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དཀར་ཆག
ཨང་།

ནང་དོན།

ཤོག་གངས།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པ། ལས་ཉིན་དང་པོ།
༡

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀི་གསུང་བཤད།

༡-༢

༢

ཚོགས་གཙོ་ལས་ཚབ་དང་། ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བསྐོ་གཞག

༢-༣

༣

གཞུང་འབྲེལ་མྱང་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རྲེས་དྲན་གོས་ཆོད་གོས་ཆར། ཡིག་ཨང་ ༣། ༤། ༥། ༦།

༤-༡༧

༤

བོད་ནང་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་གདུང་སྲེམས་མཉམ་བསྲེད་ཀི་གཞུང་འབྲེལ་གོས་ཆོད་གོས་

༥

གདུང་སྲེམས་མཉམ་བསྲེད་ཀི་གཞུང་འབྲེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡིག་ཨང་ ༧ པའི་ཐོག་བགོ་

འཆར། ཡིག་ཨང་ ༧ པ།
གྲེང་།

༦

དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༦ ་་་ ༡༧ ལོའ ་ི སོན་

༧

རིས་ལོ་ ༢༠༡༦ ་་་ ༡༧ ལོའ ་ི སོན་རིས་ཆོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན།

༨

རིས་ལོ་ ༢༠༡༦ ་་་ ༡༧ ལོའ ་ི དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གི་སོན་རིས་འགོད་འབུལ་

རིས་འགོད་འབུལ་གི་གསུང་བཤད། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ།
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ།

གསུང་བཤད་དང་། སོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོར་སི་ཡོངས་བགོ་གྲེང་
དགོས་པའི་གོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ།

༡༨-༢༣
༢༣-༤༥
༤༥-༥༥
༥༦-༦༧

༦༧-༦༨

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པ། ལས་ཉིན་གཉིས་པ།
༩

བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་གདུང་སྲེམས་མཉམ་བསྲེད་ཀི་གཞུང་འབྲེལ་གོས་ཆོད་གོས་

༡༠

རིས་ལོ་ ༢༠༡༦ ་་་ ༡༧ ལོའ ་ི དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གི་སོན་རིས་འགོད་འབུལ་

འཆར། ཡིག་ཨང་ ༧ པའི་ཐོག་བགོ་གྲེང་མུ་མཐུད།

གསུང་བཤད་དང་། སོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ ་ི ཐོག་སི་ཡོངས་བགོ་
གྲེང་།

༦༨-༡༢༦

༡༢༦-༡༣༦

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པ། ལས་ཉིན་གསུམ་པ།
༡༡

སོན་རིས་སི་ཡོངས་ཀི་ཐོག་བགོ་གྲེང་གནང་བར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གི་ལན་

༡༢

རིས་ལོ་ ༢༠༡༦ ་་་ ༡༧ ལོའ ་ི ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སོན་རིས་ཐོག་བགོ་གྲེང་དང་། གཏན་

འདྲེབས་གསལ་བཤད།

༡༣༧-༡༥༡

འབྲེབས། (སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་། ཆྲེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་། ས་གནས་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ཁག ས་འཐུས་ཁག་ ༢༧ ། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་།)

༡༥༡-༡༦༤

༡༣

རིས་ལོ་ ༢༠༡༦ ་་་ ༡༧ ལོའ ་ི ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སོན་རིས་ཐོག་བགོ་གྲེང་དང་། གཏན་

༡༤

རིས་ལོ་ ༢༠༡༦ ་་་ ༡༧ ལོའ ་ི ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སོན་རིས་ཐོག་བགོ་གྲེང་དང་། གཏན་

འབྲེབས། (བདྲེ་སྲུང་ལས་ཁུངས།)
འབྲེབས། (ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་། དྲེའི་ཁྱབ་ཁོངས།)

༡༦༤-༡༦༤
༡༦༤-༡༧༣

༄༅། །བོད་མི་མང་སི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པའམ་མཐའ་མ། བོད་རྒྱལ་ལོ་
༢༡༤༣ རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་མེ་སེལ་ལོའ ་ི བོད་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༡༣ ནས་ ༢༤
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ ་ི ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༡ ནས་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ བར་
བསྐྱངས་པའི་ལས་ཉིན་དང་པོ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡
རེས་གཟའ་ཟླ་བ་སྔ་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་རྔམ་བརིད་

ལྡན་པའི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ ་ི
རྒྱལ་གླུ་དང་བཅས།
ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་གནང་།
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གསུམ་པ། ཚོགས་གཙོའི་དབུ་འཛུགས་གཏམ་བཤད་ཡིན།
སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པ་དང་། གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་མཐའ་མ་འདིར་ཕེབས་པའི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དབུས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་མཆོག་གིས་དབུས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་འདིར་བདེ་འབོར་བྱུང་བར་ངས་འཚམས་འདི་དང་བཀྲ་
ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ད་རེས་གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་ནང་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གསུམ་ཡོད། གཅིག་
དེ་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་བསྟན་བདག་༸སྐྱབས་རེ་སྟག་ལུང་རེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཞིང་གཤེགས་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ཕི་ནང་གཉིས་
ནས་བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་རྣམ་པ་གཉིས་དང་། སྐབས་ ༡༡ ནས་བོད་མི་
མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་འོས་འདེམས་བྱུང་བ་དང་། སྐབས་ལྔའི་རིང་སི་འཐུས་གནང་མཁན་སི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་
པ་དང་། བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་སི་འཐུས་ལས་ཐོག་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་དགོངས་པ་རོ གས་པ་རེད། དེར་བརེན་ཁོང་རྣམ་པའི་
ཆེད་དུ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀིས་རེས་དན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་ནང་ལོགས་ལ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་མུ་མཐུད་ལྷག་ཡོད་པའི་
གནས་ཚུལ་རྣམས་བསྐྱར་ལྡབ་ཞུ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལ་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་མེད་དེ།
ཉེ་སྔོན་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གི་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཞིག་བཀོད་ཡོད་ལ། ད་
རེས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་ལམ་ནས་ཡོང་རྒྱུ་རེད། ད་རེས་ཀི་གོས་ཚོགས་འདི་ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་
གོས་ཚོགས་རེད། འདིའི་ནང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སྔོན་རིས་གཏན་འབེབས་བ་དགོས་ཀི་ཡོད། ད་རེས་ཀི་གོས་ཚོགས་
འདི་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་སི་འཐུས་ཀི་འོས་བསྡུ་དང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སིད་སྐྱོང་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་གྲུབ་ཟིན་
ནས་འཚོགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་ནང་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་དང་འབེལ་ནས་དཀའ་
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རོག་མི་ཡོང་བ་དང་། གོས་ཚོགས་ཀི་ཆེ་མཐོང་དེ་ལྷག་དགོས་པའི་ཆེད་དུ་ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་མོ་ནས་ཚོགས་རྒྱུར་
བསིགས་པ་རེད།
ད་རེས་ཀི་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གི་སྔོན་རིས་གསུང་བཤད་དང་།
དེ་དང་འབེལ་བའི་གོས་ཚོགས་ཀི་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ། རིམ་པས་དེ་དག་དང་འབེལ་བའི་
བགོ་གེང་དང་། བཀའ་ཤག་དང་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གསལ་བཤད། དེ་ནས་ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སྔོན་
རིས་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་བཅས་ད་རེས་གོས་ཚོགས་ཀི་དུས་ཚོད་མང་ཆེ་བ་དེ་དག་གི་ཐོག་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་
ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ གི་སྔོན་ལ་སྔོན་རིས་གཏན་འབེབ ས་གནང་དགོས་སྟབས། གཏོང་ལེན་ཁིམས་ཡིག་གཏན་འབེབས་
ཀང་དེའི་སྔོན་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཡིན་པས། ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་བགོ་གེང་སྔོན་ལ་བཞག་ཡོད་
པ་ཕུད། དེའི་རེས་སུ་ལམ་འཕྲལ་སྔོན་རིས་གཏན་འབེབས་ཀི་ལས་རིམ་འགོ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་ཚོགས་རིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པའི་ སྙན་ཐོ་རྒྱས་པ་
ཞིག་ད་རེས་ཀི་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་འབུལ་རྒྱུ་དང་། དེའི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་དང་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ། ད་དུང་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཅིག་ཀང་ལས་རིམ་ནང་ཕེབས་རྒྱུ་རེད། འཆར་ཅན་ལྟར་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་དང་། གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་ཁག་ཅིག ་བཅས་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཛིན་སྐྱོང་གི་སིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་ནང་ལ་ཁ་སོན་གནང་བ་གོས་
ཚོགས་ཀི་གསོལ་ཅོག་སྟེང་འབུལ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་ལས་རིམ་ཡོད་པ་རེད།
ད་རེས་ཀི་ང་ཚོའི་འཁྲུག་ཆ་དོད་པའི་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་དེའི་ཁོད་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ལབ་གེང་ས་ཚོགས་ཤིག་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་གྲུབ་ཟིན་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ད་རེས་ཀི་
གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་གསུང་དགོས་པ་ཡོད་མ་རེད་ལ། དེའི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འཁྲུག་རེན་གི་གཞི་
མ་བཟོ་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་། བཀུར་འོས་
སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་ཐོག་ལ་ཚོགས་གཙོ་ སེལ་པོར་མཐུན་འགྱུར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་སྦྱར་གནང་
སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་གི་གོས་ཚོགས་འདི ར་ཡང་དེ་དེ་བཞིན་གི་གཟི་བརིད་ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་བོད་ཕི་ནང་
གི་བོད་མི་ཚོས་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པ་བཞིན་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་ཐོག་ནས་འགོ་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ད་དུང་ཡིན་ནའང་
རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མུ་མཐུད་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བཞི་པ་འདི་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་དང་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བསྐོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ་ཡིན།
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བཀོད་ཁྱབ།

༄༅། །བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་
༩ པའི་ནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ། ཚོགས་གཙོ་དང། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་སུ་ཡང་ངོ་བཞུགས་མེད་པའི་སྐབས། ཚོགས་
འདུའི་གཙོ་སྐྱོང་གནང་མཁན་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་ཀི་འོས་མི་སི་འཐུས་ལྔ་ལས་མ་མང་བའི་མཚན་གཞུང་ཚོགས་གཙོས་

བཟོ་འགོད་ཀིས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསལ་བསགས་དང་མོས་མཐུན་ཞུ་དགོས་པ་ལྟར། ད་རེས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣
ཚེས་ ༢༡ ནས་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ བར་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་གཅིག་པ་
བསྐྱང་རྒྱུའི་སྐབས་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་ཀི་འོས་མིའི་མཚན་གཞུང་གཤམ་གསལ།
༡༽

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས།

༢༽

སི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས།

༣༽

སི་འཐུས་ཤར་གིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས།

བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན། ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ལ།།
བཀོད་ཁྱབ།

༄༅། །བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་
༡༦ པའི་ནང་གསལ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་རིམ་ཐོ་འགོད་ལས་དོན་ལ་རོགས་རམ་དང་སོབ་སྟོན་འབུལ་མཁན་སི་
འཐུས་གསུམ་ནས་ལྔ་བར་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་རེ་ཚོགས་གཙོ་ལྷན་རྒྱས་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་འཐུས་གསལ་བ་

བཞིན། ད་རེས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་གཅིག་པ་ཕི་ལོ་
༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ནས་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ བར་བསྐྱང་རྒྱུའི་སྐབས་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་དུ་གཤམ་གསལ་སི་འཐུས་
རྣམས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཡིན།
༡༽

སི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས།

༢༽

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།

༤༽

སི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས།

༣༽
༥༽

སི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།
སི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ལགས།

བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན། ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ལ།།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ལྔ་པ་གཞུང་འབེལ་རེས་དན་དང་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག ཀ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣
པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།
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སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ།

གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སྔོན་གེང་།

༄༅། །སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་༸སྐྱབས་རེ་སྟག་ལུང་རེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བཤད་སྒྲུབ་ཉིན་བེད་འཕྲིན་ལས་དཔལ་

བཟང་པོ་མཆོག་དགུང་གངས་ ༨༩ ཐོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ ཐོ་རངས་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་རང་རགས་དུ་མ་དང་
བཅས་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་དུ་དགོངས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་མནལ་ཚུལ་བསྟན་པའི་ཡིད་སྐྱོའ ་ི གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་སི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་དེ་འཕྲལ་ཐུབ་བསྟན་རོ་རེ་བག་དགོན་གི་མཁན་སོབ་དབུས་ལས་སེ་རྣམ་པ་དང་། འདུས་མང་། ཞལ་
སོབ། སྐུ་འཁོར་བཅས་ལ་ཐུགས་གསོའ ་ི ཕག་བིས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད་། མྱ་ངན་གུས་འདུད་དང་། ཐུགས་གསོ།
མཆོད་འབུལ་བཅས་ཞུ་སད་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་དུ་ཆེད་བཅར་ཞུས་ཡོད།

༸སྐྱབས་རེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི་ཡབ་རྣམ་རྒྱལ་རོ་རེ་དང་། ཡུམ་རོ་རེ་སོལ་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༢༦ ལོར་

བོད་དབུས་ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་ཡར་འབོག་ས་དཀར་རེའི་ཕུན་དཀིལ་ཞེས་པའི་ཁྱི མ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། རོ་བག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་
སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་དབང་མཉམ་ཉིད་རོ་རེ་མཆོག་གིས་སྟག་ལུང་རེ་སྤྲུལ་གོང་མའི་ཡང་སིད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་
པ་དང་། དགུང་ལོ་ལྔ་པའི་ཐོག་ཡར་འབོག་སྟག་ལུང་རེ་གྲྭ་ཚང་དུ་གདན་ཞུས་ཀིས་ཆུ་བཟང་མཁན་ཆེན་པདྨ་ངེས་དོན་བསྟན་

པའི་ཉི་མར་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་ཞིང་། ཡོངས་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་ཡེ་ཤེས་དང་། ཐུབ་བསྟན་དབང་རྒྱལ་གཉིས་ཀི་དྲུང་ནས་ཡི་གེ་
འབི་ཀོག་སོགས་གསན་སྦྱོང་སོབ་གཉེར་གནང་འགོ་བཙུགས། དགུང་ལོ་བརྒྱད་པའི་ཐོག་ཐུབ་བསྟན་རོ་རེ་བག་མ་དགོན་དུ་

ཆོས་ཞུགས་དང་ཁི་འདོན་གནང་སོ་སོགས་རྒྱས་པར་གནང་ཞིང་། ཆོས་རྒྱལ་བང་པ་ཡབ་སས་ནས་བརྒྱུད་པའི་གར་དབངས་
ཐིག་གསུམ། བཅའ་འབུད་རྡུང་གསུམ་སོགས་ཀི་ཕག་བཞེས་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་སྦྱངས། སིན་གིང་རོར་འཛིན་རྣམ་གོལ་རྒྱ་
མཚོའི་དྲུང་ནས་དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་དང་། དེ་རེས་སིན་གིང་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་མཁྱེན་བརེ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་
བསྙེན་རོགས་ཀི་བསབ་སོམ་བཞེས་ཏེ་བསྟན་པའི་ར་ལག་གཅིག་ཏུ་གྱུར།

དགུང་ལོ་བཅུ་བཞི་ཙམ་ནས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གི་བ་མ་དང་མཁན་སོབ་བཅུ་ཕྲག་བརྒལ་བ་བསྟེན་ཏེ། བར་སོད་

སུམ་རགས་སོགས་ཐུན་མོང་རིག་གནས་དང་། ༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྟན་མདོ་སྔགས་གཞུང་ཆེན་སི་དང་། བེ་བག་སྔ་འགྱུར་
རིང་མའི་བཀའ་གཏེར་དག་སང་དང་བཅས་པ། ཡང་སོས་རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡེམ་གི་གཏེར་ཆོས་བང་གཏེར་ཞེས་ཡོངས་སུ་
གགས་པའི་ཆོས་སྐོར་གི་དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་གསན་བཞེས་མཛད་ནས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་ལ་རེ་

གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བར་མཛད། དགུང་ལོ་ཉེར་གཉིས་ནས་ཐུབ་བསྟན་རོ་རེ་བག་གི ་མཁན་ཚབ་ལོ་གཉིས་དང་། དགུང་ལོ་ཉེར་
བཞིའི་ཐོག་ཐུབ་བསྟན་རོ་རེ་བག་གི་མཁན་པོར་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བ་བཞིན་ལོ་གསུམ་ལྷག་རིང་མཁན་པོའ ་ི ཐུགས་འགན་བཞེས།

ཕི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་ ༢༥༠༠ འཁོར་བའི་དུས་དན་མཛད་སོ་དང་བསྟུན། ཡབ་ཡུམ་ཉེ་
འབེལ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་གར་ལ་གནས་བསྐོར་དུ་ཕེབས་ཤིང་། ཕིར་ཕེབས་རེས་སྟག་ལུང་རེ་གྲྭ་ཚང་གསང་སྔགས་ཆོས་
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གིང་དུ་བོད་ཁམས་སི་ལ་ཕན་པའི་སྐུ་རིམ་བཀའ་བརྒྱད་དག་པོ་རང་བྱུང་རང་ཤར་གི་སྒྲུབ་ཆེན་འཚོགས་པའི་དབུ་བཞུགས་

གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་སྐུ་འཁོར་ཁ་ཤས་དང་ལྷན་དུ་ལྷོ་བག་བརྒྱུད་འབྲུག་འབུམ་ཐང་དུ་ཕེབས་ཤིང་། རིམ་གིས་རྒྱ་གར་
ལ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཕེབས་འབོར་གནང་སྟེ་སྦག་སར་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་བཞུགས་རེས་ཀ་སྦུག་དང་འབས་ལོངས་སོགས་སུ་

ཕེབས་བཞུགས་གནང་། དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་ཐོག་རོ་རེ་བག་གི་དགོན་ལག་ལ་དྭགས་བག་ཐོག་དགོན་དུ་བང་གཏེར་གི་དབང་ལུང་
དང་། ཆོ་ག་ཕག་བཞེས། དགུ་གཏོར་དང་ཚེས་བཅུ་གསར་འཛུགས་སོགས་མཛད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོར་འཕགས་ཡུལ་ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སེ་སིམ་ལར། འཕགས་ཡུལ་ཐུབ་བསྟན་རོ་རེ་བག་ཨེ་ཝཾ་ལོག་

སར་གི་ཆོས་སེ་གཙུག་ལག་ཁང་རེན་དང་བརེན་པ་གསར་བཞེངས་མཛད་དེ། བོད་དང་རྒྱ་བལ་འབས་འབྲུག་བཅས་ནས་འདུས་
པའི་དགེ་འདུན་གི་འདུས་སེ་ལ་བང་གཏེར་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཤད་སྒྲུབ་འཆད་ཉན་དང་། ཆོས་རྒྱལ་བང་པ་ཡབ་སས་ཀི་
ཕག་བཞེས་དི་མ་མེད་པ་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སར་གསོ་གནང་བའི་སོ་ནས་བང་གཏེར་བསྟན་པའི་མེ་རོ་གསོ་

བར་མཛད། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་མོན་གོ་བོད་མིའི་གཞིས་ཁོངས་སུ་སྔ་འགྱུར་རོ་བག་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གིང་རེན་དང་

བརེན་པ་གསར་བཞེངས་དང་འབེལ་དབང་ལུང་སོགས་ཀི་བཀའ་དིན་ལན་མང་བསྐྱངས། དེ་བཞིན་ལ་དྭགས་བོད་མིའི་གཞིས་
གོང་དུ་རོ་རེ་བག་གི་དགོན་ལག་རེན་དང་བརེན་པ་གསར་བཞེངས་མཛད།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་སོན་ལམ་ཐེངས་ ༢༣ པའི་ཐོག་སི་མོས་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་བཞིན། ཞེ་ཆེན་

རབ་འབམས་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་པའི་རིང་མའི་མ་དགོན་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་བ་སྤྲུལ་རྣམ་པ་ལྔ་དང་། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་རིང་མའི་སི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་བཅས་སྐུ་གམ་དུ་ཆེད་བཅར་གིས་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་དབུ་འཛིན་དུ་ཞུགས་སུ་
གསོལ་བའི་གསོལ་འདེབས་ནན་ཞུ་གནང་བར་ཞལ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་ཅིང་། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་ལ་དེ་སྐོར་སྙན་སེང་དང་འབེལ་གཟིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་ཞུས་པར་དབྱུགས་དབྱུང་གཟེངས་བསྟོད་གནང་བ་སོགས་སྔ་

འགྱུར་རིང་མའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀི་དབུ་འཁིད་དུ་མངའ་གསོལ་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་ཉེ་ཆར་དགོངས་པ་ཞི་དབིངས་སུ་མ་གཤེགས་
ཀི་བར་མཛད་ཁུར་བཞེས།

རེ་འདི་ཉིད་ཀིས་བང་གཏེར་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཆོས་བཀའ་འཆད་སེལ་མཛད་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ནི། འབྲུག་འབུམ་

ཐང་ལྷོ་བག་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའ ་ི དགོན་པ་དང་། འབས་ལོངས་གནམ་རེ། བག་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ལྡིངས། རོ་རེ་གིང་། ཤི་ལི་གུ་
རིའི་འཁོར་གདོང་དགོན། བལ་ཡུལ་ཞེ་ཆེན་དགོན། ལ་དྭགས་བག་ཐོག་དགོན། ལ་དྭགས་བོད་མིའི་གཞིས་གོང་རོ་བག་དགོན།

བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་ར་ལོའ ་ི དགོན། ཤར་ཁུམ་བུ་ནགས་ཆེ་གསང་སྔགས་ཆོས་གིང་། སང་ཏོག་དགོན་བང་དགོན། སིམ་ལ་
ཐུབ་བསྟན་རོ་རེ་བག་ཨེ་ཝཾ་ལོག་སར་གིང་། བལ་ཡུལ་གཞལ་པ་དགོན། བལ་ཡུལ་མཁས་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོན་པ་སོགས་
ལ་བང་གཏེར་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དབང་ལུང་ཆོས་བཀའ་མང་དུ་གནང་ཞིང་། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་གདན་ས་

ཆེན་པོ་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གོལ་གིང་དང་། འཕགས་ཡུལ་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སིན་གོལ་གིང་གཉིས་སུ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀི་

བཀའ་དབང་། ར་རམ་ས་ལ་གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་དུ་གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་དབང་ལུང་རྒྱས་སིན། གཞན་ཡང་ཐའེ་ཝན་དང་ཡུ་
རོབ་ཨ་རི་སོགས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་དུ་མར་ཕེབས་ཏེ་གདུལ་བའི་བོ་མོས་དང་འཚམས་པའི་ཆོས་བཀའ་ཅི་རིགས་འཆད་སེལ་
མཛད་པ་སོགས་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་བསྟན་པ་ལ་བཀའ་དིན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྐྱངས།
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མཁས་གྲུབ་དུ་མས་བསྔགས་བརོད་ཀི་མེ་ཏོག་འཐོར་བའི་༸སྐྱབས་རེ་ཞི་བར་གཤེགས་པ་དེ་ཉིད་ནི་སྟག་ལུང་རེ་སྤྲུལ་

གི་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ཡིན་པ་དང་། སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྐུ་ལ་རོ་བག་མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་ཀོང་ཡངས་ཀིས་སྒྲུབ་

བརྒྱུད་བསྟན་པའི་མེས་པོ་ལྷོ་བག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོའ ་ི དངོས་སོབ་རྔོག་ཆོས་སྐུ་རོ་རེའི་སྐུ་སྐྱེ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་མཛད་

སྐོར་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ། སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ། ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་༸སྐྱབས་རེ་བདེ་བར་གཤེགས་
པ་དེ་ཉིད་ཀིས་མདོ་སྔགས་ཀི་ཆོས་བཀའ་གསན་ཡུལ་བ་མ་གཙོ་ཁག་ནི། ཆུ་བཟང་མཁན་ཆེན་ངེས་དོན་བསྟན་པའི་ཉི་མ། བ་
མ་དཔའ་བོ་རིན་པོ་ཆེ། མགོ་ཚྭ་མཁན་ཆེན་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཛིན། བཱ་གནས་རིན་པོ་ཆེ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན། ཞེ་ཆེན་རབ་

འབམས་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་སང་མཛད་གྲུབ་པའི་རོ་རེ། སིན་གོལ་སོབ་དཔོན་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། ལྷ་ལུང་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ། མགོ་
ལོག་ཆེ་བོ་རིན་པོ་ཆེ། མགོ་ཚྭ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ། ༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་དྲུག་པ་རང་བྱུང་
རིག་པའི་རོ་རེ་རིན་པོ་ཆེ། ༸སྐྱབས་རེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བལ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་རིན་པོ་ཆེ། ༸སྐྱབས་རེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་
བརེ་རབ་གསལ་ཟླ་བ་རིན་པོ་ཆེ། སོ་ལུ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ། ༸སྐྱབས་རེ་འཁྲུལ་ཞིག་ངག་དབང་ཆོས་ཀི་བོ་གོས་རིན་པོ་ཆེ་

སོགས་ཞབས་པད་མཉེས་པ་གསུམ་གིས་བསྟེན་ཅིང་མདོ་སྔགས་ཀི་ཆོས་བཀའ་སི་དང་། ཁྱད་པར་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་ནང་
རྒྱུད་སེ་གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པར། ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་དང་། དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་གི་རང་རྒྱུད་སིན་ཅིང་གཞན་རྒྱུད་
གོལ་བའི་བསྟན་འཛིན་གི་ཁྱུ་མཆོག་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

༸སྐྱབས་རེ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཞལ་སོབ་གཙོ་བོའ ་ི གས་སུ། ༸སྐྱབས་རེ་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེ། ཞེ་ཆེན་རབ་འབམས་

རིན་པོ་ཆེ། སིན་གིང་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརེའི་ཡང་སིད་རིན་པོ་ཆེ། བདུད་འཇོམས་ཡང་སིད་རིན་པོ་ཆེ།
ལྷོ་བག་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་ཀིས་དབུས་པའི་བ་སྤྲུལ་མཁན་སོབ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་པ་བཅས། ཁྱད་པར་དུ་
འདས་ལོའ ་ི ནང་བང་གཏེར་ལུགས་ཀི་མངའ་དབང་རིན་ཆེན་འབར་བ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་

འབུལ་ལམ་ཞུ་ཐུབ་བྱུང་བ་སོགས། མདོར་ན་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་
དང་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་ཕིར་ཐུགས་འཁུར་བ་མེད་བཞེས་གནང་མཛད་ཐོག་༸རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་བོད་བསྟན་སིད་

ཀི་དོན་ཆེན་སད་མཛད་རེས་རླབས་ཆེན་འཇོག་གནང་མཛད་པ་དང་། གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་དང་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་
གི་མཚན་སྙན་ནི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཡོད་པ་བཅས་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་རང་རགས་ཁྱད་འཕགས་ཅན་བདག་གིར་
བཞེས་པ་སོགས་མཆོག་ཏུ་བཀུར་འོས་ཤིག་ཡིན།

གོས་ཆོད།

༸སྐྱབས་རེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྟག་ལུང་རེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བཤད་སྒྲུབ་ཉིན་བེད་འཕྲིན་ལས་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་
མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་མཐའ་ཡས་པ་དེ་དག་ལ་གུས་བཀུར་ཡི་རངས་དང་བཅས་ཆེ་བསྟོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་ཁོང་
དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་གཤེགས་པ་འདིས་བོད་བསྟན་སིད་སི་དང་། ཁྱད་པར་གང་གི་སྐྱོང་ཡུལ་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པར་རེན་
ངན་གོད་ཆག་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་ནི་བརོད་མི་དགོས་པར་བརེན། མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀི་གྲྭ་ཚང་གཙོས་སོབ་ཚོགས་ཡོངས་
དང་། ལས་སེ་སྐུ་འཁོར་བཅས་ལ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཞིས་བེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཡིད་

གདུང་དག་པོའ ་ི སོ་ནས་ཐུགས་གསོའ ་ི འཚམས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གང་གི་ཐུགས་དགོངས་ཟབ་མོ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་ཤིང་།
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སར་ཡང་བསྟན་འགོའ ་ི མགོན་དཔུང་དམ་པར་ཡང་སིད་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་འབོན་པའི་སོན་འདུན་

ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་སི་མོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡
ལ།།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། གོས་
འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ།
གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སྔོན་གེང་།

༄༅། །བོད་ནང་གི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀིས་ " ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ནང་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས། བོད་མི་
ཚོར་རང་དབང་དང་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དགོས་ " ཞེས། འབོད་ཚིག་འདི་གཉིས་གཙོ་བོར་བས་པ་དང་རིགས་གཅིག་ནས་
བོད་རང་བཙན་དང་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་འབོད་ཚིག་སོག་ནས་བོད་དང་བོད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་སེག་བཏང་

ཡོད་པའི་ཁོད་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་བོད་རྔ་པ་རོང་གི་རང་ལོ་ ༢༧ སོན་པ་གྲྭ་བཀྲ་བེ་ལགས་ནས་བཟུང་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ བར་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མི་གངས་ ༡༤༢
བྱུང་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སྔོན་དུ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པ་བར་གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་

སོལ་འཇོག་ཞུས་ཟིན་པ་དང་། དེའི་རེས་སུའང་བོད་མིའི་ཆོས་སིད་རང་དབང་གི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་མུ་མཐུད་
གཏོང་གནང་མཁན་ (༡༤༣) ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ཁམས་དཀར་མཛེས་ཉག་རོང་རོང་མཚོ་ཁ་ཨརྱ་གིང་

དགོན་པའི་རང་ལོ་ ༡༨ སོན་པའི་གྲྭ་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་ལགས་བཅས་ད་བར་ཤེས་རོགས་ར་འཕྲོད་གསལ་པོ་བྱུང་བ་ཁྱོན་
བོད་མི་སེར་སྐྱ་གངས་ ༡༤༣ གིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་ཡོད། དེ་དག་གི་ཁོད་ནས་མི་གངས་ ༡༢༣ གི་སྐུ་སོག་
ཤོར་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་མའི་མི་གངས་ ༢༠ འདས་གསོན་གནས་སྟངས་གསལ་ཁ་ཡོང་ཐུབ་ཀི་མེད།

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་འབྱུང་རེན་རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ལོགས་ཀི་ཆབ་སིད་དང་ཆོས་ལུགས་

ལས་རིགས་ཁག་ནས་ངན་སྐུལ་བས་པ་ཡིན་ལུགས་སོགས་མ་རུངས་ཁོག་བཅངས་ཀི་དིལ་བསགས་ས་ཚོགས་རྒྱ་ནག་ནང་
དང་། རྒྱལ་སིའི་ཐོག་སེལ་དང་སེལ་བཞིན་པ་མ་ཟད། བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀི་དོན་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་

གནང་བའི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དེ་རྣམས་ལ་མཚན་ཤས་ཀི་དིལ་བསགས་ལོག་པ་སེལ་ཏེ། བོད་ཡུལ་སྟོད་སད་བར་གསུམ་ཁྱོན་
ཡོངས་སུ་དག་པོའ ་ི དམག་གབས་འོག་མི་རིགས་དབེ་འབེད་དང་། དཔལ་འབོར་དབེ་འབེད། ཉེས་མེད་སྐྱོན་འཛུགས། མི་སེར་
སེལ་ཡུལ། ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིགས་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་སོགས་མདོར་ན། བོད་རིགས་བོད་སར་གནས་མི་ཐུབ་པ་
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དང་། བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་སིད་བྱུས་ཤིག་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ལག་བསྟར་བེད་བཞིན་ཡོད་སྟབས། བོད་ཀི་
ས་ཁུལ་འད་མིན་ནང་ཉེས་མེད་ཉེས་འཛུགས་ཀིས་བོད་མི་ཇི་ཙམ་བསད་ཡོད་མེད་དང་། འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར། བཙོན་

འཇུག་མནར་གཅོད་ཇི་ཙམ་བས་དང་བེད་བཞིན་ཡོད་མེད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཤེས་རོགས་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སུ་

གྱུར་ཡོད། བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་ཀི་བདེ་རའི་སད་རང་ཉིད་ཀི་ལུས་སོག་ལོངས་སོད་ཡོངས་སུ་བོས་གཏོང་གནང་མཁན་
རྣམས་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་གཙོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙོན་འོག་ཏུ་འདས་

གོངས་སུ་སོང་བའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་ཡོངས་གགས་མིན་པའི་ཐོག་ནས་སོག་ཐོག་གི་
ཉེས་ཆད་བཏང་བ་བྱུང་ཡོད། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཁོང་རྣམས་ནི། བོད་རང་དབང་འཐབ་རོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཇི་སིད་
བསྐལ་པའི་བར་བརེད་དཀའ་ཞིང་འོད་སྟོང་འབར་བའི་ལེ་ཚན་ཞིག་ཏུ་གནས་ངེས་པས་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་
ཆོད་ཅིག་འཇོག་དགོས་དུས་ཀི་དགོས་མཁོ་གལ་ཆེར་མཐོང་།
གོས་ཆོད།
རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀི་མཛད་རེས་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་རྣམས་ཀིས་ཚེ་རབས་ཀུན་

ཏུ་བས་བསགས་སིག་ལྟུང་རྣམས་བང་ཞིང་དག་ནས་ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་གི་རེན་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་ཐར་པ་དང་
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའི་སོན་འདུན་དང་། འཚིགས་སེག་དང་། རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པ། རྒྱ་ནག་གི་འཛིན་
བཟུང་བཀག་བསྐྱིལ་འོག་ཚུད་པ་རྣམས་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་གོད་བཀྲོལ་ཐོག འདས་གསོན་དེ་དག་དང་ཁོང་རྣམ་པའི་ཤུལ་

ལུས་ནང་མི་ལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དང་། འདས་གསོན་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཁོང་རྣམས་ཀི་མངོན་འདོད་
ལྟར། ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རང་ཡུལ་གངས་ཅན་ཞིང་དུ་༸ཞབས་
སོར་བདེ་བར་འཁོད་ཐུབ་པ་དང་། གཞིས་བེས་བོད་མི་ཡོངས་ལ་རང་དབང་གི་ཉི་མ་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་ཤར་བའི་མཆོག་

གསུམ་༸རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་གདུང་ཤུགས་དག་པོས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། གོས་
འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།

སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ།
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གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད།
སྔོན་གེང་།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་གི་སྔ་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་ལྡེ་ར་ལྡུན་གི་ཁྱབ་ཁོངས་
ཧར་པ་སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གིང་གཞིས་ཆགས་ཀི་རྒས་གསོ་ཁང་གི་ཉེ་འཁིས་སུ་མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གི་འཛིན་རིམ་བཅུ་

པའི་སོབ་ཕྲུག་རོ་རེ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་གནང་བར་མྱུར་སྐྱོབ་ཆེད་ལྡི་ལིའི་སབ་དར་ཇངྒ་ Safdarjung
hospital སན་ཁང་དུ་སན་བཅོས་བས་ཀང་མ་ཕན་པར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ ཉིན་གི་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༢༥

ཙམ་ལ་སན་ཁང་ནང་འདས་གོངས་སུ་ཕིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག རང་ལོ་ ༡༦ ལ་སོན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་རོ་
རེ་ཚེ་རིང་ལགས་དམ་པ་ཁོང་ནི། རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་མ་ནཱ་ལིར་གནས་སོད་ཕ་ཐུབ་བསྟན་དང་མ་ཉི་མ་དབངས་འཛོམས་
གཉིས་ཀི་བུ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གཉིས་ལ་བུ་གསུམ་དང་བུ་མོ་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་རོ་རེ་ཚེ་རིང་ལགས་ཆུང་ཤོས་དེ་ཡིན་

འདུག ཆུང་དུས་ནས་མ་ན་ལི་བོད་སོབ་ཏུ་སོབ་ཞུགས་བས་ཡོད་པ་དང་། ཕིས་སུ་མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་དུ་ཕིན་ཡོད་འདུག ཁོང་
དུས་རྒྱུན་སེམས་པ་ཆུང་ཞིང་སོ་སོས་ཐག་བཅད་པ་དེ་རང་སྒྲུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདུག ཁོང་གིས་དེ་སྔོན་ནས་རང་གི་ཕ་མ་
གཉིས་སོ་སོར་ངས་བོད་སི་པའི་ར་དོན་ཐོག་ལས་ཀ་ཞིག་བས་པ་ཡིན་ན་དགའ་ས་རེད་དམ་ཞེས་སྔ་རེས་སུ་གསུང་ཡོད་སྐོར་
ཕ་མ་གཉིས་ཀིས་གསུང་འདུག

ལྡི་ལིར་སན་ཁང་དུ་མྱུར་སྐྱོབ་བེད་བཞི ན་ཡོད་པའི་སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་དགོས་དོན་

སྐོར་བརོད་སྐབས། ངའི་མིང་ལ་རོ་རེ་ཚེ་རིང་དང་། ང་མ་སུ་རི་སོབ་མ་ཞིག་ཡིན། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོ་དེ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་

སྒྱུར་བས་ནས། བོད་མི་ཁག་ཅིག་བོད་དུ་ལྷག་པ་དང་། ཁག་ཅིག་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་འབོར་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་དུ་གནས་
ཡོད། ང་ལ་ཆུང་དུས་ནས་བོད་ཀི་ར་དོན་ཆེད་དུ་གཅིག་བེད་དགོས་བསམ་པའི་བསམ་བོ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་དང་། ངས་ཕ་མ་
གཉིས་བོས་བཏང་སྟེ་བོད་ཀི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་ཡིན། མཐའ་དོན་༧གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཁི་ལོ་ནས་ཁི་

ལོར་བརན་པ་དང་། བོད་རང་བཙན་མྱུར་ཏུ་ཐོབ་པའི་སོན་ལམ་ཡོད། བོད་རྒྱལ་ལོ། ཞེས་གསུངས་འདུག རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་
ཁོང་ནི་བོད་རང་དབང་འཐབ་རོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཇི་སིད་བསྐལ་པའི་བར་བརེད་དཀའ་ཞིང་འོད་སྟོང་འབར་བའི་ལེ་ཚན་ཞིག་ཏུ་
གནས་ངེས་པས་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་དགོས་གལ་ཆེར་མཐོང་།
གོས་ཆོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གི་མཛད་རེས་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་གིས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བས་བསགས་སིག་
ལྟུང་རྣམས་བང་ཞིང་དག་ནས་ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་རེན་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་
འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའི་སོན་འདུན་དང་། ཁོང་གི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ལྟོས་བཅས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད། གཞིས་བེས་

བོད་མི་ཡོངས་ཀི་མངོན་འདོད་ལྟར་བོད་ལ་རང་དབང་གི་ཉི་མ་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་ཤར་བ་བཅས་ཀི་མཆོག་གསུམ་༸རྒྱལ་བ་
རྒྱ་མཚོར་གདུང་ཤུགས་དག་པོས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་གོས་ཆོད་དུ།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ལ།།
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བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། གོས་
འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས།

སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ།

གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སྔོན་གེང་།

༄༅། །བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་དང་། བཀའ་རྒྱུད་སི་འཐུས་ལས་ཐོག་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་སྙུན་གཞིས་
དབང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ཐོ་རངས་ར་ས་གཟིམ་ཤག་དུ་དགུང་གངས་ ༦༧ ཐོག་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་

རོགས་པའི་ཡིད་སྐྱོའ ་ི གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད། དམ་པ་ཁོང་ནི་ཕ་ཁམས་རི་བོ་ཆེ་རང་ཕྲུག་ཚང་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་དང་། མ་
གཙང་རྒྱལ་རེ་ཏཱ་ར་མདོ་བའི་གཞིས་ཁོངས་བང་ཆུབ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་སྟོད་མངའ་རིས་སྐྲ་བདུན་གི་ཉེ་

འདབ་བ་བང་ཀོ་ས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའ ་ི ཉེ་འགམ་གོང་གསེབ་དེར་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ལྷ་སར་རང་དབང་
སེར་ལངས་ཀི་དོན་རེན་རེས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བོལ་ཕེབས་པའི་གནས་ཚུལ་

ཤེས་རེས་ཕ་དམ་པས་ཀང་ནང་མི་རྣམས་གནས་བསྐོར་དང་བཅས་རྒྱ་གར་དུ་འགོ་རྒྱུར་ཐག་བཅད་དེ་བལ་ཡུལ་གོ་ལུང་པ་
བརྒྱུད་ནས་འབོར་བ་དང་། སྐབས་དེར་གནས་མཆོག་ལུམ་སྦི་ནིར་༸གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་སྒྱུར་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་མ་
ཐག་དེར་བཅར་ཏེ་ཞལ་མཇལ་ཐོག་མར་ཐོབ། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་ཕ་དམ་པ་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་རེས་ཁོང་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི་

ལམ་བཟོའ ་ི ས་ཁུལ་ནས་ར་སར་བུ་བཅོལ་ཁང་དང་། དེ་རེས་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནས་ ༡༩༧༠ བར་མ་སུ་རི་གཏན་སོབ་འགིམས་ཏེ།
སོབ་གྲྭར་སོད་རིང་གཙོ་བོ་སོབ་སྦྱོང་དང་། ཀུན་སོད། རེད་མོ། ཟློས་གར། རོལ་དབངས། གཏམ་བརོད་འཁབ་སྟོན་སོགས་བ་
སོ་ཚང་མར་རག་ཏུ་རེ་ཕུད་གས་གནང་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༧༠ ནས་ ༡༩༧༣ བར་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སོབ་ཡོན་ཐོག་ལྡི་ལི་མཐོ་སོབ་ཏུ་ཞུགས། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༠ ཟླ་ ༡༠

པར་ར་སར་བོད་ཀི་གཞོན་ལྷན་དབུ་འཛུགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོར་བཅར། ལྡི་ལིར་ས་གནས་གཞོན་ནུ་ཐོག་མར་

འཛུགས་མཁན་ཡིན་པ་དང་། སྐབས་དེར་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགུལ་དེ་ཙམ་སེལ་རྒྱུ་མེད་ཀང་བོད་སར་མཇ་ནུ་ཀྲི་ལ་སོགས་སུ་
སི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་དང་། ད་ཡོད་སོབ་གྲྭ་དེ་བཞིན་ཐོག་མར་རས་གུར་ནང་གསར་འཛུགས་ཞུས། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༢ ལོར་བོད་

རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་སྐབས་མཐོ་སོབ་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་

མི་དང་། ལས་ཞོར་དུ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བོད་སྐད་སེ་ཚན་ནང་ལས་ཀ་བས། མཐོ་སོབ་ཐོན་རེས་ལས་ཀ་དེ་
དག་གཏན་འཇགས་འཐོབ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོད་ཀང་མ་བསད་པར་བོད་གཞུང་གི་ཞབས་ཕི་ཞུ་རྒྱུར་བདམས་ཏེ། སྐབས་དེའི་

ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་ཐུབ་བསྟན་ཉིན་བེད་མཆོག་ནས་དམིགས་བསལ་བཀའ་འགུགས་གནང་བ་ལྟར་དྲུང་གཞོན་གནས་རིམ་
ཐོག་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༣ ཟླ་ ༨ པ་ནས་ ༡༩༧༤ ཟླ་ ༥ པ་ཙམ་བར་ཞབས་བཅར་ཞུས། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༥ ལོར་སྦེང་ལོར་མཐོ་སོབ་
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ནས་དགེ་འོས་ཐོན། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༦ ནས ༡༩༨༠ བར་སྦེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་གསར་རིང་གཉིས་སུ་སོབ་དགེ་དང་། ཕི་ལོ་

༡༩༨༡ ནས་ ༡༩༨༧ བར་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ནས་ ༡༩༨༩ བར་སིམ་ལ་དང་། མ་སུ་རི་གཏན་སོབ་གཉིས་ཀི་སོབ་སིའི་ལས་
འགན་ཞུས། སིམ་ལར་སོབ་སི་ཡིན་མུར་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་སིམ་ལ་རོང་ཁོངས་བོད་མིའི་བདེ་དོན་གཅིག་ལོགས་ལ་

བསྐོ་གཞག་གནང་བར་ལོ་གསུམ་ཙམ་རིང་སིམ་ལ་གོང་ཁྱེར་དང་། ཁ་ར་པ་ཐར། ནར་ཀནཊ། སོ་རཱ། རའོ་རུ། ཅིར་གའོན། ནེར་
ཝ། ཀ་སོ་ལི་བཅས་སུ་གནས་སོད་བོད་མི་རྣམས་ཀི་བདེ་སྡུག་ལྟ་རོག་གི་ལས་འགན་བཞེས་འདུག ལོ་དེར་སིམ་ལ་གཏན་སོབ་
གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ་བགང་བ་ ༢༥ འཁོར་བའི་དུས་དན་སྲུང་བརི་ཞུས་པའི་ཐོག་མངའ་སེའི་སིད་སྐྱོང་མཆོག་སྐུ་མགོན་

གཙོ་བོར་གདན་ཞུ་སོགས་ག་སིག་ཞུ་སོ་ཟབ་རྒྱས་གནང་། སྐབས་དེར་སིམ་ལ་གཏན་སོབ་ཏུ་འཛིན ་རིམ་དྲུག་པ་དང་བརྒྱད་
པའི་རེས་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་གཏན་སོབ་གཞན་ལ་གཏོང་དགོས་སྟབས་དམ་པ་ཁོང་གིས་སྐབས་དེའི་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་

དྲུང་ཆེ་ S.P Dutta མཆོག་དང་རྒྱུན་དུ་འབེལ་ལམ་གང་ལེགས་ཡོད་པ་ལྟར་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་བར་སར་རྒྱུའི་བསམ་

འཆར་ཕུལ་བར་ངོས་བཞེས་བྱུང་སྟེ ༡༩༨༧ ལོ ར་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་དབུ་འབེད་ཀི་མཛད་སོ་དང་མ་འོངས་འཛིན་རིམ་
བཅུ་གཉིས་བར་བཟོ་ཆེད་སོབ་གྲྭའི་འཛིན་ཁང་འཕར་མ་དང་། ལས་ཁུངས། ས་མཚམས་ཀི་རིག་པ་གསར་རྒྱག་སོགས་ཀི་
འཆར་འགོད་བཅས་གནང་འདུག

ཕི་ལོ་ ༡༩༧༠ ནས་ ༡༩༧༦ བར་ལྡི་ལི་དང་། སྦེལ་ཀོབ་གཉིས་སུ་ས་གནས་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་གཞོན་དང་། དྲུང་

ཆེ། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༧ ནས་ ༡༩༨༣ བར་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༦ ནས་ ༡༩༨༩ བར་གཞོན་ནུའི་དབུས་རྒྱུན་ཁོངས་ཚོགས་གཞོན་
དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་དབུས་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་གཞོན་ཡིན་བཞིན་སྐབས་ཚོགས་གཙོ་གཞུང་ཞབས་ཁོངས་ནས་ཞབས་

གཡར་ཡོད་པ་དགོངས་ཞུས་ཀིས་ཕིར་འཐེན་གནང་བར་བརེན་སྐབས་དེར་ཚོགས་གཙོའི་ལས་འགན་ཀང་བཞེས། ལྷག་པར་

༡༩༨༣ ལོར་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་ར་ས་བཞུགས་སར་དུ་མིན་པར་ལྡི་ལིར་འཚོགས་ཐུབ་པ་གནང་སྟེ་བོད་དོན་
རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆའི་སྟེང་སེབས་ཐབས་འབད་རོལ་གནང་ཡོད།

བོད་ཀི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་སིད་དོན་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་ཀི་

ལས་དོན་འགོ་འཛུགས་སྐབས་ལྷན་ཚོགས་ནས་རེ་འདུན་བཞིན་ཚོགས་པའི་སིག་གཞི་ཟིན་བིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་

གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་བོད་ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་སྐབས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་། ཕི་
ལོ་ ༢༠༠༥།༢༠༠༦ ལོར་སར་ཡང་ཚོགས་གཙོ་གནང་འདུག ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཐམ་པ་ལོར་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་ལ་ལེགས་བཅོས་རླབས་ཆེན་ཞིག་གནང་སྟེ་བཀའ་ཤག་དང་

སི་འཐུས་གཉིས་ཀའི་སོམ་གཞིར་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕིན་པར་བརེན་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་སི་འཐུས་འོས་བསྡུའི་ནང་
འཛུལ་རྒྱུར་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་བཞིན་ ༡༩༩༡ ལོར་སྐབས་ ༡༡ པའི་སི་འཐུས་སུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་། དེ་རེས་སི་འཐུས་

སྐབས་བཅུ་གཉིས་པ་དང་། བཅུ་གསུམ་པ། བཅུ་བཞི་པ་བཅས་རིམ་པར་མུ་མཐུད་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའི་མི་མང་ནས་སི་

འཐུས་སུ་འོས་འདེམས་བྱུང་བ་དང་། སི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ཁོངས་བཀའ་བརྒྱུད་སི་འཐུས་སུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་ལྟར་
ལས་འགན་བཞེས། ལྷག་པར་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༠༢ དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༠༨ བར་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཐེངས་གཉིས་གནང་ཡོད་པ་སོགས་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་དང་། བོད་ཕྲུག་གི་ཤེས་ཡོན།
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བོད་སིའི་ར་དོན་གཙོ་གྱུར་བསྟན་སིད་སི་སན་གི་མཛད་འགན་རྒྱ་ཆེར་བཞེས་མྱོང་ཡོད། མདོར་ན་དམ་པ་ཁོང་ནི་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པོ་
བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པར་སི་ཞུ་ཞབས་འདེགས་ལྷག་བསམ་གི་འཇུག་སོ་ཆེར་བསྐྱེད་ཡུན་རི ང་གནང་བའི་
མཛད་རེས་ཅན་ཞིག་ཡིན།

གོས་ཆོད།

སྐུ་གཤེགས་དེ་ཉིད་ཀི་མཛད་རེས་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཚེ་རབས་ཕྲེང་བར་བས་
བསགས་སིག་ལྟུང་རྣམས་བང་ཞིང་དག་ནས། ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་རེན་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའི་སོན་འདུན་དང་། ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ལྟོས་བཅས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་
གོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས།

སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རིང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པའི་གོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་

དང་འབེལ་བའི་སྐོར་ལ་རང་ཉིད་ཀི་སེམས་ནང་ལ་དན་པའི་སྐད་ཆ་ཚིག་འགའ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ར་བའི་གོང་གི་
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ་ནས་ ༥ པ་བར་ཆ་ཚང་གནད་འགག་ཆེ་བ་རང་རང་རེད་དེ། གཤམ་གི་གཞུང་འབེལ་གི་གདུང་སེམས་
མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་འདུག དེའི་སྐབས་ལ་ཞུས་ན་མ་འགིག་པ་མི་འདུག དེ་ནས་ཡིག་ཆ་ཨང་
༣ པ་ནི་ཧ་ཅང་གི་ཁ་གསལ་པོ་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེ་ལ་ཞུ་དགོས་མི་འདུག གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་དང་འབེལ་བའི་

ཐོག་ནས། ཡིག་ཆ་དེའི་ནང་བིས་པ་ནང་བཞིན། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པོ་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སིད་ཀི་དོན་དུ་བཏང་ཡོད་པ་
རེད། སི་ཡོངས་ཀི་ང་ཚོ་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་སྟོན་ཐོག་དེ་ན་ནིང་ཡག མི་དེ་ཤི་ན་ཡག་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།
དེ་འད་ཡིན་དུས། དེ་རིང་གི་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་འཁོད་པ་དེ་ཚོ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་བཞག་པ་དེ་

ཚོ་འཁོད་བསད་འདུག་བསམ་པའི་ཚོར་སང་ཞིག་བྱུང་སོང་། འོན་ཀང་དོན་དངོས་སུ་སྐབས་དེའི་གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་གི་
གནས་སྟངས་འགའ་ཞིག་སེམས་སུ་དན་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་སིར་བཏང་གིས་སྡུག་ན་མཆི་ མ་མི་གཏོང་བ། སྐྱེས་པ་ཕོ་ཡི་ངང་

ཚུལ་ཡིན་ཟེར་བའི་དཔེ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་པའི་སྐབས་དེ་དུས་ཀི་ཚོར་སང་དེ། ད་ལྟ་བོ་ལ་བསྐྱར་དན་ཞིག་བེད་ཡོང་

དུས། སྐབས་དེ་དུས་རིག་གནས་གསར་བརེའི་གནས་སྟངས་ཤིག་སྟེ། ཤོག་བུའི་ ཞྭ་མོ་ཞིག་གཡོག་དང་མ་གཡོག་པའི་ཁྱད་
པར་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས་གཅིག་པ་བས་སོང་བསམ་པའི་བོ་ཕམ་དང་ཧ་ཅང་གི་འགོད་པ་ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་ལྟར་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་

འདིའི་ནང་ལ་ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་ཞེས་ཚང་མར་ང་ཚོས་ཁ་རྒྱུན་དུ་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་
བཞི་ལྡན་ཟེར་བ་དེར་དམིགས་བསལ་གི་གོ་བ་ཞིག་ཡོད་རེད་ཀང་། དམ་པ་དེས་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པོ ར་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སིད་ཀི་
ཆེད་དུ་འབད་བརོན་གནང་ནས་ང་རང་ཚོས་དེ་རིང་ཁ་སང་བཤད་བཞིན་པའི་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་དེ་འད་རང་གི་དོན་དུ་འབད་
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བརོན་གནང་མེད་པ་དེ་ངས་གསལ་པོ་མཐོང་གི་འདུག དེར་བརེན་ཁོང་ལྟ་བུ་སྐུ་གཤེགས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཕངས་པོ་རེད་བསམ་
གི་འདུག སི་ཡོངས་ཀིས་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ཡང་། མཁས་པའི་དབང་པོ་ཡིན་ནའང་
འད། གྲུབ་པའི་སྐྱེས་མཆོག་ཡིན་ནའང་འད། དེ་བཞིན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཡིན་ནའང་འད། ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་

མཐོང་དང་རིན་ཐང་བརི་མ་ཐུབ་པ་དང་། དེའི་ཞབས་ནས་འཐེན་རྒྱུར་འབད་བརོན་བེད་སོད་མཁན་ཧ་ཅང་གི་མང་པོ་ བྱུང་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ལྟར་ཡིན་དུས་དེ་རིང་ང་ཚོས་འདིར་གཞུང་འབེལ་གི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་འཁོད་པ་ཇི་

བཞིན་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པོར་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སིད་ཀི་དོན་དུ་འབད་བརོན་གནང་ནས་བོས་བཏང་བས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཧ་ཅང་
གསལ་པོ་རེད། ཡི་གེར་འཁོད་པའི་གནས་སྟངས་དེ ་ཡང་བདེན་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཡིན་དུས་དེ་རིང་མང་པོ་ཞིག་བཤད་ན་ཕན་

ཐོགས་མི་འདུག་ཀང་། གང་ལྟར་རང་ཉིད་ཀི་སེམས་ཚོར་གང་ཡོད་པ་དེ་གཅིག་སྟོན་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། དེ་ལྟར་ཡིན་དུས་
ང་ཚོས་འདིའི་ནང་བིས་པ་བཞིན་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་བར་ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་གི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་སོན་འདུན་
དང་། ཁོང་གིས་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་དང་། ཁོང་གིས་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་ལ་རང་ཉིད་ངོས་ནས་ཀང་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་
ཀིས་མིག་དཔེར་ལྟ་རྒྱུ་དང་རེས་འཇུག་བ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརན་པོ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞི་རའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་དབུ་
འཛུགས་སྐབས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་དབུ་འབེད་ཀི་གསུང་བཤད་དང་། དེ་བཞིན་དེའི་རེས་སུ་མྱ་ངན་གུས་
འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་ཁག་ཅིག་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་གི་ཉིན་མོ་འདིའི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་

ཀིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ་དང་ ༤ པ་ ༥ པ་བཅས་ཆ་ཚང་དངོས་གནས་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་
པར་དུ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པའི་ནང་དུ། སྐྱབས་རེ་སྟག་ལུང་རེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་འབེལ་བའི་མྱ་ངན་གུས་འདུད་དེའི་ཐོག་
ལ་རྒྱས་བཞིན་རྒྱས་པ་དཔལ་ལྡན་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀི་སོ་ནས་ཡིད་ཁེངས་པའི་ངང་ནས་
མར་བཀོད་གནང་འདུག་པས་བཀའ་དིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་བཞིན་བོད་ཕི ་ནང་གཉིས་ཀི་ནང་ལ་སྔར་དང་མི་འད་བར་དགུང་ལོ་ཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་གཉིས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་
གནང་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ངས་མང་པོ་ཞུ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་རེས་སུ་ཡི་རངས་
ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་རེས་སུ་བཀའ་མོལ་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རེད། ངས་ད་ལྟ་ཞུ་གི་མིན།

ངས་གོ་སྐབས་འདི་ལེན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སྐུ་ངོ་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀི་མྱ་ངན་གུས་འདུད་

ཀི་རེས་དན་གོས་འཆར་དེ་འདིར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་ཐོག་ལ་རང་གི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ཚོགས་
གཙོ་གཞོན་པའི་འགན་འཁྱེར་བའི་སྐབས་སུ། སྐུ་ངོ་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ད་ལྟ་འདིའི་ནང་དུ་གསལ་བ་ནང་བཞིན་ཚོགས་
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གཙོ་ཐེངས་གཉིས་གནང་བ་རེད། ཐེངས་གཉིས་ཀའི་སྐབས་དེ་ལ་ང་རང་ཡིན་ན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པའི་འགན་ཁུར་མཉམ་དུ་

བེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང། དེ་རིང་ང་རང་ཚོ་དེར་བསད་པའི་སྐབས་དེ་ལ་དཔེར་ན་ང་ཡིན་ན་རྐུབ་བཀག་གི་ཐད་ཀར་ཁོང་
ནམ་རྒྱུན་ཕེབས་ནས་བཞུགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོ་མི་བཞི་བཅུ་ཞེ་གངས་ཀི་ནང་ནས་འོས་བླུགས་ནས་ཚོགས་གཙོ་
ཡར་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ལ་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་གོས་ཚོགས་འདི་མཉམ་དུ་

འཁིད་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་རང་ལ་འོས་བླུགས་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། མ་འཕེན་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་སུ་

ཡིན་ཡང་འད་མཉམ་གི་ཐོག་ནས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ལ། དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་ངས་དངོས་གནས་དང་གནས་ཁོང་
ལ་བསྔགས་བརོད་དུས་རྒྱུན་དུ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ལ། དེ་རིང་འདིར་ཡང་ཞུ་ཡི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་སྔོན་ལ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ནས་
ཕག་བརངས་པས། ང་རང་གི་ངོས་ནས་ཀང་གོ་སྐབས་ཤིག་བངས་ན་བསམ་པ་ཞིག་གོ་བུར་དུ་དན་བྱུང། དེ་ནང་བཞིན་གི་ང་
རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་བོད་ཀི་བདེན་མཐའ་གསལ་བའི་ཆེད་དུ་བོད་དང་རྒྱ་ཐ་དད་ཡིན་པ་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་གསལ་པོ་

འཁོད་ཡོད་པ་ལྟར་རོད་རོག་དེ་རང་གི་ཐོབ་ཐང་རང་བཙན་གཙང་མ་རང་སྒྲུབ་དགོས་ཀི་འདུག་བསམ་མཁན་གི་རིགས་གཅིག་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་བོད་མི འི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཚད་ལྡན་སིད་བྱུས་ང་རང་ཡིན་ནའང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་སིད་བྱུས་གཅིག་
ཡིན། དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དེའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀི་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དེ་རང་བཟང་ཤོས་ཡིན་པ་གཅིག་ལ་ངོས་

འཛིན་བས་ནས་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀི་ཐོག་བོད་ཀི་ར་དོན་སྒྲུབ་ཆེད་ཀི་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་རིང་འདིར་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གོས་ཆོད་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཡིན་སྐབས་སྐུ་ངོ་

ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཚོགས་གཙོ་གནང་བའི་སྐབས་དེ་ལ་ངས་སྐུ་ངོ་ཁོང་ཉིད་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ལ། སྐུ་ངོ་ཡི་ངོས་ནས་སིར་
དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ལ་ངས་ཡང་བཤད་བེད་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ངས་དེ་རིང་འདིར་གོ་སྐབས་འདི་ལེན་
དགོས་དོན་གང་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ལ་འགེལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ལྷག་པར་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་དང་

རྒྱ་གར་བའི་སྐུ་མགོན་ཁ་ཤས་ཀི་ནང་སྐུ་ངོ འ ་ི ཐོག་ནས་བོད་གཞུང་གི་ལྟ་གྲུབ་སིད་བྱུས་དང་། དེ་བཞིན་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་
ལ་འགོ་སྟངས་གང་འད་ཡིན་མིན་ཐོག་འགེལ་བཤད་ཞུ་དུས། ང་རང་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ཁོང་གིས་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ལ་འགེལ་
བཤད་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་སོང་བསམ་པ་དང་། དེ་རིང་གོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདིའི་ནང་དུ་རང་སོ་སོ་འད་པོ་གཅིག་ཡིན་ནའང་

ཕར་བལྟ་དུས་མི་རྣམས་ག་ལེར་རོགས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རང་བཞིན་རེད། ཕལ་ཆེར་སྐུ་ངོ་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ངེད་
གཉིས་གོས་ཚོགས་ཀི་ར་བའི་ནང་དུ་དུས་གཅིག་ལ་མཉམ་དུ་སེབས་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་གི་རྒན་ཤོས་གས་
ལ་བརིས་ནའང་འགིག་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་ནང་ནས་སྐུ་བགེས་པ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སྐུ་ངོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་

ལགས་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་བཅུ་པ་ནས་འདུག བཅུ་གཅིག་ནས་བཟུང་སྟེ་ཕལ་ཆེར་གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་ཡོད་
མཁན་སྐུ་ངོ་ལྷན་དུ་དུས་ཡུན་རིང་ཤོས་ལས་ཀ་བེད་མཁན་དང་དེ་བཞིན་བོད་ཀི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སིག་འཛུགས་ནང་དུ་

ཡིན་ནའང་དབུས་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་སྐུ་ངོ་ལྷན་དུ་ལས་ཀ་བས་པ་བཅས་དེ་རིང་འདིར་གོ་སྐབས་སྟོང་མིན་ཙམ་ལེན་རྒྱུའི་བསམ་
པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང། གོ་སྐབས་གནང་བ་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ཕག་བརང་མཁན་སི་འཐུས་གཉིས་ཡོད། དེའི་རེས་སུ་གོ་སྐབས་ཕུལ་མི་དགོས་པ་ཞུ། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་
ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ་དང་
ཨང་ ༦ པ་གཉིས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་ཕྲན་བུ་ཙམ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ང་རང་
ཆོས་བརྒྱུད་ཀི་སི་འཐུས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་དེང་སང་ང་ཚོ་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་བཤད་སྟངས་ཤིག་གི་ཐོག་

ནས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་དབེ་འབེད་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་མང་པོ་ཞིག་བེད་སོད་གཏོང་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས།

༸སྐྱབས་རེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྟག་ལུང་རེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་མཛད་པ་རླབས་ཆེན་འདི་ཚོ་ང་ཚོའི་རེས་སུ་དན་དགོས་
པ་ཞིག་དང་། ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་ལ་དག་སང་ནོར་བུའི་འོད་ཀིས་བསྐྱངས་སྟངས་གང་འད་མཛད་ཡོད་པ་དང་། བོད་གངས་

ཅན་ཞིང་གི་འདུལ་འཛིན་ཡོངས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། ང་
ཚོས་བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པའི་རྒྱུད་འཛིན་རྣམ་པ་ཚང་མས་རིན་པོ་ཆེ ས་མཛད་པ་
འཕྲིན་ལས་བསྐྱངས་སྟངས་ཐད་ལ་མིག་དཔེ་ལྟ་དགོས་པ་དང་། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་དུས། དེ་རེས་སུ་དན་
པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཉིས་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་གསུངས་ཚར་བ་རེད། དེ་ཚོ་

བསྐྱར་ཟློས་མི་དགོས་པ་བས་ནས། གཙོ་བོ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེར་ཁ་སང་དང་དེ་རིང་གི་ཟ་ངེ་ཟིང་ངེའི་སི་ཚོགས་འདི་ཚོ་ལ་ལྟ་དུས་
དངོས་གནས་ང་ཚོའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སྐུ་གཤེགས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་གིས་ནམ་རྒྱུན་གནང་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་

ན། དངོས་གནས་ཧ་ལས་པའི་གནང་སྟངས་སོགས་རེས་སུ་དན་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། མང་ཆེ་བས་
མཁྱེན་གི་རེད། འདི་ལ་ཕེབས་ཏེ་ལས་ཁུངས་ནང་ཕེབས་པ་ཡིན་ན་ལས་ཁུངས་ནང་ཕག་ལས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་

ནང་དུ་ཕེབས་རྒྱུ་རེད། ནང་དུ་ཕེབས་ན་ཁ་འདོན་དགེ་སྦྱོར་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད། དོན་དུ་ཆོས་སིད་ཟུང་འབེལ་ལམ། ཆོས་དང་ཆབ་
སིད་གཉིས་ཀིས་གནས་སྟངས་མ་གཏོགས་སི་ཚོགས་ཀི་ཟ་ངེ་ཟིང་ངེ་ལ་ཉིན་གཅིག་ཀང་དོ་སང་བེད་ཀི་ཡོད་པའི་ཚོར་སང་
ཞིག་ང་ལ་མེད། ད་ལྟ་འོས་བསྡུའི་སྐབས་དེར་དན་འོས་པ་ཞིག་རེད། ལོ་དགུ་ཙམ་མཉམ་དུ་བསད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སི་

ཚོགས་ནང་དུ་འདེ་ནང་བཞིན་གདོན་ནང་བཞིན་མཐོང་མཁན་ཡང་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། འད་མིན་བཤད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་
རིང་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་དེ་འཁོད་ཡོད་དུས། ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ལ། སྐུ་ངོ་དམ་པ་དེ་སྐུ་

གཤེགས་པ་རེད། རེད་ཀང་ཁོང་གི་དམིགས་འདུན་གཙོ་བོ་དེ་བོད་རང་དབང་རང་བཙན་གཙང་མ་དེ་རེད། དེ་ཡང་ང་ཚོའི་མང་
གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས་གང་ཞིག་ལ་འགལ་ཟླ་གང་ཡང་ཆགས་མེད་པ་གསལ་པོ་གསལ་རང་རེད། དེ་རིང་
ཡང་སྐུ་ངོ་དམ་པ་ཁོང་འདི ར་བཞུགས་མེད་ཅིང་། དེའི་སྐོར་གེང་མཁན་ཞིག་མེད་དུས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་གེང་ཙམ་
བས་ན་དན་སོང་སྙམ་པ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།
སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་དེ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་དང་ ༦ པ་གཉིས་ཐོག་ལ་སོ་སོའ ་ི སེར་གི་བསམ་
ཚུལ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདི། སིར་བཏང་ར་བའི་ཆ་
ནས་འདི་ནང་མཚན་ལྡན་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་རིང་གོས་ཚོགས་འདིའི་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་པ་གཅིག་
ལ། ཉེ་ཆར་བོད་ནང་གི་གླུ་པ་བདུད་བེ་སྐུ་གོངས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འདིར་མྱ་ངན་

གུས་འདུད་ཞུ་དགོས་བསམ་བྱུང་། བོད་ནང་གི་གླུ་པ་བདུད་བེ་ནི་ར་བའི་ཆ་ནས་གླུ་ལེན་མཁན་ཞིག་དང་། གཞས་གཏོང་མཁན།

དམིགས་བསལ་སྐད་ངག་ལ་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་མཁན་ཙམ་མིན་པ། བོད་ཀི་ལ་རྒྱ་དང་བོད་ཀི་མི་རིགས། བོད་
ཀི་བདེ་སྡུག ལྷག་པར་དུ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དད་པའི་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ། གླུ་
ཚིག་གི་ཐོག་ནས་ངག་ལ་གེར་བསད་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད། དམིགས་བསལ་ཉེ་ཆར་ཁོང་

སྐུ་གོངས་པའི་ཁ་ཐུག་དེ་ལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའ ་ི མྱ་ངན་གིས་སྙན་ངག་དང་ཞལ་འདོན་ཐུགས་སོན་

སྐྱབས་འཇུག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ལ་མཚོན་ན་བོད་ནང་ནས་འཚར་ལོང་བྱུང་མཁན་གི་གང་ཟག་ཅིག་ཡིན་དུས། ཁོང་
གི་གླུ་ཚིག་དང་གླུ་ཚིག་གི་ནང་དོན་གི་གཞས་དེས ་སེམས་ཁམས་ལ་དབང་སྒྱུར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན།

དམིགས་བསལ་དེ་རིང་ཁ་སང་བོད་མི་ཁི་མ་འབུམ་གི་སེམས་ཁམས་ལ་གླུ་པ་བདུད་བེས་བངས་བཞག་པའི་ཚིག་དེ་ཚོའི་ནང་
དུ་བོད་ནང་གི་ཆིག་སིལ་དང་བོད་མིའི་བདེ་སྡུག་ཐོག་ནས་སེམས་ཁམས་ལ་དབང་སྒྱུར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་གི་གང་ཟག་
ཅིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེར་ང་ཚོ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འདི་གཞིས་བེས་བོ ད་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་བེད་

མཁན་གི་སིངས་ཆ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། སིངས་ཆ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ངས་བོད་ནང་གི་གླུ་པ་གགས་ཅན་བདུད་
བེའམ་གངས་ལོངས་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ་ཉེ་ཆར་དགོངས་པ་རོགས་པ་དེ་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པའི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག་དང་། དམིགས་བསལ་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ཚིག་ཁ་
ཤས་ཤིག་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་འདུག ར་བའི་ཆ་ནས་སྐུ་ངོ ་ལོ་རྒྱུས་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ནང་དུ་གསལ་པོ་བཀོད་འདུག་པས་
དམིགས་བསལ་ཞུ་དགོས་པ་མི་འདུག ང་ལ་མཚོན་ན། སྐུ་ངོ་དང་འབེལ་འདིས་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་ནང་

ཕག་སེལ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་སི་འཐུས་བས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། མི་གཤིས་བཟང་པོ། རང་ཚུགས་བརན་
པོ། ལྷག་བསམ་ཆེན་པོ། ལ་རྒྱ་ཆེན་པོ། སེམས་ཤུགས་ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཞིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་

བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡིད་ཆེས་དང་བསྔགས་བརོད་བེད་འོས་པའི་གང་ཟག་ཅིག་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ཐོག་ནས་ཉེ་ཆར་སྐུ་
གོངས་པའི་ཁ་ཐུག་དེར་ང་རང་སེར་ངོས་ནས་བོ་ཕམ་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་ག་རེ་བྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྐུ་ངོ་དམ་པ་ཁོང་གི་སྐུ་

ཕུང་གཟིམ་ཤག་ལ་ཞག་གསུམ་འཇོག་སྐབས། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་མི་གཅིག་ཀང་ཕེབས་མ་བྱུང་། ངས་དེར་ཧ་
ལས་པའི་བོ་ཕམ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོ་བོད་མི་མང་གི་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།
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མི་ལོ་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུའི་རིང་ལ་བོད་སིའི་ར་དོན་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་བའི་གནད་འགག་ཅན་གི་མཐོ་རིམ་མི་ས་གལ་ཆེན་
པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཞིག་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོངས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ར་བ་འདིའི་ནང་དགོངས་པ་རོགས་ཡོང་

དུས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་། སེར་གི་ཐོག་ནས་རེད། གཞུང་གི་ཐོག་ནས་རེད། གང་ལྟར་གཟིམ་ཤག་ཏུ་མི་གཅིག་ཕེབས་

མ་ཐུབ་པ་དེ་ལ་ཧ་ལས་པའི་བོ་ཕམ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་སྐུ་ངོ་དམ་པ་དགོངས་པ་རོགས་པ་རེད། སིར་
བཏང་མི་སུ་ཡིན་རུང་སྐྱེས་པའི་རེས་སུ་ཤི་དགོས་པ་འཇིག་རེན་གི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཧ་ལས་དགོས་པ་ཞིག་

མི་འདུག ཡིན་ནའང་སྐུ་ངོ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཡག་ས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་གཟིམ་ཤག་ནང་དུ་དགོངས་པ་རོགས་པ་རེད། ལྷོད་ལྷོད་
ངང་དགོངས་པ་རོགས་པ་རེད། སྡུག་ས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་གི་མཐོ་རིམ་མི་ས་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་སྐུ་ངོ་

དམ་པའི་ཚེ་སོག་དེ་རེད་ཆས་ལ་བཟོས་སོང་བསམ་པའི་ཚོར་བ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ལ་ཧ་ལས་པའི་
བོ་ཕམ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་སྐུ་ངོ་དམ་པ་དེ་ཉིད་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི ་ནང་བཞུགས་མེད་པ་ཡིན་དུས།

ཁོང་གིས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ཐུགས་ཀི་རེ་བ་ཆེ་ཤོས་དེ་བོད་རང་བཙན་ཟེར་བ་དེ་རེད། བོད་
རང་བཙན་ཆེད་སྐུ་ཚེ་གཅིག་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་ཞིག་དང་། དེ་ཡང་ལངས་ཕོགས་བརན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་
བཞག་པའི་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས། གོས་ཚོགས་ཀི་སིངས་ཆ་འདིའི་ཐོག་ཏུ་སྐུ་ངོ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ལ་མྱ་ངན་གུས་

བཏུད་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་གཅིག ཁོང་གི་ཐུགས་ཀི་བཞེད་དགོངས་བོད་རང་བཙན་དེ་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་ཐོབ་པ་དང་། སྐུ་ངོ་
དམ་པ་དེ་ཉིད་བོད་གངས་ཅན་གི་ཞིང་དུ་སར་ཡང་སྐྱེ་བ་བཞེས་ནས་བོད་རང་བཙན་ཐོག་ལ་ཞབས་འདེགས་རླབས་ཆེན་བསྒྲུབ་
ཐུབ་པའི་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་ཤོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་རེད། འདི་ལ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་
བ་ཡིན། མྱ་ངན་གུས་བཏུད་ང་ཚོས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཆབ་སིད་ལ་བསྒྱུར་བ་འད་

ཆགས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་བསྔགས་བརོད་ཀི་ཚུལ་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་དམ། གང་གི་ཚུལ་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་མེད་ཞུས་ཁག་པོ་ཆགས་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། མི་གཅིག་གི་མི་ཚེའི་ནང་དུ་ལེགས་པའི་ཆ་ཡོང་གི་རེད་ལ་ཞན་པའི་ཆའང་ཡོང་གི་རེད། སྐབས་དང་དུས་སོ་སོ་ལ་
གནས་སྟངས་མི་འད་བ་ཡོང་གི་རེད། འདས་གོངས་ཕིན་པའི་སྐབས་སུ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ནང་དུ་ལེགས་པའི་ཆ་ལ་བསྟོད་

བསྔགས་ཞུ་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་དུས། གོང་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཁ་ཤས་ཤིག་དང་། གོས་ཚོགས་

འདི་དང་འབེལ་བ། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱབ་པ་དེ་

འད་བྱུང་སོང་། དེ་ནི་སྐབས་དང་དུས་སོ་སོར་གང་བྱུང་བ་དེ་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་འདིའི་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པོར་སྐུ་
ལས་བསྐྱོན་པ་དེ་ལ་ང་ཚོས་རེས་དན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ཡིག་ཆ་

ཨང་ ༣ པ་དང་ ༤།༥།༦ དེ་རྣམས་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཐོག་ནས་དུས་ཡུན་སྐར་མ་གཅིག་རིང་ལ་ངག་བཅད་མྱ་
ངན་གུས་འདུད་ཞུ་རོགས་གནང་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངག་བཅད་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་ལས་རིམ་གྲུབ་ཟིན་པ་ཡིན། བཞུགས་
17

གདན་འཇགས་རོགས་གནང་། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དྲུག་པ། བོད་ནང་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོ ད་གོས་
འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།

སི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ།

༄༅། །གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སྔོན་གེང་།

རྒྱ་ནག་དམར་པོའ ་ི སིད་གཞུང་གིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བེད་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་མི་ལོ་ ༦༧ ཙམ་ཕིན་ཟིན་

པའི་དུས་ཡུན་དེ་དག་ནང་བོད་མི་ས་ཡ་གཅིག་བརྒལ་བ་དུས་མིན་རེན་འདས་སུ་བཏང་བ་དང། བོད་མིས་སོག་ལས་གཅེས་
པར་འཛིན་པའི་ཆོས་ཀི་བསྟི་གནས་དགོན་སེ་དྲུག་སྟོང་ལྷག་ཙམ་ར་གཏོར་གིས་མཚོན་བོད་ཀི་སོད་བཅུད་ཡོངས་ལ་གཏོར་

སྐྱོན་སྔར་མ་གགས་པ་བས་པས་མ་ཚད། བོད་མི་རིགས་ཀི་ངོ་བོ་མཚོན་བེད་བོད་མིའི་ཆོས་དང། རིག་གཞུང། སྐད་ཡིག་
སོགས་ར་མེད་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་བོད་ཡུལ་འདི་ཡང་རྒྱ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་
སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་བཞིན་པའི་འོག་བོད་ཀི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ངང་གནས་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀིས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་ས་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཞི་རྒོལ་

གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་གིས་དག་གནོན་དམར་གསོད་དང། བཙོན་འཇུག་བཀག་ཉར། བཙན་འཁིད་མནར་གཅོད། རྡུང་རེག་ཚད་
ལས་འདས་པ་ལག་བསྟར་བས་ཏེ། རྒྱ་དམར་གི་གདུག་རྩུབ་མཁེགས་འཛིན་གི་སིད་བྱུས་དེ་དག་འོག་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་

རྣམས་དམྱལ་བ་མི་ཡུལ་དུ་འཕོས་པ་ལྟ་བུའི་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་དང་། འཇིགས་སང་དངངས་སྐྲག་ཉིན་འཁྱོལ་ནའང་མཚན་
མི་འཁྱོལ་བའི་གནས་སྟངས་འོག་འཚོ་གནས་དང་བཟོད་ཐབས་ཡོངས་སུ་བལ་ཏེ། ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གེན་ལངས་ཀི་ལས་འགུལ་

གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་ཀིས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སེལ་དགོས་བྱུང་ཡོད། ལྷག་པར་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦

ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་བོད་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ཉག་རོང་རོང་མཚོ་ཁ་ཨརྱ་གིང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་
ལགས་ཀིས་བོད་མིའི་ར་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་སྟེ་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པའི་བར་དངོས་སུ་ཤེས་རོགས་
ར་འཕྲོད་བྱུང་བར་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་མི་གངས་ ༡༤༣ ཆགས་ཡོད།

བོད་མི་བཙན་བོལ་བ་རྣམས་ཀིས་ཀང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་བཙན་བཟུང་བས་པ་དང་། བོད་ཐོག་དག་གནོན་མཁེགས་

འཛིན་གི་སིད་བྱུས་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་རྣམ་མང་རྒྱུན་མཐུད་དང། ལྷག་པར་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཞི་རྒོལ་གནང་

མཁན་གང་ཙམ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་ལྟར། ཉེ་བའི་སྔོན་ལ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་མོའང་མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གི་འཛིན་རིམ་
བཅུ་པའི་སོབ་མ་རོ་རེ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་བོད་མིའི་ར་དོན་ཆེད་རང་དབང་གི་འབོད་ས་དང་བཅས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་

གནང་ཡོད་པ་བཅས་འདི་དག་གིས་གཞིས་བེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་མངོན་འདོད་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ་དང། དེ་ཡང་ཇི་སིད་བོད་
དོན་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་ནམ་ཡང་བོད་དོན་འདི་འདོར་མི་སིད་པའི་རྣམ་པ་གསལ་པོར་མངོན་བཞིན་ཡོད།
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དེ་ཡང་གཞིས་བེས་གཉིས་སུ་གནས་པའི་བོད་མི་རྣམས་ཀི་མངོན་འདོད་དང། ལྷག་པར་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་

གནང་མཁན་ཁོང་རྣམ་པའི་དགོས་འདུན་གཙོ་བོ་ནི་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རང་ཡུལ་བོད་གངས་ཅན་
ལོངས་སུ་གང་མྱུར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་ཐུབ་པ་དང། བོད་མིར་རང་དབང་དགོས་པ་དེ་ཡིན། འོན་ཀང་ད་ཕན་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་གཞིས་ལུས་བོད་མིའི་ལུགས་མཐུན་གི ་དགོས་འདུན་ནམ་མངོན་འདོད་རྣམས་ལ་ཉན་འཇོག་བ་རྒྱུ་ལྟ་ཞོག དག་གནོན་
དང། བཙན་ཤེད་ཀི་སིད་བྱུས་ངན་པ་རག་ཏུ་ལག་བསྟར་གིས་བོད་ས་ཡོངས་སུ་མཁན་བ་དགེ་བཤེས་དང། གྲྭ་བཙུན། རོམ་པ་
པོ་དང་སྒྱུ་རལ་བ། ལས་བེད་དང་སོབ་ཕྲུག ཞིང་འབོག་མང་ཚོགས་དཀྱུས་མ་ལ་སོགས་པའི་ཞི་བའི་སོ་ནས་དགོས་འདུན་གི་
འབོད་ས་བཏོན་པར་སི་བདེ་དང་དག་ཆས་ཉེན་རོག་དམག་དཔུང་ཟེར་བས་འཕྲལ་མར་འབུར་བཅོམ་བེད་རང་གིས་བོད་མིའི་

གཞི་རའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརལ་བཤིག་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་ཡོད། ལྷག་པར་གཡོ་སྒྱུའི་བ་ཐབས་དང་བཤད་ཐབས་
ཡོངས་སུ་རོགས་ཏེ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་ཞི་ རྒོལ་གི་འབྱུང་རེན་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང།
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་སོགས་ཕི་ཕོགས་ནས་སྐུལ་སོང་བས་ཚུལ་གི་བསྙོན་དཀྲི་བས་ཡོད།

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱལ་སིའི་གཞུང་

དང་། སེ་ཚན་ཁག་བཅས་ལ་གཞིས་བེས་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་དང། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སི་དང་། བེ་བག་རྒྱའི་
བཙན་འོག་ཏུ་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་མྱོང་བཞིན་པའི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལས་འཕྲལ་ནས་མྱུར་དུ་གོལ་

བའི་སད་རྒྱལ་སིའི་ཁྱོན་དུ་ཞུ་འབོད་སོགས་ལས་འགུལ་གི་རྣམ་པ་འད་མིན་ས་ཚོགས་རིམ་པར་སེལ་དང་སེལ་མུས་རྣམས་ལ་
རྒྱལ་སིའི་ཁྱོན་ནས་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་བོད་དོན་ཐོག་གཞུང་འབེལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དང། བསགས་

གཏམ་སེལ་བ། སེམས་འཚབ་ཡོད་པའི་གཏམ་བཤད་གནང་བས་མཚོན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ནང་དུ་དམ་དག་ཅན་གི་སིད་

བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་དང། བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་སེལ་ཆེད་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་
སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གོས་མོལ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཤུགས་ཆེ་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད།

རྒྱ་གཞུང་གི་སྟངས་འཛིན་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་ཆུང་སིད་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་པའི་བོད་མིའི་

ཆབ་སིད་བཙོན་པ་མང་པོ་ཞིག་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་མེད་པ་དང། བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་སྡུག་
སྦྱོང་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་འདས་པ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པའི་ཐོག་འདས་གོངས་སུ་འགོ་བའང་མང་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད། དེ་

ཡང་བོད་ཀི་གགས་ཅན་བཙོན་པ་ལི་ཐང་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རི ན་པོ་ཆེ་བཙོན་ཁང་ནང་ལ་གོ་བུར་དུ་དགོངས་པ་
རོགས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ནི་དཔེ་མཚོན་གསལ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། བོད་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང། མང་གཙོ་

འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ ་ི ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོའ ་ི ནང། བཙོན་ཁང་ནང་ཡོད་བཞིན་པའི་བོད་མི འི་ཆབ་སིད་
བཙོན་པ་མི་གངས་ ༢༠༨༡ ཡོད་པ་དང། དེའི་ཁོངས་སུ་གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༩༦༧ ཡོད་པ། ༢༠༡༥ ལོ་གཅིག་པུར་ཁིམས་ཆད་
བཏང་སྟེ་བཙོན་འཇུག་བས་པ་མི་གངས་ ༦༨ བཅས་བྱུང་ཡོད་འདུག་པ་དང། ད་དུང་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་སོགས་ཤེས་

རོགས་མ་ཐུབ་པ་ཇི་སྙེད་ཡོད་གནས་གསལ་འདུག དམིགས་བསལ་འདས་ལོའ ་ི ནང་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སི་དང་།
བེ་བག་ཏུ་བོད་ནང་གི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་ལ་ཡར་རྒྱས་ར་བ་ནས་ཕིན་མེད་པ་མ་ཟད། སེམས་འཚབ་སྐྱེ་གཞི་ཆེ་རུ་འགོ་
སྐོར་རྒྱལ་སིའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་སེ་མང་པོའ ་ི སྙན་ཐོའ ་ི ནང་བཀོད་ཐོན་བྱུང་ཡོད་ལ། ཨ་རིར་རེན་གཞི་བས་པའི་
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རང་དབང་ཁང་པས་ Freedom House འཛམ་གིང་གི་རང་དབང་ཞེས་པའི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་བཏོན་པའི་ནང། བོད་ནི་
འཛམ་གིང་ནང་ཆབ་སིད་ཐོབ་ཐང་དང། སི་དམངས་རང་དབང་ལ་བརི་འཇོག་མེད་པའི་ལུང་པ་སྡུག་ཤོས་གཉིས་པར་བཞག་
ཡོད་པ་དེ་ནས་ཀང་ཚོད་དཔག་བེད་ཐུབ།

ད་སྐབས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་ས་ཁྱོན་གང་ས་ནས་ཉིན་རེ་བཞིན་བོད་མིར་དམ་དག་ཅི་ཆེ་བེད་བཞིན་པ་དང།

ཆེས་ཉེན་ཚབས་ཆེ་གས་ཤིག་ལ་ཁམས་འབི་རུ་རོང་ཁོངས་སུ་སེ་ཚན་མི་འད་བའི་བཀའ་རྒྱ་ཟེར་བ་འད་མིན་མང་པོ་བཟོས་དང་
བཟོ་བཞིན་ཡོད་པས་ཧ་ཅང་དམ་དག་ཆེ་བའི་ས་གནས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།

དེ་བཞིན་འདས་པའི་ལོ་གཅིག་ལྷག་རིང་ནང་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་མང་པོ་ཞིག་ཁེར་རྒྱུག་གིས་ཁོམ་གཞུང་དུ་ཐོན་ནས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་འཕར་ཏེ་སྐད་འབོད་གནང་མ་ཐག་འཛིན་བཟུང་བཙན་འཁིད་ཀིས་གར་

ཡོད་ཤེས་རོགས་མེད་པར་འགྱུར་བཞིན་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ མདོ་སད་རྔ་པ་རོང་རྨེའུ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོའི་རུ་ཆེན་
དང་པོའ ་ི ནང་བུད་མེད་མང་དགའ་ལགས་ཀི་གནས་སྟངས་ད་ཆ་གང་ཡང་ཤེས་རོགས་མེད་པ་གྱུར་བ་བཅས་ནས་ར་འཕྲོད་བེད་

ཐུབ། དེ་ལྟར་བོད་མིར་ཆོས་དད་དང་། སྨྲ་བརོད། འགོ་སོད་ཀི་རང་དབང་བཅས་མེད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གཞུང་གིས་ས་གནས་དེ་
དག་ལ་དམག་མི་དང། ཉེན་རོག་པ་སྔར་ལས་མང་བ་འགེམས་འཇོག་གིས་ཧ་ཅང་དམ་དག་དང་ལྟ་སྲུང་ནན་པོ་བེད་བཞིན་ཡོད།

བོད་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐད་སྔོན་ནས་དམ་བསགས་ཅི་ཆེ་ཡོད་བཞིན་པའི་ཐོག ཉེ་ཆར་བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་

དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་ཁན་ཆོན་གོ་ཡིས་བོད་རིགས་ལས་བེད་པ་ལོག་ཏུ་ཆོས་དད་བེད་མཁན་དང་ " ཏཱ་ལའི་རུ་
ཚོགས་ " ཀི་རེས་འཇུག་པ་ངོ་རགས་བཟུང་སྟེ་ཚབས་ཆེའི་ཉེས་པ་གཏོང་དགོས་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་
བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སྤྲུལ་སྐུ་འཚོལ་བཤེར་མ་ལག་ཟེར་བའི་ད་རྒྱ་ཆེད་གཏོང་བས་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་འཛིན་མི་ས་ཀྲུའུ་ཝེ་ཆུན་
གིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཡང་སིད་སྐོར་ཐག་གཅོད་བེད་དབང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་ཚུལ་ཧམ་
བཤད་བས་ཡོད། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡ ལ་སྤྲུལ་སྐུའི ་ངོས་འཛིན་བེད་ཐབས་ཀི ་ཡིག་ཆ་གཏན་
འབེབས་ལག་བསྟར་བས་པ་ལྟ་བུའི་བོད་ཀི་ཐུན་མིན་སོལ་རྒྱུན་གི་ལམ་སོལ་དང་འབེལ་བའི་ཆོས་དང། རིག་གཞུང། སྐད་

ཡིག གོམ་སོལ་དང་བཅས་པ་ར་བརླག་ཏུ་གཏོང་བའི་དམིགས་བསལ་སིད་བྱུས་ངན་པ་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་ཆེད་ར་འཛིན་
ཡིག་ཆ་མང་པོ་གཏན་འབེབས་སོགས་འཆར་གཞི་དང་ལྡན་པའི་ངང་བེད་བཞིན་པ་ཤེས་རོགས་ར་འཕྲོད་གསལ་པོ་ཡོང་བཞིན་
ཡོད།

བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་ནི་ཆབ་སིད་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་མེད་ནའང། རང་བྱུང་གི་འཚོ་གནས་

སོག་ཆགས་སེམས་ཅན་གཞན་དང། ལྷག་པར་མི་འབོར་དུང་ཕྱུར་མང་པོའ ་ི ཚེ་སོག་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་པའི་གཙང་

པོ་དང་། རི་བོ། སང་ལོངས། ཤིང་ནགས། མཚོ་དང་མཚེའུ་སོགས་རང་བྱུང་གི་བཀོད་པ་དོ་མཉམ་ཞིང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་དེ་
དག་ལ་སྔར་ལས་གཅེས་སས་བེད་དགོས་ངེས་ཀང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་གཙང་པོ་རྣམས་བཀག་བསྐྱིལ་དང་། རི་
བོ་རྣམས་ནས་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན། ཤིང་ནགས་གཅོད་འབེག མཚོ་དང་མཚེའུ་སོགས་ལ་གོག་ཆས་གསར་འཛུགས། སང་

ལོངས་ངོས་སུ་ལགས་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་བཅས་ཀིས་ད་ཆ་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་སོང་སྟེ་ཡ་
ང་བའི་གནས་སུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད།
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རྒྱ་གཞུང་གིས་དིལ་བསགས་ཡིག་ཆ་རྣམས་སུ་བོད་ལ་འགོ་འདུག་གི་རང་དབང་དང། དེ་བཞིན་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག

ཁོར་ཡུག་སོགས་ལ་ཡར་རྒྱས་བཏང་དང་གཏོང་འཆར་བཅས་གསལ་བའི་བོད་དང་འབེལ་བའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ ་ི དེབ་ཟེར་བ་
སྔ་ཕིར་དེབ་གངས་ ༡༣ ཙམ་བཏོན་ཡོད་པ་དང་། བོད་ཀི་ལས་དོན་སྐོར་གི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཟེར་བ་ཐེངས་དྲུག་ཙམ་
ཚོགས་ཡོད་པ་སོགས་མིང་རིག་དོན་སྟོང་ཤ་སྟག་གི་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་དང་། བོད་དང་རྒྱ་ནག་བཅས་ནང་མགོ་སྐོར་གཡོ་

ཐབས་ཁོ་ན་བེད་པ་ལས། དོན་དངོས་སུ་བོད་མི་རྣམས་ཀི་དད་འདུན་རེ་གཅིག་ཏུ་ཞུ་ཡུལ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཙམ་ཡང་སིག་གཤོམ་མི་ཆོག་པ་དང། དགོན་སེ་དང་གོང་ཚོ་ཁག་ལ་བཅའ་སོད་ལས་དོན་རུ་ཁག་
ཟེར་བ་གཏན་འཇོག་གིས་ཆོས་ཕོགས་དང་འཇིག་རེན་གི་བ་བཞག་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་ཚོད་འཛིན་དང་བལྟ་རོག་དོ་ནན་བས་ཏེ་

གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་རྣམས་ཀི་འགོ་འདུག་སོད་གསུམ་ལ་བཀག་སོམ་གིས་ཉེས་ཅན་བཀག་ཉར་བེད་སའི་བཙོན་ར་ལྟ་བུ་
ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་སོགས་བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་དཀའ་སྡུག་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཇེ་ཆེར་འགོ་དང་འགོ་བཞིན་པ་བཅས་ལ་
གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་རྒྱུ་དུས་ཀི་དགོས་མཁོ་གལ་ཆེར་མཐོང།
གོས་ཆོད།
༡།

བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་

དང་། དེ་བཞིན་བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་ཀི་འཐབ་རོད་ཆེད་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙོན་འོག་ཏུ་དཀའ་སྡུག་མྱངས་དང་མྱོང་
བཞིན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོའི་སྙིང་སྟོབས་ལ་རེས་སུ་ཡི་རངས་དང་སགས། ཁོང་རྣམ་པའི་ཤུལ་
ལུས་ནང་མི་ཉེ་འབེལ་སོགས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དང་འབེལ་ཐུགས་གསོའ ་ི འཚམས་འདི་དང་། འདས་

གོངས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་འཕགས་མཆོག་ཕག་ན་པདྨོས་རེས་སུ་བཟུང་ནས་སར་ཡང་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་གི་ཞིང་དུ་
རང་དབང་བདེ་སྐྱིད་ཀི་ཉི་མ་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་ཤར་ནས་དེར་སྐྱེ་བ། རྒྱའི་དམ་དག་བཀག་བསྐྱིལ་འོག་སྡུག་སྦྱོང་མནར་
༢།

གཅོད་མྱོང་བཞིན་པ་རྣམས་མགོགས་མྱུར་གོད་བཀྲོལ་ཡོང་བའི་སོན་འདུན་ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ།

དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏཱ་ལ་སྐྱེ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་དང་
འབེལ་འདིས་བེད་མཁན་ཡོད་མེད་ཀང་བརད་གཅོད་དགོས་སྐོར་ཟེར་བ་སོགས་དང་། ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་

བག་མགོ་རོང་ཟེར་བ་སོགས་ལའང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སིག་གཤོམ་བེད་མི་ཆོག་པའི་ དམ་བསགས་ཆེ་རུ་

བཏང་བ། དེ་བཞིན་སྐུ་ཡི་ཞབས་རིམ་སྒྲུབ་པ་ཚུན་ཆད་ལ་ཉེས་འཛུགས་ཀིས་བཀག་སོམ་བེད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ཡང་
ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུ་ཡི་ཡང་སིད་ཕེབས་ཕོགས་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཐེ་བྱུས་ཀི་ཐོབ་ཐང་

ཡོད་ལུགས་སོགས་རང་ཚིག་སྔ་ཕི་འགལ་བའི་བེད་ཕོགས་འདི་རིགས་དང་། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་སྤྲུལ་སྐུ་
འཚོལ་བཤེར་མ་ལག་ཟེར་བའི་ད་རྒྱ་ཆེད་བཟོས་བས་པ་སོགས་ལ་ང་ཚོས་ནམ་ཡང་ངོས་ལེན་བ་ཐབས་མེད་ལ། སི་
ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སིད་ཕེབས་ཕོགས་དང་འབེལ་བའི་སྐོར་ལ་བོད་ཀི་

ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པའི་སྐབས་ཁ་གསལ་བཟོ་
གནང་ཟིན་པ་ལྟར་ལས་གཞན་སུ་ལའང་ཐེ་བྱུས་བ་དབང་མེད་པའི་བར་སྟོན་ནན་ཏན་བ་རྒྱུ་ཡིན།
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༣།

རྒྱ་གཞུང་གི་ངག་ལམ་ནས་མེས་རྒྱལ་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པོ་ཟེར་བ་བརོད་བཞིན་ཡོད་ཀང་དོན་དུ་བོད་ཀི་སོད་བཅུད་ལ་

