟར་མཁན་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་གྲུབ་འབས་སྱིན་པ་བེད་རྒྱུ་
ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་རེད། བས་ཙང་གྲུབ་འབས་ལ་བལྟས་པའྱི་ཐོག་ནས་རོགས་ཚོགས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རོགས་པ་
བདེ་རྒྱུ་དང་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་རྒྱུ་དང་ལག་ལེན་བསྟར་མཁན་ཚསོ་ཡྱིན་ནའང་དརེ་ཉམས་ཞྱིབ་བདེ་ནས་རགོས་པ་བདེ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོ
ནམ་རྒྱུན་ནས་ལྟ་གྲུབ་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ་ཟེར། བས་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་ཆ་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་ན་ནྱིང་ས་ཡ་
བཅུ་བཞྱི་བཏང་བ་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་དཔེ་མཚོན་གཅྱིག་ཞུས་གནང་སོང་། Tours and travel དཔེ་མཚོན་དུ་བཞག་
གནང་སངོ་། ད་ེལྟ་བུ་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ས་ཡ་བཅུ་བཞྱི་བཏང་གནང་བ་དའེྱི་ནང་ནས། ཁ་སང་དཔ་ེམཚནོ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ེ
འདྲའྱི་གྲུབ་འབས་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཕར་རོགས་པ་བས་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་གྲུབ་འབས་སོན་པ་ག་ཚོད་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད། བརྒྱ་ཆའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གངས་ཀའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེག་ཚོད་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ད་ེ
བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། མེད་དམ། སྱི་འཐུས་ཡ་ེཤེས་སྒྲོལ་མ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཡ་ེཤསེ་སྒྲལོ་མ་ལགས་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་སོན་རྱིས་ཐོག་ཕེབས་བཞྱིན་ཡོད་སྟབས། བུད་
མེད་ནུས་སྟབོས་འཕལེ་རྒྱས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དངུལ་འབརོ་གང་ལ་གང་ཙམ་བཏང་གནང་འདུག འདྱི་ཐད་བག་ོགེང་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་
སོང། ཁ་སང་ཉྱིན་གཅྱིག་བཅར་རྒྱུ་མ་བྱུང། སྐབས་དེར་ཉྱིན་མ་གང་པོར་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་བགོ་གེང་ཕེབས་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ཆ་
ཤས་ཤྱིག་ལེན་འདདོ་མོད། ཡྱིན་ནའང་མང་པ་ོཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཚང་མས་འདྱི་ཐགོ་ལ་མང་པ་ོགསུངས་གནང་བྱུང། ད་ལྟ་བུད་མེད་ཀྱི་
ནུས་སྟོབས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སོན་མ་ང་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་སྱི་འཐུས་དང་པོ་ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁྲྱི་ཟུར་༸སབས་ར་ེཟམ་
མདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཁོ་རང་གྱིས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྐོར་ལ་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་བསྣམས་ཕེབས་པ་རེད། 
སྐབས་དེར་ང་ཚ་ོཚང་མས་ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ངའྱི་མཐོང་ཚུལ་ལ་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་ཚང་མས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་ེ
ཙམ་གྱི་ངོས་ལེན་གནང་མ་ཐུབ་པ་འདྲ་མཐོང་བྱུང། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཏོག་ཙམ་གུ་ཡངས་ཆགས་འདུག བུད་མེད་སྐོར་གཅྱིག་
གསུངས་མ་ཐག་རྒན་པ་ཚའོྱི་ཞལ་རས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་འགྱུར་ལྡགོ་ཅྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག ཕྱི་ལ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་སྐརོ་ལ་མང་
པ་ོཞྱིག་གངེ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ད་ེའདྲ་གཟྱིགས་སྐབས་ཚང་མ་གུ་ཡངས་འདྲ་ཞྱིག་ཕེབས་གནང་འདུག་པས། འདྱི་
ལེགས་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ཤག་སྐབས་སུ་བུད་མེད་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པ་ོཚོགས་གནང་བ་རེད། ད་ེ
བཞྱིན་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༢ ལ་བུད་མདེ་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྱི་ཞུ་གནང་བ་འདྱི་དངསོ་གནས་བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་ཐགོ་ལ་ཕན་ཐགོས་
རྒྱུའྱི་གོམ་པ་དང་འབད་བརོན་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ལ་དགའ་བསུ་ཡོད། སོང་ཙང་དགག་བ་ད་ེའདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་
ཐུབ་པ་མྱིན་འདུག འདྱི་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གང་ལ་ཟེར་ན། འདྱི་བུད་མེད་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་གོམ་པ་ཞྱིག་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག བུད་མེད་ཀྱི་ཐོག་དམའ་འབེབ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ངའྱི་བསམ་པར་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་འཕེལ་རྒྱུ་ནྱི་ཐོབ་ཐང་
རདོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག འགའ་ཞྱིག་གྱི་གསུང་ཚུལ་ལྟར། བཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་ཡོངས་བུད་མདེ་ཕབེས་དགསོ་
པ་རདེ། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཕབེས་ཐུབ་ན་ལེགས་པ་ོའདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག འགའ་ཞྱིག་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཕབེས་དགོས་པ་
རེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག འདྱི་འདྲ་ང་ཚོར་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ཐོབ་ཐང་ད་ེའདྲ་
རདེ་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག་ལ་དགོས་མཁ་ོརདེ་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ས་ཕོགས་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཨ་རྱི་དང་
རྒྱལ་ཁབ་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འདྱི་དམྱིགས་བསལ་གཅྱིག་ལ་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བཞག་དགོས་དོན་
ནྱི་སོན་མ་པཱ་ལགས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གཅེན་པ་ོཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཨ་མ་ལགས་དང་། མའྱི་སྤུན་མཆེད་དང་ས་ོསོའ་ིབོུ་དང་ཚང་མ་
ལ་སྐབས་དེར་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་འདྱི་དག་མཐོང་ནས་ཁོང་ཚོའྱི་དཀའ་སྡུག་གྱི་འབོད་སྒྲ་འདྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་
ཁྱབ་སེལ་བས་ཏེ་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་གཟྱིགས་ཐོག་གནང་དགོས་འདུག་ལབ་ནས། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་སྱི་ཚོགས་གང་སར་
བུད་མེད་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་ོསྣང་བེད་དགོས་པའྱི་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པ་ོད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། སོང་ཙང་འདྱི་ཡར་
རྒྱས་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལའང་བུད་མེད་འདྱི་ང་རང་ཚའོྱིསྱི་ཚགོས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། 
ཆ་ཤས་འདྱི་ཡར་རྒྱས་དང་གོང་སེལ་གཏོང་རྒྱུ་དང་འདྱི་ལ་ང་ཚོས་གཟྱིགས་ཐོག་གནང་རྒྱུ་ནྱི་ང་ཚོ་ཚང་མས་སོབས་པའྱི་ངང་
གནང་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཐོག་ཚང་མས་བག་ོགེང་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག འདྱི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། འགའ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ང་ཚོས་ཐོབ་ཐང་རོད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མེད་ན་བསམ་བགྱིས། ད་ེའདྲ་གང་
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ཡང་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོན་ཏ་ེང་ཚོས་ཐོབ་ཐང་རོད་ཀྱི་མེད་ད་ེསོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་ཆུང་ཆུང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་
