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བ་ིབ་ིཨའ་ིཨནེ་(བང་ལ་དཤེ་ི-འབྲུག་-རྒྱ་གར་-ན་ེཔལཱ་) སྣུམ་འཁརོ་རྒྱུན་འགྲུལ་གན་ཡིག། 

ལག་ལེན་བསྟར་སདོ་ལུ་ ཚ་གྱང་དང་ ཉནེ་སྲུང་། 

ཨ་ེཤ་ིཡནཱ་ གངོ་འཕལེ་དངུལ་ཁང་གསི་ མཐུན་སརོ་འབད་ཐགོ་ལས་ ས་ིལ་ོ༢༠༡༥ ས་ིཟླ་ ༦ པའ་ིནང་ བང་ལ་དཤེ་ི འབྲུག་ རྒྱ་གར་དང་ ན་ེཔལཱ་
གྱ་ིབར་ན་ སྣུམ་འཁརོ་རྒྱུན་འགྲུལ་གྱ་ིགན་ཡགི་ཅགི་མཚན་རྟགས་བཀདོ་ཡདོཔ་ཨནི། གན་ཡགི་ད་ེག་ིདམགིས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོ རྒྱལ་ཁབ་དའེ་ིཚུའ་ིནང་
འཁདོ་ འགྲུལ་པ་དང་ དསོ་སལེ་འདནེ་གྱ་ིསྣུམ་འཁརོ་ཚུ་ ས་མཚམས་བརྒལ་ཏ་ེཕན་ཚུན་འག་ོའགྲུལ་འབད་ཚུགསཔ་བཟ་ོནའི་ིདནོ་ལུ་ཨནི། ད་ེགསི་
མ་ཚད་དམགིས་དནོ་གཅགི་ བ་ིབ་ིཨའ་ིཨནེ་མངའ་སའེ་ིལུང་ཕགོས་ནང་འཁདོ་ཕན་ཚུན་ ཚངོ་འབལེ་དང་ དཔལ་འབརོ་གྱ་ིཕན་འདབེས་གཅགི་
སལི་ཐགོ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་བཞ་ིག་ིབར་ན་ མཐུན་འབལེ་ལགེ་ཤམོས་འགྱ་ོཐབས་ལུ་ཡང་ཨནི།  

ས་ིལ་ོ༢༠༡༥ ལུ་ གཞ་ིརྟནེ་གན་ཡགི་གུར་མཚན་རྟགས་བཀདོ་པའ་ིསྐབས་སུ་ བང་ལ་དཤེ་ིདང་ རྒྱ་གར་ ད་ེལས་ ན་ེཔལཱ་གསུམ་གྱསི་ རྒྱབ་སནོ་ཆ་
འཇགོ་འབད་ཡདོ་རུང་ འབྲུག་གསི་ མཐའ་འཁརོ་གནས་སྟངས་སྲུང་སབོ་ཀ་ིགནད་དནོ་ལུ་གཞ་ིབཞག་སྟ་ེ གན་ཡགི་གུར་མཚན་རྟགས་མ་བཀདོ། 
ཨནི་རུང་ བང་ལ་དཤེ་ིདང་ རྒྱ་གར་ ད་ེལས་ ན་ེཔལཱ་གསུམ་གྱསི་ གན་ཡགི་ལག་ལནེ་བསྟར་སདོ་འབད་ཆགོ་པའ་ིགནང་བ་བནི་ཡདོཔ་ཨནི། ད་
རསེ་ནངས་པར་ འཐུས་མ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ག་ིབར་ན་ སྣུམ་འཁརོ་རྒྱུན་འགྲུལ་གྱ་ིསགི་གཞ་ིཚུ་༼གཅགི་ འགྲུལ་པའ་ིདནོ་ལུ་དང་ གཞན་མ་ིགཅགིཔ་ོད་ེ 
དསོ་སལེ་སྣུམ་འཁརོ་ཚུ་ག་ིདནོ་ལུ་༽ བད་ེསགི་བཟ་ོབའ་ིབསྒང་ཡདོཔ་ཨནི། སགི་གཞ་ིཚུ་གུར་མཚན་རྟགས་བཀདོ་ཞནིམ་ལས་ གན་ཡགི་འད་ི ལག་
ལནེ་བསྟར་སདོ་འབད་ན་ིཨནི།  

ཚ་གྱང་། ཉེན་སྲུང་། 
 

 
༡༽ རྒྱལ་ཁབ་བཞ་ིག་ིགན་ཡགི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གྱ་ིབར་ན་ ག་དེ་ས་ེལག་ལནེ་

འཐབ་ཚུགས་ག?  

