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དཀར་ཆག
ཨང།

གནད་དོན།

ཤོག་གྲངས།

༡

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

༡༌༌༌༨

༢

གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རྲེས་དྲན་གི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ།

༨༌༌༌༩

༣

གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རྲེས་དྲན་གི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ།

༡༠༌༌༌༡༡

༤

གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སྲེམས་མམ་སྲེད་ཀི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ།

༡༡༌༌༌༡༤

༥

གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སྲེམས་མམ་སྲེད་ཀི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པར་བགྲོ་གྲེང།

༡༤༌༌༌༩༤

༦

བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པའི་ཞིབ་

འཇུག་སྙན་ཐོར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་བདའ་འདྲེད་མཇུག་སོང་ཇི་གནང་གི་སྙན་ཐོར་ཕུལ་
འབོར་བྱུང་བར། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སོང་ཇི་ཞུས་ཀི་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ།
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ།

༧

༩༤༌༌༌༡༦༠

བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པའི་ཞིབ་

འཇུག་སྙན་ཐོར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་བདའ་འདྲེད་མཇུག་སོང་ཇི་གནང་གི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་
འབོར་བྱུང་བར། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སོང་ཇི་ཞུས་ཀི་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་
ཟིན་པར་བགྲོ་གྲེང་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ་བཅས།།

༡༦༡༌༌༌༡༦༡

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ རབ་གནས་་ཤིང་རྟ་ལོའ ་ི ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༩ དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩
པའི་ཚེས་ ༡༢ རེས་གཟའ་པ་སངས་སྔ་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ བརྒྱད་པ་རྔམ་བརིད་ལྡན་པའི་ངང་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ ་ི
རྒྱལ་གླུའི་ཁོད་དབུ་འཛུགས་གནང་།
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའི་ཐོག
ཞུགས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དབུས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་དང་།

ཚོགས་

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་

མཆོག་གིས་དབུས་སི་འཐུས་རྣམ་པ། ཚང་མ་སྐུ་གཟུགས་བདེ་ཐང་གི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཕེབས་གནང་ཐུབ་པ་དེ་ལ་ཚོགས་
གཙོ་སེལ་པོའ ་ི ངོས་ནས་ཚང་མར་འཚམས་འདི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

དེ་རིང་གི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་འདིའི་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞིག་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་འདས་པའི་ལོ་གཅིག་ནང་ལ་

ལས་དོན་གང་གནང་བཞག་པ་དེའི་ལས་བསོམས་ཀི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་
༢༠༠༨

ནས་བཟུང་བོད་ནང་ལ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་བར་དུ།

ལོ་དྲུག་ཙམ་གི་རིང་གོས་

ཚོགས་ག་དུས་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིན་ནའང་བོད་ནང་གི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོའི་རང་སོག་ཡན་ཆད་བོས་
གཏོང་གནང་བ་དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་རེས་དན་གི་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འཁེར་དགོས་ཐུག་གི་ཡོད།

ལྷག་དོན་དུ་བོད་ཀི་དཀའ་རོག་དང་། བོད་ནང་ལ་བོད་མི་ཚོས་སྡུག་སོང་མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་ཡོད་པ། བོད་དོན་དཀའ་
རོག་དེ་ད་ལྟ་བར་དུ་མ་སེལ་བར་འདི་མུར་ལྷག་བསད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཛ་དག་པོ་དང་གཞི་ལི་པོ་གང་འད་ཞིག་ཆགས་

ཡོད་མེད་གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་རང་ནས་མཚོན་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་རེད། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་འདི་ལ་འཛམ་གིང་ནང་
ལ་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་རེད། དཔལ་འབོར་གི་ཐོག་ནས་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གི་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་རེད། སྟོབས་

ཤུགས་ངོམས་རེས་རེད། གང་ཅིའི་ཐད་ནས་འཁྲུག་ཆ་དོད་པོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་བུ་གིང་ཁོན་ཡོངས་
ནས་ཕལ་ཆེར་དམག་ཆེན་གིས་པ་དང་དག་དམག་གི་རེས་ལ་གནད་དོན་ཛ་དག་ཤོས་ཅིག་ད་ལྟ་ཆགས་བསད་པ་ལྟ་བུ།

ལྷག་པར་དུ་ཤར་ཡུ་རོབ་དང་དེ་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་གི་ཐོག་ནས་ཨ་རིས་གཙོས་པའི་ཡུ་རོབ་བང་ཕོགས་ཀི་རྒྱལ་
ཁབ་དེ་ཚོའི་མནའ་འབེལ་དེ་ཡང་བར་ལམ་ཞིག་ལ་གིད་ལ་བསད་པ་ལྟ་བུ་དེ་ཚོ་གིད་སད་དེ་ཨུ་རུ་སུ་ཡིས་བེད་བབ་
ལ་བརེན་ནས་ཛ་དག་པོ་ཞིག་ེ་ལམ་ཆགས་བསད་ཡོད།

དེ་བཞིན་དུ་དབུས་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡ་ལ་དམག་འཁྲུག་གི་གནས་སྟངས་རེད། ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་ཁུལ་ཡིན་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་

ཕན་ཚུན་གི་ནུས་སྟོབས་ངོམས་རྒྱུ་དང་། ཕན་ཚུན་གི་མནའ་འབེལ་སིག་རྒྱུའི་ལོ་རྒྱུས་གསར་པ་ཞིག་དེང་སྐབས་བྱུང་དང་
འབྱུང་བཞིན་པ་དང་འགོ་དང་འགོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་མཁེན་པ་རེད། གནས་སྟངས་དེ་

འད་མང་པོ་ཞིག་གི་འོག་ནས་བོད་པའི་གནད་དོན་ལ་དོ་སྣང་དེ་ཙམ་ཞིག་སེབས་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།
གང་ཡིན་ཟེར་ན་འཛམ་གིང་གི་འགོ་ཁིད་ཚོ་ཡིན་ནའང་རེད། གསར་འགྱུར་གི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཡིན་ནའང་རེད། ཚང་མས་
ཛ་དག་ཡིན་པའི་སོ་ནས་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ལ་དོ་སྣང་མང་པོ་བས་པ་དང་།
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བོད་ལྟ་བུའི་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་

བསད་པ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་གི་ཐོག་ནས་འགོ་བསད་ཡོད་པ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་གི་ཐོག་ནས་དཀའ་

སེལ་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་བརྒྱབས་བསད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ལ་དོ་སྣང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་བོ་
ཕམ་གི་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་སྙམ།
བཞིན་པ་དང་དུས་མམ་དུ།

དེ་རིང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་འདིའི་རིང་ལ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འཚོགས་

ང་ཚོ་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕེན་མཆོག་སིད་འཛིན་གི་

ཐུགས་འགན་བཞེས་པའི་རེས་ཀི་ཐེངས་དང་པོར་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།

ང་རང་ཚོ་བོད་པའི་དཀའ་རོག་དང་

འབེལ་བའི་གནད་དོན་གེང་རྒྱུ་རེད། དེ་བཞིན་དུ་དོ་སྣང་ཡོང་རྒྱུར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཏན་ཏན་ལས་འཆར་
བང་སིག་གནང་ཡོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། དེ་ལྟར་བང་སིག་གནང་དགོས་ཀི་རེད། ཆབ་སིད་ཀི་འགན་དབང་ཡོད་པ་དེར་
བརེན། དེ་བཞིན་དུ་ལས་དོན་བང་བསིགས་པ་ནང་བཞིན་གི་ཕག་བསྟར་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གི་ཡོད།

བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕན་ད་ཐེངས་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་པའི་

སྐབས། གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་ནང་ཡིན་ཡང་འགྱུར་བ་མང་པོ་ཞིག་འགོ་བཞིན་པ་རེད། བཟང་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་
རྒྱག་མཁན་ཡོད་པ་རེད་ལ་ངན་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཀང་འགེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་ཡོད་པ་རེད།

དེ་གང་ཡིན་མིན་ལ་མ་

ལྟོས་པར་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ཚོའི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་དེ་ད་ལྟ་བོད་ནང་ལ་བོད་མི་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་ཛ་དག་གི་
གནས་སྟངས་དང་། མཐར་ཐུག་གི་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུ་དེ་གིས་གཙོ་བོ་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེར་

བརེན་འཛམ་གིང་ནང་དུ་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕེན་ལ་རེ་བ་རྒྱག་མཁན་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པས། ང་ཚོའི་ངོས་
ནས་ཀང་ཞི་ཅིང་ཕེན་ལ་བཟང་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་བལྟས་ཏེ་བོད་དོན་གི་ཐོག་ལ་རེ་བ་བཟང་ཕོགས་ཀིས་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། ད་
ཐེངས་འདིར་རྒྱ་གར་དུ་སེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་རྒྱ་ནག་སིད་འཛིན་མཆོག་ལ་ཞུ་དོན་གཙོ་བོ་དེ་གཞན་ལ་རེ་བ་རྒྱག་གི་

ཡོད་པ་བཞིན། རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕེན་དབུས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་དབུ་ཁིད་རྣམས་ཀིས་བོད་དོན་གི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་
ཤུགས་ཆེ་རུ་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ལྷག་པར་དུ་སིད་འཛིན་རང་ིད་ཀིས་འགན་འཁུར་བའི་ཐོག་ནས་
བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཞིབ་འཇུག་བེད་རྒྱུ་དང་མཐར་ཐུག་གི་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་སི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་གཞིར་བཟུང་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་གིས་ཕན་གི་ཐོག་

གོས་མོལ་གི་ལམ་ནས་སེལ་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་དེ་ཞུ་གི་ཡོད་ཅེས་དེ་རིང་གི་གོས་ཚོགས་ཀི་སིངས་ཆ་དེ་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་
འདོད་པ་བྱུང་།

དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་ནང་འཁོད་པ་གཞིར་བཟུང་རྒྱ་ནག་ཁོན་ཡོངས་ཀི་

གངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་དང་དེ་ཚོའི་བདེ་སྡུག་ལ་བལྟ་དགོས་པ།

དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་པ།

བདག་སོང་བེད་དགོས་པ་དེ་དག་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀི་འདུག་ཅེས་གོས་ཚོགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་

མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་ལྡི་ལིར་རེན་གཞི་བས་པའི་རྒྱ་ནག་
གི་གཞུང་ཚབ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་མཆོག་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་དེའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་
དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དེ་སི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་འོག་ནས་ལྷ་ཡུལ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད་ཅེས་བཤད་བསད་པ་བཞིན་

ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་བོད་ནང་ཡོང་ཆོག་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་
ཀང་། ད་བར་བཟང་ངན་གི་ལན་འདེབས་གང་ཡང་བྱུང་མེད། དེ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་མཚོན་དོན་ཙམ་མིན་པར་དོན་དངོས་སུ་
བོད་པའི་དཀའ་རོག་སེལ་རྒྱུར་རྒྱལ་སིའི་མི་སྣ་བོད་ནང་ཡོང་འཇུག་གི་མེད་ཀང་། ང་ཚོ་བོད་པ་རང་བོད་ནང་རོག་ཞིབ་བེད་
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པར་ཡོང་འཇུག་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་རེད་མོད།
མེད།

ད་བར་ཡ་ལན་གང་ཡང་བྱུང་

དེ་རིང་སིངས་ཆ་དེའི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ང་ཚོ་ཡིད་ཆེས་བརན་པོ་ཡོད།

ཞིག་འགེལ་གི་ཡོད།

བོས་ཆ་ཚང་བ་

བོད་མིའི་དཀའ་རོག་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ད་བར་བོད་པ་ཚོར་རོགས་རམ་དང་

མཐུན་འགྱུར་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རེད།

མ་འོངས་པར་ཡང་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་མ་བྱུང་ཡང་ཞན་དུ་འགོ་གི་རེད་

བསམ་པ་ཞིག་དན་གི་མེད། དེར་བརེན་ད་ཐེངས་འདིར་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ། རྒྱ་གར་གི་

ངོས་ནས་བོད་པའི་རེ་བ་སྟོང་ཟད་འགོ་གི་རེད་བསམ་པ་དེ་འད་དན་གི་མེད་ཅེས་གསལ་པོ་བས་ཏེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གཙོ་བོ་རྒྱ་

ནག་གི་སིད་འཛིན་ད་ཐེངས་འདིར་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཚོང་འབེལ་གི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། དེ་
མིན་གི་ས་མཚམས་དང་བོད་པའི་གནད་དོན་སྐོར་གེང་སོང་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་གི་ཡོད། གེང་སོང་གནང་བའི་ཐོག་ནས་
རྒྱ་གར་གི་བོད་ཀི་ཐོག་ལ་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ཁ་གསལ་དུ་བཏང་ནས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་སེལ་རྒྱུར་རམ་འདེགས་དང་

མཐུན་འགྱུར། རོགས་རམ་བཅས་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་གི་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་སེལ་
རྒྱུའི་ལྡེ་མིག་དེ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གི་
འབེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོང་རྒྱུ་དང་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུ་སོགས་ཀི་ཐད་བོད་པའི་དཀའ་རོག་དེ་སེལ་ཐུབ་ན་དེ་ལྡེ་མིག་གཙོ་བོ་
ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་ཡོད།

དེར་བརེན་དེ་རིང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཆེས་མཐོའ ་ི མི་སྣ་ཚོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

འགོ་ཁིད་མི་སྣ་མཇལ་བའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཞུ་གི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།
བོད་ནང་གི་གནད་དོན་ཐད་ེ་སོན་མང་གཙོའི་དུས་དན་ཚོགས་ཟིན་ཙམ་ཡིན་པས།

དགོངས་འཆར་གང་ཡོད་མང་ཆེ་བ་ཞིག་དེའི་ནང་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན།

སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་

གང་ལྟར་ཡང་སྙིང་རྒྱ་ནག་གི་མི་རིགས་མམ་བསེས་ཀི་སིད་བྱུས་འདིའི་འོག་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་ཡར་རྒྱས་

ལ་མིང་བཏགས་ནས་བོད་ནང་ལ་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་གཞི་མང་པོ། ལམ་ཀ་ཡིན་ནའང་རེད། མེ་འཁོར་ལགས་ལམ་ཡིན་

ནའང་རེད། གནམ་གྲུའི་ཐང་ཡིན་ནའང་རེད། མང་པོ་ཞིག་བརྒྱབས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་བོད་མིའི་ཆེད་དུ་མིན་པ་
གསལ་པོ་རེད། དེ་ཚོས་ང་ཚོ་བོད་པའི་ངོ་བོ་རྩ་བརླག་འགོ་རྒྱུའི་རྒྱུ་གཙོ་བོ་གཅིག་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རེད། གཞི་

རྩའི་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་གཙང་མ་ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་འཛུགས་སྐྲུན་གི་ལས་གཞི་དེ་དག་གི་ཐོག་ནས་རྨ་མང་པོ་བཟོ་བ་དང་། ས་
གནས་ཀི་འགོ་ཁིད་པ་དང་བོད་མི་ཚོའི་དབར་ལ་འཁོན་འཛིན་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུའི་རྒྱུ་རེན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།

དེ་བཞིན་གཏེར་ཁ་སོག་འདོན་བེད་པའི་ཐོག་ནས་བོད་མི་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་གཅིག་འཕྲད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཆུ་རགས་
བརྒྱབས་པས་མཚོན་བོད་ཀི་སྣོད་བཅུད་ལ་རྨ་མང་པོ་བཟོས་ནས་གཟུགས་པོ་ལྟ་བུར་མ་སོང་ནའང་བོད་འདི་ནད་པ་གཅོང་

ཆེན་གཅིག་བཟོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གིས་བསིགས་དང་སིག་བཞིན་པ་རེད། ལས་རིམ་སེལ་དང་སེལ་བཞིན་པ་
རེད།

ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་ལ་བར་ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཚན་རིག་གི་སེ་ཚན་གཅིག་གིས་

དེབ་གཅིག་བཏོན་ཡོད་པ་རེད།

དེའི་ནང་འདས་པའི་ལོ་བཅུའི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞིག་གསལ་བསད་

ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ཁོ་རང་ཚོས་མས་ཞིབ་བས་པ་ནང་བཞིན་བས་ནས་དེ་ལ་ཐབས་ལམ་ཅི་ཞིག་འདུག བོད་ཀི་ཁོར་
ཡུག་མས་གསོ་བེད་རྒྱུ་ལ་ཐབས་ལམ་ཅི་ཞིག་འདུག ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག་བས་ནས་སིད་བྱུས་བསིག་དགོས་པ་དང་། དེ་

བཞིན་སིག་གཞི་ལག་བསྟར་བེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག མས་ཞིབ་བས་པ་ཙམ་གིས་དཀའ་ངལ་
3

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དཔེར་ན་ང་ཚོའི་རྒྱ་གར་གི་ཇཱ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་གི་མངའ་སེའི་ནང་ཆུ་ལོག་གི་
དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སོད་མཁན་གི་ཇཱ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་གི་ང་ཚོའི་གོགས་
སེལ་གི་ཡོད་པ་མ་རེད།

པོ་ཚང་མ་ལ་བོད་པ་ཚོས་གདུང་སེམས་མམ་བསེད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་ཏེ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་བོད་མི་ཚོས་སོ་
སོའ ་ི འཇོན་ཚོད་ལ་དཔག་པའི་དཔལ་འབོར་བསྡུ་རུབ་གཅིག་བས་ནས། ཕ་གིར་ཕན་ཐོགས་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་
པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ཆུའི་དཀའ་ངལ་དེ་ད་ལྟ་ིན་མ་ག་ཚོད་ཅིག་ལྷག་འགོ་མིན་ཞུ་ཤེས་ཀི་མ་རེད། ད་དུང་ཆུའི་དཀའ་

ངལ་དེ་ཚར་བའི་རེས་ནད་ཡམས་ཀི་གནས་ཚུལ་གཅིག་ཡོང་བསད་ཀི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་རོགས་པ་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་
ཡིན་ན་ཕི་དགས་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག

གནད་དོན་དེ་ཚོ་དང་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་པའི་

གནས་སྟངས་གཅིག་རེད། རྒྱ་ནག་ནང་ལའང་ཆུ་ལོག་རེད། ས་འགུལ་རེད། མང་པོ་གཅིག་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་བ་

ཆགས་བསད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན་དུས། མས་ཞིབ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དོ་
སྣང་བེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བསམ་གི་ཡོད། སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕེན་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་པ་

དང་འབེལ་བའི་ང་རང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཚེས་ ༡༦ ིན་མོ་བགོ་གེང་བེད་རྒྱུའི་ལས་རིམ་གཅིག་བང་རིམ་བསིགས་

བཞག་ཡོད། དེའི་སྐབས་ལ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་རེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་གསུང་
རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་གསུང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཅིག་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་བསྐྲུན་གི་ཡིན་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པ་ནས་བཟུང་བརྒྱད་པའི་བར་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་རེད།

བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་སོ་སོ་ས་ཁུལ་ས་བགོས་གཞིར་བཟུང་གི་མི་མང་གི་བདེ་སྡུག་དང་མི་མང་གི་ཆབ་སིད་
ཀི་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ། མང་གཙོ་ས་བརན་བཟོ་རྒྱུ་གཙོས་པའི་ལས་རིམ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ས་བགོས་གཞིར་བཟུང་བས་ནས་
ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཕག་ལས་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། མི་མང་དང་འཛིན་སོང་དབར་ལ་ཟམ་པ་ལྟ་བུ་བས་ནས་མི་མང་ལ་
དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་པ་དེ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་བརྒྱུད་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་། འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་གི་ངོས་ནས་བཀའ་ལན་གནང་ཡོད་པ་རེད།

བཀའ་ལན་གནང་བའི་ནང་ནས་འདོད་པ་ཁེངས་པ་བྱུང་བའི་རིགས་

གཅིག་ཡོད་པ་རེད། ཡང་འདོད་པ་མ་ཁེངས་པའི་རིགས་གཅིག་ཡོད་པ་རེད། འདོད་པ་མ་ཁེངས་པ་ཡོད་ན། གོས་ཚོགས་
འདིའི་ནང་ལ་བཏོན་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།

ང་ཚོ་སི་ཡོངས་ནས་དཔལ་འབོར་གི་ཐོག་ནས་རེད།

མིའི་ནུས་ཤུགས་ཐོག་ནས་རེད། ཞན་ཆ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ངོས་
ནས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ནས་འདས་པའི་ཟླ་བ་དྲུག་རིང་། དཔེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
གཞོན་པས་དབུས་པའི་སི་འཐུས་རྣམ་པ་བཞི་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་བདུན་བརྒྱད་ལ་བོད་དོན་གི་ཐོག་ལ་འགེལ་བརོད་བ་རྒྱུ།

རྒྱབ་སོར་འཐོབ་རྒྱུ། གང་ལྟར་ཞུ་གཏུགས་ཀི་ལས་འགུལ་དང་འབེལ་ཡོད་ཀི་དཔོན་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ཐུག་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ནས་སི་འཐུས་ཁག་ཅིག་ི་ཧོང་ལ་ཕེབས་པ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སི་འཐུས་ཁག་ཅིག་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡར་

ཕེབས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཀང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཡང་ང་ཚོས་གཞུང་གོན་བསི་ཚགས་བས་ནས་གང་ཐུབ་ཀིས་རོགས་
རམ་བཙལ་ནས་འགོ་གི་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་གོན་མང་པོ་གཏོང་མི་དགོས་པ་བས་ནས་འགོ་གི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་

དེ་འདའི་ལས་འཆར་མང་པོ་སེལ་རྒྱུ་ཡོང་གི་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡང་དེ་འདའི་ལས་འགུལ་ཆ་ཚང་ཞིག་ད་ལྟ་བང་བསིགས་
ནས་བཞག་ཡོད། དེར་བརེན་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མིང་ཙམ་གི་སི་འཐུས་མིན་པར་དོན་གི་ཐོག་ནས་དེ་འདའི་ལས་དོན་
བསྒྲུབས་ཐུབ་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་གི་ཡོད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ལས་དོན་གང་གནང་བ་དེ་ལས་བསོམས་
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ནང་གསལ་ཡོང་གི་ཡོད་པར་བརེན་ངས་ཚབ་བས་ནས་ཞུ་མི་དགོས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕག་ལས་མང་པོ་ཞིག་གནང་བསད་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། ལྷན་རྒྱས་ཚོས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གཟིགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་མིན་དེ་རིང་གི་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་ལས་རིམ་གཞན་དེ་དག་གདུང་སེམས་མམ་སེད་ལྟ་བུ་གོང་དུ་ཞུས་

པ་བཞིན། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་པའི་གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་ལྟར་
ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།

དེའི་རེས་སུ་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པའི་རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་

ནས་གཙང་མ་བཟོས་ཟིན་པའི་གནས་སྟངས་ཀི་རེས་སུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་མཇུག་སོང་ལག་བསྟར་གནང་བཞིན་པ་

དེ་ལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ངོས་ནས་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞིག་བཏང་ནས་གཙང་མ་གང་བཟོས་ཟིན་པ་དང་། གང་ལྷག་ཡོད་
པ་ཆ་ཚང་ཞིག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྙན་སོན་ཡོང་གི་རེད། རྩ་བའི་དེ་ལྟར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ལས་རིམ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་འདུག་

དགོངས་སིད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ལོ་མང་པོ་ཞིག་གི་རྩིས་རོག་དེ་ཚོ་ལྷག་བསད་ཀི་ཡོད་དུས། འཛིན་སོང་ངོས་ནས་དུས་
ཚོད་མང་པོ་ཞིག་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ལ།
དགོས་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།

སི་འཐུས་ཀི་ངོས་ནས་ཀང་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞིག་གཏོང་

གང་ལྟར་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པས་ལོ་གཅིག་རིང་ཕག་ལས་

གནང་བཞག་པ་དང་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ངོས་ནས་དེ་ལ་མཇུག་སོང་བེད་རྒྱུ་དང་།

དེ་བས་པའི་སྐབས་སུ་འཛིན་སོང་གི་

ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ལས་ཀི་སྣེ་མོ་བ་དང་། དེ་བཞིན་ལས་བེད་ཚོའི་ངོས་ནས་གཟབ་ནན་གིས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་
ནས་ས་གནས་རེ་རེར་འབེལ་བ་བས་ནས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་གཙང་མ་ཆགས་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་། གང་ལྟར་གནད་དོན་
རྩིས་རོག་ཆིག་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལས་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པས་གཙང་མ་

བཟོས་པ་དང་། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ངོས་ནས་མཇུག་སོང་བས་ནས་གཙང་མ་བཟོས་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་ལས་ཁུངས་སུམ་
ཅུ་སོ་གིས་སོ་གསུམ་ཙམ་གཟིགས་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་མིན་ལས་ཁུངས་ཁག་ཚང་མའི་རྩིས་སྙན་མུ་མཐུད་ལྷག་
བསད་པ་དེ་བདུན་ཅུ་དོན་བཞི་ཙམ་མ་གཏོགས་ལྷག་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

མ་འོངས་པར་ཡིན་ནའང་གནད་དོན་དེ་ཚོའི་

ཐོག་ལ་ད་ལྟ་སྐབས་ཐོག་སྐབས་ཐོག་ལ་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག
ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ལ།

དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་ངོས་ནས་

རྩིས་ཞིབ་ལྷན་ཁང་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་དུས་ཐོག་དུས་ཐོག་ལ་རྩིས་ཞིབ་བེད་

ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེ་མིན་དི་བ་དིས་ལན་གི་ལས་རིམ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཐུགས་སྣང་

གང་ཡང་འབོར་མ་སོང་། མང་ཆེ་བ་ཞིག་ང་ཚོ་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའི་ལས་རིམ་གི་ཐོག་ལ་འགོ་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་
རེད། སིག་གཞི་བསར་བཅོས་ཁག་གཅིག་ཡོད། དེ་མིན་གཞུང་འབེལ་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག་གཅིག་ཡོང་བསད་ཀི་
རེད། ལས་དོན་དེ་ཚོ་ཚང་མའི་ཐོག་ལ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་སོབ་སོང་གནང་། ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་
བཀའ་མོལ་གསུང་པའི་སྐབས་ལ་འགན་ཁུར་བངས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་སི་

པའི་འགན་ཁུར་ཆེད་དུ་འདི་ལ་འཛོམས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་རེ་སྐབས་རེ་ཚིག་མཐོ་དམན་དང་སྐད་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་
ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོར་བ་དང་མམ་དུ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་དེ་ཚགས་ཚུད་པོ་
ཞིག་འགོ་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ས་ཡིན་ནའང་མཐུན་འགྱུར་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་

མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་ནས་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་འགོ་ཡི་
ཡོད་པ་དང་།

ལྷག་པར་དུ་བོད་མི་ཁག་གཅིག་ལ་སབས་བཅོལ་གི་ཡིག་ཆ་མ་རག་པའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཕྲད་

བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།

གནད་དོན་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་རེད།
5

སི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། དོ་སྣང་མེད་པ་དང་སྣང་མེད་དུ་བཞག་པ་དེ་འད་རྩ་བ་ིད་ནས་མ་རེད། གོས་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་བདུན་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་རེད།

གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་དེ་ཚོ་གེང་བ་ཡིན་ན། དགེ་སོན་གང་ཆགས་ཀི་འདུག མ་གེང་ན་ག་རེ་ཆགས་ཀི་འདུག་

ཅེས་གོས་ཚོགས་ནང་མི་གེང་རྒྱུ་བས་པ་རེད། ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་སུ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པ་དེ་ཚོ་
ལ་ག་རེ་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་མེད་ིན་ཤས་སོན་ལ་བཀའ་སི་ལྷན་རྒྱས་ཚོགས་པ་རེད། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་

ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་གོ་བསྡུར་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟའི་གནས་བབ་དང་བསྟུན་ནས་གང་དང་གང་གནང་ཐུབ་
ཀི་ཡོད་པ་དེ་ཆ་ཚང་ཞིག་འཛིན་སོང་གི་ངོས་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་བྱུང་རེན་དང་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་གང་ཆགས་བསད་

ཀི་ཡོད་མེད་ཆ་ཚང་ཞིག་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་གསལ་བཤད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་ནས་བཟུང་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀི་
ཡོད་པ་དེ་ཚོ་བང་བསིགས་བཞག་ཡོད་པ་རེད།
ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད།

དེ་འད་སོང་ཙང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་མཁན་གི་བོད་མི་དེ་དག་ལ་

གནད་དོན་ཞིབ་ཕྲ་གོ་སྐབས་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་སྟབས། ཁ་ཤས་ཀིས་ཏན་ཏན་དེའི་སྐོར་ལ་གེང་མདོག་ཁ་པོ་རེད་

བསམ་གི་འདུག གེང་བའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ཡིན་ནའང་རེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་ཡིན་ནའང་

རེད། སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་རེད། གཟབ་གཟབ་བས་ནས་གེང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག གོས་ཚོགས་
འདིའི་ནང་དུ་གསུང་གཅིག་བོན་ཚར་དུས། འདི་ཚུར་བསྡུ་རྒྱུར་དཔེ་མི་སིད་པའི་ཁག་པོ་རེད། གོས་ཚོགས་འདིའི་སིངས་

ཆ་དེ་ཚང་མས་གཟིགས་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་གཞན་གི་ལག་ཆར་མི་འགོ་བ་འདི་བལྟ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་
ཆེན་པོ་འདུག དེ་ནས་བར་ལམ་དོལ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་གཙོས་ཡིན་ཡང་
དེའི་སྐོར་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་བཤད་མྱོང་བ་རེད། དེ་བཞིན་ང་ཚོ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་
སུ་དེའི་ཐོག་གསུངས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།
བསམ་གི་འདུག

འབེལ་ཡོད་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་དེའི་སྐོར་ལ་ཏན་ཏན་གསུངས་ཡོད་རྒྱུ་རེད་

ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་ལ་དེང་སང་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོས་ལས་རིམ་མང་པོ་ཞིག་སེལ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ང་

ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་ཤེས་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེའི་སྐོར་ལ་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་རེད། བོད་ཕི་ལ་ཡོད་པའི་བོད་
མི་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་བེད་དགོས་རྒྱུ་གནད་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་རོགས་ཐུབ་པ་བེད་དགོས་རྒྱུ། དེ་ལ་བརེན་ནས་སོ་

སོས་ལས་ཕོགས། ལངས་ཕོགས་གང་འད་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་
ཆགས་ཀི་འདུག་ཅེས་དེ་རིང་གོས་ཚོགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཁོང་ཚོར་དངུལ་དངོས་ཁེ་ཕན་དང་འབེལ་བའི་
ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་དེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་དང།

ངོ་ཚ་ཁེལ་གཞུང་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་བེད་སོད་ཀི་ཡོད་པ་དེ་

བོད་མི་སི་བོ་གནམ་བསྟན་ཚོས་ཤེས་ནས་ཁོ་ལ་གདོང་ལེན་གང་འད་ཞིག་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་བེད་དགོས་པ་དེ་གལ་
ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་དེ་རིང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་འདིའི་སྐབས་སུ་སི་འཐུས་གསུམ་གོས་

ཚོགས་མགོ་ནས་མཇུག་བར་དགོངས་པ་ཞུས་གནང་སོང།

དེ་མ་ཡིན་པ་སི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཤིག་ིན་ཤས་རིང་ལ་

དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་བྱུང་སོང། དེ་མ་ཡིན་པའི་སི་འཐུས་གཞན་ཚང་མ་འདིར་འཛོམས་གནང་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མའི་
བསོམས་དེར་གང་ལྟར་དེ་རིང་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འདི་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་གནད་དོན་ཛ་དག་པོ་མང་པོ་ཞིག་དང་འབེལ་

བ་ཆགས་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་སྟབས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་རེད། འཛིན་སོང་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་
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རིམ་ནང་དུ་མམ་ཞུགས་གནང་བའི་སྐབས་སུ་གཟབ་གཟབ་ངང་ནས་གནད་དོན་དབུ་ཡག་པོ་འཚོས་པའི་ཐོག་ནས་
གསུངས་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་དེ་ང་རང་ཚོའི་སིངས་ཆ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཆགས་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་དི་བ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ལས་འགན་རེད། བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡང་
ལས་འགན་རེད།

དེ་བཞིན་འཛིན་སོང་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་སིངས་ཆ་དེ་གལ་ཆེན་པོར་རྩིས་པའི་ཐོག་ནས་སི་འཐུས་

ཞིག་ལ་གལ་སིད་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་དེ་འད་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་མང་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ཡོད་དང་ཡོད།

སིངས་ཆ་

འདི་བརྒྱུད་ནས་ངས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་བསམ་བསམ་ཞིག་གི་དགོངས་པའི་ཐོག་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཚང་མར་
དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གི་ཡོད།
ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ནས་དེ་རིང་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་སི་འཐུས་གསར་པ་གིས་

ཡོ་རོབ་སི་འཐུས་ཆུང་བདག་ཀོ་རིན་ལགས་དགོངས་པ་ཞུས་པའི་ཚབ་ཏུ་སི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་

བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་མདོ་སྨད་སི་འཐུས་ཀིརི་སོལ་དཀར་ལྷ་མོ་ལགས་དགོངས་པ་
ཞུས་པའི་ཚབ་ཏུ་སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་གིས་ལ་ཕེབས་བསུའི་དགའ་བསུ་
ཞུ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་བཅས་གསུངས།།
དེ་ཡིན།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བཞི་པ། ཚོགས་གཙོ་ལས་ཚབ་དང་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་

བཀོད་ཁབ།
༄༅། །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་སོང་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་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ནས་ཚེས་ ༢༤ བར་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
བརྒྱད་པ་བསང་རྒྱུའི་སྐབས་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་ཀི་འོས་མིའི་མཚན་གཞུང་གཤམ་གསལ།
༡

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟི་ཚེ་རིང་པོ་ལགས།

༢

སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།

༣

སི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལགས།

བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན་ན། དགག་བྱ་ཡོད་དམ། དགག་བྱ་མེད་པ་སོང་ཙང་། ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ཚོགས་
གཙོའི་ལས་ཚབ་ཏུ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན།

བཀོད་ཁབ།

༄༅། 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་གཙོ་དང་། 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་
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ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ནས་ཚེས་ ༢༤ བར་བསང་རྒྱུའི་སྐབས་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་དུ་
གཤམ་གསལ་སི་འཐུས་རྣམས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཡིན།
༡

སི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས།

༣

སི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས།

༥

སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས།

༢
༤

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས།

སི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས།

བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ལྔ་པ། གཞུང་འབེལ་རེས་དན་དང་མྱ་ངན་གུས་འདུད་གོས་
འཆར་ཁག ཀ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ་ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་། གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་
འཆར་འདོན་གནང་མཁན་སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།

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

༄༅། །བོད་ནང་གི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀིས་ " ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ནང་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས།
བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། " ཞེས་འབོད་ཚིག་འདི་གིས་གཙོ་བོར་བས་ནས་བོད་དང་བོད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་དུ་ཕི་ལོ་

༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ིན་བོད་རྔ་པ་རོང་གི་རང་ལོ་ ༢༧ སོན་པ་གྲྭ་བཀྲ་བྷེ་ལགས་ནས་བཟུང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣
ཚེས་ ༡༦ བར་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མི་གངས་ ༡༢༧ བྱུང་ཡོད་པ་རྣམས་
ལ་སོན་དུ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པར་གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་སྣོལ་འཇོག་ཞུས་ཟིན་

པ་དང་། དེའི་རེས་སུའང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་མུ་མཐུད་གཏོང་གནང་མཁན་ (༡༢༨) ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦

ིན་མདོ་སྨད་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རོང་གི་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་ལགས། (༡༢༩) ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ིན་
ཁམས་འབའ་ཐང་གི་རང་ལོ་ ༣༡ སོན་པ་སོལ་མ་ལགས། (༡༣༠) ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ིན་ཁམས་རའུ་རོང་
གི་རང་ལོ་ ༣༢ སོན་པ་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་བཅས་ད་བར་ཤེས་རོགས་ར་འཕྲོད་གསལ་པོ་བྱུང་བ་ཁོན་བོད་མི་

སེར་ས་གངས་ ༡༣༠ ཡིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་ཡོད། དེ་དག་གི་ཁོད་ནས་མི་ གངས་ ༡༡༢ ཀི་སྐུ་སོག་ཤོར་
ཡོད་པ་དང་། གཞན་མང་ཆེ་བ་འདས་གསོན་གང་ཡིན་དང་། ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་བཙོན་འཇུག་དང་བཀག་ར་བས་ཡོད་
མེད་ཤེས་རོགས་དཀའ་བའི་གནས་སུ་ལྷུང་ཡོད།

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་སྣ་ཚོགས་རྒྱ་

ནག་དང་། རྒྱལ་སིའི་ཐོག་སེལ་དང་སེལ་བཞིན་པ་མ་ཟད། བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀི་དོན་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་
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བཏང་གནང་བའི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དེ་རྣམས་ལ་མཚན་ཤས་ཀི་དིལ་བསགས་ལོག་པ་སེལ་ཏེ།
གསུམ་ཁོན་ཡོངས་སུ་དག་པོའ ་ི དམག་གབས་འོག་མི་རིགས་དབེ་འབེད་དང་།

བོད་ཡུལ་སྟོད་སྨད་བར་

མི་རིགས་མཐོང་ཆུང་། མི་རིགས་ཁད་

གསོད་སོགས་མདོར་ན། བོད་རིགས་བོད་སར་གནས་མི་ཐུབ་པ་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་བོད་མི་ཇི་ཙམ་བསད་ཡོད་
མེད་དང་། འཛིན་བཟུང་བཀག་ར། 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་རྩའི་སད་རང་ིད་ཀི་ལུས་སོག་ལོངས་སོད་ཡོངས་སུ་བོས་གཏོང་གནང་

མཁན་གི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཁོང་རྣམས་ནི། བོད་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཇི་སིད་བསྐལ་བའི་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་བསགས་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་མཁེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའི་སྨོན་འདུན་དང་། འཚིགས་སེག་དང་། རྨས་སོན་ཕོག་པ།
རྒྱ་ནག་གི་འཛིན་བཟུང་བཀག་བསིལ་འོག་ཚུད་པ་རྣམས་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་གོད་བཀྲོལ་ཐོག

དམྱལ་བ་མི་ཡུལ་དུ་

འཕོས་པ་ལྟ་བུའི་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་མྱོང་བཞིན་པའི་གནས་ལས་གོལ་བ། འདས་གསོན་དེ་དག་དང་ཁོང་རྣམ་པའི་ཤུལ་
ལུས་ནང་མི་ལྟོས་བཅས་ལ་གདུང་སེམས་མམ་སེད་དང་། འདས་གསོན་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཁོང་རྣམས་ཀི་མངོན་འདོད་
ལྟར། ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་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་ི་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་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ 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་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་ ༤ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།
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གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སོན་གེང་།

༄༅། །བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ཟུར་པ་བ་བང་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ཡུན་རིང་སྙུན་བཞེས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་

༤ ཚེས་ ༤ ིན་དགུང་གངས་ ༨༧ ཐོག་བལ་ཡུལ་དུ་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག དམ་
པ་ཁོང་ནི་ཕ་ཚེ་དཔག་རོ་རེ་དང་། མ་སྐལ་བཟང་སིད་གིས་ཀི་སས་སུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༢༧ ལོར་ཨ་མདོ་བ་བང་ཁུལ་དུ་སྐུ་
འཁྲུངས་པ་དང་།

ཁོང་དགུང་གངས་བརྒྱད་ལ་སོན་སྐབས་ཨ་མདོ་བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དུ་རང་གི་རྩ་བའི་བ་མ་ཀུན་མཁེན་

འཇམ་དབངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་བོ་བཟང་འཇམ་དབངས་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་ནས་
རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། མཐར་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ནས་བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གནས་སོགས་སོབ་འཁིད་གང་མང་གསན་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༥༨ ལོར་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ ་ི བཙན་འཛུལ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱ་གར་ཀ་སྦུག་ཏུ་ཕེབས་བཞུགས་

གནང་དགོས་བྱུང་། དམ་པ་ཁོང་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༥ ནས་ ༡༩༧༦ བར་ཨ་རིར་འཇབ་དམག་གི་སོང་བརར་རུ་ཁག་ནང་
དུ་མམ་ཞུགས་གནང་། གཞན་ཡང་ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་དང་གོའ ་ི སིག་འཛུགས་དམག་སར་ཁོངས་སས་རྒྱ་ལོ་དོན་གྲུབ་
མཆོག་དང་སྐུ་ཞབས་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་མཆོག་རྣམ་གིས་ལྷན་ཕག་ལས་གནང་།

ཕི་ལོ་ ༡༩༧༢ ལོར་བོད་མི་མང་སྐབས་ལྔ་པའི་མདོ་སྨད་སི་འཐུས་སུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་ལྟར་ལས་འཁུར་ཞུས།

ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནས་ ༡༩༩༠ བར་རོར་གིང་དུ་ཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་གི་འཚོ་ཐབས་གནང་སྟེ་བཞུགས།

ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་བལ་ཡུལ་ཀ་ཐ་མན་གྲུར་གནས་སོས་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་། བལ་ཡུལ་མདོ་སྨད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཡང་གནང་ཡོད་འདུག མདོར་ན། དམ་པ་
ཁོང་ནི་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པོར་བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པར་སི་ཞུ་ཞབས་འདེགས་ལྷག་བསམ་གི་འཇུག་སོ་ཆེར་
བསེད་ཡུན་རིང་གནང་བའི་མཛད་རེས་ཅན་ཞིག་ཡིན།

གོས་ཆོད།

སྐུ་གཤེགས་དེ་ིད་ཀི་མཛད་རེས་ལ་ཡི་རངས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

དམ་པ་དེ་ིད་ཀི་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་མཁེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའི་སྨོན་འདུན་དང་།

ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོའ ་ི

འཚམས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

སྐར་མ་གཅིག་ མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་གནང་རོགས་གནང་། མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཟིན་པ་ཡིན།
ཚང་མ་སྐུ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དྲུག་པ། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས ་རྒྱ་རིགས་ཐར་
ལགས།
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སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ་སྙན་
སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།

གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སོན་གེང།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ནས་བཟུང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་བ་འགོ་བཙུགས་ཏེ། དག་ཆར་རླུང་འཚུབ་ལྟ་

བུའི་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགུལ་སྣ་མང་སེལ་ཞིང་། བོད་མི་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གིས་ལྷག་དུས་མིན་རེན་འདས་སུ་བཏང་ཡོད་པ་
དང་། དགོན་སེ་ ༦༠༠༠ ལྷག་གཏོར་བཅོམ། རང་བྱུང་གཏེར་ཁ་སོག་འདོན། ནགས་ཚལ་གཅོད་འབེག སོག་ཆགས་བསད་

བཟུང་སོགས་སྣོད་བཅུད་གིས་ཀར་གཏོར་བཤིག་ཚད་མེད་བཏང་སྟེ། བོད་མི་རྣམས་རང་ཡུལ་དུ་མུ་མཐུད་འཚོ་གནས་
ལ་སོ་ཀུན་ནས་ེན་ཁ་འཕྲད་ཅིང་།

མི་ཐོག་རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་ཞི་བའི་ལམ་ནས་རེ་འདུན་ནམ་བཏོན་ལ་དག་གནོན་འབུར་

འཇོམས་ཀི་རྩུབ་སོད་ལག་བསྟར་བས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོ་ནས་བཟུང་། བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་ས་ཁོན་
ཡོངས་སུ་བོད་མི་ཞི་རོལ་བའི་ཐོག་མངོན་སུམ་འཛེམས་མེད་ཀིས་དག་གནོན་དམར་གསོད་དང་མནར་གཅོད་རྡུང་རེག་

ཚད་ལས་འདས་པ་སར་དང་མ་འད་བ་བཏང་བ་དང་། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སེལ་བར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་
མིའི་རེ་འདུན་ལ་གཟུར་གནས་དཔྱད་ཞིབ་དང་བསམ་གཞིགས།

བོད་ཀི་དངོས་ཡོད་གནས་བབ་དང་མཐུན་པའི་དངོས་

ཐོག་བདེན་འཚོལ་གི་སིད་བྱུས་འོས་འཚམས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ། བསམ་ཤེས་གང་ཡང་མེད་པར་དག་གནོན་དང་།
མཁེགས་བཟུང་གི་སིད་བྱུས་འགྱུར་བ་སྤུ་ཙམ་མེད་པ་མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་བེད་བཞིན་པའི་ཁོད།

བོད་རིགས་རན་དར་

གཞོན་གསུམ་ནས་བཟོད་ཐབས་བལ་ཏེ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀིས་རང་གི་འདོད་འདུན་གསལ་སྟོན་གི་ལས་འགུལ་
གཅིག་རེས་གིས་མཐུད་དུ་བརྩམས་དགོས་བྱུང་ཡོད།

ལྷག་པར་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་བཟུང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པ་བར་རང་ལུས་མེར་

བསེགས་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མི་གངས་ ༡༢༧ བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དེ་རེས་བོད་མི་སེར་ས་དཔའ་བོ་
དཔའ་མོ་གངས་

༣

གིས་བོས་གཏོང་ཆེན་པོས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་

མཁེགས་འཛིན་གི་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་དང་།

བོད་མིར་རང་དབང་དགོས་འདུན་གི་སད་དུ་ལྷག་བསམ་དང་སྙིང་སྟོབས་

ཞུམ་མེད་ཀིས་ཚད་མཐོའ ་ི འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ངོ་རོལ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད་པར་ཡང་གོང་བཞིན་མཁེགས་འཛིན་གི་སིད་

བྱུས་དེ་རང་ཐོག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དཔལ་འབོར་གི་བསླུ་བིད་གང་ནུས་ཀི་གཡོ་སྒྱུ་དང་། དག་པོའ ་ི དམག་དང་གོ་མཚོན་གི་
མགོ་གནོན་འབའ་ཞིག་གི་ཆེས་གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བས་དང་བེད་བཞིན་པ་ནི།

ད་ལྟའི་དུས་རབས་

དང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གང་དང་ཡང་གཏན་ནས་མི་མཚུངས་པའི་རེས་ལུས་ཀི་མངོན་རགས་ཡིན།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༦ ནས་བཟུང་བོད་མདོ་སྨད་རྨ་ལྷོ་རྩེ་ཁོག་དང་། ཁམས་འབའ་ཐང་། ཁམས་

རའུ་བཅས་སུ་རང་རིགས་སེར་ས་ཕོ་མོ་ ༣ གིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་སྟེ། བོད་མི་ ༢ སྐུ་སོག་ཤོར་ཡོད་པ་དང་།

གཞན་གཅིག་གི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་ཤེས་རོགས་ཐུབ་མེད། རྒྱ་གཞུང་གི་མ་ེས་ཁ་གཡོག་གི་སིད་བྱུས་འོག་བོད་མི་
མང་དག་ཅིག་ལ་བཙོན་འཇུག་བཀག་ར་དང་། དེ་མིན་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་འད་མིན་ནང་བོད་མི་ཇི་ཙམ་བསད་ཡོད་མེད་དང་།

བཙོན་འཇུག་མནར་གཅོད་ཇི་ཙམ་བས་ཡོད་མེད་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཤེས་རོགས་དཀའ་ལ། བོད་མི་འདས་གསོན་
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གང་ཡིན་དང་།

ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་བཙོན་འཇུག་དང་བཀག་ར་བས་ཡོད་མེད་དེ་བས་ཀང་ཤེས་རོགས་དཀའ་བར་

འགྱུར་བཞིན་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ ་ི ལྷ་སའི་ཞི་རོལ་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གིས་གསོད་རྨས་རང་བཞིན་ཅན་གི་མཚོན་ཆ་སད་མེད་

པའི་རྫུན་བསགས་བས་ཡོད་ནའང་། ལྷ་ས་གོང་ཁེར་ེན་རོག་ཁང་ེས་དོན་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་

༢༠༠༨ ལོའ ་ི ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ིན་ཞིབ་དཔྱད་བས་པའི་ < ལྷ་ས་གོང་ཁེར་ེན་རོག་ཁང་ེས་དོན་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་
གསལ་འབེད་ཡིག་ཆ་ > ཞེས་པའི་ནང་ཁུལ་སྤྲད་པའི་གསང་བའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༠ ིན་བོད་
ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་། མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་དུ་ལག་སོན་བྱུང་ཡོད་པའི་ནང་། ལྷ་ས་གོང་ཁེར་དུ་བོད་
མིའི་ཞི་རོལ་སྐབས་རྒྱ་དམག་གིས་གསོད་རྨས་རང་བཞིན་ཅན་གི་མཚོན་ཆ་སད་དེ་ཞི་རོལ་བ་ཡུལ་ས་ཆ་སོ་སོར་བོད་མི་
མང་པོ་དམར་གསོད་བཏང་བའི་ཞིབ་ཕྲའི་གངས་ཐོ་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་པའི་དཔང་རགས་ཐོན་ཡོད།

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུའི་རགས་མཚན་གང་ཡང་མེད་ཁར་ད་དུང་བོད་

ཀི་ས་ཕོགས་གང་སར་དམ་དག་ཆེ་རུ་འགོ་བཞིན་པ་དང་། འདས་པའི་ཟླ་དྲུག་ནང་མི་རིགས་བསེ་སད་བ་རྒྱུའི་བརྒྱུད་སྐུལ།

གནས་རི་རྩ་ཆེན་སོགས་ནས་གཏེར་ཁ་བསོག་འདོན་དང་འབེལ་བོད་མིར་གཅར་བརྡུང་། འབི་རུའི་དིལ་བསགས་ལག་དེབ་
ཟེར་བ་ཁབ་བསགས། བོད་ཁུལ་ཆུ་རགས་ལ་བདག་སྲུང་ཚུལ་མཐུན་མ་བས་པའི་ེན་ཚབས། སིད་ཁིམས་རོག་ཞིབ་དང་
སིག་ཁིམས་ཞིབ་བཤེར་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ་བོད་མིར་ཆེད་དུ་སུན་གཙེར་བཟོས་པ། བོད་ཀི་སོལ་རྒྱུན་དུས་སྟོན་ཁག་ལ་ཚད་

བཀག་དང་དམ་དག དེང་རབས་བར་འཕྲིན་ལ་ཞིབ་བཤེར་དང་འབེལ་གནས་ཚུལ་དངོས་རྣམས་ཤེས་རོགས་ཡོང་ཐབས་ཀི་
བརྒྱུད་ལམ་རྣམས་བཀག་སྟེ། བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་ས་ཁོན་ཡོངས་ནས་བོད་མི་མང་པོ་མུ་མཐུད་འཛིན་བཟུང་བཙོན་

འཇུག་བེད་བཞིན་པ་མ་ཟད། ེ་ཆར་རྒྱུ་རེན་ཁ་གསལ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་སེ་དགེ་འདན་མ་ཤུག་པ་སེ་པའི་སེ་དཔོན་
དབང་གགས་འཛིན་བཟུང་བས་པ་དང་འབེལ་ེས་མེད་བོད་མིའི་ཐོག་རྒྱ་གཞུང་གི་དམག་མིས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་མི་

གངས་མང་པོའ ་ི ཚེ་སོག་ཕྲོགས་པ་དང་། རྨས་སོན་བཏང་བ། འཛིན་བཟུང་བཀག་ར་བས་པ་སོགས་ཆེས་ཛ་དག་པའི་
གནས་སྟངས་སུ་ལྷུང་ཡོད།

གཞན་ཡང་རྒྱལ་ཕིའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཁི་ཚོ་ ༢༠ ཡི་འཚོ་གནས་ལ་དོ་ཁུར་བེད་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་སོགས་ཕིར་

སོད་བོད་མི་རྣམས་བོད་ནང་འགུགས་ཐབས་ཀི་ཟོལ་སོར་གཡོ་ཇུས་འད་མིན་གི་འཕྲུལ་སྣང་བསྟན་དང་སྟོན་བཞིན་པ་དང་།
མང་གཙོ་དང་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་མེད་པའི་འགོ་ཁིད་དང་སིད་དབང་སེར་འཛིན་གི་ལམ་ལུགས་འདིའི་འོག
བོད་ནང་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ ༤ ཚེས ༡༥ བར་སེར་ས་ཕོ་མོ་ ༡༣༠ ཡིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་

ཀིས་ཞི་རོལ་གནང་སྟེ། “རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། “ སོགས་མགིན་
དབངས་གཅིག་གྱུར་གིས་སྐད་འབོད་གནང་སྟེ། འབོད་ས་སོག་བཞིན་པ་ལྟར། གཞིས་བེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་མངོན་འདོད་
བསྒྲུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་སར་ལྷག་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།
གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀིས་ལས་འགུལ་སེལ་རིམ་བཞིན་བེས་སུ་འཁོད་པའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་།

ཚོགས་པ། མི་སེར་སོགས་ནས་གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཀི་ལས་འགུལ་སེལ་དང་སེལ་མུས་ཐོག སྐབས་ ༡༤ པའི་གོས་
ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༣ པ་ནས་བཟུང་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་རིམ་པར་གཞུང་
12

འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་དང་། གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་ལ། རྒྱལ་སིའི་ཁོན་ནས་ཀང་བོད་དོན་
ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་གཞུང་འབེལ་རྒྱབ་སོར་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་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གོས་མོལ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་
སྐུལ་ཡང་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།

བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་དཀའ་སྡུག་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཇེ་ཆེར་འགོ་དང་འགོ་བཞིན་པ་བཅས་ལ་གཞུང་འབེལ་གདུང་

སེམས་མམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་རྒྱུ་དུས་ཀི་དགོས་མཁོ་གལ་ཆེར་མཐོང་།
གོས་ཆོད།

༡༽ བོད་མི་རིགས་ཀི་རྩ་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་གི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དང་།

བཞིན་བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་ཀི་འཐབ་རྩོད་ཆེད་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙོན་འོག་ཏུ་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་པའི་རྒྱལ་

དེ་

གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོའི་སྙིང་སྟོབས་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་དང་སགས། ཁོང་རྣམ་པའི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ེ་འབེལ་
སོགས་ལ་གདུང་སེམས་མམ་སེད་དང་འབེལ་ཐུགས་གསོའ ་ི འཚམས་འདི་དང་། དམ་པ་ཁོང་རྣམས་འཕགས་པ་
སན་རས་གཟིགས་ཀིས་རེས་སུ་བཟུང་ནས་སར་ཡང་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་གི་ཞིང་དུ་མྱུར་དུ་སེ་བ། རྒྱའི་དམ་དག་
བཀག་བསིལ་འོག་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་མྱོང་བཞིན་པ་རྣམས་མགོགས་མྱུར་གོད་བཀྲོལ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་རྒྱ་
ཆེ་ཞུ་རྒྱུ།

༢༽ རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁིད་ཚོས་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་ཞེས་བརོད་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར།

ད་ལྟའི་འགོ་ཁིད་གསར་པ་

དག་གིས་ལག་བསྟར་དོན་འཁོལ་གིས་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བེད་དགོས་དོན་དང་། ཁོང་ཚོའི་ངོ་རོལ་
དང་རེ་འདུན་གི་འབོད་ཚིག ཞལ་ཆེམས་བཞག་པ་ཁག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཞིབ་འཇུག་བས་ཏེ་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་

སེལ་བའི་ཐབས་ལམ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་མཛད་ཅིང་། བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀིས་ལག་བསྟར་བེད་བཞིན་པའི་བོད་རྒྱ་གིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་བཟང་པོ་དམ་འཛིན་
བགིས་ཏེ་འབེལ་མོལ་གི་ལམ་ནས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་སེལ་དགོས་པ་ནན་བརོད་བ་རྒྱུ།

༣༽ འཛམ་གིང་གི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁིད་ཚོར་དང་བདེན་གི་གནས་ལུགས་གསེད་བཀྲོལ་གནང་སྟེ། བོད་
མིའི་དགོས་འདུན་རྣམས་འགྲུབ་ཐབས་དང་བོད་མིའི་ཚེ་སོག་སོབ་ཐབས་བཅས་ལ་ནུས་ཐོན་གི་འགན་འཁུར་འཕྲལ་
མར་ལེན་གནང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ།

༤༽ ད་ཕན་རྒྱལ་སིའི་སིད་གཞུང་ཁག་ནས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ལ་བོ་འཚབ་དང་།

བོད་མིར་གདུང་

སེམས་མམ་སེད་ཀི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ་དང་། གོས་ཚོགས་ནང་གོས་ཆོད་བཞག་པ། དེ་བཞིན་བོད་དོན་རྒྱབ་
སོར་ཚོགས་པ་དང་།
ཚོགས་པ་ཁག

རྒྱལ་སིའི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སེ་ཁག རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་ལས་འགུལ་གི་

དང་བདེན་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སེ་བོ་སེར་བཅས་ཡོངས་ཀིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་རྣམ་པ་ཅི་

རིགས་ཀི་སོ་ནས་རྒྱབ་སོར་གི་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་སེལ་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་བ་དང་སགས།

ད་དུང་བོད་

དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་སི་དང་། བེ་བག་དེང་སྐབས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་དཀའ་ངལ་རྣམས་འཕྲལ་ནས་མྱུར་
དུ་སེལ་བའི་བདེན་རྒྱབ་དཔུང་རོགས་སར་བཞིན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ།
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ལྷག་པར་འཛམ་གིང་མམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ནས་ཀང་བོད་ནང་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ལ་རོག་ཞིབ་ཆེད་འཕྲལ་དུ་སྐུ་ཚབ་བསྐོ་གཏོང་ཡོང་བའི་འབོད་བསྐུལ་
བསར་ནན་དུ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་སི་མོས་སམ་མང་མོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་
༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།

སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ་ལ་
རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་མེད་པ་སོང་ཙང་། ཚུད་པ་ཡིན། གོས་ཆོད་དེ་བགོ་གེང་ནང་དུ་ཆ་ཤས་
བླངས་མཁན་རྣམས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་
པའི་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་

༥ པ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ཞུ་རྒྱུར།

སིར་བཏང་གནད་དོན་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའི་སྐོར་ལ་གོས་ཆོད་ཀི་སོན་གེང་དང་གང་ཙམ་ཁ་

གསལ་པོ་བིས་བཞག་པ་ཡིན་དུས་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང་ཐོག་མར་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ང་རང་ཚོ་ངོས་ནས་འགན་

འཁུར་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་གཅིག་དང་པོ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག སིར་བཏང་བོད་ནང་ལ་ཛ་དག་
གིས་གནས་སྟངས་འོག་ནས་རང་ལུས་མེ ར་བསེགས་གཏོང་མཁན་གི་གངས་ཀའི་ཐོ་ལ་བར་སྐབས་མི་གཅིག་ཙམ་གི་

གནས་སྟངས་ལ་མཐུན་དང་མ་མཐུན་གི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་གཅིག་ཡོང་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་བོད་

ནང་ལ་རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་གི་གནས་སྟངས་འདི་ཉུང་དུ་ཕིན་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཀི་
སྐབས་སུ་ང་ཚོའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་། དམིགས་བསལ་གི་འགོ་བ་མིའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ལྟ་ཞིབ་གནང་མཁན་ང་ཚོའི་
གཞུང་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཕི་ལོག་ཅིག་བས་ནས་གནད་

དོན་དེ་ཚོ་ལ་ད་དུང་སི་ཚོགས་ཐོག་ལ་གེང་སོང་ཕྲན་བུ་ཡོང་བསད་པ་ ཁག་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་རྒྱུའི་གནད་དོན་གཅིག ་
དང།

གིས་པ་དེ་ང་ཚོ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་ཡོད་པ་འདི་ ༡༣༠ ཐམ་པ་རེད། དེའི་ནང་

ནས་ས་ཆ་གང་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཕ་གིར་ཟུར་དེར་ང་ཚོའི་འདིའི་ནང་ལ་འདས་དང་གསོན་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བེད་སོད་ཅིག་
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བཏང་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེའི་ནང་ལ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་མང་པོ་ཞིག་སྐབས་དེར་རང་ལུས་
མེར་བསེགས་གཏོང་བའི་གནས་སྐབས་ནས་ཧ་ཅང་གི་ཚབས་ཆེན་པོ་དང་ཛ་དག་པོའ ་ི གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ནས་
འདས་གསོན་ག་རེ་ཡིན་མིན་ཤེས་རོགས་གང་ཡང་བྱུང་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།

དེར་བརེན་ང་ཚོ ས་དེའི་

ཐོག་ལ་བསར་ཞིབ་ཅིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོང་བ་འདུག ད་ལྟ་འདིར་འདས་དང་གསོན་བཅས་ནི་མིང་བིས་ཡོད་ཀང་།

ཡིན་ནའང་གནད་དོན་དེ་ཚོའི་ནང་ནས། དཔེར་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ ནང་ཆེན་དགེ་འབོང་ར་སྟོད་ལ་རང་

ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་གཡུང་དྲུང་ལགས་ཞེས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། དེའི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། སྐབས་
དེར་ང་ཚོ་ལ་སྐུ་པར་འབོར་བ་དེའི་ནང་གསོན་པའི་རེ་བ་རྩ་བ་ིད་ནས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་རེས་ལ་ངོ་དེབ་དང་
སི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཁོ་རང་གིས་རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་དུས་ཀི་གནས་སྟངས་དང་གཏོང་ཡོང་བའི་

གནས་སྐབས་སུ་རྒྱུ་མ་དེ་ཚོ་མར་བཏོན་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་འདས་གོངས་ སུ་
ཕིན་པའི་གལ་ལ་བཞག་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་འདས་གོངས་སུ་ཕིན་ཡོད་མེད་ཀི་གནས་སྟངས་དེ་གསལ་པོ་མེད་པ་རེད་ལ་

འབེལ་ཡོད་ཁ་ཤས་ལ་དིས་པ་ཡིན་པས ། འདས་གོངས་སུ་ཕིན་ཚར་བའི་རྣམ་པ་ཞིག་གསུང ་གི ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་
དཔེ་མཚོན་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའི་རིགས་སུ་གྱུར་བ་ལ་ངེས་པར་དུ་ང་ཚོས་ཡང་བསར་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་གནང་ནས་དམིགས་

བསལ་གི་འགན་གཙོ་བོ་དེ་ང་ཚོ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་བསར་ཞིབ་ཅིག་གནང་ནས་གསལ་པོ་
ཞིག་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག

རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་དེ་ཚོ ས་གཏོང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་པ་དེ་རྩ་བ་ནས་ཡོད་ པ་མ་རེད། ཚང་མ་ང་

ཚོས་ཁུངས་སེལ་ར་འཕྲོད་བས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་ཐོག་མར་སྐབས་སོན་མའི་སིད་བོན་ནས་འགོ་ཚུགས་ནས་གཏོང་

དགོས་པའི་རྒྱུ་རེན་མི་འད་བ་མང་པོ་ཞིག་དངས་ཀང་། མཐའ་མ་ད་ལྟའི་དུས་སུ་ང་ཚོས་དངས་བསད་པ་དེ་རྒྱལ་སི འི་ཐོག་
ལ་ཆ་ཚང་ཞིག་འགོ་བསད་པ་མ་གཏོགས། ཁོ་ཚོས་བཤད་པ་ནང་བཞིན་ཕིན་ ཅི་ལོག་པའི་གནས་སྟངས་ ཞིག་ཆགས་མེད་
དུས། ང་ཚོ་གང་ཙམ་བརན་པོ་ཆགས་བསད་པའི་རྣམ་པ་གཅིག་ཡིན་དུས། གོང་གསལ་ལ་བསར་ཞིབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་གནས་ཚུལ་གཞན་གཅིག་ནི་ ༢༠༠༨ ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་རེད། ༢༠༠༨ ཀི་གནས་ཚུལ་སྐོར་ལ་དེར་ལུང་

འདེན་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ེ་ཆར་བོད་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་

ནང་ཁུལ་གི་ཡིག་ཆ་དེ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་རེས་ལ་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ནས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད། ང་རང་ཚོའི་འཛིན་

སོང་དང་གོས་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་དེ་རིང་གོས་ཚོགས་འདི་ནང་དུ་སེབས་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའི་དཔང་རགས་ཀི་
ངོ་བོ་ཞིག་གནང་མེད་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་བྱུང། ཡིན་ནའང་མདུན་ལ་ཐད་ཀར་མ་བཏོན་པར་རེས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་
མཁན་བྱུང་སོང།

དཔེར་ན། ༢༠༠༨ ལོར་ང་ཚོ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་ངོས་ནས་བོད་མིའི་སིད་སྡུག་མམ་མྱོང་གི་དེབ་

བཏོན་པ་རེད། དེའི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་ཟུང་འབེལ་ཐོག་ནས་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ནང་ལ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣
ཚེས་ ༡༤ ིན་མོར་ཕ་གི་ནས་དམར་གསོད་ཀི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་དེའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བས་ནས་ཐོན་བསད་ཀི་

འདུག དེར་བརེན་ང་ཚོའི་ལག་ཆ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་ན་སོན་མ་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་འདི འི་ནང་ལ་
ཞུས་པ་རེད། ལྷ་ས་དོག་བདེ་ཁུལ་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། དེའི་བརན་འཕྲིན་དེ་ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆེན་པོའ ་ི གནས་
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ཚུལ་ཞིག་རག་པ་རེད། སིར་བཏང་མིའི་བཤད་སྟངས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་དེ་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་
མ་སོང་ཞེས་བྱུང་བ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་དེ་དག་ང་ཚོར་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གི་དཔང་རགས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡིན་དུས།
དེ་ཚོས་ཕན་ཐོགས་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་ལྟ་འདིའི་གནས་སྟངས་དེ་གསལ་པོ་དང་ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་དུས །
མ་འོངས་པར་གང་དུ་ཕེབས་ཀང་ང་རང་ཚོའི་འབེལ་ཡོད་སིད་སོང་གཙོས་པའི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་འད།

སི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཞུ་གཏུགས་གནང་མཁན་ཡིན་ཡང་རེད། དེ་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
འདུག་ཅེས་ངས་དན་གསོའ ་ི ཆེད་དུ་ཞུ་ཡི་ཡོད། ལྷག་མ་ཞུས་བསད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།

གནས་དོན་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་འདིའི་ནང་ལ་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་དང་འབེལ་མོལ་གི་སྐོར་ལ་བཞག་

ཡོད་པ་རེད། གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་སོན་གེང་ནང་དུ་བིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་བཀའ་སོབ་
གནང་བ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དམིགས་བསལ་ད་ལོའ ་ི ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ིན་དབུ་མའི་ལམ་གི་གནད་དོན་གི་ཐོག་ལ་
ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་སེལ་གནང་བ་རེད། སེལ་གནང་བ་དེ་ཡང་སིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚང་མས་ད་ཐེངས་
དིལ་བསགས་ཀི་ཁབ་ཚད་དེ་དེ་ས་ཁོན་ནས་བྱུང་མ་མྱོང་བ་རེད་ཅེས་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་

གསུངས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཕིའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་ས་རེད་དེ།
རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ད་དུང་ཡང་གོ་བར་རྩ་བ་ནས་མ་འཕྲོད་པའི་བཟོ་འད་ པོ་ཞིག སིར་བཏང་ང་ཚོས་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་

དོན་མཚུངས་པའི་རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ཀི་བསམ་འཆར་ཁོ་རང་ཚོར་སྤྲད་ཡོད་པ་རེད། བསམ་འཆར་གི་འགེལ་བརོད་ཀང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྤྲད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་འགེལ་བརོད་མང་པོ་ཞིག་བས་པ་རེད་ཀང་ེ་ཆར་རྒྱ་གར་གི་གསར་ལམ་

ཁག་དང་དེ་ཚོ་ལ་གནས་ཚུལ་ཐོན་སྟངས་ཤིག་སིར་འགེལ་བཤད་ཁ་ཤས་ཤིག་བརྒྱབས་འདུག་ཀང་། རྒྱ་གར་གི་གསར་

འགོད་པ་ཁ་ཤས་ལྷ་སར་ཕིན་ནས་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་ཝང་ཡིང་ཇིའེ་དང་ཐུག་པ་རེད། དེ་
ཐུག་ཚར་བའི་གནད་དོན་དེ་ཚང་མས་མཁེན་བསད་པ་རེད། བས་ཙང་མང་པོ་བཤད་མི་དགོས་པ་བེད་རྒྱུ་ཡིན། དེ་འདའི་
གནས་ཚུལ་ཞིག་བཤད་ཀི་འདུག་ཅེས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་ཚོར་ད་དུང་ཡང་རྒྱ་
ནག་གིས་ང་ཚོའི་དགོས་འདུན་ནང་ལ་རྒྱ་མིའི་དམག་མི་ཡོད་ཚད་བོད་ནས་ཕུད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་མུ་མཐུད་ནས་

བཤད་བསད་ཀི་འདུག འཛིན་སོང་གི་ཐོག་ནས་དེ་ལ་འགེལ་བཤད་ཕྲན་བུ་དེ་འད་ཁ་ཤས་གནང་སོང་། ཡིན་ནའང་དོན་དག་
གཙོ་བོ་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཁོང་ཚོར་གོ་བར་འཕྲོད་ཐབས་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་རེད་དམ། ང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་ཡིག་ཆ་ནི་སྤྲད་ཡོད་

པ་རེད། ཡིག་ཆ་དག་ཀང་རྒྱ་ཡིག་དང་བོད་ཡིག་ཚང་མའི་ནང་ང་ཚོས་སྤྲད་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་འདོད་པ་ཡོད་པ་ཞིག་
ང་ཚོར་ཚུར་བཤད་དུས། ང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་སྤྲད་པའི་ཡི་གེ་དེ་བེད་སོད་ནམ་ཡང་གཏོང་རོགས་བེད་ཀི་མི་འདུག དེ་ཡིན་

དུས་ང་ཚོས་བོད་ནང་རྒྱལ་སིའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་རོག་ཞིབ་བེད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་གཏོང་དགོས་ཞེས་ རྟག་ཏུ་བཤད་
བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ེ་ཆར་བོད་རང་སོང་ལོངས་ལ་ཕིན་པའི་རྒྱ་གར་གི་གསར་འགོད་པ་དེ་ཚོ་ བློ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་

གསར་འགོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་དག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཁོང་ཚོ་ཚུར་ཡོང་ནས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་སེལ་བ་ནང་བཞིན་ཝང་
ཡིང་ཇིའེ་བཤད་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། བཤད་ཡོད་ཚེ་ཁོས་གང་བཤད་པ་དེ་སེལ་གི་ཡོད་ན ། ང་ཚོ་ལ་འདི་འདའི་ཕན་
ཐོགས་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་འདའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཡང་གཞུང་རེད་ག་པར་ལ་ཞུ་ས་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་

ཞུ་དགོས་པ་དང་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་གཅིག་ཆགས་ཀི་མེད་དམ་བསམ་པ་དན་གི་འདུག དེ་དང་མམ་དུ་ེ་
ཆར་ལྷ་སར་ཚུགས་པའི་ཀྲུང་གོའ ་ི བོད་ ལོངས་འཕེལ་རྒྱས་གེང་སྟེགས་ཟེར་བ ་དེ་རེད། ཁ་སང་མང་གཙོ་དུས་དན་ཐོག་ལ་
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ཡང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་ནན་ཏན་བས་ནས་གསུང་བཤད་ནང་ལ་བིས་གནང་འདུག བིས་པ་དེ་ཚོ་ཡང་ཁ་གསལ་པོ་
བས་ནས་ཀྲུང་གོའ ་ི བོད་ལོངས་འཕེལ་རྒྱས་གེང་སྟེགས་ལ་གདན་འདེན་ཞུས་པའི་ཕི་རྒྱལ་མི་སྣ་ཁག་དེ་ཚོ་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་
ཡག་རི་ཡག་ཚད་དང་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་བཤད་བསད་པ་ལས་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གི་དཀའ་ངལ་

བདེ་སྡུག་བཤད་མེད་པ་དང་། ེ་བའི་ཆར་བྱུང་བའི་གདན་མ་ཁུལ་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཙམ་ཡང་དེ་ཚོས་ཤེས་ཀི་ཡོད་མེད་
ཀི་གནས་སྟངས་ལ་ཏོག་ཙམ་དོགས་པ་ཡོད་ཟེར་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཡང་འགན་
ཁུར་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ ར། སྐབས་དེ་དུས་ཀྲུང་གོའ ་ི བོད་ ལོངས་འཕེལ་རྒྱས་གེང་སྟེགས་
ཟེར་བ་དེའི་ནང་ལ་འགོ་མཁན་གི་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་མི་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་དམ། དེ་ཚོ་བྱུང་བའི་མིང་ཐོ་ད་ལྟ་ཕི་དིལ་
ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་ཡོད་ལ་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད།

དེ་ཚོ་ཡོད་ན་དེའི་ནང་ལ་དེ་ས་ང་ཚོ་དང་འབེལ་ཐག་ེ་པོ་ཡོད་

མཁན་གི་མི་ཡོད་དམ་མེད། འབེལ་ཐག་ེ་པོ་མེད་མཁན་གི་མི་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དེ་ཚོ་ལ་མ་འོངས་པར་འབེལ་བ་བས་

ནས། ཁོ་ཚོས་བཤད་པ་དེ་ལ་ང་ཚོས་གསལ་བཤད་དངོས་བདེན་བས་ནས་འགོ་ས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཚོ་ང་ཚོའི་
ངོས་ནས་འགན་ཁུར་རྒྱུའི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད་དན་གི་འདུག སིར་བཏང་རྒྱ་ནག་གིས་བས་པ་དེ་ཚོ་
ཚང་མ་འདིའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བས་ནས་ང་ཚོས་བིས་ཡོད་པ་རེད།
དགོས་པ་དེ་ཚོ་གཅིག་རེད་འདུག

ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་འགན་ཁུར་

ཡང་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཞིག་དེང་སང་དེ་འད་ཞིག་ལབ་ཀི་འདུག དེ་ངས་དང་པོ་གསལ་བཤད་ཐུང་ཐུང་ཞིག་བས་

ན་སྙམ། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གེང་སོང་བས་ཚར་དུས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཤིག་འདོགས་འགོ་ཡི་རེད་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད།
ལྟར་ཡིན་དུས་གནས་སྟངས་མཐོ་དམན་ཚང་མ་བཤད་དགོས་ཀི་ཡོད་ས་རེད།

དེ་

དེ་མ་གཏོགས་སོན་མ་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་

བསམ་བོ་ གཏོ ང་སྟངས་དེ་ང་རང་ཚོ་ཏོག་ཙམ་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་ སྟངས་འཛིན་བེད་དགོས་པ་དེ་ཚོ་ང་རང་ཚོས་བཤད།
བསྟོད་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་མིས་ཚུར་བརྒྱབ་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སོབ་ནང་ཡོད་པ་བཞིན་

བསྟོད་པ་དེ་མིས་བརྒྱབ་ཡོང་གི་རེད། སྡུག་ས་དེ་ང་ཚོས་བཤད་དགོས་ པ་རེད་ཟེར་བ་བཞིན་བསམ་བོ་ གཏོང ་གི་ཡོད་པ་

རེད་དེ། དེང་སང་དེ་ནས་གཅིག་བཤད་ཚར་དུས། ད་ལྟ་རང་སྐད་འཕྲིན་དང་འད་མི་འད་ཚང་མའི་ནང་བཤད་ནས་སྡུག་རེས ་
སྡུག་ཚད་ཚང་མ་གཏོང་གི་རེད་ཟེར་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་བཤད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ད་ལྟ་འདིའི་ནང་

བཤད་པ་བཞིན་ངས་གཙོ་བོ་བཤད་འདོད་པ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ཞུས་ན། རྒྱ་ཆེའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཁི་ཚོ་ི་ཤུའི་འཚོ་སྣོན་ལ་དོ་
ཁུར་བེད་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་ཟེར་བའི་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ཆ་དེའི་སྐོར་འདི་ཡིན། གནད་དོན་དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་སིར་བཏང་ང་ཚོ་ཕི་

ལོག་ལ་སོད་མཁན་དང་དེ་ནས་ཕར་ཕེབས་མཁན་ཡིན་ནའང་འད། ཚང་མས་དོ་ཁུར་ཆེན་པོ་དང་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སིད་ཀི་
དོན་དུ་ཐུགས་ཁུར་རླབས་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ཁ་ཤས་ཞིག་ང་རང་ཚོར་ཡོད་པ་དེ་གསལ་

པོ་བས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་ལ་དེ་ནས་བཏང་བ་རེད། ཕ་ནས་ཕར་འགོ་བསད་མཁན་མང་པོ་འདུག དེ་ཚོ་དང་པོ་
ང་ཚོས་དེ་ནས་ག་རེ་བས་ནས་བཏང་བ་རེད། ཁོ་ཚོ་ག་རེའི་མིང་ཐོག་ནས་དེར་སེབས་པ་རེད། ད་ལྟ་ཕར་ཕིན་ནས་ལས་ཀ་
དེ་འད་བེད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་རེད། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་
པོ་རེད་འདུག མ་ཟད་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་རག་ཏུ་བཤད་བསད་མཁན་ངས་བེད་ཀི་ཡིན།

ངས་ཐུབ་ཀི་ཡོད། སི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གཅིག་བེད་ཀི་མི་འདུག འཛིན་སོང་གི་གཅིག་བེད་ཀི་མི་འདུག་ཟེར་བསད་མཁན་མི་ཁ་ཤས་བོད་

ནང་དུ་གཏན་ལོག་བས་འགོ་ཡི་རེད་ཟེར་མཁན་འདི་ཚོར་འགོ་བསད་ཀི་འདུག དེ་ཚོའང་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དེ་དག་ལ་
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ིན་བཅར་མཚན་བཅར་བས་བསད་པ་དེ་འདའང་མཐོང་བྱུང། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་དག་གཏན་ལོག་བས་འགོ་ཡི་རེད་ཟེར་
གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་གིས་ག་རེ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འགན་ཁུར་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ཚང་མ་རེད་ཅེས་རྩ་བ་ིད་ནས་ཞུ་ཡི་མེད། ཡིན་ནའང་རེ་རེ་གིས་རེ་ཡོད་པ་རེད། ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་སོན་མ་གསལ་
བཤད་མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཁོ་ཚོས་འདི་བེད་ཀི་ཡོད། ཁི་ཚོ་ི་ཤུའི་སེ་ཁུལ་ཞིག་ང་ཚོ་འབུམ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་

ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོ་འབུམ་གིས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གི་འདུག བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རང་རེད་ཟེར་ནས། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེའི་
ནང་དུ་ི་མ་གིས་གསུམ་སོན་དུ་ལྷ་སར་མི་བརྒྱ་ཐམ་པར་ཟབ་སོང་སྤྲད་འདུག

དེའི་སྐོར་ལ་གང་འད་བས་ནས་ཚུར་

བཀུག་དགོས་པ། འགེལ་བཤད་གང་འད་བས་ནས་རྒྱག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ། དཔལ་འབོར་གི་བསླུ་ཁིད་གང་འད་བས་ནས་

བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ། གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་བཤད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་མཁེན་གི་ཡོད་ཀི་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་སོན་མ་
དང་བལྟས་པ་ཡིན་ན་མང་དུ་འགོ་ཡི་མེད་དམ་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་དེ་འད་ཡོང་གི་འདུག

མིང་རིག་པོ་ཁུར། ཁ་བདེ་པོ་

བཤད། སི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་མང་པོ་འཁབ ། དེ་རིགས་འཁབ་ཚར་བ་འགའ་ཤར་རྒྱག་ཕེབས་འགོ་ཡི་མེད་དམ་བསམས་
ནས་ཚོར་སྣང་ཡོང་བསད་ཀི་འདུག འདི་དེ་འད་གེང་ནས་གཞན་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་ཡོད་དང་མེད་མི་ཤེས་དེ།

ཡིན་ནའང་ཚང་མས་དོ་སྣང་བེད་དགོས་པ་དང་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ལ་བལྟ་བསད་ཀི་ཡོད་ན ། མི་དེ་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་

དགོས་པ། དང་པོ་ཤོད་དུས་ཡོང་གི་རེད། ང་རང་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མ་གཏོགས་དན་རྒྱུ་མེད། གཅིག་
གཅིག་མེད། རྒྱ་མིས་སྡུག་པོ་བཏང་སོང། ང་འདིར་སེབས་ནས་སང་ིན་རྩ་བ་ིད་ནས་ལོག་ས་མེད་བསམ ས་ནས། ཁ་ཕི་
བལྟས་བེད་ས་མེད་བསམ་བསམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཚང་མ་རྐང་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཙུགས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ག་

སིག་པོ་བྱུང་དུས། གཅིག་གཅིག་གིས་འགིག་གི་མི་འདུག བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་འགིག་གི་མི་འདུག སིད་སོང་གིས་
འགིགས་ཀི་མི་འདུག སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་འགིགས་ཀི་མི་འདུག་མདོག་མདོག་དང་། གང་དུ་སོང་ནའང་གང་འཚམ་
བེད་རྒྱུ་ཡོད་མདོག་མདོག་གི་གནས་སྟངས་ཡོང་བསད་པ་ཞིག་འཚོར་བསད་ཀི་འདུག དེ་རིང་གི་གོ་སྐབས་དེ་བརྒྱུད་ནས་

ཞུས་བཞག་ན་དན་བྱུང། སིར་བཏང་རྒྱ་ནག་རང་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་རེས་སུ་ཞི་ཅིན་
ཕེན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཞུས་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་དེ་ཙམ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག ་ནས།
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ལ་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་
ཨང་ ༥ པའི་ཐོག་ལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཡིག་ཆ་བསྣམས་ཕེབས་པ་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་དམིགས་བསལ་གང་
ཡང་མི་འདུག་སྟེ། གནད་དོན་འདིའི་ཐད་ལ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པ་ནས་བཟུང་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་བཤད་

དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ག་རང་བོ་ཕམ་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན་པར་བརེན། ཚོར་བ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་བསད་ན་མ་
འགིག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་ང་ཡར་ལངས་པ་ཞིག་ལས་རྒྱས་པོ་ཧ་ཅང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། འདིའི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་
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ལེན་དགོས་པའི་འདོད་པ་གང་འད་བྱུང་སོང་ཞུས་ན།

ད་ལྟ་ང་ཚོ་འདིའི་གོང་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་གིས་ཀི་གོས་ཆོད་

ཕེབས་བསད་པ་རེད། ཡང་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་གཅིག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ཚང་མ་སེས་པའི་མཐའ་མ་ཤི་

རྒྱུ་རེད། བསད་པའི་རིང་ལ་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སིད་ཀི་དོན་དག་ལ་སྐུ་ལས་བསོན་རྒྱུ་དང་། བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སིད་དང་མི་

རིགས་ཀི་དོན་ལ་སྐུ་ལས་བསོན་ནས་བས་རེས་ལ་རེས་དན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དེ་ག་རང་བསགས་བརོད་ཀི་རང་བཞིན་རེད། གཞན་
བོད་ནང་ལ་བོད་མི་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུའི་རང་ལུས་མེར་བསེག་བཏང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བོད་ནང་གི་དག་གནོན་གི་སིད་ཇུས་དང་གདུབ་རྩུབ་བཏང་བའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་
ཡིན་པར་བརེན། རང་བཞིན་གིས་མ་བཟོད་པ་དང་བོ་ཕམ་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་ང་འདིར་ཡར་ལངས་པ་ཡིན་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དེ་ཡིན།

དེ་ནས་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་མང་པོ་གསུངས་སོང་། གོས་འཆར་དེའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་

ཆ་ཤས་བངས་པ་ཡིན་ན། དེའི་ནང་གི་རྒྱ་བོད་ཞི་མོལ་ནང་ཚུད་པའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་བརེན།

ཁོ་ཁོ་རང་

ཡང་སིངས་ཆ་འད་མིན་གི་ཐོག་ལ་ཞུ་ས་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་བསམ་པ་དན་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་འདིའི་ཐོག་ལ་ངས་ཞུ་
འདོད་ཅིག་ག་རེ་བྱུང་སོང་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ༢༠༠༨ ཀི་སྐབས་ལ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བོད་

ནང་ལ་བོད་མི་གསོད་རྒྱུའི་སིད་ཇུས་རེད། བོད་ནང་ལ་དག་གནོན་ གི་སིད་ཇུས་འོག་གསང་བའི་ཡིག་ཆ་བོད་ཀི་འགོ་བ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་རག་པ་ནང་བཞིན་གི་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཀི་སིག་

འཛུགས་ལ་རག་མེད་ན་ཡང་ ། བོད་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་རག་པའི་གནས་
ཚུལ་དེ་བདེན་པ་རེད་དམ་མ་རེད། བདེན་པ་ཡིན་ན་དེའི་གནད་དོན་དེ་དག་ཚང་མ་ང་ཚོ་གཞུང་གི་ཟེར་ནའང་རེད། སིག་
འཛུགས་ཀི་བརྒྱུད་ལམ་འདི་ཚོའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་ཇུས་ངན་པ་བཅངས་པ་དེ་
གསལ་བསགས་ང་ཚོས་ག་རེ་བས་ནས་བེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད།

འདི་ངའི་སེམས་ནང་གི་ཚོར་བ་ ཤུགས་ཆེ་ཤོས་

གཅིག་དེ་ཡིན། གནད་དོན་སུ་ལ་ཡིན་ཡང་རག་སིད་ཀི་རེད། རག་པ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་ན་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་
པ་ཡིན་ཡང་རེད། སུ་ཞིག་ཡིན་ནའང་བོད་དང་བོད་མིའི་ཐོག་ལ་རྒྱ་མིས་དག་རྩུབ་བས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་དངོས་གནས་
ཤིག་ཡིན་ན། འདི་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཁབ་བསགས་བ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མའི་ལས་འགན་རེད་བསམ་པ་དན་གི་འདུག

འདི་

བདེན་པ་ཡིན་ནམ་མིན་ནམ་བསམ་པའི་དོགས་གཞིའི་སང་ལ་ག་ཚོད་ཅིག་བར་དུ་སོད་ཀི་ཡིན་ནམ་ཞེས་པ་འདི་ངའི་དི་བ་
གཅིག་ཡིན། གནད་དོན་འདི་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་

ངོས་ནས་བགོ་གེང་ཡང་མང་པོ་བས་སོང་། ང་ཚོའི་ཐོག་ནས་ཞིབ་འཇུག་བེད་མཁན་གི་སེ་ཚན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ཞིབ་འཇུག་གནང་ཡོད་ཀི་རེད་དེ། ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་

གནས་ཚུལ་འདི་ལག་ཆ་བས་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཀིས་གདུག་རྩུབ་ཀི་སིད་ཇུས་དེའི་ཐོག་ལ་འཛམ་གིང་སང་ལ་འགེལ་
བརོད་གང་འད་ཞིག་གནང་གི་ཡིན་ནམ།

དམིགས་བསལ་གི་མང་གཙོའི་དུས་ཆེན་གི་སྐབས་ལ་བཀའ་སི་གིས་ཀའི་

གསུང་བཤད་ཀི་ནང་ལ་དེ་ཚོའི་རིགས་རགས་ཙམ་ཡོང་བ་ཡིན་ན། འཛམ་གིང་མི་མང་གི་དོ་སྣང་བེད་སའི་སིངས་ཆ་ཞིག་

ཡིན་པར་བརེན། རྒྱ་གགས་བོད་གགས་ཆགས་རྒྱུ་དང་རྒྱ་མི་སྡུག་ཆགས་གང་འད་ཞིག་ཡིན་མིན་དང་། སིད་ཇུས་གང་འད་
ཞིག་ཡིན་མིན་དེ་ཚང་མ ར་གོ་ཐུབ་པའི་དགེ་མཚན་ཞིག་འདུག་བསམ་པའི་བསམ་བོ་ ཞིག་འཁོར་བ་བྱུང་སོང་སྟེ། འདིའི་
རིགས་དེ་ཕེབས་མི་འདུག དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་གི་ཐོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་ནན་སྐུལ་བརན་པོ་གནང་རྒྱུ་
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ཡིན་པར་མ་ཟད། བདེན་པ་ཡིན་པར་གྱུར་བ་ཡིན་ན་དེ་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱ་གགས་བོད་གགས་བ་དགོས་རྒྱུ་ དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པོ་འདུག་ཅེས་ངས་དེ་འད་ཞིག་མ་གཏོགས་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལས་ལྷག་པའི་མང་པོ་ཞིག་ཞུས་ཤེས་ས་མ་རེད། ངས་དེ་
འད་ཞིག་ཆ་ཤས་ལེན་པའི་ཐོག་ནས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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 སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་
པའི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པའི་ཐོག་ལ་སོ་སོ འི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུས་ན་བསམ ས་སོང་། སིར་བཏང་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་རིམ་
བསྟུད་ཀི་ ནང་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་རེད།

གདུང་

སེམས་མམ་བསེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་བཞག་པ་དེ་ལོ་མང་པོ་ ཞིག་འགོ་བསད་པ་རེད། གོས་ཆོད་ཀི་ནང་དོན་དང་

སོན་གེང་ལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་འཁོད་བསད་པ་དེ་ག་རང་གི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ནང་དོན་མང་ཆེ་བ་

ཞིག་ད་ལོ་ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེག ས་བྱུང་བ་
གསུམ་དེ་འཐོལ་པ་བསྣན་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་གོང་དུ་ཕག་སྤྲེལ་སི་འཐུས་གིས་ཀིས་གསུངས་བསད་པའི་ ༢༠༠༨ ལོར་
རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཐོག་ལ་དག་གནོན་ཅན་གི་མཚོན་ཆ་བེད་སོད་ཟེར་བའི་གནད་དོན་དེ་མ་གཏོགས། གཞན་དག་སོན་གེང་
དང་འབོད་བསྐུལ་གི་དོན་ཚན་བཞི་ཚང་མ་ནང་དོན་གཅིག་པ་འད་པོ་ཡིན་འདུག་པ་བསར་དུ་བཤད་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད།
ང་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ག་དུས་ཚུགས་པ་ཡིན་ནའང་གོས་ཆོད་ཅིག་བཞག གོས་ཆོད་ཀི་ནང་དོན་ཡིན་ནའང་དོན་ཚན་དང་

པོ་དེ་བོད་ནང་གི་དཀའ་སྡུག་མྱངས་མཁན་ཚང་མ་གོད་བགོལ་བཏང་དགོས་ཀི་འདུག་ཟེར་བ་དང་། གིས་པ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་
འགོ་ཁིད་ཚོའི་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་གིས་དབུ་མའི་ལམ་གི་དགོངས་དོན་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་མམ་དུ་འབེལ་མོལ་བཟོ་དགོས་
ཟེར་བ། གསུམ་པ་དེ་རྒྱལ་སིའི་འགོ་ཁིད་ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་གསེད་བཀྲོལ་ཞུ་རྒྱུ། བཞི་པ་དེ་འཛམ་གིང་གི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་
ཚོགས་པ་ཡིན་ཡང་འད། དམིགས་བསལ་མམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་བོད་ནང་ལ་རོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གཏོང་དགོས་
ཟེར་བ་དེ་ང་ཚོའི་གོས་ཆོད་ག་དུས་བཞག་པའི་ནང་དོན་བཞི་དེ་རེད།

ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་དེ་གོལ། གོས་ཆོད་དེ་བཞག

གནད་དོན་དེ་ཚོ་འགྲུབ་པར་གནད་དོན་ག་རེ་འད་ཞིག་བྱུང་སོང་། གོས་ཆོད་བཞག་པ་ཙམ་གིས་གནད་དོན་དེར་ཕན་གི་
འདུག་གམ་ག་རེ་བེད་ཀི་འདུག གོས་ཆོད་བཞག་ཚར་བའི་རེས་སུ་གོས་ཆོད་དེ་ལ་དཔག་པའི་ང་རང་ཚོའི་ལས་དོན་ག་རེ་

བསྒྲུབ་འདུག ཚོགས་ཆུང་གང་འད་ཞིག་བཙུགས་འདུག ག་རེ་ག་རེ་བས་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ལྟ་དགོས་པ་དེ་ང་ཡིན་པ་
ཡིན་ན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དན་གི་འདུག ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢་༌༌༢༠༡༣ འད་ཡིན་པ་ཡིན་ན ། གོས་ཚོགས་རེ་འཚོགས་པའི་

སྐབས་སུ་རང་ལུས་མེར་བསེག་བཏང་བའི་གངས་དེ་ ༢༠།༣༠ དང་། ༢༠༡༢ ལོ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་གངས་འབོར་ ༦༠།༧༠
ཚད་མཐོན་པོར་སེབས་བསད་པའི་སྐབས་ཤིག་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་གངས་འབོར་དེ་མི་གསུམ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་འགེལ་བཤད་ག་རེ་རྒྱབ་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བོད་ནང་དུ་ཞི་འཇམ་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། བོད་
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ནང་དུ་ཞི་བདེ་ལྷིང་འཇགས་འགོ་བསད་པ་ཡིན་པར་བརེན། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྤྲེལ་སི་འཐུས་ ཚོས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་
དུ་ཀྲུང་གོ་བོད་ལོངས་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་གེང་སྟེགས་དེ་ཡང་བོད་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ནང་ཚུགས་ཐུབ་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་འཛམ་

གིང་དང་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ལ། བོད་ནང་དུ་ཞི་བདེ་ལྷིང་འཇགས་འགོ་བསད་པ་དེ་གཙོ་བོ་ཁབ་བསགས་བ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རེད།

ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོའི་ད་ལྟའི་གོས་ཆོད་ཀི་སོན་གེང་དུ། བོད་ནང་དུ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་འདི་མུ་མཐུད་དུ་གནས་བཞིན་
ཡོད་པ་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་བར་ཁད་དེ་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ལོངས་དེ་

ཞི་བདེ་ལྷིང་འཇགས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཁབ་བསགས་ཀི་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་རེད། དེ་བཞིན་དུ་འཛུགས་
སྐྲུན་གི་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་རེད། དེ་བཞིན་དུ་སིད་ཇུས་སེལ་སྟངས་རེད། རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་བང་སིག་ཡོང་གི་འདུག བང་
སིག་པ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོས་དོ་སྣང་ག་ཚོད་ཅིག་བས་འདུག དེ་ལ་དཔག་པའི་ང་རང་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་

ཀི་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་ཞིབ་ཚགས་བས་ཏེ་འབེལ་ཡོད་འཛིན་སོང་ཡིན་ནའང་འད། སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་
འད། སྐབས་དོན་སྐབས་དོན་ལ་ངེས་པར་དུ་གདོང་ལེན་དང་ལས་ཀ་བེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག

དང་པོ་

ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་ཚར་སོང་། ཕི་རྒྱལ་གི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཕར་འགུག་ཐབས་ཟེར་
བ་དེ་རེད། ཕི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོ་ཕར་ཡོང་ཆོག་ཟེར་བ་དེ་བོད་ནང་བོད་ཀི་གནད་དོན་དེ་ཞི་འཇམ་འགོ་བ་དང་

ཡག་པོ་ཞིག་ཆགས། བོད་མི་ཚོ་ཕར་ལོག་ཆོག་རྒྱུའི་ཁོར་ཡུག་དེ་འད་ཞིག་གི་འོག་ལ་བོད་ལ་ལོག་ཐུབ་རྒྱུའི་སིད་ཇུས་ དེ་
མ་རེད། ཕི་ལ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ནང་ཁུལ་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་མམ་དུ་ཕར་འགོ་བསད་མཁན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་གཞུང་
ལ་ཁ་གཏད་བཅག་བསད་མཁན་དེ་ཚོར་དམིགས་བསལ་གི་གོ་སྐབས་སྤྲད་པ་དང། དེ་ཚོ་ཕི་སོད་རྒྱལ་གཅེས་བོད་རིགས་
སྤུན་ཟླ་ཞེས་ཕར་ལོག་བཅུག་སྟེ་དམིགས་བསལ་གི་ག་ཕོགས་དང་། ཆབ་སིད་གོས་མོལ་ཁང་ནང་ལ་ལས་གནས་ཀི་གོ་

གནས་སོད་རྒྱུ། དེ་ཚོའང་ཐོག་མ་བོད་ནང་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་ཐུག་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དང། ཕ་ཡུལ་གཏན་ལོག་བས་པ་ཡིན་ན།
དམིགས་བསལ་གི་གོ་སྐབས་སོད་རྒྱུ། ཕི་ལ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བས་པའི་དུས་ཆེན་ལྟ་བུས་ང་

ཚོ་ལ་དཀའ་སྡུག་ཚད་ལས་འདས་པ་མྱངས་པའི་སྐབས་སུ་དུས་སྟོན་དེ་ཚོ་ལ་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ ། ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་
འཁྲུག་རྒྱུའི་གཞི་ཞིག་ཆགས་རྒྱུའི་སིད་ བྱུས་མང་པོ་ཞིག་སེལ་ཡོང་དུས། ཡང་ང་ཚོའི་སིད་ཇུས་དེའང་རྒྱ་མི་མམ་དུ་

འབེལ་བ་བཟོ་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་མི་མམ་དུ་ང་ཚོའི་སིད་བྱུས་དང་ལངས་ཕོགས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་དགོས་པ།
གོགས་པོ་སིག་དགོས་པ་དེ་དག་རེད། ང་རང་ཚོའི་སིད་བྱུས་ལངས་ཕོགས་དེ་དང་རྒྱ་མིའི་སིད་བྱུས་སེལ་སྟངས་དེའི་སྐོར་
སོན་མ་ནས་གོས་ཚོགས་སུ་ཞུས་མྱོང་ཡོད། དབེ་བ་ཕེས་ཏེ་མང་ཚོགས་ལ་ལམ་སྟོན་གསལ་པོའ ་ི ཐོག་ནས་འབེལ་བ་བེད་

ལུགས་བེད་སྟངས། རྒྱ་མི་མམ་དུ་འབེལ་བ་བཟོས་པ་ཡིན་ནའང་བཟོ་ལུགས་བཟོ་སྟངས། དེ་ཚོ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ནང་
ཁུལ་ལ་འཁྲུག་རྒྱུའི་གཞིར་མི་འགོ་བའི་ཐོག་ནས། རྒྱ་མིས་སིད་ཇུས་དེ་འད་ཞིག་སེལ་བའི་རྒྱབ་ལོངས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་དེ་
ག་རེ་ཡིན་པ། ཅི་སྟེ་རྒྱ་མི་མམ་དུ་འབེལ་བ་བཟོ་དགོས་པ་ཡིན་ནའང་། རྒྱ་མི་ཡིས་ང་ཚོ་བོད་ཀི་ཐོག་ལ་སྡུག་སོང་ མནར་
གཅོད་གཏོང་རྒྱུའི་དུས་ཆེན་གི་ིན་མོ་ལྟ་བུ་དགའ་སྟོན་གི་གསོལ་ཚིགས་ལྟ་བུར་ཕེབས་པ་མིན་པར། ང་རང་ཚོའི་ལངས་
ཕོགས་དང་སིད་ཇུས་གང་འད་ཡིན་པ་ཁོ་རང་ཚོར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཐུབ་དགོས་པ་དང་།

