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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༌༌༌༤

༢

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

༤༌༌༌༥

༣

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

༦༌༌༌༦

༤

གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རྲེས་དྲན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ།

༧༌༌༌༨

༥

གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སྲེམས་མཉམ་སྲེད་ཀི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ།

༨༌༌༌༡༠

༦

གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པའི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང།

༡༡༌༌༌༤༧

༧

སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དྲི་བ་ཨང་བཞི་པ། དྲི་བ་དྲིས་ལན།

༤༨༌༌༌༤༩

༨

སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དྲི་བ་ཨང་བཞི་པ་དང་འབྲེལ་བའི་འཕོས་དོན་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཁག

༥༠༌༌༌༦༣

༩

སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དྲི་བ་ཨང་ ༥ པ། དྲི་བ་དྲིས་ལན།

༦༤༌༌༌༦༥

༡༠

སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དྲི་བ་ཨང་ ༥ པ་དང་འབྲེལ་བའི་འཕོས་དོན་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཁག

༦༦༌༌༌༦༧

༡༡

སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དྲི་བ་ཨང་ ༦ པ། དྲི་བ་དྲིས་ལན།

༦༧༌༌༌༦༨

༡༢

སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དྲི་བ་ཨང་ ༦ པ་དང་འབྲེལ་བའི་འཕོས་དོན་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཁག

༦༨༌༌༌༦༩

༡༣

གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པའི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་མུ་མཐུད།

༦༩༌༌༌༡༠༧

༡༤

གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སྲེམས་མཉམ་སྲེད་ཀི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་
འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པའི་ཀ་པ།

༡༥

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལོ་
༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ ་ི སོན་རིས་གཏམ་བཤད། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ།

༡༦

༡༠༨༌༌༌༡༡༦
༡༡༧༌༌༌༡༢༦

རིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ ་ི སོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་
སྙན་སོན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པ།

༡༢༧༌༌༌༡༣༦

༡༧

སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དྲི་བ་ཨང་ ༧ པ། དྲི་བ་དྲིས་ལན།

༡༣༦༌༌༌༡༣༨

༡༨

སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དྲི་བ་ཨང་ ༧ པ་དང་འབྲེལ་བའི་འཕོས་དོན་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཁག

༡༣༨༌༌༌༡༤༩

༡༩

སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དྲི་བ་ཨང་ ༨ པ། དྲི་བ་དྲིས་ལན།

༡༥༠༌༌༌༡༥༡

༢༠

སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དྲི་བ་ཨང་ ༨ པ་དང་འབྲེལ་བའི་འཕོས་དོན་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཁག

༡༥༡༌༌༌༡༥༩

༢༡

གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པ།

༡༦༠༌༌༌༡༦༠

༢༢

གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པའི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་བཅས།།

༡༦༡༌༌༌༡༦༥

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ རབ་གནས་ཤིང་རྟ་ལོའ ་ི ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ པའི་
ཚེས་ ༡༡ རེས་གཟའ་མིག་དམར་སྔ་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ ཐོག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ ལྷན་
ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པ་རྔམ་བརིད་ལྡན་པའི་ངང་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ ་ི རྒྱལ་གླུ འི་
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་བདུན་པའི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
གིས་དབུས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ ས་དབུས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་
པ་བཅས་ལ་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་འཚམས་འདིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོའི་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀི་གསུང་བཤད།

དྦྲེ་རིང་ཚོགས་གཙོའི་དབུ་འབྦྲེད་གཏམ་བཤད་དྦྲེ་ནང་གནད་དོན་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྦྲེད། གང་ཡིན་ཞྦྲེ་ན། ཁ་སང་རང་གསུམ་
བཅུའི་དུས་དན་མཛད་སོ་ཚོགས་ཟིན་པ་རྦྲེད།

དྦྲེའི་ཐོག་ལ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ངོས་ནས་ཆབ་སིད་དང་

འབྦྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་གནད་ཁག་ཆ་ཚང་ཞུས་ཟིན་པར་བརྦྲེན། དྦྲེ་རིང་གོས་ཚོགས་ནང་བསར་ཟོས་མི་དགོས་པ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དྦྲེ་རིང་བོད་ཟ ༡ ཚེས་ ༡༠ ཡིན་པར་བརྦྲེན། ཞོགས་པ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྦྲེན་པོ་མཆོག་དབུ་
བཞུགས་ཐོག་ཚེས་བཅུ་གཟབ་གསོལ་གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་ དུ་གོ་སིག་ཞུས་པ་རྦྲེད།

དྦྲེའི་རྦྲེས་སུ་གནས་ཆུང་རོ་རྦྲེ་ས་

དབངས་གིང་གྲྭ་ཚང་ནས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྦྲེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་བརན་ཆྦྲེད་བརན་བཞུགས་
བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རྦྲེད། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པ་དྦྲེ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་ཁང་

པ་གསར་རྒྱག་དང་མས་གསོ་ལྦྲེགས་གྲུབ་ཟིན་པའི་རྦྲེས་ལ་ཐྦྲེངས་དང་པོ་འཚོག ས་ཀི ་ཡོད་པ་རྦྲེད། ལས་དོན་དྦྲེ་དང་
འབྦྲེལ་བའི་ལས་རིམ་གཅིག་ཀང་དྦྲེ་རིང་ཞོགས་པ་དབུ་འབྦྲེད་མཛད་སོའ ་ི རྦྲེས་སུ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཁང་དུ་

ཚོགས་གནང་བ་རྦྲེད། དྦྲེར་བརྦྲེན་དྦྲེ་དང་འབྦྲེལ་བའི་དམིགས་བསལ་བསར་ཟོས་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་།
ཡིན་ནའང་དྦྲེ་རིང་ཞོགས་པ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྦྲེན་པོ་མཆོག་ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསངས་

སྐབས། ཚོགས་གཙོས་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་ཚབ་བས་ནས་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་བཞིན། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་འདི་གསར་པ་བརྒྱབས་ཟིན་པར་བརྦྲེན་ཕིའི་སོད་ཀི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ

འི ་མཐུན་རྦྲེན་གང་ཅིའི་ཐད་

འཛོམས་པོ་ཆགས་ཡོད། ནང་བཅུད་དྦྲེ་ད་ལྟ་ཚོགས་ཁང་གི་དཀིལ་འཁོར་འདིའི་ནང་ཡོད་པའི་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་ གིས་
དབུས་པའི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་དབུས་པའི་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་ཆགས་ཀི་

ཡོད། ཕིའི་སོད་དྦྲེ་ཡག་པོ་ཆགས་པ་བཞིན་ནང་བཅུད་དྦྲེ་ཡང་སྔར་ལས་ལྷག་པ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆྦྲེན་པོ་

1

རྦྲེད། དྦྲེར་བརྦྲེན་དྦྲེ་རིང་ཞོགས་པ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མའི་ཚབ་བས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྦྲེ་ལ་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་བཞིན། ང་
ཚོས་ལས་དོན་གང་བས་ཀང་སི་དོན་རང་ལ་སྦྲེམས་པ་དང་སི་པའི་ཐོག་ནུས་པ་འདོན་སྤུངས་དང་། སི་དོན་བསོད་ནམས་

གསོག ་རྒྱུ་རང་ལ་དམིགས་ནས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད། ད་བར་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་ལ་མ་འོངས་པ་ཡང་ཡར་རྒྱས་ལ་
ཚད་མྦྲེད་པར་བརྦྲེན་སྔར་བས་ལྷག་པའི་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ནན་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དྦྲེ་རིང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ཚོགས་དུས་བདུན་པ་འདིའི་སྟྦྲེང་། སི་འཐུས་གཅིག་སྐུ་གཟུགས་གཅོང་པོར་གྱུར་པ་

དང་། གཅིག་སྔོན་མ་ནས་ལས་འཆར་ཞིག་བསིགས་ཟིན་པར་བརྦྲེན་བཅར་ཐུབ་མྦྲེད། དྦྲེ་མིན་སི་འཐུས་གཅིག་ཚེས་ ༡༨
བར་དགོངས་པ་ཞུས་སོང་། སི་འཐུས་གཅིག་ིན་གསུམ་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རྦྲེད། མདོ་སྨད་སི་འཐུས་གཅིག་ད་ལྟ་དངོས་

གཞིའི་འོས་བསྡུ་གྲུབ་མྦྲེད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་མིན་པའི་སི་འཐུས་ཚང་མ་དྦྲེ་རིང་འདིར་ཚང་འཛོམས་བྱུང་ཡོད་ཅྦྲེས་སྙན་སྦྲེང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།

ད་རྦྲེས་ཕི་ཟ་ ༣ པའི་གོས་ཚོགས་འདི་སྔོན་རིས་ཀི་གོས་ཚོགས་རྦྲེད། གོས་ཚོགས་ིན་མ་བཅུ་གཅིག་རིང་གི་

དུས་ཚོད་མང་བ་དྦྲེ་སྔོན་རིས་ཐོག་གཏོང་དགོས་ཀི་རྦྲེད། དྦྲེའི་ཐོག་སང་ིན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་སྔོན་

རིས་གསུང་བཤད་གནང་རྦྲེས། སྔོན་རིས་གསུང་བཤད་ཀི་ནང་དོན་ཆ་ཚང་ཞིག་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གཟིགས་ཆྦྲེད་སང་
ིན་ིན་རྒྱབ་དུས་ཚོད་བཞག་ཡོད། དྦྲེར་བརྦྲེན་ཡག་པོ་གཟིགས། ཐུགས་ཞིབ་ཡག་པོ་གནང་ནས། གོས་ཚོགས་ནང་བགོ་
གྦྲེང་གནང་སྐབས། འགན་འཁྦྲེར་བའི་ཐོག་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་འཚམས་པའི་དགོངས་འཆར་གསུང་རྒྱུའི་
འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དྦྲེ་མིན་ད་རྦྲེས་ཀི་ལས་རིམ་ནང་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གོས་འཆར་ཡོད། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པ་ནས་ད་

ལྟ་བར་བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གནང་ནས་འདས་གོངས་སུ་ཕིན་པ་དང་།

འདས་པའི་ཟ་བ་དྲུག་གི་ནང་སི་

འཐུས་ཟུར་པ་གིས་འདས་གོངས་སུ་ཕིན་པའི་ཐོག་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གཙོ་བོ་དྦྲེ་ ༢༠༠༨ ལོ་ནས་ད་ལྟ་བར་

བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཕིན་མྦྲེད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་སིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་ཕིན་མྦྲེད་པ། བོད་ནང་གི་གནས་
སྟངས་མུ་མཐུད་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལྷག་ཡོད་པར་གཞུང་འབྦྲེལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་

འཆར་བསམས་ཕྦྲེབས་ཡོད། དྦྲེའི་ཐོག་ལ་ལས་རིམ་ཆ་ཚང་ཞིག་གཏོང་རྒྱུ་རྦྲེད། དྦྲེ་མིན་ད་ལྟའི་ཆར་ལས་རིམ་ནང་གཞུང་
འབྦྲེལ་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གལ་ཆྦྲེ་བ་དྦྲེ་ཙམ་མྦྲེད། གཞུང་འབྦྲེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག་འགའ་ཡོང་རྒྱུ་མ་ཟད།

འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ངོས་ནས་སིག་གཞི་བསར་བཅོས་གང་ཙམ་དང་། དི་བ་དིས་ལན་མང་ཙམ་
ཡོད། ར་བའི་ད་བར་སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་བཅོ་ལྔ་འབོར་ཡོད ། ཡིན་ནའང་ད་རྦྲེས་སྔོན་རིས་ཀི་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་

ལ་འབྦྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཚང་མའི་སྔོན་རིས་གཏན་འབྦྲེབས་སྐབས། ལས་དོན་བྦྲེད་ཕོགས་དང་འབྦྲེལ་བའི་དི་བ་གཏོང་

རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཡོད་པར་བརྦྲེན། ཡིག་ཐོག་ལ་མ་ཡིན་པའི་དོགས་འདི་དང་། གོས་ཚོགས་དང་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་
དགོས་པའི་གནད་དོན་གང་ཡིན་ཡང་། ད་རྦྲེས་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་པའི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རྦྲེད་སྙམ།

དྦྲེ་བཞིན་ད་ལྟ་བར་དུ་སི་འཐུས་སྦྲེར་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྦྲེ་འད་ཕུལ་འབོར་བྱུང་མ་སོང་། ཐོག་མའི་ང་ཚོའི་

ལས་རིམ་བང་བསིགས་པའི་ནང་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པའི་སྙན་ཐོ་མཇུག་སོང་། འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་གིས་ལག་བསྟར་གནང་བའི་སྙན་ཐོ་དྦྲེ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ལས་དོན་བྦྲེད་ཕོགས་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ཅིག་

ཚར་མྦྲེད་པར་བརྦྲེན། རྒྱུན་ལས་ཀིས་དྦྲེ་ལ་མཇུག་སོང་བ་རྒྱུ་དྦྲེ་གྲུབ་མྦྲེད་པ་རྦྲེད། དྦྲེར་བརྦྲེན་དྦྲེ་དུས་འགངས་བ་རྒྱུའི་གོས་
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ཆོད་གོས་འཆར་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། ཞིབ་ཚགས་པོ་ཞིག་མ་བས་ན་འགིག་གི་མྦྲེད་པ་སོང་ཙང་། དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ནང་ལ་
ཡིག་ཆ་མང་པོ་ལྟ་དགོས་པ་དང་། འདི་བརད་མང་པོ་བྦྲེད་དགོས་པ། ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་པ་དྦྲེ་བྦྲེལ་བ་བྦྲེལ་ཟིང་

ནང་ཕིན་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀི་མྦྲེད་པར་བརྦྲེན། ད་རྦྲེས་གོས་ཚོགས་ནང་འཁྦྲེར་ཐུབ་མ་སོང་ཞྦྲེས་སྙན་སྦྲེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་
ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་
པས་དབུས་པའི་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་ཚོགས་གཙོ་གིས་ལ་ཕར་གྲུ་མམ་འདྦྲེགས་ཞུས་པར་བརྦྲེན་ནས་ད་ལྟ་བར་

དུ་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་པོ་འགོ་ཐུབ་པ་རྦྲེད། ད་རྦྲེས་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་། ང་ཚོའི་མིག་སྔར་ཡོད་པའི་
གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག དྦྲེང་སང་སི་ཚོགས་ནང་ཟང་ངྦྲེ་ཟིང་ངྦྲེ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། དྦྲེའི་རིགས་དྦྲེ་ང་ཚོ་འདིར་ཡོང་
གི་རྦྲེད་སྦྲེམས་ཀི་མྦྲེད་ལ། སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡིན་ཡང་ཐུགས་བསམ་བཞྦྲེས་རྒྱུ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་འདུག་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ལངས་པའི་ཞོར་ལ། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཡོ་རོབ་སི་མཐུན་གི་སི་ཚོགས་དང་

དཔལ་འབོར་་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ Henri Malosse མཆོག་དབུས་པའི་ Madi Sharma, Anne-Marie
Sigmund, Dzmitry Korbut, Andrea Subhan, Anthony Micallef, Vincent Metten དང་
Janiski བཅས་ཁོང་རྣམ་པ་བརྒྱད་འདིར་སྐུ་མགོན་དུ་ཕྦྲེབས་ཡོད། གོས་ཚོགས་ངོས་ནས་ཁོང་རྣམ་པར་འཚམས་འདིའི་

དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་ཞྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དྦྲེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བཞི་པ། ཚོགས་གཙོ་ལས་ཚབ་དང་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བསྐོ་འཛུགས།
བཀོད་ཁབ།

༄༅། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྦྲེད་ཕོགས་ཀི་སིག་གཞི་དོན་

ཚན་ ༩ པའི་ནང་གསྦྲེས་ ༡ ནང་གསལ། ཚོགས་གཙོ་དང། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་སུ་ཡང་ངོ་བཞུགས་མྦྲེད་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་རྦྲེས་ཕི་

ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ནས་ཚེས་ ༢༢ བར་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
བདུན་པ་བསང་རྒྱུའི་སྐབས་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་ཀི་འོས་མིའི་མཚན་གཞུང་གཤམ་གསལ།
༡

སི་འཐུས་དགྦྲེ་བཤྦྲེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས།

༢

སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

༣

སི་འཐུས་འཇིགས་མྦྲེད་འབྱུང་གནས་ལགས།

བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་འཁྦྲེལ་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་བྦྲེད་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་རྦྲེ་ཚོགས་གཙོ་ལྷན་རྒྱས་ནས་བསྐོ་
གཞག་གནང་འཐུས་གསལ་བ་བཞིན། ད་རྦྲེས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་
3

ཚོགས་དུས་བདུན་པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ནས་ཚེས་ ༢༢ བར་བསང་རྒྱུའི་སྐབས་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་དུ་
གཤམ་གསལ་སི་འཐུས་རྣམས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཡིན།
༡

སི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྦྲེལ་ལགས།

༣

སི་འཐུས་ཤར་གིང་བསྟན་འཛིན་ཟ་སོན་ལགས།

༥

སི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་འཁྦྲེལ་བ་ཡིན།

༢
༤

སི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས།

དྦྲེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ལྔ་པ། གཞུང་འབྦྲེལ་རྦྲེས་དན་དང་མྱ་ངན་གུས་འདུད་གོས་འཆར་ཁག
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ་ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་། གཞུང་འབྦྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རྦྲེས་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་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ།
གཞུང་འབྦྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རྦྲེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སྔོན་གྦྲེང་།

༄༅། །གངས་ཅན་བོད་ས་ཡོངས་རོགས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་དག་གནོན་ཁོ་ནའི་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བས་པའི་ྦྲེར་ལྦྲེན་

ལ་བརྦྲེན་ནས་བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་ཀི་ཆྦྲེད་དུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ིན་བོད་རྔ་པ་རོང་གི་རང་ལོ་ ༢༧
སོན་པ་གྲྭ་བཀྲ་བྷྦྲེ་ལགས་ནས་བཟུང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟ་ ༧ ཚེས་ ༢༠ བར་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅྦྲེས་

དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མི་གངས་ ༡༢༠ བྱུང་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སྔོན་དུ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༦ པའི་བར་གཞུང་འབྦྲེལ་མྱ་
ངན་གུས་འདུད་ཀི་རྦྲེས་དན་གོས་ཆོད་སོལ་འཇོག་ཞུས་ཟིན་པ་དང་། དྦྲེའི་རྦྲེས་སུའང་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་མུ་མཐུད་གཏོང་

གནང་མཁན་ (༡༢༡) ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ིན་མཛོད་དགྦྲེ་རོང་གི་རང་ལོ་ ༤༡ སོན་པ་ཞི་ཆུང་ལགས་དང་།

(༡༢༢) ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ ིན་པདྨ་རོང་གི་རང་ལོ་ ༢༡ སོན་པ་ཚེ་རིང་རྒྱལ་ལགས། (༡༢༣) ཕི་ལོ་
༢༠༡༣ ཟ་ ༡༢ ཚེས་ ༣ ིན་མདོ་སྨད་རྔ་པ་རོང་གི་རང་ལོ་ ༣༠ སོན་པ་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརན་ལགས། (༡༢༤) ཕི་ལོ་

༢༠༡༣ ཟ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ ིན་ཀན་ལྷོ་ཨ་མཆོག་གོང་གི་རང་ལོ་ ༤༢ སོན་པ་གྲྭ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས། (༡༢༥)
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༢ ཚེས་ ༥ ིན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྦྲེ་ཁོག་རོང་ནས་ཡིན་པ་རང་ལོ་ ༢༧ སོན་པ་འཕགས་མོ་བསམ་གྲུབ་

ལགས། (༡༢༦) ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༢ ཚེས་ ༡༣ ིན་མདོ་སྨད་རྔ་པ་རོང་ནས་ཡིན་པ་རང་ལོ་ ༢༥ སོན་པ་བོ་བཟང་རོ་རྦྲེ་
ལགས་བཅས་ད་བར་ཤྦྲེས་རོགས་ར་འཕོད་གསལ་པོ་བྱུང་བ་ཁོན་བོད་མི་སྦྲེར་ས་གངས་

༡༢༦ གིས་རང་ལུས་མྦྲེར་

བསྦྲེགས་གནང་ཡོད། དྦྲེ་དག་གི་ཁྲོད་ནས་མི་གངས་ ༡༠༨ ཀི་སྐུ་སོག་ཤོར་ཡོད་པ་དང་། གཞན་མང་ཆྦྲེ་བ་འདས་གསོན་
གང་ཡིན་དང་། ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་བཙོན་འཇུག་དང་བཀག་ར་བས་ཡོད་མྦྲེད་ཤྦྲེས་རོགས་དཀའ་བའི་གནས་སུ་ལྷུང་
ཡོད།
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རྒྱ་གཞུང་གིས་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་གནང་མཁན་རྣམས་ཀི་དགོས་འདུན་ནམ་མངོན་འདོད་ཇི་ཡིན་ལ་རོག་ཞིབ་
དང་བསམ་ཤྦྲེས་ཀི་འགན་འཁུར་གང་ཡང་མྦྲེད་ཁར་ཁོང་རྣམ་པར་དམའ་འབྦྲེབས་དང་། དྦྲེའི་འབྱུང་རྦྲེན་ྋགོང་ས་ྋསབས་
མགོན་ཆྦྲེན་པོ་མཆོག་དང༌། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནས་སྐུལ་སོང་བས་ཚུལ་གི་བསྙོན་དཀྲི་བྦྲེད་པ། རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་
གི་གནས་ཚུལ་ཕི་གར་མི་འགོ་བའི་སྦས་ཐབས་བྦྲེད་པ། རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་གནང་ཡུལ་དགོན་གོང་ཁག་ཏུ་དམ་དག་ཅི་
ཆྦྲེའི་ངང་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་གནང་མཁན་གི་ནང་མི་དང་ྦྲེ་འབྦྲེལ་སོགས་ལ་ྦྲེས་མྦྲེད་ྦྲེས་འཛུགས་ཀིས་འཛིན་བཟུང་

བཙོན་འཇུག་དང༌། མཐའ་ན་མི་བསད་ཀི་ྦྲེས་འཛུགས་བས་ཏྦྲེ་སོག་ཁྲིམས་བཅད་པ་སོགས་ཀི་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་
གཏོང་བཞིན་ཡོད་པས། བོད་མིའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་བབ་སོགས་ལ་བརི་སྲུང་བ་རྒྱུ་ལྟ་ཞོག མང་གཙོ་དང༌། རང་
དབང༌། དང་བདྦྲེན་བཅས་ལ་དགའ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུང་དང་། གོས་ཚོགས། དབུ་འཁྲིད་རྣམ་པ། ཚོགས་སྦྲེ་
སོགས་ཀིས་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་སྦྲེལ་ཐབས་སུ་གོས་ཆོད་རིམ་འཇོག་དང་འབོད་སྐུལ་ཇི་གནང་བཅས་ཚང་མར་བརི་མྦྲེད་
ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་རང་འདོད་ཁོ་ན་ལག་བསྟར་བས་དང་བྦྲེད་བཞིན་པ་དངོས་ཡོད་ཀུན་གསལ་གི་གནས་ཚུལ་དུ་གྱུར་
ཡོད།

བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་ཀི་བདྦྲེ་རའི་སད་རང་ིད་ཀི་ལུས་སོག་ལོངས་སོད་ནང་མི་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་

བོས་བཏང་གནང་མཁན་གི་རྒྱལ་གཅྦྲེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཁོང་རྣམས་ནི།

བོད་རང་དབང་འཐབ་རོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཇི་

སིད་བསྐལ་པའི་བར་བརྦྲེད་དཀའ་ཞིང་གསྦྲེར་གི་འོད་སྟོང་འབར་བའི་ལྦྲེ་ཚན་ཞིག་ཏུ་གནས་ངྦྲེས་པས་མྱ་ངན་གུས་འདུད་
ཀི་རྦྲེས་དན་གོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་རྒྱུ་དུས་ཀི་དགོས་མཁོ་གལ་ཆྦྲེར་མཐོང་།
གོས་ཆོད།

རྒྱ་གཞུང་གི་དག་གནོན་སིད་བྱུས་འོག་ཏུ་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་པའི་རྒྱལ་གཅྦྲེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོའི་སྙིང་སྟོབས་ལ་
རྦྲེས་སུ་ཡི་རངས་དང་སགས་ཁོང་རྣམ་པའི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ྦྲེ་འབྦྲེལ་སོགས་ལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་དང་འབྦྲེལ་

ཐུགས་གསོའ ་ི འཚམས་འདི་དང་། འདས་གོངས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་འཕགས་མཆོག་སན་རས་གཟིགས་ཀིས་རྦྲེས་སུ་བཟུང་
ནས་སར་ཡང་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་གི་ཞིང་དུ་སྦྲེ་བ། རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙོན་འཇུག་དམ་དག་བཀག་བསིལ་འོག་སྡུག་སོང་

མནར་གཅོད་མྱོང་བཞིན་པ་རྣམས་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་གོད་བཀྲོལ་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་ཆྦྲེན་པོ་མཆོག་རང་ཡུལ་གངས་ཅན་

ཞིང་དུ་༸ཞབས་སོར་བདྦྲེ་བར་འཁོད་ཐུབ་པ་དང་། གཞིས་བྦྲེས་བོད་མི་མམ་འཛོམས་རང་དབང་གི་ི་མ་མགོགས་ནས་

མྱུར་དུ་ཤར་བའི་མཆོག་གསུམ་༸རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་གདུང་ཤུགས་དག་པོས་གསོལ་འདྦྲེབས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་སི་མོས་གོས་
ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་
འདོན་མཁན་སི་འཐུས་དགྦྲེ་བཤྦྲེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།
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༤ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་

སི་འཐུས་དགྦྲེ་བཤྦྲེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ།

གཞུང་འབྦྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རྦྲེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སྔོན་གྦྲེང་།

༄༅། །བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ཟུར་པ་དགྦྲེ་འདུན་སིན་པ་མཆོག་ཡུན་རིང་སྙུན་བཞྦྲེས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟ་ ༡༢ ཚེས་
༧ ིན་གི་སྔ་དོ་ཕག་ཚོད་ ༧།༤༠ ཐོག་སྐུ་ཚེའི་འཕྦྲེན་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག དམ་པ་ཁོང་ནི་ཕི་

ལོ་ ༡༩༣༦ ཟ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༥ ིན་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་། དམ་པ་ཁོང་གིས་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ཐ་སྙད་ཕི་མོ་ཡི་གྦྲེ་ནས་བོད་

ཀི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་སོབ་གྦྲེར་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བཙན་བོལ་དུའང་
སྐབས་ ༢ པའི་དགྦྲེ་རྒན་འོས་སོང་གི་གས་སུ་སོབ་གྦྲེར་ལྦྲེགས་པར་ཐོན་ཏྦྲེ། ལོ་ངོ་ ༣༠ ཙམ་གི་རིང་བཙན་བོལ་བོད་
མིའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བོད་མི་རིགས་ཀི་བ་སོག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྐད་ཡིག་སུམ་རགས་དག་གསུམ་གཙོས།

རྒྱལ་རབས་དང་།

ཆོས་འབྱུང་སོགས་སོབ་འཁྲིད་གནང་ཞིང་། དྦྲེ་བཞིན་སྦྦྲེལ་ཀོབ་ས་གནས་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་གཞོན་དང་། གཞི་རིམ་སོབ་

གྲྭ་ཁག་གི་སོབ་དྦྲེབ་བསར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིའི་ལས་ཁུར་ཞུས། བགྦྲེས་ཡོལ་ཟིན་རྦྲེས་སུའང་སྦྲེར་བྦྲེས་འབིང་

རིམ་སོབ་གྲྭ་དང་། ཆོས་གྲྭ་སོབ་གྦྲེར་བ། རོང་ཆོས་དགྦྲེ་འདུན་བཅས་ལའང་བོད་ཀི་བར་སོད་རིག་པའི་གཞུང་དང་། སྙན་
ངག་སོགས་སོབ་འཁྲིད་ཀི་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་མ་ཟད། སུམ་རགས་དགོངས་འགྦྲེལ་རིག་པའི་སང་བ་སོགས་ཀི་དཔྦྲེ་
དྦྲེབ་ཀང་བརམས་གནང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་བོད་མི་མང་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་མདོ་སྨད་སི་འཐུས་སུ་བདམས་
ཐོན་བྱུང་བ་ལྟར་ལས་ཡུན་ཆ་ཚང་གནང་ཡོད། མདོར་ན། དམ་པ་ཁོང་ནི་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པོ་བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་དང་
བཅས་པར་སི་ཞུ་ཞབས་འདྦྲེགས་ལྷག་བསམ་གི་འཇུག་སོ་ཆྦྲེར་བསྦྲེད་ཡུན་རིང་གནང་བའི་མཛད་རྦྲེས་ཅན་ཞིག་ཡིན།
གོས་ཆོད།

སྐུ་གཤྦྲེགས་དྦྲེ་ིད་ཀི་མཛད་རྦྲེས་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

དམ་པ་དྦྲེ་ིད་ཀི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བས་

བསགས་སིག་ལྟུང་རྣམས་བང་ཞིང་དག་ནས་ཐྦྲེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་རྦྲེན་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་
ཅད་མཁྦྲེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རྦྲེག་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 ཟ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་
མཁན་སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ།
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གཞུང་འབྦྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རྦྲེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སྔོན་གྦྲེང་།

༄༅། །བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ཟུར་པ་དགྦྲེ་བཤྦྲེས་བོ་བཟང་དབང་རྒྱལ་མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༡ ཚེས་ ༢༡ ིན་
དགུང་གངས་ ༨༥ ཐོག་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་སུ་དགའ་ལྡན་ཤར་རྦྲེ་ནོར་གིང་གྲྭ་ཚང་དུ་སྐུ་ཚེའི་འཕྦྲེན་པ་རོགས་ཤིང་།

ིན་

ཞག་བཅུ་དྲུག་ཙམ་རིང་སྐུའི་གཟི་མདངས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་མས་པར་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་
ཡོད། ཁོང་ནི་ཕི་ལོ་ ༡༩༢༨ ལོར་བོད་ཤར་ཕོགས་སྨར་ཁམས་ལུང་ཕུག་གོང་སྟོད་ཚང་ཞྦྲེས་པའི་ཁིམ་དུ་ཡབ་དག་ལྷ་
སྟོབས་རྒྱལ་དང་། ཡུམ་བསྟན་བཟང་དབང་མོ་གིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་།

ཡུན་རིང་ཚངས་པར་སོད་པ་ལ་

གོམས་པའི་མཐུས་ཁིམ་འཁོར་བ་ནི་དུག་སྦྲུལ་གི་ཚང་ལྟར་གཟིགས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཁོ་ན་ཐུགས་ལ་བརྣགས་ཏྦྲེ་དགུང་
ལོ་བཅོ་ལྔ་སོན་པ་ན་གསང་སྟབས་ཐོག་བོས་བོལ་གིས་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཕྦྲེབས་ཏྦྲེ་ཇོ་ཤཀ་རྣམ་གིས་མཇལ་ཕག་ཞུས་ཏྦྲེ་

སྨོན་ལམ་མཚམས་སོར་གནང་ནས་འབོག་རི་བོ་ཆྦྲེ་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་དུ་ཕྦྲེབས། ཤར་རྦྲེ་ནོར་གིང་གྲྭ་ཚང་
ཕུ་ཁང་ཁམས་ཚན་གི་ཆོས་སོར་ཞུགས་ཏྦྲེ་ཤར་རྦྲེ་མཁན་པོ་རི་ཁ་བོ་བཟང་ཆོས་འཕྦྲེལ་གཙོས་དགྦྲེ་བའི་བཤྦྲེས་གྦྲེན་དུ་
མའི་ཞབས་རྡུལ་གཙུག་ཏུ་བཀུར་ཏྦྲེ་བསམ་སོར་གིས་ཀིས་ཚུལ་བཞིན་བསྟྦྲེན་ཏྦྲེ་བསྡུས་གྲྭ་བོ་རགས་ནས་བཟུང་གཞུང་

ཆྦྲེན་ཁག་ལ་སོབ་གྦྲེར་གནང་སྟྦྲེ་འཛིན་གྲྭའི་ནང་དུ་སོབ་གྦྲེར་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མཛད་པ་དང་། དགྦྲེ་ཕྲུག་ཚོར་དཔྦྲེ་ཁྲིད་ཀང་
གནང་བཞིན་མཛོད་འཛིན་གྲྭའི་བར་ཕྦྲེབས། དྦྲེ་ནས་རྒྱ་དམར་བོད་དུ་བཙན་འཛུལ་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཞབས་རྦྲེས་
རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བོལ་བའི་གས་སུ་ཕྦྲེབས། སྦག་ས་ཆོས་སར་དུ་སར་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་གཞུང་ཆྦྲེན་སོབ་གྦྲེར་གནང་

སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ་ལྟར་གདན་སའི་སོབ་གྦྲེར་བ་ཕག་དཔྦྲེ་དག་གས་ཁག་གཅིག་ཝ་ར་ཎཱ་སིར་རིགས་

གཅིག་རྐང་འཛིན་སོབ་གྦྲེར་བའི་ཁོངས་ཕྦྲེབས་ཏྦྲེ་ཨ ་ཅཱརྱའི་ཕག་ཁྦྲེར་བཞྦྲེས། མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གིང་དུ་ཕྦྲེབས་ནས་དགྦྲེ་
བཤྦྲེས་ལྷ་རམས་པའི་དམ་བཅའ་བཞྦྲེས། ཤར་རྦྲེ་ནོར་གིང་གྲྭ་ཚང་གི་ཤྦྲེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དང་པོའ ་ི ནང་ཕག་ལས་
གནང་བ་དང་། གྲྭ་ཚང་གི་ཕག་མཛོད་ལོ་གསུམ་དང་། དགྦྲེ་བསྐོས་ཐྦྲེངས་གིས་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༢ ལོར་ཟ་ ༨ པའི་
ཚེས་ ༡ ནས་ ༡༩༧༤ ལོའ ་ི ཟ་ ༨ པ་བར་མོན་གྷོ་ས་གནས་བོད་རང་དབང་བདྦྲེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གི་དྲུང་

ཆྦྲེའི་ལས་འཁུར་བཞྦྲེས་པ་མ་ཟད་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་སྐབས་ ༡༡ པའི་དགྦྲེ་ལུགས་སི་འཐུས་ཀང་ལོ་ལྔའི་རིང་གནང་།
བོད་གཞུང་དང་ཁད་པར་དགའ་ལྡན་ཤར་རྦྲེ་གྲྭ་ཚང་གི་བ་བ་ལས་ཀི་འཁོར་ལོའ ་ི ཕག་ལས་གང་གནང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷག་

བསམ་གཡོ་ཟོལ་མྦྲེད་པ་དང་པོ་དང་ལས་དོན་གཟྦྲེངས་སུ་ཐོན་པ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས་ཀུན་གིས་ཆ་འཇོག་འོས་ཤིང་
བརི་བཀུར་ཞུ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། གཙོ་བོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྦྲེན་པོ་མཆོག་དང་། གཞན་ཡང་བ་མ་སྦྲེས་ཆྦྲེན་

དུ་མའི་དྲུང་ནས་དབང་ལུང་མན་ངག་རྒྱ་ཆྦྲེར་ཞུས་ཏྦྲེ་སྔོན་འགོ་ཕག་དང་མཎྜལ་སོགས་བསགས་སང་གི་གནས་ལ་འབད་པ་

དང་རྒྱུན་དུ་ཡོངས་གགས་སུ་ཡི་དམ་རོ་རྦྲེ་འཇིགས་བྦྲེད་དང་། ནཱ་རོ་མཁའ་སོད་དབང་མོ་ཡི་དམ་གཙོ་བོར་བསྟྦྲེན་ཏྦྲེ་གསང་
སྔགས་རིམ་གིས་ཀི་གནས་ལ་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོ་མཛད་དྦྲེ་བུམ་ནང་གི་མར་མྦྲེ་བཞིན་སྦས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པ་ཞིག་
ཡིན། མདོར་ན་ཁོང་ནི་བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པར་སི་ཞུ་ཞབས་འདྦྲེགས་ལྷག་བསམ་གི་འཇུག་སོ་ཆྦྲེར་
བསྦྲེད་ཡུན་རིང་གནང་བའི་མཛད་རྦྲེས་ཅན་ཞིག་རྦྲེད།
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གོས་ཆོད།
སྐུ་གཤྦྲེགས་དྦྲེ་ིད་ཀི་མཛད་རྦྲེས་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

དམ་པ་དྦྲེ་ིད་ཀི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བས་

བསགས་སིག་ལྟུང་རྣམས་བང་ཞིང་དག་ནས་ཐྦྲེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་རྦྲེན་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་
ཅད་མཁྦྲེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རྦྲེག་པའི་སྨོན་འདུན་དང་། ཤུལ་ལུས་ལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་
ཀི་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབྦྲེལ་རྦྲེས་དན་ གོས་ཆོད་དང་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣,༤,༥ གསུམ་ཀ་དུས་
གཅིག་ཏུ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྐར་མ་གཅིག་རིང་ངག་བཅད། སྐུ་བཞྦྲེངས་གནང་རོགས་གནང་། དེ་རིང་གི་ལས་
རིམ་དྲུག་པ། བོད་ནང་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་
རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་སྨན་པ་མཁེ ན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས།

༦ པ་དེར་གཟིགས་

སི་འཐུས་སྨན་པ་མཁེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་དེ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
གཞུང་འབྦྲེལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སྔོན་གྦྲེང།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ལོངས་ཡོངས་རོགས་བཙན་བཟུང་བས་ཏྦྲེ། བོད་མི་མང་ཞིང་བན་ཁྲི་ཚོ་བརྒྱ་བོད་ཀི་
མངའ་བདག་ཆྦྲེན་མོ་གསུམ་གི་གའ་གནོན་གི་འོག་ནས་དངོས་སུ་བཅིངས་འགོལ་བཏང་ཚུལ་སོགས་ཀི་ཕི་མཛེས་གཡོ་
རྫུས་ཀི་བསླུ་བིད་བྦྲེད་ཐབས་འབའ་ཞིག་བྦྲེད་ནའང་། དོན་དངོས་ཐོག་བོད་ཡུལ་འདི་ིད་མི་སྦྲེར་སྦྲེལ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་

ཏྦྲེ། ཆབ་སིད་ཀི་དག་གནོན་དང་། མི་རིགས་དང་དཔལ་འབོར་ཐོག་དབྦྲེ་འབྦྲེད། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཁོར་ཡུག་དང་བཅས་
པ་ར་གཏོར་ཚད་མྦྲེད་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པའི་ཆྦྲེས་གདུག་རྩུབ་དང་མཁྲྦྲེགས་འཛིན་གི་སིད་བྱུས་རབས་དང་རིམ་པ་

སྦྲེལ་བའི་ྦྲེར་ལྦྲེན་ལ་བརྦྲེན། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ིན་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀིས་རིམ་པས་ཆོལ་གསུམ་ས་ཁུལ་
ཕལ་མོ་ཆྦྲེར་བོད་མི་ཁྲི་ཚོ་མང་པོས་ཆྦྲེས་གཞི་རྒྱ་ཆྦྲེ་བའི་ཡར་ལངས་ཞི་རྒོལ་གནང་ཡོད། ལྷག་པར་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཡི་ལོ་
ནས་བཟུང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༦ པ་བར་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅྦྲེས་

དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མི་གངས་ ༡༢༠ བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དྦྲེ་རྦྲེས་བོད་མི་སྦྲེར་ས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་གངས་ ༦ གིས་བོས་
གཏོང་ཆྦྲེན་པོས་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་མཁྲྦྲེགས་འཛིན་གི་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་

དང་། བོད་མིར་རང་དབང་དགོས་འདུན་གི་སད་དུ་ལྷག་བསམ་དང་སྙིང་སྟོབས་ཞུམ་མྦྲེད་ཀིས་ཚད་མཐོའ ་ི འཚེ་མྦྲེད་ཞི་བའི་
ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆྦྲེན་གནང་ཡོད། འོན་ཀང་རྒྱ་གཞུང་ནས་ཁོང་རྣམས་ཀི་རྦྲེ་འདུན་ལ་གཟུར་གནས་དཔྱད་ཞིབ་དང་བསམ་

གཞིགས། བོད་ཀི་དངོས་ཡོད་གནས་བབ་དང་མཐུན་པའི་དངོས་ཐོག་བདྦྲེན་འཚོལ་གི་སིད་བྱུས་འོས་འཚམས་ཤིག་ལག་
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བསྟར་བ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ། 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་ཆྦྲེས་གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བས་དང་བྦྲེད་བཞིན་པ་ནི་ད་ལྟའི་དུས་
རབས་དང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གང་དང་ཡང་གཏན་ནས་མི་མཚུངས་པའི་རྦྲེས་ལུས་ཀི་མངོན་རགས་ཡིན།

འདས་པའི་ཟ་དྲུག་གི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་ཤྦྲེས་རོགས་བྱུང་བ་ལྟར་ན། འབི་རུ། བག་མགོ འཛམ་ཐང་། སོག་རོང་

བཅས་ལ་རྒྱ་གཞུང་གི་མ་ྦྲེས་ཁ་གཡོག་གི་སིད་བྱུས་འོག་བོད་མི་མང་དག་ཅིག་ལ་བཙོན་འཇུག་བཀག་ར་དང་། དྦྲེ་མིན་
བོད་ཀི་ས་ཁུལ་འད་མིན་ནང་བོད་མི་ཇི་ཙམ་བསད་ཡོད་མྦྲེད་དང་།

བཙོན་འཇུག་མནར་གཅོད་ཇི་ཙམ་བས་ཡོད་མྦྲེད་

གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཤྦྲེས་རོགས་དཀའ་ལ། བོད་མི་འདས་གསོན་གང་ཡིན་དང་། ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་བཙོན་
འཇུག་དང་བཀག་ར་བས་ཡོད་མྦྲེད་དྦྲེ་བས་ཀང་ཤྦྲེས་རོགས་དཀའ་བར་འགྱུར་བཞིན་ཡོད།

བོད་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོའི་འཕྦྲེལ་རྒྱས་ལྟྦྲེ་གནས་ཁང་གི་ཡིག་ཆའི་ནང་འཁོད་པར་གཞིགས་ན། ད་

ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་ྦྲེས་མིང་འོག་བཙོན་འོག་ཏུ་ཚུད་པའི་བོད་མི་གངས་ ༩༢༠ ཙམ་ཟིན་འདུག

གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟ་རྣམས་ཀིས་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་རིམ་བཞིན་བྦྲེས་སུ་འཁོད་པའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་།

ཚོགས་པ། མི་སྦྲེར་སོགས་ནས་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་དང་སྦྲེལ་མུས་ཐོག སྐབས་ ༡༤ པ་ནས་
བཟུང་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་རིམ་པར་གཞུང་འབྦྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་དང་།

གཞུང་འབྦྲེལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་ལ། རྒྱལ་སིའི་ཁོན་ནས་ཀང་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་མང་
པོས་གཞུང་འབྦྲེལ་རྒྱབ་སོར་གི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དང་། བསགས་གཏམ་སྦྲེལ་བ། སྦྲེམས་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་རྦྲེ་འདུན་དང་། བོད་
རྒྱའི་དཀའ་རོག་སྦྲེལ་ཆྦྲེད་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གོས་མོལ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཤུགས་ཆྦྲེ་
གནང་ཡོད།

བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་དཀའ་སྡུག་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཇྦྲེ་ཆྦྲེར་འགོ་དང་འགོ་བཞིན་པ་བཅས་ལ་གཞུང་འབྦྲེལ་གདུང་

སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་རྒྱུ་དུས་ཀི་དགོས་མཁོ་གལ་ཆྦྲེར་མཐོང་།
གོས་ཆོད།

༡༽ བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་ཀི་ཆྦྲེད་དུ་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅྦྲེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོའི་ལྟོས་
བཅས་ནང་མི་ཡོངས་དང་། དྦྲེ་བཞིན་བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་ཀི་འཐབ་རོད་ཆྦྲེད་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་པའི་རྒྱལ་
གཅྦྲེས་པ་ཚོའི་སྙིང་སྟོབས་དང་། དཔའ་མཛངས་ལ་གོས་ཚོགས་འདི་ཐོག་ནས་བསྔགས་བརོད་དང་འབྦྲེལ་གདུང་
སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

༢༽ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གི་མཁྲྦྲེགས་འཛིན་གི་སིད་བྱུས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་ནས།

བོད་ཕི་ནང་

གིས་ཀི་བོད་མི་ཚོའི་དགོས་འདུན་ལྟར། ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདྦྲེན་ཞུ་དགོས་པ་དང་། བོད་ལ་རང་
དབང་དགོས་པ། བོད་མི་ཚོར་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དགོས་པ་བཅས་ལ་ངྦྲེས་པར་དུ་བསམ་གཞིགས་བྦྲེད་དགོས་པ་
དང་། བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་སྦྲེལ་སད་འབྦྲེལ་མོལ་འཕལ་དུ་འགོ་འཛུགས་དགོས་པ་ནན་བསྐུལ་བ་རྒྱུ་ཡིན།

༣༽ ད་ཕན་རྒྱལ་སིའི་སིད་གཞུང་དང་གོས་ཚོགས་ཁག་ནས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལ་བོ་འཚབ་དང་། གོས་
ཚོགས་ནང་གོས་ཆོད་བཞག་པ། དྦྲེ་བཞིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་། རྒྱལ་སིའི་གཞུང་འབྦྲེལ་མ་ཡིན་པའི་
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ཚོགས་སྦྲེ་ཁག རྒྱ་རིགས་མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་གི་ཚོགས་པ་ཁག དང་བདྦྲེན་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སྦྲེ་བོ་
སྦྲེར་བཅས་ཡོངས་ཀིས་འཚེ་མྦྲེད་ཞི་བའི་རྣམ་པ་ཅི་རིགས་ཀི་སོ་ནས་རྒྱབ་སོར་གི་ལས་འགུལ་ས་ཚོགས་སྦྲེལ་བར་
ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་ཞྦྲེས་ཞུ་བ་དང་སགས། ད་དུང་བོད་དོན་བདྦྲེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་སི་དང་། དྦྲེང་སྐབས་བོད་ནང་གི་ཛ་
དག་དཀའ་ངལ་རྣམས་འཕལ་ནས་མྱུར་དུ་སྦྲེལ་བའི་བདྦྲེན་རྒྱབ་དཔུང་རོགས་སྔར་ལྷག་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་བོད་དོན་ཆྦྲེད་དམིགས་བསལ་ཛ་དག་གི་
ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཚུགས་སོང་ཡོང་བ་དང་། བོད་ནང་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ལ་རོག་ཞིབ་ཆྦྲེད་འཕལ་དུ་སྐུ་ཚབ་
བསྐོ་གཏོང་གི་བོ་སོབས་ཆྦྲེར་བསྦྲེད་ཡོང་བའི་འབོད་བསྐུལ་བསར་ནན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་སི་མོས་གོས་ཆོད་དུ།
བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས།

སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ཚུད་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། དགག་བྱ་མྦྲེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡིན། དྦྲེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་ཡོད་ན ། ད་
ལྟ་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའི་གཞུང་འབྦྲེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ཚིག་སོན་དང་དྦྲེ་འད་
གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྦྲེད། ཡིན་ནའང་གལ་པོ་ཆྦྲེ་ལ་ནན་ཏན་ཡོང་རྒྱུའི་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ར་བའི་ད་
ལྟའི་གནས་བབ་ཡོངས་རོགས་ལ་དམིགས་བསལ་འགྦྲེལ་བརོད་རྒྱག་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབྦྲེལ་གོས་ཆོད་

གོས་འཆར་གི་སྔོན་གྦྲེང་རྦྲེད། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཆོད་ཁག་གསལ་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་ ། དྦྲེར་ད་ལྟ་བོད་ནང་

གནས་སྟངས་གང་འད་ཞིག་ཡོད་པ་རྦྲེད། རྒྱ་མིས་སིད་བྱུས་གང་འད་ཞིག་འཛིན་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། རྒྱལ་སིའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་
གིས་གང་ལྟར་སིད་བྱུས་པ་ཁག་གིས་འགྦྲེལ་བརོད་ག་རྦྲེ་བསོན་གི་ཡོད་ པ་རྦྲེད་དམ། དྦྲེ་དག་ང་ཚོ་ཚང་མའི་དགོངས་པ ར་
མངའ་གསལ་རྦྲེད། ཡོངས་གགས་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་ཡིན་ཙང་ད་ལྟ་གོང་དུ་གོས་ཆོད་ཀི་དགོས་འདུན་གཞིར་བཟུང་གི་ཐོག་ནས་
ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་གསལ་བསགས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་གནང་གི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། གནང་བ་དྦྲེ་དག་ར་བའི་མང་དགས་ཡོད་

པ་མ་རྦྲེད་དྦྲེ། གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་རྒྱལ་སིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ནང་དུ་ཐོན་བསད་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ང་རང་ཚོའི་
ཕག་ལའང་གསར་འགྱུར་དེ་དག་ རག་བསད་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། གནད་དོན་དྦྲེ་དག་ད་དུང་ཡིན་ནའང་ཕལ་ཆྦྲེར་ག་རྦྲེ་ཟྦྲེར་
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དགོས་པ་རྦྲེད། རྒྱ་ཆྦྲེ་རུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་ནུས་པ་ཆྦྲེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་དྦྲེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྐབས་
རྦྲེ་སྐབས་རྦྲེ་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ནང་དུ་གསར་འགོད་ཀི་ལྷན་ཚོགས་ངྦྲེས་པར་དུ་ཡང་ཡང་གནང་དགོས་ པ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་

རྦྲེད་འདུག་ཅྦྲེས་དྦྲེ་ཞུ་འདོད་བྱུང། ག་རྦྲེ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་དུས ། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་སོད་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ནང་དུ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་འདོན་གི་ཡོད་ པ་རྦྲེད་དྦྲེ ། ང་རང་ཚོའི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་དྦྲེ་དྲྭ་རྒྱ་དང་མྱུར་

འཕིན་བརྒྱུད་ནས་གཏོང་གནང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད་དྦྲེ ། རྒྱ་ཆྦྲེ་སར་སྐབས་ དང་དུས་ལ་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས། བསམ་ཞིབ་

ཀི་ཐོག་ནས། དཔྱད་ཞིབ་ཀི་ཐོག་ནས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་སྟངས་ཤིག་ཚུགས་སོལ་ཡོད་པ་ཡིན་དུས ། དྦྲེ་
ངྦྲེས་པར་དུ་གནང་ཐབས་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་བཞིན་གི་ད་ལྟ འི་གོང་གི་གོས་ཚོགས་རྦྲེད། དྦྲེ་
བཞིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་སིག་འཛུགས་ས་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་གོས་ཆོད་འཇོག་གནང་མཛད་ཡོད་ པ་རྦྲེད།
ཡིན་ནའང་གོས་ཆོད་འཇོག་གནང་མཛད་པ་དྦྲེ་དག་ལ་ མཇུག་འབས་ངྦྲེས་པར་དུ་ང་རང་ཚོའི་དོན་གཅོད་ཁག་གིས་འབད་

བརོན་གནང་གི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། བོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཚོ ས་གནང་བའི་འབས་
བུར་བརྦྲེན་ནས་གོས་ཆོད་མང་པོ་ཞིག་ བཞག་པ་དང་གསལ་བསགས་བྱུང་བ་ནང་བཞིན་གི་ཡང་ སྐབས་རེ་ ང་ཚོས་མཇུག་
འདེད་ཡང་ཡང་གནང་དགོས་པ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་འདུག་ཅྦྲེས་ ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེར་བརྟེན་འཇོག ་ཐུབ་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཀང་དྦྲེའི་

མཇུག་འབས་དྦྲེ་གནང་རྒྱུ་དྦྲེ་ངྦྲེས་པར་དུ་གནང་ཐུབ་པ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་འདི་གཅིག་ནན་པོ་བས་ཏྦྲེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་
དུང་ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གང་ལྟར་གནད་དོན་གང་འད་ཞིག་འགྦྲེལ་བརོད་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་ནའང་དྦྲེར་ཡང་སྦྲེ་མ་བྱུང་

བ་ཡིན་ནའང་སྐབས་སྐབས་དུས་དུས་ལ་ང་ཚོའི་སིད་བྱུས་ཀི་ཐོག་ནས་འཛིན་སོང་ནས་ནན་ཏན་བས་ཏྦྲེ་དྦྲེར་གཅིག་དགག་
ལན་དང་ལན་འདྦྲེབས་གནང་དགོས་པ་དྦྲེ་གནད་འགག་རྦྲེད་འདུག་ཅྦྲེས་ཞུ་ཡི་ཡོད། དྦྲེ་བཞིན་ད་ལྟའི་ མཇུག་བསོམས་ནང་

དུ་གོས་ཆོད་ཀི་དོན་ཚན་གསུམ་པའི་ནང་དུ་ནན་པོ་བས་ནས་དོན་ཚན་མཐའ་མ་དྦྲེར་གིས་འདུག འདི་གནད་འགག་ཆྦྲེན་
པོ་རྦྲེད་འདུག་སྙམ། སོ་སོའ ་ི བསམ་བོའ ་ི ནང་དུའང་བར་ལམ་ཞིག་ནས་ང་རང་ཚོའི་གཅིག་འཛམ་གིང་གི་གནད་ཡོད་མི་ས་

ཚོས་དཔྦྲེར་ན་ྦྲེ་ཆར་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་མང་པོ་སྦྲེལ་བའི་སྐབས་སུ་ Swami Agmivish མཇལ་འཕད་བྱུང། སྐབས་

དྦྲེ་དུས་ Desmont Tu tu རྒྱ་གར་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་འདུག རྒྱ་གར་གི་བ་དགའ་གསོལ་རས་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་བཞྦྲེས་
པའི་སྐབས་སུ། ཁོང་རང་གིས་གསུངས་ རྒྱུར་ཁྦྲེད་རང་ཚོའི་ལས་འགུལ་དྦྲེ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ཤིག་ངས་མཐོང་བསད་པ་

རྦྲེད། དུས་རག་ཏུ་ལས་འགུལ་གཅིག་པ་གཅིག་རང་གི་བཟོ་འད་པོ་ཞིག་རྦྲེད་འདུག ང་ཚོ་ནི་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཡོད་པ་རྦྲེད།
དྦྲེ་ལས་གཞན་པའི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་གཅིག་ རྣམ་པ་ཚོས་གནང་ རྒྱུ་མིན་འདུག་གམ། ཞབས་བཀག་ཡོད་མཁན་ དང་
མཚན་མཐོང་ཡོད་མཁན་གི་གང་ཟག་ཅིག་གིས་མཚན་གི་སྦྲེ་འཁྲིད་ནས་ཁོ་རང་ཐང་སྟྦྲེང་དུ་མ་འདོན་པ་ཡིན་ནའང་ ། དྦྲེས་
སྦྲེ་འཁྲིད་ནས་གནང་ རྒྱུ་མིན་འདུག་གམ་ཞྦྲེས་སྐབས་དྦྲེ་དུས་ཁོ་རང་གིས་ང་རང་ཚོའི་ ནོ་སེལ་ ཞི་བདྦྲེའི་གཟྦྲེངས་རགས་