 
འབྲུག་གཞུང་གསི་གན་ཡིག་འདི་གུར་ ཆ་འཇོག་གི་མཚན་རྟགས་མ་བཀོད་པར་ཡོད་
རུང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་མི་གསུམ་གྱི་བར་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག་པའི་གནང་བ་བིན་
ཡོདཔ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཡང་ ཤུལ་ལས་འདི་གི་གངས་སུ་འཛུལ་ནི་འབད་ཨིན། སི་
ལོ་༢༠༢༠ སི་ཟླ་༢ པའི་ནང་ བི་བི་ཨའི་ཨེན་སྣུམ་འཁོར་རྒྱུནའགྲུལ་གན་ཡིག་གི་སྐོར་
ལས་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཞལ་འཛོམས་མཇུག་ཅིག་འཚོགས་ཡོད་པའི་
སྐབས་སུ་ རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གྱི་བར་ན་གན་ཡིག་མཚན་རྟགས་བཀོད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ནི་ཨིན་པའི་ ངོས་ལེན་ཆིངས་ཡིག་གི་སྐོར་ལས་གོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ཆིངས་ཡིག་གི་
ཟིན་བིས་ཅིག་ཡང་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་སྟེ་ཡོད། ངོས་ལེན་གྱི་ཆིངས་ཡིག་དེ་གུར་ མཚན་
རྟགས་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ གན་ཡིག་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། 
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ཚ་གྱང་། ཉེན་སྲུང་། 
 

༢༽ བ་ིབ་ིཨའ་ིཨནེ་ སྣུམ་འཁརོ་རྒྱུན་འགྲུལ་གན་ཡགི་ ལག་ལནེ་འཐབ་མི་ལུ་

བརྟནེ་ཏ་ེ  ཁ་ེཕན་སམོ་ཤསོ་ཐབོ་མ་ི ག་འོང་ན་ིམས་གོ?  

འབེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་ཆ་རའི་ མངའ་སེའི་ལུང་ཕོགས་ཚུ་བརྒལ་ཏེ་ ཐོགས་ཆག་
མེད་པར་ སྣུམ་འཁོར་རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་རང་སོའི་དཔལ་
འབོར་སོམ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་ཆ་རའི་ནང་ ལཱ་
གཡོག་གི་གོ་སྐབས་བརིས་པའི་ སོད་ལེན་གྱི་གནས་གོང་མར་ཕབ་གཏང་ནི་དང་ ས་
མཚམས་ས་གནས་ཚུའི་ནང་འཁོད་ཕན་ཚུན་གྱི་ ཚོང་འབེལ་གོང་འཕེལ་ དེ་ལས་ དཔལ་
འབོར་གྱི་ལས་ས་ཚུ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་སོམ་འབྱུང་འོང་། 

 
༣༽ རྒྱལ་ཁབ་གཅགི་ནང་ལས་གཅགི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་མ་ིསྣུམ་འཁརོ་དང་ 

འགྲུལ་པ་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ ཆགོ་ཐམ་སདོ་ནའིི་གན་དབང་ཅན་གྱ་ིདབང་འཛནི་ག་ས?ོ 

བི་བི་ཨའི་ཨེན་ སྣུམ་འཁོར་རྒྱུན་འགྲུལ་གན་ཡིག་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དང་འཁིལ་བ་
ཅིན་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཆོག་ཐམ་སོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་རང་སོ་སོའི་གན་དབང་ཅན་གྱི་
དབང་འཛིན་ཅིག་ ངོས་འཛིན་འབད་བཞིནམ་ལས་ འབེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་ལུ་ 
བརྡ་ལན་འབད་དགོ། ༼སྣུམ་འཁོར་རྒྱུན་འགྲུལ་གན་ཡིག་གི་ར་ཚན་༣ པའི་དོན་
མཚམས་༡༢ པར་ཡོད།༽ 

 
༤༽ སྣུམ་འཁརོ་རྒྱུན་འགྲུལ་གན་ཡགི་འད་ིགསི་ སྐབོས་ཚུད་ཀ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་ཐབོ་

དབང་ལུ་གནདོ་པ་མི་འབྱུང་ག?  