དེ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་

དགོས་དུས་ང་ཚོས་རྒྱ་མི་དེ་ཚོའི་རྒྱབ་ལོངས་ག་རེ་ཡིན་པ་དང་། གསང་མྱུལ་ཡིན་མིན། རྒྱ་མིའི་ལས་བེད་པ་ཡིན་མིན།
འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་ཁུངས་ཡིན་མིན་གང་ཡང་ཤེས་ ཀི་མ་རེད། དེར་བརེན་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་གསལ་ཁ་ཞིག་མ་

བཟོས་པ་ཡིན་ན། ནང་ཁུལ་ལ་ཁོད་ཚོ་རྒྱ་མི་མམ་དུ་འབེལ་བ་བཟོ་ཆོག་པར་ང་ཚོ་མི་ཆོག་པ་ག་རེ་རེད་ཅེས་གནས་ཚུལ་
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འད་མི་འད་ཞིག་ཡོང་བསད་དུས ། ནང་ཁུལ་ལ་འཁྲུག་རྒྱུའི་གཞི་མི་ཆགས་རྒྱུ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་
གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ངས་དང་པོ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གིས་པ་དེ་ཀྲུང་གོ་བོད་ལོངས་འཕེལ་རྒྱས་གེང་སྟེགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་དེ་རེད། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཀིས་

གསུངས་སོང་། ཚོགས་འདུ་དེའི་ནང་ལ་ཐུན་མོང་ལྷ་སའི་ངོས་འཛིན་ཟེར་ནས་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅིག་ཁོ་རང་ཚོས་གསལ་

བསགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། གསལ་བསགས་དེའི་ནང་ལ་ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་མང་གཙོའི་དུས་ཆེན་གི་

བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་ནང་ལ་ཏོག་ཙམ་ཐོན་གི་ཡོད་ པ་རེད། ཡིན་ནའང་དོན་ཚན་རེ་རེ་བས་ན ས་དོན་ཚན་དང་པོའ ་ི
ནང་ལ་ག་རེ་འདུག གིས་པའི་ནང་ལ་ག་རེ་འདུག གསུམ་པའི་ནང་ལ་ག་རེ་འདུག བཞི་པའི་ནང་ལ་ག་རེ་འདུག ལྔ་པའི་
ནང་ལ་ག་རེ་འདུག དྲུག་པའི་ནང་ལ་ག་རེ་འདུག བདུན་པའི་གནད་དོན་དེ་ག་རེ་རེད་འདུག བརྒྱད་པའི་གནད་དོན་ག་རེ་
རེད་འདུག དེ་རེ་རེ་བས་ནས་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ལ་ག སེད་བཀྲོལ་དང་ང་རང་ཚོས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་དགོས་པ་དེ་འཛིན་

སོང་གི་འགན་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་དན་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ངས་ད་ལྟའི་བར་དུ་དེ་འདའི་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་དེའི་རྒྱུ་མཚན་གི་
འགེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་མཐོང་མ་སོང་། ང་རང་ཚོས་དམྱལ་བ་མི་ཡུལ་དུ་སེབས་པ་ལྟ་བུ་ཟེར་བ་དེ་བོད་ནང་ལ་ཡར་རྒྱས་

འགོ་བསད་ཡོད་པ་དང་ཆོས་ལུགས་དད་པ་རང་མོས་ཡོད་པ། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་སྲུང་སོབ་བས་ཡོད་པ། དེ་
དག་ཡོངས་རོགས་ནམ་རྒྱུན་དང་མི་འད་བར་ཕིའི་མི་མང་པོ་ཞིག་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ་ཁོ་རང་ཚོའི་ཁ་ནས་མར་བཤད་

བཅུག་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ལྷ་ས་ལ་ཚོགས་པ་དེ་ཐེངས་བཞི་པ་དེ་རེད། སོན་མ་ཐེངས་མ་གསུམ་པ་ དེ་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་
འཚོགས་པ་རེད། ད་རེས་བོད་ལ་འཚོགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ལོ་རག་པར་འཚོགས་དགོས་པ་དེ་དེ་རིང་གི་དོན་
ཚན་བརྒྱད་པ་དེ་རེད། དོན་དག་སྙིང་པོ་དེ་ར་རམ་ས་ལ་ན་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་གཞུང་དང་ཏཱ་ལའི་ཁ་བལ་རིང་

ལུགས་ཀིས་བོད་སྐོར་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབས་བསད་པ་དེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཕོགས་ལྷུང་དང་ཚོད་དཔག་ཙམ་ ལས་
བདེན་པ་མིན་པ་ང་ཚོ་དངོས་སུ་བོད་ནང་ལ་ཕིན་ཏེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དེ་བཤད་བསད་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་ཕི་རྒྱལ་མིའི་ཁ་
ནས་བཤད་བཅུག་གི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོའི་བཤད་པ་སག་རྫུན་རེད། དིལ་བསགས་དེ་ཚོ་ལ་འཛམ་བུ་གིང་གིས་ཡིད་

ཆེས་གནང་གི་མ་རེད། མགོ་སྐོར་གཏོང་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་ཅེས་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་དུ་དེ་འད་བཤད་ཆོག་གི་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་
འད་ཡིན་ས་རེད་བསམས་ནས་ཡིད་ཆེས་མཁན་ག་ཚོད་ཅིག་འདུག ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག དེ་ལ་དཔག་པའི་ང་རང་

ཚོ་འཛིན་སོང་ངོས་ནས་ལན་འདེབས་ཚོགས་ཆུང་ཡིན་ནའང་འད། སིད་ཇུས་མས་ཞིབ་ཁང་ཡིན་ན འང་འད། མས་ཞིབ་
ཀི་ཐོག་ནས་རེ་རེ་བཞིན་ལན་འདེབས་གང་འད་བརྒྱབ་དགོས་ས་རེད། དེ་བཞིན་དུ་ཕི་དིལ་རྒྱ་ཡིག་སེ་ཚན་གི་ངོས་ནས་རྒྱ་
ཡིག་གི་ཐོག་ནས་གང་འད་བས་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་དགོས་ས་རེད། རྒྱ་ཡི་སི་ཚོགས་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་
ལས་དོན་རེ་རེ་བཞིན་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས།

རྒྱ་ནག་གི་བོད་ཐོག་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་ལ་དཔག་པའི་བེད་

དགོས་པ་ཁོ་རང་ཚོས་མི་རྒྱུ་དང་དཔལ་འབོར་ གི་འགོ་གོན་ཤུགས་ཆེ་ ཞིག་བཏང་སྟེ་བས་ཡོང་དུས ། ང་ཚོས་དོན་ཚན་རེ་
རེ་བས་ཏེ་ཚང་མ་གཅིག་ལ་སྤུངས་བསད་པ་མིན་པར་དོན་ཚན་རེ་རེ་བས་ནས་ལག་ལེན་བས་ཏེ་ལས་ཀ་བེད་དགོས་པ་དེ་
ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའི་དོན་ཚན་གིས་པ་དེ་ངས་འདི་འད་ཞིག་ཞུ་
འདོད་བྱུང་སོང་།

དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེ་ད་ལོ་ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༥ ིན་བོད་ནང་དུ་ཁ་ གཏད་རོགས་སོར་གི་སིད་བྱུས་སེལ་ཏེ་ལོ་

༢༠ འཁོར་བའི་བརན་འཕྲིན་ཁ་པར་གི་ཚོགས་འདུ་ཟེར་བ་དེ་པི་ཅིང་ནས་འཚོགས་ཡོད་པ་རེད།
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ཚོགས་འདུ་དེ་ཡང་ཤི་

ཅིན་ཕེན་འགོ་ཁིད་བས་པའི་རེས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་མཐོ་ཤོས་ཚོའི་བོད་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་ཚོགས་འདུ་ཆེ་ཤོས་དེ་
རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ཚོགས་འདུ་དེ་མ་འཚོགས་པའི་སོན་ལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་ཚོགས་འདུ་དེ འི་ནང་ལ་
བར་ལན་གང་འད་ཞིག་ཡོང་ རྒྱུ་ཡིན་པ། སིད་ཇུས་གང་འད་ཞིག་གཏན་འབེབས་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་མ་འོངས་པར་ཤི་ཅིན་

ཕེན་གི་སིད་ཇུས་འཕོ་འགྱུར་འགོ་མིན་ལྟ་སའི་གཞི་ཞིག་ཆགས་དགོས་ཀི་འདུག དོ་སྣང་བེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ངས་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བཤད་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཚོགས་འདུ་གོལ། རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སིད་གོས་མོལ་ཁང་གི་

ཚོགས་གཙོ་ཡུས་ཀྲན་ཧིན་གིས་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སོང་བས། ལྷ་ས་ཡན་ལག་གི་ཚོགས་ཁང་བཙུགས། མཚོ་སོན་དང་ཀན་
སུའུ། ཡུན་ནན། ཟི་ཁོན་བོད་ཀི་ས་ཆ་ཡོད་ས་ཚང་མའི་ནང་ལ་ཡན་ལག་གི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས། མཐའ་མ་སིད་ཇུས་

གཏན་འབེབས་དགུ་ཙམ་ཞིག་བས། སིད་བྱུས་དེ་ཚོའི་བར་ལན་ནང་ལ་ག་རེ་བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་དུ་དེའི་སོན་ཙམ་གི་
ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༣ ིན་ལ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་སིད་སི་ཁབ་ཁང་གིས་ཀན་སུའུ་དང་ཟི་ཁོན། ཡུན་ནན་གི་བོད་ཀིས་ཁུལ་ལ་ཁ་

གཏད་རོགས་སོར་གི་ལས་དོན་ཐབས་ལམ་གི་ཡིག་ཆ་དེ་གཏན་འབེབས་བཟོས། དེ་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་ལས་འཆར་སིག་ཡོང་
བའི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཚོས་དེ་ཚོ་ལ་དཔག་པའི་ལས་དོན་ ཅི་ཞིག་བེད་དགོས་པ་དང་ག་རེ་སེལ་དགོས་པ། དེ་ཚོ་ཚང་མ་
ངེས་པར་དུ་ི་མ་རེ་རེ་བཞིན་སྲུང་སྟེ། ཆབ་སིད་ཀི་སབས་བཅོལ་བ་མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་

ནས་གལ་ཆེ། ང་ཚོའི་དོ་སྣང་བེད་ས་ཡོངས་རོགས་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ག་རེ་བེད་
དགོས་ཀི་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་ལ་གང་འད་ཞིག་བེད་ཀི་འདུག འཛུགས་སྐྲུན་གི་ཐོག་ལ་ག་རེ་འགོ་ས་རེད།

ཁབ་བསགས་ཀི་ཐོག་ལ་ལས་དོན་ག ང་འད་ཞིག་སེལ་ས་རེད། དེ་བཞིན་དུ་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ལ་གང་འད་ཡོང་ས་རེད། དེ་
ཚོ་ཚང་མ་ི་མ་རེ་རེ་བཞིན་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་འཛིན་སོང་འོག་ཏུ་ལྷན་ཁང་ཁག་བདུན་ཡོད་པ་རེད། བདུན་གི་ནང་ལ་

ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་དང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས། དེ་བཞིན་དུ་སིད་ཇུས་མས་ཞིབ་ཁང་ཡོད་པ་རེད། སིད་བྱུས་ཀི་ཐོག་ནས་
དེ་ཚོ་ལ་དཔག་པའི་ང་ཚོས་ག་རེ་བེད་དགོས་ཀི་འདུག རྒྱ་མིས་གང་འད་བེད་ས་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་དཔོག་
སྟེ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་ཞིག་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ལས་ཀ་མང་ཆེ་བ་དེ་ས་ཆ་ག་ གེ་མོའ ་ི གཞིས་ཆགས་ཀི་ཁང་པ་ནང་ལ་ཆུ་
ཐིགས་ཐོན་གི་འདུག ག་གེ་མོའ ་ི ལམ་ཁ་ཆད་འདུག་ཟེར་བ་རང་རང་གིས་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཀི་མི་འབུམ་གཅིག་ལྷག་

གི་བདེ་དོན་གཅིག་པུའི་ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་མང་ཆེ་བ་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་བཏང་བསད་པ་ཡིན་ན། བཙན་བོལ་
བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ནང་དུ། ང་ཚོའི་ལས་འགན་ཆེ་བ་གིས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་དང་ཤོས་དེ་བོད་ཀི་བདེན་མཐའ་གསལ་
རྒྱུ་དེ་རེད། གིས་པ་དེ་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བདེ་དོན་ བལྟ་རྒྱུ་དེ་རེད། ང་རང་ཚོའི་ལས་ཀ་ཡོངས་རོགས་ནང་ལ་བཀའ་

ཤག་ཡིན་ནའང་འད། སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཡིན་ནའང་འད། ང་ཚོས་ལྷན་ཚོགས་ག་ཚོད་ཚོགས་པ་ཡིན་ ནའང་འད། སི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་གཟའ་འཁོར་རེ་ལ་ཐེངས་གིས་རེ་ཚོགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།

བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་གཟའ་འཁོར་རེ་ལ་

ཐེངས་གིས་འཚོགས་བསད་པ་ཐོས་ཀི་འདུག ལོ་གསུམ་གི་ནང་ལ་ཐེངས་ིས་བརྒྱ་གསུམ་བརྒྱ་འཚོགས་ཡོད་ཀི་རེད།
དེ་དག་གི་ནང་ལ་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ལ་ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་ཅིག་བཏང་

ཡོད། འཛིན་སོང་དང་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་དེ་འད་རང་རང་གི་སང་ལ་དུས་ཚོད་དེ་འད་ཞིག་བཏང་བ་གལ་ཆེ་མ་རེད་ཅེས་

ཞུས་ཀི་མེད། དོན་ཚན་ག་ཚོད་ཅིག་བཏང་ཡོད་པ་བརྒྱ་ཆར་དཔག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དེ་གཅིག་པུ་
མིན་པར་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ནང་བཞིན་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའི་ང་རང་ཚོས་ག་རེ་བེད་དགོས་ས་རེད།

ཆབ་སིད་ཀི་སིད་ བྱུས་གང་འད་ཞིག་ཟིན་དགོས་ས་རེད། ང་ཚོ འི་ངོས་ནས་གཏན་འབེབས་གང་འད་ཞིག་བཟོ་དགོས་ས་
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རེད། མང་ཚོགས་ལ་ལངས་ཕོགས་གང་འད་ཞིག་སྟོན་དགོས་ས་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོས་བགོ་གེང་བས། བསམ་
ཚུལ་བསྡུ། རྣམ་དཔྱོད་བཏང་། ང་རང་ཚོས་ག་རེ་ག་རེ་བེད་ཀི་འདུག དུས་ཚོད་ག་ཚོད་ཅིག་བཏང་འདུག བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་
ཅིག་བཏང་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་བསར་ཞིབ་བེད་དགོས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་དན་གི་འདུག ང་རང་ཡང་སི་འཐུས་རྒྱུན་

ལས་ལ་བསད་མྱོང་། དུས་ཚོད་མང་ཆེ་བ་དེ་གཅིག་གིས་ཡི་གེ་ཞིག་བཏང་། གིས་ཀིས་ཡི་གེ་ཞིག་བཏང་། གཅིག་གིས་
གཅིག་དང་པོ་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་དེ་ཚོ་ལ་ལན་འད་བརྒྱབས་ཏེ་དེ་འད་རང་རང་བས་ཏེ་ལྷག་བསད་པ་ཞིག་རེད། ངས་ནམ་

རྒྱུན་བཤད་བསད་པ་དེ་ང་ཚོ་འདི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་རེད་མ་གཏོགས་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མ་རེད་ཅེས་
ཚིག་དེ་བེད་སོད་བཟོ་བ་ལ་ང ས་ཚོར་བ་ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཐེངས་མང་པོ་ཞུས་མྱོང་། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་སྣང་མེད་ ཐོག ་

ནས་མི་མང་པོས་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཞེས་བཤད་ཀི་འདུག ངས་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བཤད་
པ་དེ་བཙན་བོལ་གི་མི་འབུམ་གཅིག་དང་ཁི་ལྔ་ཡོད་ནའང་འད། འབུམ་གིས་ཡོད་ནའང་གང་ལྟར་དེའི་གཞུང་ཞིག་ཆགས་
འགོ་ཡི་རེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཟེར་བ་དེ་ང་ཚོ་བོད་ཕི་ནང་གིས་ཀི་ཁིམས་མཐུན་གི་གཞུང་ཞིག་ཡིན།

དེ་ཡིན་

དུས་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་ནང་ལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཞེས་བཟོས་ ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས ། བཙན་
བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཞེས་བཟོ་ཡོད་ པ་མ་རེད་ཅེས་ངས་ཐེངས་མང་བཤད་མྱོང་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཁག་ཡོད་ས་མ་

རེད། ངག་ནས་ཤོར་ཏེ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཞེས་བཤད་བསད་དུས ། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་གཅིག་པུ་བེད་ཀི་ཡིན་ནམ། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་ང་ཚོ་བོད་ཕི་ནང་གིས་ཀི་རེ་བ་བཅོལ་ས་

ཡིན་ཞེས་བཤད་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་
ལགས། གསུང་རྒྱུ་མང་ལོས་ཡོད་དམ།) ད་དུང་ཏོག་ཙམ་ལྷག་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ིན་གི་ཐུན་གིས་པ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགོ་བཞིན་པ་དེ་བོད་ནང་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་
གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཀི་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་རེད།
ལགས་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང།

སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་

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

འདིར་བསམ་ཚུལ་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ་ཚིག་ཐལ་དག་པ་དེ་འད་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དགོངས་

འགལ་མེད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྐབས་སྐབས་སུ་ཚོར་བ་འད་སེབས་པའི་སྐབས་སུ་དེ་རིང་ཞོགས་པ་སྐུ་ངོ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་

24

གིས་ཚོགས་འདུ་དབུ་འབེད་ཀི་གསུང་བཤད་ནང་དུ་དེ་འད་གསུངས་སོང།

ཡིན་ནའང་སྐབས་སྐབས་སུ་ཚོར་བ་དེ་འད་

ཡོང་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་ངས་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་འདིར་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་ང་རང་

ཚོས་ངེས་པར་དུ་གཟབ་གཟབ་བས་ནས་ཞུ་དགོས་པ་དང་དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངའི་དོན་ཚན་
གསུམ་པ་དེ་ང་རང་ཚོའི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་ངས་སོན་མ་ནས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་གི་ང་ཚོ་བཙན་

བོལ་བ་ཆགས་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་འཁོར་བ་རེད། བཙན་བོལ་དུ་ལོ་ ༥༠ ལྷག་འཁོར་ནས་ང་རང་ཚོའི་ལས་དོན་མང་ཆེ་བ་
ཞིག་ནུབ་ཕོགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་བལྟས་ཏེ་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་དང་།

བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་འཛུགས་རྒྱུ།

བོད་དོན་དིལ་བསགས་བ་རྒྱུ། ཁབ་བསགས་བེད་རྒྱུ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་གྲུབ་འབས་དཔེ་མི་སིད་པ་ཡག་པོ་ཐོབ་ཡོད་པ་དེ་
འཛམ་བུ་གིང་རྒྱལ་སིས་ང་ཚོ་བོད་ཀི་གནད་དོན་འདི་གསལ་པོ་ཧ་གོ་བ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོར་གྲུབ་འབས་ཆེན་པོ་

ཐོབ་པ་དེ་ངས་ངོས་ལེན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་གི་ཡོད། འོན་ཀང་ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོའི་ལས་དོན་གི་ཁ་ཕོགས་གཙོ་བོ་ བསྐོར་ས་དེ་
རྒྱ་ནག་དང་དེ་བཞིན་རྒྱ་མི་མང་པོ་སོད་ཡུལ་གི་རྒྱའི་སི་ཚོགས་ཐའེ་ཝན། ཧོང་ཀོང་། མའེ་ཀའོ། དེ་བཞིན་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡ་
སོགས་དེའི་ཕོགས་ལ་ཁ་བསྐོར་ནས་འདས་པའི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་རིང་སྒྲུབ་ཕོགས་ལ་དཀའ་ལས་དང་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཁ་

བསྐོར་ནས་ང་རང་ཚོའི་སིད་ཇུས་ག་རེ་ཡིན་ནའང་། དཔེར་ན། དབུ་མའི་ལམ་གི་དགོངས་དོན་ཁབ་བསགས་བས་པ་ཡིན་
ནའང་འད། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་དང་རྒྱའི་སི་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ལ་ཁབ་བསགས་བེད་དགོས་རྒྱུ། དེ་བཞིན་བོད་ཀི་གནད་དོན་

ག་རེ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དེའི་ཐོག་ལ་ཁ་སྐོར་དགོས་རྒྱུ་དེ་ངས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་གི་ཡོད། འདི་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་
ལ་འགོ་དགོས་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོའི་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་དེ་གསལ་པོ་རེད། དབུ་མའི་ལམ་གི་དགོངས་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱ་
ནག་དང་མམ་དུ་གོས་མོལ་གི་ཐོག་ནས་བོད་ཀི་གནད་དོན་སེལ་དགོས་པ་དེའང་རེད།

དེ་བཞིན་བར་ལམ་ཞིག་ནས་

༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་བ་འདི་ཆུང་དུ་ཆུང་དུ་འགོ་ཡི་འདུག ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་ལ་རེ་བ་འདི་བརླགས་མེད་ཅེས་གསུངས་པའི་རེས་སུ་རྒྱ་མི་དམངས་དང་མམ་དུ་འབེལ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་

ཞིག་བེད་དགོས་པ་དང་། ཁོ་རང་ཚོ་དང་མམ་དུ་གོགས་པོ་བསིགས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་པ་དེ་ང་རང་ཚོའི་བོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་གཞུང་གིས་ལས་དོན་བེད་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་ཤིག་ལ་གཏན་འབེབས་བཟོས་ནས་དེའི་ཐོག་ལ་གང་ལ་གང་

འཚམ་ཤིག་འགོ་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རྩ་བ་ིད་ནས་འདང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་
ཡིན་སྟབས་ང་རང་ཚོའི་ལས་དོན་སེལ་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གསུང་ཆོས་དང་

དེའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་མི་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་ཡོང་ཐུབ་ཀི་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་དག་གི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོས་
ཐབས་ཤེས་ཅི་ཞིག་བས་ཡོད། སིད་བྱུས་དེ་དག་ འགྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་དམིགས་བསལ་གི་ཐབས་ཤེས་གང་ཞིག་བཙལ་རྒྱུ་

ཡོད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་ཟེར་ནའང་འད། རྣམ་དཔོད་དེ་ཚོ་བསྡུས་ནས་ག་རེ་བེད་དགོས་ས་རེད། ག་རེ་བས་ཡོད་ པ་
དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་སྤུངས་ནས་ལས་དོན་སེལ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་གི་ཡོད། ངས་སོན་མ་ཚོགས་འདུ་
ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ཞུས་མྱོང་ཡོད། རྒྱ་ཡི་སི་ཚོགས་དང་འབེལ་བ་བཟོ་དགོས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ཡིག་གི་ལས་དོན་དེ་ཤུགས་ཆེ་
རུ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་སིད་བྱུས་མས་ཞིབ་ཁང་དུ་རྒྱ་ཡིག་ཤེས་མཁན་

གཅིག་གིས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། དིལ་བསགས་རྒྱ་ཡིག་སེ་ཚན་ལ་མི་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། ཕི་རྒྱལ་ཁག་གི་རྒྱ་རིགས་ཀི་

འབེལ་མཐུད་པ་མི་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མ་ཕྲན་བུའི་ཁ་ཐོར་ནས་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་
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ནས་ངས་སོན་མ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་དིལ་བསགས་ཀི་རྒྱ་ཡིག་སེ་ཚན་དེ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང།

རྒྱ་

ཡིག་ཤེས་ནས་ལས་ཀ་བས་སོད་མཁན་དེ་དག་ཚང་མ་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས། ལས་ཁུངས་དེའང་དྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་
གི་ལས་ཁུངས་ཤིག་བཙུགས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།

ལས་དོན་དེ་དག་ཀང་ཕི་རྒྱལ་གི་རྒྱ་རིགས་འབེལ་མཐུད་པའི་ལས་ཀ་

ཡོངས་རོགས་ཀང་བ་སྤུ་གནོན་གི་སིག་འཛུགས་ནང་བཞིན་གི་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་འོག་ལ་སེ་ཚན་ཡོད་པ།

དྲུང་ཆེ་

ཡོད་པ། དྲུང་ཆེ་རིམ་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་ཡིག་སེ་ཚན་གི་ཁབ་ཁོངས་ཕི་རྒྱལ་གི་རྒྱ་ཡིག་སེ་ཚན་མམ་དུ་ཁབ་པ། ཕི་རྒྱལ་གི་རྒྱ་
རིགས་འབེལ་མཐུད ་པ། དཔེར་ན། བང་ཨ་རི་ནས་ལས་རིགས་གང་སེལ་དགོས་པ་དེ་རྒྱ་ཡིག་སེ་ཚན་བརྒྱུད་ནས་ཡར་

དྲུང་ཆེ་ལྷན་ཚོགས་དང་བཀའ་བོན་གི་དྲུང་དུ་སེབས། དེ་ནས་ཡར་བཀའ་ཤག་ཏུ་སེབས་ཐུབ་ཆེད་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆེ།

དེ་བཞིན་ཕི་རྒྱལ་གི་འབེལ་མཐུད་པའི་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་འགོ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུས་མྱོང་ཡོད། ཡིན་ནའང་
ད་ལྟའི་ཆར་ཕི་རྒྱལ་རྒྱ་ཡིག་སེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན་དེ་ད་ལྟའང་ཆོད་གན་ཟེར་ནའང་འད། ིན་གའི་ངོ་བོ་རེད། ལས་བེད་
གསར་པ་གིས་མ་གཏོགས་མེད་པ་ཡིན་དུས། ས་དམིགས་དེ་ཚོ་བསྐོངས་ཡོད་མེད་ངས་མི་ཤེས། བསྡུས་ཏེ་ཞུས་ན་རྒྱ་
ཡིག་སེ་ཚན་གི་ངོ་བོ་དེ་རྒྱ་ཡིག་གི་ད་རྒྱ་དེའི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་གཅིག་གིས་ཤིག་འདོན་པ་དེ་ཚོ་བཏོན་ཙམ་ཞིག་མ་

གཏོགས། རྒྱ་གཞུང་དང་རྒྱ་མི་དང་འབེལ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བེད་རྒྱུའི་ལས་ཀ་ལྟ་བུ་བེད་མི་ཐུབ་པ་དང་། ལས་ཀ་བེད་རྒྱུའི་
གཞི་རྒྱ་ཞིག་མེད་པ་དེ་ངས་གསལ་པོ་མཐོང་གི་འདུག དེ་བཞིན་ངས་སོན་མ་དྲུང་ཆེ་རིམ་པར་སར་དགོས་ཞུས་ཡོད་ཀང་།

ད་ལྟ་ང་རང་གི་བསམ་ཚོད་ནང་དུ་གཞན་དག་ཚོས་སྐུལ་སོང་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་ཅི་ཞིག་བཏང་ནའང་ བཏང་། འགེལ་བཤད་
ག་རེ་བརྒྱབ་ནའང་རྒྱོབས། ང་རང་ཚོས་བོད་ཀི་དཀའ་རོག་སེལ་རྒྱུའི་ཁ་གཏད་ས་དང་བེད་ས་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཡིན་དུས།
འདི་རྒྱ་མི་དང་འབེལ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བེད་དགོས་པ་ཡིན་སྟབས།

ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་

གཞུང་འདིའི་ནང་དུ་ད་ལྟ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ལྷན་ཁང་བདུན་ཡོད་པའི་ནང་དུ་བོད་མིའི་བདེ་དོན་དང་འབེལ་བའི་
ལྷན་ཁང་ཇི་ཙམ་འདུག ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བའི་ལྷན་ཁང་ཇི་ཙམ་འདུག རྒྱ་མིའི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའི་ལྷན་ཁང་ལྟ་བུ་

ཞིག་འཛུགས་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་དེ་སེབས་འདུག་དང་མི་འདུག བཙུགས་དགོས་ས་རེད་དང་མ་རེད། དེ་འད་ཡན་ཆོད་ནས་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞིག་ཆབ་སིད་ཀི་དོན་དག་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་དེ་འད་ཆགས་ཀི་འདུག་ཅེས་ངའི་

སེམས་སུ་དེ་འད་ཤར་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་སོ་སོའ ་ི སེམས་སུ་ཡོད་བསད་པ་དེ་ཞུས་བཞག་པ་ཡིན་ན། དཔེར་ན་ང་
རང་ཚོར་ནང་སིད་ལྷན་ཁང་ ། འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁང་ བཅས་བཙན་བྱོལ་ བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་
བོད་མིའི་བདེ་སྡུག་བལྟ་སའི་ལྷན་ཁང་ཆེན་པོ་གསུམ་ དེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་སྐབས་སུ་ནང་སིད་དང་འཕྲོད་བསྟེན་

གིས་ཕན་ཚུན་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་དཔེར་ན། རས་གསོ་ཁང་གི་འཛིན་སོང་སྟངས་འཛིན་དེ་ནང་སིད་ཀིས་བས། ཆུ་དེ་
འཕྲོད་བསྟེན་གིས་བས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། ས་གནས་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཆུ་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བ་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་
ཁང་གིས་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་དེ་ཚོ་བལྟ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དེ།

ནང་སིད་དེ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་རུ་

བཏང་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་གི་སེ་ཚན་དྲུང་ཆེ་རིམ་པ་ཞིག་བཟོས་ན་གང་འད་ཡོད་དམ་བསམ་བསམ་སོ་སོར་བསམ་ཚུལ་དེ་

འད་ཡོང་གི་འདུག དེ་འགིག་དང་མ་འགིག་ཟེར་བ་དང། བདེ་དང་མི་བདེ་ཟེར་བ་འདི་མི་སོ་སོ་སོ་སོས་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་
རེད། འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་རེད། ང་རང་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ལྷན་ཁང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ནའང་རྒྱ་མི་རང་ལ་དམིགས་ནས་རྒྱ་
ནག་གི་སིད་བྱུས་གཏིང་སྟངས། དེ་ལ་ལས་ཀ་བེད་སྟངས། དེ་བཞིན་དམིགས་བསལ་རྒྱ་མི་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་སའི་ལྷོ་
ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་བརྒྱུད་ཀི་ལས་དོན་སེལ་རྒྱུ་དེ་ཚོར་དམིགས་ནས་ལྷན་ཁང་ཡན་ཆད་ནས་གསར་པ་བཙུགས་དགོས་པའི་
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དུས་ཚོད་ལ་སེབས་འདུག་དང་མི་འདུག སིར་ཡོད་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་གཞུང་གི་སོམ་གཞི་དེར་བསར་སིག་ ཅིག་བས་
ནས་ཐབས་བྱུས་རང་བཞིན་གི་འགྱུར་བ་ཞིག་གཏོང་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་སེབས་འདུག་དན་གི་འདུག

དེ་འད་ཡིན་དུས་

ངས་བསམ་ཚུལ་དེ་ཞུས་ན་དན་བྱུང། དེ་ང་ཚོའི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ལ་དམིགས་ཏེ་བསམ་ཚུལ་རང་ཡིན། སོན་མ་ངས་
འདི་ཞུས་སྐབས། ང་རང་ལ་དེ་འད་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང། ཁོ་རང་ཁོ་རང་གཅིག་གཅིག་བེད་འདོད་ པ་དན་ནས་བཤད་

བསད་པ་རེད་ཅེས་ང་རང་ལ་གསུངས་སོང། ཡིན་ནའང་ཁད་པར་རྩ་བ་ནས་མི་འདུག ང་ཚོ་ནང་པ་རེད། མིའི་སྐུལ་སོང་འདི་
ཤོད་དགོས་པ་རེད། ངས་འདིར་ལས་དོན་རང་བསམས་ནས་ང་རང་གིས་དེ་འད་ཞིག་དན་བསད་པ་དེ་ག་རང་ཞུས་པ་ཡིན་

མ་གཏོགས། གཞན་ངས་འགེལ་བཤད་གང་ཡང་ཞུ་དགོས་པ་མི་འདུག དོན་ཚན་བཞི་པ་དེ་ང་ཚོའི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་
དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ། ཁ་སང་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་བསྟི་གནས་ཁང་གིས་ཁབ་བསགས་བས་

པའི་ ༢༠༠༨ ལོར་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཐོག་ཏུ་དག་ཚོན་བེད་སོད་བེད་རྒྱུའི་ཐོག་ང་རང་ཚོར་ཡིག་ཆ་ཐོབ་པ་འདི་རེད། ༢༠༠༨
ལོ་ནས་རྒྱ་མིས་དག་ཚོན་བེད་སོད་བཟོས་ཡོད་པ་ང་རང་ཚོར་པར་དང་བཅས་པ་འཛམ་བུ་གིང་ལ་ཁུངས་སེལ་གསལ་པོ་
སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་རྒྱ་ནག་དབུས་ེན་རོག་ལས་ཁུངས་རེད།

དེ་བཞིན་ཟི་ཁོན་མངའ་སེ་རྔ་ པ་ནས་གསུམ་པའི་བཅུ་དྲུག་

ནས་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད། མི་ ༢༢ དུས་གཅིག་ཏུ་བསད་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང། པར་དང་བཅས་པ་ཡོད་ནའང་ང་

ཚོས་དག་ཚོན་རྩ་བ་ིད་ནས་བེད་སོད་བས་མེད་ཅེས་ཁོ་རང་ཚོས་གསལ་བསགས་བས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་ང་
ཚོས་གཞུང་མང་ཛ་དག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་གནས་ཚུལ་རེ་རེ་བཞིན་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་

ཏུ་ཡིད་ཆེས་བེད་མཁན་དང་དེར་དངོས་གནས་ཀི་ངེས་པ་རེད་མཁན་དེ་ཉུང་ཉུང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་ང་ཚོར་
ཡིག་ཆ་རག་པ་དེ་གསལ་བསགས་མ་བས་པའི་སོན་ཙམ་དུ་སེ་དགེ་འདན་ ཁོག་ཁུལ་དུ་རྒྱ་མིས་མེ་མདའ་ བརྒྱབས་ནས་
བོད་མི་མང་པོ་བསད་པའི་ཛ་དག་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རེད། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་དེང་སང་ལས་འགུལ་གང་ཞིག་

སེལ་གི་འདུག་ཞུས་ན། མཐེ་མོ་གིས་རོང་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་ཞིག་སེལ་གི་ཡོད་པ་རེད། མཐེ་མོ་གིས་བརང་ཟེར་བ་དེ་ང་

ཚོ་བོད་པར་མཚོན་ན། བ་མ་དགེ་བཤེས་སོགས་རྩ་བའི་བ་མ་ཡིན་ན་ཕག་འཚལ་གི་རེད། དེ་མ་གཏོགས་སིར་བཏང་མི་སུ་
འད་ཞིག་ལའང་ཕག་འཚལ་གི་མེད་པ། པུས་མོའ ་ི འོག་ཏུ་གསེར་ཡོད་ཅེས་ཟེར་སོལ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་མིར་ང་

ཚོའི་སེ་དཔོན་དེ་འཛིན་འདུག་ཅེས་མཐེ་མོ་གིས་བརངས་ནས་མར་གོད་གོལ་གཏོང་རོགས་ ཅེས ་ཞུ་བ་འཐེན་སྐབས། མེ་
མདའ་བརྒྱབས་ནས་མི་མང་པོ་བསད་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དག་ཚོན་རྩ་བ་ིད་ནས་བེད་སོད་བས་མེད་ཅེས་
གསལ་བསགས་བས་ཡོད་པ་རེད། གསལ་བསགས་སེལ་བའི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཚོ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་མཁན་གི་བརྒྱུད་

ལམ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཀང་དེར་དོགས་པ་འད་བས་ནས། བེད་སོད་བས་ཡོད་ས་མ་རེད། གང་འད་ཡིན་ནམ་སྙམ་སྟེ་ང་
ཕྲན་བུའི་རླུང་ལངས་སོང་། ༢༠༠༨ ལོར་བེད་སོད་བས་མེད་ཅེས་དེང་སང་ཡིག་ཆ་གསལ་པོ་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་གསོད་སྨས་རང་བཞིན་གི་དག་མཚོན་བེད་སོད་བས་མེད་ཅེས་བཤད་དེ་འགིག་གི་མདེའུ་ཡོད། མདེའུ་དེས་མི་རིལ་
གི་རེད། ཡིན་ནའང་མི་གསོད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ལགས་སམ་ཞ་ིའི་མདེའུ་བེད་སོད་ཀི་མི་ལྔ་དྲུག་བསད་ཡོད་པ་ར་སྤྲོད་

གསལ་པོ་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སག་རྫུན་དེར་མགོ་འཁོར་སོད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་ཚད། ང་རང་ཚོའི་བརྒྱུད་
ལམ་ཁག་གི་ནང་དུའང་དེ་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོའ ་ི གདེང་ཚོད་མེད་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བེད་སོད་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་

ས་མ་རེད་ཅེས་དི་བ་འདོན་མཁན་སེབས་བྱུང། དེ་འད་ཡིན་སྟབས་ང་ཚོས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ག་
དུས་ཡིན་ནའང་སག་རྫུན་རང་རང་བཤད་བསད་པ་དེ། ིས་སྟོང་བརྒྱད་ལོར་ང་ཚོས་ཡིག་ཆ་གསལ་པོ་སྟོན་ཚར་བ་དེས་
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ར་འཕྲོད་བྱུང་ཡོད་ཀང་ ། ང་རང་ཚོའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁ་ཤས་ཀི་ནང་དུ་ད་དུང་དེ་ཚོར་དོགས་པ་ཡོད་པ་དང། ཕ་གིར་བཤད་
བསད་པ་དང་། ཡང་ང་རང་ཚོའི་འབེལ་ཡོད་མཛད་གཙོ་དང་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ནང་དུའང་དེ་ལྟ་བུའི་དོགས་སོང་གནང་

མཁན་ཡོད་པ། ངས་སོན་མ་མང་པོ་ཞུས་མྱོང་ཡོད། དེ་རིང་ཡང་བསར་དུ་ལངས་ཕོགས་བརན་པོ་ཟེར་ནའང་འད། ངོས་
འཛིན་གསལ་པོ་མེད་པར་དེ་ཚོ་ནམ་རྒྱུན་ནས་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པོ་མེད་པ་དང་དོ་སྣང་མེད་པ་དེ་ཚོ་གསལ་པོ་མཚོན་གི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་རིང་ང་ཚོར་དངོས་སུ་ར་འཕྲོད་པའི་ཡིག་ཆ་རག་པ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག

དེ་

བཞིན་ང་རང་ཚོར་ཡིག་ཆ་གང་འད་ཞིག་རག་པ་ཡིན་རུང་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་གཞུང་རང་གིས་གསལ་བསགས་བེད་

དགོས་པ་མེད། གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་གསལ་བསགས་བས་པ་ཡིན་ན་ནུས་ཤུགས་འཐོན་རྒྱུ་དེའང་
མི་འད་བ་ཞིག་འཐོན་རྒྱུ་ཡོད།

དེ་ནས་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་བསྟི་གནས་ཁང་གིས་གསལ་

བསགས་བས་པ་དེས་ང་རང་གིས་ཕར་བལྟས་ན་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་རང་གིས་དིལ་བསགས་བས་པ་ལས་ཤུགས་ཆེ་བ་

ཞིག་བྱུང་སོང་བསམ་པ་ཞིག་བྱུང་། ཡིག་ཆ་སུ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་རག་པ་ཡིན་ནའང་བེད་སོད་བ་རྒྱུ་དེ་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
བརྒྱུད་གསལ་བསགས་བས་པ་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཞེས་འདི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་
ལ་བསོམས་ཤིག་བརྒྱབས་ནས་ཞུས་ན་ཏོག་ཙམ་རིང་དག་སོང། ང་རང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁིད་ཚོའི་བེད་

ལུགས་བེད་སྟངས་ཚང་མ་སྡུག་པ་རང་རང་རེད་ཅེས་བརོད་ན་དེ་འདའང་རེད་མི་འདུག ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་བོད་ལ་ཁ་
གཏད་རོགས་སོར་བས་ནས་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བའི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ལ་དོན་ཚན་དགུ་ཞིག་ཐོན་པའི་ནང་། དོན་ཚན་ད་ལྟ་

བོད་ནང་དུ་རོགས་རམ་བེད་རྒྱུའི་དཔལ་འབོར་སོན་མ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གིས་མང་ཆེ་བ་ལུས་རྩལ་ཁང་ཟེར་བ་དང་ཕིའི་རྣམ་
པ་མཛེས་པོ་སྟོན་སའི་འཛུགས་བསྐྲུན་རང་རང་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་འབོར་ཡོང་གཏོང་གི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་བཅུ་དེ་

ཞིང་འབོག་མི་དམངས་རང་གི་འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ག་རང་གི་ཐོག་ལ་གཏོང་དགོས་པའི་སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་
བཟོས་སོང་ལ། དམིགས་བསལ་དེའི་ནང་དུ་གལ་ཆེ་བ་དོན་ཚན་ལྔ་པ་དེའི་ནང་དུ་བོད་ནང་དུ་འཛུགས་བསྐྲུན་ཅི་འད་ཞིག་

བས་པ་ཡིན་ནའང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབས་དེ་ཨང་དང་པོར་བཞག་ནས། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཨང་དང་པོར་བཞག་པ་དང་

མམ་དུ་ས་གནས་མི་མང་གི་ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤིས་ལ་བརྩི་འཇོག མི་མང་ལ་འཛུགས་བསྐྲུན་བེད་རྒྱུ་དེར་མངོན་འདོད་
ཡོད་དམ་མེད། དོན་ཚན་དང་པོར་བཞག་དགོས་པ། གལ་སིད་མང་ཚོགས་ཀི་མངོན་འདོད་མེད་པ་ཡིན་ན། དཔེར་ན། ང་
ཚོས་ས་གནས་དེའི་ནང་དུ་གཏེར་ཁ་ཞིག་བསོག་འདོན་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། མང་ཚོགས་ཀི་མངོན་འདོད་མེད་པ་
ཡིན་ན། མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་ཚུལ་དེ་མེད་པ་ཡིན་ན། ཁེ་ཕན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་བལྟས་ནས་མི་རིགས་ཀི་མཐུན་སིལ་ལ་
གནོད་རྒྱུ་དང་མཐའ་མཇུག་བོད་བརན་ལྷིང་ལ་གནས་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་ཚོའི་ལས་ཀ་རྩ་བ་ིད་ནས་བེད་མི་ཆོག་ཟེར་བའི་སིད་

བྱུས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཐོན་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ཕི་ནང་བོད་རིགས་ཚང་མས་མཁེན་དགོས་པ་དེ། དེང་

སང་རྒྱ་ནག་གི་བེད་སྟངས་དེ་གཏེར་ཁ་སོག་འདོན་གི་འཛུགས་བསྐྲུན་དང་བོད་མི་མམ་དུ་གདོང་ཐུག་ཞིག་ཡོང་སྐབས་ག་
དུས་ཡིན་ནའང་མེ་མདའ་རྒྱག་ཆོག་ཆོག་དང་དག་གནོན་བེད་ཆོག་ཆོག

དེ་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་དང་འཛུགས་བསྐྲུན་བེད་

མཁན་གི་རྒྱབ་ལ་ལངས་ ཏེ་དག་ཆས་ེན་རོག་པ་སོགས་བེད་སོད་བཏང་སྟེ་མང་ཚོགས་ཀི་མངོན་འདོད་དང་འགལ་བའི་

འཛུགས་སྐྲུན་དང་དག་གནོན་བས་ནས་ད་ཆ་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ནང་དུ་ འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཤུགས་ཆེན་པོ་ཐོན་གི་འདུག དེ་བཞིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་གི་འགོ་འཁིད་བས་ནས་ཟླ་བ་ི་ཤུ་ཙམ་ཞིག་འགོ་བའི་རིང་ལ་བོད་དོན་

དང་འབེལ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁིད་ཆེ་ཤོས་ཡུས་ཀྲིན་ཁིན་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་དུ་ཐེངས་ལྔ་ཙམ་སེབས་པ་དང། རྒྱ་ནག་གི་
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འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་པ་མང་པོ་ཞིག་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕིན་ནས་རོག་ཞིབ་དང་བསར་ཞིབ་ཀི་ལས་རིམ་ཞིག་
འགོ་བཞིན་པ། དེ་བཞིན་རོག་ཞིབ་དང་བསར་ཞིབ་དེ་འད་རིམ་པའི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་འགོ་འཁིད་གསར་པ་ཚོས་

བོད་ཀི་ཐོག་ལ་སིད་བྱུས་འདི་ཡིན་འདི་མིན་གི་གསལ་ཁ་མེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དེའི་ནང་དུ་ང་རང་ཚོས་ཀང་ཞི་ཅིང་ཕིན་རྒྱ་
གར་ནང་དུ་སེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་ཚོས་སེལ་སྟངས་གང་འད་བེད་དགོས་ས་རེད།
ནམ་རྒྱུན་བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སྟོན་གནང་ཕོགས་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ལ་གང་འད་བས་ནས་སེལ་དགོས་ས་རེད།

གནས་ཚང་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་དཀའ་ངལ་མི་འཕྲད་པ། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ནང་དུ་གུ་ཡངས་ལྟ་བུ་དང་ང་ཚོར་ཕྲན་
བུའི་བཟང་ཕོགས་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཞིག མཁེགས་འཛིན་གི་ལངས་ཕོགས་ཟེར་བ་དེ་ཚོར་གོ་

སྐབས་མི་སྤྲད་པར་ང་རང་ཚོས་ལས་འགུལ་དེ་གང་འད་སེལ་དགོས་ས་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མའི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་སིད་བྱུས་
གཏན་འབེབས་ཟེར་ནའང་འད་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ངས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ་དང་འབེལ་
བའི་ཐོག་ལ་ཕྲན་བུའི་བསམ་ཚུལ་རིང་ཙམ་བྱུང་སོང་། ངས་འདིར་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།

སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའི་ཐོག་གི་གཞུང་

འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཨང་ ༣ པ་དང་། གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མམ་བསེད་ཀི་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཨང་ ༥ པ་བཅས་གིས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།

ཐོག་མ་དེར་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་སྐབས་སུ་རེས་དན་ཞུ་དགོས་པ་དེ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་དང་ཚེག་དགུ

གཞིས་ལུས་བོད་མིའི་སྙིང་སྟོབས་དང་སེམས་ཤུགས་ལ་སར་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་འདི་བརྒྱུད་ནས་སྐད་གསང་མཐོན་པོའ ་ི སོ་

ནས་བསགས་བརོད་དང་རེས་དན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞིས་ལུས་བོད་མིས་མྱོང་བཞིན་པའི་དཀའ་སྡུག་དེ་དག་ཚད་མཐོ་པོ་ཡིན་
པ་གང་ཞིག་ལ། ཁོང་ཚོས་ད་ལྟའི་བར་དུ་འགན་འཁི་ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་གཞན་ལ་འཚེ་བ་ཁབ་རྩེ་ཙམ་ཡང་མ་བཙུགས་པར་
མུ་མཐུད་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཁོང་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་ཡོད་པ་རེད། དེར་སར་ཡང་སྙིང་ཁོངས་རུས་པའི་གཏིང་ནས་ཁོང་

ཚོར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། ད་ལྟའི་བོད་

ནང་ལ་མཐོ་དཔོན་པོ་དང་དམའ་སྤྲང་པོ་ཚང་མ་ང་ཚོ་བོད་མི་མགོ་ནག་ཚང་མས་བོད་ནང་དུ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཆགས་
བསད་འདུག ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་འདུག་ཅེས་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། འདི་མངོན་གསལ་དོད་པོའ ་ི ཐོག་ནས་
རེད། ཛ་དག་གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུའི་འོག་ཏུའང་གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚོའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐོག་གཞན་ལ་ཁབ་རྩེ་ཙམ་ཡང་
མ་བཙུགས་པར་དེ་འདའི་ལས་འགུལ་སེལ་བཞིན་པ་དེ་དག་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་གདེང་འཇོག་ངེས་པར་དུ་བེད་དགོས་ཀི་

རེད་བསམ་གི་འདུག གདེང་འཇོག་བེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བོད་དུ་སོན་མ་རང་བཙན་མ་ཤོར་
བའི་སོན་དུ་གི་དང་། སྟ་རེ། མདུང་། མདའ་རྩེ་ཚང་མ་ཡར་འཕར་ནས་དག་ལ་ཕར་རོལ་བས་པའི་ལོ་རྒྱུས་རིང་པོ་ཡོད་པ་
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རེད། ལོ་རྒྱུས་རྔམ་བརིད་ལྡན་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཆར་ག་རེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་
ཡིན་ན། ང་ཚོས་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་གི་གནས་སྟངས་ལ་བརེན་ནས་དབུས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་
ཆེའི་བཀའ་སོབ་ཀི་མཛུབ་སྟོན་འོག་རྒྱ་མི་དང་མམ་དུ་གོས་མཐུན་གི་ལམ་ནས་འགོ་ཡི་ཡིན། ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ངང་
རྒྱ་མིའི་སིད་གཞུང་ལ་ཇི་ཙམ་ཞུས་ནའང་ངོ་གདོང་གཅིག་ལས་མེད་པ་ལྟ་བུ་རེད་དེ། རྒྱ་མི་རིགས་ཚོར་ང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་
ཡོད་ཅེས་མ་འོངས་པར་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ནས་བོད་ལ་འབེལ་མཐུད་ཐོག་ནས་ལམ་ཁ་དེ་འདའི་མཛུབ་སྟོན་འོག་ཏུའང་
གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚོས་དངོས་འབེལ་སྡུག་བསན་ཧང་སང་ཧོན་ཐོར་དེ་འདའི་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོས་ད་ལྟ་རང་ཐག་པ་

གདམས་བས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་དང་ཧང་སང་ཧོན་ཐོར་བེད་པར་བརྩི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞིག་

རེད་ཞུས་ན། ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་ཁབ་ཁོངས་ནང་ེ་དུས་ ༢༠༡༤ ཁོ་ནར་ང་ཚོས་འབོད་བསད་པའི་
ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ཟེར་བའི་ས་ཆ་དེར་ཨུ་རུ་མུ་ཆི་དང། ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཀིས་དག་པོའ ་ི ཐོག་ནས་རྒྱ་མིར་ལན་སོགས་

ནས་ངོ་རོལ་བས་ཏེ་རྒྱ་མིས་དམ་དག་ཤུགས་ཆེན་པོ་བས་པས་མི་ཚད། སེབ་གཅིག་ལ་མི་ ༡༣ ཙམ་དམར་གསོད་བཏང་
སོང། དེས་མ་ཚད་ཁོ་ཚོས་དག་པོའ ་ི ལས་འགུལ་བ་དེ་ཚོ་གལ་ཏེ་ས་ཁུལ་མི་དམངས་ཀི་འཛིན་བཟུང་བས་པ་དང་དེ་ཚོ་

བཀག་བསོམས་བས་པ་སོགས་བེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་སོར་ཁི་ ༡༠༠ ཙམ་གི་མ་རྩ་བཞག་ནས་གལ་ཏེ་སུས་བཟུང་བ་

ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ཁོད་ཚོར་དངུལ་སྤྲོད་ཀི་ཡིན་ཞེས་བ་དགའ་མང་པོ་ཞིག་སྤྲད་ཚར་འདུག བས་ཙང་ཁོང་ཚོའི་མི་རིགས་
ཀི་གནད་དོན་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་འཇིགས་སྐུལ་བ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱ་མིས་མིང་བཏགས་པའི་ཐོག་ནས་ཁོ་ཚོས་

མཚོན་ཆས་ངོ་རོལ་བས་པ་དེས་ད་ལྟ་ཕམ་ེས་ལྟ་བུ། གང་ལྟར་མི་བསད་ར་ སེལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།

ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་བཟོད་བསན་བས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད།

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་

དགོངས་གཞི་དངོས་སུ་སེམས་ཁོངས་རུས་པའི་གཏིང་དུ་ར་ནས་ང་ཚོས་སྡུག་རུས་བརྒྱབས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་མི་གཞན་
ལ་ཁབ་རྩེ་ཙམ་ཞིག་ཀང་མ་བཙུགས་པར་བསད་བསད་ཡོད་པ་རེད། རིན་ཐང་དེ་ང་ཚོས་ཧ་གོ་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་

འདུག བརྒྱུད་ལམ་འདི་ནས་དངོས་གནས་ཚང་མས་ཧ་གོ་དོན་གསལ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག་སྙམ། དུས་མཚུངས་

སུ་ག་རེ་རེད་ཞུས་ན། རྒྱ་ནག་ཁོ་ནར་མཚོན་པ་ཡིན་ནའང་ ༢༠༡༤ ལོར་ཞིང་ཆེན་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རེད། ཀོང་ཏུང། ཧ་ྤུ ཅིན།
ཧི་ནན། ཟི་ཁོན་ཟེར་བ་དེ་འདར་རྒྱ་མིའི་ཁབ་ཁོངས་ཁོ་རང་ཚོའི་མི་ ༢༠༠།༨༠༠།༡༠༠༠།ཟེར་བ་དེ་འད་ཡར་ལངས་བས་

ནས། ཁོ་རང་ཚོས་ངོ་རོལ་རྒྱུན་མཐུད་བས་ནས་འགོ་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་ག་རེ་མཚོན་གི་ཡོད་པ་རེད་
ཟེར་ན། རྒྱ་མིས་བོད་གཅིག་པུར་མི་རིགས་ཀི་གནད་དོན་ཐོག་ནས་ཤོད་ཀིན་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀི་སིད་ཇུས་

ཁོ་ནར་ཁོད་རང་ཚོས་འགིག་གི་མི་འདུག བོད་རྒྱ་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ནས་འབེལ་གཏུག་བ་རྒྱུ་ཡོད་ན་བོས། བེད་རྒྱུ་
མེད་ན་ཁོད་རང་ཚོ་འགིག་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད།

གང་ལྟར་ཡང་དེ་འད་ཞིག་ང་ཚོས་བཤད་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།

ངས་

མཇུག་བསོམས་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞུས་ན། མ་འོངས་པར་སུ་གང་གིས་ཤོད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོས་ཕི་

ནང་གསང་གསུམ་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དེར་བལྟས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ལ་རྒྱ་མི་ཚོར་འབེལ་བ་བས་ནས་ཞི་
བའི་ཐོག་ནས་ཤོད་ཀི་ཡིན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ང་ཚོའི་ནོར་བུ་ཁོང་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་ཁོད་རང་ཚོས་གཅིག་བེད་རྒྱུ་
ཡོད་ན་བོས་མ་གཏོགས། མ་འོངས་པར་སུ་གང་གིས་ཤོད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། འུ་ཐུག་ན་ག་རེ་ཡིན་ནའང་བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱག་གཅིག་མཆོངས་གཅིག་བོད་མི་ས་མི་མགོ་ནག་ས་ཡ་དྲུག་གི་མི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱག་གཅིག་མཆོངས་གཅིག་གི་དུས་སུ་
སེབས་པ་ཡིན་ན་ངེས་པར་དུ་མཆོངས་ཀི་རེད། སེར་ས་ཕོ་མོ་རན་གཞོན་ཚང་མས་མཆོངས་ཀི་རེད། དེར་བརེན་གནས་
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ཚུལ་དེ་དག་ཛ་དག་ཇི་ཙམ་ཡིན་མིན་བརྒྱུད་ལམ་དེ་བརྒྱུད་ནས་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུ་ཡིན།

མཐའ་མཇུག་དེར་ག་རེ་རེད་

ཞུས་པ་ཡིན་ན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་དང་མི་ཕེབས་ཟེར་བ་དེ་བོད་མི་རིགས་གཅིག་པུའི་དོན་དག་མ་རེད།
ཕེབས་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་དུང་ཕྱུར་བཅུ་གསུམ་གི་བརྒྱ་ཆ་མང་ཆེ་བ་དེ་ནང་པ་རེད།

ད་དུང་

ཆོས་ལུགས་གཞན་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁོ་ཚོའི་བསམ་བོའ ་ི སྟོང་ཆ་དེ་མི་ཆོས་རིང་ལུགས་ཀི་ལྟ་བ་དེ་སྟོང་པ་ཧ་ལས་
པ་དེ་རེད། ཁོང་ཚོས་རྒྱུ་ནོར་དཔལ་འབོར་རེས་འབངས་བས་ནས་ལུགས་མཐུན་མེད་པ་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཤིག་

ཆགས་ནས་མི་ཚང་མ་མྱོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་ལ་བརེན་ནས་མི་ཚང་མ་བསམ་བོ་ཀོག་ཀོག་དང་ལུགས་མཐུན་མེད་
པར་གཡོ་སྒྱུ་འཁབ་རྒྱུ་དང་། ཁམ་པ་འཁབ་རྒྱུ་དང་། མ་རབས་འཁབ་རྒྱུ་སོགས་དེ་དག་ལོག་ལོག་སུད་སུད་ངང་ཁོ་ཚོས་

བང་སྟེ་ལུགས་མཐུན་གི་ཐོག་ནས་དང་པོ་དང་བཞག་བདེན་པ་བདེན་ཐུ བ། ཕི་གསལ་ནང་གསལ་དེ་འད་བེད་མི་ཐུབ་པའི་
དཀའ་ངལ་དེ་འད་འཕྲད་བསད་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་མུ་མཐུད་ནས་དེ་འད་བས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་དེ་མ་

འོངས་པར་མུ་མཐུད་གནས་རྒྱུ་དང་ཚོད་དཔག་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། མཇུག་ཏུ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞུས་ན། ང་ཚོའི་དབུས་བོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་སོན་ལ་གསུངས་སོང། དབུས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་འདིར་ས་
བརན་བས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་འདིར་སོད་རྒྱུ་མ་རེད། དམིགས་ཡུལ་ག་རེ་རེད་ཞུས་ན་ཕར་ལོགས་རྒྱུ་དེ་

རེད། ང་ཚོའི་བོད་ཆོས་ལྡན་ཞིང་ཁམས། གངས་ཅན་གི་ལོངས་དེར་ཕར་འགོ་རྒྱུ་རེད། མི་འགོ་རྒྱུའི་འདོད་པ་སུ་ཞིག་ལ་
ཡོད་པ་མ་རེད། འོན་ཀང་ངས་ཤོད་འདོད་པ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ཞུས་ན། ཕར་ཕིན་པ་ཡིན་ནའང་འགོ་ལུགས་རྣམ་པ་བཅོ་བརྒྱད་

ཡོད་པ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མ་འོངས་པར་བོད་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ཕོ་བང་པོ་ཏཱ་ལར་བཞུགས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོ་ཚང་
མ་ཕར་ལོག་དགོས་པ འི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོང་གི་རེད། དེ་འད་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་ཕར་མ་ལོག་པར་འདིར་ག་རེ་

བས་ནས་བསད་དགོས་པ་རེད། མིའི་ལུང་པར་ག་རེ་བ ས་ནས་བསད་དགོས་པ་རེད། ག་རེ་བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། འདིར་
སོད་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་མ་རེད། ང་ཚོས་འདིར་ཡོང་ནས་འཐབ་རྩོད་དེ་དག་བས་ནས་ཕར་ལོག་འགོ་རྒྱུའི་འདོད་པ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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་མམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པའི་
ཐོག་སོན་གེང་དང་གོས་ཆོད་ལས་ལྷག་པ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཀང་། གནད་དོན་དེ་ད་གིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་ནང་ ༢༠༠༨ ལོ་ནས་བཟུང་གོས་ཚོགས་ག་དུས་འགོ་བཙུགས་ཀང་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གོས་འཆར་

ཞིག་འཁེར་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འགོ་འཛུགས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ང་ཚོ་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་དེ་གཅོང་

ཁི་རྨས་མ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་པ་མ་ཟད་བོད་ནང་གི་བཅུད་བོད་མི་རིགས་དེ་ཚོའི་སེམས་ཁམས་ཀང་དེ་ལས་ལྷག་པའི་རྨས་
མ་ཞིག་ཆགས་བཞིན་དུ་སྙིང་སྟོབས་འཕྱུར་བའི་མི་རིགས་ཤིག་གི་བོས་བཏང་དང་ཁོ་ཚོས་བོད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་དུ་སྙིང་
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སྟོབས་ག་ཚོད་གནང་གི་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅིག་གིས་ཤིག་མ་ཞུས་ན་འགིག

ས་མ་སོང་བསམས་ནས་འདིར་

ལངས་པ་ཡིན།

ཐོག་མ་དེར། ང་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཡིན་ནའང་རེད། བོད་མི་སི་བོ་གནམ་བསྟན་སུ་ཡིན་ནའང་འདི་འདའི་མྱ་ངན་

གུས་འདུད་ཀི་གོས་འཆར་ཞིག་འཁེར་རྒྱུའི་འདོད་པ་སུ་གང་ལ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་འཁེར་དགོས་པ་དེ་སུས་

བཟོས་པ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུ་ཁིད་ཚོས་བཟོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེར་བརེན་ང་
ཚོས་འདིར་གདུང་སེམས་མམ་སེད་བེད་པའི་སྐབས་ལ་དངུལ་དངོས་ཀིས་ བསླུས་པའི་བོད་མི་ཉུང་ཤས་ཤིག་གིས་ད་

ལམ་གི་གེང་སྟེགས་བེད་སོད་ཐོག་ནས། ཁོ་ཚོ་ག་དུས་འཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་མྱ་ངན་བེད་མ་ཚར་བར་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་འཆད་ཀི་ཡོད། བོད་མི་རིགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སེམས་དེ་ལ་སྡུག་བསལ་ཞིག་དང་ན་ཟུག་ཅིག་མེད་ནའང་མི་

ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཀང་བཟང་སོད་ཀི་ཐོག་ནས་མི་གཅིག་ལ་གནོད་སོན་དང་དེ་འདའི་རྨས་མ་ཞིག་བྱུང་སོང་ན། ཚོར་བ་
མེད་པའི་ཐོག་ནས་དེ་འད་ཟེར་མཁན་དེ་དཔེ་ཐབས་སོ་པོ་རེད་ཅེས་དེ་རིང་ང་འདིར་ལངས་དགོས་རྒྱུ་གཙོ་བོ་གཅིག་དེ་
ཡིན།

བོད་མི་རིགས་ཀིས་བོས་བཏང་དེ་འད་ཞིག་ལ་སོ་སོ་མི་རིགས་དེའི་ཤ་ཁག་རྒྱུག་བསད་པའི་མི་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་

ཙམ་མེད་མཁན་དེ་ཚོ་བསམ་བོ་ཡག་པོ་གཏོང་དགོས་ཀི་རེད་སེམས་ཀི་འདུག སེམས་ཅན་དུད་འགོ་ཡིན་ནའང་གང་ཆེན་
གཅིག་ལ་མཚོན་ན་དེའི་ནང་གི་གཅིག་ཤི་ན། གང་འད་མྱ་ངན་བེད་ཀི་འདུག་གམ། དེར་བརེན་མི་གཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་

མིས་མི་ལ་སྡུག་བསལ་བྱུང་སྐབས། མྱ་ངན་གུས་འདུད་བ་རྒྱུ་དེ་དགའ་ཞིང་སྤྲོ་ཞིང་བེད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། འོན་ཀང་མི་
རིགས་ཀི་བོས་བཏང་བེད་མཁན་དེ་ཚོར་ང་ཚོས་ཆེ་མཐོང་དང་གདེང་འཇོག ཞུམ་པ་མེད་པའི་སྙིང་སྟོབས་ལ་ང་ཚོས་གུས་

འདུད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོས་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་རིང་ངས་སིངས་ཆ་འདིའི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་གཅིག་འདི་ཞུ་འདོད་བྱུང།
ང་ཚོས་འདིར་མྱ་ངན་གུས་འདུད་བ་དགོས་པ་དེ་བསླུ་ བི ད་བེད་མཁན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་

ཀིས་འཛམ་བུ་གིང་ལ་སག་རྫུན་གཅིག་མཇུག་གིས་མཐུད་བཤད་ནས་རྫུན་ ཕུགས་བརོལ་བ་དེ་དག་འཛམ་གིང་གེང་

སྟེགས་ཐོག་ལ་དེ་འདའི་སག་རྫུན་བཤད་འདུག་ཅེས་འཆད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་དཔེ་མཚོན་བཞག་པ་དེ་ ལྟར་རེད། ང་
ཚོ་ལ་ཡིག་ཆ་གང་རག་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། ད་ལྟ་གང་རག་པ་དེ་ཚོ་བེད་སོད་ཀི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་གང་འད་
སེལ་དགོས་ཀི་འདུག འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་ནང་མའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་རག་ཡོད།
རག་པ་དེ་ང་ཚོས་གང་འད་བས་ནས་བེད་སོད་བེད་ཀི་ཡིན་ནམ།

དེ་ང་རང་ཚོ་རེས་སུ་བཀའ་མོལ་ཡོང་གི་རེད་ སྙམ།

༢༠༠༨ ལོ་ནས་བཟུང་བོད་ལ་གཏོར་རོལ་འབྱུང་སྐབས། རང་སོང་ལོངས་ཀི་འགོ་གཙོ་དེས་གང་བཤད་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན།

དེ་རིང་གི་ལྷ་སའི་དོན་རེན་གཏོར་བཤིག་ལས་འགུལ་དེའི་ནང་ལ། ཁོ་རང་ཚོའི་ཚིག་ད་ལྟ་འདིའི་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེ་ག་རང་
རེད། གསོད་རྨས་རང་བཞིན་ཅན་གི་མཚོན་ཆ་རྩ་བ་ནས་བེད་སོད་བས་མེད་ཅེས་བསར་ནན་ཡང་ནན།

བོད་རང་སོང་

ལོངས་ཀི་འགོ་གཙོས་བཤད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མགིན་ཚབ་པས་ཀང་དེའི་ཐོག་
བསར་ནན་ཡང་ནན་བཤད་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སིར་མགོ་སྐོར་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དངོས་གནས་མིན་པ་དང་ཞི་བའི་མི་

དམངས་ཐོག་ལ་ཁོ་ཚོས་མཚོན་ཆ་སད་ཡོད་པ། བེད་སོད་སད་པ་དེ་ཡང་སིར་བཏང་མ་ཡིན་པ། ཡིག་ཆ་དེ་མར་ཀོག་དུས།
དཔེར་ན། རྒྱ་ནག་དམག་དཔུང་གིས་མཚོན་ཆ་བེད་སོད་བས་སྐབས་ལྷ་སའི་རོ་ཁང་གཅིག་གི་ནང་མིའི་གཟུགས་པོའ ་ི སྟེང་

གི་རྨ་ཁར་ལྟ་སྐབས་མི་རེ་རེའི་གཟུགས་པོའ ་ི སང་ལ་མདེའུ་ཡིས་རྨ་ཁ་བཅུ་བདུན། བཅོ་ལྔ། ཉུང་མཐར་ཡང་བརྒྱད་ཡོད་པ་
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དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསད་ཡོད། དེར་བརེན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་སི་ཚོགས་རིང་ལུགས་
ཀི་ཞིང་ཁམས་ཤིག་བསྐྲུན་ཡོད་ཟེར་གི་ཡོད། ཞིང་ཁམས་དེའི་འོག་ལ་དེ་འདའི་སག་རྫུན་སྦས་བཞག་ཡོད། དེ་རྒྱལ་སིའི་

མང་ཚོགས་ཀིས་མཁེན་དགོས་ཀི་རེད། དེ་མཁེན་པའི་ཐོག་ནས་སོ་སོ་སོའ ་ི ིན་རེ་ིན་རེའི་འཚོ་བ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ་
འོན་ཀང་གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞིན། ང་ཚོ་ཆབ་སིད་ཀི་སབས་བཅོལ་བ་ཞིག་ཆགས་དུས། ཆབ་སིད་ལ་དཔགས་པའི་བོས་
བཏང་དང་ལས་ཀ་ཞིག་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་བ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན།

དེ་ནས་དེའི་གོང་ལ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཚོས་གསུངས་སོང། ལྷ་སའི་ནང་ེ་བའི་ཆར་"བོད་ལོངས་འཕེལ་རྒྱས་

ཀི་གེང་སྟེགས། "ཟེར་བའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་བསྐོངས་ཡོད། ཚོགས་འདུ་དེ་བསྐོངས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་བོད་ལོངས་

འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་ཞབས་འདེགས་སྤུ་ཙམ་མེད། དེའི་རྒྱབ་ལོངས་སམ་ལོག་གི་དམིགས་ཡུལ་གང་རེད་ཅེ་ན། རྒྱལ་
སི་ཁོན་ཡོངས་ལ་སར་ཡང་མགོ་སྐོར་གཏོང་རྒྱུ་དེ་རེད། བོད་དེ་ཡར་རྒྱས་ཡོད། བོད་དེ་ལ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ཧ་ལམ་མ་སོང་ན འང་དངུལ་འབོར་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏང་ནས་ང་ཚོས་ང་རང་ཚོའི་མི་རིགས་ལས་བོད་མི་

རིགས་དེ་རྩ་ཆེ་བར་འཛིན་ཡོད་ཚུལ་གིས་བོད་མི་རིགས་དེ་མགོ་སྐོར་གཏོང་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་པ་རེད། དེར་རྒྱ་གར་ནང་ནས་
གསར་འགོད་པ་ཁག་ཅིག་ཕིན་ཡོད་ལ་ཕི་རྒྱལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་ཀང་ཕིན་ཡོད། མང་པོ་ཞིག་མགོ་བསྐོར་ཐེབས་ནས་ས་
ཡིག་གང་དུ་བརྒྱབ ས་མིན་ཧ་མ་གོ་བར་ཕི་ལ་ཐོན་དུས། གནད་དོན་དེ་འདའི་ཐོག་ལ་ངས་ནམ་ཡང་ས་ཡིག་བརྒྱབ་རྒྱུ་མ་

བྱུང་ཞེས་ཁོ་རང་ཚོ་རང་ནས་ཁ་གག ས་དུས། དེ་ཚོ་ང་ཚོས་བེད་སོད་བ་དགོས་ཀི་འདུག དཔེར་ན། ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་ནས་

ཕེབས་པའི་ཆབ་སིད་པ་གཅིག་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་སྐབས། ཁོང་གིས་དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ང་ཚོ་ལ་བཤད་མ་བྱུང་། ང་
ཚོས་དེ་འདའི་ཐོག་ལ་ས་ཡིག་བརྒྱབ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞེས་ར་སྤྲོད་འཕེར་བའི་ཐོག་ནས་གསུངས་ཡོད།

ཡང་དབིན་ལེན ་ནས་

གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་བཅར་འདི་ཞུ་བར་འགོ་དུས། རྩ་བ་ནས་རེད་རྒྱུ་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་དང་། ལན་
བརྒྱབ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་བེད་སོད་ཀི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་ཕོགས་ལ་མཐུན་འགྱུར་འགོ་

རྒྱུར་ཐབས་ལམ་གང་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག བེད་སོད་དེ་དེ་རིང་གོས་ཚོགས་འདིར་གེང་སོང་ཙམ་གི་ཐོག་ནས་གཞག་རྒྱུ་

མ་ཡིན་པར་དེ་ཚོ་ཁེར་ནས་ང་ཚོས་ཕོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་གང་དུ་འགོ་དགོས་ཀི་འདུག་གམ། དཔེར་ན་ེ་ཆར་རང་
ཨ་རི་ལ་འཚོགས་ཡོད། དེང་སང་ཚོགས་འདུ་མང་པོ་འཚོགས་ཡོད། ཚོགས་འདུའི་སྙིང་པོ་དེ་གང་དུ་འབབ་ཀི་ཡོད་མེད་ང་

ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ཐེ་ཚོམ་ཆེན་པོ་ཡོད། གངས་ཀ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་འདུག དང་པོ་འཚོགས་པ་རེད། གིས་པ།
གསུམ་པ། བཞི་པ་འཚོགས་པ་རེད་ཟེར་གི་འདུག་ལ་དེང་སང་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཀང་མང་པོ་སེལ་གི་འདུག

མང་པོ་སེལ་བར་བརེན་སིར་བེད་སྟངས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀི་རེད། གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཟེར་དུས་མི་ཚོ་ཧང་སང་སྣང་
དང་གང་ཞིག་ཡོད་དམ་སྙམ་པའི་སུ་གང་གིས་རེ་བ་བེད་ཀི་མི་འདུག སིར་བཏང་གཅིག་ཡིན་གི་རེད་སྙམ་ཡོད། དེར་བརེན་
གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡིན་པ ར་བརེན་གནད་འགག་དེ་ལ་དཔགས་པའི་གནང་སྟངས་དེ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀི་མིན་ནམ་

བསམས་པའི་རྨོངས་པའི་རྨོངས་ཚུལ་རེད། ཚོགས་འདུ་དེ་ཚོ་གངས་ཀ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དེ་ཚོའི་སྙིང་པོ་ མཐོང ་རྒྱུ་ཡོད་པ་
ཞིག་དགོས་ཀི་འདུག

"ཐུན་མོང་གི་གེང་སྟེགས་འཚོལ་བ།"ཞེས་པ་དེའི་ནང་རྒྱ་མི་རིགས་ཚོས་ཤ་ཚའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ལ་ཁོ་རང་ཚོའི་

སེམས་གཏིང་གི་རེ་བ་དེ་དང་སེམས་གཏིང་གི་ནུས་པ་དེ་སྤུངས་སྐབས། དེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་གང་འད་ཡ་བྱེད་དགོས་ཀི་འདུག་
གམ། ཡ་བྱ་སྐབས་འཛིན་སོང་དང་གོས་ཚོགས་གིས་དེ་སུ་སོན་ལ་ཐོན་ཐུབ་ཀི་འདུག སུས་སོན་ལ་ཁེ་བཟང་འད་པོ་ཟ་
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ཐུབ་ཀི་འདུག་ལྟ་བུའི་འགན་བསྡུར་བེད་ཀི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་མ་ཡིན་པ། ང་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། དེ་འདའི་མཐོང་ཚུལ་ཡོད་མཁན་
ཞིག་ཡིན། དེ་གལ་ཆེན་པོ་མ་རེད་ སྙམ། གིས་ཀ་མམ་རུབ་ཀི་འཛིན་སོང་ཐོག་ནས་ག་རེ་གནང་ཐུབ་ཀི་འདུག གོས་

ཚོགས་ཀི་ཐོག་ནས་གང་གནང་ཐུབ་ཀི་འདུག གོ་བསྡུར་དང་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དེ་ཚོ་ལ་ཡ་ ལན་གནང་
དགོས་ཀི་འདུག ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་ཀི་འདུག དེ་མིན་ན་དེ་རིང་ང་ཚོས་འདིར་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོས་གདུང་སེམས་

མམ་སེད་ཀི་གོས་འཆར་ཞེས་ཤོག་བུའི་སང་རིག་པོ་ཞིག་བསྣམས། མཐའ་མའི་འབབ་ས་དེ་ལ་ཡང་དུ་ཡང་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཞིག
མ་འོངས་པར་དེའི་ཐོག་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡང་ཆོ་འདུག་གམ་སྙམ་པའི་ེན་ཁ་ཞིག་སེབས་མི་སིད་པ་རེད་མི་འདུག

དེར་

བརེན་དེ་རིང་ངས་ཞུ་དོན་གཙོ་བོ་དེ་གདུང་སེམས་མམ་སེད་དེའི་ནང་མིང་ཡོད་པ་རེད། མ་ཚུད་པ་རེད། བརླགས་པ་རེད།
ཡོངས་རོགས་ལ་སྙིང་དབུས་ནས་གུས་འདུད་དང་བཅས་ཁེད་ཚོའི་ཆོད་སེམས་དང་བོས་བཏང་དེ་ང་ཚོས་ནམ་ཡང་བརེད་
ཀི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

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 ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པའི་སྟེང་ལ་སོ་སོའ ་ི བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དང་པོ་དེ་
ལ་ལྷ་ས་གོང་ཁེར་ེན་རོག་ེས་དོན་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་གསལ་བཤད་ཡིག་ཆ་ཟེར་བ་དེ་བོད་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་
མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་ལག་སོན་བྱུང་འདུག འདི་འདའི་བདེན་དཔང་ཁུངས་བཙན་དཔང་རགས་ཤིག་རག་
ཡོད་པ་འདིའི་ཐོག་སོ་སོས་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་ན། སིར་བཏང་རྒྱ་ནག་གིས་ལས་ཀ་གང་འད་ཞིག་བས་ཀང་ཧ་ཅང་
གི་གསང་བ་དང་སྦས་སྐུང་།

མི་མངོན་པ་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་སང་ནས་བོད་མི་རིགས་དམར་གསོད་ཡིན་ནའང་

རེད། དག་གནོན་ཡིན་ནའང་རེད། བཙོན་འཇུག་ཡིན་ནའང་རེད། གཅར་རྡུང་ཡིན་ནའང་རེད་ཚང་མ་ཕི་ཚུལ་ནས་མི་མཐོང་

བ་དང་མི་གོ་བའི་ཐབས་ཤེས་སོན་དུ་བཏང་ནས། རེས་ལ་ལག་བསྟར་གི་ལས་ཀ་བེད་ཀི་ཡོད། དཔེར་ན། ད་ལྟའི་སྙན་ཐོ་
འདི་ཡང་ ༢༠༠༨ ལོའ ་ི གནས་སྟངས་རེད། ༢༠༠༨ ལོའ ་ི བོད་ནང་ཞི་བའི་ངོ་རོལ་ཆེན་པོ་བོད་ས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ནས་

ིན་བརྒྱ་དུས་གཅིག་ལ་སེལ་བ་རེད། གང་འད་བས་ནས་སེལ་བ་རེད་ཅེ་ན། ཞི་བ་རང་གི་ཐོག་ནས། ཞི་བ་རང་གི་བེད་ལས་
དང་རྣམ་པ་ཆ་ཚང་ཚང་བའི་སང་ནས་སེལ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སྐབས་དེའི་ལྷ་སའི་ཞི་བའི་ངོ་རོལ་དེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་
དག་པོའ ་ི ངོ་བོའ ་ི ཐོག་བསྒྱུར་བ་རེད། དཔེར་ན། ལྷ་ས་གོང་ཁེར་གི་ལམ་ཀ་སང་ལམ་ཁུག་ཀོག་དེ་ཚོ་ལ་རླངས་འཁོར་གི་

འགིག་གི་འཁོར་ལོ་རིང་པ་དེ་ཚོ་ཕུང་པོ་སྤུངས་ནས་མེར་སེག་བཏང་བ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་མི་ཞི་བའི་ངོ་རོལ་བ་ལག་ཏུ་ཁ་
བཏགས་བཟུང་མཁན་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་བར་མཚམས་ཤིག་ནས་གི་དང་མཚོན་ཆ་ཐོགས་པའི་མི་བསེབས་པ། དེ་བཞིན་བར་
ཞིག་ནས་ཚོང་ཁང་དང་དངུལ་ཁང་ལ་སོགས་པའི་སོ་གཏོར་བ་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག་མངོན་ཡོད།

དེའི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་སིག་འཛུགས་ཀི་མི་སྣ་གསབ་བཞུགས་བས་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་

སང་ནས་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད། དགུ་པ། བཅུ་པ་ནས་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པ་དྲུག་པ འི་བར་དུ་འགོ་བཅུག་པ་རེད། མཐའ་དོན་
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དག་པོ་རེད། འཇིགས་སྐུལ་བ་རེད་ཟེར་ནས་མེ་མདའ་བརྒྱབས་པ་རེད། ང་རང་ཚོ་བོད་པ་རང་གི་མིས་མཐོང་ཡོད། གནས་
སྟངས་ཆ་ཚང་མྱངས་ཤིང་མཐོང་ནས་ཕིས་སུ་སབས་བཅོལ་དུ་ཐར་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།

དེ་དག་རེ་རེས་བདེན་དཔང་

ཁུངས་སེལ་ནང་ལ་མེ་མདའ་བརྒྱབས་པ་རེད། མི་མང་པོ་བསད་པ་རེད། གངས་ཀ་ལོན་གི་མི་འདུག མི་བཅུ། བཅོ་ལྔ། ི་
ཤུ། སུམ་ཅུ་དེ་འད་མ་རེད་སྟོང་ཕྲག་བརལ་མེད་ནའང་བརྒྱ་ཕྲག་བརལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འཆད་ཀི་ཡོད།

སྦག་སྦག་མེ་

མདའ་ཁང་མདའ་ཟེར་བ་དེ་བརྒྱབ ས་པ་རེད་ཟེར། དེང་སྐབས་ཡིག་ཆ་དེ་ང་རང་ཚོའི་བདེན་དཔང་ཁུངས་སེལ་བ་རྒྱུའི་

དཔང་རགས་གཙོ་བོ་ཞིག་རེད། འདི་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག སོན་ནས་ཡོད་པའི་ང་རང་ཚོའི་དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་
དེ་ཚོའི་རྒྱབ་གེར་འཐོལ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། འདི་ངེས་པར་དུ་བེད་སོད་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་

སྡུག་རྩུབ་ཅན་གི་སིད་ཇུས་ཀི་ངོ་བོ་དང་རྣམ་པ། བེད་ལས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་དམར་རེན་གིས་ཕིར་གདོན་དགོས་པ་དེ་ང་རང་
ཚོའི་འགན་དབང་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་སང་འཐུས་མ་ཤོར་བའི་ཐོག་ནས་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པོ་མཐོང་སོང། དེ་གཅིག་ཡིན།

གིས་པ་དེ་བོད་མི་ཁི་ཚོ་ ༢༠ འཚོ་གནས་ལ་དོ་འཁུར་ཟེར་བ་དེ་རེད། ེ་བའི་ཆར་འདི་འདའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ས་

བསགས་གནམ་བསགས་ཀིས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་ལོངས་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པོ་རེད། ཡིག་ཆ་འདིར་དབེ་ཞིབ་བས་ན།

ང་རང་ཡིན་ན་བསམ་ཚུལ་ཕོགས་གིས་ནས་བཤད་འདོད་བྱུང་སོང། དང་པོ་གང་རེད་ཅེ་ན། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་
འདིས་བཙན་བོལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཇག་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་དང་ཁབ་བསགས་བས་ནས་རྒྱ་
རིགས་ཐེ་བའི་འཛམ་གིང་མི་དམངས་ལ་ཇག་པ་རེད་ལབ་ཡོད། ཇག་པ་དེ་ཚོ་ཚུར་འགུག་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། ཇག་པ་དེ་ཚོ་
བོད་ནང་ལ་མར་ཡོང་འཇུག་གི་ཡིན་ཞེས་ཁོ་ཚོས་འཆད་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད།

ཇག་པ་མིན་པའི་ངོ་བོ་ཞིག་ལ་བསྒྱུར་

དགོས། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་སང་ནས་ཇག་པ་མ་རེད། མས་ཆུང་རེད། སོ་པོ་རེད ། ཁོ་ཚོ་མར་ཡོང་འཇུག་གི་
ཡིན་ཟེར་བ་འད་པོ་གནས་སྟངས་གཞན་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་དེ་འད་རེད། ཁ་སང་དེ་རིང་གི་དོན་དངོས་ཀི་གནས་
སྟངས་ལ་གཞིགས་ན་དེ་འད་ཡིན་ས་མ་རེད། གང་རེད་ཅེ་ན། བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་འདི་འཇའ་བཞིན་ཡལ་འགོ་བ་ཞིག
རིམ་པས་རིམ་པས་མས་རྒུད་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་ཞིག སེར་ཁ་ཤས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཁོ་ན་དོན་དུ་གེར་བའི་མི་ཚང་རེ་གིས་

ཤིག་ཡིན་པ་རེད་མ་གཏོགས། བོད་མི་སི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་རོགས་ཀི་འཐུས་ཚབ་མཚོན་པའི་གཞུང་སིག་འཛུགས་

ཤིག་མ་རེད་ཅེས་པའི་ཁབ་བསགས་ཤིག་འགོ་ཡི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། དཔེར་ན་བོད་ནས་ཡར་ཡོང་བ་རེད།
དེ་བཞིན་ང་རང་ཚོ་སི་ཚོགས་ཀི་སིངས་ཆ་ཆེ་ཆུང་འད་མིན་སྣ་ཚོགས། ལྷག་པར་དུ་མི་དམངས་རང་བཞིན་གི་སོབ་གྲྭ་ལ་
སོགས་པ་འདི་འདའི་ནང་ལ་གསབ་བཞུགས་བས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ལས་ཀ་དོན་དུ་གེར་མཁན་མི་དེ་ཚོས་ནང་ཁུལ་ལ་

དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབས་ནས། གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔལ་འབོར་སང་ནས་སོ་པོ་ཡིན་པ། བསམ་བོའ ་ི སང་ནས་རེས་ལུས་
ཡིན་པ། གསར་འབོར་ལ་མི་དགའ་བ། སྡུག་རྩུབ་ཡོད་པ་དེ་འདའི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཁ་གཏད་ས་དེ་

བོད་ནང་གི་བོད་མི་དེ་ཚོ་ལ་གཏད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ངས་བརྒྱུད་ལམ་འདི་བརྒྱུད་ནས་གང་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞེ་ན། བོད་
ནང་གི་བོད་མི་དེ་ཚོས་སོ་སོའ ་ི མི་རིགས། སོ་སོའ ་ི མི་རིགས་འདིའི་བདེ་སྡུག་དཀའ་ངལ་ལ་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་རིང་རྒྱ་ནག་

གི་མེ་མདའི་འོག་མགོ་བསྒུར་མྱོང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་བསྒུར་མེད། མ་འོངས་པར་ཡིན་ནའང་བསྒུར་སིད་ཀི་མ་
རེད། དེ་བཞིན་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་འདི་ཡང་ལོ་གསར་རིང་གི་ཁད་པར་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས་རི་ཆུ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་

གོམ་པ་བརྒྱབས་ནས་སོ་སོའ ་ི ཕ་མ་དང་གེན་ེ། དེ་བཞིན་མི་རིགས་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ཏེ་བོས་བཏང་ཆེན་པོ་དང་སོབས་པ་
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ཆེན་པོ། འདི་འད་ཞིག་གི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་མིའི་ལུང་པར་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་རིང་གནས་ཆགས་ནས་བསད་པ་རེད།
གཅིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ང་བཅུ་ང་གངས་ལ་ས་འདིར་བསེབས་དུས། ས་དང་གནམ་མ་གཏོགས་ངོ་ཤེས་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་འདའི་
མས་ཆུང་གི་སིག་འཛུགས་ཤིག་ད་ལྟའི་ཆར་གོམ་པ་རིམ་བརྒྱུད་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དུ་སོང་ནས་འཛམ་བུ་
གིང་ལ་མིང་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། འདི་འཇའ་བཞིན་ཡལ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད།

ཁོ་རང་ཚོས་བོད་མི་ཟེར་བ་ཁི་ཚོ་ ༢༠ ལ་བདག་པོ་རྒྱག་གི་ཡིན་ཟེར་ བ་ཁི་ཚོ་ ༢༠ དེ་སོ་པོ་རེད། ཅི་གང་ཡང་

མི་འཇོན་པ་ཞིག་རེད་ཟེར་གི་ཡོད། རེད། ཁི་ཚོ་ ༢༠ ལ་ཆེས་ཉུང་མཐར་ཡང་གོགས་པོ་ཁི་ཚོ་ ༢༠ ཡོད་སིད་པ་རེད། ཁི་
ཚོ་ ༢༠ ལ་ཆེས་ཉུང་མཐར་ཡང་བུ་ཕྲུག་ཁི་ཚོ་ ༢༠ ཡོད་སིད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཁི་ཚོ་ ༢༠ ལ་བོད་མི་རིགས་ལ་རྒྱབ་སོར་

དང་གདེང་འཇོག གདུང་སེམས་མམ་སེད་བེད་མཁན་གི་ཚོགས་སེ་ཁི་ཚོ་ ༢༠ ཡོད་སིད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་ན་ཁི་ཚོ་ག་
ཚོད་བརལ་སོང་ངམ། འཇའ་ནང་བཞིན་ཡལ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོ་ཡིན་ནའང་ཧ་གོ་དགོས་པ་ཞིག་རེད།
ད་ལྟའི་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་དེ་ལྷག་པར་དུ་དེ་རིང་གི་ཚོགས་འདུ་ར་བ་འདིའི་སིངས་ཆ་ཡིན་ནའང་བོད་ནས་གསར་དུ་

འབོར་བ་དང་སོན་དུ་འབོར་བ་བརྒྱ་ཆ་བགོས་པ་ཡིན་ནའང་གསར་འབོར་དེ་ཚོ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཆགས་ཡོད། འདི་མི་ཚང་

སེར་གཅིག་གིས་ཤིག་དང་བཙན་པོ་དབང་ཡོད་བེད་མཁན་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་དབང་འོག་ཏུ་སོང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདའི་
གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། འདི་བོད་མི་རིགས་ཀི་རྩ་དོན། བོད་མི་རིགས་ཀིས་ཁ་སང་དེ་རིང་མྱངས་དང་མྱོང་
བཞིན་པའི་སྡུག་ངལ་དེ་བཟློག་ཐབས་བེད་མཁན་དང་རྒྱ་ནག་གི་རྐང་འོག་ནས་བོས་ཐབས་བེད་མཁན།
བསམ་བོ་གཏོང་མཁན་རང་རང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས།

འདིའི་སང་ལ་

བོད་མི་རིགས་ཀི་ཤ་ཟ་མཁན་དང་ཁག་འཐུང་མཁན་

ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་བཞིན་བོད་མི་ཁ་ཤས་རྒྱ་ནག་གི་མགོ་སྐོར་བསླུ་ཁིད་དངུལ་དངོས་ཀི་རེས་སུ་འབངས་ནས་སོ་སོའ ་ི ཕ་མེས་

ཡང་མེས་ཀི་བ་ས་འོག་འཇུག་མཁན་མང་པོ་འབྱུང་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཆ་ཚང་དེ་འད་རེད་ཅེས་ངས་ཟེར་ཐུབ་ཀི་མེད། མི་
ཁ་ཤས་ིན་མ་ི་ཤུ་སུམ་ཅུ་རྐང་པ་བརྒྱབས་ནས་རི་ལམ་རོ་ལམ་མྱུག རྐང་མགོ་ནས་ལྷམ་མགོ་གིས་གསུམ་རོགས་ནས་
ས་ཆ་འདིར་སེབས་ཀི་ཡོད། ཡང་བར་སྐབས་ཤིག་ལ་བོད་ནང་མར་འགོ་མཁན་དེ་འད་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ཁག་ཡོད་པ་མ་
རེད། དིན་ཅན་གི་ཕ་མ་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། སྤུན་ེ་སྤུན་མཆེད་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། འཇིག་རེན་ཁམས་ནང་མ་ཤི་གསོན་བལ་

བས་ནས་བསད་དགོས་ན་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཞིག་རེད། ཐུག་དགོས་ཀི་ཡོད་ཀི་རེད། དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྒྱ་མིའི་ལག་ཆ་མ་
རེད། ཡིན་ནའང་ཁ་ཤས་ཤིག་དེ་འད་རེད། རྒྱུ་འབོར་བ་མཐོང་ན་མིང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། མི་རིགས་དགོས་ཀི་ཡོད་

པ་མ་རེད། གེན་ེ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། མི་དེ་ཚོ་ངོ་ཚ་རྒྱུ་མེད་མཁན་ཟེར་དགོས་པ་རེད་དམ། གང་ལྟར་མིའི་གཤིས་
ཀ་དང་རྒྱུ་སྤུས་མེད་མཁན་དེ་ཚོ་ཁག་གཅིག་གིས་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་འདི་དཀྲུག་དཀྲུག་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་
ཁི་ཚོ་ ༢༠ ནང་འགུག་བ་རྒྱུའི་རྨི་ལམ་དེ་ཡང་བོད་མི་འདི་ཚོ་ས་དཀྲུག་གནམ་དཀྲུག་བས་ནས་གཏོར་གི་ཡིན་ཟེར་གི་ཡོད་
ན་རྨི་ལམ་དེ་སྟོང་པ་རེད། དེ་མིན་ན་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད།

མདོར་ན། ང་ཚོས་ལྷག་པར་དུ་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཙོ་བོ་བས་པའི་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་

ཁག་ལ་གནས་པའི་བོད་མི་ཚོས་རོག་རྩ་གཅིག་སིལ། སེམས་ཤུགས་བརན་པོའ ་ི སང་ནས་ང་རང་ཚོའི་ ལ་རྒྱ་དང་། ང་རང་
ཚོའི་གཟི་བརིད་མས་མི་འཇུག་པར་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརྩོན་བ་དགོས། ང་རང་ཚོ་སིག་འཛུགས་ཀི་འགན་ཁུར་མཁན་
དང་ལས་ཀི་སྣེ་མོ་བ་ཚོས་ཀང་གང་བེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེ་ན། མི་མང་ལ་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
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སྙམ། དཔེར་ན་གསར་འབོར་ཞེས་པ་ཞིག་དང་། རིང་འབོར་ཞེས་པའི་ཁད་པར་ཞིག་འབེད་ཀི་འདུག མི་མང་གི་བསམ་བོའ ་ི
ནང་ལ། དེ་འདའི་ཁད་པར་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་ཕར་ཕོགས་ཀིས་ལག་ཆ་ལ་ལམ་སང་བེད་སོད་བས་ནས་གསར་འབོར་རིང་

འབོར་ཞེས་པའི་དབེ་བ་གསལ་པོ་ཕེས་ཏེ་གསར་དུ་འབོར་བ་དེ་ཚོ་ལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞུང་གིས་བདག་པོ་རྒྱག་
གི་ཡོད་པ་མ་རེད་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ལབ་ཀི་ཡོད། ན་ཚོད་མ་སྨིན་པ་དང་བསམ་བོ་མ་སྨིན་པའི་མི་ཁག་ཅིག་ཁོ་ཚོའི་རེས་
སུ་རྒྱུགས་འགོ་བའི་རྣམ་པ་ཞིག་གསལ་པོ་མཐོང་གི་འདུག དེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སེ་
ཁག་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་བཞིན་ལྷན་ཁང་ཁག་ཡིན་ནའང་རེད། ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་ཟབ་སོང་ངམ་ངོ་སྤྲོད་ཀི་ཚོགས་འདུ་

རབས་དང་རིམ་པ་མང་པོ་འཚོགས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ངོ་སྤྲོད་བ་དགོས་ཀི་འདུག གཞུང་གི་ཕག་ལས་གནང་

སྟངས་དང་རྒྱབ་ལོགས་ཀིས་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་སྟངས་དེ་ཆ་ཚང་ངོ་སྤྲད་ན་ངོ་མ་འཕྲོད་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་ སྙམ། ལྷག་པར་དུ་
སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་འགོ་འཛུགས་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་སོང་།

མཐའ་དོན་བསོམས་བརྒྱབ་ན། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀི་ས་ཆ་བཙན་བཟུང་བས་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཅིག་གི་རིང་ལ་

བོད་མི་རིགས་ལ་གའ་གནོན་དང་སྡུག་རྩུབ་ཀི་བ་སོད་སེལ་བ་དེ་ིན་མ་གཅིག་ཀང་མཚམས་བཞག་མྱོང་ཡོད་པ་མ་རེད།

ད་ལྟའང་འཇོག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་འོངས་པ་ཡང་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ན་བཤད་ཚོད་མ་ཐིགས་པ་ཞིག་རེད། དེར་བརེན་ང་

རང་ཚོ་གཞུང་མང་གིས་ཀ ས་སེར་ཕོ་མོ་དབེར་མེད་ཚང་མ། མི་རེ་ངོ་རེས་འགན་ཁེར་ནས་ཤུགས་བརྒྱབ ས་ཏེ་ང་ཚོའི་
རྩ་དོན་འདི་མཇུག་མཐའ་སོང་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་མཐོང་སོང།

༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ལོ་རེས་མར་དགུང་ལོ་ ༨༠ ཕེབས་ཀི་ཡོད། བོད་ལུགས་ལྟར་ན་ད་ལྟ་ནས་ ༨༠ རེད།

ང་ཚོའི་རེ་བ་ཡག་ཤོས་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་དགོངས་ལ་ཡོད་པ་བོད་གཞུང་
མང་གིས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སིད་བྱུས་ཤིག་གི་སང་ནས་རྒྱ་བོད་གིས་ཕན་གི་ཞི་བའི་འབེལ་མོལ་བརྒྱུད་བོད་ཀི་

གནད་དོན་ཐག་ཆོད་ཡོང་བ་དེ་རེད། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ནང་གདན་འདེན་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་

ཕུགས་འདུན་རེད། ཡིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགུང་ལོའ ་ི བབ་ལ་གཟིགས་དགོས་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། རྒྱ་མིས་སྣ་
ཐག་འད་པོ་བརྒྱབས་ནས་ང་ཚོ་གང་དུ་ཁིད་ཁིད་ཡིན་མིན་དེ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་སོ་སོ་སེར་གི་བསམ་

ཚུལ་ཡིན། ཁ་སང་དེ་རིང་རྒྱ་ནག་གི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་ན་ཚོད་དེ་ཧ་ཅང་བགེས་པོ་ཆགས་
ནས། ཞེ་ས་མ་ཞུས་ན་སིར་བཏང་མི་ཞིག་ལ་ཆ་བཞག་ན་འགུལ་ བསོད་དེ་ཙམ་རྒྱག་མ་ཐུབ་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ་གདན་

འདེན་ཞུ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡོད་འདུག་སྙམ། དེ་མ་གཏོགས་ཁོ་ཚོ་མཁེགས་པོ་བས་ནས་བསད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ང་ཚོས་
ཀང་དེ་ལ་དཔག་པའི་འཆར་གཞི་ཞིག་བསིག ཕག་ལས་གནང། འབད་བརྩོན་བ་དགོས།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས།
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སི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀིས་དགོངས་བཞེས་གནང་བཞིན་པའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་
ཀི་སྐོར་ལ་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདི་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད། རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་ཀང་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་

རེད། ནང་དོན་བེ་བག་གི་བརོད་བ་དང་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོད་པ་ཡོང་སིད་ཀི་རེད་མོད། སི་ཡོངས་ཀི་ཐོག་
ནས་ད་ལྟ་བོད་ནང་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཡོད་བཞིན་པ་དེ་གོས་ཚོགས་ཀིས་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་

རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། བོད་ནང་དུ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་འོག་ཡོད་པའི་
བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཡོད་ཅེས་གསལ་པོ་བས་ནས་གོས་ཚོགས་ནས་རྣམ་པར་
གསལ་དགོས་པ་ཞུ་དགོས་པར་བརེན། དེ་འདའི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདིར་རྒྱབ་སོར་དང་བོད་
ནང་གཞིས་བཞུགས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་སི་དང་ལྷག་པར་དུ་རང་ལུས་མེར་སེག་གི་ནང་ལ་ཞུགས་མཁན་རྣམས་ལ་གུས་

འདུད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ནང་མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་ཆགས་བསད་ཡོད།

གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་རེད། ད་གིན་སོན་དུ་སོང་ཟིན་པའི་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་དེ་ཚོ་བར་སྐབས་ཤིག་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གཅིག་མཚུངས་ཀིས་ཕེབས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཕེབས་པ་དེ་
གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ལས་འཆར་ཅན་གི་ལས་ཀ་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་གནང་ན་འགིག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གི་ཡོད།
དེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་དང་དེའི་ཆབ་སིད་ཀི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་རྒྱུའི་ཆ་ནས་དེའི་འབས་བུ་ཤུགས་ཆེན་གཡོ་འགུལ་
ཐེབས་པ་དེ་འད་ཐོན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གོས་འཆར་དང་བོད་ནང་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་
དེའི་ཐོག་ལ་གདུང་སེམས་མམ་སེད་གོས་འཆར་བཏོན་པ་དེས་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ཆབ་སིད་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེན་པོ་
ཞིག་འགོ་གི་ཡོད་པས་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།

ཕོགས་གཞན་ནས་ང་ཚོ་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་ཡོད་པ་དག་གིས་ལས་འགན་ཡང་རེད། ང་ཚོ་རང་དབང་ལུང་

པའི་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་སི་དང་ ། ལྷག་པར་དུ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་འགན་ཁུར་བཞིན་པའི་ལས་ཀི་སྣེ་མོར་

གཏོགས་པ་རྣམས་ཀིས་མང་པོ་ཞིག་གནང་རྒྱུ་མེད་ཀང་སེམས་འཚབ་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ནས་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ལ་
སྐད་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཙམ་ཞིག་ང་ཚོས་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་དུས། དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་གཞིས་བཞུགས་ཀི་ང་ཚོའི་སྤུན་ཟླ་རྣམ་པ་

ཚོས་ང་ཚོ་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་བསད་ཡོད་ཀང་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་གིས་ཅི་ཙམ་ཞིག་བེད་ཐུབ་པ་ཡོད་མིན་དང་
ཅི་ཙམ་ཞིག་བེད་མི་ཐུབ་པ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ཡང་ཁོང་ཚོས་མ་མཁེན་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། དེ་འད་
ཡིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པའི་སེམས་པ་གཞག་ས་ཞིག་ཀང་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མམ་སེད་དང་མྱ་ངན་གུས་འདུད་གོས་འཆར་
བཏོན་པའི་སྐབས་སུ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད། དེར་བརེན། དེ་དག་འཆར་ཅན་གི་ལས་ཀ་ལྟ་བུར་སྣང་ཆུང་

བཏང་གནང་བ་ཡིན་ན། ངས་གཏོང་གི་འདུག་ཅེས་ཞུ་གི་མེད་ཀང་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
གསལ་འདེབས་ཞུ་གི་ཡོད།

ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བ་རེད། དོན་དམ་གི་ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་འདིར་གཞུང་འབེལ་གིས་ངོས་འཛིན་གནང་མཁན ་

མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་ཐོག་ནས་ཁ་ཤས་ཀིས་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་འདི་ཟླ་བ་དྲུག་རེའི་ནང་

ཐེངས་རེ་འཚོགས། ར་སར་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཤིག་ཀང་ཡོད་པ་བས། བཀའ་ཤག་དང་སི་འཐུས། ཁིམས་ཁང་། དེའི་
འོག་ལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་གནད་འགག་དེ་ཙམ་མེད་པ། དེ་དག་གིས་དེ་ཙམ་ཞིག་བས་བསད་
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རྒྱུ་མེད་པ། ང་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་ངོས་འཛིན་བེད་མཁན་སུ་ཞིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད།
ཁོ་རང་ཚོ་གཏམ་བརོད་ཞིག་འཁབ་ནས་སོད་ཀི་ཡོད་པའི་མཐོང་ཚུལ་ཡོད་མཁན་དེ་འད་ཁ་ཤས་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གི་
འདུག

དེ་འད་མ་རེད།

ང་རང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་འདིར་ཆ་བཞག་ན་ཆབ་སིད་ཀི་གཞུང་འབེལ་གི་ཐོག་ནས་

diplomatically ངོས་འཛིན་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་གོས་ཚོགས་ནམ་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་དོ་སྣང་བེད་མཁན་མང་

པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། གཙོ་བོ་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་། དེ་བཞིན་ང་ཚོ་ཐུག་ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་། རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་གི་
རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ། རྒྱབ་སོར་མི་བེད་མཁན་རྒྱ་མིའི་གཞུང་ཡིན་ཡང་བོད་པ་ཚོས་གང་འད་བེད་ཀི་འདུག བོད་པའི་སིག་
འཛུགས་འདིས་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་གང་འད་བེད་ཀི་འདུག ཁོང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ག་རེའི་སྐོར་བཤད་ཀི་འདུག

ེ་ཆར་ང་ཚོ་ཁ་ཤས་ཤིག་སྐད་ཆ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གནད་ཡོད་ཀི་མི་ཞིག་གིས། "ཁེད་རང་ཚོའི་གོས་

ཚོགས་ག་དུས་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་བརག་དཔྱད་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བརག་དཔྱད་བེད་དུས་སིར་ཁེད་རང་ཚོར་
ཁག་ཡོད་ཀི་མ་རེད་མོད། ཁེད་རང་ཚོ་མང་ཆེ་བས་བཙན་བོལ་ནང་གི་དཀའ་ངལ་ཤ་སྟག་སྐོར་བཤད་བསད་ཀི་འདུག བོད་
སིའི་དཀའ་ངལ། བོད་ནང་གི་དཀའ་ངལ། ལྷག་པར་དུ་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ ་ི ཐོག་ནས་བོད་ཀི་དཀའ་ངལ་དེ་ཇི་ལྟར་སེལ་

དགོས་མིན། བོད་ཅེས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད། གང་འད་ཞིག་ཆགས་དགོས་ཀི་

རེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུའི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ ་ི གནད་དོན་སིའི་ཐོག་བཤད་རྒྱུ་དེ་ཉུང་ཉུང་རེད་འདུག ཁེད་རང་ཚོ་མང་
ཆེ་བས་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཀི་སྐོར་ཤ་སྟག་ཅིག་བཤད་བསད་ཀི་འདུག " དེ་འད་ཞིག་གསུངས་པ་ངས་དཔེ་མཚོན་གི་

ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ང་ཚོས་འདི་སྣང་ཆུང་གི་ཐོག་ནས་དེ་མུར་བཞག་པ་དེ་འད་མ་རེད། ང་ཚོའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
དང་གོས་ཚོགས་འདི་ལ་བརག་དཔྱད་གནང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན། འདིའི་ནང་ང་ཚོས་བགོ་གེང་གནང་
བའི་སྐབས་སུ་གནད་དོན་དེ་དག་གལ་ཆེན་པོར་བརྩི་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།

བས་ཙང་ད་ལྟའི་གདུང་སེམས་མམ་

སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད།

སིར་འཛམ་གིང་ནང་གནས་ཚུལ་འད་མིན་ཞིག་ག་དུས་ཡིན་ཡང་ཡོང་བསད་ཀི་ཡོད། ཆུ་ཚོད་དང་སྐར་མ་རེ་རེའི་

མཚམས་ནས་གནས་ཚུལ་འད་མིན་ཡོང་བསད་ཀི་ཡོད། ང་རང་གིས་དོ་སྣང་བེད་ས་ཆེ་ཤོས་གིས་ཡོང་གི་འདུག གཅིག་
དེ་ང་ཚོ་བོད་ཀི་གནད་དོན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་

པ་རེད། གནད་དོན་གཞན་དེ་ད་ལྟ་ཡུ་ ཀེ་རན་ནང་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་རེད། དེའི་སྐོར་གོས་ཚོགས་ཚོགས་མི་
རྣམ་པ་ཚོ་མཁེན་པའི་བདག་པོ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་མ་མཁེན་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཞིབ་ཕྲ་ཞུ་དགོས་པ་མ་རེད་མོད། ས་མོའ ་ི ལོ་
རྒྱུས་རིང་པོར་མཚོན་ན་ཡུ་ ཀེ་རན་དེ་སོ་སོའ ་ི རྒྱལ་ཁབ་ལོགས་སུ་ཡོད་པ་དང་མི་རིགས་ལོགས་སུ་ཡོད་པ།

སྐད་ཡིག་

ལོགས་སུ་ཡོད་པ། སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ། བར་སྐབས་དུས་ཀི་འགྱུར་བ་ཟེར་ཡང་ཆབ་སིད་ཀི་
འགྱུར་བའི་ཐོག་ནས་ཨུ་རུ་སུ་སི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཆིག་སིལ་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་ཚུད་ནས་ལོ་

མང་རིང་དེའི་ཁོངས་སུ་བསད་པ། ཡིན་ནའང་དེའི་སྐབས་ཨུ་རུ་སུ་དེ་ USSR ཁོ་རང་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་

ཁབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་ཀང་ ། དེའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་དེ་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་དང་། དེས་མ་

ཚད་གང་དམག་གི་དུས་ཚོད་སྐབས་སུ་འཛམ་གིང་ནང་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་གིས་མ་གཏོགས་མེད་པས་ཡང་ཨུ་རུ་སུ་དེ་
སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དེ་འདའི་ཆ་ཤས་བས་ནས་རང་དབང་རང་བཙན་བས་ནས་བསད་པའི་ལུང་པ་ཞིག ཡིན་
ཡང་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་སོན་མ་སོ་སོའ ་ི རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལོགས་སུ་དང་མི་རིགས་ལོགས་སུ་ཡིན་པའི་བསམ་བོ་དེ་
39

མི་རབས་ནས་མི་རབས་ལ་ཡོད་པར་བརེན། གོ་སྐབས་ཤིག་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་ཨུ་རུ་སུ་སིལ་བུར་ཐོར་ནས་རྒྱལ་ཁབ་
མང་པོ་ཞིག་རང་བཙན་ཆགས་པའི་དུས་སུ། ཁོང་ཚོས་གོ་སྐབས་དེ་ཟིན་ནས་ཡུ་ཀེ་རན་དེ་ལོགས་སུ་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་
ཅིག་ཆགས་པ་དེ་དི་བ་བཅུ་གངས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་། ད་ལྟ་ཡང་ཁོང་ཚོའི་ནང་ནས་ངོ་ལོག་བརྒྱབས་ནས་དཀའ་
ངལ་ཞིག་འཕྲད་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རྩ་བའི་རྒྱབ་ནས་དབུགས་རྒྱག་མཁན་གཞན་ཡོད་ཀང་ཨུ་རུ་སུ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཡང་

དུམ་བུར་གཏོང་རྒྱུའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་བསད་ཡོད། དེ་ཚོར་འདི་ལྟར་བལྟས་པ་ཡིན་ན ། ང་ཚོ་བོད་ཀི་གནས་སྟངས་
དང་མི་འད་བ་མེད་པ་དེ་འདའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།

དེ་ནས་གནས་ཚུལ་གིས་པ་དེ་སི་ཀོ་ཀྲི་ལན་ད་ Scotland ནང་ལ་སང་ིན་ཙམ་ཞིག་ལ་ཁོང་ཚོས་འོས་ཤོག་

ཅིག་བསྡུ་གི་ཡོད་པ་རེད། སི་ཀོ་ཀྲི་ལན་ད་ད་ལྟ་བཞིན་ཆིག་སིལ་ཨིན་ཇིའི་རྒྱལ་གཞིས་ United Kingdom དེའི་འོག་
ལ་བསད་ཀི་ཡིན་ནམ། སི་ཀོ་ཀྲི་ལན་དི་ཟུར་དུ་རང་བཙན་བེད་ཀི་ཡིན་ནམ་ཞེས་འོས་ཤོག་འཕེན་རྒྱུ་དེ་རེད། ཨ་ཙི་བསྐལ་

པ་བཟང་བ་ལ་བསམ་ནས་ང་ནི་ཁོང་ཚོར་ཧ་ཅང་གི་ཡིད་སྨོན་སེ་གི་འདུག ད་ལྟ་རང་བཙན་ཡིན་བཞིན་པ་རེད་མོད། ད་དུང་
ཡང་ཨིན་ཇིའི་འོག་ནས་མར་འདོན་ནས་རང་བཙན་བེད་དང་མི་བེད་ཀི་ཁོང་ཚོའི་ Yes and No ཡི་ཡིན་ནམ་མིན་གི་
འོས་ཤོག་ཅིག་འཕེན་གབས་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ང་ཚོའི་ད་ལྟའི་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་སེལ་ཐབས་ཀི་འབད་བརྩོན་
བེད་བཞིན་པ་དེ་དང་འབེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།

དོན་སྙིང་དུ་ངས་ཅི་ཞིག་ཞུ་གི་ཡོད་དམ་ཟེར་ན། ང་རང་ཚོར་

འཕྲད་པ་བཞིན་གཞན་ལ་ཡང་དར་རྒུད་ཀི་གནས་ཚུལ་བཟང་ངན་མི་གཅིག་གི་མི་ཚེའི་ནང་ཡོང་བ་ནང་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་

ཅིག་གི་གནས་ཚུལ་ནང་ལ་ཡང་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ཆོས་རྒྱལ་རྣམ་པ་ཚོའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ན ། དེ་ནི་ང་
ཚོའི་གསེར་གི་དུས་ཚོད་ཅེས་ཨིན་ཇིའི་རྒྱལ་རབས་ཀི་བཤད་སྟངས་བཞིན་

Golden Period of Tibetan

History དེ་འད་ང་ཚོ་རིག་པོ་དང་འཛམ་གིང་སུམ་ཆ་གིས་དབང་དུ་བསྡུས་པའི་དེའི་སྐབས་ཀི་འཛམ་བུ་གིང་གི་བསམ་

བོ་གཏོང་སྟངས་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རེད། ཡིན་ཡང་དེ་འད་མངའ་དབང་སྟོབས་འབོར་ནུས་ཤུགས་རྒྱས་ནས་རྩེ་མོར་

སོན་པའི་དུས་ཚོད་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་རང་དབང་མེད་པ་དང་ལུང་པ་ཤོར། བོད་ཀི་མི་རིགས་དེ་དག་གཞིས་དང་
བེས་ཀི་དུམ་བུ་གིས་ལ་གེས་པ་དེ་འདའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་རེད་ཀང་། དཀའ་ངལ་དེ་ནས་ཐར་རྒྱུ་དང་སེལ་རྒྱུའི་འབད་
བརྩོན་ཞིག་ད་ལྟ་ང་ཚོས་བས་དང་བེད་མུས་ཡིན་པས། དེའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་བགོ་གེང་གནང་བཞིན་པའི་གནད་དོན་
དེ་ཡང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།
དེ་ནས་ང་ཚོ་བོད་མི་ཡིན་གདའ་ཡིན།

ཕི་ལོགས་ནས་བལྟས་བསད་པའི་མི་མང་པོ་ཞིག་གི་སེམས་པའི་ནང་

མཐོང་ཚུལ་ཞིག་རང་བཞིན་གི་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། རང་ལུས་མེར་སེག་དེ་ན་ནིང་གཞེས་ནིང་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ ༢༠༡༠། ལྷག་པར་དུ་ ༢༠༡༡།༢༠༡༢།༢༠༡༣ དེ་ཚོའི་སྐབས་སུ་རང་ལུས་མེར་སེག་དེ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པོ།

གཅིག་རེས་གིས་མཐུད་ཀིས་བྱུང་བ་རེད། རྩ་བའི་མཁེན་མཁེན་པ་རེད། ང་ཚོ་འདི་ནས་སེམས་འཚབ་སྟོན་དགོས་པ་དང་
གསོལ་འདེབས་ཀི་སྨོན་ལམ་ཚུགས་དགོས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་པ་རེད། དེ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ གི་ལོ་མཇུག་དང་ད་

ལོའ ་ི ལོ་དེ་ཚོར་རང་ལུས་མེར་སེག་དེ་གང་འཚམ་ཉུང་དུ་ཕིན་པ་རེད། དེ་ཉུང་དུ་ཕིན་པ་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་གང་འད་ཞིག་ཡོད་
པ་རེད། སོ་སོ་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དེ་ལ་ལྟ་སྟངས་གང་འད་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཕི་ལོགས་མི་ཚོས་ལྟ་སྟངས་ཤིག་
ཡོད་ཀི་རེད། ཡིན་ཡང་ཕི་ལོགས་ཀི་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སེག་དེ་ཉུང་དུ་ཕིན། སོན་མ་ཟླ་བ་གཅིག་ནང་མི་ལྔ་དྲུག་ཡོང་
བ་དེ་ཡང་ད་ལྟ་གསུམ་བཞི་ལྔའི་ནང་རེ་ཙམ་མ་གཏོགས་ཡོང་གི་མེད་པ་དེ་བོད་མི་ཚོ་སེམས་ཤུགས་ཆག་གི་མེད་
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དམ་

བསམ་པ་དེ་ཕི་ཕོགས་ཀི་ལྟ་མཁན་མང་ཆེ་བའི་བསམ་ཚུལ་དེ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག

ང་ཚོ་བོད་མི་ཚོས་དེར་ལྟ་

སྟངས་གང་འད་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་ཡོད་པའི་ལས་ཀི་སྣེ་མོ་བ། ལྷག་པར་དུ་ང་
ཚོ་འདིར་གོས་ཚོགས་འཚོགས་བཞིན་པ་ཡིན་པས་དེའི་ནང་བཀའ་མོལ་གནང་བཞིན་པ་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་
ཀི་ཐོག་ནས་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་གང་འད་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། རང་ལུས་མེར་སེག་དེ་ཉུང་དུ་ཕིན་པ་དང་དེའི་བར་ཁད་དེ་རིང་དུ་
ཕིན་པར་ངོས་འཛིན་གང་འད་ཡོད་པ་རེད།

དེ་གསལ་པོ་ཞིག་གནང་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོ་ལ་ དོ་སྣང་བེད་མཁན་དང་བོད་ནང་ལ་

བཞུགས་པའི་ང་རང་ཚོའི་སྤུན་ཟླ་ཚོ། སིར་ང་ཚོ་བོད་མི་ཚང་མའི་དགོངས་པའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཆགས་དགོས་པའི་གནད་
འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། རང་ིད་ཡིན་ཡང་མི་གཅིག་རེད། དེའི་ནང་ལ་ལོ་མང་འགན་
ཁུར་བས་ནས་བསད་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་པས་ང་རང་གི་བསམ་པར། བར་སྐབས་ཤིག་ལ་བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་མེར་སེག་

གཏོང་རྒྱུ་ཉུང་དུ་ཕིན་པ་དང་དུས་ཚོད་ཀི་བར་ཁད་དེ་ཆེ་རུ་ཕིན་པ་དེ་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོ་སེམས་ཤུགས་ཆག་པ་ཞིག་ལ་
ངོས་འཛིན་ནམ་ཡང་ཞུ་གི་མེད། དེ་ལ་ང་རང་གིས་རྣམ་དཔྱོད་ཇི་ཡོད་སད་ནས་དཔྱད་པ་བེད་དུས། དེ་ཉུང་དུ་འགོ་དགོས་
པ་དང་དེའི་བར་ཁད་ཆེ་རུ་འགོ་དགོས་པ་དེ་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ང་རང་གི་མཐོང་བ་ལྟར་ན། རྣམ་པ་ཚོས་ད་དུང་དེ་ལས་མང་

བ་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་བཞག་རེད་ལ། དེ་བཞེས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་གསུང་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག ངོས་
འཛིན་གསལ་པོ་ཞིག་མེད་ན་ང་རང་ཚོའི་མི་མང་གིས་བོད་ནང་ལ་སེམས་ཤུགས་ཆག ང་ཚོ་ལའང་གང་མི་འདུག་ཅེས་མི་
སེམས་ཤུགས་ཆག་རྒྱུའི་རྒྱུ་རེན་ཆགས་ན་དེ་འགིག་གི་མ་རེད།

དེར་བརེན་ང་ཚོས་ངེས་པ་རེད་པའི་སོ་ནས་རྒྱུ་མཚན་

བཤད་དགོས་པ་རེད། དེ་ཡང་བསམ་བོ་གཏོང་ས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་མི་མགོ་སྐོར་གཏོང་
རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་ནས་མི་མགོ་སྐོར་གཏོང་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ངས་མི་མགོ་སྐོར་གཏོང་ཐུབ་ཀི་རེད་བསམ་པའི་རེ་བ་ནམ་
ཡང་བེད་ཀི་མེད། མི་ཚང་མར་རྣམ་དཔྱོད་དང་མཁེན་པ་ཡོད་པ་རེད།

དེར་མཚུངས་སྣང་བར་འགོ་བའི་སྐད་ཆ་བཤད་

དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། མགོ་སྐོར་གཏོང་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་བཤད་ན་འགིགས་ཀི་མ་རེད་པཱ། ཡིན་ཡང་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་གི་ཐོག་ནས་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་ལྔ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག

གཅིག་དེ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་ ༡༣༠ བྱུང་བ་རེད། དེའི་ནང་ནས་མང་པོ་ཞིག་འདས་གོངས་སུ་

ཕིན་པ་རེད། མང་པོ་ཞིག་དཀའ་ངལ་མང་པོའ ་ི ནང་དེའི་ལྟོས་བཅས་ནང་མི་འཁོར་བཅས་ལ་སྐུ་ངལ་ག་ཚོད་ཅིག་འཕྲད་དང་

འཕྲད་བཞིན་པར་བསད་ཡོད་པ་རེད། མི་མང་པོ་དེ་འད་ཞིག་གིས་སོག་བོས་གཏོང་གི་རྩེ་མོར་སོན་པ་རེད། རང་ིད་ཀི་
ལུས་སོག་ལོངས་སོད་ནང་མི་དང་བཅས་པ་བོས་བཏང་ནས་བོས་གཏོང་ཆེན་པོ ས་རྩ་དོན་ཆེད་དུ་དོར་ཀང་ དེའི་འབས་བུ་
གང་བྱུང་བ་རེད། རྒྱལ་སིའི་ནང་དེར་དེ་ཙམ་གི་ནུས་པ་ཐོན་པའི་རྒྱབ་སོར་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། རང་ལུས་མེར་སེག་གི་

ལིད་ཚད་དང་། རྒྱལ་སིའི་རྒྱབ་སོར་བྱུང་བའི་ལིད་ཚད་དེ་བརྩིས་པ་ཡིན་ན། ཡང་ལིད་ཁོན་ནས་ དོ་མི་མམ་པའི་གནད་
དོན་ཞིག་ཡིན་དུས། བསམ་བོ་ཞིག་གཏོང་གིན་བས་ན་མ་གཏོགས། རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་རྒྱུའི་སེམས་ཤུགས་དང་

ཆོད་སེམས་མེད་པ་མ་རེད་མོད། དེས་འབས་བུ་ཇི་ཐོན་ལ་དཔྱད་པ་བེད་དུས་དེ་ཙམ་མེད་དུས་ལིད་ཚད་ཅིག་བ ཀག་ནས་
བསམ་བོ་གིས་པ་བཏང་ན་མ་གཏོགས་འགིག་གི་མི་འདུག་དགོངས་ནས། ཁོང་རྣམས་ནི་རྣམ་དཔྱོད་དང་བོ་སྟོབས་ཡོད་
མཁན་ཤ་སྟག་ཡིན་དུས། དགོངས་པ་དེ་འད་བཞེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ངས་ཡིད་ཆེས་དེ་འད་ཞུ་གི་ཡོད།

དེར་བརེན།

རྒྱལ་སིའི་ནུས་པ་ཐོན་པའི་རྒྱབ་སོར་ཐོབ་ཀི་མེད་པས། ད་ལྟ་གནས་སྐབས་ཤིག་ལ་ངང་འཐེན་བས་ནས་ལྟ་གིན་ལྟ་གིན་

བས་ན་མ་གཏོགས་བསམ་པའི་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ཤིག་རེད་བསམ་གི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གིས་པ་དེ་ཡག་སྡུག་གི་
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སྐད་ཆ་གང་ཡང་མིན། རྩ་བའི་ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་མིའི་འཛིན་སོང་རང་གི་ཐོག་ནས་གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་
བོད་ནང་ཚབས་ཆེའི་ལས་འགུལ་མ་སེལ་རོགས་ཞེས་ཆབ་སིད་ཀི་གོ་སྐབས་གནད་འགག་ཆེ་བ་གང་དུ་ཡང་དེ་གསུངས་
བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གསུངས་པ་དེ་ཡང་ཁོ་རང་ལ་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་དང་དགོས་པ།

སྐུ་ངལ་གཅིག་དེ་བཞིན་ཕན་

ཐོགས་ཤིག་ཀང་ཡོད་ཀི་རེད། རྒྱ་མི་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་ས་གཅིག་འཇོག་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་ཡོད་ཀི་རེད། རྒྱུ་མཚན་གཅིག་
བོད་མིའི་འཛིན་སོང་གི་ཐོག་ནས་ཚབས་ཆེའི་ལས་འགུལ་མ་སེལ་རོགས་ཞེས་ཟེར་དུས། མདོར་དོན་རང་ལུས་མེར་སེག་
གི་ལས་འགུལ་དེ་མ་སེལ་རོགས་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དེ་༸རྒྱལ་དབང་ཡེ་ཤེས་ནོར་
བུ་བར་སྐབས་ཆབ་སིད་ཀི་སྐུ་དབང་དེར་འགྱུར་བ་ཕིན་མིན་ཐད་བོད་ནང་དེ་ཙམ་གི་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གི་

འདུག ༸རྒྱལ་བ་ཡེ་ཤེས་ནོར་བུ་ད་ལྟ་ཡང་དབུ་ཁིད་རང་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་ཞིག་
བཏང་ན་མ་གཏོགས། དེ་མིན་འཛིན་སོང་གི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་འབོད་སྐུལ་དེ་འད་ཞིག་གནང་གི་འདུག ང་ཚོས་དེར་ངོས་
འཛིན་དང་ངོས་ལེན་ཞིག་བས་ན་མ་གཏོགས་འགིག་གི་མི་འདུག་བསམ་པའི་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་གཅིག་དེ་རེད་

བསམ་གི་འདུག ང་རང་གིས་བསམ་པ་ནང་བཞིན་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་དེ་ཡིན་ན་དཔེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་
གི་ཡོད། ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་བཤད་པ་བཞིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སོང་།

ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་

འཛུགས་འདི་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་གཅིག་པུ་མིན་པར་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་སེམས་པ་བཞག་སའི་གཞུང་ཟེར་ཡང་སིག་

འཛུགས་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོའི་ལུས་པོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འོག་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ཡང་སེམས་པ་
དེ་འདིར་ཡོད་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་འདིར་གཏད་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་དང་ར་སྤྲོད་གསལ་པོ་
ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད།

དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་དེ་རེད། གཅིག་ནས་སིད་བྱུས་དམ་དག་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོས་ཤེས་

ཤེས་པ་རེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་གི་སྡུག་ཏུ་བཏང་བ། དམ་དག་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་

བསད་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོས་མཁེན་མཁེན་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་རང་ལུས་མེར་སེག་བྱུང་བའི་རེས་ལ་ གནད་དོན་དེ་ གཅིག་པུ་
མ་ཡོང་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ག་ཚོད་དམ་དག་དང་། རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་བ་དེ་ཡང་ནག་ེས་ཀི་བ་བར་བརྩིས་
ནས་ criminal act རེད། མི་གསོད་ར་སེལ་གི་གནད་དོན་མ་གཏོགས་ང་ཚོའི་འདི་ནས་ཆབ་སིད་དང་རྒྱལ་གཅེས།

སེམས་ཤུགས་དང་བོས་བཏང་ཆེན་པོ། གུས་བཀུར་ཞུ་ཡུལ་དུ་བརྩིས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེ་རྐུན་མ་ཇག་
པ་དང་མི་གསོད་ར་སེལ་གི་བ་བར་བརྩིས་ནས་དེ་མ་ཡོང་བའི་ཐོག་ལ་དམ་དག་ཇི་ཙམ་བེད་ཀི་ཡོད་མིན་གི་ཐོག་ནས་ཉུང་

དུ་མ་འགོ་རང་འགོ་རེད། བེད་དགོས་བསམ་ཡང་དང་ཐོག་ས་སྣུམ་སོགས་ས་གནས་ནས་རག་ཐབས་མེད་པ་རེད། དོགས་
པ་སེས་པ་ཙམ་གིས་འཛིན་བཟུང་དང་དེའི་ཐོག་ངས་ཞིབ་ཕྲ་ཞུ་དགོས་པ་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་དག་གི་ཐོག་ནས་
ཉུང་དུ་འགོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་དེ་རེད།

དེ་ནས་རྒྱུ་མཚན་བཞི་པ་དེར་བར་སྐབས་ཤིག་ལ་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོས་གྲྭ་ཚང་ནང་དུ་གནང་བའི་

བཀའ་ལུང་ཞིག དེ་ནང་བཞིན་མདོ་སྨད་ཀི་༸སྐུ་མདུན་དགུང་གངས་ ༨༠ ཕེབས་རྒྱུའི་བརན་བཞུགས་ཕུལ་རྒྱུར་ག་སིག་
ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོས་སན་འདེན་ཞུས་པ་དེ་འདའི་སྐབས་ཤིག་ལ་བཀའ་ལུང་ཞིག
བཀའ་ལུང་གིས་ཀི་ནང་དུ་བོད་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་དེ་གནས་སྐབས་ཚིག་འདི་ཡོད་པ་རེད།

ང་རང་གི་ཤེས ་པ་
གནས་སྐབས་

མཚམས་བཞག་ན་ཡག་པོ་འདུག མཚམས་བཞག་དགོས་འདུག་ཟེར་བ་ཞིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་གནས་ཚུལ་དེ་
42

བོད་ལ་མ་ཁབ་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེང་སང་གནས་ཚུལ་ཟེར་བ་དེ་ཁབ་ལས་ས་པོ་རེད། བས་ཙང་
དེས་ཀང་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་དེ་གཞུང་འབེལ་

གི་དག་ལྷའི་གཙོ་བོ་སྲུང་མ་དམར་ནག་གིས་ཀི་ནང་ནས་གཅིག་རེད། དེ་འད་ཡིན་སྟབས་དེས་ཀང་གནད་ འགག་གཅིག་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞིག་ཀང་ཆགས་ཡོད་ཀི་རེད་ སྙམ། བོད་ནང་དུ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམ་པ་ཚོས་

དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དེའི་ནང་དུ། དེ་ནས་ལྔ་པ་དེ་གཙོ་བོ་ད་གིན་ངས་གོང་དུ་ཕྲན་ཙམ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། བོད་ནང་

དུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ད་དུང་གཏོང་དགོས་བསམས་ནས་ག་སིག་ཨང་གསར་
ཡོད་པ་ཁོ་རང་ཚོའི་དགོངས་པའི་ནང་དུའང་ད་ལྟ་བར་དུ་བཏང་ཚར་བ་དེ་དག་བཏང་ཚར་བ་རེད། དེ་དག་ལ་དཔྱད་པ་ཞིག་

བས་ནས་ཡང་ལི་ཞིག་འདེགས་པ་ཡིན་ན་གྲུབ་འབས་ཇི་ཙམ་ཐོན་སོང་དང་ཐོན་མ་སོང་གང་འད་བེད་ཀི་འདུག དེ་འད་ཡིན་
དུས་ང་ཚོས་བསམ་བོ་གཟབ་གཟབ་ ཅི ག་བཏང་ན་མ་གཏོགས་ཅེས་ཁོ་ཚོའི་རྣམ་ དཔོད་བེད་སོད་བས་པའི་ཐོག་ནས་དེ་
འདའི་དུས་ཚོད་ ཅིག་ལ་སེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་ཡོད།

བས་ཙང་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ངོས་

འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད་མ་གཏོགས། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་རྒྱ་མིས་བོད་ནང་དུ་བཙན་དབང་བས་ནས་བཙན་འཛུལ་བེད་རྒྱུ་དེ་

འགོ་བཙུགས་པ་རེད། དུས་དེ་ནས་བཟུང་བས་ཏེ་ང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་མིའི་སོག་དང་ཁག་ ལ་སོགས་པའི་ བིས་བཞག་པ་མ་
གཏོགས་སིད་པའི་ིན་མའི་དུས་ཚོད་ ཅིག་བོད་ནང་དུ་གཅིག་ཀང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་གསལ་པོ་བས་ནས་ཤོད་
ཐུབ་ཀི་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་ ༥༤ ནས་ ༥༥ ཙམ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་དེ་སེམས་ཤུགས་ཆག་ཡོད་པ་མ་རེད།

མགོ་བཏགས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རེད། སོ་སོའ ་ི མི་རིགས་ཀི་ལ་རྒྱ་དེ་བརན་པོ་བཟུང་ནས་སོ་སོའ ་ི ཁ་གཏད་གཅོག་ས་རྒྱ་མིར་
མཁེགས་པོ་བས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། འ་ཆད་འུ་ཐུག་ནས་ཡོང་ས་མ་རེད་ཅེས་མགོ་བཏགས་ཞུས་ཡོད་པ་
མ་རེད། འདི་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བྱུང་བ་དེ་བར་སྐབས་གསར་དུ་བྱུང་བ་རེད་མ་གཏོགས། སོན་མ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་
དང་དྲུག་ཅུ་རེ་གངས་ཀི་སྐད་ཆ་མ་རེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༠ ནི་ད་ལྟའི་སྐབས་ཀི་དུས་ཚོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་སྟབས་སེམས་

ཤུགས་ཆག་མེད་པ་དང་སེམས་ཤུགས་ཆག་རྒྱུ་མེད་པ་མཁེགས་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་རེད། ཡིན་ནའང་
རྣམ་དཔོད་ཀི་ཐོག་ནས་འདི་ཕན་ཐོགས་གང་འད་ཡོང་གི་འདུག དེ་མིན་པའི་ཐབས་ཤེས་གཞན་གང་འད་འདུག་བལྟས་ནས་
དགོངས་པ་བཞེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་ཡོད།

དེ་འད་ཡིན་དུས་གཅིག་ དེ་ ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་གི་ཐོག་ནས་གཟིགས་

མཁན་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་ངོས་འཛིན་དེ་གསལ་པོ་བས་ནས་གནང་དགོས་ཀི་རེད།
འཛིན་གསལ་པོ་བས་ཏེ་བེད་དགོས་ཀི་རེད་མ་གཏོགས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཀང་ངོས་

རང་ལུས་མེར་བསེགས་ནང་དུ་ཕིན་པ་ཙམ་གི་བོད་མི་ཚོ་

སེམས་ཤུགས་ཆག་ནས་ང་ཚོའི་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་ གསེལ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་དེ་རོགས་འགོ་གི་མེད་ དམ་བསམས་ན་
ཁེད་རང་ཚོ་ནོར་འཁྲུལ་རེད་གདའ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབུ་ཁིད་ཚོར་དེ་དེ་འད་རྩ་བ་ིད་ནས་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་གི་ཡོད། ད་
དུང་ཏོག་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཡིན།
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ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ིན་གི་ཐུན་གསུམ་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་མམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་སང་ལ་བགོ་གེང་གནང་བཞིན་པ་རེད། སི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང།

སི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སང་ིན་གནངས་ིན་རྒྱ་ནག་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ སིད་འཛིན་ རྒྱ་གར་ལ་རྒྱལ་དོན་
གཞུང་འབེལ་གི་འཚམས་གཟིགས་ཐེངས་དང་པོར་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འདས་པའི་དུས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཆེ་

ཆུང་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ཡང་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས། བོད་མི་ཚོའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་སྟངས་གང་འད་བྱུང་ཡོད་མེད་ང་
ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་མཁེན་པ་རེད། ད་རེས་དུས་རབས་གསར་པའི་སྐབས་ཀི་དབུ་ཁིད་གསར་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་རེ་བ་གང་

འཚམ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ང་ཚོའི་གནད་དོན་ནམ་དཀའ་རོག་དེ་སེལ་ རྒྱུའི་ ཆེད་དུ་དོན་དམ་གི་ཐུག་ས་དེ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་དེའི་དབུ་ཁིད་ཆེ་ཤོས་དེ་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་དེའི་ཐོག་ང་ཚོའི་རྣམ་འགྱུར་འད་པོ་གཞུང་དང་སིག་
འཛུགས་ཐོག་ནས། འདས་པའི་དུས་ལ་གནང་སྟངས་གཅིག་ཡོད་ པ་རེད། ཡང་མིན་ན་ཕི་དང་ནང་ ། ཡང་མིན་ན་རན་

འཚམས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ རན་པོ་འད་པོ་བསྟན་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ པ་རེད། ད་རེས་གང་འད་ཡོ ང་མིན་དེ་ མང་པོ་ བསྒུག་
དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། སང་ིན་གནངས་ིན་ཧ་གོ་གི་རེད། ཡིན་ནའང་བོད་མི་མང་ཚོགས་ དང་གཞུང་འབེལ་

མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཐོག་ནས་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་སྟངས་གཅིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ད་རེས་གང་འད་ ཞིག་ཡོང་མིན་
གཟིགས་རྒྱུ་རེད། དེ་ཡང་གཟིགས་པའི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་ པ་རེད་སྙམ། གནས་ཚུལ་མང་
པོ་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ངས་ཞུ་གི་མིན། ཚང་མ་མཁེན་པའི་བདག་པོ་རེད། གང་རེད་ཅེ་ན། དོན་སྙིང་དེ་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་
སྟངས་དེའི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་བོད་མི་ནང་ཁུལ་གིས་གོ་བ་ལེན་གི་རེད། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའི་གཞིས་
བཞུགས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་ཀང་དགོངས་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བཞེས་ཀི་རེད། དེ་བཞིན་ང་ཚོ་ལ་ལྟ་མཁན་ཕིའི་མི་རྒྱབ་

སོར་བེད་ཀི་ཡོད་ནའང་རེད ། ངོ་རོལ་བེད་ཀི་ཡོད་ནའང་རེད ། དེ་ཚོས་དཔྱད་པ་བ་རྒྱུའི་གཞི་གཅིག་ཆག ས་ཀི ་རེད་སྙམ།
དེར་བརེན་གནད་དོན་དེ་གང་ལྟར་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།

ང་ཚོ་ལམ་དབུ་མའི་གོ་རོགས་འད་པོ་སེལ་དགོས་ན།

སེལ་ས་ཡོད་ན་མེད་ན་མི་དེ་རེད། ཁོ་རང་ལ་གོ་རོགས་མེད་པ་ཡིན་གི་མ་རེད ་ཀང་། འོན་ཀང་ངེས་པ་རེད་ནས་གཞན་ཕན་
གིས་ཕན་ཡིན་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཤེས་ཀི་ཡོད་ན་ལག་ལེན་བསྟ ར་མཁན་དེ་ཁོ་རང་ཆག ས་བསད་ཡོད། བསྟར་རྒྱུའི་དབང་
ཆ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་རང་རེད། དེར་བརེན་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའི་སོ་སོའ ་ི བསམ་ཚུལ་

རེད། འདས་པའི་དུས་སུ་གོས་ཚོགས་སོན་མའི་ནང་ལ་ བཀའ་ཤག་སོན་མའི་སྐབས་ལའང་ངས་ཞུ ས་མྱོང། ང་ཚོས་སིད་
ཇུས་གང་འད་ཞིག་བཏིང་པ་ཡིན་ནའང་གཞི་གཞག་ས་དེ་བདེན་པ་ དང་དང་བདེན་ལ་གཞི་གཞག་དགོས་པ། ཕུགས་རྒྱང་
རིང་པོ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་མ་གཏོགས་འཕྲལ་སེལ་འཕྲལ་སེལ་ལམ་སོ་སོའ ་ི ལས་ཐོག་སྐབས་ཙམ་དེ་འད་

བཞེས་ཀི་ཡོད་ཀི་མ་རེད་ལ་ངས་བཞེས་ཀི་འདུག་ ཅེས་ཞུ་ཡི་མེད ་སྟེ ། ཡིན་ནའང་གནས་སྐབས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་

འབེལ་མོལ་ཡོང་རྒྱུའི་དགོངས་པ་བཞེས་ནས ། དོན་སྙིང་དེ་ངས་གང་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅེ་ན། སོན་མ་ཡང་གསལ་པོ་བས་ནས ་
44

ཞུས་མྱོང་། དབིན་ཇིའི་ནང་ལ་བས་ན་ Appeasement Policy ཟེར་གི་འདུག ངོ་སྲུང་གི་སིད་ཇུས་ཤིག་བཟུང་ན་
ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གནས་སྐབས་གཅིག་མ་གཏོགས་ཕུགས་ལ་ང་ཚོར་ཕན་གི་མ་རེད། སོན་མ་རྒྱ་གར་
གི་སིད་བོན་དང་པོ་ Nehru ཧ་ཅང་གི་རླབས་ཆེན་རྩི ས་ཀི ་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་ནག་ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་ཇུས་ལ་སོན་བརོད་

ཆེ་ཤོས་དེ་ངོ་སྲུང་གི་སིད་ཇུས་ Appeasement Policy ཟིན་པར་བརེན་རྒྱ་གར་ཕུངས་པ་རེད། ༡༩༦༢ ལོར་དམག་
བྱུང་བ་རེད། ཞབས་འདེན་ཞུས་པ་རེད་ཅེས་ད་ལྟའང་ བཤད་བསད་རྒྱུ་དེ་རེད། དེར་བརེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཐོག་ང་ཚོས་
དགོངས་པ་བཞེས་པའི་སྐབས་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ།

དེ་ནས་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གོས་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་ཀི་གསུང་བཤད་ནང་ལ། འགེལ་

བརོད་ཅིག་གནང་ བ་རེད། ང་ཚོ་ེ་ཆར་སི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གཅིག་ཡོ་རོབ་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་བདུན་གི་

ནང་ལ་གཞུང་འབེལ་གིས་ཕེབས་པ་རེད། དེར་བརེན་ཞིབ་ཕྲ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཡོད་ ཙང་ངས་ཞུ་ཡི་མིན། ཡིན་ནའང་

སི་ཡོངས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་གང་འད་བྱུང་ཡོད་མེད་རགས་ཙམ་ཞུས་ན། ང་ཚོ་ད་ལྟ་ལངས་ས་དེ་གང་དུ་ལངས་ཡོད་པ་རེད། ང་
ཚོའི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་འད་པོ་དེ་གང་རེད། དེ་མ་མཁེན་པ་ཡོད་ པ་མ་རེད ་སྟེ ། འོན་ཀང་ང་ཕ་གིར་དངོས་སུ་འགོ་

མཁན་དེའི་གས་ཀི་མི་གཅིག་ཡིན་པར་བརེན། རྒྱལ་ཁབ་བདུན་ལ་བཅར་བ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་བདུན་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གིས་ཏེ་
སྦེལ་ལམ་དང་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་ནང་གི་བོད་རིགས་ཐུག་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏོགས། ས་གནས་སིད་གཞུང་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་
གཞུང་ལ་འབེལ་བ་བ་རྒྱུར་ང་ཚོས་ལས་རིམ་བཟོས་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞན་དག་རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་དེ་ལ་གཞུང་གི་ཐོག་ལ་གཙོ་

བོ་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་མི་སྣ་ཐུག་ཐུབ་རྒྱུ། གོས་ཚོགས་ཀི་མི་སྣ་ཐུག་ཐུབ་རྒྱུ། གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་དང་
བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་གི་ཚོགས་པ་ཐུག་ཐུབ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་བརྒྱུད་ལམ་པ་ཐུག་ཐུབ་རྒྱུ་ཞེས་དོན་ཚན་འདི་འད་བསིགས་ནས་

རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་དེའི་ནང་ལ་འདི་འད་ཕིན་པ་རེད། འདི་འད་སོང་པའི་སྐབས། རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་དེའི་ནང་ཡོ་རོབ་མཐུན་སིལ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་མི་ཡིན་པ་བཞི་དང་ཚོགས་མི་མིན་པ་གཅིག་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཚོགས་མི་ཡིན་པ་བཞི་པོ་དེ་ཡོ་རོབ་སི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བམ་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ནང་ལ་

ཧ་ཅང་གི་ རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ཆེན་དེ་འད་གང་

ཡང་ མ་རེད།

Estonia,Poland,Czech Republic, Slovakia ཡིན་ནའང་གནད་འགག་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ ཆགས་ཡོད ་པ་

རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའི་བོད་དོན་ལ་འདས་པའི་དུས་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དང་ཁ་ཤས་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་བེད་མཁན་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོར་ཕེབས་སྐབས། རྒྱལ་ཁབ་བཞི་ཀའི་ནང་ལ། སུད་སི་དེ་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རེད། སི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་མ་རེད་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་ རང་ིད་ཀི་སིད་ཇུས་ཤིག་ཟུར་དུ་ཡོད་ པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་བཞི་དེའི་ནང་ང་ཚོས་

གཞུང་གི་ཐོག་ལ་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་མི་སྣ་ཐུག་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བས་པ་རེད། དུས་ཚོད་རིང་པོ་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་
པ་རེད། འོན་ཀང་ Czech Republic གཅིག་པུའི་ནང་ ལ་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་འགན་འཛིན་

གཅིག་པུ། དེ་ཡང་ང་ཚོ་ཟ་ཁང་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཐུག་པ་རེད། ལས་ཁུངས་ནང་ཐུག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་གསུམ་གི་ ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་མི་སྣ་གཅིག་ཀང་ཐུག་ཡོད་ པ་མ་རེད། དང་པོ་ ཐུག་དགོས་མདོག་ མདོག་བས།
མཇུག་ལ་ཁོམ་གི་མི་འདུག གཅིག་ཕ་གིར་ཕེབས་འདུག གིས་ཕེབས་འདུག་ཅེས་གང་ལྟར་ང་ཚོར་མ་ཐུག་པ་རེད། དེའི་
རིགས་དེ་བོད་པའི་ཐོག་ལ་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་སྟངས་གཅིག་རེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཐུག་ཐུབ་ཀི་འདུག གོས་ཚོགས་

ནང་ལ་འགོ་ཐུབ་ཀི་འདུག དེ་ཚོ་གང་ཡག་ཡག་བྱུང་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ང་ཚོ་སེམས་ཤུགས་ཆག་རྒྱུ་མ་རེད་ཀང་། ང་ཚོ་
དངོས་སུ་ཁོ་རང་ཚོའི་སོ་ཁར་ཕ་གིར་ཕིན་ནས་ང་ཚོས་ཐུག་དགོས་ཟེར་གི་ཡོད་ པ་རེད། ཕི་སིད་བཀའ་བོན་ཐུག་དགོས་
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ཡོད་ཟེར་གི་ཡོད་ པ་མ་རེད། ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་མི་གནད་འགག་ཡོད་པ་གཅིག་ཐུག་དགོས་ཡོད། བོད་པའི་ཛ་དག་
གནས་སྟངས་དེ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གི་ཡིན་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཐུག་གི་ཡོད་ པ་མ་རེད། གང་ལྟར་རྒྱ་མི་མམ་དུ་

ཁོ་རང་ཚོ་ཚོང་འབེལ་དང་གང་སིའི་འབེལ་བ་ཡག་པོ་གཞག་དགོས་ཡོད་པར་བརེན། ང་ཚོ་ཐུག་ན་འགིག་གི་མ་རེད ། དེ་ལ་

གནོད་སོན་བེད་ཀི་རེད་བསམས་ནས་ཐུག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དོན་དག་དེ་རེད། Czech
Republic ཆ་མཚོན་ན། ང་རང་ཚོ་ ༸རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཐུགས་རེའི་བཀའ་དིན་གིས་སོན་མ་ཅེག་གི་སིད་

འཛིན་དམ་པ་ Vaclav Havel གིས་ཀར་འཛམ་གིང་ནོ་སྦེལ་ཞི་བ དེའི་ གཟེངས་རགས་བཞེས་མཁན་རེད། དམིགས་
བསལ་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འབེལ་བ་ཞིག་ གི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་ཐུགས་ེ་པོ་ཡོད་པ ས་དེའི་ ཐུགས་རེའི་བཀའ་དིན་ལ་
བརེན ་ནས། ཅེག་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་མང་ཁོ་རང་བོད་དོན་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ཤ་ཚ་དང་རྒྱབ་སོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་

ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ང་ཚོ་སོང་བའི་སྐབས། ཅེག་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཞུང་གི་འགོ་ཁིད་ཚོས་བོད་པའི་ཐོག་བཟུང་བའི་
སིད་ཇུས་དེ་རྦད་དེ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས། རྒྱ་ནག་ལ་ལག་པ་བཏང་ ། ང་ཚོ་ཕར་གཡུག་རྒྱུའི་སིད་ཇུས་དེ་གསལ་པོ་བས་

ནས་འཛིན་པ་རེད། འཛིན་པ་དེ་ཁོ་རང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་བོ་ཕམ་གི་ཐོག་ནས ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གི་ཡོད་ པ་
རེད། མི་མང་གིས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གི་ཡོད་ པ་རེད།
ཁོང་ཚོས་དེ་ལ་ངོ་རོལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བེད་ཀི་འདུག མི་མང་དང་གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་དེ་འདའི་ཐོག་ནས་སིད་
ཇུས་དེ་འགིག་གི་མ་རེད། རེས་མ་འོས་ཤོག་སྐབས་ལ་ད་ལྟའི་གཞུང་འདི་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་ཀི་མིན་ཞེས་དེ་འད་ལབ་ཀི་

འདུག ད་ལྟའི་མང་ཚོགས་ནང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་འདུག འོན་ཀང་གཞུང་གི་སིད་ཇུས་དེ་རྦད་དེ་འཕྲོ་བརླག་བཏང་
ནས་བོད་པ་ཕར་གཡུགས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ལག་པ་བཏང་བའི་སིད་ཇུས་དེ་འགོ་བཙུགས་ཚར་བ་རེད། ཅེག་སི་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་རྒྱལ་ས་ Prague ནང། གོས་ཚོགས་ཁང་པའི་འཁིས་ཙམ་དེ་ག་རང་ལ་ང་ཚོ་བོད་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་གི་

མི་གཅིག་གིས་ཁང་པའི་བརྩེགས་པ་མཐོ་པོ་ཞིག་གི་སང་ལ་ ༸རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་ Vaclav Havel གིས་
ཀི་སྐུ་པར་ཆེན་པོ་ཞིག ཕལ་ཆེར་ཧི་ཀྲི་ ༥༠།༦༠ ཡི་ཐོག་བརྩེགས་གསུམ་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་འད་ཞིག་ལ་སྐུ་པར་བཤམས་

འདུག ང་ཚོས་སྐབས་དེར་ཆེད་མངགས་མཇལ་ཁར་ཕིན་ནས་དེའི་མདུན་ལ་པར་བརྒྱབ ས་བས་པ་ཡིན། དེ་འདའི་མི་མང ་
གི་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་ལ་ཚང་མ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ བེད་ཀི་འདུག ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་ཕ་གི་ནས་ཕིན་ཏེ་ིན་མ་ཁ་ཤས་རེས་ སུ་
གཞུང་གི་གནོན་ཤུགས་ཐོག་སྐུ་པར་དེ་མར་ འབེབ ས་བཅུག་འདུག ཕབ་པའི་རེས་རྒྱབ་སོར་ཡོད་མཁན་ཚོས་བཤམས་

ནས་གོང་ཁེར་གི་མཐའི་ཁང་པ་གཞན་པ་ཞིག་ལ་བཤམས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་མ་གཏོགས། དེའི་འཁིས་གོང་ཁེར་དཀིལ་ལ་
མངོན་གསལ་དོད་པོའ ་ི ཐོག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་སར་གཞུང་གིས་སྐུ་པར་ཙམ་ཡང་གཤོམ་བཅུག་གི་ཡོད་ པ་མ་རེད། དེ་འདའི་
གནས་སྟངས་ཤིག་འདུག ང་ཚོ་སེམས་ཤུགས་ཆག་རྒྱུ་མ་རེད་ཀང་། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་མཁེན་དགོས་པ་

དང་། མཁེན་པའི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས་ད་དུང་གཟབ་གཟབ་ཤུགས་ཆེ་ བ་ཡང་ན་གང་འགྱུར་བ་ག ཏོང་དགོས་
འདུག དགོངས་པ་གང་འད་ཞིག་ཐོག་ནས་བཞེས་དགོས་ཀི་འདུག དེ་ངས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་བསམས་ ནས་ཞུ་ཡི་
ཡོད།

དེ་ནས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དངོས་གཞིའི་ནང་ལ། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གིས་ཀིས་རྩ་བའི་གསུངས་

གྲུབ་སོང། ད་ལྟ་ ༢༠༠༨ ལོར་སིར་བཏང་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་རྒྱ་ནག་ལ་མ་གོས་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་གིས་ངོ་རོལ་རྒྱ་
ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད།

དེའི་སྐབས་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་དམིགས་བསལ་གིས་དམ་བསགས་བས་ནས་མི་གསོད་ཁག་སོར་
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ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད། དེའི་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མ་གཞི། སོན་བརོད་དེ་དང་པོའ ་ི སོན་བརོད་རེད། ང་ཚོ་བོད་
པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སོན་བརོད་བ་རྒྱུ་དེ། རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་ཚོ་ནང་བཞིན་སག་རྫུན་དང་ཁམ་པ། མ་བིན་ཁོག་བཅངས་ཀི་

སོན་བརོད་མ་རེད། ང་ཚོའི་སོན་བརོད་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁུངས་སེལ་ར་སྤྲོད་ཀི་སོན་བརོད་རེད། དཔེར་ན། དེའི་
སྐབས་ལ་ང་སི་འཐུས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་རེད། བརྒྱུད་ལམ་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་བསེབས་ནས་བོད་ལ་ཛ་དག་ཆེན་པོ་ཡོད་

པའི་སྐབས། ལྷ་སར་ལྷག་པར་དུ་མི་གསོད་ཁག་སོར་བས། རྒྱ་མིས་དེ་དུས་འདོགས་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་མིའི་སྐོར་སྲུང་བ་གཅིག་

བསད་སོང། རྒྱ་མིའི་ཚོང་ཁང་གིས་གཏོར་སོང་། དེ་གང་མིན་ཚད་ཡིན་ཟེར་ནས། མི་གསོད་ར་སེལ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་།
འཛམ་བུ་གིང་ནང་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་བྱུང་བའི། བོད་པ་ཚོས་འདི་འད་བེད་ཀི་འདུག ང་ཚོ་རྒྱ་མི་གསོད་ཀི་འདུག རྒྱ་མིའི་ཚོང་
ཁང་གཏོར་གི་འདུག་ཅེས་དེ་ཁབ་བསགས་ཧ་ཅང་གིས་བས། དེའི་སྐབས་བོད་པ་ག་ཚོད་བསད་ཡོད་དམ། དེ་ཁོ་ཚོས་ཚིག་
གཅིག་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའི་སྐབས་བརྒྱུད་ལམ་ཚོས་བཅར་འདི་བས་སྐབས། ངས་དེའི་སྐབས་ལྷ་ས་གཅིག་པུའི་

ནང་ལ་བོད་མི་ཁི་གཅིག་ཉུང་མཐར་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡིན། ཚོད་དཔག་བས་ནས་ལབ་པ་ཡིན། ཚོད་དཔག་
བེད་ཆོག་གི་རེད། ཚོད་དཔག་ལ་ནོར་སིད་ཀི་རེད། འགིག་སིད་ཀི་རེད། ཚོད་དཔག་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་འགིག་དགོས་པ་ཡོད་པ་
མ་རེད། ཡིན་ནའང་ངས་ཚོད་དཔག་གང་བས་ནས་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན། རྒྱ་མིས་བོད་པའི་ཐོག་ལ་ག་དུས་ཡིན་

ནའང་མི་གསོད་ཁག་སོར། མནར་གཅོད། སྡུག་སོང་། མེ་མདའ་རྒྱག་ཆོག་ཆོག རྒྱུག་པ་གཞུ་ཆོག་ཆོག བཙོན་ཁང་དུ་
བཅུག་ཆོག་ཆོག ཁོ་ཚོས་བོད་པ་འདི་དུད་འགོ་སེམས་ཅན་མ་གཏོགས་རྩི་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད། དུད་འགོ་སེམས་ཅན་གི་རིན་
ཐང་ཡང་འཇོག་གི་མ་རེད། དུད་འགོ་སེམས་ཅན་དེ་ཤ་བཟའ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། འོ་མ་འཇོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་སྙམ། ང་ཚོའི་མི་ལ་

དེ་འད་གཅིག་ཀང་རྩིས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་གསོད་ཐུབ་ཐུབ་དང་ བརྡུང་ཐུབ་ཐུབ་མ་གཏོགས་མེད་པ་དེ་གཞི ར་
བཞག་ནས་ངས་མི་ཁི་གཅིག་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་དུས་ལབ་པ་ཡིན། ཚོད་དཔག་གང་འད་བེད་ཀི་ཡོད་ཅེས་ལབ་ཀི་
འདུག ཚོད་དཔག་བས་པའི་གཞི་འཛིན་ས་གཅིག་རྒྱ་མིས་སིར་བཏང་བོད་ཐོག་བཟུང་བའི་སིད་ཇུས་ཁོ་རང་བོད་པ་ལ་
མཐོང་ཆུང་གའ་གནོན་བཤུ་གཞོག་གཏོང་རྒྱུ་དེ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད།

གིས་ཐད་ནས་དེའི་སྐབས་ལ་བོད་ནས་གནས་ཚུལ་གཏོང་མཁན་ གི་ བཤད་རྒྱུར་གང་བཤད་ཀི་འདུག་ཅེ་ན།

དེའི་སྐབས་ིན་མ་ཁ་ཤས་ཀི་ནང་ལ་ལྷ་སར་ཟིང་འཁྲུག་གོ་བུར་དུ་བྱུང་བར་བརེན། དེ་དུས་ ༢༠༠༨ ལོ་རེད། དམ་བསགས་
ད་ལྟ་བཞིན་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་ཕི་རྒྱལ་གི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་གང་འཚམས་བསེབས་ཡོད་པ་

རེད། ལྷ་སར་བསེབས་ཡོད་པ་རེད་ལ་བོད་རྒྱ་ཁབ་ལ་བསེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཕིར་འབུད་བ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཀང་
ལམ་སང་སེབ་གཅིག་ལ་འབུད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་དུས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀིས་ལྷ་སའི་ནང་ཕི་རྒྱལ་མི་མང་པོ་

ཡོད་པ་རེད། མི་གསོད་ཁག་སོར་དེ་འད་ཞིག་ལྷ་སར་བྱུང་ཚར་ཞིང་ཁོ་ཚོས་མིག་གིས་མ་མཐོང་བ་ཞིག་བ་དགོས་པ ར་
བརེན། ང་ཚོར་གནས་ཚུལ་གང་བསེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ལྷ་སའི་ནང་བསད་པའི་བོད་པ་དེ་ཚོའི་ཕུང་པོ་དོ་པོ་དབོར་

འདེན་བ་ཆེད་ཀི་མོ་ཉ་ཆེན་པོ་ Truck ནང་ལ་དོ་པོ་བླུགས་པ་ནང་བཞིན་ཕུང་པོ་དེ་ཚོ་བརྒྱངས་ནས་ལྷ་སའི་གོང་ཁེར་ནང་

ལ་མིན་པར། གོང་ཁེར་ཕི་ལོགས་ལ་མལ་གོ་གོང་དཀར་དང་འདམ་གཞུང་དེ་ཚོར་འཁེར་འགོ་ཡི་འདུག Truck དེ་ཚོ་འགོ་

བའི་སྐབས་ལ་ཁག་གི་ཐིགས་པ་ཛར་ཛར་བས་ནས་ Truck མང་པོས་ཕུང་པོ་དབོར་ནས་འགོ་གི་འདུག་ཟེར། མལ་གོ་གོང་
དཀར་དང་འདམ་གཞུང་ལ་བསེབས་སྐབས་མེར་སེག་གཏོང་བར་གཅིག་ནས་ཤིང་གི་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་པ་རེད། ཡང་
ཁོ་ཚོས་འགོ་སོང་གཏོང་གི་མ་རེད། bill གཏོང་ས་ནི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་དུས་མི་གང་བྱུང་མང་བྱུང་གི་རོ་ཚང་མ་ལམ་ཁ་
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གང་ས་ནས་བསྒྲུགས་ནས་ཕི་རྒྱལ་མི་དང་བོད་པ་ཚོས་མ་མཐོང་བའི་ཆེད་དུ། གཞན་དེང་སང་ཡིན་ན། དཔེར་ན་རང་ལུས་
མེར་སེག་བཏང་ནས་གོངས་མཁན་ལམ་སང་སྨན་ཁང་ལ་ཁེར་བ་ཡིན་ན། དེའི་ bill ཡན་ཆད་ནང་མི་ཚོར་གཏོང་ཡོང་གི་

རེད། འགོ་སོང་འདི་ཚོ་ཕིན་སོང་ཞེས་དེ་འད་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་མེར་སེག་མ་བཏང་བ་བས། ཕུང་པོ་མང་ཐག་

ཆོད་ནས། མེར་སེག་བཏང་ཚོད་ཀང་མེད་པ་འད། དེར་བརེན་ས་དོང་ཆེན་པོ་དེ་འད་བྲུས་ནས་དེའི་ནང་སེབ་སེབ་ Truck
ནང་བླུགས་ནས་མར་སྦས་ཀི་འདུག་ཟེར། འདི་ཚོ་ལ་གཞི་བཞག་ནས་ཉུང་མཐར་ཡང་དེའི་སྐབས་ལ་ལྷ་ས་གཅིག་པུར་མི་ཁི་
གཅིག་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ངས་དེ་འད་ལབ་པ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་མིས་ཁོ་རང་ཚོའི་མི་གཅིག་གིས་ཤིག་བསད་པ་

དང་ཚོང་ཁང་གཅིག་གིས་གཏོར་བ་དེ་འུར་སོག་བས་ནས་འཛམ་བུ་གིང་ལ་བཀྲམས། རྒྱལ་སིའི་ནང་ལ་ང་ཚོ ས་རྦད་དེ་
ཞི་བའི་ེན་རོག་པ ས་ཞི་བ་བས་ནས་མ་གཏོགས་མཚོན་ཆ་ཁོན་ནས་བེད་སོད་བཏང་མེད་ ཅེས་ལབ་པ་རེད། ད་ལྟ་གཞི་
ནས་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་མཚོན་ཆ་བེད་སོད་བཏང་བའི་ཡིག་ཆ་རེད་ཀི་ཡོད་

པ་རེད། ད་ལྟ་ ༢༠༠༨ ལོའ ་ི གནས་ཚུལ་འདིའི་ནང་བཀོད་པ་དེ་འདི་རེད། དེར་བརེན་རྒྱ་མིའི་རྫུན་ ཕུགས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་
བརོལ་བ་དེ་གོང་ལ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གིས་ཀིས་གསུངས་ཚར་སོང་། དེ་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག འགོ་བ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་གཅིག་གིས་ཡིག་ཆ་དེ་འད་ཞིག་རེད་སོན་བྱུང་པ་རེད།

ཡག་པོ་རེད།

བསགས་བརོད་ཡོད། ང་རང་ཚོ་སིག་འཛུགས་ལ་གཅིག་བས་ན་ཐོབ་ཡོད་སིད། ཐོབ་ཀང་འདི་ལྟར་བཞུགས་ཀི་ཡོད་སིད།

སིད་ཇུས་ཀི་ཐོག་ནས་སོན་མ་ནས་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདས་ཡིན་སིད། གཞན་དངོས་གནས་
བས་ན་དེ་འད་ཞིག་རེད་ སྙམ། གང་ལྟར་དེ་འདའི་ར་སྤྲོད་ཀི་ཡིག་ཆ་ཐོབ་པ་དེ་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་
རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་བསགས་བརོད་ཡོད།

དེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༢ པ་དེའི་ཤོ་ལོ་ཀ་མཐའ་མ་དེའི་ནང་ལ་དེང་སང་རྒྱ་མིས་ཕི་ལོགས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོ་

འགུག་ཐབས་ཀི་ཐབས་ཤེས་ཐོག་ནས། ཁེད་རང་ཚུར་ལོག་ཤོག་དང་། ཧ་ཅང་མང་པོ་བ་རྒྱུ་ཡོད། སོན་མའི་ས་ཁང་ས་

གཞིས་དེ་ཚོ་ཕིར་སྤྲོད་བ་རྒྱུ་དང་ལས་ཀ་ཡག་པོ་སྤྲོད་རྒྱུ་སོགས། དེ་ཚོ་ཚིག་གསར་པ་གང་ཡང་མ་རེད། སོན་མ་ནས་ལབ་
ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེང་སང་ཡང་བསར་ཡང་དེ་འདའི་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།

རྩ་བའི་ང་ཚོ་

བོད་པ་ཚོ་སུ་གཅིག་གིས་ཀང་མ་མཁེན་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་མགོ་སྐོར་བསླུ་ བིད་ཀི་སིད་བྱུས་རེད། ཕི་ལོགས་
ལ་བོད་པ་ག་ཚོད་ཀིས་ཉུང་བ་ཡོད་ནའང་ཁོ་ཚོར་ བསུན་པོ་བཟོ་མཁན་དེ་ཉུང་ དུ་འགོ་གི་རེད་བསམས་ནས་ཚུར་བོད་ལ་
ལོག་ན་ཁོ་རང་ཚོའི་འོག་ལ་བསད་རྒྱུ འི་ཆེད་དུ་རེད། ཡིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་མགོ་སྐོར་

བསླུ་བིད་ཐོག་ནས་ཧ་ལམ་བ་རྒྱུ་ཡོད། ཧ་ལམ་སྤྲོད་ཀི་ཡིན། དཔེར་ན་ཁང་པ་སྤྲོད་ཀི་ཡིན། ས་ཆ་སྤྲོད་ཀི་ཡིན། ག་ཆ་སྤྲོད་
ཀི་ཡིན། ལས་ཀ་སྤྲོད་ཀི་ཡིན། མང་པོ་ཞིག་ག་ཚོད་ཀིས་ཐབས་ཤེས་བས་ནའང་ཁོ་ཚོའི་དམ་བསགས་འོག་ནས་མ་ཐུབ་པ་
རེད་མ་གཏོགས། བོད་ནས་ཚུར་ཕིར་ལོགས་ལ་ཡོང་མཁན་དེ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ལོ་ནས་ལོ ར་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་གི་ཡོད་
པ་རེད། སོན་མ་ཡིན་ན། ༢༠༠༨ ལོ་ནས་བཟུང་དམ་བསགས་ཀི་ཐོག་ནས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་ཏེ་འདོད་པའི་ཐོག་

ནས་མ་ཡོང་བ་མ་རེད། ཡོང་མ་བཅུག་པས་རེད། ཁོ་ཚོའི་སིད་ཇུས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། ཁ་སང་ང་ཚོ་ཕ་གིར་ཕིན་པའི་སྐབས། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་གསུང་བཤད་ནང་ལ་ཡང་གེང་ཙམ་
གནང་སོང་། རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་འདི་ནས་འགོ་དུས་ཡིག་ཆ་རྫུན་མ་བཟོས་ནས་སོར་མོ་འབུམ་མང་པོ་སྤྲད་ནས་ཕིན།

ཕ་གིར་ཡིག་ཆ་ཏག་ཏག་མ་ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད། ཡིག་ཆ་ནག་པོ་ཆགས་ནས་ཟམ་པའི་འོག་ལ་ལ། དཀའ་ལས་
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ཁག་པོ་ཆགས་པའི་མི་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོ་བོད་ལ་འགོ་གི་མི་འདུག འབུམ་འབུམ་སྤྲད་དགོས་ཀི་མི་འདུག བོད་ལ་
རྒྱ་མིས་ཤོག ཡོང་རོགས་གིས་ལབ་ཀི་འདུག ཁང་པ་དང་ས་ཆ་སོད་ཆོག་ཤོག་ཟེར་ས་དེར་མ་ཕིན་པར་འབུམ་འབུམ་སྤྲད་

ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ས་ལ་ག་རེ་བས་ནས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་དམ། བོད་པ་ལྐུགས་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ང་ཚོར་མགོ་སྐོར་བསླུ་ བིད་གཏོང་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཞིག་རེད། དེར་བརེན་དེ་ཡིག་ཆ་འདིའི་ནང་
བཅུག་པ་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག

དེ་ནས་ད་ལྟ་ཤོག་གངས་ ༢ པའི་ཚིག་འབྲུ་མཐའ་མ་དེ་ལ་ "གཞིས་བེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་

རྒྱུར་འབད་བརྩོན་སར་ལྷག་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།"ཞེས་གསུངས་པ་ཞིག་འདུག དོན་དམ་པའི་
དམ་བཅའ་འབུལ་དགོས་བྱུང་ན། དམ་བཅའ་འབུལ་རྒྱུར་ཞེད་མཁན་དེ་འད་གང་ཡང་མིན། དམ་བཅའ་འབུལ་རྒྱུར་ཞེད་པ་
དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། དམ་བཅའ་དེ་སྲུང་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་བསམས་ནས་དེ་ཞེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།
བསེལ་དགོས་བྱུང་ན། དེ་འདར་ཞེད་མཁན་དེ་འད་གང་ཡང་མིན།

དམ་བཅའ་འབུལ། མནའ་

ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་ཚང་མ་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཚར་པའི་མི་

རེད། བཀའ་བོན་རྣམ་པས་དབུས་པའི་ང་ཚོ་སི་འཐུས་ཚང་མ་ལས་ཀ་ལ་མ་ཞུགས་སོན་ནས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཚར་བ་རེད།

ཁ་ཤས་ཀིས་མཆོག་གསུམ་དཔང་འཛུགས་བས་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཚར་བའི་མི་རེད། དེར་བརེན་ཡང་
བསར་དམ་བཅའ་གཞག་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ངའི་མས་མྱོང་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་
ཀི་ཡིག་ཆའི་ནང་དམ་བཅའ་འཇོག་གི་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་མང་པོ་བརྒྱབ་རྒྱུར་ཡག་པོ་མི་འདུག

རེས་མ་ཡང་དེ་ཆབ་སིད་ཀི་

ཐོག་ནས་ལས་དོན་ཁ་ཤས་ཐོག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེ་འད་ང་རང་གི་ཐོག་ལ་བྱུང་སོང། དེར་བརེན་ང་ཚོ་དམ་བཅའ་ཕུལ་
ཚར་བའི་མི་ཤ་སྟག་ཡིན་ཙང་མ་འོངས་པར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཐོག་ནས་དམ་བཅའ་འབུལ་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་བརན་པོ་མེད་

པའི་བཟོ་འད་ཞིག་འདུག དེ་མེད་པ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག ཁ་ཤས་ཀིས་རེས་མ་ཕིས་སུ་ངས་གང་ཟེར་དགོས་པ་རེད།
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཟེར་བ་དེ་མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཧུར་ཐག་བེད་ཀི་ཡིན་ ཞེས་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་ཡིན་ཟེར།

ཁོད་དམ་བཅའ་གཞག་འདུག མངོན་འདོད། མངོན་འདོད་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། ལམ་དབུ་མ་རེད་ཅེས་ལབ་ན། ཡང་དོན་དག་
མེད་པའི་རོག་ད་ཞིག་འཕྲད་ཡོང་གི་འདུག དེ་འད་ལབ་མཁན་དང་བེད་སོད་གཏོང་མཁན་བྱུང་བ་རེད། སིར་བཏང་དམ་
བཅའ་ཞེས་པ་དེ་མེད་ན་ཡག་པོ་འདུག རྩ་བའི་བོད་སི་པའི་དོན་ལ་འབད་འབུངས་བ་རྒྱུ་ང་ཚོ་ཚང་མའི་ལས་འགན་རེད།

དེར་བརེན་བཟང་ངན་གི་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། དོན་དག་རོག་རོག་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གང་ཡིན་པ་དེ་ང་
ཚོས་ངོས་བཟུང་ བ་བས། དེའི་ཐོག་ནས་ཚང་མས་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དེ་

གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་མེར་སེག་ གཏོང་མཁན་གཙོས་པའི་རྒྱལ་གཅེས་
དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དང་། སིར་བོད་ནང་ཡོད་པའི་ང་ཚོའི་གཞིས་བཞུགས་སྤུན་ཟླ་ཚང་མ་ཧ་ཅང་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པོས་ད་
ལྟ་བར་དུ་མཁེགས་པོ་བས་ནས་བཞུགས་ཐུབ་པ་རེད། དེ་ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་
པོ་རེད། ང་ཚོ་ཕི་ལོགས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་པ་ཚོའི་ཐོག་ནས་ཀང་ཧུར་ཐག་ད་ལྟ་བར་དུ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་ལ་ད་དུང་ཡང་ཞུ་

ཡི་རེད། ང་རང་ཆུང་དུས་སོབ་གྲྭའི་སྐབས་ནས། ང་སེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུ་ཟེར་དགོས་པ་རེད་དམ། ག་དུས་ཡིན་ནའང་

བརན་པོ་གནས་ཐུབ་རྒྱུའི་སོ་སོ་ལ་ inspiration ཞེས་པའི་སོ་སོར་སེམས་ཤུགས་སར་བེད་གཅིག་དགོས་པ་རེད། དེ་
འད་དགོས་ཀི་འདུག ང་རང་ལ་དགོས་ཀི་འདུག གཙོ་བོ་གཅིག་ལས་རྒྱུ་འབས་ཡོད་པ་རེད། ལས་རྒྱུ་འབས་ཀིས་བདེན་
པའི་མཐའ་གསལ་གི་རེད། དགེ་སིག་ཟེར་བ་དེར་ལས་འབས་འཁོར་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཡིད་ཆེས་བརན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་
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རྒྱ་མིས་ང་ཚོར་དེ་འདའི་སྡུག་པོ་བཏང་སོང། ད་དུང་གཏོང་གི་འདུག འདི་ལས་ལྷག་པ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོ་རྦད་
དེ་མར་ལུང་ཁུག རྦད་དེ་དམའ་ཤོས་དེར་བསེབས་དུས། ཡར་འགོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་དེ་ནས་མར་འགོ་ས་ཡོད་པ་མ་རེད་
སེམས་ཀི་ཡོད། གཅིག་དེ་ཡིན། གིས་ལ་ཆུང་དུས་སྐབས་ནས་༸སྐུ་མདུན་གི་བཀའ་སོབ་གཅིག་ལ་ངས་དེ་དབིན་ཇིའི་

ནང་བསྒྱུར་བཞག་པ་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་བར་བརེན། ད་དུང་ཁ་ལྷེམ་མེར་ག་དུས་ཡིན་ནའང་དན་གི་འདུག བོད་སྐད་ནང་ཇི་
མ་ཇི་བཞིན་གང་གསུང་གི་ཡོད་མིན་དེ་ངས་དན་གི་མི་འདུག མ་གཞི་རྣམ་པ་ཚོ་མང་པོས་མཁེན་གི་རེད ། ངས་མཇུག་
བསོམས་དེ་འདི་ནས་ བསྡུ་རྒྱུ་ ཡིན།

དེ་ང་རང་ཡང་སེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན།

དེ་ལ་༸སྐུ་མདུན་གིས་

However strong the wind of evil may blow ,it cannot extinguish the flame of truth

གསུངས་པ་དེ་རེད། དེ་སོན་མ་ཡིན་ན་གང་ས་གང་དུ་སར་བའི་རེན་གིས་རྣ་བའི་ཡུལ་ལ་བསད་པ་རེད། དོན་དག་རོག་རོག་
དེ་ནག་ཕོགས་ཀི་ལྷག་པ་དེ་ག་ཚོད་ཤུགས་ཆེན་པོ་བརྒྱབ ས་ཀང་དེས་བདེན་པའི་མེ་ལེ་དེ་གསོད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་ཅེས་
གསུངས་པ་དེ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་གོས་ཚོགས་ལ་བགོ་གེང་གནང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཟུར་དུ་ཕུལ་ རྒྱུ་ཡིན་
ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན། དེར་བརེན་གཤམ་ལ་ཕག་རྐྱོང་མཁན་ནང་ཞི་ཅིང་ཕིན་འདིར་ཕེབས་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་ཡིན་ན་དེའི་སྐབས་སུ་
གོ་སྐབས་འབུལ་གི་ཡིན། ཡིན་ནའང་དེའི་སྐབས་དེར་སི་འཐུས་རེ་རེར་སྐར་མ་ལྔ་རེ་མ་གཏོགས་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་མིན་
པའི་ཐག་ཆོད་ཡོད། ད་ལྟ་ནས་རང་རང་སོ་སོས་སྙིང་བསྡུས་གང་འད་བཟོ་དགོས་མིན་ཐད་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དང་།

དེ་རིང་ཞོགས་པ་ཚོགས་གཙོའི་དབུ་འབེད་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་ད་ལྟའི་བོད་རིགས་ཁ་ཤས་ལ་སབས་བཅོལ་མ་རག་ནས་
ཡིག་ཆ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པ་དེ་གསལ་ཐག་ཆོད་ཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་བསམ ས་བྱུང་། གལ་སིད་དེའི་སྐོར་གོས་ཚོགས་
ནང་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ན། གོས་ཚོགས་ཀི་ར་བའི་ནང་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་པས་དེའི་སྐད་ཆ་དེ་དག་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའི་

དཔང་རགས་སུ་མ་འགོ་བའི་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། ད་ལྟ་ཕ་གིར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པ་དེ་དག་ལ་དཀའ་ངལ་
ཆེ་རུ་མ་འགོ་བའི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ལགས།

སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་

སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པའི་
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ། གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་དེའི་ཐོག་བསམ་ཚུལ་རེ་ཟུང་ཞིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་

པ་བྱུང་སོང་། སིར་བཏང་བརོད་གཞི་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་དེ་རིང་གི་གོས་ཆོད་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སེབས་
ཡོང་དུས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་སོབས་པ་དེ་དང་འཆར་གཞི་དེ་མེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཡིག་ཆ་དེའི་ནང་དུ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་
གི་གནས་སྟངས་དང་དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་ང་ཚོས་གང་བེད་དགོས་མིན། ང་ཚོས་ག་རེ་བེད་རྒྱུ་འདུག་ཅེས་པའི་སྐོར་ལ་རེད་

འདུག ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སུ་བོད་ནང་ནས་ང་ཚོས་མ་རྩ་བཏང་བཞག་ཡོད། ཁེད་རང་
ཚོར་ཚོང་ཕོག་གི་འདུག་གམ་ཞེས་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། སྐད་ཆ་དེ་ཡང་ཡང་སེམས་ལ་འཁོར་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་
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ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་མ་བས་པ་དེ་འད་མིན་ཡང་། ཚོང་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བཤད་
ནས་ཕན་གང་ཐོགས་ཡོང་བསམ་པའི་ཐོག་ནས། ཕོགས་གཅིག་ནས་མ་བཤད་ན་བསམ་པའི་ཚོར་བ་གཅིག་དེ་ཡིན། ཡང་
ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ན་ང་ཚོ་བོད་ནང་དུ་ཛ་དག་གནས་སྟངས་འདུག རང་ལུས་མེར་སེག་བེད་ཀི་འདུག
དེ་མ་ཡིན་པའི་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་མང་པོ་གཏོང་གི་འདུག བོད་ནང་དུ་དམྱལ་བ་མི་ཡུལ་དུ་འཕོས་པ་ལྟ་བུའི་ཛ་དག་
གནས་སྟངས་འདུག་ཅེས་ང་ཚོ་མང་པོས་བསམ་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེའི་ནང་དུ་བིས་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་ཚོ་སི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་བསམ་ཚུལ་རྣམས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསིགས་ནས་
སེབས་ཡོང་བའི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།

དེར་བརེན ་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་ལྷན་པའི་ཚུལ་དུ་མང་པོ་ཞིག་

བཤད་བསད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། དེ་བཞིན་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང་། དེ་ཚོ་ཡང་བསར་
ཟློས་བེད་རྒྱུའི་འདོད་པ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། འོན་ཀང་ང་ཚོའི་ཡིག་ཆ་དེའི་ནང་དུ་འཁོད་བསད་པའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་
ཞིག་འབྱུང་བཞིན་པ་དེ། དཔེར་ན། མི་ཞིག་གི་གཟུགས་པོར་ན་ཚ་ཡོད་ནས་ཕི་ལ་ཐོན་པའི་རྨ་ཁ་ལྟ་བུ་དེ་རེད། ཡིན་ནའང་
དེའི་རེན་དེ་གང་འད་བས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། གང་དུ་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་དངོས་གནས་དེ་གང་འད་ཞིག་རེད།
དེའི་ཐོག་སོན་མ་ཡིན་ན་ཏོག་ཙམ་ཤེས་ཀི་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཀི་ཡོད་ཀང་དེང་སང་དེ་འད་བཤད་རྒྱུའི་སོབས་པ་དེ་ཡང་མི་

འདུག ཡིན་ནའང་དུས་རྒྱུན་སོ་སོས་སྐབས་རེ་དོ་སྣང་མི་བེད་རྒྱུའི་བསམ་བོ་ཡང་གཏོང་གི་ཡོད། ལས་ཀའི་ངོ་བོའ ་ི ཆ་ནས་
རང་བཞིན་གི་འབེལ་བ་ཆགས་དུས་དོ་སྣང་ཡང་བེད་དགོས་བྱུང་གི་འདུག་ལ ། ལས་ཀའི་ངོ་བོ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་
ཆགས་བསད་ཀི་འདུག

གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ཐོག་ལ་ངས་སྒྲུང་བཤད་རྒྱུ་མིན་ལ་གསར་འགྱུར་ཡང་ཕོགས་

བསིགས་བས་ནས་བཤད་ཀི་མིན། ང་ཚོར་དེ་འད་ཅིའི་ཕིར་འབྱུང་བཞིན་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་དེ་རིང་གི་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་

སོན་མའི་གོས་ཆོད་ནང་སེབས་ཚུལ་ལྟར་བས་ནས་ཅུང་མི་འད་བ་ཞིག་ལ་དཔེར་ན། ང་ཚོའི་འདས་པའི་ཟླ་བ་དྲུག་གི་ནང་སྐུ་
ལུས་ཞུགས་འབུལ་གནང་མཁན་གི་མི་དེ་ཚོའི་ཆོལ་ཁ་དེ་གསལ་པོ་ཞིག་འཁོད་འདུག

སོན་མ་དེ་འད་ཡོད་པ་དན་གི་མི་

འདུག ཕལ་ཆེར་མེད་པ ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་བསམས་བྱུང་། དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ག་རེ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ཅེ་ན།

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་དུ་ང་ཚོའི་ཚིག་གི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། ཛ་དག་གི་གནས་
སྟངས། རིག་གཞུང་མས་ཆག་འགོ་གི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་མས་ཆག་འགོ་གི་ཡོད་པ་རེད། སོལ་རྒྱུན་ཁོར་ཡུག་དང་
རིག་གཞུང་ཚང་མ་མས་ཆག་འགོ་གི་འདུག་ཅེས་པ་དེ་དག་གསལ་པོ་རང་མེད་པའི་སྐད་ཆ་རེད།
སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀི་ནང་དུ་གང་འད་བེད་ཀི་འདུག

དངོས་ཡོད་གནས་

དེའི་ཕི་ལོགས་ལ་གང་འད་ཆགས་

བསད་འདུག དངོས་གནས་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་མས་འགོ་གི་འདུག་ན། ང་ཚོས་གང་འད་ཞིག་ལ་བལྟ་དགོས་ཀི་འདུག ཛ་
དག་གི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞིག་ལ་ཐུག་གི་འདུག ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་གང་འད་གང་འད་བྱུང་འདུག སིར་དེ་
རིང་ཞོགས་པ་གསུང་མཁན་མང་པོ་ཞིག་གིས་བཙན་བོལ་གི་སིག་འཛུགས་མ་རེད་ཅེས་པ་བཞིན་གཞིས་བེས་བོད་མིའི་

ཚབ་གང་འཚམ་ཞིག་བེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མིན་གི་སོབས་པ་དེ་མེད། གང་ལྟར་དེའི་ཚབ་ཅིག་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་
དེའི་ནང་ལ་ཞུགས་མཁན་རེད། མི་རེ་ངོ་རེས་རྒྱ་ཆེན་པོ་མ་བཤད་ཀང་སོ་སོའ ་ི ས་གནས་ཀི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འཚམ་

ཤེས་བསད་པའི་ཡིད་ཆེས་བེད་ཀི་ཡོད། དེའི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར་དེ་རིང་ཁ་སང་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཟེར་བའི་མངའ་ཁོངས་
དེའི་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་གི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་གི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀི་

ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཐོག་ནས་དགོན་པ་ཁག་ཡིན་ན འང་གང་འད་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་གནས་སྟངས་
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གང་འད་འདུག སིར་མཁེན་མཁན་བརྒྱ་ཆའི་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་ལ་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་བསམ་བོ་ཏན་ཏན་
འཁོར་ནས་གང་འཚམ་ཤེས་པ་དང་ཧ་གོ་བའི་རེ་བ་བརྒྱབས་བསད་ཀི་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་ཤར་ཕོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་བགོ་

སྟངས་བས་ན་མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་གི་ཁོངས། ཀན་སུ་ཞིང་ཆེན་ཁོངས། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་ཁོངས། ཟི་ཁོན་ཞིང་ཆེན་ཁོངས་
དེ་དག་ལ་བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞིག་ཆགས་བསད་འདུག

བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་མི་མས་

རྒྱུན་འཛིན་གི་ཐད་ལ་ལས་དོན་གང་འད་ཞིག་འགོ་གི་འདུག དེ་སི་ཡོངས་ཀི་དཔལ་འབོར་གི་འཚོ་བའི་གནས་བབ་གང་འད་
ཞིག་ཆགས་བསད་འདུག དེ་མིན་དེང་སང་གི་སྐད་ཆ་བཤད་བཞིན་མི་རིགས་ཀི་ལ་རྒྱ་དང་དེ་དག་ཐོག་ཚད་གང་འད་ཞིག་

སེབས་འདུག དེའི་གནས་སྟངས་དེ་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཤེས་དགོས་པ་རེད་ལ་ཤེས་པའི་ཡིད་ཆེས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཡོད་ལ་
ཤེས་དགོས་ཀི་ཡང་རེད། ང་ཚོས་སི་མ་ སོམ་གི་ ཐོག་ནས་རིག་གཞུང་ཚང་མ་མས་ཆག་འགོ་ ཡི་འདུག་ཅེས་བཤད་པ་

གཅིག་པུས་ཡོང་གི་མི་འདུག དེའི་འགན་དེ་སུ་ལ་ཡོད་པ་རེད། སིར་སྟངས་བོད་མི་ཡོངས་རོགས་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་
ཚབ་བེད་མཁན་གི་མི་དེ་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཤེས་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་བརྒྱ་
ཆ་ ༡༠༠ མཁེན་གི་ཡོད་ཤག་རེད། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་དེ་བོད་ནང་དུ་གང་འད་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་

རེད། སེར་གི་སོབ་གྲྭ་བརྒྱབས་ནས་ས་ཆ་གང་སར་གང་འད་ཡོང་གི་འདུག ཤུགས་རེན་གང་འད་ཞིག་ཐེབས་འདུག བོད་
ཀི་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་ཐོག་ལ་མི་སུས་ཤུགས་རྒྱག་གི་འདུག གང་དུ་ཤུགས་རེན་ཐེབས་འདུག ནུས་པ་འདོན་མཁན་དེ་
སུ་རེད་འདུག ལོ་ལྟར་རྒྱ་ནག་ལ་ན་གཞོན་མང་པོ་ཞིག་སོབ་སོང་ལ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ས་ཆ་གང་ནས་གཏོང་གི་
འདུག དེ་འགོག་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་གང་འད་བེད་ཀི་འདུག མི་སུས་བེད་ཀི་འདུག

དེ་བཞིན་སོལ་རྒྱུན་གི་རིག་གནས་ཀི་ཐད་ནས་བཤད་ན་སོན་མ་ནས་ང་ཚོ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཞིན། ལྷ་ཆོས་དགེ་

བ་བཅུ་དང་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་བརྒྱུད་རིམ་གི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་བ་གསོ་ཁང་། ཕག་
གསོ་ཁང་། ་གསོ་ཁང་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་གང་དུ་བརྒྱབས་འདུག དེའི་ས་ཆ་དེ་ཚོའི་མིར་སོབ་གསོའ ་ི གོ་རོགས་ག་ཚོད་ཅིག་

སེལ་ཐུབ་འདུག དེ་དག་ང་ཚོ་མི་རེ་ངོ་རེ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ལ་སེལ་རྒྱུའི་ནུས་པ་དེ་མེད་ཀང་ཤེས་རྒྱུའི་
ནུས་པ་དེ་ཏན་ཏན་དགོས་ཀི་རེད། བས་ཙང་གནས་ཚུལ་དེ་སི་ཙམ་གི་ནམ་མཁའ་ནས་འཁོར་བསད་པའི་གནད་དོན་མིན་
པར་ལྷ་རབ་བྱུང་ན་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ཛ་དག་ཇི་ལྟར་ཆགས་ཀི་འདུག

མ་འོངས་པར་ལོ་ལྔ་བཅུ་

འགོར་ན་གང་འད་ཡོང་ས་རེད། ལོ་བརྒྱ་འགོར་ན་གང་འད་ཡོང་ས་རེད། ས་ཁུལ་འདི་ལ་གང་འད་བྱུང་ས་རེད། ང་ཚོས་
འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གི་ཐོག་ནས་དེར་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ།

དེ་རིང་ཁ་སང་

དཔལ་འབོར་གི་གནས་བབ་དེ་འད་རེད་འདུག དཔལ་འབོར་གི་ཡོང་ཁུངས་དེ་འད་རེད་འདུག དེར་དགོན་པ་དེ་འད་ཞིག་

འདུག དགོན་པ་དེས་མི་མང་ལ་ཤུགས་རེན་གང་འད་ཞིག་ཐེབས་ཀི་འདུག དེའི་དགོན་པ་དེ་གནས་ཐུབ་པ་དེ་གང་འད་རེད་
འདུག ས་ཆ་དེར་དགོན་པ་དེ་མས་རྒུད་དུ་ཕིན་འདུག ཕིན་པའི་རྒྱུ་རེན་གང་འད་རེད་འདུག རྒྱུ་མཚན་དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་

ང་ཚོའི་རྒྱུ་མཚན་ངོ་མ་དེ་བོད་ནང་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཆགས་ས་རེད་དམ་མ་རེད་ཀི་གནས་སྟངས་ཀི་རྒྱབ་ལོངས་དེའི་
ཐོག་ལ་བསམ་བོ་ཞིབ་ཕྲ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་པ་དེ་གཅིག་ཡིན། སི་ཡོངས་ཀི་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་

ནང་ལ་ཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་ན་གཞོན་གི་ནང་དུ་ཁོད་ལུང་པ་གང་ནས་ཡིན་ནམ་ཞེས་དིས་པ་ཙམ་གི་རང་བཞིན་གི་ཕོགས་
རིས་སུ་རྩིས་ཀི་རེད། དེ་ང་ལ་རྒྱུས་མངའ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་ལྟ་སྟངས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་དེ་འད་ལྟ་

ཆོག་པ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག སིར་ཁེད་གང་ནས་ཡིན། གཞིས་ཆགས་གང་ནས་སེས་པ་ཡིན་ལབ་ པ་དང་གཅིག་པ་
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རེད། དེ་དང་ལྷན་མི་རིགས་ཀི་འབེལ་བ་དེ་རྩ་བ་ིད་ནས་ཆད་ན་གི་མ་རེད། སོན་མ་ཡོང་མཁན་ཡིན་ནའང་འད། དེང་
སང་ཡོང་མཁན་ཡིན་ནའང་འད། སོན་མ་ཡོང་མཁན་ཡིན་ན་ངའི་ནང་མིའི་ལྷག་འཕྲོ་དེ་གང་འད་ཆགས་བསད་འདུག

མི་

གཅིག་གིས་བོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ཤེས་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་དེ། སོ་སོའ ་ི འབེལ་བ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞིག་

ཆགས་ཡོད་མིན་ཤེས་སོང་ན་གནས་ཚུལ་དེ་གཙང་མ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་
ནུས་པ་དེ་གང་འད་ཞིག་སེབས་ཡོད་མིན་གི་ཐོག་ལ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ངས་དེ་རིང་
གི་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་རགས་ཙམ་ཞིག་བཤད་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་།

དེ་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་དེའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཞིབ་ཚགས་པོ་འདུག བཤད་དགོས་ཀི་མི་འདུག སྤུན་

ཟླ་ཁི་ཚོ་ི་ཤུ་བོད་ལ་ལོག་པ་ཟེར་བའི་སྐོར་ལ་རྩ་བའི་ཆ་ནས་མང་པོ་གསུངས་སོང་། ཡིན་ཡང་དེའི་ཐོག་ལ་བོད་མིའི་སིག་

འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་སིད་བྱུས་གསལ་པོ་ཞིག་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག མི་མང་ལ་ལམ་ཁ་དེ་གསལ་ཐག་ཆོད་
ཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ལམ་དེར་ཞེན་མི་ཞེན་གི་གནད་དོན་དེ་ཁག་ཁག་རེད། ཡིན་ཡང་ཞེན་སའི་ལམ་ཁ་དེ་གསལ་པོ་ཞིག་

དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་མེད་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་རྒྱུན་འཁོངས་གསུམ་ཁས་ལེན་བས་ཟིན་པ་རེད། ད་ལམ་ཁ་གང་

འད་ཞིག་ལ་འགོ་དགོས་མིན་གསལ་པོ་ཞིག་སྟོན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུན་འཁོངས་གསུམ་གི་ནང་དོན་འདིར་བཤད་མི་
དགོས་པར་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། དེ་གསུམ་པོ་རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་ཚོས་ཁས་ལེན་མིན་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚོས་ཁས་ལེན་
བས་པ་རེད། རྒྱུན་འཁོངས་གསུམ་ཁས་ལེན་བས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་ལམ་གང་འད་ཞིག་ལ་འགོ་དགོས་མིན་ཟེར་བ་དེ་མི་
མང་ལ་གསལ་པོ་བས་ནས་སྟོན་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག

དེར་བརེན ་དེ་ཙམ་མ་གཏོགས་ངས་དེའི་སྐོར་ལ་

བཤད་ཀི་མིན།

གཙོ་བོ་གོས་ཆོད་རང་གི་དོན་ཚན་གིས་པའི་ནང་དུ་ཞལ་ཆེམས་བཞག་པ་རྣམས་ངེས་པར་དུ་ཞིབ་འཇུག་བེད་

དགོས། "སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་མཛད་པའི་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་སེལ་སད་བོད་

མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་ལག་བསྟར་བེད་བཞིན་པའི་གིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་བཟང་པོ་དམ་འཛིན་བགིས་ཏེ་
གོས་མོལ་གི་ལམ་ནས་དཀའ་རོག་སེལ་ཐབས་ "ཞེས་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་མཚོན་ན་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད། ཕོགས་གཅིག་
ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དེ་དབུ་བརེས་ནས་ད་ལོ་མི་ལོ་ཧིལ་པོ་བཞི་བཅུ་ཐམ་པ་འཁོར་བ་རེད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༧༤

ནས་འགོ་བཙུགས་བཞག་པ་དེ་དེང་སང་གཞུང་འབེལ་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་ནང་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནས་
མི་ལོ་བཞི་བཅུ་ཧིལ་པོ་རེད། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་སོན་མའི་ཚིག་གཅིག་བེད་སོད་བས་ནས་མེས་འཚིགས་མེར་གཏུགས་བས་
ནས་བསད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་མེར་ག་ཚོད་ཐུག་པ་དེ་ཚོད་ཀི་ཚིགས་འགོ་བ་ལས་ཐབས་ཤེས་ག་ཚོད་

རག་ཡོད་མིན་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་བཤད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ལྟ་སྟངས་ཀི་མིག་དེ་འུག་པའི་ལྟ་སྟངས་ཡིན་པའི་རེ་བ་
རྒྱག་གི་ཡོད། སིར་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་དེ་མེར་ འཚིགས་མེར་གཏུགས་ཞེས་པ་དེ་རེད། མེས་
ཚིགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གཏུགས་ས་དེ་ཡང་མེ་རེད། དེར་ཕན་ཐོགས་ག་ཚོད་འབྱུང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མིན་གི་ཐད་ངས་གསལ་

པོ་ཞིག་དན་གི་མི་འདུག་ལ་མཐོང་གི་ཡང་མི་འདུག གང་ལྟར་མཐོང་རྒྱུའི་རེ་བ་བརྒྱབ་བསད་ཀི་ཡོད། ན་ནིང་གོས་ཚོགས་
ནང་གཅིག་བཤད་མྱོང་། ཁ་ཤས་དེ་དུས་བསམ་ཚུལ་ལྡོག་ཕོགས་ནས་གསུངས་མཁན་བྱུང་སོང་། དགའ་བསུ་ཆེན་པོ་ཞུ་

ཡི་ཡོད། གལ་སིད་དེའི་སིད་བྱུས་དེའི་ཐོག་ནས་ཕར་ལོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་བཟོས་གནང་ན་དགའ་བསུ་ཆེན་པོ་ཞུ་གི་ཡོད་དོ།
གཞན་ག་ཚོད་ཕེབས་ཀི་ཡོད་མིན་མི་ཤེས་ཀང་ང་དང་ང་ལྟ་བུ་ལོག་གི་རེད་དོ།
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རྒྱུ་མཚན་དེའི་ ཕིར་ཕར་ཕོགས་ནས་སོ་

སོས་བསམ་བོ་ག་རེ་གཏོང་གི་ཡིན་མིན་དང་དམིགས་ཡུལ་ག་རེ་ཡོད་མིན་ལམ་ཁ་ཁག་ཁག་ཅིག་རེད། དེ་ལ་འགལ་རེན་
གང་ཡང་བཟོས་མ་མྱོང་ལ་བཟོ་གི་ཡང་མེད། གིས་པ་དེ་ད་ལོ་ནས་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་གོ་རོགས་སེལ་