བཤུ་གཞོག་གིས་མི་སེར་སེལ་ཡུལ་དུ་སྒྱུར་བ་དང་། མི་རིགས་དབེ་འབེད། དཔལ་འབོར་དབེ་འབེད། སྐད་ཡིག་ལ་
ཁྱད་གསོད། ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བཞིན་པ་བཅས་མྱུར་དུ་མཚམས་འཇོག་གིས་བེད་ཕོགས་དེ་དག་ལ་

བསྐྱར་ཞིབ་ཀིས་འད་མཉམ་དང་། དང་བདེན་གི་ཐག་གཅོད་དམ་སིད་བྱུས་ཤིག་གཏན་འབེབས་ལག་བསྟར་བ་དགོས་
༤།

པའི་ནན་སྐུལ་བ་རྒྱུ།

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་བརྒྱུད་བོད་དོན་ཞི་འགིག་ཡོང་ཐབས་ལ་མུ་མཐུད་
འབད་བརོན་བེད་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁིད་ཚོས་ཀང་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀིས་བོད་རྒྱ་གཉིས་དབར་
ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་ལས་དོན་ཞིག་བསྒྲུབ་འཆར་ཡོད་ཚེ་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་

སིད་བྱུས་དེ་དག་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་ཡོང་ཆེད་བོད་རྒྱ་གཉིས་དབར་འབེལ་མོལ་གི་ལས་དོན་འཕྲལ་དུ་འགོ ་
༥།

འཛུགས་བ་དགོས།

ད་ཕན་རྒྱལ་སིའི་སིད་གཞུང་ཁག་ནས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ལ་བོ་འཚབ་དང་། བོད་མིར་གདུང་
སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ་དང་། གོས་ཚོགས་ནང་གོས་ཆོད་བཞག་པ། དེ་བཞིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཚོགས་པ་དང་། རྒྱལ་སིའི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སེ་ཁག རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་ལས་འགུལ་གི་ཚོགས་པ་
ཁག དང་བདེན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྐྱེ་བོ་སེར་བཅས་ཡོངས་ཀིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་རྣམ་པ་ཅི་རིགས་ཀི་སོ་

ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གི་ལས་འགུལ་ས་ཚོགས་སེལ་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་བ་དང་སགས། ད་དུང་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་
གསལ་ཐབས་སི་དང་། ལྷག་པར་དེང་སྐབས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་དཀའ་ངལ་རྣམས་འཕྲལ་ནས་མྱུར་དུ་སེལ་བའི་

བདེན་རྒྱབ་དཔུང་རོགས་སྔར་བཞིན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། སྔ་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་སྐུ་ཚབ་

ཚོགས་པ་དང་། འཇར་མན་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་བཅས་བོད་ནང་གཟིགས་ཞིབ་སད་ཆེད་
ཕེབས་གནང་དོན་བཞིན་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གཟིགས་ཞིབ་གནང་རྒྱུར་ཕན་རླབས་བྱུང་ཡོད་པ་

དང་། ད་དུང་དེ་ལྟ་བུའི་སྐུ་ཚབ་རིགས་གང་མང་ཕེབས་ཐབས་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། ལྷག་པར་འཛམ་གིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་ནས་ཀང་བོད་ནང་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ལ་རོག་ཞིབ་ཆེ ད་འཕྲལ་ནས་མྱུར་དུ་སྐུ་ཚབ་བསྐོ་གཏོང་ཡོང་བའི་
འབོད་བསྐུལ་བསྐྱར་ནན་དུ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་སི་མོས་གོས་ཆོད་དུ།

བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས།
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སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡིན། དེ་རིང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢།༣༠ བར་དུ་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ལྷག་པ་དེ་
དག་སང་ཉིན་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།

སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ ད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ་དང་
འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་བསམ་འཆར་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་དེ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར་ན། ༸གོང་ས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེས་ག་རེ་གསུང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དོན་གི་བདག་པོ་གཞིས་ལུས་བོད་མི་རྣམས་ཡིན་ཟེར་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་

གསུང་པའི་རྒྱབ་ལོངས་ལས་དངོས་འབེལ་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ ་ི བཙན་གནོན་དང་དག་གནོན་གི་ཤུགས་རེན་འོག་བསད་ཡོད་པ་
ཡིན་ཡང་བོད་རིགས་གཞིས་ལུས་ཀི་ཤ་ཁག་གདུང་རྒྱུད་གཅིག་པའི་སྤུན་ཟླ་དེ་ཚོ་ཡིས་གནང་ལུགས་གནང་སྟངས་དེ་དག་ཧང་

སངས་ཧོན་འཐོར་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ལ་མིག་དཔེ་དེ་འད་བསྟན་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ངས་གཞི ས་ལུས་
སྤུན་ཟླ་རྣམས་ལ་བསྔགས་བརོད་གསུམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པོ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། གཞིས་ལུས་བོད་མི་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀིས་ག་རེ་
གནང་གི་འདུག་ཟེར་ན། སོ་སོ་ཡི་དད་པ་དང་འདུན་པ། ལ་རྒྱ་འཛིན་སྟངས་ནི་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་ནང་བཞི ན་ས་བརན་འགྱུར་མེད་
ཆགས་བསད་འདུག དེ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཆེན་པོ་ཡོད། རྒྱ་མིའི་བཙན་གནོན་འོག་དག་པོ་བེད་ཀི་ཡོད་མོད། ད་དུང་ཁོང་ཚོ་དེ་
འད་གནང་གི་འདུག་པས་དེ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཚད་མཐོ་པོ་ཡོད། གཉིས་པ་དེ་མཐུན་ལམ་རོག་ར་གཅིག་སིལ་གི་སྐོར་ལ་

ཡིན། མཐུན་སིལ་རོག་ར་གཅིག་སིལ་གི་སྐོར་ལ་དངོས་འབེལ་བོད་ནང་བཞིན་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གི་སྤུན་ཟླ་དབར་
མཐུན་སིལ་འོ་ཆུ་གཅིག་འདེས་བེད་སྟངས་དེ་ལ། ང་ཚོ་དངོས་གནས་ཧ་ལས་ཧོན་འཐོར་ཡས་དེ་འད་རེད་འདུག ང་རང་བོད་པ་
ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་བསྔགས་བརོད་ཚད་མཐོ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གསུམ་པ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། བོད་ཀི་སྐད་དང་རིག་གཞུང་
ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད། ཤ་དང་རུས་པ་བོད་པ་ཡིན་པའི་བོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀིས་ཛ་དག་གི་གནས་
སྟངས་དེ་ཧ་གོ་བསད་ཡོད། ཧ་གོ་བའི་རྨང་གཞི་ཐོག་ལ་བོད་ནང་གི་བོད་མི་དེ་ཚོས་དངོས་འབེལ་དང་འབེལ་གི་ཛ་དག་གི་

གནས་སྟངས་འོག་ལུས་པའི་ང་ཚོའི་སྐད་དང་ཡི་གེ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྨང་ནས་གསོ་བཞིན་ཡོད། ཁོང་ཚོའི་བེད་ལུགས་

བེད་སྟངས་དང་གནང་སྟངས་སོགས་ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་བར་ལ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ན། སིད་སྐྱོང་དང་
སི་འཐུས་ཀི་འོས་འགན་དང་འབེལ་བའི་ང་ཚོའི་ཡུལ་གར་ནང་ལ་བོ་ཕམ་ཆེན་མོ་གསུམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན ། ཆོགས་གཙོས་ད་ལྟ་

གསུངས་པ་རེད། དེའི་སང་ལ་མ་བཤད་ན་ཡག་ཡོད། བཙུམ་བསད་དགོས་པ་རེད་བཟོ་འད་གསུང་སོང་། བཙུམ་ཐུབ་ས་མ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཀིལ་འཁོར་འདིའི་ནང་ལོགས་སུ་ང་ཚོས་བཙུམ་ནས་བསད་ཚེ་སི་ཚོགས་ནང་ལོགས་ལ་ཟང་ཟིང་དང་ལང་

ལིང་ཚང་མ་བཟོས་ཚར་བ་རེད། ང་ཚོ་བོད་ལ་གཏམ་དཔེ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཤ་མ་ཟ་ཟེར་མཁན་བ་མ་རེད། ཤ་རོག་ཚོས་རྒྱག་
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མཁན་བ་མ་རེད་ཟེར་བ་ལྟར་ཚང་མ་ཡིས་བས་ཚར་བའི་ རེས་ལ་ང་ཚོ་འདི་ལ་བཙུམ་ཐུབ་ས་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཧ་གོ་
སོང་ངམ། དེ་ཞུས་པ་མ་ཟད་ངས་བོ་ཕམ་ཆེན་པོ་གསུམ་ག་རེ་ཡིན་ཟེར་ན། དང་པོ། སིད་སྐྱོང་འོས་མིའི་བགོ་གེང་ནང་ལོགས་
ནས།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་སྐར་མ་གཅིག ངས་བཙུམས་ནས་བསད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་མེད། བཀའ་མོལ་གསུང་
སྟངས་དེ་ཏོག་ཙམ་གུས་ཞབས་ཡོད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་ལོགས་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་
རེད། ཁ་སང་༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད། སྐར་མ་གཅིག་བཞུགས་རོགས་གནང་། ཁ་སང་
སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཚུར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ད་ལྟའི་སིད་སྐྱོང་ལས་ཐོག་བོ་

བཟང་སེང་གེ་ལགས་དང་། ང་འདིར་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཐོག་སིད་སྐྱོང་འོས་མི ་གཉིས་ཀར་གི་ལག་པ་༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་
ཆེས་ཕག་འཇུས་གནང་ནས། ཁྱེད་རང་གཉིས་ཀི་ boxing དེ་གང་འད་འགོ་ཡི་འདུག་གསུངས་པ་རེད། ང་ཚོ་ཆོས་བེད་

མཁན་ཞིག་ཡིན་རུང་རོད་པ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད། རོད་པ་བརྒྱབ་པའི་རེས་ལ་ཚར་བ་ཡིན་པས་གཙང་མ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་
ཨ་མི་རི་ཀའི་མང་གཙོ་ནང་ལའང་རོད་པ་རྒྱག་གི་འདུག ཁྱེད་རང་གཉིས་འདི་ལ་ཡིན་ཡང་རོད་པ་བརྒྱབ་པའི་རེས་ལ་གཙང་མ་

བོས། ཁྱེད་རང་གཉིས་ཀ་ལ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་སིལ་རྒྱུའི་ལས་འགན་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་པ་རེད། དེ་
ཡིན་ཙང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཚོགས་གཙོས་བཤད་པ་དེ་གསན་གི་མིན་ཞེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། གསན་གི་མིན་ན་སོ་སོའ ་ི
ཆ་ཤས་ལེན་སྟངས་དེ་གང་འད་བས་ནས་ལེན་དགོས་མིན་སོ་སོའ ་ི གནས་བབ་ཀི་ཐོག་ནས་གཟིགས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། ཚོགས་གཙོས་བཤད་བཞག་པ་དེ་ལ་བརི་ཡི་མིན་ཟེར་ཀང་། ཚོགས་གཙོས་ཚིག་ག་རེ་བེད་སོད་བཏང་བ་དེ་ཏག་ཏག་
བས་ནས་བེད་སོད་གཏོང་རོགས་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་ནང་བེད་སོད་གཏོང་གི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ངེས་པར་དུ་སེམས་ལ་
ངེས་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།

སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཙུམ་ཐུབ་ཀི་མེད་ཟེར་བ་དེ་ང་རང་ལ་ཞུས་པ་ལས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་ཞུས་

མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་བཙུམ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག ང་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་
ཚང་མ་འཁྲུག་ཆ་ཡོད་པ། གནས་སྟངས་ཚང་མ་བྱུང་ཚར་བ་ལྟར། དཀིལ་འཁོར་འདིའི་ཕི་ནང་གཉིས་ལ་གོང་ཞིག་མ་གཏོགས་

ཀིས་ཁེ་མེད། བོ་ཕམ་ཆེན་པོ་གསུམ་དེ་ངེས་པར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ན། སིད་སྐྱོང་གི་འོས་མི་གཉིས་བཞེངས་
པའི་སྐབས་སུ་ཕོགས་གཏོགས་ཀི་སིད་སྐྱོང་ལངས་པ་མ་གཏོགས་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་སིད་སྐྱོང་ལངས་སྟངས་ལྟ་བུ་ཞིག་ར་

བ་ཉིད་ནས་ཆགས་མ་སོང་བས་དེར་བོ་ཕམ་ཧ་ཅང་གི་ཆེན་པོ་ཡོད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ་དེ་གང་ཡིན་ཞུས་ན། བོད་
ཀི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཀི་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་སྐོར་ལ་སི་དོན་གི་ཐོག་ལ།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག སྐར་མ་གཅིག་བཞུགས་རོགས་གནང་། སི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་
གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་ཇི་བཞིན་མུ་མཐུད་བཏང་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་
ག་ནང་བཞིན་བཞེངས་མཁན་སི་འཐུས་རྣམ་པའི་ངོས་ནས་ཡིན་ཡང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་ལ་
གུས་ཞབས་བེད་ནས་བརོད་གཞི་རང་གི་སང་ལ་འགོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟའི་བརོད་གཞི་དེ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་རེད། དེ་
འད་ཡིན་དུས། དེའི་གོ་སྐབས་འདི་བོད་ནང་དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ན་ཏག་
ཏག་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རོགས་གནང་།

སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

བོད་ནང་དུ་ཟེར་བའི་བོད་དེ་གཞིས་དང་བེས་གཉིས་མཉམ་དུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་གཉིས་ལོགས་སུ་ཕེ་ནས་གང་དུ་ཡང་
འགོ་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ང་ཚོར་འདིར་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ཡོད་པ་འདི་བོད་གཞི ས་ལུས་མི་མང་གི་མགིན་
ཚབ་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་ལོགས་སུ་སུས་ཀང་ཕེས་ཡོད་པ་མ་རེད། བས་ཙང་དེ་དང་འབེལ་

བའི་ཐོག་ནས་ངས་ད་ལྟ་འདི་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་བོ་ཕམ་ཆེན་པོ་གཉིས་པ་དེ་གང་ཡིན་ཞུས་ན། བོད་ཀི་ར་དོན་
ཐོག་ལ་ཛ་དག་གནས་སྟངས་རེད། ཛ་དག་གནས་སྟངས་རེད་ཅེས་འོས་བསྡུའི་བགོ་གེང་དུ་མགོ་བཙུགས་ནས་མཇུག་མ་སིལ་
བའི་བར་དུ་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ག་ཚོད་བཤད་ཡིན། སིད་སྐྱོང་གི་འོས་མིའི་བགོ་གེང་སྐབས་སུ་བོད་ཀི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་

ཐོག་ག་ཚོད་བཤད་ཡིན། དེ་ཚོ་སེ་ཤེན་ངན་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡོང་མི་དགོས་པ་དེ་ཚོ་སེ་ཤན་ངན་པ་བས་སོང་བས་བོ་ཕམ་ཆེན་
པོ་འདུག བཤད་ཀི་ཡིན་ལབ་ཡིན། ང་རང་སི་འཐུས་ཀི་ལས་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་སིད་སི་གཉིས་ཀི་འོས་གཞི་འགོ་

བཞིན་སྐབས། འབི་མི་ཤེས་པ་མིན། འབི་ཤེས་ཀི་ཡོད། བཤད་མི་ཤེས་པ་མིན། བཤད་ཤེས་ཀི་ཡོད། སྐབས་དེའི་ཚེ་དེའི་

དུས་སུ་མི་མང་འགན་ཁུར་ནས་ཁ་རྭ་ཀོག་བཞིན་བཙུམ་ནས་བསད་པ་ཡིན། འགན་ཁུར་ནས་བསད་ཡིན་མ་གཏོགས་བཤད་མི་
ཤེས་པ་མིན། འཁབ་མི་ཤེས་པ་མིན། འབི་མི་ཤེས་པ་ཡང་མིན། མི་མང་ཚང་མ་ཟང་ངི་ཟིང་ངི། ལང་ངེ་ལིང་ངེ་ཆགས་ན་འགིག་
གི་མ་རེད་བསམ་ནས་བསད་པ་ཡིན། ད་ལྟ་འདིར་བཤད་ས་ཡོད་པའི་སིངས་ཆ་ཞིག་ཡོད་པ་འདིའི་ནང་མ་བཤད་ན་ང་རང་

བཙུམ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཅེས་ལབ་ཀི་ཡོད། གསུམ་པ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོ་བོད་གཞིས་ལུས་གཉིས་ཀི་ མགིན་ཚབ་པ་
25

ཡིན་ན་མི་ཞིག་གི་སང་བརན་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་། མི་མང་ལ་དབུ་འཁིད་ཟེར་བ་དེའི་གཟུགས་བརན་འད་ཞིག་དགོས་པ་རེད། བཟང་

ས་འདི་འདུག བསྡུར་ས་འདི་འདུག་ཅེས་ཚང་མས་ཡག་རིས་ཡག་ཕོགས་ཙམ་ལབ་ས་ཞིག་བཟོ་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ཁོམ་
གཞུང་ནང་གི་འ་འུར་གི་ཅ་ཅོ་བསགས་པ་བཞིན་བས་ཏེ་སྐད་བརྒྱབ་བསད་ན་ག་པར་འགིག་གི་རེད། འགིག་གི་མ་རེད། ང་ཚོ་
ཚང་མས་བོད་གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ། བོད་གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ། གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་སོགས་ལབ་པ་བཞིན། ང་ཚོས་གང་
ཐུབ་ཐུབ་བེད་དགོས་པ་རེད། བོད་དོན་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་འདིའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའི་ ཁོག་ནང་མེ་འབར་ཡང་ཁ་ནས་དུ་བ་

མི་འདོན་པ་ཞིག་ང་ཚོས་བེད་དགོས་རེད་པ། དེ་བས་མ་སོང་ཞེས་ང་སི་འཐུས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ང་ལ་བཤད་ས་སིངས་ཆ་
འདི་མ་གཏོགས་མེད། དེ་སྔོན་ཡང་བཤད་མེད། འོས་བསྡུ་འགོ་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་མི་མང་འཁྲུག་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ངས་
བཙུམ་ནས་བསད་པ་ཡིན། བས་ཙང་ངས་ད་ལྟ་འདིར་བཤད་ཀི་ཡིན། བོ་ཕམ་གསུམ་དེ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གི་ཐུན་ ༢ པ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ལས་རིམ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགོ་བཞིན་པ་འདི་ནི་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོ ག་ལ་གཞུང་
འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་འགོ་བཞིན་པ་རེད། ཚོགས་གཙོས་ལས་འགན་དེ་གོས་
ཚོགས་སྟངས་འཛིན་བེད་རྒྱུ་རེད། ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་བས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཐོག་ནས་རེ་བསྐུལ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཚོ་ཞུ་

བཞིན་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ཀི་ཆེ་མཐོང་དེ་ཚོ་གང་འད་ཞིག་ཤེས་ཀི་ཡོད་མེད་དེ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་དང་
བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོས་ཆ་ཤ ས་ལེན་སྟངས་ལ་རག་ལས་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཐད་ཀར་ཚོགས་གཙོས་ལམ་
སྟོན་དེ་ཚོ་བརི་རྒྱུ་མིན་ཞེས་གསུང་པ་དེ་ཡག་པོ་བས་ཏེ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་གསུང་པའི་སྐབས་སུ་སི་
ཚོགས་བདེ་འཇགས་དང་མཐུན་སིལ་ཡོང་བའི་དོན་དུ་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་དེ་ཡོང་བ་དང་།

གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་ཡིན་ནའང་ཆེ་མཐོང་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཐུབ་པ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀིས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདི་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་

གནང་རོགས་གནང་ཞེས་རེ་བསྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། གལ་སིད་གསན་གི་མིན་ཞེས་ཐད་ཀར་གསུང་གི་ཡོད་ན། གོས་ཚོགས་ཀི ་
གནས་བབ་ག་འད་ཆགས་ས་རེད། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལའང་འགན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ཚོགས་

གཙོས་ཐོ་བརྒྱབ་ཟིན་པ་དེ་དག་ནི། སི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས། སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས། སི་འཐུས་བསོད་
ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སི་འཐུས་ཨ་ཅ་རྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོ གས་ལགས། སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། སི་

འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས། སི་འཐུས་ཤར་གིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས། དེ་ཚོ་རེད། ཚོགས་གཙོས་མ་མཐོང་བ་དེ་
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འད་ཡོད་ན། ཕག་ཡར་བརང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་མིན་པ་དག་ལ་སང་ཉིན་གོ་སྐབས་གནང་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས།

སི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་དེ་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ། ཐོག་མ་དེ་ལ་ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ་དེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཆགས་བསད་པ་རེད། དེ་ལ་ཡར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བ་དང་
ཆབས་གཅིག་ཏུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདི་གཞུང་འབེལ་ཡིག་ཆ་རེད། སྐབས་གཅིག་ནས་ང་རང་ལ་དེའི་ཐོག་ལ་དོ་

སང་ཞིག་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་དཀར་མཛེས་ས་ཁུལ་ཞེས་གཞུང་འབེལ་གི་ཡིག་ཆ་མང་པོའ ་ི ནང་ལ་གསལ་གི་འདུག དཀར་མཛེས་

ཟེར་བ་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོས་བདེན་མཐའ་གསལ་བ་ལ་
གཞི་འཇོག་ས་དེ་ལོ་རྒྱུས་དང་ཡིག་ཆ་ལ་ཡར་བཞག་སྟེ་མཐའ་མའི་བདེན་མཐའ་གསལ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། (དཔལ་ལྡན་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐད་ཆའི་ཚིག་ག་རེ་གསུང་གནང་གི་ཡོད།) དཀར་མཛེས་ས་ཁུལ་ཞེས་པ་དེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དཀར་
མཛེས་ས་ཁུལ་ཞེས་གསལ་གི་འདུག ད་ལྟ་དེ་ངེས་པར་དུ་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་ཞེས་པ་དེ་ཏག་ཏག་ཅིག་
འགོ་བཞིན་པ་རེ ད་བསམ་གི་འདུག དེ་གནད་འགག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོར་

ཆིངས་ཡིག་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་བཞག་པའི་རེས་སུ་དཀར་མཛེས་ཀི་འོག་ལ་རོང་ཁག་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་ཅེས་པ་དེ་ལོ་རྒྱུས་དང་
འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་ཡང་ཚིག་གཅིག་རང་སྐྱོང་ཞེས་པ་ཞིག་གསལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་

ཡིན་དུས། གཞུང་འབེལ་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བིས་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ་སྙམ་ཞེ ས་ཞུ་འདོད་
བྱུང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག སྐར་མ་གཅིག་རིང་མར་བཞུགས་རོགས་གནང། དེ་རིང་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ར་
བ་འདིའི་ནང་ལ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་དང་། སིད་སྐྱོང་གི་དངོས་གཞི་འོས་
བསྡུ་ལས་རིམ་ཐོག་ལ་རོག་ཞིབ་གནང་མཁན་རྒྱལ་སིའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཟུར་པ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ཆེད་མངགས་འདིར་

ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ༢༠༡༡ སྐབས་ཀི་འོས་བསྡུའི་སྐབས་སུ་ཡང་བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ཁོད་ལ་མང་གཙོ་ཚད་དང་ལྡན་པ་གང་
འད་ཡོང་གི་ཡོད་མེད། ལྷག་པར་དུ་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་དེ་ཚོ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་རོག་ཞིབ་ཀི་ཆེད་དུ་སྔོན་

མ་ཡང་ཕེབས་པ་རེད་ལ། དེ་རིང་ཐེངས་གཉིས་པ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ལ་འདིར་ར་རམ་ས་ལ་དང་
སྦིར་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་རོག་ཞིབ་གནང་བ་དང་། དེ་རིང་ཞོགས་པ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་མཇལ་
ཁ་ཞུས་ཏེ་ད་ལྟ་མར་ཕེབས་པ་རེད། ད་ལྟ་འདི་གྲུབ་པའི་རེས་ལ་ངས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཚོའི་ལས་རིམ་བར་མཚམས་བཞག་
དགོས་དོན་ནི། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་འཕྲལ་དུ་ཕར་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཀི་ཆེད་དུ་ཕེབས་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་རྣམ་
པ་གཉིས་དེ་རིང་ཕར་ལོག་འགོ་གི་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་དེ་རིང་འདིར་ཕེབས་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
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ཡིན། དེ་ནས་རེ་རེ་བས་ཏེ་ངོ་སོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་རེས་ཕེབས་བསུ་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་པའི་ཐོག་ནས་

ཕེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདིར་ཕེབས་གནང་མཁན་ཚོའི་ནང་ནས་ཡོ་རོབ་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ Thomas Mann ཁོང་
དུས་ཡུན་རིང་པོའ ་ི ཐོག་ནས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ནང་

དུ་རྒྱུན་རིང་པོ་ནས་ Tibet inter group ཟེར་བ་དེའི་གཙོ་སྐྱོང་གནང་ནས་ཡོ་རོབ་གོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
བེད་མཁན་གི་ཚོགས་པ་དེའི་ཚོགས་གཙོ་དང་། དེའི་བར་དུ་ Inparts ནང་གི་རྒྱལ་སིའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་ཟུང་འབེལ་གི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཆགས་བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁོང་ ཇར་མི་ནི་
ནས་རེད། France གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་གཙོ་ Andre Gattolin ཁོང་ཡང་བོད་དོན་ཐོག་ལ་ལྷག་བསམ་ཆེན་
པོས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཞིག་རེད། ལོ་མང་པོའ ་ི རིང་ལྷག་པར་དུ་ ཧྤ་རན་སི་རང་ནང་གི་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་དང་ཐད་

ཀར་འབེལ་བ་གནང་རྒྱུ་རེད། དེ་བཞིན་གིས་བོད་རང་བཙན་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པར་་རོགས་པ་བེད་རྒྱུ་དང་མཚོན་པའི་སྔོན་མ་

Radical Party ནང་དུ་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་ནས་བས་ཏེ། ད་ལྟའི་བར་དུ་བོད་དོན ་ཐོག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་རིང་

རོ ག ་ཞི བ ་ཀི ་ ཚོ ག ས་ཆུང་ནང་དུ་ཕེ བ ས་ཡོ ད་པ་རེ ད ། དེ ་ ནས་ Canada གོ ས ་ཚོ ག ས་གོ ང་མའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ ཟུར་པ་

Consiglio Di Nino འདིར་ཕེབས་ཡོད། འོ ན་ཀང་ད་ལྟ་ཁོང་སྐུ་གཟུགས་བདེ་པོ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟ་

འདིར་ཕེབས་ཐུབ་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ད་རངས་ཞོགས་པ་༸སྐུ་མདུན་མཇལ་ཁ་དང་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་དེར་ཁོང་ངེས་
པར་དུ་བཅར་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུང་གི་འདུག ཁོང་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ ༡༩༩༤ ལོ་དང་ ༡༩༩༥། ༡༩༩༧། ༢༠༠༥། ༢༠༠༩།
༢༠༡༢ བཅས་ཀི་རྒྱལ་སིའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཚང་མར་བཅར་མྱོང་མཁན་

ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ ༢༠༡༢ ལ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་སེ་ཁིད་པའི་རྒྱལ་སིའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་

མི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་ ༢༠༡༢ ལ་ཁེ་ན་ཊའི་རྒྱལ་ས་ཨོ་ཊ་ཝར་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་གནང་
མཁན་གཙོ་བོ་དེ་ཁོང་ཆགས་ཡོད། ད་ལྟ་ཁོང་འདིར་ཕེབ ས་མེད་ཀང་སྙན་སེང་ཞིག་ཞུས་བཞག་ན་བསམ་སོང་། དེ་ནས་

Australian གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ Lisa Singh ཡིན་རྒྱུ་མི་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་ནས་རེད། འོན་ཀང་མི་ཐོག་མང་པོ་ནས་

ཕར་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡར་སོས་ནས་ཨོ་སི་ཀྲོ ་ལི་ཡའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐབས་གཉིས་གསུམ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་
བརྒྱུད་རིམ་ནང་ནས་བོད་དོན་གི་ཐོག་ཏུ་གནད་དོན་ག་རེ་ཡོད་ཀང་མོ་རང་ལ་འབེལ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་ ། ང་ཚོ་ཕར་
བཅར་བའི་སྐབས་སུའང་འཛིན་སྐྱོང་ཡིན་ནའང་འད། གོས་ཚོགས་ཡིན་ནའང་འད། སེ་ཁིད་མཁན་ཚང་མ་ལ་ཕར་ཚོགས་འདུ་

ཚོགས་རྒྱུ་དང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དཔེ་མི་སིད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ཨིན་
ཇིའི་ལུང་པ་ནས་ཡིན་པའི་ Norman Baker མཆོག ཁོང་ཡང་ལོ་མང་པོའ ་ི རིང་ང་ཚོ་བོད་དོན་གི་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་
དང་། དེའི་སྔོན་གི་གཞུང་དེའི་ནང་དུ་བོན་ཆེན་གི་གོ་གནས་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་རེད། བོན་ཆེན་གི་གོ་གནས་བཞེས་པ་དེའི་

སྐབས་སུ་སིད་བོན་ David Cameron གིས་ཁོང་སྐུ་མདུན་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུར་བཀག་འགོག་གནང་བར་དེ་ལ་གཞུང་

ལ་ཐད་ཀར་སྐྱོན་གནད་སྟོན་སོད་མཁན་གི་མི་ས་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད ་པ་རེད། ང་ཚོ་ཨིན་ཇིའི་ལུང་པ་དང་ང་ཚོ་བོད་མི་མང་སི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བར་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཕར་ཚུར་བརེ་ལེན་ནམ་ཕར་ཚུར་ཕེབས་རེས་གནང་རྒྱུའི་ཐོག་ནས། དེའི་
སྐབས་ཀི་སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ཀིས་ཀང་ཉིན་གཅིག་ཆ་ཚང་ཁོང་ཚོའི་ལས་དོན་གང་འད་བེད་ཀི་འདུག ཁོང་
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ཚོའི་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རེ་རེ་དང་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རེ་རེ་ཕེབས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དེ་འད་བྱུང་བ་དང་། ད་
ལྟའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ཡང་ང་ཚོར་འཛམ་བུ་གིང་ནང་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་རིང་ཤོས་ Tibet Society ཟེར་བ་དེའི་
གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་། དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་ཀི་ཐད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་མཁན་གི་མི་ས་ཞིག་ཆགས་བསད་

ཡོ ད ་པ་རེ ད ། Norman Baker མཆོ ག ་འདི ར ་ཕེ བ ས་པར་ཐུགས་རེ ་ ཆེ ་ ཞེ ས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན ། དེ ་ ནས་ Zsuzsa Anna
Ferenczy མོ་རང་ད་ལྟ་ཡོ་རོབ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ Laszlo Tokes ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱེན་གི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚོ་རང་བཙན་

ཡོད་མཁན་གི་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཚོ་དཔེ་མི་སིད་པའི་ཐུགས་བེལ་ཚ་པོ་རེད། དེ་ཡིན་ཙང་ཁོང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བར་
རོགས་པ་གཙོ་བོ་དེ་སེར་དྲུང་དེ་ཚོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་དུས། མོ་རང་ Laszlo Tokes ཡི་སེར་དྲུང་རེད། བོད་དོན་གི་ཐོག་ཐུགས་
སང་ཆེན་པོ་དང་དེ་རིང་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་གི་ཚོགས་མིའི་ནང་དུ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ Italy ཡི་

གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཟུར་པ། ད་ལྟའི་རྒྱལ་སིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་ Matteo Mecacci མཆོག་ང་
རང་ཚོ་མང་ཆེ་བས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་སྔོན་མ་ Radical Party ནང་དང་ Italy གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཡིན་པའི་
སྐབས་སུ་ང་ཚོ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་གནང་མཁན་དང་། འདིར་ར་རམ་ས་ལར་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་

པ་ཁག་བརྒྱད་ཀི་ར་རམ་ས་ལ་ནས་བོད་བར་གི་གོམ་བགོད་ཀི་ལས་འགུལ་དེ་ཚོ་ལའང་ཁོང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།
ཁོང་དང་ཁོང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ Marco Panela ལགས་ད་ཆ་དགུང་ལོ་བགེས་པོ་རེད། འདིར་

ཕེབས་ཏེ་གོམ་བགོད་ལའང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་གིས་ར་རམ་ས་ལར་ཐེངས་ཁ་ཤས་བཅར་ཡོད་པ་རེད།
ཉེ་བའི་ཆར་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་ལོ་བརྒྱད་བཅུར་ཕེབས་པའི་སྐུ་ཡི་ག་སྟོན་སྐབས་སུའང་

ཁོང་ཕེབས་པ་རེད། ད་ཆ་སྐུ་གཟུགས་མི་བདེ་བའི་དབང་གིས་ཁ་སང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་།
སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཁོ་རང་ཚེ་མ་འདས་གོང་ལ་རབ་བྱུང་ན་ཞལ་མཇལ་ཞིག་བྱུང་ན་ཡག་པོ་
འདུག དེ་མ་བྱུང་ན་ཡང་གསུང་ཞིག་ཐོས་ནའང་འགིག་ས་རེད་ཅེས་གསུང་མཁན་གི་མི་དེ་འད་ཞིག་རེད། དེ་ལྟར་ཡིན་དུས་

དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ངོས་ནས་ Marco Paner ལགས་ལ་ཕག་བིས་ཤིག་ཀང་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ Matteo Mecacci
ཁོང་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ ༢༠༠༩ ལ་ Italy ཡི་རྒྱལ་ས་ Rome ལ་རྒྱལ་སིའི་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་པ་དེ་གོ་སིག་ཞུ་རྒྱུར་ཕག་རོགས་དང་
མཐུན་རེན་གནང་མཁན་ཡོད་ན་མེད་ན་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་སྔར་མུས་ཀི་རྒྱབ་ལོངས་སོགས་ལ་

བརེན་ནས་རྒྱལ་སིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་། International Campaign for Tibet ཡི་ཚོགས་གཙོའི ་མཚན་
གནས་ད་ལྟ་འདི་ལྟར་བཞེས་ཏེ་ཕག་ལས་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་རེ ད། དེ་རིང་འདིར་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ལ་རོག་ཞིབ་བ་
རྒྱུའི་ལས་འགུལ་དེ་ཡང་ཁོ་རང་ཚོས་འགན་གཙོ་བོ་ཁྱེར་ནས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཞན་ཚོར་འབེལ་བ་ཞུས་ཏེ་འདིར་

ཕེབས་བསད་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་
པ་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས། ར་བའི་རྒྱལ་སིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པའི་མཚན་གནས་བཞེས་ཏེ་ཕག་

ལས་གནང་སོད་ཀི་ཡོད་པ་དང་། ཕལ་ཆེར་མི་ཚེ་ཧིལ་པོར་བོད་དོན་ཐོག་ཏུ་ཕག་ལས་གནང་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་རང་རེད་དེ ་
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དེ་རིང་ཁོང་ཚོའི་ལྷན་དུ་ཕེབས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཁོང་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་སྐུ་བཞེངས་ཐོག་ནས་ཕེབས་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་བུ་ཕྲུག་ལགས། མུ་མཐུད་དེ་གསུང་རོགས་གནང་།

སི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་འད་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་གཞུང་འབེ ལ་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་ད་ལྟའི་ས་ཁུལ་དེ་གསལ་དགོས་ཀི་ཡོད་
ན་ལོ་རྒྱུས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་མིང་དེ་ད་ལྟའི་སྐབས་སུ་མ་གིར་ངོས་འཛིན་གི་ཡོད་མེད། མིང་དེ་འབི་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་

དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་ཞེས་འབི་གནང་བ་ཡིན་ན་དམིགས་བསལ་ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་དེའི་ནང་
གི་རང་སྐྱོང་ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་གནད་འགག་ཅིག་ཏུ་མཐོང་གི་ཡོད། མ་གཞི་ག་དུས་ཡིན་ཡང་གཞུང་འབེལ་གི་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་

ཕལ་ཆེར་མིང་འདོགས་སྟངས་ཁོ་ནའི་ཐོག་ནས་རྣམ་པ་ཚོར་ལོ་རྒྱུས་ལ་དོ་སང་དང་མཁྱེན་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་
མིང་གང་ཐེབས་ཡོད་མེད་ཀི་ཐོག་ཏུ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་རེད། ད་ལྟའི་རང་སྐྱོང་སེ་ཚན་ཆེ་ཤོ ས་ཁམས་ཀི་ཕོགས་ནས་ཆ་
བཞག་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་གིས་དཀར་མཛེས་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད་དུས། དེའི་སྐབས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་དེ་དཔེར་ཆ་བཞག་ན།

དཀར་མཛེས་གོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་རེད། དཀར་མཛེས་ཞེས་མིང་ཐོག ས་དགོས་དོན་དེ་དེའི་ནང་དུ་གསལ་པོ ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་
གི་འདུག ད་ལྟའི་ཆར་མིང་འདོགས་སྟངས་བས་པ་ཡིན་ན་དཀར་མཛེས་ཞེས་བཏགས་ཡོད་པ་རེད་དེ། རྒྱལ་ས་དེ་མུ་མཐུད་དེ་

ད་དུང་ཡང་དར་རེ་མདོ་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཐོག་མར་དགོངས་པ་བཞེས་པར་བས་པ་ཡིན་ན་དཀར་མཛེས་རང་དུ་
རྒྱལ་ས་བཟོ་རྒྱུའི་རྣམ་པ་གསལ་པོ་འདིའི་ནང་ཐོན་བསད་ཡོད་པ་རེད་སྙམ། དེའི་ཕིར་གཞུང་འབེལ་གི་ངོས་ནས་དེ་འབི་དགོས་

ཀི་ཡོད་ན། དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་སེ་ཚན་དེ་གསལ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས།

སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དང་

འབེལ་བའི་སྐོར་ལ་བསམ་འཆར་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ར་བའི་ཡིག་ཆའི་ངོ་གདོང་རང་ནས་གང་ལ་གང་ཙམ་ཁ་གསལ་པོ་བྱུང་
འདུག དེ་ལྟར་ཡིན་དུས་རྒྱས་བཤད་དགོས་རྒྱུ་མི་འདུག འོན་ཀང་གནད་དོན་འགའ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་
པ་བྱུང་སོང་། གཙོ་བོ་དེ་ང་ཚོ་བོད་ནང་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དང་། སིར་བཏང་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེད་ཟེར་བའི་ཚིག་དེར་ཧ་ཅང་གི་གོམས་སོལ་ཆེན་པོ་ཞིག ་ཡོང་བསད་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་རེ་སྐབས་རེ་བསམ་བོ་
བཏང་དུས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཟེར་བ་ལས་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་གནད་འགག་ཆེ་བར་མེད་འགོ་བསམ་
མཁན་གི་གས་ཤིག་ཡིན། གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཟེར་དུས་ཏོག་ཙམ་ཐ་དད་ཅིག་གིས་གཞན་ཞིག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་
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སྐྱེད་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དང་། སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་ཟེར་བ་ཏོག་ཙམ་ཚོར་བའི་ཆ་ནས་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཞིག་ཚོར་གི་འདུག འོན་

ཀང་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་དེའི་གོ་བ་ལེན་སྟངས་ཏག་ཏག་ཅིག ་འགོ་སོད་ཀི་ཡོད་དུས། དེ་ལ་རེད་མ་རེད་ཀི་སྐད་ཆ་
ཅི་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མེད། སོ་སོའ ་ི ནམ་རྒྱུན་ཚོར་བ་ལེན་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་དེ་འད་ཞིག་ཡོད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་ཚོའི་ར་བ་འདིའི་
ནང་ལ་གཙོ་བོ་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་འཁོད་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་
བསྐྱར་བརོད་བ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་མི་འདུག་ཀང་། གནད་འགག་ཆེ་བ་དེ། འདས་པའི་ལོ་ཁ་ཤས་ཀི་ནང་ལ་སིར་བཏང་

གི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཡོད་པ། གཅིག་གནམ་ས་བ་འོག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་
མང་པོ་ཞིག་བཤད་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དོན་དམ་པའི་ད་ལྟའི་ཆར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ ་ཧ་ཅང་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གཙོ་བོ་དེ་དཔལ་འབོར་གི་ཐོག་ནས་བོད་རང་ལས་ཀང་ཐོན་ཁུངས་ཀི་རིགས་དེ། ང་རང་ཚོ་བོད་

པའི་འཚོ་རེན་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་རིན་གོང་མར་བཅག དེ་ནས་རྒྱ་མི་རིགས་དང་རྒྱ་ནག་གིས་བཟོས་བཞག་པའི་ཐོན་
རས་དེ་ཚོའི་གོང་ཚད་རིམ་བཞིན་དུ་འཕར། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་འོག་ནས་མ་འོངས་པར་བོད་མི་རིགས་ཀི་འཚོ་

གནས་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཕྲད་པའི་གཞི་ར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་གི་འདུག་སྙམ། ལྷག་པར་དུ་དེའང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་བས་ཏེ་བོད་ནང་གི་རིན་གོང་དང་ཐོན་ཁུངས་དེ་རིགས་ཀི་གོང་ཚད་དེ་མར་

གཅོག་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་བས་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་དང་། དེ་ག་ནང་བཞིན་གི་ད་ལྟའི་ཆར་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཤིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་འགོ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཡིན་དུས། དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་ཀང་མ་འོངས་པར་ང་

ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སིད་པའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་མིག་མདུན་དུ་ལྷག་ཡོང་གི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་གཅིག་བྱུང་།
དེ་ནས་ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཟེར་ནས་བཤད་ན། དང་པོར་བཤད་ན་མང་པོ་ཞིག་བཤད་རྒྱུར་བོ་
ཁོག་གིས་འདང་གི་མི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞུས་ན་མཛུབ་མོ་ལྔ་པོ་མི་ལ་བཙུག མཛུབ་མོ་ལྔ་པོ་རང་ལ་བཙུག སོར་
བཅུའི་ཐལ་མོ་བང་ལ་སྦྱར་ནས་བསམ་བོ་ཞིག་བཏང་ན་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་འདི་ལ་གཅིག་བལྟ་དུས་ཞེ་

དགས་བས་འདུག་ཅེས་བཤད་དགོས་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་འད་ཞིག་འདུག ཡིན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐབས་ཤེས་དང་

བེད་སྟངས་འཆར་གཞི་དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ར་མེད་གཏོ ང་རྒྱུའི་གཏིང་ཟབ་པའི་
འཆར་གཞི་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ ་རེད་འདུག ཡིན་ནའང་གང་ལ་མནར་གཅོད་ཡོད་ན་དེ་ལ་འབད་བརོན་གནང་

མཁན་གི་རིམ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་ནང་ལ་བོད་རང་ངོས་ནས་འབད་
བརོན་བེད་སྟངས་དང་སེམས་ཤུགས་འཁྱེར་སྟངས། བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས། བོས་བཏང་བེད་སྟངས་དེར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ང་

ཚོའི་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་འདིའི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ངོ་ཚ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་མེད་ཀང་། ང་
ཚོས་ཉམས་ཆག་ཧ་ཅང་འགོ་ཡི་འདུག་ཅེས་བཤད་རྒྱུའི་སོབས་པ་དེ་ཡོད་པ་མ་རེད་དན་གི་འདུག སིར་བཏང་གོས་ཚོགས་ར་

བ་འདིའི་ནང་ལ་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་བེད་ན་གོས་ཚོགས་ཀི་རྣམ་པ་དང་ངོ་བོ་མང་པོ་གསུང་གི་ཡོད་པ་
རེད། ཡིན་ནའང་ངའི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་ལྟར་བས་ན་བོད་ནང་ནས་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་རེ་བ་རྒྱག་སྟངས་དང་

བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དམིགས་ཡུལ་འཛིན་སྟངས་དེ་དག་ཧ་ཅང་རླབས་ཆེན་ཞིག་རེད་ལ། ཚད་ཀང་མཐོན་པོ་ཞིག་ལ་བརི་ཡི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་འདིར་ང་ཚོར་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ཚོས་མཁྱེན་
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དགོས་པ་ཞིག་རེད་དན་གི་ཡོད་མ་གཏོགས། ཁོ་ཚོས་ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་དང་མ་འད་བར་ང་ཚོར་གདེང་འཇོག་བེད་མཁན་

ཡོད་པ་རེད་ལ། ཁ་ཤས་དེ་ལས་དམའ་བ་འཛིན་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། མཐོ་དམན་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ང་ཚོར་ནུས་པ་ག་རེ་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོར་སྟོབས་ཤུགས་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེར་མི་མང་ཚོས་མཁྱེན་དགོས་

ཀི་རེད་སྙམ་པའི་ཚོར་སང་བྱུང་སོང་། ད་ལོའ ་ི གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་ཕོགས་གཅིག་ནས་བོ་ཕམ་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སོང་
ཞེས་བཤད་ཀི་ཡོད་ཀང་ཕོགས་གཅིག་ནས་འགིག་སོང་བསམ་པའི་ཚོར་སང་ཡོང་གི་འདུག རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོའི་
བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་འདིའི་ནང་མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཧ་གོ་མཁན་ཞིག་གིས་གོ་
ཡི་རེད་མ་གཏོགས་ཧ་མི་གོ་མཁན་ཞིག་གིས་གོ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད། སོང་ཙང་ང་ཚོ་ག་འད་ཞིག་ཡིན་པ་ད་ལོའ ་ི འོས་བསྔུ་ཆེན་

མོའ ་ི བརྒྱུད་རིམ་ནང་བོད་ནང་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་། དེ་ལས་སོས་པའི་བཤད་རྒྱུ་མེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
ལམ་སྟོན་རང་ལ་བརི་རྒྱུ་ཡིན་དུས་གནས་སྟངས་དེའི་ཐོག་ནས་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ཚོས་ང་ཚོར་བསམ་བོ་གཏོང་

སྟངས་དང་ལྟ་སྟངས་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་ཀི་རེད། དོན་དམ་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད། འདི་ཚོའི་རིགས་དེ་གསལ་པོ་ཆགས་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད་མ་གཏོགས། ཁོ་ཚོའི་ངོས་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་
སྟངས་དང་། འཆར་གཞི་བཏོན་སྟངས། རེ་བ་རྒྱག་སྟངས། ཕུགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་འཛིན་སྟངས་ཆ་ཚང་ཐོག་ནས། ང་ཚོར་

ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་གདེང་འཇོག་དང་ང་ཚོ ར་དེ་ལས་སྡུག་པའི་ལྟ་སྟངས་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར། བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཀི་
གདོང་རིས་ངོ་མ་དེ་ད་ལོ་མཐོང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་པ་ཞིག་ཚོར་བྱུང་། རྒྱུ་མཚན་དེ་འདའི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡིན་ན།
ད་ལོའ ་ི འགོ་སྟངས་དེ་ཁ་ཐུག་གི་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་ཞིག་མ་རེད་དེ། དོན་དམ་པའི་བོད་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ཚོའི་
བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དང་རེ་བ་རྒྱག་སྟངས་ལ་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་ཞིག་བྱུང་ཡོད་རྒྱུ་རེད་སྙམ་པའི་ཚོར་བ་བྱུང་། ང་ཚོས་

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུའི་ཆེད་འབད་བརོན་གང་མང་བས་ཡོད་པ་རེད།
གནད་འགག་ཆེ་ཤོད་བགོ་གེང་དང་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་ནང་འཁུར་བ་རེད། ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་དང་བདེན་པ་བདེན་ཐུབ་གང་མང་ཞིག་བཤད་ཀི་ཡོད་དུས། རྒྱ་ཆེའི ་མི་མང་
ཚོས་ད་ལོ་ནས་ཡོངས་རོགས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཡག་པོ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཀང་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ལ། སྡུག་པོ་
ཡིན་ཞེས་ཀང་ཧ་གོ་ཡི་རེད། སིར་སྟངས་ལྟ་སྟངས་འད་མིན་མང་པོ་ཡོང་གི་རེད། བདེན་པ་དང་དང་པོ་ཞེས་པ་དེ་མི་ཚང་མའི་

ངོར་གཞི་མཐུན་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད། སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་བདེན་པ་ཡིན་སྙམ་པའི ་བསམ་བོ་ཞིག་དང་། སོ་སོར་ཡིད་
ཆེས་དང་གདེང་ཚོད་སྐྱེ་ཐུབ་པ་ཞིག་གི་ཆེད་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ངོས་ནས་ངེས་པར་དུ་སྐད་ཆ་ཁག་ཅིག་བཤད་
དགོས་པ་རེད་ཅེས་དན་གི་ཡོད། དེ་འད་སོང་ཙང་གནད་འགག་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ཐོག་ལ་ཕོགས་གཅིག་ནས་ད་ལོ་འགིག་སོང་

སྙམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་བྱུང་སོང་། གང་ལྟར་ང་ཚོས་སྐད་ཆ་རིག་པོ་གང་འད་བཤད་ན་མ་བཤད་ན་དོན་གི་འབབ་ས་དེ་གང་འད་
ཞིག་ལ་འབབ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མེད་ཀི་གནས་སྟངས་དེའང་གསལ་པོ་ཆགས་པ་རེད། གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ཚོའི་ངོས་ནས་

གོམ་པ་ཅི་ལྟར་སོ་དགོས་འདུག བསམ་བོ་གང་འད་ཞིག་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག ཐག་གཅོད་ཇི་ལྟར་བེད་དགོས་མིན་དེ་ང་ཚོ་ངོ་
ཤེས་པ་དང་ཆ་ཚང་རོགས་ཚར་བའི་རེས་བེད་དགོ ས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། སོང་ཙང་ད་ལོའ ་ི གནས་སྟངས་

འདིས་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཀི་རེད། ད་དུང་གཞན་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀི་ སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་ལ་ལག་པ་
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འཆང་རྒྱུ་དང་། འདིར་ཧ་ཅང་བོ་ཕམ་དང་བོ་ཕམ་ཙམ་མ་ཟད་ང་ཚོས་དེའི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུ་རལ་སྤྲུགས་བས་ནས་ངོ་
རྒོལ་བེད་དགོས་ཀི་འདུག སྐབས་རེ་ང་ཚོའི་ནང་ལོག ས་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་མ་ཐུབ་པ་དང་སྐད་ཆ་བཤད་མ་ཐུབ་པ་དེ་འད་

ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ཕི་ལོགས་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་རག་ན་དོན་དམ་པར་ང་ཚོས་དེ་འད་བེད་རྒྱུ་མི་འདུག་ལ། མ་
འོངས་པར་དག་དེ་དག་ཡིན་པ་དང་གཉེན་དེ་གཉེན་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་བེད་དགོས་ཀི་འདུག གནས་སྟངས་མང་པོ་
ཞིག་ལ་ང་ཚོས་ང་ཚོར་མགོ་སྐོར་གཏོང་ནས་བསད་པའི་དུས་ཚོད་རེད་མི་འདུག དག་བོ་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ལ་

ཡིག་ཐོག་ལ་བིས་པ་བཞིན་ཧ་ཅང་གི་མནར་གཅོད་གཏོང་གི ་ཡོད་པ་རེད། ཕི་ལོ་གཅིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་བཞི་ནས་
ད་ལྟ་བར་ལོ་བཞི་བཅུའི་ལྷག་རིང་ལ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་ག་ཚོད་བེད་ཐུབ་འདུག ཁོར་ཡུག་ནང་ལ་གནས་སྟངས་ག ང་འད་བྱུང་
འདུག རྒྱ་ནག་གི་ཁོར་ཡུག་ལ་གནས་སྟངས་ག་འད་བྱུང་འདུག ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་ཡོད་པའི་མི་མང་དེ་དག་གིས་གནས་

སྟངས་གང་དུ་བསེབས་འདུག བོད་ནང་གི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་དེ་དག་གི་སེམས་ཚོར་དང་བསམ་བོ་དང་གནས་སྟངས་
དེ་དག་གང་དུ་བསེབས་འདུག ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ལས་ཀང་གལ་ཆེ་བ་དེ་བསྐྱར་ཞིབ་བ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་བ་འདུག
ང་ཚོས་ང་ཚོ་མགོ་སྐོར་བཏང་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་འདུག མཐའ་མར་དེར་གང་ལྟར་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་རིགས་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། ལྷག་པར་དུ་མི་མང་པོས་ད་ལྟའི་བོད་ཀི་རོད་པ་འདི་མི་རི གས་ཀི་

རོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་དེའི་སང་ལ་ཡན་ལག་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ། གཙོ་བོ་མི་རིགས་
རང་གི་གནད་དོན་ཡིན་པར་བརི་ཡི་ཡོད། འདི་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་པོར་ཐུག་དུས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྣམ་འགྱུར་དང་

ལས་དོན་ག་རེ་སེལ་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ཕི་སྣུར་མེད་པར་ངོ་རྒོལ་དང་ཁ་གཏད་ཀང་གཅོག་དགོས་ཀི་འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་
འཛེམ་ཟོན་རང་བས་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ང་ཚོར་མགོ་སྐོར་གཏོང་གི ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་འགོ་ཡི་
འདུག་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་སྔོན་གེང་དང་བཅས་པ་

ཡོངས་རོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་འབེལ་ནས་ང་ཚོས་བཤད་རྒྱུ་དེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་སྐོར་དེ་རེད། ང་
སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ཚོགས་དུས་དང་པོ་ནས་བསེབས་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ཚོགས་དུས་མཐའ་མ་བར་དུ་ཚོགས་

ཐེངས་བཅུ་གཅིག་འཚོགས་པ་རེད། ཐེངས་བཅུ་གཅིག་འཚོགས་པའི་ལས་རིམ ་ཡོད་ཚད་ནང་ལ་ང་ཚོས་སྐད་ཆ་འདི་ཡང་
བཤད་དང་བསྐྱར་བཤད་བས་པ་རེད། འགོ་བཙུགས་དུས་ནས་དེ་རང་བཤད་པ་དང་མཇུག་རོགས་དུས་ཀང་གནས་ཚུལ་འདིར་
བསད་ཡོད། གནས་ཚུལ་འདི་བསད་ཡོད་སྐབས་བསམ་བོ་ཞིག་གཏོང་དགོས་ཀི་རེད། ལོ་ལྔ་རེད་ལ། དུས་ཚོད་ཀང་ཐུང་ཐུང་

ཞིག་མ་རེད། ང་ཚོགས་འདུ་འདིའི་ནང་ཡར་བཅར་སྐབས་ནས་བཟུང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་ཡོད་པ་རེད།
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ད་ལྟ་བར་ལོ་ལྔ་འགོ་སྐབས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་གནས་ཚུལ་འདི་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་འདི་ཛ་དག་རེ ད་
ཅེས་སི་སེར་གཉིས་ཀས་བཤད་ཀི ་ཡོད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་འདི་མུ་མཐུད་བསད་ཡོད་པས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་

སའམ་ཕ་གིའི་གཞི་དེར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་སོང་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད། གོང་ནས་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་བཀའ་གནང་
བར་ཏན་ཏན་བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་བེད་དགོས་ཀི་རེད། བསྐྱར་ཞིབ་བེད་ན་བསྐྱར་ཞིབ་དེ་ག་པར་བེད་དགོས་ཀི་རེད། ལག་པ་

འཆང་ས་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོར་བསྐྱར་ཞིབ་བེད་རན་འདུག་དན་གི་ཡོད། ཡང་བསྐྱར་འགོ་

ནས་ར་བའི་གནད་འགག་ཐུག་ས་དེ་དག་ལ་མཐར་ཕིན་པའི་བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་བས་ན་མ་གཏོགས། ལྔ་ཚན་གཅིག་འདི་ལྟ་བུ་
བསྐྱལ། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྔ་ཚན་དེའང་དེ་ག་རང་བསྐྱལ་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན་ག་པར་བསེབ་ས་རེད། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་
ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་གནས་ཚུལ་འདི་བཤད་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་སྟེ་ཐག་བཅད་

དགོས་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ག་རེ་ཡོང་གི་རེད། མི ་ཐོག་བརེ་པོ་རྒྱག་ནས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་ཀང་གལ་ཆེ་བ་དེ་སི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་དགུང་གངས་ག་ཚོད་ལ་ཕེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ཡོངས་རོགས་ལ་

དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ལ། གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དང་སགས་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཤུགས་ཆེར་
ཞིག་བསེབས་སོང་།

གནས་ཚུལ་གཉིས་པ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུར། གོས་ཆོད་འདིའི་དོན་ཚན་གཉིས་པ་ནང་ཡོད་པ་དེ། ཀྲུ་ཝན་ཆོན་སོགས་ཀིས་

བོད་ཀི་བ་སྤྲུལ་སྐྱེ་སིད་ལ་ཇུས་གཏོགས་བས་པའི་གནས་ཚུལ་འདི་རེད། ད་ལྟ་ཕག་སེལ་ཞིག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་གལ་

ཆེན་པོ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་འདི་ཁོ་རང་ཚོས་བཤད་ཡོང་དུས་འགེལ་བཤད་ག་རེ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། འདི་
དག་ལ་ཇུས་གཏོགས་བེད་པའི་གནད་ཚུལ་དེ་ མན་ཇུ་སྐབས་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་བཤད་ཀི་ཡོད། མན་ཇུ་རྒྱལ་ཐོག་བརེ་པོ་

བརྒྱབས་རེས་དེའི་གཞུག་གི་རྒྱལ་དམངས་སིད་གཞུང་ངམ་གོ་མིན་ཏང་གི་གཞུང་དེའང་བརེས་པ་རེད། དེ་བརེ་པོ་བརྒྱབས་
ནས་ད་ལྟ་དམར་ཤོག་ལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་རབས་གསུམ་རྦད་དེ་བརེ་པོ་བརྒྱབས་ཚར་བ་རེད། རྒྱལ་རབས་གཉིས་

བརེས་ནས་ད་ལྟ་རྒྱལ་རབས་གཞན་དག་ཅིག་གི་སང་ལ་འགོ་ཡི་ཡོད་དུས། བོད་ཀི་སྐྱེ་སིད་ལམ་ལུགས་ལ་ཇུས་གཏོགས་བེད་

རྒྱུ་དེ། གང་འད་བས་ནས་རྒྱུན་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད། གང་འད་བེད་ནས་རྒྱུན་མཐུད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་རྒྱུས་
ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་ཕར་བལྟས་ཡོང་དུས་དོན་དག་དེ་འདི་ལྟར་བས་ནས་བསད་འདུག མན་ཇུ་སྐབས་ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་གང་འད་
ཞིག་ཡིན་པར་ང་ཚོས་བལྟ་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་རེད། ༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་

བར་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། མན་ཇུ་གནས་སྐབས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པ་དེ་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་ནས་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་
བཅུ་གསུམ་བར་གི་དེ་དག་རེད། འདི་ལྟར་ཕར་བལྟས་ཡོང་སྐབས་བོད་ཀི་སྐྱེ་སིད་ངོས་འཛིན་བེད་རྒྱུ་ཁོ་ཚོས་བཤད་པ་དེ་དག་
གང་འད་བས་ནས་བྱུང་བ་རེད། དོན་དག་ངོ་མ་དེ་གང་འད་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་དེའི་མཚམས་དེ་རོགས་དགོས་རྒྱུ་དེ་

གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། བོད་ཀི་བ་སྤྲུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དབུས་ལ་ཉར་ཚགས་བས་པའི་མན་ཇུའི་ཡིག་ཚགས་དང་།
བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་ཀིས་ཉར་ཚགས་བས་པའི་ཡིག་ཚགས་ནང་གསེར་གཉན་སོན་དགོས་པ་དང་མི་དགོས་པ་ལུང་པ་གང་

བཟོས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ག་རེ་བས་ནས་བཟོས་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མའི་ནང་སྐྱེ་སིད་ངོས་འཛིན་བེད་རྒྱུ་དེ་གོང་མ་ཚང་
ལ་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། མན་ཇུ་གོང་མར་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཀི་ཡོད་མ་རེད། བོད་ཀི་བ་མ་དེ་དག་བོད་ནས་རྒྱ་
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ནག་ལ་མར་འགོ་རྒྱུ་མང་ཐག་ཆོད་དེ་བོད་ཀི་བ་མ་དེ་དག་གི་གནས་ཚུལ་ག་རེ་རེད་ཅེས་པའི་ཡིག་ཚགས་ཤིག་ཉར་ཡོད་པ་

རེད། དེ་ཙམ་གི་ཡིག་ཚགས་རེད་མ་གཏོགས་སྐྱེ་སིད་ཐེ་ཇུས་བས་པའི་ཡིག་ཚགས་མ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་
པ་བྱུང་སོང་། འདིའི་ནང་ལོགས་ནས་དྲུག་པ། བདུན་པ། བརྒྱད་པ། དགུ་པ། བཅུ་པ་གང་ཡང་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རེད། བཅུ་གཅིག་

དང་བཅུ་གཉིས་ཟུང་ལ་བཤད་ཡམ་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། བཅུ་གསུམ་དང་བཅུ་བཞི་ལ་འབེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ལོ་རྒྱུས་
ནས་མན་ཇུ་གནས་སྐབས་དང་གོ་མིན་ཏང་གི་གནས་སྐབས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། བོད་ཀི ་རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་ཐོག ་
དངས་ནས་བོད་ཀི་སྐྱེ་སིད་ངོས་འཛིན་བེད་པའི་ལམ་ལུགས་ནང་མན་ཇུ་དང་གོ་མིན་ཏང་གིས་གཞུང་གིས་ཐེ་ཇུས་དང་འབེལ་
བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡང་བསྐྱར་བརྒྱ་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་ནང་བསེབས་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོའི་གཞུང་དེ་
དམར་ཤོག་གི་ལྟ་བ་འཛིན་མཁན་དང་སྐྱེ ་བ་སྔ་ཕི་ཡང་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་དེས་ར་བ་ནས་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་

ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་སྐྱེ་སིད་ལམ་ལུགས་ངོས་འཛིན་བེད་པའི་ཁིམས་ཡིག་ཅིག་གང་འད་བས་ནས་བཟོས་

པ་རེད། སིར་བཏང་དམངས་གཙོའི་གཞུང་ཡིན་པ་ལ་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་གཞུང་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་གཞུང་ཞིག་
གིས་བཟོས་པ་ཡིན་ན་ཨའོ ་ཙམ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཚོགས་པས་སེར་འཛིན་བས་ནས་ཟིན་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་པ་དེའི་

མཐར་ཐུག་ལྟ་བར་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་ར་བ་ནས་མེད་པ་ཁས་ལེན་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་ལམ་ལུགས་འདི་འད་ཞིག་ག་འད་བས་ནས་
ཁས་ལེན་བེད་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད། འདི་ཡ་མཚན་པ་ཞིག་རེད། སོང་ཙང་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། འདི་དང་འབེལ་
ནས་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་ད་ལྟ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ག་འད་བས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ག་པར་ཡོད་པ་རེད། བཙོན་པ་རེད་

དམ་ག་རེ་རེད། ཕི་ལོག ས་ལ་གོ་རྒྱུ་གཅིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། ཞིབ་འཇུག་བེད་མཁན་དེ་ཚོས་ཤེས་ཀི ་ཡོད་པ་མ་རེད།
པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ག་པར་ཕིན་པ་རེད། སྔོན་མའི་སྐབས་ང་ཚོས་ལོ་ན་མ་ཟིན་པའི་བཙོན་པ་ཆུང་ཤོས་རེད་ཅེས་བཤད་ཀི་ཡོད་
པ་རེད། བཙོན་པ་ཆུང་ངུ་དེ་ད་ལྟ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་བས་ན་རྒྱ་ནག་ཁོ་ཚོས་བཤད་སྟངས་བས་པ་
ཡིན་ན། ལོ་མ་ལོན་པ་དང་རང་གི་མགོ་རང་གིས་མ་ཐོན་གནས་སྐབས་སུ་ཁོ་ཚོས་བདག་སྐྱོ ང་དང་ལྟ་སྲུང་བེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་
བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཟིན་ནས་རང་མགོ་ཐོན་པ་མ་ཟད་དར་མ་ཆགས་པའི་གནས་སྐབས་ཡིན་པས་ཕི་

ལོགས་ལ་ག་རེ་བས་ནས་བཏོན་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདི་ང་རང་ཚོའི་ཁོར་ཡུག་འདིའི་ནང་རེད། བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཧིལ་པོ་
ཡིན་ནའང་རེད། རྒྱལ་སིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་རེད ། གནས་ཚུལ་འདི་ང་ཚོས་ཤུགས་ཆེན་པོར་ཞུ་ཐུབ་

དགོས་པ་མ་ཟད་གནས་ཚུལ་འདི་ད་ལྟ་ཡང་གསལ་པོར་ཆགས་མ་ཐུབ་པ་དེ་ང་ཚོས་རོད་གེང་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་མི་བེད་པར་
འདི་མུར་འཇོག་ཐུབ་པ་ཞིག་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་སིད་འདི་མུར་གཞག་པ་ཡིན་ན་ལོ་རྒྱུས་སང་གི་ནག་ཉེས་དེ་སུས་
འགན་ཁུར་གི་རེད། འདིའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀི་འདུག རྒྱ་གཞུང་ངོས་ནས་ཀང་མི་ཡོད་ན་སྟོན་རན་པའི་དུས་ལ་
བསེབས་ཡོད་པ་རེད་ལ། མི་མེད་ན་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཁུངས་སྐྱེལ་དགོས་ཀི་རེད། རྒྱལ་དབང་ཡབ་སས་ཟེར་དུས་

བོད་དང་སོག་པོ་དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་ཚོ་ཁག་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་ཟེར་བའི་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཞིང་ཆེན་གཉིས་གསུམ་གི་
ཁོངས་ན་ཡོད་པའི་ཚོ་ཁག་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཚོ་ཆ་ཚང་ལ་ཁྱབ་ཡོད་པའི་བ་མ་ཞིག་རེད། གནས་

ཚུལ་ག་པར་བསེབས་ཡོད་མེད་དེ་ང་རང་ཚོར་དི་བ་ཞིག་རེད་ལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལའང་དི་བ་ཞིག ་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སིའི་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་རེད། ངའི་ངོས་ནས་འདི་དི་བ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་སྙམ་ནས་དི་བ་གཏོང་གི་ཡོད།
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དེ་བཞིན་བ་བལ་རིན་པོ་ཆེ་ག་པར་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ག་ཚོད་ཕིན་པ་རེད། ག་རེ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་འདི་དག་ང་

ཚོས་རེ་རེ་བཞིན་དན་གསོ་བེད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་དང་འབེལ་ནས་སྔོན་མ་ནས་ཟིན་ཏེ་སོབ་སྦྱོང་མ་ཐུབ་
པའི་བཙོན་པ་ག་ཚོད་ཅིག་ད་ལྟར་བཙོན་ཁང་ནང་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་བའི་ཆར་བ་བང་འཇིག ས་མེད་སན་ཁང་ནང་བསེབས་པའི་

གནས་ཚུལ་ཞིག་ཐོན་ཡོང་གི་འདུག སོང་ཙང་ང་ཚོས་རེ་རེ་བཞིན་བཙོན་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་དེ་དག་སང་ལ་བསམ་བོ་ཆ་ཚང་བ་
ཞིག་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག འདི་ལྟར་ཕར་བལྟས་སྐབས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དང་གོས་ཆོད་བཞག་སྟེ་རྒྱབ་དེད་བེད་པའི་
འགན་དེ་ང་ཚོར་ཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་དེད་བེད་པའི་ལས་ཀ་དེ་ང་ཚོའི་ལས་ཀ་རེད། ལས་ཀ་འདི་ང་ཚོས་ཡག་པོ་ཞིག ་བསྒྲུབ་མ་
ཐུབ་པ་ཡིན་ན་རྐུབ་སྟེགས་འདིའི་སང་ལ་ཡོད་པའི་ཆ་ཚང་གི་ལས་ཀ་གྲུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ངས་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། ང་རང་ཚོ་ཆབ་སིད་ཅིག་གིས་ལྟ་བའི་འོག་འོས་འདེམས་བས་ནས་འདིའི་ནང་བསེབས་པ་རེད། ང་རང་ཚོས་མིག་

དང་པོ་ལྟ་ས་དང་མཛུབ་མོ་དང་པོ་འཛུགས་ས་དེ་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ལ་འཕྲད་སོད་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་རེད། འདིའི་སང་ལ་

མཛུབ་མོ་བཙུགས་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ཆ་ཚང་རྐུབ་སྟེགས་འདིའི་སང་ལ་བསེབས་ནས་གྲུབ་འབས་གང་ཡང་ཐོན་ཡོད་པ་
མ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་བོད་ཀི་དཀའ་ངལ་དེ་འདི་འད་ཞིག་ལུས་ཡོད་པ་རེད་ལ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་

དགུང་གངས་འདི་ལྟར་ཡར་འཕར་ནས་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་ནང་
བཞིན་ལག་ལེན་རང་གི་སང་ལ་དེ་ག་རང་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུར་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ངས་འདི་ཞུས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ལག་

ལེན་བསྟར་གི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ར་ནས་ཞུ་ཡི་མེད། ལག་ལེན་གང་ཐུབ་བསྟར་གི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ལས་ཀ་ཡང་བེད་ཀི་ཡོད་

པ་རེད། འོན་ཀང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བས་པ་ལས་བ་རྒྱུ་མང་བ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི། ང་ཚོའི་ཁ་གཏད་གཅོག་
ས་ཁོ་རང་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕིན་མེད་པ། ང་ཚོས་ཟིན་པའི་དམིགས་ཚད་ཀི་སང་ལ་གོམ་པ་གང་ཡང་སོ་ཐུབ་མེ ད་པ། མ་
མཐར་ཡང་གོམ་པ་གཅིག་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཨའོ་ཙམ་རེད། ང་ཚོས་ད་ལྟ་གོམ་པ་གཅིག་ཀང་སོ་མི་ཐུབ་པས་གནས་ཚུལ་ཆེ་
ས་ཆ་ཚང་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་མཐར་ཕིན་པ་ཞིག་བས་ནས་གོམ་པ་སོ་སྟངས་མ་འད་བ་ཞིག་སོ་དགོས་པ་དེ་ངས་བལྟས་པ་ཡིན་ན་

དུས་ལ་བབས་འདུག་དན་གི་ཡོད། བཀའ་སི་གཉིས་ཀའི་འོས་བསྡུ་དེ་ཁ་སང་ནས་གྲུབ་པ་རེད། རེས་མ་ང་ཚོས་གོམ་པ་གསར་
པ་ཞིག་སོ་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབས་བཞག་ཅེས་འདི་བཤད་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་ཁོར་ཡུག་འདི་ནང་ལོག་སྐད་ཆ་

ཞིག་ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ་བསེབས་སོད་པ་དེ་རེད། ད་རེས་ཀི་འོས་བསྡུ་འདིར་ངས་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཕིན་སོང་། ༸རྒྱལ་
བ་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་དབང་རིས་སོད་གནང་རེ ས་འོས་བསྡུ་འགོ་དགོས་ཀི་རེད་ལ། སི་ཚོགས་ནང་ལ་ལབ་གེང་ཡོང་དགོས་ཀི་

རེད། ལབ་གེང་ཡོང་ནས་འོས་བསྔུ་འགན་རོད་བས་པ་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལ་
འདི་ལྟ་བུའི་འགན་རོད་ཡག་པོ་ཞིག་བས་པ་ཡིན་ན་མ་འོངས་པར་གོམས་འདིས་ཐེབས་ཀི ་རེད་ལ། མ་འོངས་པར་འབབ་ས་
ཡག་པོ་ཞིག་ལ་འབབ་ཐུབ་ཀི་རེད། ད་རེས་ང་ཚོས་འོས་འགན་འདིའི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་ཐུབ་པ་དེ་ང་ཚོའི་སི་

ཚོགས་ནང་ལ་མང་གཙོ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་འགོ་ཡི་ཡོད་པའི་རགས་མཚན་གསལ་ཤོས་དེ་རེད་ལ། རྒྱ་མི་ཚོས་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་
གནས་ཚུལ་དེ་གསལ་པོ་བས་ནས་ངོས་འཛིན་བེད་དགོས་ཀི་རེད། མང་གཙོ འི་གཞུང་གི་ཁྱད་ཆོས་དེ་འོས་བསྔུའི་ལམ་ནས་

འགོ་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བེད་མཁན་གི་མིར་འགྱུར་བ་ཐེབས་པ་ཡིན་ན། འཛིན་སྐྱོང་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་
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གསལ་པོ་རེད། རྒྱ་ནག་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་མགོ་རིང་སོག་མཁན་གི་མི་རེད་ཅེས་པའི་རོག་ད་དེ་འགེབས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་མ་
རེད། སོང་ཙང་ང་ཚོའི་འོས་བསྡུ་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཟེར་ནས་གདེང་ཚོད་དང་བཅས་ཏེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའི་ནང་གི་དོན་གནད་གསུམ་གི་ཐོག་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དོན་གནད་གསུམ་
གི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་དེ་གཞིས་བཞུགས་ཀི་སྤུན་ཟླ་ཚོར་འདས་པའི་ལོ་མང་པོ་ཞིག་གི་རིང་ལ་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་རེད།

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་འཇོག་དགོས་པའི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་པ། དེའི་ནང་
དོན་ལ་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་ཨང་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་དེ་དག་གོས་འཆར་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གོས་
ཆོད་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་དགོངས་དོན་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བར་ལན་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ལག་བསྟར་ནན་པོ་གནང་
དགོས་པའི་རེ་བསྐུལ་ཞིག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། རེ་བསྐུལ་དང་བར་ལན་དེ། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་

བཞིན། ཕལ་ཆེར་ང་ཚོས་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་སྟེ་ཧ་ལམ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ ་ི གནད་དོན་གལ་ཆེན་ཞིག་གི་སང་

ལ་བགོ་གེང་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། བསམ་ཚུལ་བྱུང་གི་ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་འདི་གཉིས་ཀི་ཐོག་ལ་ང་རང་སེར་གི་ངོས་ནས་
གོང་དུ་དོན་ཚན་གཉིས་ཀི་སང་ལ་བར་ལན་དང་རེ་བསྐུལ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ང་ཚོའི་གཞིས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་དག་གི་མངོན་
འདོད། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི འི་སིག་འཛུགས་ཚུགས་ནས་གདོང་ལེན་ག་འད་ཞིག་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་
བསམ་པའི་དཔྱད་ཞིབ་བེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ནན་པོ་བས་ཏེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གོས་ཆོད་དེ་དག་གི་གནད་འགག་དེ་མཐའ་

མའི་ཐུག་ས་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ད་ལྟའི་དམར་པོའ ་ི སིད་གཞུང་གི་མགོ་ཁིད་ཚོ་ལ་རག་ལས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། མུ་མཐུད་
ནས་རང་གནས་སུ་ང་ཚོའི་གོ ས་ཆོད་དེ་བཞག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་གདོང་ལེན་བེད་སྟངས་ཀི་སྐོར་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་གཙོ་བོ་

གོས་ཆོད་འཇོག་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་འགན་གཙོ་བོ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཕག་ལ་འབབ་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་། འདིའི་
ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ནུས་པ་ལྡན་པ། དོན་དང་ལྡན་པ། གདོང་ལེན་གནང་ཕོགས་ཐད་ལ་ང་ཚོས་བརྒྱུད་ལམ་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་
མ་ཡིན་པར། དེའི་ཐོག་ལ་ཡར་གནད་འགག་ཅིག་བརིས་ཏེ་ཐབས་ལམ་བཙལ་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་གཞིར་བཟུང་གིས་
འཛིན་སྐྱོང་ནས་དམིགས་བསལ་གི་གོས་ཆོད་ཀི་དགོངས་དོན་ཕག་བསྟར་གནང་དགོས་རྒྱུ་ནི་གནད་འགག་ཅིག་རེད་ཅེས་ཞུ་

བཞིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་དམར་པོའ ་ི སིད་གཞུང་གི་ད་ལྟའི་ལས་ཀི་སེ་ མོ་བ་ཚོས་གནད་དོན་སང་ལ་འདས་པའི་གོས་ཚོགས་

འཚོགས་དུས་ཁག་ཅིག་གི་ནང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་རང་ཚོའི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ང་རང་ཚོའི་དཔྱད་
ཞིབ་པ་ཡིན་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། ཕི་ལ་ཡོད་པའི་མི་རིགས་ཀི་རྒྱ་ནག་རང་གི་ནང་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་གནད་དོན་ལ་

དཔྱད་ཞིབ་བེད་དུས། ད་ལྟ་ཡོད་བཞིན་པའི་འགོ་ཁིད་དེ་མའོ་ཡི་ཡང་སིད་རེད་ཅེས་བཤད་ཀི་ཡོད་ཙང་། དེ་ལ་དཔག་པའི་ང་
ཚོས་ལྷོད་ཡེངས་མེད་པར་ངེས་པར་དུ་གདོང་ལེན་གནང་སྟངས་ཀི་འཐབ་རོད་བེད་དགོས་ཀི་འདུག ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
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ཁ་རྡུང་གཏོང་བ་དང་མང་པོ་ཞིག་བཤད་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས། གནད་དོན་དེ་དག་མི་ལྷག་པར་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་
དགོས་པ་དེ་ང་རང་ཚོར་འགན་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་། དོན་ཚན་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ སང་ལ་ངེས་པར་དུ་གདོང་ལེན་གནང་

སྟངས་ཤིག་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དོན་ཚན་གཉིས་པ་དེ་གོས་ཆོད་ཨང་བཞི་པ་དེ་རེད། གོས་ཆོད་ཨང་བཞི་པའི་
སང་ལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སང་ལ་ཡང་ང་ཚོས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོ ལ་ཡོང་ཐབས་ཀི་ཐུག་
ས་དེ་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་ཙང་། དེའི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་ལོ་རག་པར་ང་

ཚོས་གོས་ཆོད་བཞག་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་གཞིར་བཟུང་གིས་ཕག་བསྟར་ག་ཚོད་ཅིག་ཁུར་ཐུབ་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནང་ལ་ང་ཚོའི་འཐབ་རོད་འདིས་ལས་དོན་ས་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཐོར་བུ་ཞིག་

ཆགས་བསད་པ་ཞིག གོང་བུ་གཅིག་ཏུ་སིལ་རྒྱུ་དེ་ཉུང་དུ་ཕིན་པ་ཞིག་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་དེ་འད་ཞིག་མཇལ་བསད་སོང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དེ་འད་ཡིན་ཙང་། ད་ལྟའི་གོས་ཆོད་བཞག་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་ང་ཚོས་སིངས་ཆ་གང་འད་ཞིག་སྟེང་སྐྱེ ལ་གི་ཡིན་མིན།

ཚོགས་པ་གང་འད་ཞིག་གིས་ལོངས་སུ་སད་ཀང་། ར་འཛིན་གི་ཡིག་ཆ་འདི་ང་ཚོ་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབ ས་
བས་པའི་གོས་ཆོད་འདི་གཞི་ལ་བཞག་ནས་ཡིག་ཆ་ཐོར་བུ་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། འཐབ་རོད་དེ་ཐོར་བུ་བ་མ་ཡིན་པའི་གཅིག་ལ་
འཇུག་པའི་ར་འཛིན་དེ་གནང་ཐུབ་པ་བེད་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོ་བཀའ་སི་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་དམིགས་བསལ་གི་ར་འཛིན་ཡིག་ཆའི་

ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་བསྐྱལ་ཐུབ་པ་དགོས་འདུག་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་བཞིན་མཐའ་མ་དོན་ཚན་ལྔ་པ་དེ་ལ་རྒྱལ་སིའི་ནང་བདེན་པ་
དང་དང་བདེན། ཞི་བདེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོ ར་གནང་མཁན་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་
བཞག་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ཡང་ད་ནངས་ཞོགས་ཚོགས་འདིར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་རེད་ལ། ཁ་སང་དགོང་མོ་སི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསོལ་ཚིགས་གཤོམ་དུས་སུ་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་གོས་

ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། རྒྱལ་སིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་གང་ཡིན་ཡང་། གང་ལྟར་
ཡོངས་རོགས་ཀི་ནུས་པ་འདོན་རྒྱུ་དེ་གནད་དོན་ཐོར་བུ་མ་ཡིན་པར། དངོས་ཡོད་ཀི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་བོད་དོན་ལ་ནུས་པ་
འདོན་རྒྱུར། བོད་དོན ་གོས་མོ ལ་གི་ཐོ ག་ལ་ནུས་པ་འདོན་ཐབས་བེད་དགོས་ཀི ་འདུག་ཅེ ས་ཁ་སང་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་

བྱུང་། ཁོ་རང་ཚོ་ལས་ལྷག་པ་དེ་རིང་ང་རང་ཚོའི་དཀིལ་འཁོར་འདིའི་ནང་ལ་ང་ཚོས་འགན་མང་བ་དང་ད་གིན་གོང་དུ་ཕག་སེལ་
སི་འཐུས་ཀི་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད ། གནད་དོན་དེ་དག་གི་སང་ལ་གཞི་རའི་འཛིན་རྒྱུ་ཡོད་པ། ཡིག་ཆ་ཡང་ཐོར་བུ་མ་

ཡིན་པར་གནད་དོན་ཡོངས་རོགས་དེའི་ནང་ལ་བསོམས་བརྒྱབ་ནས་དེ་འད་ཞིག་འབུལ་ཐབས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེ་ནས་རང་
བཞིན་གི་དོན་དག་སང་བབས་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་དང་དོན་དག་སང་ལ་སིན་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག བོད་དོན་རྒྱབ་
སྐྱོར་བ་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནང་གོས་ཆོད་འཇོག་མཁན་ཚོ་དམིགས་བསལ་གིས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བ་མ་ཟད། ད་ལོ་དམིགས་བསལ་
གི་མཉམ་སེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་གི་སྐབས་སུ་ལའང་ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ སྟེ་
བོད་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་འགག་ཆེ་བའི་ཉིན་མོར་ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཊ་གཉིས་ཀིས་དངོས་ཡོད་ཀི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་བདེན་པ་
ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་མོ་མཆོག་དབུས་པའི་ཐོག་ལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རགས་བཞེས་མཁན་
ཚོས་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་། ལྷག་པར་དུ་གནད་དོན་མང་པོའ ་ི སང་ལ་གོ་སྐབས་འདི་དག་གནང་བ་དེ་ལ་དམིགས་བསལ་གི་
གུས་བརི་ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཟེར་ནས་དེ་རིང་འདིར་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་བཞིན་ང་རང་ཚོས་ར་དོན་འདི་
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དག་གཞི་ལ་བཞག་ནས་གོས་ཚོགས་རེད། དེ་བཞིན་སིངས་ཆ་མང་པོའ ་ི སང་ལ་གེང་སོང་དང་གོས་ཆོད་བཞག་གནང་མཛད་
ཡོད་པར་བརེན། དམིགས་བསལ་གི་ང་རང་ཚོས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དུ་བསྟན་པ་ནང་བཞིན་ཡོ་རོབ་སི་མཐུན་དང་།

རྒྱལ་ཁབ་ལྷག་བསམ་ཅན་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་མུ་མཐུད་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་བཞི་ཞིག་དུས་དང་རྣམ་

པ་ཀུན་ཏུ་ང་རང་ཚོ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ནང་བཏོན་པ་གཞིར་གཟུང་གི་དམིགས་བསལ་གི་དེ་དག་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་
ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། Estonia, Lithuania བཅས་དེ་དག་ནི་རྒྱ་ནག་གི་སྟོབས་དང་ནུས་པ་ལ་མ་འཛེམས་ནས་བོད་ཀི་
ར་དོན་དང་གནད་དོན། ད་ལྟའི་གནས་བབ་བཅས་ཀི་ཐོག་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་པར་དམིགས་བསལ་གི་
ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་འདོད་བྱུང་། བསོམས་བརྒྱབས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དོན་དག་ཡག་ཉེས་ལ་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་ལ་ཁ་

རྡུང་གཏོང་རྒྱུ་ང་ཚོས་ལོ་ལྟར་ཆ་བཞག་ན་གཅིག་པ་རང་མ་གཏོགས་ལྷག་མི་འདུག སོང་ཙང་དེ་རིང་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་
གང་བཞག་པ་དེ་དག་གིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་གཙོས་པའི་སིག་འཛུགས་ཡོངས་རོགས། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་

ཡིན་ནའང་རེད། ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་སིག་འཛུགས་ཡོད་མཁན་ཚོས་བོད་པའི་འཐབ་རོད་དེ་ཐོར་བུ་ཞིག་མ་ཡིན་པ། བོད་
པའི་འཐབ་རོད་དེ་སུ་ལ་ཡང་སྙན་སོན་ཞུས་ནའང་རེད། ག་པ་ལ་སྙན་སོན་ཞུས་ན་ཡང་། གང་འད་ཞིག་ལ་སྙན་སོན་ཞུས་

ཀང་། གང་ལྟར་ར་འཛིན་ཡིག་ཆ་འདིས་འདིར་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ར་འཛིན་ཡིག་ཆ་གཞི་ལ་བཞག་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་
ད་ལྟའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་ནས་དུས་ཚོད་བཏང་སྟེ་གནས་ཚུལ་བརྒྱ་བསགས་འབོད་

བསགས་མ་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་ལོ་གཅིག་ཧིལ་པོའ ་ི ནང་བོད་ནང་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་ག་ཚོ ད་ཙམ་འདུག དངོས་ཡོད་ཀི་ད་ལྟའི་
གངས་ཚད་ཅི་ཙམ་འདུག དེ་བཞིན་ད་ལྟ་མ་རེད་པ་ཅི་ཙམ་འདུག དེ་དག་ཡིག་ཆ་ར་འཛིན་ལ་བཟུང་ནས་གནང་བ་ཡིན་ན་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོ་ཡིན་ཡང་གནང་བདེ་བ་དང་གསུང་བདེ་བ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ཡང་། དེ་རིང་ཉེ་བའི་ཆར་

ད་ལྟ་འོས་འདེམས་སྐབས་ཁོང་རྣམ་པ་བཅར་བའི་སྐབས་སུ་ལ། ངས་ཁ་སང་འཛོམས་པའི་སྐབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་རིང་འདིར་

ཕེབས་པ་དེས་མང་གཙོ་ས་བརན་དང་འཕེལ་རིམ་གཅིག་པུའི་ཆེད་དུ་སེབས་པ་མ་རེད། རྒྱ་ནག་དམར་པོའ ་ི གཞུང་ལ་བར་ལན་
ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སོང་ཙང་ཁོ་རང་ཚོས་གསུང་གི་འདུག་རྒྱ་མིའི་སྐུ་ཚབ་རོག་ཞིབ་བེད་མཁན་ཚོས་ལས་དོན་དེ་སང་
མེད་བཤད་བཞག དེ་འད་ཡིན་ཙང་ཉིན་བཞག་གཅིག་ནས་ང་ཚོ་དབུགས་བཏང་ཚད་ཚང་མ་ལ་སྲུང་ནས་བསད་ཀི་ཡོད་

ཙང་། ང་ཚོའི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀི་གོས་ཆོད་དེ་དག་ལིད་ཁོག་ཆེན་པོ་དང་ཚད་མཐོན་པོའ ་ི ངང་ར་འཛིན་ཐོག་ནས་གནང་
དགོས་འདུག་ཅེས་དེ་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས།

སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེའི་ནང་
གང་འཁོད་པ་དེ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གནད་དོན་གཉིས་གསུམ་ཐོག་ཏུ་གཅིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། དང་
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པོ་གངས་ཀ་ཐོག་ནས་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང་། ཁ་སང་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གི་སྲུང་རིའི་ནང་
ལ་བཀའ་ཤག་དང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ཀི་ཨང་དེ་ལ་ཁྱད་པར་འདུག ང་རང་ཀོག་མཁན་ཡིན་ཙང་དེ་མཐོང་སོང་།

༡༤༣ ང་ཚོའི་འདི་ལ་འཁོད་འདུག བཀའ་ཤག་དེ་ལ་ ༡༤༢ འཁོད་པ་ངས་མཐོང་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་འདི་ལ་གཟིགས་དགོས་

པ་ཞིག་ཆགས་འདུག གོས་ཆོད་ཀི་དོན་ཚན་ནང་དུ་སོ ་སོའ ་ི སེམས་འཚབ་གཙོ་བོ་ཞུ་རྒྱུར། དང་པོའ ་ི ནང་དུ་བོད་ཀི་བསྟན་པ་
ཆབ་སིད་དང་མི་རི གས་ཀི་དོན་དུ་ལུས་སོག་བོས་གཏོང ་མཁན་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།
དངོས་གནས་སོ་སོས་ཡི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་བ་ལ་གུས་བཏུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་

ནའང་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་རོ་རེ་ཚེ་རིང་ལགས་སོབ་ཕྲུག་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་ཡིན་པ་ཞིག་གིས་སོ་སོའ ་ི རང་སོག་བོས་བཏང་ནས་

བོད་ཀི་ར་དོན་ཆེད་དུ་འདི་འད་གནང་དུས། དཔའ་བོ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་ཡོད་ལ་གུས་བཏུད་ཀང་ཡོད། དེའི་ ཐོག་ང་ཚོས་
སེམས་འཚབ་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཅིག་ཡིན་པ་དང་རང་དབང་ལུང་པར་བསད་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་པ་
རེད། ཁོང་སོབ་ཕྲུག་ཡིན་དུས་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་དོ་སང་གནང་བ་དང་། དེའི་ཐོག་ནས་མི་རིགས་དང་བོད་

བསྟན་པ་ཆབ་སིད་ཀི་དོན་དུ་ཞབས་ཕི་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། སོ་སོས ་དངོས་གནས་འགན་ཁུར་ནས་ཕག་ལས་
གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ངས་དེའི་ཐོག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཙམ་མིན་པ་ང་ཚོའི་གཞུང་གི་སིག་འཛུགས་
དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞིག་གནང་དགོས་རེད་དན་གི་འདུག ད་བར་དུ་བོད་པའི་དོན་དུ་ཕག་ལས་
ག་རེ་གནང་གནང་ཡོད་པ་རེད། འདི་འད་མ་གནང་རོགས་གིས། ང་ཚོ་མི་ཉུང་ཉུང་ཡིན་དུས། གནད་འགག་ཅིག་མཐོང་གི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་སེམས་འཚབ་བས་ནས་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། སེམས་འཚབ་དེ་མང་པོ་ཞིག་གིས་གོང་དུ་

ཞུས་ཚར་སོང་། ཡིན་ནའང་མགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སིད་ཕེབས་རྒྱུའི་སྐོར་རྒྱ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་

ལུགས་སོགས་མང་པོ་བཤད་ཀི ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དཔེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་དུས། དེའི་ཐོག་ལ་སིག་འཛུགས་དང་

གནད་ཡོད་མི་ས་ཚང་མས་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་ག་རེ་འདུག ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་དེའི་སྐོར་
ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་ཚར་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་གཅིག་པུ་མིན་པ་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་འདུག དེ་འད་

བེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་བཞིན་གསུམ་པ་དེར་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི ་བརྒྱུད་
ནས་བོད་ཀི་བདེན་མཐའ་གསལ་བ་དེ་གནད་འགག་ཅིག་ཡིན་པ་དེར་ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ཡིན་ནའང་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བར་ང་ཚོས་མཉམ་རུབ་ཀི་འགན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་ཆར་སིད་སྐྱོང་
དང་སི་འཐུས་འོས་འདེམས་གནང་ནས་སུ་ཕེབས་ཀི་ཡོད་ནའང་། གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་མི ་འད་བ་

གནང་རྒྱུ་གང་འད་ཡོད་མེད་ཐོག་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག བསྐྱར་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་དེ་ངས་དེ་རེད་དན་གི ་
འདུག གསར་པ་ག་རེ་བེད་དགོས་འདུག འདི་ཚོ་གནད་འགག་ཆགས་ཀི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མཐའ་མ་དེ ར་ང་ཚོས་ད་བར་དུ་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་མང་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིག་ཆ་འདི་ཚོའང་ག་རྒྱས་པོ་གནང་འདུག་ལ། གསུང་མཁན་ཚོས་ག་
རྒྱས་པོ་གསུང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་གཙོ་བོ་ང་ཚོ་མི་རེ་རེའི་ངོས་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དང་འགན་ཁུར་སྟངས་ར་དོན་ཐོག་
ཕག་ལས་ངེས་པར་དུ་གནང་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་རེད་བསམ་གི་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

གངས་ཀ་དེའི་ཐོག་ལ་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ཞིག་གིས་ ༡༤༤ ལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་༡༤༣
དེ་ག་རང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་གངས་ཀ་གཞན་པ་ག་རེ་བཀོད་ཡོད་མེད་

ངས་མཐོང་མ་སོང་ལ་དོ་སང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། གལ་སི ད་དེ་འད་ཡོད་ཚེ་རེས་སུ་གསལ་པོ་བཟོ་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
སི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས།

སི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཨང་ ༧ པ་ལ་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཆ་ཚང་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་འབེལ་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་སང་ནས་ཕག་རོགས་
གཅིག་གིས་གསུང་པའི་ཁ་བང་གི་གོས་ཆོད་ཀི་མིང་འདོགས་སྟངས་སྐོར་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་པས་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་

མྱོང་བིས་ན་གསུངས་སོང་། དེ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཏོག་ཙམ་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། སོ་སོ་རང་གི་ངོས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་
སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་ཟེར་བ་དེ་ང་ཚོས་ཕི འི་ལུང་པ་ཞིག་ནས་རི་བོ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཚུར་ཕོགས་བསད་མཁན་ཞིག་གིས་ཕར་

ཕོགས་ལ་བསད་མཁན་ཞིག་ལ་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་བེད་ཀི་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད་སྙམ། སོ་སོ་ཡིན་

ནའང་བོད་ནང་ཡོད་པའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ན་བོད་ནང་ནས་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་གི་ལས་ཀ་བས་ནས་ཡོང་བསད་མཁན་ཞིག་ལ་
རི་བོ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཚུར་ཕོགས་ལ་སེབས་ནས་ཕར་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་བེད་ཟེར་བ་དེ་ལ་དེ་ཙམ་གི་ཏག་ཏག་བསད་མི་འདུག་

སྙམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་ཡོད། གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་ཏག་ཏག་བསད་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།
དེ་ནི་དོན་ཚན་འད་པོ ་གཅིག་བས། ང་ཚོ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སིད་ཀི་སྐོར་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མང་པོ་ཞིག་

བེད་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཀྲོའུ་ཨུ་ཆུང་གིས་སྔོན་མ་བཤད་མྱོང་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་དུང་ཡང་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་ར་ཁིམས་ཀི་དོ ན་ཚན་སོ་དྲུག་
ཡིན་བསམ་སོང་། ངས་དེ་ཏག་ཏག་གསལ་པོ་ཞིག་དན་མ་སོང་། དེའི་ནང་ལ་སི་དམངས་ལ་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་རང་དབང་

ཡོད་ཅེས་འཁོད་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཁོང་ཚོས་ངོས་འཛིན་གཅིག་ནང་ལོགས་ལ་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་ནི་བསམ་བོ་དང་འདུ་ཤེས་
ཀི་གནད་དོན་ཞིག་རེད། དེ་ལ་གུས་ཞབས་ཡོད་མོད་ལམ་ལུགས་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་གཏོང་གི་ཡིན་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡོང་གི་

ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་ཀི་འདུ་ཤེས་དེ་ལ་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་བརི་བཀུར་བེད་ཀི་རེད་ལ། ངོས་ལེན་ཡང་
བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཁིམས་ནང་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀི་ད་ལྟའི་གནས་བབ་ཀི་ཐོག་ནས་བལྟས་ཡོང་དུས།
༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་དད་པ་བེད་ཆོག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་འབོད་ཆོག་

གི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐུ་པར་སིག་བཤམས་བེད་ཆོག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདི་ཚོའི་རིགས་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ར་ཁིམས་ནང་ལ་
ཡོད་པའི་སི་འབངས་ལ་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་ཀི་རང་དབང་ཡོད་ཅེས་པའི་ར་དོན་དེ་ཚོ་དང་འགལ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་

ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་བཞིན་བོད་ཀི་ཆོས་ལུགས་དོ་དམ་གི་སོལ་ཡིག་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་མིས་ཆོས་ལུགས་ཀི་བེད་སོ་
ཁག་ལ་དམ་འཛིན་བེད་སྟངས་རེད། སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་སང་ལ་ཕལ་ཆེར་ ༡༩༩༤ ནས་འགོ་མང་པོ་ཞིག་བཙུགས་ནས་
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ཁིམས་ཡིག་དེ་འད་གཏན་འབེབས་བས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོ་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ནས་ལག་པ་མ་འཆང་རང་འཆང་
ཆགས་བསད་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེས་དམིགས་བསལ་གི་གྲུབ་འབས་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་ར་བ་ནས་བསམ་གི་མི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་
ཀིས་གཏན་འབེབས་ཤིག་གནང་ཚར་བ་རེད། དོན་གི་བདག་པོ་ ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཞལ་དོན་མོ་ནས་ཐེངས་མང་པོ་