དག་ལ་ན་ནྱིང་སྐབས་སུ་རྙགོ་ག་ད་ེའདྲ་བྱུང་སོང། ད་ེའདྲ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་འདྲནེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ོསྣང་གནང་རྒྱུ་དང་བུད་མེད་ཆུང་ཆུང་ཁ་ོཚོར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་བ། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་
ད་ོསྣང་དམྱིགས་བསལ་གནང་དགོས་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། བུད་མེད་ཀྱི་
ནུས་སྟབོས་འཕལེ་རྒྱས་ཐགོ་གསུང་བཞུགས་སྐབས་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་མཁྱནེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་དང་གང་གྱི་ཐད་ལ་འཐུས་
ཤོར་ཕྱིན་པ། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་གཟྱིགས་ཐགོ་གནང་བ་སོགས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ལས་མང་བ་ཞུ་རྒྱུ་
མེད་ཚང་མས་མང་པ་ོགསུངས་སངོ་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེརྱིང་དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་སོན་རྱིས་འདྱི་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་
སནོ་རྱིས་ཆགས་གབས་བེད་སོང། སྐད་ཆ་ཤུགས་ཆ་ེབ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟབོས་སྟེང་དུ་ཕྱིན་དུས། ང་གང་དུ་སེབས་ཡོད་མེད་
ཚོར་བ་ཞྱིག་སེས་བྱུང། འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ད་ེགལ་ཆེ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། བས་ཙང་
དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ནང་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ། ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས་
འགན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། ད་ེདག་སྱི་བཤད་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ནས་རྣམ་པ་
ཚ་ོཚང་མས་བག་ོགེང་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་དུས་ད་ེདག་རང་བཞྱིན་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེནས་སྱིར་བཏང་མང་བ་ད་ེསྱི་བཤད་རང་རདེ་འདུག སྱི་ཡོངས་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་སར་ཡོད་ལ་བསར་ཞྱིབ་བདེ་
པའྱི་ཐོག་ནས། གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་ནང་དནོ་ད་ེདག་ཚང་མ་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ལ་བལྟས་ན་ཤེས་ཡོན། སྱི་
ཚོགས། དཔལ་འབོར། རྱིག་གཞུང། ད་ེབཞྱིན་འཕྲོད་བསྟེན་ཚང་མ་ལ་བརྱི་ན་ཡར་རྒྱས་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་
བཟསོ་པའྱི་ཁུལ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེལག་བསྟར་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཕགོས་ཚང་མར་འགན་འཁྱེར་དགསོ་པ། ད་ེ
སོན་བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ར་བའྱི་བུད་མེད་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད་ལྷག་པར་དུ་ཚང་མ་འབེལ་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ད་ེདག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རེད། འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་སྱིད་བྱུས་བཟོས་པ་འདྱི་ཕོགས་ཚང་མས་བདག་པ་ོ
བརྒྱབ་དགོས་པ་རེད། དཔེར་ན་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་
འབེབས་བེད་པ་རེད། ད་ེདག་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་པ་ོའགན་སད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཤེས་རྱིག་གཅྱིག་པོའ་ིའགན་འཁྱེར་བ་ཡྱིན་ན་ཡོང་
ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱི་ཡོངས་ལ་འགན་སད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེདག་སྱི་བཤད་ཙམ་ཞུས་ན་སྙམ། ད་ེཡྱིན་དུས་ར་
བའྱི་སྱི་བཤད་རང་ཡྱིན་དུས། སྐུ་ང་ོཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང། ང་རང་གྱི་ཚོར་བའྱི་ཐོག་ལ་
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དྲྱི་བ་སེབས་པ་ཡྱིན་པ་དང། ད་ེདག་རྣམས་ལ་ལན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་ཚང་མ་ལ་ཞུ་མ་དགོས་པར་དུས་ཚོད་མང་པ་ོའགོར་བ་
དང་ཐུགས་ཕན་ཇྱི་ཙམ་སསོ་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ཐ་ེཚམོས་རདེ་འདུག 

ཚགོས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་གསུངས་བཤད་གནང་མཁན་ནང་དུ་བོད་པའྱི་བུད་མདེ་མྱིག་དཔ་ེཡོད་པ་ད་ེའདྲ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐབས་
ཤེས་བེད་ནས། སྐབས་སུ་འབབ་པ་དངོས་སུ་ཕེབས་མཁན་བོད་པའྱི་བུད་མེད་གཉྱིས་གདན་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་
གཙ་ོསངོ་བདེ་མཁན་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་དངསོ་སུ་མྱིག་དཔརེ་འསོ་པ་བུད་མདེ་གཉྱིས་ཙམ་ཕེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་
རེད། མ་ཕེབས་པ་ད་ེཡང་ཁོང་རང་ཚ་ོལ་གནད་དོན་ད་ེའདྲ་བྱུང་ནས་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད། བསམ་བ་ོམ་འཁོར་བ་ད་ེའདྲ་
གང་ཡང་མ་རེད། བོད་པའྱི་བུད་མེད་མྱིག་དཔེར་འོས་པ་ད་ེཚ་ོབཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་མ་ཕུལ་བ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། 
ད་ེལྟར་གཅྱིག་ཞུས་ན་སྙམ། མ་འོངས་པར་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཆོག་པ་ཞྱིག་རེད། ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་དུས་
རྣམ་པ་ཚོས་གང་གསུངས་པ་ད་ེདག་བསམ་བ་ོལ་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེལྟར་བསམ་བ་ོབཏང་ཆགོ 

ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་དཔལ་འབརོ། སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད། སྱི་ཚགོས་ཚང་མ་
ཐགོ་ནས་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་ད་ེཏན་ཏན་རདེ། ད་ེལྟར་ངསོ་ལནེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་རམ་འདགེས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ལ་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་འབབ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་མ་དངུལ་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། བུད་མེད་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་
ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེརེས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང། ད་ེདག་ག་ར་ེམཚོན་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་ད་ེསོན་ངས་བཤད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཚགས་ཚུད་ཅྱིག་ཆགས་པའྱི་
ཆདེ་དུ་དབུས་གཅྱིག་པུ་མ་རདེ། སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཆགས་དགོས་པ་ཞྱིག་རདེ། སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཆགས་པ་ལ་སྱི་ཚགོས་
གནས་འབབ་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡང་རྱིག་གཞུང། སྐད་ཡྱིག གོམས་གཤྱིས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་སོགས་པ་མང་
པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་མཉམ་དུ་དཔལ་འབོར་ད་ེཡང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ཡར་
རྒྱས་ཡག་པ་ོཆགས་པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་གྱི་འགན་ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་དཔལ་འབརོ་ནུས་
སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཐོག་ལ། ད་ལྟའྱི་གནས་འབབ་ལ་ལས་གཞྱི་དེའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་བུད་མེད་དང་དེ་བཞྱིན་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་
རུང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚོགས་འདུ་ལ་སྐད་བཏང་རྒྱུ་དང། ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་རྒྱུ། དེས་བརྒྱུད་ནས་ཚོང་པ་ལ་སྦྱོང་
བརྡར ་སོད ་རྒྱུ འྱི་འཆར ་གཞྱི་ཞྱིག ་རེད ། དཔེ ་མཚོན ་ཞྱིག ་ཞུས ་པ ་ཡྱིན ་ན ། ང་ཚོ ་དེ་ས ་རམ ་འདེགས ་ཚོང ་ལས ་
༼༡༢།༠༦།༥༦༽ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་དའེྱི་འོག་ནས་བུད་མེད་ར་ེཟུང་ལ་བ་དགའ་ཐོབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དངསོ་སུ་སྦྱོང་