རྒྱུའི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་སེལ་བསད་འདུག ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཤག་རེད། ཡིན་གི་རེད། བསགས་
བརོད་ཡོད། ཕོགས་གཅིག་ནས་ང་ཚོས་མི་མང་གི་མངོན་འདོད་དང་ཡང་ཕོགས་གཅིག་ནས་མི་མང་གིས་ཤེས་རོགས་མེད་
པ་ཞིག་ཀང་གསུང་གི ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་གསལ་པོ་ཞིག་བཟོ་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་ང་
དང་ང་འད་བའི་མི་གེན་པ་དེ་ཚོར་གོ་བར་གསལ་པོ་འཕྲོད་པའི་ཆེད་དུ་ཚང་མས་འབད་བརྩོན་ཡག་པོ་གནང་རོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གནད་དོན་གིས་པ་དེར་དོགས་པ་གཅིག་ག་རེ་ཡོང་གི་འདུག་ཞུས་ན། ད་བར་མི་ལོ་བཞི་བཅུའི་རིང་བོད་དོན་

བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བའི་འགལ་རེན་ཆེ་ཤོས་དེ། ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་པ་ཉུང་ཉུང་དེ་ལ་ཐུག་བསད་པ་རེད་དམ། དེ་
འདའི་ཚོར་སྣང་མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག མཐའ་མ་དེར་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཆགས་ཀི་འདུག སེམས་ཀི་ཚོར་སྣང་དེ་མ་བཤད་ན་

སིད་པོ་མི་འདུག དེར་བརེན་དན་པ་རྣམས་ནམ་རྒྱུན་བཤད་བསད་ཀི་ཡོད། བཤད་ཚར་བའི་རེས་སུ་ག་ པར་འད་ཞིག་ཕོག་
གི་ཡོད་དམ་ཡང་ན་གང་འད་ཞིག་ལ་ཐུག་གི་ཡོད་མིན་དེའི་འགན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ སོ་སོས་ཁུར་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་དེ་ཡང་
ཡོད་ཅེས་གོས་ཚོགས་ར་བ་དེའི་ནང་གསལ་པོ་བས་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། མདོར་ན་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་འབད་བརྩོན་མང་པོ་

བས་པ་རེད། ག་ཚོད་ཅིག་ལ་སེབས་ཀི་ཡོད་མིན། ག་དུས་ཞིག་ལ་གཅིག་ཡོང་གི་ཡོད་མིན་སུ་གཅིག་གིས་བཤད་ཐུབ་ཀི་
མ་རེད། ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད་དེ། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའི་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཁ་ཤས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་
དེ་འད་སེབས་ན་ངོ་རོལ་གང་འད་བ ་རྒྱུ་ཡིན་མིན་སྐོར་ལ་མ་འོངས་པར་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་

རེད་བསམ་གི་འདུག ང་རང་གི་མཐོང་སྣང་ལ་དེ་འད་ཡོང་ས་མ་རེད། ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་དེའི་མེ་དེ་གང་འཚམས་
ཤི་ཟིན་པ་རེད་དན་གི་འདུག མ་འོངས་པར་དེ་བས་ཀང་ཡོང་གི་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། ད་ལྟའི་དུས་
ཚོད་ལ་འགན་ཁུར་མཁན་གི་མི་མང་པོ་ཞིག་གི་སོན་མའི་མིག་དཔེ་བལྟ་སའི་ལམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་སོང་ནས་དེ་འད་

ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་དེ་འད་བེད་མཁན་གི་རིགས་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་རང་ིད་ལ་མིག་དཔེ་བལྟ་སའི་གནས་སྟངས་
ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་དེས་ཕན་ཆད་ཀི་མི་དེ་ཚོར་མིག་དཔེ་བལྟ་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ལ་ཞེད་སྣང་
དགོས་པ་མི་འདུག དེའི་མེ་དེ་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཤི་ཚར་འདུག་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག

དེ་དག་ངའི་ཚོར་སྣང་ཙམ་ཞིག་རེད། གནས་སྟངས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་གང་བསམས་པ་དེ་མ་བཤད་ན་དམ་བཅའ་དང་འགལ་
འགོ་ཡི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་བསམས་པ་དེ་བཤད་པ་ཡིན།

མཐའ་མ་དེར་དོན་ཚན་བཞི་པའི་ནང་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་གི་རྣམ་འགྱུར་རེད།

དེ་བཞིན་མམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀིས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྐོར་རོག་ཞིབ་བེད་སྟངས་ཀི་ཡིག་ཆའི་མཐའ་ བསོམས་དངོས་གནས་དེའི་ནང་ལ་
གོང་གི་དེ་དང་འོག་གི་དེ་དེ་འད་ཞིག་རེད་འདུག གལ་སིད་མམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་ལག་པ་འཆང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་
བེད་ཀི་ཡོད་ན། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ དང་ ༡༩༦༠།༡༩༦༢ དེའི་གནས་བབ་དེར་ང་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་
རེད། གཏོང་དགོས་ཀི་རེད་དམ་ཡང་ན་མ་རེད། གལ་སིད་ལག་པ་འཆང་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། འཆང་དགོས་པའི་གཞི་རྩ་དེ་

གང་འད་བས་ནས་བསྐྲུན་གི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ང་ཚོས་རྒྱུན་འཁོངས་གསུམ་ཁས་ལེན་བས་ཟིན་དུས། གཞན་དག་ཅིག་
ལག་པ་འཆང་རྒྱུ་དང་མམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་རང་གིས་ལག་པ་འཆང་དགོས་པའི་གནད་འགག་ཅིག་ཡོད་པ་རེད་དམ།
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རྒྱུན་འཁོངས་གསུམ་ཁས་ལེན་བས་མེད་ན་མམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་ལག་པ་འཆང་ས་ཞིག་ཡོད་ཀང་།

རྒྱུན་

འཁོངས་གསུམ་ཁས་ལེན་བས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་མམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་ལག་པ་ཇི་ལྟར་འཆང་གི་རེད་དམ། ང་རང་
གིས་དན་གི་མི་འདུག་ལ་ཤེས་ཀི་ཡང་མི་འདུག མ་ཤེས་པ་རང་ཡིན། དེ་བཞིན་ང་དང་ང་ལྟ་བུའི་མི་ཤེས་མཁན་མང་པོ་ཡོད་
ས་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཡིག་ཆ་དེ་བཟོ་མཁན་ཚོས་ཚང་མ་མཁེན་གི་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སི་འཐུས་ག་ཟི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རིང་པོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ་དེ་ལ་སོན་གེང་
ནས་བས་ཏེ་ཚིག་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སིར་བཏང་ནས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་ཞུ་དགོས་པ་བྱུང་མ་

སོང་། ཕག་སེལ་སི་འཐུས་རྣམ་པས་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཞིག་གསུངས་སོང་། དེ་ནས་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་

ཡིན་དུས་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་དགོངས་འཆར་ཚང་མ་སྤུངས་ཚར་དུས་ མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག ཡིན་ནའང་གནད་
འགག་ཆེན་པོ་ཡིན་དུས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞིག་མ་ཞུས་ན་མ་ཕན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེར་བརྟེན ་གོས་ཆོད་ཁོ་རང་ནང་
ལ་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར་ན། ང་རང་

ཚོའི་ཆབ་སིད་དང་ལས་འགུལ་སེལ་དུས་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཟེར་མཁན་དེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ། བོད་ཆོས་ལྡན་གི་
ཞིང་ཁམས་ཡིན་དུས། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་བས་ནས་

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་རང་རང་སེལ་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེར་དཔང་རགས་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། སོ་སོ་རང་
གི་ལུས་ལོངས་སོད་བོས་གཏོང་བ་ལས་སེམས་ཅན་གཞན་དག་ལ་གནོད་པ་བས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་དཔང་རགས་རེད། མ་
འོངས་པར་འུ་ཐུག་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཐབས་རྡུགས་པོ་མང་པོ་ཞིག་གཅིག་རེས་གིས་མཐུད་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ན།
ལས་འགུལ་དེ་གཞན་ཞིག་ལ་འགྱུར་མི་སིད་པ་མ་རེད།

དེ་འད་ཞིག་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕར་ཞུ་

འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་དོན་ཆེ་ཤོས་དེ་གིས་ཕན་དབུ་མའི་ལམ་གིས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་

ཐབས་བ་རྒྱུའི་སྐོར་དེ་རེད། དེ་ཡང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ ས་བཀའ་དགོངས་དང་། བོད་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་
མངོན་འདོད་རེད། གཙོ་བོ་དེ་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་ཀི་དགོངས་དོན་རེད། དེ་རྩ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ངོས་བཟུང་

ནས་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་རེད། དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་རེད། གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་ས་
གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་ནས་དེའི་སྐོར་ལ་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ ངོས ་བཟུང་ནས་ངོ་མང་པོ་ཞིག་ འཕྲོད ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་

གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། བསགས་བརོད་ཡོད། དབུ་མའི་ལམ་ཟེར་མཁན་གི་ཆབ་སིད་འདི་སེང་གེའི་འོ་མ་རེད། སེང་
གེའི་འོ་མ་དེ་གསེར་གི་སྣོད་ཅིག་གི་ནང་ལ་བླུགས་དགོས་པ་རེད། གོ་རོགས་སེལ་མཁན་དེ་ཚོ་མི་ཆེ་མཐོང་ལྡན་པ་ཚོས་གོ་
རོགས་སེལ་ན་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པོ་འདུག ཡིན་ནའང་གོ་རོགས་སེལ་ལུགས་སེལ་སྟངས་དེ་ལ་ཐུགས་བསམ་ཞིག་བཞེས་
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དགོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་དབུ་མའི་ལམ་ཟེར་མཁན་དེ་གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཞིག་མ་རེད། ཕག་
སེལ་ཞིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། དེའི་ཆབ་སིད་དེ་ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་ཟེར་ནའང་རེད། ང་རང་ཚོའི་རྣ་

བར་ཐོས་ནས་དེ་ལ་མོས་མཐུན་དང་རྒྱབ་སོར་གནང་ནས་ཕལ་ཆེར་ལོ་ ༤༠ ཙམ་ཞིག་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེར་
བརེན་དེ་ནས་མར་གོ་རོགས་གནང་མཁན་དེ་ཚོས་དང་པོ་མ་ཕེབས་སོན་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞིག་གནང་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ་

སྙམ། སིར་བཏང་ནས་དུས་ཚོད་རིང་ཐུང་སྣ་ཚོགས་ཡོད་བསད་དུས། དུས་ཚོད་རིང་པོ་ཡོད་ན་འདི་འད་ཞིག་གསུང་། དུས་
ཚོད་འབིང་པོ་བྱུང་ན་འདི་འད་ཞིག་དང། དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ལ་གསུང་ན་འདི་འད་ཞིག་གསུངས་ དགོས་ཞེས་གསུང་མཁན་
ཚང་མས་བཀའ་བསྡུར་ཞིག་གནང་བ་ཡིན་ན། ཕོགས་གཅིག་ནས་ཁ་གཅིག་བསགས་ཡོང་གི་རེད། ཕོགས་གིས་ནས་ཁ་
གཅིག་བསགས་གིས་ཤོག་ཟེར་ན་རོག་དིལ་སྟངས་དེ་ཡང་འད་ཡི་མ་རེད་སྙམ། དེའི་རོག་དིལ་སྟངས་དེ་ལ་གནའ་རབས་ཀི་
རོག་དིལ་སྟངས་དང་དེང་རབས་ཀི་རོག་དིལ་སྟངས་ཟེར་ནས་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་འདུག

ག་དུས་ཡིན་ནའང་སྙིགས་དོར་

བཅུད་ལེན་བཞིན་ཡག་པོ་དེ་ཚུར་བངས་སྡུག་པོ་དེ་ཕར་དོར་དགོས་པ་རེད། གནའ་རབས་དང་དེང་རབས་གིས་ལ་རོག་
དིལ་སྟངས་ཀི་སང་ནས་གིས་ཀ་ལ་ལེགས་ཆ་ཡོད་ པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་གནའ་རབས་དང་དེང་རབས་གིས་ཀའི་

ལེགས་ཆ་དེ་ཚུར་བངས་ནས། རོག་དིལ་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་བསིལ་སག་སག་དུང་ལྷང་ལྷང་དངོས་ནས་ངེས་

ཤེས་ཤིག་ཡོད་ས་རེད་བསམ་པའི་སོ་ནས་མར་ངོ་སྤྲོད་ཅིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། གསན་མཁན་དེ་ཚོ་ལའང་དངོས་གནས་
ངོ་ཤེས་དེ་འདུག གཙོ་བོ་དེ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གིས་ཕན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་བར་འཕྲོད་ལ་མ་
འཕྲོད་མ་ཡིན་པར་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སྟོང་བས་ནས་ཨུ་ཚུགས་མང་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག སིར་བཏང་ནས་
རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བར་སྤྲད་ཟེར་བ་དེ་ཅུང་ཙམ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡིན་རྒྱུ་རེད། ཁོ་ཚོས་བརྒྱུད་
ལམ་ཚང་མ་བཀག་བཞག་ཡོད་པ་རེད།

ཡིན་ནའང་ཁོ་ཚོ་འབེལ་ཡོད་ཀི་མི་དེ་ ཚོ་ འཛམ་གིང་ ས་ཕོགས་གང་སར་ ཁབ་

བསད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་མི་རིགས་ལ་མཚོན་པ་ཡིན་ན་འཛམ་གིང་ས་ཕོགས་གང་སར་རྒྱ་མི་རིགས་ཀི ས་མ་ཁབ་པ་ཡོད་པ་
མ་རེད། རྒྱ་སྐད་རྒྱ་ཡིག་གིས་མ་ཁབ་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བཞིན་དུ་ཨིན་ཇི འི་སྐད་ཡིག་ཁབ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཧ་ཅང་ཡིན་དུས།
ཨིན་ཇི་སྐད་ཡིག་དང་རྒྱ་ནག་སྐད་ཡིག་གི་ཐོག་ལ་གིས་ཕན་དབུ་མའི་ལམ་འདི་རྒྱ་ནག་ལ་ཕན་ལུགས་ཕན་སྟངས་འདི་

འད་རེད། བོད་ལ་ཕན་ལུགས་ཕན་སྟངས་འདི་འད་རེད་ཅེས་བར་སྤྲོད་དགོས་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག མི་སེར་ལའང་སྤྲད་
དགོས་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག སི་ལ་སོད་དགོས་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ཚོགས་པ་སིག་འཛུགས་ཁག་དང་ད་རྒྱ་ནང་ལ་
ཕར་བཀའ་བསྡུར་བགོ་གེང་གནང་ནས་གཟབ་གཟབ་ ནན་ནན་བས་ཏེ་ཕར་བར་ཡག་པོ་ཞིག་སྤྲད་དགོས་པ་རེད་བསམ་གི་

འདུག བར་སོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ག་རེ་ཆགས་སོང་ཟེར་ན ། དཀའ་ངལ་སེལ་ན་གིས་ཕན་དབུ་མའི་ལམ་གིས་
སེལ་བར་ང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་

རེད། ཡིན་ནའང་ཛ་དག་རེད། ཛ་དག་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚོའི་ཆོས་དང་མི་རིགས། རིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་ཆག ས་འཇིག་
གི་ས་ལ་ཐུག་ཡོང་དུས་དེའི་དཀའ་ངལ་དེ་སངས་དགོས་ན། གིས་ཕན་གི་ཡོན་ཏན་དེ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ལ་སོང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བྱེད་དུས་དེའི་དགེ་ཕན་དེ་གང་མགོགས་མགོགས་བས་ནས་ཕར་ཤུགས་ཆེན་

པོ་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་བེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་དཔག་པའི་གྲུབ་འབས་ཤིག་སྨིན་ པ་དེ་ང་རང་ཚོའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གིས་
ཀིས་གཙོ་བས་པའི་ཛ་དག་ཡིན་བསད་མཁན་ཚོ་མྱུར་སོབ་ཐུབ་ཀི་རེད། གང་ལྟར་དངོས་གནས་དང་པོ་བོད་པ་ལ་ངོ་སྤྲོད་

གནང་། མཇུག་ཏུ་རྒྱ་མི་རིགས་དང་རྒྱ་ཡིག་བརྒྱུད་ལམ་ཆེན་པོ་དེ་འད་ལ་ཕར་གང་མང་མང་གོ་བར་ཞིག་སོད་ཐུབ་པ་ཡིན་
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ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད།

སིར་བཏང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་དང་སི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་ཀི་བཀའ་དགོངས་ཐོག་ལ་བོད་མི་ཉུང་ཤས་ཤིག་མ་གཏོགས ། ནམ་རྒྱུན་ནས་ཤར་བསོད་མི་བེད་
མཁན་སུ་གཅིག་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚོ་མང་གཙོ་རེད། མང་གཙོ་ཡིན་དུས་ཉུང་ཤས་ལ་སིར་བཏང་ནས་བརྩི་མཐོང་

དགོས་པ་རེད་དེ། ཉུང་ཤས་དེས་མང་པོ་དེ་གང་དུ་སོང་ན། དེའི་རེས་ལ་མི་འགོ་ཟེར་ནའང་ཕལ་ཆེར་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད། དེ་
འད་བེད་དུས་གནད་འགག་ཡོད་ས་ལ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀིས་ཕར་ངོ་སྤྲོད་གསལ་པོ་བེད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག དགེ་
མཚན་འདི་འད་འདི་འད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཕར་གང་ཡོད་པ་དེ་ངོ་སྤྲོད་ཡག་པོ་ཞིག་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག

དེ་ངས་

གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག ཕག་སེ ལ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཞུས་སོང་ སྟེ ། ང་རང་གི་སེམས་ནང་ལ་གཅིག་

འཆར་བསད་ཡོད། ཕག་སེལ་རྣམ་པ་དང་ཞུ་སྟངས་ཅུང་ཙམ་འད་པོ་མི་འདུག སོན་མ་རྒྱ་ནག་གི་གསར་འགྱུར་ཞིག་གི་ནང་
ལ་ཐོན་པ་རེད། བོད་རིགས་ཁི་ཚོ་ི་ཤུ་ལ་འཚོ་གནས་ལ་དོ་ཁུར་བེད་ཀི་ཡིན་ཟེར་བ་དེའི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་གཅིག་ཞུས་བཞག་

ན་བསམ་གི་འདུག ངའི་བསམ་བོ་ལ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དང་པོ་ང་རང་ཚོ་རྒྱ་དང་བོད་གིས་ཀས་དང་པོ་གོས་མོལ་
བས། དེ་རེས་ཞི་མོལ་བས། རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་ཚོ་མང་གཙོ་ཞིག་མ་རེད། མར་མི་མང་ལ་དིས་དགོས་ཀི་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་ཏེ།

ང་རང་ཚོ་མང་གཙོ་ཡིན་དུས་གཞིས་བེས་བོད་མི་ཡོངས་རོགས་ལ་དིས་ནས་འགིག་གི་འདུག་ཅེས་ཟེར་ན། དེ་ནས་རྒྱ་ནག་
གི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་འོག་ལ་བསད་ཀི་ཡིན་ཟེར་བ་ངས་དེ་འད་ཞིག་གོ་བཞིན་ཡོད། དེང་སང་ཕལ་ཆེར་གོ་བ་ལེན་སྟངས་དེ་
དབུ་མའི་ལམ་ཟེར་ཡོང་དུས། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བཅའ་ཁིམས་འོག་ལ་བསད་ཀི་ཡིན་ཟེར་བ་ཞིག་

གོ དེ་ནས་ང་རང་ཚོའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཞབས་བཀག་སང་ལ་བཞུགས་མྱོང་མཁན་གི་མི་ཉུང་ཤས་དེ་འད་ཁ་ཤས་
ཤིག་ཕར་བོད་ལ་ཕེབས། བོད་ནས་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ཆབ་སིད་གོས་ཚོགས་ཀི་སིངས་ཆ་སང་ལ་བསད་འདུག དེ་
བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀི་བརན་འཕྲིན་ནང་ལ་སྟོན་གི་འདུག དེ་འད་ཟེར་གི་འདུག དེ་ཚོ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་སྟངས་གང་འད་

གནང་གི་ཡོད་དམ། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གི་བཅའ་ཁིམས་འོག་ལ་བསད་ན། བསད་སྟངས་བསད་ལུགས་
འགི ག་ཡོད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ནས་གསལ་པོ་ཞིག་གནང་དགོས་ པ་རེད་སྙམ། གོང་དུ་ཕག་སེལ ་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང་།

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ས་ལ་ིན་རྒྱུགས་མཚན་རྒྱུགས་བེད་མཁན་ཁ་ཤས་ཤིག་ཕར་བོད་ལ་འགོ་བ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ངས་
ཀང་གོ་སོང་། དང་པོ་གཅིག་ཕེབས་པ་རེད། ས་ཆ་དང་ཁང་པ་བརྒྱབ་སའི་ས་ཆ་དེ་ངོས་འཛིན་གནང་བ་རེད།

དེའི་མ་

དངུལ་གཅིག་ཀང་ཧ་ལམ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ག་རེ་ཡིན་ནའང་དེ་ཚོ་ལ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་རེད།

མགོ་ནས་གསལ་པོ་བཟོས་བཞག་ན་མཇུག་ནས་ཀང་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་དེ་ག་རང་ཆགས་ཡོང་གི་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་

མ་དངུལ་བཞག་ཟེར་བ་དེ་བདེན་པ་བདེན་རང་ཡིན་ས་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་མི་མང་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་
ནས་མ་དངུལ་བཞག་བསད་ཡོད་ས་རེད། དེ་འད་བས་ཡོང་དུས་ག་རེ་ཡིན་ནའང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་བས་ཏེ་གསལ་པོ་

བཟོ་དགོས་ཀི་འདུག ཕག་ལས་ག་རེ་ཡིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ཡོང་སིད་པ་རེད། སུ་ལ་ཡིན་ནའང་ཡོང་གི་རེད། སེར་ལ་
ཡོང་གི་རེད། སི་ལ་ཡོང་གི་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་སྐབས་སུ་བབས་པ འི་ལས་འགན་དེ་ད་ལྟ་ཁ་གསལ་པོ་དང་ཐག་ཆོད་

པོ། ཞལ་གསལ་པོ་གནང་བཞག་ན་དེའི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམས་ནས་ང་རང་སེར་ལ་ཚོར་སྣང་དེ་འད་ ཞིག་
བྱུང་སོང་། དེས་མ་གཏོགས་གཞན་ངས་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་མི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་སི་འཐུས་ཕག་བརངས་ཟིན་པ་དྲུག་ཡོད། སི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མར་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥
པར་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་དེའི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅིག་གིས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ེ་ཆར་སེ་དགེ་ འདན་མའི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་
བྱུང་བསད་པ་འདི་འཛམ་ བུ་གིང་གིས་ངོས་ལེན་བེད་སྟངས་འདི་དང། འཛམ་གིང་གི་ས་ཁུལ་གཞན་གི་ནང་དུ་ངོས་ལེན་

བེད་སྟངས་ཐད་ཁད་པར་ཕྲན་བུ་འདུག སི་རི་ཡ་དང། ཨི་རག་གི་ནང་དུ་ཁ་ཆེའི་དག་སོད་པས་ཆོས་ལུགས་མི་མཐུན་པའི་
དད་ལྡན་པ་ཁག་གཅིག་རུབ་རུབ་བཟོས་ནས་མེ་མདའ་ བརྒྱབས་ཡོང་དུས། འཛམ་གིང་ཡོངས་ལ་དིལ་བསགས་འགོ་ཡི་

ཡོད་པ་རེད། སེ་དགེ་འདན་མའི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་སྟབས། འཛམ་གིང་ངོས་ནས་ངོས་
ལེན་བེད་སྟངས་འདི་ཧ་ལམ་གནས་ཚུལ་དཀྱུས་མ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ངོས་ལེན་བས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཁ་སང་གི་ཟླ་བ་
འདིའི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་དང་པོ་བྱུང་བཞག་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། ན་ནིང་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་སྐབས་སུ་རའུ་ག་ཚ་
དགོན་པའི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ལོ་འགའ་ཤས་ཀི་སོན་དུ་གསེར་ར་རེད། བག་མགོ་
རེད། དེ་བཞིན་དེ་རིང་འདིེར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གེང་བསད་པའི་གནས་ཚུལ་བོད་ས་ཡོངས་སུ་སེར་ལངས་བྱུང་བའི་སྐབས་

སུ་ ༢༠༠༨ ཡིན་ནའང་རྒྱ་མིའི་དམག་མིས་བོད་མི་ཞི་བའི་ངོ་རོལ ་བྱེད ་མཁན་ཚོར་མེ་མདའ་ཁིམས་མེད་ལུགས་མེད་དང་

སྣང་བ་གང་དན་ཐོག་ནས་བརྒྱབས་བཞག་པ་དེ་བོད་ཀི་ས་ཆ་གཅིག་ལ་འཛམ་གིང་སི་ཡོངས་ནང་དུ་སིག་གཞི་དང་ཁིམས་
མི་འད་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཤར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། མི་རིགས་དམའ་བ། མི་རིགས་སོ་བ་དེ་འད་ཞིག་ལ་
ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་རྣམ་པ་ཆགས་བསད་ཀི་འདུག སི་རི་ཡ་དང། ཨི་རག་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་བྱུང་

ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་འཛམ་གིང་ཡོངས་ནས་བོ་འཚབ་བེད་ཀི་འདུག འཛམ་གིང་ཡོངས་ནས་དེར་གདོང་ལེན་བེད་དགོས་པ་
རེད་ཅེས་ཁ་གཅིག་བསགས་ལྟ་བུ་ཨ་རིས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གིས་དེའི་ཐོག་ལ་མཐུན་སིལ་བས་ནས་དེར་

དམག་རྒྱག་རྒྱུའི་ག་སིག་ཅིག་གནང་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་དུ་རྒྱ་མིའི་དམག་མིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་དེ་ག་རང་བྱེད་
སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རིའི་ནང་དུ་མི་རིགས་ནག་པོའ ་ི ཕོ་གསར་ཞིག་ལ་མེ་མདའ་ བརྒྱབས་ཡོང་དུས། ཨ་རིའི་རྒྱལ་

ཡོངས་ནང་དུ་དག་པོའ ་ི གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་བརྩིས་ནས་རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆ་ཡོངས་སུ་གནས་ཚུལ་འདི་དང་པོ་མིན་པ་དང།
མེ་མདའ་རྒྱག་མཁན་དེ་ནག་ེས་ཡིན་པ་དང་ེས་པ་གཏོང་དགོས་པ་དང། མེ་མདའ་ཕོག་མཁན་ནང་མིར་གུན་གསབ་

བེད་དགོས་པ་དང་མྱ་ངན་བེད་དགོས་པ་དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་སྟབས་གནད་དོན་དེ་
ག་རང་ཛ་དག་པོ་ཞིག་གི་གནས་བབ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་རེད་འདུག དེ་ཡིན་དུས་གོང་དུ་གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་
རིམ་འདི་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་རེད། རྒྱ་མིའི་གཞུང་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ ་ི གཞུང་རེད། ཚོགས་པ་ཁག་
མང་པོས་དོ་སྣང་བྱེད་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་སྟབས་དེ་རིང་གི་གནས་ཚུལ་དེ་སིངས་ཆ་

དེའི་ཐོག་ནས་གེང་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང། སིངས་ཆ་འདིའི་བརྒྱུད་ནས་འཛམ་གིང་ཡོངས་ལ་བོད་ནང་ལོགས་ལ་གནས་
ཚུལ་བྱུང་བ་དེའང་འཛམ་གིང་སི་མཚུངས་ཀི ས་ཆེ་མཐོང་བ་རྒྱུ་དང་འགོ་བ་མི་གཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་པའི་ཐོག་ནས་
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གཟིགས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་བོད་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་
ཐོག་ནས་ཐབས་ཤེས་ཟད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི ས་རང་སོག་གཅོད་རྒྱུའི་གནས་བབ་ ཅི ག་ལོ་འགའ་ཤས་ཀི་སོན་ནས་བྱུང་

བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་ལུས་མེར་མཆོད་ཕུལ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་གཅིག་རེད། ལོ་འགའ་ཤས་ཀི་ནང་ལོགས་ལ་སོ་སོ་ རང་
ིད་ལ་གི་བརྒྱབས་ནས་རང་སོག་གཅོད་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཞིག་འགོ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སེ་དགེ་འདན་མའི་ནང་དུ་བོ་དཔལ་
བཟང་ལགས་ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་རེད། དེ་བཞིན་སིན་པ་མཐར་ཕིན་ལགས་ཀི་བཟའ་ཟླ་སོ་སོས་སོ་སོར་རང་སོག་གཅོད་རྒྱུ་
རེད། འདིས་གང་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་ནང་དུ་མི་སེར་ཞིག་གིས་སོ་སོའ ་ི དཀའ་ངལ་གཞུང་ལ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་ཡ་

ལན་མེད་ནས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གི་ཐོག་ནས་རང་སོག་གཅོད་རྒྱུའི་གནས་བབ་དེ་འཛམ་གིང་སི་ཡོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་

ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ནག་གི་གོང་དུ་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཁ་སང་ཚེས་ ༡༢།༡༣ ལ་
ལྷ་སའི་ནང་དུ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་བོད་ལོངས་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་གེང་སྟེགས་ཅེས་ཚོགས་འདུ་ིན་མ་གིས་ཚོགས། འདི་
བརྒྱུད་ནས་གང་ལྟར་མཐའ་མའི་མཇུག་བསོམས་དེར་ལྷ་སའི་སི་མོས་གོས་འཆར་ཞེས་གོས་འཆར་དེའི་ནང་དུ་ཚོགས་

འདུའི་ནང་དུ་བཅར་མཁན་ཚང་མས་སི་མོས་ཀིས་ཁས་ལེན་བེད་རྒྱུར ། རྒྱ་མིས་བོད་ནང་དུ་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ལག་

བསྟར་བས་པའི་ལས་གཞི་ཆ་ཚང་ལྟ་བུ་ཞིག་བོད་ཀི་ཁེ་ཕན་དང་བོད་མི་ཚོར་བོ་བདེ་པོ་དང་སིད་པོ། བདེ་སིད་བསྐྲུན་ཡོད་

པ། བཙན་བོལ་ནང་དུ་ཡོད་པའི་གཞུང་གིས་གང་ལྟར་བཙན་བོལ་བ་བོད་མི་ཚོའི་སིག་འཛུགས་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་
གསུངས་བསད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་རྫུན་གཏམ་ཡིན་པ་ཞིག་ཞུས་ཡོང་དུས། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཀིས་གསལ་པོ་ཞིག་
བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་ཚོགས་བཅར་བ་བརྒྱའི་ནང་ལོགས་ནས་བཞི་བཅུ་ཙམ་ཞིག་ཕི་རྒྱལ་གི་མི་

ཆགས་སོད་ཀི་འདུག བཞི་བཅུ་དེའང་མང་ཆེ་བ་ཞིག་ཚོང་པ་ལྟ་བུ་རེད་འདུག ཁག་གཅིག་ནམ་རྒྱུན་དུ་རྒྱ་མིའི་རྒྱུགས་ཁི།

རྒྱ་མིའི་འཁོག་བཤད། རྒྱ་མིའི་གཞུང་གི་ལངས་ཕོགས་ལ་ཡིད་ཆེས་བས་བསད་མཁན་དང་ཁེ་ཕན་མང་པོ་ཞིག་ལ་བལྟས་
ནས་དེ་འད་བས་བསད་མཁན། དེ་འད་ཡིན་སྟབས་ལྷ་སའི་སི་མོས་གོས་འཆར་བརྒྱུད་བསགས་བེད་པའི་སྐབས་སུ་དེར་

རྒྱབ་སོར་མཚོན་ཆེད་ཚོགས་འདུའི་ནང་ལ་བཅར་མཁན། རྒྱ་གར་ནང་ལོགས་ལ་ནམ་རྒྱུན་ནས་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་
བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ན་རི་སི་མ་རམ། Narasimha Ram དུས་ནས་དུས་སུ་ཁོ་རང་གིས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སོད་པའི་
སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་ནང་གི་ཚགས་པར་སྐད་གགས་ཆེ་ཤོས་ལྟ་བུ་ཞིག ཧིན་དྷུའི་ནང་ལོགས་ལ་བོད་དོན་ཐོག་ལ་རེད།

༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེར་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འཁོག་བཤད་ཀི་གནད་དོན་དེ་དག་བརྒྱུད་
བསགས་བེད་རྒྱུ་རེད། སིངས་ཆ་གང་འད་ཞིག་ཐོབ་ནའང་དེའི་ནང་དུ་བཙན་བོལ་སིག་འཛུགས་ལ་དམའ་འབེབས་བེད་རྒྱུ་
དང་ང་ཚོ་དང་པོ་མིན་པ་དང། དེའི་རིགས་ཁོ་ན་བས་བསད་མཁན་གི་མི་གང་ཟག་གཅིག་ད་ལན་གི་ལྷ་སའི་སི་མོས་གོས་

འཆར་ནང་དུའང་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ཚང་མ་བརྒྱུད་བསགས་བེད་མཁན་གཙོ་བོ་གཅིག་ཁོ་རང་ཆགས་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།
དེ་འད་ཡིན་དུས་སྟབས་མི་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ཁོ་རང་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཚགས་པར་སྐད་གགས་ཆེ་ཤོས་ཞིག་གི་སིན་བདག་

ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྩོམ་སིག་པ་སྐད་གགས་ཡོད་མཁན་ཞིག་ལ་རྩིས་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ལ། མང་པོ་ཞིག་གིས་ཁོ་

རང་ལ་གུས་ཞབས་བས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་གིས་ཚགས་པར་རྒྱག་མཁན་གཅིག་གི་ལྟ་གྲུབ་འཁེར་སྟངས། དང་
པོ་དང་བདེན་པ། འཁོག་བཤད་མེད་པ། ཕོགས་ལྷུང་མེད་པའི་ལྟ་གྲུབ་དེའི་ནང་དུ་བོད་ཟེར་བའི་སྐབས་སུ་ལྟ་གྲུབ་དེ་ཚོ་ཟུར་
དུ་ཕར་བཞག་ནས། བོད་ཐོག་ལ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་གི་ངོས་ནས་ཕོགས་ལྷུངས་ཀི་སྐད་ཆ་བཤད་བསད་མཁན་ཞིག་
ཡིན་སྟབས། ཁོ་རང་གིས་སྐད་ཆ་བཤད་བཞག་པ་དེར་ང་ཚོ་ཧང་སང ས་དགོས་པ་དང། ཁོ་རང་གིས་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་
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བརྒྱུད་རིམ་དེའི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སིའི་ནང་དུ་ཁད་པར་ཆེན་པོ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ཁོ་རང་མི་དང་པོ་དང་བཞག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་
མཚན་གི་ངོས་ལེན་བས་པའི་ཐོག་ནས་ཞིག་འགོ་ རྒྱུར་ཧ་ལམ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་གི་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་

བརྒྱུད་ལམ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཁོ་རང་གང་ཟག་ལ་བོད་མི་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁོ་རང་གི་ང་ཚོར་གནོད་སོན་དང་འཁོག་བཤད་
བས་པ། ༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེར་མཚན་སྨད་བས་པ་འདིར་ག་དུས་ཡིན་ནའང་བཙན་བོལ་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་ཞི་བ་

དང་ཞུ་གཏུགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ལ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་རེ་བ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ་དང་བདེན་པ་བཤད་རོགས་གིས་
ཅེས་བརྒྱུད་ལམ་འདི་བརྒྱུད་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཁོ་རང་ལ་འཁོག་བཤད་ཀི་ལས་འགུལ་འདི་མཚམས་འཇོག་བེད་རོགས་
གནང་། ཁོ་རང་གི་གནས་བབ་འདིར་བལྟས་ཡོང་དུས ། རྒྱ་མིའི་རྒྱུགས་ཁི་བེད་དགོས་པའི་གནས་བབ་ཡོད་པ་མ་རེད།
དེར་བརེན་ལངས་ཕོགས་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བལྟས་ནའང་རེད། ཁེ་ཕན་གང་འད་ཞིག་གི་ཆ་ནས་བལྟས་ནའང་གང་ལྟར་

བརྒྱུད་ལམ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ན་ར་སི་མ་རམ་ Narasimha Ram ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར ། ལས་འགུལ་དེའི་རིགས་དེ་

མཚམས་འཇོག་བེད་རོགས་གིས་ ཞེ ས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་སྐབས་སུ་འཁོག་བཤད་བེད་མཁན་ཞིག་དབིན་ ལེ ན་གི་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་གིས་འཁོག་བཤད་བས་ཚར་བའི་རེས་སུ་དབིན་ལེན་
ནང་དུ་ཁོ་རང་ལ་སོན་བརོད་བེད་མཁན་མང་དག་ཅིག་བྱུང་བ་མ་ཚད་ཁོ་རང་ལ་འབེལ་བ་བེད་པའི་སྐབས་སུ་གོང་དུ་ཕག་

སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ཁོ་རང་ལ་འབེལ་བ་བེད་ས་མི་འདུག་ཅེས་གང་ལྟར་གནས་བབ་ཅིག་གི་ཐོག་
ནས་གནས་ཚུལ་འདི་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེའི་སྐབས་སུ་ཚགས་པར་རྒྱག་མཁན་མང་པོ་ཞིག་བཅར་ཡོད་པ་
རེད། དུས་ནས་དུས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་ནང་ལོགས་ལ་ཚགས་པར་རྒྱག་མཁན་བོད་ནང་དུ་སྣེ་ལེན་ཞུས་པ་མ་

ཚད། རྒྱ་ནག་ནང་དུ་སྣེ་ལེན་ཞུས་ནས་དེ་འད་ཞིག་འགོ་བསད་ཀི་འདུག ཁ་སང་ཚགས་པར་རྒྱག་མཁན་བཅར་མཁན་ཁག་

གཅིག་གི་ནང་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་བརན་འཕྲིན་ནང་དུ་ཁོ་རང་ཕ་གིར་བཅར་བའི་སྐབས་ཀི་ལས་འཆར་ཞིག་ བང་
བསིགས་ནས་བརན་འཕྲིན་ནང་དུ་ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་བཏོན་གནང་སོང། བཏོན་པ་དེའི་ནང་དུ་རྒྱ་མིས་བཤད་པ་
ནང་བཞིན་གི་དམིགས་བསལ་དེ་འད་གང་ཡང་མི་འདུག་ སྟེ། རིག་གཞུང་དང་བོད་མི་སི་ཡོངས་ཀི་གནས་བབ་ལྟ་བུ་ཞིག་

གི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་བཏོན་པའི་སྐབས་སུ་ཧ་ལམ་བོད་ནང་དུ་ཚང་མ་ འགིག ་གི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་
ཞིག གང་ཡིན་ཞུས་ན་ཕ་གིར་འཁིད་འགོ་ས་ཚང་མ་ནམ་རྒྱུན་ནས་གཞུང་གི་བཀོད་སིག་འོག་ཏུ་མཛུབ་མོ་གང་ཤར་ལྟར་

འཁིད་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་ནང་བཞིན། ས་ཆ་ཡག་རིགས་ཡག་ཚད་ལ་ཁིད་པ་དེ་འདའི་གནས་བབ་ཅིག་རེད་འདུག རྒྱ་ནག་གིས་
བོད་ནང་དུ་འཛུགས་བསྐྲུན་བེད་པའི་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་གང་ཡིན་ཞུས་ན། ད་ལྟ་ལྷ་སའི་ནང་དུ་
ཚོགས་ཆེན་དེའི་རེས་སུ་བསགས་གཏམ་ནང་དུ་རེད། འཁོག་བཤད་ཡིག་ཆ་དེ་ཚོའི་ནང་དུ་རེད།

དེ་བཞིན་བརན་འཕྲིན་

མང་པོ་ཞིག་བཟོས་བསད་པ་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་བོད་འཛུགས་བསྐྲུན་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་བཏོན་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་
ཚོས་བོད་ནང་དུ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་མི་འདུག་ཅེས་གང་ཡང་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ཁོ་ཚོས་ཕི་ལོགས་ལ་

མར་འགེལ་བཤད་རྒྱབ་ཡོང་དུས། ཧ་ལམ་ཧ་ལམ་ང་ཚོས་ད་ལྟ་དཔོན་རིགས་ཁག་མང་པོ་ཞིག་གིས་པེ་ཅིན་ནས་ཡང་ནས་
ཡང་དུ་ལབ་བསད་པ་དེ་བོད་པ་ཚོས་བོད་འདི་རེས་ལུས་བས་ནས་སོད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ག་
པར་འགིག་གི་རེད་དམ། འགིག་གི་མ་རེད་ཅེས་དེ་འདའི་ཁ་ཡ་དང་ཡ་ལ་བཙུགས་བསད་པ་དེ་ད་ལན་ཚོགས་འདུ་དེའི་
བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ནས་བོད་འཛུགས་བསྐྲུན་བས་པའི་རྣམ་པ་སྟོན་པ་དེས་ཅི་ཞིག་བཀབ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བེད་ཀི་འདུག་

ཞུས་ན། བོད་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་དཀའ་རོག་ངོ་མ་དེ་བཀབ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ང་ཚོས་ གེང་
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སོང་བྱ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག སོན་མ་ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་སིག་འཛུགས་ངོས་ནས་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་
ཁག་ནས་རེད། དེ་བཞིན་གཞུང་འབེལ་མིན་པ་ཁག་ནས་རེད། གང་ཟག་རྩོམ་པ་པོ་མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་ནང་འཛུགས་
བསྐྲུན་བེད་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་དི་བ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འཛུགས་བསྐྲུན་འདི་སུའི་ཆེད་དུ་རེད་ཅེས་ལན་འདེབས་མང་པོ་ཞིག་

བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བོད་ནང་དུ་འཛུགས་བསྐྲུན་བས་པ་དེས་སུའི་ཆེད་དུ་རེད་དམ་ཞེས་ང་ཚོས་འཛམ་གིང་ཡོངས་
ལ་དན་སྐུལ་བེད་རྒྱུ་དེ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་འདུག འཛུགས་བསྐྲུན་དེས་གན ད་ཡོད་བོད་མི་ཚོར་ཅི་ཞིག་ཕན་འདུག

གནད་ཡོད་བོད་མི་ཚོ་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པ་ཡིན་ན་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རོགས་སོར་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་བས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ཐོག་ནས་དཔལ་འབོར་ཐོག་དང་ཁོར་ཡུག ཆ་རེན། གོ་སྐབས་ཀི་ཐོག་ནས་རེད།

དེ་འདའི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོའི་གནས་

བབ་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གང་ཞིག་འདུག དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་དེ་ཤིན་
ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག གང་ཡིན་ཞུས་ན་སྐབས་སྐབས་སུ་འཛུགས་བསྐྲུན་གི་རྣམ་པ་བཏོན་ནས་ལོ་

རྒྱུས་ཀི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་དེ་འད་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། རེས་ལུས་རེད་ཅེས་བཙན་འཛུལ་བེད་རྒྱུ། བསམ་བོ་རིང་པ་
རེད་ཅེས་བཙན་འཛུལ་བེད་རྒྱུ། བོད་ནང་དུ་སེབས་རྒྱུ་དེ་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་རེད་ཅེས་མཐར་སྤྲོད་གཏོང་གི་ཡིན།

བཅིངས་གོལ་བེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་སེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་འཛུགས་བསྐྲུན་གི་ཁ་གཡར་ནས་བོད་ནང་དུ་མུ་

མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་ཁིམས་མཐུན་བཟོ་རྒྱུའི་འབད་བཙོན་ཞིག་བས་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
འད་ཡིན་སྟབས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ད་ལྟ་འཛུགས་བསྐྲུན་བས་བསད་པ་དེ་སུ་ལ་ཕན་གི་ཡོད་པའི་དན་གསོ་སོང་དགོས་པ་དེ་
ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་སྙམ། བོད་ནང་དུ་ཛ་དག་གི་གནས་བབ་དེ་བརྒྱུད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐོག་ནས་

ཡང་ནས་ཡང་དུ་བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ཚོས་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་ཞུ་གཏུགས་བེད་དགོས་འདུག་གམ། ཡི་གེ་འབི་དགོས་འདུག་

གམ། ཞི་བའི་སྐད་འབོད་རྒྱབ་དགོས་འདུག་གམ། བཙན་བོལ་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་ལས་འགུལ་དེ་ག་རང་སེལ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། བོད་ནང་དུ་ཛ་དག་གནས་བབ་དེའི་ཐོག་ལ་རྒྱ་མི་རང་གིས་གསོད་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་རེད། མི་མང་གི་མངོན་

འདོད་དེ་ན་རོགས་གིས། དཀའ་ངལ་དེ་གསལ་རོགས་གིས། ཞེས་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་བོད་ནང་དུ་མི་མང་གིས་ངོ་
རོལ་རྒྱག་གི་མ་རེད། དེ་འདའི་གནས་བབ་ཅིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་སྐུ་ལུས་མེ་མཆོད་དེ་འད་ཞིག་ཕུལ་གི་

ཡོད་པ་རེད། སྐད་འབོད་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ། རྒྱ་མིའི་ངོས་ནས་སིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་དེ་ཇེ་སྡུག་ཇེ་
ཞན་དང་ཇེ་ངན་དུ་བཏང་ནས་གང་ལྟར་སེལ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་གཅིག་ཀང་བེད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའི་རྒྱབ་ལོགས་ལ་

གང་ལྟར་བོད་ནང་ལ་ངོ་རོལ་དང་སྐད་འབོད་རྒྱག་དགོས་པ། རང་སོག་གཅོད་དགོས་པ། དེ་དག་ཚང་མའི་རྒྱབ་ལ་རྒྱ་མིས་
སིད་བྱུས་གང་འད་ཞིག་འཛིན་གི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ང་ཚོས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་དན་གསོ་སོང་དགོས་པ་དེ་
ཤིན་ཏུ་ནས་ཀང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་སོད་ཀི་འདུག མི་འབོར་དབོར་འདེན་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚབ

ས་ཆེ་ཤོས་ལྟ་བུ་

ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ༢༠༠༨ ལོར་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་དེའི་ཐོག་ལ་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་གསར་འགོད་
ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གི་ནང་དུ་གང་ལྟར་ད་ལྟ་ནང་བཞིན་གི་རྒྱ་མི་མང་པོ་ཞིག་བོད་ནང་དུ་སེབས་པ་ཡིན་ན། སང་ིན་ང་རང་
ཚོའི་གནས་བབ་དེ་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སང་ིན་རང་སིད་རང་སོང་གི་གནས་བབ་བྱུང་

ནའང་དོན་མེད་དང་བེད་མེད་ཆགས་འགོ་ཡི་རེད། བོད་ནང་ལ་རྒྱ་མི་ད་ལྟ་ནང་བཞིན་གི་དབོར་འདེན་བས་བསད་པ་དེ་ངན་
བྱུས་ཤུགས་ཆེན་དང་ཛ་དག་ཤོས་ཤིག་ལ་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་འདིའི་བརྒྱུད་རིམ་གི་ཐོག་ནས་ས་གནས་གང་སར་
ངོ་རོལ་ཡོང་བསད་པ་དེ་ཆགས་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་མི་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་བོད་ནང་དུ་དབོར་འདེན་བས་བསད་པའི་དམིགས་
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ཡུལ་དེ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང། བརྒྱུད་རིམ་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ལོ་མང་
པོའ ་ི རེས་སུ་ཡིན་ནའང་དེས་ང་རང་ཚོའི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ། ད་ལྟའི་གནས་བབ་དེ་རྒྱལ་སིའི་
ཁིམས་ཡོངས་སུ་འགལ་བསད་པའི་གནས་བབ་ཅིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། མམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་བཅོ་
ལྔ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བཙན་འཛུལ་བས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ ཅི ག་གི་ནང་དུ་བཙན་འཛུལ་བེད་མཁན་གི་དམག་མི་རེད།
བཙན་འཛུལ་བེད་མཁན་གིས་མི་འབོར་དབོར་འདེན་བེད་ཆོག་གི་མི་འདུག དམིགས་བསལ་ཇི་ནི་ཝའི་ཁིམས་སིག་
Geneva Convention གི་དོན་ཚན་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུའི་ནང་ལོགས་ལ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཞིག

བོད་ནང་དུ་རྒྱ་མིས་

བཙན་འཛུལ་བས་པའི་རེས་སུ་རྒྱ་མིའི་དམག་མི་དང་རྒྱ་མིའི་མི་འབོར་དབོར་ཆོག་གི་མི་འདུག Hague Convention
གི་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་དེ་ག་རང་རེད་འདུག རྒྱལ་སིའི་དམག་གི་ཁིམས་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་བཙན་འཛུལ་བེད་སའི་ལུང་པའི་
ནང་དུ་བཙན་འཛུལ་བེད་མཁན་གི་དམག་མི་དང་དབང་བསྒྱུར་བེད་མཁན་གིས་མི་འབོར་དབོར་འདེན་བེད་ཆོག་གི་མི་

འདུག དེ་འད་བས་ནས་རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་ི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ད་ལྟའི་རྒྱ་མིའི་སིད་བྱུས་དེའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་མི་མང་
པོ་ཞིག་བོད་ནང་དུ་དབོར་རྒྱུ་དེས་རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་མང་པོ་ཞིག་འགལ་འགོ་ཡི་འདུག དེར་བརེན་དེ་གདོང་ལེན་བེད་རྒྱུའི་

ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་བའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་ཛ་དག་པོ་ཞིག་དང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ བརྩིས་ནས་རྒྱལ་
སིའི་སིངས་ཆ་དང་རྒྱ་མིའི་གཞུང་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་སོང་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་བཞིན་རྒྱལ་

རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཤིག་གི་མི་འབོར་ཆ་ཚང་ཞིག་སོ་སོའ ་ི གནས་ཡུལ་ནས་ཡར་བཀོག་ སྟེ་ས་ཆ་གཞན་ཞིག་
ལ་དབོར་རྒྱུ་དེ་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་ཛ་དག་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ནང་དུ་ཧ་ལམ་ཧ་ལམ་ས་ཡ་

གིས་དང་ཕེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ཞིང་པ་དང་འབོག་པ་སོ་སོའ ་ི ས་ཆ་ནས་ཡར་བཀོག་ནས ། དེང་དུས་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་
སོབ་དང་ཡར་རྒྱས་སོགས་ལ་ཁ་གཡར་བས་ནས་ reservation བཙོན་ཁང་ལྟ་བུ་ ཞིག་གི ་ནང་དུ་བཅུག་ནས་མ་འོངས་
པའི་འཚོ་ཐབས་དང་ཆ་རེན་གང་ཡང་མེད་ནས་ལས་མེད་དུ་ལྷག་བསད་པ་དང་དབུལ་ཕོངས་ནང་ལྷུང་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་ངན་

པ་འདི། ད་ལྟ་ས་ཡ་གིས་དང་ཕེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་ནང་དུ་འཛུགས་བསྐྲུན་བས་པ་རེད། མུ་མཐུད་ནས་ས་ཡ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་
ལ་ད་དུང་ལས་གཞི་སེལ་གི་ཡིན་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཧ་ཅང་ཛ་དག་གི་གནས་བབ་ཅིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དགོན་
པ་ཁག་གི་ནང་དུ་ེན་རོག་པའི་བབ ས་ཚུགས་འཛུགས་རྒྱུ། དགོན་པ་ཁག་གི་ནང་དུ་སྟངས་འཛིན་གི་རུ་ཁག་བཙུགས་

བསད་པ། སི་ཚོགས་གཅིག་ནང་དུ་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་བསད་མཁན་དང་། སི་ཚོགས་ལ་ཁེ་ཕན་དང་ལམ་སྟོན་བེད་
མཁན། འཛུགས་བསྐྲུན་བེད་མཁན་གི་དགེ་རན། བ་མ། དགེ་བཤེས། སྨན་པ། གཞས་པ། ཤེས་ཡོན་ཡོད་མཁན། ཚོང་པ།
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་བེད་མཁན། ཨེམ་ཆེ། སོབ་ཕྲུག སི་ཚོགས་ཤིག་གི་འགན་ཁུར་ཐུབ་མཁན། བསམ་བོ་གཏོང་ཐུབ་

མཁན། ཐག་གཅོད་ཐུབ་མཁན་དང་སྣེ་འཁིད་ཐུབ་མཁན་ཆ་ཚང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆབ་སིད་ཀི་ཁ་གཡར་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་

བཙོན་ཁང་ནང་དུ་བཅུག་ནས་གང་ལྟར་སི་ཚོགས་ཁོ་རང་སྣེ་འཁིད་མི་ཐུབ་པའི་གནས་བབ་འདི་ཛ་དག་གི་གནས་བབ་ཅིག་
རེད་བསམ་གི་འདུག རྒྱ་ནག་གིས་གང་ལྟར་ཚོགས་འདུ་དེ་ཚོགས་ནས་འཁོག་བཤད་བེད་རྒྱུ་དེའི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ཕག་

སེལ་སི་འཐུས་ཀིས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་གསུངས་སོང། ཚོགས་འདུ་དེའི་ནང་དུ་བཅར་མཁན་ཚང་མས་སི་མོས་ཡོད་ཅེས་

གོས་ཆོད་དང་ཡིག་ཆ་དེ་ འདོན ་གི་ཡོད་པའི་སྐད་ཆ་རེད་དེ། ནིའུ་ཛི་ལན་གི་ནང་དུ་གོང་ཁེར་གི་གཙོ་དཔོན་ཟུར་པ་ཞིག་
གིས་ཚགས་པར་ནང་དུ་གསལ་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཁོ་རང་གིས་ག་རེ་ལབ་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྩ་བ་ིད་ནས་ང་ཚོས་ངོས་
ལེན་མེད། གནད་དོན་འདི་བརྒྱུད་བསགས་བས་ཚར་བའི་རེས་སུ་ང་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་ཧང་སངས་སོང། དེ་རྩ་བ་ནས་དང་པོ་
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མ་རེད། ངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་རང་ལ་འབེལ་བ་བས་ནས་དེའི་ཐོག་ལ་ལབ་ཀི་ཡིན་ཞེས་ཁོ་རང་ དང་ཁོ་རང་འད་བ་མང་པོ་
ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་འཁོག་བཤད་ཀི་འཆར་གཞི་སིག་རྒྱུ་དང་ངན་བྱུས་དེ་དག་ལ་ཚོགས་འདུ་དེ་ག་རང་ལ་འགོ་མཁན་

གིས་དགག་པ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་སྟབས་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་སིངས་ཆ་འདིའི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་སིའི་འབེལ་
ཡོད་མི་སྣ་ཚང་མས་མཁེན་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ལན་གི་ཛ་དག་གནས་བབ་དེའི་

ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་བཀའ་མོལ་གནང་བསད་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ལ་བརྩིས་ནས་ིན་མ་དང་པོ་རང་ལ་ང་ཚོས་བགོ་གེང་གནང་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་
ཡིན་དུས་ཛ་དག་གི་གནས་བབ་དེའི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་ཁོ་ན་མིན་པ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་མང་པོས་གསུངས་སོང།

ཛ་དག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཅི་ཞིག་བེད་རྒྱུ་འདུག སྐུ་ལུས་མེར་མཆོད་ཕུལ།
འདས་གོངས་སུ་འགོ་མཁན་དག་འདས་གོངས་སུ་ཕིན་པ་རེད། ནང་མིའི་ཚོའི་གནས་བབ་གང་འད་རེད་འདུག འདི་ང་ཚོས་
བལྟ་སོང་བས་ཡོད་པ་རེད་དམ། སྐུ་ལུས་མེར་མཆོད་ཕུལ་ནས་གསོན་པོར་གནས་སོད་མཁན་སྡུག་ངལ་ནང་དུ་ལྷུང་སོད་

མཁན་ཁོ་རང་ཚོའི་གནས་བབ་གང་འད་རེད། རོག་ཞིབ་བེད་རྒྱུར་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ། བཙོན་ཁང་

ནང་དུ་དེ་ཙམ་ཞིག་འཛུལ་ཡོད་པ་རེད། སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་ཀི་གནས་སྟངས་རེད། བང་རི་རིན་པོ་ཆེའི་གནས་

སྟངས་རེད། སྡུག་རྩུབ་མནར་གཅོད་ཀི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གི་ཚབས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སིའི་
ེན་ཡངས་ཚོགས་པ་སོགས་བརྒྱུད་དེ་ལས་ལྷག་པའི་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞིག་བེད་དགོས་པ་རེད་བསམ་ སོད་
ཀི་འདུག བཙན་འབོལ་ནང་དུ་ཛ་དག་གི་གནས་བབ་ཅིག་ཁོ་རང་ཚོས་བསྐྲུན་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། མཐོ་སོབ་སྐད་གགས་
ཆེ་རིགས་ནང་དུ་རྒྱ་མིའི་སོབ་ཕྲུག་ས་ཡ་གཅིག་ཙམ་འཁོག་བཤད་ཀི་སོང་བརར་ཆ་ཚང་སྤྲད་པའི་ཐོག་ནས་བཏང་ཡོད་པ་
རེད། དེ་བཞིན་མཐོ་སོབ་སྐད་གགས་ཆེ་རིགས་ནང་དུ་ཀོང་སི་སོབ་གེར་ལྟེ་གནས་ཞེས་

Confucious Study

Centre ཞེས་ཁོང་ཚོས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་དཔལ་འབོར་གི་བརྒྱུད་སྐུལ་དང་རོགས་རམ་བས་ནས་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་

དུ་བཏང་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་མཐོ་སོབ་ནང་དུ་སོན་མ་ཡིན་ན་མཐོ་སོབ་ཁ་ཤས་ནང་དུ་མ་

གཏོགས་སོབ་ཕྲུག་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་མཐོ་སོབ་ཚང་མའི་ནང་དུ་ཁོ་རང་ཚོ་སེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད།
དེའང་རྒྱ་མིའི་གཞུང་རང་གིས་སོང་བརར་སྤྲད་ནས་ཤོད་ས་མེད་ས་དང་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ས་མེད་ས་དེ་འད་བཟོས་ནས་

སོབ་ཕྲུག་དེ་འད་བཏང་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེའི་གས་དེ་བཙན་བོལ་ནང་ལོགས་ཀི་རྒྱ་མིའི་སིད་བྱུས་རེད།
དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གདོང་ལེན་གང་འད་བེད་དགོས་ཀི་འདུག དེ་ཆ་ཚང་གི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་གོས་བསྡུར་བེད་

རྒྱུ། ཆ་ཤས་ཚང་མ་འདིར་གོས་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་གསུང་རྒྱུ་གང་ཡང་མ་རེད། ཡིན་ནའང་གང་ལྟར་བོ་འཚབ་ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་
ནས་ཛ་དག་ལ་རྩིས་པའི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པའི་བེད་འཆར་དེ་ཚོའང་གོས་བསྡུར་བེད་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
འདུག་སྙམ་བྱུང།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས།
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སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ་བོད་ནང་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་གཞུང་
འབེལ་གི་གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། སིར་བཏང་རྩ་
བའི་གོས་ཆོད་ཁོ་རང་གི་ཐོག་ལ་རྒྱུན་ལས་ཀི་ངོས་ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གོ་བསྡུར་གནང་ནས་བསྣམས་ཕེབས་ཡོད་པ་

རེད། དེའི་ནང་གི་གོས་ཆོད་ཀི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ཁག་དེ་རྩ་བའི་རང་ལུས་མེར་བསེགས་དང་ ། དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་
འབེལ་ཡོད་ཀི་མི་སྣ་ཚོར་གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཞུ་རྒྱུ་དང། གལ་ཆེ་བ་གིས་པ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁིད་ཚོས་དངོས་

ཐོག་བདེན་འཚོལ་གི་སྐད་ཆ་དེ་རྒྱལ་སིའི་ནང་དང་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་བཞིན་པ་ནང་བཞིན་དངོས་ཐོག་བདེན་
འཚོལ་གི་སིད་བྱུས་ཤིག་འཛིན་དགོས་ཀི་འདུག དེའི་བསོམས་ལྟ་བུ་དེར་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་ཚོའི་ཞལ་

ཆེམས་ཁག་ལ་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་གིས་མས་ཞིབ་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་འདི་བཤད་
ཡོད་པ་རེད། གཅིག་དེ་རྩ་དོན་གི་ཐོག་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ལ་གོམ་པ་སོ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་དོན་ཚན་གིས་
པ་དེ་འདི་བཤད་ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་གསུམ་པའི་ཐོག་ལ་འཛམ་གིང་གི་དབུ་འཁིད་ཚོ་ཡིན་ནའང་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་
གནས་སྟངས་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁིད་ཚོ་དང་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་བོད་ནང་གི་ཛ་
དག་གི་གནས་སྟངས་དེ་གེང་སོང་གནང་དགོས་ཀི་འདུག གང་ཡིན་ཞུས་ན་འཛམ་བུ་གིང་གི་དབུ་འཁིད་ཀི་མཚན་ཡོད་

མཁན་ཞིག་ཡིན་སྟབས ། རྣམ་པ་ཚོའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་དང་པོ་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་འདི་གཅིག་ཞུས་
ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་བཞི་པའི་ཐོག་ལ་ག་རེ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། རྒྱལ་སིའི་གཞུང་དང་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་

མི་རྣམ་པ་དང་། ཚོགས་པ་ཁག་དང་སེར་དེ་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱབ་སོར་གང་ལ་གང་འཚམ་གནང་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་
ཚོར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་སར་ལས་ལྷག་པ་གནང་རོགས་ཞེས་དོན་ཚན་བཞི་འདི་དེ་རེད། ཡིན་ནའང་མི་འད་བ་ཞིག་
སོན་གེང་ནང་དུ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། སོན་གེང་ནང་དུ་མི་འད་བ་ག་རེ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན།

ད་ལྟ་གོང་

ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གི་ལྷ་ས་གོང་ཁེར་ེན་རོག་ཁང་ེས་དོན་ཚ ན་རིག ་ལག་རྩལ་གསལ་འབེད་ཡིག་ཆ་དེ་ཕི་

ལོགས་སུ་ཐོན་པ་དེར་ང་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་གི་གནས་བབ་དེ་ཛ་དག་ཏུ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་
ཚོར་བདེན་དཔང་མེད་བསད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ད་ཐེངས་འདིའི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཞིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ནང་བཞིན་དིལ་བསགས་ལག་འཁེར་ཁབ་བསགས་བས་བཞག་པ་དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གསལ་འདོན་བས་བཞག་ཡོད་པ་
རེད། གཅིག་དེ་ེ་ཆར་རྒྱུ་རེན་ཁ་གསལ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་སེ་དགེ་འདན་མ་ཤུག་པ་སེ་པའི་སེ་དཔོན་དབང་

གགས་འཛིན་བཟུང་བས་པ་དང་། དེ་དང་འབེལ་ཡོད་ཐོག་ལ་མེ་མདའ་ བརྒྱབས་ནས་ཡིད་སོ་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བསད་

པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཁི་ཚོ་ི་ཤུ་ཐམ་པ་བྱུང་བསད་པ་དེའི་འཚོ་གནས་ཀི་
གནད་དོན་ལ་དོ་ཁུར་བེད་ཀི་ཡོད་ཟེར་བའི་དོན་ཚན་འདི་གསལ་པོ་རེད་འདུག བས་ཙང་ངས་འདིའི་ཐོག་ནས་ཡར་ལངས་

དགོས་པ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ཞུས་ན། སིར་བཏང་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་འདི་ཛ་དག་ཡིན་པ་དང། ཛ་དག་གི་
གནས་བབ་གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བྱུས་ལ་ཐུག་གི་ཡོད་པ་ཁུངས་བ སེལ་ནས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འདི་གནང་

གི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ག་རེ་གནང་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ ཅེས་ཞུས་ན། རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གི་ཡང་
དག་པའི་དབུ་ཁིད་འོག་ཏུ་སི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ནས་ཞེས་འགོ་འཁིད་དང་ལམ་ལུགས་དེ་ཧ་ཅང་གི་

གསལ་སྟོན་དང་འབུར་སྟོན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་འོག་ཏུ་བདེ་སིད་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཞེས་གནམ་ས་བ་འོག་ ཏུ་བསྒྱུར་
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བའི་ཐ་སྙད་དེ་བེད་སོད་བཏང་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དོན་དག་དངོས་གནས་དེ་གང་རེད། ང་ཚོ་མང་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་
ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་

གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེའང་བདེན་པ་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བོད་ནང་

དུ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་གང་འད་བས་ནས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་བཞག་ན་རང་ལུས་མེར་བསེགས་དང་འབེལ་
ནས་སྐད་ཆ་ཞིག་བཤད་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་གི་ནང་དུ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ནང་ནས་ཡིག་ཆ་

བཏོན་བཞག་པ་ནང་ཁུལ་གི་ཡིག་ཆ་ཤོག་གངས་ ༦༣ ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱུད་འགོད་བེད་མི་ཆོག་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་
པ་དེའི་ནང་དུ་ཁོ་ཚོས་ལས་འགུལ་ག་རེ་སེལ་ཡོད་པ་དང། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེའི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གང་ཞིག་

གོ་སིག་བས་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན། ཏང་ཨུའི་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་རིམ་པའི་ཏང་ཨུའི་དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་དང། གཅིག་
དེ་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་། གཅིག་དེ་ཆོས་ལུགས་ཀི་སེ་ཚན་གི་ལས་ཁུངས་གསུམ་དེའི་ནང་ནས་མི་འགོ་དེ་ཚོ་ཕར་
བཏང་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གཞི་རིམ་ལ་སོབ་གསོ་རྒྱག་པར་མི་འགོ་ཇི་ཙམ་
ཞིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དེའི་ནང་དུ་ག་རེ་ལབ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ལས་བེད་པ་ཁི་ཚོ་གཞི་རིམ་དུ་སོང་བའི་སོག་
འགེལ་ཚན་ཆུང་གིས་སོག་འགེལ་རྒྱུ་ཆ་ཞེས་ལབ་ཡོད་པ་རེད། མི་ཁི་ཚོ་གཅིག་མར་གཞི་རིམ་དུ་བཏང་ཡོད་པ་རེད།

འདིའི་ནང་དུ་ཞིང་པ་དང་འབོག་པ ། གལ་ཆེ་བ་དེ་གང་དུ་སོབ་གསོ་ བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན། སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་དུ་
སོབ་གསོ་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད། འདི་ང་ཚོས་ཤེས་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། འདིའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་མིའི་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་དང་ཚང་མ་མཐའ་བསོམས་གང་
དུ་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན། ངས་བོ་ཕམ་བེད་ས་ཆེ་ཤོས་འདི་གེང་ན་བསམ་གི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་གི་

ངོས་ནས་མས་ཞིབ་བས་ནས་དེའི་རྒྱབ་ལོངས་ཀི་གནས་བབ་དེ་ལོག་འགེལ་བརྒྱབས་ནས་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་ལ་ལམ་
སྟོན་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ལམ་སྟོན་གི་ནུས་པ་གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་གང་དུ་སེབས་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན། ཕི་ལོགས་ཀི་༸སབས་
མགོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་བསད་པའི་མིས་བརྒྱུད་སྐུལ་བས་པ་ཞིག་ལ་དེ་ཁོ་ཚོས་གཏན་ཁེལ་བས་བཞག་པ་

རེད། དེར་བརེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་མས་ཞིབ་དེ་ཡག་པོ་ཏག་ཏག་ཅིག་བས་མི་འདུག དེར་བོ་ཕམ་ཡོད། ལྷག་པར་
དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་གི་མི་གཤིས་ལ་ཧ་ཅང་དམའ་འབེབས་བས་ཡོད་པ་རེད། མེར་བསེགས་གཏོང་

མཁན་གི་བུ་དང་བུ་མོ། གྲྭ་པ་དང་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་མིའི་མི་གཤིས་ལ་ཤུགས་ཆེའི་དམའ་འབེབས་བཏང་ཡོད་པ་རེད།
ཁོང་གི་དབང་པོ་ཐང་ཐང་མེད་པ། ཁིམ་ཚང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ། ནམ་རྒྱུན་གི་མི་དང་མི་འད་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་འདའི་

དམའ་འབེབས་བས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་མི་རིགས་ལ་འགན་མ་ཁུར་བ་དང་། མི་རིགས་
ཀི་དཀའ་ངལ་ལ་བསམ་བོའ ་ི རྣམ་དཔྱོད་ལམ་སྟོན་མ་བས་པ་ཞིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེས་མ་ཟད་ཁོ་ཚོས་རང་
ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་ཚད་འཇུ་བཟུང་དགོས་པ་དང། བར་ཁབ་སེལ་ཏེ། ེས་ཁིམས་དོན་

ཚན་སོ་སོ་དང་འགལ་བ་ཆགས་པར་སྒྲུབ་བེད་ཁིམས་ཐོག་ནས་བཟོས་ཏེ། ཟུར་བརོད་ཡི་གེ་བཟོས་པ་དེ་དག་ཧ་ཅང་ཐབས་
རྡུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་རེད། དེར་བརེན་སིངས་ཆ་འདི་བརྒྱུད་ནས་གང་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞུས་ན། རིམ་པ་སོ་སོའ ་ི ཏང་

ཨུའི་དིལ་བསགས་སེ་ཚན་དང་། དེ་བཞིན་ འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ཡིན་ནའང་འད། གཞན་ཆོས་ལུགས་སེ་ཚན་ཁག་གི་
ཚོགས་པ་གང་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ནའང་དངོས་ཡོད་མི་རིགས་ཀི་གནས་དོན་གཞི་ལ་བཞག་ནས་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་
བས་ཏེ་དབུས་རེད། ཞིང་ཆེན་རེད། ཁུལ་རིམ་པའི་འགོ་འཁིད་ཚོར་ལམ་སྟོན་དངོས་གནས་འདི་བེད་དགོས་པ་དང་གེང་
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དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་འདིའི་སྐོར་མས་ཞིབ་བེད་མཁན་རྒྱ་ནག་ནས་ཚུར་ཐོན་པའི་གཞུང་འབེལ་དང་
གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་གི་ནང་དུ་མཐོང་གསལ་བས་པ་ཡིན་ན། བདེན་པ་ཤོད་ཐུབ་མཁན་མེད་པ་དེ་ལས་བེད་

འགོ་འཁིད་མཁན་ཚོར་ང་བོ་ཕམ་བྱུང་སོང་ཞེས་གོས་ཚོགས་ཀི་སིངས་ཆ་དེ་བརྒྱུད་ནས་འདི་ཞུ་འདོད་བྱུང། བོད་ནང་གི་

ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་བསོམས་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་མི་རིགས་དབེ་འབེད་བེད་ཀི་འདུག རིག་
གཞུང་དང་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག་གཏོང་གི་འདུག་ཅེས་དོན་ཚན་འདི་གསུམ་གི་ཐོག་ཏུ་མར་བབ ས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འདི་
ཡིན་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་བཙན་བོལ་ནང་ག་སིག་གང་ཞིག་བེད་དགོས་ཀི་འདུག ང་ཚོས་གལ་ཆེ་བ་དང་གང་ལས་ཐུབ་པ་དེ་
བཙན་བོལ་ནང་དུ་རེད། དེར་བརེན་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་

མཐོང་བྱུང། ང་ཚོས་དམ་བཅའ་འཇོག་པའི་སྐབས་ནས་འཛེམས་ཟོན་མེད་པ་ཟེར་བའི་དམ་བཅའ་དེ་ཕུལ་བ་ཡིན་དུས། ང་
ཚོས་ཤོད་རྒྱུའི་ས་མཚམས་དེ་དོན་ཚན་གཅིག་རེད། དེ་མི་མང་ལ་འགན་ཁུར་བ་ཞིག་རེད། འདི་བེད་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་དེ་ས་
མཚམས་གཞན་ཞིག་རེད། དེར་བརེན་འདི་ཞུ་འདོད་བྱུང། སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་ངས་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སེ་ཚན་གསུམ་གི་མི་འགོ་ཕར་བཏང་ནས་མི་ཁི་ཚོ་གཅིག་མར་གཞི་རིམ་དུ་བཏང་ནས་སོབ་གསོ་སྤྲོད་རྒྱུ་
དང། ལྷག་པར་དུ་ཡིག་ཆ་ དེ་འད་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་དང། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དང། ཟི་ཁོན་ཞིང་ཆེན་

གསུམ་གི་ནང་ནས་ཡིག་ཆ་བོད་ཡིག་རང་གི་ཐོག་ཏུ་ཤོག་གངས་ ༦༣ ཅན་གི་ནང་ཁུལ་གི་ཡིག་ཆ་དེ་འད་བཀྲམ་བཞག་པ་
ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་འདིའི་ཐད་ཡིག་ཆ་ཇི་ཙམ་ཞིག་འགེམས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཚད་ལྡན་གི་ཡིག་ཆ་ཇི་ཙམ་ཞིག་བཟོ་
ཡི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཇི་ཙམ་ལ་ཕུལ་གི་ཡོད་པ་རེད། ཞིབ་བསྡུར་བེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་

ལས་ཀ་བེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ངས་འདི་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། དེ་ནང་བཞིན་གི་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་གི་སིག་
འཛུགས་ཀི་ནང་དུ་ཝཱ་ར་ཎཱ་སི་རེད། དེ་བཞིན་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་རེད། མཐོ་སོབ་གཞན་ཁག་ནས་ལོ་རེ་ལོ་རེ་བཞིན་གང་ལ་

གང་འཚམས་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་ལ་དཔག་པའི་ཤེས་ཡོན་ཅན་གང་མང་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།
ང་ཚོས་བདག་པོ་ཇི་ཙམ་ཞིག་རྒྱག་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ད་ལྟ་འདི་དང་འདི་ནང་བཞིན་གི་དབུ་མའི་ལམ་དང་བོད་
ནང་གི་གནས་བབ་ལ་དཔག་པའི་ཡིག་ཆ་ལོག་འགེལ་བས་བཞག་པ་དེར་ལན་འདེབས་བེད་རྒྱུས་མཚོན་ང་ཚོ་ཤེས་ཡོན་

ཅན་སེད་བསིངས་བས་ན་གང་འད་བས་ནས་མི་ཆོག་པ་རེད། ལས་འབོར་གི་རྣམ་གངས་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་ལས་འབོར་
དེ་རྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་བའི་ཐོག་ནས་གན་རྒྱ་བཞག་སྟེ་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ངས་

དཔེ་མཚོན་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ངས་ཤེས་པའི་མི་བེ་བག་པ་གཅིག ཤེས་ཚད་ཧ་ཅང་གི་ཚད་མཐོ་པོ་ཡིན་པ་ཞིག ལས་
ཁུངས་བེ་བག་གཅིག་གི་ནང་ལ་སི་འཐུས་ཤིག་གི་ངོས་ནས་ཆེད་དུ་ཕིན་ནས་འདིར་བདག་པོ་ཞིག་རྒྱག་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་

འདུག ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་མཁན་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུས་མྱོང་། དེ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདི་དཔེ་མཚོན་གཅིག་རེད། དེ་ནང་
བཞིན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ཚུར་མ་ར་བ་

ཡིན་ནའང་ལས་ཀ་ཕར་སྤྲད་ནས་འཚོ་རེན་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ། ང་ཚོས་ད་ལྟ་ གེང་གི་ཡོད་པ་རེད། མི་ཁི་ཚོ་ི་
ཤུའི་གནས་ལུགས་ཀི་གནད་དོན་ཞིག་གསུང ་གི ་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་ངོས་ནས་ན་ནིང་དང་ད་ལོའ ་ི ཆ་ལ་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ལ་ཇི་ཙམ་ཞིག་ཐོན་ནས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་གོ་སྐབས་དེ་བཟུང་ནས་བོད་ནང་དུ་འགུག་རྒྱུའི་ཐབས་

ཤེས་ཇི་ཙམ་ཞིག་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་རྒྱབ་ལོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་དང་དེ་ཚོ་ཚང་མར་ང་ཚོས་དུས་ནས་དུས་སུ་

སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་ལ ། ཤུགས་ཆེ་ཙམ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་ གི་གལ་ཆེན་
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པོ་རེད་ཅེས་ངས་འདི་ཞུ་འདོད་བྱུང། གང་ཡིན་ཞུས་ན་ང་ཚོས་དེ་ལྟའི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དེའི་ཐོག་ནས་ཛ་དག་པའི་བ་
ཐབས་ཤིག་དང་སིད་བྱུས་ཞིག་མ་ཟིན་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་བཤད་བསད་པའི་རྩ་དོན་གི་འཐབ་རྩོད་ དེ་རང་དབང་གཙང་མ་

ཞིག་ཕར་བཞག་ནས་སྐད་ཡིག་ར་ཚགས་བེད་ཐུབ་པའི་གནས་བབ་ཅིག་ཇི་ཙམ་ཞིག་ཆགས་ས་རེད། ངས་རྨི་ལམ་དེ་འད་
བཤད་མྱོང་། རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ལའང་བཤད་མྱོང་། ང་ལ་རྨི་ལམ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག ང་ཚོ་མི་མང་གི་ངོས་ནས་གནས་གཞན་
ཞིག་ལ་འགོ་དགོས་པའི་གནས་བབ་དེ་འད་ཞིག་གཟིགས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། མང་ཚོགས་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་མངོན་འདོད་ཞིག་
ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་ལྟ་བུའི་གིང་ཆེན་པོའ ་ི ས་སྟོང་ཞིག་ང་ཚོ་རོག་རོག་བས་ནས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་

བཞུགས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་སོང་རྒྱག་དགོས་པའམ། ཡང་ན་ོ་བའམ་དེ་འདའི་ཐོག་ནས་ཕར་ཕོགས་ཤིག་ལ་རོག་

རོག་བས་ནས་བབས་ཐུབ་སའི་ས་ཆ་ཞིག་རག་གི་རེད་དམ། ཡང་ན་ཁེ་ཎ་ཌ་ལྟ་བུའི་ས་ཆ་ཞིག་ནས་ས་སྟོང་ང་ཚོར་རག་གི་
རེད་དམ། ༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་འདིར་གོ་སྐབས་རྩ་ཆེན་ཞིག་རེད་འདུག ཡང་ན་ད་ལྟ་ཨོ་སི་ཀྲོ་
ལི་ཡ་དང་དེ་ཚོར་འགོ་བཞིན་པའི་མི་ཚང་མ་ཁ་ཐོར་དུ་མི་འགོ་བར་ཕོགས་གཅིག་ལ་ར་ནས་ང་ཚོའི་ཕྲུ་གུ་ཚང་མ་བོད་

རིགས་ངོ་མ་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུ་དང། སྐད་ཡིག་རྒྱུན་འཛིན་བེད་ཐུབ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞིག་གནང་ཐུབ་ཀི་རེད་དམ་ཞེས་
ངས་འདི་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ནས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་བ་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཇི་

ཙམ་ཞིག་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀི་མི་འདུག་སྟེ། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་སིད་བྱུས་དེ་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་སྟབས་དབུ་མའི་ལམ་
གི་གོ་རོགས་མ་སད་ནས་ཚུར་འབེལ་བ་བེད་ཀི་མེད་པ་དང། ཡང་ན་གོ་རོགས་སད་བཞིན་དུ་དམིགས་ཡུལ་གཞན་ཞིག་

ནས་འབེལ་བ་བེད་ཀི་མེད་པ་དེ་སེ་ཚན་གིས་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ནུས་པ་གང་ཡོད་པ་དེ་འདོན་དགོས་རྒྱུ་
དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་བརྒྱུད་ལམ་གཅིག་དེ་གང་རེད་ཞུས་ན། རྒྱ་ནག་གི་མི་རིགས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་ལམ་བ་
རྒྱུ། དེ་ཤུགས་ཚད་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་འདི་ལས་ལྷག་པའི་ང་ཚོར་འབེལ་ལམ་གཞན་མེད་བསད་པ་

ལྟ་བུ་ཞིག དེར་བརེན་རྒྱ་ཡིག་ཤེས་མཁན་གི་མི་དེ་ཚོ་ཚང་མ་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གོང་
དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་དེའི་སྐོར་ངེས་ཆ་ཡོད་པ་དང་མས་མྱོང་གི་ཐོག་ནས་གསལ་ཞིང་དག་པ་གསུངས་
སོང། དེར་བརེན་ངས་གོས་ཚོགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་མི་དམངས་ལ་འབེལ་ལམ་བ་རྒྱུའི་གཞི་རྒྱ་དེ་

ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་པ་མེད་དམ་ཞེས་ཞུས་མྱོང། སོན་མ་དབུ་མའི་ལམ་གི་གོ་རོགས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཀི་
འདུག་ཅེས་ཞུས་མྱོང། འདས་པའི་ཟླ་དྲུག་གི་ནང་དུ་ཧ་ལས་པའི་སྐད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་སོང། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། ད་ལྟ་ཡིན་ན་གང་ཞིག་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག་ཞུས་ན། དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཐོག་ཕེབས་ཐུབ་
པའི་ལམ་ཁ་ དེ་ རྒྱ་ནག་མི་རིགས་དང་འབེལ་ལམ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའི་ཕོགས་ལ་ང་ཚོས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་

དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ངས་འདི་ཞུ་འདོད་བྱུང། གལ་ཆེ་བ་ཞིག་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན ། ང་ཚོ་ཁ་ཐོར་དུ་མི་འགོ་བའི་

ཐབས་ཤེས་ཤིག་ཤེས་ཡོན་ཅན་གི་གཞོན་སེས་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་བདག་པོ་རྒྱབ་རྒྱུ་དང། མུ་མཐུད་ནས་བདག་པོ་
བརྒྱབས་ནས་འགོ་སྟངས་སོད་སྟངས་ཤིག་བཟོ་དགོས་པ་དང། ལས་འབོར་གི་རྣམ་གངས་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་གཞི་རྒྱ་ཆེ་

རུ་བཏང་ནས་ཡིག་ཐོག་ཁོ་རང་གི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་སྤྲད་ནས་འཚོ་བའི་འགོ་སྟངས་ཤིག་བཟོ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
ཅེས་དེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

67

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་སྨན་པ་མཁེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས།

སི་འཐུས་སྨན་པ་མཁེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ་དེར་
ད་ལྟ་བགོ་གེང་འགོ་བཞིན་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གོ་བསྡུར་ཞིབ་ཚགས་གནང་སྟེ་བོད་ནང་གི་ཛ་
དག་གི་གནས་སྟངས་དེ་དག་སོན་གེང་གི་ནང་དང་། གོས་ཆོད་ཀི་དོན་ཚན་བཞིའི་ནང་དུ་ཞིབ་ཚགས་ངང་འཁོད་ཡོད་

སྟབས་དེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཆབས་གཅིག་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་དེ་དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན་མང་
པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་གེང་སོང་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་ཡར་ལངས་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ། ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་གེང་གི་ཡོད་སྟབས།

འདིར་ཡར་

ལངས་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་མཐོང་བྱུང། དེ་འད་ཡིན་སྟབས་ལྡབ་སོར་མི་དགོས་པའི་
འབད་བརྩོན་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་གནས་དོན་གཅིག་གིས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དེའི་སྐོར་
ལ་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་རིམ་པའི་ནང་དུ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་ཁེར་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་

པར་ཡིན་ནའང་འདི་ཁེར་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་གི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ག་རེ་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན།
མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ནང་དུ་བོད་མི་རིགས་བོད་སར་གནས་མི་ཐུབ་པ་དང། བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ཅན་
དུ་འགྱུར་བའི་སིད་བྱུས་གསལ་བ་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀི་གནས་སྟངས་དང་བོད་མི་རིགས་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའི་
ཆེད་དུ་སིད་བྱུས་རིམ་པས་འཛིན་གི་ཡོད་པ་རེད། ལག་ལེན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་

གཞུང་། ཆོས་ལུགས། བོད་ཀི་ཡུལ་ལུང་གི་གནས་སྟངས་སོགས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཞི་དག་
གིས་ཀི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞི་རིམ་པའི་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་བས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བས་བསད་པ་དེ་ད་ལྟ་ཡིན་

ནའང་མཚམས་འཇོག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། མཚམས་འཇོག་གི་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་བོད་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་ཅན་
ཡིན་ནའང་རེད། སེམས་ཤུགས་དང་ལ་རྒྱ་ཅན་དེ་དག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཞི་དག་གིས་ཀི་ཐོག་ནས་འཛིན་བཟུང་དང་

གར་སོང་ཆ་མེད། རྡུང་རེག་མནར་གཅོད་སོགས་གཏོང་བཞིན་པར་བརེན་བོད་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་དང་གནས་སྟངས་ཛ་དག་
དེ་འད་ཡོང་བསད་ཀི་ཡོད་སྟབས། རྒྱའི་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་ཇུས་ལ་འགྱུར་བ་མ་ཕིན་བར་མུ་མཐུད་ནས་བོད་ནང་གི་

ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་བསམ་དེ་འད་ཞིག་དན་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་སྟབས་ང་རང་ཚོ་ཕི་ལོགས་ཀི་
བོད་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོ་ཕི་ལོགས་སུ་ཡོད་བསད་པའི་ད་ལྟའི་གཞུང་དེ་བོད་ཕི་ནང་གིས་ཀས་

གུས་བརྩི་ཞུ་ཡུལ་ཞིག་དང། རེ་བ་རྒྱག་སའི་གཞུང་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་ལ ། ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་
དགོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་ཡོད། དེ་འད་ཡིན་སྟབས་ང་རང་ཚོ་ཕི་ལོགས་སུ་ཡོད་མཁན་ཚོས་གནད་དོན་དེ་འདའི་ཐོག་ལ་

གནས་ཚུལ་ཡོང་གི་འདུག་བསམ་པ་གཅིག་ པུ་མ་ཡིན་པར། དེའི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་དཀའ་ལས་དང་འབད་བརྩོན་གནང་
ཡོད་པ་རེད། མུ་མཐུད་ནས་ང་རང་ཚོས་དེའི་ཐོག་ལ་ལས་དོན་གང་ཞིག་བེད་དགོས་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་སིད་བྱུས་གང་
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ཞིག་འཛིན་དགོས་པ་རེད། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ང་རང་ཚོའི་བོད་ཕི་ནང་གི་བོད་རིགས་ནང་དུ་གོ་རོགས་གསལ་པོ་སེལ་དགོས་
པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་གི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་འདི་ཡིན།

གིས་པ་ ༢༠༠༨ ལོར་ལྷ་སའི་ཞི་རོལ་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་པའི་ཐོག་ཏུ་དག་གནོན་བས་བཞག་

པའི་གནས་ཚུལ་ཡིག་ཆ་ཞིག་བོད་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་ེ་སོན་ཡོངས་

ཁབ་གསལ་བསགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་ཧ་ཅང་

གི་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཞུས་ན་ཁུངས་ལྡན་གི་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་སྟབས་འདི་ང་རང་ཚོ་
གཞུང་མང་ཚང་མའི་ངོས་ནས་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་དག་སེབས་ཐུབ་པ་ཞིག་བེད་དགོས་པ་དང་། དེ་དང་འབེལ་
བའི་ལས་ཀ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད། དེ་གནང་རྒྱུའི་ག་སིག་དེ་ང་ཚོའི་འཛིན་
སོང་ལའང་ཡོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། དེ་འད་ཡིན་དུས་གནད་དོན་དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་གཅིག་
གིས་ཤིག་གིས་གསུངས་སོང། གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གི་ཚུལ་དུ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

སི་འཐུས་སྨན་པ་མཁེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། ཕྲན་བུའི་མཚམས་འཇོག་གནང་རོགས་གནང། ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་
གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ིན་གི་ཐུན་བཞི་པ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

བརན་འཕྲིན་ག་སིག་མ་ཚར་བར་སྐར་མ་གིས་གསུམ་ཞིག་འགངས་དགོས་བྱུང་སོང། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགོ་བཞིན་པ་དེ་
གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་འགོ་བཞིན་པ་རེད།
མཁེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས།

སི་འཐུས་སྨན་པ་

སི་འཐུས་སྨན་པ་མཁེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངས་བཤད་རྒྱུ་དེ་དོན་གནད་གསུམ་པ་དེའི་སྐོར་ལ་ཡིན། ཡིག་ཆ་འདིའི་སོན་གེང་ནང་
མི་རིགས་མམ་བསེས་བ་སོད་བརྒྱུད་སྐུལ་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག དེའི་སྐོར་ལ་ཚིག་གཅིག་གིས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། མི་
རིགས་མམ་བསེས་དེའི་སྐོར་ལ་ཚོགས་གཙོའི་གསུང་བཤད་ནང་ལ་རོབ་ཙམ་གསུངས་པ་དང་། ཕག་སེལ་སི་འཐུས་

གཅིག་ནས་ཀང་དེའི་སྐོར་ལ་རོབ་ཙམ་གསུངས་སོང་། གོས་ཚོགས་ཀི་བརྒྱུད་ལམ་འདིའི་ཐོག་ལ་མི་མང་མང་པོ་ཞིག་གིས་
ཐུགས་སྣང་གནང་གི་ཡོད་དུས་གནད་དོན་གཅིག་གིས་ཅིག་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམས་བྱུང་། མི་རིགས་མམ་བསེས་དེ་ཧ་ཅང་

ཞེད་སྣང་ཚ་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བེད་སྟངས་ཤིག་ཡིན་པ་ང་རང་གི་ངོས་ནས་མཐོང་གི་ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་ད་ལྟའི་
སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིན་གིས་ཤིན་ཅང་གི་མི་རིགས་ཐོག་ལ་མི་རིགས་མམ་བསེས་དང་འབེལ་བའི་གཏམ་བཤད་གཅིག་

གནང་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ནས་ཤིན་ཅང་ནང་མི་རིགས་མམ་བསེས་ཐོག་ལ་རྒྱ་མི་རིགས་དང་ཁོ་རང་ཚོའི་མི་རིགས་
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བར་ལ་ཆང་ས་རྒྱག་དགོས་པ། ཆང་ས་བརྒྱབས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཆང་ས་བརྒྱབ་རྒྱུའི་འགོ་སོང་དང་བ་དགའ་སྤྲད། དེ་ཚོའི་
ཁིམ་ཐབ་འཛིན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཁིམ་ཚང་གི་ཆེད་དུ་ཚོང་ལས་ཀི་མ་རྩ་གཏོང་རྒྱུ། དེ་ཚོའི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་

སོབ་གྲྭ་མ་ཐོན་བར་དུ་ལྟ་སོང་སོགས་ཀི་ལས་དོན་སེལ་བསད་ཀི་ཡོད། དེ་བཤད་ས་མི་རིགས་དེ་འད་ གཅིག་རེད། ཡིན་
ནའང་བོད་ཀི་གཏམ་དཔེའི་ནང་ལ་བཤད་ས་བུ་མོ་དང་ན་ས་མནའ་མ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་རེད། རྒྱ་ནག་ནང་གི་གངས་ཉུང་མི་
རིགས་ཡོངས་ལ་ལས་དོན་དེ་དག་ལག་བསྟར་བེད་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་དུས།

བོད་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོའི་

ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གིས་གཟབ་གཟབ་བེད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་འདུག རྒྱ་

ནག་གི་མགོ་སྐོར་དང་གནས་སྐབས་ཀི་དཔལ་འབོར་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའི་ཁེ་ཕན་ཐོག་ལ་མགོ་སྐོར་བསླུ་བིད་འོག་ལ་ཚུད་པ་ཡིན་
ན། བོད་ནང་བོད་པའི་མི་རབས་ཀི་གཞོན་སེས་མང་པོ་ཞིག་གིས་རང་བཞིན་གི་སྐད་ཡིག་དང་བོད་མི་རིགས་ཀི་རིག་

གཞུང་བརྒྱུད་འཛིན་ཇི་ཙམ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མེད་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། དེའི་སྟེང་ལ་དེ་འདའི་སིད་བྱུས་རབ ས་དང་རིམ་པའི་

འོག་ཚུད་པ་ཡིན་ན། མི་རིགས་ཀི་ངོ་བོ་རྩ་བརླག་ཏུ་འགོ་རྒྱུར་ེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་དུས། དེའི་རིགས་དེ་དག་
ལ་ང་ཚོས་ཐུགས་སྣང་གནང་སྟེ་དེ་འདའི་སིད་བྱུས་འོག་ལ་མ་ཤོར་ བ་བེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོར་མཐོང་གི་འདུག་

ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་སགས་བོད་ནང་དུ་བོད་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་། མི་རིགས་ཀི་ལ་རྒྱ་དང་ཞེན་ཁོག་ཡོད་མཁན་མང་

པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་གནོན་ཤུགས་འོག་ནས་འགུལ་སོད་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད། རིགས་མང་
པོ་གཅིག་དངོས་སུ་འཛིན་བཟུང་བེད་ཀི་ཡོད།

རིགས་འགའ་གར་སོང་ཆ་མེད་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་རིགས་

གཅིག་རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་ཆེན་གཞན་དང་མངའ་སེ་གཞན་གི་ནང་ལ་ལས་ཀ་གོ་སིག་བེད་བཞིན་ཡོད། བོད་ཀི་ས་ཁུལ་ལ་ལས་
བེད་ཀི་ས་མིག་ཐོན་ས་དེ་འདའི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁུལ་དང་མངའ་སེ་གཞན་གི་རྒྱ་རིགས་དེ་འད་བོད་ནང་དུ་ཡར་བཏང་
བ་ནས་མི་རིགས་གཅིག་གི་ནུས་ཤུགས་ཐོག་ནུས་མེད་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་རིམ་པས་སེལ་བསད་ཀི་འདུག

དེ་ཚོའི་

ཐད་ལ་ང་རང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་བེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ འགངས་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གིས་ཐད་ནས་ཁ་

གཏད་རོགས་སོར་ཟེར་བ་དེའི་སྐོར་ལ་བགོ་གེང་གེང་ཟིན་འདུག ཁ་གཏད་རོགས་སོར་དེའི་ནང་ལ་མང་པོ་ཞིག་འཛུགས་

སྐྲུན་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་མི་མང་པོ་ཞིག་བོད་ནང་ལ་སོ་བཞུད་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་གཏད་རོགས་
སོར་གི་ལས་བེད་མང་པོ་ཞིག་བོད་ནང་ལ་ཡར་སེབས་ཀི་ཡོད། དེ་དག་ནས་མང་པོ་ཞིག་ཕར་ལོག་གི་ཡོད་པ་རེད། མང་པོ་
ཞིག་བོད་རང་ལ་བསད་ཐུབ་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ངོས་ནས་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་བསད་ཀི་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡོད་པ་

རེད། ཁ་གཏད་རོགས་སོར་གི་ལས་གཞིའི་ཆེད་ལས་བེད་སོན་མ་ཡིན་ན། བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀི་ནང་དང་མཚོ་སོན་ཞིང་
ཆེན་ལ་ཞིང་ཆེན་གཞན་ནས་ཁ་གཏད་རོགས་སོར་གི་ལས་བེད་འགའ་གཏོང་ནས་ཡོང་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ེ་བའི་ཆར་

ཁ་གཏད་རོགས་སོར་གི་ལས་བེད་དེ་ཚོ་བོད་པ་བསད་ས་ཟི་ཁོན་དང་། བ་བང་། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ནང་དུ་ཞིང་ཆེན་གཞན་
པའི ་ཁ་གཏད་རོགས་སོར་གི་ལས་བེད་དེ་འད་ཡར་གཏོང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་འགོ་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།

སོན་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་མཚོ་སོན་དང་རང་སོང་ལོངས་མ་ཡིན་པའི་བོད་རིགས་ཡོད་སའི་ཞིང་ཆེན་ནང་ཞིང་ཆེན་གཞན་གི་
ཁ་གཏད་ལས་བེད་ཡོང་གི་མེད། ད་ལྟའི་ཆར་དེ་འདའི་ཁ་གཏད་རོགས་སོར་གི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀི་རྣམ་པ་བསྒྱུར་
ནས་འགོ་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བཤད་རྒྱུར་བོད་འཛུགས་སྐྲུན་ཟེར་གི་ཡོད་ནའང་གནད་དོན་
གཞན་ཞིག བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐད་ག་ཚོད་ཙམ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་ཡོད་མེད་ངས་འགེལ་

བཤད་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མིན། དེ་འད་སོང་ཙང་ཕི་ལ་ཡོད་པ་ང་ཚོའི་ངོས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་གཞུང་གི་ངོས་ནས་དགོངས་
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པ་བཞེས་པའི་ཐོག་ནས་ཐབས་བྱུས་གང་འད་ཞིག་འཛིན་དགོས་ཀི་ཡོད་མེད་དང་། བོད་ཕི་ནང་གི་མི་མང་ནང་ལ་དེ་འདའི་
ཐོག་ལ་གོ་རོགས་གང་འད་ཞིག་སེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག་ཅེས་གཅིག་ཞུ་འདོད་
བྱུང་།

དོན་དག་བཞི་པ་དེ་ཕིར་སོད་མི་རིགས་སྤུན་ཟླའི་གནས་ཚུལ་སྐོར་ལ་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གེང་གནང་ཟིན་

སོང་། དེའི་སྐོར་ལ་ན་ནིང་ ཕི་ཟླ་དགུ་པའི་གོས་ཚོགས་སྐབས་ལ་གལ་ཆེན་པོ་དང་ཤུགས་ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།
ན་ནིང་སི་ཟླ་དྲུག་པ་བདུན་པའི་ནང་རང་སོང་ལོངས་ནང་ཕིར་སོད་མི་རིགས་སྤུན་ཟླ་དེ་ནང་འགུགས་བ་རྒྱུ་དང་གལ་སིད་

ནང་དུ་སེབས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་དེའི་འོག་གནས་ཐུབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་བཙུགས་སོང་། འགོ་ཁིད་གཙོ་བོ་དེ་

རྒྱ་མི་ཞིག་བས། དེའི་འོག་ལ་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་དེ་བོད་པ་ཞི ག་བས། དེའི་འོག་ལ་ཚོགས་མི་ི་ཤུ་རྩ་བདུན་ཅན་གི་
ལྷན་ཚོགས་གཅིག་བཙུགས་ཚར་སོང་། ཞེས་ཁོ་རང་ཚོ་ལས་དོན་བེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་དེ་འད་གཅིག་རེད་
འདུག དེའི་སྐོར་ལ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་བེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག་ཅེས་སོན་མ་གོས་

ཚོགས་ནང་དན་གསོ་ཞིག་བསངས་པ་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེ་དང་འབེལ་བའི་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞིག་དངོས་

ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ལས་དོན་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད་སྟབས། དེ་རིང་ཞོགས་པ་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་སྐད་ཆ་མང་པོ་གེང་
སོང་ཡོང་བསད་ཀི་འདུག དེ འི་ཐོག་ལ་དཔེ་མཚོན་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ན་ནིང་མཚོ་སོན་ནང་ནས་ཕི་ལ་ཡོད་བསད་