གནོད་པ་མི་འབྱུང་། སྣུམ་འཁོར་རྒྱུན་འགྲུལ་གན་ཡིག་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་
བཞིན་དུ་ གན་ཡིག་འདི་གིས་ རྒྱལ་སིའི་ཁས་ལེན་ཅན་གྱི་ཁག་འབག་གི་ར་ཕན་ཚུའི་
ཐོབ་དབང་དང་ འགན་འཁི་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་མི་འབྱུང་ནི་ཨིན་པ་གིས་མ་ཚད་ སྐོབས་
ཚུད་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་ཐོབ་དབང་ལུ་ཡང་ གནོད་པ་མི་འབྱུང་། ༼སྣུམ་འཁོར་རྒྱུན་ལམ་
གན་ཡིག་གི་ར་ཚན་༡༤ པའི་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་༤ པའི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་
དེ་ཡོད།༽ 

 

༥༽ རྒྱལ་ཁབ་གངོ་འཕལེ་གྱ་ིགནས་ཚད་དམའ་ཤསོ་/སྐབོས་ཚུད་ཀ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཨནི་
པའ་ིཁར་ འཕྲུལ་རགི་གི་ཐད་ལུ་འབད་རུང་ རྒྱབ་ཁར་ལུས་ཏེ་ཡདོ་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་
ཀསི་ ཡངོས་འབལེ་ཨཱནོ་ལཱ་ཡནེ་གྱི་ཐགོ་ལས་ འགྲུལ་པ་དང་ དསོ་སལེ་ལནེ་སྣུམ་
འཁརོ་ཚུ་ག་ིའགྲུལ་སདོ་ལྟ་རྟགོ་འབད་ནིའ་ིདནོ་ལུ་ རསེ་བརྟག་རམི་ལུགས་གཞ་ི

བཙུགས་འབད་དགཔོ་ས་ེཡདོ་མི་ལུ་ ག་ད་ེས་ེ གནས་ཚུགས་ག?   

རྒྱ་གར་དང་ ནེ་པཱལ་གཉིས་ཀི་བར་ན་ རེས་བརྟག་རིམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དེ་ 
ལག་ལེན་བསྟར་སོད་ཐོག་ཡོདཔ་དང་ རྒྱ་གར་དང་བང་ལ་དེཤི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བར་ན་ 
གོས་བསྟུན་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ བང་ལ་དེཤི་གིས་ ཨེ་ཤི་ཡ་དང པེ་སི་
ཕིག་ས་མཚམས་གི་ས་གནས་ཚུ་ནང་འཁོད་ཕན་ཚུན་ ཤོག་གུ་མེད་པའི་ཚོང་འབེལ་
འཐབ་ནིའི་ གཞི་རྟེན་གན་ཡིག་གུར་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ རེས་དཔྱད་
རིམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་སེ་ཡོད། 

 

 
༦༽ བ་ིབ་ིཨའ་ིཨནེ་གྱ་ིགན་ཡགི་གུར་ མཚན་རྟགས་བཀདོ་མ་ིཚུ་གི་བར་ན་ སྣུམ་
འཁརོ་གྱི་ཆ་ེཆུང་དང་ དབ་ེབ་ཚུ་ག་ིགནད་དནོ་རྒྱ་ཆ་ེདགས་ས་ེཡདོཔ་ལས་ སྣུམ་

འཁརོ་རྒྱུན་འགྲུལ་གན་ཡགི་འད་ིགསི་ དཀའ་ངལ་འད་ིག་ད་ེས་ེ སལེ་ཚུགས་ག?  

ཧེ་མའི་གོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ གོས་བསྟུན་
བྱུང་མི་དང་འཁིལ་བ་ཅིན་ ལིད་ཚད་༧༥༠༠ གི་དབེ་ཁག་ བརིས་པའི་ གོས་འཆར་
ཅན་གྱི་ལིད་ཚད་ཆ་མཉམ་འབེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་ག་རའི་ནང་ མ་འོངས་པའི་ནང་ གཞི་
རྟེན་མཁོ་ཆས་མཐུན་རེན་གྱི་སྤུས་ཚད་ཧེང་སྐལ་རྒྱ་བསེད་གཏང་དགོཔ་འབད་བཞག་ཅི། 
གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་མཐུན་རེན་ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་མེད་མི་དང་བསྟུན་པའི་ ད་ལྟོའི་
ཚད་གཞི་ཚུ་ འཁོར་ཤིང་དོས་དང་ རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་ཆོག་མི་ཆོག་གི་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་
སོམ་ཆུང་དང་གྱངས་ཁ་ཚུ་ གན་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ནང་ ཁ་གསལ་ཚུད་དེ་ཡོད་མི་དང་
འཁིལ་ཏེ་ འཛིན་སོང་འཐབ་ནི་ཨིན། 