བརྡར་གྱི་སྐབས་སུ་ཤོག་པ་སསེ་ནས་འཕུར་སོང། ཡོང་མཁན་ད་ེའདྲ་མྱི་འདུག འདམེས་རྒྱུ་གདམ་པ་རེད། བ་དགའྱི་མ་དངུལ་
འབུམ་གཉྱིས་དང་གཅྱིག་ཕུལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རདེ། དངསོ་སུ་དངུལ་ལནེ་དུ་ཡངོ་དུས་ལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག གང་
ལྟར་ག་ར་ེབྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་མཐོང་མཆན་རག་དུས་ལས་གཞྱི་མཚམས་འཇོག་བེད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་བསམ་བ་ོམ་བཏང་བ་ད་ེའདྲ་མ་རདེ། 

ད་ེསོན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་
རམ་འདེགས་གྱི་ཚོགས་ཆེན་གཉྱིས་པ་ཚོགས་པའྱི་ཐགོ་ནས། འཆར་གཞྱི་ད་ེལྟར་བེད་པ་རེད། ད་ེདུས་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལས་
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ཚན་ཞྱིག་བསྐྲུན་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་ཚོང་གྱི་གནས་འབབ་ཐོག་ལ་འགན་
འཁུར་བེད་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས། ད་ལྟའྱི་གནས་འབབ་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། སུད་ཚོང་བརྒྱབ་པའྱི་སྐབས་སུ་བུད་མེད་ཀྱི་
འགན་འཁྱེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ནུས་པ་ཆ་ེབ་སལེ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་
རྒྱུ། ཟབ་སྦྱངོ་སད་རྒྱུ། མ་དངུལ་རག་ས་མ་རདེ། ༼༡༢།༡༧།༥༤༽ དངོས་གཞྱི་འདྱི་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་རྒྱུ་རང་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་བ་ོ
གཏོང་ཆགོ 

ད་ེནས་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་རྐྱེན་སེབས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེབཀའ་
ཤག་གྱིས་ངོས་ནས་སོལ་རྒྱུན་གྱི་གོམས་གཤྱིས་དང། སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཡོན་ཏན་ད་ེདག་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་ནུབ་ཕོགས་
ཀྱི་ལེགས་ཆ་ཚུར་ལེན་ནས་ཟུང་སེལ་གྱི་ཐོག་ནས་འག་ོརྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་ད་ེར་མེད་བཟོས། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ལྟ་
བ་རྐྱང་པ་ཞྱིག་ཚུར་ལེན་རྒྱུ། ཡང་ན། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ལྟ་བ་གང་ཡང་ལེན་གྱི་མྱིན་ཞེས་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། ང་རང་ཚོས་
ས་སལོ་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སལོ་རྒྱུན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ད་ེདག་ཉར་ཚགས་བདེ་པའྱི་ཐགོ་ནས། ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སརོ་ལེན་
ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་ཚོགས་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡྱིན། 
ནུབ་ཕོགས་རང་ནས་དཔ་ེབལྟས་པ་ཙམ་ཞྱིག་མ་རདེ། ནུབ་ཕོགས་ནས་ལགེས་ཆ་ལནེ་དགོས་པ་ད་ེདག་ལེན་གྱི་ཡོད། ༸སབས་
མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་ཚན་རྱིག་དང་ནང་ཆསོ་ཟུང་འབལེ་གསུངས་པ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་གང་ཐུབ་ཀྱི་ནུབ་ཕགོས་ནས་ལགེས་
ཆ་བངས་དགོས་པ་ད་ེདག་ལེན་གྱི་ཡོད། 

ད་ལྟའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་འབབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་རེད། ད་ེབཞྱིན་མ་འོངས་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་འབབ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་ངསོ་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་བུད་མེད་ལ་ལས་བེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ས་མྱིག་སདོ་དགོས་པ་རེད། ད་ེ
བཞྱིན་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གནས་རྱིམ་སར་དུས། ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་གོ་
སྐབས་སདོ་དགོས་པ་རདེ་ཟེར་རྒྱུ་ད།ེ ལས་བདེ་ཀྱི་བང་དརོ་སྒྲྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་ཆ་རྐྱནེ་ད་ེར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རདེ། དགསོ་ངསེ་ཀྱི་
ཆ་རྐྱེན་གནས་རྱིམ་གང་དུ་འདུག་ནས་སོན་འག་ོཆ་རྐྱེན་ཚང་དགོས་པ། ཡྱིག་ཚད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟ་དགོས་པ། ད་ེབཞྱིན་
ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་དགོས་པ། ཚུད་པ་ཡྱིན་ན་བུ་དང་བུ་མ་ོཁྱད་མེད་རེད་མ་གཏགོས་པའྱི་བུད་མེད་ལ་དམྱིགས་བསལ་འདམེས་
རགོས་ལབ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
 ད་ེབཞྱིན་མྱི་གཉྱིས་གནས་རྱིམ་འཕར་གྱི་འདུག་ན་གཅྱིག་བུ་མ་ོདང་གཞན་ད་ེབུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བུ་མ་ོསནོ་ལ་བཏང་ད་ེ
འདྲའྱི་ཆ་རྐྱནེ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཁངོ་ཚསོ་བསབ་པ་རྒན་གཞནོ། ལས་རྱིམ་དང་དའེྱི་ཉམས་མོང་བཞྱིན་འག་ོདགསོ་པ་རདེ་
མ་གཏོགས་པའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་མ་ཟྱིན་པར་བུད་མདེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཡངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། སྒྲྱིག་གཞྱིས་
བཀག་དུས། སྒྲྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་དགོས་པ་འདྱི་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་ཡོད་དུས་ལས་བེད་ཀྱི་བང་དོར་སྒྲྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་
གསལ་བ་བཞྱིན། ད་ེཡང་གནས་རྱིམ་སར་རྒྱུ་དང། ཡྱིག་ཚད་གཏངོ་སྟངས་དང་ཚང་མ་ཁྲྱིམསབཞྱིན་ལག་བསྟར་་བེད་དགོས་པ་
རདེ། ད་ེལས་འཕྲོས་ནས་བུད་མེད་ལ་ས་མྱིག་བཟོས་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་
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ལ་ས་མྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་བཞྱིན་བུད་མེད་རྣམས་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་སང་སྐུ་ང་ོསྱིད་
སངོ་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་བུད་མདེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེ
བཞྱིན་ཤེས་རྱིག འཕྲོད་བསྟེན། དེའྱི་ཐོག་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་བབ་ཡག་པ་ོཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་རྱིམ་
བཞྱིན་ཡར་ལ་སེབས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་པའྱི་ད་ལྟ་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་འོག་ནས་བུད་མེད་ལ་ས་མྱིག་འཐོལ་པ་སོད་རྒྱུ་དང་
འཕར་མ་སོད་རྒྱུ། ཟུར་བཅད་སར་རྒྱུ་དང་། གནས་རྱིམ་གཅྱིག་གཉྱིས་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ན་བུད་མེད་སོན་དུ་སར་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱེན་གང་
ཡང་མྱི་འདུག ད་ལྟ་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ནས་ཞབས་ཕྱི་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག མ་འངོས་པར་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སྐབས་དེའྱི་ཚ་ེདེའྱི་དུས་ལ་བལྟ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡང་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་ཕོགས་མ་ནོར་བ་གནང་
རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནང་བཞྱིན་ཕྲུ་གུ་ས་ེམཁན་ཨ་མ་ཚ་ོལ་ང་ཚོས་ཟླ་གཉྱིས་སང་ཕོགས་དང་། ཟླ་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀའྱི་
ཕོགས་བཅས་ང་ཚོས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལྟོས་ས་ལྟོས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡག་ཐག་ཆོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེནས་
དཔརེ་བཞག་ན་ད་ེལས་ཡག་གའང་དཔེར་འཇགོ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་རདེ་ལ། ད་ེལས་སྡུག་ག་ཡང་དཔརེ་འཇོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། ཐབོ་ཐང་
ད་ེབཀའ་ཤག་ནས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འདྱི་འཐབ་རོད་བེད་
མཁན་གྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང། ང་རང་ཚོའྱི་ང་ོབ་ོལྟ་ེབ་ད་ེབརླག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག བོད་མྱིའྱི་
སྒྲྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སེབས་པ་རེད། བོད་ནང་ལ་གནས་སྟངས་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འགན་ཇྱི་ཙམ་འཁུར་
དགོས་ཀྱི་འདུག ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་དགུང་ལོ་ག་ཚོད་བསེབས་ཚར་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་འཐབ་རོད་ཀྱི་ང་ོབོ་ད་ེགཞྱི་
མར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཆ་རྐྱེན་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཡག་པ་ོབསྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་གནད་ཅྱིག་རེད། གནའ་ས་མོའ་ིབོད་
མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད། སྐུ་ལས་ཇྱི་ཙམ་བསོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ལྟར་
ཆགས་འདུག ཆ་རྐྱེན་ཇྱི་འདྲ་འདུག ནུས་པ་ག་ཚོད་བཏོན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག འདྱི་དག་ཚང་མ་གཞྱི་མར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ཐོབ་ཐང་
འདྱི་འདྲ་གཅྱིག་པུའྱི་སང་ལ་རོད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། སང་ཉྱིན་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་དེ་གང་དུ་སེབས་ཀྱི་རེད། འཐབ་རོད་གནས་
དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་གནད་ཅྱིག་རེད། བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཚ་ོལ་ཕྲུ་གུ་སེས་པའྱི་ཐོབ་ཐང་ཕུལ་དགོས་རྒྱུ་དེའང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ལྟོས་ས་ལྟོས་ཕོགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་ཐག་ཆོད་འབུལ་གྱི་ཡོད་པར་
བཀའ་ཤག་ནས་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཀང་། ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པར་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཏན་
ཏན་ཡངོ་གྱི་རདེ། 
 ད་ེནས་རྩུབ་སོད་དང་བཙན་གཡེམ་གྱི་ཐད་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་བཟོད་སན་ཀླད་ཀོར་ཡྱིན་ཟརེ་བ་འདྱི། ད་ེས་ད་ེ
རདེ་ལ་ད་ལྟ་ཡང་འདྱི་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བཟོད་བསན་ར་བ་ནས་མེད། བཟོད་བསན་ཀླད་ཀོར་ཡྱིན་ཞསེ་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་བྱིས་ཡདོ་པ་རདེ་ལ་འདྱིར་བྱིས་པ་དང་གསུང་པ་ཙམ་མྱིན་པར་མ་འོངས་པར་འདྱི་ལྟར་བ་རྒྱུ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་ད་ེཡུལ་ཁྲྱིམས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་ལ་ཡུལ་ཁྲྱིམས་ལ་
བརྱི་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བྱིས་ཡོད་དུས། ཡུལ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་གནས་བབ་ད་ེད་ོབདག་ཚང་མའྱི་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནད་
དནོ་ད་ེའདྲ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་འཛནི་སོང་གྱི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་སོར་བེད་རྒྱུ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་ཡྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་
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ད་ོབདག་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་འགན་འཁུར་རྒྱུ་དའེང་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ། ཡུལ་ཁྲྱིམས་ལ་ཐུག་ཡོང་དུས་དརེ་མ་བསྟུན་ནས་
ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡ་ེནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བཟོད་བསན་ཀླད་ཀོར་ཡྱིན་པ་དང་། 
ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སྐབས་སུ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ག་ོབསྐོན་མཐུན་འགྱུར་ག་ར་ེཞུ་དགོས་ཡདོ་ཀང་ཞུ་ཡྱི་རདེ། 
 ད་ེནས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཚོགས་ཆེན་དུ་ཚོགས་བཅར་བའྱི་གངས་འབོར་གྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། བུད་
མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་དང་པ་ོཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐུ་ང་ོནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་གང་བཀའ་གནང་བ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་
བརྒྱ་བདེན་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ལ་མྱི་འདྱི་ག་ཙམ་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་བུ་འདྱི་ཙམ་དང་བུ་མ་ོའདྱི་ཙམ་འདུག་ཅེས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
མེད། སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་འདུག་ཅསེ་ངས་ལབ་པ་དའེང་བདནེ་པ་ཡྱིན་ལ། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་སུམ་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་
ཞ་ེདྲུག་གསུངས་པ་དེའང་བདེན་པ་རེད། སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་གཅྱིག་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དེར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད། 
ད་ེདུས་སྐུ་ང་ོགང་གསུངས་པ་ད་ེཞལ་རྫུན་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིག་ཐོག་ལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེཚོགས་བཅར་བ་འདྱི་ཙམ་འདུག 
གནས་བབ་འདྱི་ལྟར་རེད་ཅེས་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བུད་མེད་མང་བ་ཡོད་པ་ད་ེངས་འདྱི་ལྟར་བལྟ་ཡོང་དུས་མཐོང་ཡོང་གྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་གནས་བབ་ད་ེལ་ད་དུང་ཡང་བུ་འདྱི་ག་ཙམ་དང་བུད་མེད་འདྱི་ག་ཙམ་འདུག་ཅེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེ
དགོས་ན། ངས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་འབེལ་ཡོད་ཚན་པ་ནས་ཐ་ོབངས་ཏེ་གངས་ཀ་དེ་ཕུལ་ཆོག ད་ེརྱིང་འདྱིར་གངས་ཀ་
བཏོན་ན་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་ཕན་སོས་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག སྐབས་ད་ེདུས་ཞུས་པ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བདེན་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 རྣམ་པ་ཚོས་དོགས་འདྲྱི་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་ཡང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པར་ད་ེརྱིང་འདྱིར་
ལངས་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ང་དང་བཀའ་ཤག་ཚང་མའྱི་ངསོ་ནས་ངསོ་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མར་ལན་འདབེས་གནང་མཁན་གྱི་ངསོ་
ནས་ཀང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་སམེས་གཏྱིང་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡདོ་པ་མ་གཏོགས་ད་ེག་ཙམ་འག་ོཡྱི་རདེ་བསམ་པ་ར་བ་ནས་མདེ་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚོས་དོགས་འདྲྱི་གནང་བ་དེར་ཡྱིད་ཆེས་དང་བསགས་བརོད། གུས་བཀུར་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་
ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་ལའང་ད་ེབཞྱིན་གྱི་ཆ་འཇོག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ད་ེངས་ཞོར་ཚུལ་དུ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ན་
བསམ་སངོ་། 
 བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་དང་བུད་མེད་ཉྱིན་མ་ོལ་སགོས་པ་ད་ེཚ་ོརྣམ་པ་ཚོའྱི་དགངོས་འཆར་རདེ། འནོ་ཀང་ད་ལྟའྱི་གནས་
སྐབས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ ༣ པའྱི་ ༡༢ ད་ེབུད་མེད་ཉྱིན་མོ་ཡྱིན་ཞེས་ཐག་གཅོད་བས་ནས་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟ་
འགྱུར་བ་མ་ཕྱིན་པར་འདྱི་ག་རང་ལ་གནས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ལས་ལྷག་ངར་ཅྱི་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མདེ། 
 ད་ེནས་མ་འངོས་པར་ཞབས་བཀག་གྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་གཏངོ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་ཀྱི་སྐུ་དབང་ད་ེཆ་ཚང་བོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྐབས་ཤྱིག་ལ་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་དགོས་ངེས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