བཞྦྲེས་མཁན་ཨ་ཕི་རི་ཁའི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཞིང་གཤྦྲེགས་དམ་པའི་མཚན་གནས་འབོད་གནང་དྦྲེ་སྐབས་དྦྲེ་དུས་སྐུ་འཚོ་
བཞུགས་སྐབས་སུ་རྦྲེད། དྦྲེ་འདའི་ཁོང་ལྟ་བུའི་མཚན་གནས་བཞྦྲེས་ནས་རྒྱལ་སིའི་གྦྲེང་སྟྦྲེགས་ཆྦྲེན་པོའ ་ི ནང་དུ་༸སབས་

མགོན་རིན་པོ་ཆྦྲེར་གང་ལྟར་དངོས་གནས་ཀི་དྭང་འདོད་གནང་མཁན་གི་རྒྱལ་སིའི་མི་ས་ཁག དྦྲེ་བཞིན་ང་རང་ཚོའི་ར་དོན་
ལ་ཕི་ནང་བར་གསུམ་གི་ཆྦྲེ ས་མཐོའ ་ི མི་སའི་ལྷན་ཚོགས་ཞིག་ངྦྲེས་པར་དུ་གནང་ཐབས་དགོས་ཀི་འདུག ཁྦྲེད་རང་ཚོས་

ངྦྲེས་པར་དུ་སྦྲེ་འཁྲིད་ཐབས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དགོས་ཀི་འདུག ངས་ཀང་ Desmont Tu tu ལ་ཞུས་ཆོག་ཅྦྲེས་ཁོང་རང་
གིས་དྦྲེ་དུས་གསུངས་གནང་སོང་། ང་ཚོའི་ལས་འགུལ་ལའང་མམ་བཞུགས་གནང་གི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ང་ཚོ་ཚང་མའི་
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དགོངས་པར་མངའ་གསལ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་གི་འདས་པའི་དུས་ཚོད་མང་པོའ ་ི ནང་དུ་ལྕམ་སྐུ་ Clinton མཆོག་གིས་ཀང་
བོད་དོན་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ཚོགས་ཆྦྲེན་བསྐོང་དགོས་ཀི་འདུག ད་ལྟ་དྦྲེའི་ནང་དུ་ང་ཚོ ་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་
ལ་ལྷན་ཚོགས་དམིགས་བསལ་གསུང་གི ་ཡོད་པ་རྦྲེད་དྦྲེ ། དྦྲེ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་ཆྦྲེན་གནད་ཡོད་མི་ས་ཚོས་ཚོགས་འདུ་

གོ་སིག་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་གསུངས་དུས ། ད་ལྟ་ང་ཚོར་དངོས་གནས་ཀི་ ༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྦྲེའི་ཐུགས་རྦྲེའི་
བཀའ་དིན་གིས་རྒྱལ་སིའི་ནང་དུ་གནད་ཡོད་མི་ས་གང་ལྟར་བགྦྲེས་ཡོལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། ད་ལྟའི་ལས་གནས་ནང་

ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། མས་ཞིབ་པ་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། དཔྱད་ཞིབ་པ་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། མཁས་དབང་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་
རྦྲེད། ཆབ་སིད་པ་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། གང་ལྟར་ས་ཚོགས་ཤིག་གངས་ཀ་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ན། ཧ་ལམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་སོ་

སོའ ་ི ཚོད་དཔག་ནང་དུའང་ཚར་གཅིག་གངས་ཀ་ རིས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ བྱུང། དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་དྦྲེ་ འདའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་
ཁོང་རྣམ་པས་ང་ཚོར་ཡང་ཡང་གཅིག་མཇལ་གནང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་ཡིན་ཙང་དྦྲེའི་གོ་སྐབས་ ཤིག་གང་ལྟར་ང་རང་
ཚོས་ཛ་དག་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་གིས ། གཞིས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་སྐུ་ལུས་རང་སོག་ཕུལ་གི་ཡོད་པ་ནང་

བཞིན་གི་ད་ལྟའང་དཔྦྲེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཕིའི་མི་ས་ཚོས་གསུང་གི ་ཡོད་པ་རྦྲེད། འཛམ་བུ་གིང་གི་འཐབ་རོ ད་མང་
པོ་འདིའི་ནང་དུ་དུས་རབས་ི་ཤུ་ར་གཅིག་གི་ནང་དུ་དངོས་གནས་ཀི་འཐབ་རོད་ མང་པོའ ་ི ནང་ནས། རང་གི་སྐུ་ལུས་ཕུལ་

མཁན་མི་ ༡༢༦ ཟྦྲེར་དུས་གངས་ལས་འདས་པ་རྦྲེད། རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་སོག་ཕུལ་མཁན་བྱུང་བ་རྦྲེད་དྦྲེ ། མྦྲེ་མདའི་འོག་
ལ་སོག་ཕུལ་བ་རྦྲེད། སོག་ཕུལ་སྟངས་མི་འད་བ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ཕིའི་མི་ཚོས་དྦྲེ་འད་གསུངས་ཡོང་དུས ། དྦྲེ་ལྟ་བུའི་ལིད་ཁོག་
ཆྦྲེན་པོའ ་ི གཏམ་བཤད་གནང་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་དྦྲེ་དྦྲེ་བཞིན་གི་ད་ལྟའི་གནས་བབ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་གནང་

དགོས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་དྦྲེ་ཡིན་དུས། ད་ལྟའི་ཆྦྲེས་མཐོའ ་ི མི་སའི་ཚོགས་བསྐོང་གནང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ང་རང་ཚོས་རྒྱུད་སྐུལ་
གནང་ས་ཡོད་པ་དྦྲེ་ཚོར་གནང་ཐབས་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་ ། དྦྲེ་བཞིན་གི་ད་ལྟ་ཨ་རིའི་གཞུང་ལ་བཀའ་

དིན་ཆྦྲེ་ཞྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་རྦྲེད། དྦྲེ་རིང་དངོས་གནས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྦྲེ་ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ ༸ཞབས་སོར་

འཁོད་གནང་མཛད་པ། གཞན་ཡང་དམིགས་བསལ་གི་འབྦྲེལ་མཐུད་པ་བསྐོ་ གཞག་གནང་བ། དྦྲེ་བཞིན་ང་ཚོ་ ཡོ་ རོབ་
མཐུན་ཚོགས་ལའང་འབད་བརོན་གནང་གི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོའང་གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་དྦྲེའི་སྐབས་སུ་ཡོ་རོབ་

མཐུན་ཚོགས་ནས་ཀང་དངོས་གནས་ཀི་གསུང་བོན་ཐུབ་མཁན། ངག་བོན་ཐུབ་མཁན་དྦྲེ་ འདའི་སྐུ་ཚབ་ཀང་བསྐོ་ གཞག
ཛ་དག་གི་ཐོག་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་ཐབས་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་ངྦྲེས་པར་དུ་གསུངས་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའི་བོད་ནང་དུ་དམིགས་བསལ་གི་ཛ་དག་གི་རོག་ཞིབ་སྐུ་ཚབ་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་ཚོ་གང་

ལྟར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་ལག་བསྟར་འཁེལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་གནང་ཐབས་གནང་རོགས་གནང་ཞྦྲེས་ང་རང་ཚོའི་འཛིན་སོང་
གི་ངོས་ནས་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། ང་རང་ཚོའི་བཀའ་སི་གིས་ཀི་ངོས་ནས་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་

ཡིན་ནའང་རྦྲེད། གང་ལྟར་ང་རང་ཚོ་ཐུན་མོང་གི་ཐོག་ནས་ཤུགས་ བསོན་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་འདི་ནན་ ཏན་བྱས་ནས་
ཞུས་པའི་ཐོག་ནས ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གང་ལྟར་གཞུང་འབྦྲེལ་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་

པའི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་ལྦྲེན་པའི་ཐོག་ནས། རྣམ་པ་ཚོའི་དགོངས་པའི་དཔྱད་གཞི་ལ་སོ་སོའ ་ི བསམ་ཚུལ་
དྦྲེ་ཞུས་པ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ།
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ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཟ་བ་ཕུན་སིད་ལགས།

སི་འཐུས་ཟ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྦྲེ་རིང་གི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཐྦྲེངས་བདུན་པའི་ལས་རིམ་དང་ར་རམ་ས་ལའི་གནམ་
གཤིས་གིས་ཀི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དུས་རང་བཞིན་གི་སྦྲེམས་ནང་ལ་མ་སིད་པ་ཞིག་དང་མ་བདྦྲེ་བ་ཞིག་ཡོད་བསད་
པ་རྦྲེད། དྦྲེ་རིང་ཡིག་ཆ་ཨང་དྲུག་པར་ཆ་བཞག་ན་གཞུང་འབྦྲེལ་གི་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དང་
དྦྲེའི་གོང་དུ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གོས་ཆོད་ཁག་ཕྦྲེབས་པ་རྦྲེད། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པའི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་
གོས་ཚོགས་ནམ་ཚོགས་ཀི་གོང་ལ་ལས་རིམ་དྦྲེ་དམིགས་བསལ་གི་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་ལས་རིམ་དྦྲེ་

ཐོག་མའི་ནང་ལ་བགོ་གྦྲེང་ལ་བསྣམས་ཕྦྲེབས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེའི་ནང་གི་གནད་དོན་ཁག་ལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཐོག་
ནས་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ་བསྣམས་ཕྦྲེབས་པ་རྦྲེད། དྦྲེའི་ནང་དོན་ལས་ལྷག་པ་དམིགས་བསལ་ཞུ་ རྒྱུ་མི་འདུག ཡིན་ནའང་གནད་
དོན་དྦྲེ་ཛ་དག་པོ་ཞིག་དང་། བོད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་སྦྲེམས་ནང་ལ་ཚོར་སང་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ ། བོད་ནང་བཞུགས་
པའི་བོད་མི་ ༡༢༦ གིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་བའི་གནས་བབ་ཛ་དག་པོ་དྦྲེའི་ཐོག་དང་། དྦྲེ་བཞིན་བཙན་བོལ་ལ་

ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་མི་བདུན་ཙམ་གིས་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་བཏང་ནས་ད་ལྟ་གསོན་པ་གསུམ་དང་བཞི་གོངས་ཚར་
བ་རྦྲེད། དྦྲེ་འདའི་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས། བོད་པའི་ཐོག་ལ་གནས་སྟངས་ཛ་དག་པོ་དྦྲེའི་ཐད་ལ་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་
ཐོག་ནས་ལས་རིམ་དྦྲེ་སྦྲེབས་དུས་ཚོར་མྦྲེད་ནས་བསད་ཐབས་མི་བཟོད་པའི་ཐོག་ནས་ངས་ཡར་ལངས་པ་ཡིན་མ་

གཏོགས་བཀུར་འོས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་དང་། སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ། དྦྲེ་བཞིན་ཡིག་ཆ་འདི་
ལས་ལྷག་པ་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཡར་ལངས་པ་དྦྲེ་འད་མིན། ཚོར་བ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་དང་གནད་འགག་ཆྦྲེན་པོ་

ཞིག་དང་། གནད་དོན་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཞྦྲེ་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་ངས་འདིར་ལངས་ནས་ཆ་ཤས་འདི་བངས་པ་ཡིན། ད་
ལྟ་སྐུ་ལུས་མཆོད་མྦྲེ་ཕུལ་མཁན་རྣམ་པ་ཚོའི་བས་རྦྲེས་དྦྲེ་ང་ཚོ་བོད་པ་ཚང་མའི་ངོས་ནས་རྦྲེད།

ད་ལྟ་གོས་ཆོད་ནང་ལ་

རྦྲེད། ཚང་མས་གོང་དུ་ཞུས་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་འདའི་དཔའ་མཛངས་ལྡན་པའི་བས་རྦྲེས་དྦྲེ་གསྦྲེར་གི་ཡི་གྦྲེའི་ཐོག་ལ་བིས་ནས་

རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་གནས་ཡག་གི་ རྒྱུའི་ གནད་འགག་ཅིག་ལ་སྨོན་པའི་བས་རྦྲེས་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་དང་། ཁོང་རྣམ་པ་
ཚོ་ལ་བརི་བཀུར་གུས་ཞབས་དང་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ཚོ་ལ་ཐུགས་གསོ་བཅས་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་གུས་བཀུར་ཆྦྲེན་པོ་

ཞུ་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་མ་འོངས་པར་དྦྲེ་དྦྲེ་བཞིན་གི་བོད་ཕི་ནང་གིས་ལ་འཚེ་མྦྲེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་འདིའི་ཐོག་

ལ་དྦྲེ་དྦྲེ་བཞིན་གི་གནང་རྒྱུའི་རིམ་པ་བང་བསིགས་པ་དྦྲེ་འད་མང་པོ་ཡོད་ཀི་བསམ་པའི་སྦྲེམས་ནང་ལ་ཚོར་བ་དང་དངངས་
སྐྲག་ཅིག་སྦྲེབས་བསད་ཀི་འདུག དྦྲེ་འད་ཡིན་པ་སོང་ཙང་གཞན་གི་དགོངས་པ་ལ་གང་ཡོད་ཀང་མྦྲེད་ཀང་། ངའི་ཐོག་ནས་
དྦྲེ་དྦྲེ་བཞིན་གི་དགོངས་པ ར་ཡོད་མཁན་ཚོ་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ག་རྦྲེ་འདུག་ཞུས་ན། ད་སྐུ་ལུས་ཞུགས་འབུལ་མ་འབུལ་

རོགས་ཞྦྲེས་ངས་འབོད་སྐུལ་འདི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། བོད་ཀི་ར་དོན་དུ་རྣམ་པ་ཚོའི་དགོངས་གཞི་འདི་འད། རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་
རིགས་ཀི་ཐོག་ལ་ལྷག་བསམ་དྦྲེ་འད། སྦྲེམས་ཤུགས་དྦྲེ་འད་ཡོད་པ་འདི་སྐུ་ལུས་ཞུགས་འབུལ་འབུལ་རྒྱུ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་
བོད་ར་དོན་གི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའི་སིངས་ཆ་ཞིག་ཤར་གི་རྦྲེད། དྦྲེའི་སྐབས་སུ་བྦྲེད་སོད་མ་གཏོགས་དྦྲེ་དྦྲེ་བཞིན་
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གི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྦྲེད་མ་གནང་རོགས་ཞྦྲེས་ང་རང་གི་བསམ་བོ་འཁྦྲེར་ཕོགས་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ རྒྱུའི་
འདོད་པ་ཞིག་བྱུང་། འདི་དྦྲེ་རིང་ཡར་ལངས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྦྲེ་འད་ཞིག་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

སི་འཐུས་ཤར་གིང་བསྟན་འཛིན་ཟ་སོན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྦྲེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཐོག་མར་
ཞུ་དགོས་བསམ་པ། ཁ་སང་བདུན་ཕག་གཅིག་ཙམ་གི་སྔོན་ལ་རྒྱ་གར་ཕི་ལོག་ལ་ཡོད་པའི་གཞུང་འབྦྲེལ་མ་ཡིན་པའི་སིག་
འཛུགས་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས། གསུམ་པའི་བཅུ་ཡི་བསགས་གཏམ་དྦྲེ་ག་སིག་བྦྲེད་ཀི་ཡོད། སྐུ་ལུས་མྦྲེར་མཆོད་ཕུལ་
བའི་གངས་ཐོ་དྦྲེ་གཞུང་འབྦྲེལ་ཐོག་ནས་ ༡༢༦ རྦྲེད་འདུག གཞུང་འབྦྲེལ་མིན་པ་དཔྦྲེར་ན། སིག་འཛུགས་ཆྦྲེ་བ་རྒྱལ་སི་

བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་དང་ལ་སོགས་པ། རྒྱལ་སིའི་གསར་འགྱུར་ཁག་གི་གནས་ཚུལ་ལྦྲེན་ས་མང་པོར་ ༡༢༧ འཁོད་
འདུག་པས་ང་ཚོས་གངས་ཀ་གང་གཞིར་བཟུང་གིས་འགོ་དགོས་ པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ནས་བཀའ་འདི་གནང་མཁན་མང་པོ་ཞིག་

འདུག ར་བའི་ཆ་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ན་ནིང་ཟ་བ་ ༣ པའི་ཟ་མཇུག་དང་ ༤ པའི་ཚེས་ཤར་ལ་སྦྲེ ་རྒུ་མདོ་ནས་ཡིན་
པའི་བུད་མྦྲེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་མཚན་དང་གནས་སྟངས་ཧ་མ་གོ་བ། ཕལ་ཆྦྲེར་མོ་རང་གི་གནས་སྟངས་ལ་ཐུག་ཡོད་ས་རྦྲེད།

མོའ ་ི སྐོར་དྦྲེ་གཞུང་འབྦྲེལ་གི་ཡིག་ཆར་བཀོད་མི་དགོས་པའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ ཀི་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག དྦྲེ་བཞིན་
གཞུང་འབྦྲེལ་གི་བར་ཐོའམ་གངས་ཐོ་དྦྲེ་ཚད་ལྡན་ཆགས་ནས། དྦྲེ་ལ་དཔག་པའི་ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་གཞན་པ་སུ་ཡིན་

ནའང་། ང་ཚོས་ནན་པོར་གསུངས་ནས་གངས་ཀ་མཚུངས་ཐུབ་ཏུ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟ་གཞུང་འབྦྲེལ་མ་
ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་མགོ་ འཐོམ ས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། རིམ་པས་རྒྱལ་སི འི་གསར་འགྱུར་ཁག་ཡིན་ནའང་དི་བ་དྦྲེ་

སྦྲེབས་སིད་ཀི་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག དྦྲེ་བསམ་འཆར་འད་ པོ་ཆགས་ཀི་འདུག དྦྲེ་ནས་ང་ཚོའི་གོས་ཆོད་ནང་ལ་དོན་ཚན་
གསུམ་ཡོད་པ་ལས། གོས་ཆོད་གསུམ་པའི་རྦྲེ་འདུན་ མཐའ་མ་གིས་དྦྲེ་ཡིན་ན་འབོད་སྐུལ་བསར་ནན་ཡིན་ཞྦྲེས་གསལ་

པོར་འཁོད་འདུག དྦྲེའི་ནང་གི་འབོད་སྐུལ་གཙོ་ཆྦྲེ་བ་ནི། མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་
ཚོགས་མི་རྣམས་ཀིས་དམིགས་ བསལ་བོད་དོན་ཆྦྲེད་ཛ་དག་གི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་འཚོག་སོང་ཡོང་བ་ཞྦྲེས་འཁོད་འདུག

འདི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༦ པ་ལ་ཡང་སྦྲེབས་པ་རྦྲེད། གོས་དོན་དྦྲེ་ནན་པོ་འཁོད་པ་རྦྲེད་དྦྲེ། ཟ་བ་གིས་རྦྲེས་སུ་ཨ་

རིའི་རྒྱལ་ས་ New York ཀི་མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ཆྦྲེན་མོའ ་ི ནང་དུ། འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་

ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ ༡༩༢ ཀིས་འགོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་འོས་འདྦྲེམས་བས་ནས། རྒྱ་ནག་འད་པོ་
ཡིན་ན་ཚོགས་མི་ ༡༧༦ འོས་བླུགས། ཚོགས་མི་ ༡༦ གིས་འོས་མ་བླུགས་པ་འད་པོ་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་རྒྱ་ནག་འགོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་དུ་གདྦྲེང་ཚོད་དང་རྒྱབ་སོར་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་འོས་བླུགས་མཁན། ཚོགས་མི་ཁག་ ༡༧༦
ཅན་གི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ལ། ང་ཚོ་བོད་དོན་དང་འབྦྲེལ་བའི་ཛ་དག་གི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་འཚོག་རོགས་གིས་ལབ་ནས་

འབོད་སྐུལ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། འགྲུབ་རྒྱུ་ལ་རྦྲེ་བ་ག་ཚོ ད་ཙམ་ཡོད་དམ་ཞྦྲེས་དི་བ་ཞིག་སྦྲེབས་ཀི་འདུག ང་ཚོའི་གོས་
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ཆོད་འདི་གནད་འགག་ཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། དྦྲེ་རིང་བསར་ནན་ཡིན་ཞྦྲེས་གསུངས་ འདུག ཕལ་ཆྦྲེར་ང་ཚོའི་རྦྲེས་
མའི་ཚོགས་ཐྦྲེངས་སྐབས་ལའང་གོས་ཆོད་འདི་བསྦྲེབ་རྒྱུ་རྦྲེད་བསམ་ གི་འདུག ཇི་ཙམ་འདི་ཚོའི་གནས་ཚུལ་དང་གནས་

སྟངས་ཞིབ་ཚགས་པོ་ཞིག་ཤྦྲེས་པའི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་འདི་བཞག ཡང་ན་གོས་ཆོད་འདི་གནད་འགག་རྦྲེད། གལ་ཆྦྲེན་པོ་

རྦྲེད། ཁོང་ཚོ་འགོ་བ་མི་ཡི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ལས་འགན་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་ པ་
རྦྲེད་དྦྲེ། འདི་འགྲུབ་པར་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་བཀོད་པ་ཙམ་མིན་པར། ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་ག་རྦྲེ་ཡོད་ན། འདས་
པའི་ཟ་བ་དྲུག་གི་ནང་དུ་གཞུང་འབྦྲེལ་གི་གོས་ཆོད་ཙམ་མིན་པར་འབད་བརོན་ག་རྦྲེ་བས་ཡོད་ན། དྦྲེ་ང་ཚོ་ཚང་མར་དི་བ་
ཞིག་སྦྲེབ ས་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག

བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་ཚུལ་ད་ལྟ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་གིས་ཀིས་

གསུངས་སོང་། དྦྲེ་བཞིན་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་གསུམ་བཅུ འི་དུས་
དན་གི་གསུང་འཕིན་ནང་དུ་གསལ་ པོ་ཡོད། བོད་མི་ ༡༢༦ གིས་སྐུ་ལུས་མྦྲེ་མཆོད་ཕུལ་བ་ལས། ༡༠༨ འདས་གོངས་སུ་

ཕིན་པ་དང་། དྦྲེ་དང་སགས་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་ྦྲེས་བརྡུང་འོག་དང་གར་སོང་ཆ་མྦྲེད་དུ་གྱུར་ བ་མང་པོ་ཆགས་ཡོད་ པ་རྦྲེད།
ཟ་བ་ ༢ ཚེས་ ༧ ཚང་མས་མཁྦྲེན་གསལ་གི་དཀོན་མཆོག་གགས་པ་ལགས། དགུང་ལོ་ ༢༠ ཅན། ན་ནིང་ལོ་གཏྦྲེར་ཁ་
སྔོག་འདོན་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བས་པས་རྒྱ་ནག་ྦྲེན་རོག་པས་འཛིན་བཟུང་གིས་ལོ་གཅིག་རིང་བཙོན་ཁང་ནང་ྦྲེས་བརྡུང་

མང་པོ་བཏང་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ཟ་ ༢ ནང་འདས་གོངས་སུ་ཕིན་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་མཁན་པོ་ སྐར་མ་ཚེ་དབང་ལགས་ཡིན་ན།
འཛིན་བཟུང་བས་ནས་ད་ལྟ་བཙོན་འཇུག་གི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ནག་ྦྲེས་གང་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན། སི་ཚོགས་ནང་
ལ་ཞི་བདྦྲེ་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གི་མཁན་པོ་ར་ཆྦྲེན་ཞིག་ད་རྦྲེས་བཙོན་ཁང་ནང་

བཞུགས་བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད། གནས་ཚུལ་འདི་ཚོ་ཡང་ཧ་སང་རྒྱུའི་གནད་འགག་ཆགས་ཡོད་པ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག འདི་

ཚོ་ང་ཚོའི་བོ་ལ་འཇག་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་དང་། དོ་སང་བྦྲེད་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད་བསམ་
གི་འདུག

ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤྦྲེས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད་ ༢༠༡༣ ལོ་འདི་ཧང་སངས་བའི་རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆའི་སྟྦྲེང་དུ་བོད་དོན་སྟྦྲེང་

དུ་གནད་དོན། སྔར་དང་མ་འད་བ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ར་བའི་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་གོང་ལ་ཕག་སྦྲེལ་སི་

འཐུས་དང་ང་རང་མམ་དུ་ཐུགས་སང་གཞྦྲེན་སྐུལ་གི་གོས་འཆར་ཞིག་ ཕུལ་རྒྱུ་བྱུང་། ཟ་བ་ ༡༠ པའི་ནང་ Spain རྒྱལ་
ཡོངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་ Hu Jintao ཧུའུ་ཅིང་ཐའོ་ཡིན་ན། བོད་ལ་མི་རིགས་སྦྲེབས་

གསོད་ཀི་ནག་ྦྲེས་འདུག་ཟྦྲེར་ནས། ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཐག་ཆོད་གནང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཟ་བ་གཅིག་གི་རྦྲེས། ཟ་བ་ ༡༡

རང་ལ་ཅང་ཙེ་མིན་དང་ལི་ཕིན་གཙོས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ལྔ་ལ། བོད་ནང་གི་བོད་མིར་སྡུག་རྩུབ་བཏང་བའི་ན ག་
ྦྲེས་འདུག་ལབ་ནས། གང་ལྟར་ད་ལྟ་རྒྱལ་སི འི་སྟྦྲེང་ལ་ Spain གི་ཁྲིམས་ཡིག་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་ལ།

དཔོན་པོ་ལྔ་དྦྲེ་འཛིན་བཟུང་བྦྲེད་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་ཡོད་ པ་རྦྲེད། འདི་ཚོ་ང་ཚོས་རྒྱལ་སི འི་སྟྦྲེང་རྒྱ་ནག་ལ་གནོ ན་ཤུགས་
སད་པའི་ལས་ཀ་ཡག་པོ་ཞིག་དང་། ལས་ཀ་བཟང་པོ་ཞིག་ལ་ང་རང་གིས་ངོས་འཛིན་བྦྲེད་ཀི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གང་ལྟར་ང་

ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་གནོན་ཤུགས་ སོད་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་ མི་
ཁག་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། གང་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་ཁག་ཡིན་དུས ། རྒྱལ་སིའི་གནོན་ཤུགས་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད།

རྒྱལ་ཁབ་སུ་འད་ཡིན་ནའང་གནོན་ཤུགས་ལས་ཐར་རྒྱུ་མྦྲེད་པ། ད་ལྟའི་ཆར་ Syria ལྟ་བུ་ལ་བལྟས་ན་གསལ་པོ་རྦྲེད། རྒྱ་
ནག་ལ་ཡིན་ནའང་བོད་དོན་གི་བདྦྲེན་མཐའ་སྦྲེལ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། བོད་དོན་ཐོག་འཛིན་པའི་ མཁེགས་བཟུང་གི་སིད་ བྱུས་གུ་
15

ཡངས་གཏོང་བའི་རྦྲེ་འདུན་མང་ པོ་ཞིག་རྒྱལ་སིའི་གནོ ན་ཤུགས་ཐོག་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་ཡོད། ལོ་སྔ་མའི་ཟ་བ་ ༡༠ དང་
༡༡ ནང་ལ་ Spain རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་གོས་ཚོགས་ནང་བྱུང་བ་དྦྲེ་གནད་འགག་ཅིག་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོ་

ཚང་མས་ཤྦྲེས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆྦྲེན་ཐྦྲེངས་ ༢༥ པ་ད་ལྟ་ Geneva ལ་འཚོག ས་བསད་ཡོད་

པ་རྦྲེད། ད་ལྟ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་བཞིའི་རྦྲེས་ལ་འགོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི་སྙན་ཐོ་བསར་ཞིབ་བྦྲེད་ཀི་རྦྲེད། དྦྲེའི་
བསར་ཞིབ་བྦྲེད་རྒྱུ་ད་ལྟ་ཕི་ཟ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ འདི་ཧང་སངས་བའི་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་ པ་རྦྲེད། གང་ཡིན་ཟྦྲེར་

ན་བོད་དོན་དང་འབྦྲེལ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༡༤ ཙམ་གིས་རྦྲེ་འདུན་བཏོན་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ལས་ག་རྦྲེ་ལྦྲེན་ གི་ཡོད་དང་ག་
རྦྲེ་དོར་གི་ཡོད། ག་རྦྲེ་ད་ལྟ་ལག་ལྦྲེན་ཁྦྲེལ་ནས་འགོ་ཡི་ཡོད་ཟྦྲེར་བཀའ་གནང་རྒྱུ་ཚང་མ་འགོ་གི་ཡོང་དུས། ང་ཚོར་འགོ་བ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་དྦྲེ་ཧང་སངས་བའི་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ར་བའི་ཁོང་ཚོས་བོད་དོན་གི་གནད་དོན་
ཛ་དག་ཐོག་ལ་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་འཚོགས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ིན་རྦྲེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་དང་འབྦྲེལ་བའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཚོགས་མི་ཚོས་ག་རྦྲེ་གནང་ཕོགས་དྦྲེ་ང་རང་ཚོས་དོ་སང་བས་ནས། རྦྲེ་འདུན་དང་འབོད་སྐུལ་
གང་ལས་ནན་པ་དང་། གང་ལས་ཚགས་ཚུད་པོ་བ་རྒྱུ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཆགས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

མཐའ་མ་དྦྲེར་གོས་ཆོད་ནང་དུ་གསལ་བོ་འཁོད་ འདུག བོད་ནང་མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་རོག་ཞིབ་ཚོགས་

ཆུང་ཕྦྲེབས་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་སྔོན་མ་ལོ་མང་པོ་ནས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། འགོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་འགན་འཛིན་ལྕམ་སྐུ་
Navi Pillay ཡིན་ན་མོ་རང་རང་ཕྦྲེབས་འདོད་ཡོད་གསུངས་ཡོད་ཀང་། ང་ཚོར་བོ་འཚབ་ག་རྦྲེ་ འབྱུང་གི་འདུག་ཟྦྲེར་ན།

ཟ་བ་ ༩ པའི་ནང་མོ་རང་ལོ་བརྒྱད་ཀི་དུས་ཡུན་ཚང་འགོ་ ཡི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དུས་ཡུན་མ་ཚང་གོ ང་རྒྱ་ནག་ལ་ཕྦྲེབས་རྒྱུ་
འགྲུབ་ཀི་མྦྲེད་པ་འད་ པོ་རྦྲེད། གང་ཡིན་ཟྦྲེར་ན། ད་ལྟ་ཕི་ཟ་ ༣ པ་ཆགས་ཚར་བ་རྦྲེད། ཟ་བ་བཞི་ལྔའི་ནང་ཕར་ ཞོག་རྒྱ་

ནག་གི་ངོས་ནས་ཕྦྲེབས་ན་འགིག་གི་ཡོད་ཅྦྲེས་པ་ཙམ་ལས། མགོན་བར་བཏང་བ་སོགས་ར་བ་ིད་ནས་བྱུང་ཡོད་ པ་མ་
རྦྲེད། ད་ལྟ་ Geneva འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ངོས་ནས། མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སྐུ་

ཚབ་དྦྲེ་རྒྱ་ནག་ལོ་གསར་པའི་ནང་ལ་བསྐོས་ཀི་རྦྲེད་གསུང་གི་གསུང་གི་ལ་བསྐོ་གཞག་བས་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། ཇི་ཙམ་ལས་

དོན་མང་པོ་ཞིག་འགག་བསད་ཡོད་པས་ཕྦྲེབས་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་དྭོགས་གཞི་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད། དྦྲེ་ཚོའི་གས་
དངོས་གནས་ང་ཚོས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི ས་འགྲུབ་པར་དུས་ཚོད་དང་འཚམས་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། དྦྲེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་

འབད་བརོན་དང་འབོད་སྐུལ་ནན་ཏན་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་དྦྲེ་ཧ་ ཅང་གི་ གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཆགས་ཀི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་ག་རང་ཡིན།
ཐུགས་རྦྲེ་ཆེ་གནང་།

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

སི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྦྲེལ་གོས་ཆོ ད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པའི་གྦྲེང་གཞི་དང་གོས་ཆོད་ཁག་

གསུམ་ཀ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་ནང་བཙོན་ཁང་དུ་བཞུགས་ཡོད་མཁན་དང་དྦྲེའི་ཚོའི་ནང་མི། དྦྲེ་བཞིན་སྐུ་
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ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་བཏང་ནས་འདས་གོངས་ སུ་ཕིན་པ། བསམ་བོའ ་ི ནང་དྦྲེ་ཡོངས་རོགས་ཀི་མཛད་རྦྲེས་དང་ཕུགས་
བསམ། དྦྲེ་དག་གི་ཀུན་སོད་དང་སྦྲེམས་ཚོར་བསམ་བོའ ་ི ནང་དན་ནས། སྦྲེམས་ཚོར་སྟོན་དགོས་རྒྱུ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་མཐོང་
སོང་། དྦྲེའི་རྦྲེན་གིས་རྐུབ་བཀག་འདིའི་སང་ནས་ཡར་ལངས་ཏྦྲེ་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ཡིན།

དྦྲེ་མིན་

སྐབས་ ༡༥ པའི་འོས་བསྡུ་གྲུབ་ཏྦྲེ་འགོ་བཙུག ས་པ་ནས་བཟུང་། རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་ཀི་གནས་ཚུལ་འདི་ཛ་དག་པོ་

ཞིག་ཆགས་ནས། ད་ལྟ་མི་ ༡༢༦ གི་གངས་ཚད་འདི་ཙམ་ལ་སྦྲེབས་ཡོད། ང་ཚོའི་ཚོགས་འདུ་རྦྲེ་རྦྲེ་བཞིན་གདུང་སྦྲེམས་

མམ་སྦྲེད་ཀིས་གོས་ཆོད ་བཞག་པ། གོང་ནས་ཕག་སྦྲེལ་གཅིག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་མང་པོ་བཞག་པ་རྦྲེད། ཛ་
དག་གི་གནས་ཚུལ་དྦྲེ་མུ་མཐུད་ནས་ཛ་ཇྦྲེ་དག་ལ་འགོ་གི་འདུག་མ་གཏོགས།

ང་འད་པོ་ཡིན་ན་སངས་འགོ་བའི་གནས་

ཚུལ་ཞིག་ལ་མཐོང་གི་མྦྲེད་པ་རྦྲེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདིའི་སང་ལ་ལྟ་སྟངས་དྦྲེ་ི་མ་རྦྲེ་རྦྲེ་ནས་ཇྦྲེ་སྡུག་དང་ཇྦྲེ་ཞན་ལ་

འགོ་ཡི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། ལེགས་པ་ལ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་དྦྲེ་ཕོགས་གང་ལ་ བལྟས་ནའང་མཐོང་གི་མི་འདུག དྦྲེ་ཡིན་དུས།
ང་ཚོས་འདི་ལ་ཐབས་ལམ་གང་འད་འདོན་དགོས་ཀི་འདུག ལས་འཆར་གང་འད་སིག་དགོས་ཀི་འདུག་སོགས་ལ་དགོངས་
པ་བཞྦྲེས་ནས། མང་པོ་ཞིག་གནང་བ་རྦྲེད། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་འདི་ལ་ལས་འགུལ་མ་སྦྲེལ་བ་དང་ཕག་ལས་མ་གནང་བ་དྦྲེ་

འད་གང་ཡང་མ་རྦྲེད། ནུས་པ་ཡོད་ཚོད་ཀིས་དགོངས་པ་བཞྦྲེས་མཁན་གིས་དགོངས་པ་བཞྦྲེས། ཕག་ལས་གནང་མཁན་

གིས་ཕག་ལས་གནང་བ་རྦྲེད། འདི་ལ་ཚང་མས་མམ་རུབ་ཀི་ཕག་ལས་རབས་དང་རིམ་པ་གནང་བ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་གྲུབ་
འབས་ཐོན་ཐུབ་ཡོད་ པ་མ་རྦྲེད། གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པ་དྦྲེ་ཡང་། ད་གནངས་ཞོགས་པ་རང་ལ་སི་ནོར་༸གོང་ས་ ༸སབས་
མགོན་ཆྦྲེན་པོ་མཆོག་གིས་ཚོགས་ཁང་འདི་ག་རང་ལ་ཞབས་སོར་འཁོད་ཅིང་།

བཞུགས་ཁྲི་འདི་ག་རང་ལ་བཞུགས་ཏྦྲེ།

ཞལ་དོན་མོ་ནས་གསུང་གསལ་ པོ་ཞིག་གནང་བ་དྦྲེ་རྦྲེད། སྟོབས་ཆྦྲེ་ཆུང་འདིའི་སྟྦྲེང་ལ་བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད། སྟོབས་ཆྦྲེན་
ཞིག་དང་སྟོབས་མྦྲེད་ཅིག་གིས་ཐུག་ཡོང་བའི་གནས་སྐབས་ལ། ལས་ས་པོར་སྟོབས་ཆྦྲེན་གི་ཁ་གཏད་མི་ཆོག་པ་རང་

བཞིན་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་ལ་བསམ་བོ་ཡི་སྟོབས་ཡོད་པ་རྦྲེད། བསམ་བོའ ་ི སྟོབས་ཤུགས་ཀིས་ཁ་

གཏད་ཆོག་པའི་ི་མ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཤར་བའི་ཡིད་ཆྦྲེས་ཡོད། ང་ཚོས་རྒྱུན་མ་མས་པར། བར་མ་ཆད་པར། ཡར་རྒྱས་
གོང་འཕྦྲེལ་ལ་འགོ་རྒྱུའི་བསམ་བོའ ་ི རྨང་གཞི་དང་སྟོབས་ཤུགས་ཤིག་ཡོད་པ་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ཞུ་འདོད་

བྱུང་། དྦྲེ་བཞིན་གོང་ནས་ཞུས་པ་ལྟར་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་བཏང་བ། བསད་པ། བཙོན་ལ་ཚུད་ནས་མྦྲེད་ པ་སོང་བ།
ཡར་མར་བོས་ནས་འཆི་རྦྲེན་ལ་ཤོར་བ་སོགས། གང་ལྟར་སི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཐམ་པའི་ལོར་རྒྱ་དམག་བོད་ཀི་ས་ཐོག་ཏུ་གོམ་

པ་སོས་པ་ནས་བཟུང་། མི་འབུམ་ ༡༢ ཀི་ཚེ་སོག་ར་མྦྲེད་ལ་ཕིན་པ་དྦྲེ་དུ ས་རག་ཏུ་ང་ཚོས་སྦྲེམས་ལ་ར་དགོས་ཀི་རྦྲེད།

ད་ལྟ་འདི་ནས་མི་ ༡༢༦ མྦྲེར་བསྦྲེགས་ཀི་དོན་རྦྲེན་འོག་ནས་མྦྲེད་པར་གྱུར་བ་རྦྲེད། འདིའི་རྒྱབ་ལོག་ཏུ་མི་འབུམ་ ༡༢ ས་
ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་གིས་ཀི་ཚེ་སོག་ ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ནས་མཐའ་ལ་ཐུག་གི་བར་མྦྲེད་པར་གྱུར་ བ་རྦྲེད། དུས་མིན་འཆི་
རྦྲེན་དབང་གིས་མྦྲེད་པར་གྱུར་པ་རྦྲེད། 《ནགས་ཚང་ཞི་ལུའི་སིད་སྡུག 》ཟྦྲེར་བའི་དྦྲེབ་ཏུ་བལྟས་ན། ཁོང་རང་གིས་

མཐོང་བར་རྨ་ཆུ་འགམ་དུ་གུར་ནང་མི་མང་བསད་པའི་རོའི་གངས་ཀ་མི་ལོན་པ་ཡོད་པ་གསལ་པོར་འཁོད་འདུག དྦྲེ་བཞིན་
བང་གནམ་མཚོ་ནས་བོས་བོལ་བ་མི་ཁྱུ་གཅིག་གཡས་གཡོན་དམག་གིས་སྐོར་ཡོང་དུས། གནམ་མཚོ་བརྒལ་ནས་རང་ཤི་

བས་པའི་གནས་ཚུལ་མཐོང་མྱོང་མཁན་གིས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་འཁོད་པ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྦྲེད། མི་དྦྲེ་དག་གང་ནས་ཡིན། ག་རྦྲེ་
ཡིན་ཧ་གོ་གི་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་བས་ནས་ད་བར་མནར་གཅོད་མཚམས་མ་ཆད་པར་བྱུང་བ་རྦྲེད།

འདི་དག་ཀང་

བསམ་བོའ ་ི ནང་འཆར་དགོས་ཀི་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྦྲེ་ལས་དོན་དག་གཞན་པ་ཞིག་ནི། དྦྲེ་རིང་སང་ི ན་རྒྱ་ནག་
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གཞུང་གིས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ལ་འཐབ་རོད་བྦྲེད་པའི་སིད་ བྱུས་ཤིག་འགོ་གི་ཡོད་རྦྲེད། ལོག་ཟ་རུལ་སོང་ལ་འཐབ་རོད་
བྦྲེད་པའི་སིད་ཇུས་འདི་རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་ཚོའི་སིད་ཇུས་ཤིག་རྦྲེད། དྦྲེའི་ཞོར་དུ་ལས་འགན་དྦྲེ་དང་འབྦྲེལ་བའི་མིང་བཏགས་
ནས་བོད་པ་གཞུང་གི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་དཔོན་རིགས་དང་། ལས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་མི་སོགས་ལ་དོན་མྦྲེད་མནར་གཅོད་

ཕོག་པའི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གི་འདུག འདི་ཚོ་གཟིགས་དགོས་པ་ཡང་ཧ་ཅང་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད། རྒྱ་ནག་གི་སིད་ བྱུས་བོད་
པའམ་མི་རིགས་སུ་ལ་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། ཚོགས་པ་གང་འད་ཞིག་ལ་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། སིད་བྱུས་སྦྲེལ་དུས་གཅིག་ནས་འཛམ་
གིང་གི་འགོ་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་སྦྲེལ་གི་རྦྲེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་གསལ་པོར་ཤྦྲེས་ཀི་རྦྲེད ། འཛམ་གིང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་
ཀི་སིད་བྱུས་ལ་བརྦྲེན་ནས། བོད་པའི་འབོག་པ་འབོག་ས་ལ་སོད་དུ་མ་བཅུག་པར་ནང་ས་ལ་གནས་སོས་པ་དང་འཚོ་བ་ལ་

བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་བ་ག ང་འད་བྱུང་བ་རྦྲེད། དྦྲེ་དག་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ལ་ཁག་བཀལ་ནས་བྱུང་བ་རྦྲེད། སྦྲེ་དགུ་མདོའ ་ི
ས་ཡོམ་གི་ནང་དུ་མྦྲེད་པར་གྱུར་བ་མང་པོ་ཞིག་ཀང་དྦྲེ་དང་འབྦྲེལ་བ་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཁོང་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་འབོག་ས་ལ་སོད་དུ་
མ་བཅུག་པར་གོང་ཁྦྲེར་དུ་སོ་ རུ་བཅུག་ནས་ཁང་པ་ཡག་པོ་མྦྲེད་པས་མས་ཆག་བྱུང་བ་ཡང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ལ་ཁ་

གཡར་ནས་བྱུང་བ་རྦྲེད། ད་ལྟ་ཡང་རྒྱ་ནག་འཛམ་གིང་ནང་ལོག་ཟ་རུལ་ སུངས་ཁབ་ཆྦྲེ་ཤོས་རྦྲེད། རྒྱ་ནག་ཁོ་ཚོར་བཤད་
རྒྱུ་ཡོད་པ་རྦྲེད། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བྦྲེད་མཁན་ཆྦྲེ་ཤོས་དྦྲེས་ཁྲིམས་ལུགས་བཟོ་ཡི་རྦྲེད། འབིང་བ་བྦྲེད་མཁན་གིས་ལག་

བསྟར་བྦྲེད་ཀི་རྦྲེད། ཆུང་བ་བྦྲེད་མཁན་དྦྲེ་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་འགོ་དགོས་ཀི་རྦྲེད་ཟྦྲེར་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། སིད་བྱུས་འདིའི་ྦྲེར་
ལྦྲེན་ལས་ལུས་ལ་རྨ་མྦྲེད་པ་དང་། གདོང་ལ་དི་མ་མྦྲེད་པའི་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་དོན་མྦྲེད་མནར་གཅོད་མྱོང་གི་ཡོད་པའི་

གནས་ཚུལ་གོ་རྒྱུ་འདུག འདི་ཚོ་ཡང་ང་ཚོས་དན་དགོས་ཀི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ད་ནང་ཞོགས་པ་ ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྦྲེས་
བཀའ་གནང་བ་དྦྲེ་རྦྲེད། ང་ཚོ་བོད་པ་འཛམ་གིང་དུ་མུ་མཐུད་སོད་དགོས་པ་ཡིན་ན།

གཙོ་བོ་སྐད་ཡིག་རྦྲེད། གོམ ས་

གཤིས་རྦྲེད། རིགས་གཞུང་རྦྲེད། འདི་དག་གནས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་བོད་པ་གནས་ཀི་རྦྲེད། འདི་དག་གནས་མ་ཐུབ་པའི་ིན་
མོར་བོད་པ་གནས་ཀི་མ་རྦྲེད། བོད་པ་ར་མྦྲེད་ཆགས་ཀི་རྦྲེད། བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་འདི་གཞུང་གི་བྦྲེད་སོད་གཏོང་སའི་ཁོར་

ཡུག་ནས་ཕིར་འབུད་བཏང་ཚར་བ་རྦྲེད། རྒྱ་གཞུང་གི་ཆབ་སིད་ཁོར་ཡུག་གི་ལས་ཀ་ལས་ས་ནས་རྦད་ དེ་ཕིར་ཕུད་བཏང་
ཟིན་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བར་མི་མང་ནང་གི་སྒྱུ་རལ་གི་ལས་རིགས་གྦྲེར་སའི་ཁོར་ཡུག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་ནང་དུ་བསད་ཡོད་པ་

རྦྲེད། འདི་ཡང་རྐང་བཙུགས་ནས་མྦྲེད་པར་བཟོ་ཡི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ད་ལྟའི་ཆར་ག་ཚོད་ལ་ཐོན་འདུག གཙོ་བོ་གཞི་རྐང་འཛིན་
ས་གཅིག་དགོན་པ་རྦྲེད། དགོན་པ་ལ་ག་རྦྲེ་བྦྲེད་ཀི་འདུག དྦྲེ་བཞིན་སོབ་གྲྭའི་སོབ་ཚན་ནང་ནས་ག ང་འད་བས་ནས་དཀའ་

ངལ་སད་སོང་། འདི་ཚོ་ཡང་དགོངས་པའི་ནང་འཇོག་དགོས་ཀི་རྦྲེད། འདི་ཚོ་ཡང་བོད་ནང་ཡོད་པའི་ཛ་དག་གི་གནས་ཚུལ་
མནར་གཅོད། ལྷག་པར་དུ་བསམ་བོའ ་ི ནང་ན་ཟུག་ཤུགས་ཆྦྲེ་ཤོས་རྒྱག་མཁན་གི་སིད་བྱུས། མི་བཟོད་པའི་སྡུག་རྩུབ་ཅན་
གི་སིད་བྱུས་འདི་དག་མུ་མཐུད་གནས་བསད་ཡོད་ པ་རྦྲེད། འདི་དག་དན་གསོ་ཞིག་གཏོང་ཆྦྲེད་དུ་འདིར་ལངས་ནས་ཞུ་
དགོས་བྱུང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྦྲེ་རིང་ང་རང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་འཚོགས་པའི་ ི་མ་དང་པོ་ཚུགས་པའི་དང་པོ་ འདི་ག་རང་
ལ་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་དཀའ་སྡུག་དང་། སྙིང་སྟོབས་ཆྦྲེན་པོའ ་ི བོས་བཏང་། འགྱུར་བ་མྦྲེད་པའི་ཆོད་སྦྲེམས་དྦྲེའི་ཐོག་
ལ་གོས་ཆོད་དྦྲེ་འད་ཞིག་ཕྦྲེབས་དགོས་ རྒྱུ་ནི། དྦྲེ་ལས་ལྷག་པའི་གནད་དོན་ང་ཚོ་ལ་མྦྲེད་པའི་ཆ་ནས་གལ་ཆྦྲེ་ཤོས་དྦྲེ་

ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་དུས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ལ་ང་རང་ཚོས་དུས་དན་སྲུང་བརི་ཞིག་བས་པ་རྦྲེད་དྦྲེ །
གོས་ཚོགས་ཀི་སིངས་ཆ་འདིའི་སང་ལ་ཚོར་བ་དྦྲེ་སྦྲེབས་དགོས་པ་ཞིག་དང་། ཚོར་བ་དྦྲེ་སྦྲེབ ས་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཆ་

ཤས་ལྦྲེན་དགོས་པ་དྦྲེ་གནད་འགག་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས། ངས་དྦྲེ་རིང་གཞུང་འབྦྲེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྦྲེ་ལ་
ས་བཅད་མ་སྟོང་ཙམ་ཞིག་གིས་གོ་སྐབས་ཤིག་ལྦྲེན་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཞིག་བྱུང་སོང་།

དྦྲེའི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ཚིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཡོངས་རོགས་ལ་ཚད་མཐོན་པོའ ་ི རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་དང་སགས་ཏྦྲེ། རྒྱ་

ནག་མི་དམངས་སི་ མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་རྒྱལ་སིའི་གྦྲེང་སྟྦྲེགས་དྦྲེའི་སང་ལ་བོད་ཀི་གནད་དོན་དྦྲེ་མྦྲེད་པ་བཟོ་བ་དང་།

བོད་ཀིས་ཞི་བའི་ལམ་ནས་འཐབ་རོད་གང་བས་པ་དྦྲེ་དག་པོའ ་ི ལམ་ནས་ཡིན་པ་བཟོ་བ། མིན་པ་དྦྲེ་ཡིན་པ་བཟོ་བ་ལ་རྒྱ་
ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ཤུགས་དྦྲེ་ཙམ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད་ན། ང་ཚོས་ང་རང་ཚོའི་དང་བདྦྲེན་དྦྲེ་སྐད་གསང་
མཐོན་པོའ ་ི སོ་ནས་བཤད་ནས་རྒྱལ་སིའི་ཁོན་ཡོངས་ལ་མཁྦྲེན་པ་བཟོ་དགོས་པ་དྦྲེ་ང་རང་ཚོའི་ལས་འགན་རྦྲེད་བསམ་གི་

འདུག དྦྲེ་རིང་གོས་ཆོད་འདིའི་ནང་ལ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རྦྲེད། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོ་ལ་གཞི་རའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
ཕར་བཞག རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ཆྦྲེའི་མང་ཚོགས་ལ་འདོད་པ་མ་ ཁེངས་
པའི་ཞུ་འབོད་བྦྲེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཞིག་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ཞུ་འབོད་ཀི་ཐོབ་ཐང་དྦྲེའང་བོད་མི་ཚོ་ལ་བལ་ནས་ཞུ་འབོད་བས་པ་
ཙམ་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་ཞྭ་མོ་གཡོག་ སྟེ ། དང་བདྦྲེན་མྦྲེད་ཅིང་ཁྲིམས་ལུགས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་མྦྲེད་པའི་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་

བཅད་བས་པ་གངས་ལས་འདས་པ་ཆགས་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རྦྲེད། ང་རང་ཚོའི་ཤྦྲེས་པ་ལ་ྦྲེ་བའི་ཆར་ ༢༠༡༣ གཅིག་པུ་
ལ་བརྒྱ་དང་ི་ཤུ་ར་གངས་ཤིག་ཆགས་འདུག་ཅྦྲེས་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་ཐོན་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་
ང་ཚོས་མ་ཤྦྲེས་པ་དྦྲེ་ལ་ག་ཚོད་ཡོད། བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་གར་སོང་ཆ་མྦྲེད་ལ་ཆགས་ནས་ཚང་མ་རྒྱ་གར་ལ་ཕིན་པ་རྦྲེད།

རྒྱ་གར་ལ་ཕིན་པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ནས་མཐའ་མ་དྦྲེ་ལ་གཟུགས་པོའ ་ི ཟུངས་ཤུགས་རོགས་ནས་བརྡུང་བརྡུང་ིད་ཀིས་གཟུགས་

པོའ ་ི ཟུངས་ཟད། ནང་མིའི་འཁྲིས་ལ་སྦྲེབས་དུས་གཞི་ནས་བོད་མི་དྦྲེ་རྒྱ་གར་ལ་ཕིན་མྦྲེད་པ་དང་། རྒྱ་མིའི་བཀག་ར་འོག་

ལ་བཙོན་འཇུག་ཐྦྲེབས་བསད་པའི་གནས་སྟངས་ཡོང་བཞིན་པ་དྦྲེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་གསལ་པོ་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་ པ་
རྦྲེད། འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ ༢༠༡༣ ལོའ ་ི སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་ ༢༠༡༣ དྦྲེ་བོད་མི་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནང་ལ་ཆྦྲེས་མུན་ནག་གི་
ལོ་རྒྱུས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་ཟྦྲེར་ནས་གསུངས་ཡོད་ པ་རྦྲེད། བོད་པ་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་མ་བས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ར་བ་

ནས་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། བོད་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟྦྲེ་གནས་ཁང་དྦྲེས་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་པ་བས་ནས། དྦྲེའི་
ཡིག་ཆ་དྦྲེ་སིང ས་ཆ་ག་ པར་ཡིན་ན འང་བྦྲེད་སོད་གནང་རོགས་གནང་ཟྦྲེར་ནས་གས ར་འགོད་གསལ་བསགས་ གནང་

སྐབས་གསུངས་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་དུས་དྦྲེ་འདའི་ཚད་མཐོན་པོའ ་ི ཞིབ་འཇུག་བས་པ་དྦྲེའི་ནང་ལ་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ དུ་

ལོ་དྦྲེ་བོད་མི་ཚོ་ལ་སྨྲ་བརོད་རང་དབང་མྦྲེད་པའི་ཆྦྲེས་མུན་ནག་གི་དུས་ཚོད་ཡིན་ཟྦྲེར་དུས། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་ མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ག་ཚོད་སྟོབས་ཆྦྲེན་པོ་ཡིན་ནའང་ཁོ་ཚོའི་སག་རྫུན་དྦྲེ་སྦར་མོས་ འགེབས་ཐུབ་པ་མྦྲེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་

ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེའི་གནས་སྟངས་དྦྲེའི་འོག་ནས་བཟང་ཕོགས་ཀི་རྣམ་པ་འད་ པོར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན ། དཔྦྲེར་
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ན་ང་རང་ཚོའི་སི་པིན་ལ་ཡོད་བསད་པའི་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་སོ་སོ་ཡོད་སའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁྲིམས་ལུགས་
ཤྦྲེས་པའི་ཐོག་ནས། བོད་མི་རིགས་ལ་མནར་གཅོད་གང་འད་ཞིག་བྱུང་ཡོད། བོད་མི་རིགས་ཀིས་དཀའ་སྡུག་གང་འད་ཞིག་
མྱངས་ཡོད། དྦྲེ་འདའི་ཐོག་ལ་ཚང་མ་འདོད་པ་ཚིམ་ཚིམ་བྱུང་བ་ཞིག འདོད་པ་ཚིམ་པ་དྦྲེའང་ང་ཚོ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་དྦྲེ་
འདོད་པ་ཚིམ་པ་ཟྦྲེར་གི་ཡོད་ པ་མ་རྦྲེད། ང་ཚོའི་དང་པོ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་དྦྲེ་འད་ཞིག་གིས་གཟུ་བོར་གནས་པའི་ཁྲིམས་ཀི་

སིངས་ཆའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཙང་། དྦྲེས་བདྦྲེན་པ་ལ་བདྦྲེན་པས་རྒྱབ་སོར་བྱུང་སོང་བསམ ས་ནས་
ཚང་མས་དགའ་སོབས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་དུས། ངས་དྦྲེ་རིང་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་དྦྲེ་ལྟ་བུའི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཁོ་

རང་ཚོ་དང་། དྦྲེ་དྦྲེ་བཞིན་གི་ཆབ་སིད་ཀི་བཙོན་ཟུར་ཁོང་ཚོ་རྦྲེད། དགུང་ལོ་ག་ཚོད་བགྦྲེས་པོ་ཡིན་ནའང་འད། ཕར་ཚུར་
ཕྦྲེབས་པ་ལ་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་འད།

དཔང་རགས་ཀི་ཚུལ་དུ་ཕར་ཚུར་ཕྦྲེབས་གནང་ནས་བོད་པའི་

བདྦྲེན་དོན་དྦྲེ་དྦྲེབ་འཁོད་གནང་ཐུབ་པ་དྦྲེ་གཟི་བརིད་ཆགས་སོང་། རྦྲེས་སུ་ཡི་རངས་ཡོད་ཟྦྲེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

གིས་པ་དྦྲེ་ལ། རྒྱལ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དྦྲེ་སྟོབས་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསད་དུས། རྒྱལ་སིའི་

ཁོན་ཡོངས་ལ་དཔལ་འབོར་གི་ གནོན་ཤུགས་ ཐོག་ནས་བོད་དོན་དྦྲེ་གྦྲེང་མ་ཕོད་པའི་སང་དྦྲེ་ལ།

སི་ནོར་ ༸གོང་ས་

༸སབས་མགོན་ཆྦྲེན་པོ་མཆོག་ཨ་རི་ལ་ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་སིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་ནས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་
ཆྦྲེ་ལ་མཇལ་འཕད་གནང་། དྦྲེ་དྦྲེ་བཞིན་བོད་ཀི་འཐབ་རོད་ཀི་ཐོག་ལ་དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་དང་། འགོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་གི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པ་བསྟན་པ་དྦྲེ་ ༢༠༡༤ ལོར་འགོ་བཙུགས་པ་རྒྱལ་སིའི་ཁོན་ཡོངས་དང་། སི་

ཚོགས་རྦྲེད། རྒྱལ་ཁབ་རྦྲེད། གཞུང་འཛིན་རྦྲེད། གོས་ཚོགས་རྦྲེད། ཚང་མ་ལ་སྙིང་སྟོབས་སྦྲེ་དགོས་ཀི་འདུག་ཟྦྲེར་ རྒྱུ་
ཡིན། ཨ་རིས་གནང་བ་བཞིན་ཁོད་རང་ཚོའང་དྦྲེ་དྦྲེ་བཞིན་གི་ལམ་ལ་ཕྦྲེབས་དགོས་ཀི་འདུག་ཟྦྲེར་བའི་དཔྦྲེ་མཚོན་ལྟ་བུ་

ཞིག་བྱུང་སོང་། དྦྲེ་བཞིན་ང་རང་ཚོའི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་སྐབས་ལ་ཡོ་རོབ་སི་མཐུན་གི་ཐོག་ནས་སྐུ་ཚབ་ལྷན་ཚོགས་
ཤིག་ཕྦྲེབས་པ་རྦྲེད། ཧ་ཅང་རླབས་ཆྦྲེན་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོས་ག་རྦྲེ་བསྟན་གི་ཡོད་ པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན། བོད་ཀི་འཐབ་རོད་དྦྲེ་དཔལ་

འབོར་གི་ཐོག་ནས་ག་ཚོད་བསླུ་བིད་བས་པ་ཡིན་ནའང་བདྦྲེན་པ་དྦྲེ་བདྦྲེན་ཐོག་འཁོལ་བའི་ཆྦྲེད་དུ་དང་བདྦྲེན་གི་མི་དྦྲེ་ཚོས་
བོད་པ་ལ་དཔལ་འབོར་མྦྲེད་པ་ཡིན་ནའང་དང་པོའ ་ི སྟོབས་ཤུགས་དྦྲེ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཚང་མས་གཅིག་རུབ་གིས་རུབ་

ཀིས་རྒྱབ་སོར་གནང་བའི་ཕན་ཐོག ས་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་དུས། ཡོ་རོབ་སི་མཐུན་གི་སྐུ་ཚབ་ ཕྦྲེབས་པ་ཚོ་ལའང་
ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་ཞུ། ལྷག་དོན་དྦྲེ་ལ་ང་རང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྦྲེད། ཆོལ་གསུམ་ཆོས་ལུགས་དང་བཅས་པའི་
འཐུས་མི་ཡིན་དུས། ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ག་རྦྲེ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་ན འང་དྦྲེ་ཚོ་ཆྦྲེ་བཞག་ཆུང་བསྐྱུར་གིས་གནང་གི་
ཡོད་པ་རྦྲེད། གནང་བ་དྦྲེ་ང་ཚོའི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་རྦྲེད། གནས་སྟངས་དྦྲེ་གོ་རོགས་ཐུབ་པའི་ཆྦྲེད་དུ་ང་རང་ཚོའི་

ནུས་པ་མམ་སྤུངས་ཀི་སང་ལ་ཤུགས་བསོན་དགོས་ཀི་འདུག་ཟྦྲེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདིར་གོས་ཆོད་ཀི་ནང་ལ་གང་ཡོད་
པ་དྦྲེ་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཚད་མཐོན་པོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆེ་གནང་།

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

20

སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རྦྲེས་དན་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་གིས་དང་འབྦྲེལ་བའི།
ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ནང་གི་རྒན་རབས་པའི་མཚན་གིས་སྨྲས་པ་རྦྲེད།

གཅིག་དགྦྲེ་འདུན་སིན་པ་ལགས་དང་། དགྦྲེ་

བཤྦྲེས་བོ་བཟང་དབང་རྒྱལ་ཁོང་རྣམ་པ་གིས་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ནས་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རྦྲེས་དན་ཞུས་པ་རྦྲེད། དུས་
མཚུངས་སུ་ང་རང་གི་སྦྲེམས་ནང་དུ་འཁོར་ཡོང་བ་ཞིག་ག་རྦྲེ་འདུག་ཟྦྲེར་ན།

ད་ནངས་ཞོགས་པར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྦྲེ་

འདིར་ཞབས་སོར་འཁོ ད་དེ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། རྒན་རབས་པ་ཚོའི་དཀའ་ལས་དུ་མ ར་བརྦྲེན་ནས་ང་ཚོས་ཚོགས་ར་
འདིར་ཁྲ་རིག་རིག་བས་ནས་གཅིག་བྦྲེད་ཆོག་རྒྱུ་ཡོད་པ། དྦྲེ་བཞིན་བདྦྲེན་དོན་གི་ལས་ཀ་དྦྲེའང་རྒྱུན་མཐུད་བྦྲེད་ཐུབ་པ།
དྦྲེ་འད་ཆགས་བསད་ཡོད་ པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བས་དུས་མཚན་མ་ སོས་པའི་ས་སྦྲེར་ཕོ་མོ་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་བོད་པའི་བདྦྲེན་

དོན་དྦྲེ་རྒྱུན་མཐུད་ཡོང་ཆྦྲེད་དཀའ་ལས་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ང་ཚོའི་ཚོགས་ར ་འདིའི་ནང་ནས་མིང་ སོས་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད་
དྦྲེ། རྒན་རབས་པ་ཚོས་འབད་པ་ཧུར་ཐག་གནང་ནས་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀི་བདྦྲེན་དོན་དྦྲེ་རྒྱུན་མཐུད་བ ་རྒྱུར་དཀའ་ལས་
བརྒྱབས་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་དུས་རྒན་རབས་ པ་ཁོང་གིས་གཙོ ་བོ ་བས་ཏྦྲེ་ཁོང ་ཚང་མར་སྦྲེར་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་

སྦྲེམས་གཏིང་ནས་ཡི་རང ས་དང་། ཁོང་རྣམ་པས་མཛད་བཞག་པའི་ཕག་ལས་ཚང་མ་ང་ཚོའི་ཤུལ་ན་ཡོད་པ་དང་། རྒྱུད་
འཛིན་ཡོད་པ། དྦྲེ་སྟོང་བརླག་ཏུ་འགོ་ཡི་མ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

གིས་པ་དྦྲེ་གང་ཡིན་ཟྦྲེར་ན། རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་གཏོང་བའི་གནས་སྟངས་ཀི་སྐོར་ལ་རྦྲེད། བོད་ནང་གི་གནས་

སྟངས་ཀི་སྐོར་ལ་འཆད་ཡོང་དུས། སིངས་ཆ་འདི་ནས་ཡར་ལང་ནས་སྐད་ཆ་ བཤད་མ་བཤད་ཀི་ཁད་པར་ཙམ་རྦྲེད་མ་

གཏོགས། ང་ཚོ་བོད་མི་སུ་ཡིན་རུང་སྦྲེམས་ནང་ལ་ཚོར་བ་ཡོད་པ་དྦྲེ་གཏན་ཁྦྲེལ་བ་རྦྲེད་བསམ་གི་ཡོད། དྦྲེ་ནས་རང་ལུས་
མྦྲེར་སྦྲེག་གི་གནས་སྟངས་ཀི་སྐོར་ལ་ཚང་མས་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་པ་རྦྲེད། སྦྲེམས་ནང་ལ་དན་བསད་པ་ཡིན་ནའང་ཁ་ནང་ནས་

བཤད་མི་ཤྦྲེས་པའི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་འད་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ཚང་མས་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། དྦྲེ་མིན་ད་དུང་
བོད་ནང་དུ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་མང་པོ་མ་འོངས་པར་ག་རྦྲེ་ཡོང་མིན་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བྦྲེད་ཐུབ་ ཀི་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད།
ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྦྲེ་བཞུགས་པའི་རྨང་གཞི་ལ་བརྦྲེན་ནས།

བོད་ནང་གི་བོད་མི་ས་སྦྲེར་ཕོ་མོ་རྒན་

གཞོན་ཚོས་ད་ལྟའི་བར་དུ་འཚེ་མྦྲེད་ཞི་བའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་བརྦྲེན་ནས། ད་ལྟ་དག་པོ་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་ཁབ་རྦྲེ་ཙམ་ཡང་མི་ཁུར་ནས་མུ་
མཐུད་དྦྲེ་ལས་འགུལ་སེལ་ཡོད་པ་རྦྲེད། གལ་ཏྦྲེ་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདི་

རྦྲེད། འདི་མ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་བའི་དཀར་ནག་དབྦྲེ་འབྦྲེད་ཀི་ལམ་ ཁ་ཞིག་མ་འདྦྲེམ ས་བར་དུ། མ་འོངས་པར་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་
ནས་ག་རྦྲེ་ཡིན་ནའང་བ་སིད་ པ་རྦྲེད། དྦྲེ་སྔོན་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་སོབས་པ་ལྡན་པ་དང་།

སྦྲེམས་

ཤུགས་ཆྦྲེ་བ། དང་བདྦྲེན་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་དྦྲེ་འད་རྦྲེད་མ་གཏོགས། མ་རབས་ཁྲམ་པ་འཁྲབ་མཁན་གི་མི་རིགས་
ཤིག་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་དུས་གལ་ཏྦྲེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ལྟའི་ཆར་འཚེ་མྦྲེད་ཞི་བའི་ལྟ་གྲུབ་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཀི་རང་ལུས་

མྦྲེར་སྦྲེག་གཏོང་བའི་གནས་སྟངས་དྦྲེར་ཐག་མ་བཅད་པ་དང་། དྦྲེར་གཡོ་འགྦྲེལ་བས་ཏྦྲེ་ཚོན་ཁ་བྱུགས་ནས། ཁྲ་ཁྲ་ཟིང་ཟིང་
བཟོ་ཐབས་བས་ཏྦྲེ་གཡོ་འགྦྲེལ་བས་ན་མཐའ་འཁོལ་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། ང་ཚོ་བོད་པ་ཕོ་ཟད་མོ་ལ་ཐུག མོ་ཟད་ཕྲུ་གུ་ལ་
ཐུག་པ་ཡིན་ནའང་། ང་ཚོའི་བདྦྲེན་དོན་དྦྲེ་རྒྱུན་མཐུད་བྦྲེད་དགོས་པ་རྦྲེད་མ་གཏོགས་དྦྲེ་ར་བ་ིད་ནས་བོས་གཏོང་བྦྲེད་ ཀི་
མ་རྦྲེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྦྲེ་ད་ལྟ་འཚོ་བཞུགས་ཡོད་པ་རྦྲེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྦྲེས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་འཚེ་མྦྲེད་ཞི་བའི་

ལྟ་གྲུབ་དང་། དག་པོ་མིན་པ་ཞྦྲེས་པར་གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་ཡིན་ཙང་། བོད་ནང་ནས་ཡིན་ནའང་འུ་
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ག་ཚོད་ཐུག་ནའང་། སྐྦྲེ་ལ་གི་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་ད་དུང་སྡུག་རུས་བརྒྱབ ས་ནས། རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་དང་སོ་སོར་འཚེ་
བ་བཟོས་པ་ལས་གཞན་ལ་མདུང་རྦྲེ་དང་ཁབ་རྦྲེ་ཙམ་ཡང་བཙུགས་ཡོད་ པ་མ་རྦྲེད། གལ་ཏྦྲེ། དྦྲེ་ཐག་ཡག་པོ་ཞིག་མ་ཆོད་

པ་ཡིན་ན། རྦྲེས་མ་ང་ཚོ་སུ་ཞིག་གིས་ཀང་ཐག་ཆོད་ ཀི་མ་རྦྲེད། ང་ཚོར་གའ་གནོན་དྦྲེ་འད་བས། མགོར་རོག་བརིས་
བཏང་། ཁ་ནང་ནས་ཁྲག་བསྐྱུགས་པའི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་འད་བས་པ་དྦྲེ་བཟོད་ཐུབ་ཀི་མ་རྦྲེད།

དྦྲེ་ཡིན་དུས་བོད་ནང་གི་

གནས་སྟངས་དྦྲེ་ཚོ་ཛ་དག་པོ་རྦྲེད། མི་ཚང་མར་ཚོར་བ་ཡོད་པ་རྦྲེད།

མཐའ་མཇུག་དྦྲེ་ལ་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ སྐོར་རྦྲེད། ད་ནངས་ཞོགས་པར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྦྲེས་

འདིར་ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་གསུངས་པ་རྦྲེད། བོད་པ་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེར་ངོམ ས་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྦྲེ་ཆོས་ དང་རིག་གཞུང་བཟང་པོ་ རྦྲེད།
ཆོས་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེར་དྦྲེང་སང་སི་ཚོགས་ཐོག་ནས་རིགས ་ཅིག་གིས་ག་རྦྲེ་ ཟེར་གི་ ཡོད་པ་རྦྲེད་ཅེ་ ན། སི་ཚོགས་ལ་དར་སོལ་
ཞིག་ཆགས་ཏྦྲེ་ཆོས་ཟྦྲེར་དུས་རྨོངས་དད་དང་། རྦྲེས་ལུས་ཤིག་ཡིན་པའི་བཟོ་འད་ པོ་ཞིག ་ངོས་འཛིན་མཁན་ཡོད་པ་རེད།

ད་གནངས་ཞོགས་པར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྦྲེའི་ཞལ་དོན་མོ་ནས་གསུངས་པ་རྦྲེད། ཆོས་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་ཤ་གཟུགས་ཀི་ལུས་པོར་
གྲུབ་པའི་གང་ཟག་གི་ལུས་སྦྲེམས་གིས་ཀི་བདྦྲེ་བ་ཡོང་ རྒྱུའི ་ཆྦྲེད་དུ་བཀོལ་སོད་བ ་རྒྱུ་ཞིག ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་
རྦྲེད། དྦྲེ་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ལ་ངོམ་སོ་ཡོད་པ་དྦྲེ་དྦྲེ་རྦྲེད། གལ་ཏྦྲེ་དྦྲེ་བརླག་པ་ཡིན་ན་བོད་ཀི་སྙིང་པོ་དྦྲེ་བརླག་པ་རྦྲེད།

གལ་ཏྦྲེ་དྦྲེ་རྦྲེས་ལུས་རྦྲེད་མདོག་མདོག་དང་། བཙུན་པའི་སྦྲེར་མི་འདོད་མདོག་མདོག་འད་བས་པ་ཡིན་ན། དྦྲེ་ང་ཚོ་བོད་པ་
ཟྦྲེར་བའི་རུས་དྦྲེ་བརླག་པ་རྦྲེད།

དྦྲེ་སྔོན་ནང་བཞིན་༸པཎ་ཆྦྲེན་སྐུ་ཕྦྲེང་བཅུ་པ་དང་ང་ཕོད་ཡོད་སྐབས། བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། དམིགས་

བསལ་དུ་༸པཎ་ཆྦྲེན་སྐུ་ཕྦྲེང་བཅུ་པས་བོད་ནང་དུ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སར་གསོ་ཡོང་ རྒྱུར་སྐུ་ཚེ་གང་པོར་སྡུག་དཀའ་
ལས་བརྒྱབས་ནས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་མ་ བརླག་པ་ཙམ་དང་། བོད་ཟྦྲེར་དུས་ཁ་ནང་ནས་སྐད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་།

ལུས་པོར་བཟོ་ལྟ་ཡོད་པ་ཙམ་ཞིག་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ཛ་དག་པའི་གནས་སྟངས་ད་ལྟ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་

ཤིག་གིས་སྔོན་ལ་གསུངས་སོང་། བོད་ཀི་སྐད་དང་རིག་གཞུང་དྦྲེ་བརླག་པ་ཡིན་ན། ཡུལ་གར་བཙན་བོལ་ནང་དུ་རྒྱུན་རིང་
པོ་བསད་ནས་ནུབ་གིང་པ་ཡིན་མདོག་མདོག་དང་། བོད་ནང་ལ་བསད་ནས་རྒྱ ་ཡིན་མདོག་མདོག་དྦྲེ་འད་བས་ཏྦྲེ། བོད་ཀི་

ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་སོགས་བརླག་པ་ཡིན་ན་བོད་པ་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་སུ་ཡིན་ནའང་བྦྲེད་ཆོག་གི་ཡོད་ པ་རྦྲེད་དེ།
ཕི་ལོགས་ནས་མགོ་སྦྲེར་པོ་དང་། དཀར་པོ། ནག་པོ་སོགས་ག་རྦྲེ་ཡིན་ནའང་བྦྲེད་ཆོག་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་དྦྲེ་ཚང་
མ་བོད་པ་མ་རྦྲེད། བས་ཙང་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་དྦྲེ་ཚོ་བརླག་པ་ཡིན་ན། བོད་པའི་བ་སོག་འད་ པོ་དྦྲེ་བརླག་པ་
རྦྲེད། ད་གནངས་ཞོགས་པར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྦྲེའི་ཞལ་དོན་མོ་ནས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་དྦྲེ་རྒྱུན་མཐུད་བྦྲེད་དགོས་

ཀི་རྦྲེད། ང་ཚོར་ད་ལྟའི་ཆར་ འཕྲལ་དུ་རྒྱལ་ཁ་ཞིག་ཐོབ་ཀི་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ནས་སུ་ཡིན་རུང་ལབ་ཐུབ་ཀི་མ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ང་
ཚོས་དྦྲེ་རྒྱུན་མཐུད་བས་ནས། ཡིན་གཅིག་མིན་གིས་དྦྲེ་མ་བརླག་ པ་ཞིག་བྦྲེད་དགོས་ཀི་རྦྲེད། ཚང་མས་བསམ་བོ་
གཏོང་དགོས་ཀི་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ནས་དྦྲེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བཟང་ཕོགས་ཤིག་ལ། སིར་བཏང་ཁག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། བོད་མི་རིགས་ལ་རྒྱ་གུང་ཁན་གིས་ག་རྦྲེ་བས་ཡོད་

མྦྲེད་ཁ་ཤས་ལ་དངོས་སུ་མྱོང་ཚོར་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཁ་ཤས་མི་རབས་ཨ་བརྒྱུད་ཡང་བརྒྱུད་བས་ནས་མྱོང་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་
རྦྲེད། ཚང་མར་རྒྱ་གུང་བན་ལ་ཐེར་འདོན་བས་ན་རིམ་པ་དང་གོ་རིམ་རྒྱུ་མཚན་སོགས་རི་སྤུང ས་བ་ནང་བཞིན་བཤད་རྒྱུ་

ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་རིང་ངས་འགོ་ག་རྦྲེ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡིན་ཟྦྲེར་ན། རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་གི་བཟང་ཕོགས་ཀི་འགོ་བཙུགས་ཡོང་བ་དྦྲེ་
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ཚིག་ཟུར་ཙམ་ཞིག་འཆད་རྒྱུ་ཡིན། གཅིག་ག་རྦྲེ་འཆད་རྒྱུ་ཡིན་ཟྦྲེར་ན། ྦྲེ་དུས་ལ་བོད་ཀི་སྐད་དང་རིག་གཞུང་གི་སྐོར་ལ་
རྒྱ་ནག་དབུས་ཆབ་སིད་ཅུའུ་ཡི་རྒྱུན་ལས་སམ། སིད་གོས་རྒྱལ་ཡོངས་ལྷན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་ཡུའུ་ཀྲིང་ཧིན་དང་། གཙོ་
འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་གིས་ཀང་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ལག་བསྟར་དགོས་པ་དང་།

དྦྲེ་བཞིན་རང་སོང་ལོངས་ཀི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཀང་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུ ང་

གལ་ཆྦྲེན་དོན་ཆྦྲེན་བརི་དགོས་རྒྱུ་དང་། དྦྲེ་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྦྲེད་དགོས་རྒྱུ། རྒྱ་ཁབ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དང་། དོན་དམ་

གི་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་གཏོང་དགོས་པའི་སྐོར་ལ་གལ་ཆེན་གི་གཏམ་བཤད་ཅིག་བྱས་འདུག དྦྲེ་ཚོ་ཡག་པོ་རྦྲེད། དྦྲེའང་
རྒྱ་གཞུང་གིས་བྦྲེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྦྲེ་རྦྲེད། བོད་མི་རིགས་ལ་ཁོད་རང་ཚོས་བཟང་ཕོགས་དང་། ལུགས་མཐུན། ཁྲིམས་མཐུན་
གི་བྦྲེད་ཕོགས་དྦྲེ་འད་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་བོད་འབྦྲེལ་མཐུད་ཡིན་ནའང་འད། དྦྲེ་འད་དགོས་ཀི་རྦྲེད་མ་

གཏོགས། སྟོང་བསམ་བས་པ་ཡིན་ན། རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་དྦྲེའང་འགོ་བཙུགས་པ་ཙམ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་ ཚད་མྦྲེད་ཞི་བའི་
ཚད་མཐོ་ཤོས་ཡིན། མ་འོངས་པར་སུ་ཞིག་གིས་ཀང་ བཤད་ཚོད་ཤྦྲེས་ཀི་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་དུས། གལ་ཏྦྲེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ནས་ངོ་ཚ་རུལ་དི་ཁ་བའི་ངོ་ཚ་དགོས་པ་བྱ་ངན་མུ་མཐུད་སེལ་བ་ཡིན་ན། དྦྲེ་འད་འགོ་བཙུགས་ནས།

བོད་མི་རིགས་ལ་ད་བར་དུ་གའ་གནོན་བཤུ་གཞོག་སོགས་ཚད་མཐོན་པོ་བས་བཞག་པ་དྦྲེ་ཚོ་ཚང་མ་མཇུག་བསིལ་ནས།
གང་ཐུབ་ཐུབ་བས་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀི་བསམ་དོན་སོགས་སྒྲུབ་ རྒྱུའི ་ཆྦྲེད་དུ། བཟང་ཕོགས་ཀི་བྱ་བ་བསྒྲུབ་ པ་ཡིན་ན་
བལྟ་སོ་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་གཞུང་འབྦྲེལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་

འཆར་ཐོག་ལ་བགོ་གྦྲེང་འགོ་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། བགོ་གྦྲེང་གི་བརོད་གཞིའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་བོད་ནང་ལ་ ༢༠༠༩ ནས་
ད་བར་དུ་བོད་མི་ ༡༢༦ གིས་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་བཏང་བ་དང་། དྦྲེ་བཞིན་བཙན་བོལ་ནང་ལ་བོད་མི་ ༧། བསོམས་
ནས་བོད་མི་ ༡༣༣ གིས་ད་བར་དུ་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་བཏང་བ། དྦྲེའི་ནང་ནས་མང་ཆྦྲེ་བ་འདས་གོངས་སུ་ཕིན་པ།

བོད་ནང་གི་ཁག་གཅིག་གི་གནས་སྟངས་ཤྦྲེས་ཀི་མྦྲེད་པ། བཙན་བོལ་ནང་ནས་ཁག་གཅིག་གི་སྐུ་སོག་ཤོར་ཡོད་པ། དྦྲེ་ཚོ་

ཚང་མས་བོས་བཏང་ལ་བསྔགས་བརོད་རྦྲེས་སུ་ཡི་རངས་དང་གུས་བརི་ཆྦྲེན་པོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དྦྲེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་བོད་

ནང་ལོགས་ལ་རྒྱ་མིས་དག་གནོན་དང་བཙན་གནོན་ལ་ིན་མཚན་ལྟོས་མྦྲེད་ཀིས་ངོ་རྒོལ་སྦྲེལ་མཁན་དང་། ད་ལྟ་དངོས་སུ་
མནར་གཅོད་མྱོང་བཞིན་པ། ཁག་ཅིག་ཕིའི་དངོས་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་གི་མྦྲེད་ནའང་སྦྲེམས་གཏིང་ནས་རྒྱ་

ནག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྦྲེད་མཁན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་ པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོ་ལའང་གུས་བརི་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དྦྲེ་ཚོའི་ནང་ལོགས་ནས་
གལ་ཆྦྲེ་ཤོས་དྦྲེ་ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པའི་ནང་ལོགས་ལ་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་གསུམ་ཞིག་ཡོད་ པ་རྦྲེད། གོས་ཆོད་དྦྲེ་ང་
ཚོས་འཇོག་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད་ལ། འཇོག་དགོས་ཀིའང་ཡོད་པ་རྦྲེད། གནད་འགག་ཅིག་རྦྲེད། གོས་ཆོད་ལག་ལྦྲེན་བསྟར་དང་
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མ་བསྟར་ལབ་རྒྱུ་དྦྲེ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཐུབ་ཚོད་ཙམ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་
ཡིན་པའི་ཆ་ནས་མང་པོ་ཞིག་འགྲུབ་ཀི་ཡོད་ པ་མ་རྦྲེད། མ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནའང་དཀའ་ལས་ བརྒྱབ་དགོས་རྒྱུ་དྦྲེ་ང་ཚོའི་

ལས་འགན་རྦྲེད། མི་སིད་པ་ལབ་ རྒྱུ་དྦྲེ་གང་ཡང་ཡོད་ པ་མ་རྦྲེད། དཀའ་བ་སད་པ་ཡིན་ན་སིད་ པ་རྦྲེད། དཀའ་བ་མ་སད།
དཀའ་ལས་མ་བརྒྱབ་པ་བསད་པ་ཡིན་ན་གང་ཡང་འགྲུབ་ཀི་མ་རྦྲེད། དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་ལས་ཀ་བས་ན་ག་རྦྲེ་ཡིན་

ནའང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་འགྲུབ་ཀི་རྦྲེད། ད་གནངས་ཞོགས་པ་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྦྲེས་བོད་པའི་རིག་གཞུང་། ཆོས། སྐད་

ཡིག གོམས་གཤིས་དྦྲེ་ཚོ་བ་སོག་རྦྲེད་གསུངས་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོ་ཆབ་སིད་དང་འབྦྲེལ་བ་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཆབ་སིད་ཀི་རྨང་གཞི་
རྦྲེད་གསུངས་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོ་མཆོད་རྦྲེན་ལ་སྐོར་བ་རྒྱབ་རྒྱུ་དང་། ཕྦྲེང་བ་བགང་རྒྱུ་ཙམ་མ་རྦྲེད། སྦྲེམས་གཏིང་ནས་མས་
ལྦྲེན་བ་དགོས་ པ་རྦྲེད་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ང་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གོས་ཚོགས་ར་བ་

འདིའི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་དབུས་པའི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོ ས་དབུས་པའི་
སི་འཐུས་རྣམ་པ། དྦྲེ་བཞིན་ལས་ཀི་སྦྲེ་མོར་གཏོགས་པ་ཚང་མས་སྦྲེམས་གཏིང་ནས་བོད་ནང་གི་རྒྱལ་གཅྦྲེས་དཔའ་བོ་

དཔའ་མོ་ཚོས་དཀའ་ལས་རྒྱབ་པ་དྦྲེ་སྦྲེམས་གཏིང་ནས་བསམ་དགོས་ པ་དྦྲེ་དཔྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག གོས་
ཆོད་བཞག་རྒྱུ་དྦྲེ་ཆ་རྦྲེན་ཞིག་རྦྲེད་ལ་དགོས་ཀི་རྦྲེད། སྦྲེམས་གཏིང་ནས་ལས་ཀ་བས་པ་ཡིན་ན་ག་རྦྲེ་ཡིན་ནའང་གཅིག་

པ་གཅིག་རང་རྦྲེད། ཚང་མས་ཆབ་སིད་བྦྲེད་དགོས་ཀི་མ་རྦྲེད། ཆབ་སིད་བྦྲེད་མཁན་གིས་ཆབ་སིད་བྦྲེད། སོ་སོའ ་ི ལས་
ཀ་དྦྲེ་སོ་སོས་བྦྲེད་དགོས་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ལས་ཀ་ག་རྦྲེ་བས་པ་ཡིན་ན་གཙོ་ཆྦྲེ་ཤོས་དྦྲེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྦྲེའི་བཀའ་

དིན་དང་། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོ་བསམ་ནས་ལས་ཀ་བས་པ་ཡིན་ན། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་མི་སིད་པ་གང་ཡང་ཡོད་ པ་མ་
རྦྲེད། སིད་ཀི་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ངས་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆྦྲེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་ རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་བཞིན་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་གསུམ་ཡོད་ པ་
རྦྲེད། གསུམ་ཀ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད། གསུམ་པ་དྦྲེ་མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་འབྦྲེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ད་གིན་
གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་གསུངས་སོང་།

ད་ལྟ་མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་

ཚོགས་འགོ་བཞིན་པ་རྦྲེད། ང་ཚོ་དྦྲེའི་ནང་ལ་ཟུར་དུ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་ཕ ར་ཞོག གོས་ཆོད་ཅིག་འདོན་ གབ་བས་
ནའང་རྒྱ་མིས་དགག་པ་རྒྱབ་སྟྦྲེ། ཚུད་རྒྱུར་ཁག་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་འབད་བརོན་བས་པ་ཡིན་ན་ངས་

གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ན་མི་སིད་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། ང་ཚོས་དྦྲེ་འབད་བརོན་བྦྲེད་

དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འགོ་བཞིན་པ་དང་གོས་ཚོགས་ཆ་ཚང་ ཕི་ཚེས་ ༢༢ ལ་ཚར་འགོ་གི་ཡོད་
པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་དྦྲེའི་བར་དུ་མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་དྦྲེ་འགོ་བསད་ཀི་ཡོད་ པ་
རྦྲེད། བས་ཙང་། གོས་ཚོགས་མ་གོལ་སྔོན་ལ་གོས་ཆོད་དྦྲེ་ག་རང་དབིན་ཇྦྲེའི་ནང་ལ་བསྒྱུར་ནས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུང་བརྒྱུད་
ནས་སུད་སི་ Swiss ཡོད་པའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་
ཚོགས་ལ་འཕོད་པ་བ་རྒྱུ་དྦྲེ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་རྦྲེད།

དྦྲེ་འཕོད་པ་ཡིན་ན་ཁོ་རང་ཁོ་རང་ལ་བར་ ལན་ཞིག་འཕོད་པ་རྦྲེད།

དྦྲེའི་ཡི་གྦྲེ་དྦྲེ་ཕར་འཕོད་ པ་དང་གོས་ཆོད་དྦྲེ་ཕར་འབོར་བ་ཙམ་གིས་ལག་ལྦྲེན་བསྟར་གི་རྦྲེད་དམ་ཞྦྲེ་ན ། ང་ལ་ཡིད་ཆྦྲེས་
གང་ཡང་མྦྲེད། ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོའི་སྙན་ལ་འ ཁོལ་བ་བྦྲེད་རྒྱུ་དྦྲེ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་རྦྲེད། དྦྲེ་གར་ཡོད་པའི་འཐུས་མི་

ཚང་མས་ཤྦྲེས་པ་བ་རྒྱུ་དྦྲེ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་ཕི་དིལ་ལས་ཁུང ས་ཀི་ འབྦྲེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་ལས་ཁུང ས་
དང་། དྦྲེ་མ་ཚད་དྦྲེ་མིན་གི་སིག་འཛུགས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཚོགས་འདུའི་ནང་ལོགས་ལ་བོད་དོན་སྐོར་ལ་གཏམ་བཤད་བ ་
རྒྱུ་འབད་བརོན་གནང་གི་རྦྲེད། གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་སྐབས་སྐབས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་
24

ཆོད་དྦྲེ་ལུང་དངས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཀི་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག དྦྲེ་ང་རང་ཚོའི་གནད་འགག་ཅིག་རྦྲེད། བཙན་
བོལ་བོད་མིའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ནང་ལོགས་ལ་གོས་ཆོད་དྦྲེ་འད་ཞིག་བཞག་འདུག དྦྲེ་ཁོད་རང་ཚོས་ཤྦྲེས་དགོས་ པ་འདུག་
ལབ་ནས་འབད་བརོན་བས་ན་ལམ་ཁ་མྦྲེད་པ་ཞིག་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་འདའི་འབད་བརོན་བས་པ་ཡིན་ན། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དོན་དག་

འགྲུབ་མ་འགྲུབ་གནད་དོན་ཐ་དད་རྦྲེད་དྦྲེ། ཕར་མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་
༤༣ ཙམ་གི་སྐུ་ཚབ་ཡོད་པ་ཚང་མའི་སྙན་ལ་འ ཁོལ་བ་ཞིག་ཡོང་གི་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོ་ཚང་མ་གནང་བ་ཡིན་ན་དྦྲེ་ནས་ང་ཚོས་
གོས་ཆོད་བཞག་པ་དྦྲེ་དོན་དང་མཐུན་པ་ ཞིག་ཆགས་ཀི་རྦྲེད། དྦྲེ་ནས་གལ་ཆྦྲེ་ཤོས་དྦྲེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་བོད་པ་དྦྲེ་ཚོ་

ཆབ་སིད་ཀི་སབས་བཅོལ་ཞིག་རྦྲེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ལོ་དྦྲེ་ཙམ་ཕིན་ཚར་བ་རྦྲེད། ད་དུང་ག་ཚོད་ལྷག་གི་ཡོད་མྦྲེད་ང་ཚོས་

ཤྦྲེས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ད་གིན་གོང་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྦྲེས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན་ང་ཚོ་
ཚང་མས་མི་རྒན་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་བསོན་པ། སི་འཐུས་ལ་དཔྦྲེ་བཞག་ནས་བསབ་པ་རྒན་པ་ཚོའི་སྐུ་པར་ལ་གཟིགས་ནས་

ལུང་དངས་པ། བཀའ་བོན་ཟུར་པ་རྣམ་པ་ཚོའི་ལུང་དངས་པ། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ཕག་ལ་བབས་པའི་འགན་ཁུར་མཁན་ཚང་མས་
ཧུར་ཐག་ཐོག་ནས་འགན་བངས་ནས་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་གནང་རོགས་གནང་ཞྦྲེས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཐུགས་རྦྲེ་
ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཅོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་གསྦྲེང་ཡིན།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ིན་གི་ཐུན་གིས་པ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་ཕག་རོང་མཁན་སི་འཐུས་གཅིག་ཡོད། ཡང་ཚོགས་གཙོས་མ་མཐོང་བ་དྦྲེ་འད་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཕག་ཡང་བསར་རོང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་དགྦྲེ་བཤྦྲེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས།

སི་འཐུས་དགྦྲེ་བཤྦྲེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་གཞུང་འབྦྲེལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
དྦྲེའི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ ་ི བསམ་ཚུལ་ཞིག་འདོན་དགོས་པ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་མཐོང་སོང། སིར་བཏང་ར་བའི་གཞུང་འབྦྲེལ་

གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་སྔོན་གྦྲེང་དང་དངོས་གཞི་དོན་ཚན་གསུམ་གི་བརོད་ཚིག་གི་ནང་དུ་འཁོད་པ་ནང་བཞིན་ལས་ལྷག་
པ་གཅིག་ཤོད་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག་སྟེ། ཡིན་ནའང་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དང་དྦྲེ་དང་འབྦྲེལ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་

མུ་མཐུད་པའི་ནོར་འཁྲུལ་གི་སིད་ བྱུས་ཆབ་སིད་ཀི་དག་གནོན་དང་མི་རིགས་དང་། དཔལ་འབོར་གི་ཐོག་ལ་དབྦྲེ་འབྦྲེད་
དང་། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཁོར་ཡུག་དང་བཅས་པ་ར་གཏོར་ཚད་མྦྲེད་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པའི་མཁྲྦྲེགས་འཛིན་གི་

སིད་བྱུས་དྦྲེ་མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་དང་ཡོང་བཞིན་པ་ཡིན་དུས ། དྦྲེའི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤིག་མ་བཤད་རང་བཤད་ཅིག་
ཆགས་འགོ་ཡི་འདུག་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སིར་བཏང་ར་བའི་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྦྲེན་གསལ་རྦྲེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབུས་
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དང་། ལོངས་དང། ཞིང་ཆྦྲེན་རིམ་པ་དང། ཁུལ་དང་རོང་རིམ་པས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་ བྱུས་དྦྲེ་དབུས་གཞུང་གི་
བཀོད་ཁབ་ཀི་འོག་ལ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་ཞིག་སིད་བྱུས་མས་ཞིབ་གནང་མཁན་ཚོས་ངོས་འཛིན་གཅིག་གྱུར་ཞིག་རྦྲེད་འདུག
ལྷག་པར་དུའང་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་གཞུང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་དག་གནོན་གི་ཐོག་ལ་བོད་མི་ཚོ འི་མངོན་འདོད་མྦྲེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་
ཕི་ལོགས་ལ་ཐོན་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ། བྦྲེད་ཐབས་དྦྲེ་དག་གནོན་མ་གཏོགས་ཐབས་ཤྦྲེས་གཞན་ལག་བསྟར་མ་བས་པ་

ཞིག་བོད་ནང་ལ་ངོས་འཛིན་གཅིག་གྱུར་རྦྲེད་འདུག ཧ་ཅང་གི་བོ་ཕམ་པ་གཅིག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབུས་གཞུང་གི་ངོས་

ནས་སིད་བྱུས་དྦྲེ་སྒྱུར་བཅོས་ཤིག་བཏང་བ་ཡིན་ན། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་མི་ཡོང་བ་ཞིག་དང། རྒྱ་ནག་གི་
ཆྦྲེ་མཐོང་མི་མས་པ་དང། བོད་ཀི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་མུ་མཐུད་དུ་མི་ཡོང་བའི་རྦྲེ་བ་ཚང་མས་རྒྱག་གི་ཡོད་ པ་རྦྲེད།
ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གིས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་སི་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀི་ཐོག་ལ་འཛིན་པའི་སིད་ བྱུས་དྦྲེ་མཁྲྦྲེགས་ནས་
མཁྲྦྲེགས་སུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་དྦྲེ ་གསལ་པོ་རྦྲེད་འདུག ལྷག་པར་དུ་ ༢༠༠༨ ཀི་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆྦྲེན་མོ་ནས་བཟུང་དུས་ད་ལྟ་

བར་དུ་ང་ཚོར་གསལ་པོ་ར་འཕོས་བྱུང་བའི་མི་གངས་དྦྲེ་ ༡༢༦ ཅིག་བྱུང་ཡོད་པ་དང། གངས་འབོར་ཧ་ཅང་ཚད་མཐོ་བ་
ཞིག་སྦྲེབས་བསད་པའི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་དང། དྦྲེའི་ཁོར་ཡུག་དང་འབྦྲེལ་བའི་མཇུག་འབས་ཀི་ཐོག་ནས་བོད་མི་མང་པོ་

བཙོན་འཇུག་དང། བསུན་གཙེར། དྦྲེའི་ཐོག་ལ་འབྦྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དགོན་སྦྲེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་དང། སོབ་གྲྭ་ཁག་དང། མི་སའི་
དབང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ན། རོམ་པ་པོ་དང་། སྒྱུ་རལ་བ་གཞན་ལས་རིགས་འད་མིན་ལ་ཡོད་པ་གང་མང་ཞིག་ཧ་ཅང་གི་

དཀའ་ངལ་ཞིག་གི་འོག་ལ་འགོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་གསལ་ཞིང་དག་པ་ཞིག་རྦྲེད། ར་བའི་དཀའ་ངལ་དྦྲེ་མུ་མཐུད་
ནས་འགོ་བསད་དུས། ང་ཚོ་ཕི་ལོགས་ལ་ཡོད་བསད་མཁན་གི་བོད་མི་སི་དང། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ཀི་བོད་རིགས་

ཀི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚོ་རང་རང་གིས་མགིན་ཚབ་པ་བས་ནས་སྐད་རྒྱག་དགོས་ རྒྱུ་དྦྲེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་དང་ ། ལྷག་
པར་དུ་གོས་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ཚོར་བ་དྦྲེ་བཏོན་དགོས་པ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག དང་པོ་དྦྲེ་ག་རྦྲེ་ཡིན་

ཟྦྲེར་ན། སིར་བཏང་ར་བའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དྦྲེར་བལྟས་ནས་གྲུབ་འབས་ག་ཚོད་ཞིག་ཐོན་གི་འདུག ང་
ཚོས་ཞིབ་བསྡུར་བྦྲེད་པའི་སྐབས་སུ་ར་བའི་ར་དོན་ཐོག་དང་མངོན་འདོད་ཀི་ཐོག་ལ་གོམ་པ་སོས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་
པ་མ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་དྦྲེ་དང་འབྦྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་གི་སྦྲེ་ཚན་མཐོ་རིམ་གི་མི་སའི་ནང་ལ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་

དྦྲེ་ཚོར་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་བ་རྒྱུའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་ཕི་ལ་ཐོན་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ྦྲེ་ལམ་རྒྱ་གཞུང་གི་དབུ་
འཁྲིད་བྦྲེད་མྱོང་མཁན་གི་བོད་རིགས་མཁས་པ་དང་ཆབ་སིད་པ་ཟུར་པ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་རྒྱུ་ལ་

སོགས་པ་དྦྲེ་འད་ཏན་ཏན་ཡོང་ཡོད་པ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག དྦྲེ་བཞིན་ལྷ་ས་རང་སོང་ལོངས་ཀི་ནང་དང། ཞིང་ཆྦྲེན་རིམ་
པའི་ལས་གནས་ཐོག་ལ་ཡོད་པའི་འགོ་འཁྲིད་རིམ་པ་དང། ལས་གནས་ཟུར་པའི་ནང་ཡོད་པའི་གནད་ཡོད་མི་ས་དྦྲེ་འད་དྦྲེ་
ཚོའི་ངོས་ནས་ཁ་ཤས་ཤིག་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། རྒྱབ་སོར་བྦྲེད་མཁན་ཚོའི་མངོན་འདོད་དྦྲེ་ཏོག་ཙམ་ཕི་ལོགས་ལ་ཐོན་

བསད་མཁན་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ནས་མར་བབས་ནས་གཅིག་བལྟ་དུས་ཤྦྲེས་ཡོན་གི་སྦྲེ་ཚན་ཁག་ནང་ལ་ཡོད་པའི་
སོབ་གྲྭ་ཁག་དང། རོམ་སིག་གི་སྦྲེ་ཚན་ནང་དུ་ཡོད་པའི་མཁས་པའི་སྦྲེ་ཚན་དྦྲེ་ཚོའི་ནང་ལ་མངོན་འདོད་དྦྲེ་ཕི་ལ་བཏོན་པ་
དྦྲེ་འད་གང་མང་མང་ང་ཚོས་མཐོང་གི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ལྷག་པར་དུ་རང་སོག་འབྦྲེན་ལ་བཙུགས་ཏྦྲེ་གཞས་ཚིག་གི་ནང་ལ་

བཀོད་ནས་གདོང་ལྦྲེན་བྦྲེད་མཁན་དྦྲེ་ང་ཚོས་ན་བསད་ན་མིག་ཆུ་ཤོར་རྒྱུ་དྦྲེ་འད་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ནང་བཞིན་ཞིང་
འབོག་རྒྱ་ཆྦྲེའི་མང་ཚོགས་ནང་ལའང་གང་ལ་གང་འཚམས་ ཞིག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྦྲེ་ང་ཚོའི་མངོན་འདོད་གསལ་པོ་རྦྲེད་

བསམ་གི་འདུག དྦྲེ་འད་བྦྲེད་དུས་བསོམས་བརྒྱབས་ནས་བལྟས་ན་བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་བཏང་བའི་གནས་
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ཚུལ་ལ་བརྦྲེན་ནས་བོད་ཀི་བདྦྲེན་དོན་འཐབ་རོད་ཀི་ལས་འགུལ་དྦྲེ་གཞི་རྒྱ་ཆྦྲེ་རུ་འཕྦྲེལ་བའི་རྣམ་པ་གཅིག་དང། ཤུགས་
ཆྦྲེ་རུ་འཕྦྲེལ་བའི་རྣམ་པ་གཅིག་གསལ་པོ་རྦྲེད། གིད་ཁུག་བསད་ཡོད་ན་ད་ལྟ་སད་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཏན་ཏན་

སྦྲེབས་བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད་བསམ་བསམ་ཞིག་དང་ ། དྦྲེ་ང་ཚོའི་གྲུབ་འབས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་ཀི་འདུག དོན་ལ་
ལངས་དགོས་པ་ཞིག་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག དྦྲེ་བཞིན་ཕི་ལོགས་ལ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་བཀའ་སི་གིས་ཐང་ལ་འཐོན་ནས་

མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོས་དབུ་འཁྲིད་པའི་ཐོག་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་རྦྲེས་ལུས་མ་ཐྦྲེབས་པ་ཞིག་དང། བོད་ནང་གི་བསམ་དོན་དྦྲེ་
ང་ཚོ་རང་རང་གི་ལུང་པ་ནས་ཕི་ལོགས་ལ་འདོན་རྒྱུའི་ཆྦྲེད་དུ་ལྡི་ལིར་གོམ་

བགོ ད་བྦྲེད་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་རྦྲེས་ལུས་མ་

ཐྦྲེབས་པ་གནང་ཡོད་ པ་རྦྲེད། འདི་ང་ཚོས་གནང་དགོས་པ་ཞིག་དང། དྦྲེ་བཞིན་འཛིན་སོང་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ཨ་རི་

དང་ི་ཧོང་གིས་མཚོན་པའི་ཡོ་རོབ་ནང་གི་མཚོན་པའི་འཛིན་སོང་ཁག་གི་ནང་དུ་ཕར་ཕྦྲེབས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས། གོས་
ཆོད་འཇོག་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་པ་དྦྲེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་འཐབ་རོད་ཀི་འཕྦྲེལ་རིམ་ཞིག་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག དྦྲེ་བཞིན་སི་འཐུས་
ཡིན་ནའང་རྒྱ་གར་ནང་དུ་བསྐོར་བསོད་བས་ནས་ལས་འགུལ་རབས་དང་རིམ་པ་སྦྲེལ་ནས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་

སྟངས་དྦྲེ་ཕར་ཞུ་གཏུགས་བྦྲེད་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་ ། ང་ཚོ་ལོ་ི་ཤུ་དྦྲེའི་རིང་ ལ་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ཛ་དག་དང་དཀའ་སྡུག་

གི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་རྒྱ་ནག་གི་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གི་སིད་ བྱུས་ལ་བརྦྲེན་ནས་ཡོང་བསད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གིས་ཕི་ལོགས་ལ་
བརོད་པ་ནང་བཞིན་བོད་འདི་ཆྦྲེས་བདྦྲེ་སིད་ལྡན་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པ་གསལ་འདོན་བྦྲེད་རྒྱུ་དྦྲེ།

ང་ཚོས་འཛམ་གིང་ཐོག་

གསལ་པོ་ཞིག་བཟོས་ཡོད་པ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག བས་ཙང་ར་དོན་གི་ཐོག་ལ་གོམ་པ་སོ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་བོད་ནང་

གི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆྦྲེའི་མི་མང་གི་སྦྲེམས་ཤུགས་དང་སྙིང་སྟོབས། དྦྲེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་
འདུག དྦྲེ་དང་མམ་དུ་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་ཀི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཀིས་མཚོན་ཕི་ལོགས་སུ་རང་ལུས་
མྦྲེར་བསྦྲེགས་ཀི་གནས་སྟངས་ཀང་མང་པོ་ཞིག་འཁོད་དགོས་པ་དང། ལྷག་པར་དུ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་གཏམ་བཤད་ཀི་
སྐབས་དང། གཞུང་འབྦྲེལ་དང། གཞུང་གི་འཛིན་སོང་ཁག་དང་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚོར་ཐུག་འཕད་ཀི་

སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་བལ་ཡུལ་དང། རྒྱ་གར་ནང་དུ་བྱུང་བ་དྦྲེ་ཚོའང་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སྦྲེམས་
མམ་སྦྲེད་ཀི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་དང། དྦྲེ་བཞིན་ཆུ་ལ་མཆོང་པ་ལ་སོགས་པ་དྦྲེ་འད་རབས་དང་རིམ་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་དྦྲེ་

དག་ཚང་མ་ཏན་ཏན་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་ངྦྲེས་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག་ལ ། དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ཞུ་འདོད་

བྱུང། དྦྲེ་ནས་ལྷག་པར་དུ་ཕི་ལོགས་ལ་ཡིན་ན་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་བབ་དྦྲེར་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་བས་ཏྦྲེ་ཨོ་
སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་ཡིན་ན་ཕ་བུ་གིས་ཀི་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་ བ་དང། སུད་སི་ ལ་ཡང་ཁིམ་ཚང་གིས་གསུམ་དྦྲེ་འདས་ཀང་ལས་

འགུལ་སྦྲེལ་ནས་ཟ་བ་ནས་ཟ་བའི་བར་དུ་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་བ་དྦྲེ་ཚོ་ཧ་ལས་པའི་ལས་འགུལ་དྦྲེ་དག་ང་ཚོས་ཆུང་ས་ནས་དོ་
སང་མྦྲེད་བསད་མཁན་ཞིག་ཆགས་འདུག དྦྲེ་ཚོ་ཚང་མ་གནང་དགོས་ངྦྲེས་ཤིག་རྦྲེད། གལ་སིད་གནང་བ་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་ཟ་
ཚེས་དང་ག་རྦྲེ་ཐུབ་ ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན ། དཔའ་བོ་ཐུབ་བསྟན་དངོས་གྲུབ་ཀི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་རང་ལུས་མྦྲེར་

བསྦྲེགས་བཏང་ནས་བོད་དོན་བདྦྲེན་དོན་འཐབ་རོད་བྦྲེད་མཁན་ཁག་པོ་རྦྲེད། དྦྲེའི་འཐབ་རོད་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ནས་ད་ལྟའི་
བར་དུ་འཕྦྲེལ་རིམ་ཆྦྲེས་མྱུར་བ་དང་རྣོ་ངར་ཆྦྲེ་བ་ཞིག་ལ་འཕྦྲེལ་ཡོད་པ་དྦྲེ་ང་ཚོས་ཧ་གོ་དགོས་ཀི་འདུག

དྦྲེ་དག་ཚང་མ་

བོད་ནང་གི་འཐབ་རོད་བྦྲེད་མཁན་དང་རང་སོག་བོས་གཏོང་གནང་མཁན་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་ིན་འཁོལ་ནའང་མཚན་མ་

འཁོལ་བའི་དཀའ་ངལ་འོག་བསད་པའི་འཐབ་རོད་ཀི་གྲུབ་འབས་ཤིག་ལ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྦྲེད་དགོས་ཀི་འདུག ར་དོན་
ཐག་གཅོད་བྦྲེད་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་དྦྲེ་ཡང་གྲུབ་འབས་ཞིག་རྦྲེད་ཅྦྲེས་འདི་ངས་ཞུ་འདོད་བྱུང། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ད་ལྟའི་
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བར་དུ་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གཏོང་མཁན་ ༡༢༦ གི་ནང་ནས་སྐུ་པར་ཐབས་འཚོལ་མ་ཐུབ་པ་ཁ་ཤས་ཡོད་ པ་རྦྲེད། དྦྲེ་
ཚོའི་གས་དྦྲེ་ཐབས་འཚོལ་གནང་དགོས་པ་དང་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གནང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་དང། སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་དྦྲེ་

ཚོ་ཞིབ་ཚགས་བས་ནས་འཛིན་སོང་ཡིན་ནའང་འད ། གཞུང་འབྦྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ཡིན་ནའང་འད ། དྦྲེ་ཚོའི་
ངོས་ནས་ཁོ་ཚོའི་བདྦྲེན་དོན་འཐབ་རོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་དྦྲེ་གསྦྲེར་གི་པང་ལྦྲེབ་ལ་འབི་འོས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་ཡིན་སྟབས་དྦྲེ་ཚོ་