 
༧༽ རྒྱལ་ཁབ་གངོ་འཕལེ་གྱ་ིཚད་གཞ་ིདང་ ཆ་ེཆུང་ ད་ེལས་ དཔལ་འབརོ་གྱ་ི
གནས་ཚད་ཚུ་དང་བསྟུནམ་ད་ ཁེ་ཕན་འད་མཉམ་གཞརི་བཞག་ཐགོ་ སྣུམ་འཁརོ་
རྒྱུན་འགྲུལ་ཆགོ་ཐམ་སདོ་ན་ིདེ་གསི་ རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་མ་ི
འངོ་ན་ིབཟུམ་ཡདོཔ་ལས་ སྣུམ་འཁརོ་རྒྱུན་འགྲུལ་གན་ཡགི་གསི་ དཀའ་ངལ་འད་ི 

ག་ད་ེས་ེསལེ་ཚུགས་གོ? 

ཧེ་མའི་གོས་བསྟུན་ཚུ་ནང་ གན་ཡིག་འདི་གི་ལག་ལེན་བསྟར་སོད་དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་རེ་
རེའི་ནང་ ཚུལ་མཐུན་གྱ་ིསྒོ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལོགས་གྲུབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ 
སིང་སི་བཟོ་སྟེ་འགོ་བཙུགས་དགོ་ཟེར་ དོགས་སེལ་འབད་དེ་ཡོད། འདི་བཟུམ་མའི་ གོས་
ཐག་ཚུ་བཅད་པའི་སྐབས་སུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གི་ དང་འདོད་དང་ ལོགས་གྲུབ་ཚུ་
ལུ་ བསམ་ཞིབ་དང་ བརི་འཇོག་འབད་དགོ། 
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ཚ་གྱང་། ཉེན་སྲུང་། 
 

༨༽ གལ་སདི་ སྣུམ་འཁརོ་རྒྱུན་འགྲུལ་ཆགོ་ཐམ་གྱི་ཆ་གནས་ཀི་དུས་ཡུན་ འཐུས་
མ་ིརྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཅགི་ག་ིས་ཁངོས་ནང་ཚང་ས་ོཔ་ཅནི་ འབལེ་ཡདོ་སྣུམ་འཁརོ་དེ་
དང་ སྣུམ་འཁརོ་ད་ེདང་འབལེ་ཡདོ་མ་ིཚུ་ལུ་ བ་སྟབས་བདཝེ་མ་བདཝེ་ག་ིགནས་

སྟངས་ག་ཅ་ིབཟུམ་ཅགི་འབྱུང་འངོ་གོ?   

ཆོག་ཐམ་གྱི་ཆ་གནས་དུས་ཡུན་མ་ཚང་པའི་ཧེ་མར་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་མི་ཅིག་
གི་ས་ཁོངས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ སེལ་འདེན་དེ་གི་ འགྲུལ་
སོད་ལས་རིམ་མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་ ཆོག་ཐམ་དེ་ཆ་གནས་ཡོད་པའི་གངས་སུ་བརི་འཇོག་
འབད་འོང་། ཨིན་རུང་ གན་ཡིག་འདི་གི་དགོངས་དོན་དང་འཁིལཝ་ད་ འདི་བཟུམ་
མའི་གནས་སྟངས་ནང་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་དེ་གིས་ གནས་སྐབས་ཅིག་གི་འཛུལ་
ཞུགས་ཀི་ ལག་ལེན་ཁ་ཚིག་ཚུ་ལུ་གནས་དགོ། 

 
༩༽ བ་ིབ་ིཨའ་ིཨནེ་སྣུམ་འཁརོ་རྒྱུན་འགྲུལ་གན་ཡགི་ལག་ལནེ་བསྟར་སདོ་ལུ་
བརྟནེ་ཏ་ེ རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་མི་ཚུ་ག་ིསྣུམ་འཁརོ་ མ་ཤངོ་
པའ་ིདཀའ་ངལ་འབྱུང་ན་ིཨནི་པའ་ིཁར་ མཐའ་འཁརོ་གནས་སྟངས་མར་ཉམས་ཀ་ི
གནོད་པ་ཡང་འབྱུང་འོང་། འདི་ལུ་ བ་ིབ་ིཨའ་ིཨནེ་གྱི་ཁངོས་ལས་དཀའ་ངལ་དེ་