པའི་གསར་འབོར་ནང་ནས་ནང་མི་བོད་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོ་ལ་དངོས་སུ་ཁ་པར་བཏང་ནས་བོད་ལ་ཕར་ལོག་དགོས་ བསུན་
གཙེར་བས་ཡོད་པ་དང་། གནོན་ཤུགས་སྤྲད་ནས་མར་སྐད་ཐོངས་ཟེར་ནས་ནང་མི་བསུན་པོ་བཟོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ེ་ཆར་
གོ་ཚོད་བས་པ་ཡིན་ན ། ལྷ་ས་རང་སོང་ལོངས་ཀི་ས་གནས་ཁག་གཅིག་གི་ཕྲུ་གུ་ཕི་ལ་ཡོད་མཁན་ནང་མི་ལ་ཁ་པར་ནང་
དངུལ་བླུག་ཏེ་སྤྲད་ནས་ཁ་པར་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡོད་པ་དེ་འད་ཞིག་གོ་རྒྱུ་འདུག གང་ལྟར་ཡང་ང་ཚོ་རྒྱ་

གར་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་འད། ཕི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་འད། གང་ལྟར་ང་ཚོ་སབས་བཅོལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་པ་མང་

པོའི་ནང་ཁག་གཅིག་ནང་མི་ཐུག་འཕྲད་ཀི་ཆེད་དང་གེན་འཕྲད་ཀི་ཆེད་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་ཀི་རེད། ཁག་གཅིག་གཅིག་བས་
ན་རྒྱ་ནག་གི་དེ་འདའི་གཡོ་སྒྱུའི་ཐབས་བྱུས་ཀི་འོག་ནས་ཕར་ལོག་དགོས་པ་ཡོང་གི་ཡོད་སིད་པ་ཞིག་རེད། གང་ལྟར་ཡང་

བོད་ལ་འགོ་མཁན་དོ་བདག་གི་ངོས་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་འད། གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་འད། དེའི་སྐོར་ལ་
ལངས་ཕོགས་གཅིག་དང་སིད་བྱུས་ཤིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ན་ནིང་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན་ལ་ད་ལྟ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། དེ་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེ་བ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། འདི་སོན་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སོང་།

ང་རང་ཚོས་ཁ་གཏད་གཅོག་ས་གཙོ་བོ་དེ་ཕ་རོལ་གི་རྒྱ་ནག་གཞུང་དེ་ཆགས་ཀི་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་
པའི་སིད་བྱུས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་འད། གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་གང་འད་ཞིག་ིན་རེ་དང་བདུན་
རེ་ཟླ་རེ་ནང་ག་རེ་ག་རེ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དེ་དག་ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་པ་གནང་ནས་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཤེས་

དགོས་པ་དང་། དེ་ལ་དཔག་པའི་ང་རང་ཚོས་སིད་བྱུས་དང་ལས་ཀ་གང་བེད་དགོས་པ་དང་། ག་སིག་གང་བེད་དགོས་པ་

རེད་ཟེར་བ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་དེའི་ཐོག་རྒྱ་མི་རིགས་དང་
འབེལ་བ་བེད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་རབས་དང་རིམ་པས་ང་ཚོར་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ང་རང་ཚོ་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་རྒྱ་ཡིག་སེ་ཚན་རིམ་པ་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་གལ་ཆེན་པོར་
མཐོང་། འཛིན་སོང་གི་ངོས་ནས་གལ་ཆེན་པོ་གཅིག་ལ་རྩིས་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་དོགས་པ་གཅིག་དང་དི་བ་གཅིག་ག་དུས་ཡིན་
ནའང་འཁོར་བསད་ཀི་ཡོད། དེ་རིང་ཡང་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གི་ཚུལ་དུ་གཅིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་གཙོ་བོ་དེ་གང་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་དེ་སྣེ་འཁིད་མཁན་གི་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ཡིན་
ན། བཙན་བོལ་ནང་ནས་འཚར་ལོངས་དང་སོབ་སོང་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཡར་ཐོན་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་བང་
ཨ་རིའི་ནང་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ལ་སོབ་སོང་གནང་ནས་མཐར་ཕིན་པ་སོང་ཙང་། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ལ་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་དེ་

དག་དང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་གནས་ལུགས་རྣམས་རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་ལུགས་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་། རང་དབང་།
ནུས་པ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་ཀི་རེད་བསམས་ནས་མི་མང་མང་པོ་ཞིག་གིས་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཀི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་
གནང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་དེ་འད་པོ་གཅིག་ལ་མཐོང་བསད་ཀི་ཡོད།

སོན་མ་ཡིན་

ནའང་དེ་འདའི་སྐོར་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཡང་ས་རེས་སུ་ཞུས་མྱོང་། དེ་འད་སོང་ཙང་དེ་
རིང་བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུར་བོད་ནང་བོད་མི་རིགས་ཀི་གཞི་རྩའི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་གི་ཆེད་དུ་ཞི་རོལ་རབ་དང་རིམ་པ་

གནང་བའི་སང་ལ་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ ་ི གཞུང་གིས་དག་གནོན་ག་ཚོད་ཙམ་བེད་ཀི་ཡོད་མེད་གསལ་པོ་གསལ་རང་རེད། དེ་
འད་གསལ་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ནའང་རྒྱལ་སིའི་སྟེང་དེ་རིང་སང་ིན་ཁ་ཆེའི་ལུང་པའི་ནང་ལ་དམག་འཐབ་བྱུང་བ་དེ་འད་ལ་
དོ་སྣང་བས་ནས་ཛ་དག་གནང་བ་ནང་བཞིན། ང་ཚོ་བོད་པའི་ཐོག་ལ་དེ་ཙམ་བེད་མི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དེ་གང་ཆགས་ཀི་

ཡོད་དམ། བཤད་རྒྱུར་དང་བདེན་དང་འཚེ་བ་མེད་པ་བདེན་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ། འགོ་བ་མིའི་གཞི་རྩའི་

ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་དམངས་གཙོ་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་སྲུང་སོབ་བེད་དགོས་པ་དང་། དེའི་ནུས་ཤུགས་སེལ་དགོས་པ་འཛམ་བུ་
གིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་དང་གིས་མ་རེད། མམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེ་དོན་

ཆེར་བརྩི་དགོས་པ་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། མམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་
ཀི་ནང་དུ་དོན་ཚན་དུ་མར་གསལ་ཡོད། ང་རང་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་མི་རིགས་གཅིག་གི་རང་དབང་དང་ཐོབ་

ཐང་ལ་རོག་རོལ་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞུས་པ་དེའི་ཐོག་ལ་ག་རེ་བས་ནས་ཛ་དག་བརྩི་བཞིན་མེད་དམ། ཁ་ཆེའི་
ལུང་པའི་ནང་དག་འཛིང་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དོ་ནན་བེད་པ་དེ་ནང་བཞིན ། བོད་ནང་ཛ་དག་ཐོག་ཐུགས་སྣང་གནང་ཐུབ་ཀི་མི་

འདུག་བསམ་པའི་དོགས་པ་ཞིག་དང་དི་བ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེ་ལྟ་བུའི་གནད་དོན་དེ་ དག་ང་རང་ཚོ་ཕི་ལ་ཡོད་མཁན་

བོད་པ་ཚོའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། ང་རང་ཚོའི་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་འད། ཐེངས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞུ་གཏུག་གནང་
ཐུབ་ཡོད་དམ། ཞུ་གཏུག་གནང་བ་ལ་བརེན་ནས་ལན་ག་ཚོད་ཙམ་ང་ཚོ་ལ་རག་གི་ཡོད་དམ་མེད། བོད་ནང་གནས་ཚུལ་ཛ་
དག་གཅིག་ཆགས་དུས། གོང་གསལ་དི་བ་དེ་སོ་སོའ ་ི སེམས་པའི་ནང་ལ་འཁོར་ཡོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་བསད་
ཀི་ཡོད། དེ་འད་སོང་ཙང་དེའི་སྐོར་ལ་ང་རང་ཚོས་སིད་སོང་གཙོས་པའི་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཡིན་ནའང་རེད།

གཞུང་

འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཚོའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་ནུས་པ་ལྡན་པའི་
ཕག་ལས་ཤིག་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས།
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སི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་དེ་དང་འབེལ་ནས་གཞུང་འབེལ་
གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གཅིག་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བཏང་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་

དོན་བརོད་བ་ཚང་མའི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞུས་པ་དང་སགས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་སོ་
སོས་ཞུ་དགོས་པ་དེ་དག་ཕལ་ཆེ་བ་གསུངས་བསྒྲུབས་སོང་ལ་གསུང་བསྒྲུབས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། སོ་སོས་དེ་འད་ཞིག་ཞུ་

དགོས་བསམ་པ་དེ་ལས་གཏིང་ཟབ་པ་དང་ཁུངས་གཏུགས་པ་གསུངས་གནང་སོང་། བས་ཙང་དེ་དག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ད་རངས་ས་ཐོག་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཅིག་ནས་གསུངས་གནང་སོང་ལ་ ད་ལྟ་ིན་རྒྱབ་ཀི་ཚོགས་ཐེངས་གཅིག་
ལའང་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཅིག་ནས་གསུངས་གནང་སོང་། དེ་དངོས་གནས་རེད་བསམ་པ་ཞིག་སོ་སོའ ་ི བསམ་བོའ ་ི

ནང་ལ་བྱུང་སོང་། གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་ལྟར་ཕེབས་ཡོང་དུས། དམིགས་བསལ་གི་ཞུ་རྒྱུ་
མེད་པ་ཡིན་ནའང་དེ་ལ་རྣམ་འགྱུར་ཚུན་ཆད་ནས་ཐོན་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་དགོངས་པར་ཡོད་པ་བཞིན ། ངས་
དེ་ལ་དངོས་གནས་རེད་བསམ་བསམ་ཞིག་བྱུང་བའི་ཐོག་ནས་གཅིག་བས་ན་ཟློས་སོན་ཆགས་ཡོང་སིད་ནའང་བསམ་

ཚུལ་ཐུང་ཐུང་ཞིག་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་བ་དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དེའི་ཐོག་ལ་

བགོ་གེང་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཀི་གོས་འཆར་ཕེབས་པ་གཞི་བཟུང་གིས་ངས་བོད་ནང་ད་ལྟ་སྐུ་

ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་གནང་བ་དེ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་ཛ་དག ་གི ་གནས་བབ་སྣོད་བཅུད་གིས་ཀི་ཛ་དག བོད་ཕི་ནང་
གིས་ཀི་ཛ་དག་དེ་འད་ཞིག་ལ་མཐོང་གི་ཡོད། སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་ གཏོང་རྒྱུར་མཚོན་པ་ཡིན་ན། ས་མོ་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་གིས་པའི་སྐབས་ལ་དང་པོ་རང་ནས་ཁོང་རྣམ་པས་སྐུ་ལུས་དེ་ལྟར་བཏང་ བ་དེ་ཧ་ལས་པའི་གུས་བཀུར་ཞུ་
འོས་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པའི་ལྷག་བསམ་དང་སྐུ་ལུས་བོད་པའི་རྩ་དོན་ཆེད་དུ་བོས་བཏང་ཐུབ་པ་དེ་གཟི་བརིད་རེད་ལ་གུས་

བཀུར་ཞུ་འོས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་མི་ལུས་རྩ་ཆེན་པོ་འདི་དེ་ལྟར་བཏང་གནང་ བ་ཡིན་དུས། བཏང་བ་བཞིན་ང་ཚོ་ལ་གྲུབ་
འབས་ཤིག་ཐོན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་གྲུབ་འབས་ཤིག་ཐོན་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་གང་འད་ཡིན་མིན་ང་ཚོས་མཁེན་གསལ་
རེད། བས་ཙང་ང་ཚོས་གང་འད་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་མི་ཡོང་རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དགོས་ཞེས་གོས་

ཚོགས་ཚོགས་དུས་གིས་པའི་སྐབས་དང་དེའི་རེས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཤིག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཡིན་ནའང་དེ་དུས་གཅིག་པུར་

ལྷག་པ་ཙམ་མ་ཟད་ང་ལ་གཤེ་གཤེ་ཡང་རགས་བྱུང་། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དེ་རིང་སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ངས་དེ་དུས་

ཞུས་པ་དང་བསམ་ཚུལ་མཐུན་པ་འད་པོ་བས་ནས ། ཁོང་རྣམ་པས་སྐུ་ལུས་དེ་ལྟར་བཏང་ བ་ནང་བཞིན་གིས་གྲུབ་འབས་
ཤིག་ང་ཚོ་ལ་ཐོན་ཐུབ་མེད་པའི་ཆ་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་པའི་ཐོག་ནས་སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་

གནས་སྟངས་སོན་མ་དང་བསྡུར་བ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་གི་ཉུང་དུ་ཕིན་ཡོད་པ་དེ་གཅིག་དང་། དེས་མཚོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་རིམ་པ་
ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་གསུངས་གནང་སོང་། ངས་ཀང་དེ་འད་ཞིག་དན་གི་ཡོད། གཅིག་ནས་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པ་མ་

རེད། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དལ་བ་བརྒྱད་དང་འབོར་བ་བཅུ་ཚང་བའི་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་རེན་བཟང་དེ་དོར་བ་དེ་ལ་ཉུང་མཐར་
བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་གི་གྲུབ་འབས་ཤིག་ང་ཚོར་ཐོན་པ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཙམ་ཞིག་ཐོན་ཐུབ་ཀི་ཡོད་དམ་མེད་
དེ་ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བེད་རྒྱུ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འདའི་ཆ་ནས་རེད། དེ་བཞིན་གི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་

སོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་བཞིན ། མངོན་གསལ་

དོད་པོའ ་ི ཚིག་ང་ཚོས་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་ཡོང་གི་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་གང་ལྟར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཞུས་
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པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་གི་ཕིའི་མི་སྣ་མང་པོས་ཀང་ཕང ས་པོ་རེད། དེ་མི་ཡོང་རྒྱུར་བསམ་བོ་
གཏོང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བསམ་འཆར་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བཅར་

འདི་ཞུ་མཁན་ཚོ་ལ་ཡིན་ནའང་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ཁོ་ཚོ་ལ་མ་བེད་ཅེས་གསུངས་པ་ལ་ཁོ་ཚོའི་མངོན་འདོད་དེ་
ཚོ་ང་ཚོས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་ན་མ་བེད་གསུང་རྒྱུ་དེ་སྐུ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་བཀའ་

ལན་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་རྒྱུ་མཚན་རིམ་པ་ཞིག་ལ་བརེན་ནས། གང་ལྟར་ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༣ དེ་ནས་
༢༠༡༣ ནས་ ༢༠༡༤ དེའི་བར་གི་སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བའི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་ཆར་ཕོགས་
གཅིག་ནས་སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་དེ་ཙམ་ཞིག་བཏང་མེད་པ་དེ་བཟང་ཕོགས་རེད ། བཟང་པོ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་

ཕལ་ཆེར་འགིགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་ངས་དེ་ས་གོས་ཚོགས་ནང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཁོང་རྣམ་པ་
ལྟ་བུའི་བོས་གཏོང་ཐུབ་མཁན་དེ་ཚོ་ང་ཚོ་ལ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་དགོས་ཀི་རེད་ཅེས་དང་། དེ་ཚོ་ང་ཚོས་ར་ཚགས་དགོས་

ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་དེ་ལྟར་སྐུ་ལུས་ཤོར་འགོ་དུས་ཧ་ཅང་ཕངས་པོ་རེད་ཅེས་ས་མོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་འད་སོང་
ཙང་དེ་བཟང་ཕོགས་ལ་བརྩིས་པ་ཡིན་ནའང་མ་འགིགས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག མ་འོངས་པར་ཡིན་ནའང་ཏན་
ཏན་ད་ལྟའི་ཆར་སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་ཕུལ་བ་ཚོའི་ཐོག་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གཏོང་དགོས་པའི་
གནས་སྟངས་དེ་འད་མི་ཡོང་བའི་ཐོག་ལ་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཞུ་ ཡི་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་གཅིག་ནས་ད་རངས་རྒྱུ་མཚན་

རིམ་པས་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ལྟ་ངས་འདིར་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཞུས་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ཕོགས་ནས་སིད་བྱུས་

འགྱུར་བ་མང་པོ་བཏང་ནས་དཔེར་ན་ད་ལྟ་གོང་དུ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་གནང་སོང་། ཁོ་ཚོས་སིད་
བྱུས་འགྱུར་བ་མང་པོ་ཞིག་བཏང་ནས་གང་ལྟར་ཡང་པོ་ཞིག་དང་སེམས་ཚུར་འགུག་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་མང་པོ་ཞིག་བེད་ཀི་

ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུ་གང་འད་བས་ནས་སོར་གི་ཡོད་མིན། རྣམ་པ་ཚོས་བོད་ནང་གསུངས་ཡོད་པ་
རེད། དེ་རིང་འདིར་གསུང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནའང་གང་ལྟར་དགོངས་པའི་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པ་ཞིག་རེད། བོད་
ནང་ཁོ་ཚོས་བོད་པ་ཚོ་ལ་དི་བ་དིས་པའི་སྐབས་ལ་ཁ་ཤས་ནས་༸སྐུ་མདུན་གི་སྐུ་པར་སྐེ་ལ་བཏགས་ནས་ཁེད་རང་ཚོ་
དོགས་པ་དགོས་པ་མ་རེད་ཅེས་༸སྐུ་མདུན་ལ་མཚན་དམོད་རྩ་བ་ནས་མ་ཞུས་པར།

འདིར་ངས་༸སྐུ་མདུན་སྐུ་པར་

བཏགས་ཡོད། ཁེད་རང་ཚོ་གང་འད་རེད་ཅེས་དི་བ་དིས་པ། ད་ལྟ་འཕྲལ་དུ་ཁེད་རང་ཚོས་ལན་མ་བརྒྱབས་ནའང་འགིག་གི་
རེད་ཟེར་བ་སོགས་གང་ལྟར་སེམས་ནང་ལ་འབབ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་བེད་སྟངས། ལྷག་པར་དུ་ལྡི་ལི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ལྟ་བུའི་

ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། བོད་ལ་འགོ་རྒྱུའི་ལག་འཁེར་ལེན་པར་འགོ་སྐབས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བེད་ཀི་ ཡོད་པའི་གོ་ཐོས་
བྱུང།

འཛམ་བུ་གིང་གི་ནང་ལ་ཁོ་ཚོའི་རྣམ་པ་སྟོན་སྟངས་ ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་བཏང་ནས་ཡོང་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།

དཔེར་ན་རྒྱ་མིའི་གཞུང་ཚབ་ལ་ལག་འཁེར་ཞུ་བར་འགོ་སྐབས་མ་གིར་སེབས་དུས་ཆུ་སྤྲོད་རྒྱུ་རེད། ཇ་སྤྲོད་རྒྱུ་རེད། སོད་
བཅུག་རྒྱུ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཡི་གེ་མ་ཤེས་མཁན་ཚོ་ལ་ཡིན་ནའང་འབི་རོགས་ཡན་ཆད་ནས་བས་ཏེ། ཁོང་ཚོའི་འབེལ་བ་
བེད་སའི་ཁ་པར་ཨང་གངས་ཀང་སྤྲད་ནས་གཟའ་འདི་དང་འདི་ལ་ཁེད་རང་ཚོ་འབེལ་བ་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་ཁ་པར་

འདིའི་ཐོག་བོས། གུང་གསེང་སྐབས་ལ་ཡིན་ན་ཁ་པར་འདིའི་ཐོག་ལ་བོས་ཤོག་ཅེས་དང་། ཁེད་རང་ཚོ་རེས་མ་ནས་མར་
ཡོང་དགོས་པ་མ་རེད་དཀའ་ལས་ཁག་རོགས་དང་འགོ་སོང་ཆེ་རོགས་རེད། ཁ་པར་བཏང་བཞག་ན་འགིགས་ཀི་རེད་ཟེར་

ནས་དེ་འད་ཡན་ཆད་ནས་ཁོ་ཚོས་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏང་ནས་གང་ལྟར་ང་ཚོ་བོད་མི་ཚོ་མགོ་སྐོར་རྒྱུའི་ཐབས་
ཤེས་ཤིག་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ངས་ད་གིན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་སྣོད་བཅུད་གིས་ཀའི་ཛ་དག་གཅིག་ཆགས་
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བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སྣོད་ཀི་འཇིག་རེན་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ད་གིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མང་པོས་གསུངས་
གནང་སོང་། ང་རང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་མང་པོ་གསུངས་གནང་སོང་། ངས་ཞིབ་ཕྲ་འདི་
ལ་ཞུས་བསད་ན་དུས་ཚོད་འགོ་རོགས་རེད། ཚང་མས་མཁེན་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཕི་ལོག ས་ལ་ཚུར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་

ན། གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྒྱ་མིའི་གཞུང་ཚབ་ནང་ལ་བེད་སྟངས་དེ་འད་བས་ཡོང་དུས། ཡར་ཡོང་ནས་དེ་འད་ཟེར་
མཁན་མང་པོ་ཡོད་བསད་འདུག ང་ཚོ་སི་འཐུས་ཚོ་མི་མང་གི་དཀིལ་དུ་མར་འདེས་བསད་ཡོད་སྟབས་སྐད་ཆ་གོ་སོད་ཀི་

ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་མིའི་བེད་སྟངས་དཔེ་རེད་འདུག ཧ་ཅང་ཡག་ཏུ་ཕིན་འདུག ང་འདིར་ར་རམ་ས་ལར་བསད་ནས་ལོ་མང་པོ་
ཕིན་སོང་། ང་རང་ཚོའི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བཅར་བའི་སྐབས་སུ་ཧ་ལས་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྡུག་ཅག་འདུག ཚིག་རྩུབ་པོ་

འདུག ཡ་ལན་བེད་སྟངས་དེའང་ཧ་ཅང་སོ་པོ་འདུག་ཅེས་ང་ཚོ་བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ཀི་བསམ་བོའ ་ི ནང་འདིར་འགྱུར་བ་དེ་
ཙམ་འགོ་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གཅིག་གིས་གཅིག་ལབ་གཞན་དེས་དེ་ག་རང་རེད ་སྙམ། ང་ཡང་འདིར་དུས་ཚོད་དེ་འད་
ཞིག་ནས་ཡོད་བསད་མཁན་ཞིག་ཡིན། ང་ཡང་ཡིག་ཚང་ནང་དུ་འགོ་སྐབས་ཡ་ལས་ས་པོར་བེད་ཀི་མི་འདུག ཚིག་བེད་

སོད་དེ་འད་དེ་འད་གཏོང་གི་འདུག རྣམ་འགྱུར་དེ་འད་དེ་འད་བཏོན་གི་འདུག་ཅེས་གང་ལྟར་དེའི་བར་ལའང་ཛ་དག་དེ་ལྟ་བུ་
ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སི་ཚོགས་ནང་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་མཐོང་གི་མི་འདུག་ཅེས་ལབ་པ་

ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་འགིག་གི་ཡོད་དམ་མེད། མ་གཏོགས་དཔེ་ཆ་བཞག་ན་ར་རམ་ས་ལ་འདི་བྱུས་ཏོག་ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་བེད་
སོད་བཏང་ན་འགིག་གི་ཡོད་དམ་མེད་གང་ཤེས། གང་ལྟར་དོན་དག་ཡང་སྙིང་ལྟ་བུར་གང་ས་གང་ལ་དོ་སྣང་གནང་མཁན་
གི་ས་གནས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འདི་ནས་ཕི་ལོགས་ལ་ཕར་ལན་དེ་དག་བས་ནས་འཁྲུག་པོ་ཡོང་

སའི་བསྟི་གནས་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་ེ་ཆར་སི་འཐུས་ས་བགོས་ཀི་སྐད་ཆ་ཤོད་ རྒྱུར་འགོ་བའི་སྐབས་སུ་འཛོམས་
མཁན་མི་སུམ་ཅུ་རེད། དེས་རགས་ཅི་ཞིག་སྟོན་གི་ཡོད།

དེའང་ཛ་དག་ ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ནས་འཛིན་སོང་

བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཛ་དག་ལྟ་བུ་གང་འད་ཞིག་ལ་རྩིས་གནང་གི་ཡོད་དམ་བསམ ས་ནས། མཚམས་རེ་མི་མང་གི་ནང་
ནས་འད་མི་འད་གསུང་བསད་མཁན་དེ་འད་ཡོང་གི་འདུག སོ་སོ་ཡིན་ནའང་དོགས་པ་དེ་འད་ཡོང་བསད་ཀི་འདུག དཔེ་ཆ་
བཞག་ན་དེ་རིང་ང་ཚོ་འདིར་གསུངས་བསད་སོང། གཅིག་ནས་ང་ཚོ་གཞིས་ཆགས་ས་བརན་ཟེར་བ་དེའི་ཐོག་ལ་སེམས་

འཚབ་ཤུགས་ཆེ་བས་ནས་ལས་གཞི་སེལ་རྒྱུ་དང་དེ་འདའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་གོས་
ཚོགས་ས་མའི་སྐབས་སུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ བར་ལ་ཕི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་ནང་བོད་རིགས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཆགས་རྒྱུའི་

བཀའ་མོལ་ཞིག་ལས་ས་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འཛིན་སོང་ངོས་ནས་ བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་
ཐུགས་འཚབ་ཨེ ་ཡོད་བསམ་བསམ་ གི་ལས་ས་པོ་ཞིག་ བཀའ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་སོན་མ་ཡིན་ན་བོད་མི་རེ་

གིས་ཡིན་ན། སོ་སོ་སོ་སོས་རྒྱ་གར་གི་མི་སེར་བེད་རྒྱུའི་དོན་དུ་དགག་བྱ་མེད་པའི་ཡིག་ཆ་འད་ཞུ་རྒྱུར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་
རེད་མ་གཏོགས། སེབ་ལ་ཞུ་བའི་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་གར་དབུས་

འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་རང་ནས་དིལ་བསགས་བས་ནས། བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་དེའི་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་དེ་དག་འོས་བསྡུ་བས་
ནས་འོས་བསྡུའི་ཆ་རེན་ཐོབ་པ་དེ་དག་ད་ལྟའི་ཆར་མི་སེར་བཟོ་རྒྱུར་དཔེར་ན། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགག་ཆ་མེད་

པའི་ཡིག་ཆ་ཞུ་བར་ཡོང་བསད་ཀི་ཡོད་འདུག དེར་བརེན་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ ཆགས་ས་བརན་ཟེར་བ་འདི་ཕར་
བཞག་ནས་བཙན་བོལ་སིག་འཛུགས་དེ་གང་འད་ཞིག་ཆགས་གབས་ཡོད་དམ་བསམ ས་ནས་ཛ་དག་ཅིག་ཏུ་མཐོང་བསད་
ཀི་ཡོད། བས་ཙང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་ཡོངས་ཁབ་
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དིལ་བསགས་བས་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ། ང་ཚོའི་འཛིན་སོང་ངོས་ནས་འཕྲལ་དུ་ས་གནས་སོ་སོར་དེའི་ནང་དུ་བཞུགས་
མཁན་ཡོད་ན། དེ་དག་གི་རྒྱ་གར་གི་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཡར་བསྡུ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཀོད་ཁབ་ཕེབས་ཡོད་ས་རེད།
བེད་དུས་འཛིན་སོང་ལ་དེའི་ཛ་དག་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་འདི་གང་འད་ཞིག་ཆགས་གབས་ཡོད་ མེད། མ་འོངས་པར་བཙན་བོལ་

སིག་འཛུགས་དེ་བཙན་བོལ་ནང་མི་མེད་པ་ཡིན་ན་བཙན་བོལ་སིག་འཛུགས་དགོས་རྒྱུ་མེད་པ་ཆགས་ཚར་བ་རེད། བཙན་
བོལ་སིག་འཛུགས་དེ་སྐབས་དེ་ནས་གཞིག་ཚར་བ་རེད། འཐོར་ཚར་བ་རེད། བས་ཙང་དེའི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཕར་
བཀའ་མོལ་ཞུས་ནས་དེའི་སིད་བྱུས་དེ་གང་འད་རེད། དེ་འད་བས་ནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ལ་

འཕྲལ་དུ་མར་གསལ་

བསགས་གནང་རྒྱུ་དེ་གང་འད་བས་ནས་ཆགས་པ་རེད། གང་འད་རེད་ཅེས་གོ་བསྡུར་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་དེར་བཀའ་རྩད་ལྟ་བུ་

ཞིག་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་འགིག་དང་མི་འགིག་གི་བཀའ་མོལ་འད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་དང་མེད། བྱུང་མེད་པ་ཡིན་ན་དེའི་ཐོག་ལ་
ཐུགས་འཚབ་རྩ་བ་ནས་བྱུང་མེད་པ་ཡིན་ནམ། ཛ་དག་གང་ཡང་གཟིགས་ཀི་མེད་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་པ་ཞིག་ངའི་བསམ་བོའ ་ི
ནང་དུ་ཤར་གི་འདུག གོས་ཚོགས་སོན་མའི་ནང་འཛིན་སོང་ ངོས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ རྒྱ་གར་དང་། ཕི་རྒྱལ་བོད་མི་
གསུངས་ཡོད། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ཞིག་ལྷག་གི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པ་དེའི་ནང་ནས་སེབ་ལ་རྒྱ་གར་གི་མི་སེར་འོས་

བསྡུའི་ཐོབ་ཐང་བངས་ནས་རྒྱ་གར་བས་པ་ཡིན་ན། གཞིས་ཆགས་ས་བརན་ཟེར་བ་འདི་ཕར་བཞག་ནས་བཙན་བོལ་སིག་

འཛུགས་འདི་གང་འད་ཆགས་ཀི་རེད། དེ་འད་ཡིན་སྟབས་འདི་ཛ་དག་ཅིག་མཐོང་བསད་ཀི་ཡོད། རྩ་བའི་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་
ཁོ་རང་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེར་

བརེན་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀི་མེད་

དམ་

བསམས་ནས་དན་བསད་ཀི་འདུག དེའང་དེ་རིང་ཞོགས་པ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་རྒྱ་ཕོགས་ནས་བོད་རིགས་

སྤུན་ཟླ་ཁི་ཚོ་ི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ཕར་ལོགས་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བེད་ཀི་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཞིག་འཁོད་པ་དེ་དང་འཕྲོས་ནས།
ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཆེད་མངགས་བོད་ནང་དུ་བས་རེས་བཞག་པའི་ཐོག་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་གུས་བརྩི་ཞུས་ནས་བཏང་བཞག་པ་དེ་
དག་གི་གནས་བབ་དང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་དངོས་གནས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པོ་རེད་འདུག ཆེད་མངགས་དེ་འད་བས་ནས་སེབས་བསད་མཁན་གི་བོད་མིའི་ནང་དུ་མཐུན་རེན་དང་རྒྱ་མིའི་ལས་དོན་

སྒྲུབ་རྒྱུའི་ལས་ཀ་དེ་འད་བས་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་དེ་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེར་ བརེན་དེ་ཚོའང་ཧ་
ཅང་ཛ་དག་ཅིག་ཆགས་བསད་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་༸སབས་མགོན་ རིན་པོ་ཆེས་ཆབ་སིད་དང་འཛིན་སོང་གི་སྐུ་དབང་ཆ་

ཚང་འོས་བསྡུ་བས་པའི་འགོ་འཁིད་ལ་མར་གནང་ནས་ལོ་གསུམ་ཟིན་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེའང་ཛ་དག་ཞིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག འགན་ཆ་ཚང་ཞིག་ང་རང་ཚོའི་ཐོག་ལ་སེབས་ཡོང་དུས།

དེར་དཔག་པའི་ང་

ཚོས་ཛ་དག་ཞིག་ལ་བརྩིས་ནས་སོན་མ་ལས་ལྷག་པའི་ཛ་དག་གི་འགན་ཞིག་བཞེས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་

འདུག ཡིན་ནའང་ཛ་དག་ཞིག་ལ་བརྩིས་གནང་གི་ཨེ་ཡོད་བསམ་པའི་མང་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་བསམ་ཚུལ་ཡོང་སོད་ཀི་ཡོད་
པ་རེད་ལ་སོ་སོར་ཡིན་ནའང་དོགས་པ་ཡོང་གི་འདུག བོད་མིའི་རྩ་དོན་གི་དོན་དུ་ཏན་ཏན་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཕེབས་
དགོས་ཀི་ཡང་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་རིང་ཞོགས་པ་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་དགོངས་འཆར་ཕེབས་པར་སྐུ་ལུས་མེར་

བསེགས་བཏང་བ་ནང་བཞིན་གི་གྲུབ་འབས་ཞིག་ཐོན་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་བའི་དི་བ་གཅིག་སེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གྲུབ་

འབས་གཅིག་ཐོན་ཡོད་པ་རེད་དེ་སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་ནང་བཞིན་གི་གྲུབ་འབས་ཞིག་ཐོན་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་
བཀའ་མོལ་དེ་སེབས་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སིའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕེབས་པ་དེས་ཕེབས་པའི་དུས་ཚོད་དང་།

འགོ་སོང་དང་། ངལ་བ་སོགས་ཀི་འགོ་སོང་དེ་དག་དང་འཚམ་པའི་གྲུབ་འབས་ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད་དང་མ་རེད། གྲུབ་
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འབས་ཚད་མཐོ་ པོ་ ཞིག་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན ། དུས་རྒྱུན་འགོ་སོང་ཆེ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གསུངས་བསད་པ་དེ ། སིར་
བཏང་འགོ་སོང་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་མ་གཏོགས་བསམ་བོ་འཁོར་གི་མེད། ད་ལྟ་ེ་ཆར་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡར་སི་འཐུས་འཚམས་

གཟིགས་བས་ནས་ིན་འགའ་ཤས་ཤིག་ཕིན་པ་རེད། ཚུར་སེབས་པའི་སྐབས་སུ་ལས་དོད་ིན་དོད་ཞེས་ལག་པའི་ནང་དུ་

གཅིག་བླུགས་ཡོང་གི་འདུག དེའི་སྐབས་སུ་དང་པོ་ཞུས་པ་ཡིན་ན ། ཕིན་ནས་གྲུབ་འབས་ཡག་པོ་ཞིག་མ་ཐོན་པ་ཡིན་ན །
གང་འད་ཡིན་ནམ་བསམ་བསམ་ཞིག་རེད་འདུག ཇི་ཙམ་ཕི་རྒྱལ་ལ་སྐོར་བ་མང་ཙམ་བརྒྱབས་ནའང་ཡོང་འབབ་ལྟ་བུ་ཞིག་
རེད་འདུག གྲུབ་འབས་བཟང་པོ་ཐོན་པ་ཡིན་ན་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་རེད། དཔེར་ན། ིན་མ་བཅུ་གིས་བཅུ་གསུམ་ཞིག་

ཕ་གིར་འཚམས་གཟིགས་སོགས་ལ་བསད་པ་རེད། དེའི་རིང་ལག་པའི་ནང་དུ་སོར་ཁི་གིས་ལྷག་ཙམ་ཞིག་སེབས་གབས་

བེད་ཀི་འདུག ཐེངས་མ་ཁ་ཤས་ཕིན་པ་ཡིན་ན་ཟླ་བའི་ག་ཆ་དེ་དང་པོ་ཞུས་ན་ལག་དངུལ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་བརྩིས་ན་མི་འགིག་
པ་ཨེ་ཡོད་བསམ་པ་ཡོང་གི་འདུག དེར་ བརེན་ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་གནང་ནས་ལས་དོན་གྲུབ་འབས་ཐོན་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་

གནང་བ་ཡིན་ན། སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་གཅིག་པུས་ཛ་དག་མིན་པའི་སྣོད་བཅུད་གིས་ཀི་ཛ་དག ཕི་ནང་གིས་
ཀི་ཛ་དག ལས་དོན་གྲུབ་འབས་ཀི་ཛ་དག ལྷག་པར་དུ་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཆབ་སིད་དང་འཛིན་སོང་གི་སྐུ་དབང་
ཆ་ཚང་མར་གནང་བ་དེ་ནས་བཟུང་ ། ང་ཚོའི་ཕྲག་པའི་ཐོག་ལ་འགན་ཛ་དག་གང་འད་ཞིག་ལ་སེབས་བསད་ཡོད་པ།

༸སབས་༸མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ མཆོག ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་བཅུར་ཕེབས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་འབྱུང་འགྱུར་སྐུ་ཚེ་
ལྷག་མ་དེ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ཛ་དག་ཇི་ཙམ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་མེད་དང་། ང་ཚོར་གལ་འགངས་ཆེ་ཆུང་ཇི་ཙམ་ཞིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད་མེད། དེ་དག་ལ་རྩིས་སྐོར་བའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ཧ་ཅང་ཛ་དག་གིས་གཟབ་གཟབ་གནང་རྒྱུ་ཞིག་མ་

གཏོགས། ིན་རེ་ིན་རེ་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་བས་ནས་འགོ་བསད་པ་དེ་འགན་བོས་མི་བཟོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད་འདུག་བསམ་

གི་ཡོད། རྣག་ཐོག་རྩག ས་འཁེལ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསམ ས་ནས་དུས་རྒྱུན་ དུ་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཆ་བཞག་
ནའང་གོས་ཚོགས་ཀི་སིག་སོལ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། སིག་གཞི་དང་སོལ་རྒྱུན་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཏག་
ཏག་ཅིག་འགོ་ཐུབ་ན་བསམ ས་ནས་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་བས་ནས་སེབས་མྱོང་བ་ཞིག་

རེད། གཞན་ཡང་འཛིན་སོང་བས་ནས་ཡོང་མྱོང་བ་ཞིག་རེད་ལ། གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་བས་ནས་ཀང་བསད་པ་རེད།
དེ་འད་ཡིན་དུས་གོས་ཚོགས་ཀི་འགོ་སྟངས་དེའི་ཐོག་ལ་ཏག་ཏག་ཅིག་སེབས་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། འཛིན་སོང་གི་ཕག་ལས་
དེ་དག་ཀང་དངོས་གནས་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་རོགས་བས་ན་བསམ་ནས་བསམ་འཆར་དེ་དག་ག་དུས་ཡིན་ནའང་སིག་སོལ་

གཞི་ལ་བཞག་ནས་ གཏོང ་གི་ཡོད་དེ། ཡིན་ནའང་ངས་ལག་པ་བརང་ པ་ཡིན་ན་འཛིན་སོང་ལ་སོན་བརོད་སེབས་ཀི་རེད་
ཅེས་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གི་འདུག འཛིན་སོང་གིས་དེ་ག་རང་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་ང་ལ་ཁུངས་སེལ་དེ་
འད་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ང་སོན་བརོད་བེད་མཁན་ཡིན་པ་དང་ངས་སོན་བརོད་མང་པོ་བེད་ཀི་ཡོད་པ།

བར་སྐབས་ཤིག་ལ་སིག་

གཞི་བསར་བཅོས་བཏང་བའི་སྐབས་ངས་བཀག་ན་བཀག་པ་རེད། གཞན་གིས་བཀག་གི་མ་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དེ་འདའི་

བཀའ་མོལ་བྱུང་འདུག འདི་ཚོ་ངས་ཕི་ལོག་ནས་གོ་སོང། ར་རམ་ས་ལའི་ནང་གི་སྐད་ཆ་དེ་དག་ཕི་ལོགས་ནས་གོ་ཡོང་གི་
འདུག འདི་རིགས་རྩ་བ་ིད་ནས་མིན་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སོན་མ་ནས་གོས་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་དང་སིག་སོལ་ཞིག་ཡོད་
པ་རེད། འགན་དེ་འཁེར་སྟངས་འདི་སྤུས་དག་པོ་ཞིག་བྱུང་རོགས་བས་ན་བསམ་པ་དང། བཀའ་ཤག་གི་ཕག་ལས་དེ་

མམ་བསྡུས་ཀི་འགན་དབང་རང་ཆགས་རོགས་བས་ན་བསམ ས་ནས་ངས་དེ་ས་ཞུས་བཞག་པ་དེ་ཡིན། དེ་ལྟར་མིན་པ་
དགོངས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་རང་ཡིན། ཛ་དག་ཟེར་བ་འདི་དོན་དག་གཞན་ཞིག་ཡོད་ན་མི་ཤེས་མ་
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གཏོགས། ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ཐ་སྙད་ཀི་ཚིག་དོན་འགེལ་བཤད་ཧ་ཅང་གསར་པ་དེ་འད་སེབས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་
རེད། གཞན་མ་གཏོགས་དོན་གི་ཛ་དག་ཡིན་ན་ཛ་དག་དེ་ལས་གོལ་བ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཛ་དག་དེ་ནས་གོལ་བ་

ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་སྟབས་སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་ལས་གོལ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་འདི་རེད། དེར་བརེན་དེའི་ཐབས་ཤེས་འདི་ང་
ཚོས་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཛ་དག་གི་རིགས་གཅིག་གོལ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་མི་ཡོང་བའི་ཐབས་ཤེས་ཅིག་ཞུ་རྒྱུ་དེ་

གཅིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་དང། ད་རངས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རིམ་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་

གིས་གསུངས་གནང་སོང་། ང་ཚོ་རྒྱ་མིར་འབེལ་བ་བེད་དགོས་སྟབས་རྒྱ་ཡིག་སེ་ཚན་དེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་
པ། དེ་ཏག་ཏག་ཚགས་ཚུད་ཅིག་ཡོང་གི་མེད་པ་ཞིག་གསུངས་བསད་སོང། དེ་དངོས་གནས་རང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་

ཀི་འདུག གོས་ཚོགས་སོན་མའི་སྐབས་ཤིག་ལ་ལས་བེད་བསྐོ་གཞག་བེད་རྒྱུའི་སིག་གཞི་བསར་བཅོས་ཕིན་པ་རེད། དེའི་
སྐབས་སུ་བགོ་གེང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཕིན་པ་རེད། འདི་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་དོན་དུ་སིག་གཞིར་བསར་བཅོས་བས་པ་ཡིན་

པས་དེ་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག བསར་བཅོས་ཕིན་པ་འདི་བསར་བཅོས་རང་གི་ནང་དུ་བཞག་ནས་
ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུའི་དོན་དུ་ཐབས་ཤེས་མ་བས་པར་དེ་འད་བས་ནས་ལྷག་པ་ཡིན་ན། སིག་གཞི་བསར་བཅོས་བས་པ་དེ་

དགོས་མེད་དང་། རྒྱ་ཡིག་སེ་ཚན་ཞིག་བཙུགས་བཞག་པ་དེ་བཙུགས་བཞག་པ་རང་མ་གཏོགས་མེད་དུས། ལྷག་པར་དུ་
ངས་གོ་ཐོས་ལྟར་ན། རྒྱ་ཡིག་སེ་ཚན་ནང་དུ་ཡོད་བསད་པའི་རྒྱ་ཡིག་གི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཁ་ཤས་ལ་དྲྭ་རྒྱའི་སྐུད་པ་དེ་

ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་འད་གོ་སོད་ཀི་འདུག དེ་འད་ཡིན་ན་གང་དུ་བལྟ་དགོས་པ་རེད། ཕར་ཚུར་གཡར་སོད་ཀི་ཡོད་པ་

རེད་ཟེར་བ་དེ་འདའང་གོ་བྱུང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་རྒྱ་ཡིག་སེ་ཚན་དེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་དང་། ང་ཚོ་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡར་
འགོ་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་མི་བོད་པར་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་དེ་ཚོ་དང་མམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ ། ཁོ་ཚོས་
དབུ་མའི་ལམ་དེ་ཧ་ཅང་གི་ལམ་ཡག་པོ་ཞིག་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་འདི་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་གོ་རོགས་སེལ་དགོས་ཀི་འདུག་
ཅེས་རྒྱ་མི་ཁོ་རང་ཚོས་འདི་ཚུར་བཤད་སོད་ཀི་འདུག དེར་བརེན་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་གོ་རོགས་སེལ་དགོས་པ་ཡིན་ན།

ང་

ཚོས་རྒྱ་ཡིག་སེ་ཚན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་དང་དེ་དག་ལ་ད་རྒྱའི་ཐོག་ནས་གང་ཞིག་ཡིན་ནའང་བེད་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་
བསོག་ཐུབ་པ་ཞིག་ དགོས ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། ད་རྒྱ་མེད་པའི་སྐད་ཆ་དེ་འད་གོ་བསད་ཀི་འདུག

དེ་འད་ཡིན་

སྟབས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བཀའ་བོན་དབུ་བཞུགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཏེ་གང་ཞིག་འཚང་གི་མི་འདུག ག་རེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
དགོས་ཀི་འདུག གཟིགས་དགོས ། ངས་གོ་རྒྱུར་བས་པ་ཡིན་ན་ཞིབ་ཕྲ་ག་རེ་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་དང་ལས་བེད་མི་རེ་ངོ་རེ་
བཀའ་བོན་གིས་མཁེན་གི་ཨེ་ཡོད་ཅེས་གསུང་མཁན་དེ་འད་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་རང་རེད་ཅེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གང་

ཡང་མེད། བཀའ་བོན་དབུ་བཞུགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཚོགས་གནང་རྒྱུ་དང་མཚམས་ རེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཀང་མར་
ཕེབས་ནས་བཀའ་བོན་དང་རྒྱ་ཡིག་སེ་ཚན་ཚོ་མམ་དུ་ཚོགས་ནས་ཀང་དེའི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་གང་

འདུག ག་རེ་ཚང་གི་མི་འདུག དེ་ས་ལས་དོན་གནང་བཞག་པ་དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་གང་དང་གང་གནང་འདུག གཟིགས་པ་
གནང་ནས་རྒྱ་ཡིག་སེ་ཚན་དེ་ངེས་པར་དུ་ཚགས་ཚུད་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་དེའང་ཛ་དག་ཞིག་རེད་འདུག་
བསམས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

སི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས།
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སི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རིང་དེར་གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པར་ང་རང་གི་ངོས་
ནས་རྒྱབ་སོར་ཡོད་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། དེ་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤིག་ཐོག་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང། ད་
ལྟ་གདུང་སེམས་མམ་སེད་སྐོར་ལ་ཞོགས་པ་དང་ིན་དགུང་རྒྱབ་ལའང་གསུངས་གནང་སོང། དེར་གནད་འགག་ག་ཚོད་

ཡོད་པ་ཞིག་འགེལ་བཤད་བསོན་གནང་སོང། ང་རང་ཡིན་ནའང་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག ང་རང་ཚོས་
ཕག་ལས་གནང་བ་མང་པོ་ཞིག་ནང་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་གྲུབ་འབས་བཏོན་རྒྱུ་དང་ འཕྲལ་དུ་གྲུབ་འབས་ཐོན་རྒྱུའི་ལས་

ཀ་ཞིག་མ་རེད། མི་གཅིག་གི་གཅིག་ལ་ཚོར་བ་ཞིག་སྤྲད་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་རིགས་ཚོ་བོད་རིགས་གཅིག་པ་རེད་ ཅེས་པ་
དང་། ཁེད་རང་ཚོས་དཀའ་ངལ་མྱོངས་པ་དེ་ང་ཚོས་དན་གི་ཡོད་ཅེས་པའི་བར་གཅིག་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་ཁོ་
རང་ཚོའི་ནང་མི་དེ་བཞིན་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་མྱོང་བསད་མཁན་

མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་ཁོང་རང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ང་ཚོས་ལན་ཞིག་བསྐུར་གནང་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཏན་
ཏན་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ང་རང་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དེ་གསལ་པོ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་བོད་ནང་

ལ་མཚོན་ན་ཛ་དག་གིས་འགེལ་བཤད་མང་པོ་བསོན་གནང་སོང། ིན་རེ་བཞིན་ཕ་གིར་མི་ཚེ་བསལ་དགོས་དུས། ཕ་གིར་
པཱ་ལགས་ཤིག་གི་སོ་སོའ ་ི ཕྲུ་གུ་ལ་སོ་སོས་ཤེས་པའི་བོད་ཡིག་ཕྲན་བུ་ཙམ་ཞིག་བསབ་རྒྱུ་དང་། དགེ་རན་ཞིག་གི་ཕྲུ་གུ་
ཞིག་ལ་བོད་པའི་རིག་གཞུང་ངོ་སྤྲོད་བེད་རྒྱུ། འབོག་པ་ཞིག་གི་སོ་སོའ ་ི ས་ཆའི་སང་ལ་སེམས་ཅན་འཚོ་རྒྱུ་གང་ཞིག་ཚང་
མ་ང་རང་ཚོའི་རིག་གཞུང་དང་ང་རང་ཚོའི་གནའ་རབས་ནས་བྱུང་བཞག་པའི་ཡོན་ཏན་བདག་པོ་རྒྱ

ག་མཁན་མི་དེ་ཚོ་

ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་དེ་རིང་ངས་ཚོགས་ཁང་འདི་ནས་འཚམས་འདི་དང་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ང་ Swiss ལ་སེས་པའི་མི་ཞིག་རེད། དེར་བརེན་བོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞིག་ངས་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་ཀི་
གནས་སྟངས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་ ༢༠༠༤ ལོར་བོད་དུ་ཕིན་པ་ཡིན། སོ་སོ་རང་ཕ་
གིར་བལྟས་ན་ཡག་པོ་མེད་འགོ་སྙམ་ནས་ཕ་གིར་བལྟས་ནས་ཚུར་ཡོང་བ་ཡིན་ན། བོད་པའི་གནས་ཚུལ་འདི་ཕི་རྒྱལ་ནང་

ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱབ་རྒྱུ་དེ་ལེགས་པ་ཡོང་གི་འདུག་བསམས་ནས་གང་ལྟར་ཕིན་པ་ཡིན། ཕ་གིར་འགོ་དུས་དང་པོ་ཕྲན་
བུའི་སེམས་ འཚབ་བྱུང་། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཡིན་ནམ། རྒྱ་མི་ཚོ་དབང་ཐང་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་དུས།
ཐབས་ཤེས་གང་ཐུབ་གཅིག་བ་རྒྱུ་ཡོད་དམ་བསམ་པའི་བསམ་བོ་གཅིག་འཁོར་ནས་ཕ་གིར་ཕིན་པ་རེད།

དེར་བརེན་

Beijing གི་གནམ་ཐང་དུ་བབས་དུས་མི་ཚེ་གཅིག་ནང་མཐོང་མ་མྱོང ་བའི་རྒྱ་མི་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་དུས་དང་པོ་དངངས་

སྐྲག་བྱུང་། རེས་ལ་དེ་ཙམ་གི་གདོང་འདེ་འད་ཞིག་མ་རེད། བ་མ་མཁེན་བསམས་པའི་ཚོར་བ་གཅིག་བྱུང། ལྷ་སར་སེབས་
དུས་ད་དུང་ཡིན་ནའང་བོད་པ་ཚོ ར་ཕ་གིར་ཐད་ཀར་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་མེད་ནའང་རྣམ་འགྱུར་བཏོན་

སྟངས་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་བོད་པའི་བསམ་བོ་ཡོད་བསད་པ་དང་རང་དབང་གི་ཚོར་བ་དེ་དང་རང་དབང་གི་མེ་
དེ་ནང་ལོག་ཏུ་ཞུམ་མེད་པ་དེ་ང་རང་གི་ཕི་ལོག་ནས་བལྟས་པ་ཙམ་གི ས་གསལ་པོ་ཞིག་མཐོང་བྱུང། ཚུར་ཡོང་ནས་མི་

འགའ་ཤས་དང་བརན་འཕྲིན་ནང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དུས། རང་དེ་འདའི་ཧམ་པ་རེད། ིན་མ་གཅིག་གིས་ནང་ ལ་གང་འད་
བས་ནས་མཐོང་བྱུང་བརོད་མཁན་བྱུང་སོང་། གང་ལྟར་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་ལ་སེར་ལངས་དེ་ལངས་དུས་ང་རང་ཚོ་ཚང་
མ་སོབས་པ་སེས་དགོས་པ་དང་། རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུའང་གསལ་དགོས་པ་གཅིག་དང་བོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རང་
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དབང་གི་འདོད་པ་ད་དུང་ཡིན་ནའང་སེམས་ཤུགས་གང་འད་ཞིག་ཡོད་མེད་དེ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལ་དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་
ཞིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་འད་བྱུང་བའི་ཐོག་ནས་ག་ཚོད་ཀིས་ང་རང་ཚོའི་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དད་གུས་ཞུ་གི་ཡོད་པ་དང་།

གནས་ཚུལ་དེ་འཛམ་གིང་གི་ཡོ་རོབ་གཅིག་པུ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཨ་མི་རི་ཀ་གང་སར་ཁབ་ནས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཀི་རིང་དུ་ང་

རང་ཚོ་རྒྱ་མི་མམ་དུ་གོས་མོལ་གནང་རྒྱུ་དེ་ལ་རེ་བ་གཅིག་བརྒྱབ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། དེའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་ཞུ་མི་དགོས་
པའི་ཐོག་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གསལ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།

དེ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡར་རྒྱས་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་འགྱུར་བ་ཅིག་

ཡོང་སིད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་དབུ་འཁིད་མཆོག་ནས་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་
གཏོང་རྒྱུའི་འདོད་པ་དང་སོབས་པ་ཤིག་མེད་པ ་མཐོང་གི་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་མ་ འཇོན ་པ་རང་ཆ་བཞག་དགོས་པ་ཞིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའི་ཕོགས་ནས་བསམ་འཆར་ག་རེ་མེད་ན་མ་གཏོགས་གུ་ཡངས་བེད་རྒྱུ་ཡོད་ཚད་

བས། གང་ལྟར་རབས་དང་རིམ་པ་ཐོག་ནས་ཕར་ཕེབས་ནས་དགོངས་འཆར་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་གནང་ཡོད་པ་རེད།
ཕར་ཕོགས་ནས་ལན་གསལ་པོ་གཅིག་བསོན་མི་ཐུབ་པར་བརེན་གནས་ཚུལ་དེར་གཡོལ་ཐབས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་
ཚོའི་གནས་ཚུལ་དེར་དགོངས་བཞེས་ཤིག་གནང་ བ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་དེ་སྟོབས་ཆེན་པོ་དང་དཔལ་འབོར་ཡར་

རྒྱས་ཕིན་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཁོ་རང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་གཞི་ཚུགས་ས་དེ་རྩ་བ་ནས་མ་དང་ བ་གཅིག་དང་མི་བདེན་པ་
གཅིག་ཡིན་དུས། དོན་ངོ་མའི་ཐོག་དབུ་འཁིད་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་གདེང་ཚོད་མེད་པ་གཅིག་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་འདའི་

གདེང་ཚོད་ཕྲན་བུ་ཡོད་རོགས་བས་ན། བོད་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་འགལ་ཟླ་དང་རོག་ད་ཕྲན་བུ་ཡོད་ནའང་མང་གཙོའི་རྒྱལ་

ཁབ་ཅིག་ནང་ས་ཕི་མ་གཏོགས་ལག་པ་འཆང་གི་རེད། རྒྱ་ནག་གི་དབུ་འཁིད་ཁོ་རང་ཚོ་ཐེ་ཚོམ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཡོད་དུས།

གནས་ཚུལ་ཆེན་པོ་དེ་ཚོར་ལག་པ་འཆང་མི་ཐུབ་ པར་ལུས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ལུས་པ་མ་ཚད་བོད་པ་ལ་གང་དུ་ཡིན་ནའང་
གནོད་གཅིག་བསལ་ཐུབ་ཐུབ ་ཀི་སེ ལ་རྒྱུ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་མཚོན་ཞིག་ཞུས་ན་

Internet དྲྭ་རྒྱའི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་རྐུ་མ་བརྒྱབས་ནས་བོད་པའི་ནང་ལ་གང་བྱུང་གི་བཀྲམ་པ་དེ་དངོས་གནས་ཚད་ལྡན་

གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ན་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་རྩ་བ་ིད་ནས་བེད་འོས་པ་ཤིག་མ་རེད།

དེ་ཚོ་གོ་དུས་དངོས་གནས་རྐུ་མ་སིག་

འཛུགས་ཀི་ལས་ཀ་ལྟ་བུ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ང་ཚོའི་སྐབས་སུ་རེ་བ་བརྒྱབ་ན་འགིག་གི་རེད། འགྱུར་བ་
འགོ་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནང་སྟངས་དེར་བལྟས་ན་ཧ་ལམ་ལོ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་མེད་

པའི་ཚུལ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་ན་ག ང་འད་འདུག་ཅེས་དི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེར་བརེན། དེ་རིང་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞིག་
བྱུང་སོང་། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཡིན་དང་མིན་ལ་ང་རང་ཚོས་རེ་བ་ག་རེ་བསོན་པ་རེད་ཅེ་ན།

ད་ལྟ་

བར་དུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྒྱ་ནག་དབུ་འཁིད་དེ་ཚོ་མཇལ་ནས་ཞི་མོལ་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་ལྷན་དུ་སེལ་
ཐུབ་རྒྱུ་མིན་འགོ། རང་ཐག་རང་གཅོད་དང་རང་སིད་རང་སོང་ག་རེ་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཞིག་ང་ཚོར་སྤྲད་

ནས་གནས་ཚུལ་རེ་རེ་ནས་བཤད་མི་དགོས་པར། ཆེ་ས་ནས་ང་རང་ཚོ་བསམ་བོ་ཞིག་གཏོང་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་སང ས་
ཐུབ་ཀི་མ་རེད་དམ་སྙམ་པའི་རེ་བ་ གཅིག་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་ཚོ་རེ་རེ་བས་ནས་གདོང་ལེན་བས་ན་མ་གཏོགས་

ཆེན་པོ་ཞིག་བ་ཐེངས་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་སངས་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་གསལ་པོ་རེད་འདུག དེར་བརེན ་བོད་ནང་གི་
ཛ་དག་གནས་ཚུལ་ ཐོག་ལ་རེད། དེ་བཞིན་ཕ་གིར་ཛ་དག་གནས་ཚུལ་ཡོད་པ་བཞིན་ང་རང་ཚོ་དེར་ལས་ཀ་བེད་དུས་ཛ་

དག་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ནང་ཚུད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བོད་པའི་གནས་ཚུལ་ ལྟ་བུར་དཔེ་མཚོན་ན་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་
80

ཁབ་ནང་འགེལ་བཤད་རྒྱབ་ཏུ་འགོ་དུས་ཚགས་པར་ནང་གང་ཙམ་བཏོན་གི་ཡོད་པ་རེད། རྩ་བའི་ཁ་ཤས་ནང་བཏོན་ནས་
བཟང་ས་ནས་བཤད་ན། ང་རང་ཚོའི་བོད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་དེ་ཙམ་གི་སོ་པོ་མ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་གང་དུ་ཕེབས་

ནའང་བོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡག་པོ་ཞིག་ཐོན་གི་ཡོད་པ་རེད། ༸སྐུ་མདུན་ལ་མི་ཚོས་བརྩི་བཀུར་ཞུས། བོད་པའི་གནས་
ཚུལ་དེ་ད་དུང་ཡང་གང་སར་ཤོད་ས་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།

ས་ས་ནས་ང་རང་ཡང་འབེལ་བ་ཞིག་ཡོད་

དུས། མི་དེ་ཚོས་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་ག་རེ་དོ་སྣང་བྱུང་སོང་ཞུས་ན། རྩ་བའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ནང་ལ་ང་རང་ཚོ་

འགིག་ཙམ་ཡོད་ནའང་། མཐོ་ས་ཆབ་སིད་མས་ཞིབ་ཁང་གི་སེ་ཚན་དང་སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བེད་སའི་ས་ཆ་དེ་ལ་ང་
ཚོ་ཏག་ཏག་ཅིག་སེབས་ཀི་མིན་འདུག མ་སེབས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཞུས་ན། ང་ཚོ་མང་ཆེ་བ་ཞུ་གཏུགས་བསོན་པ་

མ་གཏོགས་ཕ་གིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཧ་གོ་བའི་ཐོག་ནས། ཕ་གིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་
སྙན་ཐོ་དེ་ཚོ་ཡར་ཕུལ་བ་ཙམ་མ་གཏོགས། སི་ཡོངས་ཀིས་ཡིག་ཆ་ཕུལ་གི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་སི་ཡོངས་ཀི་ཡིག་ཆ་

ཡར་ཕུལ་དུས། ཁོ་རང་ཚོ་ཕ་གིར་དཀའ་ངལ་ཞིག་སེལ་དགོས་པར་བརེན་ཡིག་ཆ་དེ་བེད་སོད་ཧ་ཅང་མེད་པ་བྱུང་ན། དཔེ་
ཞིག་ཞུས་ན་འཛམ་གིང་ནང་ཚོང་འབེལ་གི་སྐད་ཆ་མང་པོཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཚོང་འབེལ་གི་ཆིངས་ཡིག་བཞག་པའི་
སྐབས་སུ་ང་རང་ཚོ་བོད་པའི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་གང་འད་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོར་གནོད་སོན་གང་ཞིག་

ཡོང་གི་ཡོད་མེད་ཟུར་དུ་གསལ་པོ་གཅིག་བཀོད་ནས་ཕ་གིར་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་ན། ཕ་གིའི་ནང་སྐད་ཆ་དེ་སེབས་འགོ་གི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་བཞིན་མམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་མང་པོ་བྱུང་བ་བཞིན། ཕ་གིར་མམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
འགོ་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་ང་རང་ཚོས་ཡིག་ཆ་སྤུས་ཀ་ལེགས་པོ་ཞིག་བཟོས་པ་ཡིན་ན།

ཕ་གིའི་ནང་ནུས་ཤུགས་ཤིག་

སེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མིན་སིར་བཏང་ཡིག་ཆ་དེ་འད་ཞིག་བཀྲམ་པ་ཡིན་ན། ཁོ་ཚོ་དགའ་པོ་བས་པ་མ་གཏོགས་བེད་

སོད་བེད་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་འགོ་གི་འདུག དེར་བརེན ་སིད་བྱུས་མས་ཞིབ་ཀི་ལས་ཀར་ཧ་ཅང་གི་ཚགས་ཚུད་ དུ་
གཏོང་རྒྱུ་དང་རྒྱ་རིགས་ལ་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། ཨིན་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་དེ་ཧ་ཅང་
གི་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ ཅིག་མཐོང་གི་ཡོད། དེའི་ཐོག་ལ་མི་གསར་པ་གཅིག་ཡར་བཅུག་དགོས་པ་
དང་། སིད་བྱུས་གསར་པ་ཞིག་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་དེ་བེད་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་

སེབས་པ་མཐོང་གི་འདུག དེ་འད་བེད་ཐུབ་ན་ང་ཚོའི་སིད་བྱུས་མས་ཞིབ་ཁང་གི་མི་གལ་ཆེ་ བ་ཁག་ཕ་གིར་སིད་བྱུས་
མས་ཞིབ་ཁང་ནང་ཨིན་ཇིའི་ཐོག་ནས་ Think tank དེ་འད་དང་འབེལ་བ་བ ས་ནས། ཁོང་ཚོའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་ང་
ཚོའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་སེབས་ཐུབ་པ་དང་ ། ཁོ་རང་ཚོའི་ མས་ཞིབ་བེད་མཁན་གི་ང་རང་ཚོའི་གནད་དོན་ཤེས་མཁན་

འབྱུང་ན་ཡག་ཤོས་རེད། གང་ལྟར་དེའི་ལས་ཀ་དེ་ཞིབ་ཚགས་པོ་ཅིག་དང་འགོ་སོང་ག་ཚོད་གཏོང་དགོས་བྱུང་ནའང་གཏོང་
རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཅིག་སེབས་འདུག་ཅེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེར་བརེན་ཁ་སང་དཔེར་ན་ཡོ་རོབ་ནང་གནས་ཚུལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་

གང་ཡིན་ཞེ་ན ། འཛམ་གིང་སི་ཡོངས་ལ་ཚོང་འབེལ་གི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་འཇོག་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཡོད་ པ་
རེད། ཡིན་ནའང་ དེ་ཁག་པོ་ཞིག་ཆགས་ནས་ ཆིངས་ཡིག་དེ་ འཇོག་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ པ་མ་རེད། World

Trade

Organisation གི་ ཆིངས་ཡིག་དེ་འཇོག་ཐུབ་ཀི་ མེད་དུས། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ ་ི རྒྱ་ནག་མམ་དུ་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་

རྒྱུའི་སྐད་ཆ་ཞིག་སེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། Swiss ལ་ཁ་སང་བཞག་པ་རེད། དེ་བཞིན་ EU གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཇོག་རྒྱུའི་
སྐད་ཆ་ཞིག་སེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་བོད་པའི་གནད་དོན་བརླག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚོང་འབེལ་གི་སྐད་ཆ་ཞིག་

ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་དཔེར་ན་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་དང་འབེལ་བའི་ཛ་དག་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཐུབ་ན་ཆ་
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རེན་འཇོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ཡིན་ན འང་ EU ཡིས ་ཁིམས་ཀི་ནང་དུ་ཡིན་ན འང་བཤད་ས་མེད་པ་མ་རེད་
ཤོད་ས་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ང་ཚོར་མས་ཞིབ་དང་དཔེ་དེ་ཚོ་གསལ་པོ་ཞིག་བཤད་ཐུབ་པ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེར་
བརེན ་དཔེ་མཚོན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཞུས་ན། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཤུགས་ བརྒྱབས་པ་ཡིན་ན། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་
སྟངས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་དེ་ཡིན་ཞེས་བརོད་ཀི་ཡོད་ དུས། དེའི་ཐོག་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀིས་ཕན་ཐོགས་

ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་མིའི་ནུས་པ་དེ་ ཕྲན་བུའི་ འགོག་ཐུབ་ཐབས་ཀི་ གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་འགོ་གི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ཤས་
ནས་བཟུང་རྒྱ་མིས་འཛམ་བུ་གིང་ རྒྱལ་ཁབ་གང་སར་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གི་ཡོད་ཅེས་སྐད་ཆ་ཞིག་བཤད་ཀི་

ཡོད་པ་རེད། ེ་ཆར་གོ་ཐོས་ལ་ལྷ་སར་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་པ་དང་ Austria ལ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་འཚོགས་འདུག ང་
རང་ཡང་འགོ་མྱོངས། ཕ་གིར་འཛུལ་ཞུགས་མིན་པར་བལྟ་ཞིབ་དང་དགག་བ་ཞིག་བེད་དུ་ཕིན་པ་ཡིན། དེའི་སྐབས་དེར་དོ་
སྣང་ག་རེ་བྱུང་ཅེ་ན། ཚོགས་འདུ་འདི་དོན་དག་ཡོད་པ་གང་ཡང་ཚོགས་ཀི་མི་འདུག རེས་སུ་པར་ཁ་ཤས་ཤིག་བཏོན་ནས་
ང་ཚོས་བས་པ་ཡིན་ཟེར་རྒྱུ་ཞིག་མ་གཏོགས་གང་ཡང་མི་འདུག དེ་འདའི་སྐད་ཆ་ཞིག་དང་པར་གཅིག་འཁེར་ནས་གཞུང་

ཁག་ལ་ང་ཚོའི་བོད་ནང་དུ་གཅིག་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དང་གཅིག་བེད་ཀི་ཡོད་བརོད་སྐབས། གཞུང་ཁག་གི་གཅིག་མིན་ནམ་
བསམ་པ་དང་སྐད་ཆ་བཀག་མི་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་སེབས་ཀི་འདུག དེར་བརེན ་ང་ཚོའི་ཐོག་ནས་ཡིག་ཆ་ག་ཚོད་

སྤུས་དག་པ་བིས་པ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་ནུས་པ་ཡོད་ པ་རེད་ཅེས་ངས་སིངས་ཆ་དེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མཐའ་དོན་དེར་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོར་ཞུ་རྒྱུ་དེ ། ང་རང་གི་ཐོག་ནས་ད་དུང་ལོ་གཅིག་གིས་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ པ་རེད། དོན་ཚན་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་

བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་འཆར་གཞི་ཞིག་བཀོད་པ་ཡིན་ན ། ང་རང་གི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་ དང་ག་རེ་ཡིན་ནའང་བེད་ཀི་ཡིན།
གང་ལྟར་ང་ཚོ་སི་འཐུས་ཀིས་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་མ་རེད། བཀའ་ཤག་དང་འཛིན་སོང་ ཐོག་ནས་ཞིབ་ཚགས་པོ་ཞིག་གནང་

རྒྱུའི་རེ་བ་ཞིག་ཡོད། དེར་འགོ་སོང་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་གུ་ཡངས་ཙམ་ཞིག་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་། ང་
རང་གི་ངོས་ནས་དེའི་ཐོག་ལ་ གང་ཐུབ་ཀིས་ཞབས་ཕི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་ འདིར་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ བྱུང་བར་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

སི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་བཀྲས་མཐོང་ལགས། གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་ནང་ལ་ཐོག་མར་མམ་ཞུགས་གནང་

བར་དགའ་བསུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ཕྲན་བུ་འགངས་དགོས་བྱུང་ས་རེད། མཐའ་མ་དེར་སི་འཐུས་སོབ་
དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ་འདིའི་
གེང་གཞི་དང་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་བཞི་ཀར་བརོད་བ་རོད་བེད་ཡོངས་རོགས་ལ་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དང་པོ་

དེ་འདི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། འདིར་ཡར་ལངས་ཏེ་ཆ་ཤས་ཤིག་ལེན་དགོས་པ་དེ་གོས་ཆོད་དེ་འདི་འད་བས་ཏེ་སེབས་དགོས་
པས་གནད་འགག་ཅིག་ཡོད་པར་བརེན། དེའི་རྣམ་འགྱུར་དེ་སྟོན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་འདི་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤིག་
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བཤད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དེ་བངས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་བོད་ནང་ལ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་རེད་ཟེར་ཞེས་ང་རང་ཚོས་གསུང་གི་
ཡོད་པ་རེད། ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་གང་འད་བས་ཏེ་རེད་དང་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་བསད་ཡོད་པ་

རེད། རྦད་དེ་རྒྱུན་རིང་པོ་ཞིག་ལ་བོད་ས་མཐོ་ཡི་སང་འདིར་འཚོ་བ་བསལ་བསད་མཁན་གི་མི་རིགས་ཤིག མུ་མཐུད་ནས་
བསད་ཐུབ་ཀི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བའི་གནས་ཚུལ་གི་སང་ལ་སེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ཛ་དག་ཟེར་བ་དེ་དེ་
ག་རང་རེད། བོད་མི་རིགས་ཟེར་བ་དེ་ང་ཚོ་ཐུན་མོང་གི་སྐད་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་མཁན། ཐུན་མོང་གི་ལམ་ལུགས་

སོལ་ཡོད་མཁན། ཐུན་མོང་གི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཡོད་བསད་མཁན། མི་རིགས་འདི་རྒྱུན་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་ཀི་
རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བའི་འདིར་ཐུག་བསད་ཡོད། མི་རིགས་འདི་རྒྱུན་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། མི་
རིགས་དེའི་རིག་གཞུང་དེ་རྒྱུན་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། མི་རིགས་དེའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་

ལུགས་སོལ་དེ་ཚོ་ཡང་རྒྱུན་མཐུད་དེ་གནས་ཐུབ་དགོས་ཀི་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ཚོ་གནས་བེད་ཀི་གཞི་རྩ་དེ་ང་རང་ཚོ་ཡོད་

བསད་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐད་འདི་རེད། འདི་རྒྱུན་མཐུད་ནས་གནས་བསད་དགོས་ཀི་ཡོད་ པ་རེད། འདི་ཚོ་གནས་
མ་ཐུབ་པའམ་འདི་ཚོ་མེད་པ་ཆགས་པའི་ིན་མོ་དེ། འདི་ཚོ་རྩ་གཏོར་བཏང་ཟིན་པའི་ིན་མོ་དེ་བོད་པ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་
རེད་ཟེར་བ་དེ་མིང་ཙམ་རེད། དེར་བརེན་ཛ་དག་འདི་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་མིས་མེད་པར་བཟོ་རྒྱུ་དེ་དེ་ག་རང་

མེད་པར་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་སོབ་སོང་བེད་སྟངས་ཀི་ཁོར་ཡུག་གི་ནང་ལ་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དེ་ཚད་
གཞི་གང་འད་ཞིག་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ང་མ་གཞི་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་ལོ་ ༢༦ ཡིན། ༸ཀུན་གཟིགས་

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཞལ་བཞུགས་པའི་གནས་སྐབས་ལ་སོབ་གྲྭ་དམའ་སར་གང་འད་ལག་བསྟར་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། མཐོ་
སར་གང་འད་ལག་བསྟར་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་རོགས་པའི་རེས་ལ་འདིའི་
སང་འགྱུར་བ་ག་རེ་ཕིན་པ་རེད། དེ་རིང་སང་ིན་ཁ་ཕོགས་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ལམ་ལུགས་ག་རེ་གཏན་འབེབས་བས་པ་

རེད། དངོས་སུ་ལག་ལེན་ག་རེ་བསྟར་གི་ཡོད་པ་རེད། ཐ་ན་བུ་གསོ་ཁང་ནས་བརྩིས་ཏེ་ང་རང་ཚོས་བཤད་བསད་པའི་རིག་

གཞུང་དེ་དག་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་འདི་དག་རེད། འདི་ཚོ་སོབ་སོང་བ་
ས་དེ་གང་དུ་རེད། འདི་ཚོ་སོབ་སོང་བ་སའི་སང་ལ་བཀག་འགོག་ག་རེ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་བེད་སོ་ལ་བཀག་སོམ་

བེད་རྒྱུ་དང་རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་འདོན་གི་འདུག ང་རང་ཚོའི་མི་རིགས་འདི་མུ་མཐུད་དེ་བསད་
ཐུབ་པ་དེ་རོང་འབོག་པ་ཟེར་བ་སྟེ་འབོག་པ་བས་ཏེ་ས་མཐོ་ས་ལ་འཚོ་བ་བསལ་བསད་པ་དང་། རོང་པ་ཞེས་ཞིང་ཁ་བཏབ་
སྟེ་འཚོ་བ་སེལ་མཁན་དེ་རེད། འཚོ་བ་ སེལ་རྒྱུའི་རེན་གཞི་འདི་ཚོ་དང་ཞིང་པས་འཚོ་བ་བསལ་སའི་རེན་གཞི་འདི་ཚོ་ལ་

གཏོར་བརླག་ག་རེ་བེད་ཀི་འདུག ཁོར་ཡུག་ལ་ཁག་བཀལ་ནས་དོན་དངོས་ག་རེ་བེད་ཀི་འདུག གཏེར་ཁ་བསོག་འདོན་ལ་
ཁག་བཀལ་ནས་ག་རེ་བེད་ཀི་འདུག གོང་ཁེར་རྒྱ་བསེད་གཏོང་རྒྱུར་ཁག་བཀལ་ནས་ག་རེ་བེད་ཀི་འདུག

དེ་བཞིན་དུ་

འབོག་པའི་འཚོ་བ་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་ག་རེ་བེད་ཀི་རེད། དེར་བརེན་འདི་ཚོ་ཡོངས་ སུ་རོགས་པ་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། བོད་
པའི་སྐབས་སུ་བོད་པ་ཟེར་བ་དེ་རིག་གཞུང་མེད་པར་བཟོ་རྒྱུ་དང་སྐད་མེད་པར་བཟོ་རྒྱུ། ལམ་ལུགས་སོལ་གོམས་གཤིས་
མེད་པར་བཟོ་རྒྱུ། འདི་དག་མེད་པ་བཟོས་ཏེ་ག་རེ་བེད་རྒྱུ་རེད་ཟེར་དུས།

རྒྱ་མི་རིགས་ལ་ཕར་བསྒྱུར་རྒྱུ་དེ་རེད། མི་

རིགས་བསྒྱུར་ཟེར་བ་དེ་སྐད་ཡིག་བསྒྱུར། ལམ་ལུགས་སོལ་བསྒྱུར། རིག་གཞུང་བསྒྱུར་བཞག་པ་ཡིན་ན་འགྱུར་བ་བཏང་
ཟིན་པ་རེད། མིང་ཙམ་གི་མི་རིགས་དེ་ཡོད་པ་འད་སྟེ་རྩ་བའི་ཆ་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་ཟིན་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་དམིགས་ས་
དེ་དེ་ག་རང་རེད། ལོ་ ༢༦ ལ་བོད་ནས་འཚོ་བ་བསལ་བ་ཡིན་པར་བརེན་ཁོ་རང་ཚོས་ཁབ་བསགས་བེད་སྟངས་དང་ཁོ་
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རང་ཚོས་དམིགས་ཚད་འཛིན་སྟངས་ལ་མ་འོངས་པའི་རྒྱ་ནག་ཆེན་པོའ ་ི དམིགས་སོ་ཆ་ཚང་བསལ་ས་དེ་དེར་བསལ་རྒྱུའི་
ཐབས་ཇུས་དེ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་བས་ནས་ཧ་གོ་བཞིན་ཡོད། དེར་བརེན་ཛ་དག་ཆགས་བསད་ས་ཟེར་བ་དེ་འདི་རེད། ད་ལྟ་
འདིའི་སང་ལ་མི་རིགས་མམ་བསེས་བེད་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ད་རངས་གསུངས་ཟིན་པ་བས། འདི་འད་ཞིག་ཆགས་

བསད་འདུག རྒྱ་ནག་གིས་དུས་རྒྱུན་དུ་བེད་སོད་བཏང་བཞག་པའི་རླུང་འཕྲིན་དང་བརན་འཕྲིན་དེ་ཚོ་གསན་པ་ཡིན་ན་ཧ་
གོ་ཐུབ། བསམ་བོའ ་ི བག་ཆགས་གཙང་སེལ་བེད་དགོས་ཀི་རེད། ངས་དཔེ་མཚོན་གཅིག་རང་གཅིག་བཤད་ཀི་ཡིན།

ཕྱུག་པོ་ཆགས་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་བསམ་བོའ ་ི བག་ཆགས་གཙང་སེལ་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འདི་
ནས་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གི ས་ཟུར་ཙམ་གསུངས་སོང་། སོལ་རྒྱུན་གི་བསམ་བོ་གཙང་སེལ་བེད་དགོས་ཟེར་བ་དེ་

ལས་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཅིག་བཤད། སོག་གཅོད་མི་ཆོག་པ་དང་དགེ་བ་བཅུའི་རྣམ་གཞག་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་མེད་པར་
བཟོ་དགོས་པ་རེད་ལབ་ཀི་ཡོད། ཕག་གསོ་ཁང་ཡང་ར་ཐུབ་པ། བ་གསོ་ཁང་ཡང་ར་ཐུབ་པ། ག་རེ་ཡིན་ནའང་བེད་ཐུབ་
པའི་མི་རིགས་ཤིག་དེ་མ་བས་པ་ཡིན་ན ། བོད་པའི་བག་ཆགས་དེ་བག་ཆགས་རིང་པ་རེད། བག་ཆགས་རིང་པ་དེ་མུ་

མཐུད་དེ་བསད་པ་ཡིན་ན། ཕྱུག་པོ་ཆགས་ཀི་མ་རེད་ཅེས་དཔེ་མཚོན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རེད། ཚོང་བརྒྱབས་ཏེ་ཕྱུག་པོའ ་ི ལམ་
ཁ་ཆགས་རྒྱུ་ལ་ཡང་འདི་འདའི་རྒྱབ་ལོག་གི་ཤུགས་རེན་སྤྲད་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཚོ་ཆ་ཚང་དེ་འདིས་དངས་ཏེ་

ཟུར་ནས་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཧ་གོ་ཐུབ་ཀི་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ནང་ལ་བོད་པའི་སྐད་ཡིག་གི་སང་ནས་ཡིན་ནའང་
རེད། བོད་པའི་རིག་གཞུང་སོབ་སོང་གི་སང་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། སྒྱུ་རྩལ་སོབ་སོང་གི་སང་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། ཧ་ཅང་

ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། འདི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སོབ་སོང་སྤྲོད་བཞག་པ་ཞིག་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཡང་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་རྒྱུ་རེད། འདི་དག་ལ་སོབ་གྲྭ་འཛུགས་མཁན་སུ་རེད། འདི་ཚོའི་སོབ་སོང་བེད་ས་གང་དུ་ཡོད་པ་རེད། འདི་གསལ་
པོ་ཞིག་ང་ཚོས་མཁེན་རོག་ཐུབ་དགོས། འདི་ཚོ་ཆ་ཚང་ང་རང་ཚོར་ཡོད་བསད་པའི་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་དང་དེ་ནས་ཐོན་

བསད་པའི་བ་མ་དགེ་བཤེས་དེ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་མཁན་གི་སིན་བདག འདི་འད་བས་ཏེ་ཚུགས་ནས་ང་རང་ཚོའི་
རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་ལམ་ལུགས་སོལ་རྒྱུན་འཛིན་བ་རྒྱུའི་ཚན་པ་ཞིག་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། འདི་དང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ད་ལྟ་བེད་བསད་པའི་ལས་ཀ་གིས་ངེས་པར་དུ་ལོགས་སུ་ཕེ་དགོས་པ་རེད། ེ་བའི་ཆར་ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སི་
འཐུས་ཞིག་གིས་ལམ་ཙམ་གསུངས་སོང་། ེ་བའི་ཆར་སོབ་གྲྭ་འདི་ཚོའི་སང་ལ་ལས་ཀ་ག་རེ་བེད་ཀི་ཡོད་ པ་རེད། དགོན་
པ་གྲྭ་ཚང་གི་སང་ལ་ལས་ཀ་ག་རེ་ལས་ཀི་ཡོད་ པ་རེད། འདི་ཚོ་ཆ་ཚང་དེ་འདི་འད་བས་ཏེ་མཁེན་དགོས་པ་དེ་མཁེན་གི་

ཡང་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཚོ་ཆ་ཚང་ལ་དབེ་ཞིབ་བེད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། མཐའ་བསོམས་བརྒྱབས་པ་ཡིན་
ན་བོད་ཟེར་བ་དེ་ཛ་དག་གང་འད་ཞིག་ཆགས་འདུག བོད་ཟེར་བ་དེ་མེད་པར་བཟོ་རྒྱུ་རེད་ཟེར། མེད་པར་བཟོས་ཟེར་བ་དེ་

བསད་དེ་མེད་པར་བཟོ་བཞིན་མེད་པ་དེ་བརྒྱ་ཕྲག་འདིའི་ནང་ལ་དུས་རབས་ ༢༡ པའི་ནང་ལ་མི་རིགས་ཚང་མ་བསད་ དེ་
མེད་པར་བཟོ་མི་ཐུབ་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། དེ་རྒྱ་ནག་གིས་བཟོ་ ཐུབ་ཀི ་མ་རེད། མེད་པར་བཟོ་རྒྱུ་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་
འཆར་གཞི་བཀོད་པ་དེ་དེ་ག་རང་རེད། བལྟ་ས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། མན་ཇུ་ མི་ རིགས་ག་རེ་ཆགས་སོང་། ཀོ་རི་

ཡའི་མི་རིགས་དེ་ག་རེ་ཆགས་སོང་། རྒྱ་ནག་གི་ནང་ལ་མི་རིགས་དེ་འདའི་དཔེ་མཚོན་འཛིན་ས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།
ད་ལྟ་སོག་པོ་ནང་སོག་དེ་གནས་བབ་གང་འད་ཞིག་གི་སང་ལ་སེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཚོ་ཆ་ཚང་བརག་དཔྱད་བས་
པ་ཡིན་ན་གསལ་པོ་མཁེན་ཐུབ་ཀི་རེད། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་མི་རིགས་ཡར་གནས་སོར་བ་རྒྱུ ་ཆ་ཚང་འདི་བས་ཏེ་ཧ་ཅང་ཛ་
དག་ཞིག་ཆགས་བསད་འདུག ཛ་དག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། ེ་བའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་སིད་ཇུས་གཅིག་གི་ནང་ལ་
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གསལ་ལ་མི་གསལ་མང་པོ་ཞིག་སེལ་ཡོང་གི་འདུག ད་ལྟ་གོང་ནས་ཕག་སེལ་གཅིག་གིས་བཀའ་གནང་བ་དེ་གཏེར་ཁ་
སོགས་འདོན་བ་རྒྱུའི་སང་ལ་ཁིམས་བཟོ་རྒྱུ་དང་། ཞིང་ཁའི་སྟེང་ཁང་པ་བཟོ་རྒྱུའི་སང་ལ་ཁིམས་བཟོ་རྒྱུ། ཕི་མི་ནང་ལ་

ཡོང་རྒྱུར་ཁིམས་བཟོ་རྒྱུའི་བཟོ་ལྟ་འད་ པོ་བཟང་ཕོགས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཞིག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་འདུག དེ་

དག་ཡང་ཡིག་ཐོག་དང་ཁབ་བསགས་ཐོག་ནས་ལྷག་གི་ཡོད། དངོས་སུ་ལག་ལེན་གང་འད་ཞིག་འཁོལ་གི་ཡོད་མེད་ང་ ལྟ་
བུ་ཞིག་ཡིན་ན་ད་ལྟ་ཐེ་ཚོམ་ཡིན། ཡིག་ཐོག་དང་ཁབ་བསགས་ཀི་ནང་ལོག་ལ་དེ་འདའི་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཞིག་གོ་ཐོས་ཡོད་པའི་
བཟོ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་དངོས་སུ་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་པའི་གནས་ཚུལ་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཡོད་པ་ཡིན་
ན། འདི་ཚོ་ཆ་ཚང་དོན་ཐོག་ལ་འཁོལ་བ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་

ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་འཚོ་ཞལ་བཞུགས་པའི་གནས་སྐབས་དེར། བོད་རྒྱ་གིས་ཀི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་དགོས་པ་
དེ་བོད་ལ་ཆ་མཚོན་ནའང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་ནའང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཨེ་ཤི་ཡ་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་གལ་
ཆེན་པོ་རེད། འཛམ་གིང་འདིའི་སང་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། རྒྱ་མི་ཁོ་རང་ཚོས་བཤད་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།
༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མ་བཞུགས་པའི་ིན་མོ་ཞིག་ལ་བོད་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་ཐག་ཆོད་བསད་ཡོད་པ་རེད།

དེར་བརེན་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཐག་ཆོད་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡང་ཡོད། ཐག་ཀང་ཆོད་ཀི་རེད་བསམ་གི་ཡོད། དེར་བརེན་
འདི་འད་བས་ནས་ཞུས་ན་བསམ ས་སོང་། བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་དན་གསོ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ཕི་ལོ་

༡༩༤༩།༡༩༥༠ ནས་རྒྱ་མི་བོད་ནང་ལ་སེབས་ཡོང་ཡོད་པ་རེད། ཐོག་མའི་གནས་སྐབས་ལ་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གིས་ཀའི་

བར་ཐག་དེ་གང་འད་རེད། མགོ་སྐོར་གང་འད་བས་ཏེ་བཏང་འདུག བསླུ་བིད་གང་འད་བས་ཏེ་བཏང་འདུག དེ་ནས་རིམ་པའི་
རྒྱ་ནག་བསད་ཡོང་བའི་གནས་སྐབས་ལ་ ༡༩༥༦།༡༩༥༧ ནས་རེད། བོད་རྒྱ་གིས་ཀི་བར་ལ་འགལ་ཟླ་གང་འད་བས་ཏེ་

ལྷག་འདུག བོད་པས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་གང་འད་བས་ཏེ་བཅག་འདུག ༡༩༥༦།༡༩༥༧ ནས་ ༡༩༧༠ བར་ལ་ཆེ་ན འང་
རེད། ཆུང་ནའང་རེད ། དངོས་སུ་མི་གཅིག་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ནའང་རེད། མི་གིས་ཐུབ་ ཀི་ཡོད་ནའང་རེད་འཛིངས་ཏེ་གསོད་

རེས་བས། དམག་རྒྱགས་རེས་བས་ཏེ་ཆེ་ས་ཆུང་ས་ནས་འདི་འད་བས་ཏེ་ ༡༩༧༠ བར་དུ་འཚོ་བ་བསལ་ནས་ཡོང་བ་རེད།
ང་རང་ཚོས་རྒྱ་མི་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་སྟངས་བརྒྱུད་རིམ་དང་པོ་དེ་དངོས་སུ་དུས་ཚོད་དེའི་ནང་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བ་ཟེར་བ་
དང་རྔམ་སྟོན་ཁོམ་སྐོར་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་བཤད་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། གནང་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་

༡༩༥༦།༡༩༥༧ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༠ བར་དུ་འཚོ་བ་འདི་འད་ཞིག་བསལ་བ་རེད། ༡༩༧༠ པའི་དུས་སྐབས་
དེར་གསལ་ལ་མི་གསལ་བ་ཞིག་ཆགས། ཡང་བསར་ ༡༩༨༠ ཟིན་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་དངོས་སུ་རྔམ་སྟོན་ཁོམ་སྐོར་བས་

ཏེ་ཞི་བའི་སང་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལས་རིམ་ཞིག་ཕིན་པ་རེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཀི་མཚམས་སུ་མེར་བསེག་
བཏང་སྟེ་འཐབ་རྩོད་བ་རྒྱུའི་འགོ་ཚུགས་པ་རེད། ལས་འགུལ་འདི་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་སྟེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཆགས་ཏེ་རྒྱ་

ནག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཞིག་སེབས་པ་རེད། ཤུགས་ཆེ་ས་ནས་བལྟས་ཡོང་དུས། འདིའི་ལས་རིམ་འདིའི་
སང་ལ་དུས་རབས་ཀི་ཆ་རེད། གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ འགྱུར་བ་ཕིན་འདུག ང་རང་ཚོའི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ་
ཡང་ཁ་ཕོགས་གང་འད་ཞིག་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀི་རེད། གལ་སིད་འདི་རྒྱུན་ཆད་རྒྱུ་ཡིན་ན།

ཡང་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་

གཅོག་སྟངས་ཀི་གནས་སྐབས་གང་འད་ཞིག་ལ་གོམ་པ་སོས་ཀི་རེད། འདི་ལ་ཚོད་དཔག་བེད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པོ་རེད། འདི་གཅིག་བས་ན་མཇུག་བསིལ་ནས་འགོ་མདོག་ཁག་པོ་རེད། འོན་ཀང་ལས་རིམ་གཅིག་འགོ་

བཙུགས་ནས་

ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ངས་དེ་རིང་འདི་ནས་ཚིག་ཐག་བཅད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་ཡོད། བོད་པ་དུས་ནམ་ཡང་བོད་པའི་དཀའ་ངལ་
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སེལ་རྒྱུ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུས། བོད་རང་དབང་མ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན ། བོད་པ་དེ་འདི་འད་བས་ནས་
ནམ་ཡང་བསད་ཀི་མ་རེད་ཅེས་ངས་ཚིག་ཐག་བཅད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་ཡོད། དེར་བརེན་འདི་འད་བསད་ཀི་རེད་དམ། མ་
བསད་པ་ཡིན་ན་གང་འད་ཞིག་ལ་སེབས་ཀི་རེད། དེ་ང་རང་ཚོ་ཆ་ཚང་ལ་དི་བ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མར་འཚམས་འདི་ཞུས་པ་སགས་དམིགས་བསལ་

བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གསར་པ་གིས་ལ་ཡང་འཚམས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལན་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཀི་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པའི་ཐོག་ད་བར་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གསུང་མཁན་ཚང་མས་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་
གསུངས་སོང་། བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཀང་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་སོན་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཅིག་ནས་
ཚོར་བ་ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཀི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། ད་ལྟའི་ཆར་ཛ་དག་གི་གནས་
སྟངས་ཡིན་པར་འཛིན་སོང་གིས་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་སྐོར་ལ་ཡང་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། དེ་དག་གསུངས་པར་

བརེན་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལའང་སོབ་གསོ་དང་མ་འོངས་པའི་བེད་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་
ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཚང་མས་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོང་དུས། སོན་གེང་
གི་ནང་དུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ནས་བཟུང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་བེད་འགོ་ཚུགས་ཏེ་དག་ཆར་རླུང་འཚུབ་ལྟ་

བུའི་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགུལ་སྣ་མང་སེལ་ཞིང་བོད་མི་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གིས་ལྷག་དུས་མིན་རེན་འདས་སུ་བཏང་ཡོད་པ་
དང་། དགོན་སེ་ཁག་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ལྷག་མེད་པ་བཟོས་པ་བཅས་སོགས་ཚང་མ་འཁོད་འདུག དེ་ཡིན་དུས་བོད་ནང་གི་ཛ་

དག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ནས་འགོ་ འཛུགས་ཏེ་ད་བར་ཛ་དག་གི་ངོ་བོ་ཁོ་ནར་གནས་ཡོད་པར་བཀའ་ཤག་

གི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ནས་ད་བར་བཀའ་ཤག་གོང་མ་ནས་བཟུང་ སྟེ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་གནང་
དང་གནང་མུས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་ད་ལྟ་ཡིན་ཡང་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་སེག་བཏང་བ་མི་གངས་ ༡༣༠

བྱུང་བ་ནས་ ༡༡༢ འདས་གོངས་སུ་ཕིན་པ་རེད། འོན་ཀང་། ེ་བའི་ཆར་རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་ཉུང་དུ་ཕིན་པའི་
སྐོར་ལ་གེང་སོང་བྱུང་སོང་། བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་ཉུང་དུ་ཕིན་ཡོད་ཀང་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་

གནས་སྟངས་མུ་མཐུད་དུ་གནས་པ་དང་། བོད་མི་ཚོ་ཡིན་ཡང་ངོ་རོལ་གི་རྣམ་པ་དེ་ངོ་བོ་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀི་སོ་ནས་

གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། ེ་བའི་ཆར་ འདན་མ་ལ་ངོ་རོལ་བས་པའི་དབང་གིས་རྒྱ་དམག་གིས་མེ་མདའ་
བརྒྱབས་པའི་གནས་ཚུལ་དེས་ག་རེ་སྟོན་གི་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། བོད་ནང་དུ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་མུ་མཐུད་དུ་ཡོད་པ། བོད་
ནང་སྙིང་སྟོབས་ཅན་གི་བོད་མི་ཚོས་རང་ིད་ཀི་ལུས་སོག་མུ་མཐུད་ནས་བོས་གཏོང་བེད་ཀི་ཡོད་པ་ཞིག དེ་བཞིན་ཕི་ལོ་

༢༠༠༨ ཡིན་ཡང་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་སེར་ལངས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧།༡༩༨༨།༡༩༨༩ བཅས་སུ་གཙོ་བོ་ལྷ་
ས་ཁུལ་བོད་རང་སོང་ལོངས་མངའ་ཁོངས་སུ་ངོ་རོལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧།༡༩༨༨།༡༩༨༩ བཅས་
86

ཀི་སེར་ལངས་ཆེན་པོ་ལངས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་ཡང་གནས་ཚུལ་ཏོག་ཙམ་ཆུང་དུ་ཕིན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་དུས་སྐབས་
སུ་འཛིན་སོང་གི་ངོས་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས། བོད་མིའི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀི་ཐད་ཏན་ཏན་རང་

བཀའ་བསྡུར་ཡོང་ཡོད་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་སེར་ལངས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་
ལངས་དུས་ང་རང་སེར་གི་ཐོག་ནས་ཀང་མས་མྱོང་བྱུང་སོང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ སོན་ལ་བོད་དོན་ཐོག་མཁས་པ་ཡིན་ཟེར་
མཁན་ཚོས་བོད་ལ་ཕེབས་མྱོང་མཁན་ཚོར་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་གང་འད་འདུག་ཟེར་དུས། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོ་

ཕལ་ཆེར་ཡིད་ཐང་ཆད་པ་ནང་བཞིན་འདུག་གདའ། བོད་དོན་སྐོར་ལ་མང་པོ་དེ་ཙམ་ཤེས་འདོད་ཀང་བེད་ཀི་མི་འདུག འཚོ་
བ་ཙམ་བསལ་ནས་འགོ་བསད་ཀི་འདུག་ཅེས་བཤད་མཁན་བྱུང་སོང་། མཁས་པ་དེ་དག་བོད་ནང་ཟླ་བ་གཅིག་བསད་པ་

ཡིན། ཟླ་བ་གསུམ་བསད་པ་ཡིན། ཟླ་བ་དྲུག་བསད་པ་ཡིན་ཟེར་མཁན་དེ་འད་བྱུང་སོང་། ཡིན་ནའང་བོད་ནང་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨
ཀི་སེར་ལངས་ཆེན་པོ་ལངས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་ག་རེ་རེད་དམ་ཟེར་དུས། བཙན་བོལ་ནང་གི་བོད་མི་ཁེད་རང་ཚོས་ཧམ་

ཤེད་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་བྱུང་ཡང་། ཁེད་རང་ཚོ་དངོས་གནས་བདེན་པ་རེད་འདུག བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་སྙིང་
སྟོབས་ཡོད་པར་བརེན་ད་ལྟ་ཡིན་ཡང་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མཁེགས་འཛིན་གི་སིད་བྱུས་འོག བོད་མིས་ངོས་ལེན་མ་

བས་པའི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ངོ་རོལ་བེད་ཀི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་བོད་དོན་གི་ཐོག་ལ་
མཁས་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་མོས་མཐུན་བས་པ་མ་ཚད། ཁོ་རང་ཚོ་ཡིན་ནའང་དང་དུ་བངས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་ནས་བོད་ནང་ཆབ་སིད་ཀི་དམ་དག དམིགས་བསལ་རིག་གཞུང་རྩ་མེད། ཁོར་ཡུག་རྩ་མེད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་འགིག་གི་མ་

རེད་ཅེས་ད་རྒྱའི་ནང་སྙན་ཞུ་བཞག་ནས་དེར་མཁས་པ་བརྒྱ་ལྷག་གིས་དངོས་སུ་ཐོན་ནས་མཚན་རགས་བཀོད་དེ་བོད་དོན་
ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་བཞག་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ ༢༠༠༨ ཀི་རེས་སུ་ནས་ཡང་མི་ཚོས་གནས་ཚུལ་དེ་གང་འད་ཡིན་

ནམ་ཞེས་མི་ཚོས་དི་བ་བསྐུལ་འགོ་ཚུགས་དུས། བསར་དུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་ད་བར་རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་
༡༣༠ བྱུང་བ་དང་། དེས་ཀང་བོད་ནང་གི་བོད་མི་དག་གི་སྙིང་སྟོབས་མས་པ་མེད་པར་བོད་ཀི་རྩ་དོན་རྩོད་རྒྱུར་མུ་མཐུད་
ནས་སྐུ་ལས་བསོན་གི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད་འདུག དམིགས་བསལ་སོན་གེང་ནང་དུ་བཀོད་པ་གཞིར་བཟུང་རེད། ༸གོང་
ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས་པ་དང་། བོད་ལ་རང་དབང་བསར་གསོ་དགོས་པའི་མངོན་འདོད་ཡོད་པ་དེ་འོས་
བསྡུའི་སྐབས་ནས་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ལ།