ཚང་མ་ཐབས་འཚོལ་བས་ཏྦྲེ། ད་ལྟ་ཚོར་བ་མ་མས་པའི་སྐབས་དང་ངར་ཤུགས་མ་མས་པའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོའི་མི་རབས་
རྦྲེས་མའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནང་དུ་མི་རབས་སྔོན་མ་ཚོས་དྦྲེ་ལྟ་བུའི་འཐབ་རོད་བས་པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་བཟོ་དགོས་པ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་

རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག ཚད་ལྡན་གི་ལོ་རྒྱུས་བཟོ་དགོས་པ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག སྐུ་པར་ཐབས་འཚོལ་བས་

ན་རྦྲེད་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཏན་ཏན་ཡོད་རྒྱུ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག་ཅྦྲེས་འདི་ གཅིག་ཞུས་ན་བསམ ས་བྱུང། ད་ལྟ་ངའི་བསམ་
བོའ ་ི ནང་དུ་ཅི་ཞིག་བསོམས་རྒྱག་གི་ཡོད་ པ་རྦྲེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན ། གོང་དུ་ཕག་རོགས་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་ལྷང་ཙམ་
ཞིག་གསུངས་སོང། ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་དྦྲེ་འད་བས་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན་སོག་ཤོར་བའི་གངས་འབོར་དང་གྲུབ་འབས་

གིས་བསྡུར་བ་ཡིན་ན་གང་འད་ཆགས་ས་རྦྲེད། ང་ཚོས་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ཏུ་བསལ་ནས་རྒྱལ་སིའི་གནོན་ཤུགས་ཀི་ཐོག་

ནས་རྒྱ་ནག་གིས་ཚུར་སོ་བརྡུངས་ཐུབ་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ ཞིག་རྦྲེད་ས་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། རྒྱལ་སིའི་ལྡིང ས་ཆ་སྐུལ་སོང་བས་

ནས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་ཆགས་ས་རྦྲེད། དྦྲེ་ཡང་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག གོས་ཚོགས་ནང་དུ་
འདི་གྦྲེང་སོང་གནང་ན་འོས་པ་རྦྲེད་འདུག་བསམ་གི་འདུག ངའི་སྐད་ཆ་གཅིག་དྦྲེ་གང་ཡིན་ཟྦྲེར་ན། སྔོན་མ་ང་ཚོ་པྦྲེ་ཅིང་ལ་

ཡོད་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ་འབའ་པ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་དང་མཇལ་འཕད་བྱུང་ནས་སྐད་ཆ་ག་རྦྲེ་གསུང་གི་འདུག་ཞུས་པ་
ཡིན་ན། བོད་དང་རྒྱ་ནག་གི་དཀའ་རོག་སྦྲེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་དྦྲེ་རྒྱ་མི་རང་ལ་གདོང་ཐུག་ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་དགོས་པ་དྦྲེ་

གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད། རྒྱལ་སིའི་གནོན་ཤུགས་འོག་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་མགོ་སྒུར་གི་མ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་བ་ཞིག་དངོས་སུ་གདོང་ཐུག་
ནས་སྐད་ཆ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ཙང་ང་ཚོས་དྦྲེའི་ཐབས་ལམ་གི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཐབས་ལམ་ས་ཚོགས་ཀི་
ཐོག་ནས་ར་དོན་གི་ཐོག་ལ་གོམ་པ་སོ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་གདོང་ཐུག་སྟྦྲེ་གོས་མོལ་གི་ཐོག་ནས་རིམ་པ་ངྦྲེས་ཅན་ཞིག་

ཚད་གཞི ར་བཞག་སྟྦྲེ། གོས་མོལ་གང་མང་གནང་ཐུབ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་ཞུ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་ངས་འདི་ཅིག་ཞུ ས་ན་
བསམས་བྱུང། སྐུ་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གཏོང་རྒྱུ་དྦྲེའི་ཐད་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གསལ་པོ་རྦྲེད།

ལས་འགུལ་དྦྲེ་འད་མ་སྦྲེལ་རོགས། མངོན་འདོད་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅྦྲེས་གསུངས་བསད་པ་འདི་གསལ་པོ་རྦྲེད། དམིགས་
བསལ་ཚོགས་ཆྦྲེན་ཚོགས་པའི་རྒྱབ་གྦྲེར་སྙན་ཐོ་ནང་དུ་གང་འད་འཁོད་ཡོད་ པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན ། རང་སོག་གཅྦྲེས་འཛིན་
དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྦྲེས་པ་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་པ་རྦྲེད།

རྒྱུ་མཚན་དྦྲེར་བརྦྲེན་ནས། དམིགས་བསལ་

ཚོགས་ཆྦྲེན་གི་རྒྱབ་གྦྲེར་སྙན་ཐོ་དྦྲེ་ལག་ལེན་བསྟར་མཁན་དྦྲེ་བཀའ་ཤག་དང་འབྦྲེལ་བ་ཡོད་པ། སི་འཐུས་དང་འབྦྲེལ་བ་
ཡོད་པ་སི་འཐུས་ཀིས་ལག་ལྦྲེན་དུ་བསྟར་དགོས་པ་ཡིན་སྟབས ། སི་འཐུས་ཀི་ངོས་ནས་ཀང་རང་སོག་གཅྦྲེས་འཛིན་

དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གི་བསགས་གཏམ་ཡང་སྦྲེལ་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྲྭ་རྒྱའི་ནང་དུ་ཡང་སྦྲེལ་ཡོད་པ་རྦྲེད ། རྦྲེས་ལུས་ཐྦྲེབ ས་
ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། ངས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུར་ད་ལྟ་ལྷའི་ལུང་བསྟན་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་བཏང་

དང་གཏོང་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐད་ལ་བང་དོར་གི་ལུང་བསྟན་གསལ་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད་བསམས་བྱུང། བས་ཙང་
དྦྲེ་འདའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ལ་ཁ་གསལ་གཏིང་གསལ་གི་ཐོག་ནས་རང་ལུས་གཅྦྲེས་འཛིན་དགོས་པའི་
འབོད་སྐུལ་གི་བརོད་ཚིག་ཅིག་འཁོད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཁད་པར་མྦྲེད་ དམ་བསམས་བྱུང། དྦྲེ་ཡང་ང་རང་སྦྲེར་གི་ཡིན་མ་
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གཏོགས། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚང་མར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུའི་སོབས་པ་ཡང་མྦྲེད་ལ། དྦྲེའི་ཐད་བསམ་ཞིབ་ཀང་བྦྲེད་ཕོད་
ཀི་མྦྲེད་ཅྦྲེས་ང་རང་སོ་སོ་སྦྲེར་གི་ངོས་ནས་འདི་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དྦྲེ་ག་རང་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ།

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

སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྦྲེལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྦྲེར་གཞིགས་ནས་སོ་
སོའ ་ི བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ར་བའི་དྦྲེ་རིང་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པ་དྦྲེའི་བགོ་གྦྲེང་གི་

བརོད་གཞི་དང་པོ་དྦྲེ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཞིག་དང་དྦྲེ་ལ་གཞིགས་ནས་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་མྱ་ངན་ཞུ་
དགོས་པ་དྦྲེ་འད་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད། མྱ་ངན་གི་ཚོགས་འདུ་ཟྦྲེར་ནའང་རྦྲེད། མྱ་ངན་གི་གོས་ཆོད་ཟྦྲེར་ནའང་

རྦྲེད། མྱ་ངན་ཟྦྲེར་བའི་ཐ་སྙད་དྦྲེ་ྦྲེ་བའི་དུས་རབས་ཤིག་ནས་མཚམས་མ་ཆད་པར་ཡོད་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་
པ་རྦྲེད། ར་བའི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྦྲེའི་ནང་དུ་གསལ་པོ་འཁོད་འདུག བོད་མི་ ༡༢༦ གིས་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་
བཏང་ཡོད་པ་རྦྲེད། གང་འད་བས་ནས་བཏང་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཞུས་ན ། ཕོགས་གཅིག་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀི་ཆོས་དང་རིག་

གཞུང། བོད་མི་རིགས་ཀི་སོག་ར། བོད་མི་རིགས་འཛམ་གིང་གོ་ལ་ཟླུམ་པོ་དྦྲེའི་སང་ནས་འཚོ་གནས་བྦྲེད་ཐུབ་རྒྱུའི་ཆྦྲེད་

དུ་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གཏང་ཡོད་པ་རྦྲེད། རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གཏོང་རྒྱུའི་མི་འབོར་ཟྦྲེར་ནའང་རྦྲེད། འདས་པའི་

ནང་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་ཟྦྲེར་ནའང་རྦྲེད། ཧ་ཅང་གི་མགོགས་པོ། ཧ་ཅང་གི་གངས་མང་པོ་དྦྲེ་འད་ཞིག་རྦྲེད། དཔྦྲེ་
བཞག་ན་ཟ་བ་ ༦ གི་སྔོན་ལ་ང་རང་ཚོས་དྦྲེ་རིང་ནང་བཞིན་གིས་མྱ་ངན་གི་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཟ་བ་ ༦ གི་
རྦྲེས་སུ་དཔྦྲེ་བཞག་ན་མདོ་སྨད་མཛོད་དགྦྲེ་རོང་གི་ཞི་ཆུང། མདོ་སྨད་པདྨ་རོང་གི་ཚེ་རིང་རྒྱལ། མོད་སྨད་རྔ་པ་རོང་གི་
དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརན། མདོ་སྨད་ཀན་ལྷོ་ཨམ་མཆོག་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ། མདོ་སྨད་རྨ་ལྷོ་ར་ཁོག་གི་ཕག་མོ་བསམ་

གྲུབ། མདོ་སྨད་རྔ་པ་རོང་ནས་ཡིན་པའི་བོ་བཟང་རོ་རྦྲེ། ཟ་བ་ ༦ གི་ནང་དུ་མི་ ༦ གིས་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གཏོང་
དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་རྦྲེད། ར་བའི་ཆ་ནས་བོད་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་གང་འད་ཞིག་ཆག ས་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། མི་ཡུལ་གི་
དམྱལ་ཁམས་ཆག ས་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ཁ་སང་དྦྲེ་རིང་དྦྲེ་ འདའི་བཤད་སོལ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད།

ད་ལྟ་ང་ཚོ་གོས་

ཚོགས་ར་བའི་གང་ཐོག་ལ་སར་བཞག་ཡོད་པའི་བོད་ཀི་ས་ཁོན་མཚོན་པའི་ས་ཁྲ་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་གཅིག་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ས་
ཀི་ལོ་མི་ཌར་གྲུ་གཞི་མ་ ༢༠༠༠༠༥༠ ལྷག་གི་ས་ཁོན་དྦྲེ་སིར་བཏང་གི་ས་བབ་ཀི་ཆག ས་ཚད་ཐོག་ནས་འཛམ་བུ་གིང་གི་

སྦྲེ་མོ་གསུམ་པ་ཟྦྲེར་བའི་བཤད་སོལ་ཞིག་ཡོད་པ་རྦྲེད། འདི་ས་བབ་ཀི་ཕོགས་རྦྲེད། བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་གངས་རིའི་
ལོངས་ཟྦྲེར་བ་རྦྲེད། ཞི་བདྦྲེའི་གནས་ཟྦྲེར་བ་རྦྲེད། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཟྦྲེར་བ་རྦྲེད། གང་ལྟར་ཡང་ཞི་བདྦྲེ་དང་ལྡན་པ་དྦྲེ་

འད་ཞིག་གི་ཞིང་ཁམས་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཁ་སང་དྦྲེ་རིང་མི་ཡུལ་གི་དམྱལ་ཁམས་ཆག ས་བསད་
ཡོད་པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག འདི་ཁ་ཙམ་གི་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་དང་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་
པོ་ངན་པ་དཔོན་ངན་དྦྲེ་ཚོར་མི་དགའ་བའི་སྐད་ཆའི་ཚིག་མ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག
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ག་རྦྲེ་བས་ནས་མི་ཡུལ་གི་དམྱལ་

ཁམས་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན། མི་གསོན་པོ་ཞིག་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་གང་འད་བས་ནས་ འབྱུང་གི་ཡོད་
པ་རྦྲེད། དྦྲེ་དམྱལ་ཁམས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐོག་ནས་ འབྱུང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག དམྱལ་བའི་ཁམས་རང་
རྦྲེད་འདུག དྦྲེ་ག་ནང་བཞིན་གི་མི་གསོན་པོ་ཤ་དར་ཁྲག་དར་གི་གཞོན་ནུ་དྦྲེ་ཚོ་རྒྱ་མིའི་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་སོང་ནས་ཟ་བ་

གིས་གསུམ་རྦྲེས་ནས་ཕི་ལོགས་ལ་བཏོན་ཡོང་མཁན་དྦྲེ་ཚོ་ཕལ་ཆྦྲེར་གཟུགས་པོའ ་ི ཐོག་ལ་ཤ་ཀི་ལོ་གཅིག་ཡོད་ན་མྦྲེད་
ན་སྙམ་པའི་དྦྲེ་ འདའི་གནས་སྟངས་ཆག ས་ནས་རུས་པ་དང་ལྤགས་པ་མ་གཏོགས་ལྷག་མྦྲེད་པའི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་འད་ང་

ཚོས་མངོན་གསལ་དོད་པོས་མཐོང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཁ་སང་དྦྲེ་རིང་ང་རང་ཚོས་འཛམ་བུ་གིང་ལ་རྦྲེ་བ་ག་རྦྲེ་ཞུ་ཡི་
ཡོད་པ་རྦྲེད། བོད་དྦྲེ་རྒྱ་ནག་གི་གདུག་རྩུབ་དང་དག་གནོན། དམར་གསོད་ལ་སོགས་པའི་སིད་བྱུས་ཞིག་འཛིན་ནས་བོད་

དྦྲེར་དཀའ་ངལ་འདུག མི་སྦྲེར་སྦྲེལ་ཡུལ་བྦྲེད་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་ང་ཚོས་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དངོས་ཡོད་བདྦྲེན་དཔང་དྦྲེ་འད་
སྔོན་མ་ཡིན་ན་ མང་པོ ་རག་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། ཁ་སང་དྦྲེ་རིང་གང་ལ་གང་ འཚམས་ང་ཚོར་རག་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། རྒྱ་
ནག་གིས་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་ལ་ངོས་འཛིན་གང་འད་བས་འདུག ཅ་དངོས་ཞིག་བོས་གཏོང་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་
བས་ནས་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྦྲེད་ཀི་འདུག ཕི་ལོགས་ཀི་རྒྱུད་སྐུལ་ཙམ་ཞིག་ལ་

བརྦྲེན་ནས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་གི་འདུག དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་བོད་ཀི་མི་དྦྲེ་ཚོ་རྩྭ་ནང་བཞིན། ཡང་ན་ཤིང་སོང་ནང་

བཞིན། རོ་ནང་བཞིན་སྦྲེམས་མྦྲེད་ཀི་བྦྲེམ་པོ་ཞིག་ལ་རིས་ན་དྦྲེ་འད་ཞིག་ཡིན་གཏོང་ཆོག་ཆོག་རྦྲེད། སར་ཆོག་ཆོག་རྦྲེད།
དྦྲེ་འད་མ་རྦྲེད། ཤ་ཁྲག་འདུས་བྱས་ཀི་ཕུང་པོ་སོག་དང་ལྡན་པ། ཚོར་བ་ཡོད་པ། ན་ཟུག་བཟོད་མི་ཐུབ་པ་བསུན་ཏྦྲེ་འཆི་

དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་འད་ཞིག་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཤིག་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་ལམ་སྦྲེང་ཁ་བལ་
བ་རྦྲེད། ཁ་བལ་བ་ཟྦྲེར་བའི་ཚིག་དྦྲེ་རྒྱ་གཞུང་གི་ལན་འདྦྲེབས་ གཙོ ་བོ་དྦྲེ་རྦྲེད་འདུག ཁ་བལ་བ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་བ་འདི་ཕར་ཅིག་
གཡུགས་བཞག་ན་ཆ་ཚང་འཐུས་པ་བཞིན། ཆ་ཚང་འགིག་བསད་ཡོད་པའི་བཟོ་འད་བས་ནས་ཡོང་དགོས་པའི་གནས་

སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད། བོད་མི་དྦྲེ་ ཚོར་ག་རྦྲེ་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན། ཁ་སང་དྦྲེ་རིང་ིན་མ་རྦྲེ་རྦྲེའི་
འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་འགོ་བསོད་ལ་སོགས་པར་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས ། སོ་སོའ ་ི ལུང་པ་ནས་སོ་སོའ ་ི ཕ་ཚ་བུ་རྒྱུད་ཕ་
མྦྲེས་ཡང་མྦྲེས་དྦྲེ་ཚོ་འགོ་སོད་བྦྲེད་ས། འཚོ་གནས་བྦྲེད་སའི་ས་ཆ་ནས་རི་ལུང་པ་ཙམ་བརྒྱུད་ནས་འགོ་དགོས་ན་ཆོག་

མཆན་གངས་མྦྲེད་ཅིག་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ། ལམ་ཁ་ནས་འགག་སོ་མང་པོ་ཞིག་བརྒལ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ། སྔོན་གི་དུས་ལ་
ང་རང་ཚོ་རྒྱ་ནག་གི་གནོན་ཤུགས་དང་བཙན་གནོན་གི་འོག་ནས་ས་ལྦྲེ་དབར་སྟོང་ ཕྲག་བརྒྱུད་ནས་རི་ཆུ་སྟོང་ཕག་རིང་ཕ་
མཐར་གོམ་པ་བརྒྱབས་ནས་བོས་བོལ་ལ་འགོ་བའི་ལམ་སོལ་ཞིག་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཁ་སང་དྦྲེ་རིང་བོད་རང་གི་ས་ཐོག་ནས་

རོང་ཁུལ་གཅིག་ནས་རོང་ཁུལ་གཅིག་གི་བར་དང་། ཡུལ་འཚོ་གཅིག་ནས་ཡུལ་འཚོ་གཅིག་གི་བར་ལ་ བོས་བོལ་དུ་འགོ་
དགོས་པ། ལམ་ཁ་བསྐོར་ཏྦྲེ་བོས་ནས་རི་དང་བག་ལ་སོགས་པ་བརྒལ་ནས་མ་སོང་ན་ཐར་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་དྦྲེ་འད་

འཕད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་དུ་ད་ལྟ་ལོ་འདིའི་ཟ་བ་དྲུག་གི་སྔོན་ཚུད་ལ་གཅིག་བལྟས་ཡོང་བ་ཡིན་ན། ཟ་བ་རྦྲེ་རྦྲེར་མི་
རྦྲེས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་ལ་བཏང་བའི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོ་ལའང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ག་རྦྲེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་

རྦྲེད་ཅེ་ན། མི་གཅིག་གིས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་བཏང་བ་ཡིན་ན། མི་དྦྲེ་ཁ་བལ་བ་ཟྦྲེར་བའི་ནག་ྦྲེས་དྦྲེ་ཡོད། མི་དྦྲེའི་དཀའ་ངལ་

དང་མི་དྦྲེའི་སྡུག་ བསྔལ་མ་གྦྲེང་བ་བས་ནས་ཁ་ བལ་བ་ཟྦྲེར་བའི་ནག་ྦྲེས་དྦྲེ་ཡོད། ནག་ྦྲེས་དྦྲེ་ཡོད་ནའང་ཡིན་དགོས །
མྦྲེད་ནའང་འདི་ཡིན་དགོས་ཅྦྲེས་མི་དྦྲེའི་ཕ་མ་སྤུན་མཆྦྲེད་དང་བཅས་པའི་མི་དྦྲེའི་ཆབ་སིད་ཀི་ཁྦྲེ་དབང་འཕོག་པ་ཙམ་མ་

རྦྲེད། འཚོ་གནས་ཀི་ཁྦྲེ་དབང་འཕོག་གི་འདུག ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གིས་བཅད་བཟུང་བས་ཡོད་པའི་མདོ་སྨད་ཀི་མཛོད་དགྦྲེ་ཟྦྲེར་
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བའི་ས་ཆ་དྦྲེར་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གཏོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་དྦྲེའི་ཕ་མར་ྦྲེས་པ་ཡོད།

དྦྲེའི་སྤུན་མཆྦྲེད་ལ་ྦྲེས་པ་

ཡོད། དྦྲེའི་ནང་མིར་ྦྲེས་པ་ཡོད་ཅྦྲེས་ཁོ་རང་ཚོའི་ིན་མ་རྦྲེ་རྦྲེའི་འཚོ་གནས། དཔྦྲེ་བཞག་ན་ཁ་ལག་བཟའ་རྒྱུ་ཡན་ཆད་

བཀག་གི་ཡོད་པ། ཐོབ་ཐང་གཅིག་ཀང་མྦྲེད་པར་ཡོང་ཁུངས་གང་ཞིག་ཡོད་ན་དྦྲེ་དག་ཚང་མ་མྦྲེད་པ་ བཟོས་པ། ན་ཚ་ཞིག་
བྱུང་ན་སྨན་ཁང་ལ་བསྟྦྲེན་པར་འགོ་བའི་ཐོབ་ཐང་ཙམ་ཡང་མྦྲེད་པ།

གོས་གོན་རྒྱུ་དང་ཟས་བཟའ་རྒྱུ། འགོ་འདུག་སོད་

གསུམ་གི་ཐོབ་ཐང་ཚང་མར་དྦྲེ་འདའི་ཁྲིམས་སོལ་ཞིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རྦྲེད། དུས་རབས་ྦྲེར་གཅིག་པའི་ནང་དུ་ཁྲིམས་

སོལ་འདི་འད་ཞིག་གང་དུ་ཡོད་པ་རྦྲེད། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེའི་ཁྲིམས་ དང་སིག་གཞི་གང་གི་
ནང་དུ་དྦྲེ་ འདའི་ཁྲིམས་ ཤིག་ཡོད་པ་རྦྲེད། འདི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་སིད་དབང་འཛིན་མཁན་གི་མི་བབ་ཆུང་དྦྲེ་ཚོས་

བཟོས་པ་རྦྲེད། ཁ་སང་དྦྲེ་རིང་གི་རྒྱ་ནག་གི་སིད་དབང་འཛིན་མཁན་གི་མི་དྦྲེ་དག་ནི་མི་མང་གཙོ་བོར་གྱུར་ པའི་མི་རིགས་
༥༦ ཡོད་ཅྦྲེས་པ་སྟྦྲེ། གང་ལྟར་ཀང་ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ནའང་མྦྲེད་ནའང་མི་གངས་དུང་ཕྱུར་བཅུ་གངས་ཤིག་གི་མགོ་ན་
བསད་པའི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཆ་ཚང་ལ་གའ་གནོན་བྦྲེད་མཁན་གི་ལག་དམར་བ་ཆགས་བསད་འདུག སིད་དབང་སྦྲེར་
སོད་ཀི ་ཆབ་སིད་ལག་ཆ་དྦྲེ་འཁྦྲེར་ནས་འཛམ་གིང་ནང་སྔར་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་ཟིན་ཐོ་མང་པོ་ཞིག་བརྒལ་འགོ་ཡི་འདུག
བས་ཙང་ང་རང་ཚོས་ག་རྦྲེ་བྦྲེད་དགོས་པ་རྦྲེད།

ང་རང་ཚོས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ལ་མཐུན་སིལ་རོ ག་ར་ཆིག་སིལ་བྦྲེད་

དགོས་ཀི་འདུག འཛམ་གིང་མི་མང་ལ་མཐུན་སིལ་རོག་ར་ཆིག་སིལ་བྦྲེད་དགོས་ཀི་འདུག ང་ཚོའི་སྡུག་བསྔལ་དང་ང་ཚོའི་
དཀའ་ངལ་དྦྲེ་མིའི་རིགས་ཀི་རོགས་སོར་ལ་བརྦྲེན་ནས་ སེལ་ཐུབ་དགོས་ཀི་འདུག དྦྲེ་ལ་བདྦྲེན་དཔང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་
རྦྲེད། རྒྱ་ནག་གིས་སག་རྫུན་གི་རྦྲེས་སུ་སག་རྫུན་ བསིགས་ནས་འཛམ་གིང་ཐོག་དངུལ་ཕོན་ཆྦྲེན་པོའ ་ི འགོ་སོང་བཏང་སྟྦྲེ་

འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དཔྦྲེ་ཆ་བཞག་ན་ཁ་སང་ཁས་ིན་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྦྲེ་ཨ་རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་གི་མཛད་རིམ་ལ་
བལྟས་ན། མགོ་སྦྲེར་པོ་ཅན་ དང་མིག་ལང་ཁུ་ཅན་གི་མི་བརྒྱ་ ཕྲག་མང་པོ་ཞིག་མམ་དུ་འཛོམས་ནས་དོལ་རྒྱལ་གི་རྦྲེས་

དངས་བས་ཏྦྲེ་འགོ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྦྲེ་ཆག ས་ཡོད་པ་རྦྲེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྦྲེར་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པའི་ རྒྱུ་
མཚན་ག་རྦྲེ་ཆགས་ཡོད་པ་རྦྲེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་ཁོ་རང་ཚོས་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང། བོད་ཀི་སོལ་རྒྱུན།

བོད་ཀི་ལྷ་ཆོས་མི་ཆོས་ལ་ངྦྲེས་ཤྦྲེས་བརྦྲེས་ནས་དྦྲེར་སོང་བརར་དང་སོབ་སོང་རག་ནས། བོད་ཀི་རིག་གཞུང་ འགོ་ནས་
མཇུག་བར་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ངྦྲེས་མཁན་གི་མི་ཞིག་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད་ ཅེ་ན། མ་རྦྲེད། བོད་ཟྦྲེར་བའི་མིང་ཙམ་ཡང་ཕལ་ཆྦྲེར་

ཤྦྲེས་ཀི་མྦྲེད་མཁན་ ཡང་ཡོད་ངྦྲེས་རྦྲེད། ཁོ་ཚོས་ག་རྦྲེ་ངོ་ཤྦྲེས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན། ཌོ་ལར་ངོ་ཤྦྲེས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད།
དངུལ་ངོ་ཤྦྲེས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། པད་ཤག་ངོ་ཤྦྲེས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དངུལ་དྦྲེ་སུར་ཡོད་པ་རྦྲེད། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ལ་ཡོད་

པ་རྦྲེད། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་སུ་ལ་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན། དཔོན་པོ་ངན་པ་དྦྲེ་ཚོར་ཡོད་པ་རྦྲེད། རྒྱ་ནག་གི་དིལ་བསགས་
རྫུན་མ་དྦྲེ་དྦྲེང་སྐབས་རྒྱལ་སི་ནང་དུ་ཁབ་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ང་རང་ཚོའི་བདྦྲེན་པའི་སྟོབས་ཤུགས་དྦྲེའང་དྦྲེ་ག་རང་རྒྱལ་སིའི་
ཕོགས་སུ་བསྒྱུར་དགོས་ཀི་འདུག ད་ལྟའི་བར་དུ་ང་རང་ཚོས་ཤུགས་ ཤིག་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད ། དྦྲེ་བས་ད་དུང་མུ་མཐུད་

ང་ཚོས་བདྦྲེན་དཔང་ཁུངས་བཙན་གི་དཔང་རགས་བཙན་པོ་དྦྲེ་དག་ཁྦྲེར་ནས་མུ་མཐུད་དྦྲེ་ཞུ་གཏུགས་ཀི་ལས་འགུལ་དྦྲེ་ཚོ་
ཤུགས་ཆྦྲེ་རུ་གཏོང་དགོས་པ་དྦྲེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་རྦྲེད། ད་ལོར་ཆ་མཚོན་ན་དངོས་གནས་དང་གནས་རྒྱལ་སིའི་
སིངས་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ནས་ང་རང་ཚོའི་བདྦྲེན་པར་རྒྱབ་སོར་རབས་དང་རིམ་པ། གཅིག་མཇུག་གིས་མཐུད་ནས་ཡོང་གི་
ཡོད་པ་ཞིག་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་བྦྲེད་ཀི་ཡོད།

འོན་ཀང་དྦྲེ་འད་ཞིག་གིས་ཡིད་མི་ཚིམ་པར་ང་རང་ཚོས་ནུས་
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ཤུགས་དྦྲེ་གོང་མཐོར་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ད་ལྟ་ལྷག་བསད་ཡོད། སྔོན་མ་ལས་ཀང་
ཛ་དག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཆུང་དུ་འགོ་ཡི་མི་འདུག འདི་སོ་སོའ ་ི བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཡིན།

གཞན་ཞིག་ནི་ཕག་རོགས་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་འདི་འད་གསུང ་གི ་འདུག བོད་ནང་དུ་བཟང་ཕོགས་ཀི་རྣམ་པ་

ཕན་བུ་མངོན་གི་ཡོད་པའི་མཐོང་ཚུལ་ཡོད་པ་དྦྲེ་འད་གསུང ་གི ་འདུག དྦྲེ་ཡག་པོ་རྦྲེད། བཟང་ཕོགས་ཀི་རྣམ་པ་ བྱུང་ན་ང་
རང་ཚོ་དགའ་དགོས་པ་ཞིག་རྦྲེད། དགའ་འོས་པ་ཞིག་ཀང་རྦྲེད། ང་རང་ཚོ་ད་ལྟ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྦྲེན་པོའ ་ི བཀའ་
དགོངས་བཞིན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་དང་ཐ་ན་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་སིད་དབང་དྦྲེ་ལའང་ཕན་པ་ཡོད་པ། རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་

ལ་སོགས་པར་དོ་ཕོག་མི་འགོ་བའི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་དྦྲེ་སེལ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤྦྲེས་ཞིག་ཁ་ཞྦྲེ་གིས་མྦྲེད་ཀི་
ཐོག་ནས་འདོན་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་འདའི་ལམ་ཁ་ཞིག་ལ་ང་རང་ཚོ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གིས་ད་ལྟ་བར་

དུ་ངོས་ལྦྲེན་བས་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མཚམས་མཚམས་ལ་རྒྱལ་སིས་རྔ་གང་འད་བརྡུངས་ན འང་འཆམ་

དྦྲེ་འད་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། གནས་སྟངས་དྦྲེ་ང་རང་ཚོས་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་པ་རྦྲེད། གཅིག་བས་ན་ཁ་སང་དྦྲེ་རིང་གི་ཡར་རྒྱས་
དང་བཟང་ཕོགས་ཀི་རྣམ་པ་དྦྲེའང་བསླུ་བིད་བྦྲེད་ཐབས་ཤིག་མིན་ནམ། དོགས་པ་སྦྲེས་ཆོག་ཆོག་ཅིག་རྦྲེད། ག་རྦྲེ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་
ན་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་ བྱུས་དྦྲེར་འགྱུར་བ་མང་པོ་ཞིག་ཐྦྲེབས་ཡོད་པ་རྦྲེད།

ཁག་

གཅིག་གིས་མི་རིགས་མྦྲེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྦྲེས་འདོན་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཡོངས་གགས་བས་ནས་ཡིག་ཆ་ལ་སོགས་པ་

བཏོན་ཏྦྲེ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་བཀྲམ་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ད་ལྟའི་ཆར་བཟང་ཕོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་ན། རྒྱུས་
ལོན་བྦྲེད་དགོས་པ་དང་། དཔྱད་པ་བྦྲེད་དགོས་པ། ཆུ་ཚོད་ངྦྲེས་ཅན་ནང་དུ་ང་ཚོས་བལྟ་རོག་བྦྲེད་དགོས་པ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་

རྦྲེད། ཡང་དྦྲེ་འདའི་རྣམ་པ་ཙམ་ཞིག་ལ་བརྦྲེན་ནས་ང་རང་ཚོ་ལྷོད་གཡྦྲེང་ལ་སོང་ན་ར་བ་ིད་ནས་ འགིག་གི་མི་འདུག བོད་
ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ད་ལྟ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཚེ་སོག་གི་འགོ་སོང་དྦྲེ་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་དང་འགོ་

བཞིན་པ་རྦྲེད། དོན་དག་གཞན་ཞིག་ལ་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་ཀི་ཐོག་ལ་ཕག་རོགས་རྣམ་པས་མང་པོ་གསུངས་གནང་གི་
ཡོད་པ་རྦྲེད། གཙོ་བོ་བསམ་ཚུལ་མ་འད་བ་གིས་ཡོང་གི་ཡོད། སྔོན་མ་ཡར་ལངས་ནས་སྐད་ཆ་དྦྲེ་འད་ཤོད་རྒྱུ་བྱུང།

ཕག་རོགས་རྒན་པ་མས་མྱོང་ཅན། ཡོན་ཏན་ཅན། བསམ་བོ་ཅན། དྦྲེ་ཚོའི་བཀའ་སོབ་ལ་དགག་པ་ཟྦྲེར་ནའང་རྦྲེད། གང་
ལྟར་ཡང་དྦྲེར་མོས་མཐུན་མྦྲེད་པའི་བསམ་ཚུལ་དྦྲེ་འད་ བཏོན་མྱོང་ཡོད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་གཅིག་པ་ཡིན། བོད་ནང་ནས་
རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་ག ཏོང་ན་འགིག ་གི་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ངས་སྤུ་ཙམ་ཡང་བཤད་ཐུབ་ཀི་མྦྲེད། གཏོང་རོགས་བོས་ཅྦྲེས་དྦྲེ་

བས་ཀང་བཤད་ཐུབ་ཀི་མྦྲེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཞེ་ན་སོ་སོས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གཏོང་ཐུབ་ཀི་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་

འདི་བ་རྒྱ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་རྦྲེད། རྒྱུ་མཚན་དྦྲེར་བརྦྲེན་ནས་དྦྲེ་འད་ཤོད་ཐུབ་ཀི་མྦྲེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ང་རང་ཚོ་
ག་རྦྲེ་རྦྲེད། སུ་རྦྲེད། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་འཐུས་ཚབ་རྦྲེད། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་སྡུག་ བསྔལ་དྦྲེ་མིའི་རིགས་ལ་སྙན་སྦྲེང་
ཞུ་རྒྱུའི་ཆྦྲེད་དུ་བཙན་བོལ་ལུང་པའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་སྔ་འབོར་ཕིས་འབོར་ཚང་མ་རི་ཆུ་སྟོང་ཕག་གི་ཕ་མཐའ་ནས་རྐང་པ་
བརྒྱབས་ནས་ཡོང་བ་ཤ་སྟག་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་སྔོན་ཆད་ཀང་བོད་ནང་ནས་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གཏོང་

ཤོག་ཟྦྲེར་བའི་ཚིག་ཟུར་ཙམ་ཐོན་མྱོང་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་དུ་བཏང་ན་འགིག་གི་མི་འདུག་ཟྦྲེར་ནའང་འོས་པོ་ཞིག་མི་

འདུག དྦྲེའི་འགན་དང་། དབང་དང་ནུས་པ་ཆ་ཚང་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཡོད་པ་རྦྲེད། ད་ལྟ་རྒྱ་མིས་གང་འད་བས་ནས་འགོག ་གི་
ཡོད་པ་རྦྲེད་ཅེས་ཞུས་ན། མྦྲེའི་ཐོག་སྣུམ་བླུགས་ནས་འགོག ་པའི་ཐབས་ཤྦྲེས་འདོན་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ནོར་བ་རྦྲེད། དྦྲེས་
འགོག ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། གང་འད་བས་ནས་ འགོག ་གི་ཡིན་མིན་དྦྲེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བལྟ་རྒྱུ་རྦྲེད་མ་གཏོགས་ང་
32

ཚོས་དྦྲེ་བཀག་ཐུབ་ཨྦྲེ་ཡོང་། འདི་སོ་སོའ ་ི ཐྦྲེ་ཚོམ་གི་སྦྲེམས་ཚོར་ཞིག་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྦྲེ་
ཆྦྲེ།

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

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྦྲེལ་གོས་ཆོད་ གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་དྦྲེ་ ཆ་ཚང་ལ་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་
རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་སགས། གོང་དུ་ཕག་རོགས་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང་། དྦྲེ་ཚོ་ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་

བས་ནས། ཚིག་གིས་གསུམ་ཞིག་སོ་སོའ ་ི འདས་པའི་མས་མྱོང་གི་ཐོག་ནས་དྦྲེ་ཞུས་ན་བསམ ས་སོང་། ག་རྦྲེ་ཞུ་འདོད་
བྱུང་སོང་ལབ་ན། ང་ཚོས་འདས་པའི་ལོ་ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་བོད་དོན་དིལ་བསགས་ཟྦྲེར་ནས་སྐོར་བསོད་གནང་ བ་

རྦྲེད། དྦྲེའི་ནང་ནས་སོ་སོར་མས་མྱོང་ག་རྦྲེ་བྱུང་སོང་ལབ་ན། བོ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ་བོད་ནང་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་པོ་བྱུང་ བ་
རྦྲེད། ང་ཚོས་ཀང་རྒྱལ་སི འི་སྟེང ་ཡོངས་གགས་ཆགས་ཡོད་ པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ནས་ལབ་ རྒྱུ་དྦྲེ། ང་རང་ཚོ་གནས་སའི་རྒྱ་གར་

ནང་དུའང་གནད་དོན་དྦྲེ་ཚོར་དྦྲེ་འདའི་ཞིབ་ཚགས་པོ་དང་། གོ་རོགས་མྦྲེད་པ་ཞིག་ཚོར་བྱུང་། དྦྲེ་དྦྲེ་བཞིན་དུ་ང་རང་ཚོ་ཧིན་
བོད་མཛའ་འབྦྲེལ་ཚོགས་པ་དྦྲེ་འད་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོ་ལའང་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་གོ་རོགས་མྦྲེད་པ་ཞིག་

སོ་སོར་ཚོར་སང་བྱུང་། བས་ཙང་དྦྲེ་ཡིན་དུས། ད་ལྟའི་གོས་ཆོད་དྦྲེ་ཚོ་ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་སགས། ང་རང་ཚོ་

གནས་སའི་གནས་ཡུལ་དུའང་གནས་ཚུལ་དྦྲེ་ཚོ་གཅིག་གཅིག་གིས་གིས་གང་འད་བས་ནས་དིལ་བསགས་ཐུབ་ཀི་རྦྲེད་
ཟྦྲེར་བ་དྦྲེར་བསམ་གཞིགས་ཤིག་བྦྲེད་དགོས་ཀི་འདུག བས་ཙང་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་ཞིག་སྦྲེལ། སྐོར་བསོད་ཅིག་གནང་
ནས་དྦྲེའི་སྐབས་ཀི་གནས་ཚུལ་དྦྲེ་ཚོ་དིལ་བསགས་ཐུབ་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་གནས་ཚུལ་དྦྲེ་ཚོ་ཛ་དག་པོ་མུ་མཐུད་ནས་

ཡོང་བསད་པ་དྦྲེ། དུས་ནས་དུས་སུ་ཕར་གོ་རོགས་སྦྲེལ་ཐུབ་རྒྱུ་དྦྲེ་ང་ཚོ་ཚང་མའི་ལས་འགན་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག བས་
ཙང་གོ་རོགས་དེ་ཚོ་ སྦྲེལ་མ་ཐུབ་པ་དྦྲེ་ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་གང་འད་བས་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཀི་འདུག
ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞྦྲེས་དགོས་ཀི་འདུག

དྦྲེ་གནད་འགག་ག་རྦྲེ་མཐོང་གི་འདུག་ཟྦྲེར་ན།

ང་ཚོ་

ྦྲེ་བའི་ཆར་སྦྦྲེང་ལོར་

Bangalore རྒྱལ་ས་ནས་སོབ་སོང་ཡག་པོ་ཐོན་མཁན་གི་རྒྱ་གར་བའི་གཞོན་སྦྲེས་འགའ་ཤས་ཀིས་༸སྐུ་མདུན་གི་

བཀའ་སོབ་ན་ནས་བོད་པར་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་དང་། སི་ཚོགས་ལ་བསམ་ཤྦྲེས་ཡོད་མཁན། ཁོ་རང་ཚོས་དང་དུ་

བངས་ནས་ན་ནིང་ལོའ ་ི གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གི་ིན་མོར་སྦྦྲེང་ལོར་ནས་སྦྦྲེལ་ཀོབ་བར་དུ། བོད་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡིན། བོད་
དོན་དིལ་བསགས་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་ཟྦྲེར་ནས་ལས་འགུལ་ཞིག་སྦྲེལ་བ་རྦྲེད།

དྦྲེ་དུས་ང་རང་ཚོ་ས་གནས་ནས་ཕར་ཕིན་ནས་

ཁྦྲེད་རང་ཚོས་བོད་དོན་གི་ཐོག་ལ་དྦྲེ་འད་གནང་བར་ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་ཟྦྲེར་ནས་འཚམས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།

ཁོང་ཚོས་དྲྭ་རྒྱའི་

སང་ནས་བོད་དོན་དིལ་བསགས་ཀི་ཆྦྲེད་དུ་ For the cause of Tibet ཟྦྲེར་བའི་དྲྭ་རྒྱ་ཞིག་ཡོད། དྦྲེ་ལ་ང་ཚོས་དུས་
ནས་དུས་སུ་བོད་དོན་གི་སྐོར་ལ་དིལ་བསགས་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་གསུང་གི་འདུག བས་ཙང་དྦྲེ་ཡིན་དུས་ཁོང་ཚོས་ཀང་ཁོང་ཚོ་

ཡོད་སའི་ཤྦྲེས་ཡོན་ཅན་དང་གཞོན་སྦྲེས་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྙོབ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་དུས། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་གནས་ཚུལ་དྦྲེ་ཚོ་
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ཏག་ཏག་དང་ཡག་པོ་འཕོད་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད། དྦྲེས་མ་ཟད་འདས་པའི་ལོ ར་རྒྱ་གར་གི་ཕི་སིད་བོན་ཆྦྲེན་
རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྦྲེབས་དུས། ཁོ་རང་ཚོའི་གཞོན་སྦྲེས་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྙན་ཞུ་ཞིག་བཟོས་ནས་ཕར་ཕུལ་གནང་འདུག ཁྦྲེད་
རང་བོད་ལ་འགོ་བ་ཡིན་ན་གནས་ཚུལ་དྦྲེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་གོ་བསྡུར་གནང་དགོས་ པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ནས། བས་ཙང་དྦྲེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་
རྒྱབ་སོར་གནང་ཐུབ་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་། དྦྲེ་འདའི་རིགས་ལ་ང་ཚོས་གོ་རོགས་དུས་ནས་དུས་སུ་སྦྲེལ་ཐུབ་རྒྱུ་གལ་ཆྦྲེན་

པོ་རྦྲེད། ཁོ་རང་ཚོས་གནང་བ་དྦྲེ་ཡང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་། སི་ཚོགས་རང་གི་བསམ་བོ་ཤུགས་ཆྦྲེན་པོ་ཡོད་མཁན་

ཡིན་ཙང་། ད་ལོའ ་ི གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གོང་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་གོམ་བགོད་ཧོན་སུར་གཞིས་ཆགས་ནས་སྦྦྲེལ་ཀོབ་གཞིས་
ཆགས་བར་དུ་གནང་བ་དང་། དྦྲེ་ཡང་མངའ་སྦྲེ་བརྒྱད་ཀི་སོབ་ཕྲུག་དང་ཤྦྲེས་ཡོན་ཅན་རྦྲེད། ཁོང་ཚོས་ད་ལྟ་སྦྦྲེང་ལོར་དུ་
ཕག་ལས་གནང་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཁོང་ཚོས་དྦྲེ་འདའི་གོམ་བགོད་གནང་སྟྦྲེ། རྒྱ་གར་ནང་ལ་བོད་དོན་གི་སྐོར་ལ་དུས་

ནས་དུས་སུ་ཛ་དག་པོ་ག་རྦྲེ་ཡོང་གི་ཡོད་ནའང་གནས་ཚུལ་སྦྲེལ་ཐུབ་དགོས་པ་དང་། གང་འད་བས་ནས་གནང་དགོས་པ་

དྦྲེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་ཞིག་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག་ སྙམ། སིར་བཏང་བོད་ནང་དུ་ཛ་དག་པོའ ་ི གནས་ཚུལ་ག་རྦྲེ་བྱུང་ བ་
ཡིན་ནའང་། ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་གོ་རོགས་འཕྦྲེལ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེང་སང་བརྒྱུད་ལམ་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་

ནས་སྦྲེལ་འགོ་ཡི་འདུག དྦྲེ་མ་ཚད་པའི་གཞུང་འབྦྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་དྦྲེ་ཚོའང་གནས་ཚུལ་ག་རྦྲེ་བྱུང་ནའང་། སོ་
སོའ ་ི ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་བྦྲེད་པ་དྦྲེ་གོ་རོགས་རྦྲེད་འདུག སྔོན་མ་ཡིན་ན་གཞུང་འབྦྲེལ་མ་ཡིན་པའི་

ཚོགས་པ་ཚོས་ཕིར་ཕིན་ནས་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་གི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། གསར་འགོད་གསལ་བསགས་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ྦྲེ་
བའི་ཆར་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་མང་པོ་ཞིག་གིས་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་བྦྲེད་པ་ཙམ་ལས། ཕི་ལོགས་ལ་གོ་རོགས་སྦྲེལ་

རྒྱུའི་ལས་རིམ་དྦྲེ་ཧ་ཅང་བརམས་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག དྦྲེ་གནས་ཚུལ་ག་རྦྲེར་ཐུག་ཡོད་མིན་མི་ཤྦྲེས། དྦྲེ་རིང་ངས་གནད་དོན་
རྐང་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྦྲེ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་དྦྲེ་དིལ་བསགས་གང་འད་བྦྲེད་དགོས་མིན་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་
པོ་རྦྲེད་འདུག དྦྲེ་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དྦྲེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞྦྲེས་དགོས་ཀི་འདུག་ཟྦྲེར་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས།

སི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གནད་འགག་གི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་གནང་

སོང་། ཡིན་ནའང་གཞུང་འབྦྲེལ་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ ཨང་ ༦ པ་འདི་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་དྦྲེ་
དང་འབྦྲེལ་བའི་ཐོག་མར་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་མར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ར་བའི་ཆ་ནས་དང་པོ་དྦྲེ་ལ་གཞུང་འབྦྲེལ་གི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦
འདིར་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན། དྦྲེ་དང་འབྦྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་གོང་ནས་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་

རོབ་ཙམ་གསུངས་སོང་། བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་ གཏོང་མཁན་དྲུག་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་

རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོར་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་དང་དེ་བཞིན་འདས་ཟིན་པའི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ཚོར་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་བྦྲེད་
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དགོས་རྒྱུ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཡིན་པ་གསུངས་སོང་། དྦྲེ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྦྲེད་ཀི་ཡོད། དྦྲེ་དང་འབྦྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་སིར་
བཏང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་དྦྲེ་གཞུང་འབྦྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། མི་སྦྲེར་གི་ཐོག་ནས་

ཡིན་ནའང་རྦྲེད ། འཛམ་གིང་གང་སར་མང་པོ་ཞིག་སྦྲེལ་གནང་ གི་འདུག ཡིན་ནའང་ཕོགས་གཅིག་ནས་ བལྟས་དུས་སི་
ཚོགས་ཀི་ངོས་འཛིན་གནང་ཕོགས་ལ་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའ ང་རྦྲེད། མི་སྦྲེར་པ་ཡིན་ནའི་རྦྲེད། ལས་འགུལ་སྦྲེལ་ཡོང་དུས་

ལས་འགུལ་གི་ནང་དུ་དོན་ཚན་གང་འད་ཞིག་གི་ཆྦྲེད་དུ་བྦྲེད་ཀི་འདུག དགོས་འདུན་གང་འད་ཞིག་གི་ཆྦྲེད་དུ་བྦྲེད་ཀི་འདུག

ལས་འགུལ་ག་རྦྲེའི་ཆྦྲེད་དུ་སྦྲེལ་གི་འདུག དྦྲེ་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་ཞིག་མ་བས་པའི་ཐོག་ནས། དང་
པོའ ་ི གཞི་བཞག་ས་དྦྲེ་མི་དྦྲེའི་ཆབ་སིད་ཀི་ལྟ་བ་གང་འད་འདུག ལངས་ཕོགས་གང་འད་འདུག དྦྲེ་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་མི་

མང་གིས་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། ཚོགས་པའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། དངོས་གནས་ཀི་ལས་འགུལ་ཡག་པོ་ཞིག་སྦྲེལ་
བསད་ཀི་ཡོད་ཀང་། སི་ཚོགས་ནང་གི་རྒྱབ་སོར་མི་ཐོབ་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་མཐོང་ གི་འདུག དྦྲེ་འད་བྦྲེད་དུས་ང་ཚོ་བོད་མི་

རིགས་ཀི་འཐབ་རོད་དང་བོད་དོན་གི་ལས་འགུལ་དྦྲེ་དངོས་གནས་ཀི་བོད་ནང་གི་རྒྱལ་གཅྦྲེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མང་པོས་
བོས་བཏང་བས་ནས་སྦྲེལ་གི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ནང་བཞིན་གི་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་གི་ཐོག་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་

ཙམ་གི་ནང་དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་མང་པོ་ཞིག་གིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་ཡོང་བ་རྦྲེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་མང་པོ་ཞིག་
གིས་དཀའ་ལས་རྒྱག་བཞིན་པ་རྦྲེད།

དྦྲེ་འདའི་ནུས་པ་དྦྲེ་མཐོ་རུ་འགོ་དགོས་ རྒྱུ་ཞིག ་དང་། མི་མང་ཡིན་ནའ ང་རྦྲེད །

ཚོགས་པ་ཡིན་ནའ ང་རྦྲེད། ལས་འགུལ་གི་ངོ་བོ་དྦྲེ་ཤུགས་ཆྦྲེ་རུ་འགོ་དགོས་ཀི་འདུག་མ་གཏོགས། བོད་ནང་ནས་ལས་
འགུལ་ཞིག་སྦྲེལ་ན་ཡག་པོ་ཞིག་བས། བོད་ཕི་ཕོགས་ནས་ལས་འགུལ་ཞིག་སྦྲེལ་ན་ དེ་ཙམ་གི་ངོས་འཛིན་དང་ཁ་ཕོགས་
གསལ་པོ་ཞིག་མྦྲེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན།

མི་མང་གི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་གསལ་པོ་ཞིག་མ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་

བསད་ཀི་མི་འདུག དྦྲེ་འདའི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་ནས་ཡིན་ནའ ང་རྦྲེད ། བོད་ཕི་ཕོགས་ ནས་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། བོད་བསྟན་པ་
ཆབ་སིད་ཀི་ཆྦྲེད་དུ་སུས་དཀའ་ལས་རྒྱག་གི་ཡོད་ནའང་རྦྲེད། སུས་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་གི་ཡོད་ནའ ང་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོ ར་ང་ཚོ འི་

གཞུང་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། སིག་འཛུགས་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། མི་མང་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་ཞིག་དང་། རྒྱབ་སོར་

ཡག་པོ་ཞིག་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དངོས་གནས་ཀི་འགིག་གི་མྦྲེད་ས་ཞིག་ལ་ཐུག་ན་ང་ཚོ་གོས་
མོལ་གི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པ་སོགས་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད། ང་ཚོ་བོད་དང་རྒྱ་ནག་བར་ལ་གོས་མོལ་ གི་
ལས་རིམ་ཞིག་འགོ་ ཡི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་ང་ཚོ་གོས་མོལ་གི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་པ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད། དོལ་རྒྱལ་
ཚོགས་པ་ཡིན་ན་གནས་སྟངས་ ཐ་དད་རྦྲེད། གོས་མོལ་གི་ལས་རིམ་འགོ་གི་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། ཁོ་ཚོ་ཆབ་སིད་དང་དཔལ་

འབོར་གི་གནས་སྟངས་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་འགོ་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད་མ་གཏོགས ། བོད་པའི་གནས་སྟངས་ ཤིག་གི་ཐོག་ལ་འགོ་ ཡི་
ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་གཞུང་འབྦྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་དང། མི་སྦྲེར་སོགས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་

ཐོག་ནས་དངོས་གནས་བོད་པའི་འཐབ་རོད་དང་ར་དོན་གི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་མཁན་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་འདའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའི་
ཆབ་སིད་ཀི་ལྟ་བ་དང་ལངས་ཕོགས་ཁོ་ན་བཤད་པ་མ་ཡིན་པར ། གཞི་རའི་ར་དོན་གི་ཐོག་ལ་འགོ་ཐུབ་པར་ག་རྦྲེ་གནང་
དགོས་མིན་གལ་ཆྦྲེན་དུ་མཐོང་གི་འདུག་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན།

གིས་པ་དྦྲེ་ལ། རྒྱ་ནག་གི་རག་པར་འཆམ་མཐུན་དང་མམ་གནས་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་ ཤོད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད།

ཁོ་རང་ཚོས་ཤོད་བཞིན་པའི་འཆམ་མཐུན་དང་མམ་གནས་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་གང་དུ་ལྷག་འདུག སུས་གཏོར་གི་འདུག དྦྲེ་རྒྱ་ནག་
གི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་གང་འད་ཞིག་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་དམ་ཞྦྲེས་ངས་དྦྲེ་དིས་ཀི་ཡོད།
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རྒྱུ་མཚན་གང་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན། འཆམ་

མཐུན་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། མམ་གནས་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། ཚང་མར་མི་རིགས་ཀི་ཐོབ་ཐང་འད་མམ་དགོས་ཀི་ཡོད་ པ་
རྦྲེད། སྐད་ཡིག་ཐོབ་ཐང་འད་མམ་དགོས་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། རང་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་འད་མམ་དགོས་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ད་
ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བྱུས་ལ་ཆ་མཚོན་ན་མི་རིགས་ནང་ཁུལ་དབྦྲེ་བ་ ཕེ་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་མི་རིགས་གཅིག་པའི་ནང་

ཁུལ་ལ་ཡང་ཁད་པར་ཕྦྲེ་ཡི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དབྦྲེ་འབྦྲེད་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དཔྦྲེ་མཚོན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ྦྲེ་བའི་ཆར་ཨ་མདོ་
ཧང་ང་རོང་དུ་ྦྲེན་རོག་པས་ཡིག་ཆ་བཀྲམས་འདུག དྦྲེའི་ནང་ཡུ་གུར་བ་དང་ ཤིན་ཅང་བ། བོད་པའི་གྲྭ་པ་དྦྲེ་ཚོ་གང་དུ་

བསད་ཡོད་ཀང་ཁིམ་ཐོ་དྦྲེ་ཚོ་ྦྲེན་རོག་ལས་ཁུངས་སུ་བར་མ་སད་ན་འགན་སོ་སོས་འཁྦྲེར་དགོས་ཞྦྲེས་གསལ་འདུག དྦྲེ་མི་
རིགས་དབྦྲེ་འབྦྲེད་གསལ་པོ་རྦྲེད། དྦྲེ་གཞུང་གིས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་ལངས་ཕོགས་ ཤིག་རྦྲེད། དྦྲེ་ཕི་ལོགས་ལ་ཐོན་
བསད་པའི་ལངས་ཕོགས་ཤིག་རྦྲེད། ཕི་ལོགས་ལ་མ་ཐོན་པའི་སྦས་བསད་པའི་ལངས་ཕོགས་ག་རྦྲེ་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ།