ཚུ་ག་ད་ེས་ེསལེ་ནི་ས?ོ  

བི་བི་ཨའི་ཨེན་སྣུམ་འཁོར་རྒྱུན་འགྲུལ་གན་ཡིག་འདི་གིས་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་
ནང་ འཛུལ་ཞུགས་ཀི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ སྣུམ་འཁོར་ཁ་གྱངས་ཀི་ཚད་གཞི་
བིན་ཏེ་ཡོད། འདི་བཟུམ་སེ་ དོས་དང་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་དབེ་ཁག་ཚུ་ཕེས་ཏེ་ཡོད་པའི་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་འགྲུལ་ལམ་དང་ ཅ་དམ་ས་ཁོངས་ལྟེ་བ་ཚུ་ཡང་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་
ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ སྣུམ་འཁོར་མ་
ཤོང་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་ཅིག་ར་མི་འབྱུང་། དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་རེའི་ནང་ སྣུམ་འཁརོ་
གྱི་གྱངས་ཁ་ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཆོག་ཐམ་སོད་ནི་མེདཔ་ལས་ མཐའ་འཁོར་གནས་
སྟངས་ལུ་གནོད་ཉེན་ཚུ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སེ་ ལྟ་རྟོག་འབད་ཚུགས། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་ 
སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ནང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་ གཙང་སྣུམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་
ལས་ གནས་སྟངས་ཧེང་སྐལ་ཡར་དག་གཏང་ཚུགས།  

 
༡༠༽  བ་ིབ་ིཨའ་ིཨནེ་སྣུམ་འཁརོ་རྒྱུན་འགྲུལ་གན་ཡིག་ནང་  སྣུམ་འཁརོ་གྱ་ི བུ་

ལནོ་ཉནེ་བཅལོ་གྱ་ིདནོ་ཚན་ཚུ་ཡདོ་ག?  

ཡོད། བི་བི་ཨའི་ཨེན་སྣུམ་འཁོར་རྒྱུན་འགྲུལ་གན་ཡིག་གི་ ར་ཚན་༩ པ་གིས་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཉེན་བཅོལ་ལས་སེ་ཚུ་གི་ དུས་རྒྱུན་འགོ་འགྲུལ་འབད་མི་མེན་པའི་ 
སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་འབེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་ག་རའི་ནང་ ར་ཕན་གསུམ་པའི་ཉེན་
བཅོལ་དང་ དུས་རྒྱུན་གྱི་འགྲུལ་པ་དང་ དོས་སེལ་འདེན་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཉེན་
བཅོལ་ཡོངས་རོགས་ཀི་སིད་བྱུས་ཡོདཔ་བཟོ་དགོ་ཟེར་ ཁ་གསལ་སེ་ཚུད་དེ་ཡོད། 

 
༡༡༽ བ་ིབ་ིཨའ་ིཨནེ་སྣུམ་འཁརོ་རྒྱུན་འགྲུལ་གན་ཡགི་གི་དགངོས་དནོ་ཚུ་ནང་ 
གལ་སདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ག་ིསྣུམ་འཁརོ་ཅགི་གསི་གཞན་མ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅགི་ག་ིས་
ཁངོས་ནང་ རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་པའ་ིསྐབས་ གང་ཟག་གསུམ་པ་ཅགི་ལུ་ ག་ོབུར་གྱ་ི

ཐུག་རནེ་ར་ེཤརོ་བ་ཅནི་ ཉནེ་བཅལོ་/རྒུད་འཐུས་ཀ་ིཐབོ་ལམ་ཚུ་གི་སྐརོ་ལས་ཡདོ་

ག? 

ཡོད། གན་ཡིག་འདི་ནང་ གལ་སིད་ གང་ཟག་གསུམ་པ་ཅིག་ལུ་གོ་བུར་དུ་ཐུག་རེན་
ཤོར་ཏེ་ སེལ་འདེན་ལག་ལེན་པ་ ཡང་ན་ སྣུམ་འཁོར་ཇོ་བདག་གིས་ཉེན་ལེན་འབད་

དགོཔ་སེ་ཡོད་མི་ལུ་ ཉེན་བཅོལ་འཐུས་/རྒུད་འཐུས་ཀི་ཐོབ་ལམ་ཡོད་ཟེར་ ཚུད་དེ་ཡོད། 
གནས་སོད་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ གནོད་སོན་གྱི་དཀའ་སྡུག་མོང་མི་ མི་ངོམ་
དེ་གིས་ སེལ་འདེན་ལག་ལེན་པ་ ཡང་ན་ སྣུམ་འཁོར་ཇོ་བདག་དེ་ལས་ ཉེན་བཅོལ་
ལེན་ཏེ་ཡོད་མི་ཉེན་བཅོལ་ལས་སེ་ ཡང་ན་ དེའི་ངོ་ཚབ་ལས་སེ་བརྒྱུད་དེ་ རྒུད་འཐུས་
ཀི་ཐོབ་བརོད་བཀོད་ཆོག། 