གསུངས་ཚར་བ་རེད། དེ་དག་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ཡིན་ནའང་གསན་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། འདི་ལ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་དོན་དངོས་ཡོད་ཀི་བོད་མིའི་བསམ་བོ་དང་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས། བོད་པའི་སི་ཚོགས་ཀི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་
ཐད་ལ་ཡང་དག་པའི་སིད་ཇུས་ཤིག་ལག་བསྟར་ཁུར་དགོས་ཀི་རེད་མ་གཏོགས། གནས་བབ་དང་མི་མཐུན་པའི་སིད་ཇུས་

དང་སིག་གཞི་གཏན་འབེབ ས་བས་བསད་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་བོད་ཀི་དཀའ་རོག་ཆེ་རུ་འགོ་བ་མ་གཏོགས་ཆུང་དུ་འགོ་
བའི་གནད་དོན་སང་ལ་ཐུགས་ཕན་གང་ཡང་སོས་ཀི་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་ཙང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དེ་ཚོའི་སང་ལ་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་སིངས་ཆ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

དེ་ནས་དོན་ཚན་མཐའ་མ་དེ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ད་ལྟའི་སིད་སྐྱོང་དང་སི་འཐུས་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའི་

ཐོག་ནས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ལོག་འགེལ་མང་པོ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ལོག་འགེལ་མང་པོ་བས་པ་དེས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཁ་

ཤས་ཀིས་ཡིད་ཆེས་བེད་སིད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་གསུངས་པ་བཞིན་ང་ཚོ འི་
དམངས་གཙོའི་ཁྱད་ཆོས་ཅིག་རེད། འོས་ལ་བཞེངས་མཁན་རྣམ་པ་ཚོས་འགན་རོད་དང་སྐྱོན་བརོད་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་

རེད། འགན་རོད་དང་སྐྱོན་བརོད་ཀི་གོ་རིམ་ཁོད་ནས་བོད་མི་དམངས་ཀི་འདེམས་ཐོན་གི་མི་གཅིག་ཡར་ཐོན་གི་ཡོད་པ་རེད།
དེ་ཚོ་དམངས་གཙོའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་མཐུན་ལམ་མེད་པར་འགལ་འདུ་རང་རང་གིས་
གྲུབ་བསད་ཡོད་པ་ཞིག་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོག་བཤད་རང་

རང་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་མ་གནང་རོགས། བཙན་བོལ་ནང་གི་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་སྟངས་དེ་རྒྱ་ནག་གིས་བཤད་
པ་ལྟ་བུ་ཞིག་མ་རེད། འདི་དམངས་གཙོའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འདི་ལྟ་བུའི་དམངས་གཙོ་ཞིག་མེད་པ་དེས་

དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ངོ་ཚ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་རྒྱལ་སིའི་སང་ལ་མི་སེབས་པའི་ཆེད་དུ་ད་ལམ་ཁག་མང་པོ་བཀག་འགོག་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། མ་
ཟད་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ལ་གོག་གསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་གིས་ཁིམས་ལུགས་ཀི་མདུན་ནས་མི་ཚང་མ་འད་མཉམ་རེད་

ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་མེད་དེ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འགན་ཡོད་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ག་ནང་བཞིན་ཕི ་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་བཟོ་བའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་། ང་ཚོར་
རྒྱུས་ཡོད་ས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་ཕིར་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་བཟོ་བའི་སྐབས་སུ་ཕི་ལོག་ལ་ལྟ་སྐོར་དུ་

འགིམ་འགྲུལ་གི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དེ་དེའི་ཁེ་བཟང་བངས་ཏེ་ཨེ་ཤི ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་ལ་ཁིད་དེ་ཕར་སོང་ནས་ལག་

འཁྱེར་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བསྡུ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེའི་བར་གི་སེ་ཚན་གཅིག་ལ་ཁེ་བཟང་རག་གི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་དོན་
དངོས་ཀི་བོད་ནང་གི་སི་འབངས་སམ་མི་སེར་རེ་རེ་ལ་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་སེ་ཚན་གཞན་པ་ཞིག་ལ་ཁེ་

བཟང་རག་ཆེད་ཁོ་ན་རེད། ཁེ་བཟང་རག་རེས་ཉེན་རོག་པར་ལག་འཁྱེར་ཕར་རིས་སད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཀི་ལག་
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ཏུ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཡར་བསྡུས་སོང་བ་ངས་ཤེས་ཀི་ཡོད། དེ་ག་ནང་བཞིན་ཁ་ཤས་ཤིག་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཕིན་པ་རེད། ཕི་

རྒྱལ་ལ་མ་སོང་སྔོན་ལ་སོར་མོ་ཁི་ལྔ་གཏའ་མ་འཇོག་དགོས་པ་རེད། གལ་སིད་གཏའ་མ་མ་བཞག་པ་ཡིན་ན། visa ཞུ་བའི་
ཆ་རེན་མ་ཚང་བ་རེད། དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆོག་མཆན་ཞུ་བའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལ་ཆ་རེན་ནང་དུ་བིས་བཞག་པའི་གནད་དོན་ཞིག་

རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་བཙན་བོལ་བོད་མི་ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་
ངོས་ནས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཀང་ཤེས་དགོས་ཀི་འདུག་ལ། དམིགས་བསལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དང་
བདེན་དང་འད་མཉམ་མ་ཡིན་པའི་གནས་སྟངས་དེ་དག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། རྒྱ་གཞུང་གི་

ཁིམས་ཡིག་དང་དཔོན་རིགས་ཚོས་ངག་ནས་སྐྱོར་བཞིན་པའི་མི་རིགས་འད་མཉམ་གི་སིད་ཇུས་དང་མཐུན་པའི་སང་ལ་འགོ་
བ་ཡིན་ན་དོན་དངོས་ཀི་གནས་ཚུལ་འདི་དག་ལ་དང་བདེན་དང་ཁིམས་ལུགས་ལ་མཐུན་པ་ཞིག་བེད་རོགས་ཞེས་བརྒྱུད་ལམ་
འདི་བརྒྱུད་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

སི་འཐུས་ཤར་གིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས།

སི་འཐུས་ཤར་གིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་
སྐྱོར་བེད་རྒྱུ་དང་། དོན་ཚན་ལྔ་ཡོད་པ་ལས། དོན་ཚན་ལྔ་པ་དང་འབེལ་ནས་བགོ་གེང་ནང་མཉམ་ཞུགས་བེད་དགོས་དན་སོང་།
དོན་ཚན་ལྔ་པའི་ནང་དུ་ང་ཚོས་དོན་ཚན་གསུམ་ཙམ་བགོས་བཞག་ན་འགིག་གི་འདུག དེ་རིང་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་བོད་

དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གཞུང་འབེལ་ཁག་ཡིན་ནའང་རེད། མི་སེར་ཡིན་ནའང་རེད། གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་སིག་

འཛུགས་ཡིན་ནའང་རེད། རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ཡིན་ནའང་རེད། ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་འདུག དེ་ངས་གལ་
ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་དན་གི ་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། བར་ལམ་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་བགོ་གེང་ཞིག་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ལ་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཉུང་དུ་ཕིན་འདུག དེ་ནི་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་འཐབ་རོད་ཅིག་ཏུ་ཡོད་དུས་དཔྱད་ཞིབ་བས་ཤིང་། སྐབས་རེ་ང་

ཚོའི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོ་ལ་ཆེ་མཐོང་ག་རེ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནི་ང་ཚོས་དཔྱད་ཞིབ་བེད་དགོས་པ་ཞིག་
དང་། དི་བ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་རེད་དན་གི་འདུག དེ་རིང་གོས་ཆོད་ནང་དུ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ཁོང་ཚོ་ལ་ཐུགས་
རེ་ཆེ་གསུངས་པ་དེ་ལ་ཁོང་ཚོ་ལ་སེམས་ཤུགས་སེབས་རྒྱུ་དང་། ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་པའི་གནས་སྟངས་
ཤིག་རེད་འདུག དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོས་འཐབ་རོད་ནི་ཆབ་སིད་ཀི་འཐབ་རོད་ཅིག་རེད།

འཐབ་རོད་བེད་ས་བོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀས་རོད་ཀི ་ཡོད་དུས། ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་དེ་ ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་རེ་ང་ཚོ་རང་མགོ་ཐོན་དུས་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོ་རྒྱབ་ལ་བསད་རོགས་ཟེར་བའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་སྟངས་

ལ་བརེན་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གིས་ནུས་པ་ཉམས་ཆག་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀི་འདུག་སྙམ། ར་བའི་ང་ཚོ་བོད་པའི་
འཐབ་རོད་རེད། སེ་འཁིད་མཁན་ནམ་མདུན་ལ་སོད་མཁན་དེ་བོད་པ་ཚོ་རེད། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་
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རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བེད་པ་ཡིན་ན། ཏན་ཏན་ནུས་པ་མི་འད་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོའི་ལོ་

རྒྱུས་ནང་འདས་པའི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ནང་དུ་ཚགས་ཚུད་ཀི་ལས་འགུལ་དཔེར་ན་འཛམ་གིང་དངུལ་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་མི་
འབོར་འོས་ཐོན་ཆེད་དུ་ཕག་དངུལ་མི་སད་པ་ཡིན་ནའང་རེད། བོད་དོན་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་སྐབས་ཡིན་ནའང་རེད།

ཉེ་བའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ནང་དུ་ Confucious ཡན་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ཡིན་ནའང་རེད། ང་
ཚོས་མཉམ་རུབ་ཀིས་ལས་ཀ་བེད་དུས་ཚགས་ཚུད་ཅིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཡིན་དུས། མཉམ་རུབ་དང་མཉམ་འབེལ་

གི་ལས་ཀ་ལ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཡིད་ཆེས་བེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག གཉིས་པར་ཉེ་བའི་ཆར་ ༢༠༡༥
ཟླ་ ༡༡ ནང་དུ་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་འཐུས་མི་བདུན་ Nancy Pelosi དབུ་ཁིད་པའི་ཐོག་ནས་བོད་ལ་ཕེབས་པ་

དང་། དེ འ ི ་ ནང་དུ་ང་ཚོ ར ་ནམ་རྒྱུན་བོ ད ་དོ ན ་རྒྱབ་སྐྱོ ར ་བེ ད་བསད་མཁན་ཨ་རི འ ི ་ Massachusetts སྐུ་ཞབས Jim
Mcgoven ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་ལོགས་

ལ་གོས་ཆོད་ཅིག་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་ལ་ཛ་དག་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་ཨ་རིའི་གཞུང་འབེལ་མི་ས་ཁག་བོད་ནང་དུ་ཕེབས་
རྒྱུ་ལ་ལག་ཁྱེར་གནང་གི་མེད་དུས། རྒྱབ་ལོངས་ཀིས་མི་ས་ཁག་བོད་དོན་ཐོག་སྟངས་འཛིན་གནང་མཁན་དེ་ཨ་རི་ལ་ཡོང་མི་

ཆོག་པའི་གོས་ཆོད་ཅིག་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག བས་ཙང་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་རྒྱབ་

སྐྱོར་བེད་མཁན་ཚོར་གོ་སྐབས་མང་པོ་ཞིག་བསྐྲུན་གི་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་མཚོན་འད་ཞུས་ན། Jim Mcgoven མཆོག་ཡིན་
ན་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་ཚར་བ་དང་ངས་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ག་རེ་བེད་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་ང་ལས་ཁོང་ལ་དངངས་སྐྲག་
མང་བ་འདུག སྐབས་རེ་ག་རེ་བེད་དགོས་པ་རེད་གསུངས་དུས། དེ་གནང་ཤོག་ལབ་རྒྱུ་མེད་པ་འད་པོ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་འཆར་
གཞི་དང་ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའི་འཆར་གཞི་གསལ་པོ་མེད་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་ཡང་ཡང་དུ་སེབས་ཀི་འདུག བས་ཙང་ང་ཚོ་ལ་གོ་
སྐབས་མང་པོ་ཞིག་འདུག རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། དངོས་གནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འབད་བརོན་གནང་མཁན་
ཡོད་དུས། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་དེ་དང་བསྟུན་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ནས་ནང་

གསེས་གསུམ་པ་དེ་ལ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་སྐུ་ཚབ་གཏོང་རོགས་ཟེར་ནས་ང་ཚོ་ལོ་ལྔ་འགོ་ བ་རེད། མཉམ་འབེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་གི་སི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལམ་སྐུ་ Navi pillay འབད་བརོན་གནང་ནས་བྱུང་
ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ པའི་ཁོང་ལས་ཚབ་གསར་པ་ཞིག་བསྒྲུབས་ཟིན། ཁོང་བོད་དུ་འགོ་རྒྱུ་དང་ཤིང་

ཅང་འགོ་རྒྱུ་ནི་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ཟེར་ནས་གསར་འགྱུར་གསལ་བསགས་དང་ཤོས་ནང་དུ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་བར་འགོ་
ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཕེབས་ཐུབ་མེད་པ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་མཉམ་འབེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ལ་སྐུ་ཚབ་གཏོང་རོགས་གི ས་ལབ་པ་ལས་ལྷག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོན ་ཤུགས་སད་དེ། གང་ལྟར་མཉམ་འབེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་སུ་ཡིན་ནའང་རེད། མི་སུ་བོད་ལ་འགོ་འདོད་བྱུང་ན་འགོ་ཐུབ་པའི་གནས་བབ་ཅིག་བསྐྲུན་དགོས་པ་
གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་གཏོང་རོགས་ཀིས་ལབ་པ་

ཙམ་མིན་པར་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ལ་ཡིན་ན། དེ་རིང་ལྟར་རྒྱ་ནག་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀི་ལས་རིམ་
དེ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། Universal periodic review ད་ལྟ་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ནང་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ༢༠༡༥
ཟླ་ ༡༡ ནང་ལོགས་ལ་མནར་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ནང་དུ་མནར་གཅོད་ཀི་གནས་བབ་ག་རེ་ཡིན་མིན།
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ལྷག་པར་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་དཀའ་སྡུག་འོག་འདས་གངས་སུ་ཕིན་པའི་ཐོག་ལ་

གོས་བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད་ལ། རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་རྒྱ་ནག་ལ་དི་བ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་དོ་སང་བས་ནས་
གོ་སྐབས་འདི་ཚོ་བཟུང་ནས་སྙན་ཐོ་དང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་རྒྱུ་དང་། ཞིབ་གཏུག་ལས་རིམ་བེད་རྒྱུ་འདི་ཚོ་ནམ་རྒྱུན་དུ་ནས་གནང་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པོ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ཡིག་ཐོག་ལ་སྐུ་ཚབ་གཏོང་རོགས་ལབ་རྒྱུ་གཅིག་པུས་དོ ན་གྲུབ་ཀི་མེད་པ་གསལ་པོ་

རེད། དེ་ནས་དེ་རིང་ང་ཚོའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་ཅིག་བཞག་གི་ཡོད་པ་རེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། མང་ཉུང་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། མང་པོ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་སང་ཉིན་གོ་སྐབས་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ།) སྐར་མ་གསུམ་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

སྐར་མ་གསུམ་ཡོད་ན་གསང་ཉིན་གོ་སྐབས་ཕུལ་ཆོག་པ་ཞུ། ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཡིན།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གི་ཐུན་ ༣ པ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གི་ཉིན་རྒྱབ་ཀི་ལས་རིམ། དཔལ་འབོར་གི་ལས་དོན་ཡིན།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བདུན་པ། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ གི་
སྔོན་རིས་འགོད་འབུལ་གི་གསུང་བཤད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ།

༄༅། །བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༌༡༧

༄༅། །མཆོག་ཏུ་བཀུར་བར་འོས་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

བོ ད་མི འ ི ་ སི ག ་འཛུགས་ཀི ་ རི ས ་ལོ ་ ༢༠༡༦༌་་༡༧ ལོ འ ་ི སྔོ ན ་རི ས ་འཆར་འབུལ་གོ ས ་ཚོ ག ས་སུ་སྙན་སོ ན ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན །
གོས་ཚོགས་སུ་སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་གིས་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུའི་ལས་རིམ་འདི་མང་གཙོའི་སིད་དབང་གི་

ལམ་ལུགས་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། རང་རེའི་གནས་བབ་ལ་ཆ་མཚོན་ནའང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལོ་རེའི་

ཡོང་འབབ་དང་འགོ་གོན་ཡོངས་རོགས་ལོ་འཁོར་སྔོན་རིས་ཀི་ལམ་ནས་གོས་ཚོགས་ཀི ས་གཏན་འབེབས་ཆེད་འགོད་འབུལ་
ཞུ་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་གི་ལས་འགན་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟར་སྔོན་རིས་སུ་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀིས་གཙོས་མང་
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ཚོགས་ཀི་བདེ་དོན་ལྟ་སྐྱོང་དང༌། སྐབས་བབས་ཀི་གལ་ཆེའི་ལས་དོན་འཆར་སིག དེ་བཞིན་རྒྱུན་ལྡན་འཛིན་སྐྱོང་བཅས་ཀི་

འགོ་གོན་དང་དེའི་ཡོང་འབབ་ཁ་གསལ་དང་ཞིབ་ཚགས་གང་ཐུབ་འགོད་འབུལ་ཞུས་ཡོད། གོས་ཚོགས་ནས་ཀང་དེར་ཐུགས་
ཞིབ་ཀིས་དགོས་དངུལ་གཏན་འབེབས་དང་ཆབས་ཅིག་འཕྲལ་ཕུགས་ཀི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ས་བརན་ཡོང་ཐབས་ལ་
དགོངས་བཞེས་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ལ་མཁོ་བའི་ལས་རིམ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་རེས་ཀི་སྔོན་རིས་འདི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་སྔོན་རིས་མཐའ་མ་དེ་

ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་བཞིན་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྐོར་སྙན་སོན་རྒྱས་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

སིག་འཛུགས་ཀི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་གི་གནས་བབ་བཙན་བོལ་བའི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་མི་དམན་ཙམ་

ཆགས་ཡོད། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་རེ འི་བིན་རླབས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་
ཡིན་པ་དང༌། སྐབས་དུས་ཆབ་སིེད་ཀི་འགོ་འཁིད་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་ཐུགས་འཁུར་འོག་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང༌།

ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི དྲུང་ཆེ་ཆུང་གིས་དབུས་ལས་བེད་རྣམ་པའི་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས། དེ་བཞིན་གོས་ལ་དབང་བའི་བོད་མི་
མང་སི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོས་དབུས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་སྐབས་དུས་ཀི་ལམ་

སྟོན་བཅས་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། ད་དུང་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཐབས་སུ་འབད་བརོན་མུ་མཐུད་དགོས་
རྒྱུ་བརོད་མ་དགོས་པ་ཡིན།

༡་༠ བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ།
༡་༡

གཏན་འཇགས་མ་དངུལ།

རང་རེའི་སིག་འཛུགས་འདི་བཙན་བོལ་བའི་གནས་བབ་ཀི་སིག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་གཙོ་ཆེ་ར་དོན་འཐབ་རོད་དང་

འབེལ་བའི་སིག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་པར་སོང་མ་མཐར་ཡང་རྒྱུན་ལྡན་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་གོན་གཞན་བརེན་མ་ཡིན་པར་གང་ཐུབ་
ཀིས་རང་ཁ་རང་གསོ་དགོས་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཆགས་ཡོད།

སིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར་རིམ་པས་རང་ཁ་རང་གསོ་

ཡོང་ཐབས་སུ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསོག་འཇོག་གི་ལས་དོན་འགོ་མུས་ལྟར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༢༤་༠༤ བེད་ཀི་ཡོད་པའི་ཐོག་འདི་ལོ་མ་དངུལ་གསར་དུ་བྱུང་བ་སོར་ས་ཡ་ ༡༢་༢༥ བསན་
པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་གི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༣༦་༢༩ བེད་ཀི་ཡོད། མ་དངུལ་འདིའི་
འདས་ལོ་ལྔའི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ་ལྟར་བས་ཡོད།
རིས་ལོ།

མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ།

འཕར་འབབ་སོར་ས་ཡ།

༢༠༡༡༌༌༌༡༢

༡༨༧༌༠༧

༢༠༡༢༌༌༌༡༣

༢༠༡༌༤༣

༡༤༌༣༦

༢༠༡༣༌༌༌༡༤

༢༠༨༌༥༦

༧༌༡༣

༢༠༡༤༌༌༌༡༥

༢༢༤༌༠༤

༡༥༌༤༨
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༢༠༡༥༌༌༌༡༦

༢༣༦༌༢༩ (༢༠༡༦།༡།༣༡ བར)

༡༢༌༢༥

དེ་བཞིན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༠་༠༠ དང༌། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་སོར་ས་ཡ་
༦༥་༠༠ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་སོར་ས་ཡ་ ༥༨་༢༩ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་སོར་ས་ཡ་ ༡༤༡་༠༣ འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་སུ་སོར་ས་ཡ་ ༡༧་༥༩ ཡོད་པ་བཅས་བསོམས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཁྱོན་སོར་ས་ཡ་
༥༣༨་༢༠ བེད་ཀི་ཡོད།
༡་༢

སྔོན་རིས་མ་དངུལ།

རིས་ལོ་ ༢༠༠༨་་༠༩ ལོ་ནས་ལོ་རེའི་དགོས ་དངུལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་གཏོང་ལེན ་བ་དགོས་ཀི ་
དངོས་བྱུང་དངོས་སོང་གཉིས་ཁ་འཐབ་ཀིས་ལྷག་ལུས་ཇི་བྱུང་མ་འོངས་པའི་དམིགས་རེན་ཆེད་ལོ་ལྟར་བཀར་

བཅུག་གི ས་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་གི ་ངོ་བོ ར་གསོག ་འཇོག་བེད་མུས་ཡིན། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༌༡༥ ལོའ ་ི དངོས ་
བྱུང་དངོས་སོང་གཉིས་ཁ་འཐབ་ཀིས་ལྷག་སོར་ས་ཡ་ ༦༥་༠༢ བས་ཡོད་པའང་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ཐོག་བསན་ཏེ་
ཁྱོན་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༤༤༧་༨༨ བེད་ཀི་ཡོད། སྔོན་རིས་མ་དངུལ་གི་འདས་ལོ་ལྔའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་
གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།
རིས་ལོ།

མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ།

འཕར་འབབ་སོར་ས་ཡ།

༢༠༡༡༌༌༌༡༢

༣༢༠༌༡༤

༢༠༡༢༌༌༌༡༣

༣༤༣༌༢༥

༢༣༌༡༡

༢༠༡༣༌༌༌༡༤

༣༨༢༌༨༦

༣༩༌༦༡

༢༠༡༤༌༌༌༡༥

༤༤༧༌༨༨

༦༥༌༠༢

༢༠༡༥༌༌༌༡༦

༥༩༠༌༥༥

༡༤༢༌༦༧ (ཚོད་དཔག་ལྷག་འཆར)

གོང་གསལ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གི་དངུལ་སྐྱེད་དང་སྔོན་རིས་མ་དངུལ། དང་བང་དཔྱ་དངུལ་གིས་གཙོས་ལོ་
རེའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཡོང་དམིགས་གཞན་བཅས་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལོ་གཅིག་གི་འཛིན་སྐྱོང་རྒྱུན་གོན་ཆ་ཚང་
རང་གསོ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ད་ལྟའི་ཆར་ཆགས་ཡོད།
༡་༣

ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ།

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ལོ་རེའི་སྔོན ་རིས་ཁིམས་སིག་དགོངས་དོན་གོས་ཚོགས་དང་ས་གནས་
འཐུས་མི་ཚོགས་འདུའི་བཀའ་འཁོལ་འོག་དབུས་ནས་དགོས་དངུལ་ཆ་ཚང་གཏོང་མུས་ལས་ཁུངས་གངས་ ༡༡༥ དང་ཆ་ཤས་
གཏོང་མུས་གངས་ ༥༨ དེ་བཞིན་དགོས་དངུལ་ཆ་ཚང་ས་གནས་ནས་གཏོང་མུས་གངས་ ༡༨ སོ་སོར་བེད་ཀི་ཡོད། ལོ་རེའི་
འགོ་གོན་གི་དགོས་དངུལ་དབུས་སའི་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་གཏོ ང་དམིགས་ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་ཡོད་པའི ་ལས་ཁུངས་
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གངས་ ༩༧ ཡོད་པ་རྣམས་ཀི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་གི་ཕོགས་བསོམས་སིར་བཏང་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་

༡༠༡༩་༡༦ དང༌། ལས་འཆར་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༧༤༥་༢༥ བེད་ཀི་ཡོད་པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་གི་
གནས་བབ་ལས་སོར་ས་ཡ་ ༢༣་༠༧ དང་སོར་ས་ཡ་ ༡༧༥་༨༦ སོ་སོས་མང་བ་གཤམ་གསལ་ལྟར་བེད་ཀི་ཡོད།
ལོ་དུས།

སིར་བཏང་མ་
དངུལ་སོར་

འཕར་འབབ་
སོར་ས་ཡ།

ལས་འཆར་མ་

འཕར་འབབ་

དངུལ་སོར་

ས་ཡ།

ས་ཡ།

༢༠༡༢།༣།༣༡ ༨༦༡༌༦༨

༧༠༤༌༦༠

སོར་ས་ཡ།

བསོམས་སོར་
ས་ཡ།

བསོམས་

འཕར་འབབ་
སོར་ས་ཡ།

༡༥༦༦༌༢༨

༢༠༡༤།༣།༣༡ ༩༩༦༌༠༩

༡༣༤༌༤༡

༥༦༩༌༣༩

(༡༣༥༌༢༡)

༡༥༦༥༌༤༨

(༠༌༨༠)

༢༠༡༥།༣།༣༡ ༡༠༡༩༌༡༦

༢༣༌༠༧

༧༤༥༌༢༥

༡༧༥༌༨༦

༡༧༦༤༌༤༡

༡༩༨༌༩༣

རིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་༡༦ དང་ ༢༠༡༦་་༡༧ ལོའ ་ི སིར་བཏང་དང་ལས་འཆར་མ་དངུལ་གཉིས་ཀི་ཚོད་དཔག་ལྷག་འཆར་སོར་ས་

ཡ་ ༡༨༢༧་༨༣ དང་སོར་ས་ཡ་ ༡༨༣༥་༤༣ སོ་སོར་བེད་ཀི་ཡོད་པ་བྱུང་སོང་སྔོན་རིས་ཁ་ཤོག་ནང་གསལ་ལྟར་ཡིན། འདི་
ཁོངས་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་དུ་མ་ཚུད་པའི་ཕོགས་མཐའི་ལས་ཁུངས་གངས་ ༧༠ ཡི་ལྷག་འཆར་ཇི་ཡོད་ཚུད་ཀི་མེད།
༡་༤

ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ།
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མ་ལག་ཡོངས་ཀི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་གི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་སོར་

ས་ཡ་ ༢༤༣༦་༣༣ བེད་ཀི་ཡོད་པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་གི་གནས་བབ་ལས་སོར་ས་ཡ་ ༢༧༩་
༤༣ མང་བ་གཤམ་གསལ་ལྟར་བེད་ཀི་ཡོད།
ལོ་དུས།

སྔོན་རིས་མ་

གཏན་འཇགས་

དངུལ།

མ་དངུལ།

སོར་ས་ཡ།

སོར་ས་ཡ།

ཟུར་བཀོལ་སིར་ ཟུར་བཀོལ་ལས་

བསོམས།

བཏང་མ་དངུལ།

འཆར་མ་དངུལ་

སོར་ས་ཡ།

སོར་ས་ཡ།

སོར་ས་ཡ།

༢༠༡༤།༣།༣༡

༣༨༢༌༨༦

༢༠༨༌༥༦

༩༩༦༌༠༩

༥༦༩༌༣༩

༢༡༥༦༌༩༠

༢༠༡༥།༣།༣༡

༤༤༧༌༨༨

༢༢༤༌༠༤

༡༠༡༩༌༡༦

༧༤༥༌༢༥

༢༤༣༦༌༣༣

འཕར་འབབ།

༦༥༌༠༢

༡༥༌༤༨

༢༣༌༠༧

༡༧༥༌༨༦

༢༧༩༌༤༣

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་གནས་བབ་ད་ལྟའི་ཆར་གོང་གསལ་ལྟར་མི་དམན་ཙམ་ཡོད་ཀང༌། ལས་
ཁུངས་རེ་ཟུང་གི་མ་དངུལ་གནས་བབ་ཐོག་ད་དུང་བསམ་ཞིབ་བ་དགོས་པ་ལྟར་གནས་སྟངས་བཟང་དུ་འགོ་ཐབས་སུ་འབད་

བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན། ཉེ་བའི་ཆར་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་འབད་བརོན་གནང་འབས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ལོ་ལྔའི་
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རིང་དགོས་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༤༠༠ དམིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་བྱུང་ཡོད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་ཨ་རི་སིད་གཞུང་ནས་ལོ་

ལྔའི་རིང་རོགས་དངུལ་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༢༣ གནང་བཞེད་ཡོད་པ་བཅས་ནས་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་བཟང་དུ་འགོ་རྒྱུའི་གནས་
བབ་ཆགས་ཡོད།
༢་༠ སྔོན་རིས་གནས་བབ།

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་ཞུ་སོ་དུས་ཀི་འགྱུར་འགོས་དང་བསྟུན་ཏེ་ལོ་རེ་ནས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་རུ་འགོ་མུས་

བཞིན་སྔོན་རིས་མ་འབོར་ཡང་དེ་མཚུངས་འཕར་དང་འཕར་མུས་ཡིན། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་དེ་དང་མཉམ་པའི་དགོས་

དངུལ་ཐབས་ཤེས་ཀི་འགན་ཁུར་ཡང་ཆེ་རུ་སོང་ཡོད་པ་བཞིན་ད་བར་འོས་འཚམ་གི་དགོས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།
རིས་ལོ།

སྔོན་རིས་གཏན་

བར་བརྒལ་བཀའ་

འབེབས་སོར་ས་ཡ།

འཁོལ་སོར་ས་ཡ།

༢༠༡༢༌༌༌༡༣

༡༡༤༧༌༦༥

༤༢༌༡༣

༡༡༨༩༌༧༨

༡༠༧༌༥༩

༢༠༡༣༌༌༌༡༤

༡༢༨༠༌༦༡

༣༣༣༌༢༨

༡༦༡༣༌༨༩

༡༨༥༌༦༦

༢༠༡༤༌༌༌༡༥

༡༨༩༢༌༢༦

༢༦༠༌༨༩

༢༡༥༣༌༡༥

༡༩༡༌༡༤

༢༠༡༥༌༌༌༡༦

༢༠༡༨༌༠༣

༢༨༧༌༦༠

༢༣༠༥༌༦༣

༢༤༡༌༨༦

༢༠༡༦༌༌༌༡༧

༢༢༣༨༌༨༣

༢༢༣༨༌༨༣

(༢༠༡༦།༣།༠༩ ཉིན་

(རྒྱབ་གཉེར།)

བསོམས་སྐོར་ས་ཡ།

བཀའ་ཤག་གི་ཐབས་
འཚོལ་སོར་ས་ཡ།

(རྒྱབ་གཉེར།)

གི་གནས་བབ།)

གོང་གསལ་ལྟར་རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་༡༣ ནས་རིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༡༧ བར་གི་ལོ་ལྔའི་ནང་སྔོན་རིས་ཀི་མ་འབོར་དང་

བཀའ་ཤག་ནས་དགོས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་ཀི་མ་འབོར་གཉིས་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ སྐོར་འཕར་ཆ་ཕིན་ཡོད། སྔོན་རིས་ཀི་ཁ་
ཕོགས་དང་ཕི་ནས་ཐབས་འཚོལ་དགོས་པའི་དགོས་དངུལ་གི་གནས་སྟངས་དེ་མུར་གནས་ཚེ་ཕུགས་སུ་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ལ་དེ་བཞིན་གི་ཐུགས་འགན་ལི་བ་ཆགས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཡོང་གཞི་ཆགས་སིད་པ་ཡིན།
༣་༠

རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༡༥ ལོའ ་ི ཡོང་འབབ་དང་འགོ་གོན།

ཀ

རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༡༥ ལོའ ་ི འགོ་གོན་འགོ་འཆར་ཁྱོན་སོར་ས་ཡ་ ༢༡༥༣་༡༥ དང་ཡོང་འཆར་ཁྱོན་སོར་ས་ཡ་
༢༠༩༧་༦༥ གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡོད། འདི་ཁོངས་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་དགོས་དངུལ་གཏོང་དགོས་སོར་ས་ཡ་

༤༢༦་༤༦ གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ནས་དངོས་སོང་སོར་ས་ཡ་ ༣༢༨་༣༨ བས་ཡོད་པ་དང༌། ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་
༤༢༦་༤༦ གཏན་འབེབས་བྱུང་བར་ཕན་པའི་དངོས་བྱུང་སོར་ས་ཡ་ ༣༩༣་༤༠ བས་ཡོད། དགོས་དངུལ་དངོས་
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བྱུང་དང་འགོ་གོན་དངོས་སོང་གཉིས་ཁ་འཐབ་ཀིས་ལྷག་སོར་ས་ཡ་ ༦༥་༠༢ བས་པ་སྔར་ལམ་བཞིན་སྔོན་རིས་མ་
དངུལ་ལ་ཕན་པར་བཀར་བཅུག་ཞུས་ཡོད།
ཁ

༤་༠
ཀ

ཟུར་བཀོལ་ཁོངས་ལས་འཆར་དང་གཞན་འགོ་གོན་འགོ་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༡༧༢༦་༦༩ གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ནས་
དངོས་སོངསོར་ ༡༢༡༦་༧༧ དང༌། ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༡༦༧༡་༡༩ གཏན་འབེབས་བྱུང་བར་ཕན་པའི་དངོས་
བྱུང་སོར་ས་ཡ་ ༡༣༠༠་༣༡ བས་ཡོད།

རིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་༡༦ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་གཏན་འབེབས།
ད་ལྟ་འགོ་བཞིན་པའི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་༡༦ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་སུ་ཁྱོན་ཚོད་དཔག་འགོ་གོན་སོར་ས་ཡ་ ༢༠༡༨་༠༣
གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡོད་པའི་ཐོག་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༨༧་༥༩ བསོམས་མཐའ་མའི་ཚོད་དཔག་

འགོ་གོན་སོར་ས་ཡ་ ༢༣༠༥་༦༣ བས་ཡོད། འདི་ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཕོགས་གོན་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༣༥༠་
༦༧ དང་གཞན་རྒྱུན་གོན་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༢༤༩་༠༥ དམིགས་བསལ་དང་དམིགས་བཀར་ལས་དོན་ཆེད་སོར་ས་

ཡ་ ༡༧༠༥་༩༡ བཅས་སོ་སོར་འགོ་གོན་གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡོད་པའི་ཞིབ་གནས་ཡིག་ཆ་ ༼ང༽ དང་ ༼ཆ༽
ཁ

ལྟར་ཡིན།

གོང་གསལ་འགོ་འཆར་ལ་ཕན་པའི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་དགོས་དངུལ་ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་༡༩༠༠་
༧༤ གཏན་འབེབས་ཐོག་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་དང་དགོས་དངུལ་འཕར་མ་ཐབས་ཤེས་བཅས་བསོམས་མཐའ་

མའི་ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༢༣༨༣་༩༣ བེད་ཀི་ཡོད། འདི་ཁོངས་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའི་ཡོང་འཆར་སོར་
ས་ཡ་ ༥༦༥་༤༡ དང༌། ཟུར་བཀོལ་ལ་ཕན་པའི་ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༡༨༡༨་༥༢ གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡོད་པ་
བཅས་ཡིན།
༥་༠

རིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་ ༡༧ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ།

ཀ

རིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༡༧ ལོའ ་ི བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའི་ཁྱོན་ཡོང་འཆར་སོར་

༥་༡

ཡོང་འཆར།

ས་ཡ་ ༢༣༠༣་༩༨ ཚོད་དཔག་ཞུས་ཡོད་པ་ནས་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པར་སོར་ས་ཡ་ ༥༤༥་༡༥ དང༌། ལས་
ཁུངས་སོ་སོའ ་ི ཟུར་བཀོལ་ལ་ཕན་པ་སོར་ས་ཡ་ ༡༧༥༨་༨༣ ཡོང་རྒྱུ་ཚོད་དཔག་ཞུས་ཡོད་པའི་ཞིབ་གནས་སྔོ ན་
རིས་བྱུང་སོང་རིས་ཤོག་ལྟར་ཡིན།

ཁ

འདི་ལོའ ་ི ཚོད་དཔག་ཡོང་འཆར་ཁོངས་བཀའ་ཤག་གིས་ཐབས་ཤེས་གནང་དགོས་སོར་ས་ཡ་ ༣༡༧་༦༡ བེད་ཀི་
ཡོད་པ་ད་ལྟ་འགོ་བཞིན་པའི་རིས་ལོའ ་ི ཡོང་འཆར་ལས་སོར་ས་ཡ་ ༢༤་༠༨ མང་བ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་ད་མུས་བཞིན་
ཐབས་འཚོལ་ཐུབ་པའི་གནས་བབ་ཡོང་རེ་ཡོད།

ག

སྔོན་རིས་ཀི་ཡོང་དམིགས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འདི་ཡིན་པ་བཞིན། འབུལ་འབབ་ལོ་
རེ་ནས་ཇེ་བཟང་དུ་འགོ་རྒྱུར་མང་ཚོགས་དང་འགན་ཡོད་ཚང་མས་འབད་བརོན་ཐུགས་འཁུར་གནང་དང་གནང་མུས་
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ཡིན་ཞིང༌། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང༌། གཞན་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ། ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་བཅས་ནས་ཡོང་འཆར་
སོར་ས་ཡ་ ༡༥༠་༦༣ ཚོད་དཔག་ཞུས་ཡོད་པ་ད་ལྟ་འགོ་བཞིན་པའི་རིས་ལོའ ་ི སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་ལས་ཡོང་

འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༤༠་༣༠ མང་བ་བེད་ཀི་ཡོད། བོད་མི་ཡིན་ནོ་ཅོག་ནས་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་དང་གཞན་བསྡུ་

དངུལ་ལོ་ལྟར་ངེས་པར་འབུལ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་གལ་གནད་དུ་བརིས་ཏེ་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཕོགས་དང་འབེལ་བའི་དཀའ་
སེལ་ཐབས་ལམ་རིམ་པར་སེལ་དང་སེལ་མུས་ཡིན་པ་བོད་མི་གང་འཚམ་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པས་འབུལ་འབབ་
ཀང་དེ་མཚུངས་མང་དུ་འགོ་བཞིན་པ་ཡིན།

ལས་དོན་འདི་ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པའི་གཙོས་ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་

དང༌། ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པའི་དབུས་ས་གནས་བོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བོད་རིགས་ཚོགས་
པ་བཅས་འབེལ་ཡོད་ཚང་མས་ཁུར་མཉམ་ལེན་གནང་བའི་འབས་བུར་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་གི་གངས་
འབོར་དང་དངུལ་འབབ་གཉིས་ཀ་ལོ་རེ་ནས་ཇེ་བཟང་དུ་འགོ་མུས་ཡིན་པའི་ཞིབ་གནས་གཤམ་གསལ་ལྟར་བས་
ཡོད།

༥་༢

རིས་ལོ།

མི་གངས།

༢༠༡༡༌༌༌༡༢

༡༠༡༣༥༦

༢༠༡༢༌༌༌༡༣

༡༠༥༠༣༠

༢༠༡༣༌༌༌༡༤

འཕར་འབབ།

འབུལ་འབབ་སོར་ས་ཡ།

འཕར་འབབ་སོར་ས་ཡ།

༩༩༌༠༨

༤༌༦

༣༦༧༥

༡༠༣༌༦༧

༤༌༦༢

༡༡༠༣༨༦

༥༣༥༦

༡༠༦༌༤༧

༢༌༨༠

༢༠༡༤༌༌༌༡༥

༡༡༡༤༣༠

༡༠༤༤

༡༡༩༌༣༤

༡༢༌༨༧

༢༠༡༥༌༌༌༡༦

༡༡༤༧༤༨

༣༣༡༨

༡༧༤༌༦༥

༥༥༌༣༡(༢༠༡༦།༣།༩ བར།)

ལས་དོན་འཆར་སིག་དང་དགོས་དངུལ་རྒྱབ་གཉེར།

རིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༡༧ ལོའ ་ི ནང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་ཞུ་སོའ ་ི ལས་དོན་འཆར་སིག་ཁོངས་བོད་བསྟན་སིད་དང༌། བོད་
ཕྲུག་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་གིས་གཙོས་མང་ཚོགས་ཀི་འཚོ་རེན་དང་འཕྲོད་བསྟེན། གཞན་ལས་གཞི་གལ་ཆེ་བ་སོ་སོར་དགོས་དངུལ་
རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།
ཀ

ྋརྒྱལ་བའི་ྋསྐུ་ཕྱྭ་དང་བོད་བསྟན་སིད་ཀི་ཆེད་ཞབས་རིམ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་བོད་ཀི་ར་ཆེའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་

མི་ཉམས་གཅེས་སྲུང་བ་རྒྱུ་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་སོང་། ལས་དོན་དེ་དག་གི་ཆེད་ཁྱོན་
དགོས་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༦༧་༥༥ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། ནང་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་ཐབས་དང་བོད་མིའི་བསོད་

ནམས་གོང་འཕེལ་ཆེད་གནས་ཆེན་བརྒྱད་ལ་བདེ་བཤེགས་མཆོད་རེན་རྣམ་བརྒྱད་གསར་བཞེངས་ཀི་ལས་དོན་འགོ་
མུས་ཆེད་དགོས་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༨་༠༠ དང༌། དེ་བཞིན་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་མགོན་སྐྱབས་བ་ན་མ་མཆིས་པ་སི་
ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའ ་ི དབང་ཆེན་ཞལ་བཞེས་

བཀྲིན་སིན་སོལ་བྱུང་བ་གོ་སིག་ཆེད་སོམ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༥་༠༠ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། དགོས་དངུལ་འཕར་སོན་
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དགོས་རིམ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་ལམ་ཡོད་མུས་ཡིན ། བོད་ཀི་ཟློས་གར་སིག་འཛུགས་དེ་བཞིན་བོད་མིའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་

པའི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་དང་ཁྱབ་སེལ་གི་བསྟི་གནས་ཤིག ཆགས་ཡོད་པ་བཞིན་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་
དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བ་ཆགས་ཡོད། ལྷག་དོན་འཁབ་སྟོན་པ་ན་གཞོན་སྐྱེད་སིང་ཆེད་སོད་ཁང་གི་མཐུན་རེན་འགིག་

ངེས་ཤིག་དགོས་གལ་ཡོད་པ་གསར་བསྐྲུན་ཆེད་དགོས་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༧་༥༠ རོགས་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་རྒྱབ་གཉེར་
ཁ

ཞུས་ཡོད།

གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་དགོངས་དོན་ཞི་མོལ་གི་ལམ་ནས་བོད་དོན་ཞི་འགིག་ཡོང་ཐབས་དང་འབེལ་བའི་
ལས་དོན་རྒྱུན་འཁྱོངས་བ་རྒྱུ་དང༌། རྒྱལ་སིའི་འབེལ་ལམ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གོང་མཐོར་འགོ་ཐབས། བོད་ནང་བོད་མི་
ཚོའི་བདེ་ཐབས་ཡར་རྒྱས་འབྱུང་ཐབས། དེ་བཞིན་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐབས་ལམ་སྐོར་ཕི་ནང་མང་ཚོགས་ལ་ངོ་སོད་

ཀི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་སེལ་རྒྱུའི་ཆེད་དགོས་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༤༠༣་༣༨ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། སིག་འཛུགས་ཀི་
ད་ཡོད་སར་ཐང་པར་ཁང་གི་ལས་དོ ན་དུས་ཀི་དགོས་མཁོ་ལྟར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་པར་བསྐྲུན་འཕྲུལ་འཁོར་

ཚད་ལྡན་ཞིག་གསར་ཉོའ ་ི ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༡༣་༢༥ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་པས། སད་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་
ག

དཔར་འདེབས་ལས་དོན་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ངེས་ཡིན།

གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་འཚོ་རེན་འགིག་ངེས་ཤིག་ཡོང་ཐབས་བ་རྒྱུ་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་
པ་བཞིན་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་འཚོ་རེན་གཙོ་བོ་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་གིས་གཙོས་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཡར་རྒྱས་ཆེད་

སོར་ས་ཡ་ ༨༠་༡༤ དང༌། བོད་མིའི་སོད་སར་ཁག་ནང་དགོས་ངེས་ཀི་མཐུན་རེན་འཛུགས་སྐྲུན་ཆེད་སོར་ས་ཡ་
༢༦་༡༤ མཉམ་སེལ་གི་ལས་དོན་ཡར་རྒྱས་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༡་༠༤ བོད་མི་ན་གཞོན་ཚོར་འཚོ་རེན་བསྐྲུན་རྒྱུའི་རམ་
ང

འདེགས་ལས་དོན་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༡༥་༢༤ བཅས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།

བོད་ཕྲུག་ཚོར་ཕི་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་ཚད་ལྡན་སོད་རྒྱུ་ནི་བོད་མིའི་ར་ཆེའི་རིག་གཞུང་གཅེས་ཉར་དང༌། དེ་བཞིན་བོད་
མིའི་ངོ་བོ་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་གིས་སི་ཚོགས་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡོང་ཐབས་སུ་གལ་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ལས་དོན་

ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་ལྟར་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་དོན་ཆེད་ཁྱོན་སོར་ས་ཡ་ ༧༩༨་༡༢ རྒྱབ་
གཉེར་ཞུས་ཡོད་པ་ད་ལྟ་འགོ་བཞིན་པའི་རིས་ལོའ ་ི སྔོན་རིས་ལས་སོར་ས་ཡ་ ༣༧་༥༥ མང་བ་བེད་ཀི་ཡོད། འདི་
ཁོངས་གཞི་རིམ་གི་ཤེས་ཡོན་ལས་དོན་གལ་གནད་དུ་བརིས་ཏེ་དགོས་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༧༠༨་༠༠ རྒྱབ་གཉེར་
ཅ

ཞུས་ཡོད། མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་གི་སོབ་ཡོན་ཆེད་སོར་ས་ ༤༦་༢༤ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།

ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་གི་གཙོས་བཙན་བོལ་བོད་མི་མང་ཚོགས་ཀི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་གི་ལས་དོན་ཆེད་སོར་ས་
ཡ་ ༡༥༠་༧༠ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། འདི་ཁོངས་བོད་མིའི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་འདི་ལས་གཞི་གལ་ཆེ་བ་

ཞིག་ཆགས་ཡོད་པས་ལས་དོན་གཞི་རྒྱ་ཆེ་རུ་འགོ་ཐབས་དང༌། དེ་བཞིན་རྒྱང་བཅོས་ཀི་ལམ་ནས་སན་བཅོས་ལས་
གཞི་འགོ་མུས་གཉིས་ཀི་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༢༦་༠༣ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། མ་དང་བིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་

ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༤་༢༤ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། བོད་མིའི་འདུ་སོད་གཞིས་ཆགས་ཁག་རྒྱུན་གནས་ཡོང་ཐབས་དང་
ལྷག་པར་གཞོན་སྐྱེས་གང་མང་ས་གནས་སོ་སོར་གནས་ཐབས་ཐོག་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་འབྱུང་ཐབས་དང༌།
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གཞོན་སྐྱེས་ཁོངས་མྱོས་རས་ངན་གོམས་སོགས་ཀི་གནས་སྟངས་མི་ཡོང་བ་དང་ནང་ཁུལ་འཆམ་མཐུན་དང་རོགས་

རེས་ཀི་ཁོར་ཡུག་རྒྱུན་མཐུད་ཡོང་རྒྱུའི་ཆེད་སྐབས་འདིའི་སྔོན་རིས་སུ་བོད་མིའི་སོད་སར་གངས་ ༩ ནང་རེད་ཐང་
ཆ

གི་མཐུན་རེན་གསར་བསྐྲུན་དང་ཉམས་གསོའ ་ི ཆེད་དགོས་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༩་༨༩ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།

རང་རེའི་བུད་མེད་རྣམས་ཀི་ནུས་ཤུགས་གོང་སེལ་གིས་སི་ཚོགས་ནང་འགན་འཁུར་སྔར་ལྷག་ཡོང་ཐབས་ཀི་སིད་
བྱུས་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་བཞིན་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་སེལ་རྒྱུས་གཙོས་འཚོ་རེན་དང་འབེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་གི་

ལས་དོན་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༤་༣༣ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་པ་ད་ལྟ་འགོ་བཞིན་པའི་རིས་ལོའ ་ི དགོས་དངུལ་ལས་སོར་
ཇ

ས་ཡ་ ༣་༠༧ མང་བ་བེད་ཀི་ཡོད།

གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་རང་རྐང་ཚུགས་པ་ཡོང་ཐབས་བ་རྒྱུ་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པའི་མི་
རབས་ཀི་སི་དོན་ཐོག་སེམས་ཁུར་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་དགོས་མཁོའ ་ི ཆ་རེན་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་རྒྱུར་སོང༌། བཙན་བོལ་
བོད་མིའི་དཔལ་འབོར་གི་གནས་བབ་རིམ་པས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་ཐབས་སུ་རིག་གསར་ཐོན་སྐྱེད་བཟོ་བསྐྲུན་པ་
དང་ཚོང་ལས་དོན་གཉེར་བ་གང་མང་སྐྱེད་སིང་ཡོང་ཐབས་དང་འཚོ་རེན་གི་གོ་སྐབས་བཟང་དུ་འགོ་ཐབས་སུ་དགོས་
མཁོའ ་ི མཐུན་འགྱུར་རམ་འདེགས་ཀི་ལས་དོན་འགོ་འཛུགས་ཟིན་པ་མུ་མཐུད་སེལ་རྒྱུའི་ཆེད་དགོས་དངུལ་སོར་ས་

ཡ་ ༩་༤༣ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་པ་ད་ལྟ་འགོ་བཞིན་པའི་རིས་ལོའ ་ི འགོ་འཆར་ལས་སོར་ས་ཡ་ ༢་༥༤ མང་བ་བེད་
ཀི་ཡོད། ཕོགས་མཚུངས་ཚོང་ལས་དོན་གཉེར་དང་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་གི་སོབ་ཡོན་ཆེད་མ་དངུལ་བུན་གཏོང་གི་

མཐུན་རེན་སྦྱོར་སོད་ཆེད་དངུལ་ཁང་གི་མཐུན་རེན་བསྐྲུན་རྒྱུའི་འོག་གབས་ཀི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུར་སོར་ས་
ཡ་ ༣་༧༢ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་མ་དངུལ་བུན་གཏོང་ཆེད་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ལྔའི་ནང་སོར་ས་ཡ་ ༤༣་

༨༠ གོ་སིག་ཡོང་རྒྱུ་དང༌། ལོ་འདིའི་ནང་སོར་ས་ཡ་ ༡༦་༠༥ གོ་སིག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་མཐུན་རེན་སྦྱོར་སོད་བ་
རྒྱུར་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།
ཉ

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་ཞུ་སོར་ཁྱད་ལས་པའི་དགོས་མཁོ་ཆེ་རུ་འགོ་བཞིན་པ་ལྟར་བོད་རིགས་ན་
གཞོན་ཁྱད་ལས་པ་གང་མང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་ཀི་ཞབས་ཞུའི་གོ་སྐབས་དང་མཐུན་

རེན་སྦྱོར་སོད་ཀིས་ད་ཆ་ལོ་ངོ་གསུམ་ལྷག་སོང་བ་དང་ན་གཞོན་གངས་ ༥༥ ནས་ལས་དོན་འད་མིན་ཐོག་ཞབས་ཞུ་
གནང་ཡོད། ལས་འགུལ་འདིས་སིག་འཛུགས་དང་དོ་བདག་ཞབས་ཞུ་བ་གཉིས་ཀར་ཕན་ཐོགས་གང་ལེགས་ཡོང་གི་
ཏ

ཡོད་པས་གོ་སྐབས་མུ་མཐུད་བསྐྲུན་རྒྱུའི་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༣་༣༨ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།

བོད་དོན་སྐོར་ཉམས་ཞིབ་དང་གོ་རོགས་ཁྱབ་སེལ་གི་ལས་དོན་དེ་དག་གལ་གནད་ཆེ་བ་ལྟར་བོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་གི་ལས་དོན་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་ཉམས་ཞིབ་པ་མུ་མཐུད་གསོ་སྐྱོང་ཆེད་དགོས་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༠་༨༥ རྒྱབ་

ཐ

གཉེར་ཞུས་ཡོད་པ་ད་ལྟ་འགོ་བཞིན་པའི་རིས་ལོའ ་ི སྔོན་རིས་ལས་སོར་ས་ཡ་ ༢་༢༦ མང་བ་བེད་ཀི་ཡོད།

རྒྱ་གར་དུ་སོབ་གཉེར་དང༌། གཉེན་འཕྲད། གནས་མཇལ་སོགས་ཀི་ཆེད་ལོ་ལྟར་གཞིས་བཞུགས་སྤུན་ཟླ་གང་འཚམ་
འབོར་མུས་ཚོར་སེ་ལེན་གི་མཐུན་རེན་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༢༤་༨༨ དང༌། ལོ་ན་ཆུང་བ་ཚོར་ཤེས་ཡོན་དང་གྲྭ་བཙུན་

རྣམས་ལ་སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སོན། དེ་བཞིན་སོབ་ལོ་ཡོལ་བའི་ན་གཞོན་ཚོར་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གིང་དུ་ཤེས་
53

ཡོན་གི་མཐུན་རེན་མུ་མཐུད་སྦྱོར་རྒྱུའི་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༦༡་༥༦ ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་དང་ཆབ་སིད་འབེལ་ཆགས་
ཚོར་གང་ཅིའི་རོགས་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེ་བ་ལྟར་དགོས་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༣་༦༩ དེ་བཞིན་ཆབ་སིད་བཙོན་
ཟུར་བས་གཙོས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་ཁག་གཅིག་ལ་སོད་ཁང་གི་མཐུན་རེན་གོ་སིག་གི་ལས་དོན་མཇུག་

སྐྱོང་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༢༧་༥༩ གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་འཚོ་རེན་ཆེད་ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརར་མུ་མཐུད་སོད་རྒྱུའི་ཆེད་སོར་
ད

ས་ཡ་ ༣་༢༦ བཅས་ཁྱོན་སོར་ས་ཡ་ ༡༢༠་༩༨ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།

བོད་མི་བཙན་བོལ་བའི་ཁོད་ཉམ་ཐག་གི་གནས་སུ་ལྷུང་བ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དང༌། དེ་དག་ལ་ལྟ་སྐྱོང་གིས་རིམ་
པས་ཉམ་ཐག་གི་གནས་ནས་གོལ་ཐབས་བ་རྒྱུ་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་གཤིས།

དེ་དག་ལ་ལྟ་སྐྱོང་བེད་ཕོགས་ཀི་ལམ་སྟོན་ཡོད་མུས་ལྟར་འཚོ་སོན་དང༌། སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང༌། རྒས་གསོ་ཁང་གི་
མཐུན་རེན། དེ་བཞིན་བུ་ཕྲུག་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་བཅས་ཀི་རོགས་སྐྱོར་ཆེད་ཁྱོན་སོར་ས་ཡ་ ༨༨་༢༣ རྒྱབ་གཉེར་
ན

ཞུས་ཡོད་པ་ད་ལྟ་འགོ་བཞིན་པའི་རིས་ལའི་སྔོན་རིས་ལས་སོར་ས་ཡ་ ༡༧་༡༨ མང་བ་བེད་ཀི་ཡོད།

སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་གཞི་རྒྱ་དང་དགོས་མཁོའ ་ི ཆ་ནས་ལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་དང་ཉམས་གསོ། སི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་རྣམ་པའི་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་དང་ས་གནས་ལས་བེད་པའི་ལས་ཤག་ཉམས་གསོ། དེ་བཞིན་ལས་བེད་
བགེས་ཡོལ་བ་གང་འཚམས་ལ་བགེས་ཤག་གི་མཐུན་རེན་གོ་སིག་དགོས་པ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུའི་ཆེད་སྐབས་འདིའི་སྔོན་

པ

རིས་སུ་དགོས་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༥༩་༥༤ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།

ལས་བེད་པ་རྣམས་ཀི་ད་ཡོད་ཕོགས་ཐོབ་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་དགོས་པ་ལྟར་ཕོགས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་
འཛུགས་ཀིས་རྒྱབ་གཉེར་ཇི་བྱུང་འོས་འཚམས་དགོངས་བཞེས་དང་ར་ཕོགས་གསར་སིག་གིས་རེན་པས་ཕོགས་

གོན་འཕར་མ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུའི་དམིགས་རེན་ཆེད་དགོས་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༣༠་༠༠ དང༌། འཕྲོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་ལས་བེད་པའི་ཕོགས་འབབ་ས་གནས་ལས་བེད་གཞན་གི་ཕོགས་འབབ་ལས་

དམའ་བ་ཡོད་འདུག་པར་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབེལ་ཕོགས་ཐོབ་དོ་མཉམ་པ་བཟོ་

རྒྱུའི་ཆེད་དགོས་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༠་༠༠ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་གོང་གསལ་ལས་འཆར་ཁག་དང་གཞན་
ལས་འཆར་སོ་སོའ ་ི ཞིབ་གནས་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི སྔོན་རིས་སུ་གསལ་ཡོད་པ་ལྟར་ཡིན།
༥་༣
ཀ

ཁྱོན་དགོས་དངུལ་འགོ་འཆར།

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༡༧ ལོའ ་ི ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕོགས་བསོམས་ཚོད་
དཔག་འགོ་གོན་སོར་ས་ཡ་ ༢༢༣༨་༨༣ བེད་ཀི་ཡོད། འདི་ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཕོགས་གོན་ཆེད་སོར་ས་ཡ་

༣༦༠་༩༤ དང༌། གཞན་རྒྱུན་གོན་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༣༠༨་༠༥ དམིགས་བསལ་དང་དམིགས་བཀར་ལས་དོན་ཆེད་

སོར་ས་ཡ་ ༡༥༦༩་༨༤ བཅས་རྒྱབ་གཉེར་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་ཡིག་ཆ་ ༼ཅ༽ དང་ ༼ཆ༽ ལྟར་ཡིན།
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་སྔོན་རིས་ཡོང་འཆར་དང་འགོ་འཆར་གཉིས་ཁ་འཐབ་ཀི་ལྷག་འཆར་སོར་ས་ཡ་
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༥༧་༥༥ བེད་ཀི་ཡོད་པ་རིང་མིན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བཀའ་ཤག་གིས་མཛད་འགན་བཞེས་རྒྱུར་སོང་གལ་ཆེའི་ལས་
འཆར་གསར་པ་སེལ་བཞེད་འབྱུང་རིགས་མཛད་བདེ་ཡོང་རྒྱུར་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན།
ཁ

རིས་ལོ་འདིའི་ཁྱོན་ཚོད་དཔག་འགོ་གོན་ད་ལྟ་འགོ་བཞིན་པའི་རིས་ལོའ ་ི ཐོག་མའི་སྔོན་རིས་གཏན་འབེབས་ལས་སོར་

ས་ཡ་ ༢༢༠་༨༠ མང་བ་བེད་ཀི་ཡོད་པའི་འཕར་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠་༩༤ བེད་ཀི་ཡོད། ཕོགས་འབབ་དང་གཞན་རྒྱུན་
གོན་གཉིས་ཀང་འདི་ལོ་སོར་ས་ཡ་ ༡༠་༢༣ དང་སོར་ས་ཡ་ ༧༧་༢༦ སོ་སོར་མང་བ་བེད་ཀི་ཡོད། དེ་བཞིན་

དམིགས་བསལ་འགོ་གོན་དང་དམིགས་བཀར་ལས་འཆར་གཉིས་ཀི་འགོ་གོན་ཡང་སོར་ས་ཡ་ ༡༣༣་༣༠ མང་བ་
ག

བེད་ཀི་ཡོད།

གོང་གསལ་ཚོད་དཔག་འགོ་གོན་ནས་དགོས་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༧༥༡་༢༣ ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི ཟུར་བཀོལ་ནས་
གཏོང་རྒྱུ་དང༌། སོར་ས་ཡ་ ༤༨༧་༦༠ སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་རྒྱུ་ ༼ཡིག་ཆ། ཉ༽ འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་
པ་བཅས་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་
ཚན་ང་གཉིས་པ་དང༌། བཙན་བོལ་བོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང༌།

ལོ་འཁོར་སྔོན་རིས། དངུལ་རིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་

གཏོང་ལེན་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༦་༠ མཇུག་བསོམས།
ཀ

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལོ་རེའི་སྔོན་རིས་འགོད་འབུལ་གིས་གཙོས། སིག་འཛུགས་ཀི་དགོས་དངུལ་འདུ་འགོད་
དང་འགོ་གོན་སྟངས་འཛིན་གི་ལས་དོན་ཐོག་ཐུགས་འཁུར་རོགས་འདེགས་རྒྱུན་མཐུད་ནས་གནང་བར་དཔལ་ལྡན་

ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོས་དབུས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་དང༌། ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དྲུང་ཆེས་གཙོས་དབུས་དང་
ཕོགས་མཐའི་ལས་བེད་རྣམ་པ། ས་གནས་བོད་རང་དབང་ལྡན་པའི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་དང་ཕི་རྒྱལ་བོད་རིགས་

སི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་བཅས་ཚང་མར་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་རེ་
ལེགས་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་འདི་བོད་མིའི་ཆིག་བསིལ་གི་གོང་བུའི་ནུས་པ་མཚོན་པའི་སི་

པའི་སིག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་སྟབས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་གི་བར་ས་བརན་དང་ཚགས་ཚུད་རྒྱུན་གནས་
ཁ

དགོས་པ་ལྟར་ཚང་མས་འབད་འབུངས་དགོངས་བཞེས་མུ་མཐུད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ནན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བོད་མིའི་བ་ན་མེད་པའི་མགོན་སྐྱབས་སི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་
ཅིང༌། ཐུགས་ཀི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པ་དང༌། བོད་ནང་བཙན་གནོན་དང་ཛ་དག་གི་གནས་
སྟངས་མྱུར་དུ་ཞི་ཞིང༌། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བའི་སོན་འདུན་བཅས།

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། རིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༡༧ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་དུ། བོད་རྒྱལ་ལོ་
༢༡༤༣ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ཕུལ།། །།

སྙན་སོན་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བརྒྱད་པ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ། ཡིག་ཆ་
ཨང་ ༩ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སི་འཐུས་
དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ།

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༌༢༠༡༧ ལོའ ་ི བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ།

དང་པོ། ཚོགས་མི་བསྐོ་གཞག

༄༅། །བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༧ འཁོད་བཀོད་ཁྱབ་ཕེབས་
དགོངས་སུ་རིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌་་༢༠༡༧ ལོའ ་ི བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལོ་འཁོར་སྔོན་རིས་ཐོག་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་མི་འགོར།
༡༽

སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས།

༢༽

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན།

༤༽

སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ།

༣༽
༥༽

སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས།

སི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་བཅས་བསྐོ་གཞག་གནང་སྟེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢
ཚེས་ ༢༩ ནས་འགོ་འཛུགས་དགོས་པ་དང་། གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་

གཅིག་པའི་གོང་དུ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས་སྐོར་གསལ་བ་དང་། དེ་རེས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩
འཁོད་བཀོད་ཁྱབ་ནང་སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་དགོངས་ཞུ་གནང་སྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིར་སི་
འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་བསྐོ་གཞག་གནང་།
གཉིས་པ།
༡༽

ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས།

ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོའ ་ི བཀོད་ཁྱབ་དགོངས་དོན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ སྔ་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༡༥ ཐོག་ཚོགས་
མི་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཚོགས་གཙོར་སི་འཐུས་དགེ་ བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་དང༌། ཚོགས་དྲུང་དུ་སི་

འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སི་མོས་བྱུང༌། ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༠༠ པའི་ཐོག་ཚོགས་ཆུང་གི་སི་སོལ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་

མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོའ ་ི ཞལ་སྔར་ཆེད་བཅར་གིས་ལམ་སྟོན་ཁག་ཞུས་རེས་ ཟླ་ ༣
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ཚེས་ ༡༦ བར་ལས་ཉིན་གངས་ ༡༣ རིང་ལས་བཅར་གིས་བཀའ་ཤག་གི་ཕོགས་བསོམས་འགོ་གོན་རྒྱབ་གཉེར་ཁ་

ཤོག་དང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལོའ ་ི རྒྱུན་གོན་
དང༌། དམིགས་བསལ། ཟུར་བཀོལ་གསུམ་སོ་སོའ ་ི སྔོན་རིས་ཁ་ཤོག་དང༌། རྒྱབ་ལོངས་ཡིག་ཆ་བཅས་ཀི་ཡིག་སོད་
གངས་ ༢༧ དང་། དེ་བཞིན་དགོས་དངུལ་རང་ཁུངས་ནས་གཏོང་དམིགས་ཡོད་ཀང་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཡུལ་ས་གནས་

འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་མེད་པའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ཁག་ ༥ དང་། སྦེང་ལོར་ལྷོ་སི་ལས་ཁུངས། འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང་། སན་ཁང་ཁག་ ༢ བཅས་ཀི་སྔོན་རིས་འབེལ་ཡོད་ལས་
དབུས་ནས་འཆར་འབུལ་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པའི་ཡིག་སོད་གངས་ ༣ རང་ཚོགས་ཁག་གི་རྒྱབ་

ལོངས་ཡིག་སོད་གངས་ ༡ བཅས་བསོམས་ཡིག་སོད་གངས་ ༣༡ དང་། གཞན་ཡང་རིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་༌༢༠༡༦ ལོའ ་ི
སྔོན་རིས་ཡིག་སོད་གངས་ ༣ བར་བརྒལ་དང་ཁ་བསྒྱུར་བཅས་ཀི་ཡིག་སོད་གངས་ ༡ བཅས་རེ་རེ་བཞིན་ལ་ཞིབ་
༢༽

འཇུག་ཞུས།

ཞིབ་འཇུག་སྐབས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ཐེངས་གཉིས་དང་། དཔལ་འབོར་སྔོན་རིས་སེ་ཚན་གི་
འགན་འཛིན་དང་ལས་རོགས་གཉིས་ཐེངས་འགའ། ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་ ༧ དང་། དྲུང་ཆེ་ལས་ཚབ་ ༢ དྲུང་
འཕར་ ༣ ཟུང་དྲུང་ ༧ རིས་དཔོན་དང་རིས་པ་བསོམས་ ༢༤ གཞན་སེ་ཚན་སོ་སོའ ་ི འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ ༡༡
བཅས་ཁྱོན་མི་གངས་ ༥༧ གདན་ཞུ་དང་འབེལ་འདི་རད་དགོས་ཁག་བས་ཏེ་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་ཞུས་ཡོད།

གསུམ་པ།
༡༽

ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོའ ་ི ལམ་སྟོན་དང༌། ཞིབ་འཇུག་ཇི་ཞུས།

སི་ཞུའི་ལས་བེད་རྣམས་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བེད་བཅས་ཀི་གསོལ་ཕོགས་སར་ཆེད་སོམ་དངུལ་ཞུས་འདུག་
པའི་གནས་སྟངས་སྐོར།

འདི་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་སྐབས། སི་ཞུའི་ལས་བེད་རྣམ་པའི་གསོལ་ཕོགས་སར་ཆེད་ཕོགས་རིམ་བསྐྱར་

ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་སྙན་ཐོ་ཐོན་རེས་ཞིབ་ཕྲ་ཕག་བསྟར་གནང་
འཆར་རེད་འདུག ལྷག་པར་བར་བརྒལ་ངལ་སེལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༢ ར་ཕོགས་ཐོག་བསན་དགོས་སྐོར་གོས་ཚོགས་སྔ་
རེས་ནང་བསམ་འཆར་བྱུང་བའི་ཐོག ལས་བེད་རྣམ་པས་རེ་འདུན་གནང་བ་བཅས་ལ་བརེན་དགོངས་བཞེས་གནང་

འཆར་ཡིན་འདུག་པ་དང་། ཕོགས་རིམ་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བྱུང་སྐབས་ད་ཡོད་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་རྣམས་ཀང་ར་
ཕོགས་ཐོག་བསན་རེས་ལོ་རེའི་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་ཐེངས་གཉིས་ལའང་རང་བཞིན་སར་ཆ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས་

ལ་དགོངས་བཞེས་ཀིས་སོམ་དངུལ་བཞག་པ་ཞིག་དང་། དེ་བཞིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་བེད་
རྣམ་པའི་ཕོགས་ཀི་བར་ཁྱད་ལས་ཁུངས་གཞན་དང་བསྡུར་ན་ཚད་མཉམ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཐད་ལའང་ཚོགས་
ཆུང་བཙུགས་ཏེ། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་གཞིར་བཟུང་ཕོགས་སར་གནང་ཆེད་དཔལ་འབོར་དང་འཕྲོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀའི་ནང་སོམ་དངུལ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ཞིག་རེད་འདུག
༢༽

ནང་སིད་དབུས་བོད་མིའི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་ཆེད་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་མ་དངུལ་གནང་བཞིན་པའི་འགོ་གོན་
གཏོང་ཕོགས་སྐོར།

57

མ་དངུལ་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ཕོགས་ཐོག་གཏོང་དགོས་པ་དང་། དེ་མིན་འགོ་གོན་གཏོང་སའི་རིས་འགོ་བརྒྱད་

ཙམ་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་ནང་སིད་ནས་སྔ་འདོན་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ ་ི རིས་ཞིབ་པས་རིས་
༣༽

ཞིབ་གྲུབ་མཚམས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་མ་དངུལ་ཆ་ཚང་གསོལ་སལ་གནང་བཞིན་པ་ཞིག་རེད་འདུག

སཾ་བོ་ཊའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭ་ ༤ ཡི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རིས་ལོ་འདིའི་ནང་
གསར་དུ་འཆར་འབུལ་ཞུས་འདུག་པས། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་སོབ་ཁག་རིས་ལེན་ཟིན་པ་རྣམས་ཀི་འགོ་གོན་
གཏོང་ཕོགས་སྐོར།

བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་སྔོན་སོབ་ཁག་དང་། དམའ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅིག་རིས་ལེན་

ཟིན་པའི་འགོ་གོན་རྣམས་ཐོག་མར་སཾ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པ་ནས་སྔ་འདོན་གཏོང་དགོས་པ་དང་། རེས་སུ་རྒྱ་གར་
ཆེས་མཐོའ ་ི རིས་ཞིབ་པས་རིས་ཞིབ་གྲུབ་མཚམས་འགོ་གོན་ཇི་སོང་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕལ་ཆེར་ཕིར་
༤༽

སོལ་གནང་བཞིན་པ་ཡིན་འདུག

འདས་པའི་རིས་ལོའ ་ི ནང་དགོས་དངུལ་བཀའ་འཁོལ་བཏང་བའི་ལས་གཞི་རྣམས་ལག་བསྟར་བྱུང་ཡོད་མེད་སྐོར།
གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་གིས་རྒྱ་གར་ས་གནས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་

མ་ཐོབ་པ་དང་། ལས་གཞི་འགོ་འཛུགས་གནང་སྟེ་མཇུག་སྐྱོང་བཞིན་པ་ཁག་ཅིག་མ་གཏོགས་གཞན་ལས་གཞི་ཕལ་
ཆེ་བ་དགོས་དངུལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་ལས་འདི་ལོའ ་ི སྔོན་
རིས་ནང་བསྐྱར་ཞུ་བས་པ་ཉུང་ཉུང་རེད་འདུག
༥༽

བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་སྔ་མའི་སྙན་ཐོར་མཇུག་གནོན་
མ་བྱུང་བ་ཡོད་མེད་སྐོར།

སྔ་ལོའ ་ི སྙན་ཐོའ ་ི འབྲུ་དོན་རེ་རེ་བཞིན་ལ་ཞིབ་འཇུག་བས་པས་དོན་གནད་ཆུང་ཁག་རེ་ཟུང་ལས་དམིགས་

༦༽

བསལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བའི་རིགས་མི་འདུག

དེ་སྔ་སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་སྐབས་དང་ཁ་བསྒྱུར་སྐབས་ཀི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་དགོས་སྐོར།
འདི་ལོའ ་ི སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་སྐབས་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱུན་གོན་གི་གནས་བབ་སྐོར་ཁ་བསྒྱུར་ལ་གཞི་

བཅོལ་ཏེ་རྒྱབ་གཉེར་བཀའ་འཁོལ་གནང་འདུག་པས་ཚད་ལྡན་བྱུང་འདུག
༧༽

ཟུར་བཀོལ་དང་ཕོགས་བསོ མས་མ་དངུལ་གི་འགོ་གོན་གཏོང་ཕོགས་འཕར་ཆག་ཇི་བྱུང་སྐོར།

རིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོའ ་ི ལས་ཁུངས་ཁག་གི་སྔོན་རིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་

བསལ་བསན་པའི་ཕོགས་བསོམས་སོར་ ༢,༡༥༣,༡༥༣,༩༤༩ ཁོངས། ཟུར་བཀོལ་སོར་ ༡,༧༢༦,༦༩༢,༡༣༦
དང་། ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་སོར་ ༤༢༦,༤༦༡,༨༡༣ གསལ་གི་འདུག་པས་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་གིས་
བརྒྱ་ཆ་ ༡༩༌༨ ཟིན་གི་འདུག
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རི ས ་ལོ ་ ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ལོ འ ་ི ལས་ཁུངས་ཁག་གི ་ སྔོ ན ་རི ས ་བཀའ་འཁོ ལ ་ནང་ཕོ ག ས་བསོ མ ས་སོ ར ་

༢,༠༡༨,༠༣༩,༡༡༠ ཁོ ངས། ཟུར་བཀོལ ་སོ ར ་ ༡,༥༩༩,༨༥༤,༡༧༦ དང་། ཕོ ག ས་བསོ མ ས་མ་དངུལ་སོ ར ་
༤༡༨,༡༨༤,༩༣༤ གསལ་གི་འདུག་པས་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་གིས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠༌༧ ཟིན་གི་འདུག

རིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ ལོའ ་ི ལས་ཁུངས་ཁག་གི་སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་རྒྱབ་གཉེར་ནང་ཕོགས་བསོམས་

སོར་ ༢,༢༣༨,༨༣༢,༤༥༧ ཁོངས། ཟུར་བཀོལ་སོར་ ༡,༧༥༡,༢༢༨,༣༧༣ དང་། ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་སོར་
༤༨༧,༦༠༤,༠༨༤ གསལ་གི་འདུག་པས་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་གིས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༡༌༧ ཟིན་གི་འདུག
བཞི་པ། བཀའ་ཤག་གིས་རིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༌༢༠༡༧ ལོར་འགོ་གོན་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཕོགས།
༡༽

འགོ་གོན་རྒྱབ་གཉེར།

ཀ

བཀའ་ཤག་གིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༌༡༧ ལོའ ་ི ཕོགས་

བསོམས་འགོ་གོན་གི་དགོས་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༢༣༨་༨༣ འཆར་འབུལ་གནང་བ། རིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་༡༦ ལོའ ་ི
ཐོག་མའི་སྔོན་རིས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་སོར་ས་ཡ་ ༢༠༡༨་༠༣ བས་པ་ལས་སོར་ས་ཡ་ ༢༢༠་༨༠ དང་བརྒྱ་

ཁ
ག

ཆ་ ༡༠་༩༤ མང་བ་བེད་ཀི་འདུག

གོང་གསལ་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༡༧༥༡་༢༢ ཟུར་བཀོལ་ནས་གཏོང་རྒྱུ་ཕུད་འཕྲོས་སོར་ས་ཡ་ ༤༨༧་༦༠ སྔོན་རིས་མ་
དངུལ་ནས་གཏོང་རྒྱུ་འཆར་འབུལ་གནང་འདུག

ས་འཐུས་མེད་པའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ཁག་ ༥ དང་། ལྷོ་སི་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀི་འགོ་གོན་བསོམས་
སོར་ས་ཡ་ ༣༩་༧༧ དང༌། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང༌། སན་ཁང་གཉིས་
བཅས་ཀི་འགོ་གོན་སོར་ས་ཡ་ ༧་༥༤ བས་པ་སོ་སོར་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་གོང་གསལ་ཕོགས་བསོམས་འགོ་གོན་

༢༽
ཀ

ཁོངས་ཚུད་མི་འདུག

རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཕོགས།

ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི རྒྱུན་གོན་དགོས་དངུལ་འཕར་ཆག་ལ་གཞིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་ལས། དེ་མིན་འདས་པའི་
རིས་ལོ་ལྔའི་ངོ་སོང་དང༌། རིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་༡༦ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་བཀའ་འཁོལ། འགོ་བཞིན་པའི་རིས་ལོའ ་ི ཕི་ཟླ་ ༡༢
བར་གི་ངོ་སོང་བཅས་ལ་གང་ཐུབ་གཞི་བཅོལ་གིས་དགོས་དངུལ་འདང་ངེས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་དང་། དམིགས་
བསལ་དང། ཟུར་བཀོལ་དུ་གསལ་བའི་ལས་འཆར་ཁག་དགོས་ངེས་དང༌། རིས་ལོའ ་ི ནང་ལག་བསྟར་ཐུབ་རིགས་
རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་སྐོར་གསལ་འདུག

ཁ

ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་སྔོན་རིས་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ ་ི དངུལ་འབབ་ཐོག་འཆར་འབུལ་ཞུ་ལམ་

ཡོད་པ་ལྟར་ཞུས་ཏེ། ཕོགས་བསོམས་རྒྱབ་གཉེར་ཧིན་སོར་ནང་ཞུ་དགོས་སྟབས། ཡུལ་སོར་སོ་སོའ ་ི འཛའ་ཐང་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ བར་གི་ཆ་སྙོམས་འཛའ་འབབ་དང༌། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡
ཚེས་ ༡༥ ཉིན་གི་འཛའ་ཐང་གཉིས་ནས་གང་ཉུང་བ་ལྟར་ཧིན་སོར་ནང་འཛའ་བསྒྱུར་ཞུས་འདུག
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ག

སྔོན་རིས་ཁ་ཤོག་གི་མཐའ་མའི་བཀའ་འཁོལ་རེའུ་མིག་ནང་རིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་༡༦ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་བཀའ་འཁོལ་དང༌།

དེ་རེས་ཀི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཆ་ཚང་བསན་པའི་གངས་འབོར་འགོད་འབུལ་དང༌། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ནས་ ༢༠༡༦
ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ བར་གི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཟུར་བཀོལ་ཁོངས་ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༣༣༧་༢༢ དང༌། འགོ་
འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༣༠༠་༡༣ དེ་བཞིན་དམིགས་བསལ་ཁོངས་འགོ་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༤་༥༦ དང༌། སྔོན་རིས་ཡོང་
དམིགས་ལ་ཕན་པ་ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༡༣༡་༦༣ བཅས་བཀའ་འཁོལ་བསལ་བའི་ཞིབ་གནས་མཉམ་འབུལ་
གནང་འདུག་པ་དང་། སྔོན་རིས་གཏན་འབེབས་རེས་སིག་གསལ་རྒྱུན་གོན་རིས་འགོ་ཕན་ཚུན་ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་

ང

འཁོལ་ཞུས་བསལ་ཇི་བྱུང་ལྟར་ཕོགས་བསིགས་ཀིས་འགོད་འབུལ་གནང་འདུག

འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་༡༦ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་སུ་ཟུར་བཀོལ་དངུལ་ལྷག་དང་སྐྱེད་འབབ་ཡོང་འཆར་
སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་སྦྱར་ཞུ་རྒྱུའི་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་བཀའ་འཁོལ་ལས་གཞན་པའི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༡༧

ཅ
ཆ
ཇ
ཉ
ཏ

ལོའ ་ི གཏོང་ཡོང་སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་གང་ཡང་མི་འདུག

འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་སྦེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སན་ཁང་གི་ཕོགས་གོན་དེ་སྔ་ས་གནས་རང་ཁོངས་ནས་བཏང་ འདུག་
ཀང་འདི་ལོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གཏོང་རྒྱུ་འཆར་འབུལ་གནང་འདུག

འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའི་སྔོན་རིས་སུ་ས་གནས་ཀི་ཐད་ཀར་ཡོང་འཆར་ལ་གཞིགས་པའི་འགོ་
གོན་མ་གཏོགས། ལས་འཆར་དང་རྒྱུན་གོན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གཏོང་རྒྱུ་འཆར་འབུལ་གནང་འདུག

སཾ་བོ་ཊ་སི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ཁོངས་སུ་དེ་སྔ་བོད་ཁྱིམ་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སྔོན་འགོའ ་ི སོབ་གྲྭ་ ༨ ཀི་ཕོགས་གོན་དང༌། བོད་
སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭ་ ༤ ཡི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རིས་ལོ་འདིའི་ནང་གསར་དུ་འཆར་འབུལ་གནང་འདུག
ཤར་ཕོགས་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ནས་ཁུ་བསྡུ་གནང་འཆར་ཡིན་འདུག་པ་བཞིན་
རིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་གང་ཡང་གནང་མི་འདུག

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་པའི་ཕོགས་ཐོབ་རྒྱག་སོད་ཐད་ཕོགས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཆེད་

འཛུགས་ཀིས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་འབེལ་ཕོགས་སར་ཆེད་དགོས་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༣༠་༠༠ དང༌། འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་
ཁོངས་སན་ཁང་ཁག་གི་ལས་བེད་པའི་ཕོགས་འབབ་ལའང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀིས་ས་གནས་ལས་བེད་གཞན་གི་ཕོགས་

འབབ་དང་དོ་མཉམ་པ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུའི་ཆེད་དགོས་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༥་༠༠ བཅས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་
དམིགས་བསལ་ཁོངས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུག

ལྔ་པ། རིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་རེས ་སི་ཡོངས་
མཐོང་ཚུལ་དང་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཁག
༡༽

བཀའ་ཤག་གིས་སྔོན་རིས་ལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་སྐབས་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི རྒྱུན་གོན་དགོས་དངུལ་

འཕར་ཆག་ལ་གཞིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་ལས། དེ་མིན་འདས་པའི་རིས་ལོ་ལྔའི་ངོ་སོང་དང༌། རིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌་་
༡༦ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་བཀའ་འཁོལ། འགོ་བཞིན་པའི་རིས་ལོའ ་ི ཕི་ཟླ་ ༡༢ བར་གི་ངོ་སོང་བཅས་ལ་གང་ཐུབ་གཞི་
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བཅོལ་བ་དང་། དམིགས་བསལ་དང། ཟུར་བཀོལ་དུ་གསལ་བའི་ལས་འཆར་ཁག་དགོས་ངེས་དང༌། རིས་ལོའ ་ི ནང་
ལག་བསྟར་ཐུབ་རིགས་བཅས་ལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཡོད་གནས་གསལ་འདུག་པས། ཚོགས་ཆུང་གིས་སར་གཅོག་

གི་གནད་དོན་གཙོར་བཟུང་བས་མེད་ཀང་། དགོས་ངེས་ཀི་སར་གཅོག་ཁག་ཅིག་བས་པ་རྣམས་ཀི་ཞིབ་ཕྲ་རེའུ་མིག་
ཟུར་ཕུལ་ལྟར་སར་ཆ་ཧིན་སོར་ ༡,༢༧༦,༣༦༠ དང་། གཅོག་ཆ་ཧིན་སོར་ ༡,༡༩༦,༣༣༦ ཞུས་ཡོད།
༢༽

བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་ལས་འཁུར་

དམ་འབུལ་མཛད་སོའ ་ི འགོ་ལུགས་ར་འཛིན་ཡིག་ཆ་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་འབྲུ་དོན། མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་དམ་
འབུལ་སྐབས་དྲུང་ཆེ་འགན་འཛིན་ཡན་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས་འདུག་པ་ལྟར། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གི་དམ་འབུལ་སྐབས་སི་འཐུས་ཡོངས་བཅར་དགོས་པ་སོགས་ཀི་སྐབས་ཚོམས་ཆེན་
ནང་སྐུ་མགོན་མི་ཤོང་བའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པར་བརེན། ཆེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་རིས་

འགོ་ཨང་ ༣ པ། ཚོམས་ཆེན་བཟོ་བཅོས་ལས་གཞིའི་ནང་དགོས་དངུལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་འདུག་ཀང་། བཀའ་ཤག་
ནས་གོང་གསལ་རིས་འགོ་དང་། གཞན་འབེལ་ཆགས་རིས་འགོ་ཨང་ ༤ པ་དང་། ༥ པ་བཅས་ཆ་ཚང་གཅོག་ཆ་
གནང་འདུག འདི་ནས་སར་ཆ་ཞུས་མེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་བཀའ་ཤག་དང་ཆེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གཉིས་དབར་ད་
དུང་ཡང་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་ཁ་གསལ་བྱུང་མི་འདུག་པ་དང་། ད་ལྟ་ལས་གཞི་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཀང་།

ལོ་འདིའི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་དམ་འབུལ་ཕལ་ཆེ་བའི་སྐབས་ལས་གཞི་མཇུག་སིལ་དཀའ་བར་སོང་། མ་འོངས་ལས་
གཞི་དེ་བཞིན་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་མིན་ཕོགས་ཚང་མས་ཞིབ་མཇུག་ཚད་ལྡན་གནང་སྟེ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེ་བཞེས་
༣༽

དགོས་པ་གལ་ཆེར་མཐོང་།

བང་ཕོགས་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན་རིས་འགོ་ཨང་ ༡ ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་གི་ཁོངས་ཐོག་མའི་

ཆར་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པའི་གསོལ་ཕོགས་འཆར་འབུལ་མ་གནང་བས་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཁོངས་
སུ་མི་འདུག་ཀང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ ཉིན་བཏང་བའི་ཁིམས་ཞིབ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བཀོད་ཁྱབ་དགོངས་

དོན། ད་ལྟའི་ཤར་ཕོགས་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་བང་ཕོགས་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་
པར་གནས་སོ་བསྐོ་གཞག་གནང་འདུག་པ་ལྟར། གསོལ་ཕོགས་ཀི་འཆར་རིས ་གནང་འབོར་དང་འབེལ་སར་ཆ་
དགོས་སྐོར་ཞུས་སོང་བ་ལྟར་སར་ཆ་ཞུས་ཡོད།
༤༽

ལྷོ་ཕོགས་དང་བདེ་སྐྱིད་གིང་རིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གཉིས་ཀི་རྒྱུན་གོན་ཁོངས་འགིམས་འགྲུལ་ཟུར་ཕོགས་ཀི་
འགོ་གོན་ཆབས་འབུལ་ཞུས་པར་བཀའ་ཤག་གིས་གཅོག་ཆ་གང་མཚམས་གནང་བར་བརེན་འབེལ་ཡོད་ནས་འདང་

མིན་གིས་སར་ཆ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་གནང་བྱུང་། སིར་བཏང་དེ་སྔ་དང་བསྡུར་ན་རིས་ཞིབ་གནང་ཡུལ་མང་དུ་ཕིན་
ཡོད་པའང་དངོས་འབེལ་རེད་འདུག ཡིན་ནའང་འདས་ལོ་ལྔའི་ངོ་སོང་ལ་ཞིབ་འཇུག་སྐབས་འདི་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་གཞི་མ་མཐོང་བས་ད་ལན་སར་ཆ་ཞུས་མེད་ཀང་། འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་དེ་ལུགས་
ཐུགས་སང་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་རིས་ཞིབ་ཀི་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་མི་འབྱུང་སད་འཛིན་སྐྱོང་ནས་ཀང་མཐུན་
འགྱུར་གང་ལེགས་གནང་དགོས་ངེས་སུ་མཐོང་།
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༥༽

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་རིས་འགོ་ཨང་ ༢ པ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐྱོང་དང་། བོད་
མི་མང་སི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ ་ི ཁོངས་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉིས་ཀི་ཟླ་གཉིས་གསོལ་

ཕོགས་འཕར་མ་ཞུས་འདུག་པ་འདི་ནས་བཅོག་ཆ་ཞུས་ཡོད། ༢༠༡༦ ལོའ ་ི ཕི་ཟླ་ ༡ ནས་ ༤ བར་ཡུལ་ཐང་གུན་
གསབ་སར་ཆ་བྱུང་ཚེ་བཀའ་ཤག་གི་དམིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་ཁོངས་གསོལ་ཕོགས་སོམ་དངུལ་ནས་རྒྱག་སོད་
༦༽

གནང་དགོས་རྒྱུ།

བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་དམིགས་བསལ་རིས་འགོ་ཨང་ ༥ པས་གཙོས་ལས་ཁུངས་ཁག་འགའ་ནས་འཛིན་ཆས་དང་
འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཉོ་ཁག་ཅིག་གི་རིན་ཚད་འགན་ཤོག་མཉམ་སྦྱར་མི་འདུག་པས་ལག་བསྟར་སྐབས་བཙན་བོལ་

བོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རིས། དངུལ་རིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་
༧༽

༧ པའི་ནང་གསེས་ ༣ པའི་དགོངས་དོན་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཕུལ་ཏེ་ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས།

བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་དང་དུས་ཐོག་

འགྲུབ་སད། བཀའ་ཤག་གི་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ལྟར་སྐབས་དེར་འབེལ་ཡོད་ཁག་ལས་ཁུངས་སུ་བཞུགས་དགོས་ཡོད་
ཀང་། དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་རིས་པ་སོགས་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཁག་ཅིག་དགོངས་ཞུའི་དབང་གིས་དུས་ཐོག་
འདི་རད་བེད་ས་མེད་པ་བྱུང་སོང་ན། སད་མར་དེ་རིགས་མི་ཡོང་བ་ཕོགས་ཚང་མས་ཐུགས་སང་དགོས་གལ།

༨༽

༩༽

ལས་ཁུངས་འགའ་རེས་རྒྱུན་གོན་ནང་ཁ་བསྒྱུར་སོར་ཉིས་འབུམ་ལྷག་ཞུས་ཏེ། དེ་སྔ་སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་ཚད་ལྡན་

ཞུས་མེད་པ་དེ་འད་མངོན་གི་འདུག་ན། མ་འོངས་སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་ཚད་ལྡན་དགོས་པ་མ་ཟད། རྒྱུན་གོན་གི་
རིས་འགོ་ཕན་ཚུན་ཁ་བསྒྱུར་གང་ཉུང་ཞུ་རྒྱུར་དམ་དོན་དགོས་གལ།

ལས་ཁུངས་འགའ་རེས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་སྐབས་རིས་འགོའ ་ི ཨང་འཁྲུག་སྟེ་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་ལ་

བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་དང་། རྒྱུན་ལས་ཀིས ་བཀའ་འཁོལ་བསལ་བ་ཁ་ཤས་བྱུང་འདུག་པས། མ་
འོངས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་དང་། ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སྐབས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་ཐོག་མ་ཉིད་
ནས་འཆར་འབུལ་ཚད་ལྡན་དགོས་པ་དང་། དེ་རེས་དཔལ་འབོར་སྔོན་རིས་སེ་ཚན་དང་བཀའ་ཤག་ནས་ཞིབ་འཇུག་

མཐིལ་ཕིན་གནང་དགོས་པ་སོས་མེད་ཐོག སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཀང་ཞིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་གིས་བཀའ་འཁོལ་

གནང་དགོས་འདུག དཔེར་ན། བོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་རིས་འགོ་ཨང་ ༢་༢ ཀི་ནང་གསེས་
ཅ དང་། ཇ གཉིས་ཕན་ཚུན་འཁྲུག་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་ལྟ་བུ་ཁ་ཤས་འདུག

༡༠༽ དེ་སྔའི་སྔོན་རིས་དང་བསྡུར་ན་ད་རེས་རིས་ཤོག་ཁག་གི་དག་ཆ་གང་ལེགས་འདུག་ཀང་། ད་དུང་ཡིག་ནོར་ཁག་ཅིག་
འདུག་པ་རྣམས་འདི་ནས་རིས་ཤོག་ཨ་མའི་ནང་ཐད་ཀར་ནོར་བཅོས་ཞུས་ཡོད་པར་ཐུགས་ཞིབ་ཀིས་མ་འོངས་འདི་
༡༡༽

རིགས་མ་ཤོར་བ་གནང་དགོས་གལ།

ལས་ཁུངས་མང་པོ་ཞིག་གི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་ཁོངས་བརན་དེབ་དང་གསར་ཤོག་ནང་བོད་གནས་
བསྐྱར་ཞིབ་ (Tibetan Review) དུས་དེབ་ཀི་འགོ་སོང་འཆར་འབུལ་ཞུས་འདུག འདི་ནས་རད་ཞིབ་སྐབས་ལས་
ཁུངས་ཁག་ཅིག་ནས་དངུལ་སད་ཀང་དུས་དེབ་མ་འབོར་བ་དང་། ཁག་ཅིག་ནས་དངུལ་མ་སད་ནའང་དུས་དེབ་
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འབོར་བ་སོགས་གཅིག་མཚུངས་མིན་པ་དེ་འད་ཁ་ཤས་འདུག འབེལ་ཡོད་རོམ་སིག་པར་དངོས་སུ་འདི་རད་སྐབས་

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ བར་ལོ་གཅིག་ནང་འདོན་ཐེངས་ ༡༢ ཆ་ཚང་པར་འགེམས་ཞུས་པ་དང་། དེ་རེས་རོགས་དངུལ་གི་
གནས་སྟངས་སོག ས་ལ་བརེན ། ད་བར་ལོ་ ལྟར་འདོ ན་ཐེ ངས་གཅི ག་མཚུངས་མི ན་པར་མང་ཉུང་འད་མི ན་པར་

འགེམས་བས་པ་མ་ཟད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ ་ི ནང་འདོན་ཐེངས་ ༣ མ་གཏོགས་པར་འགེམས་ཞུས་མི་འདུག འོན་
ཀང་སྔོན་རིས་ནང་ལས་ཁུངས་མང་ཆེ་བས་ལོ་འཁོར་གཅིག་གི་འགོ་གོན་ཆ་ཚང་ཆབས་འབུལ་ཞུས་ཏེ་བཀའ་ཤག་

གིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུག་པ་ལྟར་ལས་འདི་ནས་གཅོག་ཆ་ཞུས་མེད་ཀང་། མ་འོངས་པར་དཔལ་
འབོར་སྔོན་རིས་སེ་ཚན་གཙོས་ལས་ཁུངས་ཚང་མས་དེ་ལུགས་ཐུགས་སང་གིས་ཕག་བསྟར་གནང་ཕོགས་དགོས་
གལ།

༡༢༽ ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་རིས་འགོ་ཨང་ ༡ སྣུམ་འཁོར་གསར་ཉོའ ་ི ཐད། བཀའ་ཤག་གི་ར་འཛིན་

ལམ་སྟོན་དགོངས་དོན་སྣུམ་འཁོར་གི་ལོ་ཚད་དང་རྒྱུགས་ཚད་ཆ་རེན་ཚང་མི་འདུག་ཀང་། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་

གཉེར་གནང་འདུག་པར་འདི་ནས་གཅོག་ཆ་བས་མེད། མ་འོངས་དེ་རིགས་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་གཞིར ་བཟུང་ལག་
བསྟར་དགོས་གལ་མཐོང་།

༡༣༽ སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གི་དམིགས་བསལ་ཁོངས་རྒྱལ་སིའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་
ཆེན་ཐེངས་ ༧ པ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ (Washington DC) རང་དུ་ཚོགས་ཤག་གིས་རྒྱབ་ལོངས་ནང་

ཁ་གསལ་བཀོད་འདུག ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་སྐབས་དེ་ལྟའི་འཆར་གཞི་ཡོད་ཀང་། རེས་སུ་ས་
གནས་གང་དུ་ཚོགས་མིན་གཏན་འཁེལ་མེད་པ་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་པོ་མཁྱེན་གི་ཡོད་ནའང་། སྔོན་རིས་ཐུགས་
ཞིབ་སྐབས་གོང་གསལ་རྒྱབ་ལོངས་ཁག་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གང་ཡང་གནང་མི་འདུག་པས། སྔོན་རིས་ཀི་རྒྱབ་ལོངས་
ཁག་ལ་ཞིབ་གཟིགས་དེ་ཙམ་གནང་ཨེ་ཡོད་སྙམ་པ་བྱུང་།

༡༤༽ ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ཅིག་གི་རིས་ཤོག་ནང་ལོ་སྔོན་མའི་བཀའ་འཁོལ་གི་བསོམས་འབོར་འགོད་ནོར་བས་