བཀའ་ཤག་གི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་རིམ་པའི་ནང་དུའང་

བཏང་ཡོད། ེ་ཆར་བཀའ་སི་གིས་ཀའི་ཡིག་ཆའི་ནང་འཁོད་པ་གཞིར་བཟུང་དེ་རིང་གི་གོས་ཆོད་ཀི་སོན་གེང་ནང་དུ་
སེབས་འདུག དེ་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་མངོན་འདོད་རེད། དེ་སྒྲུབ་ཐབས་བ་རྒྱུའི་ལས་འགན་ནི་ང་ཚོ

འི་རྩ་ཆེའི་ལས་

འགན་རེད། བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ཡང་རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆ་བསྐྲུན་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་བཅར་ནས། ཨ་
རི་དང་ཡོ་རོབ་གཙོས་པའི་གོས་ཚོགས་ནང་གོས་ཆོད་བཞག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དམིགས་བསལ་རྩོད་གཞི་ཞིག་ག་རེ་

ཆགས་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཧམ་བཤད་བས་ནས་ཕི་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དེ་དག་གིས་
དཀྲོག་གཏམ་སེལ་བ་དང་དེ་དག་གི་རེན་ལ་བརེན་ནས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་པ་དེར། གཞི་རྩའི་རྒྱལ་
སིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་རེད། ཨ་རིའི་ཕི་འབེལ་ལས་ཁུངས་ཀི་སྙན་ཐོ་གཙོས་པའི་མམ་འབེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་རེད། དེ་བཞིན་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་གང་འཚམས་ཤིག་གིས་མཐའ་བསོམས་དེར་ཏན་ཏན་བོད་ནང་ལ་
རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་དགོས་དོན་དེ་བོད་དེ་བཙན་བཟུང་བས་པར་བརེན། ཆབ་སིད་ཀི་དམ་དག ཁོར་ཡུག་གཏོར་

གཤིག རིག་གཞུང་རྩ་མེད། སི་ཚོགས་དབེ་འབེད། དཔལ་འབོར་དབེ་འབེད་བཅས་ཀིས་རེན་བས་པ་རེད་ཅེས། ཐ་སྙད་
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དེ་ཚོ་ཡང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་དང་། སྙན་ཐོའ ་ི ནང་བཀོད་པ་གཞིར་བཟུང་རྒྱལ་སིའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་བཀོད་པ་དེས་ཅི་ཞིག་སྟོན་གི་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། གཞི་རྩའི་བདེན་པ་ང་ཚོར་ཡོད་པ་དེ་རྒྱལ་

སིའི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་གཙོས་པའི་བོད་ཀི་རྩ་དོན་
ཆེད་དུ་རང་ིད་ཀི་ལུས་སོག་བོས་གཏོང་བེད་མཁན་རྣམས་ད་ལྟ་ཡིན་ཡང་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་བཙོན་ཁང་དུ་ཚུད་ནས་

སྡུག་པོ་མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་པ་དེ་དག་གིས་སྐུ་ལས་བསོན་བཞག་པ་རྣམས་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ནང་འཁོད་པ་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རེད། བསུབ་ཐབས་མེད་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།

དེ་བཞིན་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་བརེད་ཐབས་མེད་པའི་བོས་གཏོང་ཞིག་རེད། རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆའི་ཐོག་

ནས་ཡིན་ཡང་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད། དམིགས་བསལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་ལྷ་ཡུལ་

བསྐྲུན་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་མིན་པ། མི་རབས་གསུམ་པ་ཡིན་ཡང་ད་ལྟ་བོད་མི་ཚོས་འཁོན་འཛིན་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་མི་རངས་

བའི་སིད་བྱུས་དེར་མུ་མཐུད་ནས་ངོ་རོལ་བེད་ཀི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་སྟོན་པ་རེད། དེར་བརེན། བོད་ནང་
དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོའི་སེམས་ཤུགས་དང་མི་རིགས་ཀི་ལ་རྒྱ་དང་ཤ་ཞེན་དེ་འད་ཡོད་བཞིན་དུ། ང་ཚོས་ཀང་ཁོ་རང་ཚོར་
རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུ་དེ་རྩ་ཆེ་བའི་འགན་རེད། བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ཡང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཞུས་

ཡོད། དེ་བཞིན་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་མུ་མཐུད་ནས་ཞུས་ཡོད། ེ་བའི་ཆར་ཡིན་ཡང་ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ིན་མཆོད་
འབུལ་སྨོན་ལམ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཞུས་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོས་སྐུ་ལས་བསོན་པ་དེ་ཚོ་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་བསུབ་ཐབས་མེད་
པ་ཡིན་དུས། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཀང་ཁོ་རང་ཚོར་དན་རེན་གི་ཆེད་དུ་ལོ་ལྟར་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་རྒྱས་པ་དེ་གནང་རྒྱུ་
ཡང་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་ཐག་ཆོད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་དབུ་མའི་ལམ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་རེ་གིས་ཤིག་གསུངས་སོང་། ེ་ཆར་བཀའ་ཤག་

ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་གོ་རོགས་སེལ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ེ་ཆར་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ིན་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་
བསྐོངས་པ་རེད། བསྐོངས་པ་གཞིར་བཟུང་གཞི་རྩའི་ར་སའི་ཁོར་ཡུག་ནང་རྒྱལ་སིའི་གསར་འགོད་པ་ཕེབས་མཁན་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་བར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་རང་གི་

ཐོག་ནས་འགན་ཁུར་གནང་ནས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་བསྐོང་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་སིའི་གསར་འགོད་པ་སྙན་གགས་ཆེ་
བ་ཕེབས་པ་མ་ཚད། རྒྱལ་སིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ལ་ེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ཁབ་

བསགས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཕིན་སོང་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན། ཞུ་དགོས་དོན་དེ་རྒྱལ་སིའི་ཚགས་པར་ New York Times དང་
WALL STREET JOURNAL དེ་བཞིན་ Guardian གཙོས་པའི་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་ སིང་གྷ་པུར་གཙོས་པའི་ཕལ་ཆེར་གསར་

འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ ༥༠ ཡས་མས་ཤིག་གི་ནང་དུ་ཁབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་བསྐོངས་
དགོས་དོན་དེ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་གསུངས་སོང་། ཕག་རོགས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རེད། སིད་སོང་

གཙོས་པའི་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བཅར་བའི་སྐབས་སུ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྐོར་ལ་མཁེན་མཁན་མང་པོ་ཞིག་འདུག མ་མཁེན་

མཁན་ཡང་འདུག སེམས་འཚབ་བེད་དགོས་པ་དེ་གོ་བ་ལོག་པ་ལེན་ནས་འགེལ་བཤད་ལོག་པ་རྒྱག་མཁན་ཡང་མང་པོ་

ཞིག་འདུག དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འབད་བརྩོན་བེད་པར་བརེན་འགེལ་བཤད་ལོག་པ་རྒྱབ་མཁན་ཡོད་པ ་དང་། དབུ་མའི་
ལམ་གི་ཐོག་བཀའ་ཤག་འདིའི་ཐོག་ནས་བསར་དུ་གསལ་པོ་གོ་རོགས་སེལ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་བསར་དུ་ལས་འགུལ་

འདི་སེལ་བ་ཞིག་རེད། སེལ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆའི་ཐོག་ནས་སེལ་དགོས་ཀི་འདུག རྒྱ་རིགས་ལའང་
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སེལ་དགོས་ཀི་འདུག བོད་རིགས་ལའང་སེལ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། རྒྱལ་སིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་
ཁག་ནས་ཁབ་པ་དེས་རྒྱ་རིགས་ལའང་གོ་རོགས་སེལ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་གསུངས་མཁན་བྱུང་སོང་། རྒྱ་རིགས་ལ་

བརྒྱུད་ལམ་དེ་རང་བརྒྱུད་ནས་སེལ་གི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། New York Times, Wall Street Journal,
Blumberg News, བཅས་ཀི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་ཚོས་ལོག་བཟའ་རུལ་སུངས་བས་པའི་གནས་ཚུལ་བཀོད་

ཡོང་དུས་འཕྲལ་དུ་རྒྱ་ནག་ནང་གི་ད་རྒྱ་དེ་དག་སོ་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཚགས་པར་དེ་དག་བཙོང་ཆོག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད།
ཚགས་པར་དེ་དག་གི་བར་ནས་ཤོག་ལྷེ་ཡིན་ནའང་བཀོག་ནས་འཚོང་གི་ཡོད་པ་རེད། སྙན་གགས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་སིའི་

ཚགས་པར་ཁག་དེ་དག་རྒྱ་ནག་ནང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་གཙོས་པའི་མཁས་དབང་མང་པོ་ཞིག་གིས་གཟིགས་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། དེར་བརེན་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་རྒྱལ་སིའི་གསར་འགྱུར་ནང་དུ་ག་ཚོད་ཐོན་པ་ཡིན་ཡང་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ཁབ་ཆེན་པོ་ཞིག་

འགོ་གི་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། དེར་བརེན་རྒྱལ་སིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བཏོན་པ་དེས་རྒྱ་ནག་ནང་
ལ་འགོ་གི་ཡོད་པ་བས། དེ་བཞིན་དབུ་མའི་ལམ་གི་ད་རྒྱ་དེ་སྐད་ཡིག་བདུན་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། དེའི་ནང་ནས་རྒྱ་ཡིག་ནང་དུ་
བསྒྱུར་ཡོད་པ་དེས་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ ས་གཙོས་པའི་ས་གནས་གཞན་ཁ་ཤས་ལ་ཡོད་པའི་རྒྱ་རིགས་མང་པོ་ཞིག་གིས་

གཟིགས་འདུག དབུ་མའི་ལམ་ག་རེ་ཡིན་མིན་དེ་ད་ཐེངས་ཧ་ཅང་ཁ་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་། རྒྱ་རིགས་ནང་ཁུལ་ཡིན་ཡང་

གསལ་བཤད་བེད་ཆོག་པ་བྱུང་སོང་ཞེས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ལན་འབོར་བ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞིན་ེ་ཆར་འཇར་
མན་གི་གོང་ཁེར་ཧེམ་བྷག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་རྩོམ་པ་པོ། རྒྱ་ནག་གི་མང་
གཙོ་དོན་གེར་བ་ཁོ་རང་ཚོ་ཕེབས་ནས་ིན་གིས་རིང་གོ་བསྡུར་བས་པ་རེད། གོ་བསྡུར་བས་པའི་སྐབས་སུ་དབུ་མའི་

ལམ་དེ་གང་ཡིན་མིན་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུས་ཡོད། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ཡིན་ཡང་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་། མ་
ཟད་ཚོགས་འདུའི་ིན་མཐའ་མ་དེར་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་སེལ་ཡོད་པ་རེད། གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ནང་
ཅི་ཞིག་བཀོད་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། དེ་རིང་ཧེམ་བྷ ག་ནང་དུ་ཡོང་མཁན་གི་རྒྱ་རིགས་ཚོས་སི་མོས་ཀིས་ཐོག་ནས་དབུ་མའི་

ལམ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་ཁོ་རང་ཚོའི་མཚན་རགས་ཡན་ཆད་བཀོད་ནས་ཡིག་ཆ་བཀྲམས་པ་བྱུང་ཡོད། རྒྱ་རིགས་ཚོར་
གོ་རོགས་སེལ་བ་ནང་བཞིན་ཁོ་རང་ཚོ་ཡིན་ཡང་ངེས་པ་རེད་ཀི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤིག་བྱུང་སོང་། བོད་ལོངས་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་ཚོགས་འདུ་ཟེར་བ་ལྷ་སར་ཚོགས་པ་

རེད། གོས་ཆོད་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅན་པ་དེ་བཞག་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཕི་རྒྱལ་གི་གསར་འགྱུར་ཁག་ལ་ཐོན་པ་དེ་དག་ཆ་

ཚང་ཞིག་ངའི་འདིར་ཡོད། ཨིན་སྐད་ནང་ཐོན་པ་དེ་དག་ཞུ་གི་ཡོད། ཚོགས་འདུ་ཁག་ལ་ཕེབས་མཁན་ཚོས་ཁེད་རང་ཚོས་
བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་འགིག་མ་སོང་ཞེས་སོན་འཛུགས་བས་པའི་གསར་འགྱུར་ཐོན་བཞག་པ་མ་གཏོགས། ལྷ་སར་

ཁེད་རང་ཚོས་གོས་ཆོད་བཞག་པའི་དོན་ཚན་བརྒྱད་དེ་བདེན་པ་རེད་ཅེས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཉུང་ཤས་

ཤིག་མ་གཏོགས་ཐོན་མ་སོང་། དེའི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སོང་། ཧིན་རྡུ་དུས་བབ་ཀི་རྩོམ་པ་
པོ་དང་སིན་བདག་རང་རེད། ཁོ་རང་ཕ་གིར་ཕེབས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་དམོད་ཞུ་མཁན་ཁོ་རང་གཅིག་པུ་

ཆགས་སོང་། ཡིན་ནའང་ N. Ram ཁོ་རང་གི་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། བོད་དོན་དཀའ་རོག་སེལ་བར་༸གོང་ས་

མཆོག་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་བར་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་བོད་དོན་དཀའ་རོག་སེལ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་བྱུང་ཡོད།
དེར་བརེན་རྒྱལ་སིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གང་དང་གང་ཐོན་ཡོད་མིན་དེ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཞིབ་འཇུག་བས་
དང་བེད་མུས་ཡིན། དེ་མཚུངས་མང་གཙོའི་དུས་ཆེན་ིན་གི་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་འཕྲིན་ནང་དུ་ང་ཚོས་ལན་འདེབས་
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གནང་ཡོད། རྒྱས་པ་དེ་སིད་བྱུས་མས་ཞིབ་ཁང་ནས་མས་ཞིབ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་པ་དང་།

སྙན་ཐོ་དང་རྩོམ་

ཡིག་རིམ་པས་ཐོན་ཡོང་གི་ཡོད། དེའི་སོན་ལ་ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡོད་པ་རེད། རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་སྐོར་

ནས་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། རིག་གཞུང་རྩ་མེད་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་འདོན་གི་རེད། ཁོར་ཡུག་དང་བཅས་པའི་སྐོར་རིམ་པས་སྙན་
ཐོ་འདོན་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་འདི་ཡིན།

དེ་བཞིན་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གང་གསུངས་སོང་ཞུས་ན། དབུ་མའི་ལམ་དང་རྒྱུན་འཁོངས་གསུམ་

ཡོད་པར་བརེན་ནས་བོད་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཐབས་ཇུས་དེ་བོད་མི་ཁི་ཚོ་ི་ཤུ་ཙམ་ཞིག་ཕར་འཐེན་རྒྱུའི་ག་སིག་བེད་ཀི་

ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཕར་འགོ་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ཡང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་སིད་བྱུས་ཁ་

གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་བྱུས་ཁ་གསལ་ཐག་
ཆོད་རེད། གེན་འཕྲད་ཀི་ཐོག་ནས་མཇལ་འཕྲད་གནང་བར་ཕེབས་ན་ཡིན་དང་ཡིན། འགོ་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་བདེ་སྲུང་

ལས་ཁུངས་ལ་འགེངས་ཤོག་ཅིག་བསྐངས་ནས་ཕུལ་ཏེ་ཕིན་ན་དགག་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་མིན་ཕར་ཕིར་ལོག་
བེད་མཁན་ཚོ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་འགིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་ཞུས་བཞག་ཡོད། མ་ཟད་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཟེར་བ་དབུ་བརེས་
ནས་ལོ་དྲུག་ཅུ་འཁོར་བའི་དུས་དན་ཁོང་ཚོས་ལྷ་སར་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་བཙན་བོལ་ནས་ཕེབས་མཁན་མི་
འགའ་ཤས་ཤིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོའི་ཐོག་ལའང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནས་ཅི་ཞིག་ཞུས་ཡོད་དམ་ཞེ་ན།

ཞབས་འདེན་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད། ེ་ཆར་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་གི་གན ས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་
གསུངས་སོང་། ཕག་རོགས་བཀའ་བོན་ཞིག་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡར་ཕེབས་སྐབས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཁེད་རང་
ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་ཁ་ལ་ཁེར་ནས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དེ་ཐབས་ཧ་ཅང་སོ་པོ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད། འབེལ་མོལ་ཁ་ལ་

ཁེར་ནས་རྒྱ་མི་དང་མམ་དུ་ཐུག་རྒྱུ་དང་། བོད་ནང་ལ་འགོ་རྒྱུ་དེ་དག་ཆོག་གི་མ་རེད། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་མོས་མཐུན་མེད་
ཅེས་གསལ་པོ་ཞུས་བཞག་ཡོད། དེ་རིང་ཡིན་ཡང་ཁ་གསལ་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཞུས་ན་བསམ ས་བྱུང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་
རྒྱལ་དར་ཁེར་མཁན་དང་། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་དར་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་གིས་ཀར་མོས་མཐུན་མེད་ཅེས་ཧ་ཅང་གསལ་
པོ་ཞུས་ཡོད། དེར་བརེན་དབུ་མའི་ལམ་གི་ལངས་ཕོགས་དང་བེད་ཕོགས་གང་ཡིན་མིན་གསལ་པོ་བྱུང་ཡོད་ཤག་ཡིན།
གསལ་པོ་བྱུང་མེད་ན་དེ་རིང་གི་བརྒྱུད་ལམ་འདི་བརྒྱུད་ནས་གཅིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་།

དེ་ནས་ཕལ་ཆེར་བཀུར་འོས་གཅིག་གིས། ེ་ ཆར་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཁོང་རྣམ་པ་ཡོ་རོབ་ལ་ཕེབས་སྐབས།

གཞུང་འབེལ་མཇལ་འཕྲད་ཧ་ལམ་གཅིག་མ་གཏོགས་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་གསུངས་སོང་། དེས་ཅི་ཞིག་སྟོན་གི་ཡོད་དམ་ཞེ་
ན། རྒྱ་ནག་གི་གནོན་ཤུགས་ཀི་འོག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གིས་ཐེ་ཚོམ་བེད་ཀི་མེད་དམ་ཞེས་གསུངས་སོང་། བཀའ་ཤག་
གི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་ཕལ་ཆེར་རྒྱལ་ཁབ་བཅར་བ་ཡོངས་རོགས་ལ་གཅིག་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། གཞུང་གི་ཕི་སིད་ལས་
ཁུངས་རེད། ཡང་ན་སིད་བོན་ལས་ཁུངས་རེད། སིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཇལ་བ་བྱུང་ཡོད་

ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གང་དུ་ཕིན་ཡང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། དེ་བཞིན་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་སའི་རིམ་པ་ཡང་མཐོ་པོ་ཡིན། འགོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རེད། དེའི་ནང་གི་ཨེ་ཤི་ཡའི་སེ་ཚན་གི་ཕག་ལས་གནང་མཁན། རྒྱལ་སིའི་
སེ་ཚན་གི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་བཅས་སྐབས་རེ་དྲུང་ཆེ་ངོ་མ་མཇལ་བ་བྱུང་ཡོད། དེར་བརེན་སིད་སོང་གང་དུ་ཕིན་ཡང་
ལུང་པ་དེའི་སིད་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཇལ་བ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་བཞིན་ཕ་གིར་བཅར་བའི་སྐབས་སུ་

དབུ་མའི་ལམ་དང་ཞི་བའི་ལམ་གང་ཡིན་མིན། གོས་མོལ་ལམ་ནས་བོད་དོན་ཐག་ཆོད་ཡོང་ཐབས་གང་གནང་གི་ཡོད་མིན་
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སྐད་ཆ་དིས་ཀི་འདུག ཁོ་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཀང་དོ་སྣང་གནང་གི་འདུག དོ་སྣང་གནང་བ་ནང་བཞིན་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་
ཡིན། གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ད་བར་ལུང་པ་གང་དུ་བཅར་ཡང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཚོར་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུར་དཀའ་
ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་པ་དེ་འད་བྱུང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བྱུང་ཡོད་ན་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གིས་ཙམ་ཞིག་རེད།

དཔེར་ན་ེ་

ཆར་རང་འཇར་མན་ཧེམ་བྷག་ལ་བཅར་བའི་སྐབས་སུ་བཀའ་བོན་གི་རིམ་པའི་འགན་ཁུར་གནང་མཁན། འཇར་མན་དབུས་
གཞུང་གི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་འགན་འཛིན་ཁོ་རང་མཇལ་བ་ཡིན། མཇལ་བའི་རེས་སུ་ཁོ་རང་རྒྱ་ནག་དང་འབེལ་བའི་
ཚོགས་འདུར་ཕེབས་སོང་། ཁོ་རང་གིས་པར་ཞིག་མམ་དུ་རྒྱག་དགོས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་པར་དེ་གསར་ལམ་

ཁག་ནས་ཐོན་ན་ཡང་འགིག་གི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། བརྒྱབས་པ་ནང་བཞིན་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ཁོ་
རང་གིས་བཏོན་བཞག་འདུག དེ་དང་ལྷན་འཇར་མན་གི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཁོ་རང་མཇལ་བ་ཡིན།

མཇལ་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་དགའ་པོའ ་ི ངོས་ནས་མཇལ་སོང་། མ་འོངས་པར་ཡང་ར་སར་བཅར་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཡོད་ཅེས་
གསུངས་སོང་།

བརྒྱུད་ལམ་དེ་དག་བརྒྱུད་ནས་ བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་ག་ཚོད་ཙམ་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞེས་དགོངས་

ཚུལ་ཡོང་སིད་པ་རེད། དེར་བརེན་འཛིན་སོང་གི་ཐོག་ནས་གང་དུ་ཕིན་ཡང་མཛུབ་མོ་ལྔ་དཔེ་ལ་བཀོད་ནས་ཞུས་བསད་ཀི་
ཡོད། གཞུང་ནང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཇལ་རྒྱུ། གོས་ཚོགས་ནང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཇལ་རྒྱུ། གསུམ་པ་དེ་གཞུང་

འབེལ་མ་ཡིན་པའི་སིད་བྱུས་མས་ཞིབ་ཁང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ Think tank མཇལ་རྒྱུ། བཞི་པ་དེ་གསར་འགོད་པ་
དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་འབེལ་ཡོད་མཇལ་རྒྱུ། ལྔ་པ་དེ་རོགས་དངུལ་རག་ཐབས་དང་མི་མང་མཇལ་རྒྱུ་ལྔ་པོ་
དེ་རེད ། དེ་ཡིན་དུས་དོན་དག་ལྔ་པོ་དེ་བསྒྲུབས་པ་བས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད། ཁ་ཤས་ཀིས་འགོ་སོང་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་

གསུངས་སོང་། འགོ་སོང་ཏན་ཏན་ཆེན་པོ་རེད། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཡིན་ཡང་རེད། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་སུ་ཕེབས་ཀང་།
དེ་ལས་ལྡབ་བཅུ་ལྷག་གི་ཡོང་འབབ་ཀི་ཐོག་ནས་ཡོད་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་བཞིན་འགོ་སོང་ག་ཚོད་འགོ་ ཡི་ཡོད་ཀང་ས་

ས་ནས་ཐབས་ཤེས་བས་པ་ཞིག་མ་གཏོགས། བང་མཛོད་ནས་སོར་གཅིག་ཀང་བཏང་བཞག་པ་མེད་ཅེས་ཞུས་ན་བསམས་
སོང་།

དེ་དང་འབེལ་བའི་དི་བ་གཅིག་ནི་རྒྱ་གར་གི་མི་སེར་གི་སྐོར་ལ་ེ་ཆར་གེང་སོང་བྱུང་བ་རེད། སིད་བྱུས་དེ་ཐོན་

ཡོང་དུས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་ག་རེ་དགོངས་ཡོད་དམ་ཞེས་སིད་བྱུས་གསར་པ་ཡིན་པ་འད་པོ་གསུངས་

སོང་། དེ་སིད་བྱུས་གསར་པ་མ་རེད། རྒྱ་གར་གི་རྩ་ཁིམས་ཀི་ནང་དུ་ཅི་ཞིག་བཀོད་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ནས་

༡༩༨༧ བར་དུ་མི་སུ་ཞིག་རྒྱ་གར་དུ་སེས་པ་ཡིན་ན། ཁོ་རང་ལ་མི་སེར་གི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད་ཅེས་རྒྱ་གར་གི་རྩ་ཁིམས་
ནང་བཀོད་བཞག་པའི་དོན་ཚན་ཞིག་རེད། དེ་བོད་མི་ལ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ཐོན་པ་ཞིག་མ་རེད། དེ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སུ་
སེས་ཡོད་པ་ཡིན་ཡང་རེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ རེས་སུ་ཕ་མ་གང་རུང་ཞིག་རྒྱ་གར་གི་མི་སེར་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཕྲུ་གུ་ཡིན་

ཡང་མི་སེར་གི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཟེར་བ་རྒྱ་གར་གི་ཁིམས་རེད། དེ་སིད་བྱུས་མ་རེད་ཁིམས་རེད། རྒྱ་གར་གི་གོས་ཚོགས་

བརྒྱུད་ནས་ཁིམས་དེ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། བོད་པའི་དོན་དུ་འགྱུར་བ་གཏོང་རོགས་ཞེས་པ་དེ་འད་

གང་ཡང་མེད་པ་རེད། དེར་བཀའ་ཤག་གིས་ལན་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཕུལ་ཡོད། དེ་རྒྱ་གར་གི་ཁིམས་རེད། དེ་བེད་ཆོག་གི་
མ་རེད་ཅེས་བཤད་ན་འཛིན་སོང་ཁིམས་འགལ་རེད། ཁིམས་ནང་ལ་ཐོབ་ཐང་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཐོབ་ཐང་ལེན་ཆོག་གི་མ་
རེད་ཅེས་བཤད་ན་ཁིམས་འགལ་རེད། དེ་བཞིན་མི་སེར་བས་པ་རེད། དེ་བཞིན་འོས་བསྡུའི་སྐབས་འཛུལ་ཞུགས་བས་པ་
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ཡིན་ན། འོས་བླུགས་བེད་ཀི་ལག་ཁེར་དེ་ལེན་པ་ཡིན་ན། ཁེད་རང་གིས་རང་བཞིན་གི་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ RC དང་
ཕིར་བསོད་ལག་དེབ་སེར་པོ་ IC བསྡུ་དགོས་པ་བྱུང་གི་རེད། དེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་བྱུས་མ་རེད། རྒྱ་གར་

གཞུང་གི་ཁིམས་ཀི་འགོ་སྟངས་རེད། རྒྱ་གར་མི་སེར་སུ་ལ་གནང་གི་རེད་དམ་ཞེ་ན། རྒྱ་གར་ལ་བསད་ཆོག་པའི་དོན་དུ་

གནང་གི་རེད། རྒྱ་གར་ལ་བསད་ཆོག་པའི་མི་སེར་ཡོད་ན་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ RC དགོས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་གར་
གི་མི་སེར་རག་ཟིན་པའི་རེས་སུ་རྒྱ་གར་གི་ Passport དེ་ཕི་རྒྱལ་ལ་འགོ་རྒྱུའི་དོན་དུ་གནང་གི་རེད། རྒྱ་གར་གི་མི་

སེར་ཡོད་ཚར་དུས་རྒྱ་གར་གི་ passport རག་གི་རེད། རག་གི་ཡོད་ཙང་ཕི་བསོད་ལག་དེབ་སེར་པོ་ IC དེ་དགོས་ཀི་
ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ RC དང་ཕི་བསོད་ལག་དེབ་སེར་པོ་ IC བསྡུ་དགོས་ཀི་རེད་
ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ཡིན་པ་དེ་ལྡེ་ར་ལྡུན་ཁོངས་ནས་ཡིན་ན་ས་གནས་ཀི་

DC དང་ SDM ངོ་མས་

ཡིག་ཐོག་ནས་གནང་བཞག་པ་ཞིག་རེད། དེ་གསལ་པོ་ཞིག་མ་ཞུས་ན་དེ་འད་གསལ་བསགས་བས་པ་བྱུང་སོང་། འཐུས་

ཤོར་ཆེན་པོ་ཕིན་འདུག ཛ་དག་ཕིན་འདུག་ཅེས་ཞུས་ན་གོ་ནོར་ཐེབས་སིད་པ་ཞིག་རེད། རྒྱ་གར་མི་སེར་བས་དང་མི་བེད་
དེ་ཁིམས་ཡིན་དུས་དོ་བདག་སོ་སོས་ཐག་གཅོད་དགོས་ཀི་རེད། དེ་རེད། ཡིན་ནའང་ཚང་མས་གཟིགས་ཡོད་ཀི་རེད། ང་
ཚོར་ཡང་སྙན་ཐོ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་འབོར་ཡོད་པ་རེད། འབོར་བའི་ནང་ནས་རྒྱ་གར་མི་སེར་དངོས་སུ་ཞུ་མཁན་འཚང་ཁ་ཤིག་
ཤིག་མི་འདུག འོས་བསྡུའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བེད་མཁན་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་མི་འདུག དེ་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི སོ་ནས་ཞུས་

བཞག་ན་མ་གཏོགས། ཉུང་ཤས་ཤིག་ལས་མ་རེད་འདུག ར་ས་ཡིན་ན་དེབ་སེལ་བས་བཞག་པ་མི་ ༢༤༠ གཡས་གཡོན་

གི་སྐད་ཆ་རེད། ལ་དྭགས་ཡིན་ན་ ༡༤།༢༤ ཙམ་གི་སྐད་ཆ་རེད། དེ་ཡང་གསལ་པོ་བས་ནས་མཁེན་དགོས་པ་ཞིག་རེད་
མ་གཏོགས། གོ་ནོར་ཐེབས་སིད་པ་རེད། དེར་བརེན་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་གནང་ནས་ཐུགས་སྣང་
གནང་བའི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་ལ། མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་དང་སགས་མཐའ་དོན་རྒྱལ་སིའི་གནད་ དོན་གི་སྐོར་ནས་འགའ་ཤས་ཅིག་གསུངས་སོང་། Russia དང་

Crimea, Scotland ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་། དེ་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ནས་གེང་སོང་འགོ་དང་འགོ་བཞིན་པ་རེད། ཁི་རི་མི་

ཡ་དེ་ཨུ་རུ་སུས་ཧམ་ཤེད་བས་ནས་འཛིན་བཟུང་བས་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱབ་གཤིག་

ཅི ག་

བརྒྱབས་ནས་བལྟས་ན། ཨུ་རུ་སུ་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ Soviet Union ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་ཀུ་རུ་ཤབ་ཁོ་རང་སིད་

འཛིན་རེད། སིད་འཛིན་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་ཁི་རི་མི་ཡའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཆོབ་ཚ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཀུ་རུ་ཤབ་དགོང་དོ་ཞལ་
ལག་མཆོད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ཁི་རི་མི་ཡ་དེ་ཡུ་ཀི་རན་ལ་སར་རྒྱུའི་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད།

ཡུ་ཀི་རིན་ལ་ཀུ་རུ་ཤབ་ཀིས་ཕར་སར་བཞག་པ་རེད། དེ་དུས་ཨུ་རུ་སུ་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ Soviet Union རྒྱལ་ཁབ་
གཅིག་ཡིན་དུས། ས་ཆ་གཅིག་ཕར་སར་དང་ཚུར་སར་བར་ཁད་པར་གང་ཡང་འགོ་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ཀུ་རུ་

ཤབ་ཀིས་ཁི་རི་མི་ཡ་དེ་ཡུ་ཀི་རན་ལ་ཕར་སར་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡོད་པ་རེད། གཅིག་དེ་ཀུ་རུ་ཤབ་ཁོ་རང་ཡུ་
ཀི་རན་ནས་རེད། དེར་བརེན་ཁོ་རང་སིད་འཛིན་ཡིན་པ་དང་སགས་རྔན་པ་སྤྲད་ནས་ཡུ་ཀི་རན་ལ་ཕར་སར་བཞག་པ་རེད་

ཅེས་དང་། ཡིན་རྒྱུ་ཁི་རི་མི་ཡའི་ས་ཆར་མི་འབོར་མང་བ་དེ་ཨུ་རུ་སུ་རེད། དེའི་ནང་ནས་དབར་ཀ་མཚོ་འགམ་ལ་སྤྲོ་སིད་
དུ་ཕིན་ནས་ི་མ་བསོ་སའི་ས་ཆ་སིད་ཤོས་དེ་རེད། དེའི་ནང་ནས་ཨུ་རུ་སུའི་མཚོ་དམག་གི་ལྟེ་གནས་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཀི་

ཡོད་པ་རེད། མི་འབོར་གི་ཐོག་ནས་རེད། ཨུ་རུ་སུ་སྤྲོ་སིད་ལ་ཕེབས་སྟངས་ལ་བལྟས་ཀང་རེད། ཨུ་རུ་སུའི་དམག་གི་ཐོག་
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ནས་བལྟས་ཀང་རེད། གང་ལྟར་ཁི་རི་མི་ཡ་དེ་ཨུ་རུ་སུ་རང་ཡིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ེ་ཆར་
ཨུ་རུ་སུས་ཁི་རི་མི་ཡ་དེ་ཚུར་ལེན་དུས། རྒྱལ་སི་དང་ཡོ་རོབ་ཀི་ཐོག་ནས་ངོ་རོལ་ཤུགས་ཆེན་བེད་མི་དགོས་དོན་དེ་ལོ་
རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ནས་བྱུང་སྟངས་དེ་ཡང་ཁད་མཚར་པོ་བྱུང་བ་ཡིན་ཙང་འདི་ལྟར་ཕིན་པ་རེད། སིད་འཛིན

་ Vladimir

Putin གིས་འོས་འཕེན་ནས་མང་མོས་ཀིས་ཨུ་རུ་སུའི་ཁོངས་སུ་འགོ་གི་ཡིན་ཞེས་ཕིན་པའི་རྣམ་པ་སྟོན་པ་རེད་མ་

གཏོགས། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དེ་རེད། ཡིན་ནའང་ེ་བའི་ཆར་ཡུ་ཀི་རན་གི་ཤར་ཕོགས་སུ་རོག་ད་བྱུང་དང་འབྱུང་

མུས་རེད། དེ་ཡང་རྒྱལ་སིའི་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ཧ་ཅང་རིང་པོ་རེད། མང་པོ་ཞུས་བསད་ན་སིད་སོང་གི་དུས་
ཚོད་འཕྲོ་བརླག་གཏོང་གི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པའི་ེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ནས་ Scotland དེ་ེ་བའི་ཆ་ནས་བྱུང་སྟངས་དེ་ཁད་མཚར་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་

Scotland ཁོ་རང་ཨིན་ཇིའི་ལུང་པའི་ནང་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་རང་ལ་རང་བཙན་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་དེ་འད་རེད། ངས་

དན་གསོ་བས་ན་སི་ཀོ་ཀྲི་ ལེ ན་ཌི་དེ་ཨིན་ཇིའི་ལུང་པར་ཡར་སར་རྒྱུ་དེ་ཕི་ལོ་ ༡༧༠༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཡིན་བསམས་
སོང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁོ་རང་ཚོ་མང་ཆེ་བས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གང་ཐོན་གི་ཡོད་དམ་ཟེར་ན།

ལོ་

༣༠༧ གི་རིང་མམ་དུ་བསད་པའི་ས་ཆ་དེ་ཁ་བལ་ནས་རང་བཙན་ལ་གདམ་ཁ་སྤྲོད་ཀི་རེད། གདམ་ཀ་དེ་ཡང་ཟླ་འདིའི་ཕི་
ཚེས་ ༡༨ ལ་འོས་འཕེན་གི་རེད། ེ་བའི་ཆར་ Canada Quebec ནང་བཞིན་ཆགས་མི་ཡོང་ངམ་ཞེས། འགན་བསྡུར་

ཆེན་པོ་བས་ཀང་མཐའ་དོན་བརྒྱ་ཆ་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་ཁད་པར་བྱུང་བ་བཞིན ། Scotland ཨིན་ཇིའི་ལུང་པར་རང་
འཇགས་གནས་ཀི་རེད་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་། བདུན་ཕྲག་གིས་ཀི་རིང་འགྱུར་བ་གང་འཚམས་ཕིན་ནས་ཚོད་
བལྟ་བེད་དུས། ཕལ་ཆེར་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་མང་དུ་འགོ་གི་འདུག འཕར་འདུག་ཅེས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། དེའི་དངངས་སྐྲག་ལ་བརེན་ནས་དེ་ལྟར་ཆགས་ཡོང་བསམ ས་ནས་ཞེད་སྣང་གིས་ེ་ཆར་རང་ིན་འགའི་སོན་དུ་

དབྱིན་ཡུལ་གི་སིད་བོན་ David Cameron ཕོགས་འགལ་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁིད་ Ed Miliband དེ་བཞིན་སིད་བོན་
གཞོན་པ་ Nick clegg ཚང་མ་ Scotland ཕེབས་ནས་ཁོང་ཚོར་རེ་སྐུལ་ཞུས་ནས། ཁེད་རང་ཚོ་ཨིན་ཇིའི་ལུང་པ་
ནས་ཁ་མ་བལ་ན་ཡག་གི་རེད་ཅེས་དང་། ང་ཚོ་ནང་མི་བས་ནས་མམ་དུ་སོད་ཆོག ་ཅེ ས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་རེད་མོད་
ཀང་། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ Scotland མི་མང་ནང་བསམ་ཚུལ་གང་ཞིག་འབྱུང་གི་ཡོད་དམ་ཞེ་ན།

David Cameron, Ed Miliband, Nick clegg ཁོང་གསུམ་ཀར་དབིན་ཇིའི་མི་རེད། དེའི་ནང་ནས་ David
Cameron གི་ནང་མི་ལ་ཆ་བཞག་ན་སྟོབས་འབོར་ཆེན་པོ་ ཞིག་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སོན་མ་ནས་དཔོན་ལུགས་སམ་སྐུ་

དག་རིང་ལུགས་དེ་འད་ཡིན་དུས། མི་དེ་འད་ཞིག་སེབས་ནས་ Scotland མིར་ཨིན་ཇི་དང་མམ་དུ་བསད་དགོས་པ་
རེད་ཅེས་བཤད་པར་ཕན་པ་ལས་གནོད་པ་མང་བ་བྱུང་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་ད་བར་ཁོང་གསུམ་ཀ་ Scotland ནང་དུ་
མི་ཡོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཤོར་གབས་བེད་སྐབས་ཡོང་གི་འདུག་ཅེས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་
གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཐོན་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་དང་ཞར་དང་ཞོར་ལ་ཞུ་དགོས་དོན་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན ། གོས་

ཚོགས་འཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་ཚེས་ ༡༨ ིན་ཁོ་རང་ཚོ་འོས་འཕེན་གི་ཡོད་ཙང་ག་རེ་འབྱུང་དང་མི་བྱུང་ཧ་གོ་རྒྱུ་མེད་
པར་བརེན། ང་ཚོ་ཡིན་ཡང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་མཁེན་ཡོང་གི་རེད། དེ་ཡིན་ཡང་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ནས་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་གཏམ་བཤད་ནང་གསུངས་སོང་། ཕོགས་གཅིག་ནས་སི་རི་ཡ་དང་ཨི་

རག་ནང་

འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་པས་དག་སོད་མང་པོ་ཞིག་སེལ་ཡོང་དུས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཕར་ཁབ། ཁི་རི་མི་ཡ
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ས་

གཙོས་པའི་ཨུ་རུ་སུའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡོང་། Scotland གནད་དོན་ཡོང་བསད་དུས། བོད་དོན་ཐོག་ལ་གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་དང་མ་ཐོན་གི་གནད་དོན་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཡང་གནད་དོན་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་

པར་གནད་དོན་གང་ཡིན་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མཐའ་དོན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་
གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ལས་རིམ་རོགས་སོང་། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་དགོས་པ་མི་འདུག་གམ། གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་ཡིག་ཆ ་
ཨང་ ༥ པ་དེ་སི་མོས་ཀི ས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་ཆ་མེད་པར་བརེན་གཏན་ལ་ ཕབ་པ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་

བདུན་པ། མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པའི། སི་འཐུས་པདྨ་མ་འབྱུང་གནས་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་
གསུང་རོགས་གནང།

སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ་དང་ ༤ པ་འདི་ཡང་ན་སོ་ཕེ་ནས་བཞག་པ་ཡིན་གསུང་རོགས་གནང་།
དེ་མིན་ན་གཏན་འབེབས་གནང་རོགས་གནང།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ་དང་ ༤ པར་སི་མོས་ཀི་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ་མེད་པར་བརེན་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ་དང་ ༤
པ་གིས་ཀར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་འགིག་གི་འདུག གསུམ་པ་སི་མོས་བས། བཞི་པ་སི་མོས་བས། སྐབས་ལྔ་པའི་
མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་བསོམས་དང་ སྙན་ཐོར་བཀའ་ཤག་གི་ཕག་བསྟར་བས་ནའང་སྙན་སོན་དུ་སི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སོང་གནང་བའི་ སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་
ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག

ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།
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༄༅། །བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་༥ པའི་ཞིབ་འཇུག་
སྙན་ཐོར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་བདའ་འདེད་མཇུག་སོང་ཇི་གནང་གི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བར་
སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སོང་ཇི་ཞུས་ཀི་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ།
གཅིག ལས་དོན་ཞུ་ཕོགས་སྐོར།

བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༦ པའི་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦༣ པ་
དང་། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པའི་གོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ་ནང་གསལ་བཞིན་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༢༠ པའི་དགོངས་དོན་མང་
ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་

༥

པས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རྩིས་ལོ་

༢༠༡༠༌༌༢༠༡༡ སོགས་ཀི་རྩིས་སྙན་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པའི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་མཇུག་སོང་དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་གནང་
བ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ལས་དོན་ཇི་ཞུས་གཤམ་གསལ།
༡།

སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པ་གོལ་བ་དང་། ཕི་ལོ་
༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༣ བར་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥
པའི་སྙན་ཐོར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་བདའ་འདེད་མཇུག་སོང་ཇི་གནང་གི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་འབོར་དོན་ཚན་རེ་རེ་
བཞིན་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཕག་ལེན་འཁེལ་ཟིན་པ་རྣམས་ཕུད།

མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་རིགས་སྙན་འགོད་

ཆེད་ཟུར་འདོན་དང་། ཁག་གཅིག་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་ཁུངས་སུ་ཡིག་ཆུང་བཏང་སྟེ་ལན་
གསལ་དགོས་པ། དེ་མིན་ད་ལྟའི་ཆར་རྩིས་གཙང་བཟོས་ཡོད་མེད་དང་། རྩིས་བསུབ་གཏོང་དགོས་རིགས་བཏང་

ཟིན་ཡོད་མེད། དེ་བཞིན་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་ལམ་སྟོན་དགོས་རིགས་བཏང་ཟིན་ཡོད་མེད་སོགས་དོན་
ཚན་རེ་རེ་བཞིན་ཟུར་འདོན་གིས་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཆེད་འབོད་ཀིས་འདི་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་
གནང་།
༢།

སོན་ནས་དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་གནང་དོན་ལྟར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ དང་ ༡༠ ིན་གིས་རིང་
ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་དང་། རྩིས་པ། འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་བཅས་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཆེད་འབོད་ཀིས་
ཁུངས་སོ་སོའ ་ི རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་མཇུག་སོང་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་རྣམས་

ཕུད། དེ་འཕྲོས་དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་འདི་བརྩད་དང་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཀི་ལམ་སྟོན་དང་སགས་ཟླ་བ་གིས་
ནང་ཚུད་མཇུག་སོང་ཚད་ལྡན་བ་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་ནན་ཏན་བས་ཤིང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ ིན་

ཕི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁག་གཅིག་དང་འབེལ་བའི་རྩིས་རོག་བྱུང་བ། ལས་དོད་གུན་གསབ་དང་། འབབ་ཁལ། ཁང་
ག་ཁང་དོད་འཕར་འཐོལ་ཕིན་པ་བཅས་ཀི་སྐོར་རྩིས་གཙང་ཡོང་ཆེད་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་། དཔལ་

ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཕི་དིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་བཅས་ཆེད་འབོད་ཀིས་དེ་སའི་རྩིས་
རོག་རྩིས་བསུབ་གཏོང་ཕོགས་དང་། མ་འོངས་དཀའ་ངལ་འདི་རིགས་མི་ཡོང་ཆེད་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དང་
བསྟུན་ཏེ་རྩིས་གཙང་བཟོ་གལ་ཆེ་བའི་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞུས།
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༣།

དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་ལྟར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༩ དང་ ༡༠, ༡༦ སོ་སོར་སར་ཡང་དྲུང་ཆེ་དང་།
རྩིས་པ། འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་རྣམས་ཆེད་འབོད་ཀིས་མཇུག་སོང་དགོས་རིགས་དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་ཡིག་ཐོག་
དང་ངག་ཐོག་ནས་རྩིས་གཙང་ཟིན་པ་རྣམས་ཕུད།

སར་ཡང་མཇུག་འདེད་དགོས་རིགས་ལ་ཟླ་ᨵᩖᨑᨵ་ནང་ཚུད་

འབེལ་ཡོད་སོ་སོར་འབེལ་ཞུས་ཀིས་བདའ་འདེད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་བསར་བསྐུལ་ནན་ཏན་ཞུས།
༤།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༩, ༡༠, ᨂ༡ སོ་སོར་མཐའ་མའི་གོ་སྐབས་ཕུལ་ཡོད་ནའང་། ད་ཐེངས་སོན་
གནད་གང་མང་སེལ་ཐུབ་ཆེད་རྩིས་སྙན་འགའི་ཐོག་འབེལ་ཡོད་རྩིས་པ་དང་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་
ལན་མང་ཆེད་འབོད་ཀིས་མཇུག་སོང་དགོས་རིགས་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་གིས་ཐག་གཅོད་གཙང་མ་

ཞུས་པ་དང་འབེལ་རྒྱུན་ལས་ཀི་མཐའ་མའི་སྙན་ཐོ་ཟིན་བིས་སུ་བཀོད་དེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ ིན་
རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྙན་སོན་དང་སགས་གཏན་འབེབས་གནང་སྟེ་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་

པའི་སྙན་ཐོ་ད་ལམ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པའི་ཐོག་འབུལ་ལམ་ཞུས།
༡།

གིས། ཞིབ་འཇུག་ཇི་ཞུས་དང་། གྲུབ་འབས་གནས་སྟངས།

མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པའི་སྙན་ཐོ་ནང་གསལ་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་ཁག་ཕུད།
མཇུག་སོང་གཙང་སེལ་མ་བྱུང་བའི་དོན་ཚན་ཁག་རེ་རེའི་ཐོག་ཡིག་ཐོག་ལན་འདེབས་དང་།

དེའི་རྒྱབ་ལོངས་

ཟུར་འཛར་དང་བཅས་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བ་ཡོངས་རོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་བསར་འདི་ཡང་འདི་དང་། ལྷག་པར་
རྩིས་གཙང་མ་བྱུང་བའི་ཁོངས་ནས་རྩིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་རེ་ཡོད་པ་རྣམས་ད་རེས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་ཐབས་ངེས་

པར་བ་ཐབས་ཀིས་ཟླ་བ་གིས་ནང་ཚུད་ལན་གསལ་དགོས་པ་དང་། ཟླ་གིས་རེས་ལན་གསལ་འབོར་བར་སར་
ཡང་བསར་ཞིབ་ཀིས་ད་དུང་མཇུག་འདེད་དགོས་རིགས་ཁག་གཅིག་གཙང་བཟོ་བ་ཐབས་དང་འབེལ་ཟླ་གཅིག་
ཐོག་སར་ཡང་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཕུལ་ཏེ་ལན་གསལ་དགོས་པ་བཅས་དུས་ཚོད་ས་རེས་ལན་མང་ཕུལ་ཏེ། ད་
རེས་གཙང་བཟོ་གང་ཐུབ་ཀིས་ལོ་ལྟར་རྩིས་སྙན་ཁོན་ཆེ་དེ་དག་མུ་མཐུད་འགོད་འཁེར་བ་མི་དགོས་པ་ཡོང་
ཐབས་ལ་ཤུགས་སྣོན་གང་ཡོད་བརྒྱབས་ཡོད།
༢།

རྩིས་གཙང་བཟོ་མ་ཐུབ་པའི་ལྷག་འཕྲོས་རྣམས་ལ་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པས་མཇུག་

སོང་ཆེད་གཟིགས་བདེ་ཡོང་སད་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ བར་གི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་གསལ་འདོན་
བས་ཡོད།

༡།

༢།

གསུམ། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་རྒྱབ་གེར།

ལོ་མང་རྩིས་རོག་ཏུ་ལྷག་པ་དང་། འདེད་ཁུངས་མེད་པ། གཞུང་གོན་དང་། དུས་ཚོད་ཁོན་ཆེ་བཏང་ཡང་དོན་
འབས་སོན་རེ་མེད་པ་བཅས་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ལོ་རིམ་བསྟུད་དུ་འཁེར་ནས་དོན་ཕན་མེད་རིགས་རྣམས་ཡང་བསྐོར་
བསར་བསྐོར་དུ་འཁེར་མི་དགོས་པ་གཙང་བཟོའ ་ི ཐབས་ཤེས་བས་ཡོད།

སེ་ཚན་ཁག་ཅིག་གི་རྩིས་སྙན་ནང་ས་ཆ་མིང་བསྒྱུར་དང་འབེལ་བ་འཁོད་རིགས་རྩིས་སྙན་ནང་བསར་དུ་ཁེར་མི་

དགོས་པ་བས་ཡོད། འོན་ཀང་འབེལ་ཡོད་ཁུངས་སོ་སོས་ལས་དོན་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་
བས་ཡོད།
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༣།
༤།

གཏའ་འཇོག་གི་བྱུང་འཛིན་ཐོབ་རེ་མེད་པ་ཁག་དང་། འབབ་ཁལ་ཕིར་སོག་ཡོང་རེ་མེད་པ་ཁག་བཀའ་ཤག་གིས་
རྩིས་བསུབ་ཀི་རྒྱབ་གེར་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་འགིགས་འཐུས་ངོས་ལེན་གིས་གཙང་བཟོ་བས་ཡོད།

ལས་ཁུངས་སམ་སེ་ཚན་མང་པོའ ་ི ནང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་བཏང་

རིགས་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་སྐབས་དུས་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་པར་ད་རེས་ལན་གཅིག་རིང་ེན་བརའི་ཐོག་ནས་
དག་རྒྱུའི་རྒྱབ་གེར་གིས་གཙང་བཟོ་བས་ཡོད་ཅིང།

བཙན་བོལ་བོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སོན་རྩིས། དངུལ་རྩིས་སྟངས་འཛིན་

བཅས་ཀི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥ པའི་ནང་གསེས་ ༤ པའི་ནང་ེས་ཆད་ཡན་པོར་མ་སོང་བ་ཞེས་སོགས་འཁོད་

ཐད། འགལ་ཚབས་ཆེ་ཆུང་གི་རྣམ་དབེ་ཁ་གསལ་བཟོས་ཏེ་དེར་གཞིགས་པའི་ེས་ཆད་ལི་ཡང་ཇི་དགོས་གཏན་
༥།

འབེབས་ཀིས་སིག་གཞིར་བསར་བཅོས་དགོས་གལ་མཐོང།

བཀའ་ཤག་གིས་གཟི་ཀམ་པ་ནི་ལྟ་བུའི་ཡོང་བསད་རྩིས་བསུབ་བཏང་བ་དང་།

ཡང་ཕོགས་གཅིག་ནས་བདའ་

འདེད་བ་རྒྱུ་གསལ་འདུག་ཀང་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་རྩིས་བསུབ་བཏང་ཟིན་པ་ཞིག་རྩིས་གཙང་སོང་བར་

རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད་ཀང་བཀའ་ཤག་གིས་རྩིས་བསུབ་བཏང་ཟིན་པ་ཞིག་བདའ་འདེད་བ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ནང་འགལ་
གི་ཐག་གཅོད་འདི་འད་གནང་བར་འགིག་མིན་སྙམ།
༡།

བཞི། རྒྱུན་ལས་ཀི་མཐོང་ཚུལ།

མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པས་ཞིབ་འཇུག་མཚོན་ལས་དོན་རུ་ང་ཞིབ་ཚགས་དང་འབེལ་
གོས་ཚོགས་སུ་སྙན་ཐོ་དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་སྙན་སོན་གནང་བ་དང་། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ཁབ་ལམ་
སྟོན་འོག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་། སེ་ཚན་ཁག་བཅས་ཀིས་མཇུག་གནོན་ནན་པོ་གནང་བར་བརེན། ད་རེས་

རྩིས་སྙན་ཁག་ནང་གསལ་དངུལ་འབབ་གང་ཙམ་ཕིར་བསྡུ་ཐུབ་པ་སོགས་རྩིས་རོག་རིགས་ཁོན་ཆེ་གད་གཙང་
༢།

བཟོ་ཐུབ་ཡོད་པས་འབེལ་ཡོད་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་གནད་དོན་འགའ་ཤས་དང་འབེལ་ཆགས་ཀི་སིག་གཞིར་གསལ་ཁ་བཏོད་
དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་འདུག་ཀང། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་དེ་ས་འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་འདི་དང་འདི་ལྟ་
བུ་མ་འོངས་པར་གཏན་ནས་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པའི་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི འགན་ལེན་གི་འགེལ་བརོད་དང་བཅས་སིག་
གཞིར་བསར་བཅོས་དགོས་གལ་མ་གཟིགས་སྐོར་གསུངས་སོང་ནའང།
ཁོན་ཡོངས་དང་ཕུགས་རྒྱངས་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་གལ་སྙམ།

༤།

༥།

འདི་རིགས་ཡོང་མི་སིད་པ་མིན་པས་

རྩིས་སྙན་མཇུག་སོང་གཙང་བཟོ་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་བསད་ཁོངས་འགོ་སོང་སོན་བཏང་དང་།
ཞུའི་རིགས་མང་དག་ཡོང་འདུག་པ།

བཀའ་འཁོལ་རེས་

སད་འདི་རིགས་མི་འབྱུང་ཆེད་འབེལ་ཡོད་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་།

རྩིས་པ་སོ་སོར་ཟབ་སོང་ངམ་བཀོད་ཁབ་ནན་པོ་གནང་དགོས་སུ་མཐོང།

གཏའ་འཇོག་གི་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་རྣམས་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་སོ་སོས་བདག་ར་གིས་གནས་སོས་སྐབས་རྩིས་
སྤྲོད་ལེན་གི་ཡིག་ཆའི་ཁོངས་འཇོག་དགོས་གལ་མཐོང་།
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༦།

འབབ་ཁལ་གཞུང་ནས་ཕིར་སོག་ཡོང་དགོས་སྐོར་འབེལ་ཡོད་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་།

རྩིས་པ་སོ་སོར་

འགེངས་ཤོག་འགེངས་འབུལ་སོགས་དུས་ཐོག་བ་དགོས་ཀི་ཟབ་སོང་ངམ། ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་དུས་ནས་དུས་
༧།

སུ་གནང་དགོས་གལ་མཐོང་།

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་རྩིས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་མ་ཆགས་པའི་ས་ཆ་མིང་བསྒྱུར་དང་འབེལ་བའི་སྐོར་འཁོད་
པ་དེ་དག་རྩ་བའི་གལ་ཆེ་ཡིན་རུང་། ཡིག་ཆའི་ནང་གསལ་འགོད་ཐེར་འདོན་གནང་བས་དགེ་མེད་སོན་འགྱུར་གི་
གནས་ཚུལ་རིགས་འབྱུང་ེན་ལ་བརེན།

༨།

སད་འདི་རིགས་ལ་དཔྱད་ཞིབ་ནན་ཙམ་དང་འབེལ་སྙན་འགོད་གནང་

ཕོགས་ལ་དགོངས་བཞེས་དགོས་པའི་སི་ཁབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ལ་གཞེན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཐད་ཀར་སྟངས་འཛིན་འོག་མེད་པའི་ཁོངས་ནས་ས་ཉོན་
ཁམས་ཀཿཐོག་བཟོ་གྲྭ་དང་། བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁེལ་མམ་འབེལ། ལ་དྭགས་མམ་འབེལ། བསྟན་སང་མམ་འབེལ་
བཅས་ཀི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཐོ་ཁག་ལ་འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་དང་།

འགན་ལྷན་སོ་སོར་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་

ནས་བདའ་འདེད་དང་། ལམ་སྟོན་ཇི་ཙམ་གནང་ཡང་ལན་འདེབས་འགན་འཁུར་ཚུལ་བཞིན་མ་བས་པའི་གནས་
ཚུལ་ཡོང་འདུག་པས། གལ་ཏེ་སེ་ཚན་དེ་དག་ནས་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཐོ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་འགན་འཁུར་ཇི་བཞིན་
མ་བས་ཚེ་རྩིས་ཞིབ་གནང་རྒྱུའི་དགོས་དོན་མ་ཚང་བ་ཆགས་རྒྱུ་དང་།

ལྷག་པར་དབུས་ནས་རོགས་སོར་རམ་

མཐུན་རེན་སོར་དགོས་ཀི་སེ་ཚན་ཁག་ནས་འགན་འཁུར་ལན་འདེབས་ཇི་བཞིན་ཡོང་གི་མེད་ཚེ་མུ་མཐུད་
མཐུན་རེན་སོར་སྤྲོད་གནང་འོས་ལ་བསམ་ཞིབ་དགོས་གནས་སུ་མཐོང་།
༩།

ད་ཐེངས་རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་སོང་སྐབས་རྩིས་རིང་མང་དག་དང་འབེལ་བའི་བགེས་ཡོལ་ཐོན་ཟིན་པའི་

མཛད་གཙོ་ཟུར་པ་དང་། ལས་བེད་ཟུར་པ་རྣམས་ལའང་ེན་བར་མང་པོ་བཏང་འདུག་པ་ལས། ལས་དོན་ལ་ཕན་
པ་གང་ཡང་ཡོང་གི་མེད་སྟབས་ལས་ཁུར་གནང་བཞིན་པའི་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་། རྩིས་པ་སོ་སོས་འགན་
འཁུར་མ་འཕྱུག་པ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་དང་།

སི་ཁབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་ལོ་མང་རིམ་བསགས་ཀི་རྩིས་ཞིབ་དུས་གཅིག་ལ་མ་ཡིན་པར་ལོ་ལྟར་

རྩིས་ཞིབ་གནང་ཐབས་དགོས་གལ་ཆེ་བ་མ་ཟད། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཀང་མང་ཚོགས་རྩིས་
ཁའི་ཚོགས་ཆུང་ལོ་བསྟར་ཆགས་བཙུགས་ཏེ་ཞིབ་འཇུག་དང་བདའ་འདེད་ཀིས་སྐབས་དུས་སོ་སོར་གཙང་བཟོ་
༡༠།

ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེར་མཐོང་།

ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་གཅིག་ནས་རྩིས་སྙན་དོན་གནད་ཁག་ལ་འཛིན་སོང་ནས་ཇི་གནང་ལྟར་ལས། ཞིབ་
འཇུག་དང་གོ་བསྡུར་ཞིབ་ཚགས་མ་བྱུང་བའི་རྒྱབ་གེར་གནང་རིགས་ཀང་བྱུང་འདུག་པ། སད་ཞིབ་འཇུག་ནན་
ཏན་དང་འབེལ་རྒྱབ་གེར་གནང་ཕོགས་དགོས་གལ་མཐོང་།

༡༡།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ལས་བེད་ཀི་གསོལ་ཕོགས་རྒྱུན་གོན་རྩིས་འགོ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
ཐོབ་བྱུང་བ་གང་ཞིག་དངོས་སུ་འགོ་གོན་སྐབས་ལས་འཆར་ནས་བཏང་བའི་སྐོར་རྩིས་སྙན་ནང་འཁོད་འདུག་ན།
མ་འོངས་པར་རྩིས་འགོ་གང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་བ་དེ་རང་ནས་གཏོང་དགོས་གལ།

༡༢།

ལས་ཁུངས་ཁག་གཅིག་གིས་རྩིས་སྙན་ཁག་གཅིག་ལ་སྐབས་དེར་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་དི་བ་ལ་ལན་འདེབས་

དུས་ཐོག་འཐུས་ཚང་མ་བརྒྱབས་པའི་དབང་གིས་ལོ་མང་རེས་རྩིས་སྙན་བསར་ཐོན་ཡང་ཐོན་ལ་ལན་འདེབས་བ་
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དགོས་ཚེ་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་འཕོ་ལེན་ཟིན་སྟབས་ཡིག་ཆ་མ་རེད་པའི་དཀའ་ངལ་རིམ་པ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་
འདུག

ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁག་དང་། སེ་ཚན་སོ་སོས་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཐོར་མཇུག་གནོན་ཞུ་བར་སྐབས་དུས་

སོ་སོར་དོ་འཁུར་ཆེ་ཙམ་གནང་ན་མ་འོངས་པར་རྩིས་སྙན་རིམ་གསོག་ཕོན་ཆེ་འདི་ལྟ་བུ་མི་ཡོང་བ་ཆགས་ངེས་
༡༣།

ལ་བརེན་འཛིན་སོང་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་ཡོངས་ཁབ་ཀི་སྐུལ་ལག་གནང་གལ་ཆེ་བ་འདུག

བདེ་སིད་གིང་བཟོ་གྲྭ་དང་། བསྟན་སང་མམ་འབེལ་གི་རྩིས་ཁོངས་སུ་ཟུར་རྩིས་ཐོན་བཞིན་འདུག་ན། སད་ཕིན་
ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི ནང་ཟུར་རྩིས་གཏན་ནས་ར་མི་ཆོག་པའི་བཀོད་ཁབ་གཏོང་གལ།

༄༅། །བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་༥ པས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་

ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རྩིས་ལོ་༢༠༡༠༌༌༌༢༠༡༡ གཙོས་པའི་རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་གྲུབ་དོན་

རྒྱབ་གེར་སྙན་ཐོ་སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་༦ པར་སྙན་སོན་དང་

འབེལ་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦༣ དགོངས་དོན་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་འཁོད་རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་
པ་ཁག་དང་། དོགས་འདིའི་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་ཁག་རྩིས་གཙང་ཟིན་པར་ངོས་འཛིན་བས་ཐོག་འཛིན་སོང་

བཀའ་ཤག་ནས་མཇུག་གནོན་ཕག་བསྟར་གནང་ནས་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་བཅས་པར་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་ ༧ པའི་ཐོག་བཞག་པའི་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་ཨང་༨ པ་ནང་གསལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་བསར་

ཞིབ་དང་འབེལ་མཐའ་མའི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་གོས་ཚོགས་སུ་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས་ལྟར་ཞུས་པའི་རྒྱབ་གེར་སྙན་ཐོ།

༡༽

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཡོངས་ཀི་ཡོང་འབབ་དང་།ངེས་ཅན། རྒྱུན་གོན།

དམིགས་བསལ་བཅས་ཀི་ཕོགས་བསོམས་སྙན་ཐོ།རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༡༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༤༥
༡༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༤༠
མང་རྩིས་

རྩིས་སྙན་

སྙན་ཐོ་ཨང།

ཨང་།

དོན་གནད་སྙིང་བསྡུས།

༡༌ཆ༌༡

༤༌༢༌༡

ལྡི་དོན་དང་བལ་དོན་གི་ིན་གའི་ལས་བེད་སྐོར།

༡༌ཆ༌༢

༤༌༢༌༣

ཆེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཐད་བསྐོས་ལས་བེད་བསྐོ་ཕོགས་སིག་གཞིའི་སྐོར།

༡༌ཆ༌༣

༤༌༢༌༤

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་གནས་སོ་བཀོད་སིག་སིག་གཞིའི་སྐོར།

༡༌ཆ༌༤

༤༌༢༌༥

ས་ཉོན་གཞིས་ལས་ཁང་གི་རན་དྲུང་རོ་རེ་པདྨོའ ་ི གསོག་དངུལ་སྐོར།

༡༌ཆ༌༥

༤༌༢༌༦

བཀའ་ཤག་ངེས་མེད་ནས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་འགོ་གོན་དང་སུད་སི་དོན་གཅོད་ཀི་

༡༌ཆ༌༦

༤༌༢༌༧༌༡ སི་ཞུའི་ལས་བེད་པར་གསོག་དངུལ་འདོན་སྤྲོད་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་སྐོར།

༡༌ཆ༌༧

༤༌༢༌༨

སི་འཐུས་རྣམ་པའི་མཚན་དོད་དང་ལས་དོད་འབབ་མཚན་གནས་དང་མཚུངས་མིན་སྐོར།

༡༌ཆ༌༨

༤༌༢༌༩

ི་དོན་དྲུང་གཞོན་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་རྩ་དགོངས་སྐབས་ཕིར་ལོག་གནམ་གའི་

ལས་བེད་ཀི་ཁལ་འབབ་བར་ཁད་སྐོར།
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སྐོར།
༡༌ཆ༌༩

༤་༢་༡༠

རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་དངུལ་ཁང་དངུལ་དེབ་ནང་དངུལ་བར་ཁད་ཐོན་པའི་སྐོར།

༡༌ཆ༌༡༠

༤༌༢༌༡༡

ཤིས་ལོངས་ས་འགོ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལས་འགན་རང་འཇགས་བཀོད་སིག་སྐོར།

༡༌ཆ༌༡༡

༤༌༢༌༡༤ ལྡི་དོན་བཀའ་བོན་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གི་གོང་ཁེར་གུན་གསབ་སྐོར།

༡༌ཆ༌༡༢

༤༌༢༌༡༥

གཏོང་ལེན་ཁིམས་ཡིག་ནང་བྱུང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་སྐོར།

༡༌ཆ༌༡༤

༤༌༢༌༡༧

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༌ཆ༌༨ ལྟར།

༡༌ཆ༌༡༥

༤༌༢༌༡༨

ལས་འབོར་མས་ཞིབ་དང་འབེལ་བའི་སྐོར།

༡༌ཆ༌༡༦

༤༌༢༌༡༩

སི་ཞུའི་ལས་བེད་གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་སོབ་སོང་ནས་ཕིར་འཁོར་མ་བྱུང་བར་ཐག་གཅོད་

༡༌ཆ༌༡༧

༤༌༢༌༢༠

མཛད་གཙོ་དང་སི་ཞུའི་ལས་བེད་ཀི་གཟིགས་གསོལ་གཅིག་མཚུངས་མིན་པའི་སྐོར།

༡༌ཆ༌༡༨

༤༌༢༌༢༢

ཨ་དོན་བོ་བཟང་སྙན་གགས་མཆོག་གི་གནམ་གོན་སྐོར།

༡༌ཆ༌༡༩

༤༌༢༌༢༤ ིན་ག་དང་བགེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་གིས་ཀ་ཞུས་སྤྲོད་སྐོར།

༡༌ཆ༌༢༠

༤༌༢༌༢༥

མི་འད་བའི་སྐོར།

བལ་ཡུལ་མཐའ་མཚམས་རང་བདེན་ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག་ར་སར་བཅར་བའི་ལམ་གོན་
དང་བྱུང་འཛིན་མེད་པའི་སྐོར།

༡༌ཆ༌༢༡

༤༌༢༌༢༩

བཀའ་དྲུང་དྲུང་འཕར་ལྷག་རོར་ལགས་དཔེ་མཛོད་དུ་བསྐོ་གཞག་གི་ཕོགས་རྒྱག་སྤྲོད་སྐོར།

༡༌ཆ༌༢༢

༤༌༢༌༣༠

ཕི་དིལ་སིར་བཏང་རྩིས་འགོ་ཁོངས་ནས་འགོ་གོན་གཏོང་ཕོགས་ནོར་བའི་སྐོར།

༡༌ཆ༌༢༣

༤༌༢༌༣༢ ལ་བང་རང་ཚོགས་ཀི་ེ་འཁོར་ལམ་གོན་འཁོར་གའི་འཛིན་སྐོར་དང་མ་ན་ལི་རང་ཚོགས་

༡༌ཆ༌༢༤

༤༌༢༌༣༣ ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ཟུར་པ་བོ་དར་མཆོག་དང་བ་དུར་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་མཆོག་

༡༌ཆ༌༢༥

༤༌༢༌༣༤ སི་འཐུས་ཚོགས་བཅར་མ་ཞུས་ཀང་ལས་དོད་ཞུས་པའི་སྐོར།

༡༌ཆ༌༢༦

༤༌༢༌༣༥ ཨ་དོན་ཁལ་འབབ་སོབ་སྟོན་པའི་ག་འབབ་བཀའ་འཁོལ་སྐོར།

༡༌ཆ༌༢༧

༤༌༢༌༣༦ ཨ་དོན་བོ་བཟང་སྙན་གགས་མཆོག་གི་གནམ་གོན་བཀའ་འཁོལ་སྐོར།

༡༌ཆ༌༢༨

༤༌༢༌༣༧ ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་དོན་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་འཁྲུངས་སྐར་འགོ་གོན་སྐོར།

༡༌ཆ༌༢༩

༤༌༢༌༤༢ ཕི་དིལ་ནས་བསར་བཅོས་སོན་རྩིས་སུ་ངོ་སོང་ཇི་བཞིན་མ་བཀོད་པའི་སྐོར།

༡༌ཆ༌༣༠

༤༌༢༌༤༣ ཐའེ་དོན་སེ་འགན་སྐལ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ་གནས་སར་ཕིར་འཐེན་འཕར་འབབ་ཕིར་འབུལ་

༡༌ཆ༌༣༡

༤༌༢༌༤༤ སི་འཐུས་རྣམ་པའི་ཐོབ་ཐང་སིག་གཞིར་མཚན་དོད་དང་ིན་དོད་གནང་ལམ་གནང་ཕོགས་

༡༌ཆ༌༣༢

༤༌༢༌༤༥ རྩིས་ཞིབ་ཀིས་དག་མཆན་འགོད་ཐབས་མ་གྱུར་བའི་འགོ་གོན་ཁག

ཀི་འཕར་སོང་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་སྐོར།

ལ་ལས་ཐོན་རས་ཕོགས་ཐོག་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་གནང་ཕོགས་སྐོར།

སྐོར།
སྐོར།
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ཀ སུད་སི་དོན་ཟུར་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀི་གནམ་གོན་བཀའ་འཁོལ་སྐོར།
ཁ བཀའ་ཤག་ངེས་མེད་ནས་ཁང་ག། ལས་བེད་སྤྲོ་སིད་བཅས་ཀི་འཕར་སོང།
བདེ་ལས་ནས་ཟུང་དྲུང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོའི་ཕོགས་འབབ།

བཀའ་ཡིག་གསོལ་ཕོགས་

སོམ་དངུལ་བཅས་ཀི་སྐོར།

ག བཀའ་ཡིག་དམིགས་བསལ་ནས་སུད་དོན་ཚེ་བརན་བསམ་འགྲུབ་ལགས་ཀི་ལས་སྤྲོད་
པའི་འབབ་སྤྲད་སྐོར།

ང བཀའ་ཡིག་སྣེ་ལེན། ཚོགས་དྲུང་ཁ་དཔར་ཏར་འཕྲིན། ཀམ་པུའི་ཀྲར་སེ་ཚན་སྣེ་ལེན།
ཆེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་བཅོས་དང་གསོལ་ཕོགས།

དཔལ་འབོར་སྣེ་ལེན། ལྡི་དོན་གསོལ་ཕོགས། ཕི་དིལ་ཁང་ག། ཨ་དོན་ེ་འཁོར་ལམ་གོན་
བཅས་ཀི་སྐོར།

ཅ ཚོགས་དྲུང་དྲུང་ལས་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སོན་གི་ཟུར་ཕོགས་འཕར་འཐོལ་སྐོར།
ཆ

ལྡི་ལི་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ཁང་བོད་ཀི་ལོའ ་ི ཚོགས་འདུའི་བྱུང་འཛིན་ཚད་ལྡན་

མེད་སྐོར།

ཏ སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་འཛའ་ཐང་བར་ཁད་སྐོར།
༡༌ཆ༌༣༣

༤༌༢༌༤༦ དག་མཆན་འགོད་ཐབས་མ་གྱུར་པའི་གནད་དོན་ཁག

ཀ ཨ་དོན་གི་རྒྱ་རིགས་དང་འབེལ་བའི་འགོ་གོན་འཕར་སོང་སྐོར།
ཁ

སྐོར།

ཨ་དོན་ཟུང་དྲུང་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་གནས་སོ་སྐབས་ཀི་གནམ་གོན་གཏོང་ཕོགས་

ག རུ་སོག་དོན་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན་ཁག་གཅིག་འཕར་གོན་སྐོར།
ང ཆེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩག་རྩིག་འགོ་གོན་འཕར་འཐོལ་སྐོར།

ཅ ཨོ་དོན་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀི་གནས་སོ་སྐབས་ Passport
བཟོ་ག་སྐོར།

ཆ སྐུ་ཚབ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་སུད་དོན་ཚེ་བརན་བསམ་གྲུབ་ལགས་
གིས་ཀི་ཁལ་འབབ་སྐོར།

 ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་དོན་ཁང་གི་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར།
༡༌ཆ༌༣༤

༥༌༡

ཨ་དོན་གི་གཞུང་ཁལ་དང་ཁལ་སོབ་སྟོན་པའི་འགོ་གོན་སྐོར།

༡༌ཆ༌༣༦

༥༌༥

ཁེ་ར་སྨན་ཁང་དང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་རྩིས་ཁ་དུས་ཐོག་ཕུལ་མིན་སྐོར།

༡༌ཆ༌༣༧

༥༌༦༌༡

ཁེ་ར་སྨན་ཁང་དང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་གི་འགོ་གོན་རྩིས་བཅོས་སྐོར།

༡༌ཆ༌༣༨

༥༌༦༌༢

ཁེ་ར་སྨན་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ལུགས་མཐུན་ཆོག་མཆན་མ་ཞུས་པའི་སྐོར།

༡༌ཆ༌༣༩

༥༌༨

ཚོགས་དྲུང་ཁ་ལོ་བ་ཟུར་པ་བོ་བཟང་ཤེས་རབ་ཀི་དམིགས་བསལ་སོད་ཁང་སྐོར།

༡༌ཆ༌༤༠

༥༌༡༠

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ཁག་གཅིག་གི་དངུལ་བརེ་ཁ་ཤོག་ནང་འཛའ་ཐང་རྩིས་ཁུར་ཞུ་ཕོགས་
101

སྐོར།
༡༌ཆ༌༤༡

༥༌༡༡༌༡

དོན་ཟུར་བཀྲ་ཤིས་དབང་འདུས་མཆོག་ལ་གསོལ་ཕོགས་རྩ་འཛིན་ཞུ་ཕོགས་སྐོར།

༡༌ཆ༌༤༢

༥༌༡༡༌༣

སྦར་སིལ་དོན་ཁང་དུ་བསྟན་འཛིན་དབང་མོའ ་ི ཐོབ་གསེང་དངུལ་བསྒྱུར་སྐོར།

༡༌ཆ༌༤༤

༥༌༡༢

བཀའ་ཡིག་སྣེ་ལེན་ནང་བཀའ་བརྒྱུད་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགོ་གོན་སྐོར།

༡༌ཆ༌༤༥

༦༌༡

དག་མཆན་འགོད་ཐབས་མ་གྱུར་པའི་གནད་དོན་ཁག

ཀ ཤེས་ལས་ི་འོད་ཆུ་བསོས་མ་ལག་གསར་ོའ ་ི འགོ་གོན་སྐོར།
ཁ ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་དོན་ཁང་གི་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་བཅོས་དང་ཆུ་གོག་རྩིས་འགོའ ་ི སྐོར།

༡༌ག

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༢ (༡༌ཆ༌༡༢, ༡༌ཆ༌༣༢ ཇ  ཐ, ༡༌ཆ༌༣༣

ཇ, ༡༌ཆ༌༤༣ དོན་གནད་གཅིག་ཡིན་པས་དོན་ཚན་གཅིག་ཏུ་བསྡུས།)

༡་ག་༡༽ ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ འཁོད་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་གནང་
བའི་གོས་ཆོད་ཨང་། ༢༠༠༣།༡༣།༦།༧ པའི་དོན་ཚན་ ༣ (ཀ) ནང་། ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དང།
རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ཁལ་སྒྲུབ་འཇལ་མི་དགོས་པའི་ཆ་ནས་ཕི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་ཉུང་བ་ཡོད།

དེ་

མིན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གི་ལས་བེད་སོ་སོའ ་ི སྤྲོད་དགོས་ཀི་ཁལ་འབབ་ཡོངས་རོགས་སོ་སོས་སྒྲུབ་འཇལ་

དགོས་པ་དང། ཁལ་འབབ་ཆ་ཚང་སྒྲུབ་པའི་དན་རགས་ཡིག་ཆ་མ་ཕུལ་བ་དང། ཁིམས་མཐུན་ཁལ་ཆག་ཐོབ་པ་
རྣམས་ལ་ཕི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལས་ཐོབ་ཐང་མེད་བཅས་གསལ་ཡོད་ནའང། འཛིན་
སོང་བཀའ་ཤག་གིས་རྩིས་བསུབ་གནང་བར་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་ནས་ངོས་བཞེས་གནང་མེད་པའི་
གནད་དོན་ཁག
༡།

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡་ཆ་༡༣ རྩིས་སྙན་ ༤་༢་༡༦ ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་ངོ་ལས་རྣམས་ཀི་གུང་གསེང་
དངུལ་བསྒྱུར་སྐབས་ཕི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་ནང་གི་ཁལ་འབབ་ཕིར་སོག་དགོས་པའི་སྐོར་ལ་བསར་ཞིབ་
བས་ཏེ་ིན་འགངས་ཞག་འཕུལ་དུ་མ་སོང་བར་རྩིས་གཙང་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།

༢།

(ཀ)

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡་ཆ་༣༢ (ཇ) རྩིས་སྙན་ ༤་༢་༤༥ སྦར་སིལ་དང་ཕ་རན་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་

ལས་བེད་རྣམས་ཀི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༤་༌་༠༥ ནས་ ༠༧་༌་༠༨ བར་ཟླ་རེའི་ཕོགས་འབབ་ཐོག་ཁང་དོད་ལའང་ཁལ་
འབབ་བཞེས་གནང་མཛད་ཡོད་འདུག་ཀང། དོན་དངོས་ཁང་དོད་ལ་ཁལ་འབབ་འབུལ་དགོས་མ་གྱུར་བར་བརེན་
ཁང་དོད་འབབ་དངུལ་ནས་ཁོན་ཧིན་སོར་ ༡,༡༢༦,༢༠༤།༡༤ ཕིར་བསྡུ་གནང་དགོས་རྒྱུ།
(ཁ)

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡་ཆ་༣༢ () རྩིས་སྙན་ ༤་༢་༤༥ སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ངོ་ལས་རྣམས་ཀི་ཁལ་
འབབ་སྒྲུབ་པའི་དན་རགས་ཡིག་ཆ་ཕུལ་བའི་སྐོར་གི་དངུལ་འབོར་རྣམས་སུད་སི་དོན་ཁང་གི་རྩིས་ལོ་

༢༠༠༨་༌་༠༩ ནས་ ༢༠༠༩༌་༡༠ ལོའ ་ི ཟུར་བཀོལ་རྩིས་སྙན་དོན་ཚན་ ༡་༢་༨ ནང་གསལ་གི་དངུལ་
འབོར་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་སྐོར་གསལ་བཤད་བྱུང་སོང་ན།

གཤམ་གསལ་རྒྱབ་གེར་སྙན་ཐོ་

དོན་ཚན་ ༩༨་ཆ་༢༽ ནང་གསལ་ལྟར་མཇུག་སོང་ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་དང། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་
རྩིས་ལོ་

༢༠༠༥་༌་༠༦

ལོའ ་ི དམིགས་བསལ་རྩིས་ཁོངས་དག་མཆན་མ་འཁོད་པ་སོར་
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༡༤,༤༧༦།༥༧
(ག)

སྐོར་ལ་སྣང་མེད་དུ་མ་སོང་བར་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀིས་རྩིས་གཙང་ངེས་པར་

བཟོ་དགོས།

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡་ཆ་༣༢ (ཐ) རྩིས་སྙན་ ༤་༢་༤༥ སུད་སི་དོན་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་ཁོངས་

ཕོགས་ཧིན་སོར་ ༧༡༤,༦༣༤།༠༤ ནང་གསལ། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༠།༤།༡ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣།༩།༣༠
བར་གི་གསོལ་ཕོགས་ཁོངས་ལས་དོད་གུན་གསབ་ནང་འབབ་ཁལ་ཚུད་པའི་དངུལ་འབབ་ཇི་ཡིན་ཐོ་
གཞུང་ཟུར་འདོན་ཞུ་ཐབས་མེད་ཅེས་ཟེར་བ་ཙམ་གིས་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་མཇུག་གནོན་ཡོང་ཐབས་
མེད་པར་སོང།

ཟུར་འདོན་ཞུ་ཐབས་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་འཕེར་ཁ་གསལ་དང་བཅས་ནར་

འགངས་སུ་མ་སོང་བར་རྩིས་གཙང་དགོས་རྒྱུ།
༣།

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡་ཆ་༣༣ (ཇ) རྩིས་སྙན་ ༤་༢་༤༦ སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་དོན་གཅོད་མཆོག་དང་
ལས་བེད་རྣམ་པའི་ ༢༠༠༩ ལོའ ་ི ཁང་གའི་ཐོག་ཁལ་འབབ་སྒྲུབ་དགོས་བྱུང་ཡོད་མི་འདུག་པར་བརེན། སྐབས་

བཅུ་གསུམ་པའི་སི་ལྷན་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པའི་གོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦༥ དོན་ཚན་ ༣(ཀ) པའི་
དགོངས་དོན་ལྟར་ཁང་གའི་ཐོག་ཕི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་གང་བབས་པའི་བརྒྱ་ཆ་

༥༠

ལ་དག་མཆན་

འགོད་མ་ཐུབ་པ་ཧིན་སོར་ ༡,༠༦༩,༩༠༩།༠༧ སྐོར་ལ་གོང་རིམ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་བཅས་
ནས་སྣང་མེད་དུ་མ་སོང་བར་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་ལག་ལེན་དོན་འཁེལ་ཡོང་ཆེད་འགན་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀིས་
རྩིས་གཙང་ངེས་པར་དུ་བཟོ་གནང་དགོས་རྒྱུ།
༤།

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡་ཆ་༤༣ རྩིས་སྙན་ ༥་༡༡་༤ སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་དང་ལས་བེད་རྣམ་པའི་
༢༠༡༠ ལོའ ་ི ཁང་གའི་ཐོག་ཁལ་འབབ་སྒྲུབ་དགོས་བྱུང་ཡོད་མི་འདུག་པར་བརེན། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་སི་
ལྷན་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པའི་གོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦༥ དོན་ཚན་ ༣(ཀ) པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་
ཁང་གའི་ཐོག་ཕི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་གང་བབས་པའི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ དང། ཕ་རན་སི་དོན་ཁང་གི་ལས་བེད་

དབང་པོ་སྦ་ཞི་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠་་༡༡ ལོའ ་ི གསོལ་ཕོགས་ཆ་ཚང་ལ་ཁལ་ཕུལ་བའི་དན་རགས་ཡིག་ཆ་མ་བྱུང་
བར་བརེན་ཁོན་དག་མཆན་འགོད་མ་ཐུབ་པ་ཧིན་སོར་

༢,༠༡༠,༧༤༩།༢༩

སྐོར་ལ་གོང་རིམ་ཕི་དིལ་ལས་

ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་བཅས་ནས་སྣང་མེད་དུ་མ་སོང་བར་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་ལག་ལེན་དོན་འཁེལ་ཡོང་
ཆེད་འགན་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀིས་རྩིས་གཙང་ངེས་པར་དུ་བཟོ་གནང་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས།

གོང་གསལ་རྩིས་སྙན་འདི་དག་སྐོར་དེ་ས་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པས་འབེལ་ཡོད་ཚང་མ་བསྐོང་
ཚོགས་ཀིས་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་དང། གོས་ཚོགས་ནང་དུའང་བསམ་ཚུལ་དང་ལམ་སྟོན་སར་ཡང་ཞུས་ཡོད་ནའང། ད་བར་
འཛིན་སོང་ནས་འགན་བཞེས་ཏེ་གཙང་བཟོ་མ་གནང་བར་བརེན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ ིན་རྒྱུན་ལས་ཚང་

འཛོམས་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཕི་དིལ་བཀའ་
བོན་མཆོག་བཅས་ཆེད་མངགས་གདན་ཞུས་ཀིས་གོས་བསྡུར་ཞིབ་ཙམ་གྲུབ་རེས།

འདས་པའི་རྩིས་རོག་རྩིས་བསུབ་

གཏོང་ཕོགས་ཐད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་གོས་ཚོགས་ནང་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞིག་འཁེར་དགོས་པ་དང། མ་
འོངས་དཀའ་ངལ་འདི་རིགས་མི་ཡོང་ཆེད།

དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ་བཀའ་ཤག་གི་འགན་དབང་ལྟར་དུས་
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ནས་དུས་སུ་འཛའ་ཐང་འཕར་ཆག་ལ་གཞིགས་ཏེ་འགྱུར་བ་དགོས་རིགས་གཏོང་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད།
དེ་ཡང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པར་མ་བྱུང་ན། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའི་ཐོག་ངེས་
པར་དུ་བསྒྲུབ་ཐུབ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་ཕུལ་བ་ལྟར་ཞལ་བཞེས་ཀང་བྱུང་ཡོད།
མཚུངས་ཡིན་པར་སོང་སྙན་ཐོ་དོན་ཚན་གཅིག་ནང་བཀོད་ཡོད།
༡༌ག༌༢༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༌ཆ༌༣༥

རྩིས་སྙན་ ༥་༢

གོང་གསལ་དོན་གནད་རྣམས་རིགས་

རང་ཚོགས་ཁག་གི་དགོས་དངུལ་འཕྲོས་ལྷག་ཕིར་འབུལ་ཞུ་

བསད་རྩིས་གཙང་ཟིན་འཕྲོས་ཁོན་སོར་ ༡༥༥,༩༧༢།༠༩ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས།

རང་ཚོགས་ཁག་ནས་ཡོང་བསད་ཁོན་སོར་ ༡༥༥ ,༩༧༢།༠༩ ཡོད་པ་ནས་དེ་ས་རྩིས་གཙང་ཟིན་པ་སོར་ ༤༧,༨༡༦།༣༨
འཕྲོས་སོར་ ༡༠༨,༡༥༥།༧༡ ཡོད་པ་ནས་མོན་གྷོ་རང་ཚོགས་ཀི་ཡོང་བསད་སོར་ ༧༨,༤༥༠།༠༠ སྐབས་དེར་རང་ཚོགས་
མས་གསོའ ་ི ཆེད་འགོ་གོན་བཏང་བ་ཞིག་སྦིལ་འཛིན་ཐོག་རྩིས་ལོ་རེས་མའི་ཟླ་ཚེས་འཁོད་པས་དག་མཆན་མ་འཁོད་པ་

ཞིག་ཡིན་སྟབས་རྒྱུན་ལས་ནས་རྩིས་གཙང་ཟིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཐོག་འཕྲོས་སོར་ ༢༩,༦༡༥།༧༡ གི་གནས་སྟངས་
གཤམ་གསལ་ལྟར།

ཨང་། ས་གནས།
༡

ཡོང་བསད་
སོར།

ཟུར་བརོད།

འཇོ་འཁེལ་རང་ ༡༤,༧༥༠།༠༠ རྩིས་བཅོས་ཞུ་དགོས་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་བརྒྱུད་
ཚོགས།

རྩིས་གཙང་བཟོ་འཐུས་ཆོག་པ་གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་སོང་
གནང་དགོས།

༢

ཤར་ཁུམ་རང་

༦,༢༠༥།༠༠

ཚོགས།
༣

ཀྲུ་ཀྲིང་རང་

༢༠༡༤ཡི་འབུལ་འབབ་ལྷན་འབུལ་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར་རྩིས་གཙང་
བཟོ་དགོས།

༧,༩༢༠།༠༠

བདའ་འདེད་གནང་མུས་གསལ་བ་ལྟར་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཚོགས།
༤

ལ་བང་རང་

༥༤༠།༠༠

བདའ་འདེད་གནང་མུས་གསལ་བ་ལྟར་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཚོགས།
བསོམས།

༢༩,༤༡༥།༠༠

རྩིས་སྙན་ནང་གསལ་དངུལ་འབོར་དང་ལན་འདེབས་ནང་གསལ་དངུལ་འབོར་བར་ཁད་སོར་ ༢༠༠།༧༡ ཐོན་གི་འདུག་པ་
དེ་ཡང་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༢༽

ཆེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༢༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
༢༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༢
མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༌ཆ༌༡

རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ ལྡེ་ར་ལྡུན་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ས་ཁང་མིང་བསྒྱུར་སྐོར། མང་རྩིས་

སྙན་ཐོ་ ༢༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༢༌༢ ཁ་མཆུ་ཨང་ ༡༡ པའི་གཏའ་དངུལ་སྐོར།
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༢༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
༣༽

སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༣༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༤
༣༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༤

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ དངུལ་ཁང་ UCO ཨང་ ༧༢༦ དགོས་མིན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༌ཅ༌༢

རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ ཚོགས་དྲུང་ཟུར་བཀོལ་རྩིས་ཁའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༌ཅ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༢༌༢ གོས་ཚོགས་སྐབས་
ིན་གའི་ལས་མིར་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༌ཅ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ བལ་ཡུལ་འཕགས་ཤིང་
ནས་ཡོང་བསད་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

༣༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
༤༽

འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༢༠༡༡

༤༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
༤༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༢

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ བཀའ་ཤག་བཀའ་འབེལ་དེབ་སེལ་མེད་པའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཟུར་བཀོལ་
རྩིས་ཁ་ཟླ་བསིལ་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༌ཅ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༣༌༣ བོད་ཀི་གོས་ཚོགས་དང་སིད་བྱུས་མས་ཞིབ་ཁང་གི་
ལས་བེད་ཀི་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་བར་ཁད་སྐོར།

༤༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
༥༽

རྩིས་གཙང་ཟིན།

ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༦༽

རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང། རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༩༌༌༌༡༢

༦༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༦
༦༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༦

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ ིན་གའི་ལས་མིའི་འབུལ་འབབ་ཐད་སིག་གཞིར་བསར་བཅོས་དགོས་སྐོར།
མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༌ཅ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༣༌༢ ིན་གའི་ལས་བེད་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་སྐབས་ཀི་ཟུར་ཕོགས་ཞུ་སྤྲོད་
སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༌ཅ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༣༌༣ རང་ཁོངས་ལས་བེད་ལའང་རྩ་དགོངས་སྐབས་གསོལ་སྟོན་དང་ཕག་
རགས་འབུལ་ཕོགས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༌ཅ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༣༌༦ སྣེ་ལེན་འགོ་གོན་རྩིས་བཅོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་

ཐོ་ ༦༌ཅ༌༥ རྩིས་སྙན་ ༣༌༧ འཛིན་སོང་སྟངས་འཛིན་ཞན་པར་དམ་དོན་བཀོད་མངགས་ཞུ་ཕོགས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༦༌ཅ༌༦ རྩིས་སྙན་ ༣༌༨ ཟུར་བཀོལ་རྩིས་ཁར་རྒྱུན་གོན་རྩིས་བཀོད་གནང་བའི་སྐོར།
༦༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
༧༽

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༧༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས།༨
༧༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༧
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མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༧༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ བལ་དོན་ཁང་དང་དེ་ལས་དབར་སྤྲོད་ཡོང་བར་ཁད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༧༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བ་དང་འཕར་བྱུང་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༧༌ཆ༌༣ རྩིས་
སྙན་ ༡༌༢༌༤ ཨ་རིའི་གཟི་ཀམ་པ་ནིའི་ནང་མ་འཛུགས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༧༌ཆ༌༥ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༦ སོན་རྩིས་

བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་བྱུང་སོང་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༧༌ཆ༌༦ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ ནང་ཆོས་གོ་རོགས་ལས་གཞིར་
མཇུག་གནོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༧༌ཆ༌༧ རྩིས་སྙན་ ༣༌༢ སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་སོང་ཁར་ས་རགས་སར་མའི་བྱུང་
འཛིན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༧༌ཆ༌༨ རྩིས་སྙན་ ༤༌༢ ལས་ཟུར་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་གི་གསོག་དངུལ་ལྷག་བསད་སྐོར།
༧༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༡

༧༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༧༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༥ སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་གནང་བར་བྱུང་འཛིན་ས་རགས་སར་མ་
མེད་པ་རྩིས་གཙང་བཟོས་འཕྲོས་སོར་ ༡༠༢,༡༨༥།༠༠ སྐོར་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

དོ་བདག་ནས་བྱུང་འཛིན་མེད་ཁག་དགོན་སེ་དང་སིག་འཛུགས་སོ་སོ་ནས་བྱུང་འཛིན་འབོར་ཁག་ཕུད་མཐའ་མཚམས་གོ་

མགར་ཕུག་བསམ་གཏན་ཆོས་གིང་དང་། གོ་ཚེ་རོགས་དགོན་པ་གིས་ནས་བྱུང་འཛིན་ཡོང་བསད་ཡིན་པས་བྱུང་འཛིན་
འབོར་མཚམས་རྩིས་གཙང་ཆགས་རྒྱུ།
༨༽

བོད་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༨༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༧
༨༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༡༤
མང་རྩིས་

རྩིས་སྙན་

དོན་གནད་སྙིང་བསྡུས།

སྙན་ཐོ་ཨང།

ཨང།

༨༌ཅ༌༡

༡༌༢༌༡

རིན་ཐང་སྐོར་སིག་བངས་མེད་པའི་སྐོར།

༨༌ཅ༌༢

༡༌༢༌༢

བསམ་གཏན་དོན་གྲུབ་ཀི་ས་འདོན་ཡོང་བསད་སྐོར།

༨༌ཅ༌༤

༡༌༢༌༤

ཟློས་གར་འགན་ཟུར་འཇམ་དབངས་ནོར་བུ་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར།

༨༌ཅ༌༥

༡༌༢༌༡༡

གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར།

༨༌ཅ༌༦

༡༌༢༌༡༢

སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར།

༨༌ཅ༌༧

༡༌༢༌༡༦

ངག་དབང་ནས་ཚོགས་ཁང་གཡར་ག་ཡོང་བསད་སྐོར།

༨༌ཅ༌༨

༡༌༢༌༡༨

སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར།

༨༌ཅ༌༩

༡༌༢༌༢༠

ཆུ་གོག་ཐོབ་ཐང་ཚད་གཞིའི་སིག་གཞི་གཏན་འབེབས་སྐོར།

༨༌ཅ༌༡༡

༣༌༥

དགེ་ལས་དང་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀི་གོག་རིན་བསྡུ་ཕོགས་སྐོར།

༨༌ཅ༌༡༢

༤༌༢

རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་འབབ་ལྷག་འཕྲོས་སྐོར།

༨༌ཅ༌༡༣

༤༌༣

གཙང་ཁེའི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ འབུལ་འབབ་སྐོར།

༨༌ཅ༌༡༥

༥༌༡༌༢

ཀོང་པོ་བུ་དོན་འགྲུབ་དང་བསོད་ནམས་ལྷ་མོ་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར།
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༨༌ཅ༌༡༦

༥༌༡༌༣

འབབ་ཁལ་ཕིར་སོག་སྐོར།

༨༌ཅ༌༡༧

༥༌༢༌༠

སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༨༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༣

༨༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༨་ཅ་༣ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༣ ཚོང་བཅོལ་བཞག་ཡུལ་ནས་ཡོང་བསད་རིང་པའི་ཁོངས་ཧུའུ་གྷོ་
(སྦེལ་ཇམ་)ནས་སོར་ ༣,༠༠༠།༠༠ དང་། སྙན་གགས་ཀ་ལོན་སྦུག་ནས་སོར་ ༧,༥༠༠།༠༠ ཨ་རིའི་བསོད་ནམས་ལྷ་མོ་
ནས་སོར་ ༩༦,༨༠༠།༠༠ ཚེ་རིང་དར་རྒྱས་ནས་སོར་ ༢༦,༨༢༠།༠༠ བཅས་དེ་གའི་འགན་ལྷན་ཐེངས་ ༢༩ པའི་ཐག་
གཅོད་གཞིར་བཟུང་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་།

མ་འོངས་པར་ཚོང་བཅོལ་གསར་པའི་

རིགས་ལ་འཐུས་ཤོར་དེ་ལྟར་མི་ཡོང་བ་དམ་དོན་གནང་གལ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ཡོང་བསད་རིང་པའི་ཁོངས་ནས་སྦེལ་ཇི་ཡམ་ཧུའུ་གྷོ་ནས་སོར་ ༣,༠༠༠།༠༠ བྱུང་བས་རྩིས་གཙང་དང་། ཨ་རི་བསོད་
ནམས་ལྷ་མོ་ནས་སོར་ ༩༦,༨༠༠།༠༠ བྱུང་བས་རྩིས་གཙང་། རྩིས་སྙན་ནང་ཀ་སྦུག་སྙན་གགས་ནས་སོར་ ༧,༥༠༠།༠༠
ཡོང་བསད་གསལ་ཡང་ཚོང་བཅོལ་ཞུ་ཡུལ་ངོ་མ་དེ་འཇམ་དཔལ་ཡིན་འདུག་པས་འབེལ་ཡོད་ཟློས་གར་འགན་འཛིན་ཟུར་
པའི་བརྒྱུད་ནས་བདའ་འདེད་ཞུ་མུས་ཡིན་འདུག་པ་དང་།

ཁེ་ན་ཌ་བཅའ་བཞུགས་ཟློས་ཟུར་ཚེ་རིང་དར་རྒྱས་ལ་ཚོང་

བཅོལ་ཞུས་ནས་ཚོང་ཟོག་ཚོང་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་པའི་རིན་འབབ་ཡོང་བསད་སོར་༢༦,༨༢༠།༠༠ཡོད་པ་ནས་སོར་

༤,༤༠༠།༠༠ བྱུང་འཕྲོས་སོར་ ༢༢,༤༢༠།༠༠ ཚོང་ཟོག་ལྷག་ཡོད་པ་མུ་མཐུད་ཚོང་བསྒྱུར་གནང་ཐབས་ཞུ་བཞིན་འདུག་
པ་ལྟར་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༨༌ག༌༢༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༨་ཅ་༡༠ རྩིས་སྙན་ ༣་༡ རང་བཞིན་གིས་བུད་པའི་ཚོགས་མི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སོན་ནས་
སོབ་གེར་དུས་ཀི་འགོ་གོན་བསོམས་སོར་ ༣༨༨,༤༩༢།༠༠ ཕིར་འབུལ་ཞུ་ཐབས་སད་ཁོང་མོའ ་ི དགེ་རན་ནས་སོབ་གསོ་
དང་སགས་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་འདེད་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