ན། ད་ེདུས་ལྟ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དའེྱི་ཐད་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བུད་མེད་
ཚོར་སྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་འབོར། འཕྲོད་བསྟནེ། ཆབ་སྱིད་སོགས་ཚང་མའྱི་ཐོག་ག་ོསྐབས་འདྲ་མཉམ་འབུལ་དགོས་རྒྱུར་ངསོ་
ལེན་གཙང་མ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ལས་གཞྱི་ཕལ་ཆ་ེབའྱི་ནང་
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ལ། དཔརེ་ན་ད་གྱིན་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་བ། སྱི་ཚོགས་གང་ཞྱིག་ཏུ་ཡྱིན་ཡང་བུད་མེད་ལ་ལས་ཀ་བེད་སའྱི་ཁོར་
ཡུག་དང་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་ད་ེམ་འོངས་པར་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཐོན་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེདག་གྱི་ཐད་ལ་ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོགཏངོ་གྱི་
ཡོད། བས་ཙང་ལས་གཞྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ནའང་དེར་བུད་མེད་ཀྱི་ལས་ཀ་བདེ་སའྱི་ཁརོ་ཡུག་ཅྱིག་བསྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་གནད་
གཅྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བཞྱིན་ཡདོ། ང་ཚའོྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་རསེ་མ་ཐོན་ཡངོ་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཁ་སང་ངས་དཔལ་འབརོ་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་ཚགོས་ཆནེ་
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དཔ་ེམཚོན་གཅྱིག་ཞུས་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་དཔ་ེམཚོན་ད་དུང་ང་ལ་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོད། ད་ལྟ་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱི་འདྱི་དངོས་སུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ལོ་གཉྱིས་ལས་ཕྱིན་མེད་དུས། འགོ་
བཙུགས་པ་དང་ལམ་སེང་གྲུབ་འབས་གཅྱིག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། མར་ས་བོན་ཞྱིག་བཏབ་ན་དེར་ཤྱིང་སོང་ས་ེནས་འབས་
བུ་བཏགས་པར་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འགོར་གྱི་རེད། འབས་བུ་བཏག་པར་བེད་པར་ལྷན་ཅྱིག་ཆ་རྐྱེན། ཉྱི་མའྱི་དྲོད་
དང་རླུང་། ཁོར་ཡུག་དང་ཆུ། ལུད་སོགས་ཚང་མ་འབོར་བར་བེད་དགོས་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་འབས་བུ་
འདྱི་དང་འདྱི་ཡྱིན་ཞེས་རྡགོ་རྡགོ་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་ལས་སྟནོ་རྒྱུ་མེད་ཀང་། རྱིང་མྱིན་མ་འོངས་པར་ས་ོསོའ་ིརང་པའྱི་སང་ལ་ས་ོས་ོ
ལངས་ནས་ཚོང་པ་ཚད་ལྡན་ཆགས། བོད་མྱིའྱི་ཆེད་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཆགས། བོད་པའྱི་མྱི་མང་ལ་ཕག་ལས་གནང་
སའྱི་ག་ོསྐབས་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱིས་མ་ཚད་ལ་ོལྔ་དྲུག་གྱི་རེས་ལ་ཁ་ེཕན་ཡག་པ་ོབྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོསྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་
ཀྱི་ཐེབས་ར་ལ་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་དང་བང་ཞལ་འདེབས་འབུལ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་བཟུང་ཡོད་པ་རེད། 
དམྱིགས་ཡུལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཟུང་ཡོད་པ་རདེ་ཀང་ད་ེསྒྲུབ་པར་བ་བར་སྐབས་སྐབས་སུ་ད་ེལྟ་བུའྱི་གང་ཟག་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བ་
ལ་མ་ར་འཛུགས་རྒྱུའྱི་བ་དགའ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། སེད་མེད་བུན་གཡར་བེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། ང་ཚོས་སོན་འགོའ་ིཆ་
རྐྱེན་གྱི་ཐོག་ནས་གཡར་བའྱི་སྐབས་སུ་སོན་འགོའ་ིཆ་རྐྱེན་དང་པ་ོབསྒྲུབ། ད་ེནས་གཉྱིས་པ་བསྒྲུབ། འོན་ཀང་གསུམ་པ་བཞྱི་པ་
འགག་བསད་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེལྟར་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་ད་ེདག་ལ་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ནས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་
ཚན་པའྱི་ལས་བེད་ཀྱི་ངོས་ནས་ཁྲྱིམས་རོད་པའྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁྲལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་དགོས་ཀྱི་འདུག 
སོབ་སྟོན་པ་གོ་སྒྲྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་དག་ཚང་མ་སྦྱར་བཞྱིན་དུ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཆ་རྐྱེན་སྒྲུབ་པར་བེད་པར་ཡང་ང་ཚོས་
ཞབས་བསྐུལ་ཞུས་ནས་མཐུན་འགྱུར་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚའོྱི་ར་ེབ་ལ་ད་ེདག་ཚང་མ་ལ་ོདང་པ་ོགཉྱིས་པ་ཚར་བ་རདེ། རྱིང་མྱིན་སྱི་
ཕྱི་དགུ་པའྱི་ནང་ལ་ལ་ོགསུམ་པ་ཡངོ་གྱི་རདེ། ད་ེཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་བསར་ང་ཚསོ་བ་དགའ་འབུལ་རྒྱུ་དང་བ་དགའ་གདམ་
ཐོན་བེད་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ས་ོསོས་གནས་བབ་དང་ཚོད་དཔག་ཚང་མར་བལྟས་ནས་ཇྱི་
ལྟར་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་སོགས་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་གོམ་པ་ཆུང་ཆུང་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་ཁང་ཐོག་ཏུ་བསེབ་ཐུབ་པའྱི་འབད་
བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེཆགས་པར་བེད་པར་ཁ་ོརང་དཔ་ེམཚོན་ཡག་ ཤོས་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། ཁ་ོརང་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་སོར་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་འདྱིར་ཕེབས་དུས་དཔེ་མཚོན་འདྱི་གཅྱིག་པོ་མ་རེད། ང་
ཚསོ་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་སའྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་ཀང་དརེ་མཉམ་ཞུགས་བས་པ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སན་བཅོས་བལྟ་སངོ་ལས་གཞྱི་
དང་འབེལ་ཡོད་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཁོང་ཚོར་མཇལ་ནས་ང་ོཐུག་བས་པ་དང་། ང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་གནང་བ་
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ནང་བཞྱིན་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག དེའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ང་ཚོས་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་
འདགེས་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འག་ོསོང་བཏང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་བཏབ་སར་སྱིན་པར་བདེ་རྒྱུར་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་
སྒྲྱིག་བསད་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ོབདག་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ནའང་འགན་འཁུར་དགོས་རྒྱུ་དེ་དཔེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དང་པོ་སྙན་ཞུ་
བརྒྱབ། འཆར་གཞྱི་བཟོས། ཐོབ་པ་དང་གོ་སྐབས་མ་སད་ན་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་
བརྒྱུད་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སེད་མེད་བུན་གཡར་ཐོབ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གྱི་མ་འཛུགས་ཀྱི་བ་དགའ་ཐོབ་
མཁན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཚང་མས་གོམ་པ་ས་ོབར་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེ་ནས་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བུད་མེད་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་སྐོར་
གསུངས་པ་དའེྱི་ཐགོ་ལ། འདྱི་གར་བཙུན་མ་ཡོད་པ་རདེ། བུད་མདེ་འགའ་ཤས་བཟའ་ཚང་ཡ་བལ་ཆགས་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ཚང་མར་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེལ་ང་ཚའོྱི་ངོས་ནས་ཉམ་ཐག་ནང་
བཞྱིན་གྱིས་རགོས་སོར་བེད་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་མ་རེད། ད་ེས་ོསོའ་ིརང་པའྱི་སང་ལ་ས་ོས་ོལངས་ཐུབ་ཕྱིར་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་དགོས་ཀྱི་