པ་སོགས་གནས་སྟངས་འགའ་ཞིག་འདུག་པར་རིས་ཤོག་བརེ་དགོས་པ་གང་མཚམས་བྱུང་སོང་བས། སད་མར་རིས་
པ་དང་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་རྣམས་ཀིས་དེ་རིགས་ལ་ཐུགས་སང་དགོས་གལ་མཐོང་།

༡༥༽ ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་རིས་འགོ་ཨང་ ༡ ནང་། ༢༠༡༣་་་༡༤ ལས་སོད་
པས་སོད་དགོས་ཁལ་འབབ། (སོམ་དངུལ།) ཞུས་འདུག་པ་ནི། རིས་ཞིབ་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་གསལ། “བཀའ་ཤག་ནས་
ངོས་བཞེས་ཐོབ་པའི་ཁལ་འབབ་ཀི ་གས་ཡིན་པ་མ་ཟད། རིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༡༤ ནང་དེ་བསྟུན་དམིགས་བསལ་

ཁོངས་སོམ་དངུལ་བཀའ་འཁོལ་ཡང་ཞུས་བསལ་བྱུང་འདུག་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། དོན་ཁང་ནས་རིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༡༤
ལོའ ་ི ནང་ཟླ་སོན་གི་ལས་སོད་པས་སོད་དགོས་ཁལ་འབབ་དང་འབེལ་བའི་དན་རགས་སྦིལ་འཛིན་སོགས་དཔལ་

འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་རིས་ཕུལ་གིས་ཨོ་སོར་ ༢,༧༥༣༌༡༠ བཏོན་ཏེ་དམིགས་བསལ་རིས་ཁོངས་ངོ་སོང་དུ་རིས་
འཁུར་གནང་རྒྱུ་འཚེམ་ལུས་སུ་གྱུར་ཏེ་སྔ་འདོན་གི་ངོ་བོར་ལུས་འདུག་ན་རིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༡༤ ལོའ ་ི ནང་སྔོན་རིས་

བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་དེ་བཀའ་འཁོལ་ལས་འདས་པའི་ (Budget Sanction Lapsed) གནས་སྟངས་ཆགས་པ་
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དེ་འཛིན་སྐྱོང་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕིན་པ་ཞིག་རེད་འདུག་ན་རིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༡༦ ལོའ ་ི ནང་སིག་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་

གི་ལམ་ནས་རིས་བཅོས་དགོས་པ་ཆགས་འདུག” ཅེས་གསལ་བ་ལྟར་ད་ལན་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ཞིག་རེད་འདུག་
པས་འདི་ནས་གཅོག་ཆ་ཞུས་མེད། རིས་ཞིབ་སྙན་ཐོ་ནང་གསལ་བཞིན་ཐོག་མར་འཛིན་སྐྱོང་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕིན་པ་
མ་ཟད། སྙན་ཐོའ ་ི དགོངས་དོན་རིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༡༦ ལོའ ་ི ནང་སིག་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་གི་ལམ་ནས་རིས་བཅོས་

དགོས་འདུག་ཀང་། སར་ཡང་ལོ་གཅིག་ཕིར་འགངས་ཕིན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་འདུག་ན་མ་འོངས་པར་འདི་རིགས་ལ་
འཐུས་ཤོར་མི་འགོ་ཆེད་ཐུགས་སང་ཆེ་ཙམ་དགོས་གལ།

༡༦༽ སེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་རིས་འགོ་ཨང་ ༢་༡ ཀ རྒྱུན་གོན་རིས་འགོ་ ༡༧ ནང་གསེས་ ༡༣ ལས་
ཁུངས་ཀི་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་བཅོས་དང་བདག་གཅེས་ཁོངས་སྐམ་གོག་འཕྲུལ་ཆས་ཀི་སྣུམ་རིན་ཆབས་འབུལ་ཞུས་ཏེ་

རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུག་པར་ད་ལན་འདི་ནས་རང་སོར་བཞག་ཡོད་ཀང་། མ་འོངས་དངུལ་རིས་སྟངས་འཛིན་ལག་
དེབ་ནང་གསལ་འདི་རིགས་སིར་བཏང་ཁོངས་ནས་ཞུ་དགོས་པ་དམ་དོན་དགོས་རྒྱུ།

དྲུག་པ། མཇུག་བསོམས།

ང་ཚོའི་ལས་དོན་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་ཚོགས་དྲུང་མཆོག་དང་། དཔལ་འབོར་སྔོན་རིས་སེ་ཚན་གི་འགན་ཁུར་རྣམ་

པ། གཞན་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ འགན་ཁུར་དང་ལས་བེད། རིས་དཔོན་དང་རིས་པ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལས་བེད་རྣམ་པ་བཅས་ཀིས་སྐབས་བསྟུན་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་འབེལ། བཀོད་ཁྱབ་གཞིར་བཟུང་
ལས་དོན་དུས་ཐོག་མཇུག་བསིལ་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དྲུང་ཡིག་
ཆེན་མོ་མཆོག་ལ་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ་རིས་སོད་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༌༢༠༡༧ ལོའ ་ི བོད་མི་མང་སི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ནས།
༡༽

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན།

ཚོགས་གཙོ།

༢༽

སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས།

ཚོགས་དྲུང།

༤༽

སི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ཚོགས་མི།

༥༽

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན།

ཚོགས་མི།

༣༽

སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས།

ཚོགས་མི།
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Çt¼-VºÛ-IôÅ-ºV¼ü
{}ü ü¯ÛÅ-¾ô- 2016---2017 ¾ôºÛ-Çt¼-VºÛ-¼ïºÞ-¤ÛG
¾Å-DÞPÅü uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-iâP-¾Å-DÞPÅü (Mãm-Iômü)
ÍP.ü
5

¯ÛÅ-ºGô
ºIÛ¤-ºIâ¾-hP-xôGÅ-zBôh¸Þ¼-wôGÅü

17

h¤ÛGÅ-zÅ¾-Mãm-Iômü

z;º-ÁG-GÛ- Çt¼-V-ÈÛm- z;º-ºFô¾Mz-GZï¼ü ÇKô¼ü
ŸÝ-ºV¼ü ¸Þ¼-zXôhü
xÛ-M¾-hÝ-zBôh4,000,000 300,000 4,300,000 Ç+zÅ-ˆÛ-ºIÛ¤ºIâ¾-¸Þ¼-wôGÅVïh-Çt¼-V-ŸÝÅü
uÛ-ºfÞÅ-º±¤Å1,481,254 500,000 1,981,254 G¸ÛGÅ-hP.ü ÅzGôÅ-xôGÅzBôh-Vïh-hGôÅG¾ü

¾Å-DÞPÅü xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅü (Mãm-Iômü)
ÍP.ü

¯ÛÅ-ºGô

z;º-ÁG-GÛ- Çt¼-V-ÈÛm- z;º-ºFô¾Mz-GZï¼ü ÇKô¼ü
ŸÝ-ºV¼ü ¸Þ¼-zXôhü

4

£G-JÀü

1,600,000

200,000

1,800,000 hGôÅ-PïÅü

¾Å-DÞPÅü ‚P-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP-ü (Mãm-Iômü)
z;º-ÁG-GÛ- Çt¼-V-ÈÛm- z;º-ºFô¾ÍP.ü
¯ÛÅ-ºGô
Mz-GZï¼ü ÇKô¼ü
ŸÝ-ºV¼ü ¸Þ¼-zXôhü
65

1

wôGÅ-hP.ü Dï-wm-GŸmü

562,585

Çt¼-V-zÇkô¤Å-ÈÛm-ÇKô¼ü

276,360

838,945

FÛ¤Å-ŸÛz-qºÛwôGÅ-ºzz-Çt¼V-ŸÝÅü

1,276,360

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

སར་ཆའི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སར་ཆའི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དེ་ཚུད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཅོག་ཆའི་གོས་འཆར་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་
མཐར་ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།

GTôG-VºÛ-IôÅ-ºV¼ü
{}ü ü¯ÛÅ-¾ô- 2016---2017 ¾ôºÛ-GTôG-VºÛ-¼ïºÞ-¤ÛG
¾Å-DÞPÅü hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP.ü (h¤ÛGÅ-zÅ¾ü)
z;º-ÁG-GÛ- GTôG-V- z;º-ºFô¾ÍP.ü ¯ÛÅ-ºGô
Mz-GZï¼ü ÈÛm-ÇKô¼ü ŸÝ-ºV¼ü ¸Þ¼-zXôhü
2 zôh-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-ÆÛh-BôPMz-¿YôPÅ- 12 mP-GÅïÅhP.ü zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-Ç+zÅ- 730,000 308,012 421,988 6,7,9 zTÅ-mÅ-GTôG-V16 qºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-Vïm-¤ôü
ŸÝÅü
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¾Å-DÞPÅü mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅü
ÍP.ü
9

(h¤ÛGÅ-zÅ¾ü)

z;º-ÁG-GÛ-MzGZï¼ü

¯ÛÅ-ºGô
º²Ûm-VÅ-GÅ¼ZôºÛ-Çtô¤-hPÞ¾ü 888,324
GTôG-V-zÇkô¤ÅÈÛm-ÇKô¼ü

GTôG-V-ÈÛm- z;º-ºFô¾ÇKô¼ü
ŸÝ-ºV¼ü ¸Þ¼-zXôhü
888,324

¤ïhü

¯ÛÅ-¾ô-XïÅ-¤¼-ŸÝ-hGôÅü

1,306,336

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

གཅོག་ཆའི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གཅོག་ཆའི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དེ་ཡང་ཚུད་པ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ཡོངས་རོགས་གྲུབ་ཟིན་པ་དང་། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་མཆོག་གི་གསུང་བཤད་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཞིབ་གནང་བའི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་བས་ནས་སྔར་སོལ་
ལྟར་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གི་གསུང་བཤད་དང་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཞུས་

ཟིན་པའི་རེས་ལ་གོས་ཚོགས་ཀི་བར་མཚམས་ཤིག་འཇོག་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འཇོག་རྒྱུ་དང་། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དགུ་པ་དེ་
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་སྔོན་རིས་གསུང་བཤད་དང་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་
སྙན་ཐོ་ལ་སི་ཡོངས་ཀི་བགོ་གེང་དགོས་པའི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ་ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་
འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ།
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གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར།

༄༅། །བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ ལོའ ་ི དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གི་སྔོན་རིས་གསུང་བཤད་
དང། སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་བཅས་པར་སི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའི་གོས་འཆར་དུ། བོད་
མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ཚུད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡིན། གནངས་ཉིན་ལས་དོན་ཟུར་བཅད་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་སན་རིས་ཁང་དབུ་བརེས་པའི་དུས་དན་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ཕོ་བང་ལ་ཡར་

བཅར་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་བས་ནས་བཞག་ཡོད། དེ་ལས་རིམ་ནང་དུ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་བཞག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གི་གསུང་བཤད་ཀི་ཕག་དེབ་དེ་ཡག་པོ་ཐུགས་ཞིབ་གནང་ནས་སང་ཉིན་ང་

ཚོས་བོད་ནང་དུ་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་གྲུབ་པའི་རེས་སུ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གི་གསུང་བཤད་

ཀི་ཐོག་དང་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ ་ི ཐོག་ལ་སི་ཡོ ངས་ཀི་བགོ་གེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་།
དེ་རིང་ཐུགས་ཞིབ་ཡག་པོ་ ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སང་སྔ་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་
ཡིན།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པོ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དེ་རིང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་བཅུ་གཅིག་པའི་ལས་ཉིན་གཉིས་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད། དི་བ་དིས་ལན་གི་དུས་ཚོད་མེད་པ་ཡིན། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་
སྟངས་ཐོག་མུ་མཐུད་བགོ་གེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་ཤར་གིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས།
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སི་འཐུས་ཤར་གིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས་ནས།
ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆོག མདོར་བསྡུས་རང་ཡིན། ཁ་སང་ཕེད་ཀ་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། དེ་རིང་གཙོ་བོ་
གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་རེད་འདུག དེའི་ནང་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ནང་ལ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་
སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་དང་རོ་རེ་ཚེ་རིང་གཉིས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བས་ནས་འདས་གོངས་སུ་སོང་བ་རེད། ང་ཚོ་
ཚང་མས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཉིན་བཞི་ཙམ་སྔོན་གནས་ཚུལ་གོ་བར་དཔའ་བོ་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་ཀི་ནང་མིར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་གནོན་ཤུགས་སོད་ནས་གནད་དོན་དེ་སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་གནས་ཚུལ་མ་ཡིན་པར་ཁྱིམ་ཚང་ནང་ལ་མེ་འབར་
ནས་འདས་གོངས་སོང་བར་རེད་ཅེས་བཤད་དགོས་པའི་གནོན་ཤུགས་ཤིག་སོད་ཀི ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བོད་ནང་ལ་ཛ་དག་གི་
གནས་ཚུལ་ཡོད་པར་བཤད་མ་དགོས་པ་ཞིག ་རེད། ང་ཚོས་ཕོགས་གཞན་ནས་བལྟས་ན། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་བཙན་
དབང་དང་དམ་དག་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ནང་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ཀི་ཆབ་སིད་འཐབ་རོད་ལ་བོ་འཚབ་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་ང་
ཚོས་ཤེས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་དན་གི་འདུག གཉིས་པ་དེར་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་དཔོན་པོ་ཚོའི་དབང་ཆ་འཐབ་རོད་དང་
ལོག་བཟའ་རུལ་སུངས་ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་ཟླ་བ་མང་པོ འ ་ི རིང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ངས་གནས་ཚུལ་
གཉིས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཕི་ཟླ་གཉིས་པ་ནང་ལ་སིད་འཛིན་ཞི ་ཅིང་ཕིན་རང་རྒྱ་ནག་གི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ཆེ་བ་གཉིས་ནང་
བཅར་ནས། ཁྱོད་རང་ཚོས་ལས་ཀ་དེ་དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་ཞེན་ཁོག་ཐོག་ནས་བེད་དགོས་པ་རེད། ཁྱོད་རང་ཚོ་ བརྒྱུད་
ལམ་ཁག་ཡིན་དུས་མི་མང་གི་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་མ་རེད། གཙོ་བོ་དེ་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འདོད་པ་བསྒྲུབ་དགོས་ཀི་རེད་ཅེས་
བཤད་དུས། ང་ཚོའི་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་མང་གཙོའི་ཀ་བ་ལྔའི་ནང་ལ་མི་མང་དང་བརྒྱུད་ལམ་བར་འབེལ་བ་ཡག་པོ་
དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས་མི་མང་གི་མངོན་འདོད་མཚོན་པ་མ་གཏོགས་གཞུང་མཚོན་གི་མེད་པ་གསལ་པོ་
ཡིན་དུས། རྒྱ་ནག་ནང་ལ་གནས་སྟངས་དང་ཁ་ཕོགས་མ་འད་བ་ཞིག་ལ་བསྐྱོད་ཀི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད་འདུག དེ་བཞིན་ད་
ལོའ ་ི ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་བཞི་ཉིན་མོ་དེར་རྒྱ་ནག་རང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ད་ཚིགས་ཅིག་གི་སང་ལ་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་དང་
དེར་ཉེ་པོ་བེད་མཁན་ཁག་ཅིག་གིས་མཉམ་དུ་མཚན་རགས་བསྡུ་རུབ་བས་ནས། སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་ལས་གནས་ནས་
དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་ཀི་འདུག ཁོས་དབང་ཆ་འཐབ་རོད་བེད་སྟངས་དང་འགན་ཡག་པོ་འཁུར་གི་མེད་པས། ཁོ་དགོངས་པ་
ཞུས་ན་རྒྱ་ནག་གི་བདེ་འཇགས་ལ་ཕན་གི་ཡོད་པ་བཤད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་རིམ་པས་གོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་
ནག་གི་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ཡིན་ནའང་རེད། རོམ་རྒྱག་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་དག་གར་སོང་མེད་པར་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་
རྒྱལ་སིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ན་གསལ་པོ་ཐོན་གི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་དེ་རིང་ཁ་སང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོ་འཚབ་
ཅིག་དང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཉམས་ཆག་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཞིག་རེད། གནས་སྟངས་དེ་འདའི་འོག་ང་ཚོ་བོད་དོན་
འཐབ་རོད་བེད་པའི་སིག་འཛུགས་གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཚང་མར་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཞིག་རེད་འདུག
ད་རེས་ང་ཚོའི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་གྲུབ་ཚར་བ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། བཙན་བོལ་གི་མི་འབོར་ནང་ལ་
མི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་དང་དགུ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་གིས་འོས་བསྡུ་དང་མང་གཙོའི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་སོགས་ལ་དོ་སང་
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ཞིག་བསེབས་ཀི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད་འདུག དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་གིས་བརྒྱབས་སོང་ལ། འབད་བརོན་བེད་མཁན་གིེས་
བས་སོང་། དེ་ནང་བཞིན་ར་དོན་ཐོག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་གཞིར་བཟུང་ནས་གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པ་
ཚོགས་པ་ཚང་མས་ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ཀི་འཐེན་འཁྱེར་དེ་སངས་ཏེ། བོད་ནང་གི་མི་མང་ཚོས་བོས་བཏང་བེད་སྟངས་དང་།
རྒྱ་ནག་ནང་ལ་འགྱུར་བ་ཐེ བས་སྟངས། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སིའི་ནང་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ་དེ་སོམ་གཞིར་བཞག་ནས་ང་ཚོས་
བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཆེད་འབད་བརོན་བེད་པ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚོར་བདེན་མཐའ་གསལ་བའི་ཉི་མ་བཟང་པོ་ཞིག་
ཤར་བའི་གོ་སྐབས་ཅིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པར་བགོ་
གེང་འགོ་བཞིན་པ་རེད། ངས་འདིའི་ཐོག་ལ་སྟོང་མིན་ཙམ་གི་ཆ་ཤས་ཞུས་ན། ང་རང་ཚོར་བཤད་སོལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། གོས་
ཚོགས་ཀི་དེབ་ཐེར་ནང་ལ་དངོས་ཡོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་གོས་ཚོགས་མ་ཚོགས་ན་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་
ཡིག་ཐོག་ལ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་བཞག་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིག་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་ལ་བསྒྱུར་ཐབས་སུ་ང་ཚོས་ག་རེ་
བེད་དགོས་ཀི་འདུག དེ་གལ་ཆེན་པོ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་མཁན་མི་འདུག་སྟེ། གལ་ཆེན་ཡིན་པ་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུས་ན་
དན་སོང་། བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་དུ་རྣམ་པ་འད་མིན་གི་ཐོག་ནས་བོས་བཏང་མཁན་ཚོའི་སྙིང་སྟོབས་དང་ཆོད་
སེམས་ལ་རེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གཉིས་པ་དེར་གོས་ཆོད་ལྔ་པའི་ནང་ལ་རྒྱལ་སི་གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པར་
དེ་དག་གིས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོ ར་གནང་བ་དེ་དག་ལ་ལེགས་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག གང་ཡིན་ཞེ་ན་བོད་མི་
རིགས་འདི་ཆགས་འཇིག་གི་གནས་སྟངས་ལ་བསེབས་ནས་ཉམ་ཐག་པའི་དུས་ཚོད་འདིར་བདེན་པའི་རྒྱབ་ལངས་བེད་མཁན་
དེ་དཀོན་པོ་ཡིན་དུས། དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ལེགས་གསོལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་དགོས་པ་དེ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་
ཆགས་འདུག་ལ། དེའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག བཞི་པ་དེའི་ནང་ལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་གཉིས་
སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་ཞི་འགིག་ཡོང་ཐབས་སུ་མུ་མཐུད་འབད་བརོན་བེད་དགོས་ཞེས་པ་དེ་རེད། ང་ཚོས་
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཞེས་པ་དེ་ག་འད་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སིག་འཛུགས་ཞེས་པ་དེ་དིལ་བསགས་ལས་
ཁུངས་ཀིས་དབུ་མའི་ལམ་གི་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་གཅིག་པུ་ཆགས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
ཞེས་པ་དེ་སིག་འཛུགས་དེའི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་གནད་ཡོ ད་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་གཙོས་པའི་མི་ས་ཡོངས་རོགས་ལ་གོ་
དགོས་ཀི་རེད་དམ། གོ་རོགས་དེ་མི་མང་ལ་སེལ་བ་ཙམ་གིས་འགིག་གི་ཡོད་དམ་སྙམ། རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ནང་ང་ཚོས་
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གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ནས་ཞི་འགིག་ཡོང་ཐབས་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཐོག་སིག་འཛུགས་འདིའི་ནང་ལ་འགན་ཁུར་
མཁན་ཚོས་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀིས་རྣམ་པ་དེ་ཐོན་དགོས་པ་དང་བསྟུན་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཅིག་ཆགས་ཀི་མེད་དམ་སྙམ།
ང་ཚོས་འཐབ་རོད་བེད་ས་དེས་ང་ཚོར་ཚུར་བལྟ་གི་ཡོད་པ་རེད་ལ། རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ནང་ནས་ང་ཚོར་ལྟ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
ང་ཚོས་འདི་ནས་རྣམ་པ་སྟོན་སྟངས་དེའི་ཐོག་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་ཟེར་དུས། ང་རང་ལ་མིང་ཞིག་ཡོད་
དུས་བསམ་བོ་གཅིག་བཏང་ནས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཞེས་པ་དེ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་དེ་གཅིག་པུར་གོ་
དགོས་ཀི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ང་ཚོའི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོས་དེའི་ཐོག་ལ་འགན་བཞེས་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཞིག་སྤུངས་དགོས་ཀི་མེད་
དམ་སྙམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་བསེབས་སོང་། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ལ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཡིག་ཐོག་ལ་གསལ་ཞིང་
རྒྱས་པ་ཕབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་དངོས་ཡོད་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་རྒྱ་གར་ནང་ཡིན་ནའང་རེད། རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་དང་།
གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པར་མི་མང་ལ་གང་འད་ཞིག་བསྙོབ་དགོས་ཀི་འདུག ལས་འཆར་དེ་དག་ང་ཚོས་ཚ་ཚ་
འུར་འུར་བས་ནས་འགོ་དགོས་ཀི་འདུག་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་ལོ་ལྟར་འདི་ལྟར་བཞག སྐབས་དེར་གཏམ་བཤད་འད་ཞིག ་བས་
ནས་ཚང་མ་འདོད་པ་ཚིམས་སོད་ན། དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དེ་དག་གི་བོས་བཏང་དང་སྙིང་སྟོབས་དེ་དག་ལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་
དང་གུས་འདུད་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་དམ་བསམ་ནས་ངས་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་སོང་། མ་འོངས་པའི་སི་
འཐུས་ཡིན་ནའང་རེད། མ་འོངས་པའི་འཛིན་སྐྱོང་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ལས་འཆར་རུ་བསིགས་ནས་ནུས་
པ་སྤུངས་དགོས་ཀི་འདུག་མ་གཏོགས། འོས་བསྔུ་སྐབས་གཅིག་པུར་བགང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་འགོ་ཡི་མ་
རེད་བསམ་ནས་ངས་དེར་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གཉིས་པ་དེར་ང་ཚོས་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་རེས་
དན་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་སི་ཟུར་དགའ་བ་དབངས་སོལ་དམ་པ་དེའི་མྱ་ངན་གུས་འདུད་དེ་རྒྱུན་ལས་ཀི ས་ཆད་པ་ཡིན་ནམ།
གང་ལྟར་དེ་བསེབས་མི་འདུག སོང་ཙང་གཞུང་འབེལ་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདི་མཇུག་མ་བསྡུས་གོང་ལ་བསེབ ས་
དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དེ་ཚོགས་གཙོ་དང་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་སང་བྱུང་མི་འདུག་ལ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཀང་ཐུགས་
སང་བྱུང་མི་འདུག ཁ་སང་ཤེས་སོང་། དེ་རིང་ཡིག་ཆ་བཟོ་བཞིན་པ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་
ལགས།

སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རིང་འདིར་གཞུང་འབེལ་གི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་ལ་ཡར་
ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་པའི ་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ ་ད་ལྟ་བར་དུ་སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་ཁྱོན་བསོམ ས་མི་གངས་
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༡༤༣ ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མས་དངོས་གནས་དང་གནས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སིད་དང་མི་རིགས་ཀི་དོན་དུ་
བོས་གཏོང་གནང་གི་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། སོ་སོ་སེར་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་བཀའ་
དིན་རེས་དན་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དེ་དག་གིས་བོ་སྟོབས་ཆེན་པོའ ་ི བོས་གཏོང་གནང་གི་ཡོད། ཡིན་
ནའང་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཁོ་རང་ཚོའི་དགོངས་པ་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་གིས་ག་རེ་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་འདུག སྔར་ག་ཚོད་ཅིག་སྒྲུབ་
ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཡོད་ལབ་པ་ཙམ་དང་། མར་མེའི་ཁོམ་སྐོར་དང་མཆོད་འབུལ་བས་པ་
ཙམ་གིས་ཁོ་ཚོའི་དགོངས་དོན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ། ང་ཚོས་དེ་ལས་ལྷག་པའི་ལས་དོན་ཅི་ཞིག་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་
མེད་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས། ང་ཚོས་ག་ཚོད་ཅིག་བསྒྲུབས་འདུག ག་ཚོད་ཅིག་སྒྲུབ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་སོགས་ཀི་སང་
ལ་དགོ ངས་པ་བཞེ ས ་དགོས ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན ་པོ ་ རེ ད་བསམ་གི ་ འདུག སོ ་སོ ་རང་ཉིད་ལྟ་བུར་དཔེ ་ བཞག་པ་ཡི ན ་
ན། མཛུབ་མོ་ལ་ཚེར་མ་ཞིག་ཟུག་པ་ཡིན་ནའང་ན་ཟུག་ག་ཚོད་ཅིག་འདུག རྒྱལ་གཅེས་དཔལ་བོ་དེ་དག་གིས་བོས་གཏོང་
ཆེན་པོས་སྐུ་ལུས་མེར་མཆོད་གནང་མཁན་དེ་དག་ལ་དེ་འད་ཞིག་མ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དན་གི་
འདུག ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ལ་ད་ལྟ་དགོས་པ་དེ་བོད་མི་གཅིག་ཡིན་ནའང་གསོན་པོ་གནས་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ གི་བོ་
ཕངས་པོ་དང་སེམས་སྐྱོ་དགོས་པ་རེད། ཆོད་སེམས་བརན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་ཀིས་ཕག་ལས་གནང་ན་ཏན་ཏན་
ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཐོན་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ལོ་ལྔ་ཕིན་ཟིན་པ་རེད། ཁ་སང་གསུང ས་པ་ནང་
བཞིན་རེད། གོས་ཚོགས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ་ཚུགས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་ད་ལྟ་བར་དུ་མུ་མཐུད་དེའི་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་བ་རེད།
ད་དུང་ཡིན་ནའང་གནང་གི་རེད། མ་འོངས་པ་ལ་ཡང་གནང་སིད་པ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་དེ་
ཙམ་གིས་འགིག་གི་འདུག་གམ། ཡང་ན་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཐབས་ཤེས་གཞན་པ་ཞིག་བེད་རྒྱུ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་གོས་
ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་དང་མ་བཏང་གིས་སྐུལ་མ་བས་བསད་པ་དེ་འད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་
ནའང་ཡོངས་ཁྱབ་ལ་དེ་འདའི་སྐུལ་མ་གནང་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན། དེ་འད་དགོངས་པ་བཞེས་ཐབས་ཡོད་ན་བཞེས་རོགས་
གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་བསམ་གི་འདུག གནད་དོན་གཅིག་དེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ་དེ་ཡིན་
ནའང་རྒྱ་མིའི་ངོས་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཡང་སིད་རད་གཅོད་བེད་ཕོགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་ཆོས་
བརྒྱུད་ཁག་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བ་སྤྲུལ་ཁག་གི་ཡང་སིད་རད་གཅོད་སོགས་ཀི་སྐོར་ནས་ཡིག་ཆ་གཏན་འབེབ ས་བེད་རྒྱུ་དང་།
མང་པོ་ཞིག་བཀག་སོམ་བེད་ཀི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི ་ཐོག་ལ་དེ་འད་སྐད་ཅོར་བརྒྱབ་
བསད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ག་རེ་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་མེད་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀི་མེད་དམ་སྙམ། རྒྱ་ནག་
ཕོགས་ཀི་བ་སོད་དེ་ཚོ་ལ་གདོང་ལེན་ཆེད། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དེ་འདི་འད་ཡོད་པའི་ད་རྒྱ་ཞིག་གསར་
བཟོས་བས་ཏེ་ཁྱབ་སེལ་བེད་དགོས་པ་དེའང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་མེད་དམ་སྙམ། དེ་བཞིན་འཛམ་གིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་
ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་ཕྲེང་མ་འོ ངས་པ་ལ་གནས་སྟངས་ཐབས་སྐྱོ་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕོགས་ནས་དཀའ་ངལ་
མང་པོ་ཞིག་བཟོ་ཐབས་བེད་ཀི་རེད་དེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཡང་སིད་གཞན་པ་ཞིག་རད་གཅོད་བས་ཏེ་དེ་ལ་
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ཡར་འཛམ་བུ་གིང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་དུས་ནམ་ཡང་ཐོབ་ཀི་མ་རེད་ལ། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གིས་དེ་བས་ཀང་ངོས་ལེན་མི་བེད་པ་
དེ་ཟུར་བལྟས་ལེབ་མཐོང་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་རང་ངོས་ནས་བལྟས་ན་ཧམ་པ་རང་གིས་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་
བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་འཛམ་གིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་ལོ་རྒྱུས་
དེ་དག་གསལ་བཤད་གསལ་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞུས་ན། དེང་སང་ལོ་
རྒྱུས་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། བོད་རང་བཙན་རེད་དང་མ་རེད། བོད་རྒྱ་མིའི་ཆ་ཤས་རེད་དང་མ་རེད་ཅེས་གནས་ཚུལ་ཡོང་
གི་ཡོད་པ་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། འཛམ་གིང་གི་ཞིབ་འཇུག་བེད་མཁན་དག་གིས་ཡིག་ཆ་ལ་བལྟས་ཡོང་བའི་
སྐབས་སུ་ཕོགས་གཅིག་གི་ཡིག་ཆ་མ་གཏོགས་མ་རེད་པས། གཞིར་བཅོལ་ས་ཡིག་ཆ་དེ་རང་ལས་མེད་པའི་གནས་སྟངས་
ཅིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། ཁོ་ཚོས་སྐད་ཆ་དེ་འད་བཤད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་
སེལ་བེད་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀི་འདུག་ཅེས་དན་བསད་ཡོད།
དེ་བཞིན་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་གསུམ་པའི་ནང་བོད་ནང་གི་སྐད་ཡིག་དང་གོམས་གཤིས་སོགས་བདག་ཉར་བེད་སྟངས་
དང་། བཙན་བོལ་ནང་གི་མི་མང་གཉིས་ཀི་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཏན་ཏན་ཡོད་རྒྱུ་རེད ། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་སྐད་ཆ་གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་
བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་ངོས་ནས་བོད་ནང་ལ་མི་སེར་སེལ་ཡུལ་གི་
ལམ་ལུགས་ཤིག་ལག་བསྟར་བས་པའི་མཉམ་དུ་བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤིས་སོགས་ར་མེད་གཏོང་
བའི་ལས་འགུལ་སེལ་གི་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་བཤད་ཀི ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། ང་ཚོའི ་ངོས་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞི་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་གི་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་སི་མོས་ཀིས་ཐག་གཅོད་གནང་སྟེ། མ་འོངས་བོད་ཀི་
དཀའ་རོག་དེ་གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་ནས་སེལ་ཐུབ་པའི་སིད་ཇུས་གཏན་ལ་ཕབ་དགོས་པའི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་དེ་རྒྱུ་
མཚན་དེ་དག་ལ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་གོང་དུ་སི་འཐུས་འགས་གསུངས་སོང་ལ། ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ད་ལྟའི་
སྐབས་འདིར་བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ཁོད་ཡིན་ནའང་རེད། འོས་བསྡུའི་སྐབས་ཡིན་ནའང་རེད། ཁོའ ་ི ལངས་ཕོགས་དང་ངའི་ལངས་
ཕོགས་ཞེས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོ ད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སུ་འད་ཞིག་གིས་རང་བཙན་རོད་ཀི་ཡོད་ནའང་འགིག་
གི་མི་འདུག་ཅེས་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ནས་གསུང་མྱོང་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། གསུང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དངོས་ཡོད་
ཀི་འཐབ་རོད་བེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་དབུ་མའི་ལམ་འགིག་དང་མ་འགིག་དང་། རང་བཙན་ལ་ཕོགས་འཛིན་ན་འགིག་དང་མི་
འགིག་ཅེས་པའི་གེང་ཕོགས་དེ་ཟུར་དུ་བཞག་ནས། བོད་མིའི་དཀའ་རོག་སེལ་ཐབས་དེ་དམིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་ནས་སེབས་ས་
དེ་ལ་སེབས་ཐུབ་པའི་ལམ་ཡིག་ཅིག་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ ་འགོ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་ལངས་
ཕོགས་ཇི་ཡིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ང་ཚོ་ཚང་མ་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབ་དང་ལག་གདང་དཔུང་སེལ་བས་ཏེ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་ཏན་
ཏན་ང་ཚོའི་བོད་ཀི་དཀའ་རོག་སེལ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་བསམ་གི་འདུག ང་རང་ཡིན་ནའང་སི་འཐུས་ལ་ལངས་པ་
ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་གཅིག་དེ་ཆགས་ཀི་ཡོད། རྒན་གཞོན་གཉིས་ཡིན་ནའང་རེད།
དེ་མིན་ལངས་ཕོགས་འད་མིན་འཛིན་བསད་མཁན་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འགོ་ཐུབ་པར་བས་ཏེ་འཐབ་རོད་བེད་དགོས་པའི་དུས་
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ཚོད་ཅིག་རེད། དེ་འད་མ་བས་པར་ཁྱོད་ཀི་ཁ་དང་ངའི་ས་ཞེས་རོད་པ་བརྒྱབ་བསད་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་
ཐུགས་རེའི་བིན་རླབས་འོག་ཏུ་ཡོད་བསད་པའི་སིག་འཛུགས་དེ་ནམ་ཞིག་ལ་འདི་འད་བས་ཏེ་གནས་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་དེ་དངོས་
གནས་དང་གནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གལ་སིད་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན།
འགན་སུས་འཁྱེར་གི་རེད། ང་ཚོའི་མི་རབས་འདི་མ་འོངས་པའི་མི་རབས་ཀི་མདུན་དུ་ག་འད་བས་ཏེ་འགོ་དགོས་པ་རེད། ལོ་
རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ཏུ་ག་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།
དེ་ནས་ལྷག་པར་དུ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོར་དངོས་གནས་དང་གནས་བཀའ་དིན་ཆེ་ཞུ་དགོས་ཡོད་པ་
ཐག་གིས་ཆོད་པ་རེད་ལ། དཀའ་ལས་ཁག་པའི་སྐབས་སུ་རོགས་པ་བེད་མཁན་ཡོད་ན་དེ་ཧ་ཅང་གི་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་རེད།
སྐྱིད་པོ་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་གོགས་པོ་མང་པོ་ཡོང་སིད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོར་བདེན་
པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་ཚོར་ང་རང་ངོས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་ཡོད་ལ། ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་
བེད་མཁན་ག་ཚོད་ཅིག་བདག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་བསམ་ཞིབ་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས། དེང་སང་རྒན་པས་
གཞོན་པར་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་སྔོན་མ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་ཚོ་དན་པ་བརེད་ཟིན་པ་དང་འབེལ་བ་
མེད་པ། བདག་པོ་རྒྱག་གི་མེད་པ་འད་མཐོང་ཚུལ་དེ་འད་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མངོན་གི་འདུག ངས་སྔོན་མ་ཞིག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། བེད་
སྟངས་དེ་འད་བས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་བོད་པའི་གཏམ་དཔེ་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན། དེད་མོང་གིས་བི་བ་བཟུང་བ་ནང་བཞིན་མི་
ཆགས་པའི་ངེས་པ་མི་འདུག དེ་འད་བས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ འི་འཐབ་རོད་ཀི་ཤུགས་ལ་གོང་གུན་འགོ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་འད་
ཆགས་ཀི་མེད་འགོ་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ལ་བཀའ་དིན་ཐུགས་རེ་
ཞུ་བ་དང་སགས་ཁོང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གིས་ནུས་ཤུགས་སྔར་ལས་ཆེ་རུ་གཏོང་རོགས་ཞེས་ཞུ་དགོས་ཀི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ང་
ཚོའི་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་ཁོ་ཚོ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལངས་ཕོགས་དང་སིད་ཇུས་ཤིག་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ལངས་ཕོགས་དང་སིད་བྱུས་དེ་
བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་མང་ཆེ་བས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་བསད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། དེ་ནི་བོད་དོན་དཀའ་རོག་དེ་སེལ་བའི་བརྒྱུད་ལམ་
དང་སིད་བྱུས་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་། དེའི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་
པ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས།
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སི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་དང་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་ཕག་སེལ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཁ་སང་དང་དེ་རིང་ཆ་ཤས་དེ་འད་བངས་པ་རེད།
ང་རང་ངོས་ནས་ཀང་དེ་རིང་ཆ་ཤས་ཤིག་བངས་ན་བསམ་སྟེ་གོང་དུ་ལག་པ་བརངས་པ་ཡིན། དེ་འད་ཡིན་དུས། དེ་གལ་ཆེན་
པོ་འད་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དེ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་བསེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ང་ཚོས་ལག་ལེན་ག་ཚོད་ཅིག་བསྟར་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་
སང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག གོས་ཆོད་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞག་པ་ཙམ་ལས་ལག་བསྟར་
གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་དམ་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མི ༡༤༣
གིས་བོད་མིའི་ར་དོན་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་སེག ་དེ་དག་ཆུད་ཟོས་སུ་ཕིན་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན། ར་བ་ནས་ཕིན་ཡོད་པ་མ་
རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་ཁོ་རང་ཚོའི་ལྷག་བསམ་དང་སྙིང་སྟོབས་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་དགོས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། དེ་
དག་ལ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཞེས ་མིང་ཆེན་པོ་དེ་འད་བཏགས་པ་ཡིན་ན། རེ་འགས་གོ་བ་ལོག་གི་མེད་དམ་བསམ་གི་འདུག དེ་
སོ་སོའ ་ི ཉམས་མྱོང་གི་སང་ནས་ཞུསཔ་ཡིན་ན། ཉེ་ཆར་བདུན་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀི་སྔོན་དུ་ The Czech Republic ལ་ཕིན་
ནས་རང་ལུས་མེར་སེག་གི་འགེམ་སྟོན་ཞིག་གནང་བ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་ཁོ་ཚོས་ཁྱེད་རང་གི་དམིགས་ཡུལ་ག་རེ་ཡིན་ནམ།
ག་རེ་བས་ཏེ་བེད་ཀི་ཡོད། ཀུན་སོང་ག་རེ་ཡིན་ཞེས་དི་བ་དིས་པའི་སྐབས་སུ་ཁ་གསལ་ཞིག་གསལ་བཤད་གནང་བའི་གོ་
སྐབས་རག་སོང་། གཞུང་འབེལ་སང་ནས་སྐད་བཏང་སོང་བ་ཡིན། འགེལ་བཤད་ག་ཚོད་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ནའང་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་
རྒྱུ་ཁག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་བཞིན་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁོ་ཚོས་དོན་དག་དེ་དངོས་སུ་རོགས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་
རེད། ང་རང་ཚོའི་རང་ལུས་མེར་སེག་གནང་མཁན་ཚོས་ལྷག་བསམ་དང་སེམས་ཤུགས་ཀིས་བོད་མིའི་ར་དོན་གི་ཆེད་དུ་བོས་
བཏང་སྟེ་འཛམ་གིང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་རག་ཆེད་དང་། ང་རང་ཚོའི་ར་དོན་དེའི་བདེན་མཐའ་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་གསལ་ཐུབ་
པའི་ཀུན་སོང་དང་དམིགས་ཡུལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། གནང་སྟངས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་འཛམ་གིང་ནང་གི་རྒྱལ་ཁབ་
མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་ལ་འགིག་གི་མེད་དུས། རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་བརོད་ཀི་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་བརོད་པ་
བཞིན་དངོས་གནས་རེད་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་མི་གངས་ ༡༤༣ ལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ཡང་ཁ་ཤས་ཀིས་ ༡༥༠ ནང་ལབ་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་བོ་ཕམ་དགོས་པ་ཞིག་རེད་འདུག་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་ངས་འདི་ནས་བསྐྱར་
ལྡབ་མང་པོ་བེད་མི་དགོས་པར་བོས། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་གསུངས་པ་བཞིན་རེད། དེ་ནས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་
པའི་གོས་ཚོགས་འདི་མཐའ་མ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་བོད་ཕི་ནང་གཉིས་ལ་བཞུགས་པའི་
བོད་མི་དག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་ན་གང་འད་ཡོད་དམ། ཐུགས་རེས་གཟིགས། རང་ལུས་མེར་བསེག་མ་
གཏོང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་བེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་ ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ང་རང་ཚོས་གོས་
ཚོགས་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ཤུགས་
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ཆེན་པོ་ཞིག་འབོད་སྐུལ་གནང་དགོས་ཀི་འདུག ང་ཚོ་བོད་མི་གཅིག་ཉུང་དུ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་བོ་ཕམ་དགོས་པ་རེད། རྒྱ་མི་མི་
འབོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་། རྒྱ་མི་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གམ་ཡང་ན་ས་ཡ་གཅིག་ཤི་སོང་བ་ཡིན་ནའང་ཕངས་རྒྱུ་མི་
འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཐུགས་རེ ས་གཟིགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་བེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་མིན་འགོ་བསམ་
གི་འདུག དེ་ཡང་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དུས་མ་ཚར་བའི་སྔོན་དུ་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ནས་སི་མོས་ཀི་སོ་ནས་བོད་ཕི་ནང་
གི་བོད་མི་དག་ལ་འབོད་སྐུལ་བེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཉེ་ཆར་རང་བོད་ནང་ནས་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་ལགས་དང་
རྒྱ་གར་ནང་ནས་རོ་རེ་ཚེ་རིང་གཉིས་བྱུང་བ་དེ་ཧ་ཅང་ནས་བོ་ཕམ་བེད་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་རེད། ད་དུང་ཡིན་ནའང་ཁ་
ཤས་གོ་བ་ལོག་ལེན་གིས་མ་འོངས་པར་དེ་འད་བྱུང་མི་སིད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་གོས་ཆོད་ཤུགས་ཆེན་པོ་འཇོག་
དགོས་པ་མ་ཟད་བོད་ཕི་ནང་གཉིས་ལ་ད་མཚམས་འཇོག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་དགོས་ཀི་
འདུག དེས་འཛམ་བུ་གིང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་རག་ཁག་པོ་འདུག དེས་བོད་ཀི་ར་དོན་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་མི་འདུག དེ་ལས་ང་
ཚོས་རང་ལུས་མེར་བསེག་མ་བཏང་ནས་བོད་ཀི་ར་དོན་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚང་མ་
གསལ་པོ་བས་ཏེ་ཞུ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ནས་ངས་མང་པོ་ཞུ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་གོ་སྐབས་
གནང་བ་དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།

སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ ད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་དེའི་སང་ལ་སོ་སོའ ་ི བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་བཤད་ན་བསམ་སོང་། ར་བའི་ཆ་ནས་ཕག་རོགས་ཁ་ཤས་ཀིས་དེ་འད་
གསུངས་ཀི་འདུག ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་འདི་ཉིད ་འགོ་བཙུགས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཚོགས་ཐེངས་རེ་རེར་བོད་
ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཟེར་བ་འདི་དང་། དེ་བཞིན་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཟེར་བ་གཉིས་མཚམས་ཆད་མྱོང་ཡོད་པ་མ་
རེད། ཚོགས་ཐེངས་གཅིག་ལས་གཅིག་ཛ་དག་འད་པོའ ་ི གནས་སྟངས་སང་ནས་འགོ་བསད་ཀི་ཡོད་པ་དེ་འད་ཞིག་རེད། དེ་འད་
ཡིན་པ་སོང་ཙང་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་འདི་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་འདི་
མཚམས་མ་བཞག་བར་དུ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་མཚམས་ཆད་རྒྱུ་མེད་པ་ཆོས་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་ཞིག་རེད། དེ་
བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་འདི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བོད་མི་རིགས་ཀི་གསོན་
ཤུགས་དེ་ཡང་ཉམས་པ་མེད་པར་གནས་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཐོག་གདུག་རྩུབ་ག་ཚོ ད་ཆེ་ཡང་དེ་ཚོད་ཀིས་
བོད་མི་རིགས་ལ་གསོན་ཤུགས་འཕར་མ་ཞིག་ཡོང་བསད་པ་དེ་ཆོས་ཉིད་ཅིག་རེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་ཛ་དག་གི་གནས་
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སྟངས་འདི་ཡིས་ང་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་ལ་སེམས་ཀི་དཀའ་ངལ་དང་། ལུས་ཀི་དཀའ་ངལ་སོགས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་
བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ཡང་ཕོགས་གཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་མི་རིགས་དབེ་འབེད་དང་གཉའ་གནོན། མི་སེར་སེལ་ཡུལ་
ལ་སོགས་པའི་སིད་ཇུས་ཤིག་གཏན་ཁེལ་བ་འདིས་བོད་མི་རིགས་ལ་ཡང་བསྐྱར་གསོན་ཤུགས་ཤིག་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་བཞིན་བོད་ནང་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་འདི་མཚམས་ཆད་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། ར་བའི་ཆ་ནས་ལོ་རབས་
ལྔ་བཅུ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་བོད་ནང་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དེ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ཡང་འདི་ལ་དམིགས་བསལ་
གི་ཁྱད་པར་འད་བོ་ཞིག་ནི་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ལོ་དུས་རྒྱས་བཅད་སང་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ༡༩༥༨ ནས་
༡༩༥༩ དེ་ བཞིན་བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་ཀི་ ལོ་དུས་ཁ་ཤས་ཤི ག་དང་། ༢༠༠༨ བཅས་རིམ་པ་བཞིན་ལོ ་རྒྱུས་ཀི་ དུས་ཚོད་
དམིགས་བསལ་གིས་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ཡང་ར་བའི་ ༢༠༠༨ ཀི་ཡར་སྔོན་
ནས་བཟུང་སྟེ། བོད་ནང་གི་བོད་མི ་ཚོས་སོ་སོའ ་ི མི་རིགས་དང་སོ་སོའ ་ི རྒྱལ་ཁབ། མངོན་འདོད་ཅིག་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་སིད་ཇུས་དེ་མུ་མཐུད་གནས་ཡོད་པར་བརེན། དེའི་སྐབས་ཀི་བོད་མི་ཚོས་སོ་སོ་བོད་ནང་དཀའ་
ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཡོང་པའི་སྐབས་ལ། ཕུགས་འདུན་གཅིག་དེ་རང་དབང་གི་ལུང་པར་ཡར་སོང་སྟེ་ས་ཆ་དེ་ནས་རང་དབང་དེ་
བརད་ནས་བསྐྱར་དུ་སོ་སོའ ་ི ལུང་པ་དེ་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཅིག་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུའི ་བསམ་བོ་འཁེལ་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་རེད། དེ་ཡིན་
དུས་བོད་ནང་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་མ་ཐག་ཏུ་ལམ་སེང་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་འགོ་རྒྱུ། བལ་ཡུལ་སོགས་ཀི་མཐའ་མཚམས་
བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་འགོ་བ། བཙན་བོལ་དུ་ཡོང་བ། བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་གསར་ཞུགས་བས་ནས་
ཚང་མས་ཁུར་མཉམ་འཁུར་གི་སང་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀི་ར་དོན་སང་ལ་ལས་ཀ་ཞིག ་བེད་རྒྱུ་དེ་བསམ་བོ་དང་པོ་གཏོང་གི་
ཡོད་པ་རེད། དེའི་རེས་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་བརན་ལྷིང་དགོས་ན་མཐའ་མཚམས་སྲུང་དགོས་ཟེར་ནས་བཀག་སོམ་ཧ་
ཅང་གི་མང་པོ་བས་པ་དེ་ཁོང་རང་ཚོས་རྒྱལ་ཁ་བངས་ཡོད་ཟེར་ནས་ད་ལྟའང་ཁོ་ཚོས་ལབ་ཀི་འདུག ཁོ་ཚོས་མཐའ་མཚམས་
ནས་དེ་བ་བིའུ་ཞིག་ཀང་འཕུར་ས་མེད་པ་བཟོས་བཞག་ཡོད་ཟེར་ནས་འབོར་ཤོབ་བཤད་ཀི་འདུག ཡིན་ཡང་དེས་ང་རང་ཚོ་ལ་
དགེ་གཅིག་དང་སྐྱོན་གཅིག་ཡོད། དཔེར་བཞག་ན་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་སོབ་ཕྲུག་ལ་སོགས་པ་དང་། གདན་ས་ཁག་གི་
གྲྭ་རྒྱུན་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་ཞིག་འཕྲད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ཡང་བོད་ནང་གི་དཀའ་ངལ་དེ་སྔོན་ཆད་ཕི་ལོགས་ལ་
ཡོང་ནས་མི་བསགས་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་བོད་ནང་ནས་ནང་ལོགས་ལ་སོང་ནས་ཡར་སོང་ས་མེད་པའི་སྐབས་དེར། བོད་ནང་ལོགས་
ནས་ལར་ཞེན་གི་མེ་ཕུང་འབར་གི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཡང་ཕོགས་གཅིག་ནས་ང་རང་ཚོའི་འཐབ་རོད་ཅིག་གི་ཁ་ཕོགས་ཡང་
དག་ཅིག་འགོ་གི་ཡོད་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་སོ་སོ་ལ་ཡོད། དེ་འད་ཡིན་ཙང་། གཙོ་བོ་དེ་བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེར་བསེགས་
ཀི་གནས་སྟངས་འདིས། ཁ་གསལ་གཏིང་གསལ་གི་སང་ནས་ངོ་འཕྲོད་ཡོང་ཡོད། མི་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ཞེ་གསུམ་རེད། འདི་
ལས་མང་བ་ཡོད་པ་བཤད་མ་དགོས་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་བར་དུ་རང་ལུས་མེ ར་བསེགས་གཏོང་མཁན་དེ་
ཚོས་སོ་སོར་འདེམས་ཁ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་རང་ལུས་མེ ར་བསེགས་གཏོང་གི་ཡོད་ན། འདི་ཏོག་ཙམ་ཞིག་གནས་ཚུལ་ཆུང་
ཆུང་རེད་བསམ་གི་འདུག འདེམས་ཁ་མེད་ནས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་གི་ཡོད་པ་ཞིག་སོ་སོ་ཡིས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་
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ཡོད། བོད་ནང་གི་བོད་མི་གང་ཞིག་གི་ལོ་ཚོད་དང་སི་ཚོགས་ཐོག་གི་གནས་རིམ། དཔོན་མི་ཆེན། སོབ་མ། གྲྭ་པ། བཙུན་མ་
སོགས་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་ལ་དབེ་བ་མེད་པར་མང་པོ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་ཡོད་པ་རེད། འདི་དག་ཐམས་ཅད་
ཀིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་དེ་སོ་སོ་ལ་འདེམ ས་ཁ་ཡོད་ནས་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག རང་
དབང་མེད་པ་དང་འདེམ་ཁ་མེད་པ། རྦད་དེ་ཕར་ཕོགས་ཀིས་གཉའ་གནོན་དང་གདུག་རྩུབ་དེ་བཟོད་ཐབས་བལ་བའི་སང་ནས་
མི་རིགས་འདིའི་དཀའ་ངལ་སྐྱོབ་རྒྱུའི ་འདུ་ཤེས་དག་པོ་ཞིག་གི་སང་ནས། འདེམས་ཁ་མེད་ནས་བཏང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་
འདུག འདི་ཕོགས་ནས་གཅིག་བེད་ཉན་གི་རེད་དང་ཉན་གི་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུའི་སོབས་པ་ཁྱོན་ནས་མི་འདུག ཡིན་ཡང་ང་རང་ཚོ་
ཕིའི་རང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་བསད་པ་ཚོས་ལོ་སྔ་ཕི་འདི་དག་གི་རིང་ཕིར་མིག་ལྟོས་ན། རང་ལུས་མེར་བསེགས་བས་ནས་མི་
བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ཞེ་གངས་ཀི་སྐབས་ཤིག་ལ་སེབས་ཡོད། ང་རང་ཚོ་ཡང་ད་བར་གཉིད་ཁུག་ནས་བསད་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཟེར། རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆ་ཡི་སང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀི་དཀའ་ལས་ཤིག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། གྲུབ་འབས་དེ་
ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག དེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་ཕག་རོགས་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་བཞིན་བོད་ནང་ནས་
རང་ལུས་མེ ར་བསེགས་གཏོང་མཁན་ཚོས་བསམ་བོ་ཞིག་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་ན་བཏང་ན་ཡག་པོ་འདུག གོང་ཆེན་པོ་རག་གི ་
འདུག བོད་མི་རིགས་ནང་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀི་བསེགས་བཅད་བརར་གསུམ་གིས ་བཙོ་སྦྱང་བས་པའི་གསེར་བཙོ་མ་
ནང་བཞིན་བོད་མི་ཡང་དག་པ་དག་འདི་འདའི་བས་ནས་འཕྲོ་བརླག་སོང་ན་ཕངས་སེམས་ཆེན་པོ་ཞིག་འདུག འདིས་མི་རིགས་
ཀི་ར་དོན་གི་ཐོག་ག་རེ་ཞིག་ཕན་གི་འདུག རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆའི་སང་ལ་ག་རེ་ཞིག་ཕན་གི་འདུག འབས་བུ་ག་རེ་ཞིག་ཐོན་གི་
འདུག་ཟེར་ན། གཅེས་པའི་ལུས་སོག་ལོངས་སོད་བོས་བཏང་བ་དེ་གཉིས་བསྡུར་ཡོང་ན། ང་ཚོ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་མི་
འདུག་ཟེར་ནས་ཁོང་ཚོ་ལ་ངོ་སོད་ཅིག་བེད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་གཅིག་ཡིན།
དེ་ནས་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གིས་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་ཟེར་བ་ཡིག་ཆ་ཞིག་བཟོས་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་དང་མི་
འཚམ་པ། བོད་མི་རིགས་ཀི་རིག ་གཞུང་དང་མི་འཚམ་པ།བོད་མི་རིགས་ཀི་མངོན་འདོད་དང་མི་འཚམ་པ། མཐའ་ན་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་པ་ཁོ་རང་ཚོའི་སིའི་ར་དོན་དང་ར་འགལ་དུ་གྱུར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་སྐྱོག་བཟོ། བེད་ཐབས་ངན་པ་འདི་འད་ཞིག་འཐེན་
ཡོད་པ་འདི་ལ་ངེས་པར་དུ་བར་ལན་ཞིག་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟའི་ཆར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་འདི་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བོན་གི་ནང་ནས་ཀང་འད་འདའི་ནང་ན་མི་འད་བ་
ཞིག་ཆགས་བསད་པ་དང་། བོད་མི་སི་བོ་གནམ་བསྟན་ཆ་ཚང་གི་སེམས་ཀི་ངོགས་ན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་
ནས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་འདི་འད་འདའི་ནང་ནས་མི་འད་བ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སིའི་རང་
བཞིན་གི་འཛམ་གིང་གི་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཕལ་མོ་ ཆེ་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞིས ་མཚན་སྙན་ལ་ཆེ་མཐོང་གང་འད་ཞིག་
ཡོད་མིན་དེ་བཤད་མ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། རྒྱ་ནག་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་ལོ་རྒྱུས་ཁ་སྒྱུར་བས་ནས་མངོན་འདོད་ཐད་ཀར་རུ་ཐུབ་རྒྱུ་
མེད་པ་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་རེད། ཡིན་ཡང་བར་ལན་ཞིག་ངེས་པར་དུ་སོད་དགོས། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་བོད་ཀི་ཆོས་
བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་འདི་དག་ནི་རྦད་དེ་གདོད་མའི་རིག་གཞུང་། བོད་ཀི་རིག་
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གཞུང་ར་ཆེ་བ་འདིའི་ནང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཆེ་ཁག་དག་ཡིན་ལ་དབུ་ཁིད་བ་ཆེན་ཚང་མའང་བཙན་བོལ་གི་
སིཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གི་སྟངས་འཛིན་འོག་ལ་ལྷག་བསད་པ་གཞིས་སོད་བོད་མིའི་ཁོད་ལ་
ཡོད་པ་མ་རེད། ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་མོ་ཚང་མའི་ཆེས་མཐོའ ་ི དབུ་ཁིད་ཚང་མ་འདི་ལ་ཡོད་པ་རེད། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་རོག་ར་
གཅིག་སིལ་གིས་ཐུན་མོང་གོས་གཞི་གོས་ཆོད་བཞག་ཏེ། ཡིག་ཆ་གཏན་ཁེལ་ནས་རྒྱལ་སིའི་རང་བཞིན་དང་ལོ་རྒྱུས་རང་
བཞིན་གི་ཚད་གཞི་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་ལས་ས་པོར་བཅོས་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་དེ་འད་ཞིག་མ་རེད། དེ་
བཞིན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་ཆེན་པོ་སྐུ་དངོས་ཀི་ཞལ་དོན་མོ་ནས་གསུངས་ཡོད་པ། ཁོང་གི་སྐུ་ཕྲེང་རེས་མ་ཡི་གནས་
སྟངས་སྐོར་ལ་བཀའ་སོབ་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་གསར་རེན་དུ་བཏོན་ནས་གནང་བཞག་པ་དེ་ཚོ། ང་ཚོས་དམིགས་བསལ་
བོད་ནང་གི་གཞིས་སོད་བོད་མི་ཚོར་རེ་རེ་བཞིན་ངོ་སོད་བེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འད་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། རྒྱ་
ནག་གི་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྫུན་མ་ཞིག་ཐུགས་ཐག་བཅད་ཟེར་ནའང་རེད། གང་ལྟར་རྫུན་མ་ཞིག་ཁི་འདོན་བས་ཏེ། དངོས་
གནས་དེ་བཙོན་ཁང་ནང་བཅུག་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆ་ཡི་སང་ལ་བཙན་པོ་དབང་ཡོད་བེད་ས་ཡིན་པའི་གདེང ་
ཚོད་ཅིག་ཡོད་པ་འད་པོ་འདུག ཡིན་ཡང་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྫུན་མ་ཞིག་བཏོན་བཞག་པ་འདི། བོད་མི་རིགས་ཀི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་གང་ལ་མི་མཐུན་པའི་ཐག་གཅོད་ཅིག་བཞག་པ་ཡིས་བོད་ནང་བོད་མི་དེ་ཚོའི་སེམས་ངོགས་ལ་གང་འད་བས་ནས་
ངེས་ཐུབ་ཡོད། འབོར་ཐུབ་ཡོད། སུ་ཞིག་གིས་ངོས་ལེན་བེད་ཀི་ཡོ ད་པ་རེད། ངེས་འཇོག་ཡག་པོ་མེད་པ་གསལ་པོ་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི ་ཡང་སིད་ཀི་སྐོར་ལ་རྒྱ་ནག་ངོས་ནས་དོན་དངོས་ཀི་བསམ་བོ་གཏོང་
མཁན་ཡིན་ན། འདི་དབང་ཆ་སེར་འཛིན་གི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ། རྒྱལ་སིའི་རང་བཞིན་གི་
གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ། ད་ལྟའི་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སིད་འདི་དང་བསྡུར་ཡོང་ན་ལྡབ་བརྒྱ་ཕྲག་གི་ཁྱད་པར་ཆེ་
བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་དགོས་ཀི་རེ ད་བསམ་གི་འདུག དེ་འདའི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་ཟེར་བ་འད་པོ་དང་།
བོད་ནང་གི་བོད་མི་དེ་ཚོ་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་རྒྱུ་དང་། རྒྱལ་སིའི་མི་མང་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་རྒྱུའི ་ཐབས་ཤེས་ངན་པ་དེ་འད་
འཐེན་གི་ཡོད་ན། དེས་གང་ཡང་འཇོན་གི་མ་རེད་ལ་ནུས་པ་ཅི་ཡང་ཐོན་གི་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་
ནག་གིས་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་ཟེར་བའི་བེད་ཐབས་འདིའི་ཆེད་དུ་ང་རང་ཚོས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་དང་རྒྱལ་སིའི་མི་མང་ལ་ངོ་
སོད་ཡང་དག་པ་ཞིག་བེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་སོང་། མཐའ་དོན་དེ་ལ་རྒྱ་ནག་གི་རྨི་ལམ་ཟེར་བ་དང་ང་རང་ཚོས་མང་
གཙོ་ཟེར་བ་འདིའི་སྐོར་ལ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ར་བའི་ཆ་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་གཞུང་ཞིག་རེད། དམར་
ཤོག་གཞུང་ཁོ་རང་ཚོའི་མཐའ་མའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་གུང་ཁན་རིང་ལུགས་ཞེས་པ་དེ་མངོན་འགྱུར་བེད་རྒྱུ་དེ་རེད། རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐའ་དོན་གི་གཞི་འཛིན་སའི་ཕུགས་འདུན་རིང་པོ་དེ་གུང་ཁན་རིང་ལུགས་རེད། གུང་ལུགས་
ཟེར་ན་ཁོང་ཚོས་ག་རེ་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རོལ་ཐོན་མཐོ་སོད་བེད་ཀི་ཡིན། དགོས་མཁོ་ལྟར་བགོ་བཤའ་རྒྱག་གི་ཡོད་ཟེར།
དེ་འདའི་སི་ཚོགས་ཀི་གནས་རིམ་ཞིག་ཐོན་དགོས་ཀི་ཡོད། དེ་ལ་འཚོལ་སྙེགས་བ་རྒྱུ་དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་ནས་དམར་
ཤོག་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་ཀི་ཡོད་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་དེ་རིང་རོལ་ཐོན་མཐོ་སོད་བེད་མཁན་ཞིག་དང་དགོས་མཁོ་ལྟར་
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བགོ་བཤའ་རྒྱག་མཁན་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དམར་ཤོག་དེ་ཁྱིམ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་པ་
ཆགས། ཁྱིམ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་པ་དེ་སིད་དབང་སེར་འཛིན་རིང་ལུགས་པ་ཆགས། དེ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་རིང་ལུགས་པ་
ཆགས་བསད་པ་དེ་ཁོང་ཚོས་ཧ་གོ་ཡི་རེད། དེ་འད་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། མི་མང་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་བར་མདུན་སྐྱོད་ཀི་དམིགས་
འབེན་ཞིག་དགོས་པ་རེད། དེ་ལ་མིང་གསར་པ་རྨི་ལམ་ཟེར་བ་ཞིག་བཏགས་ཡོད་པ་རེད། རྨི་ལམ་ཟེར་བ་དེ་ནམ་མཁའ་ཡི་
འཇའ་ལྟར་འཛིན་ས་ཞིག་མེད་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྨི་ལམ་ནི་རྨི་ལམ་རེད། དེ་འད་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ཁ་སང་དེ་རིང་
ང་རང་ཚོས་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དང་སི་ཚོགས་ཀི་གནས་བབ་ལ་དཔག་ནས་ང་ཚོ་ལ་དམའ་འབེབ ས་རང་བཞིན་གི་ཚིག་
ལྟ་བུ་ཁ་སང་དེ་རིང་ཏོག་ཙམ་ཐོན་གི་འདུག བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་སེམས་ཤུགས་ཆག་ཡག་དང་བོ་སོབས་ཉམས་བཅུག་
རྒྱུའི་ཆེད་དུ། བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཟེར་བ་རུལ་སུངས་ཀི་སི་ཚོགས་ཤིག་ཡིན་པ། མང་གཙོ་ཟེར་བ་ཞིག་ཁ་ལ་ཁྱེར་ནས་ནང་
ལོགས་ལ་ཟང་ཟིང་ལང་ལོང་ཆགས་ཏེ། གང་ཡང་ཉན་གི་མེད་པའི་ཁྱབ་བསགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་འགོ་བཞིན་འདུག དེའི་ཕོགས་
ལ་བར་ལན་ཞིག་སོད་དགོས་ཀི་རེད་སྙམ་གི་འདུག ང་ཚོས་མང་གཙོ་འདི་རྒྱ་ནག་གི་དམར་ཤོག་སིད་དབང་སེར་འཛིན་ལམ་
ལུགས་ནང་ཁུལ་གིས་མང་གཙོ་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། མང་གཙོ་མིག་གིས་མ་མཐོང་མཁན། མང་གཙོ་རྣ་བས་མ་
གོ་མཁན་ཞིག་གིས་མང་གཙོའི་རྒྱུ་མཚན་ཧ་གོ་ཡི་མ་རེད། ཡིན་ཡང་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ཀི་མང་གཙོ་འདི་༸རྒྱལ་
དབང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བཀའ་དིན་ཉག་ཅིག་ལ་བརེན་ནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་མང་གཙོ་ཞིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་
མངའ་ཁོངས་ཡོ ད་པ་ཞི ག་དང་བསྡུར་ན་ཡང་བཙན་བོལ ་བོད་མིའ ི་ མང་གཙོ ་འདི་ ཚད་ལྡན་ཞི ག་རེ ད་བསམ་གི ་ཡོད་ པ་
རེད། ཡིན་ཡང་འདིའི་ནང་རྩུབ་བརར་དང་རོག་ག་རོད་གཞི་ཏོག་ཙམ་ཞིག་ཡོང་སིད་ཀི་རེད་སྙམ། དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་
གཞུང་ཟེར་བ་དེ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མ་འད་བའི་ལས་ཁུངས་བེ་བག་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་
ཟེར་བ་དེ་རེད། དེས་ལས་ཀ་བེད་ས་གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཁ་སང་དེ་རིང་བོད་དོན་འཐབ་རོད་སང་གཙོ་བོར་ཆགས་
ཡོད། དེ་འད་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་བག་ཅ་འད་པོ་ཏོག་ཙམ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་བོད་ནང་གི་བོད་
མི་ཚོས་ཧ་གོ་ཡི་རེད་བསམ་གི་འདུག བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་བག་ཅ་ཏོག་ཙམ་གགས་ཡོད་པ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་ལས་ཁུངས་དེའི་ནུས་པ་ཏོག་ཙམ་ཞིག་ཐོན་གི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཀི་མང་
གཙོའི་ལམ་ལུགས་འདི་ཡང་དག་པ་ཞིག་དང་། འདིའི་འགོ་སྟངས་ཀང་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རི་ལ་སོགས་པའི་མང་གཙོ་ཚད་ལྡན་གི་
རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོས་བསྟོད་བསྔགས་ཐོབ་བསད་པའི་ལམ་ཁ་ཞིག་དང་། འགོ་སྟངས་ཤིག་གི་ཐོག་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་
གསལ་པོ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས།
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ས་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཀི་ཐད་ལ་ང་ཚོས་ལོ་མང་པོའ ་ི རིང་བཀའ་མོལ་གནང་བསད་
པ་རེད། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་དེ་བཞིན་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་
ཡིག་ཆ་དེ་རྣམས་ཀི་ནང་དོན་ཚང་མའི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་བངས་ཏེ་ཚིག་གཅིག་གཉིས་
ཤིག་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐོག་མར་དེ་ལ་བོད་ནང་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཐད་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའི་སྐབས་སུ་སེམས་
འཚོར་དང་འད་བའི་ཐོག་ནས་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། བོད་ནང་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་དེ་ང་
ཚོ་ཚང་མས་ད་ལྟ་བར་དུ་གསུང་བསད་པ་རེད། དེ་གསུང་པའི་ མཉམ་དུ་ག་རེ་བསམ་གི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དབུ་མའི ་ལམ་
གི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འབེལ་བ་བེད་སྟངས་རེད། རྒྱལ་སིའི་ནང་ལ་འབེལ་བ་བེད་སྟངས་རེད།
དེ་ཚོའི་ཐད་ལ་ང་ཚོས་ཤུགས་ཇི་ཙམ་ཐེབས་ཡོད་དམ་སྙམ་པའི་འཚོར་བ་དེ་རང་བཞིན་གི་སེབས་ཀི་འདུག ང་ཚོས་དེའི་ཐོག་
ལ་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་ཡོད་པ་བདེན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ནུས་ཤུགས་ག་ཚོད་ཐེབས་ཡོད་དམ་བསམ་པ་དན་གི་འདུག རྒྱུ་མཚན་
གང་ཡིན་ཟེར་ན་ནུས་ཤུགས་མ་ཐེབས་པའི་གནས་སྟངས་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་དེ་སྡུག་ཏུ་སྡུག་ཏུ་ཕིན་བསད་
ཡོད། དེར་བརེན་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཆུང་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་གང་ཡང་ཤེས་ཀི་ཡོད་
པ་མ་རེད། ཕི་རྒྱལ་གི་དཔོན་རིགས་མང་པོའ ་ི མཉམ་དུ་འབེལ་བ་ཡོད་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། མི་མང་པོ་མཉམ་དུ་ང་ཚོ་འབེལ་བ་
ཡོད་ཟེར་གི་ཡོད། ༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གནས་བབས་ག་རེ་ཡིན་མིན་ཤེས་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས་སྐུ་པར་གཅིག་ཀང་ང་ཚོར་
སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ང་ཚོ་དང་འབེལ་བའི་གནས་བབས་དེ་དང་དཀའ་ལས་རྒྱབ་པའི་གནས་བབས་འདི་དེ་ནས་ཀང་གང་
འད་ཡིན་ནམ་བསམ་པའི་འཚོར་བ་ཞིག་བྱུང། ངས་ཡར་ལངས་དུས་འཚོར་བ་འདི་མ་ཞུས་ན་འགིག་གི་མི་འདུག གང་ལྟར་
ཡང་ང་འདིར་མི་མང་གི་མགིན་ཚབ་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་བསམ་ཚུལ་དེ་མི་མང་ནང་དུའང་ཡོད་པ་རེད་
དན་གི་འདུག་ལ། དེ་བཤད་སའང་འདིར་ཡིན་པ་སོ ང་ཙང་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་གཅིག ་བྱུང། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐད་ལ་
གང་ལྟར་དཔའ་བོ་ ༡༤༣ གིས་སྐུ་ལུས་མེ་མཆོད་དུ་ཕུལ་བ་རེད། བཙན་བོལ་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་དཔའ་བོ་ཐུབ་བསྟན་དངོས་
གྲུབ་དང་དཔའ་བོ་འཇམ་དཔལ་ཡེ ་ཤེས། དེ་བཞིན་ཉེ་ཆར་དཔའ་བོ་རོ་རེ་ཚེ་རིང་ལགས་བཅས་ཀི་རང་ལུས་མེ་སེག་གཏོང་
མཁན་དེ་ལྟར་བྱུང་ཡོད། དེ་མིན་བོད་ཀི་བདེན་མཐའ་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་ལངས་ཕོགས་གང་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་མང་པོ་
ཞིག་གིས་སྐུ་ལས་སྐྱོན་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་དེ་ད་དུང་འདི་འདའི་སང་གནས་ཡོད་ཙང་། རང་བཞིན་
གིས་སེམས་འཚབ་ཅིག་སེབས་ཀི་འདུག་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།
གཉིས་པ་དེར་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་ཀི་ཐད་ལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡ ལ་རྒྱ་མིས་ཡིག་ཆ་ཞིག་གཏན་
ཕེབས་བས་པ་རེད། དེའི་སྐོར་ལ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་མང་པོས་བཀའ་གནང་སོང། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
འགོ་འཁིད་ཚོས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་དེ་ཚོས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སིད་དང་ང་ཚོའི་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ཀི་ཡང་སིད་བརད་
གཅོད་ཇི་ལྟར་བེད་དགོས་མིན་ཐོག་ལ་ཡིག་ཆ་གཏན་ཕེབས་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་གཅིག་
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གནང་བའང་དན་གི་འདུག 〝རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འགོ་འཁིད་རྣམས་དེ་འདའི་འཇོན་པོ་ཡོད་ན། མའོ་ཙེ་
ཏུང་དང་ཏིང་ཞའོ་ཕིང་གི་ཡང་སིད་དངོས་བདེན་བོས་དང་〞ཞེས་ཞལ་ཤོབ་དང་སགས་ནས་བཀའ་ཞིག་གནང་འདུག དེ་འད་
བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་འཛམ་བུ་གིང་གི་མི་ཚོས་མཁྱེན་དགོས་ཀི་རེད་ལ་མཁྱེན་གི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པའང་དན་གི་འདུག
དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གི་འོས་འགན་པའི་འགན་བསྡུར་ནང་དུ་ཕེབས་མཁན་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་མི་ དམངས་སི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ལ་༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སིད་དང་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་ཀི་ཐད་ལ་དགག་པའི་ བཀའ་མོལ་ཤུགས་ཆེན་གནང་
བསད་འདུག བས་ཙང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱ་མིས་གང་ལྟར་མ་འཇོན་འཇོན་མདོག་གི་ལས་ཀ་ཞིག་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དངོས་གསལ་
དོད་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ཡང་དེ་རེང་ཞུ་འདོད་བྱུང།
དེ་ནས་བོད་ནང་དུ་༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་པར་སིགས་བཤམས་བེད་རྒྱུའི་ཐད་ལ་རེད། དམ་དག་ཧ་ཅང་བེད་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལ་འདིར་ཡང་འཁོད་འདུག དེ་ཚོ་ང་ཚོའི་བོ་ཕམ་གི་གནས་ཚུལ་རེད། ང་ཚོ་བོད་
པ་ཚོའི་སེམས་ནང་ཕོག་ཤོས་དེ་ཁོ་ཚོས་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བོད་རིགས་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་བལྟ་བའི་མིག་དང་ཁོག་པའི་སྙིང་དེ་
སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རེད། དེའི་སྐུ་པར་ལ་ཁོ་ཚོས་དམ་དག་དེ་འད་བེད་དུས་བོད་པ་ལ་གནོད་ཀི་
རེད་བསམ་པ་མ་གཏོགས། ༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་ཆེ་མཐོང་ལ་གནོད་ཀི་རེད་བསམ་པ་དང་ཁོང་ལ་ཞེ ་ས་དང་མ་ཞུས་ན་
ཕོག་གི་རེད་བསམ་པ་ཡོད་ཀི་མ་རེད་ལ། ༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེས་དེ་འདའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཁལ་ཡང་གནང་གི་མ་རེད། དེ་ང་
ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོར་ཁོ་ཚོས་ཁྱད་གསོད་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་ཙང་དེའི་བར་ལན་
ལ་ང་ཚོས་ག་རེ་ སོད་དགོས་ཟེར་ན། ༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ང་ཚོའི་བལྟ་བའི་མིག་དང་ཁོག་པའི་སྙིང་ཡིན་ཞེས་བརོད་པའི་
ཆེད་དུ་༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་པར་མཆོད་གཤོམ་ནང་དུ་སིགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། འདིར་བོད་ཀི་རྒྱལ་དར་གཉིས་ཀི་
བར་ལ་སྐུ་པར་བཞག་པ་ནང་བཞིན་ཕི་རྒྱལ་དོན་གཅོད ་ཁག་ཚང་མའི་ནང་དུ་ཆབ་སིད་ཀི་སིངས་ཆ་ཡོད་ས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་
དཔོན་རིགས་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག མ་འོངས་པར་དེ་ཚོའི་གས་
རྒྱ་མི་ལ་བར་ལན་སོད་རྒྱུར་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག ངས་འདི་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།
དེ་ནས་ཁ་སང་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་བཀའ་གནང་སོང། མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གི་སོབ་ཕྲུག་ལོ་ན་ཆུང་ཆུང་
དགུང་ལོ་ ༡༦ ལ་ཕེབས་པ་ཞིག་གིས་སྐུ་ལུས་མེ་བསེགས་སུ་བཏང་གནང་བ་རེད། ཁོང་གི་གནས་བབས་ཐབས་སྐྱོ་པོ་དེའི་
ཐོག་ང་ཚོ་ཚང་མ་སེམས་སྐྱོ་བའི་གནས་སྐབས་སུ་ Safdarjung སན་ཁང་དུ་ང་ཚོའི་སེ་ཚན་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཕར་གྲུ་མཉམ་
འདེགས་ཀི་མཐུན་འགྱུར་གནང་འདུག སྡུག་དུས་སྐབས་སུ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་དང་དགོས། དེ་དག་གནང་མཁན་ཚང་
མར་ངས་སིངས་ཆ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་འདོད་བྱུང། དེ་བཞིན་ཁོང་གི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀིས་བཀའ་ག་རེ་གནང་
སོང་ཞུས་ན། ད་ལན་ང་ཚོའི་བུས་དེ་ལྟར་བས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་གཞན་ཚོས་༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་དང་བོད་ཀི་ར་
དོན་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་སོབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་གནང་རོགས་ཞེས་བཀའ་གནང་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་ང་ཚོའི་གོས་ཆོད་
འདིའི་ནང་དུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀི་དགོངས་པ་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཡང་སིངས་ཆ་འདིའི་ཐོག་ལ་ཞུས་ན་དན་
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སོང། ང་ཚོའི་ར་དོན་ཐོག་ལ་འཐབ་རོད་བ་རྒྱུར་རང་ལུས་མེ་བསེགས་བཏང་མཁན་དེ་ཚོ་ཆེ་མཐོང་ལྡན་པ་མ་རེད་ར་བ་ནས་ཞུ་
ཡི་མེད། ཡིན་ནའང་དེ་ལས་ལྷག་པ་དང་དེ་ལས་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཞིག་མ་འོངས་པར་ཡོང་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་སོང་
ཙང་། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀི་དགོངས་པ་ལ་ཡོད་པ་དེ་ང་དེ་ལ་མགིན་ཚབ་གཅིག་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། འདིར་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་
ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཐད་ལ་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་བཀའ་
མོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དོན་དག་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཙང་ངས་དེའི་ ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམ་
བྱུང་། སིར་བཏང་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དེ་གུང་ཁན་ཏང་གིས་ང་ཚོའི་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་
བཟུང་དུས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཡོད་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ང་ཚོས་ཡིན་པ་ཡིན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ང་ཚོའི་ས་འཕྲོག་སོང་། མི་
འབུམ་གཉིས་ཙམ་བསད་སོང་། ད་ལྟ་ཡིན་ཡང་བསད་དང་གསོད་བཞིན་པ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་གིས་ང་ཚོའི་ལམ་དང་ལུགས་
སོལ་ཚང་མ་བསྣུབས་སོང་ཟེར་ནས་སྐད་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད། སྐད་རྒྱག་ས་དེ་སིངས་ཆ་མི་འད་བ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ད་
ལྟའི་སིངས་ཆ་འདི་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། ཉེ་ལམ་ནས་བས་ཏེ་ཧ་ཅང་གི་མངོན་གསལ་དོད་པོའ ་ི སོ་ནས་ཛ་དག་གི་གནས་
སྟངས་བ་མ་དགེ་བཤེས་རྣམ་པ་ཚོ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་གི་མཁས་པ་ཤེས་ཡོན་ཅན་རེད། རོམ་པ་པོ་དང་སྒྱུ་རལ་བ་རེད། དེ་ཚོ་
མང་པོ་ཞིག་གི་བསམ་བོའ ་ི ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་ཅིག་ཡོད་པ། ཕི་ལོགས་ལ་ཐོན་གི་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོའི་གོས་ཆོད་
རིམ་པའི་ནང་དུ་གསལ་གི་ཡོད་པ་རེད་ལ་གེང་སོང་ཡང་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གེང་སོང་བེད་དགོས་ངེས་ཤིག་རེད། ལྷག་པར་
དུ་སོ་སོར་མཚོན་པ་ཡིན་ན་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་སྟངས་ཉམས་སུ་མྱོང་ནས་སིངས་ཆ་འདིའི་སང་ལ་སེབས་མཁན་
ཞིག་ཡིན་ཙང་། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀི་གོད་ཆོད་གོས་འཆར་གོས་ཚོགས་རིམ་
པར་སེབས་སྐབས་ཡར་ལངས་ནས་གེ ང་སོང་ཙམ་ཞིག་བེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་། བོད་ནང་གི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་
དང་། བོད་ནང་གི་མི་ཚོའི་སེམས་ཁམས་ཀི་ཐོག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཅིག་བེད་རྒྱུར་ལས་རྒྱུ་འབས་ཀི་སོ་ ནས་བསམ་
བོ་ཞིག་བཏང་སྟེ་རག་པར་ཡར་ལངས་ནས་ཅིག་ཞུ་སོད་ཀི་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་བདེ་སྐྱིད་དང་ལྡན་པ་དང་།
དཔལ་འབོར་གི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གི་ག་རྒྱས་པོ་ཡོད་པ་དེ་འད་ཞིག་གསུང་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དེ། བོད་ས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་
དུས་ད་ལྟའི་བར་དུ་མེ་བསེགས་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་པ་དང་འཇུ་བཟུང་ག་ཚོད་བས་ཡོད་པ་དེ་ཚོར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དངོས་
ཡོད་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་བདེ་སྐྱིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་མེད་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡང་དཔེ་མཚོན་ཞིག་ཞུས་པ་
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ཡིན་ན། ང་ཚོའི་བོད་ནང་གི་མི་ཡི་སེམས་ནང་གི་དཀའ་ངལ་དེ་ཕི་ལོག ས་ལ་སྟོན་བེད་ཀི་ལམ་ཁ་མང་པོ་ཞིག་སྒྱུ་རལ་གི་ཐོག་
ནས་གཞས་བཏང་རྒྱུ་དང་འཁབ་སྟོན་བེ ད་རྒྱུ། རོམ་འབི་རྒྱུ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་ཕར་བལྟས་པ་ཡིན་ན་སྡུག་བསྔལ་ག་ཚོད་
ཅིག་གི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་གསལ་ཞིང་གསལ་བ་རེད་འདུག ད་ལྟ་ཡིན་ཡང་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་
སྟངས་ཀི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་ག་ཚོད་ཅིག་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་སིའི་སང་ལ་ག་ཚོད་ཅིག་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། མཇུག་
སྐྱོང་ག་འད་བེད་ནས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ཞེ་གསུམ་གི་ཞལ་ཆེམས་ཀི་
སྐོར་ལ་བདག་པོ་ག་ཚོད་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་སོ་སོར་མཚོན་ན་གོས་ཚོགས་ཀི་གོས་སུ་དབང་བའི་མི་ཞིག་
ཡིན་ཙང་། སོ་སོས་སོ་སོར་ལྔ་ཚན་ཐམ་པ་འདིའི་ནང་ག་ཚོད་ཅིག་བས་ཡོད་མེད་ལ་རིས་རྒྱག་ཅིག་བེད་ཀི་ཡོད། དེ་ནང་
བཞིན་ཚང་མར་འགན་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེ་བསེགས་ཀི་འཐབ་རོད་ཀི་
གནས་སྟངས་དེའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཕི་ལོགས་ལ་འཁོད་པ་རྣམ་པ་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚོ་གསེར་གི་པང་ལེབ་ཀི་སྟེང་ལ་གསེར་
ཡིག་གིས་འབི་དགོས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། དུས་ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཆ་
ཚང་བ་ཞིག་བཀོད་ཡོད་དམ་མེད། ང་ཚོ་མི་མང་གི་ངོས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མདུན་དུ་རོ་རིང་ཞིག་བཞེངས་ཡོད་པ་རེད། ང་
ཚོའི་ངོས་ནས་ག་ཚོད་ཅིག་སྙོབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་བསམ་བོའ ་ི ནང་ལ་རང་བཞིན་གིས་དན་ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་རེད་འདུག
དཔེར་ཆ་བཞག་ན་ཉེ་ཆར་ཞིང་ལ་གཤེགས་པའི་བོད་ཀི་གླུ་པ་བདུད་བེ་འམ་གངས་ལོངས་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོས་༸སྐྱབས་མགོན་
རིན་པོ་ཆེའི་སྐོར་དང་བོད་ཀི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སོགས་ཀི་སྐོར་ལ་གཞས་བཏང་བ་ལ་བརེན་ནས་བོད་རང་གི་ནང་དུ་མྱ་ངན་
གི་ཚོགས་འདུ་ག་ཚོད་ཅིག་ཚོགས་ཀི་འདུག ཕི་ལོགས་ལ་ག་ཚོད་ཅིག་ཚོགས་ཀི་འདུག དེ་ཚོ་གེང་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་རེད་འདུག
དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞིག་གེང་མི་དགོས་པའི་ངོས་ནས། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་གཤེགས་ཟིན་པ་རེད། རེས་སུ ་ལྷག་
བསད་པ། མི་ཚེ་གང་བོར་ན་ཚའི་འོག་ཏུ་ག་ཚོད་ཅིག་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་ག་ཚོད་ཅིག་གིས་ང་ཚོར་རེ་བ་
རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མར་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀི་སིངས་ཆ་འདི་བརྒྱུད་ནས། སོ་སོ་མི་མང་གི་འཐུས་ཚབ་ཅིག་ཡིན་
པའི་ཆ་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའི་བསམ་བོའ ་ི གཏིང་གི་སྡུག་བསྔལ་དེ་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་བེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད་ཀང་། གང་ལྟར་
སིངས་ཆ་ཆེན་པོ་འདིའི་སང་ལ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་ཀི་ཡོད་ལ། སྡུག་བསྔལ་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་
གོ་སྐབས་ནམ་ཡོད་ལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དེ་འགན་ཞིག་རེད་བསམ་གི་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཡོད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་སྔོན་མ་ཡིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་ཁོང་ཚོའི་བོ་སྟོབས་དང་ཁོང་ཚོའི་ཕག་ལས་གནང་
སྟངས་ཀི་ཉམས་བཞེས་དེ ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་རང་སོག་གཅེས་འཛིན་
དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་བེད་ཀི་ཡོད་ཅེས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཞིག་ཁྱེར་ཡོང་བ་རེད། འོན་ཀང་ཕིན་ཡོད་པ་མ་རེད། དུས་ད་
ལྟ་ཡིན་ནའང་སོ་སོ་ཕར་ཁྱུར་འགོ་བའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ནའང་སིངས་ཆ་འདིའི་སང་ནས་བོད་ནང་གི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་རེད། གྲྭ་
བཙུན་ཚོ་རེད། སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་འདི་འདའི་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གི་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བའི་འཐབ་
རོད་ཀི་གནས་བབས་འདིའི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། སོ་སོའ ་ི སིངས་ཆ་འདིའི་སང་ནས་རང་སོག་གཅེས་འཛིན་དགོས་
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པའི་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞུ་ཡི་ཡོད། གོང་དུ་ཡང་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་འདི་ལས་ལྷག་ཅིག་གསུངས་སོང་།
དེ་ནང་བཞིན་གིས་བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཉེ་ལམ་གཞོན ་སྐྱེས་ཤིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་དང་བོད་ནང་དུ་ཡང་དེ་
ག་རང་བཏང་བ་རེད། གཞོན་སྐྱེས་དེ་ཚོའི་རང་ལུས་ར་ཆེན་པོ་དེ་མེར་བསེགས་བཏང་ཡོང་དུས་སེམས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་མང་
པོ་ཡོང་གི་འདུག དེ་ནང་བཞིན་ཉེ་འབེལ་ཚོ་ལ་དེ་ལས་ལྷག་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་མར་དགོས་མཁོའ ་ི སོབ་
གསོ་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་སོ་སོ འ ་ི ཚོར་སང་ལ་དེ་དན་གི་འདུག ནམ་བཞག་རྒྱུན་ལྡན་ནས་དེ་གཅིག་ཞུས་
ན་དན་བྱུང་། དེ་ནང་བཞིན་གིས་ད་ལྟའི་དོན་ཚན་གཉིས་པ་དེའི་ནང་ལ་བོད་རྒྱའི་འབེལ་མོལ་གི་གནས་སྟངས་དེ་རེད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ནས་སྤྲུལ་སྐུ་དོ་དམ་བ་ཐབས་ཀི་སོལ་ཡིག་དེ་གཏན་འབེབས་བས་ཏེ་ངན་བྱུས་ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ནང་བཞིན་ ༢༠༡༠ ལོར་སྤྲུལ་སྐུའི་དཔང་ཡིག་དེ་མར་སད་དེ་འདི་ལྟར་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡིན་ན་སྤྲུལ་སྐུ་
འཚོལ་གཤེར་མ་ལག་གི་ད་རྒྱ་ཤར་གཏོང་བས་ཏེ་འགོ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ངན་བྱུས་ཀི་ཁ་གཏད་ས་དེ་གང་དུ་ཡིན་པ་ཚང་
མས་གེང་སོང་གནང་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ད་དུང་ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་སིར་བཏང་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་
ལུགས་འཚོལ་སྒྲུབ་བེད་སྟངས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་སོལ་རྒྱུན་གི་ལུགས་སོལ་ག་རེ་ཡིན་པ། མང་ཚོགས་ཀི་ཆོས་དད་ཀི་འགན་ཁུར་
ག་རེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མེད་དེ ་ཚོའི་ཐོག་ལ་སྔོན་མ་ཡིན་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ལ། དུས་ད་ལྟ་ཡིན་ཡང་དེ་ག་རང་ཞུ་ཡི་ཡོད། འདི་ཚོ་
ཐོན་རིམ་བཞིན་དུ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡིག་ཚང་ལ་དགོངས་སྐོར་ཞུས་ཏེ་ལན་ཚད་ལྡན་དུས་ནས་དུས་ཐོག་ཏུ་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་དེ་
གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་སྔོན་མ་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན་ལ། དུས་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་རེས་ལུས་མ་ཐེབས་པར་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་ང་ཚོ་བོད་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་འདི་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡ་ལན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད།
དེ་མེད་པའི་སང་ལ་རོག་རིས་བཏང་གཅིག་བས་ཏེ་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་རེད། རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་རེད། ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་
ཉེས་ཆད་གཏོང་སྟངས་སོགས་མང་པོ་ཞིག་འདི་ལྟར་འགོ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་འདི་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ར་བའི་ང་
ཚོའི་སིད་བྱུས་དེ་གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ནས་འགོ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་ཙང་ད་ལྟ་གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་
གི་སིད་བྱུས་ལ་གོམ་པ་ཕར་སོ་རྒྱུའི་ཞི་མོལ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ངའི་ངོས་ནས་བསམ་ཚུལ་ག་རེ ་
ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན། བདུན་བཅུ་དོན་དགུ་ནས་བས་ཏེ་སེ་ཚན་རིམ་པ་གཅིག་གི་སྐུ་ཚབ་ཅིག་ཕིན་ཡོད་པ་རེད། ཉིས་སྟོང་ལོའ ་ི
སྟོང་ལོ་གསར་པའི་ནང་དུ་སྐུ་ཚབ་རིམ་པ་ཞིག་ཕིན་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་དུ་ཕིན་པའི་ཚིག་ཐོ་ཁག་དང་དེའི་ནང་དུ་ཕིན་ཟིན་
པའི་མི་ས་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཚོའི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་ཡོད་བསད་པའི་བཀའ་མོལ་གི་སྐོར་གང་བསེབས་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་
མར་བསྐྱར་ཞིབ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། བསྐྱར་ཞིབ་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནད་འགག་གང་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་འདུག
ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཕར་སད་རྒྱུ་དང་ར་འཕྲོད་མ་འཕྲོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོང་གི་འདུག དེའི་ཐོག་ནས་རིགས་ལམ་དང་ཐབས་
བྱུས་ག་རེ་རེད་ཀི་འདུག ང་ཚོའི་ ཞི་མོལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་། ལས་བགོ་རྒྱག་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་
མེད་དམ་བསམ་པ་ཞིག་དང་ཡང་དེ་ཞུ་ཆོག་གི་ཡོད་དམ་བསམ་གི་འདུག འོན་ཀང་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་ཅིག་ཡིན་ཙང་ཞུས་
85