 
༡༢༽ རྒྱལ་ཁབ་ཅགི་ག་ིསྣུམ་འཁརོ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཅགི་ནང་ རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་
མ་ིཚུ་ལུ་ ར་ཕན་གསུམ་པའ་ིཉནེ་བཅལོ་ཡདོ་མེད་ག་དེ་ས་ེ ངསོ་འཛནི་འབད་

ཚུགས་གོ? 

གན་ཡིག་འདི་གི་ དགོངས་དོན་དང་འཁིལཝ་ད་ གན་ཡིག་འདི་གི་འོག་ལུ་ རྒྱུན་འགྲུལ་
འཐབ་མི་སྣུམ་འཁོར་གྱི་ སེལ་འདེན་ལག་ལེན་པ་དེ་གིས་ ཉེན་བཅོལ་འབད་ཡོད་པའི་
ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ སྒྲུབ་བེད་ཡིག་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་སྣུམ་འཁོར་གྱི་བརྡ་བང་གུར་གསལ་
སྟོན་འབད་དེ་བཞག་དགོ།   
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ཚ་གྱང་། ཉེན་སྲུང་། 
 

༡༣༽ བ་ིབ་ིཨའ་ིཨནེ་སྣུམ་འཁརོ་རྒྱུན་འགྲུལ་གན་ཡགི་ནང་ དུས་རྒྱུན་ ཡང་ན་ 
དུས་རྒྱུན་ རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་མི་མནེ་པའ་ི འགྲུལ་པ་སལེ་འདེན་སྣུམ་འཁརོ་ཚུ་ལུ་ 

གནས་སྐབས་ཅགི་དནོ་ལུ་འཛུལ་ཞུགས་ཀ་ིགནང་བ་སདོ་ཆགོཔ་ས་ེཡདོ་ག? ཡོད་
པ་ཅནི་ གནས་སྐབས་ཅགི་གི་འཛུལ་ཞུགས་ཀ་ིདནོ་ལུ་ ཡགི་ཆ་ཚུ་ག་ཅ་ིར་ཚང་

དགཔོ་ཨནི་ན?  

ཡོད། བི་བི་ཨའི་ཨེན་སྣུམ་འཁོར་རྒྱུན་འགྲུལ་གན་ཡིག་ནང་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་
གཅིག་ནང་ལས་གཞན་མི་གཅིག་གི་ས་ཁོངས་ནང་ གནས་སྐབས་ཅིག་དོན་ལུ་འཛུལ་
ཞུགས་ཀི་གནང་བ་སོད་ཆོགཔ་སེ་ཡོད། གནས་སྐབས་ཅིག་གི་དོན་ལུ་འཛུལ་ཞུགས་ཀི་
དོན་ལུ་ འབེལ་ཡོད་འགན་དབང་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་གིས་གནང་སྟེ་ཡོད་པའི་ཡིག་
ཆའི་ནང་དོན་ ཆོག་ཐམ་གྱི་ཨང་དང་ཚེས་གངས། ཆོག་ཐམ་གྱི་ཆ་གནས་དུས་ཡུན། སྣུམ་
འཁོར་ཐོ་བཀོད་འབད་སའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མིང་། སྣུམ་འཁོར་ཐོ་བཀོད་ཨང་། འཛུལ་སྒོ་
དང་འཐོན་སྒོ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཁ་གསལ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་ འབག་དགོ། དེ་ཚུ་ག་ར་
གོག་རིག་གི་ཐོག་ལས་འབད་དགོཔ་དང་ སིག་བཀོད་ཡོངས་རོགས་ འགྲུལ་པའི་སིག་
གཞིའི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད། 

༡༤༽ གལ་སདི་ སལེ་འདནེ་ལག་ལནེ་པ་ཚུ་གསི་ གན་ཡགི་འད་ིགི་ ཁ་ཚགི་ཁམིས་

ལུགས་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ག་ཅ་ིའབད་འངོ་?  