གིས་ནས་བོད་པ་ནང་ཁུལ་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་མི་ས་དང་གྲྭ་པ་གིས་ལ་ཁད་པར་ཡོད་ པ་རྦྲེད། གྲྭ་པ་ཞིག་ལྷ་སར་འགོ་ ཡི་
ཡིན་ཞྦྲེ་ན་ཡིག་ཆ་རག་གི་མྦྲེད་པ་རྦྲེད། རོང་གི་ཕི་ལོགས་ལ་འགོ་གི་ཡིན་ཞྦྲེ་ན་ཡིག་ཆ་རག་གི་མྦྲེད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་འདའི་ཐོག་
ནས་མི་རིགས་ཀི་དབྦྲེ་འབྦྲེད། མི་རིགས་ནང་ཁུལ་གི་དབྦྲེ་འབྦྲེད་དྦྲེ་འད་བས་བསད་དུས། འཆམ་མཐུན་དང་མམ་གནས་

ཀི་སིག་གཞི་འདི་རྒྱ་མིས་གཏོར་གི་འདུག་གམ། བོད་ཀི་གཏོར་གི་འདུག་གམ། དྦྲེ་རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་ཚོ་ཡིན་ནའང་ངོས་འཛིན་
གསལ་པོ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དྦྲེ་ཡིན།

གསུམ་པ་དྦྲེར། ང་ཚོའི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པའི་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༣ པ་དྦྲེའི་ནང་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་

ཁག་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་རྒྱལ་སིའི་གཞུང་འབྦྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྦྲེ་ཁག་ནས་དྦྲེ་སྔ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་བཞག་པ།

མ་འོངས་པར་རྒྱབ་སོར་གནང་ རྒྱུའི ་ཐོག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ རྒྱུ་གཅིག་ག་རྦྲེ་ཆགས་བསད་ཀི་འདུག་ཞུས་ན། ཁོ་རང་ཚོས་

དངོས་གནས་ཀི་མས་ཞིབ་བྦྲེད་སའི་གཞི་གཅིག་ནི། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་དྦྲེ་ཚོར་རོག་ཞིབ་ཚོགས་
ཆུང་གིས་གཟིགས་རོག་གནང་དགོས་ཀི་འདུག བཙོན་ཁང་གནས་སྟངས་གང་འད་འདུག རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་གི་གནས་
སྟངས་དྦྲེའི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་དང་གནས་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འགལ་བའི་བ་སོད་ག་རྦྲེ་སྦྲེལ་གི་འདུག

དྦྲེ་ཚོར་

ངྦྲེས་པར་དུ་མས་ཞིབ་བྦྲེད་དགོས་ཀི་འདུག དྦྲེ་འད་མྦྲེད་ན་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་འཛམ་བུ་གིང་གི་བཙོན་ཁང་

གི་ཚད་གཞི་བརྒལ་བ། ཧ་ལས་པ། ད་ལྟ་གོང་ནས་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང་། བཙོན་པ་མང་པོ་ཞིག་
ཕིར་ཐོན་ཡོང་དུས་ནད་པ་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ྦྲེ་བའི་ཆར་ཟ་བ་གཅིག་གི་ནང་ལ་ང་ལ་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་གོད་

བཀྲོལ་བྱུང་བ་ཞིག་གིས་བཤད་བྱུང་། གཙོ་ཆྦྲེ་ཤོས་དྦྲེ་ལ་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་ཕིར་ཐོན་དུས་མཁལ་མ་ནད་པ་ཆགས་བསད་

ཀི་འདུག གཟུགས་གཞི་ནད་པ་ཆགས་བསད་ཀི་འདུག རྒྱུ་རྦྲེན་གཙོ་བོ་དྦྲེ་ཆུ་ནང་དུ་བཞག་སྟྦྲེ་གོག་ བཏང་བ་དྦྲེ་རྦྲེད་འདུག
དྦྲེ་འདའི་ཐོག་ནས་མི་ནད་གཅོང་བཟོ་བ་དང་། མི་ཕི་ལོགས་ལ་ཐོན་དུས་སྦད་དྦྲེ་བྦྲེད་སོད་མྦྲེད་པ་བཟོ་བཞིན་འདུག
བཞིན་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་གྲྭ་ པ་དྦྲེ་འད་ཡིན་ན།

ཁ་འགུལ་བ་ཙམ་གིས་ཆོས་འདོན་གི་འདུག

དྦྲེ་

འདི་བཙོན་ཁང་རྦྲེད་མ་

གཏོགས་དགོན་པ་མ་རྦྲེད། ཆོས་འདོན་ཆོག་གི་མ་རྦྲེད། ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་གི་ར་དོན་རྦྲེད། བཙོན་ཁང་གི་ཁྲིམས་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་ལ་
སོགས་པ་ཚད་གཞི་ལས་བརྒལ་བའི་སྡུག་སོང་དང་མནར་གཅོད་གཏོང་བཞིན་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་འདའི་ཐོག་རོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་
ཡིན་ནའང་རྦྲེད། རྒྱལ་སིའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྦྲེ་ཚན་ཁག་ཡིནའང་རྦྲེད། འབྦྲེལ་ཡོད་ཚང་མ འི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་གི་
ཛ་དག་གནས་སྟངས་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་བཙོན་ཁང་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་བབ་ལ་ངྦྲེས་པར་ དུ་གཟིགས་ཞིབ་ཡོང་
རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆེ་གནང་།
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ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ལགས།

སི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྦྲེལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པའི་
སྔོན་གྦྲེང་རྦྲེད ། དྦྲེ་བཞིན་གོས་ཆོད་ཁག་ ༣ ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ ཡིན ། དྦྲེ་བཞིན་གོང་གི་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའི་

བསམ་ཚུལ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་གནད་དོན་ཁག་གཅིག་གི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུས་ན་བསམ ས་བྱུང་།
ཚོགས་ཐྦྲེངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཛ་དག་གི་གནད་དོན་གི་ཐོག་ལ་གོས་བསྡུར་དང་གོས་ཆོད་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ལོ་ཁ་ཤས་

ཀི་ནང་བཀའ་སི་གིས་དབུས་པའི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་རབས་དང་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་སྦྲེལ་ཡོད་པ་རྦྲེད། ལས་འགུལ་དྦྲེ་
སྦྲེལ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་གི་ཐོག་ནས་གྲུབ་འབས་ཀང་ཡག་པོ་ཐོན་ཡོད་པ་རྦྲེད། དངོས་སུ་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་བབ་དྦྲེ་འགྱུར་

བ་འགོ་མྦྲེད་པའི་སྐབས་ལ་ལས་འགུལ་དྦྲེ་གྲུབ་འབས་ཐོན་མྦྲེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རྦྲེད། འཐབ་རོད་འདི་ཡུན་
རིང་པོ་གནས་དགོས་པ། འཐབ་རོད་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐོག་ནས་འཐབ་རོད་འདི་ཡང་གཞན་དབང་སྟབས་
བསྟུན་གི་ཐོག་ནས་འགོ་ཡི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཏན་ཏན་དུས་ཚོད་འགོར་རྒྱུ་རྦྲེད།

སོང་ཙང་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་

ཞུམ་པ་མྦྲེད་པའི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་དྦྲེ་འཐབ་རོད་ལ་བཀའ་སི་གིས་དབུས་པའི་གཞུང་འབྦྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་
རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་མི་མང་ཚང་མའི་ངོས་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དྦྲེ་ཤིན་ཏུ་ ནས་གལ་ཆྦྲེ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག ང་རང་ཚོ་ལ་

ཡོད་པའི་སྟོབས་དང་ནུས་པ་འདི་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་གནས་པ་འདི་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ངོས་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས་དན་དགོས་པ་དྦྲེ་
ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་སྟོབས་ ཤུགས་ཀི་ཐོག་ནས་འཐབ་རོད་ ཀི་གནས་བབ་
ཅིག་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་ལ་ཡོད་པའི་སྟོབས་དྦྲེ་གཙོ་ཆྦྲེ་ཤོས་ཡང་དག་པའི་དབུ་ཁྲིད་སི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་ང་ཚོའི་འཐབ་རོད་ཀི་བདྦྲེན་པའི་དཔང་རགས། དྦྲེ་བཞིན་ང་ཚོའི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། བཟང་སོད་མང་པོ་གཅིག་གི་ཐོག ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་ཐད་ཀར་ང་རང་ཚོར་གཞུང་འབྦྲེལ་གི་ངོས་
འཛིན་ཞུས་པའི་གཞུང་འབྦྲེལ་གི་གོས་ཆོད་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། རྒྱབ་སོར་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། ཡིག་ཆ་དྦྲེ་འད་མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཐད་ཀར་ནུས་པ་ཐོན་པ་དང་ལག་བསྟར་ཡོད་པའི་གོས་ཆོད་དྦྲེ་
འད་གང་ཡང་མྦྲེད་ཀང་། ང་རང་ཚོས་མཁྦྲེན་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ད་ལྟའི་མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ཚོགས་ཆུང་གི་ནང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ ཁག་ ༡༧༠ ལྷག་གིས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་བས་མྦྲེད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་

རྒྱབ་སོར་བས་ཀང་། ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་དགོས་པ་གཅིག་ག་རྦྲེ་འདུག་ཞུས་ན། རྒྱལ་ཁབ་དྦྲེ་རང་གི་གཞུང་འབྦྲེལ་གི་དབུ་

ཁྲིད་ཚོ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྦྲེ ར་མཇལ་འཕད་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། ང་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་རང་ལ་
ཕྦྲེབས་པའི་གཞུང་འབྦྲེལ་གི་སྐུ་ཚབ་མང་པོས་འབྦྲེལ་བ་གནང་གི་ཡོད་པ་དྦྲེ་ཚོའི་གས་དྦྲེ་ང་རང་ཚོས་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་དྦྲེ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག

ཏན་ཏན་གཞུང་གཅིག་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་ར་དོན་གཅིག་འཛིན་

དགོས་དུས། ར་དོན་དྦྲེ་ཡང་རྒྱལ་སིའི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ལ་འབྦྲེལ་བ་ཆགས་དུས་ཏན་ཏན་རྒྱ་ནག་ལ་བསྟུན་ཤེས་བ་
རྒྱུའི་སིད་བྱུས་ཤིག་འགོ་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ཆབ་སིད་མིན་པའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་
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ཞིག་གིས་ང་རང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་བདྦྲེན་པའི་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱབ་སོར་བ་རྒྱུ་དྦྲེ་རྒྱ་ནག་བདྦྲེན་པ་
ཡིན་པ་དང་ང་ཚོ་རྫུན་མ་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་ར་བ་ིད་ནས་མིན་པའི་གཞི་དྦྲེ་ང་རང་ཚོས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་རོགས་དགོས་པ་
དང་དན་དགོས་པ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག

དྦྲེ་ཡིན་དུས་སྦྲེམས་ཤུགས་མ་ཆགས་པའི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་

ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དྦྲེ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག སྐབས་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་གནས་བབ་དང་
ད་ལྟའི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། ད་ཡོང་གི་མ་རྦྲེད། ཡོང་རྒྱུ་མིན་འདུག ཐབས་ཤྦྲེས་ཁག་པོ་རྦྲེད་འདུག

གང་འད་བྦྲེད་དམ་ཞྦྲེས་པ་དྦྲེ་འད་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་ལ་དྦྲེ་གདམ་ཀ་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད་ལ། ང་རང་ཚོ་
ལ་དྦྲེའི་ཐོབ་ཐང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། འཐབ་རོད་དྦྲེ་རྒྱུན་འཁོངས་བ་རྒྱུ་དྦྲེ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་ཆགས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ ། མུ་
མཐུད་འཐབ་རོད་གནང་རྒྱུ་དྦྲེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་བསམ་བསད་ཀི་འདུག

ད་ལྟའི་ང་ཚོའི་གོས་ཆོད་ནང་དུ་གཞུང་

འབྦྲེལ་གི་སྐུ་ཚབ་བོད་ནང་དུ་རོག་ཞིབ་གཏོང་རྒྱུའི་གོས་ཆོད་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ལོ་མང་པོར་ཕྦྲེབས་བསད་པ་རྦྲེད། བཀའ་སི་
གིས་ཀི་ཐོག་ནས་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་གཞུང་འབྦྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ལས་འགུལ་གི་དགོས་འདུན་ནང་དུ་ག་དུས་

ཡིན་ནའང་ཞུས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། རྒྱ་ནག་གི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱབ་སོར་དང་ཡིད་ཆྦྲེས་ཡོད་པའི་སྐུ་ཚབ་མང་པོ་
ཞིག གཞུང་འབྦྲེལ་གི་སྐུ་ཚབ་རྦྲེད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གི་སྐུ་ཚབ་རྦྲེད། དཔལ་
འབོར་གི་སྐུ་ཚབ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ནང་དུ་བཏང་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་དྦྲེ་ཚོའི་ནང་ནས་མང་ཆྦྲེའི་

རྒྱ་ནག་དང་མཐུན་པའི་ཁོ་རང་ཚོའི་འདོད་པ ར་ཡོད་པ་རང་རང་བཤད་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ང་ཚོ་ཕིན་པ་ཡིན། གནས་
སྟངས་ཡག་པོ་འདུག་ཟྦྲེར་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་བོད་ནང་དུ་ཕྦྲེབས་མཁན་གི་

རྒྱལ་སིའི་མས་ཞིབ་ཚོགས་པ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་ཞིག་གི་སྙན་ཐོ་ཞིག་གི་ནང་གསལ་ འདུག རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆྦྲེན་
པོའ ་ི རྒྱ་མི་རང་གིས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་པོ་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་མིས་བོད་ནང་དུ་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་དྦྲེ་ནོར་གི་

ཡོད་པ་དྦྲེ་ཁོང་ཚོས་ངོས་ལྦྲེན་བྦྲེད་ཀི་འདུག་ཞྦྲེས། ད་ལྟའི་སྙན་ཐོ་དྦྲེའི་ནང་ཧ་ཅང་གསལ་པོར་འཁོད་འདུག ཁོང་ཚོས་ཡང་
ནས་ཡང་དུ་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་གཏམ་བཤད་བས་པ་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། ཁོ་རང་ཚོས་སྦྲེ་ཚན་དང་སིངས་ཆ་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་

ཁོང་རང་ཚོས་གསུངས ་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག དྦྲེ་བཞིན་ ༢༠༠༨ ཀི་གནད་དོན་བོད་ནང་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་
༠།༨ ཀི་ཚིག་ཐོ་ Charter 0.8 དྦྲེའི་ནང་དུ་ཁོ་རང་ཚོའི་ཚད་མཐོའ ་ི མཁས་དབང་མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་ནང་གི་གནས་

སྟངས་ཛ་དག་པོ་འདུག དྦྲེ་ཡང་རྒྱ་མིའི་གཞུང་རང་གི་ནོར་འཁྲུལ་རྦྲེད་འདུག་ཅྦྲེས་ཟྦྲེར་བསད་པ། དྦྲེ་བཞིན་བོད་ནང་གི་འགོ་
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཚད་མཐོན་པོ་གནང་མཁན་ Gongmeng ཁྲིམས་རོད་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྙན་
ཐོ་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོ འི་གས་དྦྲེ་གཞུང་འབྦྲེལ་གི་ཐོག་ནས། དངོས་ཡོད་གནས་བབ་དང་གནས་སྟངས་
ཤིག་གི་ཐོག་ནས། མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དབུས་པའི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་དུ་རོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གཏོང་ཐུབ་ཀི་མྦྲེད་
ཀང་། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་ཕི་ལོགས་ལ་མ་མཁྦྲེན་པ་དང་མ་རོགས་པ་དྦྲེ་འད་ར་བ་ིད་ནས་མ་རྦྲེད།

བོད་ནང་

ཕྦྲེབས་མཁན་གི་སྦྲེ་ཚན་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྙན་ཐོ་བཏོན་གནང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་བཏོན་

གནང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོའི་གས་དྦྲེ་ང་ཚོས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བྦྲེད་སོད་བས་ཏྦྲེ་འགྦྲེམས་སྦྲེལ་བ་རྒྱུ་དང་། འབྦྲེལ་ཡོད་

གཞུང་དང་གཞུང་འབྦྲེལ་མ་ཡིན་པ། དྦྲེ་བཞིན་མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་གཙོས་པའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལྷན་ཁང་ཁག་
ལ་ང་ཚོས་འབྦྲེལ་བ་བ་རྒྱུ་དྦྲེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག

རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྦྲེལ་བ་བྦྲེད་པའི་སྐབས་སུ་

ཆབ་སིད་ཀི་གནས་བབ་ཅིག་གི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་ཏན་ཏན་དཀའ་ངལ་ཡོང་བསད་ཀི་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་
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ནག་ནང་དུ་ཆབ་སིད་མིན་པའི་སྦྲེ་ཚན་ཁག་ཅིག སིར་གཞུང་འབྦྲེལ་ཁག་ཕན་ཚུན་འབྦྲེལ་བ་གནང་དུས ། དཔྦྲེར་ན་རྒྱ་གར་
དང་པག་ཀི་སི་ཐན་ Pakistan གིས་ཕན་ཚུན་འབྦྲེལ་བ་གནང་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། རྒྱལ་ཁབ་གིས་མཐུན་
སིལ་དང་ཡིད་ཆྦྲེས་སྦྲེབས་རྒྱུའི་ཆྦྲེད་དུ་རྦྲེད།

སྦྲེ་ཚན་མང་པོ་ཞིག་ཁོང་ཚོས་བསྐྲུན་ གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། Multi Track

Diplomacy ལབ་ནའང་རྦྲེད། ཡང་ན་ Track-two Diplomacy ལབ་ནའང་རྦྲེད། ཆབ་སིད་དང་འབྦྲེལ་བ་མྦྲེད་པའི་

མཁས་དབང་དྦྲེ་འད་བརྦྲེ་ལྦྲེན་བ་རྒྱུ་རྦྲེད། རིག་གཞུང་དང་རོམ་པ་པོ། གཞས་ས་འཁྲབ་སྟོན་བྦྲེད་མཁན་དྦྲེ་འད་ཡར་མར་
འགོ་བསད་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས་སོལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག གཅིག་བས་ན་ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་གཞུང་འབྦྲེལ་གི་ཚོགས་པའི་

འཐུས་མི་གཅིག་གཏོང་དགོས་རྦྲེད་ པ་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་ཁག་པོ་ཡོད་ན། དྦྲེ་འདའི་སྦྲེ་ཚན་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་འགོ་མཁན་འདུག

ཡང་དྦྲེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་འབྦྲེལ་བ་བྦྲེད་ཐུབ་ནའང་རྦྲེད། ཡང་མིན་ན་ང་རང་ཚོ་རང་གིས་ཡིད་ཆྦྲེས་ཡོད་པའི་མཁས་དབང་དང་
དྦྲེ་ཚོ་ལ་འབྦྲེལ་བ་བས་ཏྦྲེ། ཐབས་ཤྦྲེས་བས་ནས་དྦྲེ་འདའི་བརྒྱུད་ལམ་དྦྲེ་བོད་ནང་ལ་ཡི ན་ནའང་རྦྲེད། རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ཡིན་
ནའང་རྦྲེད། དྦྲེ་འདའི་བརྒྱུད་ལམ་དྦྲེ་རོག་ཐུབ་རྒྱུ་དང་བྦྲེད་སོད་བྦྲེད་ཐུབ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བས་ན་ཏན་ཏན་ཐབས་ཤྦྲེས་

ཤིག་ཡོད་ཀི་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྦྲེན་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་སྟོབས་དྦྲེ་དཔལ་འབོར་
གི་སྟོབས་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། མི་འབོར་གི་སྟོབས་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཆབ་སིད་ཀི་སྟོབས་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད།

དཔལ་འབོར་གི་ཐོག་ནས་ྦྲེ་བའི་ཆར་མཁས་དབང་ཚོའི་ཞལ་ནས་ཐོས་གསལ་ལ ། རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབོར་མས་ རྒུད་
འགོ་ ཡི་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་གི་འདུག ཡང་རྒྱ་ནག་ལ་ཡིད་སྨོན་ཞྦྲེ་དག་མྦྲེད་མཁན་ཁ་ཤས་ཀིས་ལོ་ི་ཤུའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་

དཔལ་འབོར་གི་གནས་བབ་དྦྲེ་སྦོ་ལུགས་འགོ་ ཡི་རེད ་ཟྦྲེར་མཁན་གི་རིགས་གཅིག་ཡོད་པ་རྦྲེད། དཔལ་འབོར་གི་གནས་
བབ་དྦྲེ་མར་ཟགས་རྒྱུའི་སྟྦྲེང་ལ་ཆབ་སིད་དང་བདྦྲེ་འཇགས་ཀི་ཐོག་ནས་རྣམ་པ་སྟོན་རྒྱུ་དྦྲེ་དག་པོ་དང་བཙན་འཛུལ་བྦྲེད་རྒྱུ་
དྦྲེ། ྦྲེ་བའི་ལོ་བཅུའི་ནང་དུ་མཚོ་གིང་ཁག་ལ་བཙན་འཛུལ་བ་རྒྱུ་རྦྲེད། འཕོག་བཅོམ་བ་རྒྱུ་རྦྲེད། དྦྲེ་འདའི་གནས་ཚུལ་ཧ་
ཅང་མང་པོ་ཞིག་འཛམ་གིང་སི་ལ་རོགས་བསད་རྒྱུ་དང་མཐོང་ བ་ཡིན་དུས། རྒྱ་ནག་བཙན་འཛུལ་རྒྱ་སྦྲེད་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་

ཅིག་ཆགས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་ཟྦྲེར་དུས། ཏན་ཏན་དྦྲེ་ལ་བོ་འཚབ་བྦྲེད་མཁན་དམིགས་བསལ་གི་ལྷོ་ཤར་ཨྦྲེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་ལ་རོད་རོག་འགོ་ཡོང་དུས། ཁོང་ཚོའི་ས་ཆ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གིས་འཕོག་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་
ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འབྦྲེལ་བ་བས་ཏྦྲེ་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལྦྲེན་བྦྲེད་མཁན་དང་། དགག་པ་རྒྱག་མཁན། རྒྱ་ནག་ལ་བོ་འཚབ་
བྦྲེད་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་དྦྲེ་དག་ལ་ང་ཚོས་འབྦྲེལ་བ་ཤུགས་ཆྦྲེ་ཙམ་ མཐུད་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་

བསམ་གི་འདུག གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་སོང་། དམིགས་བསལ་ན་ནིང་ལོར་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་སྐོར་བསོད་ཀི་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་གནང་ཡོད་པ་རྦྲེད།

དྦྲེའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་དང་བོ་

འཚབ་གནང་མཁན་གི་རྒྱ་གར་གི་མཁས་དབང་མང་པོས་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཞུས་སོང་། ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཁག་ཅིག་

གིས་གོང་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསུངས་སོང་། ད་ལྟའི་ཆར་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ཞིག་འགོ་བཞིན་ཡོད་པས། ཆབ་སིད་
ཚོགས་པ་ཁག་གི་འོས་བསྡུའི་འཆར་གཞིའི་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་དང་། བོད་དོན་ཐོག་ལ་གྦྲེང་སོང་
གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གི་སིད་བྱུས་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་བ་དྦྲེ་ཚོའི་ཐོག་
ལ་ང་ཚོས་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་རབས་དང་རིམ་པར་གསུངས་ཡོད་པ་རྦྲེད། ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོར་དུས་ཚོད་ད་
དུང་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་བསམ་བསད་ཀི་འདུག

རྒྱ་གར་མཁས་

དབང་ཁག་ཅིག་གིས་ཁྦྲེད་རང་ཚོས་འབྦྲེལ་བ་བྦྲེད་དུས ། འབྦྲེལ་བ་བྦྲེད་ཡུལ་ཚོགས་པ་གཅིག་གིས་ལ་འབྦྲེལ་བ་བས་
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བསད་ཀི་འདུག ཚོགས་པ་ཚང་མར་འབྦྲེལ་བ་བ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད། དམིགས་བསལ་ད་
ལྟའི་རྒྱ་གར་གི་ཆབ་སིད་གནས་བབ་ལ་ས་གནས་ཁག་གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ཁག་དབུས་ནང་དུ་སྦྲེབས་ཏྦྲེ་ཐུན་མོང་གི་

གཞུང་འཛིན་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་གཅིག་ལ་ས་གནས་དྦྲེ་དང་དྦྲེའི་ནང་དུ་འགོ་ཁྲིད་དྦྲེ་དང་དྦྲེ་སྟོབས་ཆྦྲེན་པོ་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོར་
འབྦྲེལ་བ་བྦྲེད་ཐུབ་པ་བྦྲེད་དགོས། ཐག་ཆོད་པོ་ཡོད་པ་རྦྲེད། ད་ལྟའི་ཆར་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་གི་ནང་རྒྱ་གར་གི་བོད་ལ་འཛིན་
པའི་སིད་བྱུས་དྦྲེ་གཅིག་ཡིན་ནའང་།

རྣམ་པ་ཚོས་གཟིགས་ཡོང་དུས་དྦྲེ་འད་དྦྲེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རྦྲེད་ ཅེ ས་ཞུ་ཡི་འདུག

གནད་དོན་གཅིག་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་ཡོད་མིན་ངས་མི་ཤྦྲེས། ཡིན་ནའང་ྦྲེ་བའི་ཆར་ཚགས་པར་ནང་དུ་དྦྲེ་ག་རང་
འཁོད་སོང་། མཁས་དབང་གཅིག་གིས་ཞུས་སོང་། བོད་པའི་གནས་ཚུལ་དྦྲེ་རྒྱ་གར་གིས་ལག་ཆ་ནང་བཞིན་བྦྲེད་སོད་

བས་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཅེས། བྦྲེད་ཀི་མི་འདུག་ཅྦྲེས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཞུས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། བོད་ཀི་གནས་ཚུལ་གྦྲེང་བའི་
རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ད་ལྟ་འབས་ལོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་དྦྲེ་སྦྲེལ་ཟིན་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བོད་ཀི་གནད་དོན་གྦྲེང་བའི་རྦྲེན་བས་
ནས་རྦྲེད་ཟྦྲེར་བ་སོགས་ཚགས་པར་ཁག་མང་པོའ ་ི ནང་བིས་བསད་ཀི་འདུག

དྦྲེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་གནད་དོན་དྦྲེ་རྒྱ་གར་

གཞུང་དང་རྒྱ་ནག་འབྦྲེལ་བ་བས་ ནས་གནད་དོན་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་ལ་བརི ས་དུས། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་བྦྲེད་སོད་བ་རྒྱུ་དྦྲེ་
གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཡིན་ས་རྦྲེད། གཙོ་ཆྦྲེ་ཤོས་གཅིག་ལ་ང་ཚོས་འབྦྲེལ་བ་བྦྲེད་དུས་མང་ཆྦྲེ་བ་ང་ཚོ་ཡོད་བསད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཁག་ལ་འབྦྲེལ་བ་བྦྲེད་ཀི་འདུག རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཁྦྲེད་རང་ཚོས་སྙོབས་མི་འདུག རྒྱལ་ཁབ་དྦྲེ་ཚོ་ཐག་ཆོད་པོ་རྦྲེད།
དྦྲེ་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཞུང་དྦྲེ་ཚོ་སྟོབས་ཆྦྲེན་པོ་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཐག་ཆོད་པོ་ཡོ ད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོར་ཁྦྲེད་རང་ཚོས་འབྦྲེལ་བ་

བྦྲེད་དགོས་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ཤིག་རྒྱ་ནག་ལ་རྦྲེ་མི་དགོས་མཁན། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་རང་དབང་ཡིན་
བསད་མཁན། འབྦྲེལ་བ་ཡང་མྦྲེད་མཁན་དྦྲེ་འད་འདུག དྦྲེ་ཚོར་ཡང་ཁྦྲེད་རང་ཚོ་འབྦྲེལ་བ་བྦྲེད་དགོས་ པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ཞུས་
བསད་མཁན་ཁག་ཅིག་འདུག

མཐའ་མ་དྦྲེ་ལ་བོད་རྒྱ་འབྦྲེལ་མོལ་མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་རྒྱུ་དྦྲེ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་རྦྲེད། ང་རང་ཚོ་མི་

སྦྲེར་གི་ངོས་ནས་རྦྲེད། ༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྦྲེས་བཀའ་སོབ་ཕྦྲེབས་པ་ནང་བཞིན་དྦྲེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་སིངས་ཆ་
ཇི་ལྟར་བསྐྲུན་དགོས་མིན། འབྦྲེལ་བ་གང་འད་བྦྲེད་དགོས་མིན་དྦྲེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་དྦྲེ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྦྲེན་པོ་
རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག མཐའ་དོན་དེར ། བཀའ་སི་གིས་བརྒྱུད་པའི་ཐོག་ནས་འབྦྲེལ་བ་བས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནམ་བརྒྱུད་

ལམ་གི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སྦྲེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཞུས་བསད་ཀི་ཡོད། འབྦྲེལ་བ་གང་ཡང་མྦྲེད་ནས་འབྦྲེལ་བ་གང་ཡང་མ་
བས་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་སྦྲེལ་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་རང་རང་བཤད་བསད་པ་ཡིན་ན། དྦྲེ་སྐད་ཆ་རང་ཆགས་འགོ་ཡི་

རྦྲེད། སོང་ཙང་འབད་བརོན་གང་ཐུབ་བས་པའི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སྦྲེལ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག
ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་གནང་།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་ལ་བགོ་གྦྲེང་འགོ་ ཡི་ ཡོད་པ་རྦྲེད། འདི་གཙོ་བོ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་
གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་རྦྲེད། སིར་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཞྦྲེས་ཡོངས་ཁབ་ལ་བཤད་པའི་སྐབས་རང་ལུས་མྦྲེར་

བསྦྲེགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི། བོད་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་གང་འཕད་པ་ཚང་མ་ཚུད་བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད། དཀའ་ངལ་མང་པོ་བོད་
ནང་རིམ་གིས་འཕད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ངས་ཞུ་རྒྱུའི་དོན་ཚན་གིས་ཡིན། དང་པོ། ༢༠༡༣ ལོའ ་ི ཟ་ ༩ པའི་ ནང་བྱུང་བའི་
ཁམས་འབི་རུ་ཁུལ་གི་གནས་ཚུལ་གཅིག་དང་། དྦྲེ་དང་འབྦྲེལ་ནས་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་སྐོར་གི་གནས་སྟངས་གིས་ཀི་

སྟྦྲེང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཟ་ ༩ པའི་ནང་འབི་རུ་ཁུལ་དུ་ིན་མོའ ་ི གུང་ལ་རྒྱ་མིས་སྐར་ལྔའི་རྒྱལ་དར་ཡར་བསྦྲེངས། མཚན་མོའི་
གུང་ལ་འབི་རུའི་མི་མང་གིས་མར་ཕབ་ཡོད། ཡར་བསྦྲེངས་པ་དྦྲེ་བཙན་འཛུལ་རྦྲེད། མར་ཕབ་པ་དྦྲེ་ངོ་རྒོལ་རྦྲེད། བཙན་
འཛུལ་དང་ངོ་རྒོལ་གིས་དྦྲེ་འབི་རུ་ཁུལ་དུ་ཤུགས་ཆྦྲེན་པོ་བྱུང་བ་རྦྲེད། རྒྱལ་དར་ཕབ་པ་ལ་བརྦྲེན་ནས་གཞུང་གིས་འབི་
རུའི་མི་མང་པོ་ཞིག་བཟུང་བ་རྦྲེད། བརྡུངས་པ་རྦྲེད། ཁ་ཤས་བརྡུངས་ནས་ལྷ་སའི་ཁུལ་དུ་ཡར་བོས་ནས་འབྦྲེལ་ཡོད་འབི་
རུའི་སྨན་པ་ཞིག་གི་འགམ་ལ་སྨན་བཅོས་བྦྲེད་པར་འགོ་སྐབས། རྒྱ་གཞུང་གིས་འབི་རུ་ནས་བོས་པའི་མི་ལ་སྨན་བཅོས་

བྦྲེད་ཆོག་གི་མྦྲེད་ཟྦྲེར་ནས། སྨན་པ་ལ་ཡང་དམ་དག་བས་པའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད། དྦྲེ་དང་མམ་དུ་མི་མང་ལ་རྒྱལ་དར་

བསྦྲེངས་འཛུགས་མ་བས་ན་དབར་རྩྭ་དགུན་འབུ་བརྐོ་བཅུག་གི་མིན་ཞྦྲེས་ལབ་པ་རྦྲེད། སོབ་གྲྭར་འགིམ་བཞིན་པའི་སོབ་

ཕྲུག་སྟོང་ཕག་མང་པོ་ལ་རྒྱལ་དར་མ་བསྦྲེངས་ན་སོབ་གྲྭར་འགོ་བཅུག་གི་མི ན་ཟྦྲེར་ནས་བཙན་བཀའ་བཏང་བ་རྦྲེད། འདི་
དུས་རབས་ི་ཤུ་ར་གཅིག་པ་འདིའི་ནང་བྱུང་བའི་བཙན་འཛུལ་རྦྲེད།

མཚན་མོ་མི་མང་གིས་རྒྱལ་དར་ཆུ འི ་ནང་དུ་

གཡུགས་པ་རྦྲེད། ངས་ལོ་རྒྱུས་ཁ་ཤས་མཐོང་སོང་། རྒྱལ་ཁབ་དྦྲེ་ཚོའི་མིང་འདི་ལ་འབོད་ཀི་མིན། མིང་འབོད་པའི་རྒྱུ་
མཚན་གང་ཡང་མི་འདུག སྔོན་མ་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྦྲེད་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་དར་

བསྦྲེངས་འཛུགས་བྦྲེད་དགོས་པའི་ལམ་ལུགས་དར་ འདུག ཡིན་ནའང་ིན་མོའ ་ི གུང་ཡར་བསྦྲེངས ། མཚན་མོ་རྒྱལ་དར་
མར་ཕབ་མཁན་མང་པོ་བྱུང་འདུག

བྱུང་བའི་སྐབས་ལ་བཙན་འཛུལ་བྦྲེད་མཁན་དྦྲེས་མི་མང་ལ་རྒྱལ་དར་བསྦྲེངས་

འཛུགས་ཁག་ཐྦྲེག་བྦྲེད་དགོས་ཟྦྲེར་ནས། རྒྱལ་དར་ལ་བལྟ་རོག་བྦྲེད་མཁན་མི་ལྔ་དྲུག་ཙམ་གི་ཚོགས་པ་གཙུག་ འདུག
ཚོགས་པ་ལ་ཡོད་པའི་མི་དྦྲེ་ཚོས་བཙན་འཛུལ་བའི་རྒྱལ་དར་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཡིན་ཞྦྲེས་ཁག་ཐྦྲེག་བྦྲེད་དགོས་ཀི་

ཡོད། དྦྲེ་དང་གཅིག་པ་གཅིག་རང་འབི་རུ་ལ་རྒྱ་མིའི་སྐར་ལྔའི་དར་དམར་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཡིན་ཟྦྲེར་བའི་ཚོགས་པ་
བཙུགས་ནས། མཚན་མོ་ བསྒུགས་ནས་རྒྱལ་དར་ཕབ་མཁན་སུ་རྦྲེད་བལྟས་ནས། རྒྱལ་དར་ཕབ་མཁན་རིས་སད་པ་ལ་

སོགས་པའི་གནས་ཚུལ་རབས་དང་རིམ་པ་བྱུང་བ་རྦྲེད། དྦྲེར་བརྦྲེན་ནས་འབི་རུ་ཁུལ་གི་དགོན་པ་གསུམ་སོ་བརྒྱབ ས་པ་

རྦྲེད། དྦྲེ་བཙན་འཛུལ་བ་དང་ངོ་རྒོལ་བའི་འཐབ་འཁྲུག་རྦྲེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་ནས་དྦྲེ་ལྟར་བས་པ་ཡིན་ན ། ང་
རང་སྦྲེར་གི་ངོས་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་ཡོད།

དྦྲེ་དང་འབྦྲེལ་ནས་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་གང་སར་གནས་ཚུལ་དྦྲེ་ཚོའི་

རིགས་བྱུང་བ་དག་ལ་ང་རང་སྦྲེར་གི་ངོས་ནས་ངོ་རྒོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གིས་པ་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་ཀི་གནས་ཚུལ་རྦྲེད། རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་ཀི་གནས་ཚུལ་རབས་དང་རིམ་

པ་མང་པོ་ཞུས་པ་རྦྲེད། ངས་འདིར་ཞིབ་ཕ་བ ས་ནས་མང་པོ་ཞུ་ ཡི་མིན། ཡིན་ནའང་དྦྲེང་སང་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་

༡༢༦ གནང་བ་དྦྲེར། ཧ་ལམ་གྲུབ་འབས་ལ་དཔྱད་གྦྲེང་བྦྲེད་ཀིན་པའི་བཟོ་འད་པོ་དང་། གྲུབ་འབས་ཐོན་དང་མ་ཐོན་ལ་བགོ་
གྦྲེང་ཡོང་བསད་པའི་བཟོ་འད་པོའ ་ི གནས་ཚུལ་ཐོན་བསད་ཀི་འདུག་ལ། གོ་རྒྱུ་དང་རིག་རྒྱུ་འདུག དྦྲེ་ལ་ང་རང་གིས་བསམ་
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ཚུལ་ཁ་ཤས་ཅིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། གཅིག་བས་ན་འདི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁབ་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐོག ས་སིད་པ་རྦྲེད།
གང་ཡིན་ཟྦྲེར་ན་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གཏོང་མཁན་ཁོང་ཚོའི་དགོས་འདུན་གང་ཡིན་པ་དྦྲེ། ཞལ་ཆྦྲེམས་ནང་བཞག་པ་དྦྲེ་
དག་དང་། མྦྲེར་བསྦྲེགས་ནས་ལུས་ལ་མྦྲེ་འབར་བཞིན་པའི་སྐབས་དགོས་འདུན་གི་སྐད་འབོད་དྦྲེ་དག་རང་ལུས་མྦྲེར་

བསྦྲེགས་གཏོང་མཁན་གི་དགོས་འདུན་ར་བ་འཛིན་ས་རྦྲེད་མ་གཏོགས། དྦྲེ་ལས་འཕོས་པའི་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་མང་པོ་
བྦྲེད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་སོང་ཙང་ད་ལྟ་དགོས་འདུན་ཁག་གྲུབ་ཡོད་ པ་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་
བདྦྲེན་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གཏོང་མཁན་རྣམས་ཀིས་ལུས་དང་ལོངས་སོད།

དུས་གསུམ་དགྦྲེ་

ཚོགས་དང་བཅས་པ་གཏོང་མཁན་དྦྲེ་ཚོས་གྲུབ་འབས་ཐོན་ཡོད་ པ་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད་ཅྦྲེས། དངོས་གནས་བས་ན་དཔྱད་པ་

བྦྲེད་པའི་དུས་ཚོད་མ་རྦྲེད་དྦྲེ། དྦྲེ་ལ་བརྦྲེན་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་བསམ་བོ་ཆིག་སིལ་ཡོང་རྒྱུ། དྦྲེ་ལ་བརྦྲེན་ནས་
བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་ཉུང་མཐའ་ལ་ཡང་རམ་པ་བཟའ་རྒྱུ། ཕྱུ་པ་གོན་རྒྱུ་དྦྲེ་ཚོ་ཡང་བྱུང་བ་རྦྲེད། དྦྲེ་ལ་བརྦྲེན་ནས་བོད་

ནས་འཚེ་མྦྲེད་དཔའ་བོའ ་ི མཐུན་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ། ཕན་ཚུན་འཁོན་འཁྲུག་བྱུང་བའི་སྐབས་ལ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་
བཟོད་སོམ་བྦྲེད་རྦྲེས་བ ས་པ། དམ་བཅའ་བཞག་པ་འདི་ཚོ་ད་ལྟའི་སྐབས་བོད་ནང་གི་ གང་ཐུབ་ཚོད་ཀི་གྲུབ་འབས་རྦྲེད།
རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོའི་ནང་ལའང་། བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་ལ་བརྦྲེན་ནས་ཚང་མ་རོག་
བསིལ་པོ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། བསམ་ཚུལ་བརྦྲེ་རྦྲེས་བ་རྒྱུ། རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་ཀི་གནས་ཚུལ་གོ་བའི་སྐབས་ལ་ངུ་བ་ལ་

སོགས་པ་ཡོང་བསད་པའང་། དྦྲེའི་སྦྲེམས་ཤུགས་དང་དྦྲེའི་ཆིག་ བསིལ་དྦྲེ་ང་རང་གི་ངོས་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་དང་དྲུག་བཅུ་ལ་

གནས་རྒྱུའི་ས་བོན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྦྲེད་ཀི་ཡོད། དྦྲེ་གྲུབ་འབས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྦྲེད་དགོས་ཀི་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་
གྲུབ་འབས་དངོས་དྦྲེ་ད་དུང་ཡང་ཐོན་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཐོན་པ་ལ་ལས་ས་པོ་ར་བ་ིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། རྒྱུ་མཚན་གང་
ཡིན་ཟྦྲེར་ན། ངས་སིར་བཏང་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་ལ་ལྟ་བའི་སྐབས། སྔོན་མ་འཛམ་བུ་གིང་ལ་བྱུང་བསད་པའི་རང་

ལུས་མྦྲེར་བསེགས་བརྒྱ་ཕག་མང་པོ་དང་བསྡུར་ནས་བལྟ་ཡི་ཡོད། དཔྦྲེར་ན། ངས་ཁ་ཤས་ཞུས་ཚར་བ་རྦྲེད། བསར་ལྡབ་
ཀིས་ཞུ་ཡི་མིན། དྲུག་ཅུ་རྦྲེ་གངས་ནང་ཡོ་ རོབ་དབུས་ཤར་གིས་ཀ་ལ་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གཏོང་མཁན་བརྒྱ་ཕག་
མང་པོ་བྱུང་བ་རྦྲེད། ༢༠༡༠།༢༠༡༡ ནང་དཀིལ་ཤར་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གཏོང་མཁན་ཕོན་ཆྦྲེན་པོ་

བྱུང་བ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་དཀིལ་ཤར་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གཏོང་བའི་སྐབས་ལ། རྒྱལ་ཁབ་དྦྲེ་ཚོ་ནི་

རང་བཙན་ཡོད་མཁན་རྦྲེད་འདུག རང་དབང་ཡོད་མཁན་རྦྲེད་འདུག སྐད་འབོད་ནི་ཁོ་ཚོས་བྦྲེད་ཆོག་གི་འདུག རོམ་ཡིག་
ནི་ཁོ་ཚོས་འབི་ཆོག་གི་འདུག དྲྭ་རྒྱ་ཁག་ཏུ་ལས་འགུལ་ནི་ཁོ་ཚོས་སྦྲེལ་ཆོག་གི་འདུག དེར་བརྦྲེན་ནས་གྲུབ་འབས་ཐོན་པ་
ལས་ས་པོ་ཡོད་ས་རྦྲེད། དྦྲེ་ཡང་དཀིལ་ཤར་གི་མི་ཞིག་གིས་དཀིལ་ཤར་དུ་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གཏོང་བའི་སྐབས་ལ་

ན་གཞོན་དྦྲེ་ཚོས་དྲྭ་ལམ་ཁག་ལ་རོམ་ཡིག་ཅིག་འབི་ཡོང་དུས། དཀིལ་ཤར་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ས་ཡོམ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་བརྒྱབ ས་པ་
དང་གཅིག་པ་གཅིག་རང་རྦྲེད་འདུག་ཅྦྲེས་བིས་འདུག ཡིན་ནའང་བོད་ནང་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་སྐོར་གི་རོམ་ཡིག་ཅིག་
བིས་དང་། ཉུང་མཐའ་ལ་ཡང་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་ཚིག་གཅིག་མ་འགིག་ན། རང་དང་ནང་མི་དང་བཅས་པ་བཙོན་ཁང་ནང་
དུ་འགོ་བའི་ྦྲེན་ཁ་ཡོད་པ་རྦྲེད། བོད་ནང་དྦྲེ་འདའི་རང་དབང་ར་བ་ིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། དཀིལ་ཤར་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
ལ་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་ལ་རྒྱབ་སོར་གི་ཆྦྲེད་དུ་ལས་འགུལ་འད་མི་འད་སྦྲེལ་གི་འདུག ཁ་ཤས་ཀིས་འཕྦྲེད་དར་སྟྦྲེང་ང་

ཆང་ས་བརྒྱབས་ནས་ི་མ་ི་ཤུ་མ་གཏོགས་འགོ་ཡི་མྦྲེད། སྦྲེས་དམན་ཐུག་ཏུ་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད། སྐུ་མཁྦྲེན། སིད་འཛིན་
མཆོག་དྦྲེ་ལོག་རོགས་གིས་ཟྦྲེར་རྒྱུ་ལྟ་བུ། འགའ་ཤས་ཀི་ང་སྐྲ་རིང་པོ་ཡིན། སྐྲ་བཏུབ་ཏུ་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད། སིད་འཛིན་
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མཆོག་ལོག་ཕྦྲེབས་རོགས་གིས་ཟྦྲེར་རྒྱུ་ལྟ་བུ། དྦྲེ་འདའི་འཕྦྲེད་དར་སྟྦྲེང་ཧ་ཅང་མང་པོ་བིས་པ་ཡོད་རྦྲེད། གལ་སིད་བོད་
ནང་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་ལ་རྒྱབ་སོར་བྦྲེད་མཁན་ཞིག་གིས་དྦྲེ་ལྟ་བུ་ཞིག་འབི་ཁུལ་གིས་དང་། དྦྲེ་མ་ཐག་གསོད་པའི་

ྦྲེན་ཁ་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོ་དང་བསྡུར་བ་ཡིན་ན་བོད་ཀི་གནས་ཚུལ་རྦད་དེ་ལོགས་ཀ་རྦྲེད། གཅིག་དྦྲེ་ཞུ་གི་ཡིན། དྦྲེ་བཞིན་

དྲུག་ཅུ་རྦྲེ་གངས་ནང་ཡོ་རོབ་ཁུལ་ལ་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་བཏང་བ་ལ་ཡང་གྲུབ་འབས་མགོགས་པོ་ཐོན་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད།
དྲུག་ཅུ་རྦྲེ་གངས་ནས་སྟོན་པའི་དགོས་འདུན་དྦྲེ་དག་དགུ་ཅུ་གོ་གངས། ལོ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཕིན་པའི་རྦྲེས་སུ་མ་གཏོགས་མ་

གྲུབ་པ་ཕལ་ཆྦྲེ་བ་རྦྲེད་འདུག ང་ཚོས་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་བཏང་ནས་ལོ་གཅིག་གིས་གསུམ་མ་གཏོགས་འགོ་ཡི་ཡོད་
པ་མ་རྦྲེད། དྦྲེའི་ནང་ལ་གྲུབ་འབས་ཚང་མ་ཐོན་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་འདོན་པ་དྦྲེ་ར་བ་ིད་ནས་ཡག་པོ་མི་འདུག དྦྲེ་འད་

བས་ན་ག་པར་གནོད་འགོ་ཡི་ཡོད། ག་པར་ཕན་འགོ་གི་ཡོད་ར་བ་ིད་ནས་ཤྦྲེས་རྒྱུ་མི་འདུག སོང་ཙང་། སི་ཚོགས་ནང་ལ་
བསམ་ཤྦྲེས་ནན་པོ་བྦྲེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དྦྲེ་མིན་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་ཀི་དོན་དག་མ་གྲུབ་པ་དྦྲེ། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ག ང་འད་ཞིག་རྦྲེད་འདུག རྒྱ་ནག་

གཞུང་ཚོང་ཧ་ཅང་ཆྦྲེན་པོ་ཡིན་པའི་སྐད་ཆ་འདུག ཡག་པོ་མི་ཤྦྲེས། དྦྲེ་རིང་ཞོགས་པར་གསུང་བཤད་གནང་དུས། འཛམ་
གིང་སྟྦྲེང་གི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་མཐའ་ལ་རྒྱུག ས་བསད་པའི་བཟོ་འད་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། གཅིག་
བས་ན་ཕལ་ཆྦྲེར་ཡིན་པ་འད། དྦྲེ་འད་ཡིན་པ་ཡིན་ན་འཛམ་བུ་གིང་གིས་སོ་སོའ ་ི ཁྦྲེ་ཕན་ལ་བལྟས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་མ་

གཏོགས། བོད་ལ་ཕལ་ཆྦྲེར་བལྟ་ཡི་མྦྲེད་པ་འད། དྦྲེ་འད་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་གཅིག་རྦྲེད། དྦྲེ་ནས་དཀིལ་ཤར་
གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་གི་གནས་ཚུལ་དཔྦྲེར་ན་ད་ལྟའི་སྐབས་ཀི་ Syria འད་པོ། མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་གཙོ་བོར་བས་པའི་དོ་སྣང་བྦྲེད་མཁན། བརན་འཕིན་ཁག་དཔྦྲེ་མང་པོ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག བོད་ནང་ནས་ར་བ་ིད་ནས་

མཐོང་ཐུབ་རྒྱུ་མི་འདུག དྦྲེ་དཀའ་ངལ་རྦྲེད་འདུག དྦྲེ་ནས་རྒྱ་ནག་དབང་ཆ་གཅིག་སྡུད་རིང་ལུགས་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་ཞིག་ལ་ང་
ཚོ་བོད་པས་ཁ་གཏ ད་གཅོག་དགོས་དུས་དཔྦྲེ་མི་སིད་པའི་དཀའ་ངལ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་གྲུབ་འབས་སྐོར་ལ་དཔྱད་

གྦྲེང་བྦྲེད་རྒྱུ་དང་། གང་བྱུང་མང་བྱུང་གསུང་རྒྱུ་དྦྲེ་ཏག་ཏག་རང་ལ་བསད་ས་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་གི་སྐོར་ལ་
གཅིག་ཡིན།

དྦྲེ་ནས་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་གི་ཐོག་ལ་གཟིགས་དགོས་རྒྱུ་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ངས་རག་ ཏུ་བསམ་བསད་ཀི་

ཡོད། དྦྲེ་གང་ཡིན་ཟྦྲེར་ན། གཞུང་འབྦྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་མཁན་ཚོ་ནས། རང་ལུས་མྦྲེར་
སྦྲེག་གི་སྐོར་ལ་འགྦྲེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན། རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་ལ་ངོས་འཛིན་བྦྲེད་སྟངས། རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་ལ་འགྦྲེལ་

བརོད་བྦྲེད་མཁན་སོགས་དྦྲེ་འད་ས་ཚོགས་ཡོང་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། གལ་ཆྦྲེ་ཤོས་དྦྲེ་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་གི་ལས་འགུལ་
སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་པའི་སྐབས་སུ། རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་གི་ཞལ་ཆྦྲེམས་ཁག་དྦྲེ་སོ་སོའ ་ི ལངས་ཕོགས་སུ་ར་བ་ིད་ནས་

བསྒྱུར་རྒྱུ་མི་འདུག ངའི་ལངས་ཕོགས་འདི་ཡིན་དང་དྦྲེ་ཡིན་ཟྦྲེར་ནས་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་གི་ཞལ་ཆྦྲེམས་ཚང་མར་འགྦྲེལ་
བཤད་འད་མི་འད་བརྒྱབ ས་ནས་སོ་སོའ ་ི ལངས་ཕོགས་ལ་ར་བ་ིད་ནས་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡོད་ པ་མ་རྦྲེད། གང་ཡོད་པ་དྦྲེ་རང་
འཇགས་འཇོག་དགོས་ཀི་འདུག དྦྲེ་གཅིག་ཡིན།

གིས་པ་དྦྲེ། རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་གི་ཞལ་ཆྦྲེམས་དྦྲེ་ཚོ་བོད་ཡིག་ནང་དུ་ཡོད་པ་དྦྲེ་ཚོ་རྨང་གཞི་བྦྲེད་དགོས་ཀི་

འདུག་མ་གཏོགས། དང་པོ་བོད་ཡིག་ནང་ནས་ཨིན་ཇིར་བསྒྱུར་ཏྦྲེ། རྦྲེས་མ་ཚད་འཛིན་བྦྲེད་ས་ཨིན་ཇི་བས་ནས་ཨིན་ཇི འི་
ནང་ནས་ཚུར་བསྒྱུར་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མི་འདུག དྦྲེ་འད་སྒྱུར་མཁན་འདུག དང་པོ་བོད་ཡིག་གི་ནང་ནས་གང་ཡོད་པ་དྦྲེ་
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རང་འཇགས་བཞག་སྟྦྲེ་རྦྲེས་མར་ཨིན་ཇིའི་ནང་དུ་བསྒྱུར་ནའང་རུང་། རྒྱ་ཡིག་ནང་དུ་བསྒྱུར་ན འང་རུང་ཚད་འཛིན་བྦྲེད་ས་
དྦྲེ་བོད་ཡིག་རང་གི་སང་ལ་འཇོག་དགོས་ཀི་འདུག

མཐའ་མ་དྦྲེ་ལ། བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་གི་གནས་ཚུལ་ད་ལྟའི་སྐབས་ལ་དྦྲེ་འད་བྱུང་བ་རྦྲེད། མ་འོངས་པ་

ལ་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་མ་ཡིན་པའི་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཡོང་སིད་ཀི་རྦྲེད། སྔོན་མ་བྱུང་མ་མྱོང་པའི་གསར་པ་དྦྲེ་འད། ང་
ཚོའི་བོར་མ་འཆར་བ་དྦྲེ་འད་ཡོང་སིད་ཀི་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་དྦྲེ་ཚོ་འགྦྲེལ་བཤད་རྒྱག་པའི་སྐབས་ལ་ཚང་མ་ནང་ཆོས་ལ་

སར་གང་ཐུབ་ར་བ་ིད་ནས་བྦྲེད་རྒྱུ་མི་འདུག དྦྲེ་ནང་ཆོས་དང་མཐུན་གི་མི་འདུག འདི་ཡང་ནང་ཆོས་དང་མཐུན་གི་མི་
འདུག་ཟྦྲེར་ནས་ནང་ཆོས་དང་སར་གང་ཐུབ་བྦྲེད་རྒྱུ་མི་འདུག དྦྲེ་འགྦྲེལ་བཤད་རྒྱག་པའི་སྐབས་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་ར་

དོན་འཐབ་རོད་དང་། ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དྦྲེའི་འགྦྲེལ་བཤད་ཀང་ར་དོན་འཐབ་རོད་དང་།
ཆབ་སིད་དང་སར་དགོས་ཀི་འདུག་མ་གཏོགས། ཚང་མ་ནང་ཆོས་དང་སར་གང་ཐུབ་བྦྲེད་རྒྱུ་མི་འདུག་ཟྦྲེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།

སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྦྲེ་རིང་འདིར་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་ཡིན་དུས། ཡར་ལངས་ནས་ཚིག་གཅིག་གིས་ཤིག་ཞུས་
ན་བསམས་སོང་། ད་ལྟའི་གཞུང་འབྦྲེལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་

པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་གསལ་བ་ནང་བཞིན་དུས་ཀི་དགོས་མཁོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེའི་རྣམ་པ་ག་རྦྲེ་
བསྟན་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན། ང་ཚོ་བོད་ཕི་ནང་གིས་ལ་གནས་པའི་བོད་མི་ཚང་མའི་འཐབ་རོད་དྦྲེ་གཅིག་ གྱུར་ཡིན་པའི་
མཚོན་རགས་ཤིག་ཆགས་བཞིན་ཡོད་ པ་རྦྲེད། མྦྲེ་ གཏོང ་ས་ལ་ས་འཚིག ས་ཅྦྲེས་ལབ་པ་ནང་བཞིན། བོད་ནང་ལ་བྱུང་
བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་དྦྲེ་ཚོ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་མི་ཚོའི་སྙིང་ལ་ཟུག་གི་ཡོད་པའི་མཚོན་རགས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཀི་

ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་དུས་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཀི་འདུག་སྙམ། གནས་སྟངས་དྦྲེ་ཛ་དག་ཆེན་པོ་ཞིག་རྦྲེད་བསད་

ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཛ་དག་དྦྲེའང་དངོས་གནས་དང་གནས་ཛ་དག་ཏུ་དག་ཏུ་འགོ་ ཡི་ཡོད་པ་རྦྲེད་མ་གཏོགས། ཕོགས་ཡོངས་
ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས་བཟང་དུ་འགོ་གི་འདུག་བསམ་པ་འད་ཞིག་མི་འདུག

རྒྱལ་སིའི་སྟྦྲེང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་སྟོབས་ཤུགས་དྦྲེ་གང་འད་ཞིག་ལ་བསྦྲེབས་བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད། ང་ཚོས་དྦྲེར་གདོང་

ལྦྲེན་བྦྲེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ང་ཚོས་གདོང་ལྦྲེན་བྦྲེད་སྟངས་དྦྲེ་གང་འད་བྦྲེད་ཀི་ཡིན་ནམ། བོད་དོན་འཐབ་རོད་དྦྲེ་བོད་
མི་རང་གིས་བྦྲེད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་གཞན་ཞིག་ལ་སབས་བཅོལ་ནས་ཁོང་

ཚོས་ང་ཚོའི་ཚབ་བས་ནས་ང་ཚོས་ཚུར་ཕོགས་དྦྲེ་ནས་ལྟད་མོ་བལྟས་བསད་པའི་བཟོ་འད་ཞིག་བས་ན་ར་ བ་ནས་ཡོང་རྒྱུ་
ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། ད་ལྟའི་བར་དུ་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པའི་རིང་དུ་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྦྲེས་ིན་མཚན་ལྟོས་མྦྲེད་ལ་སྐུ་ལས་

བསོན་ནས། དུས་ད་ལྟའི་བར་དུ་གང་ཡང་མྦྲེད་ས་ཞིག་ནས་བོད་པའི་གནས་ཚུལ་དྦྲེ་འཛམ་གིང་གི་ཆབ་སིད་སིང ས་ཆའི་
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སང་ལ་གནད་འགག་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་བརི་རྒྱུ་ཞིག་ལ་བསྦྲེབས་ཐུབ་པ་གནང་ཡོད་པ་རྦྲེད། དུས་དྦྲེང་སང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་
ན། རྒྱ་ནག་དང་འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་ག་རྦྲེའི་བར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡིན་ན། བོད་དོན་གནས་ཚུལ་སྐད་ཆ་དྦྲེ་གྦྲེང་སོང་

བྦྲེད་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། བོད་ཀི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་འད་ཞིག་ཡོད་ནའང་རྒྱ་ནག་གི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་ ཧ་ཅང་
གི་སྟོབས་ཆྦྲེ་རུ་ཞིག་ཕིན་ཡོད་པ་རྦྲེད་ལ། ང་ཚོ་བོད་པའི་གནས་སྟངས་དྦྲེའང་ཚད་མཐོ་རུ་ཞིག་ཕིན་ཡོད་པ་དྦྲེ་ཡང་རོགས་

ཐུབ་པ་གནང་དགོས། ྦྲེ་བའི་ཆ་ལ་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྦྲེ་ཨོ་བྷ་མ་དང་མཇལ་འཕད་བྱུང་ བ་རྦྲེད། དྦྲེའི་སྐབས་ལ་ཆ་
བཞག་པ་ཡིན་ན། སྔོན་མའི་ཨ་མི་རི་ཀས་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་དང་མི་འད་བ། དྦྲེ་ལས་ཀང་ཚད་མཐོ་རུ་ཕིན་བསད་པ་དྦྲེ་
གསལ་པོ་རྦྲེད། དྦྲེའི་ནང་ལོགས་ལ་ག་རྦྲེ་བཤད་ཡོད་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན། དཔྦྲེར་ན། ཨ་རིའི་ཕོ་བང་དཀར་པོའ ་ི མགིན་ཚབ་པས།

༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྦྲེ་དང་། ཨོ་བྷ་མ་གིས་ཀའི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ཨ་རི་གིས་ཀི་འབྦྲེལ་བ་དྦྲེ་དམ་ཟབ་ཏུ་ གཏོང་
རྒྱུ་ལ་ཁོང་གིས་ཀས་མོས་མཐུན་གནང་གི་འདུག་ཟྦྲེར་ནས་བཀའ་མོལ་ཞིག་ཡོད་ པ་རྦྲེད། དྦྲེའི་སང་ནས་ཁོང་ཚོས་
༸སབས་མགོན་པོ་ཆྦྲེ་ལ་མཐོང་བཞག་སྟངས་ཤིག་རོགས་ཐུབ་ཀི་རྦྲེད།

དྦྲེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཀི་འོག་ལ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡིན་ཟྦྲེར་ན།

ང་རང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་

རྒྱལ་སིའི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་གནས་བབ་དྦྲེ་མཐོ་རུ་འགོ་ ཡི ་ཡོད་པ་རྦྲེད། ད་ལྟ་ཨ་རི་ལ་རྒྱ་མིས་སོན་བརོད་བྦྲེད་པ་དང་།

འཛམ་གིང་གི་འགོ་ཁྲིད་སུ་ཞིག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ་ཡིན་ནའང་སོན་བརོད་བྦྲེད་རྒྱུ་དྦྲེ་རྒྱ་མིའི་ལས་འགན་གི་ངོ་བོ་ལྟྦྲེ་
བ་ཞིག་ལ་བརིས་ཏྦྲེ། གལ་ཏྦྲེ་སོན་བརོད་མ་བས་པ་ཡིན་ན ། ཁོ་ཚོའི་དོན་དག་ཅིག་མ་གྲུབ་ པ་ལྟ་བུ་བས་ཏྦྲེ། སོན་བརོད་
བྦྲེད་སོ ད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། སྔོན་ཆད་དབིན་ ཇི འི་སིད་བོན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྦྲེ་དང་མཇལ་འཕད་བས་པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་བའི་

གནས་སྟངས་ཤིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཡོང་གི་ཡོད་དུས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས། རྒྱལ་
སིའི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་ལ་དཔྱད་པ་བས་ནས། ང་ཚོ་གང་དུ་སྦྲེབ ས་འདུག གནས་སྟངས་དྦྲེ་ལ་གཞིགས་པའི་ང་ཚོ འི་ངོས་
ནས་ལངས་ཕོགས་གང་འཛིན་དགོས་ཀི་འདུག ལངས་ཕོགས་དྦྲེ་གཞིར་བཟུང་གིས་ང་རང་ཚོའི་ཕི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁག་

ལ་བཀའ་མངགས་གནང་ནས་ཤུགས་སོན་བརྒྱབ་ས་འདི་འད་ཞིག་གི་ཐོག་ བསིལ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་བང་ཞིག་སིག་གི་
ཡོད་པ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག ང་རང་གི་བསམ་པར་ང་རང་ཚོའི་ལས་འགུལ་དྦྲེ་འདའི་ཐོག་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེ་
བ་ཆགས་ཀི་མིན་ནམ་དན་གི་འདུག

དྦྲེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་ནང་ཆ་བཞག་ནའང་འགྱུར་བ་མང་པོ་ཞིག་འགོ་ཡི་ཡོད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཁག་ཅིག་

གིས་གསུངས་སོང་། ཁ་ཤས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབོར་གི་གཞི་ར་བརན་པོ་མྦྲེད་པར་བརྦྲེན། ད་ལྟ་ཡར་རྒྱས་ཀི་རྣམ་པ་
ཆྦྲེན་པོ་ཡོད་ཀང་ིན་གཅིག་སྦོ་ལུག ས་ཀི་རྦྲེད་ཟྦྲེར་བ། ཁ་ཤས་ཀིས་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་གུ་ཡངས་ ཏུ་འགོ་ཡི་
རྦྲེད་ཟྦྲེར་བ། ཁ་ཤས་ཀིས་མ་རྦྲེད། དམ་དུ་འགོ་ཡི་རྦྲེད་ཟྦྲེར་བ་སོགས་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། གནས་ཚུལ་འདི་
ཚོའི་ཐོག་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་དཔྱད་པ་ཞིག་གནང་ནས་དངོས་གནས་རྒྱ་ནག་དྦྲེ་གང་འད་ཞིག་ཆགས་མིན་ཐོག་དགོངས་
པ་ཞིག་བཞྦྲེས་ན། ང་ཚོས་ཏན་ཏན་གདོང་ལྦྲེན་བ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཞིག་གཏིང་དགོས།

དྦྲེ་བཞིན་ཁ་སང་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གི་སིད་སོང་མཆོག་གི་གསུང་བཤད་ནང་གསལ་བ་བཞིན། བོད་མིའི་

སི་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་འགྱུར་ལྡོག་མང་པོ་ཞིག་འགོ་ཡི་ཡོད་པར་བརྦྲེན། རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་གནས་

སྟངས་དྦྲེ་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་རྦྲེད། འགྱུར་ལྡོག་དྦྲེ་འད་ཞིག་མི་འགོ་བར་ང་ཚོས་སོབ་ཐུབ་བམ། ཐུབ་ཀི་མྦྲེད་ན། ང་
ཚོའི་བཙན་བོལ་སིག་འཛུགས་ཀི་གཞི་བརྦྲེན་ས་དྦྲེ་རྒྱ་གར་ནང་མ་གཏོགས་འཛམ་བུ་གིང་གཞན་པར་ངའི་བསམ་པར་ཁག་
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པོ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག དྦྲེར་བརྦྲེན་སིག་འཛུགས་ས་བརན་ཡོང་ཆྦྲེད། ང་ཚོས་ཤུགས་སོན་ཡག་པོ་ཞིག་རྒྱ ག་མ་ཐུབ་ན།
ནམ་ཞིག་དངོས་གནས་དང་གནས་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྦྲེས་སྐུ་ལས་བསོན་པའི་ད་ལྟ

འི ་གནས་

སྟངས་འདི་འདར་སྦྲེབས་པ་དྦྲེ་སྦོ་མི་ལུགས་པའི་ངྦྲེས་པ་གང་ཡང་མྦྲེད། ང་རང་ཡིན་ན་དྦྲེ་འདའི་ཐོག་ལ་སྦྲེམས་འཚབ་ཡོང་

གི་འདུག གཅིག་བས་ན་ང་རང་ལ་རི་བོང་གནམ་རིབ་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་སིད། འདི་ཚོའི་ཐད་ང་ཚོ་ཚང་མས་དགོངས་པ་
བཞྦྲེས་དགོས་པ་འདུག འདི་ཚོ་དང་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དབར་འབྦྲེལ་བ་ཤུགས་ཆྦྲེན་པོ་ཡོད་པ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག
གང་ཡིན་ཞྦྲེ་ན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྦྲེས་རག་ཏུ་བཀའ་གནང་བ་ལྟར།

བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་རྦྲེ་བའི་མིག་འབུར་དྦྲེ་

༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྦྲེས་དབུ་ཁྲིད་པའི་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོར་ གཏོད ་ནས་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ང་ཚོའི་གནས་

སྟངས་དྦྲེ་ས་བརན་ཡག་པོ་ཞིག་ གི་ཐོག་གནས་མ་ཐུབ་ན། ཁོ་ཚོའི་སྦྲེམས་ཤུགས་དྦྲེ་གང་འད་ཞིག་ལ་འགྱུར་གི་རྦྲེད། དྦྲེ་
བཞིན་སྐུ་ལུས་མྦྲེ་མཆོད་ཕུལ་མཁན་དྦྲེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་རྦྲེད། ཁ་སང་སྔོན་མ་ང་ཚོས་སྐུ་ལུས་

མྦྲེར་མཆོད་ཕུལ་བ་དྦྲེ་གངས་ཀ་མ་ཆགས་པ་བྦྲེད་རོགས་ཞྦྲེས་གསུངས་ཡོད། སྐུ་ལུས་མྦྲེར་མཆོད་ཕུལ་མཁན་དྦྲེ་ཚོའི་ལྷག་
བསམ་དང་། སྙིང་སྟོབས། སྦྲེམས་ཤུགས་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས་རྦྲེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་རྦྲེད། སོ་སོ་རང་ིད་ལ་ཆ་
བཞག་ན། ཁོང་ཚོའི་བས་རྦྲེས་བསམ་བོར་འཁོར་བ་དང་མིག་ནས་མིག་ཆུ་འཁོར་ཞིང་སྦྲེམས་གཏིང་ནས་སྦྲེམས་པ་སོ་

ནས་ང་ཡང་གཅིག་བ་རྒྱུ་བྱུང་ན་སྦྲེམས། འོན་ཀང་བསམ་པ་ཙམ་རྦྲེད་མ་གཏོགས། དོན་དངོས་ཐོག་སོ་སོའ ་ི ལུས་ལ་མྦྲེ་
སྟག་ཅིག་ཤོར་བའི་སྐབས་སུ་གང་འད་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག ཁོང་ཚོའི་དགོངས་པའི་ཐད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཁག་

ཅིག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར། དྦྲེ་ག་རང་ལ་བཞག་དགོས་ཀི་རྦྲེད་མ་གཏོགས། དྦྲེ་ལ་སོ་སོའ ་ི འདོད་ཕོགས་སུ་ལུང་ དངས་
ནས་བཤད། ཁོང་ཚོའི་ཞི་འཁོམ་ལ་བཤད་པ་རྒྱག་རྒྱུ་དྦྲེ་འད་ར་བ་རང་ནས་འགིག་གི་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། ད་ལྟ་དྦྲེ་འད་ཡོང་གི་

ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེར་དགོངས་པ་བཞྦྲེས་དགོས་པ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག་ལ། སོ་སོ་རང་ིད་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་
དངོས་གནས་དང་གནས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་བསམ་བཞིན་ཡོད། སྙིང་སྟོབས་དང་ལྷག་བསམ། སྦྲེམས་ཤུགས་དྦྲེ་ག་ཙམ་

ཞིག་ཡོད་དུས། དྦྲེ་ཚོ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་ཀི་བཞུགས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་བ་བ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་བསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་རྦྲེད་བསམ་པ་ཞིག་ག་

དུས་ཡིན་ནའང་དན་གི་ཡོད། ང་ཚོགས་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་ཐྦྲེངས་དང་པོ་སྦྲེབས་པའི་སྐབས་སུ་སྐད་ཆ་ཐོག་མ་བཤད་སྐབས་
ཀང་འདི་འད་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན། དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་དངོས་གནས་དང་གནས་སྐུ་ལུས་མྦྲེ་མཆོད་ལ་ཕུལ་སྦྲེམས་འཆང་མཁན་

དྦྲེ་འད་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྦྲེ་ཚོ་ལ་སྐུ་ལུས་མྦྲེ་མཆོད་ལ་མ་ཕུལ་རོགས་གནང་། དྦྲེ་ལས་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་གནང་ནས་བོད་
བསྟན་པ་ཆབ་སིད་འཇིག་ལ་ྦྲེ་བའི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐུག་བསད་ཡོད་དུས། སྐུ་འཚོ་བཞུགས་གནང་ནས་བོད་བསྟན་པ་
ཆབ་སིད་དང་། མི་རིགས། བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་རྦྲེད། གོང་དུ་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྦྲེས་བོད་ཀི་ཆོས་དྦྲེ། དྦྲེ་ག་ཙམ་ཞིག་
གི་ཆོས་ཤིག་མ་ཡིན་པ་གསུང་གི་དོད་ད་ལྟ་ཡལ་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་ངས་ལུང་དངས་པའི་ཐོག་ནས་སྦྲེམས་ཚོར་ཆྦྲེན་པོའ ་ི

ངང་ང་ཚོ་དྦྲེ་འད་ཞིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ནུས་པ་དྦྲེ་ཆྦྲེ་བ་ཆགས་ཀི་འདུག གང་ཡིན་ཟྦྲེར་ན། རྒྱ་མིའི་ངོས་ནས་བོད་མི་
ཚོ་ལ་བོད་ཡིག་བསབ་པའི་ཐོབ་ཐང་མི་སད་པའི་བཟོ་འད་ པོ་དང་། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གི་ནང་ལོགས་ལ་ཆོས་བྦྲེད་པའི་ཐོབ་

ཐང་མྦྲེད་བསད་པ། ཆོས་བྱེད་སའི་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་དྦྲེ་ཚོའི་ཚབ་ལ་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་
བཀོད་སིག་བས་བཞག་པའི་ཡིག་ཆ་དྦྲེ་ཚོ་སོབ་ཁྲིད་བྦྲེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་འད་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་

པ་རྦྲེད།

གང་ལྟར་ང་ཚོ་བར་སང་ལ་ལྡིང་བསད་པའི་བཟོ་འད་པོ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། རྐང་པ་ས་ལ་བཙུགས་ནས་ནུས་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་
བསིལ་ནས་ཤུགས་བསོན་རྒྱུ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད།
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བོད་ཀི་དཀའ་རོག་དྦྲེ་གིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་ལ་བརྦྲེན་ནས་སྦྲེལ་ཐུབ་པ་ལ་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྦྲེས་ལམ་
སྟོན་གནང་། གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་བཞག་པ་དྦྲེ་ལ་ང་རང་གིས་སྦྲེམས་གཏིང་ནས་ཡིད་ཆྦྲེས་ཡོད་པ་དང་ ། དྦྲེའི་

ནུས་འབས་ཞིག་གང་འད་བས་ནས་བཏོན་ཐུབ་ཡོང་བ་རག་ཏུ་དན་གི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་བོད་མི་ཚང་མས་རིག་པ་རྦྲེ་གཅིག་ཏུ་
བསིམས་ནས། དབིན་ཇིའི་གཏམ་དཔྦྲེ་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན། སོ་ང་ཚང་མ་སྦྲེ་པོ་གཅིག་གི་ནང་ལ་བླུག ས་བཞག་པ་ཡིན་ན་

སོན་གང་ཨྦྲེ་ཡོད། ཏོག་ཙམ་ཆག་པ་ཡིན་ནའང་ཆག དྦྲེ་ལ་ཧ་ལས་རྒྱུ་ཟྦྲེར་ན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། གང་ཡིན་ཟྦྲེར་ན། ང་
ཚོ་ལ་ཤོར་འགོ་རྒྱུ་ཟྦྲེར་ན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། ང་ཚོས་མི་རིགས་ཆགས་འཇིག་རོད་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ལ་སྦྲེབ ས་
བསད་ཡོད ་དུས་ཁོད་དང་ང་ཟྦྲེར་བའི་དུས་ཚོད་མ་རྦྲེད།

ད་ལྟ་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་བསད་པ་དང།

འཛམ་བུ་གིང་གིས་རྒྱབ་སོར་ཡོད་བསད་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤུགས་
རིག་སིམ་པ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་ནུས་པ་ཐོན་ཐུབ་ཀི་རྦྲེད་སྙམ། དྦྲེ་མིན་མི་རྦྲེ་རྦྲེས་དར་ཆ་རྦྲེ་རྦྲེ་ཁུར་ནས་རྒྱུགས་བསད་པ་ཡིན་
ན། འཛམ་བུ་གིང་གི་མི་དྦྲེ་ཚོས་ཡིན་ནའང་བོད་པ་དྦྲེ་ཚོས་ག་རྦྲེ་ཟྦྲེར་བསད་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ཁོས་ནི་འདི་དགོས་ཡོད་ཟྦྲེར་
གི་འདུག ཕ་གི་འདི་དགོས་ཡོད་ཟྦྲེར་གི་འདུག་ཟྦྲེར་བའི་བཟོ་འད་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ནུས་པ་དྦྲེ་ཆུང་དུ་འགོ་བ་

དང་། རྒྱབ་སོར་དྦྲེ་ཆུང་དུ་འགོ་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་མྦྲེད་ དམ་སྙམ་པ་ཞིག་དན་བསད་ཀི་འདུག དྦྲེ་བཞིན་གི་བོད་དོན་རྒྱབ་
སོར་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོའི་ནུས་ཤུགས་དྦྲེའང་གཅིག་ཏུ་སིལ་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱུ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་

འདུག་སྙམ། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དྦྲེའང་བར་ལམ་ཞིག་ནས་འགྱུར་བ་མང་

པོ་ཞིག་ཕིན་ཡོད་པ་རྦྲེད་དྦྲེ། དྦྲེ་ཚོའི་རྒྱབ་སོར་དྦྲེའང་སོ་སོའ ་ི འདོད་ཕོགས་གང་ཡིན་ པ་ལྟ་བུ་ཞིག་མ་གཏོགས། ཚང་མ་
གཅིག་ཏུ་བསིལ་ནས་བོད་མིའི་ང་ཚོའི་དགོས་འདུན་འདི་རྦྲེད་ཟྦྲེར་བ་སོགས་ཀི་ཐད་ལ་གནས་སྟངས་ཞན་དགས་པའི་བཟོ་

འད་ཞིག་ང་རང་གིས་མཐོང་གི་འདུག ང་རང་གིས་མ་ཤྦྲེས་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་མིན་ནི་མི་ཤྦྲེས། དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་སྙིང་པོ་དྦྲེ་ང་
ཚོ་ཚང་མས་ཕི་དང་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ བ་ཚོ་དང་། བོད་མི་ཚང་མའི་ནུས་ཤུགས་དྦྲེ་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་ཏྦྲེ། ༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆྦྲེན་པོ་མཆོག་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་ཡོད་པའི་དུས་འདིར་བོད་དོན་དྦྲེ་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་དང་དཀའ་རོག་སྦྲེལ་བ་ལ་འབད་བརོན་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམས་སོང་། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་བར་དུ་བགོ་གྦྲེང་བྱུང་བཞག་པའི་ནང་དོན་ལ། སི་འཐུས་གཅིག་གིས་རང་སོག་གཅྦྲེས་འཛིན་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་འདིའི་ནང་ལ་
འཁོད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྦྲེས་གསུངས་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་འགོད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཡིག་ཆ་ངོ་མ་དྦྲེ་ཚོགས་དྲུང་ལས་

ཁུངས་ལ་ཡོད་ཡོད་པ་རྦྲེད། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ག་ པར་འཇུག་དགོས་ཀི་འདུག་ན་དྦྲེ་བཟོ ས་ནས་
བསམ་ཕྦྲེབས་རོགས་གནང་། སི་འཐུས་གཅིག་གིས་ད་གིན་དགོངས་ཚུལ་བཏོན་པ་ནང་བཞིན་བས་ནས་ད་ལྟའི་གོས་ཆོད་

གོས་འཆར་འདི། མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ཕི་དིལ་ལས་ཁུང ས་ཀི ་ངོས་
ནས་འདི་དབིན་ཇིའི་ནང་ལ་ཡིག་བསྒྱུར་བས་ནས། གང་ལྟར་གོས་ཆོད་དྦྲེ་གཏན་འབྦྲེབས་བྦྲེད་རྒྱུ་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་ད་

ལྟ་ནས་ཡིག་བསྒྱུར་བྦྲེད་རྒྱུ་དྦྲེ་འགོ་འཛུགས་ནས་བཟོ་བཅོས་གང་བས་པ་དྦྲེ། དྦྲེ་གཞི་བཟུང་གིས་འགྱུར་བ་ག ཏོང་ཆོག་གི་
རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིག་བསྒྱུར་བས་ནས་མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཕར་གོས་ཆོད་བཞག་ཚར་བ་དང་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་ཕར་
ཕུལ་ཐུབ་པར་འགོ་འཛུགས་གནང་རོགས་གནང་ཞྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཡང་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་གི་

གངས་ཀའི་ཐོག་ལ་ ༡༢༦ དང་ ༡༢༧ དང་འབྦྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་གཅིག་གསུངས་པ་རྦྲེད། དྦྲེའང་སྦྲེ་དགུ་མདོའ ་ི གནས་ཚུལ་
དང་འབྦྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་རྦྲེད། གཞུང་འབྦྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཚོས་གང་ལ་གཞི་བཞག་དགོས་ཀི་ཡོད་

མྦྲེད་དྦྲེ་གཞུང་འབྦྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཚོ་སོ་སོས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཞིག་རྦྲེད། ད་བར་དུ་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་གི་གནད་
དོན་དང་འབྦྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་།

བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བར་ལ་གངས་ཀ་དྦྲེའི་

ཐོག་ལ་དོ་ནན་པོ་ཞིག་བས་ནས། གནད་དོན་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཞིབ་ཚགས་པོ་ཞིག་བལྟས་ནས། ཡར་བཅུག་དགོས་
འདུག་གམ་མི་འདུག རྒྱུ་དང་རྦྲེན་ག་རྦྲེ་རྦྲེད་འདུག དྦྲེ་ཚོ་ཚང་མ་བལྟས་ནས་གངས་ཀ་གཏན་འབྦྲེབ ས་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད།

གནས་ཚུལ་ལྷག་པ་དྦྲེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་དུས་བཀག་ནང་ཚོད་ལ་གནས་ཚུལ་གསར་པ་དྦྲེ་འད་རག་གི་འདུག་གམ་མི་འདུག དྦྲེ་

ཚོ་ཚང་མར་དཔྱད་པ་བས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་གངས་ཀ་བཏོན་བསད་པ་དྦྲེ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་། འཛིན་
སོང་བཀའ་ཤག་གིས་ཀའི་ཐོག་ནས་གོ་བསྡུར་རབས་དང་རིམ་པ་མང་པོ་བས་ནས་གཏན་འབྦྲེབས་བས་ཏྦྲེ་ཡོང་བསད་ཀི་

ཡོད་པ་རྦྲེད། སྦྲེ་དགུ་མདོའ ་ི གནས་ཚུལ་དྦྲེ་འད་པོ་ཡིན་ན། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་མམ་དུ་གོ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་པ་རྦྲེད་
ལ། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རང་གི་ནང་ལོགས་ནས་སི་འཐུས་ཆབ་སིད་སྦྲེ་ཚན་གིས་གནས་ཚུལ་དྦྲེའི་སང་ལ་རོག་ཞིབ་མང་

པོ་ཞིག་བས། མཐའ་མ་བཀའ་ཤག་མམ་དུ་གོ་བསྡུར་ གནང་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་རོད་མི་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཀི་འོག་

ནས་ ༡༢༦ ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་རིང་བགོ་གྦྲེང་ འདི་སོ་རྒྱག་རྒྱུ་མིན། སང་ིན་ཁ་ཤས་ཤིག་
ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡིན། སང་སྔ་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསྦྲེང་ཡིན།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ིན་གི་ཐུན་དང་པོ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་རིང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
བདུན་པའི་ལས་ིན་གིས་པ་དྦྲེ་ཆགས་ཡོད། དྦྲེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དང་པོ་དི་བ་དིས་ལན་གི་དུས་ཚོད་ཡིན། དི་བ་གནང་
མཁན་སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྦྲེད་ཕོགས་

ཀི་སིག་གཞི་ལྦྲེའུ་བདུན་པའི་དོན་ཚན་ ༢༡ དགོངས་དོན་ལྟར། སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་དང་པོ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་
གནང་བར་ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དི་ཤོག

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས།
དི་བ་ཨང་་་་་་༤

གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༢༢ བར།

དིས་ལན་གནང་མཁན།

དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག

དི་བ་གནང་མཁན་སི་འཐུས།

ཨ་ཅཱརྱ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ཕུན་ཚོགས།
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བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྦྲེད་ཕོགས་ཀི་སིག་གཞི་ལྦྲེའུ་བདུན་པའི་
དོན་ཚན་ ༢༡ དགོངས་དོན་ལྟར་གཤམ་གསལ་དི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ།

བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའི་གཞོན་སྦྲེས་ལས་མྦྲེད་ཀི་འཚོ་ཐབས་དང་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་རྣམས་ལ་སོད་ཁང་མཐུན་
འགྱུར་གནང་རྒྱུའི་ལས་འཆར་གི་སྔོན་རིས་གོས་ཚོགས་སུ་ཞུ་དོན་ལྟར།
ཀ༽

ད་ཆ་གཞོན་སྦྲེས་ཇི་ཙམ་ཞིག་གི་འཚོ་ཐབས་ཐོག་ཕན་རླབས་གྲུབ་འབས་ཇི་བྱུང་དང་།

ག༽

གལ་སིད་ལས་འཆར་དྦྲེ་ིད་ཕག་བསྟར་གནང་ཐུབ་མྦྲེད་ཚེ་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་འད་ཞིག་ཆགས་ཡོད་དམ།

ཁ༽
ང༽

ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་རྣམས་ལ་སོད་ཁང་མཐུན་འགྱུར་གང་དང་གང་གནང་ཐུབ་ཡོད་དམ།
མ་འོངས་ལས་འཆར་ལག་བསྟར་གནང་ཐུབ་བམ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག

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

༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་༧ པའི་སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་
ཀ༽

བ་ཨང་ ༤ པའི་ལན།

ད་བར་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའི་གཞོན་སྦྲེས་ཕོ་མོ་གངས་ ༣༥ ལ་སོང་བརར་ཕུལ་ཟིན་པ་དང། ད་ལྟའི་
ཆར་གཞོན་སྦྲེས་ཕོ་མོ་གངས་ ༦༢ ལ་དབིན་སྐད་དང། ༣༡ ལ་གོག་ཀླད། ༢༡ ལ་རྨང་རིམ་ཤྦྲེས་ཡོན་སོང་
བརར་ (Open Basic Education) བཅས་ཀི་སོང་བརར་འགོ་མུས་ཡིན་པར་ཕན་རླབས་གྲུབ་འབས་མི་
དམན་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པའི་རྦྲེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ཁ་ག་ང༽ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་ཁག་ཅིག་ལ་སྦྲེ་ར་ལྡུན་དུ་སོད་ཁང་གསར་སྐྲུན་ལས་གཞི་བསིགས་ཟིན་ཀང་ཆབ་སིད་
བཙོན་ཟུར་ཁག་ཅིག་ནས་སོད་ཁང་བཞུགས་སར་ཁུལ་དུ་ཡོང་བའི་རྦྲེ་འདུན་ཞུས་པ་ལྟར། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་
ནས་དམིགས་བསལ་དགོངས་བཞྦྲེས་ལས་གཞི་དྦྲེ་ིད་སྦྲེ་ར་ལྡུན་ནས་ར་སར་སོ་འཐུས་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་

གནང་སོན་བྱུང་བ་དང། ཁང་སའི་ཐད་བཀའ་ཟུར་རྦྲེ་བཙུན་པདྨ་མཆོག་དང་བོད་ཁིམ་སི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཚེ་
དབང་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་མཆོག་གཙོས་པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་བཅས་ནས་མྦྲེ་གྷན་དགའ་ལྡན་ཆོས་གིང་བཙུན་

དགོན་གི་ྦྲེ་འཁྲིས་སུ་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་ཁག་ཅིག་གི་སོད་ཁང་དང། ར་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་
ཀི་ལས་ཤག་གསར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུའི་ཆྦྲེད་ཇི་ལྟར་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་ཁང་ས་དྦྲེ་གསོལ་བསྩལ་གནང་ཡོད། ད་
ལྟའི་ཆར་ས་མཚམས་དབྦྲེ་འབྦྲེད་ (Demarcation) དང་ཨར་ལས་ཆྦྲེད་ (Digital Survey) བསྒྲུབས་ཟིན་
ཡོད་པ་རིང་མིན་སོད་ཁང་གི་བཀོད་རིས་དང་འཆར་རིས་བཟོ་འགོད་ཞུས་ཏྦྲེ།
ནས་ཆོག་མཆན་ཐོན་མཚམས་ཨར་ལས་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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འབྦྲེལ་ཡོད་གོང་སྦྲེ་ལས་ཁུངས་

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

འཕོས་དོན་དི་བ་དང་པོ་སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ན་ནིང་དཔལ་འབོར་སྔོན་རིས་སྐབས་སུ་སྔོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ས་ཡ་གིས་ལྷག་ཙམ་

ཞུས་པ་དང་འབྦྲེལ་བ་ཆགས་འདུག དང་པོ་འདིར་གཞོན་སྦྲེས་ ༣༥ ལ་སོང་བརར་ཕུལ་ཟིན་གསུངས་པ་བཞིན། ཕུལ་སའི་
ཡུལ་གང་དུ་ཡིན་ནམ། སོང་བརར་གང་དང་གང་ཕུལ་ཡོད་དམ་ ཞེས། གསུམ་པ་དྦྲེར་ར་བའི་བཀའ་ཤག་གི་ལས་འཆར་
དགོངས་དོན་ལྟར་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའི་གཞོན་སྦྲེས་ལས་མྦྲེད་དཀའ་ངལ་སྦྲེལ་རྒྱུའི་འཚོ་ཐབས་ལ་སྨན་པ་ཡིན་

པར་བརྦྲེན། ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་ཚོའི་འཚོ་ཐབས་འགིག་ཙམ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་དམ། དྦྲེ་བཞིན་ཀ་པའི་ནང་ ༦༢ ལ་དབིན་སྐད་

དང་། ༣༡ ལ་གོག་ཀླད། ༢༡ ལ་རྨང་རིམ་ཤྦྲེས་ཡོན་སོང་བརར་འབུལ་མུས་ཡིན་གསུངས་པ་བརྦྲེན། དྦྲེ་དག་ས་གནས་གང་
དུ་ཕུལ་ཡོད་དམ། ལས་གཞིའི་ངོ་བོ་དྦྲེ་བཞུགས་སར་ལ་ཡོད་པའི་ཁོང་རྣམ་པར་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དྦྲེ་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་

ཞིག་ཆགས་པར་བརྦྲེན། ང་ཚོ་ད་ལྟ་སྦྦྲེང་ལོར་ལ་ཡོད་པའི་ Neelamangla མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད།
དྦྲེར་བརྦྲེན་དྦྲེ་གསལ་པོ་ཞིག་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དྦྲེ་ནས་ཁ་པ། ག་པ། ང་པའི་ངོ་གདོང་དྦྲེ་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་དོན་ལྟར། ཐོག་མའི་ཆར་སོད་

ཁང་དྦྲེ་ ལྡེ་ར་ལྡུན་ལ་རྒྱག་རྒྱུའི་ལས་གཞི་བསིགས་ཟིན་ཡང་། ད་ཆ་བཞུགས་སར་ལ་བརྒྱབ་གཏན་ཁྦྲེལ་ཡོད་གསུངས་པ་

རྦྲེད། ལས་གཞི་མ་བསིགས་སྔོན་ལ་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་མམ་དུ་བཀའ་སྡུར་མ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། ལྷག་

པར་དུ་ད་ལྟའི་ལས་འཆར་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་ན་ནིང་སྔོན་རིས་ནང་ས་ཡ་བཅུ་ལྷག་ ཙམ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་གནང་ བ་རྦྲེད། ལས་
གཞི་ལོ་གཅིག་ཕར་འགངས་ཕིན་པའི་ྦྲེར་ལྦྲེན་ལ་བརྦྲེན། ད་ལྟའི་ས་ཡ་ ༡༠ ལྷག་ཙམ་དྦྲེས་འདང་ངྦྲེས་ཡོད་དམ་མྦྲེད། ཡང་
ན་འགོ་གོན་སོང་ཡོད་དམ་མྦྲེད་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལྟར་དྦྲེ་ཁ་གསལ་པོ་མིན་འདུག་པས་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་

གནང་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞན་ཡང་བཞུགས་སར་ར་རམ་ས་ལར་ག་སིག་པ་ཡིན་ནའང་། ལོ་གཅིག་གི་ཕར་འགངས་ཕིན་
ཟིན་པ་ཡིན་ཙང་། ད་དུང་ན་གཞོན་དྦྲེ་དག་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་ཚོའི་དུས་བཀག་གང་འད་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཕུལ་ཐུབ་ཀི་རྦྲེད་
དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ཕག་བསྟར་དངོས་སུ་ཁྦྲེལ་མྦྲེད་པ་སོང་ཙང་། སྔོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བ་དྦྲེ་དངོས་སུ་
དངུལ་དྦྲེ་ལག་ལྦྲེན་ཁྦྲེལ་མྦྲེད་པ་ཡིན་ཙང་། འབྱུང་འགྱུར་བསར་དུ་ད་ལྟའི་སྔོན་རིས་ནང་དུ་ཞུ་འཆར་ཡོད་དམ་མྦྲེད་ཅྦྲེས་
བཀའ་ལན་གསལ་པོ་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འཕོས་དོན་དི་བའི་ནང་དུ་ནང་གསྦྲེས་ཁག་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་སོང་། རྦྲེ་རྦྲེ་བས་ནས་ཐོ་
འགོད་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། དེར་བརྟེན་རྦྲེ་ཟུང་ལྷག་པ་བྱུང་ན། གོ་སྐབས་ཡང་བསར་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་བ་དང་སགས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཟབ་སོང་སོབ་ཁྲིད་བ་སའི་ཡུལ་དྦྲེ་གང་དུ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ར་སར་

ཡོད་པའི་ Tibet Charity ལ་རྦྲེད། ད་ལྟའི་ཆར་མཚོན་ན། དབིན་སྐད་ཐོག་སོབ་སོང་བ་རྒྱུ་དང་། OBE ( Opean

Basic Education ) གཞན་ཡང་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ། ལྔ་པ། བརྒྱད་པ་བཅས་ལ་ཡིག་འགྲུལ་ལམ་ནས་ Open
School ལ་ཡིག་ཚད་གཏོང་རྒྱུའི་སོབ་ཁྲིད་འགོ་མུས་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཕལ་ཆྦྲེར་གོས་ཚོགས་ཀི་ཐུགས་ལ་ཡོད་ཀི་རྦྲེད། ལས་གཞི་དྦྲེ་ལྟ་བུ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོང་སྟངས་ནི་ཕི་ལོ་

༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣ ནང་དུ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ PRM ཁུལ་ནས་དངུལ་ཞིག་བྱུང་བ་རྦྲེད། དྦྲེའང་ནང་སིད་ལས་
ཁུངས་ནས་ཟ་བ་བདུན་ནང་ཚུན་ལ་ལས་གཞི་ཞིག་འགོ་འཛུགས་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་པ་རྦྲེད།

དྦྲེའི་

སྐབས་སུ་འཆར་གཞི་བཟོ་མཁན་གིས་བཟོས་པའི་སྐབས་སུ་དགོངས་པ་ཆྦྲེ ར་བཞྦྲེས་ཀི་ཐོག་ནས། བོད་ནས་གསར་དུ་
འབོར་མཁན་དག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་གཞུང་འབྦྲེལ་ཐོག་ནས་མྦྲེད་པའི་དམིགས་བསལ་གི་གོ་སྐབས་གིས་པ་ཞིག་གསར་དུ་
བསྐྲུན་ཐུབ་པའི་དུས་ཚོད་དྦྲེ་འད་ཞིག་ལ།

དངུལ་དྦྲེ་ངྦྲེས་པར་དུ་བྦྲེད་སོད་བཏང་ནས་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྦྲེད་ཐུབ་

དགོས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྦྲེད། ནང་སིད་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆྦྲེ། ལས་བྦྲེད་ཡོངས་རོགས་ནས་གོ་བསྡུར་
བས་པ་རྦྲེད། PRM དངུལ་དྦྲེ་ང་ཚོར་གནང་ཡོང་གི་འདུག གང་འད་བ་དགོས་སམ། གནང་བ་ཡིན་ནའང་དངུལ་དྦྲེ་དུས་

ཐོག་འགོ་གཅིག་འཛུགས་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དངུལ་དྦྲེ་ཕར་ཕིར་སོག་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ ཤིག་མ་ཆགས་པའི་ཆྦྲེད་
དུ། ང་ཚོས་དོ་ནན་གི་ཐོག་ནས་རིག་པ་སིམ་ན་ ཞེས་གོ་བསྡུར་བྱུང་། གལ་སིད་སོང་བརར་སོ་སོ་རང་ནས་ཕུལ་ ཐུབ་ན།
བདུན་ཕག་གཅིག་གིས་སམ་ཟ་བ་གཅིག་ནང་ཚུན་ལ་ས་ཆ་དང་དགྦྲེ་རྒན། གོག་ཀླད་སོགས་བསྐྲུན་དགོས་ཀི་འདུག དྦྲེར་

བརྦྲེན་སྐབས་དྦྲེར་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་སོང་བརར་དྦྲེ་རིགས་གནང་བཞིན་པའི་གཞུང་འབྦྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་དྦྲེ་
ཚོའི་ནང་ང་རང་ཚོའི་ཕྲུ་གུ་དྦྲེ་ཚོ་བཏང་ན་ཡག་ཤོས། མགོགས་ཤོས་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ཐག་ཆོད་པ་རྦྲེད།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྦྲེ་རིང་གོ་སྐབས་འདི་བངས་ནས་ར་རམ་ས་ལ་སོགས་བཙན་བོལ་ནང་ལ་བཙན་

བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་འགོ་མ་བཙུགས་སྔོན་ནས་གཞུང་འབྦྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་དགོས་མཁོ་

ལ་གཟིགས་ཏྦྲེ་དབིན་ཇི་དང་ཀམ་པུ ་ཉར་རེད ། དྦྲེ་མིན་གི་སྐད་ཡིག་ གཞན་འགའ་ཟབ་སོང་དང་སོབ་ གསའི་གོ་སྐབས་
བསྐྲུན་ཐུབ་པ་དྦྲེ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

འབྦྲེལ་ཡོད་ལས་བྦྲེད་ནས་ར་རམ་ས་ལར་སོང་བརར་དྦྲེ་རིགས་གནང་མཁན་གི་གཞུང་འབྦྲེལ་མ་ཡིན་པའི་

ཚོགས་པ་ཁག་ཆ་ཚང་ལ་འབྦྲེལ་བ་ཞུས་པ་རྦྲེད། དན་པར་འཆར་བ་ལྟར་ན་ Tibet Charity འད་བའི་སྦྲེ་ཚན་ཁག་གཞན་
གིས་ལ་ཕར་འབྦྲེལ་བ་བས་པ་ཡིན།

མཐར་མཐུན་འགྱུར་དང་འགོ་སོང་སོགས་ཀི་ཐད་ནས་འོས་བབ་དྦྲེ་

Charity བྱུང་ནས་དྦྲེར་འགོ་བཙུགས་པ་རྦྲེད།

སོང་བརར་གནང་ཟིན་པ་ཚོ་དང་འབྦྲེལ་བའི་ཐད་སྔོན་རིས་ནང་གཟིགས་པ་ཡིན་ན།

Tibet

རང་ཁ་རང་གསོ་དང་འཚོ་

ཐབས་ཆྦྲེད་ཡིན་ཞྦྲེས་པའི་ཚིག་དེ་རང་ཡོད་པ་ཞིག་ངས་དན་གི་མི་འདུག་སྟེ། འོན་ཀང་ནུས་སྟོབས་སྦྲེལ་ཆྦྲེད་ཡིན། དཔྦྲེར་
ན། དབིན་སྐད་ལྟ་བུ་མཚོན་ན། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕྦྲེབས་མཁན་ཚོར་རང་མགོ་ཐོན་རྒྱུ་དང་། ཐ་ན་གོ་བར་འཕོད་ཙམ་བྱུང་
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ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་ ཕན་ཐོགས་ཆྦྲེན་པོ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། དྦྲེར་བརྦྲེན་དྦྲེ་ཁོང་ཚོའི་འཚོ་ཐབས་ སེལ་ཆྦྲེད་དུ་
ནུས་པ་སྦྲེལ་ ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ཐ་ན་གསང་སོད་ཅི ག་འཚོལ་དགོས་བྱུང་ནའང་ཕན་ཐོགས་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ་ནས་ཞུ་བཞི ན་
ཡོད། ཡིན་ཡང་ཚིག་དྦྲེ་མི་འགིག་པ་གང་ཡང་མི་འདུག

སོང་བརར་གྲུབ་པ་ ༣༥ ནང་། དབིན་སྐད་ཕོ་ ༡༦ མོ་ ༥ བཅས་ ༢༡ བཅས་ཕུལ་ཟིན་པ་ཡིན། གོག་ཀླད་སོང་

བརྡར་ནང་ལ་ཕོ་ ༨ མོ་ ༢ བསོམས་པའི་ ༡༠ ལ་ཕུལ་བ་ཡིན། མ་བན་གི་སོབ་སོང་དྦྲེ་ཕོ་ ༡ མོ་ ༣ བཅས་ ༤ ལ་ཕུལ་བ་
ཡིན། ཁོན་བསོམས་ ༢༡+༡༠+༤=༣༥ ཆགས་ཀི་ཡོད་ཅྦྲེས་སྙན་སྦྲེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐོག་མར་ཡར་འཛུལ་མཁན་གངས་
ཀ་དྦྲེ་ལས་མང་བ་ཡོང་གི་འདུག ཡིན་ཡང་མཐའ་སྦྲེལ་མཁན་གི་གངས་དྦྲེ་ ༣༥ ཆགས་པ་རྦྲེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

འཕོས་དོན་དི་བའི་ནང་ནས་གཞན་གཅིག་དེ་ ར་ས་ཁུལ་ལ་མ་གཏོགས་དྦྲེ་མིན་ས་ཁུལ་གཞན་ལ་ཁབ་ཀི་ཨྦྲེ་ཡོད་

དམ་ཞེ ས་ཐུགས་འཚབ་མྦྲེད་དམ་སྙམ་པ་བྱུང་། དྦྲེའི་ཐད་ཞུ་རྒྱུར་དྦྲེ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའི་ན་གཞོན་ཚོའི་ཆྦྲེད་དུ་

རྦྲེད་མ་གཏོགས། ར་ས་ཁུལ་རང་ལ་ཡོད་པའི་ཆྦྲེད་དུ་མ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དགོངས་སྦྲེལ་དང་སགས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣ སྐབས་ལ་དུས་ཚོད་ཀི་རྦྲེན་པས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོའ ་ི བརྒྱུད་ལ་གསལ་བསགས་ཤུགས་ཆྦྲེ་

ཆུང་ག་ཚོད་འགོ་ཐུབ་ཡོད་མིན་ང་ཚོ་ཡང་ཐྦྲེ་ཚོམ་ བྱུང་། ཡིན་ནའང་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ནང་ལ་བང་ཕོགས་དང་ལྷོ་ཕོགས་

གཞིས་ཆགས་ཁུལ་ཚང་མར་འབྦྲེལ་བ་བས་ནས། དྦྲེ་ཡང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྦྲེ་རྦྲེ་བས་ནས་མངགས། བོད་ནས་འབོར་
མཁན་མང་བ་ཡོད་པ་རྦྲེད་སྙམ་ནས་གཞིས་ཆགས་འགའ་ཤས་ལ་སྐུ་ངོ་དྲུང་ཆྦྲེ་རང་གི་ཐོག་ནས་ཞལ་པར་གནང་ནས་ཡིན་
གཅིག་མིན་གཅིག་མ་གོ་མ་ཐོས་མྦྲེད་པ།

གསལ་བསགས་དྦྲེ་ཚོ་ཏན་ཏན་སྦྲེབ ས་པ་བོས་ཞྦྲེས་ཞུས་པ་ཡིན།

བསགས་ཞུས་ནས་སྦི ར་ཅོན་ཏ་ར་ཁབ་ཁོངས་ནས་དབིན་སྐད་ནང་ཞུགས་མཁན་འདུག

གསལ་

གཞན་ཡང་བདྦྲེ་སིད་གིང་ཁབ་

ཁོངས་ནས་ཀང་ཕྦྲེབས་མཁན་བྱུང་། ཡིན་ཡང་ང་ཚོས་རྦྲེ་བ་བས་པ་ནང་བཞིན་ས་ཆ་ཚང་མ་ལ་ཁབ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ཐུབ་
མ་སོང་། ང་ཚོའི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་བརྒྱུད་ གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ་དང་མཁྦྲེན་པ་བ་རྒྱུ་དྦྲེ་ང་ཚོའི་ལས་
འགན་རྦྲེད། དྦྲེ་མ་ལུས་པར་བྱུང་སོང་སྙམ།

དྦྲེ་དང་མམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་གཞན་ཞིག་ལ་སོང་བརར་ནང་ཞུགས་མཁན་ཚོར་ལྟོ་དོད་

ཟེར་ནའང་འད།

Pocket

money ཞིག་ང་ཚོས་ འབུལ་གི་ཡོད། ར་སར་གནས་སོད་བྦྲེད་མཁན་ལ་མཚོན་ན། དབིན་ཇིའི་སྐད་དང་ OBE ནང་ལ་

ཡོད་མཁན་ཡིན་ན་ཕྲུ་གུ་རྦྲེར་ཟ་རྦྲེར་སོར་ ༡༠༠༠ དང་ཀམ་པུ་ཉར་ནང་ཡིན་ན་ཟ་རྦྲེར་སོར་ ༡༥༠༠ རྦྲེ་ཕུལ་བསད་ཀི་
ཡོད། དྦྲེ་བཞིན་ཕི་ལོགས་ནས་ཕེབས་ཡོང་བ་ཡིན་ན། བསད་ས་གོ་སིག་ཞུ་མ་ཐུབ་ཀང་སོར་ ༡༠༠༠ རྦྲེ་སོན་པ་བས་ནས་
ཟླ་རེར་སོར་ ༢༥༠༠ འབུལ་གི་ཡོད། ལན་ཕལ་ཆྦྲེར་ལྷག་མྦྲེད་པའི་རྦྲེ་བ་བྦྲེད་ཀི་ཡོད། གལ་ཏེ་ལྷག་ཡོད་ན་ལན་མ་ཞུས་པ་
ར་བ་ིད་ནས་མིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་སོད་ཁང་རྒྱག་ཕོགས་ཐད་ ལ་དོགས་འདི་གནང་བ་རྦྲེད། ཐོག་མའི་ཆར་ ང་ཚོ་ སྔོན་རིས་

གཏན་འབྦྲེབ ས་དང་ལས་འཆར་བསིགས་པའི་སྐབས་ དེར་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་མམ་དུ་གོ་བསྡུར་བྱུང་མ་སོང་ལ་བ་

དགོས་པ་ཡང་དམིགས་བསལ་མཐོང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟྦྲེར་ན། ལས་འཆར་མང་པོ་ཞིག་བཟོ་ཡི་ཡོད། བཟོ་

བའི་སྐབས་འོས་པ་གང་ཡོད་སོ་སོར་མཐུན་འགྱུར་གང་ཡོད་པ་ལྟ་ཡི་ཡོད། གོས་ཚོགས་ནང་ སྔོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་
པའི་སྐབས་ལ་དགོངས་ཚུལ་དྦྲེ་འད་པོ་འདོན་མཁན་བྱུང་སོང་བསམ་བསམ་བྱུང་། དྦྲེ་བཞིན་དྦྲེའི་གོང་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་
ན་བསམས་བྱུང་། ཡིན་ནའང་ར་རམ་ས་ལར་ས་ཆ་ འཐོབ་རྒྱུ་དེ་ དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རྦྲེད། ོ་དགོས་བྱུང་ན་ཁྲིམས་དང་
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དངུལ་གིས་ཀའི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་རྦྲེད། དྦྲེར་བརྦྲེན་ཐོག་མའི་ཆར་སོབས་པ་ཞིག་སྦྲེབས་མ་སོང་། འོན་ཀང་བདྦྲེ་སིད་
གིང་ལ་ང་རང་ཚོར་ རྒྱ་གར་མངའ་སྦྲེའི་གཞུང་གིས་ list གནང་བའི་ས་ཆ་ཡོད་པ ར་བརྦྲེན་དྦྲེར་རྦྲེ་བ་བས་པ་རྦྲེད། དྦྲེའི་

སྐབས་འབུམ་ ༥༠ བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པ་རྦྲེད། འོན་ཀང་དྦྲེའི་སྐབས་འཆར་གཞི་བསིགས་ཚར་ཡོད་ པ་མ་རྦྲེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།

ཡིན་ནའང་ལྷ་ཆོས་སོང་སྲུང་མའི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དིན་རྦྲེད། ཡར་ར་རམ་ས་ལར་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་ང་ཚོའི་རྦྲེ་བ་

ནང་བཞིན། བཀའ་ཟུར་ལྷ་ལྕམ་རྦྲེ་བཙུན་པདྨ་ལགས་རྦྲེད། ད་ལྟའི་སི་ཁབ་འགན་འཛིན་ མཆོག་རྦྲེད། འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་རྦྲེད ། ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞྦྲེས་པ ར་བརྦྲེན། ས་ཆ་དྦྲེའི་ཐོག་ ལ་གོ་
སྐབས་ཐོབ་སྐབས་འགིག་གི་འདུག དྦྲེ་བཞིན་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་ འབེལ་ཆགས་དང་འབེལ་ཡོད་ ཁོ་རང་ཚོས་གསུངས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ པ་གང་མཐོང་བ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན། བོད་ནང་གི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོ་དང་འབྦྲེལ་བའི་ཐད། ཁ་སང་ང་
ཚོས་གོས་ཆོད་ནང་ལ་བགོ་གྦྲེང་བས་དང་བྦྲེད་བཞིན་པ་རྦྲེད། ག་ཚོད་བཤད་ཀང་མ་བཤད་ཀང་ང་རང་ཚོའི་འཁྲིས་ལ་ཡོད་
པ་དྦྲེ་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་དང་ཁོང་ཚོའི་འབྦྲེལ་ཆགས་ཀི་ནང་མི་དྦྲེ་ཚོ་རྦྲེད།

ཁོ་རང་ཚོའི་ནང་གི་རིགས་གཅིག་གིས་ང་

ཚོའི་བསམ་བོའ ་ི ནང་དན་རྒྱུ་དྦྲེ་༸རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡིན། དྦྲེར་བརྦྲེན་༸རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཞུགས་སའི་