བཞག་ན་གནད་འགག་ཅང་ཡོད་ཀི ་མ་རེད། ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ལ་འདི་ལྟར་བལྟས་ནས་འགོ་དུས། སྐབས་རེ་སྐབས་རེར་
འཐུས་ཤོར་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་ཕིན་མེད་འགོ་བསམ་པའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་སྐབས་ལ་དེ་ཚོ་
གཅིག་ཞུས་བཞག་ན་བསམ་སྟེ་དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ར་བའི་ར་དོན་གི་ཆ་ལ་གོས་མོལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མ་
རེད་ཀང་། གོམ་པ་རིམ་སོས་ཤིག་བ་རྒྱུ་མེད་འགོ་བསམ་གི་འདུག ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་རེད། ཚོང་འབེལ་གི་ཐོག་
ནས་འབེལ་ལམ་བ་རྒྱུ་སོགས་ང་ཚོས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ར་དོན་གི་ཐོག་ཏུ་གོམ་པ་རྒྱག་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་དེ་ཚོ་རིམ་པས་
བརྒྱུད་ལམ་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འབེལ་ལམ་ཞིག་བ་ཐུབ་ཀི་མེད་དམ་ཞེས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་ནང་བཞིན་
སིར་བཏང་གོང་དུ་ཀང་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོར་དཀའ་ངའ་འཕྲད་པའི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རེད། དེ་ནང་
བཞིན་གཞུང་འབེལ་གི་མི་ས་རེད། དེ་ནང་བཞིན་སྐད་གགས་ཆེ་བའི་ནུས་པ་ཐོན་པའི་གང་ཟག་བེ་བག་པ་དེ་འདའི་ཐོག་ནས་ང་
ཚོར་ཡིག་ཆ་ཅིག་གིས་མ་གཏོག ས་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་མེད་ཀང་། ཡིག་ཆ་གནང་བ་ཚུན་ཆད་ཀི་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་གི་སྐབས་ལ་
རོགས་སྐྱོར་གནང་སོད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་ང་ཚོས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དང་། དེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་དེ་གལ་
ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ང་ཚོ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཀི་སྐོར་ལ་ཕིའི ་རྒྱལ་ཁབ་ Swiss ལ་ཡིན་
ན་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གཉིས་ཤིག་གིས་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་། གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་ལས་འགུལ་སེལ་ནས་ཚར་ལྔ་བཅུ་ང་
གཅིག་འདི་ལྟར་རིམ་པ་བས་ནས་འགོ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་ཅིག་གིས་ཡིག་ཆ་འགེམ་སེལ་སོགས་ཀི་ཐོག་
འགོ་སོང་མང་པོ་གཏོང་གི་ཡོད་རེད་ལ་དུས་ཚོད་ཀང་མང་པོ་ཞིག་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། Australia ནང་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་
དེ་ག་རང་རེད། དེ་དང་དེ་ནང་བཞིན་གི་དེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་ང་ཚོའི་འབེལ་ཡོད་ཀི་འགོ་འཁིད་རྣམ་པ་ཚོ་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་
པའི་སྐབས་སུ་ཐུག་འཕྲད་བ་རྒྱུ་དང་། ཡང་ཐུག་འཕྲད་བ་མ་བདེ་བ་ཡོད་ན་འབེལ་ཡོད་སོགས་ལ་དེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཀི་སྐོར་
ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་གཅིག་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དང་། འབེལ་ལམ་བཟུང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་
འདུག ལྔ་ཚན་ཐམ་པ་འདིའི་ནང་ན་ང་ཚོ་བོད་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་བྱུང་བཞག་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་སིའི་ནང་རེད། དེ་ནང་བཞིན་
གི་རྒྱ་གར་རེད། ང་ཚོ་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་རེད། འདིའི་སྐོར་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོས་བོད་ནང་ལ་ཁ་ཕན་ཚིག་ཕན་
ཙམ་ལས་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ཡང་རེད། རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། སྐུ་ལས་བསྐྱོན་མཁན་ཚང་མ་ལ་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཡིན་ནའང་རེད་། བཙོན་ཁང་ནང་དུ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་སོད་
མཁན་རྣམས་རེད། ཚང་མའི་བསམ་པའི་ནང་གང་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་སོན་འདུན་དང་བཅས་
དེ་ག་རང་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་ཆེ་རེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས།
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སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའི་གེང་བརོད་དང་དོན་
ཚན་ཆ་ཚང་དེ་བཞིན་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་དེའི་སང་ལ་བཟོ་བཅོས་ཤིག་གསུངས་པ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བ་དང་སགས་ནས་ཚིག་འགའ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞི་རའི་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཆ་ཤས་
བངས་པ་ཡིན་ཙང་། སོ་སོའ ་ི ཞུ་འདོད་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་ཚར་སོང་། དེ་ལྟར་ཡིན་དུས་དེ་ཚོ་བསྐྱར་ཟློས་མི་
དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ངས་དེ་རིང་འདི་ནས་ཚོར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དེ་ག་རེ་ཡིན་ཞུས་ན། ད་ལྟ་བོད་ནང་
ལ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ག་ཚོད་ཙམ་ཆགས་ཡོད་མེད་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་ཀི་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གི་སྡུག་རྩུབ་ཅན་
གི་སིད་བྱུས་དེ་དག་གི་འོག་ནས་མ་གཟོད་དེ་སྐུ་ལུས་མེ ར་བསེགས་གནང་མཁན་གི་གངས་ཀ་ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོར་ཤེས་
རོགས་བྱུང་བ་དེ་ ༡༤༣ ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོའ ་ི སོག་འགོ་དགོས་པ་ཡིན་ཡང་གཞན་ལ་གནོད་འཚེ་མི་བཏང་བའི་ཞི་
བའི་ལས་འགུལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འདི་ལྟར་འགོ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་དང་། གངས་ཀ་དེར་ཡང་ང་ཚོས་བསམ་བོ་ཞིག་གཏང་བ་ཡིན་ན་
ཉུང་ཉུང་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ར་བའི་ནང་ལ་སི་འཐུས་ ༤༤ མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་
རེད། འདི་ལྟར་གཅིག་འཛོམས་ཡོང་དུས་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག འོན་ཀང་བོད་ནང་དུ་སྐུ་ལུས་མེ ར་བསེགས་གཏོང་
མཁན་དེ་འདི་ལས་ལྡབ་གསུམ་གི་མང་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་འད་བའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོས་
རང་ཉིད་ཀི་ཚེ་སོག་བཏང་སྟེ་བོད་ནང་གི་བདེན་པའི་མཐའ་གསལ་བའི་ཆེད་དུ་ལས་འགུལ་སེལ་བའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརེན་ནས་
གཞི་རའི་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ཏུ་ཡིན་ཡང་བོད་དོན་གི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སང་ཡོང་བ། བོད་ལ་བདེན་ཁ་མང་བར་སད་པ།
དེ་བཞིན་གིས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གི་ཚད་མཐོ་རུ་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའི་གྲུབ་འབས་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པའི ་ངོས་
འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཡིན་ནའང་བོད་ནང་གི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དེ་ཚོས་རང་གི་སོག་ཡན་བོས་བཏང་བའི་རིན་ཚད་དེ་
འད་བའི་གྲུབ་འབས་ཤིག་ཐོན་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་ན་ར་བ་ཉིད་ནས་ཐོན་ཐུབ་ཀི་མེ ད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད། དེ་
འད་ཡིན་ཙང་། དེ་འད་བའི་གྲུབ་འབས་ཤིག་ཐོན་གི་མེད་དུས། ངས་གཞིས་བེས་གཉིས་ཀི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོའི་དེ་འད་བའི་
ཞི་བའི་ལས་འགུལ་དེ་མཚམས་འཇོག་དགོས་ཀི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་དེ་ང་ལ་བཤད་རྒྱུའི་སོབས་པ་དེ་ར་བ་ཉིད་
ནས་མི་འདུག མཚམས་འཇོག་རོགས་གིས་ཅེས་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་འདུག་ཀང་། ག་དུས་ཡིན་ཡང་ཞུ་སའི་སྐབས་
མཚམས་སུ་སེབས་ཡོང་དུས་སོབས་པ་དེ་སེབ ས་ཀི་མི་འདུག སོབས་པ་དེ་མ་སེབ ས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞུས་ན། བོད་
ནང་དུ་དཀའ་སྡུག་དངོས་སུ་མྱོང་བཞིན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་འགའ་ཞིག་གིས། རྒྱ་ནག་གི་སྡུག་རྩུབ་དེ་མྱོང་
བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། གལ་སིད་ཁྱེད་རང་གསོད་ཀི་ཡིན་ལབ་མཁན་ཅིག་བྱུང་ན། སོ་སོའ ་ི དིན་ཆེན་གི་ཕ་ཐུག་པ་ཇི་བཞིན་
དགའ་ཚོར་ཡོང་ས་རེད་ཅེས ། དེ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་ལུགས་ཀི་བཀའ་མོལ་དེ་འད་གནང་ཡོང་དུས། ངར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་
རྒྱུའི་སོབས་པ་དེའང་ར་བ་ནས་རེད་ཀི་མི་འདུག དེ་འད་ཡིན་ཙང་ངས་དེ་རིང་གཙོ་བོ་ཞུ་འདོད་པ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ཞེ་ན། ང་རང་ཚོ་
ཕི་ལོག་ལ་ཡོད་པ་ཚོས། ཁོང་རྣམ་པས་བོས་བཏང་ཆེན་པོ་འདི་འད་ཞིག་གནང་བ་ནང་བཞིན་གིས་གྲུབ་འབས་ཐོན་མ་ཐུབ་པ་
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དེ་ག་རེ་འགིག་མི་འདུག འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་ཀང་འད། བཀའ་སི་ཐུན་མོང་གི་སོ་ནས་
གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་ཀང་འད། དེར་དམིགས་བསལ་གི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་སྟེ། རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆའི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སིའི་
ཚོགས་སེ་ཆེན་པོ་དང་། འཛམ་གིང་གི་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་དང་མཉམ་དུ་དེ་ འདའི་ཐོག་ཏུ་དམིགས་བསལ་གི ་ཆེད་
མཁས་མི་ས་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ། དེའི་སང་ལ་བགོ་གེང་གནང་ནས་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ཕིར་ང་ཚོས་ག་རེ་བེད་
དགོ ས་ཀི་འདུག དེའ ི་སང་ལ་ང་ཚོས ་ངེས་པར་དུ་བེད་དགོ ས་ཀི་འདུག་ལ། བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག ་རེ ད་བསམ་གི་ འདུག་མ་
གཏོགས། ང་ཚོས་འདི་ནས་བཀའ་མོལ་སྦོམ་པོ་འགའ་ཞིག་བཤད་དེ། དེ་ནས་ཕར་འགོ་དུས་སོ་སོའ ་ི ལས་དོན་གི་ཐོག་ཏུ་མགོ་
འཐོམ་བསད་པ་ཡིན་ན། ངས་འདི་འད་ཞིག་དན་གི་འདུག རྒྱལ་གཅེས ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་ཇི་སྙེ ད་ཅིག་འགོ་ཚར་བ་
རེད། མ་འོངས་པར་ཡང་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཇི་སྙིད་ཅིག་བསེབ ས་ངེས་རེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་
གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་དེ་བསེབས་དགོས་པ་དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་སྡུག་རྩུབ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ཤིག་ལག་བསྟར་ཉེར་ལེན་ལ་
བརེན་ནས་བྱུང་བཞག་པ་ཞིག་རེད། གང་ལ་དག་གནོན་ཡོད་པ་དང་སྡུག་རྩུབ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ངོ་ལོག་ཡོད་པ་དེ་ཆོས་ཉིད་རེད། དེ་
འད་ཡིན་ཙང་ཡོང་གི་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་ག་ཚོད་སྡུག་པོ་བཏང་སྟེ་བསད་བཞག་པ་ཡིན་ཡང་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའ ་ི
ལུས་བསད་ཐུབ་ཀང་སེམས་ར་བ་ཉིད་ནས་གསོད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ཕི་ལོགས་ལ་ཡོད ་པ་དེ་ཚོས་གཟབ་
གཟབ་མ་བས་པ་ཡིན་ན། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའ ་ི སེམས་ལ་ཉེན་ཁ་དེ་ང་ཚོས་བཟོ་ཡི་རེད་ཅེས་དེ་ངེས་པར་དུ་ཚང་
མས་ཐུགས་འཚབ་གནང་དགོས་ཀི་འདུག རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀི་གཙོ་བོ་དེ་ཚེ་འདི་ཕི་གཉིས་ཀི་༸སྐྱབས་
མགོན་༸རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བཀའ་དང་དགོངས་པ། ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ ་ི དགུང་ལོ་
ཡར་ཡར་སེབས་ཡོང་དུས། ཁོང་ཚོའི་སེམས་ནང་དུ་ཡང་དེ་ཙམ་གི་དངངས་སྐྲག་ཆེ་བར་ཡོང་ནས། ལས་འགུལ་ཞིག་ཡིན་
ཡང་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཡོང་བའི་གནས་སྟངས་ཡིན་པ་དེ་གསལ་བོ་རེད། དེ་འད་ཡིན་ཙང་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ལ་ཡོད་པ་འདི་དག་
ཐམས་ཅད་ཀིས་རང་གཞན་རོགས་གསུམ་ཚང་མས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྟོན་རྒྱུའི་གདོང་པ་གཅིག་དང་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་
དང་ཕི་རུ་སྟོན་རྒྱུའི་གདོང་པ་གཉིས་གསུམ་ཞིག་ཁྱེར་ནས་མ་སོད་པར་བས་ཏེ། ངེས་པར་དུ་ལས་རྒྱུ་འབས་དཔང་པོར་བཞག་
པའི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་ཞིག་དང་ཕག་ལས་ཤིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་མ་བས་པ་
ཡིན་ན་འཇིག་རེན་གནའ་བོའ ་ི གཏམ་དཔེ་ལ། ཐག་ཉེ་ན་མིག་གིས་རི་མ་མི་མཐོང་། འདིས་ཆེ་ནས་ཁྱིས་སེང་གེར་རྨུག་ཟེར་བའི་
གཏམ་དཔེ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན། ང་ཚོས་འདི་ནས་སྐབས་རེ་༸སྐྱབས་མགོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བསླུ་བ་མེད་པའི་ལམ་སྟོན་དེ་
དག་ལ་ཁྱད་གསོད་ཡིན་གི་མ་རེད་ཀང་མཚན་སད་འད་ཤོར་བའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཡོང་བ་ཡིན་ན། ཏན་ཏན་རྒྱལ་གཅེས་
དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོའི་ཐུགས་གསད་ཀི་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་གནང་དགོས་ཀི་འདུག
དེ་ནས་མཐའ་བསོམས་དེ་ལ་ངས་སྔོན་མའི་གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན། ང་ཚོའི་གཞུང་
ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་མཚོ་ནང་བཞིན་འཁྱིལ་ནས་སོད་དགོས་ཀི་རེད། གཞུང་དང་མ་ཡིན་པ་ཟེར་བ་དེ་ཆུ་ཕྲན་ནང་བཞིན་བཞུར་དགོས་
ཀི་རེད། དེ་འད་བྱུང་བ་ཡིན་ན་མགོ་ལ་མགོ་དང་གཞུག་ལ་གཞུག་གི་བཟོ་ལྟ་ཞིག་དོན་ཡོང་གི་རེད། དེ་དུས་ནུས་པ་ཞིག་དོན་
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ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་ར་རམ་ས་ལའི་བཟོ་གྲྭ་དེ་ཚོའི་ནང་དུ་ཕར་ཕིན་ནས་ངའི་
སྐད་ཆ་དེ་ང་རང་གིས་ཀང་ངོ་མ་ཤེས་པ་འད་ཞིག་བཟོས་ནས་ཡོང་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་ཙང་ད་ལྟ་བར་དུ་སྐད་ཆ་དེ་མ་ཞུས། ད་
ལྟའི་སི་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་ཡོང་དུས། ངས་དེ་རིང་གི་གོས་ཚོགས་མཐའ་མ་འདིའི་ནང་སྐད་ཆ་དེ་
བསྐྱར་དུ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གཞུང་ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་མཚོ་ནང་བཞིན་འཁྱིལ་ནས་སོད་དགོས་ཀི་རེད། བས་ཙང་གཞུང་དང་མ་
ཡིན་པ་ཟེར་བ་དེ་ཆུ་ཕྲན་ནང་བཞིན་བཞུར་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་མ་གནང་བ་ཡིན་ན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་རྒྱལ་
གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོའི་ཐུགས་གསོད་ཀི་རེད། བས་ཙང་དེའི་འགན་དེ་ང་ཚོ་སུས་ཀང་བཟོད་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་
ཤིག་ཆགས་ཀི་རེད་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་མ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཙག་ཙིག་འགའ་ཞིག་བཤད་འདོད་པ་ཞིག་འདུག་ཀང་། དེ་
ཞུས་ཏེ་བསད་ན་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཆགས་ཀི་ཡོད་དམ། བོད་ཕི་ལོགས་ཀི་ཙག་
གེ་ཙིག་གེ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཆགས་ཀི་ཡོད་ཧ་མི་གོ་བ་འད་ཞིག་ཆགས་འགོ་ཡི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་ངས་
མཚམས་འཇོག་གི་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ་དང་འབེལ་
བའི་ཐོག་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐོག་མར་ཞུ་རིས་མེད། ཚང་མ་བིས་འདུག སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོས་མོས་མཐུན་
བས་ཏེ་བཞག་ཡོད་དུས། ཡིན་ནའང་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་དང་བཀའ་མོལ་ཁ་ཤས་ལས་འཕྲོས་ཏེ་ཚིག་རེ་ཟུང་ཞིག་ཞུ་འདོད་
བྱུང་སོང་། དང་པོ་སྔོན་གེང་ནང་དུ་བོད་མིའི་ཆོས་དང་། རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་སོགས་རྒྱ་མིས་ར་མེད་བཏང་དང་གཏོང་
བཞིན་པ་རེད། ལྷག་པར་བོད་ཡུལ་འདི་ཡང་རྒྱ་ཡུལ་དུ་སྒྱུར་བཞིན་པ་རེད་ཟེར་བ་བིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་
སི་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་མིའི་ཆོས་དང་། རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་སོགས་ར་མེད་དུ་མི་གཏོང་བ་བེད་དགོས་པ་དང་། བོད་མི་དེ་ཚོ་
ཨིན་མི་དང་ཧིན་མི། རྒྱ་གར་གི་མི་དང་། ཨིན་ཇིའི་མི་ལ་མ་བསྒྱུར་བ་བེད་དགོ ས་པ་དེ་ང་ཚོས་དམ་བཅའ་བརན་པོ ་དགོས་པ་
རེད། དེ་རིང་མང་པོ་ཞིག་གིས་ལས་རྒྱུ་འབས་དཔང་པོར་བཞག་ནས་སོ་སོ་སོ་སོའ ་ི དམ་བཅའ་མང་པོ་ཞིག་བཞག་གི་ཡོད་
དུས། དང་པོ་ང་ཚོས་དམ་བཅའ་འདི་བཞག་དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གཉིས་པ་དེར་ཚིག་ཐོག་ནས་ཁ་སང་གསུངས་པ་
རེད། བོད་དཀར་མཛེས་ཁུལ་གསུངས་པ་དེར་འགེལ་བཤད་མང་པོ་བས་སོང་། དེའི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ར་ཁིམས་
ནང་དུ་ཡོད་པའི་རང་སྐྱོང་ལོངས་ཡིན་ནའང་འད། རང་སྐྱོངས་ཁུལ་ཡིན་ནའང་འད། རང་སྐྱོང་རོང་ཡིན་ནའང་འད། ཐ་སྙད་མང་
པོ་ཞིག་བཏགས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་གསུངས་པ་བཞིན་ད་ལྟ་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཟེར་མཁན་དེ་ང་ཚོས་
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རོད་བཞིན་པའི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་ཁིམས་ཀི་སོམ་གཞིའི་འོག་ཏུ་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་དམ། དང་པོ་
ང་ཚོས་བསམ་བོ་བཏང་དགོས་པ་རེད། འདི་བཏང་ནས་བསད་ཡོད་ན་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཟེར་བ་བིས་ན་
ཏག་ཏག་འགོ་གི་རེད། དེ་མིན་ན་ད་བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་ཟེར་བ་ཞེས་པའི་ཡིག་ཆ་ནང་དུ་བིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་
ལྟ་འདི་ནི་དཀར་མཛེས་ཀི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བས་པ་མ་གཏོགས། རྒྱ་ནག་གིས་བཤད་བཞག་པའི་༼ཀྲུའུ༽
རྒྱ་ནག་གི་ཁུལ་ལ་ཐད་ཀར་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ངོས་ལེན་བས་པ་ཞིག་ལ་ཡིན་རེད་དན་གི་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ར་འཛིན་གི་ཡིག་
ཆ་ཐོག་ལ་དེ་སྔོན་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉིས་དང་བཅུ་གསུམ་དེ་ཚོ་ལ་ལམ་སྟོན་དང་ཡིག ་ཆ་ཡོད་པ་རེད་དན་གི་འདུག
གཙོ་བོ་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་སང་གནང་སྟེ་འདི་འད་བས་ནས་འབི་ན་འགིག་གི་རེད་དམ་ཡང་ན་གཞན་ཞིག་འབི་དགོས་པ་རེད།
གཞན་པ་དེ་བིས་པ་ཡིན་ན། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ང་ཚོས་རོད་བཞིན་པ་དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་ན་ཐད་ཀར་འབི་རྒྱུ་རེད། དེ་
མིན་’’ཟེར་བ’’དེ་འབི་དགོས་འདུག འདི་ནས་མར་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོ ང་མཁན་རྣམས་ལ་རང་ལུས་མེར་བསེག་མ་
གཏོང་ཟེར་ནས་འབོད་སྐུལ་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་དེ་
དགུང་ལོ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་པ་དང་། རང་ལུས་མེར་སེག་མཁན་རྣམས་ཀིས་ཕུགས་འདུན་ཇི་བཞིན་གྲུབ་ཐུབ་མེད་པ་སོགས་མང་
པོ་གསུངས་སོང་། ཕོགས་གཅིག་ནས་སྙན་པོ་ཞིག་འདུག་ལ་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ཀང་རེད་འདུག ཕོགས་གཅིག་ནས་བལྟས་ན་རང་
ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་མཁན་ཚོས་བཏང་བ་ནང་བཞིན་གྲུབ་འབས་ཐོན་མ་སོང་ཟེར་དུས། བོ་ཕམ་སྐྱེ་དགོས་པའི་ཚིག་ཀང་
གོ་བྱུང་། དཔེར་ན་རོ་རེ་ཚེ་རིང་གིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བའི་རེས་སུ་དཔེ་མཚོན་ཞིག་བཞག་པ་ཡིན ་ན། ཨ་མི་རི་
ཀར་བསད་པའི་བོད་མི་ཚོས་ལམ་ Hillary Rodham Clinton ལག་ཏུ་རོ་རེ་ཚེ་རིང་གི་སྐུ་པར་བཞག་ཐུབ་པ་དེ་རང་
ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་ལ་བརེན་ནས་བཞག་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། དེ་མིན་པའི་མི་ཞིག་གིས་ལས་འགུལ་གཞན་
ཞིག་སེལ་ནས་ལག་ཏུ་བཞག་ཐུབ་ཀི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་བཞིན་བཀའ་ཤག་གིས་ནམ་རྒྱུན་གསུངས་པ་ལྟར། སིད་བྱུས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་དུ་ཐོ་སད་དེ་ཨ་མི ་རི་ཀའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྙན་ཐོ འ ་ི ནང་ལ་གངས་ཀ་ཚང་མ་བཀོད་ཡོད་གསུངས་པ་དེ་ཚོའི་
གནས་སྟངས་དེ་དག་ག་འད་བས་ནས་ཕིན་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ནུས་པ་ཐོན་མ་སོང་གསུངས་པ་དེ་རྣ་བར་འགོ་མ་སོང་ལ།
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡང་མ་རེད་ཟེར་ནས་གསལ་པོ་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་བཞིན་ཁོང་ཚོས་མཚམས་བཞག་དགོས་ པ་
རེད་ལབ་པ་དེ་ད་ལྟའང་གསུངས་པ་རེད། འདིར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་གཅིག་གིས་གསུངས་པ་རེད། ཁོང་གིས་ད་བར་
གསུངས་པ་རེད། རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་ང་ཚོ་ཐེངས་མང་པོ་ཐུག་པ་རེད། དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སུའང་གོས་ཆོད་
བཞག་བཅུག་གི་ཡོད་པ་རེད། ཚེ་སོག་ལ་གཅེས་སས་བེད་དགོས་གསུངས་ནས་གོས་ཚོགས་རིམ་པའི་ནང་དུ་གསུངས་ཡོད་པ་
རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་རོད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞིན་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་ལས་འགུལ་
རེ་རེ་སེལ་ཡོང་དུས་བེད་ཐབས་ལས་ཐབས་དེ་མ་གཏོགས། ཐབས་ལམ་གང་ཡང་མེད་ནས་ལུས་སོག་ལོངས་སོད་དང་བཅས་
པ་བོས་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་འདིར་རྐུབ་སྟེགས་སྟེང་ལྷོད་ལྷོད་ངང་བསད་དེ་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་ག་རེ་བཤད་བཤད་འད་
བོ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་དུ་ཕི་རྒྱལ་དེ་ཚོ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་རྣ་བར་འགོ་གི་མི་འདུག་གསུང་གི་འདུག འགོ་གི་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད།
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ཁ་ཤས་ལ་འགོ་གི་མ་རེད། ཡིན་ནའང་འགོ་ས་དེ་ཚོ་ལ་འགོ་གི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཡོད་ཚད་ཚང་མ་འཛམ་བུ་གིང་འདིའི་
ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་རྣ་བར་འགོ་ས་གང་དུ་ཡོད་དམ། དང་པོ་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཚོད་ཅིག་གིས་ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མ་རེད་
ཟེར་ནས་ཁས་ལེན་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་རྣ་བར་འགོ་གི་མི་འདུག་ལབ་ན། སང་ཉིན་ང་ཚོ་བཞག་གི་རེད་དམ། རྒྱ་ནག་གིས་ང་
ཚོ་བོད་དང་མཉམ་དུ་གོས་མོལ་བས་པ་ལ། དང་པོ་བོད ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མིན་ཟེར་ནས་ཆ་རེན་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཆ་རེན་
དང་པོ་དེ་ཁས་ལེན་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཚོད་འདུག་གམ། མི་ག་ཚོད་འདུག རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ག་ཚོད་འདུག དེ་ཡིན་དུས་
སང་བ་སྐྱིད་པོའ ་ི ངང་བཤད་བསད་པ་དེ་ཏག་ཏག་བསད་པ་ཞིག་མཐོང་མ་སོང་། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་ལས་འགུལ་རེ་རེ་
སེལ་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་ད་བར་མི་ལོ་བཞི་བཅུ་ལྔ་བཅུའི་ནང་འཆར་གཞི་སིག བསམ་བོ་བཏང་བ་ལས་ལྷག་ཅིག ཉིན་མ་གཅིག་
ལ་རེ་རེ་སེལ་ཡོང་དུས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་སེལ་ཡོང་དུས། འདི་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་ཞུ་ཤེས་པ་ཞིག་མི་འདུག ཞུ་དགོས་
པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུས་པ་མིན། ཞུ་ཐུབ་མཁན་ཡོད་ན་ཞུས་ན་འགིག་གི་རེད། བ་ཆེན་མི་ཆེན་མང་པོས་ཞུས་པ་རེད། བཀའ་
ཤག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ ༡༡ པའི་ནང་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་དེ་མ་སེལ་རོགས་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་ཧ་ལས་པའི་རིག་
པོ་དེ་ཚོ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ད་བར་དུ་སོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ཡང་འདིར་སིད་སྐྱོང་གིས་གསུང་མདོག་ཁ་པོ་རེད། དེ་
རིང་མང་པོ་གསུངས་ཡོང་དུས་གསུངས་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རེད་དེ། དེ་སྔོན་ནུས་པ་ཐོན་མ་སོང་། དེ་རིང་གསུང་སྟངས་ལ་
བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆེར་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ནས་ནུས་པ་གསར་པ་ཞིག་ཐོན་གི་མིན་ནམ། སོ་སོ་རང་གི་ཐོག་ནས་ནུས་པ་
གསར་པ་ཞིག་ཐོན་གི་མིན་ནམ་བསམ་པ་གསུངས་ཡོང་དུས། ང་རང་ངོས་ནས་ཏག་ཏག་བསད་པ་ཞིག་མཐོང་གི་མེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་འདི་ལ་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་གང་ཡང་མིན། ད་ལྟ་གང་དུ་གསུངས་པ་རེད། ང་རང་གི་ཚོར་སང་
ཞིག་ཡིན། ༸པཎ་ཆེན་ཆུང་སིད་རིན་པོ་ཆེའི་སྐོར་གསུངས་སོང་། དེའི་གནས་སྟངས་དེ་བཀའ་ཤག་རང་ལ་མ་གཏོགས་གཞན་
ལ་ཞུ་ས་ལྷག་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་༸པཎ་ཆེན་ཆུང་སིད་རིན་པོ་ཆེའི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཡོད་པའི་
གནས་སྐབས་དང་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་མེད་པའི་གནས་སྐབས་གཉིས་སྐོར་ལ་བརད་གཅོད་བཏང་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་འད་བྱུང་སོང་
ངམ་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་བེད་མི་ཐུབ་པ་དང་། དེའི་གནས་སྟངས་ནས་༸པཎ་ཆེན་ཆུང་སིད་རིན་པོ་ཆེའི་
སྐོར་བརད་གཅོད་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད་ལྟ་བུ་གསུངས་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་ ༢༠༠༢༌༌༌༢༠༡༠ བར་དུ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་འགོ་
བསད་པ་རེད། དེའི་གནས་སྐབས་སུ་༸པཎ་ཆེན་ཆུང་སིད་རིན་པོ་ཆེའི་སྐོར་གང་ལ་གང་མཚམས་ཤིག་མཁྱེན་གི་ཡོད་པ་རེད་
དམ་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་བཞིན་ད་ལྟ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་འདི་བཞག་དགོས་པ་རེད་
ལབ་པའི་དོན་དག་གཙོ་བོ་དེ་སྔོན་མ་ང་ཚོས་བེད་ཉེན་གི་མ་རེད། བཞག་དགོས་པ་རེད་གསུངས་པའི་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ལ་ང་
ཚོས་ག་རེ་བས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་དེར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་། ཏཱ་ལའི་
རུ་ཚོགས་ཀིས་བརྒྱུད་སྐུལ་བེད་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་རེད་ལབ་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་མ་བས་ལབ་དུས། ཡང་ཁོང་ཚོས་བརྒྱུད་
སྐུལ་གཞན་པ་ཞིག་བེད་ཀི་འདུག དེ་དག་ཁོང་ཚོས་བརྒྱུད་སྐུལ་བས་མདོག་མདོག་དང་། མ་བས་མི་མདོག་མདོག འད་མིན་
ཁོང་ཚོས་བེད་ཀི་འདུག་འད་པོ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་མི་ཡོང་བའི་ངེས་པ་མི་འདུག་བསམ་པའི་ཚོར་སང་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དན་གསོའ ་ི
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ཆེད་དུ་ཡིན། འདི་ནས་ང་ཚོས་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་འདིའི་ནང་དུ་ཆབ་སིད་བཙོན་པའི་གངས་
ཐོ་དང་ལོ་འཁོར་གི་སྙན་ཐོ་དེ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི ་ཚོགས་པ་གཅིག་གིས་ལུང་འདེན་བས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དངོས་གནས་
བས་ན། ང་ཚོས་འཛིན་སྐྱོང་གིས་མ་འོངས་པ་ལ་གོས ་ཚོགས་ཚོགས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་དང་གོལ་ཡོང་བའི་གནས་སྐབས་
སུ་ཐག་གཅོད་ནས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་མཁན་ཞིག ང་ཚོ་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀི་རེད་དན་གི ་འདུག འདི་ཚོ་
ལ་ཐུགས་སང་གནང་རོགས་གིས་ཟེར་ནས་དེ་སྔོན་མང་པོ་ཞུས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་གནང་གི་ཡིན་མདོག་མདོག་དང་། དེ་ལས་
ཆེ་བ་ཞིག་ཚུར་གསུང་གི་འདུག ཁུར་ཤོག་ཟེར་དུས་ཁུར་རྒྱུ་མིན་འདུག དེས་ན་འདི་ཚོ་ལུང་འདེན་བས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་
འདིར་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ལུང་འདེན་བེད་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་གཞུང་རང་ཐད་ཀར་ལུང་འདེན་
བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། གནས་སྟངས་འདིར་གངས་ཀ་མང་སོང ་། ཉུང་སོང་། རིང་སོང་། ཐུང་སོང་ཟེར་བ་གནས་
སྟངས་འདི་ཡོང་གི་མ་རེད་དན་གི་འདུག དེ་གཅིག་རེད། གཅིག་དེ་ཚང་མས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་དུ་ཛ་དག་གནས་
སྟངས་ཡོད་པ་རེད། ཉིན་རེ་བཞིན་ཛ་དག་ཆེ་རུ་འགོ་གི་རེད་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་བརྒྱུད་ལམ་འདིའི་བརྒྱུད་ནས་ངས་ཞུ་ཡི་
ཡོད། ག་པ་ག་སར་ཡོད་པ་རེད། དམིགས་བསལ་ཨ་མདོ་རྔ་པ་ཁུལ་ལ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་
བའི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཁམས་འབི་རུ་ཕོགས་སུ་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་
དངོས་གནས་བས་ན་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་འད། སི་ཚོགས་ནང་དུ་དེ་ཙམ་ལག་པས་སྙོབ་ཀི་མེད་པའི་བཟོ་འད་ཚོར་
སོང་། རྣམ་པ་ཚོ་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་མང་པོ་འདུག དེའི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡང་མང་པོ་འདུག ཕི་རྒྱལ་
མི་རིགས་ཁག་ལའང་མང་པོ་ ཞིག་ཕེབས་ཀི་འདུག གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཐུག་གི་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཚོ་མ་བརེད་པ་བེད་རོགས་
གིས་ཟེར་ནས་ཡང་བསྐྱར་གསོལ་འདེབས་ཤིག་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་ནང་བཞིན་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་འདིའི་ནང་ལ་བོད་མིའི་
རང་ལུས་མེར་བསེགས་མ་བཏང་མཁན། ལས་འགུལ་སེལ་སྟངས་རྣམ་པ་གཞན་པ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ དང་ ༢༠༡༥
ནས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་འཆང་ནས་མི་རེ་རེ་བཞིན་ཕེབས་འགོ་བའི་གནས་
སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཚང་མ་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གི་འཛིན་བཟུང་འོག་ཏུ་ཡོད་པ་རེད། ཧ་ལས་པའི་རྡུང་རེག་འོག་ཏུ་
བསད་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཚོའི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་ཁོང་ཚོས་ལུས་སོག་ལོངས་སོད་བཏང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཁོང་
ཚོས་བོས་བཏང་ཐུབ་པ་དེ་ལ་ང་ཚོས་ཕར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། བསམ་བོའ ་ི ནང་དེ་འདའི་སྐྱེས་དགོས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དངོས་
གནས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་ནས་འདས་གོངས་སུ་ཕིན་སོང་པ་ཡིན་ན། འདས་གོངས་སུ་ཕིན་སོང་བ་རེད། འདི་ཚོ་ལ་
རྡུང་རེག་མནར་གཅོད་གཏོང་སྟངས་ཐོག་ནས་ཉིན་མ་གཅིག་འདི་ཚོ འི་ཚེ་སོག་འགོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ལྷག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་
རེད་བསམ་པའི་ཚོར་སང་ཤུགས་ཆེན་པོ་འགོ་གི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཚོ་ཡང་ཚང་མས་བརེད་ཡོད་ཀི་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་
ཁ་སང་དེ་རིང་རྒྱ་ནག་གི་(ཀྲུའུ་ཝེན་ཆོན་)ཟེར་མཁན་དེའི་བེད་སྟངས་ལས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་དང་། ཡིག་ཆ་འད་མིན་མང་པོ་
ཞིག་བཟོས་ཏེ་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ཏུ་ཁྱབ་བསགས་མང་པོ་ གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ངས་སྔོན་མ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། སྔོན་མ་ང་ཚོས་
ལག་པ་གཏོང་ས་དེ་ཀྲུའུ་ཝེན་ཆོན་རེད། ཁ་སང་དེ་རིང་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་ཀྲུའུ་ཝེན་ཆོན་གིས་བེད་ཀི་ཡོད། དེ་འད་བས་ནས་
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བྱུང་བ་རེད། ད་སུས་ཤེས་ཀི་ཡོད། སྔོན་མ་མང་པོ་བཤད་ཀི་འདུག མི་ནི་གང་ཡིན་མགོ་འཚོས་ཀི་མི་འདུག ང་ཚོས་གོགས་པོ་
ཡག་ཤོས་ཟེར་ནའང་འད། ང་ཚོས་ཐུག་ས་དང་རེ་བ་བརྒྱབ་ས་ཆེ་ཤོས་གལ་རེད། ཁ་སང་དེ་རིང་འཛམ་གིང་འདིའི་ཐོག་ལ་ཕལ་
ཆེར་དཀའ་ངལ་རེ་འཕྲད་པ་དང་འཕྲལ་དུ་ཀྲུའུ་ཝེན་ཆོན་ཐོན་ཡོང་གི་རེད་ཟེར་ནས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་
སྐོར་ཡིན་ནའང་འད། སིད་སྐྱོང་འོས་བསྡུ་སྐོར་ཡིན་ནའང་འད། གནད་དོན་གང་འད་ཡིན་རུང་ཚང་མ་ཁོས་བཤད་ཀི་འདུག འདི་
ཐུག་ས་གང་དུ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། གང་འད་བས་ནས་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། མི་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུར་བས་ནས་ང་ཚོས་བོད་རྒྱ་
འབེལ་མོལ་དངོས་གནས་འགོ་ས་རག་གི་རེད་དམ། སྔོན་མ་རེ་བ་ཆེ་ཤོས་བེད་ས། མི་ལོ་བཅུ་ལྷག་རིང་ཧ་ཧ་དང་ཧུ་ཧུ་བས་
ཤིང་མཉམ་དུ་བསད། མི་གཞན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་རྒྱ་མིའི་མཉམ་དུ་སོང་ན་འགིག་གི་མ་རེད་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་སྐུ་ཚབ་
རྣམ་པ་ཁོང་མཉམ་དུ་པར་བརྒྱབ་ཁ་ལག་བཟས་ཡར་འགོ་མར་འགོ་ཚང་མ་བས་ཚར་བའི་མི་ཞིག་གིས་འདི་འད་བཤད་ཡོང་བ་
དེ་སུས་ཉན་པ་རེད། ང་ཚོས་ཉན་རྒྱུ་མ་རེད། འདིའི་གནས་སྟངས་དེ་ག་འད་བས་ནས་ཆགས་སོང་བ་རེད་དམ། བོད་རིགས་
ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཡོང་ཐབས་ཀི་བསམ་འཆར་ཡང་ཀྲུའུ་ཝེན་ཆོན་གི་ལག་ཏུ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་
འགེལ་བརོད་ཀང་ཁོང་ཚོས་ལག་ཏུ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་དུས་རག་ཏུ་འདི་བཤད་བསད་ཀི་འདུག འདི་གང་འད་བེད་
དགོས་སམ། དངོས་གནས་ཚབས་ཆེ་ཤོས་འདི་ཚོ་རེད་འདུག་དན་གི ་འདུག རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བཙལ་དགོས་ཀི་
ཡོད་པ་རེད་དེ། རྒྱལ་ཁབ་དེར་ཁེ་ཕན་རེ་རེ་རྒྱབ་ཏུ་མེད་ན་ལས་ས་མོ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་
རྒྱ་ནག་གི་ནང་དུ་མི་འདི་ཚོའི་ཁ་དེ་བཀག་ཐུབ་པ་བེད་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཐུགས་བསམ་ངེས་པར་དུ་བཞེས་དགོས་ཀི་
འདུག དེ་གང་འད་བས་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཟེར་ན། ཕི་རྒྱལ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོའི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་ཐོག་ལ་ད་བར་ང་ཚོ་དང་
འབེལ་བ་བེད་ས་དང་། ང་ཚོས་སྙིང་གཏམ་བཤད་ས་ཁོང་རེད། ཁོས་འདི་འད་བཤད་ཡོང་དུས་ཁོང་ཚོ་ལ་བཤད་སོད་རྒྱུ་ཅི་ཡང་
ཡོད་ས་མ་རེད། ཁོང་ཚོ་ལ་ཡོང་རྒྱུ་ཅི་ཡང་ཡོད་ས་མ་རེད་བསམ་པའི་ཚོར་སང་ཞིག་མི་སྐྱེ་བའི་ངེས་པ་མི་འདུག དེའི་གནས་
སྟངས་ཐད་ལ་རྒྱུས་ཡོད་འད་ཡོད་པ་དང་། གསུང་མཁན་ཡོད་ན་གསུང་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེས་ན་ལས་དོན་རུ་
ཁག་སྐོར་དེ་རེད། དཔེར་ན་དགོན་པ་དང་། གོང་ཚོ་རེ་རེ་ལ་བཅའ་སོད་ལས་དོན་རུ་ཁག་ ༢༠༡༠ ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རེད།
མི་ཁི་གཅིག་དང་ཁི་གཉིས་བཏང་བ་རེད། ༢༠༡༥ ལོར་ཡང་བསྐྱར་མར་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཏོང་བ་དེར་སྔོན་མ་ཡིན་ན་
ལོ་ལྔའི་ནང་དུ་ཕལ་ཆེར་ཡར་བསྡུ་མདོག་མདོག་བཤད་ཀི་ ཡོད་པ་རེད། ད་ཚང་མ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་གཞུང་འབེལ་
ཡིག་ཆ་བོད་མིའི་རང་དབང་རེད། འདི་ཚོའི་ནང་དུ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་ཟེར་བའི་ཕི་ལོགས་ས་ཁུལ་
ཁག་ལ་ཡང་གཏོང་གི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་ཐོག་ནས་གོ་བར་སོ ད་དགོས་སར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་
ནས་དངོས་གནས་ཀི་ལས་དོན་རུ་ཁག་དེ་ཚོ་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པ་བཟོ་ཐུབ་ཀི་འདུག་གམ། དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཕི་ལོགས་ནས་ག་
རེ་གནང་དགོས་འདུག་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་ཟེར་བ་རེད། རང་ལུས་
ལོངས་སོད་དང་བཅས་པར་གཏོང་མཁན་ལ་དཔའ་བོ་མ་ལབ་ན། འོ་ན་གང་ཞིག་ལ་དཔའ་བོ་ལབ་དགོས་པ་རེད་དམ། ང་ཚོས་
གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་འདི་འད་གསུངས་པ་རེད། གཞུང་འབེལ་ཡིག་ཆ་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། ཞུས་ན་ཁྱད་པར་མི་འདུག ཕི་
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དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ད་རྒྱའི་ནང་དུ་རྒྱལ་གཅེས་པ་མ་གཏོགས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཞིག་བཞག་ཡོད་པ་མ་རེད། བཞག་ཕོད་ཀི་
ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པར་ལྟ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དེ་ཙམ་ཧ་གོ་གི་མི་འདུག
གཙོ་བོ་དེ་འདི་འད་བེད་ནས་བཞག་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་མང་པོ་ཤེས་ཀི་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་འདི་ཚོ་
དངོས་གནས་ལུས་སོག་ལོངས་སོད་དང་བཅས་པ་བོས་བཏང་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ལ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མ་ལབ་ན། དེང་དུས་སྐད་
འབོད་རེ་ཟུང་ཞིག་བས། ཉིན་མ་རེ་གཉིས་ཤིག་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་འད་བས། ཁ་འདོན་དགེ་སྦྱོར་འད་བས་ཏེ་ཁོམ་གཞུང་དེ་ཚོ་
ལ་བསད་བཞག་པའི་མི་དེ་ཚོ་ལ་དཔའ་བོ་ལབ་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་དཔའ་བོ་ཟེར་བའི་ཚད་གཞི་དེ་གང་དུ་ཡོད་དམ། རྒྱལ་ཁབ་
དང་མི་རིགས་ཆེད་དུ་ལུས་སོག་ལོངས་སོད་ཚང་མ་གཏོང་ཐུབ་མཁན་ལ་མ་ལབ་ན། དེ་ཡང་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྲུལ་སྐུའི་སྐོར་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། མང་པོ་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་གོས་ཆོད་ཅིག་བཞག་གི་ཡོད་པ་
རེད། སྔོན་མ་ནས་རེད། གོས་ཆོད་བཞག་པའི་རེས་སུ་འཛིན་སྐྱོང་ནས་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་འདུག འོས་བསྡུ་དང་དེ་འདའི་
སྐབས་སུ་འགན་འཁུར་གི་ཡོད་དམ་མེད་ཀི་སྐད་ཆ་མིན་པ། དུས་རྒྱུན་དུ་གོས་ཚོགས་ཀིས་བཞག་པའི་གོས་ཆོད་དེ་ཚོ་རྒྱལ་
སིའི་སིངས་ཆ་སང་སྐྱེལ་དགོས་ཀི་འདུག སྔོན་མ་ནས་བསྐྱལ་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་སྔོན་མ་དེ་ལ་
ཕལ་ཆེར་འདི་ནས་བཞག་ལོ ངས་མེད་པར་ཕར་ནས་བསྒྱུར་ནས་ཨིན་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཞག་འདུག ཡིན་ནའང་ཕི་ལོག ས་ལ་
ཕེབས་དུས་སིད་སྐྱོང་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང་འད། ཕི་དིལ་བཀའ་བོན་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང་འད། ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ནང་ཡིག་
ཆ་འདི་འད་ཞིག་བཞག་ཡོད་གདའ་ཟེར་བ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞིག ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་དུས་གཉིས་ཕན་
དབུ་མའི་ལམ་འདི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་མ་གཏོགས། དེའི་རེས་སུ་
བཞག་པའི་གོས་ཆོད་དེ་ཚོ་དེ་ཙམ་གི་གོ་མི་ཆོད་པའི་བཟོ་འད་པོ འ ་ི རྣམ་པ་ཞིག་ཚོར་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ལྟར་མ་སོང་བ་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས།

སི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རིང་འདིར་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
དང་། ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། དེ་རིང་ང་ཚོས་ཚོགས་ཐེངས་མཐའ་མ་དེ་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རེད། ལོ་ལྔའི་ནང་དུ་འགྱུར་བ་ག་རེ་ཕིན་ཡོད་པ་རེད། དགོངས་གཞིར་བཞག་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་སེབས་འདུག་སྙམ། དེ་
ཡིན་དུས་ལོ་ལྔའི་སྔོན་ལ་བོད་ནང་མི་ཞིག་ཕེབས་ཏེ་དེ་རིང་ཡང་བསྐྱར་ཕར་ཕེབས་ཏེ་བོད་ཀི་གནས་སྟངས་འདི་གཟིགས་པ་
ཡིན་ན། འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་གཟིགས་པ་རེད། འཛུགས་སྐྲུན་ཐོག་ནས་ཡིན་ན། མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་མེ་འཁོར་ལགས་ལམ་
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བཙུགས་པ་དང་། འཛུགས་སྐྲུན་གི་ལས་ཀ གཏེར་བཏོན་པའི་ལས་ཀ་སོགས་ཧ་ལས་པའི་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ཚོ་ཛ་དག་རེད་དམ་ཟེར་ན། ང་ཚོ་བོད་པ་དེ་དངོས་སུ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ནང་བཞིན་ང་ཚོས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་སྐོར་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ལྔའི་སྔོན་ལ་བོད་ནང་ཕེབས་པ་ཡིན་ན།
གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཡིན་གསལ་པོ་ཞུ་ཤེས་ཀི་མེད། ཡིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ཆགས་བསད་ཡོད་ཀི་རེད། ད་ལྟ་ཉེ་བའི་
ཆར་ཕལ་ཆེར་ ༡༤༣ གསུངས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་གངས་ཀ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཕེལ་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཛ་དག་རེད་དམ་ཟེར་
ན་ཛ་དག་རེད། རྒྱ་ནག་ནང་ལོག་གི་གནས་སྟངས་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ལོ་ལྔའི་ནང་དུ་འགྱུར་བ་མང་པོ་ཕིན་ཡོད་ པ་རེད།
ཁག་ཅིག་ང་ཚོས་དངོས་སུ་ཛ་དག་གི་ངོས་འཛིན་གནང་ན་འགིག་གི་ཡོད་པ་རེད་དན་གི་འདུག ཞི་ཅིང་ཕིང་ཆབ་སིད་འགན་
ཁུར་བའི་སྐབས་དེར་ཟང་ངེ་ཟིང་ངེ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་བར་དུ་ཁོང་གིས་དབང་ཆ་འཐབ་རོད་ཀི་ཐོག་ནས་རིམ་པས་བརན་པོ་
ཆགས་པའི་ཁུལ་རེད། ཡིན་ནའང་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཡ་ལན་སད་པས་དེ་རིང་ཁ་སང་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་རང་དབང་གི་འཚོ་བ་ཉུང་
དུ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གུང་ཁན་ཏང་ཡིན་ནའང་དབང་ཆའི་འཐབ་རོད་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཏེ་སང་ཉིན་གནངས་
ཉིན་ག་པར་འགོ་གི་ཡོད་མེད་དེའང་གསལ་པོ ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོ་སྐྱབས་བཅོལ་གནས་
སྟངས་ནང་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་ལོ་ལྔའི་སྔོན་ལ་གཅིག་འདིར་ཕེབས། དེ་རིང་ཡང་བསྐྱར་འདིར་ཕེབས་ནས་ཛ་དག་རེད་འདུག་
གམ་ཞེས་དི་བ་གནང་བ་ཡིན་ན། ཛ་དག་ཅེས་དི་བ་གནང་དགོས་པ་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོས་དཀའ་ངལ་དེ་ཚོ་ལ་
གཟིགས་ནས་ང་ཚོས་ཆབ་སིད་ཐོག་ནས་ལན་ཏག་ཏག་ཅིག་རྒྱག་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན། ཁག་ཅིག་འགོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་
པ་འད་པོ་ཞིག་དང་ཁག་ཅིག་འགོ་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་འད་པོ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་
གཅིག་རེད། དེ་ནས་གཉིས་པ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་འགྱུར་བ་མང་པོ་ཞིག་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
དཔེར་བཞག་ན་ཡོ་རོབ་དང་ཨ་རིའི་ནང་ལ་བོད་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འགྱུར་བ་དེ་ཕིན་པའི་ཐོག་ནས་ང་
ཚོའི་སྐྱབས་བཅོལ་སིག་འཛུགས་དེ་ལ་ཡང་འགྱུར་བ་ཞིག་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བས་ཏེ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་ཐོན་
ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ལན་དེ་ཏག་ཏག་ཅིག་རེད་ཀི་མེད་དུས། དེ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ལ་ངོས་
འཛིན་བས་ན་འགིག་གི་འདུག་བསམ་གི་ཡོད། དེ་ནས་དེ་རིང་ང་རང་ཚོའི་གོས་ཆོད་ནང་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རེད། ཁག་ཅིག་
ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད། ཁག་ཅིག་ཡང་རྒྱ་གར་ནང་གངས་འབོར་གི་ཆ་ནས་ཉུང་དུ་འགོ་བའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་བྱུང་གི་
ཡོད་པ་ཡིན་དུས་གནས་སྟངས་ཛ་དག་རེད། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་གྲུབ་འབས་ཐོན་པའི་ལས་ཀ་མང་པོ་ ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་
བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ར་བ་ནས་གསུང་གི་མེད། སི་ཡོངས་ཀི་སང་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་བོད་པའི་གནས་
སྟངས་སྐྱོ་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ཧ་ལས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ལག་
ཏུ་ཤོར་ཡོད་པ་རེད། སི་ཡོངས་ཀི་ང་ཚོ་བོད་ཀི་གནས་སྟངས་སྐྱོ་པོ་ཞིག་ཡིན་དུས། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་སྟངས་སྐྱོ་
པོའ ་ི སང་ནས་འགོ་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་ལ་ཧང་སང་དགོས་པ་དང་འུ་ཐུག་དགོས་པ་དེ་འད་ཞིག་
མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་འགན་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་
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པ་རེད། དཔེར་ན་ད་ལྟ་ང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་སྐོར་ལ་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམ་པ་རེད། ད་ལྟ་འདིར་ངའི་ཕག་
སེལ་ཡོ་རོབ་ཀི་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད། ངས་གསལ་པོ ་ཞིག་དན་པ་ལ། ང་སི་འཐུས་ནང་ལ་གསར་པ་
བས་ཏེ་ཡོང་དུས། ང་ཚོའི་སྐུ་ངོ་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེ ར་བསེགས་སྐོར་ལ་བཀལ་མོལ་ཞིག་གནང་སོང་།
ཧ་ཅང་ཞིབ་ཚགས་པོ་གནང་སོང་། ང་རང་སི་འཐུས་ནང་ལ་བསེབས་ནས་བཀའ་མོལ་ར་ཆེན་པོ་ཞིག་དེ་རིས་བཞིན་ཡོད། གང་
ཡིན་ཟེར་ན་ཁོ་རང་གིས་དཔྱད་ཞིབ་བས་ཏེ་དོན་ཚན་རེ་རེའི་དབེ་བ་བས་ནས་དེ་ག་འད་བས་ཏེ ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀི་
འདུག མ་གཞི་ནས་ང་ཚོས་ཚོར་བའི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་བ་དེ་
འུ་ཐུག་དང་དཀའ་ངལ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་མ་གནང་བར་བས་ཏེ། ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགུལ་ཞིག་
ནས་འགོ་བརམས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ཆབ་སིད་ཀི་སང་ནས་དེ་ལ་དཔྱད་ཞིབ་གནང་དགོས་པ་
ཞིག་ཆགས་བསད་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་ཆབ་སིད་ཟེར་བ་དཔྱད་ཞིབ་བེད་དུས་ཆབ་སིད་ཀི་ནུས་པ་ག་ཚོད་ཅིག་ཐོན་གི་
ཡོད་མེད་དེ་ངེས་པར་དུ་གེང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གལ་སིད་དེ་མི་དགོས་ཟེར་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ཆབ་སིད་ཀིས་དཔྱད་ཞིབ་
བེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས། ཅུང་ཙམ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་འད། ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་གསོལ་ཇའི་
བར་གསེང་ཡིན།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གི་ཐུན་ ༢ པ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགོ་བཞིན་པ་དེ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་གཞུང་འབེལ་གདུང་
སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེའི་སང་འགོ་བཞིན་པ་རེད། སི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་བཀྲས་མཐོང་
ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་བཀྲས་མཐོང་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུར། རང་ལུས་མེར་བསེགས་སྐོར་དེ་ཡིན། གནས་ཚུལ་དེའི་སང་ལ་སྐད་ཆ་
ཞིག་བཤད་སྐབས་ང་ཚོ་བོད་པ་ཡིན་པ་ཚང་མར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཤད་ཁག་པོ་དང་དེའི་སྟེང་ཚོར་བ་
མེད་མཁན་སུ་གང་མེད་དུས་ཁག་པོ་ཞིག་འདུག ཡིན་ནའང་བོད་མིའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚང་མར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོར་སོབ་
སྦྱོང་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ང་བོད་མི་ ཚང་མར་སི་པའི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། མི་ཞིག་ཡིན་ཕིན་
96

ཆད་ཡོན་ཏན་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚོ་ཚང་མར་ཡོན་ཏན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཡོང་ཏན་དེ་དག་ཡར་སི་ཚོགས་ནང་སྤུངས་
ནས་ང་ཚོའི་བདེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ལས་ཀ་ཞིག་བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་འཐབ་རོད་དེ་ད་དུང་ཡིན་ན་ལོ་བཅུ་
དང་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུར་འགོ་རྒྱུ་རེད། དེ་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་གོང་དུ་ཕག་སེལ་གིས་བཤད་པ་བཞིན་ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡི་ཡོད།
ང་ཚོའི་གོས་ཆོད་ནང་ལ་འཁོད་པ་བཞིན་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ནས་དཀལ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོའི་འབོད་
སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་འགན་རེ ད། ཕར་ཕོགས་ནས་བསམ་བོ་གང་འད་ཞིག་གཏང་ཡོང་སྙམ་པའི་རེ་བ་ཞིག་ང་ཚོར་བསེབས་
ཡོད་པ་རེད། རེད་དེ། གཅིག་བས་ན་ད་དུས་ལོ་བཅུ་དང་ཉི་ཤུ་ལ་མི་ཡོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡོང་སིད་པ་ཞིག་རེད། ང་ཚོས་
ཀང་དེ་ལས་དཔག་པའི་བསམ་བོའ ་ི ག་སིག་ཅིག་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། རིང་པོ་བཤད་མ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་དང་
དེ་རིང་གཉིས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་བཞིན། ང་ཚོས་ད་ལྟའི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དེར་བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་བེད་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་
ཅིག་འདུག བསྐྱར་ཞིབ་ཅེས་པ་དེ་བསྐྱར་བཅོས་དང་ང་ཚོས་ར་འཛིན་བེད་ས་སིད་ཇུས་དེ ་དག་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་གཏང་
དགོས་རེད་ཅེས་ར་ནས་ཞུ་ཡི་མེད། ག་རེ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོས་ལས་ཀ་བེད་ཕོགས་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོས་
ཀི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ཕན་ཐོགས་པ་དང་མ་ཐོག་པ་ཚང་མའི་སྟེང་ལ་ཉམས་ཞིབ་ཅིག་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་སྤུས་
དག་པོ་ཞིག་བས་པ་ཡིན་ན་ཕི་ལོགས་ཀི་གནས་སྟངས་དེ་བོད་ནང་འགེལ་བཤད་རྒྱབ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་འགན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད། བོད་ནང་ལོག་གི་གནས་སྟངས་དེ་དག་གང་ཐུབ་ཐུབ་གོ་རྒྱུའི་ང་ཚོར་འགན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ང་ཚོས་ཕི་
ལོགས་ལ་སོད་མཁན་ཚོས་ ༢༠༠༨ ཀི་གནས་ཚུལ་ལྟ་བུར་ཉམས་ཞིབ་ཡག་པོ་ཞིག་གནང་སྟེ་ག་ཚོད་ཅིག་ཕི་རྒྱལ་གི་རྒྱབ་
སྐྱོར་འཚོལ་བར་ཕན་སོང་། ང་ཚོའི་གནས་ཚུལ་དེ་ག་ཚོད་ཅིག་འགུལ་ཀོག་རྒྱག་ཐུབ་མིན་དེ་འགེལ་བཤད་གསལ་པོ་ཞིག་
རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། བོད་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་དེ་དག་ལ་ལས་ཀ་བེད་ཕོགས་ཐོག་ཁྱད་པར་ཞིག་འགོ་ཡི་རེད་དན་གི་འདུག
སོ་སོའ ་ི ཉམས་མྱོང་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་གི་སེར་ལངས་དེ་ནང་བཞིན་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕི་རྒྱལ་སི་ཚོགས་ནང་
འགུལ་ཀོག་རྒྱག་ཐུབ་དང་ནུས་པ་ལྡན་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་གོ་སྐབས་དེ་འད་བྱུང་མ་སོང་། དེ་འད་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་
གནད་དོན་འདིར་ཐབས་ལམ་གཞན་ཞིག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་རྒྱུ་དང་རོགས་རམ་འཚོལ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་ཀི་
འདུག ཁ་སང་ཁ་ཉིན་ཨ་རིའི་དུས་བབ་གསར་ཤོག་ནང་ཐོན་པ་ལྟར་བས་ན། སྐྱེ་རྒུ་མདོ་ནས་ཡིན་པའི་དབང་འདུས་ཞུ་བ་ཞིག་
ཁོ་རང་པེ་ཅིང་ལ་ཕེབས་ནས་བོད་ནང་ལ་རང་དབང་མེད་པ་དང་ང་ཚོ་བོད་པ་ཚོར་ཐོབ་ཐང་མེད་པའི་སྐོར་ཞུ་གཏུགས་རྒྱབ་པར་
སོང་འདུག གཞུང་གི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་དེ་དག་ཕེབས་པའི་སྐབས་དེར་ཕི་རྒྱལ་ཚགས་པར་འགོད་མཁན་ཞིག་གིས་
གོག་བརན་གཅིག་བཟོས་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་དག་གལ་ཆེན་དང་ང་ཚོས་དེ་དག་དོ་སང་བེད་དགོས་པ་ཞིག་རེད་དན་གི་འདུག
བོད་ནང་ལ་སོད་མཁན་དེས་ཁིམས་དེ་བེད་སོད་བཏང་ནས་གཞུང་ལ་ཁ་མཆུ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཏན་ཏན་ཐབས་ལམ་
ཞིག་རེད་བསམ་པའི་ཡིད་ཆེས་བེད་ཀི ་ཡོད། སོང་ཙང་ཐབས་ཤེས་དང་གོ་སྐབས་མང་པོ་འདུག་ལ་ང་ཚོ་སེམས་ཤུགས་
ཆགས་དགོས་པ་དང་དེ་འད་གང་ཡང་མི་འདུག ད་དུང་ཡང་བོད་ཀི་གནས་ཚུལ་འདི་འཛམ་གིང་ནང་ལ་ཁ་ཆིལ་མེར་ཞིག་སོད་
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ཡོད་རེད། དེ་དག་གཙོ་བོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དིན་དང་ང་ཚོས་ཀང་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་ཅིག་གནང་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན་ཏན་ཏན་རེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་དན་གི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས།

སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དང་འབེལ་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དང་པོར་རང་ལུས་མེར་བསེགས་དང་འབེལ་ནས་སྐོར་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། ཕོགས་ཡོངས་ནས་བོད་ནང་རང་
ལུས་མེར་བསེགས་ག་རེ་བས་ནས་བཏང་བ་རེད། དགོས་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་གང་རེད་ཅེས་པ་དེ་རྒྱལ་སིའི་སང་ལ་གསལ་
པོ་ཆགས་ཚར་བ་རེད་ལ། ང་ཚོ་བོད་མི་མང་ལའང་གསལ་པོ་ཆགས་ཚར་བ་རེད། དེར་ང་ཚོས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་དེ་དང་
དེ་ལྟ་བུ་བཏང་བ་རེད་ཅེས་པའི་དམིགས་བསལ་འགེལ་བཤད་གང་ཡང་དགོས་ཀི་མ་རེད།
གཉིས་པ་དེ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་མང་པོ་བཏང་བ་རེད་ལ། དམིགས་བསལ་རྒྱ་གར་ནས་གཅིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་
དག་ལ་གྲུབ་འབས་འཐོན་མ་སོང་ཞེས་སྐད་གསང་མཐོན་པོར་བཤད་པ་རེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་དེས་གྲུབ་འབས་འཐོན་མ་སོང་
ཞེས་བཤད་པ་དེ་ཏག་ཏག་རང་སོད་ཀི་ཨེ་ཡོད་དམ། ངས་སྔོན་མ་ནས་བཤད་པ་བཞིན་གྲུབ་འབས་དེ་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞིག་
ཐོབ་པ་ཞིག་མ་རེད། ང་ཚོ་ཡང་ཕི་རྒྱལ་ལ་བསེབས་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཕིན་ཡོད་པ་རེད་ལ། གྲུབ་འབས་འཐོན་རྒྱུའི་ཆེད་
དཀའ་ལས་ཀང་རིམ་པར་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་དུང་ཡང་གྲུབ་འབས་འཐོན་ཡོད་མ་རེད། དེ་བཞིན་རང་ལུས་མེ ར་
བསེགས་གཏོང་མཁན་ཚོས་དུས་ཚོད་ཐུང་ངུ་ཞིག་ནང་བཏང་བ་རེད། དེ་ཡང་གྲུབ་འབས་མྱུར་པོ་ཞིག་ནས་འཐོན་ཐུབ་ཀི་མེད་
པས་དེར་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ ་ི ངང་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཅིག་རེད། ང་ཚོ་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ངོས་ནས་
རང་ལུས་མེར་བསེགས་མཚམས་འཇོག་བེད་དགོས་པའི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་བེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་བཤད་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་གཅིག་ཤེས་དགོས་ཀི་རེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཞིག་ཞུས་ན། ༢༠༡༡ གི་རེས་ནས་བོད་ནང་རང་
ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་སྟེ་ ༢༠༡༢ ཀི་ལོ་འགོ་ནས་ཕོན་ཆེན་པོ་བཏང་བའི་སྐབས་ལ་བཀའ་སི་གཉིས་ཀ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་
འཚོགས་པ་རེད། རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་འཚོགས་པའི་སྐབས་ང་ཚོས་གོས་བསྡུར་རིམ་པས་
བས་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ནས་ཛ་དག་གི་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་ལས་འགུལ་མ་སེལ་རོགས་ཞེས་པའི་བསྐུལ་མ་ཞུས་
ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་རེ་རེ་བཏང་སྐབས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་ད་རྒྱའི་ནང་ལ་བསགས་གཏམ་རེ་རེ་སེལ་གི་འདུག དེ་དག་ནང་ལ་ད་བར་དུ་རང་ལུས་མེ ར་བསེགས་མཚམས་འཇོག་བེད་
རོགས་ཞེས་ད་ལྟ་བར་གཅིག་ཀང་འཁོད་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་མཚམས་འཇོག་བེད་དགོས་ཟེར་མཁན་
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རྒྱུན་ལས་ནང་ཡོད་པའི་རིགས་ས་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད་དེ། རང་ལུས་མེར་བསེགས་མཚམས་འཇོག་བེད་རོགས་ཞེས་གང་ཡང་
འཁོད་ཡོད་མ་རེད། སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་དེའི་སང་ལ་གསལ་ཁ་གང་ཡང་གཏོད་ཡོད་མ་རེད། དེ་རིང་ནས་བཟུང་
རང་ལུས་མེར་བསེགས་མཚམས་འཇོག་རོགས་ཞེས་ལབ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེ་ན་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་གཅིག་རེད། དེ་ཡང་གོས་
ཚོགས་ནས་བཀའ་མོལ་འགོ་དགོས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་མོལ་འགོ་དགོས་པ་ཡིན་ནའང་རེད།
དེ་བསམ་བོ་གཏོང་ས་གཅིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་རང་ལུས་མེར་སེག་དང་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཀི་ཆེད་དུ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གིས་ལས་ཀ་བེད ་
དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་རིམ་པས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི ་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ར་རམ་ས་ལར་རང་ལུས་མེར་བསེགས་དང་
འབེལ་ནས་ང་ཚོས་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་གོས་ཆོད་ནང་ལ་ག་རེ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་
ན། གཞུང་མང་གཉིས་ཆ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ནས་ཛ་དག་གིས་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་ཅེས་ཚང་མས་ཁ་གཅིག་གག་
གིས་ང་ཚོས་ལྡི་ལིར་ལས་འགུལ་སེལ་བ་རེད། ལྡི་ལི་ནས་སང་ཉིན་ལས་འགུལ་སེལ་བའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའི་སང་ལ་དངོས་ཡོད་
ཀི་སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་གི་མི་དེ་སང་ཉིན་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཐོན་སོང་བ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་དངོས་གནས་ང་ཧང་སངས་སོང་། དེ་
གཅིག་རེད། དེ་ནས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་ཆེད་དུ་ལྡི་ལིར ་ལས་འགུལ་སེལ་ནས་མཇུག་བསོམས་ཀི་ཆེད་དུ་ང་ཚོ་དཔེ་
མཛོད་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་སི་ འཐུས་ཀི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་རེད། སི་མོས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ལ་
སྐད་ཆ་ག་རེ་བྱུང་བ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་བཀའ་བོན་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། ལས་འགུལ་སེལ་བ་དེ་འགིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་སི་
འཐུས་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་སུ་ཁྱོད་དང་ང་ཞེས་རོད་པ་རེད། དངོས་གནས་བས་ན་དེ་ཚོ་ཚང་མ་མི་མང་གིས་གོས་ཆོད་བཞག་
པའི་དགོངས་དོན་གི་ལས་འགུལ་སེལ་གི་ཡོད ་པ་རེད། དེ་དངོས་གནས་བས་ན་ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་འཁེལ་དང་མ་འཁེལ་ཞེས་
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྐད་ཆ་དེ་བཤད་དགོས་པ་ཞིག་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ག་རེ་བས་པ་རེད། དེ་ཚོ་
ངེས་པར་དུ་གསལ་པོ་ཤེས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་རེས་ལ་ང་རང་ཚོ་གང་ཟག་སེར་གི་ངོས་ནས་སི་འཐུས་རེད། གོས་
ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ནས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ལས་ས་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ། དངོས་གནས་ཁ་
ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་སོ་སོར་བབས་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཡར་འགོ་དགོས་ཀི་འདུག རླངས་འཁོར་ག་ཆ་འདང་གི་མི་འདུག བཀའ་
ཁོལ་གནང་རོགས་བོས། ང་མར་འགོ་དགོས་ཀི་འདུག བཀའ་ཁོལ་གནང་རོགས་བོས་ཞེས་ང་ཚོར་ག་ཚོད་ཅིག་ཡོང་གི་ཡོད།
དངོས་གནས་བས་ན་ང་ཚོས་དེ་ཚོའི་སྐོར་དེར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ཞེས་པ་
དེ་ཡང་གང་འད་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་མེད་དེ་ད་ལྟ་བཤད་ཁག་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་གཅིག་ཞུ་འདོད་
བྱུང་།
དེའི་རེས་སུ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀིས་གྲུབ་འབས་ཐོན་པ་ལ་དུས་ཚོད་མང་པོ་འགོར་དགོས་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། གལ་སིད་གྲུབ་འབས་འཐོན་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་བོད་འདི་གསོན་པོར་གནས་དགོས་ཀི་རེད་ལ། བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་
གི་བོད་མི་དེ་དག་གསོན་པོར་གནས་དགོས་ཀི་རེད། དེ་ལྟ་བུ་གསོན་པོ་གནས་པར་དང་པོ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་སིལ་
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བ་དེ་ཡི་གེ་རེད། སྟོད་མངའ་རིས་ཀི་མི་ཞིག་སད་ལ་སོང་བ་ཡིན་ན་སད་ཀི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་གི་དོན་རོགས་ཀི་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ལ།
སད་ཀི་མི་ཞིག་སྟོད་མངའ་རིས་ཡར་ཡོང་ན་སྟོད་ཀི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་གི་དོན་རོགས་ཀི་ཐུབ་ཀི་ཡོད་རེད། སྐད་ཡིག་ཅིག་གིས་ང་
ཚོ་གཅིག་ཏུ་སིལ་ཡོད་པས་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་གང་ཟག་སོ་སོས་
རང་དང་འབེལ་བའི་ས་ཁུལ་དེ་དག་ནང་ལ་སྐད་ཡིག་སང་ལ་ཅི་ཞིག་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དེར་དོ་སང་བེད་ཀི་ཡོད་དམ་མེད། དེ་ཡང་
བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀི་རེད། མཚམས་རེར་ང་ཚོས་སི་ཡོངས་ནས་བལྟས་སྐབས་རིགས་གཅིག་ལ་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ལ་
གཞས་གཏོང་བའི་སིངས་ཆ་ཐོབ་སྐབས་ཧ་ལམ་རིག་གནས་གསར་བརེའི་གཞས་མའོ་ཙེ་ཏུང་ཞལ་རས་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ་འད་
ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་གཞས་གཏོང་མཁན་ཡོད་རེད། ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་ནང་ལ་གང་ཟག་སེར་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་བོད་པའི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་དར་སེལ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་གང་ཟག་རང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པའི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་ཁ་ཡོད་
ལག་ཡོད་ཀི་ལས་ཀ་བས་པའི་གྲུབ་དོན་རེད། དེ་ཡང་ང་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་རེད། དེའི་རེས་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་བ་མ་
ཞིག་གི་ཐུགས་རེའི་ཆར་གདུགས་འོག་འཚོ་སོད་ཡོད་པ་རེད། བ་མ་དེའི་ཐུགས་རེའི་འོད་ཟེར་དེ་ང་ཚོས་དང་དོན་ངེས་དོན་ལ་
བསྒྱུར། ངེས་དོན་དང་དོན་ལ་བསྒྱུར་ནས་གནས་ཚུལ་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་འཐོན་པར་ཡིན་ན། རེས་ལ་ང་ཚོ་གཅིག་ཏུ་སིལ་བའི་
བ་མའི་འོད་ཟེར་དང་སྐད་ཡིག་གཉིས་མེད་པ་ཡིན་ན། མཐའ་མ་དེར་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་དེ་དག་གིས་དགོས་
འདུན་མ་འགྲུབ་གོང་ང་ཚོ་ཤི་བའི་ཉེ ན་ཁ་འདུག འདི་ངས་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དེ་
ལས་གཞན་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའི་སྔོན་གེང་
དང་གོས་ཆོད་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཀི་སང་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་
སོང་། གོང་དུ་སོང་བའི་བགོ་གེང་ནང་དུ་སྐུ་ལུས་མེ་མཆོད་ཀི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་བསམ་ཚུལ་ས་ཚོགས་ཤིག་བྱུང་བ་རེད། ལས་
འགུལ་མཚམས་འཇོག་བེད་དང་མི་བེད་སོགས་ཀི་སང་ལ་ངོས་འཛིན་སྟངས་མི་འད་བ་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་
ང་ལ་དེའི་སང་ལ་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཛ་དག་གི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཛ་དག་
གི་ཚིག་དེར་ཡ་ལན་བེད་རྒྱུ་ཡིན་ན་ཡ་ལན་དེ་ཡང་ཛ་དག་གི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་པ་རེད། ངོ་བོ་ས་ཚོགས་ཀི་སོ་ནས། ལས་
འགུལ་ཡིན་ནའང་རེད། རྒྱལ་སིའི་སངས་ཆའི་ནང་ལ་འབེལ་མཐུད་བེད་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་རེད། ཞུ་གཏུག་བེད་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་རེད།
མང་ཚོགས་ནང་ལ་གོ་རོགས་སེལ་དགོས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། སི་ཚོགས་དང་མཐོ་སོབ་ཁག་ཡིན་ནའང་རེད། ག་པར་ཡིན་
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ནའང་རེད། ལས་འགུལ་ཛ་དག་གི་ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་སེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་གིས་གོས་ཚོགས་
སྐབས་ ༡༥ འདི་འགོ་བཙུགས་ནས་ལོ་གཅིག་ནང་ལ། ༢༠༡༢ ལ་དམིགས་བསལ་ང་ཚོས་ཛ་དག་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ལས་
འགུལ་རབས་དང་རིམ་པ་ཞིག་བཀའ་སི་གཉིས་ཀིས་སེལ་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་སི་གཉིས་ཀིས་ཉིན་གསུམ་རིང་ལ་ལྡི་ལི་ལ་ཞུ་
གཏུག་སེལ་བ་བཅས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་བཀའ་སི་གཉིས་ནས་རྒྱལ་སིའི་སང་ལ་སྐོར་བསྐྱོད་ཀིས་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་
འགུལ་དང་འབེལ་མཐུད་ཀི་ལས་འགུལ་ཞིག་སེལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
ལ་བདེན་པའི་མེ་ལེ་སྐོར་སྐྱོད་ཀི་ལས་འགུལ་སེལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ ༢༠༡༢ ལ་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན། དེ་
བཞིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་མངའ་སེ་ཁག་དང་ལྡི་ལིས་གཙོས་པའི་ཆབ་སིད་མི་ས་ཁག་ལ་འབེལ་བ་བས་ཏེ་ཞུ་གཏུག་གི་
ལས་འགུལ་ཞིག་སེལ་བ་རེད། གང་ལྟར་འདི་འད་བས་ཏེ་ཛ་དག་གི་ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་ལོ་གཉིས་ཀི་རིང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་
གིས་ལས་འགུལ་སེལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་གནད་འགག་ཆེ་
ཤོས་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བོད་པའི་འཐབ་རོད་དང་ཆབ་སིད་ཀི་ངོ་བོ འ ་ི ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་ཀི་གོས་ཚོག ས་ལྟ་བུ་
ཡིན་ན་ཡང་གོས་ཚོགས་གསར་པ་བསེབས་ནས་འཐུས་མི་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྷག་གི་ཕེད་ཀ་དེ་གསར་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།
གསར་པ་ཚོ་ལ་ཡང་བོད་དོན་ངོ་སོད་བེད་དགོས་རྒྱུ་རེད། དེ་བཞིན་མངའ་སེ་གཞུང་ཁག་ཡིན་ནའང་རེད། མངའ་སེའི་འཐུས་མི་
གསར་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་དུས། དེ་སྔོན་ང་ཚོས་སེལ་བའི་ལས་འགུལ་དེ་དག་རླབས་ཆེན་གི་ལས་འགུལ་ཞིག་དང་མང་པོ་ཞིག་
ལ་བོད་པའི་གནས་ཚུལ་ར་སོད་སོགས་ཀི་ཐད་ནས་ཞུ་གཏུག་ཡག་པོ་སེལ་ཐུབ་སོང་སྙམ་པའི་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད། ཡིན་
ནའང་ལོ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་གི་ནང་ཉམ་ཆག་དང་ལྷོད་ཡེ ངས་སུ་འགོ་བཞིན་པའི་སང་ཚུལ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་
དུས། བཀའ་ཤག་དང་སི་འཐུས་སྐབས་རེས་མ་ཚོས་སར་ཡང་ཛ་དག་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སེ ལ་རྒྱུར་ཤུགས་སྐྱོན་
རོགས་གནང་ཞེས་རེ་བསྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ལས་འགུལ་ནང་ལོག་ལ་དེ་སྔ་ངས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དེ་རིང་ཡིན་ནའང་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་གཅིག་པ་དེ་འད་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་གི་འདུག དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་རབས་དང་རིམ་པ་སེལ་
གནང་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པ་ལ་སར་ཡང་ཛ་དག་གི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆེན་བསྐོང་རྒྱུ་ཡིན་ན། དམིགས་བསལ་གི་ཚོགས་
ཆེན་ཁག་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་ཏེ་ཛ་དག་གི་ཐོག་ནས་འཛམ་གིང་གི་ཆབ་སིད་མཁས་པ་དེ་ཚོ་ཟུར་དུ་འཛོམས་ཏེ་ཉིན་གསུམ་
བཞིའི་རིང་ལ་ཛ་དག་གི་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་འཚོགས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཁོང་ཚོས་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་
གི་རྣམ་པ་དང་ཐབས་ལམ་དེ་འད་རེད་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག ཞབས་འདེགས་དེ་ག་ནང་བཞིན་གི་ལོ་བཞི་བཅུ་ལྔ་བཅུའི་ནང་
ལ་བཙན་བོལ་ནང་ལོག་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགུལ་སེལ་ཏེ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་བསད་མཁན་ཉམས་མྱོང་ཡོད་མཁན་དེ་འད་
རྒྱ་གར་གཙོས་པའི་རྒྱལ་སིའི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ལས་འགུལ་གི་ཐོག་ལ་ཉམས་མྱོང་ཡོད་པ། དེ་སྔ་ཡང་ཡོད་
པ་དང་ད་དུང་གནས་བསད་མཁན་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཆེད་དུ་མངགས་ཏེ་ཚོགས་ཆེན་ཁག་ཞིག་འཚོགས་ཏེ། ཉིན་མ་གསུམ་དང་བཞི་
ག་ཚོད་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་བགོ་གེང་བེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་ག་འད་གནང་དགོས་ཀི་
འདུག དོན་གཅོད་ཁང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མྱོང་མཁན་རེད། དེ་མིན་ཆབ་སིད་ཀི་མཁས་པ་དེ་འད་རེད། ཉམས་ཞིབ་དང་མཁས་
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དབང་ཁག་དེ་འད་རེད། འབུམ་རམས་པ་དེ་འད་རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ནང་ལ་སྐོར་བསྐྱོད་གནང་མཁན་གི་ཉམས་མྱོང་མཁན་དང་།
གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཆོགས་གཙོས་པའི་གཞུང་ཁག་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མྱོང་
མཁན། གཞུང་འབེལ་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་བའི་སྐབས་སུ་འབེལ་མཐུད་བེད་སྟངས་གང་འད་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེ་ཚོའི་
ཐོག་ལ་ཉམས་མྱོང་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོ་ཡང་ཟུར་དུ་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་རྒྱུ་དང་། གཞུང་ཞབས་རིང་པ་ཚོ་ཉམས་མྱོང་ཡོད་
མཁན་ཚོ་ཡང་ཟུར་དུ་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་རྒྱུ། དམིགས་བསལ་དུ་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་ག་
རེ་ཡོད་པ་རེད་ལབ་ན། ཚོགས་བཅར་བ་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱབ་ལོངས་མི་འད་བ་ས་ཚོགས་ཤིག་ཆགས་དུས་བརོད་གཞི་
གཅིག་གི་སང་ལ་བགོ་གེང་བེད་སྐབས་མཐོ་དམན་དང་ཉམས་མྱོང་། ཤེས་ཡོན་སོགས་གང་གི་ཕོགས་ནས་ཀང་མཐུན་པ་ཡིན་
པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་འབབ་ས་གཅིག་ལ་འབབ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཡོང་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་མ་འོངས་པར་ཛ་
དག་གི་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་པའི་ སྐབས་སུ་འཛམ་གིང་ནང་ལ་ལས་འགུལ་མང་པོ་སེལ་ནས་ཉམས་མྱོང་མང་པོ་བསགས་
བསད་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡར་འཛོམས་ཏེ་བགོ་གེང་ཞིབ་དཔྱོད་བས་ཏེ་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ཞིག ་འདོན་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན་ཏན་ཏན་མ་འོངས་པའི་ལས་འགུལ་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་ཚད་མཐོ་རུ་འགོ་བ་དང་། གྲུབ་འབས་ཐོན་པའི་ལས་འགུལ་དེ་
འད་སེལ་ཐུབ་པ་སོགས་ཀི་ལམ་སྟོན་དེ་འད་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིག་ཆ་འགེམས་སེལ་བེད་པའི་ཐོག་ལ་
ཡིན་ནའང་མཁས་པ་མང་པོ་ཞེ་དག་རེད། བོད་མིའི་ནང་ལ་ཡང་མཁས་པ་མང་པོ་ཞེ་དག་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་སིའི་མཐོ་སོབ་ཁག་
ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དང་། རྒྱལ་སིའི་ངོས་ལེན་ཡོད་བསད་པའི་དུས་དེབ་བིས ་མྱོང་མཁན། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་རྒྱལ་སིའི་
ནང་ལ་སོབ་སྟོན་གནང་བསད་མཁན་དེ་འད་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོ་ཡིན་ནའང་ཟུར་དུ་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་འཚོགས་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཛ་དག་གསུང་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་ཛ་དག་ལ་གཞིར་བཅོལ་བའི་ཐོག་
ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་། སྐབས་སྐབས་སུ་ང་རང་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས། དུས་ཚོད་གཏོང་
སྟངས་ནུས་པ་སྤུང་ས་མང་ཆེ་བ་དེ་ཉིན་རེའི་འཚོ་བ་དང་བདེ་སྡུག་དག་ལ་སྤུང་ཡོང་དུས། འཐབ་རོད་ཀི་ངོ་བོ་ལ་ང་རང་ཚོས་
ནུས་པ་སྤུང་མ་ཐུབ་པར་མང་པོ་ཞིག་འཐུས་ཤོར་ཡོད་པ་དེ་འད་ཡོང་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཕག་ལས་གནང་
གི་ཡོད་པའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཐབ་རོད་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་། བསམ་བོ་ཡིན་ནའང་
རེད། དཔལ་འབོར་ཡིན་ནའང་རེད། ནུས་པ་ཡིན་ནའང་རེད་ཆ་ཚང་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་སྤུང་དགོས་ས་དེ་ འཐབ་རོད་རེད་བསམ་
གི་འདུག གལ་སིད་འདི་གཅིག་འགྲུབ་པ་ཡིན་ན་མ་འོངས་བའི་བདེ་སྡུག་ཡིན་ནའང་རེད། བདེན་དོན་ཡིན་ནའང་རེད། བདེ་
འཇགས་ཡིན་ནའང་རེད་ག་རེ་ཡིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འབྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་གི་
འདུག གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་གནང་སོང་། བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ཐོག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ད་ལྟ་མདུན་
བསྐྱོད་གནང་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་འད་བོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་སིའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་གདོང་ལེན་བེད་པའི་
སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གཉིས་དཀའ་ངལ་ཡོད་དུས་ཐབས་ཤེས་རིམ་པ་མི་འད་བ་མང་པོ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།
ཤེས་ཡོན་པ་དང་མཁས་པ་སོགས་ཀི་སང་ནས་་ཐབས་ཤེས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་མི་རིགས་དེ་དང་
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འབེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་ས་ཁག་ཅིག་གི་ཐོག་ནས་ཀང་ཕར་ལུང་པ་ལ་འབེལ་བ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དབིན་སྐད་སང་ནས་ཞུས་
ན་ Multitrack diplomacy དེ ་ འད་གནང་བའི ་ ལམ་དང་ལུགས་སོ ལ ་ཤུགས་ཆེ ན ་པོ ་ ཞི ག ་འདུག རྒྱ་ནག་གི ས ་ས་
མཚམས་སོ་བརྒྱབ་ཏེ་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་འགོ་མི་ཐུབ་པ་དེ་འད་རེད་མི་འདུག་འགོ་དང་འགོ་བཞིན་པ་རེད་འདུག དེ་འད་
ཡིན་དུས་དེ་འདའི་གོ་སྐབས་ཀི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོས་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་ཀི་ཡོད་
ནའང་རེད། ཡང་མིན་ན་རྒྱ་ནག་རང་ལ་ཕེབས་མཁན་ཚོ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཐབས་ལམ་
ཞིག་གང་མྱུར་གིས་བཙལ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དན་གི་འདུག ད་ལྟའི་ཆར་འགག་བསད་འདུག་ཅེས་ཚང་མས་སྒུག་
བསད་ཡོད་པ་འད་པོ་ཞིག་འདུག སིར་བཏང་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་རེད་དོན་གཅོད་ཁག་རེད་ཕག་ལས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།
རྒྱ་རིགས་དང་བོད་རིགས་འབེལ་ཡོད་ཚོ ་ལ་འབེལ་བ་གནང་གི་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ཡིན་ནའང་། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཐོག་མཐའ་བར་
གསུམ་ནས་གོ་སྐབས་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་དམ་འཛིན་བས་ཏེ་མདུན་སྐྱོད་བེད་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གི ་
གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟི་ཚེ་རིང་པོ་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟི་ཚེ་རིང་པོ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་བདུན་པ་ཚང་མ་ལ་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེའི་སང་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པ་འད་པོ་ཞིག་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཡི་གེ་འདི་སི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀིས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་རེད། སིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཁུར་ནས་བསམས་ཕེབས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། ཕག་
སེལ་སི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུང་བའི་སྐབས་སུ་ནང་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་གསུངས་པ་རེ ད། དེའི་ནང་ནས་ང་རང་དན་པ་དེ་ཚིག་
ཁ་ཤས་ཤིག་ལྷག་སོང་སྙམ། དེ་འད་ཡིན་དུས་ཚིག་མང་པོ་ཞུ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ཚིག་ཉུང་ཉུང་ཞིག་གི་ནང་ལ་སོམ་ཞིག་
བརྒྱབ་ན་བསམ་སོང་། ད་ལྟར་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཆགས་ཏེ། གཞིས་བཞུགས་བོད་ནང་གི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་
དཔའ་མོ་དག་གིས་སོ་སོས་རང་ལུས་མེ་མཆོད་གནང་བའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟར་ཤེས་རོགས་
ར་སོད་བྱུང་བ་དེ་ ༡༤༣ ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སིར་བཏང་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་མངོན་འདོད་ཀི་ཞལ་ཆེམས་ཀི་ཡི་གེ་
ཡོད་དང་ཡོད་བཞིན་རེད་དེ། གཙོ་བོ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའི་ཐུན་མོང་གི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་དེ་གང་འད་རེད་ཟེར་ན།
དང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་དེ་ལ་ངོ་རྒོལ་བེད་ཀི་ཡོད་ཅེས་ཕུགས་ཀི་དགོངས་དོན་དེ་ལ་བབས་བསད་
ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དང་བདེན་མ་ཡིན་པ་ཟེར་དུས་ག་རེ་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ད་ལྟ་ཡོད་བསད་པའི་རྒྱ་ནག་མི་
མང་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མི་མང་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་དེ་ཚོ་ཡིག་ཐོག་ལ་
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ཡོད་པ་རེད་དེ། ལག་ལེན་བསྟར་གི་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་མི་མང་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་མི་མང་འཐུས་མི་
ཚོགས་ཆེན་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་པའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་ལུགས་
དད་པ་རང་མོས། ལྷག་དོན་དུ་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་སང་ལ་སིད་བྱུས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་ཚོ་ལག་བསྟར་བེད་དགོས་ཀི་
འདུག རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འོག་ལ་ཡོད་པའི་མི་འབོར་དུང་ཕྱུར་བཅུ་གསུམ་དེ་ལ་ཕག་ལས་ག་རེ་གནང་
བ་ཡིན་ནའང་། འད་འད་གནང་དགོས་ཀི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་མི་ཡིན་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད་བ། ཁིམས་དེ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་ཡིན་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འོག་ལ་ཡོད་པའི་མི་
རིགས་ལྔ་བཅུ་ལྔ་དྲུག་བོ་དེ་དག་ལ་འད་འད་བེད་དགོས་ཀི་འདུག དེ་ག་ནང་བཞིན་ཁིམས་ཀི་ནང་ལ་གསལ་བསད་ཡོད་པའི་
ཐོབ་ཐང་དེ་ཚོ་རག་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཁོང་རྣམ་པས་འབོད་ཚིག་ཐུགས་མཐུན་བསད་ཡོད་པ་དེ་དེ་རེད། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་
སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འགོ་ཁིད་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་ཞིབ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་ང་རང་ཚོས་གོས་ཆོད་
ནང་ལ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སིད་ཀི་རྒྱ་ནག་མི་མང་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ཐེ་ཇུས་གནང་
ཡོད་པའི་བཟོ་འད་པོ་ཞིག་གསལ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་ཞིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། སྔོན་
མའི་རྒྱ་ནག་གི་གནས་སྟངས་དང་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་གནས་སྟངས་གཉི ས་ར་བ་ནས་འད་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྔོན་མ་རྒྱ་ནག་གི་
རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་པོ་དེ་ཚོའི་ནང་ཆོས་ཡོད་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོ་ནང་ཆོས་མེད་མཁན་གི་
རྒྱལ་ཁབ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ཆོས་མེད་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་གིས་ཆོས་ཡོད་མཁན་གི་ལོ་རྒྱུས་དེ་
ཚོ་མར་བགང་ཡོང་བ་ཡིན་ན། སོ་སོའ ་ི རང་ཚིག་སྔ་ཕི་འགལ་བ་འགོ་བའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་
མིན་ན་ཆོས་མེད་མཁན་གི་སིད་གཞུང་དེར་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ཆོས་ཡོད་མཁན་གི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་ཏེ་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་དེ་
ཚོ་ལུང་འདེན་བས་པ་ཡིན་ན་འད་ཆགས་པོ་ཞིག་ཡོད་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོ གས། ཆོས་མེད་རིང་ལུགས་ཀིས་དེ་འད་ལབ་པ་ཡིན་ན་
རང་ཚིག་སྔ་ཕི་འགལ་བ་རེད། དེ་བཞིན་ཕག་སེལ་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་ཛ་དག་གསུང་ན་ཡང་། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་སྤྲུལ་སྐུ་
འཚོལ་གཤེར་གི་མ་ལག་གི་ད་རྒྱ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཛ་དག་ཅི་ཡིན་ས་མ་རེད། དེའི་རྒྱབ་ལོངས་དེ་ཧོང་ཀོང་ནས་གོག་བརན་འཁབ་
སྟོན་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་བ་མ་འཁབས་ཏེ་ཟང་ངེ་ཟིང་ངེ་བྱུང་ནས་བོད་ནང་དུ་གཞུང་འབེལ་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་དེ་རེད་
ཟེར་ནས། སྤྲུལ་སྐུ་དེ་དག་གི་མིང་བཞག་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་ངའི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་བས་ན་ཛ་དག་པོ་ཞིག་ཡིན་ས་རེད་དན་
སོང་།
དེ་ནས་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་བཞི་པའི་ནང་ལ་གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྐོར་དེ་ གསུང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་བོད་མི་
མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སིད་བྱུས་ཡོད་ན་མེད་ན་དེ་གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གིས་བོད་དོན་བདེན་
མཐའ་གསལ་རྒྱུ་དེ་རེད། གཉིས་ཕན་བཤད་པ་དེ་ང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་དེ་ཐུགས་བསྐྱེད་ཅིག་རེད།
ཆབ་སིད་དེས་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀར་ཕན་པར་ཤོག་ཅེས་པ་ཐུགས་བསྐྱེད་རེད། དམིགས་ཡུལ་ངོ་མ་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་
དོན་མཚུངས་པའི་རང་སིད་རང་སྐྱོང་དགོས་ཞེས་པའི་མངོན་འདོད་ངོ་མ་དེ་རེད། ད་བར་དུ་ང་ཚོའི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་
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ཚོའི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་བརྒྱུད་ནས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་གསལ་བཤད་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་བས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་རང་ལ་
དེ་ཐག་གཅོད་བེད་པའི་སོབ་པ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཕར་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་ང་ཚོས་དེའི་
ཐོག་ལ་ཐབས་ཤེས་དང་འབད་བརོན་བེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་དན་གི་འདུག དཔེར་ན་སན་གཅིག་ཡིན་ནའང་
དེར་སྦྱོར་སོ་ནས་ནུས་པ་འད་མིན་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་མངོན་འདོད་དེ་བཀའ་ཤག་གོང་མིའི་འདོད་པ་བཞིན་བོད་རིགས་
ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སིད་རང་སྐྱོང་ཡོངས་ཐབས་ཀི་བསམ་ཚུལ་དང་འགེལ་བརོད་དེ་རེད། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་
གིས་དེ་རང་ཡིན། འདི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་སྔ་རེས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབས་པའི་དགོངས་དོན་རེད།
དེར་འགྱུར་བ་མེད་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ། གྲུབ་འབས་འཐོན་རྒྱུར་ཐབས་ལམ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཐབས་ལམ་དེ་
དག་འཚོལ་ནས་བེད་སོད་བེད་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། ང་ཚོས་སྔོན་མ་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཐད་ཀར་བས་ནས་ཡིག་ཆ་འཕུལ་ཚར་བ་རེད། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཚོགས་འདུ་དེ་ལོ་རེར་
ཐེངས་གཉིས་ཙམ་འཚོགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་ཚོའི་ཁིམས་དང་སིག་གཞིར་འགྱུར་བ་འགོ་འདུག་དང་མི་
འདུག སྔོན་མ་བཤད་པ་དེ་དག་འགྱུར་བ་སོང་འདུག་དང་མི་འདུག ཁོ་ཚོའི་ཁིམས་དང་སིག་གཞིར་འགྱུར་བ་འགོ་ཡི་ཡོད་ན་ང་
ཚོས་ཀང་རྔ་ལ་དཔག་པའི་འཆམ་བརྒྱབ་སྟེ་ཡང་བསྐྱར་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
བཞིན་ང་རང་ཚོའི་མངོན་འདོད་དེ་ རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མི་མང་ལ་ཕར་གསུང་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། མཚམས་
རེར་ང་ཚོ་གུ་ཡངས་དག་ནས་རྒྱ་རིགས་བྱུང་ཚད་ལ་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཞེས་གལ་ཆེན་པོར་བརི་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་
བརྒྱུད་ལམ་དེ་དག་མི་མཐོ་མི་དམའ་བ་ང་ཚོའི་མངོན་འདོད་ངོ་མའམ་དེ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ལན་བསྐྱལ་ས་རེད་དན་ནས་ལན་གསུང་
དགོས་ཀི་རེད་མ་གཏོགས། མི་མཐོང་ཚད་ལ་ལག་པ་སད་ནས་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཟེར་ནས་ང་ཚོའི་མངོན་འདོད་དེ་བཤད་པ་ཡིན་
ན། ང་ཚོའི་མངོན་འདོད་དེ་མཐོ་བ་ནས་མར་དམའ་བར་ལབ་ནས་བར་ལན་ཏག་ཏག་ཅིག་འཕྲོད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་དན་གི་འདུག ང་
ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་སོད་མཁན་དེ་རྒྱ་ནག་མི་ དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་དུས་དེ་སངས་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབེལ་བ་བས་ནས་སངས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སྟོང་དགོས་ཀི་རེད།
ཕག་སེལ་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གིས་ང་ཚོར་ཡ་ལན་མི་བེད་པའི་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་ཀི་འདུག ཡ་ལན་བ་རྒྱུ་ང་
ཚོས་བཟོ་དགོས་ཀི་རེད་ལ། ང་ཚོར་ནུས་པ་ཡོད་དགོས་ཀི་རེད། ནུས་པ་གང་འད་ཞིག་ཡོད་དགོས་ཀི་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོ་བོད་མི་
ཞིག་ཡིན་པ་ནས་བཟུང་བོད་དོན་སྐོར་ལ་འབད་བརོན་དང་ཐུགས་བསམ་མ་གཏོང་མཁན་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་
འབད་བརོན་དང་ཐབས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། མ་འད་བ་ཚང་མར་གུས་ཞབས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་དགོས་པ་དེ་བོད་བསྟན་པ་
ཆབ་སིད་ཀི་ཆེད་དུ་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སྟོང་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས་གང་ཟག་སེར་གི་འཚོ་བའི་བདེ་སྔུག་ཞུ་ཡི་ཡོད་མ་རེད ། ང་
རང་ཚོ་བོད་པ་ནང་ཁུལ་ནས་ཆབ་སི ད་ཀི་ལྟ་གྲུབ་འད་མིན་དེ ་དག་ལ་ཚང་མས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་དང་
དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་ག་རེ་ཡོད་ནའང་། ཚང་མས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ཡིན་ན་ཕོགས་ཡོངས་ནས་
ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སྟོང་གི་ནུས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་རེད་མ་གཏོགས། ནང་ཁུལ་དུ་ཁ་ཤས་མཚོན་གཞི་དཀར་པོ་དང་ཁ་ཤས་
105