གལ་སིད་ སེལ་འདེན་ལག་ལེན་པ་ཚུ་གིས་ གན་ཡིག་འདི་གི་ ཁ་ཚིག་ཁིམས་ལུགས་གང་
རུང་ཅིག་ལས་འགལ་བའི་བ་སོད་འབད་བ་ཅིག་ གནས་སོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འགན་དབང་
ཅན་གྱི་ ཅ་དམ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནང་བ་ཡོད་པའི་ ལག་ལེན་པ་ ཡང་ན་ སྣུམ་
འཁོར་གྱི་ཇོ་བདག་ ཡང་ན་  ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་དེ་ལུ་ གན་ཡིག་ནང་འཁོད་དེ་ཡོད་
པའི་ ཉེས་འཐུས་དངུལ་བསོམས་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་དེ་གི་ འབེལ་ཡོད་འགན་དབང་ཅན་གྱི་
དབང་འཛིན་ལུ་སོད་དགོ་པའི་ ཡིག་ཆའི་འད་གཅིག་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ འབེལ་ཡོད་
འགན་དབང་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་ལུ་བཅས་ བརྡ་བསྐུལ་འབད་འོང་། 

 
གན་ཡིག་གི་དགོངས་དོན་དང་འཁིལཝ་ད་  
གལ་སིད་ འབེལ་ཡོད་གནང་བ་ཡོད་པའི་སེལ་འདེན་ལག་ལེན་པ་ ཡང་ན་ སྣུམ་འཁོར་
ཇོ་བདག་ ཡང་ན་ ཆོག་ཐམ་ཆང་མི་དེ་གིས་ བརྡ་བསྐུལ་ཡིག་ཆའི་ནང་འཁོད་དེ་ཡོད་
པའི་ ཉེས་འཐུས་དངུལ་བསོམས་དེ་ དུས་ཚོད་ཁར་སོད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དབང་འཛིན་
དེ་གིས་  ཉེས་འཐུས་དེ་ སོད་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ ཅ་དམ་དབང་འཛིན་ལས་ལེན་འོང་།  

 
༡༥༽ གན་ཡགི་འདི་ནང་མ་ཚུད་པའ་ི གནད་དོན་ར་ེཡདོ་པ་ཅནི་ ག་ག་ིཁིམས་

ལུགས་ལག་ལནེ་འཐབ་ན་ིསོ?  

མ་གཞི་ འགྲུལ་པ་དང་ དོས་སེལ་འདེན་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གན་ཡིག་འདི་གི་ དགོངས་དོན་
ཚུ་དང་འཁིལ་ཏེ་ ལམ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་རུང་ གལ་སིད་ བི་བི་ཨའི་ཨེན་སྣུམ་
འཁོརརྒྱུན་འགྲུལ་གན་ཡིག་ནང་ ཁ་གསལ་སེ་མ་ཚུད་པའི་གནད་དོན་རེ་ཐོན་པ་ཅིན་ 
འབེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ རྒྱལ་ཡོངས་ ཁིམས་གཞུང་གི་དགོངས་དོན་ལག་ལེན་འཐབ་
དགོ། གནད་དོན་དེ་ཚུའི་ནང་ སོད་ཁལ་དང་ གན་ཡིག་འདིའི་དགོངས་དོན་དང་ སིག་
གཞི་ཚུ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ས་མཚམས་ཕན་ཚུན་བརྒལ་ཏེ་ རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་ད་ སྣུམ་
འཁོར་མེདཔ་ཐལ་བའི་སྐབས་སུ་ སྣུམ་འཁོར་དེ་ནང་གི་མི་དང་ དོས་ཆས་ཚུ་དང་འབེལ་
བའི་གནད་དོན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

 
༡༦༽ གན་ཡགི་འད་ིནང་ ཐ་ོབཀདོ་འབད་ད་ེཡདོ་པའ་ིསྣུམ་འཁརོ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་
གཅིག་ནང་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་མ་ིཅགི་ག་ིས་ཁོངས་ནང་ རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་པའ་ི

སྐབས་སུ་ འགྲུལ་སདོ་རསེ་དཔྱད་འབད་ནའིི་དགངོས་དནོ་ཚུ་ ཚུད་ད་ེཡདོ་ག?  