ྦྲེ་འགམ་ཞིག་ལ་དགོས་ཀི་འདུག་མ་གཏོགས་ཐག་རིང་པོ་ཞིག་ལ་སྦྲེབས་ན་འགིག་གི་མི་འདུག་ཅྦྲེས་གསུངས་པ་རྦྲེད། ང་
ཚོའི་ངོས་ནས་རྒྱུ་མཚན་རྦྲེད་འདུག་བསམ་བསམ་ཞིག་དང་། འདི་ཕོགས་ནས་ས་ཆ་ བསྐྲུན་ཐུབ་པར་བརྦྲེན་འདིར་ཞུས་པ་

རྦྲེད། ད་ལྟའི་ཆར་ཡིན་ན། Virmala རོགས་ཚོགས། Debbie La ཁྦྲེད་རང་ཚོ་མང་ཆྦྲེ་བས་མཁྦྲེན་གི་རྦྲེད། ཁ་སྔོན་
གོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་ིན་ཤས་སྔོན་ལ་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་དང་འབྦྲེལ་ཆགས་ཀི་དོན་དུ་ར་རམ་ས་ལར་ཕྦྲེབས་པ་རྦྲེད།
ཁོང་ཚོས་ངོས་ནས་ཨར་ལས་ཆྦྲེད་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀི་རྒྱབ་སོར་གནང་བའི་ཞལ་བཞྦྲེས་བྱུང་།

དྦྲེར་བརྦྲེན་མགོགས་པོ་

ཡོང་བའི་རྦྲེ་བ་ཆྦྲེན་པོ་ཡོད། ད་ལྟ་བར་ཡུན་རིང་པོ་འགག་སོང་ལ་ལས་གཞི་མང་པོ་ཞིག་འགག་གི་འདུག དྦྲེ་རིང་འདིར་
དགོངས་སྦྲེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ཡང་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྦྲེན་པས་རྦྲེད་མ་གཏོགས། ལས་ཀ་བྦྲེད་མཁན་གིས་

འགན་མ་འཁྦྲེར་བ་ལ་བརྦྲེན་འགག་པ་མ་རྦྲེད། ཚང་མ་མས་མྱོང་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པར་བརྦྲེན་མཁྦྲེན་གི་རྦྲེད། དཔྦྲེར་ན་
ས་མཚམས་དབྦྲེ་བའི་ཆྦྲེད་རང་ལ་ཡུན་རིང་པོ་ འགོར་སོང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་འདི་སིད་ བྱུས་རང་ལ་ངོས་
འཛིན་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེར་བརྦྲེན་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀི ས་མགོགས་པོ་ཡོང་བའི་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་
ཡིན་ཞྦྲེས་སྙན་སྦྲེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་བར་འཕོས་དོན་འདི་བ་ཕག་རོང་མཁན་བདུན་བྱུང་སོང་། དྦྲེའི་རྦྲེས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་མི་དགོས་པ་བ་རྒྱུ་ཡིན། ཕལ་
ཆྦྲེར་དྦྲེའི་ནང་ཚང་མ་ཚུད་འགོ་ཡི་རྦྲེད། དི་བ་དིས་ལན་ གི་དུས་ཚོད་ནང་ཡང་བསར་དི་བ་གིས་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད ་པ་
རེད། སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།
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སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་གིས་འཕོས་ དོན་འདི་བའི་བཀའ་ལན་ནང་ ལ་སྔོན་རིས་ཀི་གངས་
འབོར་དྦྲེ་འབུམ་ལྔ་བཅུ་ ༥,༠༠༠,༠༠༠ ཐམ་པ་མ་རྦྲེད། ས་ཡ་བཅུ་དང་འབུམ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ད་རེས་ང་ཚོའི་སྔོན་རིས ་
བཀའ་འཁོལ་ གནང་འདུག་ལ་ ང་ཚོས་ ཀང་ བཀའ་འཁོལ་ གནང་ འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ས་ཡ་བཅུ་དང་ཕྦྲེད་ཀ་

༡༠,༥༠༠,༠༠༠ རྦྲེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེར་བརྟེན་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་བཀའ་འཁོལ་ནང་ལ་འབུམ་ལྔ་

བཅུ་ཐམ་པ་རེད་འདུག་སྙམ། འདི་ ང་ཚོའི་ སྔོན་རིས་བཀའ་ འཁྲོལ་ཕིན་ཟིན་པ འི་ལས་རིམ་ཞིག་ཡིན་པ་བརྦྲེན ། ང་ཚོས་
བཀའ་འཁོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་རིས་བཀའ་འཁོལ་ཕིན་ཟིན་པ་ཞིག་གི་སྟེང་ལ་བརྡར་ཤ་མ་ བཅད་པ་ཡིན་ན་ཏག་
ཏག་སོད་ཀི་མེད་ཙང་། དེ་གསལ་པོ་ཞིག་བཟོས་ན་བསམས་བྱུང་།

དྦྲེ་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་གི་བཀའ་ལན་ནང་ དུའང་། ནུས་སྟོབས་སྦྲེལ་ཆྦྲེད་ཡིན་གསུངས་སོང་། དྦྲེ་འཚོ་

ཐབས་རང་ལ་སྨན་པ་ཡིན་ཞྦྲེས་ལས་གཞིའི་ནང་གསལ་པོ འི་ཐོག་ནས་བང་བསིགས་གནང་འདུག ར་ས་གཅིག་པུ་ཞུས་པ་
དྦྲེ་ངས་ནོར་འདུག་པས་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའི་གཞོན་སྦྲེས་ལས་མྦྲེད་དཀའ་ངལ་ཅན་

རྣམས་ལ་འཚོ་ཐབས་ལ་སྨན་པའི་སྐད་ཡིག་དང་ལག་ཤྦྲེས་སོང་བརར་སོད་རྒྱུའི་ཆྦྲེད་ཅྦྲེས་གསུངས་ནས་སོར་ས་ཡ་གིས་

དང་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ཞུས་གནང་འདུག དྦྲེ་བཞིན་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའི་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་ གི་ སོད་ཁང་གི་ ཆེད་
དཀའ་ངལ་དེ་རིགས་ལ་རིམ་པས་སོད་ཁང་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ གནང་རྒྱུའི་ ཆྦྲེད་སོར་ ༡༠,༥༠༠,༠༠༠ ཞྦྲེས་ཞུས་
གནང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སིར་བཏང་གསལ་པོ་ཞིག་ཕིན་ཟིན་ཡ ང་། ཡིན་ནའང་ངའི་ངོས་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་ཆེད་དུ་
གོ་སྐབས་བངས་པ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

བཀའ་ལན་དམིགས་བསལ་དགོས་ཀི་འདུག་གམ། (དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས ། གཅིག་ཞུས་ཙམ་བྦྲེད་
ཆོག་པ་ཞུ།) དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདིར་ས་ཡ་གསུང་རྒྱུ་དྦྲེ་ཕལ་ཆྦྲེར་ ༡༥,༠༠༠,༠༠༠ གསུང་གི ་མྦྲེད་དམ་བསམ་

བསམ་ཞིག ་འདུག དྦྲེ་བྦྲེད་དུས་འབུམ་ བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ ༡༥,༠༠༠,༠༠༠ ཡིན་ན། མ་གི འི་དྦྲེར་འབུམ་ ༡༥,༠༠༠,༠༠༠
ཞུས་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད་བསམ་བསམ་འད་ཞིག ད་ལྟ་འབུམ་ ༡༥,༠༠༠,༠༠༠ བྦྲེད་རྒྱུ་དྦྲེ་འབུམ་ ༥,༠༠༠,༠༠༠ ཞིག་ཅོན་ཏ་
རར་བས། འབུམ་ལྔ་བཅུ་ཞིག་ ༥,༠༠༠,༠༠༠ ཞིག་ད་ལྟ་ལྡེ་ར་ལྡུན་ཁུལ་ལ་བས། འབུམ་ ༥,༠༠༠,༠༠༠ ཞིག་མྦྲེག་ལོར་
གྷན་ཇིར་བས་ནས་གསར་འབོར་གི་འཚོ་ཐབས་ཀི་ཆྦྲེད་དུ་ཕན་ རྒྱུ་ཞྦྲེས་པ་དེ་ འབུམ་ ༡༥,༠༠༠,༠༠༠ དྦྲེ་འདི་ཆགས་ཀི་
ཡོད་པ་རྦྲེད། འདི་ད་ལྟའི་དི་བ་དྦྲེའི་ནང་གི་དངུལ་ འབོར་དྦྲེ་མ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་འབུམ་ ༥,༠༠༠,༠༠༠ དྦྲེ་ད་གིན་དྦྲེ་ག་རང་
ཡིན་ཞྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཟ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་ཟ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྐར་རགས་ཅན་གི་འདི་བ་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་འཕོས་དོན་འདི་བ་འགའ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།
དང་པོ་དྦྲེར་དངུལ་རིས་འཆར་གཞི་ཕུལ་བའི་སྐབས་དང་ལས་འཆར་གང་འད་ཞིག་སྦྲེལ་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། འདི་དང་པོ་
འཇོག་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱབ་ལོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་དྦྲེ་ཤྦྲེས་པའི་ཐོག་ནས་དང་། རྒྱབ་ལོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་ག་རྦྲེ་ཡིན་པ་དང་
དངོས་འབྦྲེལ་ག་རྦྲེ་ཡིན་པ་དྦྲེ་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དངུལ་རིས་ཕུལ་དགོས་པ་ཞིག་དང་འཆར་གཞི་འདིང་

དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག ང་རང་གིས་ཤྦྲེས་ཚོད་བས་ན། བས་ཙང་ད་ལྟ་འདི་ནས་བལྟས་ཡོང་
དུས། བཀའ་ལན་ནང་དུའང་ཆ་བཞག་ན་དང་པོ་བདྦྲེ་སིད་གིང་ལ་ འཛུགས་རྒྱུ་བས། དྦྲེ་ནས་ཡང་གསར་འབོར་ཚོར་གཞི་

ནས་བཀའ་འདི་ཞུས་ནས་ཡང་ཚུར་སོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསད་པ་གཅིག་དང་། ལྷག་དོན་དུ་ད་ལྟ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་

ཞིག་ལ་དྦྲེ་ཚོ་ཏག་ཏག་བྱུང་ཡོད་དམ་མྦྲེད། གསར་འབོར་ལས་མྦྲེད་ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་
སོད་ཁང་མྦྲེད་པ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་རྦྲེད། སོད་ཁང་བསྐྲུན་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོའི་ཐོ་
གཞུང་དྦྲེ་ཚོ་ཏག་ཏག་ཡོད་དམ་མྦྲེད། གལ་སིད་དྦྲེ་ཚོ་མྦྲེད་པ་འད་ཞིག་ཡིན་ན། གང་ཞིག་དངུལ་རིས་འཆར་གཞི་ཞུས་པ་དྦྲེ་
གཞི་རིམ་གི་གནས་དོན་དངོས་གནས་ལ་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་དངུལ་རིས་འཆར་གཞི་བཀོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་
དམ་མྦྲེད། དྦྲེ་ཚོ་དོགས་པ་སྦྲེས་དགོས་པ་ཞིག་རྦྲེད་འདུག དྦྲེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་གསལ་པོ་བཟོ་རོགས་གནང་ཞྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ལས་མྦྲེད་གསར་འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དང་གཅིག ཡང་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་སོད་ཁང་མྦྲེད་པ་ག་ཚོད་ཡོད། གལ་སིད་
སོད་ཁང་བཟོས་པ་ཡིན་ནའང་སོད་ཁང་ཡོད་པ་དྦྲེ་འད་ཡོད་སིད་ཀི་རྦྲེད། སོ་སོ་ད་ལྟ་སོད་ཁང་ཡོད་བསད་པ་དྦྲེ་ཚོར་གནང་

རྒྱུའི་རིགས་དྦྲེ་ཚོ་གང་འད་བས་ནས་གནང་གི་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། ཡོད་ཚད་ཚང་མ་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་ཚང་མར་གནང་རྒྱུ་
རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་དག་གསལ་པོ་མ་བཟོས་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་ལས་འཆར་བཏིང་ཚར་བ་ལས་དཀའ་ངལ་ཆྦྲེ་བ་

ཞིག་འཕད་མི་སིད་པ་མ་རྦྲེད། བས་ཙང་དྦྲེ་ཚོའི་ཞིབ་འཇུག་དྦྲེ་ཚོ་ཏག་ཏག་བས་ཡོད་ པ་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་དྦྲེ་ཚོ ར་
བཀའ་ལན་གསལ་པོ་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོས་དོན་དི་བ་དང་སགས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དྦྲེར་ངས་ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་
ཚོའི་ངོས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ངོས་བཞྦྲེས་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཁ་ཤས་ཤིག་ད་ལྟ་ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་གནས་
སྟངས་ཐོག་ནས་དྦྲེ་འད་ཞིག་བྱུང་སོང། ཡིན་ནའང་དྦྲེ་རིང་དྦྲེར་ངས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའི་ཁོངས་ནས་ལས་མྦྲེད་
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ཀི་གངས་ཀ་དྦྲེ་འད་ཞིག་འདུག་ཅྦྲེས་ཕུལ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག ང་ཚོས་གཞི་བཞག་ས་དྦྲེ་གང་ལ་བཞག་པ་རེད་ཅེས་ལབ་ན། ད་
ལྟ་འཆར་འགོད་ཀི་ Planning Commission གི་ད་ལྟ་ིས་སྟོང་ག་ཚོད་རྦྲེད་དམ། ད་ལྟ་ང་ཚོར་ཡོད་པ་ census དྦྲེ་
༢༠༠༩ མི་འབོར་ཞིབ་གཤྦྲེར་དང་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡོད་མྦྲེད་ཞིབ་གཤྦྲེར་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རྦྲེད། སྙན་ཐོ་དེར་གཞི་
བཞག་ནས་ང་ཚོས་འགོ་བསད་ཀི་ཡོད་ པ་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ངས་གངས་ཀ་དྦྲེ་ངྦྲེས་པ་ཞིག་མི་འདུག་ སྟེ། ཡིན་ནའང་བོ་
འཚབ་གནང་བ་དྦྲེར་ང་ཚོས་རྦྲེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྦྲེ་རིང་གི་སྐར་རགས་ཅན་གི་འདི་བ་ཨང་དང་པོའ ་ི བཀའ་ལན་ནས་འཕྲོས་ཏྦྲེ་འདི་བ་གིས་
ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། འདི་བ་གཅིག་དྦྲེ་སིད་བྱུས་དང་ཏོག་ཙམ་འབྦྲེལ་བ་ཡོད། ད་ལྟའི་སྐབས་སུ་བབས་པ་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་

བཀའ་བོན་གིས་འདི་བ་གསུམ་གི་ལན་མམ་དུ་གནང་བའི་ནང་དུ་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་ཁག་གཅིག་ལ་སོད་ཁང་རྒྱག་རྒྱུའི་
སྐོར་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་བའི་གང་ཟག་དྦྲེ་དག་ལ་སོད་ཁང་བརྒྱབས། སོད་ཁང་ཐོབ་ཚར་བའི་རྦྲེས་སུ་མི་དྦྲེ་དག་

ལ་སང་ིན་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་ རྒྱན་ནང་ཚུད་ཀི་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། འདི་བཀའ་ཤག་གིས་དགོངས་པ་བཞྦྲེས་ཡོད་ པ་རྦྲེད་དམ་
མ་རྦྲེད། དྦྲེའང་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཆགས་བསད་འདུག་ཞུ་ རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་དག་ལ་སོད་ཁང་ཐོབ་ན་ཕར་གཏོང་གི་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད།

ཁོང་ཚོ་ཕར་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག དྦྲེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྦྲེས་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། ངས་འདི་གལ་ཆྦྲེན་པོ་བས་ཏྦྲེ་
བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གིས་པ་དྦྲེར་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་གི་ཆྦྲེད་དུ་ལྡེ་ར་ལྡུན་གི་ཁང་པ་དྦྲེ་ཚུར་ར་རམ་སར་སོས་པ་དྦྲེར་
བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་ལ་དགག་པ་གང་ཡང་མྦྲེད། ལྡེ་ར་ལྡུན་ལ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་དྦྲེ་བྦྲེད་སོད་ག་རྦྲེ་གནང་གི་རྦྲེད་
དམ། དྦྲེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ག་རྦྲེ་བཞྦྲེས་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ། འདིའི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་ད་ལྟ་སིར་བཏང་ལས་གཞི་དྦྲེ་ད་ལྟ་ཨར་ལས་བྦྲེད་རྒྱུའི་འགན་འད་པོ་
དྦྲེ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་འཁྦྲེར་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད་མ་གཏོགས། འདི་བདྦྲེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཐུན་

མོང་གི་ལས་འཆར་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་ཆོག་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དཔྦྲེར་ན། ཨར་ལས་འདི་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་

ཀིས་བྦྲེད་རྒྱུ་རྦྲེད། མཐའ་མ་དྦྲེར་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་དང་འབྦྲེལ་ཆགས་གང་འད་གང་འད་ཆགས་ཀི་ཡོད་མིན་དང་མིང་ཐོ་
བལྟ་རྒྱུ་དྦྲེ་བདྦྲེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་རང་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད་མ་གཏོགས། དྦྲེ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཟུར་དུ་བྦྲེད་དགོས་
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པ་ཞིག་ལ་ད་ལྟ་མཐོང་གི་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ཁོ་ཚོའི་ནང་ནས་ཨོ་སི་ ཀྲོ་ལི་ཡའི་རྒྱན་ཐོན་ན་གང་འད་བྦྲེད་ཀི་རྦྲེད་
ཅྦྲེས་གསུང་རྒྱུ་དྦྲེ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཨ་ཡིན་ནམ་བསམ་བསམ་ཞིག་གི་ང་ཚོའི་ནང་ལའང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང། དཔྦྲེར་
ན་གཞིས་ཆགས་དྦྲེ་ཚོའི་ནང་དུ་བོད་པ་ཡོད་ མཁན་ཡིན་ནའང་། ཨ་རིར་མི་ ༡༠༠༠ འགོ་དུས་རྒྱན་ནང་དུ་བསད་ཡོད་པ་
རྦྲེད། དེ་དུས་སྐབས་སུ་འགོ་སྟངས་བས་པ་ཡིན་ན་འགོ་སྟངས་ཤིག་ཡོད་ པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་དུས་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་ནང་

ནས་གལ་ཏྦྲེ་རྒྱན་ཐོབ་ནས་དྦྲེའི་ནང་དུ་ཁང་པ་ཞིག་རག་པ་ཡིན་ནའང་ ། དྦྲེའི་སྐབས་དྦྲེར་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡར་ཐོན་པ་ཡིན་ན །
ཁོ་རང་ལ་འགོ་སྟངས་དྦྲེ་ཡོད་ཡོད་པ་ཞིག་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་དྦྲེའི་ལམ་ཁ་བཀག་དགོས་པ་ཞིག་ང་ཚོས་མཐོང་གི་ཡོད་

པ་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་དུས་སི་མཚུངས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་གང་འད་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། ད་ལྟའི་ཁང་སོད་དྦྲེ་
ལའང་གཅིག་མཚུངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་ནས་ད་ལྟ་ལྡེ་ར་ལྡུན་གི་ས་ཆ་ལྷག་བསད་པ་དྦྲེ་ང་རང་ཚོའི་ས་ཆ་ཕ་གིར་ལྷག་བསད་

ཡོད་དུས། བསམ་བོ་ཁ་ཤས་ཤིག་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ ཡང་ཐག་ཆོད་པ་ད་ལྟ་ཞུ་ རྒྱུ་མྦྲེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོའི་ས་ཆ་དྦྲེ་ཕ་
གིར་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

སིར་བཏང་བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་པ་བཞྦྲེས་དགོས་པ་ཞིག་མྦྲེད་དམ། ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་ གི་ཁང་པའི་ཐོབ་ཐང་དྦྲེའང་

ཐོབ། ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་རྒྱན་ནང་དུ་རག་པ་ཡིན་ནའང་དྦྲེའི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀི་རྦྲེད་ དམ་ཟྦྲེར་བ་དེ ། དྦྲེའི་ཐོག་
ལ་ཕན་བུའི་གསལ་ཙམ་བཟོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་མྦྲེད་དམ་སྙམ་པ་ཞིག་འདུག སི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས།

སི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོས་དོན་དི་བ་ཞུ་རྒྱུར་ད ་ལྟ་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་ལ་སོད་ཁང་དགོས་ རྒྱུའི་ ཆབ་སིད་

བཙོན་ཟུར་གི་གངས་ཀ་དྦྲེ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་རྦྲེད། འཕོས་དོན་དི་བ་དང་པོ་དྦྲེ་འདི་བས། ད་ལྟ་སོད་ཁང་དགོས་རྒྱུའི་
ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་གི་གངས་ཀ་དྦྲེ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་འདི་གཅིག་ཡིན། གིས་པ་དྦྲེར་ཆབ་སིད་བཙོན་

ཟུར་ལ་སོད་ཁང་གསར་པ་བསྐྲུན་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དྦྲེ་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་ཡོད་ཚད་ལ་ཁབ་ཡོད་ པ་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། ཁབ་
མྦྲེད་པ་ཡིན་ན་ཁ་ཤས་ཞིག་ལ་ ལྡེ་ར་ལྡུན་ལ་ཁོང་ཚོར་ཁང་པ་རྒྱག་གི་ཡིན་ཟྦྲེར་དུས ། དྦྲེ་ལ་འདོད་མོས་མྦྲེད་པ་ཞིག་ཚུར་
སོས་ནས་ཕ་གིར་དགོས་རྒྱུ་དང་ཚུར་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་གདམ་གསྦྲེས་བྦྲེད་ རྒྱུ་དང་། ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་མྦྲེད་པའི་གནས་སྟངས་
དྦྲེ་གང་འད་བས་ནས་ཆགས་པ་རྦྲེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དི་བ་དང་པོ་དྦྲེ་ལྡབ་སོར་གི་བཟོ་འད་པོ་ཞིག་རྦྲེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕལ་ཆྦྲེར་ད་གིན་སྔོན་གི་འཕོས་དོན་དི་བ་དྦྲེའི་ནང་ནས་གསལ་པོ་བྱུང་ཡོད་བསམས་བྱུང་།
ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་ཡོང་དུས། ངས་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་པ་

མིན་འགོ་ བསམས་བྱུང་། སོད་ཁང་དྦྲེ་བསྐྲུན་ནས་ཐོབ་མཁན་དྦྲེ་གལ་ཏྦྲེ་ སང་ིན་ Australia ལ་འགོ་རྒྱུའི་རྒྱན་ཐོ ན་པ་
ཡིན་ན། ཁང་པ་དྦྲེ་གཞུང་ལ་ཚུར་སོག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། གཞུང་ལ་ཚུར་མ་བསོག་པ་ཡིན་ན ། Australia འགོ་རྒྱུའི་

གོ་སྐབས་དྦྲེ་འཐོབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། ཡང་ཁྦྲེད་རང་སོད་ཁང་ཐོབ་ཚར་བ་རྦྲེད ། སོང་ཙང་ Australia ལ་འགོ་རྒྱུའི་རྒྱན ་
ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྦྲེད་ཆོག་གི་མྦྲེད་ཟྦྲེར་བའི་བསམ་ཚུལ་དྦྲེ་ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་མྦྲེད། ང་ཚོའི་ཐོག་ནས་དྦྲེ་

གཅིག་མཚུངས་དགོས་པ་རྦྲེད་བསམ་པ་དྦྲེ་རྦྲེད། དྦྲེ་ནས་སོད་ཁང་སུ་ལ་ཐོབ་མ་ཐོབ་དྦྲེ་སོད་ཁང་བརྒྱབ ས་ཚར་ནས་རྒྱན་
བངས་ཏྦྲེ་གཞི་ནས་རྦྲེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ཐོབ་ཚར་ནས་ཁོང་ཚོ་ཚུར་སོ་ཟྦྲེར་ནས་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ནས་གསལ་
པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དི་བ་དྦྲེ་ད་གིན་སོད་ཁང་དགོས་མཁན་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ པ་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་རྒྱུ་དྦྲེ། ད་གིན་

གོང་དུ་གཅིག་དིས་ནས་དྦྲེ ར་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། གོང་དུ་དི་བ་ཞིག་སྦྲེབས་སོང་། ཞིབ་འཇུག་གནང་ཡོད་ པ་
རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། ཐོ་ཞིག་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོ་གཞི་རར་བཞག་ནས། དྦྲེ་ལ་བཀའ་ལན་གནང་སོང་། དྦྲེ་མེད་ཅེས་
པ་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་སྙམ། དྦྲེ་ནས་ལྡེ་ར་ལྡུན་དང་འབྦྲེལ་བའི་དི་བ་ཞིག་དིས་པ་རྦྲེད། ད་གིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་
བཞིན་འཕོས་དོན་དི་བ་ཐོ་བརྒྱབས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་དྦྲེ་ཚོར་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། ད་དུང་ལན་གསལ་པོ་མ་ཆགས་

པ་འགའ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྔོན་རིས་སྦྲེབ ས་པའི་སྐབས་ལ། བསར་དུ་དི་བ་གཏོང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་
འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ཡང་བསར་གོ་སྐབས་འབུལ་མི་དགོས་པ་ཡིན ། ད་དུང་སི་འཐུས་གསུམ་ཡོད། སི་འཐུས་གངས་ལྷ་
མོ་ལགས།

སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་དང་འབྦྲེལ་བའི་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་གི་སྐོར་ལ། ནང་སིད་བཀའ་བོན་

གིས་སྔོན་མ་ལྡེ་ར་ལྡུན་ལ་ས་ཞིང་ོས་ཏྦྲེ། དྦྲེའི་རྦྲེས་ལ་འབྦྲེལ་ཡོད་དང་གོ་བསྡུར་བས་ནས ་རྡ་སར་ཚུར་ཐོབ་པ་དེ ། མདོར་
ན་གོ་བསྡུར་བརྒྱུད་ནས་གནང་བཞག་པ་ཞིག་རྦྲེད་ཟྦྲེར་སོང་།

དྦྲེ་ལ་ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་ ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་བསམ་

གཞིགས་བྦྲེད་དགོས་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་དངོས་འབྦྲེལ་འདུག་སྙམ། ད་གིན་སྔོན་ལ་ཕག་སྦྲེལ་ཚོས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ཕི་

ལོགས་སུ་ཕྦྲེབས་མཁན་ནི་རབས་དང་རིམ་པ་འགོ་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། བོད་ནང་ནས་ཡོང་མཁན་ནམ་ཆུ་ རྒྱུན་འད་པོ་ག་
ལྦྲེར་ག་ལྦྲེར་བས་ནས་ཆད་འགོ་ཡི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། དྦྲེར་བརྟེན་མ་འོངས་པར་ ཁང་པ་གསར་རྒྱག་དྦྲེ་དགུ་བཅུ་གསུམ་གི་ཁ་

སོད་དུ་ཡོད་པའི་ར་སྟྦྲེང་བོད་ཁིམ་གི་ས་གཞི་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ དཀའ་ལས་རབས་དང་རིམ་པ་བསོན ་ཏེ་ གོ་
རིམ་བརྒྱུད་ནས་དྦྲེ་གཏན་འབྦྲེབས་བས་ ཟིན་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་གནས་ཚུལ་གཅིག་ག་རྦྲེ་འདུག་ཟྦྲེར་ན། ཁོན་ཡོངས་ཀི་
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དཔལ་འབོར་གི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་ཚོ་དང་ཏོག་ཙམ་ཞིག་རིགས་འགྦྲེ་རྒྱུ་དྦྲེ་འད་འདུག་སྙམ། དཔྦྲེར་ན། ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་
ལ་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་དང་ཁོང་ཚོ་ཚང་མར་ཐོངས་མཆན་གནང་བ་དྦྲེ་དག་དགོས་ངྦྲེས་ཅན་ཞིག་རྦྲེད་འདུག ཡིན་ནའང་ད་
ལྟའི་ཆར་ང་ཚོའི་འཛིན་སོང་གི་ཁབ་ཁོངས་འོག་ལ་ཁང་པ་སྟོང་པ་མང་པོ་ཞིག་ལྷག་བསད་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། དཔྦྲེར་བཞག་ན་

སྦྲེ་ལྦྲེན་ཁང་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། (དཔལ་ལྡན་ ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འཕོས་དོན་དི་བ་དི ས་གནང་རོགས་གནང་། གསལ་
བཤད་གནང་བ་ཡིན་ན། བཀའ་བོན་གི་ལས་འགན་དྦྲེ་སོ་སོས་སྒྲུབ་འགོ་ཡི་རྦྲེད། ) ལགས་སོ ། ལགས་སོ། ཁང་པ་སྟོང་པ་

མང་པོ་འདུག དྦྲེ་བསམ་གཞིགས་བ་རྒྱུར་ཕུལ་བ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟྦྲེར་ན་ཁང་པ་སྟོང་པ་མང་པོ་འདུག དྦྲེ་ཕིར་ཡ་གིར་ཁང་
པ་གསར་རྒྱག་མུ་མཐུད་ནས་བསྐྲུན་གབས་ཀི་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་དྦྲེ་ཅི་འད་ཡིན་ནམ། དྦྲེ་སྔོན་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ཕག་སྦྲེལ་
སི་འཐུས་ཚོས་དི་བ་དིས་པ་ནང་བཞིན་ གི་ངའི་དི་བ་དྦྲེ་གང་ཡིན་ཟྦྲེར་ན། མ་འོངས་པར་དྦྲེ་ལ་ ངེས་པར་དུ་སིད་བྱུས་ཤིག་
བཟོ་དགོས་ཀི་འདུག ཁ་སང་ངས་ཐྦྲེངས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན་ སྙམ་སོང་། ས་སྦྲེར་ཕོ་མོ་རྒན་གཞོན་ཚང་མའི་མིང་ཐོ་ཞིག་

བངས་ནས་རྒྱན་རྒྱག་པའི་གོ་རིམ་ཞིག་མིན་པར། དྦྲེ་ལ་སིད་བྱུས་ ཤིག་ངེས་པར་དུ་ དགོས་ཀི་འདུག གིས་པ་དེར་ད་ལྟ་
ཡང་བསར་གསོལ་འདྦྲེབས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དེ་ཡིན། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། (དཔལ་ལྡན་ ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་གསོལ་

འདྦྲེབས་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་མ་རྦྲེད། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་དྦྲེ་དི་བ་དིས་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་རྦྲེད། འཕོས་དོན་དི་བ འི་སྐབས་ལ་འགྦྲེལ་
བཤད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། དི་བ་ག་རྦྲེ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དི་བ་གཏོང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ རྦྲེད། བཀའ་ལན་དྦྲེ་བཀའ་བོན་

གིས་གནང་ཡོང་གི་རྦྲེད། དི་བ་གཏོང་རོགས་གནང་།) ལགས་སོ། སོང་བརར་གི་གོ་རིམ་ནང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་གི་ཆྦྲེན་
པོའི་རིགས་བྱུང་འདུག ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེའི་ནང་ནས་དི་བ་འགོད་རྒྱུ་ཞིག་ལ། སྦྲེ་ཚན་ནང་ལ། དཔྦྲེར་ན་སིར་
བཏང་དབྱིན་ཇི་སོང་རྒྱུ་དང་། ལངས་ཐུབ་རྒྱུའི་བཟོ་འད་པོ་ཞིག་རྦྲེད་བསད་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་མ་བན་ནང་ནས་བོད་

ཟས་བཟོ་མཁན་གཡོས་བཀོལ་བྦྲེད་མཁན་ཡོད་ པ་རྦྲེད་དམ། ཚེམ ས་བཟོའི་ནང་ནས་བོད་ཆས་བཟོ་རྒྱུའི་ ཐོག་ལ་སོང་
བརར་ཁང་འགའ་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ། སིར་བཏང་ལམ་ལུགས་འགིག་གི་འདུག ཡིན་ནའང་གཞུང་ནང་ན་ང་ཚོ་བོད་ཀི་ཆོས་

དང་རིག་གཞུང་སྟྦྲེ་བ་སོག་འད་ པོ་དྦྲེ་དང་ཁ་མི་བལ་བ་དྦྲེ་འད་ཞིག་དགོས་ཀི་འདུག དྦྲེའི་ནང་ནས་དྦྲེ་ཚོའི་གངས་ཀའ མ།
གང་ལྟར་མ་བན་ནང་ནས་བོད་ཟས་བཟོ་མཁན་དང་། ཚེམས་བཟོ་ནང་ནས་བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་བ ་རྒྱུའི་
ཆྦྲེད་དུ་ཆས་གོས་ཚེམས་བཟོའ ་ི རིགས་དྦྲེ་འད་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ་ཟྦྲེར་ནས་དི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དྦྲེ་དང་འབྦྲེལ་བའི་དི་བ་
གནང་བ་དྦྲེ་དག་ལ་ངས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་བགོ་འགྦྲེམས་བྦྲེད་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་སིད་བྱུས་

ཤིག་དགོས་ཀི་འདུག དྦྲེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་ཡོད་པ་དྦྲེ་འདའང་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་ལ། སྔོན་མ་ཨར་ལས་འགོ་འཛུགས་
པའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོ་རིམ་པར་བྱས་ནས་བགོ་འགྦྲེམས་བྦྲེད་ཕོགས་གནང་དགོས་མིན་དང་། གཞི་ར་ག་རྦྲེ་འཇོག་དགོས་ཀི་
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འདུག བཀའ་ཤག་ནང་ནས་བཀའ་བསྡུར་ཡོང་གི་རྦྲེད། སྐབས་དྦྲེ ར་གཏན་འབྦྲེབས་གནང་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད་
ཟྦྲེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞན་ཡང་བོད་ཟས་མ་བན་དང་། བོད་པའི་ཆས་གོས་ཐོག་ཚེམ་བུ་རྒྱག་མཁན། དྦྲེ་ཚོ་དངོས་གནས་
འགོ་ཞིག་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྦྲེད་ སྙམ་པ་ཞིག་ང་ཚོའི་ནང་ནས་བཀའ་བསྡུར་ཞིག་ཡོང་ བསད་ཀི་

འདུག ད་ལྟའི་སྐབས་དྦྲེ ར་མ་གིར་ Neelamangla ནས་སོང་བརར་འབུལ་རྒྱུའི་རིགས་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། མ་བན་གི་
སོང་བརར་གནང་ཟིན་ མཁན་རྣམས་མ་འོངས་པར་མར་སི་ཚོགས་ནང་ ལས་ཀ་ཞིག་འཚོལ་ བར་འགོ་དུས། ལག་འཁྦྲེར་
ཞིག་དགོས་ཀི་འདུག དྦྲེ་ཡིན་དུས་མ་བན་གི་ལག་འཁྦྲེར་ཞིག་ཡོང་ས ་དེ། དམིགས་བསལ་གིས་བོད་པའི་ཁ་ལག་རང་ལ་

ལག་འཁྦྲེར་ཡོད་ས་ཞིག་ད་ལྟ་ཡོད་ པ་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་སོང་བརར་གནང་བསད་རྒྱུ་དྦྲེ་བོད་ ཟས་རང་གི་

ཐོག་དང་། བོད་པའི་གོན་ཆས་རང་གི་ཐོག་ལ་ཚེམ་བུ་དྦྲེ་ད་དུང་འགོ་བཙུགས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་ནས་
དྦྲེ་དང་སགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་དང་འབྦྲེལ་ཆགས་དྦྲེའི་ནང་ལ་ཐོབ་ཐང་ལྦྲེན་ཐུབ་
མཁན་གི་མི་ས་དྦྲེ་ དག་གི་ གངས་ཀ་དྦྲེ་ང་ལ་ད་ལྟ་ འདིར ་མྦྲེད་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན ་མ་གཏོགས ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ ལ་
གངས་ཀ་མྦྲེད་པ་མ་རྦྲེད།

དྦྲེའི་ཐོག་ལ་ནམ་རྒྱུན་ནས་བདྦྲེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་གཟིགས་རོག་གནང་རྒྱུ་དྦྲེ་དང་།

Australia ཡི་རྒྱན་ནང་ལ་སོད་མཁན་དྦྲེ་ཚོའི་ནང་ལ་ཡོད་ པ་རྦྲེད། དྦྲེར་བརྟེན་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ནས་གོས་

ཚོགས་མ་གོལ་བའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། ཡང་ན་སི་ཡོངས་ཀི་བགོ་གྦྲེང་སྐབས་སུ་གངས་ཀ་དྦྲེ་ འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། མ་གཏོགས་ངས་མྦྲེད་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་ད་ལྟ་འདི་ན་མྦྲེད་ཟྦྲེར་བ་ཡིན་མ་གཏོགས་ག ངས་ཀ་ཡོད་པ་མ་རེད་ ཟྦྲེར་ནས་ཞུས་
མྦྲེད།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

སི་འཐུས་དགྦྲེ་བཤྦྲེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགྦྲེ་བཤྦྲེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོས་དོན་དི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དང་པོ་དྦྲེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ངོས་
ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་མཁན་དྦྲེ་ཚོ་ལ་འཚོ་ཐབས་ཀི་ཆྦྲེད་དུ། ཐབས་ཤྦྲེས་དང་འབད་བརོན་མང་པོ་གནང་ བ་རྦྲེད།
དྦྲེ་གནང་བ་དྦྲེའང་ཐབས་ཤྦྲེས་གནང་རྒྱུ་མྦྲེད་པ་རྦྲེད་མ་གཏོགས་གནང་སོང་བསམ་པའི་ཚོར་སང་ཞིག་བྱུང་སོང་། དྦྲེ་དང་

མམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ད་ལྟ་སོབ་སོང་གནང་མཁན་དྦྲེ་ཚོར་འཛིན་གྲྭའི་གངས་ཅན་བས་ནས་དུས་ཚོད་ཅིག་བཟོས་པ་རྦྲེད།
དྦྲེ་ཚོའི་ནང་ལ་ངས་གོ་ཚོར་བས་པ་ཡིན་ན། ཐོག་མའི་འཆར་གཞི་ནང་བཞིན་ར་བ་ིད་ནས་འགོ་ཡི་མྦྲེད་པ་དང་། འཛིན་གྲྭ་
མཐར་མ་ཕིན་གོང་ནས་ཕི་ལོགས་ལ་མང་པོ་ཞིག་ཕྦྲེབས་འགོ་ཡི་ཡོད་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་བཤད་བསད་ཀི་འདུག དྦྲེ་བདྦྲེན་པ་
རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། གལ་སིད་དྦྲེ་བདྦྲེན་པ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ཞུ་མཁན་དྦྲེ་ཚོ ས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་གང་ཡང་

བྦྲེད་ཀི་མི་འདུག གསར་འབོར་དྦྲེ་ཚོར་ལྟ་རོག་བྦྲེད་ཀི་མི་འདུག་ཟྦྲེར་ནས་སྐད་ལུང་པ་གང་བརྒྱབ ས་པ་རེད་དེ་མཐར་
གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཡོང་དུས། ཁྦྲེད་རྣམ་པར་ཚོར་བ་ག་རྦྲེ་བྱུང་སོང་ཟྦྲེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གིས་པ་དྦྲེ་ལ་ཆབ་སིད་བཙོན་

ཟུར་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའི་སྐོར་ལ། ལྡེ་ར་ལྡུན་ལ་ས་ཆ་ཡག་པོ་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ས་ཆ་ཆྦྲེན་པོ་ཡོད་ པ་རྦྲེད། རྒྱག་རྒྱུའི་ འབད་
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བརོན་བས་པ་རྦྲེད། ངས་གོ་ཚོད་བས་པ་ཡིན་ན་གོས་ཚོགས་ར་བར་ཡོད་པའི་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་ཁ་ཤས་ཀིས་སྐད་ཆྦྲེན་
པོ་བརྒྱབས་ནས་ནང་སིད་བཀའ་བོན་གི་སྐུ་མདུན་ལ་བཅར་ནས་མཐའ་མར་ར་རམ་ས་ལ་མ་གཏོགས་འགོ་ས་མྦྲེད་པའི་བཟོ་
འད་པོ་དྦྲེ་འད་བྦྲེད་དུས། ནང་སིད་བཀའ་བོན་ གིས་ཐོག་མར་བཀའ་ཤག་ལ་འབད་བརོན་མང་པོ་ཞིག་གནང་ནས་རྦྲེ་བ་

བརྒྱབ་པ་ནང་བཞིན་ཞིག་བྱུང་མ་སོང་ ། ཏོག་ཙམ་ཞིག་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་སོང་ཟྦྲེར་བ་ཞིག་ཡོད་ པ་རྦྲེད། དྦྲེ་དངོས་གནས་
རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། ཐོག་མར་འབད་བརོན་ཤུགས་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རྦྲེད་དྦྲེ་གཞུག་མར་དོན་གི་བདག་པོ་ཚོས་སྐད་

ཤུགས་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་རྒྱག་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་ཁོང་རྣམ་པ་བཞུགས་སར་ར་རམ་ས་ལ་༸རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྐུ་མདུན་
ལ་བསད་རྒྱུའི་ཆྦྲེད་དུ་ཁང་པ་དྦྲེ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ནས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་ Australia ལ་
ཐོན་ན་ཕྦྲེབས་འགོ་ ཡི་ཡིན་གསུང་གི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། དྦྲེ་གིས་གང་འད་བས་ནས་ལྷུ་སིག་གི་རྦྲེད། དྦྲེ ་བཞིན་དུ་ཆབ་སིད་
བཙོན་ཟུར་སྐད་ཆ་འདི་ས་དྦྲེ ་དགུ་བཅུ་གསུམ་དང་དགུ་བཅུ་གསུམ་ཟྦྲེར་ནས་གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་ཕལ་ཆྦྲེར་གོས་

ཚོགས་ག་དུས་ཚོགས་ནའང་ཚང་མ་ཡོད་ཡོད་པ་རྦྲེད། དགུ་བཅུ་གསུམ་ནང་གི་མི་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་དིས་ཏྦྲེ་བྱུང་བ་རྦྲེད་དམ།
ཡང་ན་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་བདྦྲེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནང་ནས་ཐོ་ཡོད་ཚད་ཚང་མར་དིས་ནས། ལྡེ་ར་ལྡུན་ལ་སོད་ཀི་མིན་ཟྦྲེར་
ནས་བྱུང་བ་རྦྲེད། དྦྲེ་གསལ་པོ་བས་ནས་གསུང་རོགས་ གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་ནས་མཐའ་མ་དྦྲེ ར། བགོ་སྟངས་ཀི་སྐོར་ལ་

དགོངས་བཞྦྲེས་གནང་གི་ཡོད་ས་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་གསུང་སྟངས་ནང་བཞིན་བས་པ་ཡིན་ན། ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་
ཞིག་འདུག སོད་ས་རག་གི་ཡོད་ས་མ་རྦྲེད། ཁང་པ་བརྒྱབས་བཞག་གི་ཡིན་ཟྦྲེར་བ་མ་གཏོགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་

དྦྲེ་ཕར་ལག་པ་འཆང་གི་མྦྲེད་པའི་ བཟོ་འད་པོ་ཞིག་ཕོགས་གཅིག་ནས་དྦྲེ་གསུང་གི་འདུག དྦྲེ་ཡིན་དུས་ཐོག་མ འི་འཆར་
གཞི་གང་ཡང་མྦྲེད་པ་རྦྲེད་དམ་ཟྦྲེར་ན། ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་དྦྲེ་ཚོ་སོད་ས་ར ག་གི་ཡོད་ས་མ་རྦྲེད ། ང་ཚོས་ཁང་པ་ཞིག་
བརྒྱབས་བཞག་གི་ཡིན་ནམ་ཟྦྲེར་རྒྱུ་དྦྲེ་གཅིག་པུ་རྦྲེད་དམ། ཡང་ན་གནད་དོན་འདི་འད་དང་དཀའ་ངལ་འདི་འད་ཞིག་ཡོད་

ས་རྦྲེད། དྦྲེར་བརྦྲེན་ནས་ང་ཚོས་ཁང་པ་འདི་འད་བརྒྱབ་ན་ཟྦྲེར་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ། དྦྲེ་གསལ་པོ་བས་ནས་གསུང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མར་ང་ཚོས་རྦྲེ་བ་བས་པ་ནང་བཞིན་དཔྦྲེར་ན་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་། གཞུང་
གི་ཐོག་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་རྣམས་ལ་ལས་འཆར་ཁག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དྦྲེ་འདའི་བསམ་ཚུལ་མང་དག་ཅིག་

ཡོད་པ་རྦྲེད། ང་རང་ལ་མཚོན་ནའང་འགན་འདི་མ་འཁུར་སྔོན་ནས་དྦྲེ་འདའི་བསམ་ཚུལ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན། ལས་གཞི་
འདི་འགོ་འཛུགས་དུས་རྦྲེ་བ་ཆྦྲེན་པོ་བརྒྱབས་པ་ཡིན། དྦྲེས་ཕན་ཐོགས་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་དང་། འཛུལ་ཞུགས་བྦྲེད་མཁན་ཡང་

ཁོན་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ འདུག་སྙམ་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་རྦྲེ་བ་བས་པ་ནང་བཞིན་བྱུང་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་དྦྲེ་ལ་ང་ཚོ་བོ་
ཕམ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་བྱུང་མ་སོང་། དཔྦྲེར་ན། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཁོ་རང་ནང་ལ་ན་གཞོན་ལས་མྦྲེད་ཅྦྲེས་ལབ་བསད་ཀི་ཡོད་པ་
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རྦྲེད། མཚམས་རྦྲེ་ངས་ཀུ་རྦྲེའི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ན་གཞོན་ལས་མྦྲེད་ཟྦྲེར་དུས་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀི ས་ན་གཞོན་
ལས་མྦྲེད་རྦྲེད་དམ་ཡང་ན། རང་གི་འདོད་པ་ཡོད་པའི་ལས་གནས་དྦྲེ་སོ་སོས་སོབ་སོང་ཡག་པོ་མ་བས་ནས་ལས་ཀ་མ་

རག་པས་རང་ིད་ལས་མྦྲེད་ཆགས་ཀི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་འདོད་པ་ཡོད་པ་ཞིག་མ་བྱུང་བར་དུ་ལས་ཀ་བྦྲེད་འདོད་མྦྲེད་པར།
ཁ་ཤས་ཡིན་ན་ཕི་རྒྱལ་ནས་སྤུན་ྦྲེས་དངུལ་ཕན་བུ་བསྐུར། ཁ་པར་ཡང་རིག་པོ་ རིགས་འཁུར་ནས་འགོ་གི་ཡོད། ཡང་
ཕོགས་གཅིག་ནས་ལས་མྦྲེད་ཡིན་པའི་བཟོ་འད་པོ། དྦྲེ་འདའི་རིགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་དུ་འདུག བོད་ནས་གསར་
དུ་འབོར ་མཁན་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་སྔོན་མ་དང་མི་འད་བའི་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆྦྲེན་པོ་ཕིན་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། རང་མགོ་
ཐོན་ཐུབ་མཁན་ལ་དངོས་གནས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་རྦྲེད། དགའ་སོབས་བྦྲེད་རྒྱུ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་སྔོན་མ་ཐོག་མར་བོད་
ནས་གསར་དུ་ཡོང་མཁན་དང་ད་ལྟའི་བར་ལ་ཁད་པར་ཆྦྲེན་པོ་ཕིན་ཚར་བ་རྦྲེད། གང་ལྟར་ང་ཚོས་འཆར་གཞི་དྦྲེ་བསིགས་

པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་འཛུལ་ཞུགས་བྦྲེད་མཁན་དང་ ། གཞན་ཡང་ཐོག་མར་ཡར་ འཛུལ་ནས་མཐའ་སྦྲེལ་མཁན་ ཡང་དེ་

ལས་མང་ཙམ་བྱུང་ན་སྙམ་པའི་ང་ཚོས་རྦྲེ་བ་བས་པ་ནང་བཞིན་བྱུང་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་དེ་གངས་ཀར་མ་ལྟོས་པར་ང་རང་
ཚོ་གཞུང་གིས་གནང་དགོས་རྒྱུའི་རིགས་དྦྲེ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད།

བས་ཙང་དྦྲེ་འད་ཞིག་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག་གི་དི་བ་གཅིག་དྦྲེ། ལྡེ་ར་ལྡུན་ལ་ང་ཚོ་ཕ་
གིར་བསིགས་པའི་སྐབས་དང་དྦྲེ་དང་འབྦྲེལ་བའི་བསམ་ཚུལ་བྱུང་བ་ཞིག་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། དྦྲེ་འདིར་ཕན་ཐོགས་གང་

འད་ཞིག་འབྱུང་གི་ཡོད་མིན་ཧ་གོ་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་དོགས་འདི་ཞིག་ཕྦྲེབས་པ་རྦྲེད། དང་པོ་དྦྲེ་མ་གིར་ ལྡེ་ར་ལྡུན་ལ་

བསྐྲུན་པའི་སྐབས་དྦྲེར་ང་ཚོའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་རིམ་པར་བྱུང་ནས། ལྷག་པར་དུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཙམ་
ནས་བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་ཀི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་དང་། བོད་ནང་ཛ་དག་དྦྲེ་འད་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་
པ་རྦྲེད། འདིར་དངོས་གནས་དང་གནས་ ང་རང་ཚོ་དེར་ ྦྲེ་འགམ་དུ་ཡོད་པའི་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་དང་འབྦྲེལ་ཆགས་དྦྲེ་

ཚོར་ད་བར་གཞུང་གིས་མ་གནང་བ་མ་རྦྲེད། གཟིགས་རོགས་མྦྲེད་པ་མ་རྦྲེད། གཟིགས་རོགས་ཡོད་བསད་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད།

དྦྲེ་ལས་ལྷག་པ་ད་དུང་ག་རྦྲེ་བྦྲེད ་རྒྱུ་འདུག་ཟེར་སྐབས། ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་དང་འབྦྲེལ་ཆགས་ ཡིན་མཁན་ཁག་ཅིག ་དྦྲེ་
བཞིན་ར་རམ་ས་ལའི་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་མཁན་རྦྲེད། སྔོན་ནས་ཡོང་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཁང་ག་སད་ནས་སོད་ཀི་

ཡོད་པ་རྦྲེད། ཁང་ག་སད་ནས་སོད་དུས། དྦྲེ་དང་འབྦྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་གང་དང་གང་འཕད་ཀི་ཡོད་པ་དྦྲེ་ངས་འདིར་

ཞིབ་ཚགས་པོ་དྦྲེ་འད་ཞུ་དགོས་ཀི་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་ཞིག་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་སི་ཚོགས་འདིའི་ནང་བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཞིབ་
འཇུག་བས་ནས་ཐོ་འཁྦྲེར་ནས་མ ར་ཕིན་པ་ཡིན་ནའང་རོབ་ཙམ་ཤྦྲེས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད།

དྦྲེ་ཡིན་ཙང་དྦྲེ་འདའི་དཀའ་ངལ་

སྦྲེལ་རྒྱུར་དྦྲེ་འད་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ་ན་ཞེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་དགོངས་པ་དྦྲེ་འད་ཞིག་བྱུང་ནས། དྦྲེ་
ཡང་ས་ཆ་དྦྲེ་གང་དག་དག་ཅིག་ལྡེ་ར་ལྡུན་ལ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་དྦྲེ་ང་ཚོར་ཡོད་པའི་ནང་ནས་མ་ར་ཟྦྲེར་ནའང་མི་འདུག དངོས་

གནས་ས་ཆ་ལྦྲེགས་ཤོས་འད་པོ་དྦྲེ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་ལྡེ་ར་ལྡུན་རང་ལ་ཐོབ་ཐུབ་ན། ས་ཆ་དྦྲེ་བདྦྲེ་སིད་གིང་དང་ལྡེ་ར་
ལྡུན་ྦྲེ་འགམ་དུ་རྦྲེད། བ་མ་དང་སྨན་ཁང་། འགོ་བདྦྲེ་པོ། འཚོ་བའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་ཅི་ཞིག་བྦྲེད་དགོས་བསམ ས་ཀང་
འགོ་ ལམ་ཡོད་བསད་པ་ ཞིག་མཐོང་ཡོང་བའི་སྐབས་ ལ། རིན་ཐང་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་ས་ཆ་དྦྲེའི་ དངུལ་གི་ གོང་ཚད་

ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་འདུག ཡིན་ནའང་ཁད་པར་ཆེན་པོ་མི་འདུག གང་གཟབ་གཟབ་དང་གང་འགིག་འགིག་བས་ནས་ནང་སིད་ལས་
ཁུངས་ཀི་ལས་འཆར་མང་པོའ ་ི ནང་ནས་ལས་འཆར་ཡིན་ ནའང་། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྦྲེད་སི་ཡོངས་ཀི་སྦྲེམས་

ནང་ལ་ཡིན་ནའང་ལས་འཆར་ངྦྲེས་ཤོས་སུ་བརིས་ཏྦྲེ་བས་པ་རྦྲེད། འོན་ཀང་། ཕི་ལོགས་ནས་སྐད་ཆ་གོ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རྦྲེད། ང་
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ཚོས་མ་གིར་བརངས་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད་མདོག་མདོག་བས་ནས། ཧ་ལམ་ར་རམ་ས་ལ་ནས་ཕུད་ཀི་ཡོད་པའི་བཟོ་འད་པོ་
གསུང་མཁན་རྦྲེ་ཟུང་བྱུང་ཡོད་པ་དྦྲེ་འད་ཕི་ལོགས་ནས་གོ་ཐོས་བྱུང་བ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བོ་ཕམ་བྱུང་བ་རྦྲེད། དྦྲེ་འདའི་
ཐོག་ནས་ཚོར་བ་དྦྲེའི་ཐོག་ནས་དྦྲེ་འད་བྱུང་། དྦྲེ་འབྱུང་རིམ་གཅིག་རང་རྦྲེད་མ་གཏོགས། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ར་རམ་ས་ལར་
ཡར་སོས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དྦྲེ་གནོན་ཤུགས་ཀི་ཐོག་ནས་སོས་པ་མིན། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐོག་ནས་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་

པའི་ཐོག་ནས་དྦྲེ་བཞིན་ས་ཆ་ཡང་རག་པ་བྱུང་ཡོད་དུས ། བཀའ་ཤག་གི་ ཐོག་ནས་དྦྲེ་ག་རང་ལ་དགོངས་པ་བཀའ་ འཁྲོལ་

ཐོབ་པ། བོད་ཕྲུག་ཁིམ་སྦྲེ་ TCV ཡིན་ནའང་རྦྲེད། ང་ཚོས་ལས་འཆར་གཞན་ཞིག་གི་ཆྦྲེད་དུ་རྦྲེད་ལབ་ན། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་
ཚང་མས་གཟིགས་ བསད་པ་དྦྲེ་རྦྲེད། ལག་རྦྲེད་སོ་ལོའ ་ི ཐང་གཅིག་དང་ཕྲུ་གུའི་རྦྲེད་མོ་རྦྲེད་ས་བཟོས་བཞག་ཡོད ་པ་རེད །
ཕ་གི་དྦྲེ་ལྷ་ལྕམ་སྐུ་ཞོག་གི་ངོས་ནས་ཕྲུ་གུའི་འཕོད་བསྟྦྲེན་ལ་དགོངས་པ་བཞྦྲེས་ནས་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་ལ་བརིས་ཡོང་དུས།