ནག་པོ་བཟོ་བའི་འབད་བརོན་བེད་སོད་པ་ཡིན་ན། དེས་ང་ཚོའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དེའང་བརླགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཕི་རྒྱལ་བོད་
དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དེ་དག་ལ་འབེལ་བ་བེད་དགོས་པ་དེ་ཡིན་དང་ཡིན། གནད་འགག་ཁ་ཤས་ཤིག་ང་ཚོ་དང་འབེལ་བ་
ཡོད་པ་རེད་ལ། གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤིག་ཁོ་ཚོ་དང་ཡང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་།
མང་གཙོ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཁོ་ཚོས་སོལ་གཏོད་པ་རེད། དེའང་འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་དེ་ལྟ་བུ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་
བཤད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཁོ་ཚོ་གཅིག་པུའི་ཆེད་ཡིན་པར་བཤད་མེད་པ། དེ་བར་དུ་ཁོ་ཚོས་བཤད་པ་དེ་དག་གིས་ང་ཚོར་
རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་སང་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཐོག་ནས་ཕི་ལ་འབེལ་བ་དང་ནང་ལ་
ཐུགས་མཐུན་བེད་དགོས་ཀི་རེད་དན་གི་ཡོད། ལྷག་ཏུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སི་གཉིས་ཀི་འོས་བསྔུ་སྐོར་
ལ་མ་བཤད་ན་གསུངས་རེད། ངས་དེའི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མིན། ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་ད་ལོ་འད་ཡིན་ན་དངོས་གནས་བས་ན་
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་འདིར་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་འོས་བསྔུ་སྐབས་ཆབ་སིད་ཚོགས་པས་གནང་བ་
ནང་བཞིན་གནང་སོང་བ། སྐབས་དེ་དུས་ནུས་པ་ཡོད་མཁན་དང་འགོ་སོང་གཏོང་ཐུབ་མཁན། ཡར་མར་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་ཐུབ་
མཁན་མང་པོ་འདུག ནང་ལ་དེ་འད་བེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཕི་ལ་དེ་འད་བེད་མི་ཐུབ་པ་ག་རེ་ཡོད་རེད། ཁ་སྐོར་ས་དང་ནུས་པ་
སྤུངས་ས་དེ་ནོར ་བ་རེད། ནུས་པ་ཡོད་ན་ཁ་ཕར་སྐོར་དགོས་པ་རེ ད། ལྷ་བ་མ་མན་ཆད་བེད་སོད་གཏོང་རེས ་བས་ནས་
མཚམས་རེ་ཡར་དང་མཚམས་རེར་མ་རེད་ཅེས་དེ་འད་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོར་གནས་སྐབས་ཁེ་ཕམ་ཡོང་སིད་ཀི་རེད་དེ་
མ་འོངས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སིད་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་རེད། ཆུ་འགོ་ན་ཟམ་པ་ལྷག་དགོས་ཀི་རེད། སོང་ཙང་འོས་བསྔུ་
དེ་ལོ་ལྔ་རེའི་མཚམས་ནས་རེ་རེ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དེ་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་སོད་
དགོས་ཀི་རེད། སོང་ཙང་ཚང་མས་གནས་སྐབས་ལས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་སར་བསམ་བོ་བཏང་ནས་དགོངས་པ་ཆེར་བཞེས་ཐུབ་
ན་ཡག་པོ་འདུག སོང་ཙང་ནུས་པ་ཡོད་མཁན་དེ་དག་གིས་ཁ་ཕར་ཕི་ལ་བསྐོར་རོགས་གིས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་དང་སགས་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག །གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེས་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའི་ཐོག་
ལ་ར་བའི་སོ་སོའ ་ི བསམ་ཚུལ་དེ་མ་ཞུས་ན་དན་སོང། ཡིན་ནའང་དེ་རིང་འདིར་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་མང་པོས་གསུངས་པའི་
འཕྲོས་ལས་ཆ་ཤས་ཤིག་ལེན་དགོས་བྱུང་སོང། ར་བའི་སོ་སོ་ཡིན་ན་ནམ་རྒྱུན་ནས་གོས་ཚོགས་ག་དུས་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་
གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་ང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་ བགོ་གེང་བེད་སའི་སིངས་ཆ་གལ་ཆེ་
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ཤོས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད། དེ་དང་མར་འབེལ་ནས་ང་ཚོ་མང་ཆེ་བ་ད་ལྟ་སྔོན་རིས་དང་སི་ཟླ་དགུ་པའི་གོས་ཚོགས་
ཡིན་ན་ལས་བསོམས་རང་རང་གི་ཐོག་ལ་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་དུས་ང་ཚོས་དོ་སང་བེད་སའི་གོས་ཚོགས་ཀི་དུས་ཚོད་གསུམ་
ཆ་གཉིས་འད་པོ་དེ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་གི་ལས་དོན་གི་ཐོག་ལ་འགོ་བསད་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་ཀི་བསོམས་
འད་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་ལོ་རེ་རེར་ཐེངས་མ་གཉིས་
གནང་སྟེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་བེད་ལུགས་བེད་སྟངས་དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཇི་ལྟར་བེད་དགོས་རེད། དེ་བེད་སྟངས་དེ་
ང་ཚོའི་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཛ་དག་ཆེན་པོ་རེད། བཙོན་རྭ་ལྟ་བུ་རེད་ཅེས་འདིའི་ནང་དུ་ཡི་གེ་བིས་པ་དང་གོས་ཆོད་
དོན་ཚན་ལྔ་དེ་ཚང་མས་བསྐྱར་བཤད་ཡང་བཤད་བས་སྟེ་སྐོར་བ་བསྐོར་ནས་བསད་པ་ཡིན་ན། དེ་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་
མཉམ་སྐྱེད་ཅིག་མཚོན་གི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ཁ་ཚུར་བསྐོར་ཏེ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དེ་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་
པ་རེད། ང་རང་ཚོས་སོ་སོའ ་ི བེད་སྟངས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་བས་ཏེ་ཡར་རྒྱས་གང་འད་ཞིག་གཏོང་དགོས་ས་རེད། འགྱུར་བ་
གང་འད་ཞིག་གཏོང་དགོས་ས་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་གོམ་པ་ཞིག་སོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དེ་ལེགས་པ་ཆགས་ས་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་
བསམ་བོ་བཏང་དགོས་པ་དེ་ང་རང་གི ་ངོས་ནས་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་ཡོད། ཡང་དེའི་ཐོག་ལ་སོས་པ་ཡིན་ན་གནས་སྟངས་
མང་པོ་ཞིག་ལ་འགིག་དང་མ་འགིག་ཚང་མ་གེང་དགོས་ཀི་ཡོད་དུས། ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་དང་མ་བསད་སང་ལ་ཚད་ཟིན་མ་
ཤེས་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། ད་ལན་ཡིན་ན་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་མ་ཤེས ་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ཡང་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་གི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
གཉིས་པ་དེར་ཡར་ལངས་པའི་ཞོར་ལ་ང་ཚོའི་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ལྔ་ཡོད་པའི་ནང་ལ་དངོས་གནས་ཟླ་བ་དྲུག་གི་ནང་
དུ་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་གང་བྱུང་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དེ་དག་ཤོག་ལྷེ་གསུམ་དང་ཕེད་ཀའི་ནང་དུ་བིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བསྐྱར་
འདོན་མི་དགོས་པ་རེད། གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ལྔ་དེ་ང་ཚོའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་གོས་ཆོད་ཀི་ག་དུས་འཁོད་པ་ཡིན་ནའང་
ང་ཚོས་རག་པར་གནང་བསད་པ་དེ་རེད། དང་པོ་དེ་ལ་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་ཚང་མ་གོད་གོལ་གཏོང་དགོས་ཟེར་བ་དང་། གཉིས་
པ་དེ་སྐུའི་ཡང་སིད་སྐོར་ལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཇུས་ཏོག་མེ ད་ཟེར་བ། གསུམ་པ་དེ་ལ་མི་རིགས་དབེ་འབེད་ཀི ་སིད་བྱུས་དེ་མཚམས་
འཇོག་བས་ཏེ་སིད་བྱུས་ཡང་དག་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་པ། བཞི་པ་དེར་དབུ་མའི་ལམ་བརྒྱུད་དེ་འབེལ་མོལ ་བསྐྱར་གསོ་བ་
དགོས། མཐའ་མ་དེར་རྒྱལ་སིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཚོའི་རོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་བོད་དུ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་ང་ཚོའི་བོ་ལ་ཟིན་
ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ལྔ་དེ་དག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་དོན་ཚན་ལྔ་དེ་དག་བསྐྱར་དུ་ཡང་དུ་ཞུ་བསད་པ་དེས་
གྲུབ་འབས་ཡག་པོ་ཞིག་ཐོན་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་རྒྱུ་ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས། ངས་གྲུབ་འབས་ཆེན་པོ་
ཞིག་ཐོན་པ་མཐོང་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་བོད་ནང་དུ་ཛ་དག་གནས་སྟངས་རང་ལུས་མེར་སེག་
དང་དེ་བཞིན་བཙོན་འོག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བཞིན་པའི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་རྣམས་ཀི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་དོན་ཚན་འདི་བིས ་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། རང་ལུས་མེར་བསེགས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་དེ་རིང་ང་ཚོས་བགོ་གེང་ཞིག་བཟོས་ཡོང་དུས་ང་ཚོ་ཚང་མས་དེ་
ལ་གྲུབ་འབས་ཤིག་ཐོན་གི་ཡོད་མེད་དང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་ལས་འགུལ་དེ་མཚམས་འཇོག་བེད་རྒྱུའི་ བཟོ་བཅོས་
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གོས་ཆོད་ཅིག་དགོས་རྒྱུའི་གེང་མོལ་དེ་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་རེད། ངས་བསམས་པར་སྔོན་མའང་ཞུས་ཡོད། བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་
མེར་བསེགས་ཀི་ལས་འགུལ་བྱུང་བསད་པ་དེ་བོད་ནང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགུལ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ནའང་འགིག་གི་ཡོད་པ་
རེད། གལ་ཆེ་ཤོས་ཀི་བྱུང་སའི་རེན་གཙོ་བོ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྡུག་རྩུབ་ཀི་སིད་བྱུས་ཤིག་གི་འོག་ཏུ་བོད་ནང་གི་ཆོས་དང་
སྐད་ཡིག རིག་གཞུང། མི་རིགས་ཀི་ངོ་བོ་དང་བཅས་པའི་ར་མེད་གཏོང་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་ཤིག་གི་འོག་ཏུ་བོད་མི་ཚོས་དེའི་ཐོག་
ལ་སོ་སོའ ་ི གཅེས་པའི་ལུས་སོག་དེ་བོས་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་སོ་སོའ ་ི བོད་མི་རིགས་ཀི་ངོ་བོ་དེ་བརླག་གཏོང་གི་མིན་ཟེར་བའི་
ལས་འགུལ་དེ་སེལ་བ་དེ་ལ། གལ་སིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་ཀི་སིད་བྱུས་དེ་འགྱུར་བ་མི་འགོ་བ་ཡིན་ན་ལས་འགུལ་དེ་
མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་བསད་རྒྱུ་ཞིག་དང་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ལ་དེ་ངོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་དེ་མཚམས་འཇོག་
བེད་དགོས་ཞེས་བཤད་རྒྱུ་དང་། གོས་ཆོད་འཇོག་རྒྱུ། ང་ཚོས་གེང་རྒྱུ་དེ་ཚོ་གང་འད་བས་ནས་ཡོང་གི་རེད་དམ། ངས་སྔོན་མ་
དཔེ་དང་བཅས་པ་ཞུས་མྱོང། སྟོབས་ཆེ་བའི་མི་ཚང་ཞིག་གིས་སྟོབས་ཆུང་བའི་མི་ཚང་ཞིག་ལ་བཙན་འཛུལ་བས་ཏེ་མི་ཚང་
དེའི་ནང་གི་ཕ་མ་ཚང་མ་ཕི་ལོག་ཏུ་ཕུད་། མི་ཚང་ནང་གི་རྒྱུ་ནོར་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་འཕྲོག དེ་བཞིན་མི་ཚང་དེའི་ནང་གི་བུད་
མེད་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་ལ་བཙན་གཡེམ་མནར་གཅོད་བས་ཏེ་བཟོད་མ་ཐུབ་པ་བཟོས། ཕི་ལོག་ཏུ་ཕུད་བཞག་པའི་ཕ་མ་དང་
བཅས་པས་འཛམ་བུ་གིང་ལ་འབོད་སྐུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གི་ལས་འགུལ་ག་ཚོད་སེལ་བ་ཡིན་ནའང་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་ནས་ད་ལྟ་
དཀའ་ངལ་འོག་ཏུ་མྱང་སོད ་མཁན་དེ་ཚོས་མཐའ་མ་སོ་སོའ ་ི སོག་ཀང་འབུལ་དགོས་པའི་མཚམས་སུ་སེབས། དེར་ང་རང་
ཚོས་ཕར་སྐྱོན་འཛུགས་བེད་དགོས་ས་དེ་ གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་ནང་ཚང་དེ་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་བེད་དགོས་རེད་དམ། ཡང་ན་
དཀའ་ངལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་འོག་ལ་བསད་མ་ཐུབ་པར་སོ་སོའ ་ི སོག་ཡན་ཆད་འབུལ་དགོས་པ་དེ་ཚོའི་བེད་སྟངས་གི་ཐོག་
ལ་འགིག་འདུག་དང་མི་འདུག་གི་དཔྱད་ཞིབ་བེད་སྟངས་དེ་ང་ཚོ་འཛམ་བུ་གིང་གི་འགོ་སྟངས་དེ་ནོར་བ་རེད་དན་གི་འདུག ང་
ཚོ་གོས་ཚོགས་འདིས་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་ཀི་ཐོག་ལ་ཁ་ཤས་ཀི་ནོར་བའི་ཚོར་བ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག གལ་སིད་ཕ་རོལ་
གིས་དེ་འདའི་ཐོག་ལ་གོ་བ་ལེན་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། འགེལ་བཤད་རྒྱབ་དགོས་པ་དེ་ ང་རང་ཚོའི་འགན་རེད་བསམ་གི་འདུག
ང་ཚོས་རང་ལུས་མེ ར་བསེགས་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་རེན་དང་གནས་སྟངས་དེ་དག་ཕར་ཕོགས་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་མ་
ཐུབ་པའི་རེན་གི་རེད་མ་གཏོགས། རང་ལུས་མེ་བསེགས་གཏོ ང་མཁན་ཁོ་ཚོ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་དན་གི་
འདུག ངས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་དེ་ཙམ་གི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།
གཉིས་པ་དེར་རྒྱ་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་རེད། སིད་བྱུས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། མི་
རིགས་དབེ་འབེད། མི་རིགས་ར་མེད་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་བཤད་བཤད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོས་གོང་དུ་བཤད་
བསད་པའི་ནང་ནས་མང་བ་གཅིག་སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་སིད་ཀི་ འཚོལ་བཤེར་མ་ལག་གི་ཐོག་ལ་ག་རེ་བེད་དགོས་པ་དང་། ༢༠༠༧
ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཏོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་བེད་ཕོགས་ཀི་སོལ་ཡིག་ཐོག་ལ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། ངས་ཞུ་དོན་དེ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་ཀི་འཚོལ་བཤེར་མ་ལག་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་ད་རྒྱ་ཞིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད།
དེ་ཡོང་སའི་རེན་ར་གཙོ་བོ་དེ་དེང་སང་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་རྫུན་མ་མང་པོ་ཞིག་ཐོན་པ་རེད། དོན་པ་དེའི་ནང་ལ་རྒྱུ་རེན་མང་
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པོ་ཞིག་ནི་ང་ཚོ་བོད་པའང་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་བ་མའམ་རྒྱ་བ་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་
ན་རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་ལ་དཔལ་འབོར་དེ་ཡར་རྒྱས་ཡག་པོ་ཕིན། དཔལ་འབོར་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོའི་ནང་སེམས་ཀི་དད་པ་སྟོང་པ་
ཆགས་ཡོང་དུས། སྤྲུལ་སྐུ་མང་པོ་ཞིག་བསྟེན་དགོས་པའི་ གནས་སྟངས་དེའི་འོག་ནས་བ་མ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་རྫུན་མ་མང་པོ་ཞིག་
བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ་རེད། དོན་དག་གལ་ཆེ་ཤོས་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་ཤིག་གི་ཐོག་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་
སིད་ཀི་དཔང་ཡིག་ཟེར་བ་དང་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་གཏན་ཕེབས་བཟོ་མཁན་གི་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་འགྱུར་ལྷན་ཁང་དང་ཆོས་
ལུགས་ལས་དོན་ལས་ཁང་དེ་ཚོའི་སིད་བྱུས་ཤིག་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་མང་པོ་ཞིག་འགོ་སའི་ཁོར་ཡུག་
ཅིག་ཆགས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་དེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་གི་རྒྱ་མི་ཚོས་ཁུངས་དང་
ལམ་ལུགས་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་འད་མིན་ངོས་འཛིན་བས་པའི་སོལ་ཞིག་དར་བ་རེད། གནད་དོན་དེ་
ཡོང་བའི་རེས་སུ་རྒྱ་ནག་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ལྷན་ཁང་ཡིན་ནའང་འད། རྒྱ་ནག་ཆོས་ལུགས་ལྷན་ཁང་ཡིན་ནའང་འད།
ཁ་ཚུར་བསྐོར་ཏེ་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་དེ་འད་བས་ཡོད་ལུགས་དང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བྱུས་ཐོག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་མ་བས་པར་
བོད་ནང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་དངུལ་མང་པོ་བངས་སྟེ། ཏཱ་ལའི་ཁ་བལ་རིང་ལུགས་པ་མཉམ་དུ་ཁ་བལ་གི་
ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞིག་སེལ་ལུགས་བཟོས་ཡོང་དུས། སྤྲུལ་སྐུ་དངོས་གནས་གང་འད་ཡིན་མིན་གི་ཐོག་ལ་ད་རྒྱ་ཞིག་བཟོས་
པ་རེད། ད་རྒྱ་དེ་བཟོས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་ཁོ་ཚོས་དོན་གནད་གསུམ་བཤད་ཀི་ཡོད་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངོས་ལེན་ཡོད་པ།
ཏ་ལའི་ཁ་བལ་རིང་ལུགས་པའོ་རེས་སུ་མི་འབང་བ། སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་སིད་ཀི་དཔང་ཡིག་ཡོད་པ་གསུམ་རེད། རྒྱ་ནག་ནང་གི་སྤྲུལ་
སྐུ་དངོས་གནས་ག་རེ་ཡིན་མིན་འཚོལ་བཤེར་བས་ཏེ་ཏ་ལའི་བ་མ་ཞེས་བིས་དུས་འཚོལ་བཤེར་མ་ལག་གི་ད་རྒྱ་ནས་ཐོན་གི་
ཡོད་མ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་དོགས་འདི་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འཁྱོག་བཤད་ག་རེ་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
བརོད་ན། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པ་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་རེད། གང་ལགས་ཤེ་ན་དབུས་གཞུང་གི་ཆོག་མཆན་ཡིན་པ་
རེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོའ ་ི སྤྲུལ་སྐུ་ཚོས་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་བེད་རྒྱུའི་སོལ་ཡིག་དེ་དང་ད་ལྟའི་འཚོལ་བཤེར་མ་ལག་གཉིས་
པོ་བསྡུར་བ་ཡིན་ན། ཕོགས་གཅིག་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་རེས་འབང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་སུ་ཞིག་ཀང་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་མིན་བཤད་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། ཡང་ཕོགས་གཅིག་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྔོན་མ་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གིས་ཆོག་མཆན་གནང་མེད་ཙང་ད་ལྟ་ཁས་
ལེན་ཡོད་ལུགས་སོགས་དེ་དག་ཚང་མ་ནང་འགལ་ཆགས་བསད་ཀི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་དེ་ལ་དཔག་པའི་ང་ཚོས་སིད་
བྱུས་ཤིག་འདིང་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་ཀྲུའུ་ཝེན་ཆོན་ཁོ་ཚོས་འཕག་འཚག་ཧ་
ཅང་བརྒྱབ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་རེ་རེད་ཅེ ས་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་རེད། ང་རང་གི་
ངོས་ནས་དེའི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་ཅེས་ཞུས་ན། ར་བའི་གནད་དོན་གང་དང་འབེལ་བའི་གཞུང་གི་ལས་དོན་བེད་
མཁན་དེས་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ལ་ལན་འདེབས་བེད་དགོས་པ་ཞིག་དང་། ལས་དོན་དེ་གྲུབ་འབས་མ་སོན་པ་ཡིན་ན་དེའི་རྒྱུ་
རེན་ཤུགས་ཆེན་པོ་དང་། དགག་ལན་རྒྱག་མཁན་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད། དཔེར་ན་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས་སྐོར་རྡུལ་
ཕྲན་མཚོན་ཆ་དང་རྒྱ་ནག་ལྷོ་རྒྱ་མཚོའི་གནས་སྟངས་སོགས་གང་ལ་བལྟས་ནའང་དེ་ལྟར་ཆགས་ཀི་ཡོད། ཀྲུའུ་ཝེན་ཆོན་ལ་
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མཚོན་ན་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ཆབ་སིད་གོས་མོལ་ཁང་གི་ཆོས་ལུགས་དང་མི་རིགས་ལྷན་ཁང་གི་འགོ་འཛིན་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་དང་།
ཁོ་པ་སྔོན་མ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཐེངས་དགུ་ཙམ་བས་པའི་རྒྱ་གཞུང་གིས་སྐུ་ཚབ་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན་དུས། ཕིས་སུ་བོད་རྒྱ་
འབེལ་མོལ་སྐོར་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པའི་ཞྭ་མོ་ཚུར་གཡུག་མཁན་གཙོ་བོ་དེ་ ཀྲོའུ་ཝེན་ཆོན་ཆགས་ཀི་ཡོད་ལ། འཐབ་ཕོགས་
གཅིག་འགྱུར་ལས་ཁུངས་ཀི་སྟངས་འཛིན་འོག་ཡོད་པའི་གཞུང་འབེལ་ད་རྒྱ་ཁག་ཏུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
ལ་མཚན་སད་དང་སྐྱོན་བརོད་བེད་སའི་གཙོ་བོའ ་ི སིངས་ཆ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད། ཁོ་པ་ཚོས་དེ་འད་བེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
གཙོ་བོ་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པ་དེའི་འགན་ཁག་དེ་ཚུར་སོད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་སྐད་ཆ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བཤད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཡོང་
གི་འདུག ཡིན་ནའང་དེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་གཅིག་ག་རེ་མཐོང་དགོས་ཀི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བོད་ནང་གི་དཔོན་རིགས་
མཐོན་པོ་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་པོས་མངོན་གསལ་དོད་པོས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ལ་ཀྲོའུ་ཝེན་ཆོན་དང་རྒྱ་ནག་འཐབ་
ཕོགས་གཅིག་འགྱུར་གི་བེད་སྟངས་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ལས་ཁང་གི་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་ལ་སྐྱོན་
འཛུགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་ཀིས་བས་ཡོད། དེས་ན་ངས་འདི་ནས་ཁོང་ཚོའི་མཚན་མི་འབོད་ནས་ང་
ཚོས་གང་འད་ཞིག་མཐོང་དགོས་ཀི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཁོང་ཚོར་གོ་བུར་དུ་བོ་ཁོག་ཆེན་པོ་ཞིག་སྐྱེས་པ་རེད་དམ་ཡང་ན་
ཀྲོའུ་ཝེན་ཆོན་ཁོ་ཚོས་ཤུགས་ཆེན་པོ་བཤད་པའི་མཉམ་དུ་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་མཐོ་རིམ་དཔོན་གནས་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་གི་
མི་ས་དེ་ཚོས་དགག་བ་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་དེ་བཤད་སའི་ཁོར་ཡུག་གི་ཚད་གང་ཙམ་གི་མཐོན་པོ་སེབས་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་
དགོས་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་བལྟ་དགོས་པ་དེ་ངས་བསམ་ན་གལ་ཆེན་པོ་གཅིག་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་གོང་
དུ་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ལྷ་ས་ནས་ཕེབས་པ་རེད། ཞི་ཅིང་ཧིང་དང་ཐུག་པ་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་
ཆེའི་དགོངས་པ་དང་སིད་བྱུས་དངོས་གནས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཐད་ཀར་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་ལ་བཤད་པ་རེད།
ཡིན་ནའང་ཀྲོའུ་ཝི་ཆུང་དང། རྒྱ་ནག་གི་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་འགྱུར་ལས་ཁང་། བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་ཀི་འགོ་འཁིད་དེ་ཚོ་ཚང་
མས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་ནི་མི་ཁ་བལ་གཏོང་མཁན་ཡིན་ལུགས་ཀི་སིད་བྱུས་ཤིག་ཟིན་བསད་སྟབས། ཕོགས་གཉིས་ཀི་གནས་སྟངས་
གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་བལྟ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག ངས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའི་སྐོར་ལ་དེ་ཙམ་ཞུས་ན་
དན་བྱུང། མཐའ་མ་དེར་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བྱུས་བསྒྱུར་བ་བཏང་དང་མ་བཏང་དང་ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་དང་མི་
ཆགས་དེ་ངས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བྱུས་ལམ་སེང་ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཟེར་ནའང་འད། ༸རྒྱལ་དབང་
རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དེ་ཙམ་གི་གོ་བུར་དུ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ངས་མཐོང་གི་ཡོད་
མ་རེད། ཡིན་ནའང་བེད་ལུགས་བེད་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་རྒྱ་མིས་ང་ཚོར་ཡ་ལན་བེད་དགོས་པའི་ཁོར་ཡུག་དང་སིད་བྱུས་
ཤིག་དགོས་པ་ཡིན་ན་ཐོག་མར་ང་རང་ཚོ་འདི་ཕོགས་ལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་ཟེར་ནའང་འད། ང་རང་ཚོའི་ལས་ཀ་
དེ་ག་དུས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ནན་པོ་དང་ཧ་ཐག་ཐག་ཅིག་བསད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་སེམས་ཤུགས་རེད།
དེ་བཞིན་བོད་གཞིས་བེས་གཉིས་བར་གི་འབེལ་ལམ་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སིའི་ངོ་བོར་འགྱུར་བཞིན་པའི་ང་ཚོ་བོད་ཀི་གནད་
དོན་རེད། དེ་བཞིན་བོད་གཞིས་བེས་གཉིས་ཀིས་བཀུར་དུ་འོས་པའི་དབུ་འཁིད་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོའི་ནུས་པ་
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རོག་རོག་དེ་ཉར་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ངེས་པར་དུ་ང་ཚོར་ཡ་ལན་བས་ཏེ་བོད་ཀི་གནད་དོན་དེ་སེལ་དགོས་
པའི་ཉི་མ་ཞིག་ཤར་གི་རེད། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་སྐྱོན་འཛུགས་དང། དཔེར་ན་ད་ལན་གི་འོས་བསྡུའི་
གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་འགོ་བསད་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཤད་པ་དེ། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཤད་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་
ཡོད་མ་རེད་དེ། ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་གཞུང་འདི་ཐོར་དགོས་པ་དང་གཏོར་དགོས་པ་དེ་ཁོ་རང་ཚོའི་སིད་བྱུས་གཙོ་བོ་
དེ་ཡིན་དུས། ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་འདི་ཡག་པོ་ཆགས་མེད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་མི་སྦར་བ་གང་དེ་འཛམ་བུ་གིང་ལ་ཁ་འཐོར་འགོ་
རྒྱུ་དེ་ང་ཚོར་ནུས་པ་གང་ཡང་ཆགས་ཀི་མ་རེད། ང་ཚོར་ནུས་པ་གང་ཡང་མེད་ན་རྒྱ་མི་གཞུང་གིས་ང་ཚོར་ག་རེ་བེད་ནས་ཡ་
ལན་བེད་དགོས་རེད། སིད་བྱུས་ག་རེ་བས་ནས་འགྱུར་བ་གཏང་དགོས་རེད། བོད་ཀི་སོད་བཅུད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཁོང་
ཚོས་འཛིན་བཟུང་བས་ཚར་བ་རེད།
ད་ལྟ་འདིའི་ནང་དུ་ལགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་བརོད་འདུག ཤིང་ཅང་ནས་བོད་བར་དུ་ལགས་ལམ་གཅིག་བཟོས་ཡོད་
པ་རེད། ཀན་སུ་ནས་བོད་བར་དུ་ལགས་ལམ་གཅིག་བཟོས་འཆར་རེད། ཁིན་ཏུ་ནས་བོད་བར་ལ་ལགས་ལམ་གཅིག་བཟོས་
འཆར་ཡོད། ཡུ་ནན་ནས་ལྷ་ས་བར་དུ་ལགས་ལམ་གཅིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཁིན་ཏུ་ནས་ལྷ་ས་བར་ཆུ་ཚོད་
བརྒྱད་ནང་ཁུལ་སེབས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ད་ལྟ་གཞིས་ཀ་རེའི་ལགས་ལམ་དེ་གོ ་མོ་བར་དང་། ད་ལྟའི་སྐྱིད་རོང་
བར་དུ་བཟོ་རྒྱུ་བཅས་ཡོངས་རོགས་བསྐོར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟའི་སིད་སྐྱོང་གི་འོས་བསྡུ་
དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་སྐྱོན་དང་རེན་ངན་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་དེ་
ཚོ་ཚང་མ་སྦས་བཞག་པ་ཡིན་ན་དེ་འགིག་གི་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་དེའི་རེན་མང་པོ་བྱུང་བ་དེ་རེན་ངན་གོགས་ལ་བསྒྱུར་ཏེ་
མ་འོངས་པར་སིད་སྐྱོང་གི་འོས་བསྡུའི་ཁིམས་དང་སིག ་གཞིར་འགྱུར་བ་གང་འད་ཞིག་གཏོང་དགོས་ས་རེད། ད་ལྟ་ནང་བཞིན་
ཆོལ་ཁ་དང་ལུང་ཚན་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ལ་སིད་སྐྱོང་གི་འོས ་མི་བཏང་སྟེ་ལས་འགུལ་སེལ་རེ ས་ཤིག་འགོ་བཞག་པ་ཡིན་ན། མ་
འོངས་པར་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་དེ་ནུས་པ་གཅིག་ཏུ་སིལ་ཐུབ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་འཕྲད་ས་རེད། དེ་མིན་ཆབ་སིད་ཀི་
ཚོགས་པ་ཡོད་མ་རེད་དེ། འོས་ཤོག་སྟོན་ལུགས་སྟོན་སྟངས་ཐོག་ལ་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ཁིམས་དང་
སིག་གཞི་གང་འད་ཞིག་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་འདུག ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའ ་ི འོས་བསྡུའི་འགོ་སྟངས་དེ་གང་འད་འགོ་དགོས་འདུག
དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཡག་པོ་ཞིག་མ་བཞེས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་རོག་ར་གཅིག་ཏུ་སིལ་ཟེར་བ་དེ་ཁའི་འབོད་ས་ཙམ་
ཞིག་ལས་དོན་ལ་གནས་མེད་དུས་ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་བས་ན་དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག ངས་འདིར་འཇོག་
རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ལགས།
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སི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རིང་འདིར་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་བདུན་
པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་དེ་རིང་བོད་མིས་འགན་ཞིག་སད་དེ་སི་འཐུས་ཀི་འགན་མཐའ་མ་འད་པོ་དེ་ཆགས་ཀི་ཡོད།
འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་ནང་ལ་འདིར་རབས་དང་རིམ་པ་ཞུས་བསད་པ་རེད། དེ་རིང་ཡང་འདིར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སྐུ་སོག་ཡོངས་སུ་
བཏང་བའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ ༡༤༣ ཚང་མ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དང་རེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་
ཚོ་སར་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་གཞིས་བེས་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་བར་སོན་འདུན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་
གཞུང་གིས་བཙན་གནོ ན་འོག་ནས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བཞིན་པ་ཚང་མ་ལ་སེམས་འཚབ་དང་མྱུར་དུ་གོད་གོ ལ་ཡོང་བའི་སོན་
འདུན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། གཉིས་པ་དེ་རྒྱ་གར་ནང་ནས་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ཅན་ཞིག་གིས་སྐུ་ལུས་མེར་མཆོད་གནང་བ་རེད།
གནང་བ་དེ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དང་རེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དམིགས་བསལ་མ་འོངས་པའི་ཆར་གཞོན་སྐྱེས་
ཚོས་ཐུགས་སེམས་ཆེན་པོས་རང་ལ་འཁི་བའི་ལས་འགན་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྦྱོང་མཐར་ཕིན་པ་གནང་སྟེ་བོད་ར་དོན་གི་ཆེད་དུ་
ལས་འགུལ་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དེའི་རེས་སུ་བོད་པའི་མི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་འབད་བརོན་གནང་ཐུབ་དགོས་
རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། རང་དབང་དང་ནུས་པ་འད་པོ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས། གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་རང་ལུས་མེ ར་མཆོད་གནང་བའི་
ལམ་ཁ་ལ་མ་ཕེབས་ན་ཞེས་རེ་སྐུལ་ཞིག་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
དེ་ནས་གསུམ་པ་དེ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་དངོས་གནས་ང་ཚོ་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་ཡག་པོ་ཞེ་དག་
འདུག སི་ཚོགས་ད་ལམ་ཁག་ནང་ལ་མཁས་པ་དང་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ་མང་པོ་འདུག དུས་རག་ཏུ་ལམ་སེ ང་ལན་སྐྱོན་ཐུབ་
མཁན་གི་ཤེས་ཡོན་པ་དེ་འད་མང་པོ་ཞིག་ལ་རང་ཉིད་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། དེ་ལ་ཡག་ཉེས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡིན་ནའང་
དེའི་གནས་སྟངས་དང་ཤེས་ཚད་སོགས་བོད་ཀི་ར་དོན་གི་ཆེད་དུ་བེད་སོ ད་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚོར་གྲུབ་འབས་
ཤིག་ཐོན་གི་རེད་བསམ་པའི་རེ་བ་ཞིག་ཞུ་བཞིན་ཡོད། མཁས་པ་དེ་ཚོ་ལ་མ་ཤེས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག དེ་ཚོ་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་
ཞིག་ལ་བེད་སོད་གནང་བ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་ཆེ་སའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་སོགས་ཀི་སང་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་
རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དཔེར་ན་ལོ་སྔོན་མ་རྒྱ་མིས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ ་ི དེབ་དེ་བཏོན་པ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོ་བོད་མི་ག་ཚོད་ཅིག་
གིས་ལན་འདེབས་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། དེ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བོད་མིའི་ཐོག་ཧམ་བཤད་དང་ཁམ་བཤད་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ཡང་ང་ཚོ་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་ནས་ལན་རྒྱག་ཐུབ་
མཁན་གི་མི་ག་ཚོད་ཅིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་འདས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། ད་མ་འོངས་པ་ལ་སོབ་སྦྱོང་དང་
ཤེས་ཡོན་ནུས་པ་སོགས་རང་ཉིད་ལ་ཡོད་པ་བཞིན་བེད་སོད་ཡག་པོ་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ང་དེ་རིང་སི་
འཐུས་མཐའ་མ་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་ཡར་འབོད་སྐུལ་གཙང་མ་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།
དེ་ལ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དང་བངས་ངོས་ནས། ཉིན་རེ་ཉིན་རེར་རང་ཉིད་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་
ངོས་ནས་འགན་ཁུར་ཏེ་བོད་མིའི་ར་དོན་གི་ཆེད་དུ་ཉིན་གཅིག་ལས་མེད་ནའང་ཕག་ལས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། བོད་པ་སུ་
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ཡིན་ནའང་བོད་དོན་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་སྟངས་འད་མིན་ས་ཚོགས་ཤིག་ཡོང་བསད་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་དེའི་སང་ལ་
བོད་མི་སི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་ཀིས་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་དགོས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ལྷག་པར་དུ་རང་དབང་ཡོད་པའི་ཕིའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་ལ་བཞུགས་པའི་བོད་མི་དག་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ལ་གལ་ཆེན་དོན་ཆེན་
དུ་གཟིགས་ཏེ་དགོངས་པ་ཞིག་བཞེས་རོགས་གནང་། ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ཛ་དག་ཛ་དག་ཅེས་གསུང་གི ་ཡོད་པ་རེད།
བོད་ནང་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་
བཞུགས་པའི་བོད་མི་དག་གིས་སེམས་སུ་བཅངས་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ནན་པོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་དེ་རིང་གོས་ཆོད་ལྔ་ཕེབས་གནང་བ་རེད། གོས་ཆོད་ལྔ་པོ་ཡར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་ཕུལ་གནང་བ་དེ་ལ་རེས་
སུ་ཡི་རངས་དང་བསྔགས་བརོད། ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་ལྔའི་ནང་འདི་འད་བས་ཏེ་ཡག་པོ་ཕེབས་གནང་སོང་། དེ་ལ་ངས་སི་འཐུས་
ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚང་མ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག ཡིན་ནའང་དོན་ཚན་བཞི་པའི་ནང་ལ་བོད་
རྒྱ་ཞི་མོལ་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀི་དཀའ་རོག་སེལ་བ་ལ་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ཐོག་ནས་གནང་མ་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚོར་རེ་བ་མེད་པ་འད་པོ ་ཞིག་ང་རང་སེར་གི་ངོས་ནས་མཐོང་གི་འདུག དེ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལས་
ཐོག་པ་ཡིན་ནའང་རེད། གསར་པ་ཕེབས་ཀི་ཡིན་ནའང་རེད། དབུ་མའི་ལས་ཀི་གོ་རོགས་སེལ་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་བོད་
གཉིས་ཀི་བར་ལ་ཞི་མོལ་གི་ཐབས་ལམ་ཡག་པོ་ཞིག་ཐོན་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ལོ་དང་ཟླ་བ། ཉི་མ་སོགས་ག་རེ་འད་ཡིན་ནའང་རེད ། གྲུབ་འབས་ཤིག་ཐོན་ཐུབ་པ་བས་ཏེ་ང་ཚོ་གཞིས་བེས་མཉམ་འཛོམས་
ཡོང་རྒྱུ་དང་། བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ནི་ང་ཚོ་གཞི ས་བེས་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་བའི་གཞི ་ར་ལྟ་བུ་གྱུར་ཡོད་དུས་དེ་ལ་དཔལ་འབོར་
དང་ཤེས་ཡོན། ནུས་པ་དབང་ཆ་སོགས་ག་རེ་ཡིན་ནའང་དེ་ལ་བཏང་སྟེ་འབད་བརོན་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་མཐའ་མ་ལྔ་པ་དེ་རེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞིག་ལོ་རག་པར་བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཕེབས་ཏེ་
འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོ་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཚང་མ་གཅིག་གྱུར་གི་ལྟ་སྟངས་
འཛིན་ཐུབ་པ་ལ་འབད་བརོན་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཁོ་རང་ཚོའི་འདོད་པ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་ང་རང་ཚོར་འཆར་
གཞི་དང་དགོས་དོན་སོགས་གོ་རིམ་ཞིག་བསིགས་ཏེ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞིག་གནང་།
འཆར་གཞི་བཀོད་དེ་ང་ཚོ་མཉམ་འབེལ་གིས་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་གཟུགས་པོ་གཅིག་ལ་ལག་པ་གཉིས་ཀིས་ཤུགས་
བརྒྱབ་པ་ནང་བཞིན་གི་ནུས་ཤུགས་ཤིག་ཐོན་ཐུབ་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་མ་གཏོགས་བོད་
དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་རིམ་གིས་ཡིད་ཐང་ཆད་དེ་མར་ཉུང་དུ་འགོ་བའི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ཡིན་ན་ང་རང་ཚོ་ལ་སྐུ་ངལ་
འཕྲད་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་ང་བང་ཨ་མི་རི་ཁའི་སི་འཐུས་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཨ་མི་རི་ཁའི་
གོས་ཚོགས་ཡིན་ནའང་རེད། ལོ་སྔོན་མ་ཨ་མི་རི་ཁའི་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་མང་པོ་ཞིག་བོད་ནང་ལ་ཞིབ་འཇུག་བེད་དུ་
བཅར་ནས་དེའི་སྙན་ཐོ་དེ་མར་བཏོན་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་རབས་དང་རིམ་པ་བས་ཏེ་བོད་དོན་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་
གནང་བ་རེད། ང་རང་ཁེ་ན་ཊའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོ ར་ཚོགས་པའི་ཕག་ལས་མང་པོ་གནང་སོང་།
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དེ་ཚོ་ལ་ཡང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་སར་ཡང་ཁ་ན་ཊའི་ནང་ལ་ ༢༠༡༥།༡༠ ནང་ལ་འོས་ཤོག་བསྡུས་ཏེ་གཞུང་འཛིན་
གསར་པ་ཞིག་བསེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་བོད་མིའི་གནས་སོད་མང་ཤོས་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སྟེ་གོས་ཚོགས་ཀི་བོད་
དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་སར་ཡང་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་གཙོའི་སྐུ་དབང་བཞེས་ཏེ་ལས་འགུལ་དེ་ཚགས་ཚུད་པོ་སེལ་ཐུབ་
པར་འབད་བརོན་ཞུས་པ་ཡིན། འབད་བརོན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་གིས་ཁོ་རང་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་སྟེ་ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོ་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདས་པའི་ཟླ་བ་གཉིས་རིང་ལ་ཁོ་རང་གིས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གིས་གཙོས་པའི་གོས་ཚོགས་
ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་དང་། མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཁོ་རང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་ལ་འབད་བརོན་གནང་གི་འདུག དེ་ལ་ངས་
སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མི་ཚང་མ་མཉམ་འབེལ་བས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་ལོ་ལྔ་
བཅུ་ལྷག་ཅིག་བཙན་བོལ་ལ་བསད་པ་རེད་དེ་ལོ་མང་པོ་ཞིག་ལ་འདུག་འདོད་ཀི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་མ་རེད། སོང་ཙང་རང་
དབང་ལུང་པ་ན་ཡོད་པའི་བོད་མི་དག་གིས་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ཐུགས་ཁུར་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞེས་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་
ཞིག་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སོན་ལགས།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད། དེ་ནས་
སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀི་འཚོ་བའི་སང་ནས་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། སིར་བཏང་ནས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་མང་པོ་
ཞིག་གིས་གསུངས་གནང་སོང་། ང་རང་ཚོའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དེ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་རེད། དེ་
ལ་ང་ཚོས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་བེས ་སུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་
དག་གིས་འགན་ཁུར་དགོས་རྒྱུ་དེ་རེད། སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀིས་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་མྱོང་ཡོད། ང་
རང་ཚོ་བོད་མི་ནང་ཕན་ཚུན་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་ཀི་ཚོར་བ་ག་ཚོད་ཅིག་ཡོད། ང་ཚོས་འགན་ག་ཚོད་ཅིག་ཁུར་ཐུབ་ཀི་
ཡོད་མེད་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག རྒྱལ་སིའི་ང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མིན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་རྒྱུ་རེད་དེ། དེ་
ལས་ཀང་གལ་ཆེ་བ་དེ་དོན་དངོས་སུ་དགོས་ས་དེ་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་གི་བོད་མི་ཆགས་ཡོད་དུས། བོད་མི་ཚོ་ལ་བོད་མིའི་
གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཡིན་པ་དང་དེ་ང་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་མིན་དེ་གལ་ཆེ་ཆུང་གང་འད་ཞིག་ཡིན་མིན་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་རང་བོད་སི་ཚོགས་དཀྱུས་མ་ནང་ལ་བསད་ཡོད་དུས་བོད་མི་མང་ལ་སེ་ཁིད་མཁན་ཡག་
པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བོད་མི་མང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་རེད། ག་པར་ཁིད་པ་ཡིན་ནའང་འགོ་ཐུབ་མཁན་གི་མི་མང་ཞིག་རེད་
འདུག་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟའི་ཆར་ངས་གནས་སྟངས་ག་རེ་མཐོང་གི་འདུག་ཟེར་ན། སྔོན་མའི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གི་མི་
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རབས་རྒན་པ་ཁག་ཅིག་རིམ་གིས་འདས་འགོ་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་མི་རབས་འདི་འཕེལ་རྒྱས་གང་འཚམ་བྱུང་གི་ཡོད་པ་
རེད་དེ། མི་རབས་རྒན་པ་ཚོ་ནང་བཞིན་གིས་དཀའ་ལས་མྱོང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཆུང་དུས་སྐབས་སུ་སོབ་གྲྭར་འགོ་
བའི་སྐབས་སུ་དགེ་རྒན་ཚོས་སོབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་བེད་དགོས་རེད། ཁྱེད་རང་མ་འོངས་བོད་ཀི་སོན་ར་རེད་ཅེས་པའི་སོབ་གསོ་
འོག་ནས་འཚར་ལོང་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ད་ལྟ་བོད་མི་རིགས་སིའི་ལས་དོན་ཕྲག་ཏུ་ལེན་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དེའང་། མི་རབས་
རྒན་པ་ཚོས་དཀའ་ལས་མྱོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བལྟས་པ་དང་སོབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་དག་གིས་སོབ་གསོ་བ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་རེད།
ད་ལྟ་ང་ལ་སེམས་འཚབ་ག་རེ་འདུག་ཅེ་ན། མ་འོངས་པའི་གཞོན་སྐྱེས་དེ་ཚོར་དེ་ལྟ་བུའི་སོབ་གསོ་ཞིག་སད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་
རེད་དམ་མ་རེད། ངས་བལྟས་ཡོང་བ་ཡིན། དེང་གི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་དེ་ལྟ་བུའི་སོབ་གསོ་ཞིག་མི་འདུག་བསམ་གི་འདུག སོབ་
གྲྭའི་དགེ་རྒན་ཁ་ཤས་ལ་ཡང་བཀའ་མོལ་ཞུས་མྱོང་ཡོད། ང་ཚོའི་སོབ་ཕྲུག་དེ་ཚོར་འདས་པའི་དཀའ་ངལ་གི་ཚོར་བ་དེ་ཤུགས་
ཆེན་པོ་མི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ། ང་ཚོའི་སོབ་གྲྭའི་ནང་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་སོབ་སྟོན ་བེད་ཆོག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་
ཞུས་ཀི་འདུག ངས་དེ་ཆབ་སིད་མ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་མེད་མཁན་ཞིག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་དེ་མི་འབོར ་བའི་ཆེད་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལོ་
རྒྱུས་དེ་མི་རབས་ཕི་མ་དག་ལ་རིས་སོད་དགོས་པ་དེ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དངོས་གནས་མི་རིགས་ཀི་ངོ་བོ་དེ་མར་ངོ་སོད་
བེད་དགོས་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག དེ་བས། ངས་ད་ལྟ་ཛ་དག་པོ་གཅིག་སི་ཚོགས་ནང་དང་མ་འོངས་
བའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་ལ་སོབ་གསོས་མ་འདང་བའི་སྐྱོན་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག ང་ཚོ་དེ་རིང་འདིར་ཚང་མ་འགན་ཡོད་
མཁན་རང་རང་ཡིན་དུས་འགན་ཁུར་ནས་ང་རང་ཚོ་མ་འོངས་པའི་སི་ཚོགས་དེས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འགན་ཁུར་ཐུབ་མཁན་དགོས་
པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་སོབ་གསོའ ་ི ནུས་པ་གོང་མཐོར་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག དེ་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་ག་པར་
འཛུག་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག དེ་དང་འབེལ་ནས་ངས་མྱོང་ཚོར་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ཉེ་བའི་ཆར་
གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གི་སྐབས་སུ་བོད་དོན་ལ་དང་བངས་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་གི་རྒྱ་གར་བ་ཞིག་གིས་བོད་ནང་གི་རྒྱལ་
རབས་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་བསྡུ་རུབ་བེད་འདོད་ཡོད་ཁྱེད་ཀིས་རོགས་པ་བེད་རོགས་གནོངས་ཞེས་གསུངས་སོང་། དེ་ནས་ཁོ་རང་
གིས་ང་ཉེ་ཆར་ར་རམ་ས་ལར་སོང་བ་ཡིན། ཁྱེད་རང་ཚོའི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་སྐབས་སུ་འདི་འད་རེད་ཅེས་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་
སོང་། གང་ལྟར་ངས་བལྟས་ན་དངོས་གནས་དང་གནས་ཁོ་རང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་རེད་བསམ་གི་འདུག ཁྱེད་རང་ཚོའི་
གཞུང་དེ་ད་ལྟའི་ཆར་སིག་འཛུགས་ཤིག་གི་རྣམ་པ་དེ་མཐོང་གི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། གཞུང་ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་རེད། ང་
ཚོ་རྒྱ་གར་ཡིན་ན་མི་རིགས་འད་མིན་ས་ཚོགས་རེད་དེ། ཁྱེད་རང་ཚོ་ཡིན་ན་དེ་འད་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ཁྱེད་རང་ཚོའི་གུ་
ཡངས་པོའ ་ི ཐོག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་སྟེ་བགོ་གེང་བེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་གསུངས་སོང་། དེ་
དུས་ང་ལ་ག་རེ་ཚོར་བ་བསེབས་སོང་ཟེར་ན། ང་ཚོའི་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་དེ་ཚོར་དངོས་གནས་ང་ཚོས་བསམ་གཞིག་དང་
བསྐྱར་ཞིབ་བེད་དགོས་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་བསམ་བྱུང་། ང་ཚོའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་བ་ཡིན་ག་བར་ནོར་འཁྲུལ་
བྱུང་འདུག མ་འོངས་བར་ནོར་འཁྲུལ་མི་ཡོང་བར་ག་རེ་བེད་དགོས་ཀི་འདུག དེ་ནས་ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་ལ་དམིགས་
བསལ་གི་རེ་བ་ཞིག་བསྐྲུན་དགོས ་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོས་འདི་འད་བས་ན་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་
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བསད་པ་ཡིན་ན། གཞོན་སྐྱེས་དེ་ཚོ་ལས་འགུལ་སེལ་སྟངས་ལ་གཟིགས་དང་། ང་ལ་བོ་འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག ང་ཚོས་
འཐུས་ཤོར་ཞིག་འགོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་རེ་བ་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་སོབ་གསོ་ཡག་པོ་ཞིག་སད་ཐུབ་ཡོད་
པ་མ་རེད་བསམ་ནས་བོ་འཚབ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་རིང་ངས་སུ་གང་ལ་ཡ་ལན་སད་རྒྱུ་མིན། ང་རང་
གཙོས་པའི་ཚང་མས་འཐུས་ཤོར་ཞིག་འགོ་ཡོད་པ་རེད། དེར་ངོས་ལེན་བེད་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་རང་ཚོས་ག་
པར་ནས་སོབ་གསོ་སད་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་། སོ་སོའ ་ི རྐུབ་བཀག་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དེ། རྐུབ་བཀག་ཅིག་གི་སང་ལ་བསད་
ཚར་བའི་རེས་སུ་དེ་ལས་ཀང་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོ ད་པ་ནི་ལས་འགན་ཕྲག་ཏུ་ཁུར་དགོས་པ་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། མ་
འོངས་པར་ཛ་དག་དེའི་ཐད་ལ་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་ག་འད་སེལ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེ་ན། ང་ཚོའི་མི་རབས་དང་མ་འོངས་པའི་སོན་
ར་དེ་ཚོར་ལམ་ཁ་ཏག་ཏག་ཅིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པའི་འགན་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས།

སི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བསྐྱར་དུ་དུས་ཚོད་སྟེར་བ་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ། ད་ལྟ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་ཐོག་ཁ་སང་
གཅིག་ཞུས་ཚར་བ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ཡང་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དང་པོ་དེར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀུར་འོས་
ཁ་ཤས་ཀིས་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་ཀི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀི་འདུག ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེ་ན། རང་ལུས་མེར་བསེགས་བེད་
མཁན་ཚོར་དཔའ་བོ་ཞེས་འབོད་དགོས་ཀི་ཡོད་དམ་མེད། དེའི་སྐོར་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་གེང་སོང་ཞིག་བྱུང་སོང་དན་གི་འདུག
གནས་ཚུལ་དེར་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་ན། དེ་གོས་ཚོགས་ནང་གསལ་པོ་རེད་དན་གི་འདུག་ལ།
ང་ཚོས་ཞུ་གཏུགས་བརྒྱབས་པའི་སྐབས་འཕྲིན་ཡིག་ཕུལ་བ་དེ་དག་རེད། གཞུང་འབེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐོག་ནས་ག་དུས་ཡིན་
ནའང་དཔའ་བོ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི ་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡང་གང་ཡང་
ཡོད་མ་རེད་དན་གིན་འདུག དེ་གསལ་པོ་ཞིག་བཟོ་འདོད་བྱུང་།
གཉིས་པ་དེར་འོས་བསྡུའི་སྐོར་དགོངས་འཆར་མང་པོ་བསེབས་ཀིན་འདུག སོ་སོར་ག་རེ་བཤད་འདོད་ཡོད་ཅེ་ན། ང་
ཚོའི་གོས་ཚོགས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་དུས་ཚོད་འདི་རོགས་འགོ་ཡི་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལོའ ་ི འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ ་ི སྐབས་
གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་དུས་གོས་ཚོགས་མ་གོལ་བའི་སྔོན་དུ་ཟུར་དུ་འོས་བསྡུ་རང་དང་འབེལ་བའི་དུས་ཚོད་
ཅིག་སད་པ་ཡིན་ན། དེ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་ཞིག་ཆགས་སོང་ལ། དེའང་ཡག་པོ་ཞིག་བེད་ཐུབ་པའི་ཆེད་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
མི་ཚང་མས་དགོངས་པ་ཡག་པོ་ཞིག་བཞེས་ནས་ཟུར་དུ་གོས་ཚོགས་ཤིག་འཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད་དན་
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སོང་མ་གཏོགས། སི་འཐུས་གསར་པ་མང་པོ་ཞིག་སེབས་ཡོང་གི་ཡོད་པས་ཁོ་ཚོའི ་སྟེང་ལ་ལིད་ཁོག་ཆེན་པོ་ཞིག་མ་བཞག་
ནས་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ལམ་ཁ་གསར་པ་ཞིག་གཏོད་པ་ཡིན་ན་ཕན་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།
ད་ལྟ་ང་ཡར་ལངས་པ་དེར་རྣམ་པ་ཚོར་ཏན་ཏན་དོན་དག་གཞན་པ་ཞིག་ཡོད་རེད་ཅེས་དན་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ང་
མར་བབ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་མིང་འདོགས་སྟངས་ཟེར་བ་ཞེས་པ་དེ་བིས་པ་ཡིན་ན། དཀར་མཛེས་
བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཞེས་པའི་ལུང་ཞིག་དངས་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། ཟེར་བ་ཞེས་པ་དེ་བིས་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་ཆགས་
ཀི་རེད་མ་གཏོགས། དེར་རང་ངོས་ནས་བསམ་འཆར་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང་ངས་ཁ་སང་གོ་སྐབས་བངས་ནས་དེའི་ཐོག་
གཅིག་ཞུ་དུས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་ང་གཉིས་ཉག་རོང་ནས་ཡོང་དུས། ཉག་རོང་དེ་དཀར་མཛེས་ཀི་ས་ཁུལ་ཞིག་
མ་རེད་ཅེས་བཤད་ཡོད་པ་འད། ངས་དེ་ཐད་ཀར་གོ་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཚོད་དཔག་བས་ན་དེ་ལྟར་བཤད་ཡོད་པ་སོ་སོ་རང་ནས་
ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ང་ལ་དེ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུ་བཅུག་རོགས། ཚོགས་གཙོས་ཁ་སང་སྐད་ཆ་
དེ་འད་བྱུང་མ་སོང་། ད་ལྟ་འདིར་ཚིག་ཁ་ཤས་བཞག་དགོས་ཀི་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་བཤད་ན། ང་ཚོའི་སོལ་རྒྱུན་ལ་བོད་ཅེས་པ་
དེ་ཕ་ཡུལ་ཞེས་པ་དེ་རེད། ངས་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ཕ་ཡུལ་དང་ཕ་བརྒྱུད་དཀར་མཛེས་ནས་ཡིན་ཞེས་བཤད་ན་མ་འགིག་
པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ངའི་བསམ་བོ་ནང་ལ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ངས་ཁ་སང་དེ་ལས་
གལ་ཆེ་བ་ཞིག་བཤད་པ་ཡིན་དན་གི་ཡོད་རེད། ངས་བཤད་པ་ཡིན་རང་སྐྱོང་གི་ཚིག་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད། ཡིག་
ཆ་འདི་གཞུང་འབེལ་རྒྱུན་ལས་ངོས་ནས་འཁྱེར་ཡོང་བའི་གོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་ཞིག་རེད། དེའི་ནང་དེ་ལྟར་ཞིག་གསལ་འདུག་ལ་
དེ་གསལ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་དེ་གནད་དོན་ཞིག་མེད་ན་ཞེས་ངས་དེ་བཤད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ངེས་པར་དུ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་གསལ་
དགོས་ཀི་རེད་ཅེས་གང་ཡང་བཤད་ཡོད་མ་རེད། བིས་པའི་ཉིན་མོ་དེར་གསལ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཡོད་རེད་
དན་གི་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་ཕིར་བལྟས་ཤིག་བས་པ་ཡིན་ན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་བཞག་པའི་རེས་དང་འབེལ་
བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རང་སྐྱོང་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་གསལ་དགོས་པ་དེའང་དར་རེ་མདོར་ཚོགས་འདུ་མང་པོ་འཚོགས་པའི་
འབས་བུར་བརེན་ནས་གསལ་བ་ཞིག་རེད་ཅེས་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་། ད་དུང་དབུ་མའི་ལམ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་གཅིག་གོ་
བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འགན་ཁུར་ནས་རྣམ་རྒྱུན་རང་ངོས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་ཞིག་
ཡིན་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་ཇུས་འདི་འཚམས་པོ་ཞིག་ཀང་མཐོང་གི་ཡོད། ངས་ཁ་སང་བསམ་འཆར་བཤད་པ་བཞིན་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་ཇུས་ཟིན་པ་དེ་ད་ལྟ་ཡང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད། མ་གཞི་ཁམས་དང་མདོ་སད་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
ཇུས་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཞིག་དང་འབེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་རྒྱུན་དུ་བཤད་ཀི་ཡོད་ལ། དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་ཇུས་དང་ཐད་
ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཏག་ཏག་འགིག་ཡོད།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་སྐོར་དེར་གཅིག་བཤད་འདོད་བྱུང་། མ་གཞི་རྒྱ་ནག་གིས་ལས་ཀ་
ག་རེ་བས་པ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་བེལ་བ་བས་ཏེ་ལན་རང་རང་ཞིག་བརྒྱབས་པ་དེར་བསམ་བོ་ཞིག་གཏང་དགོས་ཀི་མེད་དམ་
སྙམ་གི་ཡོད། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ང་ཚོར་གོས་འཆར་ཞིག་སད་པ་ཡིན་ན་ཡིན་དང་ཡིན། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀི ་ཐོག་
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ནས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ག་རེ་བེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་བསམ་བོ་ཞིག་གཏོང་དགོས་ཀི་རེད་མ་གཏོགས། ཕ་ཕོགས་ངོས་ནས་
བསམ་བོ་དང་འཆར་གཞི་གང་ཡོད་མ་ཤེས་པར་སོ་སོ་ནས་གཅིག་ཕིན་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཆགས་ཀི་མ་རེད་དམ་ཞེས་
དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སར་ཡང་གོ་སྐབས་གནང་བ་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་དགུང་ཚིགས་བར་གསེང་ཡིན།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གི་ཐུན་ ༣ པ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགོ་བཞིན་པ་དེ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
དེ་རེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་གནང་བ་
དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞི་རའི་ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་ཨང་གསུམ་པ། བཞི་པ། ལྔ་པ། དྲུག་པའི་ཐོག་ལ་སི་མོས་ཀི་ཐོག་ནས་

ཕིན་སོང་ཡང་། བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པར་འབེལ་བའི་སྔ་
འགྱུར་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་༸སྐྱབས་རེ་སྟག་ལུང་རེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་རོགས་པའི་རེས་སུ། ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་
ཆེད་མངགས་རོ་རེ་གདན་དུ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་བ་དང་། དེ་ག་ནང་བཞིན་བཀའ་ཤག་ནས་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོང ས་ལ་མཆོད་

འབུལ་སོན་ལམ་བས་པ་དང་། དེའི་ཉིན་རྒྱབ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་ཆ་ཚང་ལས་མཚམས་བཞག་པ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ག་
ནང་བཞིན་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀི་ཆེད་དུ་མཆོད་འབུལ་སོན་ལམ་བས་པ་དང་ཉིན་

གུང་རྒྱབ་ལ་ལས་མཚམས་བཞག་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་ནས་རང་ལུས་མེ ར་བསེགས་བཏང་གནང་མཁན་གི་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་
ལའང་མཆོད་འབུལ་སོན་ལམ་ཞུས་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་ནས་ཞུ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་གླུ་པ་གགས་ཅན་གདུ་བེ་ལ་
ཡང་སིད་ཚབ་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་བས་ཏེ་ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀང་དེའི་དུས་སུ་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་དེ་རིང་འདིར་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའི་ཐོག་ལ་

བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་འཆར་མང་པོ་གསུངས་གནང་སོང་། ཡག་པོ་ཞེ་དག་གསུངས་གནང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། ད་ལྟ་བོད་ནང་ལ་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་བོད་རྒྱ་སེ་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བེད་ཀི ་ཡོད། བོད་རིགས་རྒྱ་

རིགས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བེད་ཀི་ཡོད ། དེའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལོ་ལྔའི་རིང་ལ་ལོ་ལྟར་བཞིན་གོས་ཆོད་ཁུར་བ་རེད།
ཁུར་བ་གཞིར་བཟུང་གོས་ཚོགས་ཀི་ཉི་མ་དང་པོ་དེ་ལའང་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་གལ་ཆེ་ཤོས་སུ་བརིས་པའི་ཐོག་ནས་
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དགོངས་ཚུལ་གསུང་གནང་གི་ཡོད་རེད། དེ་དག་ཚང་མར་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་དུས་རག་ཏུ་གོས་ཆོད་ཁུར་བ་དེར་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡི་ཡོད། ད་ལན་ཡིན་ཡང་ད་ལྟའི་གོས་ཆོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་སྐོར་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་དཔར་རེད། ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་སྐོར་རེད། དོན་ཚན་ལྔ་ཀར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། དེ་ནས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་སྐོར་ལ་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་གནང་སོང་། བཀའ་ཤག་གི་ལངས་ཕོགས་
དེ་སྔ་ནས་གསལ་པོ་ཞེ་དག་རེད། མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སོག་ར་ཆེན་པོ་ཞེ་དགས་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་སོག་བོས་བཏང་མི་

དགོས་པའི་ཐོག་ནས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སིད་ཀི་དོན་དུ་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་ན་ཞེས་བཀའ་ཤག་ནས་དེ་སྔ་ནས་རེ་སྐུལ་ཞུས་བསད་
ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏང་མཁན་ད་ལྟའི་ཆར་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ཞེ་གསུམ་ནས་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ར་

གངས་ཤིག་འདས་གོངས་སུ་ཕིན་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ། ང་ཚོ་ནང་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་མཆོད་འབུལ་སོན་ལམ་ཞུ་ཡི་ཡོད་རེད།
བོད་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའི་མངོན་འདོད་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས་ཀི་འདུག བོད་མི་ལ་རང་
དབང་དགོས་འདུག་ཅེས་ཟེར་བ་དེ་དག་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གི་ཐོག་ནས། རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆ་གང་འད་

ཞིག་ཡིན་ཡང་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཁྱབ་བསགས་བེད་ཀི་ཡོད། ཁྱབ་བསགས་འགོ་
ཡི་འདུག་ལ། རྒྱབ་སྐྱོར་ཡང་རག་གི་འདུག་ཅེས་དེ་སྔ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྙན་ཐོ་གཙོས་པའི་

རྒྱལ་སིའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་དུ་ཡིན་ཡང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཐོག་ནས་གང་བཤད་
པ་དེ། ཆབ་སིད་ཀི་དམ་དག ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག རིག་གཞུང་ར་མེད། སི་ཚོགས་དབེ་འབེད་དེ་དག་ལ་བརེ ན་ནས་རང་

ལུས་མེར་བསེགས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། རེན་དེ་དང་ཆབ་སིད་ཁོ་ནར་ཐུག་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་སྔ་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད་ལ། དེ་
ག་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་ཚོ་ལ་དཔའ་པོ་དཔའ་མོ་ཟེར་ན་སུ་ལ་
ཟེར་དགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་སྔ་ནས་ཞུས་སོད་ཀི་ཡོད་ཀང་ད་ལན་བཀའ་ཤག་གི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གི་གསུང་
འཕྲིན་ནང་དུ་ཡིན་ན་ཡང་། ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་དང་བོད་ནང་དུ་ན་གཞོན་གཉིས་ཀི ས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་དང་། དེའི་
སྔོན་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་གངས་ ༡༤༢ ཀིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་ཞེས། ཏན་ཏན་རང་དུ་བོད་སི་

པའི་ར་དོན་ཐོག་ཏུ་སུས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པ་ཡིན་ནའང་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་བོད་ནང་སིག་ཆོག་དང་མི་ཆོག་སྐོར་ནས་ད་ལན་བཀའ་ཤག་གི་གསུམ་བཅུའི་

དུས་དན་གི་གསུང་འཕྲིན་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞེ་དག་བཀོད་ཡོད། དེ་སྔ་ནས་བཀོད་ཡོད། གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་བརི་ཡི་ཡོད་ཅེས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ཡང་སིད་ཀི་སྐོར་ཡིན་ན་ཡང་ཕལ་ཆེར་ད་ལན་བཀའ་ཤག་གི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གི་གསུང་འཕྲིན་ནང་
དུ་ཁ་གསལ་ཤོས་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ པར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གིས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་གནང་བཞག་པའི་ཡིག་ཆ་འགེམ་
སེལ་བས་པ་དེར་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས། ཕལ་ཆེར་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་སྐོར་ལ་ཁ་གསལ་ཤོས་དང་ག་རྒྱས་

ཤོས་བཀོད་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ག་དུས་གསལ་བསགས་བས་པ་ཡིན་ཡང་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ངོས་ནས་ལན་ཡང་ཚ་ཐག་
ཆོད་བརྒྱབ་སྟེ་རྒྱལ་སིའི་ཚགས་པར་ནང་དུ་ཡིན་ན་ཡང་ཉེ་བའི་ཆར་འཁོད་དོན་དུ། གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐུ་ཕྲེང་བཅོ་ལྔ་

པའི་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་བས་པ་ཡིན་ན་ Cuba ལ་ཡོད་པའི་ཏང་གི་ལྟ་བ་འཛིན་མཁན་གི་འགོ་འཁིད་ Fidel Castro
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ཡིས། ཡེ་ཤུའི་བ་མ་པོབ་ (Pop) ངོས་འཛིན་བས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ཆོས་དད་མི་ཤེས་མཁན་གུང་ཁན་ཏང་གི་ལྟ་བ་འཁྱེར་

མཁན་ཞིག་གིས་བ་ཆེན་ཞིག་ངོས་འཛིན་བས་པ་ཡིན་ན་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་པ་ཚོས་ཁས་ལེན་གི་མ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་ང་ཚོ་བོད་
པའི་ནང་པ་དང་། དེ་བཞིན་ནང་ཆོས་བསྟེན་མཁན་འཛམ་བུ་གིང་གི་ཡུལ་གྲུ་གང་དུ་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེ་ལ་ཐེ་

ཇུས་བས་པ་ཡིན་ན་ཁས་ལེན་བེད་ཀི་མ་རེད་ཅེས་བཤད་རྒྱུ་དེ་ཡོངས་གགས་ཆགས་བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་
ཕི་རྒྱལ་ཁག་གང་དུ་ཕིན་པ་ཡིན་ཡང་། ཉི་ཧོང་ལ་མཚོན་ན་ཡང་ཚགས་པར་ནང་ཤུགས་ཆེ་བ་དེ་ག་རང་དོན་བསད་ཡོད་རེད།

ཉེ་བའི་ཆར་ཡུ་རོབ་ཁག་ཏུ་ཡང་དེ་ལྟར་ཐོན་ཡོད། དེ་ནས་ང་ཚོར་བོད་ནང་དུ་ནང་མི་གཅིག་ཟེར་གི་ཡོད་རེད་ཀང་དབེ་འབེད་
མང་པོ་བེད་ཀི་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་དེར་ང་ཚོས་དུས་རག་ཏུ་ཞུ་སོད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དབུ་མའི་ལམ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་དགོངས་
ཚུལ་གསུངས་སོང་།

དགོས་དུས་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་ཀིས་སི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དབུ་མའི་ལམ་ཞེས་དུས་རག་ཏུ་གོས་ཚོགས་སུ་

ཡ་ལན་མ་བས་པ་དེ་འད་ར་བ་ནས་མིན། དུས་རག་ཏུ་ཆབ་སིད་ལས་འགུལ་སེལ་བ་དང་། ག་རེ་གནང་གི་ཡོད་ན་ཡང་། མཉམ་
འབེལ་གི་འགན་ཡོད་ཙང་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བས་དང་བེད་བཞིན་པ་ཡིན། ཡང་ད་ལན་གི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གི་གསུང་

འཕྲིན་ནང་དུ་ཡང་བཀོད་ཡོད། ༢༠༡༤ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་དང་སིད་འཛིན་ཨོ་བ་མ་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཚར་བའི་རེས་སུ་ཕོ་

བང་དཀར་པོའ ་ི གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཀི་ནང་དུ་དབུ་མའི་ལམ་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཟེར་བ་དེ། དབུ་
མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་ཐེངས་དང་པོ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་དང་པོ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ལོ་ལྔའི་ནང་ལ་འབད་བརོན་བས་
ནས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་གསུང་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་པོ་དེ་ཡང་ཨ་རི་ཡིན་པ་དེ་གྲུབ་འབས་སིན་པ་ཞིག་ལ་

ངོས་འཛིན་དགོས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཙོ་ཆེ་ཤོས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དིན་ལ་བརེན་ནས་རེད། ཡིན་ནའང་
བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་འབད་བརོན་བེད་ཀི་ཡོད།

དེ་ནས་རྒྱལ་སིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྟངས་ཐོག་ནས་ཡིན་ན་ཡང་ཏན་ཏན་རང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་

རེད། ནམ་ཡང་བརེད་ཐབས་མེད་པ་རེད། གསུང་འཕྲིན་གང་འད་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཡང་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་དབུས་

གཞུང་དང་། མངའ་སེ་གཞུང་། རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ། རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཡོངས་རོགས། ང་ཚོར་དུས་ད་
ལྟ་བར་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོ་ལ་དུས་རག་ཏུ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མུ་མཐུད་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

རོགས་གནང་ཞེས་ང་ཚོས་འབད་བརོན་རེ་བསྐུལ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་གནས་
ཚུལ་འགའ་ཞིག་ལ་གེང་སོང་བྱུང་སོང་ཡང་། ང་ཚོར་གོས་ཚོགས་ཉི་མ་ད་དུང་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་དུས་ཏན་ཏན་ལས་ཁུངས་ཁག་

གི་སྔོན་རིས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདི་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རེད། དེ་དུས་སྐབས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་
ལན་སྙིང་བསྡུས་སུ་ཞུ་རྒྱུར། རྒྱུན་ལས་ནས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ་དེ་ལ། གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་

གོས་འཆར་དེ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཡིན་དུས། གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་བརིས་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་གོས་ཆོད་
ལྔ་ཀར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་ཟེར་བ་དེར་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མ་ནས་བཞེངས་ཕོགས་ཤིག་ཡོད་རེད། དེ་ད་ལྟ་
བཞག་དགོས་ཀི་འདུག་གམ་མི་འདུག་ཟེར་བ་དེར་རྣམ་པ་ཚོར་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གིན་དེར་ཕལ་ཆེར་ཐབས་ལམ་ཞིག་བྱུང་སོང་བསམ་སོང། ཟེར་བ་ཞེས་བཀོད་བཞག་པ་
ཡིན་ན་འགིག་འགོ་ཡི་འདུག་བསམ་སོང་། དེ་ག་རང་བས་བཞག་པ་ཡིན། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འདིའི་ནང་ཡོད་པ་དེ་ག་
རང་གིས་འགིག་གི་འདུག་ཟེར་གི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ཟེར་བ་ཞེས་པ་དེ་འཇུག་དགོས་ཀི་འདུག་གསུང་གི་ཡོད།)

ཟེར་བ་ཞེས་པ་དེ་འཇུག་དགོས་ཀི་འདུག ཟེར་བ་ཞེས་པ་དེ་དང་པོ་ནས་འདུག (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གོང་དེར་ཡོད་པ་
རེད། དཀར་མཛེས་ཁུལ་ཞེས་སྔོན་གེང་ནང་དུ་གསལ་ཡོད་པ་རེད།)

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་བས་ཏེ། གོས་ཆོད་ཀི་ཚིག་ཕྲེང་
དེ་རང་འཇགས་འགིག་གི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ། བག་མགོ་རོང་ཟེར་བ་ཞེས་འདུག་
པ་དེ་ཇི་བཞིན་གང་དུ་ཡོད་ན་ཡང་འདི་དང་འད་བར་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེ་ག་ནང་བཞིན་ད་ལྟ་ཉག་རོང་ཞེས་པ་དེ་ཡང་

(ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གོང་དུ་འདུག ) གོས་ཆོད་ཀི་ཡིག་ཕྲེང་གཉིས་པ་དེ་ལ། དཀར་མཛེས་རོང་ཁུལ་བག་མགོ་རོང་
ཁུལ་ཟེར་བ་ལའང་། ཞེས་འདུག་པ་དེ་དེ་ག་རང་གིས་འགིག་གི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་ཡིན་ཙང་ད་ནས་ཚིག་འདི་གང་དུ་

ཡོད་ཀང་འདི་ཇི་བཞིན་དུ། དཔེར་ན་མྱ་ངན་གུས་འདུད་གོས་ཆོད་ཨང་ ༤ པའི་ནང་དུ་ཡང་ཁམས་དཀར་མཛེས་ཉག་རོང་རོང་
ཞེས་པ་དེར། ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ཉག་རོང་རོང་ཞེས་ཟེར་བ་ཞེས། “ཟེར་བ་” ཞེས་པ་དེ་ཚང་མའི་ནང་དུ་བླུགས་ན་
གཅིག་པ་ཆགས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

འདི་འད་བས་ནས་འགྱུར་བ་གཏང་ན་འགིག་པ་འདུག་གམ། སྔོན་གེང་ནང་ལ་དུམ་བུ་གཉིས་པའི་ཡིག་ཕྲེང་དྲུག་པ་དེ་རེད། སི་
འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།
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སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གེང་སོང་གནང་མཁན་གི་རང་སྐྱོང་ཟེར་མཁན་དེ་དགོས་གསུངས། དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་
རང་སྐྱོང་། བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་བཅུག་དགོས་ལབ་ཀི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ཁུལ་ཟེར་བ་དེ་དག་གི་གནས་
སྟངས་གསུང་གི་ཡོད་མ་རེད། དེ་གསལ་པོ་ཞིག་མཁྱེན་དགོས་པ་དང་། ངེས་པར་དུ་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
ཟེར་ནས་བཅུག་དགོས་པ་ཡིན་ན། དཀར་མཛེས་རང་སྐྱོང་བོད་རིགས་ཁུལ་ཟེར་བའམ། ཉག་རོང་རོང་ཟེར་དགོས་ནའང་འད་

དོན་དག་དེ་རེད། ཡིན་ཡང་ད་ལྟ་བར་གི་ང་ཚོའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་འད་མི་འད་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་མཁྱེན་འདོད་ཆེད་དུ་

ཞུ་ཡི་ཡོད། རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ཞེ་གསུམ་བྱུང་བའི་ནང་ལ་དེ་སྔ་མང་ཤོས་དེ་རྔ་པ་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཟེར་བ་ཞིག་བིས་ཡོད་མ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་རྔ་པ་རོང་རྨེའུ་རུ་མ་

ཡུལ་ཚོ། རྔ་པ་རོང་གཅིག་གཅིག་རང་རང་བིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ངེས་པར་དུ་རང་སྐྱོང་འབི་དགོས་མེད། བི་དགོས་པའི་
གནས་དོན་གསུང་གི་མེད་ན་ཉག་རོང་རོང་ཐད་ཀར་བིས་ནས་དཀར་མཛེས ་ཞེས་མར་བཀག་བཞག་ན་འགིག་གི་རེད་ཅེས ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས།

སི་འཐུས་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེའི་ནང་དཀར་མཛེས་བག་འགོ་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་ཡི་གལ་ལ་ཁུལ་འབི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རེད། སྔོན་མ་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གང་ཡོད་པ་དེ་བས་ན་འགིག་གི་ཡོད་རེད། དཀར་མཛེས་དེ་ན་ཧོར་སེར་
དར་བག་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་གཀར་མཛེས་དར་རྒྱས་ལ་ཁག་ཅིག་བརི་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ཏེ་ཧོར་ཁག་ཅིག བག་འགོ་
ཁག་ཅིག རའུ་ཁག་ཅིག མི་ཉག་ཁག་ཅིག ཧོར་སེར་དར་བག་ཁག་ལྔ་ཟེར་བ་འདི་ལྟར་བརི་ཡི་ཡོད། སོ་སོ་སོ་སོར་རོང་འགོ་
རེ་རེ་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཅིག་བས། གཉིས་པ་དེ་ལ་ཉག་སྟོང་སེ་བཞི་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། སྟོང་ལྡན་རེ་རེ་ལ་སྟོང་དཔོན་རེ་
རེ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ཉག་སྟོང་སེ་ཁོ་རང་ལ་རོང་འགོ་ལོག ས་གར་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་སྔོན་མའི་བོད་ཀི་དངོས་

ཡོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་འཇོག་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། འདི་དཀར་མཛེས་དང་ཉག་རོང་། བག་མགོ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་བསེས་
ནས་རྒྱག་དགོས་པ་ཡོད་མ་རེད། དེ་རྒྱ་མིའི་ལུགས་སོལ་གསར་བཟོ་བས་པ་རེད། དེ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གོང་དུ་དེ་ནས་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་ལ། དཔེར་ན་བག་འགོ་ཡིན་ན། ཁམས་བག་འགོ་
ལབ་པ་ཡིན་ན་ཁུལ་དེ་མ་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ཡང་གསལ་པོ་ཞེ་དག་ཆགས་ཀི་རེད། དེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་དགག་བ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
མེད། གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་གིས་ཚིགས་བཅད་དེའི་ཐོག་ནས་ཁམས་དཀར་མཛེས། ཏེ་ཧོར་ཞེས་པ་དེ་གནས་ཚུལ་ལོགས་སུ་

རེད་བསམ་གི་འདུག དཀར་མཛེས་ཁུལ་ཞེ ས་ཟེར་ཡོང་དུས་འདིའི་ནང་ལ་དཀར་མཛེས་ཁུལ་འདི་ཕིན་པ་ཡིན་ན། གོས་
ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་འདིའི་ནང་ལ་ཕིན ་ན། ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ད་ལྟའི་སྐབས་སེ་ཁག་བཅོ་ བརྒྱད་དུ་དབེ་ཡོད། འདིའི་
ནང་ལ་ཆེ་ས་ནས་བས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་ཀི་རེད་ལ། ལི་ཐང་། འབའ་པ། སེ་དགེ ཉག་རོང་ཚང་མ་རེད། དེ་ཡིན་
དུས་མ་འོངས་པར་ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ཞེས་ལབ་པ་ཡིན་ན། རོང་དེ་བིས་པ་ཡིན་ན་ཚང་མ་ལ་བི་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་

བསད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཏེ་ཧོར་ཞེས་པ་དེ་རྦད་དེ་ལོགས་ཁར་རེད་བསམ་གི་འདུག དཀར་མཛེས་ཏེ་ཧོར་རེད།
བག་འགོ་ ཏེ་ཧོར ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོ་རོད་པ་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གི་ འདུག ཏེ་ ཧོར་བག་འགོ་ཞེ ས་ལབ་ན་ཁྱད་པར་ཡོད་མ་

རེད། ཡིན་ཡང་དཀར་མཛེས་བག་འགོ་རེད་ཟེར་བ་ཡིན་ན། མ་རེད། འོ་ན་བག་འགོ་དཀར་མཛེས་རེད་ཟེར་ན་དེ་ཡང་མ་
རེད། དེ་མཁྱེན་མཁན་ཚོ་ཚང་མ་འདི་ལ་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཡིན་ཙང་རོ ག་རོག་འད་པོ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། (ཚོག ས་གཙོ ་

མཆོག་ནས། འདི་སྐོར་འགོ་གེང་བེད་དགོས་མི་འདུག) བཀའ་ཤག་གི་དེ་དག་ལ་རོད་གཞི་མང་པོ་མེད་ཟེར་བ་ཞེས་བཀོད་ནས་

དེ་ལྟར་བཞག་ན་འགིག་འདུག (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཁམས་བག་འགོ་རོང་ཟེར་བ་ཞེས་ལབ་ན་འགིག་གི་ཡོད་དམ།) རེད་
ལགས།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ད་འགིག་གི་འདུག ཡང་ཉག་རོང་རོང་ཞེས་ང་ཚོས་ཡང་སྔོན་གེང་དང་དེའི་བར་ལ་ཁག་ཁག་ཆགས་བསད་འདུག དེ་ལྟར་བེད་

དུས། གཤམ་གི་གོས་ཆོད་ནང་དུ་ཡོད་བསད་པ་དེའི་ནང་དུ་ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ཞེས་པ་དེ་མི་དགོས་པ་བས། བག་མགོ་
རོང་ཟེར་བ་སོགས་ལའང་ཞེས་ཚིག་དེ་ག་རང་སྔོན་གེང་ནང་དུ་ཁམས་ཉག་རོང་རོང་ཟེར་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད་དམ། སྔོན་གེང་
འདིའི་ནང་དུ་”ཟེར་བ་”དགོས་ཀི་ཡོད་དམ་མེད། ཉག་རོང་རོང་ནི་ཉག་རོང་རོང་རང་རེད། བས་ན་ཉག་རོང་རོང་ཟེར་བ་དེ་མི་

དགོས་པ་བས་ཏེ། ཁམས་ཉག་རོང་རོང་ཞེས་སྔོན་གེང་དེའི་ནང་དུ་ཚོགས་ཀ་ཨརྱ་གིང་དགོན་པའི་ཞེས། དེ་ནས་ཁམས་བག་
མགོ་རོང་ཟེར་བ་ཞེས་པའི་ཟེར་བ་དེ་མི་དགོས་པ་བས། འོག་གི་གོས་ཆོད་ཀི་ནང་དུ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པའི་ནང་དུ་ཡང་འདུག་

གམ། ༤ པ་ཁ་སང་ནས་གཏན་འབེབས་བས་ཚར་སོང་ངམ། འོག་གི་གོས་ཆོད་དེའི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གི་ཁྱད་པར་ཞིག་ཤོར་
མདོག་ཁ་པོ་མ་རེད། གོས་ཚོགས་སུ་ཕག་རོང་གིན་རོང་གི་གསུང་གིན་གསུང་གིན་བས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ཡང་སི་
ཡོངས་ཀི་བགོ་གེང་བེད་སོད་མཁན་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་སོད་ཀི་འདུག གོང་དུ་བགོ་གེང་དའི་ནང་དུ་མ་ཞུས་ན་མ་འགིག་བ་ཞིག
གཅིག་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་སྟག་ལུང་རེ་སྤྲུལ་རི ན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་

རོགས་པའི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག ་བཀའ་བོན་མཆོག་ཡར་བཅར་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། རོ་རེ་ལྡན་ལ་བཅར་བ་
རེད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིགས་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏེ་རིང་མས་རོ་རེ་ གདན་དུ་སོན་ལམ་ཧ་ཅང་ཆེ ན་པོ་ཞིག་
ཚོགས་པ་རེད། དེར་བཅར་བ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ད་ནི་ཁྱད་པར་མི་འདུག བཀའ་ཤག་གིས་གསུངས་གྲུབ་ཙང་ངས་གང་ཡང་ཞུ་ཡི་མིན། གོང་དུ་བགོ་གེང་ནང་ལ་དཔའ་བོ་ཡིན་
དང་མིན་ཞེས་པའི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་སོང་། སོམ་རྒྱག་གི་ཡོད་ད། དེ་དུས་ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་དཔའ་བོ་ཡི་མིང་

འདོགས་དང་མི་འདོགས་ཟེར་བ་དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འདིར་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་གཉིས་པའི་ཐོག ་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་

པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལོགས་སུ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཟེར་ནས་བེད་སོད་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ཡང་ཨིན་ཇིའི་ཚིག་
བེད་སོད་བཏང་ཡོང་བའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་ཚིག་དེ་ Martyr ཟེར་བ་བཏང་བ་ཡིན་ན། ཡང་ཆོས་ལུགས་ཁ་ཆེས་དེ་འདའི་རང་
སོག་བོས་བཏང་ཞིག་བས་ཚེ། དེ་འདའི་ཐོག་ལ་གཅིག་པ་ཆགས་ན་ཡག་པོ་མི་འདུག་ཟེར་ནས་ཁ་སང་སྔོན་མ་ང་ཚོ་བཀའ་

བསྡུར་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་བཀའ་སི་ལྷན་རྒྱས་ཚོགས་གནང་བ་རེད། ཚོགས་གནང་ནས་གསར་

བཀོད་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་སེལ་བ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ ༢༠༡༡ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༢
ལ་སེལ་བ་རེད། དེའི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཨིན་ཇིའི་ཚིག་གང་ཡང་བེད་སོད་བཏང་ཡོད་མ་རེད། བོད་ཡིག་གི་ནང་ལ་རྒྱལ་གཅེས་པ་

ཟེར་བ་དང་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་བེད་སོད་བཏང་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ཡང་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ག་རེ་མཁྱེན་དགོས་

འདུག་ཟེར་ན། ང་རང་ཚོས་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་འཚོགས་པའི ་སྐབས་ཀི་གོས་ཆོད་དེ་ད་ལྟ་ཡང་
གནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་གི་བརོད་གཞི་དང་པོ་དེ་བོད་ནང་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ལ་བོད་གཞུང་དམངས་གཉིས་

ནས་གདོང་ལེན་གི་བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ནང་ལས་འགུལ་སེལ་ཕོགས་ཟེར་བའི་ཐོག་ནས། གོས་ཆོད་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའི་ནང་
བོད་མི་རིགས་ལ་མི་འབོར་ཉུང་ཞིང་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཆེས་ཛ་དག་ཅན་དེའི་འོག་བོད་མི་གཅིག་གི་སྐུ་སོག་ཤོར་
ནའང་བོད་མི་རིགས་ལ་གོང་གུན་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་སྨྲོས་མི་དགོས་པས། ཚོགས་ཆེན་འདི་བརྒྱུད་ནས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་
ཀི་ལས་འགུལ་ལ་བོ་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། བོད་མི་རྣམས་ཀིས་སད་ཕིན་སོ་སོའ ་ི ཚེ་སོག་ལ་གཅེས་འཛིན་དགོས་པའི་

འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་འདིའི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་དང་བདེན་གི་ཞིབ་འཇུག་བེད་
དགོས་པ་མ་ཟད། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་ལ་གཞི་མེད་ཀི་ཚད་མེད་སྐུར་འདེབས་གང་བྱུང་བེད་

བཞིན་པ་ནི་གཞིས་བེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་སྙིང་ལ་གི་བཙུགས་པ་ལྟ་བུའི་ན་ཟུག་གཏོང་གི་ཡོད། ད་དུང་མཁེགས་འཛིན་གི་སིད་
ཇུས་ལ་འགྱུར་བ་མ་བཏང་ན་བོད་ས་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་འདི་ལས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྱུར་སིད་པས་འབྱུང་འགྱུར་གི་

འགན་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཁྱེར་དགོས་ཟེར་བ་དེ་དང་། དོན་ཚན་དགུ་པ་དེ་བོད་ནང་རང་ལུས་མེ ར་བསེགས་

ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགུལ་སེལ་བཞིན་པ་དེའི་ངོས་ནས་རྒྱལ་སིའི་སྟེང་ཚད་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་
པ་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ་ཟེར་བའི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་གི་གོས་ཆོད་དེ་དེ་ལྟར་གནས་བསད་ཡོད། དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་སི་
གཉིས་ཀིས་གོ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གིས་ཐ་སྙད་ག་རེ་བེད་སོད་བཏང་ཡོད་མིན་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་མཆོག་
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གིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་དེ་རེད། དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་ང་ཚོ་གོགས་ཚོགས་ནང་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་
བགོ་གེང་སྐབས་ལ་གསུང་ནས་ཕན་ཐོགས་ཀི་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་བ་དེ་ང་ཚོ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པའི་གནང་སྟངས་ཤིག་

རེད་འདུག སིར་བཏང་ནས་ཁ་སང་མྱང་ངན་གུས་དུད་ཀི་གོས་ཆོད་སྐབས་ལས་བགོ་གེང་གི་འགོས་ཁ་གཞན་པ་ཞིག་ལ་བསྒྱུར་
ཕིན་སོང་། དེ་རིང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཡི་གོས་ཆོད་འདི་ལས་བགོ་གེང་གི་འགོས་དེ་ཏག་ཏག་ཅིག་མ་བསད་པའི་རྣམ་པ་

ཞིག་མཐོང་སོང་། ཡིན་ཡང་ཧ་ཅང་གི་སྟངས་འཛིན་བས་པ་ཡིན་ན་ཚོགས་གཙོའི་ཁ་ལ་ཉན་གི་མིན་ཟེར་བ་དེ་འད་གོས་ཚོགས་
ནང་ལོགས་ལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་པ་སོང་ཙང་དམིགས་བསལ་གི་སྟངས་འཛིན་བས་མེད། ཡིན་ཡང་གནད་དོན་

དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་གཟབ་ཏོག་ཙམ་ཞིག་གནང་དགོས་འདུག ད་ལྟའི་འདི་ང་ཚོ་ཡིས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བེད་ཀི་ཡོད་

དུས་ང་རང་ཚོས་འདིར་ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་དང་། དེ་འདའི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བེད་པའི་ཚབ་
ལ་ཕོགས་གཞན་པ་ཞིག་ལ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་གཟབ་གནང་རོགས་ཟེར་ནས་ཞུ་
ཡི་ཡོད། ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་ངེས་པར་དུ་གསུང་དགོས་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གོས་ཆོད་དང་ཐར་ཀར་འབེལ་བ་མེད་ཀང་དེའི་སྔོན་ཙམ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་

བོན་སྐུ་ཡར་བཞེངས་ཏེ་ལས་དོན་དང་འབེལ་བ་ཞིག་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་ནས་སྙན་སེང་ཞིག་ཞུས་གནང་སོང་། ཡིན་
ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་དེ་ཨེ་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་

ཐེ་ཚོམ་གི་རྣམ་པ་ཞིག་མཐོང་སོང་ལ་ཐོས་བྱུང་། གལ་ཏེ་དེ་བྱུང་མེད་པ་ཡིན་ན་ངས་གོ་སྐབས་འདི་ཞུ་དགོས་པ་མི་འདུག གལ་
ཏེ་ཡང་དེ་འདའི་ཐུགས་འཚབ་ཅིག་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དེ་གསལ་པོ་ཞིག་ཞུ་གནང་ཐུབ་

ན། གོས་ཚོགས་འདིའི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་དང་། སིར་རིང་མ། དེ་བཞིན་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མའི་ཐོག་ཡིན་ཡང་། ཆོས་བརྒྱུད་ཀི་བ་
ཆེན་གཅིག་སྐུ་ཞིང་ལ་ཕེབས་པའི་ཡིད་སྐྱོ་བའི་གནས་ཚུལ་དེའི་སྐབས་ལ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་རེད། ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་འོས་ཤིང་འཚམས་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་མིན་ཐོག་ནས་སོང་བ་ཡིན་ན་དེ་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་མ་སོང་སྙམ་ནས་བོ་

འཚབ་ཅིག་བྱུང་། དེ་འད་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་འདིར་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཐོག་མར་ཡིད་སྐྱོ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཐོ ས་མ་ཐག་དཔལ་ལྡན་
ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་གིས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙང་སེང་གནང་སོང་ལ། འཕྲལ་དུ་རོ་རེ་གདན་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུའི་ཐུགས་

གཏན་འཁེལ་བ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་རོ་རེ་གདན་ལ་༸སྐྱབས་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་འབེལ་ཡོད་རྣམ་པ་ཚོར་འབེལ་བ་ཞུས་པའི་སྐབས་
ལ། རོ་རེ་གདན་ལ་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ཕེབས་མི་དགོས་པ་གནང་ན་ཟེར། དེའི་རེས་སུ་༸སྐྱབས་རེ་རིན་པོ་ཆེ ་སྐུ་
གདུང་འབྲུག་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཡོད་མེད་ཀི་ཐག་གཅོད་གནང་ཐུབ་མིན་ཞིག་ལ་ཁེལ་ཡོད་ས་རེད། དེའི་རེས་
སུ་སིམ་ལར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་མིན་རེས་ལ་ཡང་བསྐྱར་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་

བཞག་འདུག དེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ལམ་སེང་མ་ཕེབས་པ་དེ། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་རེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་

དེ་གལ་ཆེན་པོ་མ་རིས་པར་བཞག་པ་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་བྱུང་མ་སོང་ཟེར་ནས་གཅིག་དེ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་ནས་
སོན་ལམ་གི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་གི་ འགོལ་བརོད་བས་པ་ལྟར། དེ་རེས་ཀི་གནང་སྟངས་དང་། ཕན་ཚུན་གོ་
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བསྡུར་གི་ཐོག་ནས་རོ་རེ་གདན་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་འད་མིན་ཡོད་ནའང་བརྒྱུད་ལམ་འདི་ཡི་
ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཡོང་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། དེ་མེད་ན་ངས་འདིར་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་གང་རེད་
ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཁ་སང་ཉེ་ཚར་སིམ་ལར་བསེབས་པ་རེད། སིམ་ལར་བསེབས་པའི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་
བོན་མཆོག་སྟག་ལུང་རེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་རོགས་པའི་རེས་སུ་ཕར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་མ་སོང་ཞེས་གསུང་གི་

འདུག ངས་གང་འད་ཞིག་བྱུང་ཡིན་ནམ་བསམས་ཏེ། དེར་བརད་གཅོད་ཅིག་བས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་
བོན་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གིས་དེའི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་དགོན་པ་ཞིག་གི་དབུ་

འབེད་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་འདུག དེ་ནས་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གདན་འདེན་ཞུ་མ་ཐུབ་པས་
རེས་སུ་སིམ་ལར་ཕེབས་ན་འགིག་གི་རེད་ཅེས་པའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་ཕེབས་ཡིན་ཞེས་གོས་ཚོགས་
ནང་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་དུས། ཏོག་ཙམ་གནས་ཚུལ་དེ་གང་ཡིན་ཡང་གསལ་པོ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་ས་
རེད་བསམ་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་འདར་བཅར་དུས་སྐབས་སུ་ཕར་འབེལ་བ་བཞག་སྟེ། གང་འད་བཅར་དགོས་མིན། ག་དུས་
བཅར་དགོས་མིན་དང་གང་དུ་བཅར་དགོས་མིན་ཞུ་རྒྱུའི་ལམ་དང་ལུགས་ཤིག་འདུག བས་ཙང་དེ་འད་ཡིན་དུས་གནད་ཡོད་
ཚང་མར་འབེལ་བ་བས་པ་ཡིན། འབེལ་བ་བས་ཏེ་དང་པོར་མ་གིར་མ་ཡོང་མ་གཏོགས་སྐུ་གདུང་མཇལ་ཁར་གཏོང་གི་མི་

འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེའི་མཇུག་ཏུ་ཕེབས་ཤོག མར་སོན་ལམ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཚོག་གི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བཅར་ཏེ་མར་
སོན་ལམ་མཆོད་འབུལ་བེད་དགོས་པ་ཆ་ཚང་བས་པ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ད་གསལ་བཤད་དེ་ཚང་མ་གྲུབ་པ་བས། ད་ལྟ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏང་རྒྱུ་དེ་ཁམས་ཉག་རོང་རོང་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་དང་གོས་ཆོད་
ནང་དུ་ཁམས་བག་མགོ་རོང་ཟེར་བ་དེ། དཀར་མཛེས་ཁུལ་དང་ཟེར་བ་ཞེས་པ་དེ་ཚོ་མི་དགོས་པ་བས། དེ་དག་འགྱུར་བ་བཏང་

ནས་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་རྒྱུར་དགག་ཆ། མེད་པར་སོང་ཙང་དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་ཡན་གིས་
གཞུང་འབེལ་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་ལས་རིམ་དེ་ཟིན་པ་བས།

དེ་ནས་དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པ་དེ་དཔལ་འབོར་གི་ལས་དོན་སྔོན་རིས་ཀི་ཐོག་ཏུ་སི་ཡོངས་ཀི་བགོ་གེང་། ཁ་

སང་གོས་འཆར་བཏོན་ཟིན་པ་རེད། ཤོག་གངས་ལྔ་པ་དེར་གཅིག་གཟིགས་རོགས་གནང། ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆོག་གི་གསུང་བཤད་དེར། ཤོག་གངས་ལྔ་པའི་ད་ལྟའི་སྔོན་རིས་གནས་བབ་ཀི་འོག་དེར་རེའུ་མིག་གི་འོག་དེ་ནས་གོང་
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གསལ་ལྟར་རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་༌༡༣ ནས་རིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌་་༡༧ བར་གི་ལོ་ལྔའི་ནང་སྔོན་རིས་ཀི་མ་འབོར་དང་བཀའ་ཤག་ནས་
དགོས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་ཀི་མ་འབོར་གཉིས་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ལྷག་གིས་ཟེར་བ་དེའི་ཚབ་ལ་སྐོར་གི་ཞེས་འབི་རོགས་གིས་

ཞེས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་གསུང་གི་འདུག བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་སྐོར་འཕར་ཆ་ཕིན་ཡོད་ཅེས་དེ་གཅིག་
འགྱུར་བ་བཏང་བའི་ཐོག་ནས། སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་དང་། དེ་ག་ནང་བཞིན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་སྔོན་རིས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ཐུང་ཙམ་ཞིག་ཞུ་
རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་། ཐོག་མ་དེར་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ ་ི ཐོག་ཏུ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མི་འདུག

ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཧ་ཅང་གི་ཞིབ་ཚགས་པོ་བྱུང་བའི་རྣམ་པ་ཞིག་འདུག དེའི་ཐོག་གཅིག་
ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གིས་སེ་ཚན་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཕོགས་ཟེར་བ་དེའི་དོན་

ཚན་ཉ་པ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ཤིག་ལེན་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་། ཉ་པ་དེའི་ནང་དུ་འདི་གཅིག་འཁོད་འདུག
ཤར་ཕོགས་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ནས་མཁོ་བསྡུ་གནང་འཆར་ཡིན་འདུག་པ་བཞིན་རིས་ལོ་

༢༠༡༦་་༌༡༧ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་གང་ཡང་གནང་མི་འདུག་ཅེས་འཁོད་འདུག དེའི་ཐད་དུ་གང་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞུས་ན་ང་
ཚོའི་ལས་རིམ་ཅི་འད་ཞིག་ཡིན་ཡང་། དེ་ཙམ་གི་དོན་འབས་དང་དགོས་གལ་མ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་མཁོ་བསྡུ་གནང་རྒྱུ་དེ་