འདུག་གམ་ཟབ་སྦྱོང་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཚོང་ཁང་འཛུགས་སྟངས་དང་ཁྲལ་སད་སྟངས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་མྱིན་སོགས་ཚང་མ་
ཁྲྱིམས་མཐུན་མ་གཏོགས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན་ང་ཚ་ོདེབ་སེལ་ཚོགས་པ་འདྱིས་དངུལ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། 
མྱི་དེའྱི་དངུལ་ཁང་ཨང་གངས་དགོས་རྒྱུ། ཚོགས་པ་དེའྱི་དེབ་སེལ་གནང་དགོས་རྒྱུ། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འབབ་ཁྲལ་སོད་རྒྱུའྱི་ 
Pan Card སོགས་ཚང་མ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམེད་ན་རེས་མ་ཡང་ང་ཚོར་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་
ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་བེད་བསད་ཡོད། མ་འངོས་པར་ཡང་ད་ེལྟ་བུའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན། ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་ལ་དབྱིངས་ཡོད་པ་དང་སྙན་ཞུ་རྒྱབ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེདག་ཚང་མ་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའྱི་འོག་ལ་ང་ཚོའྱི་དྲྱིལ་བསྒྲགས་ད་ེད་ེརྱིང་ཁ་སང་ཁྱབ་བསྒྲགས་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ད་ེནང་བཞྱིན་གྱིས་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་དྲ་རྒྱའང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་
རམ་འདགེས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའང་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་ལམ་སྟོན་ཚང་མ་སྟོན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་ལ་གཟྱིགས་ཙམ་གནང་བ་
ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚརོ་མ་འངོས་པར་གྲུབ་འབས་ཆནེ་པ་ོཐབོ་རྒྱུའྱི་ཡྱིད་ཆསེ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། 
 ད་ལྟ་ངས་ཞུས་པ་ད་ེཚ་ོབཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་ཁག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུས་པའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། 
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བག་ོགེང་རང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་བག་ོགེང་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ད་ེརྱིང་ཉྱིན་རྒྱབ་ལ་མྱི་ཞྱིག་ཐུག་དགསོ་ཡདོ། གཅྱིག་བས་ན་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་རྱིས་སོ་རྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་སོང་ཐད་ཀར་དྲྱི་བ་སྐུལ་མཁན་འགའ་ཞྱིག་བྱུང་། 
འདྱི་དག་ལ་ལན་མ་ཐེབས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་བསམ་བྱུང་། ཐོག་མ་དེར་གོ་ནོར་མ་ཐེབས་ཕྱིར་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱིད་སོང་གྱི་ལན་འདེབས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྐུ་རླུང་
བཞེངས་པ་འདྲ་བྱུང། སོང་ཙང་སྐུ་རླུང་མ་བཞེངས་རོགས་གནང་ཞེས་གསུངས་བྱུང། ང་དུས་རྟག་ཏུ་རླུང་ལང་མཁན་ད་ེའདྲ་
ནམ་ཡང་མྱིན། འདྱི་དམྱིགས་བསལ་ཉེ་ཆར་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཞུས། ཁས་ས་ཁས་ཉྱིན་ལ་ས་ས་པཎ་ཌྱི་ཏའྱི་མཛད་རྣམ་
མཇལ་བའྱི་རེས་སུ་ཁྲ་ོབ་ཡོད་པ་འདྱི་ཡང་མེད་པ་ཆགས་སོང། སོང་ཙང་ངས་ཅྱི་ཞྱིག་ལབ་ནའང་སྐད་ཀྱི་མཐ་ོདམན་ཡོང་སྱིད་པ་
རདེ་ད་ེཁྲ་ོབ་ར་བ་ནས་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ད་ལྟ་གོ་ནོར་ཆེན་པ་ོའདྱིར་གསལ་བཤད་བྱུང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་ལོག་
སདོ་བདེ་མཁན་ཡངོ་གྱི་འདུག་པས་ད་ེའདྲ་མ་གཏོང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ལེགས་པ་ོབྱུང། གང་ལ་ཟརེ་ན་བུད་མདེ་དང་འབལེ་
བའྱི་སྐརོ་རྐྱང་པ་གསུངས་པ་དང་ལྷན་དུ་འདྱི་ཡང་མཉམ་པོར་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་བུད་མེད་རྐྱང་པའྱི་སྐོར་ལ་བག་ོགེང་ཆགས་པ་
དང་ལྷན་དུ་སྱི་ཡོངས་ནས་ངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་འདྱི་ངས་ཐོས་མ་བྱུང། འདྱི་མ་ཐོས་པ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། འདྱི་ག་ོནོར་ཏན་ཏན་
ཐབེས་འདུག ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་ལོག་སདོ་བེད་མཁན་ཏན་ཏན་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེའདྲ་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པ་རེད་ཅེས་དུས་རྟག་ཏུ་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་
དྲྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་འཕེལ་གྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ངོས་འཛིན་པ་དང་། སྱི་ཡོངས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་
ལོག་སདོ་བདེ་མྱི་རུང་ཟརེ་བ་འདྱི་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་དང་མོས་མཐུན་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཡང་གནས་དོན་གལ་
ཆ་ེཡྱིན་ཙང་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ག་ོནརོ་མ་ཐབེས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གཞྱིར་
བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ལམ་ལྷོང་དུ་མྱི་འག་ོཞེས་བྱུང། འདྱི་ཁ་སང་ཞུས་པ་ལྟར། རྒྱ་གར་
བུད་མེད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས། ཡུ་རོབ་རེད། ཨ་རྱི་རེད། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་བསམ་ཚུལ་ཆ་ཚང་བསྡུས་པའྱི་ཐོག་
དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཐགོ་ནས་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ལས་ས་མ་ོརདེ། ཤེས་ཡནོ་དང། འཕྲདོ་བསྟེན་དང་སྱི་ཚགོས། རྱིག་གཞུང་དང། 
ཆབ་སྱིད། འདྱི་དག་ནྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དང་ཐོབ་ཐང་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་རྨང་གཞྱིའྱི་ཆ་རྐྱེན་ཞྱིག་རེད། 
འདྱི་ཡང་དངསོ་ཡདོ་གནས་སྟངས་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་ཆགས་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ཁ་སང་ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་གོང་ལ་ཚོར་བ་ཤུགས་དྲག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་དེ། ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་
རསེ་སུ་ཞུས་སྐབས་ཚརོ་བ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་བྱུང། ད་ལྟའང་ཚོར་བ་རྣ་ོབ་ོའདུག་ལ་ཕལ་ཆེར་དྲྱི་བ་བཀོད་རྒྱུ་ར་
བ་ནས་ལྷག་མ་སོང་། སྱིད་སོང་ལ་ཐད་ཀར་བུད་མེད་འདྲ་མཉམ་ཡྱིན་དམ་མྱིན། དབ་ེའབེད་ཡོད་དམ་མེད། དང་པ་ོའདྱི་གང་ལ་
ངསོ་འཛནི་གྱི་ཡོད། འདྲ་མཉམ་ཡྱིན་པ་ནུས་པ་ཡྱིན་ནའང་འཇནོ་ཐང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་འདྲ་མཉམ་ཡྱིན་ན། སྱིད་སོང་རང་ནས་བཀའ་
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བོན་བསྐ་ོརྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་བུད་མེད་མེད་པ་དང་ད་ེའདྲ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང། སོང་ཙང་ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ་
ཚགོས་འདུ་སྐབས་ལའང་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། བཀའ་ཤག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་གསུམ་ཡོད་པ་རདེ། ཆྱིག་སྒྲྱིལ། གསར་གཏདོ། 
རང་ཁ་རང་གསོ། ཆྱིག་སྒྲྱིལ་ཟེར་དུས་ཆོལ་ཁ་དབ་ེམེད་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མེད་ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་ཞསེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་
ཞུས་པ་ལྟར་རེད། བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་། སྒྲྱིག་གཞྱི་དང་། སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དབ་ེའབེད་ར་བ་ནས་མེད། འདྱི་འཚོལ་བར་
སོང་ནའང་མྱི་རྙདེ་ཐག་གཅོད་རེད། བུད་མདེ་ཀྱི་ཞབས་བཀག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རདོ་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་སོང། འདྱི་ར་བ་ནས་མེད་
པ་རདེ། འནོ་ཏ་ེགོམས་གཤྱིས་དང་བསམ་བོའ་ིའཁྱེར་ཕགོས་ག་ོནས་དབ་ེའབདེ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ཡོད་