བསྟན་འཛིན་ཆོས་སོན་ལ་འགན་ལྷན་གི་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་མུ་མཐུད་མཇུག་འདེད་གནང་མུས་ལྟར་མཇུག་སོང་བ་
དགོས།

༨༌ག༌༣༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༨་ཅ་༡༤ རྩིས་སྙན་ ༥་༡་༡ དེ་གའི་ལས་བེད་དང་ཚོགས་མི་ཟུར་པ། ད་ཡོད་ལས་བེད་བཅས་
ནས་ཡོང་བསད་འཕྲོས་ལྷག་སོར་ ༢༥༠,༡༨༨།༧༡ བདའ་འདེད་ཀིས་རྩིས་གཙང་ངེས་པར་དུ་བཟོ་དགོས།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ད་ཡོད་ལས་བེད་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ནས་སོར་

༡༥,༤༢༡།༠༠

དང་།

བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ནས་སོར་

༢,༧༡༨།༠༠ བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་ནས་སོར་ ༢༧༧།༠༠ བསྟན་འཛིན་ཡོན་ཏན་ནས་སོར་ ༥,༧༧༠།༠༠ བཅས་ཡོང་

བསད་ཡོད་པ་རྣམས་ཟླ་ཕོགས་ནས་གཅོག་འཐེན་ཞུ་མུས་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ་དང་། ཟློས་གར་ཚོགས་མི་ཟུར་པ་ཚེ་
རིང་བོ་གོས་ནས་ཡོང་བསད་སོར་ ༨༢,༣༩༥།༠༠ མགོགས་མྱུར་ཕིར་སོག་གནང་རྒྱུའི་ངོས་བཞེས་གནང་ཡོད་འདུག་པ་
ལྟར་གང་མྱུར་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༩༽

བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང། རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༩༌༌༌༡༡

༩༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༩
༩༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༦

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་སྐབས་ཟུར་ཕོགས་ཞུ་སྤྲོད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༩༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༥ ཆོད་གན་ལས་བེད་བསར་བསྐོ་དུས་འགངས་སོང་བའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༌ཆ༌༤ རྩིས་
སྙན་ ༡༌༢༌༧ དཔེ་མཛོད་ལས་ཟུར་རྣམས་ཀི་ལས་ཤག་ཐོབ་ཐང་སིག་གཞིའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༌ཆ༌༥ རྩིས་སྙན་

༡༌༢༌༨ དཔེ་མཛོད་ལས་ཟུར་ཡེ་ཤེས་བོ་གོས་རིན་པོ་ཆེ་རྩ་དགོངས་ཞུས་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༌ཆ༌༦ རྩིས་སྙན་

༡༌༢༌༩ ཨར་ལས་བོགས་ལེན་པའི་མམ་གན་ཡིག་ལྟར་མ་གནས་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༌ཆ༌༧ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡༌༡
དངུལ་འབོར་སོར་ ༢༠,༠༠༠།༠༠ ལས་བརལ་བ་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་ཀུར་རགས་ཅན་གི་དངུལ་འཛིན་སྤྲོད་དགོས་སྐོར།
༩༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༣

༩༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་པའི་ཁོངས་ཡིག་ཆས་དང་
པར་སྐྲུན་སྐོར་སོར་ ༢,༢༡༢།༠༠ དང་། ཕི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་རྩིས་ཁའི་སྐོར་སོར ༡༠༦,༧༡༡།༠༠ དེ་གའི་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་བརྒྱུད་སིག་མཐུན་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ནང་སོན་རྩིས་བསར་ཞིབ་ཀི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་སྙན་སེང་ཞུས་ཏེ་རྩིས་གཙང་ངེས་
པར་དུ་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་གནས་གསལ་བ་ལྟར་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༌ག༌༢༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩་ཆ་༨ རྩིས་སྙན་ ༣་༣ རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༩་་་༡༠ དང་ ༢༠༡༠་་་༡༡ ལོའ ་ི ནང་སོན་རྩིས་བཀའ་
འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་སོང་ཕོན་ཆེན་བཏང་བའི་ཐད་རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་དང་། དོགས་འདིའི་ལན་འདེབས་བཅས་
སུ་གོ་བུར་གཏོང་དགོས་བྱུང་བ་ལ་ངོས་འཛིན་གིས་སད་ཕིན་བཀའ་འཁོལ་ལས་མི་བརལ་བའི་དོ་སྣང་ཡིད་གཟབ་བ་རྒྱུ་

ཡིན་སྐོར་གསལ་ཡང་སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་བཏང་བ་ནི་སོན་རྩིས་ཀི་འགོ་ལུགས་དང་། འགལ་
ཚབས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་པས་འགན་ལྷན་ནས་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཁིའི་ལས་བེད་བཅས་སུ་འགལ་འཛོལ་ལ་
གཞིགས་པའི་ཐག་གཅོད་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ནང་སོན་རྩིས་བསར་ཞིབ་ཀི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་སྙན་སེང་ཞུས་ཏེ་རྩིས་གཙང་ངེས་
པར་དུ་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་གནས་གསལ་བ་ལྟར་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༌ག༌༣༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩་ཆ་༩ རྩིས་སྙན་ ༥ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡།༠༣།༣༡ བར་རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་འབབ་
སོར་ ༦༥༧,༦༤༡།༠༠ གསལ་བ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་

སུ་འབུལ་དགོས་ཀང་། རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གནང་བའི་རོགས་དངུལ་རྣམས་ཁལ་ཕོགས་སུ་ཁ་
སྒྱུར་མི་ཆོག་པ་སིད་འཛིན་གི་བཀའ་འཁོལ་ཡིག་ཆར་གསལ་པོར་འཁོད་པར་བརེན་བ་ཐབས་མེད་སྐོར་གསལ་འདུག་

ནའང་། དོན་དངོས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཀའ་འཁོལ་ཡིག་ཆའི་ནང་དཔེ་མཛོད་ནས་སོན་རྩིས་འཆཪ་འབུལ་གཞིར་བཟུང་རྒྱ་
གར་གཞུང་གིས་མཁེན་རོགས་མེད་པར་འགོ་གོན་གཏོང་མི་ཆོག་པ་ལས་ཁལ་ཕོགས་སུ་ཁ་སྒྱུར་ཆོག་མིན་གི་གསལ་ཁ་
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གང་ཡང་མི་འདུག་ན།

འབེལ་ཡོད་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་ལམ་སྟོན་དང་འབེལ་འབུལ་འབབ་རྣམས་བསྡུ་བཞེས་གནང་

ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྙན་གསན་མ་ཞུས་པར་འགོ་གོན་ཁ་སྒྱུར་བས་ཚེ་མ་འོངས་པར་རོགས་དངུལ་
གནང་ཕོགས་ཐད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སིད་པའི་སྐོར་ལན་འདེབས་གནང་འདུག་ན། ཅི་སྟེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་

ནས་འགིག་ཐབས་མེད་ཚེ་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་གོས་ཚོགས་ནས་ཆག་ཡང་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད་པ་
ལྟར་གནང་དགོས།

༡༠༽ ནང་སིད་དབུས་བོད་མིའི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ།རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༡༠༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༠
༡༠༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༡༨
མང་རྩིས་

སྙན་ཐོ་ཨང།

རྩིས་སྙན་

དོན་གནད་སྙིང་བསྡུས།

ཨང།

༡༠༌ཆ༌༢

༡༌༢༌༢

ཨ་རིའི་གཟི་ཀམ་པ་ནི་ནང་མ་འཛུགས་སྐོར།

༡༠༌ཆ༌༤

༡༌༢༌༤

ལ་བང་འགོ་ཟུར་མི་འགྱུར་རོ་རེ་ལགས་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར།

༡༠༌ཆ༌༥

༡༌༢༌༦

ཕི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལེན་འཐུས་ཁིམས་མཐུན་བ་ཕོགས་སྐོར།

༡༠༌ཆ༌༦

༡༌༢༌༧

དྲུང་ཆེ་རྣམ་པའི་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་གི་ཨར་ལས་བོགས་ལེན་པ་ངག་དབང་

༡༠༌ཆ༌༧

༡༌༢༌༨

བཀའ་ཤག་ལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་ཆོད་གན་ཐོག་སི་གུན་ཆགས་པའི་སྐོར།

༡༠༌ཆ༌༨

༡༌༢༌༡༠

ཨི་སི་རལ་སོ་ནམ་སོང་བརར་པའི་དངུལ་འབོར་སྤྲོད་ལེན་སྐོར།

༡༠༌ཆ༌༩

༡༌༢༌༡༢

མན་སར་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་ལས་རོགས་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ིན་གའི་ལས་མིར་བསྐོ་

༡༠༌ཆ༌༡༠

༡༌༢༌༡༦

ལས་བེད་པའི་གསོལ་ཕོགས་ནས་འབབ་ཁལ་གཅོག་འཐེན་ཁིམས་མཐུན་བ་ཕོགས་

༡༠༌ཆ༌༡༡

༡༌༢༌༢༠

ཀོ་ལི་གྷལ་བསྟན་འཛིན་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཧུན་སུར་བཟང་པོ་གིས་ཀི་བུ་ལོན་ཡོང་

༡༠༌ཆ༌༡༢

༡༌༢༌༢༡

སིམ་ལའི་ས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་སྐོར།

༡༠༌ཆ༌༡༣

༣༌༢

དགེ་ལེགས་ལ་སྤྲོད་བསད་སྐོར།

གཞག་སྐོར།
སྐོར།

བསད་སྐོར།

སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བ་དང་། བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་བྱུང་སོང་སྐོར་ལས།
ཀ༽ འགོ་གོན་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བ་ཁག

༡༽ ལས་གཞིའི་ལས་བེད་ཀི་ཕོགས་དང་རྒྱུན་གོན་འཕར་སོང་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་མེད་
སྐོར།
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༢༽ ལུགས་བསམ་སྤུ་ཧེང་གོང་སེའི་ས་ཞིང་གུན་གསབ་འཕར་སོང་།
ཟས་འབྲུ་ལས་གཞིར་འཕར་སོང། སིམ་ལ་གཞིས་ཁང་མས་གསོའ ་ི ལས་གཞིར་འཕར་
སོང་།

ཀ་སྦུག་བདེ་དོན་ལས་ཁང་དང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ལ་འཕར་སོང།
སོབ་

དང་གོ་རོགས་ལས་གཞིར་འཕར་སོང་།
བཅས་ཀི་སྐོར།

ཁོར་ཡུག་སྲུང་

བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཀི་ཁང་དོད་འཕར་སོང་

༣༽ ཨོ་རི་ས་སོབ་གྲྭ་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞིའི་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་བཞིའི་འབབ་སྐོར།
༤༽ སིར་བཏང་འཕར་གོན་སྐོར།

༥༽ འཕྲུལ་ཆས་སྤུས་གཟིགས་འཕར་གོན་སྐོར།
ཁ༽ བྱུང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་སྐོར།

༡༽ སྟོན་ེས་དང་ཟས་སོབ་ལས་གཞིའི་འཕར་བྱུང། བཟོ་གཞིས་འཚོ་རེན་ཡར་རྒྱས་
འཕར་བྱུང་བཅས་ཀི་སྐོར།

༢༽ ཟས་བཅུད་ལས་གཞི་དང་མ་ཐག་འཚོ་སྣོན་འཕར་བྱུང་སྐོར།
༡༠༌ཆ༌༡༤

༣་༣

ས་གནས་ཁག་ལ་ལས་གཞིའི་ཆེད་མ་དངུལ་ས་འདོན་ཕིར་སོག་ཡོང་བསད་སྐོར།

༡༠༌ཆ༌༡༥

༣༌༦

གོག་རྒྱུན་བསྒྱུར་ཆས་གསར་འཛུགས་དུས་ཐོག་མ་ཐུབ་པའི་སྐོར།

༡༠༌ཆ༌༡༦

༣༌༧

གཏའ་འཇོག་ཡིག་ཆ་རེད་སོན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར།

༡༠༌ཆ༌༡༧

༣༌༡༠

གངས་སིད་ཁུལ་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་དང་འབེལ་བའི་སོན་གནད།

༣༌༡༠༌༩༌༡ ཀ༽ ཨར་གོན་འཕར་སོང་སྐོར།

༣༌༡༠༌༩༌༢ ཁ༽ ཨར་གོན་ཁག་གི་མཐའ་མའི་ཕོགས་བསོམས་ཐོབ་ཁའི་སྐོར།
༣༌༡༠༌༩༌༤ ག༽ བཀའ་ཤག་གི་ལས་ཁུངས་ནང་གོག་གི་འབེལ་མཐུད་མང་བའི་སྐོར།
༡༠༌ཆ༌༡༨

༥༌༡༌༢

ལྡི་ལི་ཕིར་ཚོང་ཁང་གི་ཡོང་བསད་སྐོར།

༡༠༌ཆ༌༡༩

༥༌༡༌༤

ལ་བང་འགོ་ཟུར་མི་འགྱུར་རོ་རེ་ལགས་ནས་ས་འདོན་ཡོང་བསད་སྐོར།

༡༠༌ཆ༌༢༠

༥༌༡༌༥

ལས་གཞིའི་ཐོག་ནས་ས་འདོན་ཡོང་བསད་སྐོར།

༡༠༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༢
༡༠༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠་ཆ་༡ རྩིས་སྙན ༡་༢་༡ བགེས་ཡོལ་འཇམ་དབངས་དབང་རྒྱལ་དང་བགེས་ཡོལ་སྐུ་
གཤེགས་སིད་སྦུག་འདས་པོའ ་ི བགེས་ཤག་སྐོར་བཅས་ལ་འཁྲུན་ཐག་ཆོད་པའི་མཇུག་གནོན་ད་དུང་ཡང་བྱུང་ཡོད་མི་

འདུག་ན། ནང་སིད་དབུས་ས་གིས་ནས་འགན་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་། བགེས་ཡོལ་བ་
རྒྱལ་མཚན་ཆོས་ལྡན་ལ་ནང་མིའི་ངོ་གངས་ཞིབ་གསལ་མེད་བཞིན་དུ་བཅུ་ཁང་ཞིག་གནང་བའི་གནས་སྟངས་ཀང་ཁ་
གསལ་བྱུང་མི་འདུག་ན་མཇུག་གནོན་དགོས་གལ།
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ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

བགེས་ཡོལ་འཇམ་དབངས་དབང་རྒྱལ་གི་ཁང་པའི་ནང་སོད་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡའི་རྒྱན་ཁོངས་ཐོན་ཡོད་པ་དང་

ཁང་པ་རྩིས་སྤྲོད་མ་བས་ཚེ་ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡར་ཐོན་རྒྱུའི་ (Exit Permit) ཞུ་ཆེད་ནང་སིད་ནས་རྒྱབ་གེར་གནང་ཐབས་
མེད་སྐོར་ཞུས་པས་རིང་མིན་ཕིར་སྤྲོད་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་སོང་དགོས་རྒྱུ།

བགེས་ཡོལ་སིད་སྦུག་འདས་པོའ ་ི བགེས་ཤག་ནང་ཤིང་བཟོ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་དགེ་རན་ཡིན་ཟེར་བ་ི་མ་ཚེ་རིང་ཞུ་

བ་ཞིག་གནས་སོད་བེད་མུས་ཡིན་སྐོར་གསལ་འདུག་པ།

ཁོང་དག་བསེད་བྱུང་རེས་ཁང་པ་རྩིས་སྤྲོད་དང་འབེལ་བའི་

གནས་སྟངས་གཙང་མ་བཟོ་གལ།

བགེས་ཡོལ་རྒྱལ་མཚན་ཆོས་ལྡན་ལགས་ཀི་སྐོར་སྐབས་དེའི་རྒྱབ་ལོངས་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་བྱུང་སོང་བས་གཙང་

སེལ་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་ཞུས།

༡༠༌ག༌༢༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠་ཆ་༣ རྩིས་སྙན ༡༌༢༌༣ ན་གཞོན་རམ་འདེགས་བུ་ལོན་ཡོང་བསད་ཁོངས་མན་སར་ར་
མགིན་རོ་རེའི་ (ཚེ་འདས་) སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་དགོས་གལ་དང་། ཀོ་ལེ་གྷལ་གི་གཞིས་མི་བསྟན་འཛིན་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་
སྐོར་ཟླ་རེ་བཞིན་ཆད་ལྷག་མེད་པར་སོར་ ༣,༠༠༠།༠༠ རེ་ལེན་དགོས་རྒྱུ། ཧུན་སུར་གཞིས་མི་སྦེང་ལོར་གནས་སོད་
བཟང་པོའ ་ི སྐོར་དོ་བདག་རྩད་གཅོད་དང་མཇུག་གནོན་འཐུས་ཤོར་མ་སོང་བ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ནང་སིད་ནས་ཀོ་ལེ་གྷལ་དོན་ལྡན་གིང་གཞིས་གོང་ I (ཨ་ཡི་) ཁང་ཨང་ ༡༦ ནང་སོད་བསྟན་འཛིན་ཚུལ་ཁིམས་ནས་ད་
བར་སོར་༦༡,༠༠༠།༠༠ ཕིར་བསྡུ་ཐུབ་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་འཕྲོས་སོར་ ༡༡,༣༢༡།༠༠ རྩིས་ལོའ ་ི ནང་རྩིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་

ཐབས་ཞུ་བཞིན་འདུག ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གིང་གཞིས་གོང་ B (སྦི་) ཁང་ཨང་ ༢༡ ར་མགིན་གི་བུ་བཟང་པོ་ཕི་རྒྱལ་དུ་
ཡོད་སྐད་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་བེད་བཞིན་པའི་རྩིས་ལོའ ་ི ནང་རྩིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་ཐབས་བ་རྒྱུ་དང་།

༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ནང་བཟང་ཐག་ངན་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསལ་འདུག་པ་ལྟར་མཇུག་སོང་དགོས་རྒྱུ།

དེ་མིན་རྩིས་ལོ་

༡༡༽ མན་སར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༡༡༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༩
༡༡༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༩

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ མམ་འབེལ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ལ་ཡོང་བསད་སྐོར། མང་

རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་རང་མཚམས་ཀིས་འགོ་གོན་བཏང་བའི་སྐོར།
མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༦ སར་ལུད་དང་འབུ་ལུད་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཕོགས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༡༡༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ ལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་དང་འབེལ་བའི་སོན་གནད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༌ཆ༌༥ རྩིས་སྙན་

༣༌༣ སར་ལུད་དང་འབུ་ལུད་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཕོགས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༌ཆ༌༦ རྩིས་སྙན་ ༤༌༡༌༢ ཡོང་བསད་

ཡོང་རེ་བལ་བའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༌ཆ༌༧ རྩིས་སྙན་ ༤༌༡༌༣ ལས་གཞི་གིས་ཐོག་འགོ་གོན་འཕར་སོང་སྐོར།
མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༌ཆ༌༨ རྩིས་སྙན་ ༤༌༢༌༡ ས་འདོན་འཕར་འཐོལ་བྱུང་བའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༌ཆ༌༩ རྩིས་སྙན་
༤༌༢༌༢ ལས་བེད་གསོག་དངུལ་བར་ཁད་ཀི་སྐོར།
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༡༡༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
༡༢༽ རོར་གིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༡༢༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༥
༡༢༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༥

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ རྒྱུན་གོན་འཕར་འཐོལ་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༥

རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༧ འཚོ་སྣོན་སྤྲོད་བསད་སྐོར། མང་
རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༌ཆ༌༥ རྩིས་སྙན་ ༣༌༢ ཛ་དག་མ་དངུལ་ནས་ཁ་དབང་སྤུས་གཟིགས་གནང་བའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༡༢་ཆ་༡ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༡ ནང་སིད་ནས་རྒྱུན་གོན་ཆེད་སྤྲོད་བསད་ཡོད་མེད་སྐོར།
༡༢༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༡༣༽ ས་ཉོན་ཁམས་ཀཿཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང།རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༡༣༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
༡༣༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༢

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༢༌༡ རྒྱུན་གོན་ཡོང་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༣༌ཅ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༢༌༢ སྤྲོད་
བསད་སྐོར།

༡༣༌ག༽ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
༡༤༽ སོན་ཉ་ཆོལ་གསུམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང།རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༡༤༌ཀ༽རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡
༡༤༌ཁ༽རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༡

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༤༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་སྐོར།
༡༤༌ག༽ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༡༥༽ སྦེང་ལོར་ལྷོ་སི་ལས་ཁང། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༡༥༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡
༡༥༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༡

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༥༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༤༌༢ མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་སྐབས་ལམ་སྟོན་དང་ལྟོ་དོད། ཛ་དག་ལས་འགུལ་སེལ་
སྐབས་དངུལ་འབོར་བྱུང་བ། རོ་རིང་བཞེངས་ཆེད་ཞལ་འདེབས་བྱུང་བ་བཅས་ཀི་སྐོར།
༡༥༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༡༦༽ སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང།རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༡༦༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༠
༡༦༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༨

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༦༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ སི་སོད་རླངས་འཁོར་གསར་ོ་ཁལ་འབབ་རྩིས་ཕོགས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་
ཐོ་ ༡༦༌ཅ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ོའ ་ི སྐོར། མང་
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རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༦༌ཅ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༥ རྩིས་འགོ་གསུམ་ཐོག་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་སྐོར། མང་རྩིས་
སྙན་ཐོ་ ༡༦༌ཅ༌༥ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༦ དངུལ་ཁང་ནས་དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་འབབ་ཁལ་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༦༌ཅ༌༦

རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ མ་དངུལ་རྩིས་འགོའ ་ི འོག་དངུལ་འབོར་ཁུར་ཞུ་བཞིན་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༦༌ཅ༌༧ རྩིས་སྙན་

༣༌༣ དངུལ་ཁང་ནས་དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་འབབ་ཁལ་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༦༌ཅ༌༡༠ རྩིས་སྙན་ ༦ རོགས་དངུལ་
བརྒྱ་ཆའི་འབུལ་འབབ་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༦་ཅ་༩ རྩིས་སྙན་ ༤་༢ སྤྲོད་དགོས་ངེས་གཏན་མེད་པ་རྩིས་གཙང་བཟོ་
དགོས་སྐོར།

༡༦༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༢

༡༦༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༦་ཅ་༢ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༢ ལས་བེད་གསོག་དངུལ་བསྡུ་སྤྲོད་ཞུ་ཕོགས་ལམ་སྟོན་ལྟར་མ་
བྱུང་བའི་སྐོར་ལ་སྣང་མེད་དུ་མ་སོང་བར་སིག་མཐུན་ཕག་བསྟར་གནང་སྟེ་རྩིས་གཙང་གང་མགོགས་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༦༌ཅ༌༨ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ དང་འབེལ་བ་ཆགས་པའི་རས་གསོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་བསྟན་
འཛིན་དོན་གྲུབ་ནས་ཡོང་བསད་ཡོད་པའི་གསོག་དངུལ་སྤྲོད་བསད་སོར་ ༣,༧༢༠།༠༠ དང་། བསྟན་འཛིན་ཡར་འཕེལ་ལ་
གསོག་དངུལ་སྤྲོད་བསད་སོར་ ༧,༩༨༠།༠༠ བསོམས་སོར་ ༡༡,༧༠༠།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་ལས། གཞན་
ལས་བེད་ཁག་གཅིག་ལ་གསོག་དངུལ་ཕིར་སྤྲོད་ཟིན་པ་དང་།

ལས་བེད་སིག་མཐུན་རྩ་དགོངས་མ་ཞུས་པའི་རིགས་ཀི་

གསོག་དངུལ་ཁོན་སོར་ ༧༤,༦༤༣།༡༨ ག་བསྒྱུར་ཟིན་སྟེ་རྩིས་གཙང་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས།
༡༦༌ག༌༢༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༦་ཅ་༨ རྩིས་སྙན་

༤་༡་༡ ས་འདོན་ཡོང་བསད་རྩིས་ཁོངས་ཡོང་རེ་བལ་བ་སོར་

༦༣,༤༥༡།༠༠ མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་གིས་རྩིས་གཙང་ངེས་པར་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ཡོང་བསད་ཁོན་སོར་ ༦༣,༤༥༡།༠༠ ནས་སོར་ ༡༠,༤༨༨།༠༠ རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༧ ནང་པདྨའི་ལས་གཞིའི་ཆེད་ས་འདོན་
སོང་བའི་བྱུང་རྩིས་འགོ་གཞན་ལ་རྩིས་ཁུར་ཞུས་ཕོགས་ནོར་འདུག་པའི་རྩིས་བཅོས་ཟིན་པ་དང་།

དེ་འཕྲོས་བསར་ཞིབ་

ཞུས་འབས་རས་གསོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ་ནས་རས་གསོ་ཁང་གི་འཕྲོད་ལས་པ་འཇམ་

དཔལ་རོ་རེ་ལ་ནད་པ་སེན་པ་ཚེ་རིང་གི་སྨན་བཅོས་ཆེད་ས་འདོན་ཕུལ་བ་ཡོང་བསད་སོར་ ༤༠,༠༠༠།༠༠ བདའ་འདེད་
གནང་མུས་ལྟར་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་།

དབུས་ནང་སིད་ནས་པདྨའི་ལས་གཞིའི་ཆེད་ཡོང་བསད་སོར་

༡༢,༩༦༣།༠༠ གསལ་འདུག་པ་གང་མྱུར་རྩིས་གཙང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འཁོད་པ་ལྟར་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༽ སོན་ཉོ་བཀྲ་ཤིས་གིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང།རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༡༧༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༥
༡༧༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༤

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༧༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༦ རྩིས་པ་ཐེངས་དྲུག་འཕོ་འགྱུར་ཕིན་པའི་འཐུས་ཤོར་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་

༡༧༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༧ ས་ཆའི་བདག་དབང་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༧༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༨ ས་འཐུས་ཀི་བཀའ་
འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༧༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ ས་འཐུས་ཀི་བཀའ་འཁོལ་ལས་
བརལ་བའི་བྱུང་སོང་སྐོར།
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༡༧༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༡
༡༧༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༧་ཆ་༥ རྩིས་སྙན ༤་༡ ཡུལ་མི་ཀེམ་ཅཱན་ཏ་ (Khem Chand) ཞེས་པ་ནས་ཡོང་བསད་
སོར་ ༢༠,༠༠༠།༠༠ དང་། མི་མང་ནས་ཡོང་བསད་སོར་ ༩༣༡།༥༠ Saini Auto Electrical Engineering ནས་

ཡོང་དགོས་སོར་ ༧༣༥།༠༠ བཅས་བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦།༡༡།༡༧ འཁོད་ཡོང་བསད་རྩིས་བསུབ་དང་དངུལ་
ལྷག་ག་བསྒྱུར་གི་ལམ་སྟོན་དགོངས་དོན་ཕག་བསྟར་གིས་རྩིས་གཙང་ངེས་པར་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ཡོང་བསད་གཞན་རྣམས་ཕིར་སོག་བྱུང་སྟེ་རྩིས་གཙང་བཟོས་ཟིན་ཡོད་ནའང་། ཡུལ་མི་ཀེམ་ཅཱན་ཏ་ (Khem Chand)

ནས་ཡོང་བསད་སོར་ ༢༠,༠༠༠།༠༠ ཡོད་པ་ནས་ད་བར་སོར་ ༡༥,༠༠༠།༠༠ ཕིར་སོག་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། འཕྲོས་སོར་
༥,༠༠༠།༠༠ གང་མགོགས་གཙང་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱུང་ཡོད་འདུག་པ་ལྟར་མཇུག་སོང་དགོས་རྒྱུ།
༡༨༽

སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༡༨༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡
༡༨༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༡

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༨༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༤༌༢ སྤྲོད་བསད་ལྷག་འཕྲོས་སྐོར།
༡༨༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༡༩༽ ཀུ་ལུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་དང་ཕ་རན་སི་རོགས་ཚོགས།རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༡༩༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༩
༡༩༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༨

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༩༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ རོགས་དངུལ་རིང་པ་བེད་སོད་བ་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༩༌ཆ༌༣

རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ སེར་གོན་གཞུང་རྩིས་སུ་བཏང་བའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༩༌ཆ༌༥ རྩིས་སྙན་ ༥༌༢༌༢ འཛའ་ཐང་བར་

ཁད་ཀི་ལྷག་འཕྲོས་བེད་སོད་བ་ཕོགས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༩༌ཆ༌༦ རྩིས་སྙན་ ༥༌༢༌༣ རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་
སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༩༌ཆ༌༧ རྩིས་སྙན་ ༥༌༢༌༤ ས་ཆ་ཕིར་སོག་གནང་བའི་དངུལ་ཡོང་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་

༡༩༌ཆ༌༨ རྩིས་ ༥༌༢༌༥ རོགས་དངུལ་འཕར་སོང་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༩༌ཆ༌༩ རྩིས་སྙན་ ༢༌༥༌༦ རོགས་ཚོགས་
རོགས་དངུལ་ནས་ས་གནས་འཛིན་སོང་ཆེད་བརྒྱ་ཆ་ ༤ འབབ་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༩་ཆ་༤ རྩིས་སྙན་ ༥་༢་༡
ཚེས་གཅིག་སོལ་མ་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར།

༡༩༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༡

༡༩༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༩་ཆ་༡ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༢ རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ Shri Praveen Thakur མམ་ཕི་ལོ་
༢༠༠༨།༡༢།༠༤ ིན་བཞག་པའི་གན་ཡིག་འབྲུ་དོན་བཞིན་ས་ཆའི་རིན་འབབ་སོར་ ༤༠༠,༠༠༠།༠༠ དང་བིས་གསོ་ཁང་
གསར་རྒྱག་བས་པའི་འབབ་སོར་ ༡༡༥,༠༠༠།༠༠ བཅས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནང་ཆ་ཚང་
བསྡུ་བཞེས་དགོས་འདུག་ཀང་ད་བར་བསྡུ་ཐེངས་གཅིག་ལས་བྱུང་མི་འདུག་པས།

དབུས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་དང་ས་

གནས་གིས་ཀས་ཐུགས་སྣང་ཆེ་བཞེས་ཀིས་གན་ཡིག་གཞིར་བཟུང་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤ ནང་ངེས་པར་རྩིས་གཙང་
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བཟོ་དགོས་པ་དང།

ཅི་སྟེ་གན་ཡིག་གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་ཀི་མེད་ཚེ་ཁིམས་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་མཇུག་

སོང་བ་དགོས་མཐོང།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ཡུལ་མི་ Praveen Thakur ནས་ཡོང་བསད་སོར་ ༥༡༥,༠༠༠།༠༠ ནས་སོར་ ༡༥༠,༠༠༠ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནང་བསྡུས་
ཐུབ་ཡོད་པ་དང་འཕྲོས་སོར་

༣༦༥,༠༠༠།༠༠

ནས་ད་བར་སོར་

༣༠,༠༠༠།༠༠

ཕིར་སོག་ཟིན་འཕྲོས་སོར་

༣༣༥,༠༠༠།༠༠ གན་ཡིག་ལྟར་ལོ་རེས་མའི་ནང་རྩིས་གཙང་བཟོ་ངེས་ཡིན་གསལ་བ་ལྟར་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༢༠༽ ལྡི་ལི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༢༠༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༡
༢༠༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༡༡
མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༠་ཆ་༡

རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༢ གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་རེད་སོན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་

༢༠༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ ལས་དྲུང་ཟུར་པ་བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་ནས་ས་འདོན་ཡོང་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༢༠༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༠༌ཆ༌༤ རྩིས་

སྙན་ ༡༌༢༌༥ བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་དང་ཡོང་འབབ་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༢༠༌ཆ༌༥ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༦ དངུལ་རང་སྟངས་འཛིན་བེད་ཕོགས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༠༌ཆ༌༦ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༧

བྱུང་འཛིན་ཨང་ ༤༢༠༥ སྟོན་རྒྱུ་མེད་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༠༌ཆ༌༧ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༨ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་
མེད་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༠༌ཆ༌༨ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༡ བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ལག་འཁེར་ཁ་པར་བསྐང་ག་སྐོར།

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༠༌ཆ༌༩ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༢ བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བ་དང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་འགོ་གོན་དང་ཡོང་
འབབ་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༠༌ཆ༌༡༠ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ དངུལ་རང་སྟངས་འཛིན་བེད་ཕོགས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༢༠༌ཆ༌༡༡ རྩིས་སྙན་ ༤༌༢ སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༢༠༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།
༢༡༽ སིམ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༢༡༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༧
༢༡༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༧

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༡༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ ས་གནས་སུ་སོན་རྩིས་སྟངས་འཛིན་སིག་གཞི་དགོས་གལ་སྐོར། མང་རྩིས་
སྙན་ཐོ་ ༢༡༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༥ ས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་ཁིམས་མཐུན་དང་བེད་སོད་ཡོང་ཐབས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་

༢༡༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡༌༡ གང་རྩིག་གསར་རྒྱག་དང་སོད་ཁང་མས་གསོའ ་ི བྱུང་འཛིན་དང་གན་ཡིག་སྐོར། མང་རྩིས་
སྙན་ཐོ་ ༢༡༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡༌༢ བཙོག་དོང་གསར་རྒྱག་གན་ཡིག་ལྟར་ཁིམས་མཐུན་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་

༢༡༌ཆ༌༥ རྩིས་སྙན་ ༣༌༢ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༡༌ཆ༌༦ རྩིས་སྙན་ ༤༌༢ སྤྲོད་
བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༡༌ཆ༌༧ རྩིས་སྙན་ ༦༌༡ རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་བཞིའི་འབབ་སྐོར།
༢༡༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
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༢༢༽ ཌལ་ཧོར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡
༢༢༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༤
༢༢༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༤

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༢་ཆ་༡ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༡ གཟུགས་མཐོང་བརན་འཕྲིན་རྐུ་ཤོར་ཁིམས་གཏུག་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༢༢༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་མཁར་དབང་སྤུས་གཟིགས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༢༌ཆ༌༣
རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༢༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༤༌༢ སྤྲོད་
བསད་སྐོར།

༢༢༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
༢༣༽ ཧར་པ་སྤུར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༢༣༌ཀ༽རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༤
༢༣༌ཁ༽རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༤

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༣༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་གསར་རིང་དབེ་འབེད་བཟོ་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་
སྙན་ཐོ་ ༢༣༌ཅ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡༌༣ ཁེ་ར་གོང་སེ་ཨར་ལས་གསར་རྒྱག་འཆར་འགོད་ཀི་ལམ་སྟོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་
ཐོ་ ༢༣༌ཅ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༣༌༢ རྩིས་གསལ་མེད་པའི་ མཁར་དབང་སྤུས་གཟིགས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༣༌ཅ༌༤ རྩིས་
སྙན་ ༣༌༤ བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར།

༢༣༌ག༽ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༢༤༽ སྦེལ་ཀོབ་བདེ་སར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༢༤༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༩
༢༤༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༨

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༤་ཅ་༢ རྩིས་སྙན ༡་༢་༢ ལས་གཞི་ཁག་གིས་ཀི་དངུལ་ལྷག་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་
སྙན་ཐོ་ ༢༤༌ཅ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ སི་དངུལ་ལས་བེད་ཀི་མིང་ཐོག་བཞག་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༤༌ཅ༌༤ རྩིས་

སྙན་ ༡༌༢༌༤ རོགས་དངུལ་རིང་གས་ལྷག་འཕྲོས་བེད་སོད་བ་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༤༌ཅ༌༥ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༥
སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༤༌ཅ༌༦ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ དངུལ་གེར་ཟུར་པ་
ནོར་བུ་ལ་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་ཕོགས་སྤྲད་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༤༌ཅ༌༧ རྩིས་སྙན་ ༣༌༣ དངུལ་ཁང་ནས་

འབབ་ཁལ་ཕིར་སོག་ཞུ་མ་ཐུབ་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༤༌ཅ༌༨ རྩིས་སྙན་ ༤༌༡༌༠ ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་འགོ་གོན་རྩིས་
འགོ་མ་འཕེར་བའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༤༌ཅ༌༩ རྩིས་སྙན་ ༤༌༢༌༠ ཕྲུ་གུའི་འཚོ་སྣོན་འཕར་སྤྲོད་གཙང་བཟོ་དགོས་
སྐོར།

༢༤༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༡

༢༤༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༤་ཅ་༡ རྩིས་སྙན ༡་༢་༡ ཚོང་པ་པདྨ་ཚེ་དབང་ནས་རྩིས་གསལ་དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་
ཡོང་དགོས་པ་སོར་ ༢༠༠,༠༠༠ དོ་བདག་ལ་བདའ་འདེད་ནན་འདོངས་ཀིས་རྩིས་གཙང་ངེས་པར་དུ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
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ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ཚོང་པ་པདྨ་ཚེ་དབང་ནས་འདི་ལོའ ་ི ནང་སོར་ ༣༠,༠༠༠།༠༠ ཕིར་སོག་བས་ཡོད་པ་དང་འཕྲོས་སོར་ ༡༧༠,༠༠༠།༠༠
གཙང་བཟོ་བ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད་སྟབས་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
༢༥༽ ཨོ་རི་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༢༥༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
༢༥༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༢

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༥་ཅ་༡ རྩིས་སྙན ༡་༢་༡ དུས་བཀག་བསེད་བཅོལ་སེད་འབབ་ཁལ་ཡོང་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་
ཐོ་ ༢༥༌ཅ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ སར་ལུད་དང་འབུ་ལུད་མཐུན་འགྱུར་ནང་སིད་ཀི་ལམ་སྟོན་ལྟར་མ་གནས་པའི་སྐོར།
༢༥༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༢༦༽ ཀོ་ལི་གྷལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༢༦༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༣
༢༦༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༣

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༦༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ གཅིག་ཕན་གཅིག་གོགས་ཚོགས་པའི་རྩིས་ཁ་དེང་དུས་དང་མཐུན་པ་བཟོ་
དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༦༌ཅ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༣༌༤༌༠ སར་ལུད་དང་འབུ་ལུད་མཐུན་འགྱུར་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༢༦༌ཅ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༣༌༥༌༠ ཡོང་འབབ་ཁལ་གཅོག་ཆ་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།
༢༦༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༢༧༽ བསུ་ན་མདའ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༢༧༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
༢༧༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༢

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༧༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༢༌༣ ས་འགོ་ཟུར་པའི་གོག་རིན་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༢༧༌ཅ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ དངུལ་གེར་དང་རྩིས་པ་གཅིག་ལོགས་མ་འོས་པའི་སྐོར།
༢༧༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༢༨༽ ཧུན་སུར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༢༨༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༤
༢༨༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༣

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༨༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་འབབ་ལྷག་བསད་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་དགོས་
སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༨༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༥ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་
སྙན་ཐོ་ ༢༨༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༣༌༣ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར།
༢༨༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༡

༢༨༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༨་ཆ་༢ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༣ རྒྱ་གར་བ་ཝི་ཇན་དྷར་ལ་ི་གོག་ཆུ་འདེན་འཕྲུལ་འཁོར་གསར་

འཛུགས་ཆེད་སོར་ ༣༨༥,༠༠༠།༠༠ ས་འདོན་སོང་བར་ཁིམས་ཐོག་གི་ལས་རིམ་མུ་མཐུད་འགོ་བཞིན་ཡོད་འདུག་པ་ལྟར་
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མཇུག་སོང་ནན་འདོངས་དགོས་པ་དང་། སྐབས་དེའི་འབེལ་ཆགས་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་གིས་འགན་འཁུར་ཚུལ་མཐུན་
མ་བྱུང་བ་ལ་བསྟུན་པའི་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

རྒྱ་གར་བ་ཝི་ཇན་དྷར་དང་འབེལ་བའི་ཁིམས་གཏུགས་སྐོར་ནང་སིད་འཛིན་སོང་ཚན་པ་ནས་ཞིབ་འཇུག་ལས་རིམ་འགོ་
མུས་ལ་སྙན་ཐོ་འབོར་མཚམས་བཀའ་ཤག་ནས་ཐག་གཅོད་ལམ་སྟོན་ཕེབས་ངེས་གསལ་བ་ལྟར་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
༢༩༽ བདེ་སིད་གིང་བཟོ་གྲྭ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༩༌༌༌༡༡

༢༩༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༧
༢༩༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༥

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༩༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ཡུན་ཚད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༢༩༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡༌༡ ཟུར་རྩིས་ཁོངས་སྦིལ་འཛིན་ཁག་ ༢༢ འགོ་གོན་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུའི་སྐོར། མང་

རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༩༌ཆ༌༥ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡༌༣ བཀའ་ཤག་གི་སིད་བྱུས་དང་འགལ་བའི་ལོག་རྔན་སྤྲད་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་
ཐོ་ ༢༩་ཆ་༦ རྩིས་སྙན་ ༣་༣ ཚོང་ཁང་དབར་གི་བར་ཁད་རྩིས་གཙང་བཟོས་འཕྲོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༩༌ཆ༌༧
རྩིས་སྙན་ ༣༌༤ བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་འགོ་གོན་སྐོར།

༢༩༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༢

༢༩༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༩་ཆ་༡ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༢ རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༦་་་༠༧ ནང་སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་
བའི་སོར་ ༡,༤༠༥།༠༠ དང་། ༢༠༠༧་་་༠༨ ནང་སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་སོར་ ༦,༢༤༩།༠༠ བཏང་བ་

བཅས་ནི་སོན་རྩིས་ཀི་ལམ་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པས་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞིགས་པའི་ཕག་བསྟར་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། ད་
སྐབས་རྩིས་སྙན་དུ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ལྟར་ལག་བསྟར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་འདུག་ཀང་དངུལ་རྩིས་སྟངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་ད་
དུང་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་མི་འདུག་ན་ལག་བསྟར་ཁེལ་ངེས་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༥ ནས་བཟུང་བདེ་གིང་བཟོ་ལས་ཀི་དངུལ་རྩིས་སིག་གཞི་གསར་བཟོས་ཀིས་གཏན་འབེབས་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་
བ་ལྟར་མཇུག་སོང་དགོས་རྒྱུ།

༢༩༌ག༌༢༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༢༩་ཆ་༣ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༥ ཚོང་པ་རིང་པ་མིག་དམར་ཆོས་སོན་ནས་ཟོག་ཆད་ཡོང་བསད་
ཁོན་སོར་ ༢༩༢,༢༦༤།༥༨ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ནན་འདོངས་ཀིས་གང་མགོགས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

དབུས་ས་གིས་ནས་ཚོང་པ་རིང་པ་མིག་དམར་ཆོས་སོན་ལ་ཐེངས་མང་འབེལ་གཏུག་ཞུས་ཀང་དོན་ཕན་སོན་མེད་པ་དང་།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༤ ིན་དབུས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གིང་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་བོ་བཟང་དོན་གྲུབ་ལ་ཕག་བིས་གནང་འདུག སར་ཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༦ ིན་ email བརྒྱུད་
བདའ་འདེད་མཐའ་མའི་ངོ་བཤུས་དང་ཡི་གེ་ཕུལ་བ་ལ་འབེལ་ཡོད་ནས་འབོར་ལན་ཙམ་ལས་དངུལ་འབོར་རྣམས་གཙང་
བཟོ་ཞུ་ཕོགས་གང་ཡང་གསལ་མི་འདུག་ན་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༣༠༽ སང་ཏོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡
༣༠༌ཀ༽རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡
༣༠༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༡

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༠༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་ལྷག་འཕྲོས་སྐོར།
༣༠༌ག༽ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༣༡༽ ཤིས་ལོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༣༡༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
༣༡༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༢

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༡༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ ས་གནས་སུ་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་མཇུག་སོང་
སྐོར།

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༡༌ཅ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༣༌༢༌༠ དབུས་ནང་སིད་ལ་སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༣༡༌ག༽ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༣༢༽ འབུམ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༣༢༌ཀ༽རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡
༣༢༌ཁ༽རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༡

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༢༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༡༌༡ ར་དབང་བཀྲ་ཤིས་ལོངས་མན་ྤུ ཤི་སོབ་གྲྭར་སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༣༢༌ག༽ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༣༣༽ སོན་ཌོ་བཀྲ་ཤིས་གིང་བཟོ་གྲྭ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༣༣༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡
༣༣༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༠

༣༣༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༡

༣༣༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༣་ཆ་༡ རྩིས་སྙན་ ༢་༡ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡།༠༣།༣༡ ིན་རྩིས་གསལ་ཡོང་བསད་སོར་
༡༦༦,༥༠༠།༠༠

ཡོད་པ་ལས་རྩིས་གཙང་ཟིན་འཕྲོས་རྣམས་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་བས་ཏེ་དུས་

འགངས་སུ་མ་སོང་བར་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

སོན་ཌོ་བཀྲ་ཤིས་གིང་གི་བཟོ་གྲྭ་དེ་བཞིན་ ༡༩༩༩ ལོར་སོ་བརྒྱབས་ཟིན་པ་དང་ད་ལྟའི་ཆར་བཟོ་གྲྭའི་ཡོ་ཆས་་ᨵ᪄་ཀི་
བུད་མེད་ལྔས་བེད་སོད་བེད་བཞིན་ཡིན་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་བཞིན་འདུག་པས།

དེ་སྐབས་ཀི་བཟོ་གྲྭའི་ཟོག་ལྷག་

འབབ་ཀི་དངུལ་འབོར་སོར་ ༡༥༠,༠༠༠།༠༠ ད་ལྟའི་རྩིས་ནང་ཡོང་བསད་གསལ་ཡོད་ནའང་བཟོ་གྲྭ་སོ་བརྒྱབས་ཟིན་པས་
འགན་འཁེར་མཁན་སུ་ཡང་མེད་པའི་གནས་སྟངས་འོག་ལྷག་འདུག་པ་དང་། འཕྲོས་སོར་ ༡༦,༥༠༠།༠༠ ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁང་ནས་ཡོང་བསད་གསལ་བ་གིས་ཀའི་ཐོག་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ་རྩིས་གཙང་
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བཟོ་ཕོགས་ཀི་ཐབས་ལམ་ཞིག་བསྟན་ན་མ་གཏོགས་གཞན་བ་ཐབས་བལ་བའི་གནས་སྟངས་སུ་གྱུར་འདུག་ན་དེ་དོན་
གནང་ཕོགས་དགོས་གལ།
རྩིས་གཙང་ཟིན་པ།

༣༤༽ བདེ་སིད་གིང་འཐུང་ཆུའི་ལས་གཞི། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༣༥༽ ལྡེ་ར་ལྡུན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༣༥༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༥
༣༥༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༥

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༥༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ བདེ་གིང་གཞིས་གསར་འཛུགས་བསྐྲུན་གནང་འཆར་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་
ཐོ་ ༣༥༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༥་ཆ་༣
རྩིས་སྙན་༡་༢་༤

ས་འགོ་ཟུར་པ་ཇིང་གིར་དཔོན་ནས་ཡོང་བསད་དང་ཁ་པར་འགོ་གོན་སི་སེར་ཁ་གསལ་མེད་པའི་སྐོར།

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༥་ཆ་༤ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༥ རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༥༌ཆ༌༥ རྩིས་
སྙན་ ༡༌༢༌༦ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་བྱུང་འབབ་སྐོར།

༣༥༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
༣༦༽ ས་ཉོན་ཁམས་ཀཿཐོག་བཟོ་གྲྭ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༩༌༌༌༡༡

༣༦༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༨
༣༦༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༧

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༦་ཆ་༡ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༢ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༣༦་ཆ་༢ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༣ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༦་ཆ་༣ རྩིས་
སྙན་ ༡་༢་༤ ལས་གཞི་ཆོད་གན་ལྟར་ལག་བསྟར་དང་སྟངས་འཛིན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༦༌ཆ༌༤ རྩིས་

སྙན་ ༡༌༢༌༥ དངུལ་ཁང་ནས་འབབ་ཁལ་ཁིམས་མཐུན་ལྟར་དུས་ཐོག་བསྐང་མེད་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༦་ཆ་༥
རྩིས་སྙན ༣་༢ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༦་ཆ་༦ རྩིས་སྙན་ ༣་༤

རྩིས་གསལ་ཟོག་ལྷག་མ་གནས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༦་ཆ་༨ རྩིས་སྙན་ ༦་༡ རོགས་དངུལ་
བརྒྱ་ཆའི་འབབ་འབུལ་བསད་སྐོར།

༣༦༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༡
༣༦༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༦་ཆ་༧ རྩིས་སྙན་ ༤་༡་༢ ཡུལ་མི་དྷ་ཡ་རམ་ནས་ཡོང་བསད་སོར་ ༧༠༠,༠༠༠།༠༠
ཐད་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཀིས་ས་ཆ་མིང་བསྒྱུར་དང་འབེལ་རྩིས་གཙང་ཡོང་
རེ་གནང་བཞིན་ཡོད་འདུག་པ་ལྟར་མཇུག་གནོན་དགོས་རྒྱུ།
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ཡུལ་མི་དྷ་ཡ་རམ་ནས་ས་ཆ་སྤུས་གཟིགས་ཀིས་ས་ཆ་མིང་བསྒྱུར་མ་བས་གོང་དངུལ་སོར་ ༧༠༠,༠༠༠།༠༠ སྤྲད་ཡོད་
ནའང་ད་བར་ས་ཆ་མིང་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་འོག་དབུས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ལྡི་ལི་དོན་ཁང་ནས་
ཐབས་ཤེས་གནང་མུས་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་རྒྱུ།
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༣༧༽ ལ་དྭགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡
༣༧༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༦
༣༧༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༡༢
མང་རྩིས་

རྩིས་སྙན་

སྙན་ཐོ་ཨང།

ཨང།

དོན་གནད་སྙིང་བསྡུས།

༣༧༌ཆ༌༡

༡༌༢༌༡

ཀརྨ་བསོད་ནམས་ནས་ཡོང་བསད་རྩིས་གཙང་བཟོ་ཕོགས་སྐོར།

༣༧༌ཆ༌༢

༡༌༢༌༣

སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་སྐོར།

༣༧༌ཆ༌༤

༡༌༢༌༥

སྣུམ་འཁོར་གིསྣུམ་རིན་སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་སྐོར།

༣༧༌ཆ༌༥

༡༌༢༌༦

ལ་དྭགས་སེ་བང་ས་འགོ་ཟུར་པ་ཇིང་གིར་དཔོན་དག་འདུལ་ནས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་

༣༧༌ཆ༌༦

༡༌༢༌༨

སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་བསྟན་འཛིན་རིག་ལྡན་ནས་ Pen Drive ཕིར་བཞེས་དགོས་སྐོར།

༣༧༌ཆ༌༧

༡༌༢༌༩

ལས་དྲུང་ཟུར་པ་མེ་རུ་སབས་ཀི་སྨན་དོད་སྐོར།

༣༧༌ཆ༌༩

༡༌༢༌༡༢

ས་འཐུས་ཀི་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་རྩིས་གཙང་ཟིན་འཕྲོས་སྐོར།

༣༧༌ཆ༌༡༠

༣༌༡༌༡

ཕི་རྒྱལ་སེར་དང་རོགས་ཚོགས་ནས་ཛ་དག་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་བྱུང་སྐབས་

༣༧༌ཆ༌༡༡

༣༌༡༌༢

སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར།

༣༧༌ཆ༌༡༢

༣༌༢

སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར།

༣༧༌ཆ༌༡༣

༣༌༣

ལས་དོད་དང་ཚོགས་དོད་ཀི་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་སྐོར།

༣༧༌ཆ༌༡༥

༥

རོགས་དངུལ་ཐད་འབོར་གི་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་དགོས་

འགོ་གོན་སྐོར།

རོགས་དངུལ་ཐད་ཀར་བངས་པའི་སྐོར།

སྐོར།

༣༧༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༤

༣༧༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༧་ཆ་༣ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༤ བང་ཐང་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་རྩྭ་ཆག་མཁོ་སྒྲུབ་བས་པའི་འབབ་
དོ་བདག་ནས་བསྡུ་བཞེས་དགོས་པའི་དངུལ་ལྷག་ཕྲན་བུ་ཡོད་འདུག་པ་ནི་དུས་འགངས་མ་སོང་བར་རྩིས་གཙང་བཟོ་
དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

དངུལ་ལྷག་ཕྲན་བུ་འདི་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༨ བང་ཐང་འབོག་པ་ (TR Jangthang Nomads) ཁག་གཅིག་ལ་སོར་

༨,༡༧༨།༠༠ རྩྭ་ཆག་མཁོ་སྒྲུབ་ཆེད་ས་འདོན་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག་ཀང་གང་ཟག་རེ་རེའི་མིང་དང་དངུལ་འབོར་འཁོད་
མི་འདུག་པས་ལོ་མང་ཕིན་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ཏེ་ནང་སིད་ལ་གོ་བསྡུར་གིས་ལུགས་མཐུན་རྩིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།
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༣༧༌ག༌༢༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༧་ཆ་༨ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༡༡ གསོལ་ཕོགས་འཕར་འཐོལ་ཕིར་བསྡུ་དང་འཕཪ་སྤྲོད་དགོས་
སྐོར་ཐད་རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ནང་། རྒྱུ་མཚན་མང་བགངས་ཀིས་གོང་རིམ་ལ་ཐུགས་ཞིབ་དང་དགོངས་བཞེས་གང་ཐུབ་
ཡོང་བའི་སབས་འཇུག་ཞུས་འདུག་ཀང་།

ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་དངུལ་འབབ་ཕིར་བསྡུ་དགོས་སྐོར་གི་བཀའ་ཡིག་

ཐེངས་གིས་བཏང་འདུག་པ་ལྟར། ཕར་སྤྲོད་ཚུར་ལེན་ཇི་དགོས་ཚུལ་མཐུན་གནང་སྟེ་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ལ་དྭགས་ལྷོ་བང་གཞིས་སི་ལས་ཁང་གིས་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ལ་ཕོགས་འཕར་སོར་

༢༤,༡༠༠།༠༠

ཕུལ་བ་ནས་སོར་

༡༥,༠༠༠།༠༠ ཕིར་བསྡུ་ཟིན་འཕྲོས་སོར་ ༩,༡༠༠།༠༠ ལྷག་ཡོད་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕོགས་འཕར་སོར་
༡༦,༡༣༢།༠༠ ཕུལ་བ་ནས་སོར་ ༥,༠༠༠།༠༠ ཕིར་བསྡུ་ཟིན་འཕྲོས་སོར་ ༡༡,༡༣༢།༠༠ ལྷག་ཡོད་པ་གིས་ཀ་འདི་ལོའ ་ི
ནང་རྩིས་གཙང་བཟོ་འཆར་ཡོད་འདུག་པ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༣༧༌ག༌༣༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༧་ཆ་༡༤ རྩིས་སྙན་ ༤་༡ ས་འདོན་ཡོང་བསད་དང་ཡོང་བསད་གཞན་ཁོངས་བརྒྱ་ཤོག་
བརྒྱད་པའི་ནོར་བུ་དར་རྒྱས་དང་། བང་ཐང་ས་གནས་ཁག གཞིས་ཀེམ་ ༩ པའི་ཚེ་རིང་དབང་མོ་བཅས་ནས་ཡོང་བསད་
རྣམས་ཡིག་ཐོག་བདའ་འདེད་ནན་འདོངས་བས་ཏེ་ངེས་པར་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་།

མིང་ཆུང་རོ་རེ་ནས་ཡོང་

བསད་སོར་ ༡༨,༦༠༠ ཐད། མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་གསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་སྙན་ཐོའ ་ི དགོངས་དོན་ལྟར་
རྩིས་གཙང་འཁྲུན་ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་གནང་དགོས།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

བརྒྱ་ཤོག་བརྒྱད་པའི་ནོར་བུ་དར་རྒྱས་ནས་ཡོང་བསད་སོར་ ༥,༢༢༦།༨༨ དང་། བརྒྱ་ཤོག་དགུ་པའི་ཚེ་རིང་དབང་མོ་ནས་
ཡོང་བསད་སོར་ ༨,༡༧༨།༠༠ གཞིས་མི་མིང་ཆུང་རོ་རེ་ནས་ཡོང་བསད་སོར་ ༡༨,༦༠༠།༠༠ བཅས་ཀི་སྐོར་ལ་དྭགས་
གཞིས་སི་ལས་ཁུངས་ནས་ནོར་བུ་དར་རྒྱས་དང་ཚེ་རིང་དབང་མོ་གིས་སོ་སོར་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་དངུལ་ཕིར་སོག་མ་
བས་ཚེ་སི་རྒྱུ་སེར་ཟོས་ཀི་ཁབ་བསགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཡིག་ཆུང་བཏང་འདུག་ནའང་ད་བར་གསལ་བསགས་གནང་

མེད་པ་དང་། མིང་ཆུང་རོ་རེ་ནས་ཁོ་རང་གི་གནད་དོན་དེ་མི་མང་འཛོམས་སར་ནང་སིད་དྲུང་འཕར་ནས་རྒྱ་ཁབ་བས་རེན་
སྒྲུབ་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་མིན་སྐོར། ལ་སིར་ཡིག་ཆུང་བཏང་ཡོད་འདུག་སྟབས་དེ་ལ་དཔག་པའི་ཐག་གཅོད་ངེས་པར་གནང་
དགོས།

༣༧༌ག༌༤༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༧་ཆ་༡༦ རྩིས་སྙན་ ༧་༢་༡ ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་ཁོར་ཡུག་སེ་ཚན་སོ་བརྒྱབས་ཏེ་ནང་
སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་འབེལ་ལྟར་ཁ་དབང་ཡོངས་རོགས་མམ་འབེལ་ལ་རྩིས་སྤྲོད་གནང་སྐབས་ལས་འཆར་དགོས་
མཁོའ ་ི རྒྱུ་ཆ་འཕྲོས་ལྷག་མ་གནས་སོར་

༡༢,༩༡༠།༠༠

སྐོར་གར་བས་གར་ཡོད་ཀི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་སུ་ལའང་

བཤད་རྒྱུ་མེད་པར་རྩད་ཞིབ་སྐབས་ཇོ་བོར་ཞལ་གསེར་སོན་དུས་ང་ཡིན་ཁོ་ཡིན་དང་།

ལྷ་ཁང་དི་མས་བརྒྱངས་དུས་ང་

མིན་ཁོ་མིན་གི་དཔེ་ལྟར་མ་སོང་བར་ཞིབ་འཇུག་བས་ཏེ་འཁྲུན་ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ཁོར་ཡུག་སེ་ཚན་སོ་བརྒྱབས་རེས་འགན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་ནས་མཁར་དབང་ཡོངས་རོགས་མམ་འབེལ་ལ་རྩིས་
འབུལ་ཞུས་ཡོད་སྐོར་གསལ་ཡང་སུ་ལ་རྩིས་སྤྲོད་ཞུས་ཡོད་མེད་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་སུ་ལའང་ཆ་རྒྱུས་མེད་པ་དང་། ད་

ལྟའི་ཆར་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་གར་ཡོད་རྩད་གཅོད་ཐུབ་མི་འདུག་པའི་གནས་སྟངས་རང་འཇགས་སུ་ལྷག་འདུག ལས་འཆར་
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གི་དགོས་མཁོའ ་ི རྒྱུ་ཆ་འཕྲོས་ལྷག་སོ་ཁང་གི་སོ་དང་། ལགས་སོམ། ལགས་སྦུག་བཅས་ཡིན་འདུག་པ་ལོ་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་
ལྷག་ཕིན་འདུག་པས་དེ་དོན་དབུས་ས་གིས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་སྟེ་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༣༨༽ སྦན་ར་ར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༣༨༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༧
༣༨༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༧

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༨༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ བྱུང་འཛིན་མེད་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༨༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ བུ་
བཅོལ་ཁང་གསར་རྒྱག་སྐབས་བོགས་གའི་འབབ་ཁལ་གཅོག་འཐེན་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༨༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་

༡༌༢༌༣ ལག་དངུལ་ར་ཚད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༨༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༣༌༢ ལག་དངུལ་ར་ཚད་སྐོར། མང་རྩིས་
སྙན་ཐོ་ ༣༨༌ཆ༌༥ རྩིས་སྙན་ ༣༌༤ རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་ལྷག་འཕྲོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༨༌ཆ༌༦ རྩིས་

སྙན་ ༤༌༡༌༠ འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༨༌ཆ༌༧ རྩིས་སྙན་ ༤༌༢༌༠ ལས་བེད་ཟུར་པ་
བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་དང་ཚེ་དབང་དཔལ་སོན་གིས་ཀི་གསོག་དངུལ་སྐོར།

༣༨༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༣༩༽ ཀ་སྦུག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༣༩༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༩
༣༩༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༩

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༩༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ ཀ་སྦུག་གཏན་སོབ་ཀི་སོབ་ཕྲུག་ཟས་བཅུད་ཆེད་འགོ་གོན་བྱུང་འཛིན་མེད་
སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༩༌ཅ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༧༌༡ ས་ཆའི་མིང་བསྒྱུར་ཁིམས་མཐུན་ལྟར་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་
ཐོ་ ༣༩༌ཅ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༧༌༣༌༤ ཨར་ལས་ཚར་རིམ་བཞིན་དངུལ་སྤྲོད་ཕོགས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༩༌ཅ༌༤

རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ རྩིས་པ་དང་དངུལ་གེར་གཅིག་ལོགས་མ་འགིགས་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༩༌ཅ༌༥ རྩིས་སྙན་
༣༌༣ རས་གསོ་ཁང་གི་ཨར་པོའ ་ི ལས་གཞི་འཕྲོས་ལྷག་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༩༌ཅ༌༦ རྩིས་སྙན་ ༣༌༤ ཛ་དག་མ་

དངུལ་ནས་འགོ་གོན་བཏང་བ་མ་འགིགས་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༩༌ཅ༌༧ རྩིས་སྙན་ ༣༌༥ དངུལ་འབོར་སོར་
༢༠,༠༠༠།༠༠ ལས་བརལ་བར་དངུལ་རང་སྤྲད་མི་ཆོག་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༣༩༌ཅ༌༨ རྩིས་སྙན་ ༣༌༦ མ་ཎི་ལྷ་
ཁང་གསར་རྒྱག་སྐབས་བོགས་གཏོང་དང་མཁོ་སྒྲུབ་གིས་ལ་རིན་ཚད་འགན་ཤོག་མེད་པ་ལ་སོགས་ཀི་སྐོར། མང་རྩིས་
སྙན་ཐོ་ ༣༩༌ཅ༌༩ རྩིས་སྙན་ ༣༌༧ དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གི་སེད་འབབ་འབབ་ཁལ་ཕིར་བཞེས་དགོས་པའི་སྐོར།
༣༩༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༤༠༽ མོན་གྷོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༤༠༌ཀ༽རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༧
༤༠༌ཁ༽རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༧

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༠༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ སེ་ལྡན་ཞིང་པ་རྣམས་ལ་སར་ལུད་དང་འབུ་ལུད་མཐུན་འགྱུར་སར་ཕོགས་
སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༠༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ བོགས་ལེན་པ་སུ་ནིལ་ཨི་ནམ་ལྡར་ལ་སྤྲོད་བསད་དང་འབབ་ཁལ་

གཅོག་འཐེན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༠༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༥ གཏའ་འཇོག་ཡིག་ཆ་མིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའི་སྐོར།
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མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༠༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༣༌༣ རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་བཏང་བའི་སྐོར། མང་
རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༠༌ཆ༌༥ རྩིས་སྙན་ ༣༌༤ སེ་ལྡན་ཞིང་པ་རྣམས་ལ་སར་ལུད་དང་འབུ་ལུད་མཐུན་འགྱུར་སར་ཕོགས་སྐོར།

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༠༌ཆ༌༦ རྩིས་སྙན་ ༤༌༡༌༣ ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་ཡོང་བསད་འཕྲོས་ལྷག་ཡོང་རེ་བལ་བ་ཡིན་མིན་
སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༠༌ཆ༌༧ རྩིས་སྙན་ ༤༌༢༌༡ སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༤༠༌ག༽ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༤༡༽ ཧུན་སུར་མམ་འབེལ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༩༌༌༌༡༡

༤༡༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༥
༤༡༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༣

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༡༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༣༌༣ གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་མེད་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༤༡༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༣༌༤ བསྒྱུར་དཀའི་ཁ་དབང་མ་གནས་རྩིས་ཁུར་ཞུ་ཕོགས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༡༌ཆ༌༥ རྩིས་
སྙན་ ༦ གཙང་ཁེའི་བརྒྱ་ཆ་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ལྷག་བསད་ཡོད་མེད་སྐོར།
༤༡༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༢

༤༡༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༡་ཆ་༡ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༡ གཏའ་འཇོག་གི་བྱུང་འཛིན་མིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པ་ཁོན་
སོར་ ༦༣,༨༨༨།༠༠ སྐོར་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སུ་ངོ་བཅར་གིས་གཏའ་འཇོག་མ་དངུལ་གི་བྱུང་འཛིན་ངོ་བཤུས་སམ་
ངོས་སོར་ངེས་པར་དུ་རག་ཐབས་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

བྱུང་འཛིན་སྟོན་རྒྱུ་མེད་པའི་གཏའ་འཇོག་ཁག་གི་འགེལ་བཤད་འབོར་ཡོད་ནའང་དེའི་ནང་ནས་བྱུང་འཛིན་བཙལ་ཀང་རེད་
རྒྱུ་མེད་པའི་གཏའ་འཇོག་ཁག་ལ་འགན་ལྷན་ནས་ཐག་གཅོད་ཅིག་ངེས་པར་དགོས་ངེས་ཀང་ད་བར་འཁྲུན་ཐག་ཆོད་པའི་
ལན་གསལ་བྱུང་མེད་སྟབས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༤༡༌ག༌༢༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༡་ཆ་༢ རྩིས་སྙན་ ༣་༢ ཟོག་ལྷག་མ་གནས་རྩིས་ཁུར་ཞུ་ཕོགས་ནོར་བར་བརེན་སོར་
༤༦,༠༩༡།༩༩ འབབ་ཀི་གཙང་ཁེ་འཕར་མ་ཆགས་པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢།༠༩ པའི་ནང་རྩིས་བཅོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསལ་བ་
བཞིན་ལག་བསྟར་ཟིན་ཡོད་ཚོད་ལ་ཅི་སྟེ་རྩིས་བཅོས་ཟིན་མེད་ཚེ་ལག་ལེན་དོན་འཁེལ་གིས་རྩིས་གཙང་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

༢༠༡༣ ལོའ ་ི རྩིས་ཞིབ་སྐབས་རྩིས་བཅོས་ཀིས་རྩིས་གཙང་ཟིན་ཡོད་གསལ་བ་ལྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཐོ་འབོར་འཕྲལ་རྩིས་
གཙང་ཟིན་ཡོད་མེད་བལྟ་རྒྱུ།

༤༢༽ སྦིར་བོད་ཚོགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༤༢༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡
༤༢༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༡

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༢༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ ལས་བེད་བོ་བཟང་སོལ་མས་ལས་བེད་ཀི་བང་དོར་སིག་གཞི་དང་འགལ་
བའི་སྐོར།

༤༢༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
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༤༣༽ ར་ཝང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡
༤༣༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༨
༤༣༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༧

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༣༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༣་ཆ་༢ རྩིས་
སྙན་ ༡་༢་༣་༤ སྨན་ཁང་གསར་རྒྱག་ཨར་གོན་འཕར་སོང་ཚབ་འཇལ་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༣༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་
༡༌༢༌༥ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༣༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༢ རོགས་

ཚོགས་ཀི་རོགས་དངུལ་སྤྲོད་བསད་ལྷག་འཕྲོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༣༌ཆ༌༦ རྩིས་སྙན་ ༣༌༦ ས་འདོན་ཡོང་བསད་

གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༣༌ཆ༌༧ རྩིས་སྙན་ ༤༌༡༌༡ ས་འགོ་ཟུར་པ་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་ནས་ཡོང་
བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༣༌ཆ༌༨ རྩིས་སྙན་ ༤༌༢༌༡ གཞིས་ལས་ཁང་གི་སྤྲོད་བསད་ལྷག་འཕྲོས་སྐོར།
༤༣༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༡

༤༣༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༣་ཆ་༥ རྩིས་སྙན ༣་༣ བེད་མེད་དུ་ལུས་པའི་མཁར་དབང་ཁག་ད་དུང་ཡང་གཙང་བཟོ་
ཟིན་མི་འདུག་ན། ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

དབུས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཟོག་ལྷག་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར་ཡིག་ངག་གིས་ཐོག་ནས་ས་འགོ་ལ་ཞུས་ཡོད་འདུག་
ཀང་ལས་གཞི་མང་དག་འགོ་བཞིན་པའི་ཁོམ་མིན་དབང་གིས་ད་བར་གཙང་བཟོ་བྱུང་མེད་པ་གང་མགོགས་བ་རྒྱུ་ཡིན་
གསལ་བ་ལྟར་ནར་འགངས་མ་སོང་བར་གཙང་བཟོ་དགོས་གལ།

༤༤༽ ར་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༤༤༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༣
༤༤༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༣

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༤༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ ས་ཆའི་བདག་དབང་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༤༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣
ས་འཐུས་ཚོགས་མིའི་ལས་དོད་འབབ་འབུལ་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༤༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༣༌༢ ཚོང་ཁང་ལང་
ཁུའི་ཆུ་རིན་རྩིས་ཆད་དང་འབེལ་བའི་སྐོར།

༤༤༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༤༥༽ སྦིར་ནང་ཆེན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༤༥༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༩
༤༥༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༩

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༥༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་

༤༥༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༦ ཁང་པ་གསར་རྒྱག་སྐབས་ཡིག་ཆ་འཐུས་གཙང་མ་བྱུང་བ། ཁལ་འབབ་གཅོག་འཐེན་མ་བས་

པ། ཟོག་དེབ་སོགས་ཀི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༥༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༩༌༢ ཆུ་མཛོད་ལས་གཞི་དུས་འགངས་ཕིན་པ་
དང་འབེལ་བའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༥༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡༌༡ རོགས་ཚོགས་ཀི་ལས་གཞི་སྟངས་འཛིན་བསར་

ཟློས་མི་ཡོང་བའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༥༌ཆ༌༥ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡༌༣ མ་ཐག་འཚོ་སྣོན་བགོ་འགེམས་ཐོ་གཞུང་ལས་
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ས་རགས་མེད་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༥༌ཆ༌༦ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡༌༤ དངུལ་རང་སོར་ ༢༠,༠༠༠།༠༠ ལས་བརལ་བ་
ཅེག་འཛིན་བརྒྱུད་སྤྲོད་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༥༌ཆ༌༧ རྩིས་སྙན་ ༣༌༢ འཚོ་སྣོན་བགོ་འགེམས་ཟིན་འཕྲོས་

གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༥༌ཆ༌༨ རྩིས་སྙན་ ༣༌༦ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་
སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༥༌ཆ༌༩ རྩིས་སྙན་ ༦ རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆའི་འབུལ་འབབ་སྐོར།
༤༥༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༤༦༽ བསྟན་འཛིན་སང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༤༦༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༠
༤༦༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༩

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༦་ཆ་༡ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༡ ཆུ་མགོ་གངས་ལ་ཐུག་མིན་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཐག་གཅོད་དགོས་སྐོར། མང་
རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༦༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༥ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༤༦༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༧ སྣུམ་འཁོར་ཕིར་འཚོང་ཁིམས་མཐུན་མིང་བསྒྱུར་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༦༌ཆ༌༥ རྩིས་
སྙན་ ༡༌༢༌༩ ཨར་རྒྱུ་མཁོ་སྒྲུབ་སྦིལ་འཛིན་དང་དངོས་སུ་སྤྲད་པའི་དངུལ་འབོར་བར་ཁད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༦་ཆ་

༦ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༡༠ རྩིས་ཟུར་ཀུན་བཟང་བསྟན་དར་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༦་ཆ་༧ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་
༡༡ རྩིས་ཟུར་ཀུན་བཟང་བསྟན་དར་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༦༌ཆ༌༨ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༣ སོན་རྩིས་

བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༦་ཆ་༩ རྩིས་སྙན་ ༣་༡ འཕྲོད་ལས་ཟུར་པ་གིས་ལ་
ཕག་རགས་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༦༌ཆ༌༡༠ རྩིས་སྙན་ ༤༌༡ ཀུ་ཤུའི་ལུད་སོར་འགོ་གོན་དང་
རྩིས་ཟུར་ཀུན་བཟང་བསྟན་དར་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར།

༤༦༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༡

༤༦༌ག༌༢༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༦་ཆ་༢ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༢ ཀུ་ཤུའི་སྨན་དང་ལུད་སོར་འགོ་གོན་སོར་ ༣༡༨,༤༨༧།༠༠
མཇུག་འདེད་ནན་འདོངས་ཀིས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལམ་སྟོན་དགོངས་དོན་བཞིན་ཕིར་བསྡུ་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

སོར་ ༣༡༨,༤༨༧།༠༠ ནས་སོར་ ༢༣༧,༩༧༦།༠༠ མི་མང་ནས་བསྡུས་ཟིན་པ་དང་། འཕྲོས་སོར་ ༨༠,༥༡༡།༠༠ ནས་
སར་ཡང་སོར་ ༧༡,༧༦༦།༠༠ མ་དངུལ་ནས་རྩིས་བཅོས་ཀིས་ལྷག་བསད་སོར་ ༨,༧༤༥།༠༠ ནས་སོར་ ༡,༦༦༦།༠༠
ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་ལྟར་དོ་བདག་ནས་བསྡུ་བསད་ཡིན་པ་དང་འཕྲོས་སོར་ ༧,༠༧༩།༠༠ ཐོ་གཞུང་དང་མཐུན་མིན་གི་
བར་ཁད་ཡིན་འདུག་པ་སིག་མཐུན་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སུ་ག་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ་ལྟར་རྩིས་
གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༤༧༽ བལ་ཡུལ་ཚེ་རིང་རས་གསོ་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༤༧༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡
༤༧༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༡

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༧༌ང༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ ས་ཆ་མིང་བསྒྱུར་སྐོར།

༤༧༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
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༤༨༽ བལ་ཡུལ་རྒྱལ་འཕགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང།རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡
༤༨༌ཀ༽རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡
༤༨༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༡

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༨༌ང༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ འཚོ་སྣོན་སྤྲོད་བསད་དངུལ་འབོར་ཟ་བཅག་ཞུ་རྒྱུའི་སྐོར།
༤༨༌ག༽ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༤༩༽ སོན་ཉ་ཆོལ་གསུམ་བཟོ་ཚོགས། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༤༩༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༤
༤༩༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༤

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༩༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༣༌༢ བཟོ་གྲྭའི་ལས་མི་རྣམས་ནས་ལས་སྤྲོད་ཤོག་ལྷེ་ར་ཚགས་མེད་པའི་སྐོར།
མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༩༌ཅ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༣༌༣ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༩༌ཅ༌༡ ལྟར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༩༌ཅ༌༣ རྩིས་སྙན་

༣༌༤ ཚོང་ཁལ་དེབ་སེལ་གནང་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༤༩༌ཅ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༤༌༡༌༠ ཡོང་བསད་ཁོངས་འབབ་
ཁལ་སྐོར།

༤༩༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
༥༠༽ སྦིར་སེ་དགེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༥༠༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༤
༥༠༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༤

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༠༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༥༠༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ རྒྱུན་གོན་འཕར་སོང་བཏང་བའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༠༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ སོན་རྩིས་

བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༠༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༣༌༣ ཨར་ལས་བོགས་གཏོང་
སྐབས་རིན་ཚད་ཁ་གསལ་མེད་པ་དང་། ཟོག་དེབ་མ་ར་བའི་སྐོར།

༥༠༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༥༡༽ མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང།རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༥༡༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༣༥
༥༡༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༣༤
མང་རྩིས་

སྙན་ཐོ་ཨང།

རྩིས་སྙན་

དོན་གནད་སྙིང་བསྡུས།

ཨང།

༥༡༌ཅ༌༡

༡༌༢༌༡

རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༢

༡༌༢༌༢

ལས་ཟུར་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༣

༡༌༢༌༣

མེ་ཤམ་འདས་གོངས་གྱུར་ཡོད་མེད་དང་འབེལ་བའི་རྩིས་སེལ་བཟོ་དགོས་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༤

༡༌༢༌༤

ལས་གཞི་ཁག་ཅིག་ལ་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་མ་བྱུང་བའི་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༥

༡༌༢༌༥

འགིམས་འགྲུལ་ཟུར་ཕོགས་ཞུ་ཕོགས་བཀོད་ཁབ་ལྟར་མ་གནས་པའི་སྐོར།
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༥༡༌ཅ༌༦

༡༌༢༌༦

མ་ཐག་ཐོ་གཞུང་ནང་ཚུད་ཀང་རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ་མ་ཐུབ་པའི་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༧

༡༌༢༌༧

རོགས་ཚོགས་ཀི་དངུལ་ཁ་བསྒྱུར་བས་པའི་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༨

༡༌༢༌༨

ཨར་ལས་དང་འབེལ་བའི་སོན་གནད་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༡༠

༡༌༢༌༡༢

འགོ་གོན་འཕར་སོང་ཚབ་སིག་དགོས་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༡༡

༡༌༢༌༡༤

ལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་གི་འགོ་གོན་ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པའི་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༡༢

༡༌༢༌༡༥

སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༡༣

༡༌༢༌༡༧

ས་འགོ་ཟུར་པ་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ནས་གོག་རིན་ཕེད་འབབ་འབུལ་དགོས་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༡༤

༡༌༢༌༡༨

གོག་ཀད་མེད་ནའང་རྩིས་ཤོག་ཁ་མཐུན་པ་བཟོ་དགོས་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༡༥

༡༌༢༌༢༠

གཞིས་ཁང་མས་གསོའ ་ི ཆེད་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་འགོ་གོན་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༡༦

༡༌༢༌༢༡

རྩིས་འགོ་གཅིག་ནས་གཞན་ལ་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ག་བསྒྱུར་བས་པའི་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༡༧

༡༌༢༌༢༤

རོགས་དངུལ་དམིགས་ཡུལ་ལྟར་བེད་སོད་མ་བཏང་བའི་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༡༨

༡༌༢༌༢༦

ལོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་དུས་དན་གི་འགོ་གོན་དངུལ་ལྷག་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༡༩

༡༌༢༌༢༧

རོགས་དངུལ་བེད་སོད་འཕར་འཐོལ་སོང་བ་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༢༠

༡༌༢༌༣༡

སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༢༡

༡༌༢༌༣༢

གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་མེད་པའི་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༢༢

༡༌༢༌༣༣

སྣུམ་འཁོར་ག་འབབ་ཀི་སྦིལ་འཛིན་དེབ་གཅིག་མིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་མེད་པའི་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༢༣

༣༌༡

ས་ཆུ་བདག་གཅེས་ཀི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་སྐབས་སོན་གནད་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༢༤

༣༌༢

ཞིང་ཆུ་འདེན་གཏོང་གི་ལས་གཞིའི་རིན་ཚད་འགན་བསྡུར་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༢༥

༣༌༣

ཞིང་ཆུ་འདེན་གཏོང་ལས་གཞི་དང་འབེལ་བའི་རྩིས་རོག་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༢༦

༣༌༤

ལས་གཞི་དང་འབེལ་བའི་ལག་བསྟར་སྐབས་བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ཁབ་དང་འགལ་བའི་

༥༡༌ཅ༌༢༧

༣༌༥

རྩིས་སྙན་ ༥༡༌ཅ༌༢༦ ལྟར།

༥༡༌ཅ༌༢༨

༣༌༨

དངུལ་གེར་ནས་དངུལ་ཆད་ཡོད་པ་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༢༩

༣༌༡༣

སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༣༠

༣༌༡༤

ཕི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ཐད་ཀར་བངས་པའི་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༣༡

༣༌༡༦

ི་གོག་ཤེལ་ལེབ་ཆེན་པོ་བཞི་རྐུ་ཤོར་བའི་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༣༢

༤༌༡༌༡

ཡོང་བསད་ཡོང་རེ་ཞན་པ་རྣམས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༣༣

༤༌༡༌༢

ཡོང་བསད་ཁོངས་འདེད་ས་འདེད་ཁུངས་མེད་པ་རྣམས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༣༤

༤༌༡༌༣

སྨན་ཁང་གི་ཡོང་བསད་རྣམས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

༥༡༌ཅ༌༣༥

༥༌༡

རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་འབུལ་བསད་སྐོར།

སྐོར།
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༥༡༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༡
༥༡༌ག༌༡༽ ᪱ᩏ་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༡་ཅ་༩ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༡༠ སོབ་ཕྲུག་ལ་ཁང་གི་འཛིན་སོང་སྟངས་འཛིན་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁང་ནས་གནང་རྒྱུར་འབེལ་ཡོད་ཀི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་མེད་ཚེ་དབུས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་འཁུར་ཆེ་
བཞེས་ཀིས། སི་རྒྱུ་སེར་བེད་དུ་མ་སོང་བའི་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ས་གནས་ིན་སོབ་ཀི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་སོབ་གྲྭ་གོལ་རེས་སོ་སོའ ་ི ནང་ཁིམ་དུ་གནས་སོད་བ་བཞིན་པར་སོང་། ས་གནས་
སུ་དམིགས་བསལ་སོབ་ཕྲུག་ལ་ཁང་དགོས་གལ་མེད་པ་དང་། འདི་ལོའ ་ི ཟླ་ ༧ པར་ནང་སིད་འཛིན་སོང་གི་ཐག་གཅོད་
གཞིར་བཟུང་སོབ་ཕྲུག་ལ་ཁང་ཆགས་ཡུལ་དུ་མི་ཚོགས་མང་བས།

མ་འོངས་མམ་འབེལ་དང་འབེལ་ལམ་གི་ཚོགས་

ཁང་གསར་སྐྲུན་ཐུབ་ཚེ་ཁང་གའི་ཡོང་འབབ་ཡོད་པ་ཞིག་བཟོ་ཐབས་ཆེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་རོགས་དངུལ་སོན་

ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ་དང་། ལ་ཁང་གི་རྩིས་གསལ་ཅ་དངོས་རྣམས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་རྩིས་
ཁར་ཞིབ་འཇུག་གིས་རྩིས་བཞེས་དགོས་པའི་ཁུངས་ཁབ་སོང་བ་བཅས་མཇུག་སོང་དགོས་རྒྱུ།
ᨅᨂ༽ སྦིར་བོད་ཚོགས། རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༩༌༌་༡༡

ᨅᨂ༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས།ᨅ
ᨅᨂ༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༥

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༢་ཅ་༡ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༡ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། ᪱ᩏ་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༥༢༌ཅ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ ས་འདོན་གནང་སྐབས་བཀའ་འཁོལ་དང་བྱུང་འཛིན་ངེས་པར་དུ་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༥༢༌ཅ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་ནས་རྩིས་ཆད་ཡོང་བསད་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་

༥༢༌ཅ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༣༌༢ བལ་སྐུད་བཟོ་གྲྭའི་ཚོང་ལས་མུ་མཐུད་གནང་འཆར་ཡོད་ཚེ་ཁད་ལས་པའི་ལམ་སྟོན་དགོས་
སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༢་ཅ་༥ རྩིས་སྙན་ ༣་༤་༠ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར།
ᨅᨂ༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

ᨅ༣༽ བསུ་ན་མདའ་མམ་འབེལ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༥༣༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༧
༥༣༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༧

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༣༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ མམ་འབེལ་ནས་ཕི་དངུལ་ལེན་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་སྐོར།
མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༣༌ཅ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ སོར་ ༢༠༠༠༠།༠༠ ལས་བརལ་བ་སྤྲོད་དགོས་ཅེག་འཛིན་བརྒྱུད་སྤྲོད་
དགོས་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༣༌ཅ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ དངུལ་རང་ར་ཚད་ཐག་གཅོད་ལྟར་མ་གནས་པའི་སྐོར།
མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༣༌ཅ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ གཏའ་འཇོག་ཡིག་ཆ་མིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་མེད་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༥༣༌ཅ༌༥ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༣༌ཅ༌༡ ལྟར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༣༌ཅ༌༦ རྩིས་སྙན་ ༣༌༢ ལས་དོད་དང་

མཚན་དོད་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་འབུལ་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༣༌ཅ༌༧ རྩིས་སྙན་ ༥ རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆའི་འབུལ་
འབབ་སྐོར།

༥༣༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
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ᨅ༤༽ ལ་དྭགས་མམ་འབེལ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡
༥༤༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༧
༥༤༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༧

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༤་ཆ་༥ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༦ རྒྱན་ཤོག་འགེམས་སེལ་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༤༌ཆ༌༦ རྩིས་སྙན་
༡༌༢༌༧ བོ་བཟང་ཤེས་རབ་དང་མགོན་པོ་གིས་ཀི་ཕོགས་འབབ་བརྒྱ་ཆའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༤༌ཆ༌༧ རྩིས་སྙན་

༡༌༢༌༨ ཟོག་རིང་བེད་མེད་རྩིས་བསུབ་གཏོང་ཕོགས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༤་ཆ་༡༠ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༡༥ ིན་རེའི་ཚོང་
དེབ་ནང་ཚོང་འབབ་བར་ཁད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༤༌ཆ༌༡༣ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༨ དངུལ་རང་སོར་ ༢༠,༠༠༠།༠༠
ལས་བརལ་བ་སྤྲད་པ་ཁིམས་མཐུན་ཆགས་མིན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༤༌ཆ༌༡༤ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༩ ལས་དོད་དང་

མཚན་དོད་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་འབུལ་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༤༌ཆ༌༡༧ རྩིས་སྙན་ ༥༌༡ བིས་གསོ་ཁང་གི་རྩིས་ཁ་
མམ་འབེལ་དང་ཟླ་བསིལ་གཏོང་དགོས་མིན་སྐོར།

༥༤༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༡༠

༥༤༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༤༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༣་་་༠༥ ལོའ ་ི བུ་ལོན་བསྡུ་བསད་ལྷག་འཕྲོས་
རྣམས་དོ་བདག་ནས་ཁས་ལེན་ཞུས་པ་ལྟར་མུ་མཐུད་བར་འདེད་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་། གལ་ཏེ་ཁས་ལེན་
ལྟར་མ་གནས་ཚེ་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་གསུམ་པའི་སྙན་ཐོའ ་ི དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་ངེས་གནང་
དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ལས་བེད་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཀི་སྐབས་གདན་བུ་ལོན་ཐོག་ཚོང་བསྒྱུར་ཞུས་པའི་ཡོང་བསད་སོར་ ༢༥,༣༦༦།༠༠ ཡོད་
པ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་སོར་ ༡༠,༠༠༠།༠༠ ཕིར་འབུལ་ཟིན་འཕྲོས་སོར་ ༡༥,༣༦༦།༠༠ གང་མྱུར་རྩིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༥༤༌ག༌༢༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༤་ཆ་༢ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༣ ཡོང་བསད་རིང་པ་སོར་ ༢༡,༨༤༥།༤༥ ལས་ཡོང་རེ་ཡོད་པ་
རྣམས་བདའ་འདེད་ཀིས་རྩིས་གཙང་དང་། དེ་མིན་རྣམས་ལ་བསར་ཞིབ་ཀིས་བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སྟོན་ལྟར་རྩིས་གཙང་བཟོ་
དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ཡོང་བསད་ཁག་གཤམ་གསལ་རེའུ་མིག་ལྟར་གནས་སྟངས་རང་འཇགས་ཡིན་འདུག་པ་ལས་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕིན་མི་
འདུག་པས་ཡོང་རེ་ཡོད་མེད་དབེ་ཞིབ་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
མིང།

གནད་དོན།

ལྷག་འཕྲོས།

ལོ་ཁམས།

ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས། བརྒྱ་ཤོག ༣

བལ་རིན།

༥,༧༣༥།༣༠

༡༩༩༣༌༌༌༩༤

རང་བྱུང་རོ་རེ།

བལ་རིན།

༡༡,༠༠༠།༠༠

༡༩༩༣༌༌༌༩༤

Truck Union

བལ་རིན།

༤,༠༠༠།༠༠

༢༠༠༢༌༌༌༠༣

ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

བལ་རིན།

༡,༡༡༠།༡༥

༢༠༠༢༌༌༌༠༣
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༥༤༌ག༌༣༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༤་ཆ་༣ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༤ གཞིས་མམ་གིས་དབར་རྩིས་ཁ་མ་མཐུན་པའི་གནས་
སྟངས་ིན་འགངས་ཞག་འཕུལ་དུ་མ་སོང་བར་ངེས་པར་དུ་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

གཞིས་མམ་གིས་དབར་རྩིས་ཁ་མ་མཐུན་པའི་གནས་སྟངས་སྐོར་མམ་འབེལ་ནས་གཞིས་ལས་ཁང་ལ་ཐེངས་མང་
འབེལ་བ་ཞུས་ཡོད་ཀང་ད་བར་གཙང་བཟོ་ཐུབ་མེད་གནས་གསལ་འདུག་ན། གཞིས་མམ་གིས་ཀས་དེ་མུར་མ་བཞག་
པར་གང་མགོགས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༤༌ག༌༤༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༤་ཆ་༤ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༥ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་དང་དོགས་འདིའི་ལན་འདེབས་

བཅས་སུ་དམིགས་བསལ་འགེལ་བརོད་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། ལག་བསྟར་ཡང་བྱུང་མེད་གནས་གསལ་བ་བཅས་ནི་འགན་
འཁུར་མེད་པའི་གནང་ཕོགས་ཙམ་ལས་མ་མཆིས་པས། དོན་དངོས་སྐབས་དེའི་རྩིས་གསལ་ཡོང་བསད་སྤྲོད་བསད་ཁག་
རེ་བ་ཡོད་པ་དང་། ཞན་པ། མེད་པ་བཅས་དབེ་འབེད་དང་། ཟོག་ལྷག་མ་གནས་ཚོང་རྒྱུག་དག་ཞན་དང་། ཕན་མེད་ཅི་ཡིན་
དབེ་འབེད་དགོས་པ་དེ་གའི་ལས་དོན་ཞིག་ཡིན་པ་ངོས་ཟིན་པའི་ཐོག་ནས་འདི་བ་འདི་བས་ཀི་མཇུག་སོང་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

རྩིས་སྙན་འདི་དང་འབེལ་བའི་ཡོང་བསད་སྤྲོད་བསད་ནང་དོན་ཁག་མམ་འབེལ་གི་རྩིས་སྙན་གཞན་དུ་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་
བཞིན་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུའི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་དགོས་པ་དང་།

ཟོག་ལྷག་མ་གནས་ཚོང་རྒྱུག་དག་ཞན་

དང་ཕན་མེད་ཅི་ཡིན་དབེ་འབེད་དགོས་པ་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་འདུག་ནའང་ད་བར་

གནས་སྟངས་འདི་ཡིན་ལན་གསལ་མེད་པའི་ཐོག་ཟོག་ལྷག་རྣམས་གཙང་མ་དང་འཕྲོ་བརླག་མི་ཡོང་བར་བེད་བཞིན་ཡོད་

པ་དང་། ལས་དོན་སར་ལྷག་ཚགས་ཚུད་འགོ་བཞིན་ཡོད་སྐོར་ལན་གསལ་ཙམ་ལས་ད་ལྟའི་ཆར་ཟོག་ལྷག་གི་གནས་སྟངས་
གསལ་པོ་བཀོད་མི་འདུག་པས་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་གསལ་པོ་འགོད་དགོས།

༥༤༌ག༌༥༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༤་ཆ་༨ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༡༢ གཏའ་འཇོག་ཡིག་ཆ་མིག་སྟོན་མེད་པའི་སོར་ ༡༠,༢༣༠།༠༠
སྐོར་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁང་ལ་རེ་ཞུས་ཀིས་ངོས་སོར་ཐོབ་ཐབས་མུ་མཐུད་དགོས་རྒྱུ།
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

གཏའ་འཇོག་ཡིག་ཆ་རེད་སོན་ཡོང་རེ་མེད་པ་འགན་ལྷན་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར་འགན་ལྷན་ནས་ཐག་
གཅོད་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༥༤༌ག༌༦༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༤་ཆ་༩ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༡༣ ཚོང་ཁང་སོགས་ཀི་ཟོག་ཆད་སྒྲུབ་འཇལ་བྱུང་བའི་ལྷག་
འཕྲོས་སོར་ ༨༧,༡༣༥།༦༣ སྐོར་དོགས་འདིའི་ལན་འདེབས་ནང་གསལ་ལྟར་འགན་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀིས་རྩིས་གཙང་
བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡ ལོའ ་ི ཡོང་བསད་གནས་བབ་སོར་ ༨༧,༡༣༥།༦༣ ཡིན་ཐོག་ད་བར་གི་ཁོན་བསོམས་ཟོག་ཆད་ཡོང་
བསད་སོར་ ༩༩,༠༠༥།༩༧ ཆགས་འདུག་པ་གཤམ་གསལ་རེའུ་མིག་ལྟར་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
མིང།
ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན།

ཚོང་ཁང།

ལྷག་འཕྲོས།

ཚོང་ཁང་དང་པོ།

༤༡༣།༠༠
131

པ་སངས་ཚེ་རིང།

ཚོང་ཁང་གསུམ་པ།

༠།༣༠

ཕུན་ཚོགས་སོལ་མ།

ཚོང་ཁང་དང་པོ།

རྒྱལ་བསྟན་པ།

ཚོང་ཁང། གསུམ་མདོ།

བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ།

དོ་ཁང་དོ་དམ་པ།

༠།༡༧

ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ།

སེ་ཚོང་ཁང།

༠།༤༠

ཚེ་བརན་ལྷ་མོ།

ཚོང་ཁང་གིས་པ།

༨༡,༤༧༥།༠༠

ཚེ་བརན་རོ་རེ།

ཚོང་ཁང་གིས་པ།

༠།༦༠

སྐལ་བཟང་བཀྲ་ཤིས།

ཆུ་ཤུལ།

དཀོན་མཆོག་སྙན་གགས།

སྣུམ་འཁོར་སེ་ཚན།

ཕུར་བུ་སོལ་མ།

ཚོང་ཁང་དང་པོ།

༥,༦༦༡།༠༠
༡༨༠།༠༠

༤,༩༩༢།༠༠
༧༠༠།༠༠
༥,༥༨༣།༥༠

བསོམས་སོར།
༥༤༌ག༌༧༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༤་ཆ་༡༡

༩༩,༠༠༥།༩༧
རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༡༦ ཚོང་ཟོག་ཕིར་སོག་དགོས་པའི་མ་གནས་སོར་

༢,༠༣༥།༨༠ སྐོར་དོ་བདག་ལ་མུ་མཐུད་འབེལ་གཏུག་བས་ཏེ་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

དོ་བདག་གི་མིང་མེད་པ་དང་ཡོང་རེ་ཡོད་མེད་གསལ་ཆ་མེད་སྟབས་འགན་ལྷན་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་
དགོས་རྒྱུ།

༥༤༌ག༌༨༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༤་ཆ་༡༢ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༡༧ ཚོང་ཁང་སོགས་ཀི་ཟོག་ཆད་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་པ་རྩིས་
གཙང་ཟིན་འཕྲོས་སོར་ ༢༩,༤༧༩།༧༥ མུ་མཐུད་དོ་བདག་ལ་བདའ་འདེད་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ཟོག་ཆད་སོར་ ༢༩,༤༧༩།༧༥ ནས་བདའ་འདེད་ཀིས་སོར་ ༡༢,༧༤༩།༢༥ ཕིར་སོག་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་འཕྲོས་
སོར་ ༡༦,༧༣༠།༥༠ གཤམ་གསལ་རེའུ་མིག་ལྟར་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀིས་གང་མྱུར་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
མིང།

ཚོང་ཁང།

ལྷག་འཕྲོས།

བསོད་ནམས་དབངས་ཅན།

ཚོང་ཁང་གིས་པ།

༤,༦༨༤།༠༠

མཚོ་མོ།

ཚོང་ཁང་དང་པོ།

༨,༨༩༡།༠༠

རྒྱལ་བསྟན་པ།

ཚོང་ཁང། གསུམ་མདོ།

༡,༥༧༡།༠༠

བསོད་ནམས་བདེ་སིད།

ཚོང་ཁང་གིས་པ།

༡,༥༨༤།༠༠

བསོམས་སོར།

༡༦,༧༣༠།༥༠

༥༤༌ག༌༩༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༤་ཆ་༡༥ རྩིས་སྙན་ ༣་༢་༠ ལོ་མང་སོང་བའི་སྤྲོད་བསད་ཁག་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་
ཚོགས་ཆུང་ས་ཕི་རིམ་པས་ལམ་སྟོན་ལྟར་སྣང་མེད་སྐྱུར་འཇོག་ཏུ་མ་སོང་བར་འགན་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་
དབེ་གསེས་གནང་སྟེ་རྩིས་གཙང་འཁྲུན་ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས།
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ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ལོ་མང་སོང་བའི་སྤྲོད་བསད་ཁག་གང་མགོགས་རྩིས་གཙང་བཟོ་འཆར་ཡིན་གསལ་བ་ཙམ་ལས་ད་བར་འགན་འཁེར་ནས་
མཇུག་སོང་སྣེ་གཅིག་ཀང་བས་མི་འདུག་པས་གང་མགོགས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༤༌ག༌༡༠༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༤་ཆ་༡༦ རྩིས་སྙན་ ༤ རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༢་་་༠༣ ལོ་ནས་བཟུང་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་
འབོར་བསགས་བས་པ་སོར་ ༢,༦༧༡།༨༣ རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དུ་ཕུལ་ནའང་། ཕིར་སོག་བས་འདུག་པ་ནི་རང་བདེན་
ཚོགས་ཆུང་གིས་ནོར་འཁྲུལ་བས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་བསར་དུ་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་་༡༡ ལོའ ་ི
གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ འབབ་སོར་ ༣༥,༥༧༦།༠༠ རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་དཔལ་ལས་སུ་ངེས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

གོང་གསལ་བཞིན་ལ་དྭགས་མམ་འབེལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་འགན་འཁུར་ཚུལ་བཞིན་འཁེར་མི་འདུག་པས་ཅི་
སྟེ་མ་འོངས་པར་དེ་མུར་གནས་ཚེ་དབུས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཕོགས་ལ་བསམ་ཞིབ་ངེས་པར་གནང་དགོས།
ᨅ༥༽ བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁེལ་མམ་འབེལ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༩༌༌༌༡༡

༥༥༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༦
༥༥༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༢

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༥༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༦ སྦག་སྦག་བེད་མེད་ཆགས་པ་ར་ཚགས་བས་ན་འགིགས་མིན་སྐོར། མང་
རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༥༌ཆ༌༦ རྩིས་སྙན་ ༦ གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའི་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༥༥༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༤