ཡག་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་གཞུང་གི་ཕག་གོན་ལ་ཡིན་ཡང་ཁྱད་པར་ཞིག་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་སོང་
ཙང་། སེ་ཚན་དེའི་རིགས་སུ་དགོས་ཀི་མེད་པ་དེ་མཁོ་བསྡུ་དེ་ལྟར་གནང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་དང་དེ་ག་ནང་བཞིན་སྔོན་རིས་

བཀའ་ཁོལ་མ་ཞུས་པ་དེས་གཞུང་གི་མ་དངུལ་ལ་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཞིག་འབྱུང་གི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་ཞུས་
པའི་ཐོག་ནས་ནམ་རྒྱུན་སྔོན་རིས་ཐོག་ཏུ་སེབ ས་དུས་ང་ཚོར་བསི་ཚགས་ཀི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞིག་སེབ ས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།
སྔོན་རིས་ལ་ཕན་པའི་ལས་འཆར་གཅིག་དེ་བསི་ཚགས་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད། སྔོན་མ་ཡང་ང་ཚོར་བསི་ཚགས་ཀི་སྐོར་ལ་མང་པོ་
ཞིག་བསེབས་ཡོད་པ་རེད། ན་ནིང་ཚོར་ཤུག་དག་པོའ ་ི ངང་འཛིན་སྐྱོང་ནས་བསི་ཚགས་གནང་སྟངས་གནང་ལུགས་གལ་ཆེན་

པོ་ཡིན་པའི་སྐོར་གསུངས་པ་རེད། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མིས་ཆ་ཤས་མང་ཞིག་བཞེས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དེ་ནས་

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གི་སྔོན་རིས་ཀི་གཏམ་བཤད་དེའི་ནང་དུ་བསི་ཚགས་ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་ཁྱོན་ནས་
མི་འདུག བས་ཙང་ངས་བསི་ཚགས་དེ་ང་ཚོའི་དངུལ་གི་ཡོང་ཁུངས་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་
པར་སོང་ཙང་། ད་ལྟའི་ལས་འཆར་འདིས་བསི་ཚགས་ལ་ཕན་འདུག་པས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཞིག་བྱུང་སོང་།

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གི་གསུང་བཤད་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུར།

ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ། དང་པོའ ་ི བཞི་པ་དེའི་མཇུག་ཏུ་འདི་ལྟར་འཁོད་འདུག བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཕོགས་བསོམས་
མ་དངུལ་གནས་བབ་ད་ལྟའི་ཆར་གོང་གསལ་ལྟར་མི་དམན་ཙམ་ཡོད་ཀང་། ལས་ཁུངས་རེ་ཟུང་གི་མ་དངུལ་གནས་བབ་ཐོག་

ད་དུང་ཡང་བསམ་ཞིབ་བ་དགོས་པ་ལྟར་གནས་སྟངས་བཟང་དུ་འགོ་ཐབས་སུ་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན་ཞེས་འཁོད་
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འདུག དེའི་ཐད་ལ་དམིགས་བསལ་འགེལ་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ལས་ཁུངས་རེ་ཟུང་དེ་གང་དང་གང་ཡིན་མིན ་ཞལ་གསང་པོའ ་ི སོ་ནས་བཀའ་ལན་
ཞིག་གནང་རོགས་ཞེས ་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གཅིག་དང་། དེ་ནས་གཉིས་པ་དེར། ལས་ཁུངས་དེ་ཚོའི་དཔལ་
འབོར་གི་གནས་བབ་གཞན་ནང་བཞིན་ཡར་བཟོ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་དང་སྐུ་ངལ་འཕྲད་སྟངས་དེ་གང་ཡིན་མིན་ཐོག་ལ་
གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་ནས་རིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༡༧ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ། ཞེས་པའི་འགོ་བརོད་ཀི་འོག་ཏུ། སྔོན་རིས་ཀི་ཡོང་

དམིགས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འདི་ཡིན་པ་བཞིན། འབུལ་འབབ་ལོ་རེ་ནས་ཇེ་བཟང་དུ་འགོ་

རྒྱུར་མང་ཚོགས་དང་འགན་ཡོད་ཚང་མས་འབད་བརོན་ཐུགས་འཁུར་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་ཞིང་། ཞེས་འཁོད་འདུག དེ་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། དེ་ལ་ངར་དི་བ་ཐུང་ཐུང་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དི་བ་གང་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཟློས་གར་ལ་སིད་སྐྱོང་གི་བགོ་གེང་འགོ་བའི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དང་

བང་དཔྱ་དངུལ་གི་ 98% ཕི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ཕུལ་གི་ཡོད་པས་སེམས་ཁལ་མེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། དེའི་ཐད་ལ་
དམིགས་བསལ་གི་དི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད། ངས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་བལ་

འབྲུག་གསུམ་གི་ནང་དུ་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་གི་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་འབུལ་གི་ཡོད་དམ། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའི་བོད་པ་ཚོས ་
དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་རེད་ཅེས་དི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

དེ་ནས་ལྔ་པའི་གཉིས་པ་དེར་ལས་དོན་འཆར་སིག་དང་དགོས་དངུལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞེས་པའི་ཀ་པའི་དང་པོ་དེར། གང་

ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན། དེའི་ནང་དུ་རྒྱབ་གཉེར་ཅིག་ག་རེ་གནང་ཡོད་རེད་ཞུས་ན། བོད་ཀི་ཟློས་གར་དེ་རིག་གཞུང་དང་གང་ཅིའི་

ཐད་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དེའི་ཐད་དུ་རྒྱབ་གཉེར་ས་ཡ་ ༧་༥༠ ཞུས་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ངར་དམིགས་བསལ་འགེལ་

བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད། དེ་ག་རང་ར་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་གོ་ཐོས་ལ་འབུམ་བདུན་བཅུ་
ཐམ་པ་ཞིག་ཟློས་གར་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གནང་རྒྱུ་རེད་ཅེས་འོས་བསྡུའི་སྔོན་ནས་གོ་ཚར་བ་ཞིག་རེད་འདུག
དེ་རིང་རྒྱབ་གཉེར་གཞི་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་བྱུང་། གཅིག་དེ་ཡིན།

དེ་ནས་ཅ་པ་ནང་ལ། ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་གི་གཙོས་བཙན་བོལ་བོད་མི་མང་ཚོགས་ཀི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་གི་

ལས་དོན་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༡༥༠་༧༠ ཞེས་ཞུས་བསད་འདུག དེའི་ཐད་དུ་ཡང་འཆར་གཞི་དང་བཀའ་ཁོལ་ད་ལྟ་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་
རེད། འོན་ཀང་ལོ་གཅིག་གི་སྔོན་ལ་་་་་་་་ སིར་བཏང་ཕི་ཟླ་ ༤ པ་ནས་སྔོན་རིས་བཀའ་ཁོལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ཞིག་རེད་
ཀང་། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གི་ཐོག་ལ་ས་གནས་ཁག་ལ་གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་

ལས་སེ་ཚོ་ལ་ད་ལྟ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཆག་ཡང་བཏང་ཚར་འདུག དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་མགོ་བཙུག་ཚར་འདུག དེའི་གནས་

སྟངས་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཀི་རེད། སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ཐོག་ཏུ་གསལ་བསགས་དང་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞིག་གནང་བསད་པ་རེད། དེ་
ཚོ་གནང་བ་དེ་ལོ་སྔོན་མའི་དངུལ་ལྷག་མ་དེ་འད་ཡིན་འགོ དེར་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་ཀང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༌༡༧ ལོ་ཡི་
སྔོན་རིས་ལ་བཀའ་ཁོལ་ད་ལྟ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཀང་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་མགོ་བཙུག་ཚར་རེད། དེ་བེད་དུས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་

ཀི་སྔོན་རིས་སྟངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་ཡི་ནང་དུ་འགོ་སོང་སྔོན་བཏང་བཀའ་ཁོལ་རེས་ཞུ་ཟེར་བ་དེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།
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དེའི་ནང་ལ་ཉེས་པ་གང་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན། ཡན་པོར་མ་སོང་བའི་ཉེས་པ་བཏང་དགོས་ཡོད་ཅེས་གསུང་ཡོད་པ་རེད། འོན་
ཀང་ཡན་པོར་མ་སོང་བ་ཟེར་བ་དེར་འགེལ་བཤད་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟའི་བར་དེ་ལྟར་གནང་བའི་ཁོད་དུ་བཞག་ཀང་དེབ་འདི་

ལས་མཐུག་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། འདི་ལྟ་བས་ཏེ་ཕིན་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡང་འདི་ལྟར་འགོ་ཡི་འདུག འདིའི་ཐོག་ལ་འགན་སུས་

བཞེས་ཀི་རེད། གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་མ་ཞུས་ན་རེས་མ་ག་རེ་ ཟེར་གི་རེད་ཟེར་ན་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ལ་འགན་ཡོད་པ་རེད།
ཁྱེད་ཚོས་ཅི་ཡང་ལབ་མ་སོང་ཞེས་མི་མང་གིས་གསུང་སོད་ཀི་འདུག ཞུས་ཡོད་གནང་དང་མ་གནང་དང་། བརིས་དང་མ་བརི་
དེ་འཛིན་སྐྱོང་གི་རེད།

དེ་ནས་ང་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཞིག་རེད་དེ་གོས་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ང་ཚོར་བོ་ཁོག་དེ་ཡོད་མ་རེད། བཅའ་ཁིམས་

དོན་ཚན་ ༢༩ ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའི་བོ་ཁོག་དེ་ཡོད་མ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་ནས་ཀང་དེ་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའི་གདེང་ཚོད་ཡོད་མ་
རེད། རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་བསམ་དགོངས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ལ་བརི་དགོས་རེད་དམ། འོས་འཐོབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་

བེད་དགོས་རེད། འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འོས་འཐོབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བེད་ཀི་ཡོད་དམ། (དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྔོན་རིས་ཀི་ཐོག་ཏུ་འགོ་རོགས་གནང་།) འདི་སྔོན་རིས་རང་ཡིན་སྐུ་ངོ། འདི་སྔོན་རིས་མ་རེད་ཟེར་

ན་ང་མར་སོད་ཀི་ཡིན། སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་འགོ་སོང་སྔོན་བཏང་། བཀའ་ཁོལ་རེས་ཞུའི་སིག་གཞི་དང་
འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད། དེ་ལྟར་ཆགས་འདུག བས་ཙང་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་
ཀི་འདུག དོན་ཚན་གཅིག་དེ་ཡིན།

དེ་ནས་དེ་ག་ནང་བཞིན་གི་རད་ཐང་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་སོར་ས་ཡ་དགུ་དང་བརྒྱད་འབུམ་དགུ་ཁི་ ༩,༨༩༠,༠༠༠

ཞུས་འདུག ངས་ཧ་གོ་བ་དང་གོ་ཐོས་བས་པ་ཡིན་ན། མོན་གོ་ཊིའི་ས་གནས་ཀི་ རེད་ཐང་ལ་འབུམ་དྲུག་བཀའ་ཁོལ་གནང་བ་

ཙམ་མ་ཟད་ལས་ཀ་འགོ་བཙུག་ཚར་འདུག སྔོན་རིས་བཀའ་ཁོལ་ད་ལྟ་ཞུ་ཡི་འདུག ག་རེ་ཆགས་ཀི་རེད། སུ་ལ་འགན་ཡོད་
རེད། སུས་སྲུང་ཐུབ་ཀི་རེད། སུ་ལ་འགོག་རྒྱུའི་སོབས་པ་དང་གདེང་ཚོད་ཡོད། དི་བ་ཡིན། སྔོན་རིས་ཡིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག

དེ་ནས་ལས་བེད་རྣམས་ཀི་ད་ཡོད་གསོལ་ཕོགས་བསྐྱར་ཞིབ་དགོས་པར་ཕོག ས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་

འཛུགས་ཀིས་རྒྱབ་གཉེར་ཇི་བྱུང་འོས་འཚམས་དགོངས་བཞེས་ཅེས་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚོས་བརེད་
མེད་པ་ཡིན་ན། སྔོན་མ་ཕོགས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་ཕེབས་སྐབས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་རིས་མེད་

བཏང་བ་རེད། ལས་བེད་ཀི་གསོལ་ཕོགས་དེ་བར་བརྒལ་ངལ་སེལ་བརྒྱ་ཆ་སུམ་བཅུ་སོ་གཉིས་གནང་བ་རེད། མཛད་གཙོ་རྣམ་
པ་ཚོའི་ཆ་ཚང་དེ་ར་ཕོགས་ལ་བསེབས་ཏེ་གསོལ་ཕོགས་སར་བ་རེད། ལས་བེད་ལ་སར་ཡོད་མ་རེད། སར་དགོས་འདུག་ཅེས་
མང་པོས་གསུང་སྐད་བསྐྱོན་པ་རེད། གསུང་སྐད་བསྐྱོན་པ་རེད། འོན་ཀང་ད་ལྟའི་བར་དུ་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་

འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་ག་རེ་གསུངས་པ་རེད་ཟེར་ན། ༢༠༡༨ བར་དུ་ཕོགས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་ཀི་
མིན། སར་གི་མིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ངལ་སེལ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། ཕག་སེལ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའི་

ཐུགས་ནས་བརེད་ཡོད་ན། དེ་དེབ་ཐེར་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་ཞིབ་གནང་རོགས་གནང་། གནང་བ་ནང་བཞིན་ངས་བཤད་
པའི་སྐད་ཆ་དེ་ལ་བདེན་དང་མི་བདེན་གི་བཀའ་མོལ་གནང་རོགས་ཞེས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་
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སྐབས་སུ་ཨ་མི་རི་ཀ་ལ། ལས་བེད་ལ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་སར་གི་ཡིན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་ལ་བརྒྱ་ཆ་བདུན་

བཅུ་སར་གི་ཡིན་ཞེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཞུ་སོད་པའི་སྐབས་སུ་ལག་པ་རེབ་མཁན་མེད་དུས། ཁྱེད་ཚོས་ལག་
པ་བརབ་ཀི་མིན་ནམ། འདི་ཙམ་ཞིག་སར་གི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མས་མཇལ་གི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་མི་རི་ཀར་
འདི་ལྟར་འཕར་གི་མེད་ཙང་ཁྱེད་ཚོ་ཧང་སངས་ཡིན་གི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་ཚོ་ཚང་མའི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུའི་ལས་

རིམ་ལ་ཁེ་ཕན་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཁེ་ཕན་ཡོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གསུངས་པ་རེད། དོན་ལ་ཕན་པ་རེད། འགིག་པ་རེད་ཀང་། ང་
ཚོའི་སྔོན་རིས་འགོ་སྟངས་དང་བེད་སྟངས་བེད་ལུགས་ཀི་ཐོག་ནས་འགིག་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ངས་སྔོན་རིས་དང་འབེལ་བའི་
ཐོག་ནས་འདི་ཞུ་ཡི་ཡོད། བས་ཙང་ངས་ད་ལྟ་རིས་དང་འབེལ་བ་སོང་ཙང་མང་པོ་ཞུ་ཤེས་ཀི་མི་འདུག་ཀང་དན་པའི་ནང་ལ་
ཡོད་པ་དང་། བྱུང་རིམ་དང་རིས་འགོ་དང་འབེལ་བའི་ཞུ་མཚམས་འདི་འད་ཞིག་འཇོག་གི་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས།

སི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་སྔོན་རིས་ཀི་གསུང་བཤད་ཐོག་ལ་སྙན་སེང་

ཞུ་རྒྱུ་ལ། སི་ཡོངས་ཀི་སྔོན་རིས་ལ་ཁ་གསལ་པོ་དང་ཞིབ་ཚགས་པོ་ཞེ་དག་འདུག དེ་ལ་ལེགས་གསོལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ཁ་གསལ་པོ་དང་ཞིབ་ཚགས་པོ་ཡོད་དུས་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་དེ་རང་ལ་མགོ་འཁོར་འགོ་བ་ཞིག་འདུག དེ་ལ་མགོ་འཁོར་
བ་འགོ་བ་ནི་རང་ཉིད་ཀི་རྣམ་དཔྱོད་ཀིས་མ་འདང་བ་རེད་མ་གཏོགས། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ལ་དམིགས་བསལ་

ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གི་གསུང་བཤད་སྙན་ཐོ་ཅ་པའི་ནང་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུར། འཕྲོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་ཀི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་དང་རྒྱང་སིང་ལས་གཞི་བཅས་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༦ འཆར་འབུལ་གནང་འདུག ངས་བཀའ་

འདི་ཞུ་རྒྱུ་ནི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞིའི་ཆེད་དུ་སོར་ས་ཡ་ ༢༦ ནང་ནས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གི་ལས་གཞིའི་ཆེད་དུ་དངུལ་
འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། དངུལ་དེ་སུ་དང་སུ་ལ་སད་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདི་དང་པོ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཉིས་པ། སྙན་ཐོ་བཅུ་པའི་ཐོག་ལ་ལས་བེད་རྣམས་ཀི་ད་ཡོད་ཕོགས་ཐོབ་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་དགོས་པ་ལྟར་ཕོགས་རིམ་

བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་ཀི་རྒྱབ་གཉེར་ཇི་བྱུང་འོས་འཚམས་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ། ར་ཕོགས་གསར་སིག་

ཅེས་པ་དེ་གང་འད་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་སོ་གཉིས་ར་ཕོགས་ལ་བསན་ནས་དེའི་སང་ལ་སར་ཆ་གནང་གི་ཡིན་
གསུང་གི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་དེ་སྔོན་གཏན་ནས་ཐོས་མྱོང་དང་མཐོང་མྱོང་མེད་པའི་ར་ཕོགས་གསར་པ་ཞིག་གསར་སིག་གནང་
གི་ཡོད་དམ། དེ་གཉིས་གནད་དོན་ག་རེ་ཡིན་ནམ་ཟེར་ནས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན།

དེ་ནས་ལས་བེད་ཀི་ཐོག་གསོལ་ཕོགས་སར་ཆ་གནང་བ། དེ་བཞིན་ལས་བེད་ཚང་མའི་ནང་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་འདི་དག་གི་ཕོགས་དམའ་བ་ཡོད་པ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས་སྙན་སེང་ཞུ་མྱོ ང་
ཡོད། སྙན་སེང་ཞུས་པ་ལ་བརེན་ནས་སར་ཆ་དགོངས་བཞེས་གནང་བ་རེད་ཟེར་ནས་བསམ་གི་མེད་ལ། བསམ་དགོས་པ་ཡང་
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ཡོད་མ་རེད། བཀའ་ཤག་རང་གི་ལས་བེད་ཀི་དཀའ་ངལ་དངོས་སུ་གཟིགས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དེ་ནས་དཔལ་
ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་དེ་ལ་ལས་བེད་ཀི་ཕོགས་རིམ་གསར་སིག་ལ་ས་ཡ་སུམ་

ཅུ། འཕྲོ ད་བསྟེ ན ་ལས་ཁུངས་ཀི ་ ཕོ ག ས་ཐོབ ་མཉམ་པ་བཟོ་ རྒྱུའི ་ ཆེ ད་དགོ ས ་དངུལ་སོར ་ས་ཡ་ ༢༠ རྒྱབ་གཉེར ་གནང་
འདུག སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བེད་ཕོགས་མཉམ་རྒྱུ་དེ་ལ་ས་ཡ་ལྔ་འད་པོ་ཞིག་
འདུག གཅིག་བས་ན་དེ་གཉིས་ཀི་བར་ལ་ཏག་ཏག་མ་མཐོང་བ་ཡིན་གི་རེད། དེ་གཉིས་ཀི་བར་ཁྱད་དེ་གང་འད་ཡིན་ནམ་ཟེར་
ནས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན།

དེ་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཐོག་ལ་ ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ལོ་ལ་ས་ཡ་ ༡༨༠ འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ༢༠༡༦༌༌༌༡༧

ལ་ས་ཡ་ ༡༥༠ འཆར་འབུལ་གནང་འདུག ང་རང་གི་རེ་བ་དང་བསམ་ཚུལ་བས་པ་ཡིན་ན། ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ལ་ ༡༨༠ ཙམ་ཡོད་
ན། ༢༠༡༧༌༌༌༡༨ ལོར་བརྒྱ་ཆ་ཞིག་སར་དགོས་ཀི་རེད་སྙམ་གི་འདུག དེ་སར་ནས་འགོ་སོང་དེ་རང་བཞིན་གི ས་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་

ཙམ་ཞིག་འཕར་འགོ་ཡི་རེད། དེ་འདའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་པར་བརེན་ནས་དམིགས་ཚད་ས་ཡ་ ༢༠༠ ཙམ་ཞིག་བཟོས་ཡོད། དེ་
འད་ཡིན་ཙང་རང་བཙན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་ཐོག་ནས་མི་འབོར་དང་དངུལ་འབོ ར་ལ་དཔག་པའི་བརྒྱ་ཆ་དེ་འད་ཞིག་ཁྱེད་རང་

ཚོས་འཕར་འབུལ་སང་ནས་ཐབས་ཤེས་བེད་དགོས་རེད། སྲུང་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་པ་ཞིག་དང་སྲུང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་
བསམ་པ་ཞིག་དན་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཙམ་མ་ཟད་དེ་སྔ་ཞུ་མྱོང་བྱུང་། དཔལ་འབོར་བསྡུ་འགོད་ཀི་ཉིན་མོ་ཟེར་བ་ཞིག་བཟོས་པ་
ཡིན་ན། སོར་འབུམ་བརྒྱ་ཉིས་བརྒྱ་རུབ་རུབ་བཟོ་ རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་ཁྱོན་ནས་ཡོད་ས་མ་རེད། མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་

ཟེར་ན། ཉེ་ཆར་ལ་དྭགས་ཉུལ་མ་ནས་ཡིན་པའི་ཕྲུ་གུ་ཞིག་མཆིན་པ་སྐྱོན་ཤོར་ནས་སྐད་འཕྲིན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ནས་ཕར་ཚུར་
བགོ ་ གེ ང་བས་ནས་ཨ་སོ ར ་སྟོ ང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ར་གངས་ཤི ག ་ཉི ན ་མ་གཅི ག ་གཉི ས་ཤི ག ་ནང་བཟོ ས ་སོ ང་། དེ ་ བཞི ན ་བང་
California བོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པས་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་ཐད་ལ་སོ་སོའ ་ི ས་ཁུལ་རེ་བས། དེ་རིང་ར་རམ་ས་

ལ་ནས་ཡོང་མཁན་ཚོ་ཡིན། ཁྱེད་རང་ཚོས་དཔལ་འབོར་བསྡུ་འགོད་བས་ཤོག་ཟེར་ནས་ཨ་སོར་ཉིས་སྟོང་ཟིན་སོང་ཟེར་གི་
འདུག སང་ཉིན་བལ་ཡུལ་ཁུལ་ཡིན་ཟེར་ནས་ཨ་སོར་ ༣༠༠༠ ཟིན་འདུག བང་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་དང་

བོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་སུམ་ཅུ་འདུག དེ་གཅིག་པུར་བཟོས་པ་ཡིན་ཡང་གང་ལྟར་ཉིན་མ་གཅིག་ལ་ཨ་སོར་འབུམ་
གཅིག་བཟོ་བ་ལ་དཀལ་ངལ་གང་ཡང་མི་འདུག དེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་བེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་གར་སོར་འབུམ་ཉིས་བརྒྱ།

སུམ་བརྒྱ་ཉིན་མ་གཅིག་ནང་བཟོ་ཐུབ་པའི་གནས་བབས་འདུག ཡིན་ཡང་འབོད་སྐུལ་གཏོང་མཁན་མེད་ན་དོན་ཡོང་རྒྱུ་དེ་ཁག་
པོ་རེད། སིར་བཏང་ཕག་དངུལ་མང་པོ་ཞེ་དག་རག་གི་ཡོད་པར་བརེན་གཅིག་བས་ན་མི་དགོས་པ་ཡིན་འགོ། གཉིས་བས་ན་
མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་སེལ་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རང་ཁ་རང་གསོའ ་ི སང་ལ་ཤུགས་རྒྱག་གི་ཡོད་དུས་དེ་འད་བེད་ཐུབ་ན་

ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་དན་གི་ཡོད། དེ་ནི་ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཡིན། ཡིན་ཡང་བཀའ་ཤག་གིས་ན་ནིང་ལས་ད་ལོ་ཉུང་བ་

སྟོན་པ་དེ་ཏན་ཏན་ངའི་བསམ་བོ་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཅིག་ཡིད་ཆེས་བེད་ཀི་ཡོད་ལ་ཡོད་དགོས་ཀི ་རེད། དེ་ཆུང་བ་
བཞག་པ་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད ་དམ། དེ་ཆུང་བ་བཞག་པ་དེ་ཕན་ཐོགས་ག་རེ་ཡོད་དམ་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ནི་ང་

ཚོས་ཟུར་བཀོལ་གི་ཡོང་འཆར་དེ་དག་མར་ལྟ་བའི་སྐབས་སུ། དཔལ་འབོར་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལོ་སྔོན་མར་ས་ཡ་ ༢༣
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འདུག དེ་རིང་འདི་ལ་ས་ཡ་ ༡༤ འདུག དེ་ཉུང་བ་གང་འད་བས་ནས་ཕིན་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་སྔ་ལོར་
ས་ཡ་ ༦༧ འདུག དེ་རིང་འདི་ལ་ས་ཡ་ ༤༢ མ་གཏོགས་མི་འདུག དེ་ཕྲན་བུ་ཉུང་བར་འགོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་དམ།

མཐའ་མ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ འཆར་འབུལ་སང་ལ་སྔ་ལོར་ས་ཡ་ ༣༤༨ འདུག འདི་ལོར་ས་ཡ་ ༣༡༠ མ་

གཏོགས་ཕིན་མི་འདུག དེ་ཚོའི་ཁྱད་པར་ཡོང་སྟངས་དང་ཡོང་རེན་གང་འད་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་ནས་ངས་
གོས་ཚོགས་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ང་རང་ངོས་ནས་མཐོང་གི་འདུག དེ་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་པ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་

ན་ད་ལྟའི་སྔོན་རིས་ཀི་ནང་ལ། གང་ལྟར་ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ གི་ནང་ལ་དངུལ་གང་ཡོད་པ་དང། དངུལ་ཁང་ནང་ལ་གང་
ཡོད་པ་། ལས་ཁུངས་ནང་ལ་གང་ཡོད་པ། དེ་དག་གང་ཡོད་དམ། ཟེར་དེ་བ་ཡོད་དམ། དེ་ལ་དོགས་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་རྣམ་རོག་

གང་ཡང་མེད། དེ་དངུལ་གཅིག་པུའི་གནས་སྟངས་རེད། དེའི་ནང་ལ་དངུལ་དེ་སོད་རྒྱུ་ག་ཚོད་རེད་དམ། ལེན་རྒྱུ་ག་ཚོད་རེད་
དམ། དེའི་གནས་སྟངས་གསལ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་དེ་འདིའི་ནང་དུ་མཐོང་གི་ཡོད་མ་རེད། མ་འོངས་པར་མཐོང་རྒྱུར་ད་ལྟའི་
སྔོན་རིས་ནང་ལ་ཤོག་ལྷེ་གཉིས་འཐོལ་བ་བསན་དགོས་ཀི་ཡོད། ཤོག་ལྷེ་གཉིས་འཐོལ་བ་ག་རེ་བས་ཏེ་བསན་དགོས་ཀི་འདུག་

ཅེ་ན། མ་ར་ཁུངས་སྐྱེལ་གིས་རིས་ཤོག ད་ལྟ་འདས་མ་ཐག་པའི་འབབ་གོན་གི་གནས་སྟངས་ཤིག ཨིན་སྐད་སང་ནས་ཞུས་པ་
ཡིན་ན། balance sheet དང་ Income and expenditure མ་ར་ཁུངས་སྐྱེལ་གི ་རིས་ཤོག་ཅིག་ཡོད་ན། ཤོག་ལྷེ་
དེའི་ནང་ནས་འགོ་གོན་ག་རེ་རེད། ལེན་རྒྱུ་ག་རེ་རེད། ལས་འཆར་མ་དངུལ་ག་ཚོད་རེད། རང་རགས་མ་དངུལ་ག་རེ་རེད་

ཤེས་ཐུབ་ཀི་རེད། འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ་གཅིག་གི་ནང་གི་འབབ་གོན་དེ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། སྔོན་རིས་བཀའ་ཁོལ་གནང་བ་དེས་

འདང་ཡོད་དམ་མེད། ཡང་ན་ལྷག་ཡོད་པ་རེད་དམ། ལྷག་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ་གསལ་པོ ་ཞིག་ཆགས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
འད་ཡིན་དུས་མ་འོངས་པར་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཕག་རོགས་རྣམ་པ་ཚོས་དེ་མེད་ནའང་མཁྱེན ་གི་ཡོད་ས་རེད། མ་འོངས་
པར་ང་འད་པོ་བསེབས་པ་ཡིན་ན་དེ ར་རིའུ་མིག་གཉིས་བཏོན་པ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་གི་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ས་རེད། གོས་ཚོགས་ཀི་
ངོས་ནས་ངེས་པར་དུ་དེ་འད་ཞིག་ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས།

སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ ༢༠༡༦་་༌༡༧ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་ཀི་སི་ཡོངས་གསུང་བཤད་དང་
འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། དེ་ནས་གོས་ཚོགས་ཀིས་ཆེད་འཛུགས་གནང་
བའི་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་མཇུག་བསོམས་གོང་དུ་ཕག་སེལ་ཞིག་གིས་གསུངས་པ་བཞིན་ཞིབ་

ཚགས་པོ་བྱུང་ཡོད་ས་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མཇུག་བསོམས་ཀི་སྐབས་ལ་དམིགས་བསལ་གི་
དོགས་འདི་ཞུ་དགོས་ས་དེ་འད་ཅི་བྱུང་མ་སོང། དེ་ནས་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་

གཅིག་མཚུངས་ཀི་དི་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད། འོན་ཀང་དེ་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་རིམ་བས་ཏེ་ཆེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྐབས་ལ་
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སེབས་དུས་ནན་ཏན་ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྔོན་རིས་ཀི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན ་མཆོག་གི་གསུང་བཤད་ཀི་ཤོག་

གངས་ལྔ་པའི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་གིས་དིས་པ་ནང་བཞིན་རེད། བསྐྱར་ཟློས་བེད་མི་དགོས་པ་བས། ལས་ཁུངས་རེ་ཟུང་
གི་མ་དངུལ་གནས་བབ་ཉུང་དུ་ཕིན་པ་དེ་གང་དང་གང་རེད། དེའི་རྒྱུ་རེན་གང་དུ་ཐུག་འདུག་ཅེ ས་པ་དེ་བསྐྱར་ཟློས་བས་ཏེ་

ནན་ཏན་ཆེན་པོའ ་ི སོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་གིས་ཤོག་གངས་དགུ་པའི་ཐིག་ཕྲེང་གཉིས་པའི་ནང་ལ། དབུ་མའི་ལམ་གི་
ཐབས་ལམ་སྐོར་ཕི་ནང་མང་ཚོ གས་ལ་ངོ་སོད་ཀི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་སེལ་རྒྱུའི་ཆེད་དགོས་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༤༠༣་༣༨

སྔོན་རིས་ཀི་ནང་དུ་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུང་འདུག བས་ཙང་དེའི་ཐོག་ལ་དོགས་འདི་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ས་ཡ་ ༤༠༣ ཟེར་བ་དེ་ཧ་
ཅང་གི་མང་པོ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གནས་བབ་ཀི་ཐོག་ནས་དེ་བས་ཀང་མང་པོ་རེད། བས་
ཙང་དེའི་ལས་དོན་གི་གཙོ་བོ་དེ་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་གཅིག་འདི་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་སི་ཡོངས་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་གི་

ལས་འགུལ་གི་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་དེ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། དེ་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་རེད་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་ཞིག་ཀང་ཆགས་
སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གི་གཟིགས་སྟངས་ཀི་ངོས་ནས་ང་ཚོས་བོད་རྒྱའི་འབེལ་མོལ་དང་བོད་ཀི་གནད་

དོན་ཐག་གཅོད་བེད་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་གནད་ཆེ་ཤོས་དེ་བོད་པས་དབུ་མའི་ལམ་མ་ཤེས་པའི་དཀའ་ངལ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་
རེད་དམ། ཡང་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གོ་བར་མ་འཕྲོད་དེ་བྱུང་བ་རེད། དེའི་ངོས་འཛིན་དེ་གང་འད་ཞིག་ཡོད་དམ། ད་ལྟའི་གནང་

སྟངས་གནང་ལུགས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་བལྟ་དུས་ཕལ་ཆེར་བོད་པས་མ་ཤེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས། དེའི་གོ་རོགས་
མ་གསལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་དཀའ་ངལ་འདི་འཕྲད་ཀི་ཡོད་པ་མིན་ནམ་བསམ་པའི་ཚོར་སང་ཞིག་ད་ལྟ་ཡོང་གི་འདུག་
ལ་སྔོན་མ་ཡང་དེ་འད་སྐྱེས་མྱོང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་དཀའ་ངལ་ངོ་མ་དེ་གང་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་གཅིག་འདི་འདོད་
བྱུང་སོང་།

དེ་ནས་དེའི་འོག་གི་ག་པའི་ནང་དུ། གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་འཚོ་རེན་འགི ག་ངེས་ཤིག་ཡོང་ཐབས་བ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ།

གཙོ་བོ་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཆེད་དུ་ས་ཡ་ ༨༠ ཐམ་པ་བཞག་འདུག བཙན་བོལ་བོད་མིའི་འཚོ་རེན་གཙོ་
བོ་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཟེར་བ་དེ་དངོས་གནས་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཞིག་བྱུང་སོང་། དངོས་གནས་བཀའ་ཤག་རང་གི་
ངོས་ནས་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་འཚོ་རེན་གཙོ་བོ་དེ་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་རང་ལ་ཐུག་གི་ཡོད་དམ།

གལ་ཏེ་དེ་ཐུག་གི་ཡོད་ན་ཁུངས་འཁྱོལ་བ་དང་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞིག་ཏུ་སེབས་ཡོད་དམ། སྐད་ཆ་འདི་ཚོ་ར་བའི་སྔོན་མ་
བཞིན་མར་འགོ་སོད་པ་ལས་སི་ཡོངས་ཀི་འདི་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་དམ་བསམ་པའི་དོགས་པ་ཞིག་སྐྱེས་སོང་བས་དེའི་
སང་ལའང་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་བཞིན་ཤོག་གངས་བཅུ་གཅིག་གི་འོག་གི་པ་དེ་རེད། ལས་བེད་རྣམས་ཀི་ད་ཡོད་ཕོགས་ཐོབ་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་དགོས་

པ་ལྟར་ཕོགས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་ཀིས་རྒྱབ་གཉེར་ཇི་བྱུང་འོས་འཚམས་དགོངས་བཞེས་ཞེས་གོང་དུ་
ཕག་སེལ་ཞིག་གིས་ལུངས་དངས་པ་དེ་རེད། དེའི་སང་ལ་ངར་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ལས་བེད་ག་ཕོགས་དེ་ལས་ཀ་
བེད་མཁན་ཚོར་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ལ་མཚོན་ན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཧ་གོ་མིན་དང་དོན་རོགས་མིན་སོགས་མང་

པོ་ཡོང་གི་འདུག མཚམས་རེ་ག་ཕོགས་ཡར་སར་དགོས་པ་དང་ཡང་མཚམས་རེ་སར་ན་འགིག་གི་མེད་པའི་ཚོར་བ་བྱུང་སོང་།
གསལ་པོ་ཞིག་ཧ་གོ་ཡི་མེད་དེ། ཡིན་ནའང་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་གནད་འགག་ཅིག་ལ་ང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་སིར་བཏང་ར་
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སར་བསད་ནས་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་འགོ་ཡི་ཡོད་ལ། གངས་སྐྱིད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་གཡས་གཡོན ་ན་བསད་ནས་ལོ་བཅུ་བཞི་

ཡིན། གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོངས་ལ་དགའ་ཞེན་དང་དག་སང་ཧ་ཅང་ཡོད། ཡིན་ནའང་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་དང་གནས་ཚུལ་
མང་པོ་ཞིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ད་ལོའ ་ི གནས་སྟངས་མང་པོའ ་ི ཐོག་ལ་དངོས་གནས་གང་འད་ཡིན་མིན་མི་ཤེས་ཀང་། ཕི་ལོག་
ལ་བགོ་གེང་བེད་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་གོ་ཡོང་དུས་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་ཚོར་སང་ཞིག་བྱུང་སོང་། དེ་རིང་གོས་
ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དེ་གཅིག་བཤད་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། གང་ཟག་རང་ངོས་ནས་བཤད་ན་མདོ་སྟོད་ཆོལ་ཁའི་འཐུས་

མི་བས་ནས་གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་བསེབས་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་རིང་ཁ་སང་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་
བཏང་ན་ང་ཚོར་འདི་ལྟར་འགོ་སོད་ན་འཚེར་སང་ཞིག་ཡོང་གི་མེད་དམ་སྙམ་པའི ་ཐོག་སྐབས་རེར་ལྷན་ཁང་ཁག་ནང་འགོ་སྙིང་
མ་འདོད་པ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེ་བཞིན་དགེ་རྒན་གི་གནས་སྟངས་དེའི་ཐོག་ཞིབ་ཕྲ་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་དེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་
འདིའི་ནང་ལ་བཤད་ཀི་མིན། ར་བའི་སྔོན་འགོ་འོས་བསྡུ་སྐབས་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཆུང་ངུ་དེ་དག་ལ་འད་མིན་བསབས་ནས་བཏང་

ཡོང་གི་འདུག སིད་སྐྱོང་གི་སྔོན་འགོ་འོས་མི་བེ་བག་པ་དེ་དང་དེ་སྡུག་ཅག་རེ ད་ཟེར་ནས་དགེ་རྒན་གིས་བསབས་ཡོང་སྐབས་
ཕྲུ་གུས་ཧ་གང་ཡང་གོ་ཡི་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ཁྱོན་ནས་བཤད་མི་འོས་པའི་ཚིག་དེ་འད་བཤད་ནས་
ཡོང་གི་འདུག བསམ་བོ་རེ་བཏང་ཡོང་སྐབས་སི ་ཞུའི་ལས་བེད་པ་དེ་དག་ཆབ་སིད་པ་མ་རེད་ཅེས་ང་རང་གི་རེ་བ་ཆེ་ཤོས་

རྒྱག་ས་དེ་དགེ་རྒན་ཚོ་ཡིན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྔོན་རིས་སི་ཡོངས་ཀི་བགོ་གེང་རེད། སྔོན་རིས་སང་ལ་
བཤད་རོགས་གནང་།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སིར་བཏང་ལས་དོན་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་
ཀི་ཡོད། ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བཤད་པ་བཞིན་བསྐྱར་དུ་ལས་དོན་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་གི་

ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། འདིར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་བཞིན་མཚམས་བཞག་ན་

འགིག་གི་འདུག ཨུ་ཚུགས་བ་རྒྱུ་མིན། ཡིན་ནའང་མ་གེང་ཀ་མེད་ཀི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་
གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དང་། སྔོན་རིས་ཀི་གནས་སྟངས་དེ་ལས་དོན་

དང་འབེལ་ནས་སྔོན་རིས་འཁྱེར་གི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་བེད་སོད་གཅིག་པུས་ཁུར་གི་ཡོད་པ་བསམ་གི་མི་འདུག དེའི་
སང་ལ་ཚོར་སང་ཆེན་པོ་ཡོད་དེ་བསྐྱར་དུ་མ་བཤད་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བརྒྱུད་ནས་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ།

ཕོགས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ཡོད་ས་རེད། ལས་དོན་དེ་སྔོན་མའི་བཀའ་ཤག་གིས་ངོས་བཞེས་བེད་མི་

བེད་གནས་སྟངས་ཅི་རིགས་ཡོང་བ་རེད ་དམ། མ་འོངས་པར་གང་འད་ཆགས་ཀི་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་སྐབས་རེ་སེམས་འཚབ་
ཅིག་འདུག གོས་ཚོགས་ར་བ་འདའི་ནང་གང་འད་ཞེས་སར་དགོས་ཀི་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་ཤེས་ཀི་མེད་ལ། ར་བའི་ཉམས་མྱོང་
གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། གང་ལྟར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ས་དེ་ཕོགས་མང་པོ་ཞིག་ལྷག་འདུག་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཤུགས་

ཆེན་པོ་ཡོད། ད་དུང་དེའི་སྐོར་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་དེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་བཞིན་
འདི་ནས་མཚམས་བཞག་ཆོག་པ་ཞུ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

སི་ཡོངས་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་མཐའ་མ་ཡིན་ས་རེད། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།
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སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེར། སིར་བཏང་སྔོན་རིས་གནད་དོན་མང་ཆེ ་བར་ཞུ་དགོས་པ་ཅི་ཡང་མེད། ཡིན་
ནའང་གཞུང་འབེལ་དང་སེར་གི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་བསེས་ན་ཡག་པོ་མི་འདུག་བསམ་སྟེ་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་

སོང་། དང་པོར། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཡིན་ན་འད། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ཡིན་ནའང་འད། གནད་དོན་

གཅིག་ཉེ་ཆར་བཀའ་ཤག་གིས་སྔོན་རིས་གཟིགས་ཞིབ་གནང་བའི་སྐབས་སུ། གོས་སྟོན་པ་ཡིན་ནའང་འད། གོས་འདི་པ་ཡིན་
ནའང་འད། སི་འཐུས་ཟུར་པ་ཞིག་གདན་འདེན་ཞུས་འདུག འད་པར་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་མཐོང་རྒྱུ་འདུག དེའི་གནད་དོན་དེ་གང་འད་

ཞིག་རེད་དམ། སི་འཐུས་ཟུར་པ་དེའི་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཚུར་བསེབས་ནས་སྔོན་རིས་འདིའི་ནང་དུ་མི་འད་བ་ཅི་བྱུང་ཡོད་དམ། ཡང་
མིན་ན་རྣམ་པ་ཚོས་སི་འཐུས་ཟུར་པ་དེར་ཕར་བསབས་ཡོད་དམ། དེའི་གནད་དོན་དེ་གང་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

སྔོན་རིས་གཉིས་པ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་སྐོར་རེད། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་སྐོར་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་

བོན་མཆོག་འདས་པའི་ལོ་འདིའི་ནང་དུ་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕེབས་གནང་བ་རེད། དེ་རིང་འདིར་སོབས་པ་ཆེན་པོའ ་ི ངང་
དངུལ་མང་པོ་རག་གི་ཡོད་གསུངས་པ་ལྟར་རག་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ཆག་ཡང་མང་པོ་ཞིག་ཞུས་

སོང་། དེའི་བསོམས་དེ་ང་ལ་མེད། དེའི་ཆེད་དུ་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ནང་ལ་ཟླ་ ༢ པའི་ཟླ་མཇུག་བར་དུ་
ཡིན་ནའང་ཁྱད་མི ་འདུག དེའི་བར་དུ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་བརྒྱུད་ནས་ཆག་ཡང་ཞུས་པའི་དངུལ་དེ་ཧིན་སོར་ནང་དུ་གངས་

འབོར་ག་ཚོད་ཅིག་ཆགས་ཡོད་དམ། ཡང་ང་ཚོ་ཕི་ལོགས་ནས་ཕེབས་མཁན་གི་སི་འཐུས་རྣམ་པས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་དེའི་
སྐོར་གསུང་གི་འདུག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་རེད་ལ། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་
གསུངས་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཆག་ཡང་དེ་ད་བར་གནང་བསད་པ་དེ་ཡང་ཧ་གོ་ན་ཞུ་མཁན་དེ་ཚོས་ཞུ་སར་བདེ་མོ་ཞིག་ཡོང་

གི་རེད། གོང་དུ་གནད་དོན་གཉིས་ཐོག་ནས་ང་རང་སེར་ངོས་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཕོགས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་སན་བཅོས་

ལྟ་སྐྱོང་སྐོར་གཉིས་ཀ་ཡིན། དངོས་གནས་དེ་གཉིས་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་ལག་ལེན་བསྟར་ཡོད་དམ། འགོ་སོང་སྔོན་བཏང་བཀའ་འཁོལ་
རེས་ཞུ་ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་གོས་ཚོགས་ནང་སེབས་སོང་། དེ་ནི་སང་ཉི ན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གིས་ནན་པོ་བས་ནས་

གསུང་གི་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་འཁོལ་གཞི་ནས་སོད་རྒྱུ་རེད ། ང་ཚོའི་ལག་པའི་མདུན་དུ་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སད་

དགོས་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་སད་པ་དང་མི་དགོས་མཁན་ཡིན་ན་མ་སད་ན་འགིག་གི་རེད། ངས་དོན་དག་གཙོ་བོ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་
ཅེ་ན། ཕོགས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་སྐོར་རེད། སྔོན་མ་ཕོགས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་

གི་སྙན་ཐོ་ལ་ཚང་མ་ལ་བརི་མེད་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་འད། ཆ་ཤས་བརི་མེད་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་འད། དོན་དག་བར་བསྐལ་
ངལ་སེལ་ཟེར་བའི་ཚིག་ཡ་མཚན་ཞིག་སེབས་པ་རེད། ད་བར་བར་བསྐལ་ངལ་སེལ་གི་ར་ཕོགས་ཐོག་ཏུ་བསོན་དགོས་ཀི ་
འདུག་ལབ་མཁན་དེ་ཚོས་དེ་རིང་བསན་ཡོང་ན་འགིག་གི་མི་འདུག་མདོག་མདོག་གསུང་མཁན་ཐུག་དུས། ངའང་ཡ་མཚན་
ནས་ལྷག་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་བཞིན་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གི་གནས་སྟངས་ཀང་དེ་རེད། སི་ཚོགས་སྟེང་འགོ་དགོས་འདུག་གསུངས་ནས་སྔོན་མ་

ང་ཚོའི་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མའི་སྐབས་སུ་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་འགོ་བཙུགས་ཀི་གསུང་དུས་ཕལ་ཆེར་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་
ལག་པ་བརབ་སྟེ་དགའ་བསུ་ཡུན་རིང་ཤོས་ཞུས་པ་རེད། ད་ལྟ་འགོ་དུས་ཀང་གནས་སྟངས་གཞན་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་མགོ་
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མཇུག་སོག་ཡོང་གི་འདུག སྔོན་དགོས་མ་རེད་ལབ་མཁན་དེ་ཚོས་ད་ལྟ་དགོས་རེད་ཟེར་བའི་བཟོ་འད་ཡོང་གི་འདུག དེ་ཡིན་
དུས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གིས་གང་ལབ་ཡོད་མེད་རྒྱབ་ཏུ་བཤད་ཆོག་གི་རེད། ང་རང་སེར་ངོས་སུ་ཚོར་སང་ཞིག་ཡིན།

དོན་དག་ངོ་མ་ད་ལྟ་བཤད་པ་ནང་བཞིན་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པའི་མི་ཡིན་ནའང་འད། སི་ཞུ་ལས་བེད་པའི་ནང་མི་
ཡིན་ནའང་འད། དེ་ཚོའི་ལག་ནས་དངུལ་བངས་ཚར་ནས་གཏོང་བཞིན་པ་རེད་དམ་ཟེར་བ་འདི་གསལ་པོ་གསལ་རང་བཟོ་
དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གསལ་པོ་གསལ་རང་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ནོ།། བཏང་ཚར་བ་རེད། སོར་མོ་བསྡུས་ཚར་བ་

རེད། བཀའ་ཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ལག་ལེན་བསྟར་ཚར་བ་རེད། དེ་ལས་གསལ་བའི་ཡིག་ཐོག་ལ་གང་ཡང་སྟོན་རྒྱུ་མི་འདུག དེ་
འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཐག་བཅད་པ་རེད་དམ། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཐག་བཅད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ངས་དི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ནོ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

སྔོན་རིས་ཐོག་སི་ཡོངས་བགོ་གེང་ཟིན་པ་ཡིན། སི་ཡོངས་བགོ་གེང་དང་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་
ཐོའ ་ི ཐོག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་ལན་རྒྱག་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་གནང་བཞག་ན་མ་གཏོགས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་
དུས་ཚོད་ཅུང་ཟད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སང་ཉིན་ཉིན་རྒྱབ་དུས་ཚོད་ཕུལ་ཆོག་པ་ཞུ། ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་
གི་ཚོགས་གཙོ་སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་སིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདིར་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་གསུངས་སྟངས་བས་པ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆེར་ཕོགས་སར་རྒྱུའི་
ཕོགས་ལ་གངས་ཀ་ཞིག་འགིག་མི་འདུག་གསུངས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་འདིའི་ནང་ལ་ཕོགས་ཐོག་ལ་ས་ཡ་ལྔ་སོགས་

གསུངས་སོང་། དེའི་གནད་དོན་ནི་དོན་དག་དང་པོ་དེར། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་ནང་གསེས་ ༨ པའི་ནང་
དུ་གཅིག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀོལ་གཉིས་པའི་ཁ་པའི་ནང་གསེས་ ༦ པ་ཟུར་འཛར་ཨང་
༡༤ པ་ཤོག་གངས་ ༢༨༩ པ་དེ་གཉིས་ཡར་བསོམས་ན་གཅིག་པ་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལན་གནང་བར་ཕར་ཚུར་གོས་བསྡུར་གནང་དགོས་པ་ཡོད་ཀི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་
སང་ཉིན་ཉིན་རྒྱབ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སང་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་ཚོགས་གསེང་ཡིན།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་གི་ཐུན་ ༡ པོ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དེ་རིང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
བཅུ་གཅིག་པའི་ལས་ཉིན་གསུམ་པ་དེ་ཆགས་ཡོད། དེ་རིང་སྔ་དོ་ལས་དོན་གཞན་གི་ཆེད་དུ་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་ཞུས་པ་དང་།
ད་ལྟ་ཆུ་ཚོད་ ༣།༡༥ ཐོག ་དཔལ་འབོ ར་གི་ ལས་དོན ་ཐོག ་འགོ ་ རྒྱུ་ཡིན ། ཁ་ཉིན ་དཔལ་འབོ ར་བཀའ་བོ ན་མཆོག ་གིས ་
༢༠༡༦༌༌༌༡༧ གི་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་
ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ ་ི ཐོག་ལ་སི་ཡོངས་ཀི་བགོ་གེང་ཟིན་པ་རེད། སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་བཀའ་
ལན་གནང་དགོས་པ་དེ་གྲུབ་སོང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པ་དེ་དག་
གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ལོའ ་ི དངུལ་རིས་འཆར་འབུལ་ཐོག སི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཐུགས་ཞིབ་གནང་བའི་སྙན་ཐོ་དང་། བཀའ་ཤག་གི་
སི་ཡོངས་ཀི་སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་འགའ་ཞིག་ནས་དོགས་དི་གནང་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་ཞུ་
ཆོག་པ་ཞུ། དང་པོ་དེར་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ ་ི ཐོག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ན། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མི་ཡོངས་ཀིས་ཐུགས་ཞིབ་བས་པ་དེ་ཞིབ་ཚགས་བྱུང་འདུག ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་དེ་
དག་ཀང་གསལ་པོ་འདུག་པས་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཐུགས་རེ་ལེགས་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཅོ་བོ་དེ་ཚོད་དཔག་འཆར་
རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སི་ཡོངས་ཀི་མཐོང་ཚུལ་དང་རྒྱབ་གཉེར་ཁག་རེད། འདིེའི་ནང་དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་ཅན་ཞིག་བཀོད་གནང་
འདུག དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་བལྟས་པ་ཡིན་ན་རྒྱུན་དུ་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་ཞིབ་གནང་དགོས་པ་དང་གནང་
བཞིན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ལས་གཞིའི་ཁྱོན་འབོར་དང་ཡིག་རོབ་ཀི་ཆ་ནས་དག་ནོར་གྱུར་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རིས་འགོ་ཡར་
མར་སོ་ཕོགས་དེ་དག་གི་ཆ་ནས་ད་དུང་ཡིན་ནའང་བསམ་པ་བཞིན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པར་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་
ཡོད་མ་རེད། དེ་དག་ཡོང་དགོས་ཀི་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་འདུག་པས་བརི་སྲུང་ཞུ་རྒྱུ་རེད། འབད་བརོན་མ་བས་པ་མ་རེད་དེ།
འབད་བརོན་བེད་ཀིན་བེད་ཀིན་ལྷག་སོད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་ཆགས་ཀི་འདུག མ་འོངས་པར་དེ་དག་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་འབེལ་
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ཡོད་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་པའི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཚང་མར་ཏན་ཏན་བསམ་འཆར་ཞུ་རྒྱུ་རེད་ལ་ཐུགས་སང་གནང་
ཞེས་འབོད་སྐུལ་བེད་ཀི་ཡིན།
དེའི་ནང་ནས་དོན་ཚན་བཞི འི་ཐད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འགལ་བ་ཡོད་པ་དེ་འད་མ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་གནད་དོན་ཡིག་
ཆའི་ལམ་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་བསེབས་པ་སོང་ཙང་། ཕྲན་བུ་གསལ་བཤད་ཀི་ཚུལ་དུ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་འདུག་པས་དེ་དག་
སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དང་པོ་དེ་དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ་བོད་གནས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀི་ཚགས་ཤོག་དེའི་སྐོར་རེད ། ཚོད་དཔག་
འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་བཀོད་པ་བཞིན་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་འདུག ད་ལྟའི་ཆར་བོད་
གནས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀི་གནས་བབ་འཚོ་ཟིན་པོ་མེད་པའི་གནས་བབ་ཅིག་ཆགས་འདུག བཀའ་ཤག་གིས་དེའི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་
བེད་ཕོགས་ག་རེ་ཡོད་མེད་དེ་ཏན་ཏན་མ་འོངས་པར་རིམ་པས་གསལ་ཆ་ཡོང་གི་རེད། ཞུ་དགོས་པ་གཙོ་བོ་དེ་བོད་གནས་
བསྐྱར་ཞིབ་ཚགས་ཤོག་དེ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ལ་གར་བའི་རེས་འཛམ་བུ་གིང་ལ་བོད་དོན་གནད་དོན་གི་བསགས་གཏམ་སེལ་
སའི་བརྒྱུད་ལམ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་བར་སྐབས་ཤིག་ལ་དེའི་གནས་སྟངས་དེ་ཟིན་དང་མ་ཟིན་པའི་
དཀའ་ངལ་ཞིག་བྱུང་འདུག དེའི་དབང་དུ་མ་སོང་བར་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་སྐྱོང་བ་རྒྱུ་དང་དེའི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་སྐོར་ལ་ཉམས་
ཞིབ་བེད་མཁན་གི་ཕིའི་མི་ས་མང་པོ་ལ་ཕན་ཐོག ས་པའི་གནས་བབ་ཅིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྒྱུན་སྐྱོང་བེད་ཐུབ་ཐབས་སྐོར་ལ་
བཀའ་ཤག་གིས་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་བེད་རྒྱུ་འདུག བསམ་གཞིག་བེད་རྒྱུ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ནང་ལས་ཁུངས་འགའ་
ཞིག་གིས་དངུལ་སད་དང་མ་སད་པའི་སྐོར ་བཀོད་འདུག་ལ། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དེ་རང་རེད། མ་འོངས་པར་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་ཚགས་ཤོག་མ་འབོར་བའི་སྔོན་ལ་དངུལ་སོད་རྒྱུ་མེད་པ་གསལ་འདེབས་
བེད་ཀི་ཡིན།
དེ་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ་དེ་ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་དམིགས་བསལ་སྔོན་རིས་ནང་ལ་ཕེབས་འཁོར་གསར་
ཉོ་བ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་བཀོད་པ་དེ་རང་རེད། བཀའ་ཤག་གི་ཕེབས་
འཁོར་གསར་ཉོ་དང་སྤུས་ཚོང་གི་ལམ་སྟོན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ལམ་སྟོན་དེ་དང་མ་མཐུན་པའི་དམིགས་བསལ་གི་གནས་བབ་
ཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེའང་ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་ཀི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་མཚམས་རེར་ཕེབས་འཁོར་མ་ཁོམ་པའི་ཆ་
ནས་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ཁང་ལ་ཕེབས་འཁོར་ཡོད་པ་དེ་བེད་སོད་གཏོང་གི ་ཡོད་པ་རེད། འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་
ཁང་གི་ཕེབས་འཁོར་གི་གནས་བབ་དེ་མི་འད་བ་ཞིག་འདུག ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་ཀི་གནས་བབ་དང་མཚུངས་པའི་ཕེབས་འཁོར་
ཞིག་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུས་སོང་། ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་པར་ད་ལྟ་ཡོད་པའི་ཕེབས་འཁོར་
དེ་དགོས་ས་གཞན་ཞིག་ལ་སོ་རྒྱུ་དང་། ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་ཀི་གནས་བབ་དང་མཚུངས་པའི་ཕེབས་འཁོར་ཞིག་ཉོ་རྒྱུའི་རྒྱབ་
གཉེར་བས་པ་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག སྐར་མ་གཅིག་བཞུགས་རོགས་གནང་། དེ་རིང་ཞོགས་པ་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་
སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སན་རིས་ཁང་དབུ་བརེས་ཏེ་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་དན་
མཛད་སོའ ་ི ཐོག་ལ་ཆེད་མངགས་ཆིབས་བསྒྱར་བསྐྱངས་བའི་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སེའི་བོན་ཆེན་རྣམ་པ་གཉིས་ཕེབས་པ་རེད།
མཛད་སོ་གྲུབ་པའི་རེས་སུ་ནང་སིད་བོན་ཆེན Thakur Singh Barmori ji གོས་ཚོགས་ལ་གཟིགས་སྐོར་ཕེབས་པ་དང་།
ཁོང་གི་ལྷན་མངའ་སེའི་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ Ravi Thakur ji འདིར་ཕེབས་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པར་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་
ཀི་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སོམ་གཞི་དང་བཅས་པ་ངོ་སོད་ཞུས་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་མཇལ་རྒྱུ་
བེ ད་དེ ་ ཁོ ང་རྣམ་པ་ཚོ ་ ཁ་ཐུག་ཕར་ཕེ བ ས་དགོ ས ་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་གོ ས ་ཚོག ས་ཚོ ག ས་ཁང་ནང་ལ་མཉམ་འབེ ལ ་དང་
Ayurvedic བོན་ཆེ ན་ Shri karan singh ཁོ་རང་འདི ར་ཆི བ ས་བསྒྱུར་གནང་ཡོད་ལ། ཁོང་གི ་ལྷན་དུ་སྐུ་ཟླ་དང་བུ།

ལས་བེད་ཚང་མ་འདིར་ཕེབས་ཡོད་དུས་ང་ཚོ་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སེའི་བོན་ཆེན་ཞིག་ཕེབས་པ་ང་ཚོས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་
བརི་ཡི་ཡོད། སོང་ཙང་ཚང་མ་སྐྱུ་བཞེངས་ཀིས་ཐོག་ནས་ཕེབས་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆོག་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་དེ་རེད། འདིའི་ནང་ལ་རྒྱལ་སིའི་ གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་དང་འབེལ་བའི་སྔོན་རིས་ཤིག་ང་ཚོས་འགོད་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་
གིས་ཐུགས་སང་བྱུང་མེད་པའི་སྐོར་གེང་ཙམ་ཞིག་གནང་འདུག དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་བཀུར་འོས་ཚོགས་ཆུང་རྣམ་པས་
མཁྱེན་གི་ཡོད་པ་རེད་ལ། བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་སིའི་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་ཆེན་དེ་འཚོགས་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་སྟབས་འགིག་དང་མ་འགིག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་བྱུང་བ་རེད། དང་པོའ ་ི དགོངས་པར་
Washigton D.C ལ་འཚོགས་རྒྱུའི་དགོངས་གཞི་ཞིག་བྱུང་བ་རེད་ལ། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་སྐུ་

ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོར་ཚོགས་བཅར་འགོ་གོན་སྔོན་རིས་བཞག་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཕིན་པ་བཞིན་སྔོན་རིས་བཞག་པ་
རེད། བཀའ་ཤག་གིས་སྔོན་རིས་ལ་ཐུགས་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་དེ་ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། Washigton
D.C ནང་ལ་རྒྱལ་སིའི ་ གོས ་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོག ས་འདུ་དེ ་ཚུགས་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཕི ་ཟླ་ ༢ པའི ་ནང་ལ་མ་

གཏོགས། གསལ་པོ་མ་ཆགས་པའི་རེན་གིས་བཀའ་ཤག་གི་སྔོན་རིས་གཟིགས་པའི་སྐབས་སུ་ Washigton D.C མིན་
པའི་བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སྟོན་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་བབ་ཅིག་ཆགས་པ་རེད། སིར་བཏང་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་
གི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་རེད། བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་གི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཞིབ་ཚགས་
པོ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་རེད།
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མཐའ་མ་དེ་དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ་དེ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀི་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་འདུག འདི་འཛིན་སྐྱོང་དང་
ལས་བེད་ངོས་ནས་ལྷོད་གཡེང་དུ་ཤོར་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་མེད། རིས་ཞིབ་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་
པའི་རིས་ཞིབ་སྙན་ཐོ་དེ་ས་གནས་ལ་འབོར་སྐབས་ལོ་དེའི་སྔོན་རིས་ཕུལ་ཟིན་པའི་དུས་ཚོད་གཉིས་མི་མཐུན་པའི་རེན་གིས་
རིས་ཞིབ་ཀི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ལམ་སྟོན་ལྟར་སྐབས་དེའི་སྔོན་རིས་སུ་འཆར་འབུལ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག དེའི་
སྐོར་ལ་ས་གནས་ལ་འདི་བརད་བས་པ་ཡིན། སིར་བཏང་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་འགལ་བ་སོང་བ་ཡོད་མ་རེད་དེ་ བཀའ་ཤག་
ངོས་ནས་དེ་དག་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་པ་མཐོང་སོང་། བསྐྱར་དུ་མཇུག་བསོམས་ཀི་ཚུལ་དུ་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་
གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ཞུས་པ་དང་སགས་ནས་རིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་ཐོག་
ལ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་དི་བ་བྱུང་བ་དེར་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་
བཀའ་ཤག་གི་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་མི་དམན་པ་ཡོད་ཅེས་གསལ་འདུག ཡིན་ནའང་ལས་ཁུངས་ཁ་
ཤས་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བསམ་གཞིག་བེད་དགོས་པ་བིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ཡང་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་ལས་ཁུངས་
དེ་དག་སུ་སུ་རེད་དམ། ལས་ཁུངས་དེའི་མ་དངུལ་གནས་བབ་ལས་ཁུངས་གཞན་དང་མི་འད་བ་ཡོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་
རེད་ཅེས་དི་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་གནང་སོང་། བཀའ་ཤག་གི་སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་ལས་ཁུངས་དེ་དག་གི་ དཔལ་འབོར་
གནས་བབ་དེ་ཞན་པོ་ཡོད་པ་བཀོད་ཡོད་མ་རེད ། ལས་ཁུངས་དེ་དག་གི་ལས་དོན་ངོ་བོ་དང་ལོ་རེའི་དགོས་དངུལ་དེ་ ལས་
ཁུངས་ཀི་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་བབ་གཉིས་མཚུངས་པ་ཞིག་གི་དགོས་དངུལ་མུ་མཐུད་ཐབས་ཤེས་བ་
དགོས་པར་བསམ་གཞིག་བེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་བསམ་གཞིག་བེད་ཀི་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན།
བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་དེའི་སྟེང་ལ་གནས་སྟངས་ཞན་དགོས་པ་ག་རེའི་ཆ་ནས་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་
བཀའ་འདི་གནང་སོང་། ང་ཚོས་གནས་སྟངས་ཞན་པོ་ཡོད་ཅེས་ཚིག་དེ་བཀོད་མེད། ད་ལྟ་ལམ་སེང་ཡིག་ཆ་སྙན་སེང་ཞུ་ཐུབ་
མ་སོང་སྟེ་སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཡོད། དེའི་སྐོར་ལ་བསམ་གཞིག་དང་འབད་བརོན་བེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་ཞུས་
པ་བཞིན་བསམ་གཞིག་དང་འབད་བརོན་བེད་ཀི་ཡོད། ལས་ཁུངས་དེ་དག་གི་སྔ་ལོའ ་ི གནས་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་
ད་ལོའ ་ི གནས་བབ་དེ་བཟང་དུ་སོང་ཡོད ་རེད། ཡིན་ནའང་ལས་ཁུངས་དེ་རིགས་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའི་ལས་ཁུངས་ཤི ག་ཡིན་པ་
དང་། དེབ་སྐྱེལ་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་ནས་ལས་ཁུངས་དེའི་འགོ་སོང་གང་ཡོད་པ་ལས་ཁུངས་དེ་རང་ནས་གཏོང་དགོས་པའི ་ཆ་
ནས་ལས་ཁུངས་དེའི་ལོ་རེའི་ཡོང་འབབ་དང་གཏོང་སོ་གཉིས་ཁ་ཐུག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོང་དགོས་ཀི་རེད་ལ། མ་འོངས་
པར་ལའང་ཡོང་དགོས་པ་ཞིག་ལ་བལྟས་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་དེ་དག་ཐོག་ལ་བསམ་གཞིག ་མུ་མཐུད་ནས་བེད་དགོས་པ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ལས་
ཁུངས་དེ་དག་གང་དང་གང་རེད།) ལས་ཁུངས་ནང་སིད་དང་། ཤེས་རིག འཕྲོད་བསྟེན་གསུམ་རེད། ལས་ཁུངས་ཀི་མིང་སོས་
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པ་ཙམ་གི་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་མཁྱེན་གི་རེད། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ལོ་གཅིག་ལ་སིར་བཏང་མ་
དངུལ་ནས་ལོ་རེ་སོར་ས་ཡ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུའི་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འཕྲོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་ཡིན་ནའང་དེ་དེ་བཞིན་རེད། ལོ་ རེ་དགོས་དངུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ཡང་
གནས་ཡུལ་གཞུང་གི་ཁིམས་སིག་འོག་དེབ་སྐྱེལ་བས་པའི་ལས་ཁུངས་ཤིག་གི་འགོ་གོན་དེ་རང་ཁོངས་ནས་གཏོང་དགོས་པའི་
གནས་བབ་ཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་གི་སྐོར་ལ་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། བ ཀུ ར ་
འོས་སི་འཐུས་དེ་རང་གིས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་ཕི་ རྒྱལ་ཁག་ལ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་
ཞེས་དི་བ་གནང་སོང་། དེ་ཏོག་ཙམ་ཞུ་ཁག་པོ་ཆགས་འདུག དེ་སྔོན་ཡང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་གོས་རིམ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་
རེད། བཙན་བོལ་བོད་མི་ཚོའི་གཏན་འཇགས་སོད་གནས་དེ་འཁྲུག་ཆ་དོད་པོ་ཞིག་རེད། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་རྒྱ་
གར་ནས་བཟོས་པས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་གངས་མཛོད་ནང་ལའང་ཁ་བང་དེ་རྒྱ་གར་གསལ་ཡོད་ཀང་། ད་ཆ་མང་པོ་
ཞིག་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་བཞུགས་ཡོད་པས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕག་དེབ་ཕུལ་བའི་གངས་ཀི་ནང་ལ་གསལ་གི་ཡོད་
མ་རེད། དེ་ལྟའི་ཆ་ནས་ཏག་ཏག་ཅིག་ཞུ་ཐུབ་པ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀི་འདུག རོབ་ཙམ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་
བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཕག་དེབ་ཕུལ་བ་དེ་མི་ཆིག་འབུམ་སུམ་ཁི་ཆིག་སྟོང་གིས་ཕུལ་འདུག ཡིན་ནའང་དང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་ཕུལ་བ་དེ་མི་དགུ་ཁི་སྟོང་རེད། བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔས་ཕུལ་གི་ཡོད་པ་རེད། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བཞུགས་པ་ཚོར་དང་
བངས་ཕག་དེབ་ཕུལ་བ་དེ་ཆིག་ཁི་གཉིས་སྟོང་རེད། ཡིན་ནའང་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་བ་དེ་ཆིག་ཁི་ལྔ་སྟོང་རེད་མང་བ་
གསལ་བསད་ཡོད་རེད། བརྒྱ་ཆ་དེ་དེབ་ཕུལ་བ་ལས་མང་བ་གསལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་
ནས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་སོང་ནས་སོད་སྐབས་ལག་དེབ་སང་ལ་ད་ལྟ་ཡང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ས་ཆ་ག་པར་ཡིན་ནའང་དེ་
ག་རང་གི་ཨང་གངས་འཁོད་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀི་དགོངས་པར་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ལན་དེ་ཏག་ཏག་
ཅིག་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡིན།
སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་གི་བོད་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་དེ་ང་ཚོས་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་བཤད་ཡོད་པ་རེད། བཤད་པ་
བཞིན་བཀའ་ཤག་གིས་དེ་ལ་ཟློས་གར་འཁབ་སྟོན་པའི་སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ཆེད་སོར་ས་ཡ་བདུན་དང་ཕེད་ཀ་ཞིག་རོགས་
རམ་གི་ཚུལ་དུ་གནང་རྒྱུ་གསལ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐད་ལ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག་གིས་བཀའ་འདི་གནང་བར་ས་ཡ་
བདུན་ཞིག་གནང་རྒྱུ་དེ་གོས་ཚོགས་ལ་མ་བསེབ་པའི་སྔོན་ལ་སྐད་ཆ་ཞིག་འདུག་ད་ལྟ་སྔོན་རིས་ནང་གསལ་ཡོང་གི་འདུག་
པས་དེ་གང་འད་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཏན་ཏན་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག་ལ་ཐུགས་ཁག་མེད་པ་ཞིག་རེ ད། ད་ལྟ་འགོ་
བཞིན་པའི་རིས་ལོའ ་ི ནང་ལ་ཟློས་གར་གི་ཚོགས་ཁང་དེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་བཀའ་ཤག་ནས་གཟིགས་ཏེ།
སོར་ས་ཡ་བདུན་དང་ཕེད་ཅིག་རོགས་དངུལ་གནང་རྒྱུ་སྔོན་རིས་ནང་འཆར་འབུལ་དང་གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེའི་ཆ་ནས་ཕི་ལོགས་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་དེ་འད་ཡིན་སིད་ཀི་རེད། རེས་སུ་ཟློས་གར་ནས་མར་སྙན་སེང་
བྱུང་བ་དེ་ཚོགས་ཁང་རྒྱག་རྒྱུའི་དངུལ་དང་པོ་ཞུས་པ་རེད་དེ། ད་ལྟའི་ཆར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རོགས་རམ་བེད་མཁན་གཞན་
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པ་ཞིག་བྱུང་སོང་། དངུལ་དེ་ཚོགས་ཁང་གི་ཆེད་དུ་ཞུ་མ་དགོས་པར་བུ་མོའ ་ི སོད་ཁང་ཆེད་དུ་གནང་རོགས་ཞེས་ངོ་བོ་འགྱུར་
བ་ཡིན་ཙང་། ཡོང་རྒྱུའི་ སྔོན་རིས་ནང་ལ་ས་ཡ་བདུན་དང་ཕེད་ཀ་དེ་ཟློས་གར་འཁབ་སྟོན་པའི་སོད་ཁང་རྒྱག་རྒྱུའི་ངོ་བོར་
འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཡང་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་དེ་རང་གིས་སྙན་ཐོའ ་ི དོན་ཚན་ལྔ་པའི་གཉིས་པ་ཅ་པའི་ནང་ལ་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་
གཞི་དང་འབེལ་བའི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདི་ཞིག་གནང་བ་རེད། དེའི་འགོ་སོང་སྔོན་བཏང་དང་བཀའ་འཁོལ་རེས་ཞུས་ཆགས་ཀི་མ་
རེད་དམ་ཞེས་ཕལ་ཆེར་དེ་འད་ཞིག་ཡིན་པ་ཡོད། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག་ལ་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཁག་མེད་པ་ཞིག་རེད་འདུག
སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གི་ལས་གཞི་འགོ་སྟངས་དེ་སིར་སྟངས་གོས་ཚོགས་ནས་ཏོག་ཙམ་གསལ་པོ་ཆགས་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་རེད་
ཀང་། ད་དུང་ཡང་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པའི་བཟོ་ཞིག་འདུག འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གི་ལས་གཞི་
འོག་ནས་འགོ་གོན་དེ་རིས་ལོའ ་ི ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཡོང་རྒྱུའི་ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། གལ་སིད་སན་བཅོས་ཀི་མཐུན་སྦྱོར་གནང་དགོས་པའི་གནས་བབ་ཅིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། སྦྱོར་ས་དེ་ཚོགས་མི་དེབ་སྐྱེལ་
ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་ངོ་བོའ ་ི ཆ་ནས་ཚོགས་མིའི་དེབ་སྐྱེལ་དེ་རིས་ལོའ ་ི ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ གི་གོང་ལ་
ཟིན་པ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཕི ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ལ་དེབ་སྐྱེལ་བས་ནས་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥།༦ ནང་སན་
བཅོས་ཀི་ཐོབ་ཐང་ཞུས་རྒྱུ་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གི་ལས་གཞིའི་ནང་འགིག་གི་མེད་པ་འཁོད་འདུག་ལ། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་
ནས་ཀང་གནད་འགག་ཅིག་རེད་འདུག དེ་འདར་བརེན་ནས་ཚོགས་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་དེ་ཕི ་ཟླ་ ༡ ནང་ལ་བསྡུ་རྒྱུའི་གསལ་
བསགས་དང་སགས་ཚོགས་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཞིག་བརམས་འདུག དེ་སིག་གཞི་དང་ཐད་ཀར་འགལ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་
རེད་དམ་ཞེ་ན་དེ་ཡང་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལགས་ཞེ་ན། སྔོན་རིས་སིག་གཞི་ནང་ཡོང་འབབ་བསྡུ་རུབ་དེ་ཟླ་བ་གསུམ་གི་
ནང་ལ་སྔོན་རིས་ནང་ལ་བསེབས་ཐུབ་བེད་དགོས་རེད། ཕི་ཟླ་དང་པོའ ་ི ནང་བསྔུ་རུབ་བས་པ་དེ་ཕི་ཟླ་གསུམ་པའི་གོས་ཚོགས་
ནང་འབུལ་རྒྱུའི་སྔོན་རིས་ནང་གསལ་ཡོད་ན། དེ་འགལ་བ་མེད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་ཚོགས་དངུལ་
བསྡུ་རུབ་དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན་ཞིག་རེད། སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གི་ཐོག་ནས་འགོ་སོང་ཕིན་པ་ཞིག་རེད་དམ་ཞེ་ན་ད་ལྟ་འགོ་
སོང་གཏང་ཡོད་མ་རེད། སོང་ཙང་འགོ་སོང་སྔོན་བཏང་དང་བཀའ་འཁོལ་རེས་ཞུས་ཀི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀི་མི་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་སྙན་སེང་ཞུ་མཁན་དོ་བདག་ལ་གསལ་པོ་ཧ་མ་གོ་བའི་དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་སོང་། བཀའ་འདི་གནང་
མཁན་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་དང་གཞན་དག་ཚོར་ཡང་འགོ་སྟངས་ཡག་པོ་མ་མཁྱེན་པའི་རེན་གིེས་ཏན་ཏན་ཐུགས་དོགས་བྱུང་
ཡོད་སིད་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་དེ་རང་གིས་སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་བོད་མིའི་སོད་ཁང་ཁག་དགུའི་ནང་ལ་རེད་
ཐང་གི་མཐུན་རེན་སྦྱོར་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་གཅིག་ནང་རེད་ཐང་གི་ལས་གཞི་འགོ་བཞིན་པ་རེད་འདུག་པས་དེ་
གང་འད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདི་གནང་བ་རེད། གནས་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་དེ་འད་ཆགས་འདུག ཡིན་ནའང་ཞིབ་ཏུ་བལྟས་ཡོང་
སྐབས་དེ་འད་རང་རེད་མི་འདུག ས་གནས་མོན་གོ་ལ་རེད་ཐང་ཁག་གཉིས་རེད། རྐང་རེད་པོ་ལོའ ་ི རེད་ཐང་གཅིག་དང་། སིལ་
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པོལ་རེད་ཐང་གཅིག་རེད། རྐང་རེད་པོ་ལོ་རེད་ཐང་ཐད་ས་གནས་རང་ནས་དགོས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་བཏང་སྟེ་ཚ་ཆ་འུར་འུར་
ངང་ལས་འགུལ་སེལ་བ་ཞིག་རེད་འདུག རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའ ་ི རྐང་རེད་སོ་ལོའ ་ི འགན་བསྡུར་ཆེན་མོ་ཡོང་ལ་ཉེ་བའི་རེན་པས་
འགེལ་བཤད་དེ་འད་ཞིག་བེད་ཀི ་འདུག དེའི་དགོས་དངུལ་དངུལ་དེ་ས་གནས་རང་ནས་ཐབས་ཤེས་བས་པ་ཞིག་རེད་འདུག
བཀའ་ཤག་ནས་མར་གསོལ་བསལ་གནང་རྒྱུའི་དགོས་དངུལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་དེ་སིལ་སོལ་རེད་ཐང་ཆེད་དུ་རེད། དེའི་ཐོག་
ལ་ད་ལྟའི་ཆར་ཕག་ལས་ཏོག་ཙམ་གནང་འདུག དེ འི་འགོ་གོན་དགོས་དངུལ་སོར་འབུམ་གསུམ་ཙམ་ཞིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད།
དེ་ཡང་ས་གནས་རང་ནས་ཐབས་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད་འདུག དེ་ལས་གཞན་པའི་སིལ་སོལ་གི ་ལས་གཞི་ཞིག་བཙུགས་མ་
ཐུབ་པའི་གནས་བབ་ཅིག་ཆགས་འདུག དེ་འདའི་ཆ་ནས་འགོ་སོང་སྔོན་བཏང་དང་བཀའ་ཁོལ་རེས་ཞུས་ཀི་གནས་བབ་ཅིག་
ཆགས་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་དེ་རང་ནས། ཕོགས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་སྐོར་ལ་དོགས་དི་ཞིག་གནང་བ་ཡོད་
རེད། གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུར་དེ་སྔོན་བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་ལ་མ་གཏོགས་ཕོགས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་
འཛུགས་ཀི་མིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འཛུགས་ཀི་ཡིན་ཞེས་པའི་གནས་བབ་དེ་གཉིས་མཚུངས་ཀི་མེད་པའི་
སྐོར་གསུངས་སོང། ཏན་ཏན་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པ་དང་བདུན་པར་དེའི་སྐོར་ལ་གེང་སོང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་
རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་པོ་ བས་ཏེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ཆ་ནས་ལམ་
སེང་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ཀང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག་གིས་གསུངས་པའི་ ༢༠༡༨ དེ་གསུངས་ཡོད་པ་
རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ཀི་ཆ་ནས་ལམ་སེང་ཕོགས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་
ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་ཡོང་གི་མི་འདུག་ཅེས་ཀང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། གང་ལགས་ཅེ་ན། བར་བརྒལ་ངལ་སེལ་དེ་ཕོགས་རིམ་བསྐྱར་
ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཏེ་ར་ཕོགས་ལ་བསན་པ་ཡིན་ན། རང་བཞིན་གིས་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་ཕུལ་རྒྱུ་དེ་འཕར་གི་ཡོད་པ་
རེད། གནས་བབ་དེའི་ཆ་ནས་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་
ཡོད་པ་དང་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རེ་ཟུང་ཞིག་གིས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསལ་བཤད་བས་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གིས་དགོངས་
པ་བཞེས་པ་དེ་དག་ཕོགས་ཡོངས་ཀི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ཕོགས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གཏམ་བཤད་ནང་
བཀོད་པ་བཞིན་བཙུགས་པ་ཡིན་ན། ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱབ་གཉེར་ལ་འོས་འཚམས་ཀི་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུའི་དཔལ་
འབོར་གི་གནས་བབ་གཅིག་དང་། བར་བརྒལ་ངལ་སེལ་དེ་ཕོགས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ར་ཕོགས་ལ་བསན་རྒྱུའི་
རྒྱབ་གཉེར་གནང་བའི་རེན་བས་ཏེ་ར་ཕོགས་འཕར་རྒྱུ་དང་། དེས་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་ཟླ་བ་དྲུག་རེའི་མཚམས་ལ་འཕར་
འབབ་སོད་ཐུབ་པའི་དཔལ་འབོར་གི་གནས་བབས་ཤིག་བཀའ་ཤག་གིས་གཟིགས་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དེ་
རིང་ཕོགས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཏེ་ཕོགས་རིམ་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་རྒྱབ་གཉེར་ཡོང་
སྟངས་འདི་འད་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་དེའི་སྐོར་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༦ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་
གཉེར་གནང་འདུག དེའི་ནང་ནས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ཁོ་རང་གི་ཆེད་དུ་དངུལ་འབོར་ག་ཚོད་རེད། དེ་གཏོང་ས་དེ་གང་དང་གང་
རེད་ཅེས་བཀའ་འདི་གནང་འདུག སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་ཁོ་རང་གི་ཆེད་དུ་བྱུང་སོང་སོར་ས་ཡ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་དང་ལྔ་འབུམ་
རེད། གཏང་ས་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀིས་འཆར་གཞི་ལྟར་བས་པ་ཡིན་ན། འབྱུང་འགྱུར་གི་ལོ་འདིའི་ནང་ལ་ཚོགས་མི་
ལ་ཁི་གཉིས་དང་བཞི་སྟོང་ཡོང་ཐུབ་པའི་ཚོད་དཔགས་ཤིག་བེད་ཀི་འདུག གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་རེད། ཚོགས་མི་མང་པོ་ཞིག་
ཡོང་བར་ཕིའི་རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་རམ་ཞིག་བྱུང་བསད་འདུག དེའི་ཐོག་རོགས་ཚོགས་བརྒྱུད་དེ་སོབ་སྟོན་པ་ཞིག་ཀང་
བསྐོ་བཞག་གནང་། ཁོང་དང་གོས་མོལ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཚོགས་མི་མང་པོ་ཡོང་བར་རོག ས་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་
ལྔ་བཅུའམ་བརྒྱ་ཆ་བདུན་བཅུའི་ཆག་ཡང་ཁ་བསབ་ཀིས་རོགས་རམ་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རང་གི་
ངོས་ནས་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུའི་ཆག་ཡང་གནང་བ་དེ་རོགས་ཚོགས་ཀིས་ཚུར་ཁ་བསབ་གནང་གི་
ཡོད་པ་རེད། དེས་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་འདིའི་ནང་ལ་ཚོགས་མི་ཁི་གཉིས་དང་བཞི་སྟོང་ཡོང་བའི་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག
དེ་འད་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག་གིས་བཀའ་འདི་གནང་བར་ཆག་ཡང་གནང་ས་དེ་མི་ཉིས་ཁི་བཞི་སྟོང་དེ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
བཀུར་འོས་སི་འཐུས་དེ་ག་རང་གིས་ཕོགས་རིམ ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་ཀི་ཡིན་ཞེས་པ་དང་འབེལ་ནས་
བཀའ་འདི་གནང་བ་ལ་ར་ཕོགས་གསར་པ་གསུངས་འདུག ར་ཕོགས་དེ་གང་འད་རེད། བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་
ལྟར་རེད་དམ། ཡང་ན་དེ་སྔོན་མེད་པའི་གསར་པ་ཞིག་གི་ཡོང་གི་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདི་གནང་སོང། བཀའ་འདི་གནང་
མཁན་གི་སི་འཐུས་མཆོག་ཅུང་ཙམ་འཛོལ་མེད་དམ་བསམ་གི་འདུག ང་ལན་ཞུ་མཁན་ཡང་མགོ་འཐོམ་འཐོམ་ཞིག་ཆགས་
སོང་། བསྐྱར་ཞིབ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་རང་བཞིན་གིས་ར་ཕོགས་གསར་པ་ཞིག་གཏན་འབེབས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔོན་
གི་ར་ཕོགས་སང་ལ་ག་རེ་སོན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་བསན་ཏེ་ར་ཕོགས་གསར་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གིས་
སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་ར་ཕོགས་ཟེར་བ་དེ་འདི་རེད། དེ་ མིན་དགོངས་པ་གཞན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ངས་ཤེས་མ་
སོང་། དེ་རང་བཞིན་གིས་ཡིན་ཤག་ཤག་ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
བཀུར་འོས་སི་འཐུས་དེ་ག་རང་གིས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དང་འབེལ་བའི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདི་ཞིག་གནང་
བ་རེད། ད་ལྟ་འགོ་བཞིན་པའི་ལོ་འདིའི་ནང་ལ་ས་ཡ་ ༡༨༠ ཡོང་འཆར་བཏོན་འདུག ཡོང་རྒྱུའི་ལོ་འདིའི་ནང་ལ་ས་ཡ་ ༡༥༠
ཡོང་འཆར་བཞག་འདུག ཡོང་འཆར་གཅོག་དགོས་པའི་དོན་དག་དེ་གང་རེ་རེད། འདི་འོས་བབ་ཞིག་གཟིགས་ཀི་མི་འདུག
དངོས་འབེལ་བས་པ་ཡིན་ན་ཡོང་འཆར་དེ་ཡར་སར་ཏེ་ས་གནས་སོ་སོར་དམིགས་ཚད་ཀིས་བཀའ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་
རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག སིར་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་
ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་བཀོད་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཅུང་མི་འད་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་
འགོ་བཞིན་པའི་རིས་ལོ་འདིའི་དང་པོའ ་ི སྔོན་རིས་ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་ཚོད་དཔག་ཡོང་འཆར་ས་ཡ་ ༡༡༠ རེད། ས་ཡ་ ༡༨༠
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མ་རེད། གཏམ་བཤད་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་དང་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བོན་གིས་སོབས་པ་མཐོན་པོས་གསལ་བཤད་གནང་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། སོབས་པ་བས་པ་ཞིག་ཡིན་མིན་མི་
ཤེས་ཀང་། གང་ལྟར་གསལ་བཤད་གསལ་པོ་ཞུས་པའི་ཁུལ་ཡིན། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཐོག་མང་ཚོགས་ལ་དཀའ་
ངལ་ཡོད་པ་དེ་བཀའ་ཤ ག་རིམ་པས་སེལ་ཐབས་ཀི་འབད་བརོན་མུ་མཐུད་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་
མང་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་མི་འགོ་ཆེད་གཉེར་གི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་དང་གདོང་ཐུག་ནས་
མི་གངས་སུམ་སྟོང་ལྷག་ཅིག་གིས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དེ་སྔ་དཔྱ་དངུལ་
རྒྱུན་རིང་ཆད་པས་ཕུལ་མ་ཐུབ་མཁན་གི་རིགས་དེ་ཚོས་ཕུལ་ཐུབ་པར་ཆག་ཡང་གི་གོ་སྐབས་ཤིག་གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་
བཞེས་ཐོབ་པ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་ཁོལ་ཞུ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་སིག་གཞིའི་ནང་ལ་དེ་སྔ་ནས་
ཡོད་པ་ཞིག དཔལ་འབོར་གི་གནས་བབ་ཀི་ཐོག་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་ཐུབ་ཀི་མེད་པས་ཆག་ཡང་གཏོང་བའི་ལམ་
ཀ་ཞིག་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིགས་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་ཀང་བགོ་གེང་ཤུགས་ཆེན་པོ་
གནང་། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ཀང་གསལ་བཤད་དཔྱིས་ཕིན་པ་ཞིག་གནང་སྟེ་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རོགས་ཤིག་སད་པའི་
དབང་གིས་ད་ལྟའི་ཆར་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་མཁན་མང་དུ་ཕིན་ཡོད་པ་རེད། ཆག་ཡང་ཞུ་མཁན་གི་མི་ཡང་མང་པོ་བྱུང་
སོང་། དངུལ་ཕུལ་མཁན་ཡང་མང་པོ་འདུག ད་རེས་ང་ཚོ་ཨི་རི་ལ་བཅར་བ་རེད། ཨ་རི་ལ་བཅར་དུས་ས་གནས་སོ་སོར་
མཚན་རེ་རེ་བསྐྱལ་བ་རེད། ཨ་སོར་འབུམ་གསུམ་དང་བརྒྱད་ཁི་སྐོར་ཞིག་བསྡུ་ཐུབ་སོང་། མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ལོ་བདུན་དང་
བརྒྱད། དགུ་རིང་མ་སད་མཁན་དེ་འད་ཡང་ཕུལ་མཁན་མང་པོ་བྱུང་སོང་ལ་། མང་པོ་ཞིག་གིས་ཆག་ཡང་ཞུས་སོང་། ཆག་
ཡང་ཟེར་བའི་སྐབས་སུ་མི་གཅིག་ལ་ཆད་པ་དེ་ཨ་སོར་གཅིག་སྟོང་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ལྔ་བརྒྱ་ཕུལ་གི་ཡི ན། ལྔ་བརྒྱ་ཆག་ཡང་
གནང་རོགས་ཞེས་མི་དེའི་འདས་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད། དེ་འདའི་ཆ་ནས་ཞུ་མཁན་མང་པོ་བྱུང་སོང་། དེ་
གནས་སྟངས་གཅིག་རེད།
གནས་སྟངས་གཅིག་དེ་ད་རེས་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་འཁེལ་བ་རེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐྱོང་དང་བོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་ཀི་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པའི་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་ནས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གི་དཔྱ་དངུལ་
ལག་དེབ་བཟོ་མཁན་དང་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་ཆ་ནས་དང་པོའ ་ི ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༡༡༠ དེ་
ཡར་སར་ཏེ་ས་ཡ་ ༡༨༠ བཟོས་པ་རེད། ས་ཡ་ ༡༨༠ ལ་ཕན་པའི་ད་ལྟའི་སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ད་
ལྟ་བར་དུ་དངུལ་རག་པ་དེ་ས་ཡ་ ༡༧༤ སྐོར་ཞིག་རག་སོང་། ད་དུང་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལོ་ལྟར་ཡོང་གི་རེད་དམ་ཞེ་ན།
དེ་ལོ་ལྟར་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ནང་བཞིན་ཡོང་གི་མེད་ཙང་། ད་ལོ་ནང་བཞིན་ཚོད་དཔག་མ་བས་པར་ས་ཡ་ ༡༥༠ ལ་
བཞག་ཡོད་པ་རེད། སྔ་ལོ་ས་ཡ་ ༡༡༠ ལས་ད་ལོའ ་ི ས་ཡ་ ༡༥༠ ཟེར་དུས་ང་ཚོས་ས་ཡ་བཞི་བཅུ་མང་བ་ཞིག་ཚོད་དཔག་
བས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་བྱུང་ཡོད་པ་ཞིག་
ལ་ངོས་འཛིན་གནང་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
145