པ་རེད། ཁྱེད་རང་བུ་མ་ོརེད་ནང་ལ་བསད་ད་ེཟ་མ་བཟ་ོདགོས་པ་རེད། བུ་མ་ོརེད། སོབ་སྦྱོང་ད་ེཙམ་བེད་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། བུ་མ་ོ
རེད་ཆང་ས་སོན་ལ་རྒྱབ་དགོས་པ་རེད། ཁྱེད་རང་བུ་མ་ོརེད་ཕྱིར་ད་ེཙམ་བསོད་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། འདྱི་དག་བསམ་བོའ་ིགོམས་
གཤྱིས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཡོང་བཞྱིན་པ་ལས། ས་ོས་ོབུ་ཕྱིར་འག་ོནུས་པ་ལ་བུ་མ་ོཕྱིར་འག་ོམྱི་ནུས་པ་ཅྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་
སྱི་ཚོགས་ནང་ལའང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ སོན་དང་ ༡༩༩༥ རེས་ལ་ཡྱིན་ནའང་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པ་ོཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། སེས་པ་ཟེར་
དུས་ཁྱོ་གས་བུད་མེད་ལ་ཉེས་རྡུང་གཏོང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བུ་མ་ོཡོད་ན་ཡག་པ་འདུག་ཟེར་ནས་ཕ་མས་ངོས་འཛིན་བེད་
མཁན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། འདྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཟྱིན། སོབ་སྦྱོང་བེད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་བཞག་ནས་ནང་ལ་
བསད་དགསོ་པ་རདེ་ལ་འགྱུར་བ་ཆནེ་པ་ོཕྱིན་ཏ།ེ སོབ་གྲྭ་མཐར་ཕྱིན་མཁན་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༢་་་༥༣ བུད་མེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ། མཐ་ོསོབ་ལ་འག་ོམཁན་ད་ེབས་ཀང་མང་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འབུམ་རམས་པའྱི་ཕག་འཁྱརེ་བཞསེ་མཁན་ད་ེབས་
མང་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱ་ཆའྱི་ཆ་ནས་ ༥༤ དང་ ༥༥ རེད། དཔེར་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ཨ་རྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ངར་མཚོན་ནའང་
བུ་མ་ོགཅྱིག་གྱི་ཨ་ཕ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ེའདྲ་ལྟ་ཡོང་སྐབས། ཨ་རྱི་ལྟ་བུར་ཆ་མཚནོ་ན། བུ་ལས་བུ་མ་ོཕན་ཐགོས་ཆ་ེབ་ཡངོ་གྱི་འདུག་
ཟརེ་བའྱི་ཕ་མ་ཚསོ་ངསོ་འཛིན་བདེ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡདོ་པ་རདེ། གང་ལ་ཞ་ེན་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ཁག་ལ་རྣམ་པ་ཚ་ོང་ོདབེ་ཁག་
ལ་གཟྱིགས་གནང་དང། གཞས་སྣ་འཁྲབ་མཁན་ནང་ལ་བུ་དང་བུ་མ་ོགཉྱིས་ཀ་ཡོད་ན། བུ་མང་ཆ་ེབ་བུ་མ་ོཚོས་བུའྱི་ཆས་གོན་
ཏ་ེའཁྲབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རེས་གཟའ་སནེ་པ་ཉྱི་མར་སོབ་གྲྭ་འག་ོམཁན་མང་ཆ་ེབ་བུ་མ་ོརེད། བོད་ཡྱིག་སྦྱོང་མཁན་མང་ཆ་ེབ་བུ་
མ་ོརེད། ཟློས་གར་སྦྱོང་མཁན་མང་ཆ་ེབ་བུ་མ་ོརེད། རེས་གཟའ་སནེ་པ་ཉྱི་མ་ཕལ་ཆ་ེབ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ག་ོསྒྲྱིག་འགོ་ཟློས་
གར་སྦྱོང་མཁན་དང་སྐད་སྦྱོང་མཁན་བུ་མ་ོཡྱིན་སྟབས། རང་བཞྱིན་གྱི་སོད་པ་ལེགས་པ་ཡྱིན་ཙང་། མཐ་ོསོབ་འག་ོམཁན་བུད་
མེད་མང་བ་དང་། འདྱི་ཚ་ོབང་ཨ་རྱི་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཕ་མར་བཤད་སལོ་ཡདོ་པ་རདེ། ང་རང་གྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ཐགོ་ནས་ངའྱི་བུ་འདྱི་
ཁྱོན་ནས་བཅུན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བུ་མོ་ད་ེའགྱིག་ཙམ་ཡོད་ཅེས། མ་ཎྱི་བགང་བགང་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། མ་
འངོས་པར་བུ་མ་ོཕན་ཐོགས་ཆ་ེབ་ཡོང་ས་རདེ། བང་ཨ་རྱི་ལ་བཞུགས་བསད་པའྱི་བོད་པའྱི་ཕ་མ་མང་ཆ་ེབའྱི་བསམ་བོར་ད་ེཡོད་
པ་རདེ། ད་ེབསམ་བོའ་ིའགྱུར་བ་རེད། ངའྱི་བུ་ལས་བུ་མ་ོསོབ་སྦྱོང་ཡག་པ་བདེ་ཀྱིན་འདུག རསེ་མ་ལས་ཀ་ཡག་བ་རག་རྒྱུ་རདེ། 
ཁ་ོརང་ཚརོ་ཡག་པ་ོབྱུང་ས་རདེ། མ་ཟད་ཕ་མ་ལ་དྲྱིན་ལན་ཡག་པ་ོགས་ོཐུབ་ས་རདེ། བསམ་བ་ོདང་གོམས་གཤྱིས་ལ་འགྱུར་བ་
ཕྱིན་དགོས་པ་རེད། དངོས་གནས་གནང་སྟངས་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ེརྒྱ་གར་ནང་ལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་དར་ནས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའགྱུར་བ་ག་ར་ེགཏོང་དགོས་པ་རདེ་ཟེར་ན། ག་ོརྟོགས་སེལ་རྒྱུ་ད་ེརེད། བཙན་གཡེམ་བེད་པ་ལ་སོགས་
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ད་ེདག་དངོས་གནས་ཁྲྱིམས་ལ་ཐུག་དགོས་པ་རེད། འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ད་ེདག་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུ་རེད། ག་ོརྟོགས་སེལ་རྒྱུར་སྱིད་
བྱུས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་དགོས་པ་རེད། ཚོགས་འདུ་ལ་ཚོགས་བཅར་བ་ག་
ཚདོ་མང་པ་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 

ད་ེནས་ས་གནས་ཁག་ནས་ཁ་སང་གསུངས་སོང་། ཚགོས་བཅར་བ་ཕབེས་སྟངས་མ་འདྲ་བ་བས་ཏེ། ཚགོས་འདུ་མང་
ཆ་ེབ་བོད་པའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་རདེ། ཚོགས་འདུ་ཁག་ལ་ཕབེས་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་རེད། འགའ་ ཤས་གདམ་མེད་པའྱི་ཐགོ་ཕབེས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ་དེ། ཕབེས་ཚར་རསེ་སུ་དང་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུས་ལགེས་པ་ོབྱུང་ཞསེ་ཁ་ོཚསོ་གསུངས་པ་རདེ། 
འདྱི་བསམ་ཚུལ་རྟོགས་པ་ཙམ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོའྱི་ང་ོཤེས་བུད་མེད་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཁངོ་ཚོར་བཀའ་འདྲྱི་
ཞུ་བ་དང་ཕན་ཐགོས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱུང་ངམ་ཟརེ་སྐབས། ཁངོ་ཚོས་ད་ལན་སྱིད་བྱུས་དནོ་ཚན་བདུན་ཡོད་པ་འདྱི་དོན་ཚན་ར་ེརའེྱི་ཐགོ་
བཀའ་མོལ་གནང། འདྱི་གནང་རེས་དོན་ཚན་རེ་ཐོག་ལ་ཟུར་དུ་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བསྡུས། འདྱི་
བས་དུས་ཧ་ཅང་གྱི་ཁ་གསལ་པ་ོཆགས་སོང། འདྱི་གོ་རྟོགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་བསམ་འཆར་ཡོངས་རོགས་ཕུལ་རྒྱུ་
བྱུང་སོང། ད་ེབཞྱིན་དགོངས་ཚུལ་ ༤༨༣ བྱུང། འདྱིའྱི་ནང་ནས་དོན་ཚན་ ༥༧ ཐོག་ལ་འབབ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཟེར་དུས་གོ་
རྟགོས་སེལ་ནས་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཙང་བསམ་འཆར་སྟོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་ཚོང་པ་ཡོད་པ་རེད། བུད་མེད་འདྲ་
མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཕབེས་ཡོད་པ་རདེ། སོང་ཙང་འདྱི་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། 

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གསུང་རྒྱུར། སྱིད་སོང་གྱི་བུད་མེད་འདྲ་མཉམ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་བོན་
རྱིས་གཞྱི་གསུངས་བྱུང། གཞྱི་རའྱི་ཕ་ོམོ་འདྲ་མཉམ་ཡྱིན་པའྱི་རེས་ལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་ནུས་
སྟབོས་སེལ་རྒྱུར་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་འདུག འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་སོབ་མ་ཚོར་ཟབ་སྦྱོང་སད་པའྱི་སྐབས་སུ་གངས་འབོར་ལ་གཟྱིགས་
དང་། བུ་དང་བུ་ོའདྲ་འདྲ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག བུ་མ་ོམང་བ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག འདྱི་དག་ཡོངས་ལ་བཀོད་ཁྱབ་མེད་པ་རེད་ད་ེ
ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་གཟྱིགས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ས་གནས་ནས་འབད་བརནོ་བདེ་ད་ེཕར་ཕགོས་ལ་བུ་
དང་བུ་མ་ོའདྲ་མཉམ་སེབས་ཡོད་པ་རདེ། དཔརེ་ན། ལས་བེད་འཛུལ་མཁན་ནང་ལའང་ཕོགས་མཐའ་ཁག་དང་། གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་ནས་ད་རམ་ས་ལར་ཕག་ལས་གནང་བར་ཡོང་སྐབས་བུད་མེད་ཡྱིན་ན་དཀའ་ལས་ཡོད་པ་རེད། མྱུར་པ་ོའདྱིར་ཕེབས་མ་
ཐག་ད་སའྱི་ཁུལ་ལ་མྱི་གསར་པ་དང་། གོང་གསབེ་དབུས་ལ་བསད་དགོས་བྱུང་ན་དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་བརྟེན། གནས་ཆུང་གྱི་ཉ་ེ
འདབས་སུ་སོད་ཁྱྱིམ་རྒྱབ་ཡོད་པ་རདེ། ཁང་ཐགོ་ཁང་མྱིག་བཞྱི་བུད་མདེ་ཆེད་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ལ་ོགཅྱིག་དརེ་བཞུགས་ཆགོ་
གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་དམྱིགས་བསལ་རདེ། འདྱི་གའྱི་འཛིན་སོང་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་བེད་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཞྱི་བད་ེཁང་