༥༥༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༥་ཆ་༡ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༡ མ་དངུལ་ཟོག་རིང་ནང་འཐིམ་སྟེ་བེད་མེད་ཆགས་ེན་ཆེ་བར་
བརེན། ཟོག་རིང་གི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟོས་ཏེ་རིན་འབབ་ཇི་ཐོབ་ཐོག་ཚོང་སྒྱུར་གིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ད་ལྟའི་ཆར་ཟོག་རིང་མང་ཆེ་བ་བཙོང་ཟིན་པའི་གནས་སྟངས་དང་མུ་མཐུད་ནས་ཚོང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་
ལན་གསལ་གི་རེས་སུ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་སུ་ཐེངས་མང་འབེལ་བ་བས་འདུག་ཀང་ས་གནས་ནས་སྙན་
ཐོར་ལན་འདེབས་ཕར་ཟད་ཡ་ལན་ཙམ་ཡང་མེད་པར་བརེན།

མ་འོངས་པར་རྩིས་ཞིབ་བ་དགོས་མིན་དང་དབུས་ནས་

མཐུན་འགྱུར་ཡོད་ན་གནང་ཕོགས་ལ་འཛིན་སོང་ནས་བསམ་ཞིབ་ངེས་པར་གནང་དགོས་འདུག

༥༥༌ག༌༢༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༥་ཆ་༢ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༤ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སོར་
༡༩,༢༣༨།༠༠ བཏང་བ་ནི་སོན་རྩིས་ཀི་འགོ་སྟངས་དང་མི་མཐུན་ཞིང་སིག་གཞི་ལའང་འགལ་བར་བརེན་འགལ་འཛོལ་ལ་
གཞིགས་པའི་ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

འགོ་གོན་འཆར་གཞི་གཞིར་བཟུང་མིན་པར་ཚོང་ཁང་བཟོ་བཅོས་རྒྱབ་དགོས་བྱུང་བས་འཕར་གོན་ཕིན་ཡོད་སྐོར་དང་།
འགན་ལྷན་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་སྐོར་གསལ་བ་ལས།

ད་བར་དན་རགས་གང་ཡང་བསྟན་མ་སོང་བས་དན་རགས་ངེས་

པར་དུ་དགོས་གལ།
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༥༥༌ག༌༣༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༥་ཆ་༤ རྩིས་སྙན་ ༣་༥ རྩིས་སྙན་ནང་གསལ་སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་
འགོ་གོན་སོར་ ༣༠༧,༩༣༡།༢༣ ནི་སིག་འགལ་ལ་སོང་། སིག་དོན་ཕག་བསྟར་གནང་དགོས་པ་ལས་དོགས་འདིའི་ལན་
འདེབས་ནང་གསལ་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་འཕར་སོང་རྣམས་འགན་ལྷན་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་ཡིན་

ཚེ་འགོ་སོང་སོན་བཏང་དང་། བཀའ་འཁོལ་རེས་ཞུ་ཆགས་རྒྱུར་བརེན་སོན་རྩིས་ཀི་འགོ་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་
པས། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཐུགས་སྣང་གིས་དེ་རིགས་མ་ཡོང་བ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ལམ་སྟོན་གཞིར་བཟུང་མ་འོངས་པར་དམིགས་བསལ་དོ་སྣང་བ་རྒྱུ་ཡིན་བཅས་
གསལ་བ་ལས་འགལ་འཛོལ་ལ་དཔག་པའི་ེན་བར་སོགས་གང་ཡང་བཏང་མི་འདུག

༥༥༌ག༌༤༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༥་ཆ་༥ རྩིས་སྙན་ ༤་༡ ཡོང་བསད་གཙང་བཟོ་ཟིན་འཕྲོས་ཚོང་ཤག་ Renzo ནས་
ཡོང་བསད་སོར་ ༢༡༥།༢༩ ཡོང་རེ་མེད་ཚེ་འགན་ལྷན་ནས་ཐག་གཅོད་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

དངུལ་དེ་འཛའ་བསྒྱུར་གིས་བར་ཁད་ཕིན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། འགན་ལྷན་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཡོད་གསལ་བ་ལས་ད་
བར་དན་རགས་གང་ཡང་འབོར་མ་སོང་བས་དན་རགས་ངེས་པར་དུ་འབུལ་དགོས།

ᨅ༦༽ སིམ་ལ་བོད་མིའི་ལག་ཤེས་བཟོ་གྲྭ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༥༦༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༣
༥༦༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༣

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༦༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ འབབ་ཁལ་ཡོང་བསད་འཕྲོས་ལྷག་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༦་ཆ་༢ རྩིས་
སྙན་ ༣་༡ ཡོང་རེ་མེད་པའི་ཁོངས་ནས་འཕྲོས་ལྷག་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༦༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་
༤༌༡ གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་འབུལ་བསད་སྐོར།

༥༦༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
ᨅ༧༽ སི་མཐུན་མམ་འབེལ་ཁབ་ཁོངས་ལྡི་ལི་ཕི་ཚོང་ཁང་།རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༥༧༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༩
༥༧༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༥

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༧༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༥༧༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༨ ཌབ་འཛིན་ཨང་ ༩༣༨༦༢༤ དང་འབེལ་བའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༧༌ཆ༌༥ རྩིས་སྙན་

༣༌༡ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་བྱུང་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༧༌ཆ༌༨ རྩིས་སྙན་ ༤༌༡༌༠ ཡོང་བསད་རྩིས་གཙང་
བཟོ་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༧༌ཆ༌༩ རྩིས་སྙན་ ༤༌༢༌༠ སྤྲོད་བསད་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།
༥༧༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༤

༥༧༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༧་ཆ་༡ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༢ གཏའ་འཇོག་གི་ཡིག་ཆ་མིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་མེད་པར་འཕྲོས་ལྷག་
སོར་ ༤༧,༩༦༡།༠༠ སྐོར་གཏའ་འཇོག་འཇོག་ཡུལ་ནས་ངོས་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་མེད་འབེལ་ལམ་གིས་གནས་སྟངས་གཙང་
མ་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་ལག་ལེན་འཁེལ་ཐབས་གནང་དགོས།
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ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

གཏའ་འཇོག་ཁག་དཔལ་ལས་ནས་རྩིས་ལེན་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་པ་དང་། རེད་དཀའ་བས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ནང་འགན་
ལྷན་ཚོགས་འདུ་གསུམ་པའི་སྐབས་སྙན་སེང་གིས་ཐག་གཅོད་གཙང་གསལ་ཞུ་རྒྱུར་གསལ་བ་ལྟར་ངེས་པར་དུ་རྩིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༧༌ག༌༢༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༧་ཆ་༣ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༦ གཏའ་དངུལ་འཕྲོས་ལྷག་སོར་ ༧༠༠།༠༠ སྐོར་ཁང་བདག་
དང་མུ་མཐུད་འབེལ་ལམ་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

འདི་ལོའ ་ི ནང་རྩིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ་ལྟར་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༥༧༌ག༌༣༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༧་ཆ་༦ རྩིས་སྙན་ ༣་༢ ལྡི་ལི་མངའ་གཞུང་ནས་ཚོང་ཁལ་དང་ཕིར་ཚོང་ཁལ་འབབ་
ཕིར་སོག་ཡོང་བསད་སྐོར་ལ་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ཁལ་འབབ་ཕིར་སོག་ཡོང་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ པའི་ནང་འགན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ཐག་གཅོད་ཐོག་
གཙང་གསལ་བཟོ་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར་སིག་གསལ་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༧༌ག༌༤༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༧་ཆ་༧ རྩིས་སྙན་ ༣་༥ དེ་གའི་ལས་བེད་འབོར་ལྡན་སི་མཐུན་མམ་འབེལ་བང་དོར་
སིག་གཞི་དང་འགལ་བའི་ཐོབ་ཐང་ཞུ་སྤྲོད་བས་འབབ་ཕིར་ལེན་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

གོང་མཚུངས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ པའི་ནང་འགན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ཐག་གཅོད་ཐོག་གཙང་གསལ་བཟོ་རྒྱུ་གསལ་བ་
ལྟར་སིག་གསལ་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ᨅ༨༽

ཌལ་ཧོར་བཟོ་གྲྭ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༥༨༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༨
༥༨༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༧
མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༨༌ཆ༌༡

རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གསོག་དངུལ་ཕིར་བཞེས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་

༥༨༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ ཚོང་ལས་ལོ་ལྟར་གོང་གུན་འགོ་བཞིན་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༨༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་

༡༌༢༌༥ འབབ་ཁལ་ཆུང་བ་ཡོང་ཆེད་སྦིལ་འཛིན་ཁ་མ་མཐུན་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༨༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༦
སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༨༌ཆ༌༥ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡༌༠ དར་ལོག་པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་

འཁོར་བཟོ་བཅོས་ཐུབ་མིན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༨༌ཆ༌༦ རྩིས་སྙན་ ༣༌༢༌༠ ཐུག་བཟོ་སེ་ཚན་གོང་གུན་འགོ་བཞིན་
པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༨༌ཆ༌༨ རྩིས་སྙན་ ༥༌༢༌༠ རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་འབུལ་བསད་སྐོར།
༥༨༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༡

༥༨༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༨་ཆ་༧ རྩིས་སྙན་ ༤་༡་༡ ཡོང་བསད་ཁོངས་བཟོ་གྲྭའི་ཐོ་གཞུང་ཨང་ ༥ ནང་གསལ་སོར་
༣,༣༣༥།༠༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
135

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ཌལ་ཧོར་བཟོ་གྲྭའི་རྒྱ་གར་རྩིས་ཞིབ་པས་ཁལ་འབབ་ཕིར་སོག་ཡོང་རེ་ཡོད་པའི་འགེལ་བརོད་བྱུང་དོན་བཞིན་མུ་མཐུད་
བདའ་འདེད་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ᨅ༩༽ བསྟན་སང་མམ་འབེལ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༥༩༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༤
༥༩༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༦

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༥༩༌ཆ༌༧ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༩ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩༌ཆ༌༨ རྩིས་

སྙན་ ༣༌༡ ཤིང་འབས་དང་འབེལ་བའི་ཟོག་དེབ་ར་ཕོགས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩༌ཆ༌༡༠ རྩིས་སྙན་ ༣༌༣༌༤ རྒྱ་
གར་གཞུང་ནས་རོགས་དངུལ་རག་ཐབས་ཆེད་རྩིས་ཁ་རྫུན་མ་བཟོས་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩༌ཆ༌༡༡ རྩིས་སྙན་
༣༌༣༌༧ མངའ་སེ་གཞུང་ནས་རྩིས་གསལ་རོགས་དངུལ་དངོས་སུ་འབོར་ཡོད་མེད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩༌ཆ༌༡༢
རྩིས་སྙན་ ༣༌༣༌༨ བསྟན་འཛིན་སང་བོད་མིའི་བདེ་དོན་ཚོགས་པའི་མ་འོངས་གནས་སྟངས་སྐོར།
༥༩༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༨

༥༩༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩་ཆ་༡ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༢ འབེལ་ཡོད་དོ་བདག་རྩད་གཅོད་ཐོབ་རེ་མེད་ཚེ་འགན་ལྷན་ནས་
གང་མགོགས་ཐག་གཅོད་བས་ཏེ་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ལམ་སྟོན་ལྟར་མ་གནང་བར་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་བེད་ཁུལ་གི་ལན་འདེབས་ལ་ནང་
སིད་ནས་བསར་དུ་འབེལ་བ་བས་སྐབས་ལན་ཙམ་ཡང་མེད་པར་གནས་སྟངས་རང་སོར་གནས་འདུག་པར།

འགན་ལྷན་

ནས་ལས་འགན་ཚུལ་བཞིན་མ་འཁེར་བའི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཐོན་བཞིན་འདུག་ན་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པས་ལམ་
སྟོན་ལྟར་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༩༌ག༌༢༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩་ཆ་༢

རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༣ ཀུ་ཤུ་ཚོང་འབབ་དང་འབེལ་བའི་ཡོང་བསད་ཁོངས་

Ramesh Gupta ནས་ཡོང་བསད་ལྷག་འཕྲོས་དང་། མ་ཐང་ནས་ཡོང་བསད་བཅས་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀིས་གང་

མགོགས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ཀུ་ཤུ་ཚོང་འབབ་ཡོང་བསད་འཕྲོས་དགེ་འདུན་དར་རྒྱས་ནས་སོར་ ༡,༧༤༠།༠༠ བྱུང་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་བ་ Ramesh

Gupta ནས་ཁོན་སོར་ ༥༠,༢༡༡།༠༠ ཡོད་པ་ནས་སོར་ ༣,༡༡༠།༠༠ བྱུང་ཡོད་སྐོར་གསལ་བར་གཞིགས་ན་ལྷག་འཕྲོས་

སོར་ ༤༧,༡༠༡།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་མ་ཐང་ནས་སོར་ ༡,༠༠༠།༠༠ གསལ་བ་བཞིན་གང་མྱུར་རྩིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༩༌ག༌༣༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩་ཆ་༤ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༦ མམ་འབེལ་གི་ཁ་པར་འབེལ་མཐུད་ཁང་བོགས་ག་བཏང་
བའི་ཡོང་བསད་སོར་ ༢༨,༠༠༠།༠༠ འབེལ་ཡོད་དོ་བདག་ནས་སྒྲུབ་འབུལ་བ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཁས་ལེན་ཞུས་འདུག་པ་ལྟར།
མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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ཡུལ་མི་ཨ་ལི་ལ་དཔལ་འབོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རེན་ད་བར་བསྡུ་བཞེས་མ་ཐུབ་པའི་འགེལ་བཤད་གནང་འདུག་ཀང་དངོས་
ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་འགན་ལྷན་ནས་ཐག་གཅོད་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༩༌ག༌༤༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩་ཆ་༥ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༧ བེད་མེད་དུ་ལུས་པའི་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་འགོ་གཅིག་སོ་
བརྒྱབ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཡིག་ཐོག་ཁས་ལེན་ཙམ་མིན་པར། འཕྲལ་དུ་སོ་བརྒྱབ་སྟེ་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

དངུལ་ཁང་རྩིས་འགོ་ ༡ ངེས་པར་དུ་སོ་བརྒྱབས་རྒྱུ་གསལ་བ་ལས་ད་བར་སོ་བརྒྱབ་པའི་དན་རགས་གང་ཡང་འབོར་མ་
སོང་ན་དན་རགས་ངེས་པར་དུ་འབུལ་དགོས།

༥༩༌ག༌༥༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩་ཆ་༦ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༨ རུམ་གདན་སོར་ ༡༤,༢༦༠།༠༠ འབབ་ཚོང་བཅོལ་བཞག་པ།

འབེལ་ཡོད་དོ་བདག་ལ་ད་བར་འབེལ་གཏུགས་མ་བས་པ་ནི། འགན་མེད་སྣང་ཆུང་གི་བ་སོད་ཅིག་ཡིན་པར་བརེན། དེ་གའི་
མམ་འབེལ་འགན་ལྷན་ནས་འཕྲལ་དུ་དོ་བདག་ལ་འབེལ་གཏུགས་ཀིས་རྩིས་གཙང་ངེས་པར་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ཚོང་ཤག་ལྷན་དུ་འབེལ་བ་བྱུང་མ་ཐུབ་པས་གནས་སྟངས་རང་སོར་གནས་ཡོད་ལུགས་འགེལ་བརོད་གནང་འདུག་ན་དངོས་
ཡོད་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་པའི་སིག་གསལ་ཐག་གཅོད་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༥༩༌ག༌༦༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩་ཆ་༩ རྩིས་སྙན་ ༣་༣ ཟུར་རྩིས་ནང་གསལ་རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་སེ་གཞུང་གི་སི་
ཚོགས་བདེ་དོན་ལྷན་ཁང་ལ་ཡིག་ཆ་རྫུན་མ་བཟོ་སིག་གིས་འབེལ་ལམ་ཞུས་ཏེ་རོགས་དངུལ་ཞུས་པའི་སྐོར།

དོགས་

འདིའི་ལན་འདེབས་སུ་གནད་དོན་འདིའི་སྐོར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འབེལ་ལྟར་ནང་ལྷན་ནས་ཞིབ་འཇུག་གནང་
རྒྱུ་རིང་མིན་ནང་སིད་དྲུང་ཆེ་ངོ་ལས་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཆེད་ཕེབས་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་
ལུགས་གསལ་འདུག་ཀང་།

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ལས་དྲུང་བཀྲ་ཤིས་ནོར་བུར་ེས་ཆད་བཀལ་ཡོད་

སྐོར་སོགས་ཐོན་སོང་ཡང་། མམ་དྲུང་བསྟན་འཛིན་རིག་བཟང་ལ་འདི་བ་འདི་མིན་གི་ཐག་གཅོད་གང་བས་ཁ་གསལ་མི་
འདུག་ན།

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གམ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀིས་འབེལ་ཡོད་མམ་འབེལ་

ལྷན་ངན་པ་རྒྱ་ཡན་དུ་མ་སོང་བའི་ཐག་གཅོད་ཅིག་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

བསྟན་འཛིན་རིག་བཟང་ལ་ེས་ཆད་སོར་ ༦༠,༠༠༠།༠༠ བཏང་ཡོད་པ་ནས་འདི་ལོ་ཕི་ཟླ་ ༦ པའི་བར་འགན་ལྷན་གི་གོས་
ཆོད་གཞིར་བཟུང་ཟླ་བ་ངོ་རེར་ཕོགས་ནས་སོར་ ༢,༠༠༠།༠༠ རེ་གཅོག་འཐེན་གིས་ད་བར་སོར་ ༡༦,༣༤༨།༠༠ སྒྲུབ་
འཇལ་བས་འཕྲོས་མུ་མཐུད་བསྡུ་འབུལ་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༩༌ག༌༧༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩་ཆ་༡༣ རྩིས་སྙན་ ༤་༡ རྩིས་གསལ་ཡོང་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་
ལས་རྩིས་བསུབ་བཀའ་འཁོལ་གཏོང་ཐལ་མེད་པ་དང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༣་་་༠༤ ལོའ ་ི རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཐོ་དང་འབེལ་ཆགས་
ཡོང་བསད་ལྷག་འཕྲོས་རྣམས་སྣང་མེད་བསྐྱུར་འཇོག་ཏུ་མ་སོང་བར་རྩིས་གཙང་ངེས་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
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རྩིས་སྙན་ནང་གསལ་བུན་ནག་སོར་ ༧༨,༤༦༦།༧༦ ནས་མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩༌ཆ༌༤ འམ་རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༦ འབེལ་

ཆགས་ཡུལ་མི་ཨ་ལི་ནས་སོར་ ༢༨,༠༠༠།༠༠ རྩིས་བསུབ་གཏོང་མི་འོས་པས་བདའ་འདེད་བ་དགོས། འཕྲོས་སོར་

༥༠,༤༦༦།༧༦ དང་ཡོང་རེ་ངེས་གཏན་མེད་པ་སོར་ ༣༦,༧༥༠།༠༠ བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ཁབ་ལྟར་རྩིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

མང་རྩིས་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་གསལ་བ་ལྟར་ཡོང་བསད་ལྷག་འཕྲོས་སོར་ ༡༥༣,༤༢༤།༧༩ མུ་མཐུད་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
གནད་དོན།

དངུལ་འབོར།

རྩིས་ལོ།

ས་འདོན།
ལེགས་སེས་རོ་རེ།

༧,༨༦༧།༠༠

༢༠༠༢༌༌༌༠༤

ནོར་བུ་བཀྲ་ཤིས།

༡,༠༠༠།༠༠

༢༠༠༢༌༌༌༠༤

ཀུན་བཟང་བསྟན་དར།

༡༡,༢༠༥།༠༠

༡༩༩༨༌༌༌༩༩

Joydeep Balukpong

༧,༠༠༠།༠༠

༢༠༠༠༌༌༌༠༡

TRSHH, New Delhi

༡,༥༠༥།༠༠

༢༠༠༣༌༌༌༠༤

DOH AEO Salary

༡༢,༦༤༩།༤༠

༢༠༠༢༌༌༌༠༣

Rupa Lamps

༩༧,༤༣༧།༣༩

༡༩༩༩༌༌༌༢༠༠༠།༢༠༠༢༌༌༌༠༣

Reniya Enterprises

༦,༥༣༣།༠༠

༢༠༠༣༌༌༌༠༤

Tinsmith Workshop

༨,༠༢༨།༠༠

༢༠༠༢༌༌༌༠༣

བསོམས་སོར།

༡༥༣,༤༢༤།༧༩

ཚོང་བུན་ཡོང་བསད།

ཡོང་བསད་གཞན།

༥༩༌ག༌༨༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༥༩་ཆ་༡༤ རྩིས་སྙན་ ༤་༢ སྤྲོད་བསད་འཕྲོས་ལྷག་ནས་སོར་ ༢༨,༤༣༥།༥༦ རྩིས་ཞིབ་
པའི་ལམ་སྟོན་ལྟར་མམ་འབེལ་མ་དངུལ་ནང་རྩིས་འཁུར་བ་དགོས་རྒྱུ་དང་། འཕྲོས་སོར་ ༦,༣༧༡།༣༠ སྤྲོད་ཁུངས་ཡོད་
མེད་ཞིབ་འཇུག་གིས་རྩིས་གཙང་ངེས་པར་དུ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

སྤྲོད་ཁུངས་གསལ་པོ་མེད་པས་གནས་སྟངས་རང་འཇགས་ཡིན་ལུགས་འགེལ་བརོད་གནང་འདུག་ན་དངོས་ཡོད་གནས་
སྟངས་ལ་གཞིགས་པས་འགན་ལྷན་ནས་ཐག་གཅོད་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

བསྟན་སང་མམ་འབེལ་ལ་ནང་སིད་

ནས་ཐེངས་མང་འབེལ་བ་བས་ཡོད་འདུག་ཀང་ལན་གསལ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ནི་འགན་འཁུར་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་

བསྟན་ཡོད་པས་མ་འོངས་པར་དབུས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགོས་རིགས་འཛིན་སོང་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་
གལ།
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༦༠༽ མེའོ་མམ་འབེལ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡
༦༠༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༦
༦༠༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༥

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༠༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༣༌༢ དངུལ་རང་དུས་ཐོག་རྩིས་ཁུར་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༠༌ཆ༌༣
རྩིས་སྙན་ ༣༌༦ བཟའ་བཅའ་དང་ཅ་དངོས་སྤུས་གཟིགས་སྐབས་སྦིལ་འཛིན་ཚད་ལྡན་མེད་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༦༠་ཆ་༤ རྩིས་སྙན་ ༣་༡༠ ཨར་ལས་བོགས་ལེན་པར་དངུལ་འཕར་མ་སྤྲད་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༠༌ཆ༌༥ རྩིས་

སྙན་ ༣༌༡༢ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༠༌ཆ༌༦ རྩིས་སྙན་ ༥༌༡ གཙང་
ཁེའི་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་བསད་སྐོར།

༦༠༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༡
༦༠༌ག༌༡༽

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༠་ཆ་༡ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༡ གཏའ་དངུལ་བྱུང་འཛིན་མིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་མེད་པའི་སྐོར་

འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སུ་རེ་སྐུལ་གིས་ངོས་སོར་ཡིག་ཆ་སོན་ཐབས་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

བྱུང་འཛིན་ཐོབ་ཐབས་མེད་པས་ཤེར་བདག་མང་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་རྩིས་བསུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ་ལྟར་གང་
མགོགས་སིག་གསལ་ཐག་གཅོད་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༡༽ སང་ཏོག་བོད་ཀི་གསོལ་མགོན་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༦༡༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༧
༦༡༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༥

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༡་ཆ་༡ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༡ ལས་བེད་ལ་ལེགས་སེས་འབུལ་མཚམས་འཇོག་ཐབས་སྐོར། མང་རྩིས་

སྙན་ཐོ་ ༦༡༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༡༌ཆ༌༤
རྩིས་སྙན་ ༣༌༤ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༡༌ཆ༌༥ རྩིས་སྙན་ ༤༌༡༌༠
ཡོང་བསད་འཕྲོས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༡༌ཆ༌༦ རྩིས་སྙན་ ༤༌༢༌༠ སྤྲོད་བསད་འཕྲོས་རྩིས་
གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

༦༡༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༢

༦༡༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༡་ཆ་༣ རྩིས་སྙན་ ༣་༣ གཏའ་འཇོག་གི་རྒྱབ་རེན་ཡིག་ཆ་མིག་སྟོན་མེད་པ་སོར་
༢༠,༦༧༢།༠༠

སྐོར་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་ཐོབ་རེ་ཡོད་མེད་ད་དུང་རྩད་ཞིབ་ཀིས་རྩིས་

གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

དཔལ་ལས་ནས་རྩིས་ལེན་སྐབས་ཀི་གནས་སྟངས་ཡིན་པ་དང་། ཡོང་རེ་བལ་བས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ པའི་ནང་འགན་
ལྷན་སྐབས་གཙང་བཟོ་བ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ་ལྟར་ཐག་གཅོད་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༦༡༌ག༌༢༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༡་ཆ་༧

རྩིས་སྙན་ ༥་༢་༠ ཕོགས་འབབ་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་བསད་འཕྲོས་ལྷག་སོར་

༡༢,༢༣༥།༠༠ དཔལ་ལས་སུ་ངེས་འབུལ་དགོས་སྐོར།
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ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

སང་ཏོག་རང་ཚོགས་ནས་མིའི་མིང་དང་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཨང་གངས་མེད་ཚེ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་མིན་སྐོར་དང་།
དཔལ་ལས་ནས་ཀང་ལམ་སྟོན་གཅིག་མཚུངས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཞལ་འདེབས་ཀི་ཚུལ་དུའང་བསྡུ་བཞེས་གནང་མི་

འདུག་སྟབས་རྩིས་ཞིབ་ལ་འདི་བརྩད་ཞུས་པར་ལན་འདེབས་སུ་མིའི་མིང་དང་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཨང་གངས་
གསལ་ཆ་མེད་སྐོར་གསུང་བཞིན་འདུག་ན་དཔལ་ལས་དང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཐབས་ལམ་ཞིག་ངེས་
པར་དུ་སྟོན་སྟེ་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༢༽ སྦེལ་ཀོབ་བདེ་སར་མམ་འབེལ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༦༢༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༥
༦༢༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༤

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༢༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ ཚོང་ཁང་བོགས་ལེན་པས་ཆོད་གན་ལྟར་མ་གནས་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་
ཐོ་ ༦༢༌ཅ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༣༌༤ རྩིས་ཤ་གཅོད་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༢༌ཅ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༥༌༡༌༠ ངེས་ཅན་བསྡུ་

དངུལ་འབུལ་བསད་ལྷག་འཕྲོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༢༌ཅ༌༥ རྩིས་སྙན་ ༥༌༢༌༠ གོག་ཀད་སེ་ཚན་གི་རོགས་དངུལ་
བརྒྱ་ཆ་འབུལ་བསད་སྐོར།

༦༢༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༡

༦༢༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༢་ཅ་༢ རྩིས་སྙན་ ༣་༣ དེ་གའི་ཆོད་གན་ལས་བེད་རྣམས་དང་འགན་ལྷན་ཚོགས་མི་
བཅས་ཀི་གསོལ་ཕོགས་དང་མཚན་དོད་ཀི་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་རྩིས་སྙན་ནང་གསལ་སོར་ ༢༤,༠༣༢།༠༠ དཔལ་ལས་སུ་

འབུལ་དགོས་པ་མ་ཟད། དོགས་འདིའི་ལན་འདེབས་ནང་ཡིད་ཆེས་དཀའ་བའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ཞུས་འདུག་ཀང་།
མདོ་དོན་ད་ཡོད་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་། བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་འབུལ་འབབ་ཀི་ཁིམས་ཡིག་ལ་
བསར་བཅོས་མ་ཕིན་བར་འདི་ནས་ཆག་ཡང་གནང་ལམ་མེད་པས་དེ་ལུགས་ལག་བསྟར་དོན་འཁེལ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ིན་གའི་ལས་བེད་གངས་ ༩ ཡིས་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡ ལོའ ་ི འབབ་སོར་ ༡,༦༩༣།༠༠ ཕུལ་ཟིན་པ་དང་། འཕྲོས་ལྷག་ལས་མི་
གཏན་སོད་མེད་པ་དང་ཕོགས་ཉུང་བའི་དཀའ་ངལ་གིས་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་བསྡུ་ཐུབ་ཐབས་བལ་བར་བརེན། མམ་འབེལ་

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ད་བར་འབུལ་ཆད་རྣམས་འབུལ་མི་དགོས་པའི་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤

ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་འབུལ་འཆར་ཡིན་ལུགས་གསལ་འདུག་པས་ཆག་ཡང་དགོས་ཚེ་དཔལ་ལས་བརྒྱུད་སི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས།

༦༣༽ སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་ས་ཚོགས་པ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༦༣༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༩
༦༣༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༦

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༣༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ རྩིས་ཁུར་འཚེམས་ལུས་སོང་བའི་དངུལ་ཆད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༦༣༌ཅ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ ཕི་ནང་རྩིས་ཞིབ་པས་མཐའ་རྩིས་ནང་གསལ་འཕྲོས་རྩིས་གཙང་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་

ཐོ་ ༦༣༌ཅ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ བཟོ་གེར་མིག་དམར་བསམ་འགྲུབ་ནས་རུམ་གདན་རྩིས་ཆད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
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༦༣༌ཅ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༥ ཚོགས་པའི་སིག་གཞི་ངེས་པར་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༣་ཅ་༥ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༦
རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆའི་འབུལ་འབབ་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༣༌ཅ༌༩ རྩིས་སྙན་ ༥༌༢ རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་
འབུལ་བསད་སྐོར།

༦༣༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༣
༦༣༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༣་ཅ་༦ རྩིས་སྙན་ ༤་༡ ཡོང་བསད་བསྡུ་བཞེས་ཟིན་འཕྲོས་རྣམས་མུ་མཐུད་བདའ་
འདེད་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡ ལོའ ་ི རྩིས་སྙན་ནང་ཡོང་བསད་ཁོན་སོར་ ༥༨༡,༡༨༤།༨༠ ཡོད་པ་ནས་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ ལོར་
རྩིས་ཨ་མ་དང་མ་ལག་བཅས་པར་ཟླ་བསིལ་རེས་ཡོང་བསད་རྩིས་གསལ་སོར་ ༣༢༧,༡༨༨།༨༠ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤

ནང་སོར་ ༡༣༡,༤༩༠།༦༠ བསྡུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། རེས་སུ་སོར་ ༡༠,༠༠༦།༠༠ བསྡུས་འཕྲོས་ཡོང་བསད་སོར་
༡༨༥,༦༩༢།༢༠ གང་མྱུར་རྩིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་དགོས།
༡

ཡོང་བསད་སོར་ ༥༠,༠༠༠།༠༠ ཡོང་ཁུངས་སུ་དང་གང་ཡིན་ད་ལྟ་ར་མ་འཕྲོད་ སོར་ ༥༠,༠༠༠།༠༠
པས་ཞིབ་འཇུག་ཆེད་ིན་ཤས་འགོར་ངེས་ལ་སོང་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་སྙན་སེང་
ཞུ་ཐབས་དཀའ།

༢

Gas old booking balance ནས་ཡོང་བསད།

སོར་ ༦,༧༧༡།༢༠

༣

རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་སན་ཏོཤ་ནས་ཡོང་བསད།

སོར་ ༡༠༠,༠༠༠།༠༠

༤

L.I.C. Money Plus Advance ནས་ཡོང་བསད།

སོར་ ༢༨,༩༢༡།༠༠

ཁོན་བསོམས།

སོར་ ༡༨༥,༦༩༢།༢༠

༦༣༌ག༌༢༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༣་ཅ་༧ རྩིས་སྙན་ ༤་༢ སྤྲོད་བསད་ལྷག་འཕྲོས་སོར་ ༡༡༡,༩༣༡།༤༦ ཐད་མུ་མཐུད་
འགན་འཁུར་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ ནང་ཚོགས་པའི་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རྩིས་ཁ་རྣམས་རྩིས་ཞིབ་པའི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཟླ་བསིལ་ཟིན་
པར་བརེན་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ རྩིས་ཞིབ་ཟིན་པའི་སྤྲོད་བསད་འཕྲོས་སོར་ ༤༠,༧༦༩།༠༠ གང་མྱུར་འགན་ལྷན་བསྐོང་
ཚོགས་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༦༣༌ག༌༣༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༣་ཅ་༨ རྩིས་སྙན་ ༥་༡ ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་གཙང་ཁེའི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ འབབ་སོར་
༡༦༤,༨༠༦།༠༠

བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་ལྟར་རང་ཚོགས་བརྒྱུད་དཔལ་ལས་སུ་

ངེས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་བསད་སོར་ ༡༦༤,༨༠༦།༠༠ ནས་འདི་ལོའ ་ི ནང་ཕེད་འབབ་སོར་ ༨༢,༤༠༣།༠༠ ཕུལ་ཟིན་པ་དང་།
འཕྲོས་སོར་ ༨༢,༤༠༣།༠༠ རེས་ལོའ ་ི ནང་གཙང་བཟོ་གནང་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༦༤༽ དཔལ་འབོར་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡
༦༤༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༦
༦༤༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༢

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༤༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ པ་ནི་པཉ་ས་ཁང་ཨང་གིས་པ་བཙོང་པའི་སོན་གནད་སྐོར། མང་རྩིས་
སྙན་ཐོ་ ༦༤༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༦ གོས་ཆོད་མེད་པར་དགེ་རྩ་ཐེབས་རྩའི་མ་དངུལ་ག་བསྒྱུར་ཞུས་པའི་སྐོར།

༦༤༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༢ (༦༤༌ཆ༌༣ , ༦༤༌ཆ༌༥, ༦༤༌ཆ༌༦
དོན་གནད་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པས་དོན་ཚན་གཅིག་ནང་བཀོད)།

༦༤༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༤་ཆ་༡ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༢ ལྡི་ལི་ཕིར་ཚོང་ཁང་གི་ས་ཁང་བཙོང་འབབ་ཡོང་བསད་ལྷག་
འཕྲོས་སོར་ ༧༩༠,༠༠༠།༠༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ས་ཁང་བཙོང་འབབ་ Chandra Shekar ནས་ཡོང་བསད་ལྷག་འཕྲོས་སོར་ ༧༩༠,༠༠༠།༠༠ ཡོད་པ་ནས་ ༢༠༡༣

ལོར་སོར་ ༥༠,༠༠༠།༠༠ ཕིར་སོག་བྱུང་ཡོད་པ་དང་འཕྲོས་སོར་ ༧༤༠,༠༠༠།༠༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་གནང་བཞིན་པ་
ལྟར་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༦༤༌ག༌༢༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༤་ཆ་༣ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༥ དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གི་སེད་འབབ་གཅོག་འཕྲི་གནང་བ་
ཁིམས་དོན་བཞིན་ཁལ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ལ་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀིས་ཕིར་བསྡུ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།
མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་

༡༦༡,༧༣༣།༠༠

༦༤་ཆ་༥

རྩིས་སྙན་

༡་༢་༨

སིར་བཏང་རྩིས་ཁའི་ནང་ཡོང་བསད་ལྷག་འཕྲོས་སོར་

སྐོར་རྒྱ་གར་རྩིས་ཞིབ་བརྒྱུད་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀིས་ིན་འགངས་ཞག་ཕུད་དུ་མ་སོང་བར་རྩིས་

གཙང་བཟོ་དགོས།

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༤་ཆ་༦ རྩིས་སྙན་ ༣་༡ ཡོང་བསད་ཁོངས་ཡོང་རེ་ཞན་པ་རྩིས་བསུབ་གཏོང་འཕྲོས་སོར་

༡༥༢,༦༦༣།༥༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

གོང་གསལ་གནད་དོན་གསུམ་ཀ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པར་སོང་དཔལ་ལས་ནས་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་གནང་མུས་ལྟར།
འབབ་ཁལ་དངུལ་ཕིར་སོག་ཡོང་རེ་ཡོད་མེད་དབེ་འབེད་ཀིས་ཡོང་རེ་ཡོད་པ་རྣམས་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་བ་དགོས་རྒྱུ་
དང་། ཡོང་རེ་མེད་པ་རྣམས་སིག་གསལ་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦ᨅ༽ དཔལ་འབོར་བོད་མིའི་འཛིན་སོང་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས།རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༩༌༌༌༡༡

༦༥༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༨
༦༥༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༨

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༥༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ དངུལ་ཁང་ནང་དངུལ་ལྷག་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༦༥༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ འབབ་ཁལ་ཡོང་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༥༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ དྲུང་ཟུར་ཐུབ་
བསྟན་བཀྲ་ཤིས་ལགས་གནམ་བསོད་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༥༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ ཁ་

དབང་ཐོ་གཞུང་ནང་སྣུམ་འཁོར་གི་མ་གནས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༥༌ཆ༌༥ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡
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བྱུང་སོང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༥༌ཆ༌༦

རྩིས་སྙན་ ༣༌༢

བཀའ་འཁོལ་ཡོད་ཀང་རྩིས་ཁུར་འཚེམས་ལུས་སུ་གྱུར་བའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༥༌ཆ༌༧ རྩིས་སྙན་ ༣༌༣ བེད་མེད་
དངུལ་ཁང་རྩིས་འགོའ ་ི ནང་དངུལ་ལྷག་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༥༌ཆ༌༨ རྩིས་སྙན་ ༤༌༡༌༡
འབབ་ཁལ་ཡོང་བསད་ཁག་གསུམ་སྐོར།

༦༥༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༦༦༽ དཔལ་འབོར་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༦༦༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
༦༦༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༢

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༦༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ ར་ས་ས་འགོ་ཟུར་པ་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས་ཟུར་ཕོགས་
ཕིར་བཞེས་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༦་ཆ་༢ རྩིས་སྙན་ ༦་༢ འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་འབུལ་བསད་སྐོར།
༦༦༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༦༧༽ གངས་སིད་ལས་བེད་གསོལ་ཚང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༦༧༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༩
༦༧༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༩

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༧༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ རོ་བཞུན་རླངས་རས་ཕུ་རིལ་ཕི་གཡར་ཕིར་བསྡུ་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་
སྙན་ཐོ་ ༦༧༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༩ ཆབ་མངར་ཤེལ་དམ་གི་གཏའ་འཇོག་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༦༧༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༠ འགན་འཛིན་ཟུར་པ་རྒྱ་མཚོའི་མིང་ཐོག་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༧༌ཆ༌༤

རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ རྩིས་ཤ་གཅོད་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༧༌ཆ༌༥ རྩིས་སྙན་ ༣༌༢ རྩིས་ཟུར་བསྟན་འཛིན་ཕུན་

ཚོགས་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༧༌ཆ༌༦ རྩིས་སྙན་ ༤༌༡ ཡོང་བསད་རིང་སོང་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་
སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༧༌ཆ༌༧ རྩིས་སྙན་ ༤༌༢ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༨༌ཆ༌༣ ལྟར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༧༌ཆ༌༨ རྩིས་

སྙན་ ༤༌༣ སྤྲོད་བསད་རིང་པ་འཕྲོས་ལྷག་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༧༌ཆ༌༩ རྩིས་སྙན་ ༤༌༤ སྤྲོད་བསད་རིང་པ་རྩིས་
གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

༦༧༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༦༨༽ ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གིང་རང་ཚོགས། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

རྩིས་གཙང་ཟིན།

༦༩༽ མ་སུ་རི་ས་གནས་རང་ཚོགས། རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༩༌༌༌༡༡

༦༩༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡
༦༩༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༡

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༦༩༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༤༌༢ བོད་མི་ཕོགས་ཡོད་རྣམས་ཀི་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའི་སྐོར།
༦༩༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
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༧༠༽ སིམ་ལ་ས་གནས་རང་ཚོགས། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡
རྩིས་གཙང་ཟིན།

༧༡༽ རཇ་སྤུར་ས་གནས་རང་ཚོགས། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༧༡༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡
༧༡༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༡

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༧༡༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ བོད་མི་ཕོགས་ཡོད་རྣམས་ཀི་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་བཞེས་སྐོར།
༧༡༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༧༢༽ ལྡི་ལི་ས་གནས་རང་ཚོགས། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༧༢༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
༧༢༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༢

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༧༢་ཆ་༡ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༡ ཕོགས་འབབ་བརྒྱ་ཆ་དང་འབེལ་བའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༧༢༌ཆ༌༢
རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ ཡིག་ཆ་ཁག་ཚུལ་མཐུན་བདག་ར་དགོས་སྐོར།

༧༢༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
རྩིས་གཙང་ཟིན།

༧༣༽ ས་ཉོན་ས་གནས་རང་ཚོགས། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡
༧༤༽ སྤུ་རུ་ཝ་ལ་་གནས་རང་ཚོགས། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༧༤༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡
༧༤༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༠

༧༤༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༡

༧༤༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༧༤༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༡༌༢ དེ་གའི་ཁབ་ཁོངས་བོད་རིགས་ལས་བེད་ཕོགས་ཡོད་རྣམས་
ནས་ཕོགས་འབབ་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་འབུལ་དགོས་པ་སིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་བཞིན་མུ་མཐུད་མཇུག་གནོན་ཕག་བསྟར་
དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ཕོགས་འབབ་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་མཁན་རྣམས་ཀི་མཚན་གཞུང་འབོར་ནའང་མ་ཕུལ་མཁན་གི་མཚན་གཞུང་འབོར་མེད་སྟབས་
དཔལ་ལས་ནས་མཇུག་འདེད་གནང་བཞིན་པ་ཡིན་འདུག མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གནང་གལ།

༧ᨅ༽ སོན་ཉ་ས་གནས་རང་ཚོགས། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༧༥༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡
༧༥༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༡

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༧༥༌ང༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ བོད་མི་ཕོགས་ཡོད་རྣམས་ནས་ཕོགས་འབབ་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་བཞེས་སྐོར།
༧༥༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
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༧༦༽ ར་སྟེང་རོ་བཞུན་རླངས་རས་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡
༧༦༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
༧༦༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༢

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༧༦༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༌༤ ཁང་པ་གཡར་གཏོང་གནང་བའི་ཐོག་ལ་བསར་ཞིབ་དགོས་སྐོར། མང་
རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༧༦༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ གཏའ་འཇོག་གི་བྱུང་འཛིན་མིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་མེད་པའི་སྐོར།
༧༦༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༧༧༽ སང་ཏོག་ས་གནས་རང་ཚོགས། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༧༧༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༤
༧༧༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༢

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༧༧༌ཅ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༣༌༢ ཡིག་ཆ་ཁག་ལམ་སྟོན་ལྟར་བདག་གེར་བས་ཡོད་མེད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་
ཐོ་ ༧༧༌ཅ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༣༌༤ རང་ཚོགས་ཚོགས་མིའི་ལས་དོད་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་བཞེས་སྐོར།
༧༧༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༢

༧༧༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༧༧་ཅ་༡ རྩིས་སྙན་ ༣་༡ དེ་གའི་ཁབ་ཁོངས་བོད་རིགས་ལས་བེད་ཕོགས་ཡོད་རྣམས་
ནས་ཕོགས་འབབ་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་འབུལ་དགོས་པ་སིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་བཞིན་མུ་མཐུད་མཇུག་གནོན་ཕག་བསྟར་
དགོས་རྒྱུ་དང་།

གནད་དོན་དེའི་སྐོར་འདི་ནས་དོགས་འདི་ཕུལ་བ་བཞིན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཡིག་ངག་གིས་

ཐོག་ནས་བདའ་འདེད་གནང་འདུག་ཀང་། ལན་འདེབས་འབོར་རིགས་བྱུང་མི་འདུག་ན་མ་འོངས་པར་འགན་འཁུར་ཡོད་པའི་
ཐོག་དེ་ལྟ་བུའི་འཐུས་ཤོར་མ་སོང་བ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

རྩིས་སྙན་ནང་ཁབ་ཁོངས་བོད་རིགས་ལས་བེད་ཕོགས་ཡོད་རྣམས་གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་སོང་གནང་དགོས་པ་ལས་ས་

གནས་ནས་དོན་མེད་ལན་རིང་པོ་བརྒྱབ་དགོས་དོན་ཆགས་མེད། དཔལ་ལས་ནས་མུ་མཐུད་མཇུག་འདེད་གནང་བཞིན་པ་
ལྟར་ས་གནས་ནས་འགན་འཁེར་ཏེ་ཐོ་གཞུང་འབུལ་དགོས།

༧༧༌ག༌༢༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༧༧་ཅ་༣ རྩིས་སྙན་ ༣་༣ དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་སྐོར་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་
དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་འབུལ་འབབ་ཁིམས་ཡིག་གི་དགོངས་དོན་ལྟར་ལག་བསྟར་ཚུལ་མཐུན་

བྱུང་མེད་པ་དང་། ༢༠༡༠་་་༡༡ ལོའ ་ི ནང་དཔྱ་དངུལ་དང་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་ཆད་སོང་བ་གང་འཚམས་ཤིག་རྩིས་
ཞིབ་སྐབས་ཐོན་བཞིན་འདུག་ཀང་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ད་དུང་ཁ་གསལ་མེད་པ། དམིགས་བསལ་ལན་འདེབས་སུ་དཔྱ་

ཁལ་མ་གཏོགས་འབུལ་ཆད་འབུལ་ཐུབ་ཀི་མེད་སྐོར་གསལ་འདུག་ན། མ་འོངས་སིག་མཐུན་ལག་བསྟར་ཚུལ་བཞིན་ངེས་
པར་གནང་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

འབུལ་ཆད་ཡོད་རིགས་ཆག་ཡང་དགོས་ཚེ་དཔལ་ལས་བརྒྱུད་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཆག་ཡང་ཞུ་དགོས། དེ་མིན་དོན་
མེད་ལན་རིང་པོས་རྩིས་གཙང་བཟོ་མི་ཐུབ།
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༧༨༽ ར་ས་ས་གནས་རང་ཚོགས། རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༩༌༌༌༡༡
༧༨༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༥
༧༨༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༥

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༧༨༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ ཆོས་ནོར་མགོན་ཁང་གི་གཙང་ཁེའི་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་
སྙན་ཐོ་ ༧༨༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ བོད་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའི་འབུལ་འབབ་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་
ཐོ་ ༧༨༌ཆ༌༣

རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ དཔྱ་ཁལ་བྱུང་འཛིན་ནང་རང་ལོ་གསལ་འགོད་མེད་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་

༧༨༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༥ དཔྱ་ཁལ་མ་དེབ་ལ་ནང་ཞིབ་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༧༨༌ཆ༌༥ རྩིས་སྙན་ ༤༌༢ རྩིས་
ཞིབ་ནས་རྩིས་ཆད་བསྟན་པར་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

༧༨༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༧༩༽ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་བོད་ཕྲུག་ཤེས་ཡོན་དང་བདེ་དོན་མ་དངུལ་མ་ལགརྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༧༩༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༡
༧༩༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༢༠
མང་རྩིས་

སྙན་ཐོ་ཨང།

རྩིས་སྙན་

དོན་གནད་སྙིང་བསྡུས།

ཨང།

༧༩༌ཆ༌༡

༡༌༢༌༢

སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར།

༧༩༌ཆ༌༢

༡༌༢༌༣

བལ་ཡུལ་དུ་ས་ཁང་ཚོང་བསྒྱུར་གི་དངུལ་འབབ་ཕན་ཚུན་སྤྲོད་ལེན་འཕྲོད་འབོར་བྱུང་
ཡོད་མེད་སྐོར།

༧༩༌ཆ༌༤

༡༌༢༌༥

འགོ་སོང་སོན་བཏང་དང་བཀའ་འཁོལ་རེས་ཞུས་ཀི་གནས་སྟངས་སྐོར།

༧༩༌ཆ༌༥

༡༌༢༌༦

ས་གནས་ལ་རོགས་དངུལ་གནང་སྐབས་རྩིས་ཁུར་ཞུ་ཕོགས་སྐོར།

༧༩༌ཆ༌༦

༢༌༣

ིན་གའི་ལས་བེད་ལ་གསོལ་ཕོགས་བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ཁབ་ལྟར་མ་གནས་པའི་སྐོར།

༧༩༌ཆ༌༧

༢༌༥

རྩིས་ཁ་ར་ཕོགས་ཡུལ་ཁིམས་དང་མི་འགལ་བ་དགོས་སྐོར།

༧༩༌ཆ༌༨

༢༌༨

གསོལ་ཕོགས་སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་དང་དངོས་སུ་སྤྲོད་སྐབས་རྩིས་འགོ་མ་མཐུན་

༧༩༌ཆ༌༩

༢༌༩

འཆར་རྩིས་མེད་པས་དངུལ་ཁང་ནང་དངུལ་འབོར་བེད་མེད་ལྷག་པའི་སྐོར།

༧༩༌ཆ༌༡༠

༣༌༢༌༡

སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་བྱུང་སོང་སྐོར།

༧༩༌ཆ༌༡༡

༣༌༢༌༢

ས་ཆ་མིང་སྒྱུར་སྐོར།

༧༩༌ཆ༌༡༢

༣༌༢༌༤

ལོ་མང་ཕིན་པའི་གསོག་དངུལ་སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༧༩༌ཆ༌༡༣

༣༌༢༌༦

སོབ་ཕྲུག་ཁག་ཅིག་ལ་གོག་ཀད་སོང་བརར་སྐབས་རྩིས་ཀི་སོན་གནད་སྐོར།

༧༩༌ཆ༌༡༤

༣༌༢༌༧

སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར།

༧༩༌ཆ༌༡༥

༤༌༡

ཨར་པོའ ་ི འཆར་འགོད་པ་བོ་བཟང་མཐར་ཕིན་ནས་ཡོང་བསད་གསལ་སྐོར།

པའི་སྐོར།
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༧༩༌ཆ༌༡༦

༤༌༢

སོབ་གྲྭའི་རྒྱང་འབོད་ཁ་པར་བོགས་ལེན་པ་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར།

༧༩༌ཆ༌༡༧

༤༌༣

རོགས་དངུལ་རིང་པ་ལྷག་བསད་སྐོར།

༧༩༌ཆ༌༡༨

༦༌༢༌༡

སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་བྱུང་སོང་སྐོར།

༧༩༌ཆ༌༡༩

༩༌༡༌༢

ཤེས་རིག་གིས་གངས་ཅན་བདེ་རྩ་ལ་སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༧༩༌ཆ༌༢༠

༩༌༢༌༡

སེ་ཚན་གིས་ལ་སྤྲོད་བསད་ཁ་གསལ་མེད་པའི་སྐོར།

༧༩༌ཆ༌༢༡

༩༌༢༌༢

ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གིང་གི་སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༧༩༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༡

༧༩༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༧༩་ཆ་༣ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༤ བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་ཆེད་ཛ་དག་ཁ་པར་གསར་འཛུགས་
སྐབས་ཀི་དངུལ་འབོར་ཁོངས་ལྷག་འཕྲོས་སོར་ ༣,༩༥༥།༥༦ ཁ་པར་ལས་ཁུངས་སུ་ལྷག་བསད་སྐོར་ལ་སྣང་མེད་དུ་མ་
སོང་བར་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

ཁ་པར་ལས་ཁུངས་ནས་ཟླ་བ་གིས་རེའི་མཚམས་གཅོག་འཐེན་བེད་མུས་རེད་འདུག་ན། འདི་ལོའ ་ི ནང་གཙང་བཟོ་ཡོང་རེ་
ཡོད་པ་ལྟར་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༨༠༽ མ་ན་ལི་སམ་བྷོ་ཉ་སོབ་གྲྭ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༨༠༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡
༨༠༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༡

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༨༠༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༣༌༣ སོབ་ཕྲུག་བདེ་དོན་རྩིས་ཁར་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་འགོ་སོང་སྐོར།
༨༠༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
༨༡༽

བྷུན་ཉར་སམ་བྷོ་ཉ་སོབ་གྲྭ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༨༡༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༣
༨༡༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༣

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༨༡༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་

༨༡་ཅ་༢ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༣ གཏའ་འཇོག་ལ་རྒྱབ་རེན་ཡིག་ཆ་མེད་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༨༡༌ཅ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༣༌༢
སོབ་ཕྲུག་བདེ་དོན་རྩིས་ཁར་སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་འགོ་ལུགས་དགོས་སྐོར།

༨༡༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༨༢༽ གངས་སིད་སམ་བྷོ་ཉ་སོབ་གྲྭ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༨༢༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༤
༨༢༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༤

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༨༢༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ སོབ་དགེ་བདེ་སིད་སོལ་དཀར་གི་གུང་གསེང་ག་འབབ་དང་འབེལ་བའི་ཡོང་
བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༨༢༌ཅ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༣༌༦ ཕི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལེན་འཐུས་བཀའ་འཁོལ་དགོས་སྐོར།
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མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༨༢༌ཅ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༣༌༧ སམ་བྷོ་ཉའི་བང་དོར་སིག་གཞི་དང་མ་མཐུན་པའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་
སྙན་ཐོ་ ༨༢༌ཅ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༣༌༨ སོབ་ཕྲུག་བདེ་དོན་རྩིས་ཁར་སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་འགོ་ལུགས་དགོས་སྐོར།
༨༢༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༨༣༽ སྦིར་སམ་བྷོ་ཉ་སོབ་གྲྭ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༨༣༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
༨༣༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༢

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༨༣༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ སི་ཁབ་ཡིག་ཚང་གི་བཀོད་ཁབ་དང་འགལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་
སྙན་ཐོ་ ༨༣༌ཅ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༤༌༡ རན་པདྨ་ཚེ་རིང་གི་འབུལ་འབབ་འཕར་འཐོལ་སོང་བའི་སྐོར།
༨༣༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༨༤༽ མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༨༤༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
༨༤༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༢

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༨༤༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ དངུལ་གེར་སང་གྷ་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༨༤༌ཅ༌༢
རྩིས་སྙན་ ༣༌༤ སོབ་ཕྲུག་གི་གོས་ཆས་སྤུས་གཟིགས་གནང་བ་སིག་གཞི་ལྟར་བྱུང་ཡོད་མེད་སྐོར།
༨༤༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
༨ᨅ༽

ཅོན་ཏ་ར་སམ་བྷོ་ཉ་གཏན་སོབ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༨༥༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༤
༨༥༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༤

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༨༥༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༨༥༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་བྱུང་སོང་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༨༥༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༣༌༢
སོབ་གྲྭའི་གསོལ་ཐབ་ཀི་སྤྲོད་བསད་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༨༥༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༣༌༦ སོན་རྩིས་
བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར།

༨༥༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༨༦༽ སང་ཏོག་སམ་བྷོ་ཉ་སོབ་གྲྭ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

རྩིས་གཙང་ཟིན།
རྩིས་གཙང་ཟིན།
རྩིས་གཙང་ཟིན།

༨༧༽ ཤིས་ལོངས་སམ་བྷོ་ཉ་སོབ་གྲྭ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡
༨༨༽

སོག་རེ་སོང་སམ་བྷོ་ཉ་སོབ་གྲྭ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༨༩༽ སྤུ་རུ་ཝ་ལ་སམ་བྷོ་ཉ་སོབ་གྲྭ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༨༩༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
148

༨༩༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༢
མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༨༩༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ སོབ་ཕྲུག་བདེ་དོན་རྩིས་ཁར་སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་
སྙན་ཐོ་ ༨༩༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༤༌༡༌༡ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་བྱུང་སོང་སྐོར།
༨༩༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༩༠༽ བདེ་སིད་གིང་སམ་བྷོ་ཉ་སོབ་གྲྭ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༩༠༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༣
༩༠༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༣

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༠༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ སོབ་ཕྲུག་བདེ་དོན་རྩིས་ཁར་སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་
སྙན་ཐོ་ ༩༠༌ཅ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ དངུལ་རང་ར་ཚད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༠༌ཅ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༦༌༡ སོན་རྩིས་
བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་བྱུང་སོང་སྐོར།

༩༠༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༩༡༽ སོན་ཉ་སམ་བྷོ་ཉ་གཏན་སོབ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༩༡༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༥
༩༡༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༤

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༡༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༩༡༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༡༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་

༡༌༢༌༤༌༢ ཨར་ལས་གྲུབ་རེས་ཁད་ལས་པའི་ཞིབ་འཇུག་མཚན་རགས་མེད་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༡་ཆ་༤ རྩིས་
སྙན་ ༣་༡ སོབ་ཕྲུག་གསར་འཇུག་གི་འགྱུར་རེན་མ་དངུལ་ཕིར་སོག་དགོས་སྐོར།
༩༡༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༡
༩༡༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༡་ཆ་༥
༤༢,༨༡༩།༠༠

རྩིས་སྙན་ ༤་༡ དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་ཡོང་བསད་ཁོན་སོར་

སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཆེད་སམ་བྷོ་ཉ་སི་ཁབ་ཡིག་ཚང་ནས་ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་འཛུགས་གནང་གཏན་འཁེལ་

ཡོད་འདུག་པ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་གནོན་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

སམ་བྷོ་ཉ་ཡིག་ཚང་ནས་ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་འཛུགས་ཀིས་སྙན་ཐོ་གཞིར་བཟུང་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོའ ་ི ནང་རྩིས་གཙང་ཐུབ་རྒྱུ་
ངེས་པ་ཡིན་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་གོང་གསལ་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༢༽ བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁེལ་ཨ་ཏི་ཤ་ིན་སོབ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༩༢༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༦
༩༢༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༦

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༢༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༩༢༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༢༌ཆ༌༣ རྩིས་

སྙན་ ༣༌༡༌༠ རོགས་དངུལ་བེད་སོད་སྦིལ་འཛིན་རྫུན་མ་བཟོས་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༢༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༣༌༣༌༠
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སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༢་ཆ་༥ རྩིས་སྙན་ ༣་༤་༠ རན་རྒྱལ་མཚན་
ཚེ་རིང་སིག་མཐུན་རྩ་དགོངས་མ་ཞུས་པས་ཟླ་གསུམ་ཕོགས་འབབ་གཅོག་འཐེན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༢༌ཆ༌༦ རྩིས་
སྙན་ ༥༌༡༌༠ ལོ་མང་རིང་རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་མ་ཕུལ་བའི་སྐོར།

༩༢༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
༩༣༽ གྷོ་པལ་སྤུར་བོད་ཁིམ་སོབ་གྲྭ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༩༣༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
༩༣༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༢

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༣༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༩༣༌ཅ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ ས་ཆ་མིང་བསྒྱུར་སྐོར།

༩༣༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
རྩིས་གཙང་ཟིན།

༩༤༽ བོད་ཁིམ་ཤེས་ཡོན་འཕེལ་རྒྱས་སེ་ཚན། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡
༩༥༽ ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༩༌༌༌༡༡

༩༥༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༦
༩༥༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༦

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༥་ཆ་༡ རྩིས་སྙན་ ༡་༢་༡ རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་དང་བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར། མང་
རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༥༌ཆ༌༢

རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༧ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་

༩༥༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༣༌༨ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༥༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་
༣༌༡༠ ིན་གའི་ལས་བེད་ནས་འབུལ་འབབ་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཕྲི་གནང་མེད་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༥་ཆ་༥ རྩིས་

སྙན་ ༥་༡ ཡོང་བསད་ཡོང་རེ་བལ་བའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༥༌ཆ༌༦ རྩིས་སྙན་ ༥༌༢ སྤྲོད་བསད་རིང་པ་ལྷག་འཕྲོས་
སྐོར།

༩༥༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
༩༦༽ དབུས་སྣེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༩༦༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༦
༩༦༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༦

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༦༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༣༌༢ བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་རྣམས་ལ་དངུལ་བརེ་མུ་མཐུད་གནང་དགོས་སྐོར།
མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༦༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༣༌༣ མ་དངུལ་དམིགས་ཡུལ་གཞིར་བཟུང་གཏོང་དགོས་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་
སྙན་ཐོ་ ༩༦༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༣༌༤ རང་ཁོངས་དང་འཕྲལ་སེལ་ལས་བེད་བསྐོ་གཞག་སིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། མང་
རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༦༌ཆ༌༤

རྩིས་སྙན་ ༣༌༥ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་

༩༦༌ཆ༌༥ རྩིས་སྙན་ ༤༌༡ མན་སར་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ནས་ཡོང་བསད་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༩༦༌ཆ༌༦ རྩིས་སྙན་ ༤༌༢ ལས་བེད་རྩ་དགོངས་གསོག་དངུལ་སྤྲོད་བསད་འཕྲོས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།
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༩༦༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
༩༧༽ ལྡི་ལི་སྣེ་ལེན་ཡན་ལག་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

རྩིས་གཙང་ཟིན།

༩༨༽ སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༨༌༌༡༠

༩༨༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༥
༩༨༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༡༤
མང་རྩིས་

སྙན་ཐོ་ཨང།

རྩིས་སྙན་

དོན་གནད་སྙིང་བསྡུས།

ཨང།

༩༨༌ཆ༌༡

༡༌༢༌༣

རྩིས་ཟུར་བུ་རྒྱལ་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར།

༩༨༌ཆ༌༣

༡༌༢༌༩

རྩིས་ཟུར་བུ་རྒྱལ་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར།

༩༨༌ཆ༌༤

༡༌༢༌༡༠

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་སྐབས་འགོ་གོན་རྩིས་ཞུ་དུས་ཐོག་མ་བྱུང་བའི་སྐོར།

༩༨༌ཆ༌༥

༡༌༢༌༡༣

ཆོད་གན་ལས་བེད་ལ་ཕོགས་འབབ་སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བ་སྤྲད་པའི་སྐོར།

༩༨༌ཆ༌༦

༡༌༢༌༡༤

ལས་བེད་ནས་བོར་བརླག་སོང་བའི་ཅ་དངོས་སྐོར།

༩༨༌ཆ༌༧

༡༌༢༌༡༥

དོན་ཟུར་རྣམ་གིས་ཀི་ Master Card ནས་དངུལ་གོན་རྒྱབ་རེན་མེད་པའི་སྐོར།

༩༨༌ཆ༌༨

༡༌༢༌༡༦

གསོལ་ཕོགས་ནང་འབབ་ཁལ་ཕྲན་བུ་ཚུད་ཡོད་སྐོར།

༩༨༌ཆ༌༩

༣༌༡

ལས་ཤག་གཙང་བཟོའ ་ི འགོ་གོན་སྐོར།

༩༨༌ཆ༌༡༠

༣༌༥

རྩིས་ཟུར་བུ་རྒྱལ་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར།

༩༨༌ཆ༌༡༡

༣༌༧

བྱུང་སོང་སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་སྐོར།

༩༨༌ཆ༌༡༢

༥༌༡༌༢

ཀ

དྲུང་འཕར་ཟུར་པ་བུ་རྒྱལ་ནས་ཡོང་བསད་རྩིས་བསུབ་ནང་ཚུད་ཡོད་མེད་དང་ཡོང་

བསད་སྐོར།

ཁ དོན་ཟུར་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ནས་ཁལ་འབབ་མ་ཕུལ་བའི་ཡོང་བསད་སྐོར།
ག དོན་ཟུར་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་སུ་ཕོགས་འཕར་ཐོལ་སོང་བའི་སྐོར།
༩༨༌ཆ༌༡༣

༥༌༡༌༣

ལོ་མང་ཡོང་བསད་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

༩༨༌ཆ༌༡༤

༥༌༡༌༤

བཀའ་ཤག་གིས་གསང་རྩིས་ཁོངས་ནས་ཡོང་བསད་གསལ་བའི་སྐོར།

༩༨༌ཆ༌༡༥

༥༌༢

སྤྲོད་བསད་འཕྲོས་ལྷག་སྐོར།

༩༨༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༡

༩༨༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༨་ཆ་༢ རྩིས་སྙན ༡་༢་༨ སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་དོན་གཅོད་ངོ་ལས་རྣམས་ཀི་རྩིས་ལོ་
༢༠༠༣་་་༠༨

བར་གི་ཁལ་འབབ་ཆ་ཚང་སྒྲུབ་པའི་དན་རགས་ཡིག་ཆ་མ་ཕུལ་བར་བརེན་རྩིས་གསལ་ཕི་རྒྱལ་ལས་དོད་

གུན་གསབ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཕིར་བསྡུ་དགོས་ཁོངས་ནས་སྐུ་ཚབ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་དང་། དོན་གཅོད་ཚེ་བརན་བསམ་
འགྲུབ་གིས་ཀི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༨ དང་ ༢༠༠༩ ལོ་གིས་སོ་སོར་ཁལ་འབབ་ཕུལ་བའི་དན་རགས་འབོར་འཕྲོས། གཞན་
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ལས་བེད་རྣམས་ཀི་ལས་དོད་གུན་གསབ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ འབབ་ཁོན་སུད་སོར་ ༨༤,༠༤༠།༩༠ སྐོར་ལ། སིག་གསལ་མི་
གསུམ་ལས་གྲུབ་པའི་རྩིས་རིང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཏེ་ཕི་དིལ་བརྒྱུད་རྒྱབ་གེར་ཕུལ་བར་བཀའ་ཤག་ནས་

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢།༠༤།༢༥ བཀའ་ཡིག་༡༧༦(༨) ༢༠༡༢་་་༡༣ འཁོད་དང་། ཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢།༠༧།༢༤ འཁོད་བཀའ་ཡིག་

ཨང་ ༨༠༢ (༨) ༢༠༡༢་་་༡༣ བརྒྱུད་ཁོན་སུད་སོར་ ༡༡༨,༢༢༡།༥༦ རྩིས་བསུབ་བཀའ་འཁོལ་སྩལ་སྨིན་གནང་ཁོངས་
གོང་གསལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ འབབ་སུད་སོར་ ༨༤,༠༤༠།༩༠ ཚུད་འདུག འོན་ཀང་ཕི་རྒྱལ་ལས་དོད་
གུན་གསབ་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣།༠༩།༡༧

འཁོད་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་

འབེབས་གནང་བའི་གོས་ཆོད་ཨང་། ༢༠༠༣།༡༣།༦།༧ པའི་དོན་ཚན་ ༣(ཀ) ནང་། ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཁའི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་

དང་། རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ཁལ་སྒྲུབ་འཇལ་མི་དགོས་པའི་ཆ་ནས་ཕི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་ཉུང་བ་ཡོད། དེ་མིན་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གི་ལས་བེད་སོ་སོའ ་ི སྤྲོད་དགོས་ཀི་ཁལ་འབབ་ཡོངས་རོགས་སོ་སོའ ་ི སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་པ་དང་།
ཁལ་འབབ་ཆ་ཚང་སྒྲུབ་པའི་དན་རགས་ཡིག་ཆ་མ་ཕུལ་བ་དང་།

ཁིམས་མཐུན་ཁལ་ཆག་ཐོབ་པ་རྣམས་ལ་ཕི་རྒྱལ་ལས་

དོད་གུན་གསབ་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལས་ཐོབ་ཐང་མེད་ཅེས་གསལ་བ་ལྟར་གནང་ཕོགས་བྱུང་མི་འདུག

རྩིས་རིང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་རྩ་བའི་དོན་ཁང་ལས་བེད་རྣམས་ནས་ཡུལ་ཁིམས་གཞིར་

བཟུང་ཁལ་ཕུལ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་བྱུང་འདུག་ཀང་། ཕོགས་ཁོངས་ཕི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཕིར་
འབུལ་དགོས་རྒྱུ་འདི་ཡུལ་འབབ་དངོས་མེད་གནས་སྟངས་དང་མ་འོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག་པ། དཔེར་ན། དྲུང་ལས་
བསྟན་འཛིན་བསམ་འཕེལ་གི་ཟླ་རེའི་ཟས་གོན་མ་བརྩིས་པར་ངེས་ཅན་འགོ་གོན་ཁང་ག་སུད་སོར་ ༡,༤༠༠།༠༠ དང་།

རང་འབབ་གཞུང་ཁལ་སུད་སོར་ ༤༠༠།༠༠ འཕྲོད་བསྟེན་ེན་སྲུང་ནང་མི་རེར་ཟླ་རེར་སུད་སོར་ ༨༠༠།༠༠ བཅས་ངེས་
ཅན་འགོ་གོན་བསོམས་སུད་སོར་ ༢,༦༠༠།༠༠ བཅག་འཕྲོས་ཟླ་རེའི་ཟས་གོན་གཏོང་དམིགས་སུ་སུད་སོར་ ༩༢༦།༤༨
ལས་ལྷག་གི་མེད་པ་སོང་།

ཕོགས་ཁོངས་ནས་ཕི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་ཀི་བརྒྱ་ཆ་

༥༠

འབབ་སུད་སོར་

༡,༡༧༣།༠༠ བསྡུ་དགོས་ཡོད་སྟབས་དོ་བདག་ལས་བེད་ནས་འབུལ་ཐབས་མེད་པ་ཆགས་ཀི་འདུག ཕོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་

༧༡ ཙམ་ཕི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་ཡིན་པ་དང་། ཕོགས་ཁོངས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ ཙམ་འབབ་ཁལ་མ་བསྡུས་པའི་
ེས་ཆད་དམ་ཁལ་ལྟ་བུ་ཕིར་འབུལ་གནང་རྒྱུ་དེ་དག་ནི་འདི་གར་ཡུལ་ཁིམས་དགོངས་དོན་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀི་ཆ་
ནས་འཚམས་པོ་དང་དང་པོ་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཐོན་བཞིན་འདུག གལ་ཏེ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བསྡུས་པའི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་དེས་
ཁིམས་མཐུན་བཟོ་ཐུབ་ཐབས་མེད།

དེ་ས་ནས་མ་བསྡུས་པའི་ཁལ་ཆ་ཚང་རྩིས་རྒྱག་ཞུ་དགོས་ཚེ་སི་སེར་གིས་ཀ་ལ་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་ག་ཅིག་ཡིན་པར་བཅས་གོང་ཞུས་ལྟར་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༠༨ བར་གི་ཕི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་

གསབ་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡོང་བསད་རྩིས་བསུབ་རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད་ཅེས་གསལ་བ་ལ། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱབ་
གེར་གནང་སྟེ་བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢།༠༧།༢༤ ིན་རྩིས་བསུབ་བཀའ་འཁོལ་གནང་འདུག་ཀང་། ཁལ་འབབ་ཆ་
ཚང་ཕུལ་བའི་དན་རགས་ཡིག་ཆ་མེད་ཚེ་ཕི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་ཀི་བརྒྱ་ཆ་

༥༠

ལས་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་གོས་

ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་ཡིན་པས་སྐབས་དེར་བཀའ་ཤག་གིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་ནང་གསལ་ལྟར་རྩིས་

བསུབ་བཀའ་འཁོལ་གནང་དགོས་གཟིགས་ཚེ་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་གསན་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་ངེས་ཤིག་ཡིན་
ནའང་། དེ་ཙམ་ཡང་མ་ཞུས་པར་རྩིས་བསུབ་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་ནི། གོས་ཆོད་ཟུར་དུ་བཞག་ནས་ཐག་གཅོད་གཞན་
ཞིག་གནང་བ་ཆགས་ཀི་འདུག གོང་གསལ་རྩིས་བསུབ་བཏང་བའི་སུད་སོར་ ༨༤,༠༤༠།༩༠ དེ་ཧིན་སོར་ ༤༠ ཡིས་
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འཛའ་སྒྱུར་བས་ཚེ་ཁོན་ཧིན་སོར་ ༣,༣༦༡,༦༣༦།༠༠ ཆགས་ཀི་འདུག་པ་ནི་དངུལ་འབོར་ཉུང་ཉུང་ཞིག་མིན་པ་དང་།
གོས་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་ཕག་བསྟར་ཚུལ་བཞིན་བྱུང་མེད་པ་བཅས་ལ་བརེན་འདི་ནས་རྩིས་བསུབ་བཀའ་

འཁོལ་ལ་རྒྱབ་གེར་ཞུ་ཐབས་མ་མཆིས་ཀང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གེར་སྙན་ཐོའ ་ི དགོངས་དོན་ལྟར་རྩིས་བསུབ་གནང་
འོས་ཤིག་ཏུ་གཟིགས་ཀི་ཡོད་ཚེ་སི་འཐུས་གོས་ཚོགས་རང་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་པ་ལས་ཐབས་ལམ་གཞན་མ་

མཐོང་། ལར་ནས་ཕི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའི་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་ཐོན་བཞིན་འདུག་
པར་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་བཞག་པའི་གོས་ཆོད་དེའི་ཕན་དེ་ཙམ་ཐོགས་ཀི་ཡོད་པ་མ་མངོན་པས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་
ནས་བསར་ཞིབ་ཀིས་སི་སེར་གིས་སྨན་ཡོང་བའི་ཐབས་ལམ་གང་དགེ་གོས་ཚོགས་སུ་འཆར་འབུལ་གནང་སྟེ། སོན་མའི་
གོས་ཆོད་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་ངེས་གཏོང་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

གོང་གསལ་རྩིས་སྙན་འདི་དང་གནས་སྟངས་གཅིག་གྱུར་རྣམས་ལ་དེ་ས་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པས་
འབེལ་ཡོད་ཚང་མ་བསྐོང་ཚོགས་ཀིས་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་དང། གོས་ཚོགས་ནང་དུའང་བསམ་ཚུལ་དང་ལམ་སྟོན་སར་ཡང་
ཞུས་ཡོད་ནའང། ད་བར་འཛིན་སོང་ནས་འགན་བཞེས་ཏེ་གཙང་བཟོ་མ་གནང་བར་བརེན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་
༡༤

ིན་རྒྱུན་ལས་ཚང་འཛོམས་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕི་དིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་བཅས་ཆེད་མངགས་གདན་ཞུས་ཀིས་གོས་བསྡུར་ཞིབ་ཙམ་གྲུབ་རེས། འདས་པའི་

རྩིས་རོག་རྩིས་བསུབ་གཏོང་ཕོགས་ཐད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་གོས་ཚོགས་ནང་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞིག་འཁེར་
དགོས་པ་དང། མ་འོངས་དཀའ་ངལ་འདི་རིགས་མི་ཡོང་ཆེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ་བཀའ་ཤག་གི་འགན་
དབང་ལྟར་དུས་ནས་དུས་སུ་འཛའ་ཐང་འཕར་ཆག་ལ་གཞིག་པས་འགྱུར་བ་དགོས་རིགས་གཏོང་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་

གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པར་མ་བྱུང་ན། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
དགུ་པའི་ཐོག་ངེས་པར་དུ་བསྒྲུབ་ཐུབ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་ཕུལ་བ་ལྟར་ཞལ་བཞེས་ཀང་བྱུང་ཡོད།
༩༩༽ ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༧༌༌༌༡༠

༩༩༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༧
༩༩༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༧

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༩༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༩༩༌ཅ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༩༌ཅ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༣༌༣
དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་ཀང་ཟུར་བཀོལ་ནས་འགོ་གོན་བཏང་བའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༩༌ཅ༌༤ རྩིས་སྙན་

༣༌༤ དངུལ་བརེ་ཁ་ཤོག་དང་དོན་ཁང་གི་རྩིས་ཁ་གིས་མ་མཐུན་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༩༌ཅ༌༥ རྩིས་སྙན་ ༤༌༡
ཁན་སྦེ་ར་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་སུ་དཔྱ་དངུལ་སར་ཐམ་ལྷག་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༩༌ཅ༌༦ རྩིས་སྙན་ ༥༌༢༌༠

ལོ་མང་སྤྲོད་བསད་རིང་པ་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༩༩༌ཅ༌༧ རྩིས་སྙན་ ༦༌༡ རོགས་དངུལ་བརྒྱ་
ཆ་འབུལ་བསད་སྐོར།

༩༩༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
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༡༠༠༽ ི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༨༌༌༌༡༠
༡༠༠༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༨
༡༠༠༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༨

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༠༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ པིང་རྩིས་སོ་བརྒྱབས་རེས་ཡིག་ཆ་ལ་ཞིབ་ཡུལ་མེད་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་
སྙན་ཐོ་ ༡༠༠༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ ར་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བསྐོ་གཞག་དང་ཕོགས་མཐུན་མིན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་

༡༠༠༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༦ ཡོང་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༠༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༥ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་
ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༠༌ཆ༌༥ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡༠ ཆོད་གན་ལས་བེད་ཀི་ཕོགས་སྐོར། མང་
རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༠༌ཆ༌༦ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡༢ དངུལ་རང་ར་ཚད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༠༌ཆ༌༧ རྩིས་སྙན་ ༥༌༡ ཡོང་
བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༠༌ཆ༌༨ རྩིས་སྙན་ ༧ བསྒྱུར་དཀའ་དང་བསྒྱུར་བདེའི་མཁར་དབང་འབབ་བར་ཁད་སྐོར།
༡༠༠༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༡༠༡༽ ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༨༌༌༌༡༠

༡༠༡༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༧
༡༠༡༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༧

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༡༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཁིམས་མཐུན་སོ་བརྒྱབ་ཡོད་མེད་སྐོར། མང་
རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༡༌ཅ༌༢

རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ དཔྱ་དངུལ་གོག་ཀད་རྒྱུད་བསྡུ་ལེན་བ་ཕོགས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་

༡༠༡༌ཅ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༡༌ཅ༌༤ རྩིས་
སྙན་ ༡༌༢༌༥ ཕི་དིལ་དང་དོན་ཁང་གིས་དབར་དངུལ་བརེ་རྩིས་ཤོག་མ་མཐུན་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༡༌ཅ༌༥
རྩིས་སྙན་ ༢༌༡ ཟུར་བཀོལ་སོན་རྩིས་ནང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའམ་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་ཁོངས།
ཀ༽ སྣེ་ལེན་རྩིས་འགོར་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་འགོ་གོན་སྐོར།

ཁ༽ དངུལ་ཁང་ག་དང་དེབ་སེལ་ཕར་འགངས་ག་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་སྐོར།
ག༽ དངུལ་ཁང་ག་སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་སྐོར།

ང༽ བུན་ནག་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་རྩིས་བསུབ་བཏང་ཡོད་མེད་སྐོར།
ཅ༽ གད་པའི་ལས་ག་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བ་བཏང་བའི་སྐོར།

ཆ༽ ཟུར་བཀོལ་ཁོངས་གསོལ་ཕོགས་དང་འཕྲུལ་ཆས་གཡར་ག་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར།
མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༡༌ཅ༌༦ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ དོན་ཟུར་བཀྲ་ཤིས་དབང་འདུས་ལགས་དང་དྲུང་འཕར་ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་གིས་ཀི་གནམ་ག་ཡོང་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༡༌ཅ༌༧ རྩིས་སྙན་ ༣༌༢ སྤྲོད་བསད་འཕྲོས་རྩིས་གཙང་
བཟོ་དགོས་སྐོར།

༡༠༡༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།

༡༠༢༽ སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དང་ཁབ་ཁོངས་ཕ་རན་སི་ལས་ཁང་།རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༨༌༌༌༡༠

༡༠༢༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༢
༡༠༢༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༢༢
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མང་རྩིས་
སྙན་ཐོ་ཨང།

རྩིས་སྙན་

དོན་གནད་སྙིང་བསྡུས།

ཨང།

༡༠༢༌ཆ༌༡

༡༌༢༌༡

པེ་རི་སི་དང་སྦར་སིལ་དོན་ཁང་དབར་དངུལ་བརེ་བར་ཁད་སྐོར།

༡༠༢༌ཆ༌༢

༡༌༢༌༢

དངུལ་ཁང་འདུམ་སིག་རྩིས་ཤོག་འཐུས་ཚང་བྱུང་མེད་གནས་སྐོར།

༡༠༢༌ཆ༌༣

༡༌༢༌༣

སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བ་དང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་འགོ་གོན་སྐོར།

༡༠༢༌ཆ༌༤

༡༌༢༌༤

སྤྲོད་བསད་རྩིས་འབུལ་ིས་ཟློས་སོང་བའི་སྐོར།

༡༠༢༌ཆ༌༥

༡༌༢༌༥

དོན་ཟུར་འཇམ་དཔལ་ཆོས་བཟང་ལགས་ལ་ཁལ་འབབ་ཕིར་སོག་དགོས་སྐོར།

༡༠༢༌ཆ༌༦

༡༌༢༌༦

Samsara

ཞེས་པའི་ཕག་དེབ་ཀི་ཡོན་ཐོབ་སྐོར་ཞིབ་འཇུག་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་

དགོས་སྐོར།
༡༠༢༌ཆ༌༧

༡༌༢༌༧

འགོ་གོན་གི་རྒྱབ་རེན་དང་དན་རགས་ཡིག་ཆ་མིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་མེད་པའི་སྐོར།

༡༠༢༌ཆ༌༨

༡༌༢༌༨

ཧི་མ་ལ་ཡའི་དུས་ཆེན་དང་འབེལ་བའི་འགོ་གོན་ཡུལ་ཁིམས་དང་འགལ་བའི་སྐོར།

༡༠༢༌ཆ༌༩

༡༌༢༌༩

ཧི་མ་ལ་ཡའི་དུས་ཆེན་དང་འབེལ་བའི་བྱུང་སོང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་སྐོར།

༡༠༢༌ཆ༌༡༠

༡༌༢༌༡༡

ཡུལ་ཁིམས་སྲུང་བརྩི་མ་ཞུས་པའི་སྐོར།

༡༠༢༌ཆ༌༡༡

༡༌༢༌༡༥

ནང་སིད་ཀི་རོགས་དངུལ་དཔལ་འབོར་ལ་ཕུལ་བའི་སྐོར།

༡༠༢༌ཆ༌༡༢

༣༌༡

བྱུང་སོང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་སྐོར།

༡༠༢༌ཆ༌༡༣

༣༌༢

ཅེག་འཛིན་བརྒྱུད་དངུལ་ཁང་དུ་བཅུག་ཀང་དངུལ་དེབ་ནང་མ་གསལ་བའི་སྐོར།

༡༠༢༌ཆ༌༡༤

༤༌༡༌༡

དོན་ཟུར་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ལ་སྤྲད་ཁོངས་ཨ་སོར་དང་ཡུ་སོར་དབར་འཁྲུག་

༡༠༢༌ཆ༌༡༥

༤༌༢༌༠

སྤྲོད་བསད་འཕྲོས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

༡༠༢༌ཆ༌༡༦

༥༌༡

རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་བསད་སྐོར།

༡༠༢༌ཆ༌༡༧

༥༌༢

རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་བསད་སྐོར།

༡༠༢༌ཆ༌༡༨

༧༌༢༌༡

རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བཏང་བའི་དན་རགས་ཡིག་ཆ་མེད་པའི་སྐོར།

༡༠༢༌ཆ༌༡༩

༧༌༢༌༢

རྩིས་ཤ་གཅོད་བསད་སྐོར།

༡༠༢༌ཆ༌༢༠

༧༌༢༌༣

འཛའ་ཐང་བར་ཁད་དང་འབེལ་བའི་ལས་བེད་གིས་ནས་ཡོང་བསད་ཞིབ་འཇུག་དགོས་

༡༠༢༌ཆ༌༢༡

༧༌༢༌༤

ཁང་པའི་གཏའ་འཇོག་སྐོར།

༡༠༢༌ཆ༌༢༢

༧༌༢༌༥

སྐུ་ཚབ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར།

ཐེབས་པ་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

སྐོར།

༡༠༢༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༡༠༣༽ ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༩༌༌༌༡༡

༡༠༣༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༦
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༡༠༣༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༦
མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༣༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ སྣུམ་འཁོར་མེ་སོན་ཤོར་བའི་གུན་གསབ་མ་ཐོབ་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་

ཐོ་ ༡༠༣༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ ད་རྒྱ་བརྒྱུད་དངུལ་རྐུ་ཤོར་བའི་འཕྲོས་ལག་སོན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་

༡༠༣༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༣༌༣ ཡུལ་མི་ཞིག་ནས་ཞལ་འདེབས་གནང་བར་ཞིབ་འཇུག་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།
མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༣༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༣༌༤ རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༣༌ཆ༌༥ རྩིས་སྙན་

༣༌༧ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༣༌ཆ༌༦ རྩིས་སྙན་ ༦༌༡ སེར་ར་
བས་པའི་དངུལ་ལྷག་བསད་སྐོར།

༡༠༣༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
༡༠༤༽ ཨིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༩༌༌༌༡༡

༡༠༤༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
༡༠༤༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༢

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༤༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡༌༠ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༡༠༤༌ཅ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༣༌༣༌༠ རོགས་དངུལ་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པའི་སྐོར།
༡༠༤༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༡༠༥༽ ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༩༌༌༌༡༡

༡༠༥༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༦
༡༠༥༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༦

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༥༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་

༡༠༥༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༤ ལས་བེད་རོ་རེ་ལ་ཟུར་ཕོགས་ིས་ཟློས་གནང་བའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༥༌ཆ༌༣
རྩིས་སྙན་

༣༌༡

བྱུང་སོང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བ་དང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་

༡༠༥༌ཆ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡༢ དངུལ་རང་འཕར་འཐོལ་ཐོན་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༥༌ཆ༌༥ རྩིས་སྙན་ ༥༌༢ ལག་

དེབ་སོན་པོའ ་ི ཉི་སི་བར་ཁད་ཐོན་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༥༌ཆ༌༦ རྩིས་སྙན་ ༥༌༣ གསེར་གི་གཟེངས་རགས་ཆེད་
ཞལ་འདེབས་བྱུང་བ་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

༡༠༥༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
༡༠༦༽ ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༡༠༦༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༥
༡༠༦༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༥

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༦༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༡༠༦༌ཅ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ ངོས་སོར་ཡོད་ཀང་རྩིས་ཁ་མ་མཐུན་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༦༌ཅ༌༣ རྩིས་སྙན་
༣༌༡ དོན་ཁང་ཕི་བསོད་ལག་དེབ་སེར་པོ་བཟོ་ཡོན་སྐོར་དོན་ཁང་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྩིས་ཁ་མ་མཐུན་པའི་སྐོར།
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མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༦༌ཅ༌༤ རྩིས་སྙན་ ༤༌༡ ཡོང་བསད་འཕྲོས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་
༡༠༦༌ཅ༌༥ རྩིས་སྙན་ ༤༌༢ རྩིས་ཤ་གཅོད་བསད་སྐོར།

༡༠༦༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
༡༠༧༽ འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས། (བོད་མིའི་དང་བངས་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་པ།) རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༡༠༧༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༢
༡༠༧༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༡༢
མང་རྩིས་

རྩིས་སྙན་

སྙན་ཐོ་ཨང།

ཨང།

དོན་གནད་སྙིང་བསྡུས།

༡༠༧༌ཆ༌༡

༡༌༢༌༡

ལས་བེད་ཟུར་པ་སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་ནས་གུན་གསབ་ཡོང་བསད་སྐོར།

༡༠༧༌ཆ༌༢

༡༌༢༌༢

རང་ཁོངས་ལས་བེད་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་ནས་གུན་གསབ་ཡོང་བསད་སྐོར།

༡༠༧༌ཆ༌༣

༡༌༢༌༤

བྱུང་སོང་སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་སྐོར།

༡༠༧༌ཆ༌༤

༡༌༢༌༧

འཕྲོད་བསྟེན་ནས་དཔལ་འབོར་ལ་དངུལ་བཅོལ་ཕིར་སོག་དགོས་སྐོར།

༡༠༧༌ཆ༌༥

༡༌༢༌༨

ལས་བེད་གསོག་དངུལ་དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན་སྐོར།

༡༠༧་ཆ་༦

༡་༢་༡༠

གསོལ་ཕོགས་ཀི་ངེས་ཅན་བསྡུ་འབབ་བར་ཁད་སྐོར།

༡༠༧༌ཆ༌༧

༡་༢་༡༢་༢

ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ཁག་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར།

༡༠༧༌ཆ༌༨

༡༌༢༌༡༥

ཟས་བཅུད་ཆེད་འགོ་གོན་དགོས་མཁོ་ལས་མང་བ་བཏང་བ་ཕིར་བསྡུ་དགོས་སྐོར།

༡༠༧༌ཆ༌༩

༣༌༢

ཕོགས་མཐའི་ལས་བེད་པའི་གསོག་དངུལ་སྐོར།

༡༠༧༌ཆ༌༡༠

༣༌༣

འཕྲོད་བསྟེན་གི་ལམ་སྟོན་དང་འགལ་བའི་རྩིས་འཕེར་ཡིག་ཆ་བྱུང་འཕྲོས་རྩིས་གཙང་

༡༠༧༌ཆ༌༡༡

༣༌༤

དབང་པོ་སོན་ཅན་ལ་འཚོ་སྣོན་གནང་ཕོགས་རྩ་འཛིན་གཏན་འབེབས་དགོས་སྐོར།

༡༠༧༌ཆ༌༡༢

༣༌༧

སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར།

བཟོ་དགོས་སྐོར།

༡༠༧༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
༡༠༨༽ སྦན་ར་ར་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༡༠༨༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
༡༠༨༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༢

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༨༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ འགན་ཟུར་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་པོའ ་ི རྩིས་ཆད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༨༌ཆ༌༢
རྩིས་སྙན་ ༤༌༡ ཆུ་མངར་ཤེལ་དམ་ཡོང་བསད་སྐོར།

༡༠༨༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
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༡༠༩༽ མན་སར་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡
༡༠༩༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༣
༡༠༩༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༣

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༩༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་སྨན་པ་གཅིག་ལོགས། ལས་བེད་ནས་ཕོགས་
བསོད་སྐབས་སིག་གཞི་དང་འགལ་བའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༩༌ཅ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༣ ཡོང་འབབ་ཁལ་དུས་ཐོག་
འབུལ་ཆེད་འཕྲོད་བསྟེན་གི་ལམ་སྟོན་ལྟར་དགོས་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༠༩༌ཅ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡༌༠ སྦིལ་འཛིན་ངོ་མ་
བཞི་མེད་པའི་སྐོར།

༡༠༩༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
རྩིས་གཙང་ཟིན།
རྩིས་གཙང་ཟིན།

༡༡༠༽ སྦིར་གཞིས་ཁག་གསུམ་གི་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡
༡༡༡༽ སིམ་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡
༡༡༢༽ ལ་དྭགས་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༡༡༢༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
༡༡༢༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༢

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༢་ཅ་༡ རྩིས་སྙན་ ༤་༡་༠ ཡོང་བསད་འཕྲོས་ལྷག་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༢༌ཅ༌༢ རྩིས་སྙན་
༤༌༢༌༠ སྤྲོད་བསད་འཕྲོས་ལྷག་སྐོར།

༡༡༢༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༡༡༣༽ ལྡི་ལི་བསམ་ཡས་གིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༡༡༣༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༣
༡༡༣༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༣

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༣༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡ རོགས་དངུལ་བེད་སོད་འཕར་སོང་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༣༌ཅ༌༢
རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༣༌ཅ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༧
སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་འགོ་གོན་སྐོར།

༡༡༣༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠

༡༡༤༽སོན་ཌོ་དང་མཚོ་པདྨ་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༩༌༌༌༡༡

རྩིས་གཙང་ཟིན།
རྩིས་གཙང་ཟིན།
རྩིས་གཙང་ཟིན།

༡༡༥༽ བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡
༡༡༦༽ བསུ་ན་མདའ་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡
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༡༡༧༽ ར་ཝང་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡
རྩིས་གཙང་ཟིན།

༡༡༨༽ བདེ་སིད་གིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༡༡༨༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༥
༡༡༨༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས།༤

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༨༌ཆ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༡༌༢༌༢ གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་སུ་སྨན་རིན་འཕར་
འཐོལ་སོང་བའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༨༌ཆ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༣༌༡ ཀྲི་སྦི་ནད་གསོ་ཁང་གི་བཟའ་བཅའི་ཟོག་དེབ་ནང་

དངུལ་འབོར་འཁོད་མེད་པའི་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༨༌ཆ༌༣ རྩིས་སྙན་ ༣༌༢ སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརལ་བའི་
འགོ་གོན་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༨༌ཆ༌༥ རྩིས་སྙན་ ༤༌༢ སྤྲོད་བསད་འཕྲོས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།
༡༡༨༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༡

༡༡༨༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༨་ཆ་༤ རྩིས་སྙན་ ༤་༡ ཡོང་བསད་འཕྲོས་ལྷག་སོར་ ༢༦,༤༧༢།༠༠ སྐོར་ལ་མུ་
མཐུད་བསར་ཞིབ་ཀིས་དུས་འགངས་མ་སོང་བར་རྩིས་གཙང་ངེས་པར་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡ ལོའ ་ི ནང་ཁལ་འབབ་ཡོང་བསད་ཁོན་བསོམས་སོར་ ༢༠,༠༨༠།༠༠ ནས་སོར་ ༤,༡༧༣།༠༠ ཕིར་

སོག་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། འཕྲོས་སོར་ ༡༥,༩༠༧།༠༠ ཕིར་སོག་ཡོང་ཆེད་ Form 30 བསྐང་འབུལ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་
མཇུག་འདེད་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཁལ་འབབ་འགེངས་ཤོག་ནང་མ་གསལ་བའི་དངུལ་ལྷག་སོར་ ༦,༣༩༢།༠༠ ཡོང་རེ་

ཞན་པས་ཞིབ་འཇུག་དང་སགས་རྩིས་བསུབ་བཀའ་འཁོལ་རྩིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་སོང་བེད་དགོས།
༡༡༩༽ ལྡེ་ར་ལྡུན་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡

༡༡༩༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
༡༡༩༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༡

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༩༌ཅ༌༢ རྩིས་སྙན་ ༤༌༢ སྤྲོད་བསད་གཞན་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།
༡༡༩༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༡

༡༡༩༌ག༌༡༽ མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༡༩་ཅ་༡ རྩིས་སྙན་ ༤་༡ ས་འདོན་ཡོང་བསད་འཕྲོས་ལྷག་སྐོར་ལ་མུ་མཐུད་ཐུགས་སྣང་
གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས།

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡ ལོའ ་ི ནང་ཁལ་འབབ་ཡོང་བསད་ཁོན་བསོམས་སོར་ ༩༨,༤༧༥།༠༠ ནས་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ དང་
༢༠༡༢༌༌༌༡༣ ནང་སོར་ ༣༠,༨༧༠།༠༠ ཕིར་སོག་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། འཕྲོས་སོར་ ༦༧,༦༠༥།༠༠ ནས་སོར་ ༢༠,༩༢༡།༠༠

ཕིར་སོག་ཡོང་ཆེད་ Form 30 བསྐང་འབུལ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་མཇུག་འདེད་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཁལ་འབབ་འགེངས་

ཤོག་ནང་མ་གསལ་བའི་དངུལ་ལྷག་སོར་ ༤༦,༦༧༧།༠༠ ཡོང་རེ་ཞན་པས་ཞིབ་འཇུག་དང་སགས་རྩིས་བསུབ་བཀའ་
འཁོལ་རྩིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་སོང་བེད་དགོས།
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༡༢༠༽ མོན་གྷོ་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡
༡༢༠༌ཀ༽ རྩིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
༡༢༠༌ཁ༽ རྩིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀིས་འགིགས་པ་གངས། ༢

མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༠༌ཅ༌༡ རྩིས་སྙན་ ༤༌༡ གཏའ་འཇོག་ཡོང་བསད་སྐོར། མང་རྩིས་སྙན་ཐོ་ ༡༢༠་ཅ་༢ རྩིས་སྙན་ ༤་༢
སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༡༢༠༌ག༽ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༠
མཇུག་བསོམས།

མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པའི་སྙན་ཐོ་ནང་གསལ་རྩིས་གཙང་མ་བྱུང་བ་ཁག་ལ་གོས་ཚོགས་ཀི་ལམ་
སྟོན་ལྟར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་མཇུག་སོང་གནང་བའི་ཕོགས་བསོམས་སྙན་ཐོ་ཕུལ་འབོར་དང་། ད་ལམ་སི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀིས་རྩིས་གཙང་འབྱུང་ཐབས་སུ་སྙན་ཐོ་ཁོན་ཡོངས་ལ་ཞིབ་ཚགས་ཆེན་པོས་གཟིགས་ཞིབ་གོ་བསྡུར་དང་།

ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བསར་སྐུལ་ཡང་སྐུལ་ནན་ཏན་བས་པ་བཅས་ཀིས་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པ་

འགོ་འཛུགས་སྐབས་རྩིས་སྙན་གངས་ ༡༣༨༢ ཡོད་པ་ནས་གངས་ ༧༢༡ གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། འཕྲོས་སི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་རྩིས་སྙན་གངས་ ༦༦༡ ནས་གངས་ ༥༨༡ གཙང་བཟོ་ཐུབ་ཡོད། ད་ལྟའི་
ཆར་རྩིས་སྙན་གངས་ ༧༤ མ་གཏོགས་ལྷག་མེད། མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་དང་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་གིས་
ཀིས་ཁོན་ཡོངས་ཀི་རྩིས་སྙན་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༤༌༢༡ གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། (ཟུར་འཛར་ ༡ )སྙན་ཐོ་འདི་མཇུག་

བསྡུས་པ་ནས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་རིང་འབེལ་ཡོད་ནས་རྩིས་གཙང་བྱུང་རིགས་ཁག་འཛིན་སོང་གིས་དན་རགས་དང་
བཅས་འབུལ་འབོར་བྱུང་མཚམས་གོས་ཚོགས་ནང་གཙང་བཟོའ ་ི ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ།

སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་རྩིས་གཙང་བཟོས་ཁོངས་ཡོང་བསད་དངུལ་འབོར་ཁུངས་སོ་སོར་སོར་

༨,༥༤༠,༥༩༥།༢༡ ཕིར་འབུལ་བྱུང་སྟེ་རྩིས་གཙང་ཆགས་ཡོད། (ཟུར་འཛར་ ༢ )

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡ བཅས་ཀི་རྩིས་ཁར་རྩིས་ཞིབ་ཟིན་ཡང་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པའི་

ཞིབ་འཇུག་བ་ཁོམ་མ་གྱུར་བའི་སེ་ཚན་ཁག་ ༣༢ ལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སོང་བས་མེད། སེ་ཚན་དེ་རྣམས་

མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པས་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུའི་ཁོངས་བཞག་ཡོད། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞིབ་
འཇུག་ནན་འདོངས་ཞུས་པའི་སྐབས་ཚོགས་དྲུང་དབུས་པའི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་རྣམས་ནས་འགན་འཁུར་
དང་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་གནང་བར་ལེགས་གསོལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་མཐའ་མ། གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པར་གཟིགས་རོགས་གནང། གོས་འཆར་ འདོན་
མཁན་སི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས།
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སི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ།
གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར།
བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པའི་ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཐོར་འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་གིས་བདའ་འདེད་མཇུག་སོང་ཇི་གནང་གི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སོང་ཇི་

ཞུས་ཀི་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཟིན་པར་བགོ་གེང་དགོས་པའི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། 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 གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་གི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་མེད་པར་བརེན་ཚུད་པ་ཡིན། བགོ་གེང་གི་གོ་སྐབས་རེས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། སང་ིན་ས་དོ་ ཕག་ཚོད་
༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡིན།
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