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་དེ་ག་རང་གིས་དཔལ་འབོར་བསྡུ་འགོད་ཀི་ཉིན་མོ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་
དགོངས་འཆར་གནང་བ་རེད། ཁོང་གི་ཐུགས་ཁུར་ཞིག་བཞེས་ཏེ་དགོངས་འཆར་གནང་བ་རེད་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དགོངས་འཆར་འདི་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གིས་ལག་བསྟར་གནང་ཐུབ་པ་དུས་ཚོད་ཀིས་ཁག་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཀི་
དེབ་ཐེར་ནང་འཁོད་བསད་ཡོད་ཙང་། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག་གིས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དེ་ཆུད་ཟོས་སུ་འགོ་གི་མ་
རེད་བསམ་གི་འདུག མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་དེ འི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ཐུགས་བསམ་བཞེས་རྒྱུ་ཡོང་གི་རེད་
བསམ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་གསལ་པོ་བས་ཏེ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཚོགས་པ་དང་མི་སེར་སོ་སོའ ་ི དཔལ་འབོར་བསྡུ་འགོད་གནང་སྟངས་
དང་དོ་མཉམ་པ་ཞིག་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་མ་འོངས་པར་དཔལ་འབོར་བསྡུ་འགོད་ཀི་ལས་རིམ་སེལ་ཐུབ་ཀི་རེད་དམ་
ཞེ་ན། དེ་ཐེ་ཚོམ་གི་རང་བཞིན་ཞིག་རེད་ཅེས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་དེ་ག་རང་གིས་ཟུར་བཀོལ་གི་ཡོང་འཆར་སྐོར་ལ་ལས་ཁུངས་གསུམ་གི་མཚན་སོས་ཏེ་
ཡོང་འཆར་ཉུང་དུ་ཕིན་འདུག དེ་ཉུང་དུ་ཕིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅེས་བཀའ་འདི་གནང་སོང་། གོས་ཚོག ས་ནང་ལ་དེ་སྔ་
རིམ་པར་བས་ཏེ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་རེད། ཟུར་བཀོལ་གི་གནས་བབ་དེ་ཁ་འཐབ་དང་མི་འཐབ། ཉུང་དུ་ཕིན་དང་མ་ཕིན་ཞེས་པ་
དེ་ཡིག་ཆ་ཁོ་རང་གིས་ངོ་གདོང་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། རེས་ལོའ ་ི ལས་འཆར་གཅིག་གི་ཆེད་དུ་ད་ལོ་དངུལ་
ཚང་མ་རག་ཡོད་ན། ད་ལོ་ཡོང་འཆར་མང་པོ་ཡོང་གི་རེད། འགོ་འཆར་དམིགས་བསལ་ཡོང་གི་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ལོ་རེས་
མར་ལས་འཆར་འགོ་འཛུགས་སྐབས་འགོ་འཆར་མང་བ་གསལ་གི་རེད་དེ་ཡོང་འཆར་ཡོང་གི ་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན།
དངུལ་དེ་ལོ་སྔོན་མ་བྱུང་ཚར་བ་རེད། དེའི་ཆ་ནས་ཡོང་འཆར་ཉུང་བ་འགོ་ཡི་ཡོད། དེ་འདའི་ཆ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ ་བཀའ་འདི་གནང་བ་སོང་ཙང་ལན་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརོན་གནང་གི་ཡིན། ནང་སིད་ལས་ཁུང་ལྟ་
བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། སྔ་ལོ་ལས་འདི་ལོ་ལ་ས་ཡ་ ༣༧ གིས་ཡོང་འཆར་ཉུང་དུ་ཕིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་དེ་སྦིར་ཅོང་ཏ་རར་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའི་ཁྱིམ་ཚང་ ༧༣ གི་སོད་ཁང་ཞིག་རྒྱག་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་
དགོས་དངུལ་ས་ཡ་ ༦༢ ཡོད་པ་དེ་སྔ་ལོ་བྱུང་ཚར་བ་རེད། ད་ལོ་དངུལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ལས་གཞི་དེ་
མུ་མཐུད་ནས་སེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་དགོས་དངུལ་དེ་ས་ཡ་ ༦༢ ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་ཆ་ནས་ས་ཡ་
༤༡ འདི་ལོ་ཡོང་འཆར་ཉུང་དུ་ཕིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་བན་དྷ་ར་མཉམ་འབེལ་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་དོན ་ཞིག་ལ་དཔལ་ལྡན་
དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡིག་ཚང་ནས་ས་ཡ་ ༡༥ ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་རེད། སྔ་ལོའ ་ི ནང་དངུལ་དེ་ཡང་བྱུང་། ལས་གཞི་དེ་
ཡང་སེལ་བ་རེད། འདི་ལོར་སྔ་ལོ་བཞིན་དངུལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། ལས་གཞི་སེལ་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད།
དེ་རང་བཞིན་གིས་ས་ཡ་ ༡༥ མར་ཆག་སོང་བ་རེད། དེ་བཞིན་ར་ས་ས་གནས་མགོ་འཛིན་གི་ལས་ཤག་དང་ཆབ་སིད་བཙོན་
པ་རྣམས་ཀི་སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་འགོ་བཞིན་པ་རེད། སྔ་ལོ་དེའི་ཆེད་དུ་ས་ཡ་བརྒྱད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ལས་གཞི་
མཇུག་སིལ་རྒྱུ་ཙམ་ལས་དམིགས་བསལ་གི་འགོ་སོང་ཡོད་པ་མ་རེད། འགོ་སོང་ཅུང་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཡང་སྔ་ལོ་བྱུང་བའི་ས་ཡ་
བརྒྱད་ཀི་ནང་ནས་གཏོང་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལོ་གསར་དུ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདའི་ཆ་ནས་སོར་ས་ཡ་མང་པོའ ་ི
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ཁྱད་པར་འགོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ འད་རེད། དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུང་ལ་ཡང་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་བསད་
འདུག དཔེར་ན་ཆོས་ཚོགས་འཚོགས་རྒྱུའི་སྐོར་གི་འགོ་སོང་རེད། སྔ་ལོར་ཆོས་ཚོགས་འཚོགས་པའི་སྐབས་ཀི་འགོ་སོང ་
བྱུང་བ་ནང་བཞིན་ད་ལོ་ཆོས་ཚོགས་འཚོགས་དགོས་ཀི་མེད་ཙང་ཡོང་འཆར་དང་འགོ་སོང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། སྔ་ལོ་མཆོད་
རེན་བཞེངས་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་མང་ཚོགས་ནས་ཞལ་འདེབས་ཡོང་བའི་ས་ཡ་བཞི་ཞིག་གསལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བྱུང་ཚར་བ་
རེད། ད་ལོ་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་གསར་དུ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདའི་ཆ་ནས་ཁྱད་པར་ཞིག་ཕིན་པ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་བོད་མིའི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཡོང་འཆར་ལ་ས་ཡ་བརྒྱད་ཀི་ཁྱད་པར་འགོ་
བཞིན་འདུག དེ་གང་རེད་ཅེས་བཀའ་འདི་གནང་སོང། དོན་ལ་ཉུང་དུ་ཕིན་པ་ཞིག་མ་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་
འགོ་སོང་གཏོང་ཕོགས་ཤིག་གི་ངོས་ནས་སྔ་ལོ་བོད་མིའི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་རིས་ཁའི་ནང་ལ་ཡོང་འཆར་འཁོད་ཡོད་པ་
ཞིག་ད་ལོ་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་ཡིད་ཆེས་དགེ་རའི་ནང་ལ་ཡོང་འཆར་གསལ་གི་ཡོད་པ་རེད། བོད་མིའི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
རིས་ཁའི་ནང་ལ་མར་ཆག་བསད་པ་དང་། ཡིད་ཆེས་དགེ་རའི་ནང་དུ་འཕར་བའི་ཆ་ནས་ཁྱད་པར་ཕིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སི་འཐུས་དེ་ག་རང་གིས་མ་འོངས་པར་སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་དང་
མཉམ་དུ་ཤོག་ལྷེ་གཉིས་བསན་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། བསམ་ཚོད་ལ་ཡག་པོ་ཞེ་དག་རེད་བསམ་གི་
འདུག ཡིན་ནའང་དོན་དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་ཡོང་དུས་ཐུགས་ཕན་ག་ཚོད་ཅིག་སོས་ཀི་ཡོད་མེད་དེ་ཐེ་ཚོམ་གི་རང་བཞིན་
ཞིག་རེད། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག ་གིས་བཀའ་གནང་བར་མ་ར་ཁུངས་བསྐྱེལ་གི ་རིས་ཤོག་དང་། དེ་ནས་ལོ་གཅིག་གི་
འབབ་གོན་རིས་ཤོག་བཅས་ཤོག་ལྷེ་གཅིག་གསུངས་པ་རེད། དེ་ལ་ཤོག་ལྷེ་གཉིས་ཙམ་མ་རེད། ཤོག་ལྷེ་དེ་ལས་མང་བ་ཡོང་
གི་རེད། དེར་གོས་ཚོགས་ངོས་ནས་ཐུགས་ཞིབ་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གིས་ངོས་ནས་མཐོང་གི་མི་འདུག རང་
དབང་ལྡན་པའི་རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཤིག་ཆེད་བཙུགས་གནང་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕག་ལས་
དེ་མ་འོངས་པར་གོས་ཚོགས་ཀིས་གནང་བའི་དགོངས་པ་ཡོད་ན་མི་ཤེས། དེ་དགོངས་འཆར་རེད། དེ་དགོངས་འཆར་གནང་
བར་ང་ཚོས་འགིག་གི་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་དགོངས་འཆར་དེ་མ་འོངས་པར་ལག་ལེན་གང་འད་བྱུང་
གི་ཡོད་དམ་བསམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་ཞིག་བྱུང་སོང་། བཀའ་ཤག་ལ་བོད་མི འི་སིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབོར་གི་གནས་བབ་གོས་
ཚོགས་ལ་སྙན་གསེང་ཞུ་བའི་འགན་དབང་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྙན་གསེང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེའང་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་
མཆོག་གིས་ཐུགས་ཚོར་ཆེན་པོ ས ་གོས་ཚོགས་རིམ་པའི་ ནང་དཔལ་འབོར་གི་གནས་བབ་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་
གསུངས་པ་རེད། དགོངས་ཚུལ་དེ ་དག་ལ་ང་ཚོ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གི་ངོས་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་བརིས་ཏེ་ལོ་གཅིག་
གཉིས་ཤིག་གི་སྔོན་ནས་སྔར་མེད་པའི་དཔལ་འབོར་གི་གནས་བབ་སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་དུ་བཀོད་དེ་སྙན་གསེང་ཞུ་ཡི་ཡོད།
དགོངས་འཆར་གནང་བ་བཞིན་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་སྒྲུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་ཡི་ཡོད། རིས་ཞིབ་ཟིན་པའི་རིས་ཤོག་ལ་གཞིར་
བཞག་སྟེ་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་སྔོན་རིས་ཁ་ཤོག་དང་མཉམ་དུ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་ རང་བདག་མ་དངུལ་དང་ལས་འཆར་མ་
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དངུལ་གི་གནས་བབ་འགེངས་ཤོག་ཅིག་ཕུལ་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་མ་ར་ཁུངས་བསྐྱེལ་ཀི་རིས་ཤོག རིས་ཞིབ་ཟིན་
ན་ཟིན་པའི་རིས་ཤོག་དང་། མེད་ན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི བཏོན་པའི་རིས་ཤོག་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་
ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི རིས་པ་དང་མཉམ་དུ་ཞིབ་འཇུག་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག་གི་དགོངས་པ་
ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་རེད། མ་ར་ཁུངས་བསྐྱེ ལ་རིས་ཁའི་ནང་ལ་སོད་དགོས་པ་གསལ་གི་ཡོད་ནའང་དངོས་འབེལ ་གི་སད་
དགོས་ཀི་མེད་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། མ་ར་ཁུངས་བསྐྱེལ་གི་རིས་ཤོག་ནང་ལ་ཡོང་བསད་མང་པོ་ཞིག་གསལ་གི་ཡོད་པ་རེད།
དངོས་འབེལ་ཡོང་ཁུངས་མེད་པ་དེ་འདའང་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་ཕན་ཚུན་ཞིབ་བསྡུར་གིས་ཁ་ཡོད་ལག་
ཡོད་ཀི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུང་སོ་སོ འ ་ི རང་བདག་མ་དངུལ་དང་ལས་འཆར་མ་དངུལ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་ཕོགས་
སོམ་བརྒྱབ་ཏེ་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་མ་འགིག་པ་ཞིག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་གཟིགས་ཀི་མེད། ཡིན་
ནའང་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རིས་ཀི་ཐོག་ལ་མཐོང་རྒྱ་ཡོད་མཁན་དང་ཐུགས་སང་ཡོད་མཁན་ཡིན་ན། ག་དུས་ཡིན་ནའང་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཕེབས་ཏེ་ཐུགས་ཞིབ་གནང་ན། ང་ཚོས་ཏན་ཏན་དགའ་སོའ ་ི ངང་ནས་ཡིག་ཆ་དེ་དག་སན་འབུལ་
ཞུ་ཆོག་གི་རེད་ལ། ལས་ཁུངས་སོ་སོར་ཕེབས་ཏེ་ཐུགས་ཞིབ་གནང་ན་ཡང་གནང་སའི་ཡུལ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་བཀའ་འདི་གནང་བ་ཞིག་ལ་ལན་ཕུལ་
ཟིན་པ་ཡིན། བཀའ་འདི་དེ་ལས་ཁུང་ཁག་ཁ་ཤས་ཀི་ནང་ལ་མ་དངུལ་ཉུང་དུ་འགོ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་གསུངས་
འདུག ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་རེད། ཉུང་དུ་ཕིན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དམིགས་བསལ་ཞུས་མེད། དེ ་བསྐྱར་བཟློས་མི་དགོས་
པར་བོས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སི་འཐུས་དེ་ག་རང་གིས་དབུ་མའི་ལམ་གི་ལས་འགུལ་ཁག་ལ་སོར་ས་
ཡ་བཞི་བརྒྱ་བཅུ་མེད་གསུམ་བཞག་འདུག དེ་དངུལ་འབོར་ཞེ་དག་ཆེན་པོ་རེད། དེའི་འགོ་གོན་གཏོང་ཕོགས་དེ་གང་འད་རེད་
ཅེས་བཀའ་འདི་ཞིག་གནང་བ་འད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བརྒྱུད་ནས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ལ། བོད་དོན་ཆབ་སིད་ཀི་
ལས་དོན་ཐོག་ལ་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུའི་ཕོགས་མ་དངུལ་དེ་ས་ཡ་ ༤༠༣ རེད། དེའི་ནང་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་ལས་དོན་ཁྱབ་
སེལ་གཏོང་བའི་ཆེད་དུ་སོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་བཞི་འབུམ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་ཅེས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་
བཀའ་འདི་གནང་བར། དབུ་མའི་ལམ་གི་གོ་རོགས་དེ་ང་རང་ཚོ་བོད་མིའི་ནང་ལ་གོ་རོགས་སེལ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་
རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདི་གནང་སོང་། དེ་ཡོད ་པ་ཡིན་ས་རེད། སྔོན་མ་དེའི་སྐོར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་བཀའ་མོལ་རིམ་པ་
བྱུང་བ་རེད། འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ནས་མཉམ་ཞིབ་བེད་པའི་སྐབས་སུ་མང་པོ་ཞིག་གི་གོ་རོགས་ཡག་པོ་མི་འདུག་ཅེས་
གནས་ཚུལ་ཐོན་པའི་སྐོར་གོས་ཚོགས་ནང་གེང་སོང་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོས་ནས་མཐོ་རིམ་
སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ལ་འགིམ་བཞིན་པའི་ན་གཞོན་ཚོར་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་ཞིག་རེད་འདུག ད་ལྟ་ཡོད་བཞིན་པའི་སོབ་གྲྭ་དེ་
ཚོའི་ནང་ལ་ལོ་ལྟར་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ནས་སྐོར་བ་འཁོར་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ས་མ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཐོན་ནས་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ནང་
ནས་སོབ་སྦྱོང་བེད་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་སོ་སོར་ཕེབས་ཏེ་དབུ་མའི་ལམ་གི་གོ་རོག ས་སེལ་དགོས་པའི་ལས་
རིམ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་གཟིགས་ནས་འགོ་བཞིན་པ་ཞིག་རེད་འདུག
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་དེ་ག་རང་གིས་སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་འཚོ་རེན་
གཙོ་བོ་དེ་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཞེས་གསལ་འདུག དེ་དེ་ག་རང་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདི་གནང་འདུག ད་ལྟའི་ཆར་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་དང་པོ་སྐྱབས་བཅོལ་ལ་ཡོང་སྟེ་གཞིས་ཆགས་ཁག་བཙུགས་གནང་བའི་སྐབས་ནས་འཚོ་རེན་གཙོ་བོ་དེ་སོ་ནམ་
ཞིང་ལས་ལ་བརེན་པ་ཞིག་གསལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་
སྐབས་ནས་འཚོ་རེན་གཙོ་བོ་སོ་ནམ་ཞིང་ལས་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཡང་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཡིན་པའི་སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་གནང་
ཡོད་པ་ཞིག ད་ལྟའི་ཆར་སིད་བྱུས་དེར་འགྱུར་བ་མ་ཕིན་པར་རང་འཇགས་གནས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་། ད་ལྟའི་
བཀའ་ཤག་གིས་བོད་མིའི་འཚོ་རེན་གཙོ་བོ་དེ་སོ་ནམ་ཞིང་ལས་ཞེས་འབི་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ རེད། གཞི་རའི་
བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག་ལ་ཐུགས་དོགས་བྱུང་བ་ཏན་ཏན་རེད། བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་
གོ་སིག་བས་པའི་འཚོ་རེན་དང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་གོ་སིག་མ་བས་པའི་འཚོ་རེན་སོགས་ས་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་སྔོན་རིས་གཟིགས་ཞིབ ་
གནང་བའི་སྐབས་སུ་སི་འཐུས་ཟུར་པ་ཞིག་གདན་འདེན་ཞུས་པ་བྱུང་འདུག འདི་ཕེབས་སྟངས་གང་འད་རེད། སོབ་སྟོན་གནང་
བར་ཕེབས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་ཚུར་སོབ་སྟོན་ཞུ་རུ་ཡོང་བ་རེད་དམ། དེ་འད་ཡིན་ན་སོབ་སྟོན་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞེས་
བཀའ་འདི་ཞིག་གནང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གསལ་པོར་བས་ཏེ་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ལ། བཀུས་འོས་སི་འཐུས་
ཟུར་པ་དེ་རིས་ཀི་ཐོག་ལ་ཡོངས་གགས་ཀི་མཁྱེན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་འད། དེ་འད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་སྟེ་བལ་ཡུལ་དང་འབེལ་བའི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་གཟིབས་ཞིབ་གནང་བ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་
པ་རེད། ད་རེས་སྔོན་རིས་སྐབས་ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་མཁྱེན་དཔྱོད་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དེ་འདའི་ཐོག་ལ་གང་འད་ཡིན་
མིན་སྐོར་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་བར་ཕེབས་པ་ཞིག་རེད་འདུག དེ་ཕེབས་པའི་དབང་གི་ཁོ་རང་ནས་ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། ང་ཚོས་ཁོ་རང་ལ་ལམ་སྟོན་ཕུལ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ་བྱུང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། མཁས་པ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་
ཕར་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་པ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག སོ་སོའ ་ི གནས་བབ་ཀི་ཐོག་ནས་ཕར་ལམ་སྟོན་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཡོད་པ་མ་
རེད། ཡིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ཚུར་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དེ་འད་ཡོང་སིད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ལམ་སྟོན་དེ་འད་
དམིགས་བསལ་གནང་མ་སོང་། མཁས་པ་དེ་ཚོས་ལམ་སྟོན་གནང་བའི་སྐབས་སུ་དུས་ལ་བབ་མ་བབ་དང་། གདུལ་བའི་
གནས་སྟངས་ལ་བབ་མ་བབ་ཀི་ཐོག་ནས་ལམ་སེང་ལམ་སྟོན་གནང་བའི་ལམ་སོལ་མི་འདུག དེར་བརེན་ད་ལྟ་གདུལ་བའི་
གནས་བབ་ཀི་ཐོག་ནས་དུས་ལ་མ་བབ་པ་ཡིན་གི་རེད། མ་འོངས་པར་དུས་དང་གདུལ་བ་གཉིས་ཀི་གནས་ལ་བབ་པའི་སྐབས་
སུ་ཏན་ཏན་ལམ་སྟོན་གནང་མི་སིད་པ་མ་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སི་འཐུས་དེ་ག་རང་གིས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་སྐོར་ཚུར་ཡོང་
བབ་བྱུང་བ་དེ་གསལ་པོ་བཀའ་གནང་འདུག ཡིན་ནའང་དེ་དང་མཉམ་དུ་ཆག་ཡང་ཞུས་མཁན་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་
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གནས་བབ་ཀང་གོས་ཚོགས་ཀིས་མཁྱེན་རོགས་བྱུང་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ། གང་ཡིན་ཟེར་ན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་
ཏེ་ལས་རིམ་ལ་བགོ་གེང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་གནས་བབ་ཅིག་གི་གྲུབ་འབས་གནས་སྟངས་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྙན་
གསེང་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ་ཞེས ་གསུངས་པ་རེད། དེ་ལ་ཏན་ཏན་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དངོས་གནས་བས་ན་
སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་ཏན་ཏན་ཆག་ཡང་དང་འབེལ་བའི་སྐོར་དེ་འཁོད་དགོས་པ་འད་པོ་རེད་འདུག ཡིན་ནའང་བོ་རྒྱ་
ཡིས་འདང་མི་འདུག ཡིན་ནའང་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག་གིས་བཀའ་འདི་གནང་བ་བཞིན་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་ལྟ་བར་
དུ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་སིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་གིས་ཆག་ཡང་བཀའ་ཁོལ་ཞུས་པ་དེ་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་དྲུག་
གི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀི་མི་ ༤༨༧ ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་སུད་སི་ནས་མི་ ༢༧ གིས་སྙན་ཞུ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་
ལྟ་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་ཐག་ཆོད་ཡོ ད་པ་མ་རེད། མི་དེ་ཚོ་ནས་ཚུར་དངུལ་བྱུང་བ་དེ་སོར་ས་ཡ་གཉིས་དང་བརྒྱད་འབུམ་
བཞི་ཁི་རེད། ཆག་ཡང་ཕུལ་བ་དེ་སོར་ས་ཡ་དྲུག་དང་གཅིག་འབུམ་གསུམ་ཁི་རེད། གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་བཞིན་ཚོད་དཔག་
༡༡༠ བས་པ་ཡིན་ནའང་། ཡོང་འཆར་ས་ཡ་ ༡༧༤ བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཆག་ཡང་ཕུལ་པའི་གནས་བབ་ཀི་ཐོག་ནས་བོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་ལ་ཁེ་ཕན་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ༢༠༡༤ ནས་འདས་པའི་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་སེལ་ཏེ་བོད་མི་དེ་དག་གིས་
དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལོ་རག་པར་ཕུལ་ཐུབ་པའི་གནས་བབ་ཅིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། མི་སེར་སོ་སོར་ཁེ་ཕན་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་པ་
རེད་ཅེ་ན། ལོ་མང་པོ་ཞིག་ལ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའི་སེམས་ངལ་ཡོད་པ་དེ་ཞི་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད ། ང་ཚོ་ས་
གནས་ཁག་ལ་འགོ་བའི་སྐབས་སུ་སོ་སོ་རང་ལ་སོབས་པ་ཞིག་སྐྱེས་སོང་། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་བ་ལ་འཚེར་སང་གནང་
གི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་གོ་བར་འཕྲོད་དང་མ་འཕྲོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལྷག་འདུག གོ་བར་དེ་འཕྲོད་
པའི་སྐབས་སུ་ཚང་མས་དགའ་དགའ་སོ་སོའ ་ི ངང་ནས་ཕུལ་གི་འདུག ཁ་ཤས་ཀིས་ངའི་ལོ་མང་པོའ ་ི རིང་གི་ན་ཚ་དེ་རིང་སངས་
སོང་ཞེས་གསུངས་མཁན་འདུག གང་ལྟར་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དེ་མ་ཕུལ་བ་ཡིན་ན་བོ་བདེ་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་མེད་པ་དེ་གསལ་
པོ་རེད་འདུག དེ་འད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དེ་རིང་གི་ལས་དོན་དེ་སི་སེར་གཉིས་སན་གི་ལས་དོན་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་ཀིས་ལམ་སྟོན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕལ་ཆེར་སི་ཡོངས་སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་ཀི་བགོ་གེང་ནང་བཀུར་འོས་སི་
འཐུས་བཞི་ཡིས་ཐུགས་སང་ཡོད་ནས་ཆ་ཤས་བངས་གནང་བ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཆ་ཤས་མ་བངས་བ་ཙམ་གིས་
ཐུགས་སང་མེད་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་མེད། ཏན་ཏན་ཚང་མས་ཐུགས་སང་གནང་ཡོད་པ་རེད། གཅིག་བས་ན་དེ་
རིང་སྔོན་རིས་ཕུལ་མཁན་དེ་མི་རྒན་ང་། ཉི་མ་ལ་ཁ་ལ་བསེབས་བསད་པ་ཞིག་ལ་སྡུག་པོ་ཞེ་དག་མ་བཏང་ན་བསམ་ནས་
དགོངས་བཞེས་གནང་ཡིན་གི་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དེ་ཡན་ཆད་ཀིས་སི་ཡོངས་ཀི་བགོ་གེང་ཐོག་ཏུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའི་ལས་
རིམ་དེ་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གསུམ་པ་དེ། ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་བགོ་གེང་དང་གཏན་འབེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་
ལྟའི་བར་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་དེ་འད་ཡིན་ན། འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི སྐབས་སུ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དེ་
ཡོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ངེས་ཅན་འགོ་གོན། སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་
འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་དྲུང་ཆེ་སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༌༡༧ བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའི་ངེས་
ཅན་འགོ་གོན་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ ༧༠༡༣༢༡ རེད་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
ངེས་ཅན་འགོ་གོན་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པར་སོང་ཙང་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།
ཆེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངེས་ཅན་འགོ་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངེས་ཅན་འགོ་གོན་དེ་སོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་གསུམ་ཉིས་
ཁི་སུམ་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཉིས་ ༡༣༢༣༢༤༢ རེད་འདུག

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
ངེས་ཅན་འགོ་གོན་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པར་སོང་ཙང་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།
དེ་ནས་སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་
ལགས།
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སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གོན་དུ་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་ཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ས་ཡ་ཉི་ཤུ་ར་
གཉིས་སུམ་འབུམ་དྲུག་ཁི་ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ ༢,༢༠,༣༦,༥༠༠ ང་ཚོས་དེར་སར་ཆ་ཁག་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། ཟིན་བིས་པ།
འབོག་རྒན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སར་ཆ་ཁག་གཉིས་དེ་འགིམ་འགྲུལ་དང་ཕོགས་བསྐྱོད་ཟུར་ཕོགས་ཀི་ནང་དུ་སར་ཆ་འབུམ་ ༣ འདུག དེའི་ཐོག་ལ་དགག་བ་
ཡོད་དམ། དགག་བ་མེད་པ་ཡིན་ན་འབུམ་ ༣ དེ་སར་བའི་ཐོག་ནས་འབུམ་ ༤༣ སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་
བ། མེད་པ་སོང་ཙང་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དམིགས་བསལ་གི་རྒྱུན་གོན་ནང་དུ་འབུམ་ ༥ ཞིག་སར་གནང་
འདུག དེ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་ཡིན་ན་སར་ཆ་དེ་གཉིས་ཀ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་གཅོག་ཆ་གཅིག་ཡོད།
དེ་རིང་གི་ཡིག་ཆའི་ནང་དམིགས་བསལ་ནང་དུ་གཟིགས་རོགས་གནང་། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་
རྒྱུན་གོན་ད་ལྟ་འདིར་ཡོད་པའི་ཐོག་ལ་སར་ཆ་གཉིས་དེ་སར་རེས་བསོམས་གང་ཆགས་ཀི་ཡོད་ཀང་དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པར་སོང་ཙང་འདི་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ ཁུངས་ཀི་
དམིགས་བསལ་སྔོན་རིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ དམིགས་བསལ་དེར་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་ཁོལ་རྒྱབ་གཉེར ་
༤༩,༣༧,༠༠༩ རེད་འདུག

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
ཁྱོན་བསོམས་འབུམ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་ ༤༩་༣༧་༠༠༩ དེར་གཅོག་ཆ་གཅིག་ཡོད། དེ་རིང་བཀྲམ་བཞག་པའི་ཡིག་ཆ་ཨང་
༡༣ པའི་ནང་གཟིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟི་ཚེ་རིང་པོ་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་གཟི་ཚེ་རིང་པོ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ།
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གཅོག་ཆའི་གོས་འཆར།
༄༅། །རིས་ལོ་༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལོའ ་ི གཅོག་ཆའི་རེའུ་མིག
ལས་ཁུངས། སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས། (དམིགས་བསལ།)
ཨང་།

རིས་འགོ

བཀའ་ཤག་

གཅོག་ཆ་

བཀའ་

གི་རྒྱབ་

ཧིན་སོར།

འཁོལ་ཞུ་

གཉེར།
༡༣

དམིགས་བསལ།

༡༡༠,༠༠༠

ཟུར་བརོད།

འཆར།
༡༡༠,༠༠༠

མེད།

གསོལ་ཚིགས་བཀའ་ཤག་ནས་
འདེགས་འབུལ་གནང་གི་ཡོད་

(སི་སྐབས་ ༡༥ པའི་ལས་

སྟབས་འདི་ལས་ནས་བསི་

འཁུར་འཁྱུར་ཉེ་དང་བསྟུན་

ཚགས་ཆེད་ཕིར་འཐེན་ཞུས།

མཛད་གཙོ་རྣམ་པར་གསོལ་
སྟོན་དང་། ཕག་རགས་ཆེད།)

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
གཅོག་ཆའི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཅོག་ཆའི་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པར་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡིན། གཅོག་ཆའི་གོས་འཆར་གི་ནང་དུ་བརོད་གཞི་
དེ་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ཐོག་མའི་འཆར་གཞི་བས་པ་ཡིན་ན། ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉིན་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ་གསོལ་ཚིགས་གཏང་རྒྱུ་དང་ཕག་རགས་འབུལ་རྒྱུའི་ལས་
གཞི་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ལ་ཚུར་གསོལ་ཆིགས་ཤིག་གཏང་
གནང་གི་ཡོད་དུས། གཞུང་གོན་འཕར་མ་འགོ་མི་དགོས་པའི་ཆེད་དུ་གསོལ་ཚིགས་དེ་ག་རང་གིས་འགིག་པ་བས་ནས། བོད་
153

མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕག་རགས་དབུལ་དགོས་པ་དེ་ཚོ་ཡང་ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ལ་བས་བཞག་ན་ཞེས་དེ་རེད།
དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ད་ལྟའི་ཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་གི་ཁྱོན་བསོམས་པའི་ ༤༩་༣༧་༠༠༩ ནས་ ༡༡༠་༠༠༠ མར་གཅོག་ཆ་བས་པའི་ཐོག་ནས་
བསོམས་འབོར་ག་ཚོད་ཆགས་ཀང་དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པར་སོང་ཙང་དེ་སི་མོས་ཀིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སི་འཐུས་ཀརྨ་
ཡེ་ཤེས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀོལ་འདི་ ༢༩་༦༢་༧༠༦ རེད ་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་
གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པར་སོང་ཙང་དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཆེས་
མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ ༣་༢༩་
༧༧༩༨ ང་ཚོས་དེར་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པར་སོང་ཙང་དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཆེས་
མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་སྔོན་རིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་དེ་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ་
༤,༨༧,༢༧༥ ང་ཚོས་དེར་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། དགག་བ་ཡོད་མ་རེད་དམ། སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས།

སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་གི་སར་གཅོག་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་
ཨང་དྲུག་པ་ཡུལ་ཁིམས་སུ་ཐུག་པའི་ཁ་མཆུའི་འགོ་གོན་ཟེར་བ་དེར་ད་ལྟའི་ཆར་སྔོན་རིས་ཅི་མི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་དེ་དང་
འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ར་བའི་གོས་ཚོགས་ཀི་རྭ་བའི་ནང་ལ་དེ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་མྱོང་། ཡིན་
ན་ཡང་སི་ཚོགས་ནང་ལ་དེ་བཤད་མཁན་གི་ང་དང་ང་ལྟ་བུའི་མི་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གཅིག་མ་འགིག་པ་བས་བསད་པ་དང་།
ཀུན་སོང་ཡག་པོ་མ་ཡིན་པ་དེ་འད་ཞིག་མ་གཏོགས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་དེ་འད་ཅི་ ཡང་བརི་ཡི་མེད། འོན་ཀང་དམ་བཅའ་ཕུལ་
ཚར་བའི་གང་ཟག་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སོ་སོས་མཐོང་བསད་པ་དེ་གཅི ག་མ་བཤད་པ་ཡིན་ན་དེ་ཡང་བོ་བདེ་པོ་ཁྱོན་ནས་མི་
འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། གྲུབ་འབས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐོན་གི་རེད། སྐད་ཆ་འདི་བདག་པོ་རྒྱག་གི་
རེད་བསམ་པའི་ཚོར་སང་དེ་ མེད། ད་གཙོ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་དེ་ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ལ་ཡོངས་སུ་གགས་
པའི་གནད་དོན་ཞིག་ལ། ཆེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁ་མཆུ་དེ་དེབ་འགོད་ཨང་བརྒྱད་པའི་སྐོར་དེ། སི་རྒྱུ་སེར་བདག་དང་
འབེལ་བ་ཡོད་པའི་གནད་འགག་དེ་ར་བའི་ཆ་ནས་གསལ་པོ ་ཞེ་དགས་ཆགས་ཡོད་རེད་བསམ་པ་ཞི ག་དན་གི་ཡོད། དེ་སིར་
བཏང་ཆེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཐག་གཅོད་རེད། ས་གནས་ཀི་ཡུལ་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་ཀང་ཐག་གཅོད་ཅིག་བས་ཡོད་
རེད་ཅེས་དན་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་སྐབས་དུས་སོ་སོར་མིས་བལྟས་ན་འཁོར་བ་སོང་གི་ཡོད་པའི་བཟོ་འད་དང་། འཁོར་བས་
བལྟས་ན་མིས་སོང་བ་ཡིན་པའི་བཟོ་དེ་འད་ཞིག་ཚོར་གི་འདུག སྔོན་མ་ཡིན་ནའང་སྐབས་དུས་སོ་སོར་རིས་ལེན་གི་ཡོད་པ་
རེད། ལེན་གི་རེད་ཅེས་གོ་མྱོང་བ་རེད། སྐབས་རེ་ལེན་གི་ཡོད་མ་རེད། དེ་དང་འབེལ་ཡོད་ཀི་མཛད་སོ་དེ་འད་ལ་ཡང་དེ་རིས་
ལེན་དགོས་མཁན་གི་འབེལ་ཡོད་ཀི་བཀའ་བོན་དེ་འད་ཕེབས་ཏེ་གཅིག་ཕན་གཅིག་གོག ས་ཀི་རྣམ་པ་འད་ཞིག་ཡོད་རེད་ལ་དེ་
འད་མཐོང་གི་ཡང་ཡོད། དེ་ནས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ། བཀའ་ཤག་གི་ལོ་ལྔའི་དུས་ཚོད་དེ་གཙང་ལ་ཉེ་བ་རེད། དེའི་སྐོར་ལ་ལག་པ་གང་
ཡང་འཆང་ཐུབ་མ་སོང་། འཆང་ཕོད་མ་སོང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་ངས་འདི་ནས་གསལ་པོ ་བས་ཏེ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། དོན་དག་གཙོ་
བོ་དེ་ཆེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཐག་གཅོད་དེ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་འགིག་གི་མེད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད་
རེད་དམ། ཡང་ན་ས་གནས་གཞུང་གི་ཁིམས་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་ཅིག་བས་ཡོད་རེད་ཟེར་གི་འདུག ཡིན་ནའང་དེ་ང་ཚོར་ཤེས་
རོགས་མེད། ཡོངས་གགས་དེ་འད་གནང་བ་གོ་མ་སོང་། དེ་ཚོ་ཚང་མ་སྦས་འཇོག་དགོས་པའི་གནད་འགག་ཅིག་འཛིན་སྐྱོང་
ངོས་ནས་གང་འད་ཞིག་ལ་བརི་ཡི་ཡོད་དམ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་དེ་ཚོར་བེད་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་
གང་ལ་ཐུག་ཡོད་དམ། དེ་འད་ཡིན་དུས་སྔོན་མ་ཡིན་ན་དེ་འད་བསམས་མྱོང་། ང་ཚོ་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོང་ས་ཀི་རྭ་བའི་ནང་
དུ་སྐབས་མཚམས་གཅིག་ལ། ངས་གསལ་པོ་དན་པ་ཞིག་ལ། ཡིག་སྐྱེལ་ཞིག་གིས་ཤོག་བུ་་པར་ལོག་བརྒྱབ་ནས་སྔོན་མ་རྒྱ་
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གར་སོར་མོ་བདུན་བརྒྱ་བརྒྱད་བརྒྱ་ཞིག་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སྟེ་ཕུད་བཞག་པ་དེ་འད་བྱུང་སོང་། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དེར་
འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་དེ་ག་ནང་བཞིན་གིས་ཐུབ་ཀི་འདུག་ན་ཐུབ་ཀི་འདུག་དང་། ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ན་ང་ཚོས་
ཐུབ་རྒྱུ་རེད་མི་འདུག ཡང་མིན་ན་དགོས་རྒྱུ་ཞི ག་རེད་མི་འདུག་ཅེས་གསལ་པོ ་ཞིག་མ་བཟོས་ན། ང་ཚོའི་གས་མི་སྡུག་ཅག་
འདི་ཚོའི་ངོས་ནས་དེ་འད་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད་རེད་ལགས། དེ་འད་ཡིན་དུས་ར་བའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འདི་
དང་འདི་རེད་ཅེས་ཐག་གཅད་དེ་བཤད་ཤེས་ཀི་མི་འདུག་ཀང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གི་ཐོག་ནས་དེ་འད་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད།
ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་དེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་གཅིག་པུའི་ནང་དུ་བཤད་ནས་དེ་ལ་ཁིམས་ཀི་བར་དེད་བེད་ཆོག་གི་མ་རེད། དེ་འད་
ཞིག་གི་ཆ་ནས་བཤད་ཀི་ཡོད་ཀི་རེད་བསམ་གི་ཡོད་སིད། དེ་འད་ཟེར་མཁན་ཡང་ཡོད་ཀི ་རེད་དེ། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདི་མ་
ཡིན་པའི་རྒྱུད་ལམ་དེ་འདའི་ཐོག་ཏུ་ཡང་གསལ་པོ་བས་ཏེ་བཤད་བཞག་ཡོད། གནད་འགག་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུ་དེ་གཙང་མ་མ་
བཟོས་ན། ང་ཚོས་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་དང་། ཡང་མིན་ན་དགོས་ཀི་མ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོས་བཤད་སོད་ཀི་ཡོད་རེད་ཀང་དེར་
གཞི་གཏན་ནས་མི་འདུག ཁྱེད་རང་ཚོས ་བཤད་བསད་པ་སྡུག་གོང་རེད། བཤད་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་མ་རེད། དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་དེ་འད་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་པའི་གསལ་པོ་ཞིག་གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་
རེད། མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་མཉམ་དུ་ན་ནིང་གཞེ ས་ནིང་ཞིག་ཐུག་རེད་ཅེས་པ་ཞིག་གོ་མྱོང་། བཀའ་
ཤག་སྐབས་སྔོན་མ་འཛོམས་ཏེ་གཅིག་བས་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་གོ་ཡི་འདུག དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་དེ་འད་ར་བ་ནས་མ་རེད། དེ་འདའི་
བཤད་སོལ་ཞིག་འདུག དེ་བདེན་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོའི་ལྟ་སྟངས་དེ་ནོར་བསད་ཡོད་རེད། བཤད་བསད་པ་
དེའང་ནོར་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བདེན་པ་མ་རེད་ཅེས་དེ་འད་ཞིག་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་གསུངས་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཉིན་མོ་ནས་ཁ་
རྦད་དེ་བཙུམ་ཐུབ་ཀི་ཡོད། སེར་གི་ན་ཚའི་ཐོག་ནས་ནད་མ་འཁྱོག་པ་དེ་འད་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད། འདི་སི་པའི་ར་དོན་ཞིག་གི་
སང་དང་། སི་པའི་གནད་འགག་ཅིག་དང་ཐུག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་ནས་བཤད་སོད་ཀི་ཡོད། ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ལ་
བཤད་ཕོད་པ་དང་ག་དུས་ཡིན་ཡང་འཛེམས་ཟོན་ཁྱོན་ནས་མེད་ཟེར་མཁན་དེ་འད་ཡོད་རེད་ཀང་། གནད་འགག་འདི་ཚོའི་སང་
ལ་སུ་ཞིག་གིས་ཀང་ལབ་པ་གོ་མ་མྱོང། དེ་འད་བེད་ཡོང་དུས་ནོར་གི་ཡོད་པ་མིན་འགོ་སྐབས་རེ་བསམ་སོད་ཀི་འདུག དེ་འད་
ཡིན་དུས་འཛེམས་ཟོན་ཁྱོན་ནས་མེད་པ་དེ་ཚོས་གསུང་ནི་གསུང་གི་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ཕལ་ཆེར་ནོར་བསད་ཡོད་ས་རེད་
བསམ་པའི་ཚོར་སང་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག མདོར་བསྡུས་ན་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གིས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། མཛད་གཙོ་ཟེར་
དུས་ཆེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་དང་། ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། ད་ལྟའི་ཆར་ཁིམས་ལུགས་གང་འད་དགོས་ཀི་ཡོད་
མེད་མི་ཤེས། ད་ལྟ་ངས་བཤད་པ་དེ་བཀའ་ཤག་གི་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་དེ་ཚོས་འདི་རེད ་འདི་མ་རེད་ཅེས་གནས་ཚུལ་དེ་
གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་སོང་ན། དེ་ཕན་ཆད་ནས་འདི་བཤད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད། འོན་ཀང་དེ་འད་ཞིག་བཟོ་མ་ཐུབ་ན།
དཔེར་ན་དགེ་སོང་སྤུ་སྐྱེལ་གསེར་རྐུན་ཟེར་བའི་དཔེ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཞིག་ཆགས་འགོ་ས་མ་རེད་དམ་བསམ་སྟེ་བོ་
བདེ་པོ་མི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་དེ་ཚོའི་གང་ལ་འཆར་གཞི་ཡོད་པས། གང་འད་ཞིག་ཡོད། དེ་འད་ཡིན་དུས་
གནད་འགག་དེ་ལ་གསལ་བཤད་ཁ་གསལ་པོ་ཞིག་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སིར་བཏང་ཁ་སང་ང་ཚོ་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་་གནད་དོན་ཆ་ཚང་
ཞིག་ཞུས་པ་རེད། ཐོག་མར་ཆེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་དམིགས་བསལ་རིས་འགོ་ཨང་གསུམ་པ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་
ནས་ཞུས་པ་རེད། ཉིན་དང་པོ་གཉིས་པ་དེ་རང་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་མར་གདན་འདེན་ཞུས། འབེལ་
ཡོད་རྣམ་པ་ལ་གོ་བསྡུར་བས། ཆེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་དང་རིས་པ་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་གོ་བསྡུར་ཆ་ཚང་
ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་སྙན་ཐོ་ འདི་བཏོན་གནང་ཡོད་རེད། ཡིན་ཡང་ད་ལྟ་ངས་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ལ།
སྙན་ཐོ་འདི་བཀགས་ཚར་བའི་རེས་ལ་ཁ་སང་ཆེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་དྲུང་ངའི་ འགམ་ལ་ཕེབས་ཏེ་གཅིག་
གསུང་གི་འདུག དེ་འདི་ལ་ཞུ་དགོས་པ་འད། དེ་འད་སོང་ཙང་ངས་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོའི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་ད་ལྟ་ལས་གཞི་
དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཀང་། ལོ་འདིའི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་དམ་འབུལ་ཕལ་ཆེ་བའི་སྐབས་ལས་གཞི་མཇུལ་སིལ་དཀའ་
བ་སོང་ཞེས་ཚིག་དེ་ཏག་ཏག་མིན་པ་ཞིག་དང་། དོན་དག་ངོ་མ་དེ་ཁོང་རྣམ་པ་འདིར་གེང་སོང་བེད་མཁན་མེད་དུས། ཁོང་རྣམ་
པ་སྟེ་ཕར་ཕོགས་ཀི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དེ་ཚོས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་གཉིས་ཀི་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་ཡོངས་སུ་
ཚར་འགོ་བའི་ཁས་ལེན་ཡོད་ཅེས་གསུང་གི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོས་གནད་དོན་འདིའི་སྐོར་ལ་ཚར་དང་མ་ཚར་
སྐོར་ལ་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ཚོགས་ཆུང་གིས་བིས་པ་ཡིན། ཚོགས་ཆུང་གིས་འབི་རྒྱུ་དང་ཁོང་རྣམ་པས་རྒྱབ་ལོངས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཆ་
ཚང་བལྟས་ནས་དེའི་ནང་ལ་དུས་ཚོད་ཀི་དམིགས་ཚད་འདུག་མི་འདུག་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་བས་ཏེ། གང་ཡང་མེད་དུས་དེ་ལ་ང་
ཚོའི་གནས་སྟངས་འདིའི་ལས་གཞི་འགོ་འཛུགས་བས་ན་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དེ་ཚོ་རྒྱ་གར་རེད་པ། དེ་ཡིན་དུས་ཁོང་རྣམ་
པས་གང་འད་ཞིག་གནང་ཡོང་ངམ་སྙམ་པའི་ཚོར་སང་དེ་བས་ནས། ལས་གཞི་མཇུག་སིལ་དཀའ་བ་ཞེས་པ་དེ་ང་ཚོས་བིས་པ་
ཡིན། འགན་ཁུར་ཐུབ་ཀི་ཡོད། ཡིན་ཡང་ཁོང་རྣམ་པས་ཐོབ་ཀི་ཡོད་ཅེས་གསུང་གི་འདུག དེ་ཡང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་བར་དེར་ག་རེ་གནང་དགོས་མིན་དེ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་དགོངས་བཞེས་གནང་རོག ས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
བཀའ་ཤག་ནས་གསལ་བཤད་གང་ཡོད་དམ། གསལ་བཤད་གང་ཡང་མེད་ན། གོང་དུ་ཁོ་རང་གིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་
དེ་སྔོན་རིས་དང་འབེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀི་མི་འདུག ད་ལྟ་དམིགས་བསལ་སྔོན་རིས་ཆེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་
ཁྱོན་བསོམས་བཞི་འབུམ་བརྒྱད་ཁི་བདུན་སྟོ ང་ཉིས་བརྒྱ་དོན་ཅུ་དོན་ལྔ་ ༤༨༧,༢༧༥ སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་
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ན། གཅོག་ཆ་སར་ཆ་ནི་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་ཡོད་ས་མ་རེད། གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་དེ་གནང་ཟིན་སོང་། སི་མོས་ཀིས་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཆེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ཚར་བ་བས། བང་ཕོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རིས་ཤོག་གངས་བཅོ་ལྔ་དེ་སྙན་སོན་གནང་
རོགས་གནང་། སི་འཐུས་ཀ་རྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།
བང་ཕོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་རྒྱུན་གོན་འདི་བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ས་ཡ་གཅིག་
འབུམ་མེད་སུམ་ཁི་བཞི་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ ༡,༠༣༤,༨༨༠ ང་ཚོས་སར་ཆ་གཅིག་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སར་ཆའི་གོས་འཆར་འདི་བང་ཕོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་ཟེར་བ་དེ་ལ་སར་ཆ་
གཉིས་འབུམ་བདུན་ཁི་དྲུག་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ ༢༧༦,༣༦༠ ཞིག་འདུག དེའི་སར་ཆ་དེ་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ། དགག་བ་
མེད་པ་ཡིན་ན་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སར་ཆ་དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཐོག་ནས་བང་ཕོགས་བོད་མིའི་
ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རིས་འབུམ་བཅུ་དང་སུམ་ཁི་བཞི་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུའི་ ༡,༠༣༤,༨༨༠
སང་ལ་འབུམ་གཉིས་དང་བདུན་ཁི་དྲུག་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ ༢༧༦,༣༦༠ བསན་ནས་བསོམས་འབོར་གང་ཆགས་པ་དེ་སི་
མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་བང་ཕོགས་བོད་
མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་སྔོན་རིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བང་ཕོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་
འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་འདི་དྲུག་འབུམ་ཁི་མེད་སུམ་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་རེད་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་
མེད། ཟིན་བིས་པ། བསྟན་པ་དར་ཕྱུག

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དངུལ་འབོར་གང་ཡིན་པ་དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན། དེ་ནས་ལྷོ་ཕོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན་སྔན་རིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སི་འཐུས་
ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།
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སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཕོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་འཁོལ་
རྒྱབ་གཉེར་འདི་འབུམ་དགུ་ཁི་མེད་ཉིས་སྟོང་བཞི་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་བརྒྱད་ ༩,༠༢༤,༩༩༨ རེད་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་
གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
ལྷོ་ཕོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན་ཁྱོན་བསོམས་པའི་འབུམ་དགུ་ཁི་མེད་ཉིས་སྟོང་བཞི་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་
གོ་བརྒྱད་ ༩,༠༢༤,༩༩༨ སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན། དེ་ནས་ལྷོ་ཕོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་སྔོན་རིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སི་
འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཕོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་
འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་འདི་དྲུག་སྟོང་བཞི་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་ ༦༤༩༠ ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། དེར་དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་འདི་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་
ནས་ལ་དྭགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་
ཤེས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལ་དྭགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་དེ་
༩༩༥,༡༣༧ ང་ཚོས་དེར་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། དེར་དགག་བ་མེད་པར་སོང་ཙང་འདི་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།
དེ་ནས་ལ་དྭགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་སྔོན་རིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སི་འཐུས་
ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལ་དྭགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞི བ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་
དེ་ ༢༦,༥༠༠ ང་ཚོས་དེར་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། དེར་དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་འདི་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་
ནས་ཤར་ཕོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྔོན་རིས་རྒྱུན་གོན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དམིགས་བསལ་བཀའ་
འཁོལ་ཡང་མེད་པ་རེད། དེ་ནས་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རིས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སི་
འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་ཁག་ ༢༧ གི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་གི་བསོམས་འདི་
༡༤,༣༩,༤༣༠ ང་ཚོས་དེར་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། དེར་དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་ས་གནས་འཐུས་མི འི་ཚོགས་འདུའི་དངུལ་
འབོར་ ༡༤,༣༩,༤༣༠ དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༥༣ ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་། བཀའ་
དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ་
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༤༡,༤༦༦,༤༠༥ ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
རྒྱུན་གོན་རིས་འབོར་དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པར་སོང་ཙང་དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན། དེ་ནས་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་དམིགས་བསལ་སྔོན་རིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་
ལགས།

སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ་
༢༠,༤༣,༡༥༦ རེད་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཤོག་གངས་ ༥༧
ནང་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།
དཔལ་སན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ཟུར་བཀོལ་དེ་ས་ཡ་བདུན་བཅུ་དོན་བཞི་དང་ཆིག་འབུམ་དགུ་ཁི་
༧,༤༡,༩༠,༠༠༠ ཏག་ཏག་རེད་འདུག

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོ ག་ནས།
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལན་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་། སྔོན་རིས་སྐོར་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་དང་བཀའ་ཤག་དང་
འབེལ་བའི་དོན་གནད་གཉིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སིར་བཏང་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་ཡོད་རེད་ཟེར་གི་འདུག དེ་དུས་ག་རེ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་མེད་མི་ཤེས། ད་ལྟ་ཚིག་གཉི ས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་དག་དང་པོ་དེར། སིར་བཏང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་
161

བཀའ་ཤག་གང་དུ་ཞུས་ནའང་ཁྱད་པར་མི་འདུག་སྟེ། ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་གཙོས་པའི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རེད། ཚང་
མས་བར་སྐབས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་སྲུང་སྐྱོབ ་ཡག་པོ་གནང་གི་
ཡོད་པ་གསུང་གི་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཆ་ཚང་བེད་ཀི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཉེ་ཆར་གནས་ཚུལ་ཞིག་མཐོང་སོང་
བས་དེ་འདིར་ཞུས་བཞག་ན་ཡག་པོ་འདུག་དན་སོང། དེས་གནོད་སྐྱོན་འགོ་ཡི་ཡོད་ན་འགན་ཁུར་གི་ཡིན། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་
ཕོག་ཐུག་འགོ་ཡི་ཡོད་ནའང་བེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག ཞུ་ས་གཅིག་ཡོད་ན་ཞུ་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཉེ་ཆར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་རི་ནས་ཞབས་སོར་འཁོད་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ལ་ང་ཚོ་ཕེབས་བསུར་བཅར་བ་རེད། ཕེབས་བསུར་བཅར་
བའི་གནས་སྐབས་སུ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཆིབས་གྲུ་དེ་ང་ཚོའི་མདུན་ནས་ཡར་ཕེབས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་སྐུ་སྲུང་རྣམ་
པའི་སྣུམ་འཁོར་རིམ་པ་གཉིས་ཡོང་གི་འདུག དང་པོ་དེ་ང་ཚོ་བོད་པའི་སྐུ་སྲུང་རྣམ་པ་རེད་འདུག དེ་ཚོ་བཀག་ལོང་མེད་པ་
ནས་རྒྱུགས་རྒྱུ་དང་མཆོང་རྒྱུ་སོགས་བས་ཏེ་གཅིག་འགོ་དུས། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཆིབས་ཌོ་བཀག་སའི་མདུན་ལ་
འབོར་སོང། དེའེ་གཞུག་ལ་རྒྱ་གར་གི་སྐུ་སྲུང་བའི་སྣུམ་འཁོར་ཞིག་འདུག དེའི་ནང་དུ་མེ་མདའ་འཁྱེར་བསད་མཁན་གཉིས་
འདུག མཐོན་པོ་ཡིན་གི་རེད། རིག་པོ་ཡིན་ས་རེད། ཕ་གིའི་མཆོད་རེན་ལང་གུའི་མདུན་དུ་སྣུམ་འཁོར་དེ་བཀག་སོང། བཀག་
ཚར་བ་དང་མེ་མདའ་ཁུར་མཁན་གཅིག་མར་བབས་པའི་ལྷན་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པའི་བཟོ་བས་ཏེ་ཕར་ཕིན་སོང། གཞན་པ་དེ་
ཕར་གཅིག་ཕིན་སོང་ཚུར་གཅིག་སེབས་སོང། སྣུམ་འཁོར་གི་སེའུ་ཁུང་ནས་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དེ་ཚུར་བངས་སོང། ཡང་ཕར་
གཅིག་ཕིན་སོང། ཚུར་གཅིག་སེབས་སོང། ཡང་ཅ་ལག་གཞན་ཞིག་བངས་སོང། དཀའ་ངལ་ཡོད་མ་རེད་མ་གཏོགས་དཀའ་
ངལ་དངོས་གནས་འཕྲད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། མི་དེ་ཚོས་སྲུང་སྐྱོབ་གང་འད་བེད་ཀི་ཡོད་དམ་སྙམ་པའི་འཚོ་སང་ཤུགས་ཆེན་པོ་
ཞིག་བྱུང་སོང། ཞུ་ས་ཡོད་ན་ཞུ་རོགས། ཞུ་ས་མེད་ན་གོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདིའི་ནང་དུ་བཞག་རོགས། དེ་ཡིན། ད་ལྟ་ལན་
དགོས་ཀི་མེད།
དོན་ཚན་གཉིས་པ་དེ་ལ་ཉེ་ཆར་བཀའ་བོན་གཅིག་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རེད། གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ངས་འདིར་ཞུ་རྒྱུ་དེ་
འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མིན། བཀའ་ཤག་གིས་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་དེ་ཚོ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་དོན་དག་སོ་
སོ་ལ་ཚོར་སང་བྱུང་བ་དེ་གོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདིའི་ནང་དུ་ཞུ་ཡི་ཡོད། འཁྲུག་ཆ་དོད་པའི་སི་ཚོགས་དེའི་ནང་དུ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཉིན་
མ་གཅིག་ལ་གེང་སོང་བེད་མ་མྱོང། ཞུ་ས་དེ་ལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། བཀའ་ཤག་གི་མཉམ་འདུས་ཀི་འགན་ཡིན་ནའང་འད། དེ་ཚོ་ལ་
གནོད་སྐྱོན་ཕིན་ཡོད་མེད་དང་དེ་འདའི་གནད་དོན་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་བཀའ་ཟུར་དེས་གནད་དོན་མང་པོ་བཤད་རྒྱུ་
ཡོད་མདོག་མདོག་གི་གནས་སྟངས་མང་པོའ ་ི རེན་གིས་སི་ཚོགས་ལ་འཁྲུག་མང་པོ་ཐེབས་སོང་བསམ་པའི་ཚོར་སང་དེ་འདིར་
ཞུ་ཡི་ཡོད། མོ་རང་ཡང་སྔོན་མ་བཀའ་བོན་ཞིག་རེད། གོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདིའི་ནང་དུ་བཞུགས་པ་རེད། དེ་རིང་ཕལ་ཆེར་
གཟིགས་བསད་ཡོད་ཀི་རེད། ད་ཚོད་ཕལ་ཆེར་ཡར་བཞེངས་ཚར་ཡོད་པ་རེད། གཟིགས་ཀི་ཡོད་ཀི་རེད། ཐད་ཀར་ཞུ་ཡི་ཡོད།
སོ་སོ་ལ་ཚོར་སང་གང་འད་བྱུང་སོང་ཞུས་ན། སིན་པ་ཁ་སེ ར་གཏིང་ནག སད་དང་སེར་བའི་གཞི་མ།། བན་དེ་སྐྱ་མིན་སེར་
མིན།། སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་དག་བོ།། ཟེར་བ་ནང་བཞིན་གི་དོན་དག་གང་ཡང་ཁ་གསལ་པོ་བཤད་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ལ་ཡོད་
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མདོག་མདོག་བས་ནས་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་དེ་འཁྲུག་ཆེན་པོ་ཐེབས་བཅུག་སོང་ཟེར་བའི་ཚོར་སང་ཞིག་བྱུང། དེ་འད་ཡིན་དུས་
ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་འདིའི་ནང་འཇོན་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་འད། འགན་ཁུར་གི་ཡོད་ནའང་འད། འཐུས་ཤོར ་འགོ་ཡི་ཡོད་
ནའང་འད། དོན་དག་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ནས་གཞུང་ཞབས་ལས་བ་ཡན་ཆད་སོ་སོ་རང་རང་གི་
ལས་དོན་ཁུར་ཏེ་འཇུག་སྐྱོང་མཁན་དེ་ཚོ་དངོས་གནས་ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་འདིའི་གཟི་བརིད་ཅིག་རེད་འདུག་སྙམ་པའི་ཚོར་
སང་ཞིག་བྱུང་སོང། དེ་དེ་རིང་འདིར་ཞུ་ཡི་ཡོད། མ་ཞུས་རང་ཞུས་རེད་འདུག དགོངས་པ་ཞུས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་ཁ་སང་ངས་
ཟློས་གར་དུ་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་འགོ་གེང་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡིན། རྒྱ་ནག་གིས་བེད་སོད་གཏོང ་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཁོང་དགོངས་པ་
ཞུས་པར་བརེན་བེད་སོད་བཏང་སོང་བསམ་པའི་ཚོར་སང་དེ་བྱུང། འགོ་བརོད་ཁོ་རང་དུ་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ཀི་མཐོ་རིམ་མི་
སས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་ཞེས་འཁོད་འདུག དེའེ་རེས་སུ་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་འགེལ་བཤད་སྐྱོན་སོང། སོབས་པ་ཆེན་
པོས་རྣམ་རྒྱུན་ལས་བོད་སྐད་རིག་ཙམ་སྐྱོན་གི་འདུག ཚིག་དེ་ཚོ་ཡང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཆགས་འདུག དེ་གསུང་དུས་རྒྱ་
ནག་གིས་བེད་སོད་བཏང་བ་དེར་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་གསུང་གི་འདུག སིར་བཏང་རྒྱ་ནག་གིས་བེད་སོད་བཏང་བ་ལ་གང་
ཡང་ཡོད་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་གང་བྱུང་མང་བྱུང་ལབ་བསད་ཀི་རེད། ཡིན་ནའང་བེད་སྟངས་ལས་སྟངས་དེ་འད་བས་ནས་ཏཱ་
ལའི་རུ་ཚོགས་ཀི་ནང་འཁྲུག་བརྒྱབ་རྒྱུ་དེ་ཡང་བསྐྱར་འགོ་ཚུགས་སོང་ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་ང་ཚོར་ཚུར་གཡོག་སོང་ཞེས་མོ་རང་
ལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་འད་ཡིན་དུས་སི་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་སྔོན་མ་དང་པོ་སི་འཐུས་ལ་བཞེངས་པ་རེད། ང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་
པ་རེད། དེའི་རེས་སུ་བཀའ་བོན་ལ་ཕེབས་པ་རེད། སི་མོས་ཀི་ཐོག་ལ་བཏང་བ་རེད་ལ། གཏོང་མཁན་གས་སུ་ང་ཡང་ཡོད། སོ་
སོས་བཏང་བ་དེར་འགན་ཡང་ཁུར་གི་ཡོད། དེའི་རེས་སུ་སི་ཚོགས་ཁོད་ནས་བོད་ཡིག་ཤེས་ཀི་ཡོད་མ་རེད་དང་བོད་སྐད་
ཤེས་ཀི་མ་རེད་ཅེས་དེབ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞིག་བིས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་མང་པོ་ཞིག་སོ་འབེད་བེད་དུ་
ཕིན་པ་རེད། དེའི་ནང་དུ་བིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་ཡང་ཁ་ཕར་སྟོན་ནས་དངོས་གནས་ང་ཚོའི་བཀའ་བོན་གཅིག་ལ་དེ་འདའི་
སྐྱོན་འཛུགས་བས་ཡོང་དུས་ང་ཚོའི་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་འགན་གང་འད་ཁུར་གི་ཡོད་དམ་ཟེར་མཁན་དེ་འད་ཡིན། ཁ་སང་དེ་
རིང་དེབ་ནག་པོ་འབི ་མཁན་དེ་ཚོས་ཁོང་གིས་ནོར་ཡོད་མ་རེད། ཁོང་གིས་འགིག་བསད་ཡོད་པ་རེད་མདོག་མདོག་དེ་འད་
འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་འདི་དངོས་གནས་ཡ་མཚན་པོ་དང་དེ་གང་འད་ཡིན་འགོ་བསམ་པའི་ཚོར་སང་དེ་འད་
བྱུང་སོང། སྐད་ཡིག་བཞི་ལྔ་ཤེས་ཀི་ཡོད་རེད་གསུངས་ཀི་འདུག ཨིན་ཇི་ནི་ཨིན་ཇིའི་ལུང་པར་སྐྱེས་དུས་དེ་ལོས་ཤེས། ཨིན་
ཇིའི་ཕྲུ་གུས་ཨིན་ཇིའི་སྐད་ཤེས་ཀི་རེད། གཞན་པ་དེ་ཚོ་ག་ཚོད་ཤེས་ཀི་ཡོད་མེད་མི་ཤེས། བོད་སྐད་དང་བོད་ཡིག་ནང་བཞིན་
ཡིན་ན་ནི་དེ་འད་འད་ཞིག་རེད་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ཚོར་སང་དེ་བྱུང་སོང་། དེ་གོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདིའི་ནང་སྟོན་འདོད་བྱུང་སོང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
ར་བའི་གོས་ཚོགས་ནང་གསུང་རྒྱུ་གསུངས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ལ་ལན་འདེབས་མཁན་མེད་དུས་ཏོག་ཙམ་ཐུགས་གཟབ་
གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རིས་ ༧༤་༡༩༠་༠༠༠ དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གོན་
སྔོན་རིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་ སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ ༡,༤༡,༣༡,༥༨༠ རེད་འདུག ང་ཚོའི་
ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གོན་བསོམས་དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོ ང་ཙང་དེ་སི་མོས་
ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་སྔོན་རིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སི་
འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་ཟུར་བཀོལ། བཀའ་ཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཆིག་འབུམ་
བཞི་ཁི་ ༡༤༠༠༠༠ ང་ཚོའི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཉིས་འབུམ་ཆིག་ཁི་སྟོང་མེད་བཞི་
བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་འདུག་གམ།) ༢,༡༠,༤༨༠ ཉིས་འབུམ་ཆིག་ཁི་སྟོང་མེད་བཞི་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་
ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙམ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་
རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།
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སི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གོན་དེར་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ས་ཡ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ལྔ་འབུམ་
བདུན་ཁི་དགུ་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་བཅུ་མེད་ལྔ་རེད་འདུག འདིར་སར་ཆ་ཡོད་པ་རེད།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་སགས་ག་དེར་སར་ཆ་འབུམ་གཉིས་འདུག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་སག་ག་སར་ཆའི་ཐོག་ཏུ་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ང་ཚོས་རྒྱུན་གོན་སྔོན་
རིས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་ཕོགས་ཀི་ལམ་སོལ་གཞི་བཞག་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་སར་ཆ་འདི་དགོས་
གལ་གཟིགས་ཀི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མ་གཟིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞུས་ན། འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་
ཏེ་མཐོ་ཚད་དེ་སོར་འབུམ་བཅུ་གཉིས་དང་ཁི་དགུ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་རིས་ལོ་འགོ་བཞིན་པའི་ཕི་ཟླ་ ༡༢ བར་གི་ངོ་
སོང་གནས་བབ་དེ་སོར་འབུམ་དགུ་དང་བདུན་ཁི་ཆིག་སྟོང་ཕིན་འདུག དེའི་ ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་རྒྱབ་གཉེར་དེས་འདང་གི་ཡོད་
པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཀི་ཡོད། སྔ་ལོར་འབུམ་ ༡༣ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་རེད། འབུམ་ ༡༣ ནས་ཕི་ཟླ་ ༡༢ བར་དུ་དགུ་འབུམ་
བེད་སོད་བཏང་ཟིན་པ་རེད། འབུམ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་ལྷག་གི་ཡོད་པ་རེད། འབུམ་ ༡༣ སང་ལ་འབུམ་ ༡༦ བཟོ་དགོས་པ་དེ་
འབུམ་གསུམ་བཀའ་ཤག་གིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ལྟར་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པའི་རིས་ཁར་རིས་ཞིབ་པ་ས་གནས་ས་
ཐོག་ལ་ཕེབས་ཏེ་དུས་ཚོད་རི ང་པོ་མི་འགོར་བའི་ཐོག་ནས་རིས་ཁར་རིས་ཞིབ་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་སྔོན་འགོའ ་ི ཞིབ་འཇུག་
གནང་རྒྱུ་དང་། མཐའ་མའི་མཇུག་བསོམས་དེ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་གནང་བ་ཡིན་ན་གཞུང་གོན་ཐོག་མི་རྒྱུ་གཉིས་ཀར་སི་
ཚགས་ཡོང་རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞེ ས་པ་རེད། དེའི་ཆེད་རིས་ཁ་ཕར་ཚུར་གཏོང་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དེས་འདང་པར་
གཟིགས་ཀི་ཡོད། སར་ཆ་དགོས་ཀི་མེད་པར་གཟིགས་ཀི་ཡོད། འདིར་གོས་ཚོགས་ཀིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གནང་གི་ཡིན་གསུང་
ན་ང་ཚོས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།
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སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོས་སར་ཆ་ཞུས་པ་དེ་ཚོར་སིར་བཏང་ད་ལྟ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་
གཉེར་གནང་ནས་འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་ངོ་སོང་དང་ད་ལྟ་འགོ་བཞིན་པའི་ཟླ་བ་ ༡༢ པའི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ལ་གཟིགས་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ཡང་ང་ཚོས་བལྟས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་གསུངས་པ་བཞིན་འདིའི་ནང་དུ་ཁོང་ཚོ་ལའང་བཀའ་འདི་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན།
ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲུང་ཆེས་གཙོས་པའི་འབེལ་ཡོད་རིས་པ་དང་ཚང་མ་ལ་དིས་པ་ཡིན། གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་གི་འོག་
ནས་འདིར་སར་ཆ་ཞིག་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་དུས་ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་འདི་བས་པ་ཡིན། དེས་ན་ད་ལྟ་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན་དེ་སྔོན་དང་མི་འད་བ་ད་ལོ་བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་གནང་ནས་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གི་སྔོན་
འགོའ ་ི རིས་ཞིབ་བེད་རྒྱུ་དང་སྔོན་མའི་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་འདིར་ཚུར་བཏང་སྟེ་འདི་ནས་ཕར་བཏང་བའི་གནས་སྟངས་འདི་བས་
དུས། བཀའ་ཤག་གི་གསུངས་པ་བཞིན་སེ་ཚན་ཁ་ཤས་བགོས་འདུག་སྟེ་ཁ་ཤས་ཐོག་ནས་སྔོན་མའི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་
ཡིན་ན། ཕར་བརྒྱུད་ཚུར་བརྒྱུད་ཀི་གནས་སྟངས་མི་འད་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་དུས་ང་ཚོས་སར་བ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་
མེད།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
འདི་འོས་བསྡུ་བཞག་གི་ཡིན། ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གིས་གསུངས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དགག་བ་དེ་བཀའ་ཤག་ནས་ཡོང་བ་
རེད། ཕོགས་གཉིས་ཀའི་བསམ་ཚུལ་སེབས་ཚར་སོང་། འོས་བསྡུ་བཞག་ན་འགིག་གི་འདུག སར་ཆའི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་
སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། གཅིག༌༌༌༌༌བཅུ་དགུས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སོང་། དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོས་
ཕག་རོང་རོགས་གནང་། གཅིག༌༌༌༌བརྒྱད་འདུག སར་ཆ་འདི་མང་མོས་ཐོག་ནས་ཕིན་པ་ཡིན། ད་ལྟ་འདིར་དངུལ་འབོར་འབུམ་
ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་བདུན་ཁི་དགུ་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་ལྔ། ༢༥‚༥༧༩‚༣༠༥ དེའི་སང་ལ་སར་ཆ་འབུམ་གཉིས་ ༢༠༠་༠༠༠
བསན་པའི་ ཐོག་ནས། བསོ མས་སོར་འབུམ་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་བདུན་ཁི་དགུ་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་ཆགས་ཀི ་འདུག
༢༧‚༥༧༩‚༣༠༥ འདི་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།
ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཐོག་ནས་ཡིན་ན་རེས་སུ་དམིགས་བསལ་དང་ཟུར་བཀོལ་སྐབས་སུ་གསུང་ན་འགིག་གི་རེད། འདིར་
ཁྱད་པར་མི་འདུག ད་ལྟ་སྔོན་ལ་རྒྱུན་གོན་འདི་ཚར་བ་བས། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་སྔོན་རིས་སྙན་སོན་གནང་
རོགས་གནང་། སི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེར། ས་ཡ་བཅོ་ལྔ་དྲུག་
འབུམ་བརྒྱད་ཁི་དགུ་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་སོ་དགུ་རེད་འདུག ༡,༥༦,༨༩,༦༣༩ ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས།

སི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཙོ་བོ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའི་སྐོར་དང་། བདེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀི་སྔོན་རིས་འགོ་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར། གོ་སྐབས་ཤིག་ལེན་པ་ཡིན་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་མཐོང་
མ་སོང་ཡང་ད་ལྟ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐབས་འདིར་གོ་སྐབས་ཤིག་ལེན་པ་ཡིན་ན། ཕི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁག་དང་འབེལ་བ་
ཞིག་ཆགས་བསད་དུས། ཞུས་བཞག་ན་དམིགས་བསལ་འབེལ ་བ་མི་ཆགས་པ་མིན་འདུག་སྙམ་སྟེ་གོ་སྐབས་ལེན་པ་ཡིན།
ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་འདི་ཡིན། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག ༢༠༡༥ ལོར་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་
བའི་སྐབས་སུ་བོད་སྐད་སྟེང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རི་བོ་སྔོན་པོ་ Blue Mountain ཟེར་བའི་ས་ཆ་དེའི་ Katoomba Public
school ནང་ལ་ཉིན་གཉིས་རིང་ལ་མཛད་འཕྲིན་གནང་ཡོད་རེད། བརན་བཞུགས་ཉིན་གཅིག་དང་། མི་མང་བཀའ་སོབ་ཉིན་

གཅིག་བས་པའི་སྐབས་དེར་དོ ལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་མི་བཅུ་དགུ་ཡོད་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་སེབས་ཏེ་ཧ་ལམ་རྔ་རྡུང་
སྦུབ་དཀྲོལ་འད་བས་ནས་ཙན་འཛུལ་འད་པོ་བས་ནས་སེབས། དེའི་སྐབས་དེར་སོ་སོའ ་ི སེམས་ལ་ཧ་ཅང་གིས་དངངས་འཚབ་
འད་པོ་སེབས་སོང། ར་བའི་མངའ་སེ་གཞུང་གི་སྐུའི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཆ་ཚང་ཞིག་འདུག ཡིན་ནའང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་མི་
མང་བཀའ་སོབ་གནང་སའི་ Katoomba Public school ནང་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ ས་མི་མང་ལ་བཀའ་སོབ་
གནང་གི་ཡོད་རེད། བརན་བཞུགས་ཀི་མཛད་རིམ་ཞིག་ཀང་ཡོད་པ་རེད། མི་ཊར་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པའི་མཚམས་ལ་དོལ་རྒྱལ་
ཚོགས་པ་སེབས་ནས་སྐད་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ཆོས་གནང་སར་ཆ་ཚང་གོ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འདའི་ཐག་ཉེ་བ་ཞིག་ལ་སེབས་པ་རེད། སྔོན་མར་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་དང་འབེལ་ནས་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་བྱུང་བ་རེད།
མི་རེ་ཟུང་གིས་ལོག་ལོག་སུད་སུད་ངང་ནས་སང་ལམ་གཡས་གཡོན་དང་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་འཛུལ་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་
རེད། དེ་ཚོ་ང་ཚོ་ལ་དངངས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་ཧ་ཅང་གི་ཛ་དག་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་
བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ཚོ་དང་བསྡུར་བ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ཞུ་བཞིན་པའི་ Australia ལ་བྱུང་བའི་གནས་
ཚུལ་འདི་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་ཚང་མས་འབེལ་ཡོད་གཙོ་བོ་དེ་ས་གནས་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ས་གནས་ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་སོ་སོའ ་ི བོད་རིགས་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚང་མས་སི་ཡོངས་ཀི་ཐོག་ནས་འགན་ཁུར་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའང་དམིགས་
བསལ་ང་ཚོས་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་ཟེར་ནའང་རེད། བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཟེར་ནའང་རེད། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཡོད་པ་རེད། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་འགན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཁུར་དགོས་
དུས། ད་ལྟ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཡིན་ནའང་རེད། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཡིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་རད་གཅོད་ཅིག་དང་ཞིབ་
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འཇུག་ཅིག་གནང་ནས་མ་འོངས་པར་གནས་ཚུལ་འདིའི་རིགས་མ་བྱུང་བའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པོ་རེད། ར་བའི་བཀའ་ཤག་གཙོས་པའི ་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོས་ནས་ཤེས་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ཆིབས་བསྒྱུར་
ལ་སྐབས་དེ ར་བཏང་འདུག དེ ་ཡིན ་དུས་དོལ་རྒྱལ་ཚོག ས་པས་སྐད་འབོད་བས་ནས་གསུང་ཆོས ་མ་གོལ ་བའི ་སྔོན ་ལ་
༸སྐྱབས་མགོན་རིན་ཆེ་མཆོག་གིས། རང་དབང་གིས་འབོད་ས་སོག་གི་འདུག་ག Dalai lama stop lying ༸སྐྱབས་
མགོན་རིན་པོ་ཆེ་རང་གིས་གསུངས་སོང་། སོབ་གྲྭའི་ར་བ་ནང་གཅིག་པུ་མིན་པར་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་མ་འོངས་པར་ས་
གནས་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་སོར་འཁོད་པའི་སྐབས་ལ་དེ་དང་དེའི་
རིགས་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་འདུག ས་གནས་གཅིག་མིན་པའི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཐོག་ནས་བཀོད་མངགས་དང་སྐུལ་ལགས་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་དོ་ནན་པོ་ཞིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་
རེད་ཅེས་གོ་སྐབས་ལེན་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།
དེ་ནས་ཐད་ཀར་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཚིག་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཚིག་གཅིག་དེ་ན་ནིང་
༢༠༡༥།༣ པའི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྐད་ཆ་འདི་གེང་སོང་། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་རྒྱ་རིགས་འབེལ་མཐུད་པ་མང་པོ་ཞིག་
ཆེད་འཛུགས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་རིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དེ་ཚོ་བསྐོ་གཞག་ལོ་དུས་སྐོར་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་དགོངས་པ་ཞུ་ཚར་རེས་རྐུབ་སྟེགས་སྟོང་པར་གྱུར་ནའང་མི་འགོ་མི་རག་པ་དང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
རག་མི་རག་གི་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཀི ་འདུག་ཅེས་སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་གནང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ས་གནས་ས་
ཐོག་གི་མི་ཡོ་རོབ་ཁུལ་དེ་བཞིན་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡར། འདི་ནས་སོ་སོར་རྒྱུས་ཡོད་པ་དེ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོ ད་ལས་
ཁུངས་ནང་དུ་རྒྱ་རིགས་འབེལ་མཐུད་པ་བརེ་ལེན་བེད་པའི་སྐབས་སུ་གསལ་བསགས་ཡག་པོ་ཞིག་གནང་མི་འདུག རྒྱ་ཡིག་
རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་སྐད་ཆ་འདི་རྒྱུ་བྱུང་། གོ་མི་འདུག དགོངས་དག་ངས་དང་པོ་དེ་ཡོ་རོབ་ནང་དུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་
ཚོ་མ་འོངས་པའི་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ཡིན་ན་བར་འཕྲི ན་གི་བརྒྱུད་ལམ་ཤུགས་ཆེན་པོ་རེད། སྔོན་མའི་སྐབས་དང་འད་ཡི་མ་རེད།
ཉིན་རེ་ནས་བར་འཕྲིན་གི་བརྒྱུད་ལམ་འདི་སྟབས་བདེ་རུ་འགོ་གི་ཡོད་དུས། གསལ་བསགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བེད་དགོས་
པ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་སོང་། དེ་ནི་འབོད་སྐུལ་ཚུལ་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱ་རིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཡིན་ནའང་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་ཧ་ལམ་ལོ་གཅིག་མ་ཟིན་ཙམ་ཕིན་ཚར་བ་རེད། ད་
དུང་རྐུབ་སྟེགས་སྟོང་པ་ལུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་སྟོང་པ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་འཐུས་ཤོར་འགོ་གི་ཡོད་པ་
རེད། འབེ ལ་བ་མང་པོ་ཞིག་མཐུད་ཐུབ་དགོས་ཀི ་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་རིགས་ལ་འབེལ་བ་བེད་དགོས་དུས་ལས་
ཁུངས་ནང་ལ་རྒྱ་ཡིག་དང་རྒྱ་སྐད་ལ་མཁྱེན་མྱོང་ཡོད་མཁན་ཞིག་མེད་པ་ཡིན་ན། ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་འགོ་གི་ཡོད་པ་སོས་
མི་དགོས་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་བར་དུ་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་རྒྱ་རིགས་འབེལ་མཐུད་པའི་ཞབས་བཀག་སྟོང་པ་ཆགས་པ འི་ས་
མིག་དེའི་སང་ལ་རྒྱ་རིགས་འབེལ་མཐུད་པ་བརེ་ལེན་བེད་པ་ལ་ཁྱབ་བསགས་གནང་ཡོད་དམ་མེད། གནང་ནས་མ་ རག་པ་
ཡིན་དང་མིན། དེ་ཚོར་གསལ་བཤད་དགོས་པ་གལ་ཆེ་པོ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཤར་གིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས།

སི་འཐུས་ཤར་གིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའི་དི་བ་ཁག་གཉིས་ཙམ་ཞིག་ཡོད། ཐོག་མ་དེར་རྒྱལ་སིའི་
བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་དང་འབེལ་བ་ཡིན། ར་བའི་ཚོགས་ཆུང་ཐེངས་དྲུག་པ་དེ་རྒྱ་གར་གི་མངའ་སེ་ཧ་རི་
ཡཱ་ན་ Haryana ལ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ནང་དུ་ཚོགས་པ་རེད། ད་ལྟ་ལོ་དྲུག་ཙམ་འཁོར་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ༢༠༡༢ ནང་དུ་ཤ་
དག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་ཚོགས་པ་རེད། ངས་དན་སོས་པ་ལ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཕི་
དིལ་བཀའ་བོན་གི་འགན་བཞེས་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ད་ལྟ་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་དི་བ་
དིས་ལན་ཞིག་གི་སྐབས་ལ་ད་ལོའ ་ི ཟླ་བ་དགུ་པའི་ནང་དུ་ Belgium རྒྱལ་ས་ Brussels ལ་ཚོགས་ཆེན་ཞིག ཚོགས་ཆེན་
རང་ཡིན་མིན་ངོ་གདོང་དེ་ཤེས་ཀི་མི་འདུག་ཀང་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གི་
ཡོད་པའི་དིན་ལ་བརེན་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའམ་ཅི་ཞིག་བསྐོངས་ཚོགས་གནང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡོད་ཅེས་གསལ་པོ་
གསུངས་སོང། ད་ལྟ་བོ་འཚབ་ཅིག་ག་རེ་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ ༢༠༠༧ ལོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་
པའི་སྐབས་སུ་ Belgium གཞུང་རང་གིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཚོགས་ཆེན་དེར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་
མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་པ་ཡིན་དུས། གནས་སྟངས་དེ་དང་རྒྱབ་ལོངས་དེས་དེ་རིང་གི་འཆར་གཞི་དེར་གནོད་
ཤུགས་ཇི་ཙམ་ཞིག་འགོ་ཡི་ཡོད་མེད་ཀི་ཐད་གསལ་ཁ་ཞིག་གསུང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཐུགས་ཕན་ཞིག་སོས་ས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
གཉིས་པ་དེ་དོལ་རྒྱལ་དང་འབེལ་བ་ཡིན། ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཀིས་གནས་ཚུལ་ནང་བཞིན་ང་ལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། ད་ལྟ་ཨ་རིའི་མངའ་སེ་ Massachusetts ནང་གི་ས་ཆ་ Spring Field ཞེས་ཉེ་འགམ་གི་ Green Field ལ་
དོལ་རྒྱལ་གི་མིང་ཁྱེར་ཏེ་ངོ་རྒོལ་བེད་མཁན་གི་བསྟི་གནས་ལྟ་བུ་དེ་དེར་ཡོད་རེད། ངས་སོབ་སྦྱོང་བེད་ས་དེའི་འཁིས་རང་ལ་
ཡོད་རེད། Spring Field ས་གནས་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་དུ་ཚུད་པའི་ Senator ལམ་ Elizabeth Warren ས་
ཆའི་མི་མང་དང་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་སུ་ང་གཅིག་བཅར་རྒྱུ་རག་སོང་། སོ་སོ་མི་གཅིག་རེད་འདུག་ཀང་ཕར་ཕོགས་ནས་མི་
བཅུ་ཙམ་ཞིག་གིས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབེལ་བའི་ཡིག་ཆ་དཔེ་མ་སིད་པའི་རིག་པོ་ག་རྒྱས་པོ་དེ་འད་བསམས་འདུག སོ་སོའ ་ི ངོས་
ནས་ངག་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་དང་དྲྭ་རྒྱར་ཕེབས་རོགས་ཅེས་དྲྭ་བང་ཕུལ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་མ་གཏོགས། ཡིག་ཆ་འགེམས་སེལ་
ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་འཐུས་ཤོར་ཞིག་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད་འདུག གང་ཡིན་ཞུས་ན་ཕོགས་ཕར་ཕོགས་ནས་སོ་སོའ ་ི
གནས་ཚུལ་དེ་དངོས་ཡོད་ཡིན་པ་ཇི་བཞིན་ཡིག་ཆ་དཔེ་མི་སིད་པའི་ག་རྒྱས་པོ། འགོ་སོང་ཕོ ན་ཆེན་པོ་བཏང་ནས་རིག་པོ་ཞེ་
དག་ཤིག་དངོས་ཡོད་ཡིན་པ་ནང་བཞི ན་གིས་གནས་ཚུལ་ཞིག་སེ ལ་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚོའི་ཕོགས་ནས་ཁ་གཏད་གཅོག་
དགོས་རེད་ཞུ་ཡི་མེད་ཀང་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་གིས་ང་ཚོས་ཡིག་ཆའི་ཐོག་ནས་དེ་འད་དབུལ་རྒྱུ་ལ་
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སོགས་པའི་འགན་དེ་བདེ་སྲུང་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང། ཕི་དིལ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་འད་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཡིག་ཆ་དེ་འད་ཞིག་ཡོད་
བཞག་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེས་དེ་གཅིག་འདི་འདོད་བྱུང་སོང། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕི་དིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕི་དིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདིར་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་ནས་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདི་
གནང་བ་རེད། ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་ཡི་ཚད་གཞི་ཡིན་ན། ཐོག་མར་ང་ཚོས་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་གཞུང་ལ་གཞི་རའི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་
ནས་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན་ཏེ། དམིགས་བསལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ད་ལན་༸གོང་ས་མཆོག་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡར་
ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་སྐུ་སྲུང་དང་སྲུང་སྐྱོབ ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་བཀུར་འོས་སི་
འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་བཞིན་དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་པ་ཉུང་ཤས་ཤིག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་སྒྱུར་གང་དུ་གནང་བ་ཡིན་
ནའང་དེ་ལ་ངོ་རྒོལ་གི་རྣམ་པ་དང་སྐད་འབོད་བརྒྱབ་པ་སོགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ལ་ང་ཚོའི་ཐོག་ནས་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་
གཞུང་གཙོས་པའི་གཞུང་གང་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་དང་།
སྐུ་ཕྱྭ་དེ་ང་ཚོར་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དེ་དག་ཆ་ཚང་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ ཡས་གཙོས་པའི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་གང་འད་ཡིན་ནའང་
ཞུ་ཡི་ཡོད། ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ད་ལན་སྐུ་སྲུང་མང་བ་གནང་བ་དང་སྐུ་ཕྱྭའི་ཐོག་ལ་ཁོ་
ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་སོང། མ་འོངས་པར་ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་བཀའ་ཤག་འདིའི་ཐོག་ནས་སེམས་འཚབ་དང་སྐུ་
ཕྱྭ་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་སུ་བརིས་ནས་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་འབད་བརོན་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ད་ལན་ངས་གོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདིའི་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་མ་འགིག་པ་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གི་ འདུག ཉེ་ཆར་དོལ་
རྒྱལ་རེས་འབང་བས་དུས་རག་ཏུ་༸གོང་ས་མཆོག་གང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་བ་ཡིན་ནའང་ཁོ་ཚོ་ཡོང་ནས་གཞི་མེད་སྐྱོན་
བརོད་བེད་མཁན་ཚོས་ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་གཅིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཉིན་མོ་ག་
རེ་བཀོད་ཡོད་རེད་བརོད་ན་དེ་རིང་ནས་བཟུང་སྟེ་༸གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་སར་ངོ་ རྒོལ་བེད་མཁན་དེ་དག་
མཚམས་འཇོག་བ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་དེ་བཞིན་ད་རྒྱ་ཡིན་ནའང་སོ་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ཞེས་བརོད་ཡོད། ཉེ་བའི་ཆར་ཁོ་ཚོའི་ད་རྒྱ་དེ་
བཙལ་དུས་སུ་སོ་བརྒྱབ་པའི་རྣམ་པ་དེ་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་ཁོ་ཚོས་ངོ་རྒོལ་བེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསལ་བསགས་ཅིག་སྟོན་
འདུག སྟོན་པ་གཞིར་བཟུང་ཉེ་ཆར་༸གོང་ས་མཆོག་མི་ནི་སོ་ཊ་ Rochester སན་ཁང་ནས་ Madison ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་
གནང་བ་རེད། གོ་ཐོས་བས་ན་བོད་མི་ཉུང་ཤས་ཤིག་མ་གཏོགས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ནས་ཕི་རྒྱལ་མི་ས་མཚམས་མཚམས་བརྒྱ་ཡོང་
གི་ཡོད་པ་རེད། ཉིས་བརྒྱ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་མཐོང་རྒྱུ་མི་འདུག དེ་བཞིན་ཉེ་ཆར་སུད་སིར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་
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སྐབས་ལ་ནམ་རྒྱུན་སྐད་འབོད་རྒྱག་མཁན་གི་ཕི་རྒྱལ་མཐོང་ཡག་མི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་འད་ཞིག་གོ་རྒྱུ་འདུག དེ་འད་ཡིན་པ་
སོང་ཙང་། དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་བ་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་དེ་མཚམས་འཇོག་བས་པའི་རྣམ་པ་འདུག ཡིན་ཡང་བོད་པ་ཉུང་
ཤས་ཤིག་ཁ་སང་ Madison ལ་ཁོང་རང་ཚོ་སེབས་འདུག དེ་རིམ་པ་བཞིན་གཟིགས་ཀི ་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ཡང་
ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༢།༢༣ བར་དེར་ཡིན་པ་ཡོད། འཛམ་གིང་ནང་ལ་སྙན་གགས་ཆེ་བའི་ཚགས་
པར་ཟེར་ནའང་ཚགས་པརའགེམས་མཁན་ནམ། གསར་འགྱུར་འགེམ ས་མཁན་ཟེར་ཡང་ཆོག Reuters ཡིས་རོམ་རིང་པོ་
ཞིག་བཏོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེས་བདེན་པ་དེ་ང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཞེ་དག་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། དུས་རྒྱུན་དུ་ང་ཚོས་ག་རེ་
བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་བ་ཚོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལག་སེལ་རེད ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བེད་སོད་
གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་སིད་ཀི་རང་མགོ་གང་དན་འཁབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ང་ཚོ་ཡིས་ལབ་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།
ད་ཐེངས་ང་ཚོས་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་སྙན་གགས་ཆེ་བ། ཡིད་ཆེས་བོས་འགེལ་བེད་ས་ཞིག་དང་། ཆེ་མཐོང་ཡོད་པའི་གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ Reuters ཡི ་ནང་ཚང་མས་གཟིགས་ཡོ ད་ཀི་རེད། གཟི གས་མེད་ན་ངེས ་པར་དུ་གཟི གས་རོག ས་གནང་།
ཚགས་པར་དེ་འཛམ་གེང་གི་ས་ཆ་གང་དུ་བཀྲམ་ཡང་བདེན་པ་ང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཐོན་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་
ནང་ལ་ག་རེ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་རང་གི་ཐོག་ནས་དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་པ་དེ་དག་༸གོང་ས་
མཆོག་ལ་མཚན་སད་ཞུ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་འདུག ཁོང་རང་ཚོས་ཡིག་ཆ་རང་རག་བཞག་པ་ཞིག དེ་དང་
འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་བ་ཚོ་ལ་གནམ་གྲུའི་ག་ག་ཚོད་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གནམ་གྲུའི་ག་ཁྱབ་བསགས་
གང་འད་བས་ནས་བེད་ཀི་འདུག ཆོས་ཚོགས་འགའ་ཤས་ཀི་ད་ལྟ་བར་དུ་དངུལ་ཁང་ནང་དངུལ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་
ཚོས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཐེབས་ར་དེ་དག་ལུང་པ་ཁག་ནང་བཙུགས་ཡོད། ཡིན་ཡང་ཁོང་ཚོ་རོགས་དངུལ་ག་ཚོད་རག་
གི་ཡོད་མིན་ཞིབ་ཕྲ་བཀོད་ཡོད་པའི་སྐབས་ལ། Reuters ཡི་རོམ་འདི་ལ་དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་བ་ཚོས་ད་རྒྱ་དེ་ལ་མཆན་
རྒྱག་མཁན་ཞིག་ཀང་མི་འདུག ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཁོ་རང་ཚོའི་ནག་ཉེས་ཆ་ཚང་ཟུག་པ་ལྟར་དུ་ཆགས་ནས་འཇམ་ཐིང་ངེར་
བསད་སོང་། དེ་འད་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དེས་ང་ཚོ་ལ་བདེན་པ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ལ་བརེན་ནས་རེད་བསམ་གི་འདུག ཉེ་ཆར་
༸གོང་ས་མཆོག་ Geneva ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་བའི་སྐབས་ལ་ Reuters གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་ཡང་བཀའ་འདི་
གནང་བཞག ལས་མཚམས་དེ་འད་བཞག་པའི་སྐོར་ཐོས་རྒྱུ་འདུག་དེ་ག་རེ་ཡིན་ནམ། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དེའི་སྐོར་ཆ་ཚང་
ཤེ ས ་རོ ག ས་བྱུང་མ་སོ ང་། ཡི ན ་ཡང་ཁྱེ ད་རང་ཚོ ས ་ཁ་སང་གི ་ རོ མ ་དེ ས ་ holistic རྒྱ་ཆེ ་ ས་ནས་རོ མ ་ཡག་པོ ་ ཞི ག ་
འདུག དེའི་རེན་གི་ཡིན་སིད་ཀི་རེད་ཅེས་བིས་བཞག དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ནང་ཞིབ་ཕྲའི་གང་ཡོད་མེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
ཀིས་མཐུན་རེན་ག་རེ་སྦྱར་ཡོད་མེད་དེ་ཞུ་མི་དགོས་པར་བོས། ཡིན་ནའང་རོམ་དེ་ལ་གཟིགས་གནང་དང་། མ་འོངས་པར་
དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་བ་ཚོར་ཡིག་ཆ་དེ་བཀྲམ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་པའི་ནང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་པར་བསྐྲུན་བས་བཞག་པ་མང་པོ་
ཡོད་པ་རེད། དོན་གཅོད་ཁག་ནས་ཡོད་པ་རེད། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་ཡོད་པ་རེད། དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ལས་
ྒྲྲ
ཀང་ཡོད་པས་བཀྲམ་རྒྱུ་ཞེ་དག་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་སོ་སོས་འགན་ཁུར་ནས་བཀྲམ་རྒྱུ་ལ་ང་
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ཚོའི་ངོས་ནས་ག་སིག་ཚང་མ་བས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ Reuters རོམ་དེ་ག་རང་བཀྲམ་པ་ཡིན་ནའང་
འཛམ་གིང་ནང་ནས་ཡིད་ཆེས་བེད་ས་ཞིག་གིས་བཀྲམ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་ལ་བདེན་པ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་རྒྱ་རིགས་འབེལ་མཐུད་པའི་ངོས་ནས་རེད། གཞི་རའི་བཀའ་ཤག་ནས་བསམ་བོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཏང་ནས་ཨ་རི་
ལ་རྒྱ་རིགས་འབེལ་མཐུད་པ་གཅིག་པུ་མ་རེད། Brazil ཡིན་ནའང་རེད། Switzerland ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། ཉེ་བའི་ཆར་
Australia ཡིན་ནའང་། ས་གནས་རང་ལ་གསལ་བསགས་བས་པ་རེད། ང་ཚོ་ས་གནས་དང་ལུང་པ་ཁག་ལ་བོད་མི་མང་པོ་

ཞིག་སེབས་ནས་ལོ་བཅུ་ཉི་ཤུ་འགོ་ཡི་ཡོད་རེད། ཡིག་ཆ་ཡོད་མཁན། ཡུལ་སྐད་ཤེས་མཁན། འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ཤེས་
མཁན་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་ལས་བེད་རེ་རེ་འདུག་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ Switzerland ལ་ལས་བེད་རང་ང་ཚོས་གསལ་
བསགས་བས་པ་རེད། སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཧ་ལམ་བྱུང་མི་འདུག གཅིག་བྱུང་བ་དེ་ཡིག་ཆ་ཚང་གི་མི་འདུག་ཟེར། Belgium
དོན་གཅོད་ཁང་ལ་གསལ་བསགས་བས་པ་རེད། མཐའ་མ་དེ་ལ་ང་ཚོ་སྔོན་མ་རང་འཇགས་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་མཁན་
ཆོད་གན་ལོ་བཞི་ཚང་ཚར་བའི་བ་ཐབས་མེད་ནས་ཁོ་རང་གོས་དིས་པར་བསྐོས་དགོས་བྱུང་བ་རེད། སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་དཔེ་
ཉུང་ཤས་ཤིག་རེད་འདུག ཡིག་ཆ་ཚང་མཁན་ཞིག་དགོས་རེད ། དེ་བཞིན་ཨ་རི་ལ་ཚོད་དཔག་བས། མི་ཁི་གཉིས་ཙམ་ཞིག་
ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་དངོས་གནས་རྒྱ་ཡིག་ཤེས་མཁན། བོད་ཡིག་ཤེས་མཁན། ཨིན་ཇི་ཤེས་མཁན་དེ་འད་ཏན་ཏན་ཡོད་
མདོག་ཁ་པོ་རེད་ཅེས་ཁྱབ་བསགས་ཤིག་བས་པ་རེད། དེ་ནས་ང་ཚོ་ལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ མ་རག་པ་རེད། ཁྱབ་བསགས་གཉིས་
བས་པ་ཡིན་ན་ཞེས་ང་རང་ཚོའི་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་རེད། ཁྱབ་བསགས་ཆེན་པོ་མ་ཕིན་ཙང་མ་མཁྱེན་
མཁན་ཡོད་མདོག་ཁ་པོ་རེད་ཅེས་ཁྱབ་བསགས་ཐེངས་གཉིས་པ་བས་པ་ཡིན། གཉིས་པ་བས་ཏེ་མ་རག་པ་རེད ། དེའི་དབང་
གིས་ར་རམ་ས་ལ་རང་ནས་གཏང་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་པ་རེད། ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་དོན་གཅོད་ནས་ཡིན་ན་ཡང་
ང་ཚོའི་རྒྱ་རིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དེ འི་སྐོར་ལའང་གནས་ཚུལ་ལངས་པ་རེད། དེའི་སྐབས་སུས་ཁོང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཀང་
གཅིག་བས་ན་དེ་བསྐོ་ན་གང་འད་འདུག་ཅེས་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་དོན་གཅོད་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཞིག་བཏོན་པ་རེད། བཀའ་ཤག་
གིས་ཀང་གལ་ཆེ་དོན་ཆེན་དུ་བརིས་ནས་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་ནང་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ཡིག་ཤེས་མཁན་
དང་བོད་ཡིག་ཤེས་མཁན་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། ཕར་ལ་གསལ་བསགས་བས་ཏེ་བདམས་ན་ཞེས་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་གསལ་
བསགས་བས་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གསལ་བསགས་བས་པ་རེད་ཀང་ཐོས་མ་སོང་ཟེར་མཁན་ཡོང་གི་འདུག འོན་ཀང་ང་ཚོ་
གཞུང་གི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གསལ་བསགས་གནང་དགོས་སར་གནང་ཡོད་རེད་དམ་ཟེར་ན་གནང་ཡོད་པ་རེད། དུས་རག་
ཏུ་ཐུགས་སང་མ་གནང་བ་ཡིན་ན་ངས་ཧ་གོ་མ་སོང་ལབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་དུས་རྒྱུན་འགོ་སྟངས་
བཞིན་གསལ་བསགས་བས་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡོད་པ་གཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་རེད། བས་ཙང་དེ་ཁྱབ་བསགས་བས་པ་རེད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་དེའི་སྐོར་ལ་ཡིན་ནའང་། ང་ཚོས་ཡོ་རོབ་ནང་དུ་གཞི་རའི་བོད་
དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཡིན་ན་ཡང་རེད། གཞུང་ནང་ཡིན་ཡང་རེད། རྒྱབ་སྐྱོར་གི་གནས་
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སྟངས་དང་གོ་རོགས་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ཡང་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་བེད ་དགོས་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཡོངས་
གགས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་སོང་ཙང་ད་ལེན་༸གོང་ས་མཆོག་ Brussels ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་
དང་བསྟུན་ནས་དུས་ཚོད་ཅིག་ཞུས་པ་རེད། གང་ཡིན་ཞུས་ན་༸གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པ་ཡིན་ན་བོད་དོན་
རྒྱབ་བསྐྱོར་ཚོགས་པ་ཆ་ཚང་གིས་དོ་སང་དང་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཡིན་ཡང་ཧ་ལས་པའི་ཁྱབ་བསགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར། ཚོགས་
འདུར་བཅར་མཁན་མང་བ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཡོངས་གགས་ཡིན་དུས། ད་ལན་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་བསྟུན་ནས་ཉིན་མ་གཅིག་
ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་བསད་ཡོད། དེ་དང་བསྟུན་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་དེ་སྦེལ་ཇམ་
ནང་ Belgium ལ་ཚོགས་རྒྱུ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ནང་ནས་ནང་དོན་འཁོད་བསད་ཡོད། སྔོན་བར་ཡིན་ན་བཏང་ཙམ་བས་ན་
ཟེར་ནས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་གཏན་ཁེལ་བསད་ཡོད། སོང་ཙང་། སྔོན་མ་གནད་དོན་ཆགས་པ་དེ་དེ་དུས་སྐབས་ཀི་ཆབ་སིད་གནས་
སྟངས་ཤིག་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ཡོང་གི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ཡིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་
བསྒྱུར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་སུ་ཡིན་ནའང་ཕར་ཕེབས་ཐུབ་པ་དང་། ཕེབས་སར་༸གོང་ས་
མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཐབས་ཆེད་འབད་བརོན་བེད་རྒྱུ་ང་ཚོའི་འགན་རེད། ཡིན་ནའང་དགོས་མཁོའ ་ི ཐོག་ཡོ་རོབ་ནང་ལ་
གལ་ཆེ་བརི་ནས་ཨ་རིའི་ངོས་ནས་གཞུང་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པའི་སྐབས་ལ། ཡོ་རོབ་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚོགས་པས་བོད་དོན་ཐོག ་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཤུགས་ཆེ ་བེད་དགོས་འདུག་ཅེས་ཡོངས་གགས་ཡིན་དུས། འབད་
བརོན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སང་སྔ་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡིན།

173