ལ་བུད་མེད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་དང་པ་ོད་སར་སེབས་མ་ཐག་འཕྲལ་དུ་རྒྱ་གར་དཀྱིལ་ལ་ཁང་པ་འཚོལ་ནས་བསད་དགོས་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཆནེ་པ་ོརདེ། འདྱི་དག་ལ་འག་ོགོན་བཏང་ཞྱིང་འབད་བརནོ་བདེ་མུས་རདེ། ཁ་སང་བུད་མདེ་ནུས་
སྟོབས་འཕེལ་རྒྱུའྱི་ཚོགས་འདུ་གོ་སྒྲྱིག་བེད་མཁན་ཁ་ོརང་ཚོར་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རོགས་གནང། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་
བདེ་ཡདོ་པ་རདེ། ཁ་ོརང་ཚརོ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རགོས་གནང། སྱིད་སངོ་དང་བཀའ་ ཤག་གྱི་དགོངས་པ་ཇྱི་ལྟར་འདུག སོང་ཙང་
ཁ་ོརང་ཚ་ོཚང་མས་གསུང་གྱི་རེད། བཀའ་བོན་ཅྱི་ཕྱིར་བསྐོས་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་བ་འདྱི་ང་རང་སེར་གྱི་ཐག་གཅོད་རེད། འདྱི་
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བསྐོས་མྱི་འདུག་ཅེས་སནོ་བརདོ་བེད་པ་ཡྱིན་ན། སྐུ་སེར་ལ་ཐབོ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བསྐོས་
མེད་ཅ་ེན། ང་ལ་དགོས་དམྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད། འདྱི་དག་ར་བའྱི་ནང་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ང་ོབ་ོའགྱུར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
སོང་ཙང་རྒྱུ་མཚན་འགའ་ཞྱིག་གསལ་པ་ོཡོད་པ་རདེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ གཉྱིས་བསྐོས་པ་འདྱི་བཙན་བལོ་བཀའ་ཤག་གྱི་
ལ་ོརྒྱུས་ནང་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གཅྱིག་ལ་བུད་མེད་གཉྱིས་མཉམ་པོར་ཕག་ལས་གནང་བ་འདྱི་ཕལ་ཆེར་མང་ཤོས་
གས་མེད་ནའང། ཉུང་བའྱི་གས་སུ་ར་བ་ནས་མྱིན། ཕལ་ཆེར་མང་པོའ་ིགས་སུ་རེད། ད་ལན་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ད་ལན་གྱི་
གནས་སྟངས་རང་རདེ། སོང་ཙང་དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པར་བརྟནེ། སྐབས་དང་དུས་ལ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ ཤག་བསྐོས་ཡངོ་སྐབས་ས་ོསོའ་ིབསམ་བ་ོགཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་བསྐ་ོདགསོ་པ་རདེ་མ་གཏགོས། 
 Canada སྱིད་བོན་ཡྱིན་ན་ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་བརྱིས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་ནང་དུ་བུད་མེད་ཕེད་ཀ་
དང་སེས་པ་ཕེད་ཀ་དགོས། ཁོང་རང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ད་ལྟ་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྐོས་པ་རེད། སྱིད་སོང་གྱིས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་
བཀའ་ཤག་བསྐ་ོརྒྱུའྱི་ལྟ་གྲུབ་འདྱི་གཞྱི་ག་ར་ེལ་བཞག་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཨྱིན་སྐད་ནང་དུ་
ཡྱིན་ན། team work ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེལ་གཞྱིར་བཞག་ངས་བཀའ་བོན་འཚོལ་ནས་བསྐོ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ད་འདྲ་
སོང་ཙང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བཀའཤག་བསྐོ་ཟེར་དུས་ལམ་སེང་ལྟ་གྲུབ་གཅྱིག་གཞྱི་བཞག་ཐོག་ནས་བསྐ་ོནས་འགོ་དགོས་པ་
ཞྱིག་རདེ། ད་ེལྟར་བདེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དགོངས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་སྐར་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་རྱིང་ཐུང་གྱི་སྟེང་ལ་མང་པོ་གསུངས་སོང། དུས་ཚོད་ཐུང་བའྱི་རྐྱེན་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་མར་ཕེབས་མ་ཐུབ་
མཁན། གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཕབེས་མ་ཐུབ་ད་ེའདྲ་རང་མ་རེད། ད་ེཡང་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲ་རང་མ་རེད། ཚོགས་བཅར་
བ་ནང་ལ་ཚོགས་འདུ་དེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་ Swedish embassy དང་ཕྱི་རྒྱལ་ embassy ནས་ལྡྱི་ལྱི་ནས་དརེ་ཕབེས་
པ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་ under secretary ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕག་བྱིས་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། London ནས་བུད་མེད་
ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ལུང་པ་ནས་བུད་མེད་ཡྱིན་མཁན་ཞྱིག་ཚོགས་འདུ་ལ་ཕེབས་སོང། ཨ་རྱི་ནས་བུད་མེད་ཡྱིན་མཁན་ཚོགས་འདུ་ལ་
ཕེབས་སོང། ད་ེཡང་ཕེབས་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པ་ལ་ཚོགས་འདུར་བསྐོང་རྒྱུ་ལ་ར་ེའདུན་ཞྱིག་ལ་གོས་ཚོགས་ལ་
ཕབེས་རསེ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་དགག་པ་གང་ཡང་
མེད། མ་འོངས་པ་ཚགོས་འདུ་གསལ་བསྒྲགས་བདེ་པ་དང། གསལ་བསྒྲགས་རྣམས་དྲ་རྒྱ་ནས་བཏང་དུས་ད་ེདུས་རང་ལ་འཕྲྱིན་
ཡྱིག་བཏང་ནས་ངས་བསམ་ཚུལ་ད་ེའདྲ་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ག་ོ
སྒྲྱིག་བདེ་མཁན་ཚ་ོལ་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་རདེ། ཚགོས་འདུ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ད་ེདུས་བྱུང་ན་ད་ེའདྲ་མྱི་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་
ན། རྣམ་པ་ཚོའྱི་དགོངས་པར་གང་ཡོད་པ་ང་ཚོར་མངོན་ཤེས་མེད་དུས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡང་དྲང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཚགོས་འདུ་བསྐོངས་མཁན་ཁ་ོརང་བུད་མདེ་རང་གྱི་འགན་འཁྱེར་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསྐོངས་པ་རདེ། བསྐངོས་ནས་སྐད་བཏང་རྒྱུ་ད་ེ
ཡང་བོད་པའྱི་བུད་མེད་མང་བ་ཡོད་པ། ཆདེ་ལས་དགོས་པ། ད་ེདག་ཚང་མ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་འཆར་གཞྱི་གལ་ཆེན་པ་ོབཏང་
ནས་བསྐོངས་པ་ཞྱིག་རེད། ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་དུས་མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་ཡར་རྒྱས་ཡོང་གྱི་རེད། ངས་མཐའ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་
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གཅྱིག་ད་ེརང་ཡྱིན། བུད་མདེ་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོདང་བུད་མདེ་སརེ་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོདའེྱི་སྐརོ་ལ་གསུངས་སངོ། ད་ལན་ལ་ོད་ེརང་ལ་འག་ོ
འཛུགས་པ་དང་པ་ོརདེ། ལ་ོདང་པ་ོའཛུགས་པ་དང་ལམ་སེང་ཐུགས་ཐག་བཅད་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་རན་པ་ོཡོད་པ་མ་
རདེ། ལ་ོགཉྱིས་གསུམ་ཕྱིན་ནས་དངསོ་གནས་རང་གནདོ་ཕན་གང་ཡོད་གཟྱིགས་དང། ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་གཅྱིག་ཕན་གཉྱིས་ཕན་
རདེ་སྙམ། མཐའ་མ་ད་ེལ། བུད་མེད་ཀྱི་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོསྐབས་ལ་བུད་མེད་སར་མ་ོགང་ལས་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཟེར་མཁན་ད་ེ
ང་མྱིན། ངས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། བུད་མེད་ཚོགས་ཆནེ་ཚགོས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཚོགས་བཅར་བ་ཚའོྱི་ག་
ར་ེགསུངས་ཀྱི་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོམྱི་མང་གང་མང་ཕེབས་རྒྱུའྱི་སྟེང་ལ་ཐབས་ཤེས་གནང་
རོགས་གནང། ང་ཚ་ོབུད་མེད་སར་མོ་གང་ལས་མེད་པའྱི་དེ་རྣམས་ཡར་མར་ལ་རྒྱུགས་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་མཁན་ད་ེབུད་མེད་
ཚགོས་བཅར་བ་ཁོང་ཚོས་གསུངས་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བུད་མེད་ཚོགས་པས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་
སྐུ་ལས་བསོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་རེད་འདུག ད་ེདག་མ་འོངས་པ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་མཐུན་
རྐྱནེ་སྦྱར་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརནོ་གནང་གྱི་ཡྱིན། དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ལ་ལན་མ་ཐབེས་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སནོ་རྱིས་ས་ོབརྒྱབ་པ་ཡྱིན་
ནའང་རསེ་ལ་ག་ོསྐབས་ལེན་ནས་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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