ཡོད། གན་ཡིག་འདི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁིལ་བ་ཅིན་ འབེལ་ཡོད་ར་
ཕན་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ ག་དེ་མགོྱག་མགྱོགས་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ མཉེན་ཆས་དང་ ས་
ཆས་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ དོན་སིན་ཅན་གྱི་ སྣུམ་འཁོར་འགྲུལ་བསོད་རེས་དཔྱད་མཐུན་རེན་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་ཟེར་ཡོད།  
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ཚ་གྱང་། ཉེན་སྲུང་། 
 

༡༧༽ བ་ིབ་ིཨའ་ིཨནེ་གན་ཡགི་ནང་ རང་ག་ིརྒྱལ་ཁབ་ནང་ཐོ་བཀདོ་འབད་ད་ེ
ཡདོ་པའ་ི དསོ་ ཡང་ན་ འགྲུལ་པ་སལེ་འདནེ་འབད་མ་ིསྣུམ་འཁརོ་ཚུ་ གཞན་གྱ་ི
རྒྱལ་ཁབ་ཅགི་གི་ས་ཁངོས་ནང་རྒྱུན་འགྲུལ་འབད་བའ་ིསྐབས་སུ་ ལས་གཡགོཔ་ཚུ་ 

སརོ་ཆགོ་པའ་ིདགོངས་དནོ་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡདོ་ག?  

གནད་དོན་དེ་གི་སྐོར་ལས་ བི་བི་ཨའི་ཨེན་སྣུམ་འཁོར་རྒྱུན་འགྲུལ་གན་ཡིག་ནང་ ཁ་
གསལ་སེ་ཚུད་དེ་མེད་རུང་ དོས་ ཡང་ན་ འགྲུལ་པ་སེལ་འདེན་འབད་མི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ 
གཞན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ས་ཁོངས་ནང་ འགྲུལ་བསོད་འབདཝ་ད་ ལས་གཡོགཔ་སོར་ནིའི་
ཐད་ལུ་ འབེལ་ཡོད་སེལ་འདེན་ལག་ལེན་པ་ཚུ་གི་ ཐོབ་ཐང་དང་བསྟུན་ འབད་ཆོགཔ་
སེ་ ངོས་ལེན་འབད་དགོ། ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ བ་སྟབས་མ་བདེཝ་སོམ་ག་ནི་ཡང་མི་
བཟོ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ནང་ལས་ 
གཅིག་ནང་ འགྲུལ་བསོད་འབདཝ་ད་ ཐོགས་ཆག་མེད་པར་རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་ཚུགས་
པའི་ རེ་བ་བསེདཔ་ཨིན།  

 
༡༨༽གལ་སདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཅགི་ནང་ག་ིསྣུམ་འཁརོ་ཅགི་ གཞན་མ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
ནང་ འགྲུལ་བསདོ་འབད་བའ་ིསྐབས་སུ་ སྣུམ་འཁརོ་དེ་ལུ་ གོ་བུར་གྱ་ིཐུག་རནེ་
འབྱུང་བ་ ཡང་ན་ མདེཔ་ཐལ་བ་ ཡང་ན་ གོ་བུར་དུ་བཀག་བཞག་དག་ོཔའ་ི

གནད་དནོ་ར་ེ ཤར་བ་ཅནི་ ག་ཅི་འབད་འངོ་?  

གན་ཡིག་འདི་གི་དགོངས་དོན་དང་འཁིལ་བ་ཅིན་ གལ་སིད་ གནས་སོད་རྒྱལ་ཁབ་དེ་
ནང་ སྣུམ་འཁོར་ཅིག་ལུ་ གོ་བུར་དུ་ཐུག་རེན་ཤོར་བ་ ཡང་ན་ མེདཔ་ཐལ་ཏེ་ཉམས་
བཅོས་འབད་དགོཔ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ སྣུམ་འཁོར་དེའི་གནང་བ་ཅན་གྱི་ ལག་ལེན་པ་ 
ཡང་ན་ ལས་གཡོགཔ་དེ་གིས་ དེ་འཕོ་ལས་ར་ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཁག་གི་དོན་ལུ་ 
ས་གནས་ནང་འཁོད་ཀི་འབེལ་ཡོད་ཡིག་ཚང་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
ཀ༽ གནས་སོད་རྒྱལ་ཁབ་དེ་གི་ཁིམས་གཞུང་དང་འཁིལ་ཏེ་ འོས་ལྡན་ངོས་ལེན་གྱི་དོན་
ལུ། ཁ༽ འགྲུལ་པ་དང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་འགྲུལ་བསོད་
འབད་ཚུགས་པའི་ བདེ་ཐབས་གཞན་ག་སིག་གི་གོགས་རམ་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ། ག༽ 

འགྲུལ་པ་དང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཉེན་འཚུབ་ཅན་/ངེས་པར་དུ་དགོ་པའི་སན་
བཅོས་ཀི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ག་སིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ།  

 

 