ལས་གཞི་གཞན་ཞིག་གི་སང་ལ་ས་ཆ་དྦྲེ་ས་པོར་རག་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མིན་མི་ཤྦྲེས། ཡིན་ནའང་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་རྦྲེད། དྦྲེ་
བཞིན་ར་རམ་ས་ལའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་ལས་བྦྲེད་ཁ་ཤས་ཡོད་པ ས། ལས་ཤག་བསྐྲུན་རྒྱུར་ས་ཆ་དྦྲེ་ཡང་ཐོབ་ཡོང་

དུས། ས་ཆ་དྦྲེ་ཡང་བྦྲེད་སོད་ཡོང་གི་འདུག་སྙམ་པ་ཞིག་དང་། མཐའ་མ་དྦྲེར་ཡག་པོ་ཞིག་དང་འགིག་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་
བས་བསད་ཀི་ཡོད།

དྦྲེ་ནས་ད་ལྟ་བགོ་འགྦྲེམས་དང་སགས་དྦྲེའི་ནང་ཐོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་དྦྲེ། ཨ་རི་དང་ཕི་རྒྱལ་ལ་འགོ་ རྒྱུའི་ གོ་

སྐབས་རག་ན། ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་དེ་ངས་ཞུ་ཤྦྲེས་ཀི་མ་རེད་མ་གཏོགས། བོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་ ལ་གཞིས་
ཆགས་ནང་ལའང་ཕར་ཐོབ་ཐང་ཐོབ་ནས་སོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཙམ་ལ་ཕི་རྒྱལ་གཞན་ཞིག་
ལ་གོ་སྐབས་ཞིག་ཐོབ་ན། གོ་སྐབས་འཚོལ་གི་འདུག་ལ་ འགོ་གི་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག དྦྲེ་ཡིན་ཙང་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་

ནང་ལ་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། འབྦྲེལ་ཆགས་ནང་ནས་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་མཐུན་འགྱུར་དེ་ཡོད་པ་དྦྲེ་ཧ་ཅང་རླབས་ཆྦྲེན་རྦྲེད་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཆྦྲེན་པོ་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལོ ར་མཚོན་ན། སོ་སོའ ་ི ཕྲུ་གུ་ནང་མི་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཡན་ཡིན་ཡང་

འགོ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་འད་བྱུང་བ་དྦྲེ་ཧ་ཅང་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ ཞིག་རྦྲེད། ཕ་གི ར་གོ་སྐབས་གཅིག་ འདུག་ཅེས་ང་
ཚོ་འདིར་སོ་བརྒྱབ་དགོས་ རྒྱུ་ཞིག་དང་། མ་གཞི་སིར་བཏང་དི་བའི་ངོ་གདོང་དྦྲེ་དྦྲེ་རྦྲེད་མི་འདུག ་ལ། ངས་ཞོར་དུ་དྦྲེ་འད་

ཞིག་འགྦྲེལ་བཤད་ཞུ་གི་ཡོད། དྦྲེ་ཡིན་ཙང་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་སི་ཚོགས་ཡོངས་རོགས་དྦྲེ་འད་ཞིག་རྦྲེད་མ་གཏོགས ། ཆབ་སིད་
བཙོན་ཟུར་གཅིག་པུ་དྦྲེ་ཆགས་ཀི་མི་འདུག ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

འཕོས་དོན་དི་བ་མཐའ་མ། སི་འཐུས་ཟ་བ་ཕུན་སིད་ལགས།

སི་འཐུས་ཟ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཁག་གཅིག་གིས་དི་བ་གསལ་པོ། ཞལ་གསལ་པོ་དྦྲེ་འད་མང་
པོ་ཞིག་གནང་ཚར་སོང་། ང་ལ་དི་བ་མང་པོ་ཞུ་ རྒྱུ་གང་ཡང་མྦྲེད ། དི་བ་གཅིག་རང་ཡིན། དི་བ་དྦྲེ་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་

བཀའ་བོན་མཆོག་གི་དི་བའི་བཀའ་ལན་ལས་འཕོས་པའི་དི་བ་གཅིག་ཞུ་དགོས་ པ་ཆགས་སོང་། ད་ལྟ་ལྡེ་ ར་ལྡུན་གི་ས་ཆ་
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list ཐོའ ་ི ནང་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡོད། དྦྲེ་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་ཚོའི་ཆྦྲེད་དུ་བྦྲེད་སོད་གཏོང་ རྒྱུའི་ ལས་འཆར་དྦྲེ་མྦྲེད་པ་

སོང་ཙང་། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་གཞིས་ཆགས་ཀི་ཐོབ་ཐང་དང་ས་ཆ་མྦྲེད་པའི་དཀའ་ངལ་འཕད་པའི་མི་མང་ཁག་

གཅིག་གི་བདྦྲེ་སྡུག་ལོ་མང་པོའ ་ི སྔོན་ནས་ཞུས་པའི་ཐོ་གཅིག་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོའི་ཆྦྲེད་དུ་དགོངས་པ་བཞྦྲེས་ རྒྱུ་ཡོང་གི་
རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད་ཅེས་དི་བ་དྦྲེ་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ།

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

དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ལྡེ་ར་ལྡུན་དང་

UP

ཁུལ། དྦྲེའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ན་

UP

ཡིན་ས་རྦྲེད།

UP

ཁུལ་དུ་

ཡོད་པའི་ཁིམ་ཚང་ ༡༡༦ ལ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་དྦྲེའི་སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་ མངའ་སྦྲེའི་གཞུང་ཕན་
ཚུན་གོས་བསྡུར་དང་ཞིབ་འཇུག་གནང་ནས ། མཐའ་མར་དུད་ཚང་ ༡༡༦ ལ་གཞིས་ཆགས་བསྐྲུན་ རྒྱུའི་ ལས་གཞི་ཞིག་
ཕལ་ཆྦྲེར་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ དང་ ༡༩༩༢ ནས་འགོ་བཙུགས་འདུག དྦྲེ་འད་བས་ནས་མིང་ཐོ་ཡང་ལྦྲེན་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད།

དྦྲེའི་ཐོག་ལ་སྔོན་མའང་དི་བ་འགའ་སྦྲེབས་བསད་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། དྦྲེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་མཇུག་ གནོན ་བས་དང་བྦྲེད་བཞིན་
པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད ། དྦྲེ་སོང་ཙང་དྦྲེ་ཚོ་འདིར་ཞིབ་ཚགས་པོ་བས་ནས་ཞུ་མི་དགོས་པ ་དང་། དངུལ་རིས་སྐབས་ལ་
བགོ་གྦྲེང་བྱུང་བ་ཡིན་ན ། དྦྲེའི་སྐབས་ལ་ལན་འདྦྲེབས་ཞུ་ཆོག་པ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟྦྲེར་ན་འདིར་ཐད་ཀར་འབྦྲེལ་བ་
ཆགས་ཀི་ཨེ་ཡོད་དམ་སྙམ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དི་བ་ལྔ་པ། དི་བ་གནང་མཁན་སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྦྲེད་ཕོགས་
ཀི་སིག་གཞི་ལྦྲེའུ་ ༧ པའི་དོན་ཚན་ ༢༡ སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༥ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།

དི་ཤོག

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས།***
དི་བ་ཨང་་་་་་༥

གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༢༢ བར།

དིས་ལན་གནང་མཁན།

དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག

དི་བ་གནང་མཁན་སི་འཐུས།

ཨ་ཅཱརྱ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ཕུན་ཚོགས།
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བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྦྲེད་ཕོགས་ཀི་སིག་གཞི་ལྦྲེའུ་བདུན་པའི་
དོན་ཚན་ ༢༡ དགོངས་དོན་ལྟར་གཤམ་གསལ་དི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ།

ར་སར་གནས་སོད་བོད་རིགས་ཁག་གཅིག་གི་འཚོ་རྦྲེན་དཀའ་སྦྲེལ་ལས་འཆར་གི་སྔོན་རིས་གོས་ཚོགས་སུ་ཞུ་དོན་ལྟར།
ཀ༽

ད་ཆ་ལས་འཆར་ཕག་བསྟར་ཇི་ཙམ་གནང་ཐུབ་ཡོད་དམ།

ག༽

མ་འོངས་ལས་འཆར་དྦྲེ་ིད་མུ་མཐུད་དྦྲེ་གནང་དགོས་གཟིགས་སམ།

ཁ༽

ལས་འཆར་གི་ངོ་བོ་ཇི་འད་ཞིག་ཐོག་གནང་བཞིན་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག

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

༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་༧ པའི་སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་
བ་ཨང་ ༥ པའི་ལན།

ཀ༽

ར་ས་ཁུལ་གནས་སོད་བོད་རིགས་ལམ་ཁྲོམ་སྟོན་མཁན་རྣམས་ཀི་འཚོ་རྦྲེན་ཁྲོམ་སའི་དཀའ་ངལ་སྦྲེལ་ཐབས་སུ་

ཁ༽

ལས་འཆར་གི་ངོ་བོ་གིས་ཡོད་པར་ལྷ་རབ་གཞུང་ལམ་ཅུང་རྒྱ་བསྦྲེད་ཀིས་རང་འཇགས་གནས་ཐབས་དང། དྦྲེ་

ག༽

ལས་གཞི་འགོ་འཛུགས་ཟིན་པ་ཞིག་དོན་གྦྲེར་མ་བྱུང་བར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་གལ་མངོན། ནང་སིད་

ས་གནས་གཞུང་ལ་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཟིན་པ་མཇུག་གནོན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ལྟར་དོན་འབས་མ་སོན་ཚེ་ས་ཆ་གཞན་ཞིག་ལ་ཁྲོམ་ས་ཐབས་ཤྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཡིན།
བཀའ་བོན་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ལ་ཕུལ།།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

འཕྲོས་དོན་དི་བ་དང་པོ་གནང་མཁན་སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་གི་བཀའ་ལན་གི་ནང་ ལ། དི་བའི་ལན་ནང་ལ་ ཕལ་ཆྦྲེར་
བཀའ་ལན་དང་པོ་དང་གིས་པ་གིས་དྦྲེ་ཞུ་གཏུག་རང་རྦྲེད་འདུག་མ་གཏོགས། ན་ནིང་ལོའ ་ི སྔོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ས་ཡ་
ལྔ་ ༥,༠༠༠,༠༠༠ ཞུས་པའི་འགོ་གོན་གང་ཡང་བཏང་མྦྲེད་པ་ཞིག་ཏུ་མཇལ་གི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་ཡིན་ཙང་གང་ལ་ཡང་

ལས་གཞི་འགོ་འཛུགས་ཟིན་པ་ཞིག་དོན་གྦྲེར་མ་བྱུང་བར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཟྦྲེར་དུས། ཀ་པ་དང་ཁ་པ་
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གིས་ལ་ཞུ་གཏུག་དང་རྒྱ་བསྦྲེད་གནང་རྒྱུའི་འབྦྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་རྦྲེད་འདུག་མ་གཏོགས། སྔོན་རིས་འགོ་འཛུག ས་
ཟིན་ཡང་དོན་གྦྲེར་མ་བྱུང་ བ་ཞྦྲེས་པ་འདི་གང་འད་ཞིག་ལ་ཞུ་གི་ཡོད་དམ་ཟྦྲེར་བ་འདི་གཅིག་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་གོང་གི་
ལས་འཆར་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་ རྒྱུ་ཚང་མ་ལོ་འཁོར་སྔོན་རིས་ཞུས་པའི་དགོས་དམིགས་གཏོང་དམིགས་ཙམ་ཡང་

མྦྲེད་པས། སྔོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པའི་དངུལ་འབོར་དྦྲེ་གནས་བབ་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྦྲེད། ལོ་གཅིག་ཚར་
འགོ་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། གལ་སིད་དྦྲེ་ལྟ་བུའི་ལས་འཆར་ཤ་སྟག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་སྔོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་

མཁན་ཚོས་གནང་རང་མཛད་ཀི་ཡོད་ཀང་། སྔོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བ་དྦྲེ་ལ་ལིད་བབ་ག ང་འད་ཞིག་གནས་ཀི་རྦྲེད ་
དམ་ཞེས་དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་སའི་ཁུལ་དུ་ཡོད་པ་དྦྲེ་དག་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན། སྔོན་རིས་ནང་ལ་
དམིགས་བསལ་སོར་མོ་འབུམ་ལྔ་བཅུ་ ༥,༠༠༠,༠༠༠ ཞིག་ཞུས་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་དྦྲེའི་སྐབས་

དྦྲེར་ཕལ་ཆྦྲེར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་མྦྲེད་ངས་དན་གི་མི་འདུག་ཀང་། ཕི་ཟ་ ༩ པའི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཕལ་
ཆྦྲེར་ངས་གཅིག་ཞུས་ཡོད་བསམ་བསམ་འད་ཞིག་དན་གི་འདུག དྦྲེའི་སྐབས་སུ་སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཞིག་ཕྦྲེབས་སོང་
སྙམ། སྔོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་དམིགས་ བསལ་ནས་ཞུས་པ་རྦྲེད། དམིགས་བསལ་ནང་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་ཕན་ཐོག ས་ཧ་ཅང་ཆྦྲེན་པོ་བྱུང་། གཅིག ལམ་ཁ་རྒྱ་བསྦྲེད་བཏང་ནས་བཟོས་པ་ཡིན་ན ། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་
ལམ་ཁ་ཡིན་སྟབས། ང་ཚོ་རང་གིས་ལས་འཆར་སིག་ ས་གང་ཡང་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་སྔོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་

ཞུས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྦྲེན་ནས་རྒྱ་གར་ P W D རང་གི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞི་ཞིག་བཟོས་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་སྔོན་ལ་ཕི་
ཟ་ ༩ པའི་གོས་ཚོགས་ཀི་སིངས་ཆའི་ནང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོའི་མདུན་ལ་ཕུལ་བ་ཡིན། PWD གིས་འབུམ་སུམ་ཅུ་
སོ་ལྔ་ ༣,༥༠༠,༠༠༠ ཡིས་ལམ་ཁ་རྒྱ་བསྦྲེད་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་འཇོག་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཟོས་པ་རྦྲེད། སྐབས་དྦྲེའི་གཏོང་སའི་

དམིགས་རྦྲེན་ལྟ་བུ་དེ་ དགོངས་པ་དྦྲེ་བཞྦྲེས་པ་རྦྲེད་ལ་སྦྲེབས་པ་ཡང་རྦྲེད། སྟབས་མ་ལྦྲེགས་པ་ཞིག་ལ། རོང་དང་མངའ་
སྦྲེས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བ་ཡིན་ནའང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀི་ཆྦྲེད་དུ་རྒྱ་གར་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་མངའ་སྦྲེའི་ཆྦྲེ ས་མཐོ འི་
ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ཞིག་དང་ནུས་པ་འད་མམ་ཡོད་བསད་པའི་ National Green Tribunal གི་ཐོག་ནས་ཤིང་ནགས་

སོགས་ལ་སྲུང་སོབ་བྱེད་དགོས་པའི་བཀོད་ཁབ་སྦྲེབས་ཏྦྲེ། རོང་ལས་ཁུངས་ཀིས་ དེར་འཇིགས་སང་གནང་ནས ། དྦྲེ་སྔོན་
PWD མམ་དུ་འབུམ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ ༣,༥༠༠,༠༠༠ ལས་གཞི་བསིགས་པ་དྦྲེ་ འཕྲལ་དུ་འགོ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་

བྱུང་བ་རྦྲེད། ལྷག་སྟངས་འད་པོ་དེ་རེད། ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོས་དོན་དི་བའི་ནང་ལ་བོ་འཚབ་

ཡོད་པ་དྦྲེར་ངས་རྦྲེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུས་པ་དང་སགས། དམིགས་བསལ་ནང་ནས་འབུམ་ལྔ་བཅུ་ ༥,༠༠༠,༠༠༠ ཞུས་ཡོད་

པ་རེད། མ་ཕིན་པ་དྦྲེ་གཞུང་གི་བང་མཛོད་ནང་དུ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། གཞན་ས་ཆ་གང་དུ་ཡང་འགོ་གི་ཡོད་ པ་
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མ་རྦྲེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེའི་བར་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ བརྒྱུད་ PRM ལ་ཡང་འཆར་གཞི་དྦྲེ་ཕུལ་ཡོད་ པ་རྦྲེད།
ཕུལ་ནས་དངུལ་འབུམ་ ༧,༨༢༦,༠༧༦ ཐབས་ཤྦྲེས་བྱུང་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ད་ལོའ ་ི སྔོན་རིས་ནང་ལ་ཟུར་བཀོལ་ ནང་ལ་མ་
གཏོགས་དམིགས་བསལ་ནང་ལའང་མྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་དུས་ད་ལོའ ་ི དངུལ་རིས་ནང་ལ་དམིགས་ བསལ་ཡོད་པ་དྦྲེ་ རང་བཞིན་
གིས་གཞུང་གི་བང་མཛོད་ནང་གི་དམིགས་བསལ་གི་ནང་དུ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད། དམིགས་བསལ་ནང་ནས་ཁུར་ནས་

གཞུང་གི་དགོས་ངྦྲེས་ཅན་གི་ལས་གཞི་ནང་ལ་བསམས་ཕྦྲེབས་པ་རྦྲེད། ད་ལོའ ་ི ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་ཕུལ་ཡོད། རྦྲེ་བ་བྦྲེད་

རྒྱུ་དྦྲེ་སྔོན་གི་ PWD Project (འཆར་གཞི) བཟོས་པ་ནང་བཞིན་འགོ་ཐུབ་རྒྱུར་ང་ཚོས་རྦྲེ་བ་ཆྦྲེན་པོ་དང་། ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་དབུས་ཀི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་གང་ཐུབ་ཞུ ་ཡི ་ཡོད། དྦྲེའི་བར་ལ་ཁོང་ཚོ་སྙིང་རྦྲེ། ལམ་ཁར་
བསད་མ་བཅུག་ནས་རྦད་དེ་སོ་བརྒྱབས་པའི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་དྦྲེ་འདའང་བྱུང་སོང་། ད་ལྟའི་ཆར་ཡིག་ཐོག་ནས་གནས་

སྐབས་བསད་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོན་པ་དྦྲེ། ང་ཚོའི་ལས་ཀའི་ནང་ནས་ཁ་གསལ་པོ་ཡག་པོ་ཞིག་བྱུང་ཐུབ་སོང་སྙམ་པ་
ཞིག་ང་ཚོ་ འབྦྲེལ་ཡོད་ཚོས་ དེ་འད་ཞིག་མཐོང་བསད་ཀི ་ཡོད། ལམ་ཁྲོམ་དུ་ཡོད་པ་དྦྲེ་དག་ལ་མངའ་སྦྲེ འི་གཞུང་གིས་ཁོ་

རང་ཚོར་ངོ་སོད་ཀི་ཆྦྲེད་དུ་ I-card རྦྲེ་རྦྲེ་ངྦྲེས་པར་དུ་དགོས་ཀི་འདུག་ཟྦྲེར་ནས། ཁོ་རང་ཚོའི་ཚོགས་པ་འདུག དྦྲེ་ལ་བཟོ་
བཅུག་ནས་དྦྲེའི་པར་སོགས་ཀི་འགོ་སོང་ དེ། ཕལ་ཆྦྲེར་ངས་དན་པ ་བས་ན། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་ དེའི་ནང་འབུམ་
བདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད་ལྷག་ཙམ་ནང་ནས་འབུམ་ལྔ་ད་ལོའ ་ི སྔོན་རིས་ནང་ལ་ཞུས་ཡོད།

བར་བརྒལ་ཞུས་ནས་ ད་ལྟ་འགོ་

བཞིན་པ་དྦྲེའི་ཁོངས་ནས་འགོ་ཡི་ཡོད། དེར་བརྟེན་དམིགས་བསལ་ནང་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བའི་སྐབས་ལ་གཞུང་གི་
ཐོག་ནས་སིད་བྱུས་ཀི་ཐོག་ནས། དགོས་ངྦྲེས་ཅན་ཡིན་པ་གཞུང་གི་བང་མཛོད་ནང་ནས་ཡིན་ནའང་གཏོང་དགོས་ངྦྲེས་ཀི་

ལས་གཞི་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ནས་དམིགས་ བསལ་གི་ནང་དུ་སྦྲེབས་པ་རྦྲེད། དངུལ་དྦྲེ་གཞུང་རང་ལ་ལྷག་ཡོད་ པ་
རྦྲེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

འདི་ཡན་ཆོད་ཀིས་དི་བ་ལྔ་པ་ཟིན་པ་ཡིན། དི་བ་དྲུག་པ། དི་བ་གཏོང་གནང་མཁན་སི་འཐུས་ཨ ་ཅཱརྱ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས།

སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག
དི་ཤོག

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། ***
དི་བ་ཨང་་་་་་༦

གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༢༢ བར།

དིས་ལན་གནང་མཁན།

དཔལ་ལྡན་ཕི་དིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

དི་བ་གནང་མཁན་སི་འཐུས།

ཨ་ཅཱརྱ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ཕུན་ཚོགས།
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བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྦྲེད་ཕོགས་ཀི་སིག་གཞི་ལྦྲེའུ་བདུན་པའི་
དོན་ཚན་ ༢༡ དགོངས་དོན་ལྟར་གཤམ་གསལ་དི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ།

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་བརན་འཕིན་གསར་འགྱུར་དང་ཟུང་འབྦྲེལ་གི་ལས་རིམ་ཕན་རླབས་སད་ལས་འཆར་གི་དངུལ་
རིས་གོས་ཚོགས་ནས་ཞུས་དོན་ལྟར།
ཀ༽
ཁ༽

ལས་འཆར་དྦྲེ་ིད་གསར་འགྱུར་གང་དང་གང་གི་ལྷན་ཟུང་འབྦྲེལ་གནང་བཞིན་ཡོད་དམ།
དྦྲེའི་གྲུབ་འབས་ཕན་རླབས་ཀི་གནས་ཚུལ་གོ་རོགས་ཇི་ཙམ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་དམ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དི་བ་དིས་ལན་གི་དུས་ཚོད་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ ནས་ ༡༠།༣༠ བར་དུ་རྦྲེད། དུས་ཚོད་ཕན་བུ་འགྱུར་བ་བཏང་བའི་ཐོག་ནས་
དི་བ་གསུམ་པ་ཚར་བ་བ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཕི་དིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕི་དིལ་བཀའ་བོན་བདྦྲེ་སིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་དྲུག་པ་ལགས་ལན་ཞུ་ཆོག་པ་གིས།
༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་༦ པའི་སྐར་རགས་ཅན་གི་
༡༽

དི་བ་ཨང་ ༦ པའི་ལན།

ད་ཡོད་བོད་ཀི་བརན་འཕིན་ལས་རིམ་དྦྲེ་བཞིན་གཞི་རྒྱ་ཆྦྲེ་རུ་གཏོང་ཆྦྲེད་རྒྱ་གར་གི་སྦྲེར་བདག་བརན་འཕིན་
ལས་ཁང་ Janta TV མམ་ཐྦྲེངས་མང་ཡིག་ཐོག་དང་ངོ་མཇལ་བརྒྱུད་འབྦྲེལ་བ་བགིས་ཏྦྲེ་དོན་ཕན་སོན་
ཐབས་ཞུས་ཀང། རྦྲེས་སུ་གོང་གསལ་རྒྱ་གར་གི་འབྦྲེལ་ཡོད་བརན་འཕིན་ལས་ཁང་གི་སིན་བདག་བརྦྲེ་པོ་
བརྒྱབས་པས་སྔ་ཚིག་ཕི་གནས་མ་བྱུང་བའི་འཆར་གཞི་ལྟར་ལག་བསྟར་ཐུབ་མྦྲེད། ཐུགས་རྦྲེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

འཕོས་དོན་དི་བ། སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་དྦྲེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་རྒྱ་བསྦྲེད་བ་རྒྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་གཞན་དང་ཟུང་འབྦྲེལ་བ་རྒྱུ་ཟྦྲེར་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རྦྲེད། བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཟྦྲེར་ སྐབས་བྦྲེ་བག་པ་གཅིག་
གི་ལུང་དངས་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། ད་ལྟ་བཀའ་ལན་ནང་ལ་བྦྲེ་བག་ཅིག་གི་ལུང་དངས་ཡོད་པ་རྦྲེད། བྦྲེ་བག་ཅིག་གི་ལུང་དངས་

བསད་པའི་གཟུགས་མཐོང་བརན་འཕིན་དྦྲེ་གསར་པ་གཞི་ནས་ཁོ་རང་ཡར་སྦྲེ་བ་ལྦྲེན་བསད་མཁན་ཞིག་རྦྲེད། དྦྲེའི་མམ་
དུ་གང་འད་བས་ནས་གན་རྒྱ་བཞག་པ་རྦྲེད། ང་ཚོའི་འདས་པའི་སྔོན་རིས་ཞུ་སྟངས་དྦྲེ ར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ད་ལོའ ་ི སྔོན་
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རིས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བ་དྦྲེ་ཚོ་མཇུག་ཏུ་ལོ་རྦྲེས་མ་དྦྲེ་ལ་ལས་དོན་མ་བརམས་པ་ཤ་སྟག་དངུལ་བང་མཛོད་ནང་དུ་ལྷག་
ཡོད་ཟྦྲེར་རྒྱུའི་ངོ་བོ་ཞིག་ལ་འགྱུར་གི་མ་རྦྲེད་དམ། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་དངུ ལ་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བ་དྦྲེ་
ཚོར་དགག་བ་མྦྲེད་པའི་ ཐོག་ནས་བགོ་གྦྲེང་གི་ཐོག་ནས་གནང་བ་དྦྲེ་ཚོ འི་གནས་བབ་དེ་ཅི་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད་དམ།

མ་འོངས་པར་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་དངུལ་རིས་བཀའ་འཁོལ་གི་ལིད་འབབ་དང་། གནས་བབ་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་
རྦྲེད་ཅྦྲེས་ཞུ་ རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་འདིར་སྔོན་རིས་ ཕིན་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། སྔོན་རིས་ཕལ་ཆྦྲེར་བང་མཛོད་ལ་ལྷག་ཡོད་ཅྦྲེས་
གསུངས་སིད་པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕི་དིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕི་དིལ་བཀའ་བོན་བདྦྲེ་སིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀིས་དོགས་འདི་ཕྦྲེབས་པ་ལ་ཐུགས་རྦྲེ་ ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་
འོས་སི་འཐུས་ཏོག་ཙམ་ཞིག་ང་ཚོའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་དྦྲེའི་སྐོར་ལ་འཆར་གཞི་དེ་ཕྲན་བུའི་ གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་ས་མ་

རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་དུས་སི་འཐུས་གཞན་དག་ ཚོས་དྦྲེ་ལྟར་གོ་ནོར་ཐྦྲེབས་པ་ཡིན་ན ། ད་རྦྲེས་གསལ་བཤད་ གཅིག་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་
སྐབས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོས་སྔོན་རིས་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དྦྲེ། རིས་ལོ་འདིའི་ནང་ལ་གལ་སིད་གན་རྒྱ་ འཇོག་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།

ང་ཚོའི་སྔོན་རིས་ནང་ལ་གསལ་བ་ལྟར་དྦྲེ འི་ཐོག་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ཞུ་ རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ Janta TV ཡི་

སིན་བདག་གསར་པས་སྔོན་མར་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ནང་བཞིན་གནང་ཐུབ་ཀི་མྦྲེད་ཙང་། ང་ཚོས་གན་རྒྱ་བཞག་ཡོད་པ་མ་
རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་ཙང་ང་ཚོའི་གཞུང་གི་བང་མཛོད་ནང་ལ་དངུལ་ལྷག་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དྦྲེ་ཡན་ཆད་ཀིས་དི་བ་དིས་ལན་གི་དུས་ཚོད་ཟིན་པ་ཡིན། ད་རྦྲེས་གོས་ཚོགས་ིན་གིས་པའི་ཐོག་ལ་དི་བ་ཨང་བཞི་པ།

ལྔ་པ། དྲུག་པ་བཅས་བསྦྲེབས་དགོས་པ་དང་། དང་པོ། གིས་པ། གསུམ་པ་བཅས་སྦྲེབས་མ་ཐུབ་པ་དྦྲེ་དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་མཆོག་ཕོགས་བསོད་ ལ་ཕྦྲེབས་ནས་བཀའ་ལན་གནང་ རྒྱུ་དྦྲེ་ཚོ་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཏོག་ཙམ་དུས་འགང ས་
ཞུས་པ་རྦྲེད། དི་བ་དང་པོ། གིས་པ། གསུམ་པ་དྦྲེ་ཚོ་རྦྲེས་སུ་ ཕེབས་ཡོང་གི་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ཞུ་ རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་རིང་གི་ལས་རིམ་
གིས་པ། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་བགོ་གེང་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་དགྦྲེ་བཤྦྲེས་སྨོན་ལམ་
མཐར་ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགྦྲེ་བཤྦྲེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་

པའི་གཞུང་འབྦྲེལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་དང་འབྦྲེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ ར། བཀའ་
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ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པ་དང་། སི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ་འདིའི་རིང་ལ་བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་ གཏོང ་མཁན་
༡༢༦ བྱུང་བའི་ནང་ནས་ ༡༢༤ འདིའི་ནང་ལ་བྱུང་བ་རྦྲེད། དྦྲེ་བྱུང་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢ ནང་ལ་བཀའ་སི་ལྷན་རྒྱས་
ཀང་ཐྦྲེངས་མང་པོ་འཚོགས་པ་རྦྲེད། ཚོགས་འདུ་འད་མིན་ཡང་ཐྦྲེངས་མང་པོ་འཚོགས་པ་རྦྲེད། ལས་འགུལ་ཡང་མང་པོ་

སྦྲེལ་གི་ཡིན་གསུངས་ནས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཕལ་ཆྦྲེར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་ལ་
ཡར་མ་བཞྦྲེངས་ན་མ་བཞྦྲེངས་པ་རྦྲེད། བཞྦྲེངས་ཚར་དུས་ལས་འགུལ་རྦྲེ་རྦྲེ་སྦྲེལ་གཏོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྦྲེས་གསུངས་པ་རྦྲེད།
ད་ལྟ་ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་འདི་ཆོ་ག་ཕག་ལྦྲེན་ གི་བཟོ་འད་པོ་ཟྦྲེར་ན་ཕྲན་བུའི་ གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཧམ་པ་ཚ་

དག་གི་མྦྲེད་འགོ་མ་གཏོགས། གསུངས་ཡོང་དུས་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་གི་ཡིན་ཟྦྲེར་མཁན་དྦྲེ་ཚོ་གོ་རྒྱུ་མྦྲེད་པ་འད་ པོ་ཞིག་
དང་། གནས་སྟངས་དྦྲེའང་འཛམ་བུ་གིང་འདིའི་ཐོག་ལའང་ཡོད་ནི་ཡོད་བསད་པའི་བཟོ་འད་ པོ་ཞིག་དང་། བཀའ་བོན་རྣམ་

པ་ཡང་ཕི་ལོགས་ལ་མང་པོ་ཕྦྲེབས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡང་ཕི་ལོགས་ལ་མང་པོ་ཕྦྲེབས་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། དྦྲེ་

ཚོའི་གནད་དོན་གི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་དགོས་དབང་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ལ་དགོངས་བཞྦྲེད་གནང་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་
༡༡ ིན་ནས་བཟུང་ང་ཚོ་གོ་བསྡུར་མང་པོ་ཞིག་བས་ནས། དོན་དག་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་སྐབས་དྦྲེ་དུས་རང་ལུས་

མྦྲེར་སྦྲེག་གཏོང་བ་དྦྲེ་ དག་མཚམས་འཇོག་བ ་རྒྱུ་དང་། དེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ མོས་མཐུན་ཏག་ཏག་ཅིག་མ་བྱུང་
ནའང། བཀའ་ཤག་གིས་གསུང་ རྒྱུའི་ གོ་སྐབས་གང་དུ་རག་པ་ཡིན་ནའང་ཆ་ཚང་ལ་ྦྲེན་ཚབས་ཆྦྲེ་བའི་ལས་འགུལ་འདི་

རིགས་མ་སྦྲེལ་རོགས་ཟྦྲེར་བ་དང་། ལྷ་ལའང་ཞུས་པ་རྦྲེད། ལྷས་ཀང་མ་སྦྲེལ་ རོགས་གནང་གསུངས་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་བ་

མ་མང་པོས་ཀང་མ་སྦྲེལ་གསུངས་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ལས་འགུལ་དྦྲེ་མཚམས་ཆད་ཡོད་ པ་མ་རྦྲེད། འགོ་བསད་
ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ལོ་གསར་པ་འདིའི་ནང་ལའང་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་དུས་དྦྲེ་འདའི་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དྦྲེ་
གཙོ་བོ་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་འཇོག་ཡོད་པ་རྦྲེད། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་འཐུས་མི་དྦྲེ་

ཚོགས་གཙོ་དང་། སིད་སོང་གཙོས་པའི་བཀའ་བོན་དང་སི་འཐུས་ཚང་མ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་

བར་དུ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དྦྲེ་བཀའ་ཤག་གིས་བྦྲེད་སོད་ དེ་ཙམ་བཏང་མ་སོང་སྙམ་པའི་ཚོར་
སང་དྦྲེ་བྱུང་སོང་། ཕི་ལོགས་ལ་ཕྦྲེབས་དུས་ཐུག་ས་མང་ཆྦྲེ་བ་དང་། རྦྲེ་བ་བརྒྱབ་ས་མང་ཆྦྲེ་བ་དྦྲེ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་

རྦྲེད་འདུག གཞན་ཐུག་ས་རག་གི་ཡོད་ས་མ་རྦྲེད། མང་ཆྦྲེ་བ་འཛིན་སོང་གི་མི་དྦྲེ་ཚོ་ལ་ཐུག་ཆོག་གི་ཡོད་ས་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་
མང་གཙོའི་འགོ་སྟངས་ཤིག་གི་སིག་གཞིའི་འགོ་སྟངས་ཤིག་ཡིན་ས་རྦྲེད། ང་རང་ཚོའི་སིད་ཞུའི་ལས་བྦྲེད་དྦྲེ་ཚོའང་ཆབ་

སིད་ཀི་ལས་ཀ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་བྦྲེད་ཆོག་གི་མ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ལབ་པ་ནང་བཞིན། གཞན་པ་དྦྲེ་ཚོའང་དྦྲེ་ནང་བཞིན་བས་ནས་

བསད་ཡོད་རྒྱུ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་དུས་ཐུག་ཆོག་ གི་མྦྲེད་པ་འད། གོས་ཚོགས་ཀི་མི་དྦྲེ་ཚོ་ལ་ཐུག་གི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་
སྐབས་དྦྲེ་དུས་གསུངས་པ་དྦྲེ་ྦྲེན་ཚབས་ཆྦྲེ་བའི་ལས་འགུལ་མ་སྦྲེལ་ རོགས་དང་། བོད་ནང་ལ་ཛ་དག་གི་ གནས་སྟངས་

ཡོད་པ་རྦྲེད་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད་དྦྲེ། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་ཐྦྲེངས་ མ་འདི་ཙམ་
ཞིག་འཚོགས་པ་ཡིན། དྦྲེའི་ནང་ལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་འདི་འད་ཞིག་བཞག་ཡོད།

དྦྲེའི་ཐོག་ལ་སི་

འཐུས་འདི་འད་ཡིས་ཆ་ཤས་བངས་ཡོད་པ་རྦྲེད། བཀའ་ཤག་གིས་ཀང་རག་ ཏུ་ཆ་ཤས་ལྦྲེན་གནང་གི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། བངས་
ནས་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་འདི་འད་བཞག་ཡོད། སྔོན་མ་ཡིན་ན་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཡོད་མཁན་དྦྲེ་འདའང་ཡོད་ པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ནས་
དྲུག་ཡོད་མཁན་དྦྲེ་འདའང་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ད་ལྟའི་ཆར་གསུམ་ལ་སྦྲེབ ས་པ་རྦྲེད། ནང་དོན་གཅིག་པ་རྦྲེད། འདིའི་ཡིག་ཕྦྲེང་
གིས་པོ་ དེ་ ཡིག་ཕྦྲེང་རྦྲེ་རྦྲེ་གིས་གིས་བཟོས་བཞག་ན་དྲུག་ཆགས་ ཀི་ རྦྲེད། གསུམ་གསུམ་བཟོས་བཞག་ན་དགུ་
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ཆགས་ཀི་རྦྲེད། དོན་དག་གཅིག་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་དྦྲེའི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ལ་ག་པར་གྦྲེང་སོང་གནང་ས་རག་
ན་ངྦྲེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀི་འདུག ཁ་སང་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་དང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་ཀང་ལམ་

སྟོན་གནང་བ་ནང་བཞིན། མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལའང་ཕུལ་གི་ཡོད་ན། ཕུལ་དགོས་པ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་རྦྲེད། ལག་
ལྦྲེན་བསྟར་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མྦྲེད་མི་ཤྦྲེས།

ངས་དྦྲེ་ལ་གཙོ་བོ་ཞུ་ རྒྱུ་དྦྲེ་ང་རང་ཚོའི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་ཀང་གོས་

ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་འཐུས་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། གོས་ཚོགས་ཀི་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་གོ་སྐབས་ལྦྲེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་

ལ་ངོས་ཟིན་པ་གནང་རོགས་གིས་ཟྦྲེར་ནས་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ཚང་
མས་སྡུག་པའི་སྡུག་རབས་བཤད་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཁ་ཤས་ཤིག་འདིའི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་ཀི་འགྱུར་ལྡོག་ཐོག་ནས་ང་
ཚོས་བཤད་དགོས་པ་དྦྲེ་གནད་འགག་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་ས་རྦྲེད་དན་གི་འདུག དཔྦྲེར་ན། ཁས་ིན་མོ་གསུམ་
བཅུའི་དུས་དན་རྦྲེད། དྦྲེའི་སྔོན་གི ་ིན་མོར་ལྷ་ས་ལ་ག་རྦྲེ་བས་འདུག ཚང་མས་གཟིགས་ཡོད་རྒྱུ་རྦྲེད། རྒྱ་མིའི་ྦྲེན་རོག་

པ་དང་། དག་ཆས་ྦྲེན་རོག་པ་དྦྲེ་ཚོས་སོང་བརྡར་མང་པོ་ཞིག་བྦྲེད་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་ཚོ་རྦྲེད། ཆབ་སིད་བཙོན་
པ་དང་། བཙོན་ཟུར་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། དྦྲེའི་ཐོག་ལ་མང་པོ་ཞུ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་དཔྦྲེ་མཚོན་གཅིག་
རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན ། དྦྲེ་ཞུ་དགོས་པ་དྦྲེའང་དུས་ ནས་དུས་སུ་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་

བཤད་ཤྦྲེས་དང་མ་ཤེས་ཀི་ཐོག་ནས་འཕྱུག་འགོ་གི་ཡོད་ན། དྦྲེ་འད་གང་ཡང་མིན། ཡིན་ནའང་རང་ིད་ཀི་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་
པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་མཐོང་ས། ང་ཚོས་སྐད་རྒྱབ་བསད་ས་དྦྲེ་དག་ལ་བཙོན་ཁང་ནང་ལ་མི་འདི་དང་འདི་ཡོད་པ་རྦྲེད། འདི་
གོད་གོལ་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག འདི་བརྡུངས་བཞག་འདུག་ཟྦྲེར་བ་མང་པོ་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ྦྲེ་བའི་ཆ ར་གནས་
ཚུལ་ག་རྦྲེ་བྱུང་ཡོད་ པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ང་ཚོ་ཕ་ཡུལ་གཅིག་པའི་གྲྭ་པ་ཞིག་བོད་ལ་ཕིན་ འདུག ཕ་ཡུལ་
ནས་རྒྱ་མིས་ཟིན་ནས་ཟ་ཕྦྲེད་ལྷག་ཙམ་ལ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ར་བས། གསལ་པོ་ཞིག་ཞུས་ན་ང་ཚོའི་སིད་སོང་གིས་

བཏང་བའི་སོ་པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་བ་འད་པོ་དང་། དྦྲེ་འདའི་སོན་འཛུགས་མང་པོ་ཞིག་བས་ནས་ྦྲེས་བརྡུང་མང་པོ་ཞིག་བཏང་། དྦྲེ་

ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་སྦྲེབས། སྦྲེབས་ཚར་བའི་ལོ་གཅིག་གི་མཇུག་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་མི་དྦྲེ་ལ་མཁལ་མ་གིས་ཀ་ལ་བྦྲེད་སོད་
ར་བ་ིད་ནས་མྦྲེད་པ་ཆགས་ནས་ཛ་དག་གི་ངང་དུ་སྨན་ཁང་དུ་ ལྷུང་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོ་ལྟ་བུ་ཡང་མིང་འབོད་ རྒྱུའི་ཐོག་ལ་
དཀའ་ངལ་འཕད་འདུག འགམ་བར་དུ་བསལ་ནས་འགམ་ལ་ བསལ། ིན་མོ་དྦྲེ ར་ཁོད་རང་ལ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་དྦྲེ་
འདིའི་ཕན་ཆོད་ལ་ཚིག་གཅིག་ཤོད་ཤོག་དང་།

ཁོད་ཀི་ཕ་མ་སྤུན་མཆྦྲེད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ལྟད་མོ་ཡོད་ཟྦྲེར་དུས །

བཤད་མ་ཕོད་ནས་ལྷག་བསད་པའི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་འད་ད་ལྟའི་ཆར་ག ང་འད་བས་ནས་འགོ་རྒྱུ་རྦྲེད། ག་དུས་འགོ་གི་ཡོད་

ན་མ་གཏོགས་དྦྲེ་འདའང་འདུག ཚང་མས་མཁྦྲེན་གི་རྦྲེད་དྦྲེ་གནས་སྟངས་དྦྲེ་འད་ཆགས་བསད་ཀི་འདུག དྦྲེ་ཚོ་རྒྱ་མིས་
དམ་དག་བྦྲེད་སྟངས་དང་གུ་ཡངས་གང་འད་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་མྦྲེད་ཀི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་ཚོ་རྦྲེད། གནད་འགག་ཆྦྲེ་ཤོས་དྦྲེ་ང་ཚོས་
འདིའི་ནང་ལ་བིས་ཡོད་ པ་རྦྲེད། སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ནུས་པ་མམ་དུ་སྤུངས་དགོས་ཀི་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ ཁ་སང་༸སབས་
མགོན་རིན་པོ་ཆྦྲེས་གསུངས་པ་རྦྲེད། འདིའི་ནང་ལ་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་སྦྲེལ་སད་འབྦྲེལ་མོལ་འཕལ་དུ་འགོ་འཛུགས་

དགོས་པར་ནན་སྐུལ་བ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྦྲེར་ནས་གང་ཟག་བྦྲེ་བག་པ་སོ་སོའ ་ི ལྟ་བ་ག ང་འད་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚོ་ཚང་

མས་ནུས་པ་མམ་དུ་སྤུངས་པའི་ཆྦྲེད་དུ་འདིར་བིས་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ལག་ལྦྲེན་བསྟར་ བའི་དུས་དྦྲེར་བཀའ་ཤག་
གིས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ ། འདིའི་གནད་དོན་དྦྲེ་བོད་རྒྱ་འབྦྲེལ་མོལ་དང་འབྦྲེལ་བའི་ལས་ཀ་དྦྲེ་ བཀའ་ཤག་གིས་གནང་གི་
ཡོད་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། གནང་གི་ཡོད་རྒྱུ་རྦྲེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པ་འགོ་བཙུགས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་
71

ི་མ་གཅིག་ལའང་རྒྱ་མི་དང་མམ་དུ་འབྦྲེལ་བ་བྱུང་ཡོད་ས་མ་རྦྲེད་བསམ་པའི་ཚོར་སང་བྱུང་། ཡིན་ནའང་ག་དུས་གོས་
མོལ་བ་དགོས་ནའང་བྱེད་ཆོག་ཆོག་ཡོད་གསུངས་པ་དྦྲེར་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་སྐད་གསང་མཐོན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་
གསུངས་ཚར་བ་རྦྲེད། ས་ཆ་ག་པར་དང་། དུས་ཚོར་ག་ པར། ག་དུས་ཤོག་ཟྦྲེར་ན འང་ཡོང་ཆོག་ཆོག་ཡོད་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་

གསུངས་པ་རྦྲེད་དྦྲེ། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་མི་དག་རིགས་དག་ཚད། དྦྲེའང་ང་ཚོ་ར་རམ་
ས་ལའི་མིས་གོ་ག་ཚོད་ཆོད་ཀི་ཡོད་མྦྲེད་མི་ཤྦྲེས། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ནས་འགོ་གོན་ཆྦྲེན་པོ་བཏང་ནས་མི་མང་པོ་ཡར་བསན་

ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོས་ནུས་པ་ག་ཚོད་ཐོན་གི་ཡོད་མྦྲེད་ཧ་གོ་གི་མྦྲེད། དྦྲེ་ནང་བཞིན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་
ཆྦྲེན ། སྐབས་བཅུ་གིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི འི ་ཚོགས་ཆྦྲེན་གི་གོས་ཚོགས་ཐྦྲེངས་གིས་པ་དྦྲེ་

འཚོགས་བཞིན་པ་ཕལ་ཆྦྲེར་ཚར་གབ ས་ཡོད་པ་རྦྲེད། མདོར་བསྡུས་ན་སིད་བོན་ལི་ཁི་ཆིང་གིས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ཚད་
བཤད་ཚར་ནས་ད་ལྟ་སོབ་སོང་བྦྲེད་བཞིན་པ་དྦྲེ་རྦྲེད། བཀའ་ཤག་གིས་ཁ་སང་སྔོན་མའི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་
མི་དམངས་འཐུས་མི འི ་ཚོགས་ཆྦྲེན་འཚོགས་ཚར་དུས ། གཅིག་བ་རྒྱུ་ཡོད་ པ་རྦྲེད་མདོག་མདོག་འད་གསུངས་སོང་།
གནས་སྟངས་དྦྲེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོ་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ནུས་པ་མམ་དུ་སྤུངས་པའི་ཆྦྲེད་དུ་གོས་ཆོད་ནང་ལ་བིས་བཞག་

ཡོད་པ་རྦྲེད། གཞན་བྦྲེད་རྒྱུ་ནི་གང་ཡང་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ག་རྦྲེ་ བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་བྦྲེད་རན་འདུག ཡིན་ནའང་
རྒྱ་ནག་གིས་འགུལ་བསོད་གཏོང་གི་མྦྲེད་པ་དྦྲེ་གསལ་པོ་རྦྲེད། ངས་དཔྦྲེ་མཚོན་གིས་གསུམ་ཙམ་ད་ལྟ་བཞག་པ་དྦྲེ་རྦྲེད།

དྦྲེ་ནས་མར་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་འདིར་ཡང་བཤད་བསད་ཀི་འདུག འཛམ་གིང་གི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་། བསགས་

གཏམ་སྦྲེལ་བ་དང་། སྦྲེམས་ཚོར་ཡོད་པ་དང་། དྦྲེ་འདའི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་བཀའ་སི་གིས་ཀས་གསུམ་
བཅུའི་ དུས་དན་གི་གསུང་འཕིན་སོགས་ཚང་མ འི་ནང་ལ་བིས་ཡོད་ པ་རྦྲེད། དྦྲེའི་ནང་ནས་བྦྲེད་སོད་གཏོང་དུས་གཏོང་

སྟངས་ཤིག་ལ། དཔྦྲེར་ན། སིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་དང་། དྦྲེའང་འབྦྲེལ་ཡོད་ཅིག་གིས་
གསུངས་སྐབས། རྦད་དྦྲེ་གསུང་བཤད་དྦྲེ་ཚོ་ཚད་མཐོ་རུ་ཕིན་ཡོད་པ་དྦྲེ་འད་གསུང ་གི ་ཡོད་པ་རྦྲེད། རྒྱ་ནག་གིས་༸གོང་

ས་༸སབས་མགོན་ཆྦྲེན་པོ་མཆོག་གི་འབྦྲེལ་ཡོད་སྐུ་ཚབ་དང་འབྦྲེལ་བ་བ་རྒྱུ་ཟྦྲེར་ནའང་འད། ༡༩༩༨ ནས་ཁོ་ཚོས་ཆ་རྦྲེན་

ཞིག་བཏོན་ཡོད་པ་རྦྲེད། བོད་དྦྲེ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་དང་། ཐྦྲེ་ཝན་དྦྲེ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་འགན་བངས་པ་ཡིན་
ན། གཅིག་བ་རྒྱུ་ཡོད་མདོག་མདོག་བཤད་ཡོད་པ་རྦྲེད། སིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མས་ཀང་བོད་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་རྦྲེད་ཟྦྲེར་བའི་

ཚིག་དྦྲེ་བྦྲེད་སོད་བཏང་གནང་ཡོད་པ་རྦྲེད། ང་ཚོའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཚིག་དྦྲེ་དེ་ཙམ་གི་བྦྲེད་སོད་གཏོང་
གནང་གི་མི་འདུག ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་འཛམ་བུ་གིང་ལ་ཡོད་བསད་པ་དྦྲེ་ཚོས་ཀང་ཁོད་རང་ཚོ ས་དྦྲེ་ཁས་ལྦྲེན་དགོས་ཀི་རྦྲེད་

དམ་མ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་བའི་གནས་ཚུལ་དྦྲེ་ག ང་འད་ཆགས་ཀི་ཡོད་མྦྲེད་ དེ་ང་ལ་ནག་འཐོམ་ཡིན། སུས་གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་ཀི་
ཡོད་ནའང་བཟོ་རོགས་གནང། དཔྦྲེར་ན། ཁོང་ཚོས་ལབ་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། རྒྱ་ནག་མམ་དུ་ཁོད་ཚོས་གོས་མོལ་བས་ན་

འགིག་གི་ཡོད་ པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་གི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ཚིག་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ད་ལྟའི་བོད་རང་སོང་ལོངས་དྦྲེ་རྒྱ་
ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆ་ཤས་རྦྲེད་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་སྔོན་མའི་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མའི་ཚིག་དྦྲེ་རྦྲེད། ད་ལྟར་

ཚིག་ག་རྦྲེ་བྦྲེད་སོད་གཏོང་གི་ཡོད་མྦྲེད་དེ་མི་ཤྦྲེས། དྦྲེ་རྒྱ་གར་གི་ ཝེ་ཇི་པ་ཡྦྲེའི་ Vajpayee ཡིས་གསུངས་པ་དྦྲེ་དྦྲེ་ རང་
རྦྲེད་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཁོང་རྣམ་པས་ང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་གི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། རྒྱབ་སོར་གནང་སྐབས་དྦྲེའི་ཆ་
རྦྲེན་དྦྲེའང་ང་ཚོ་ལ་བཏོན་གི་ཡོད་མྦྲེད་དྦྲེའང་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀི་འདུག དྦྲེ་ཚོ་བཟོས་ནས་ང་ཚོས་བཟོ་དགོས་པ་དྦྲེ་

བཟོ་རྒྱུ་རྦྲེད་འདུག་མ་གཏོགས ། ཕ་གིར་རྦྲེ་བ་མང་པོ་ བརྒྱབས་བསད་པ་དྦྲེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རྦྲེད་འདུག དྦྲེ་ནས་ལས་
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འགུལ་གི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་རྦྲེད། ད་ལྟ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་རྦྲེད། ༢༠༡༡ ཟ་ ༡༠ པ་ནས་བཟུང་སྟྦྲེ། སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཐང་ལ་འདོན་ནས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ ལྡི་ལི་ལ་རྒྱུགས་པ་རྦྲེད། ༢༠༡༣ ཟ་ ༡།༢ ནང་ལ་བཀའ་སི་གིས་ཀ་ ཐང་ལ་འདོན ་
ནས་རྒྱུགས་པ་རྦྲེད། ཁ་སང་སྔོན་མའི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ལན་གསལ་པོ་གང་ཡང་གསུངས་

མ་སོང་། ད་ལྟའང་དོགས་པ་ཡོང་བསད་ཀི་འདུག དྦྲེས་རྒྱ་ནག་ལ་ཕོག་ཐུག་འགོ་གི་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། ༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྦྲེན་པོ་མཆོག་གིས་ཤིས་ལོངས་ལ་བཀའ་སོབ་གསལ་པོ་གནང་འདུག དྦྲེ་ཚོ་ང་ཚོས་སྦས་བཞག་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་
པ་མ་རྦྲེད། ༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྦྲེས་ཞལ་དོན་མོ་ནས་གསུངས་ཡོད་ པ་རྦྲེད། རྒྱ་ནག་ལ་གནོན་ཤུགས་ སོད་རྒྱུ་དང་
ཁོང་ཁྲོ་སོང་བའི་ལས་འགུལ་དྦྲེ་ཚོ་མ་སྦྲེལ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྦྲེད་གསུངས་འདུག ང་ཚོས་སྐད་ཆྦྲེན་པོ་ བརྒྱབས་ནས་ཁོང་
ཚོ་ཁོང་ཁྲོ་བསངས་ན་ག་རྦྲེ་བྦྲེད་ཀི་རྦྲེད་ཅྦྲེས་གསུངས་ཙང་། ང་ཚོའི་བཀའ་སི་གིས་ཀིས་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་བ་དྦྲེ་ཚོས་རྒྱ་

ནག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་ བསངས་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། དེ་ནས་དྦྲེ འི་རིགས་སྦྲེལ་གི་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། དམིགས་བསལ་ང་ཚོའི་

སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན ། རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས། འགོ་སྟངས། ལས་འགུལ་སྦྲེལ་
སྟངས། སྔོན་མ་ཟབ་སོང་ཧ་ཅང་མང་པོ་གནང་མྱོང་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ཁོང་གི་ཟབ་སོང་གནང་ས་ལ་ང་ཚོའང་ བཞུགས་མྱོང་།
ལས་འགུལ་སྦྲེལ་སྟངས་དྦྲེ་ཚོ་ཧ་ཅང་མང་པོ་གསུང ་གི ་རྦྲེད། ད་ནས་ལས་འགུལ་ག་ རེ་སྦྲེལ་དགོས་པ་རྦྲེད། ཞི་རྒོལ་སྐད་
འབོད་ཀི་ལས་འགུལ་དྦྲེ་ཚོ་ལ་དགོངས་བཞྦྲེད་ག ང་འད་གནང་གི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། མདོར་བསྡུས་ན་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་མམ་དུ་

འབྦྲེལ་བ་བཟོ་དགོས་ན་གང་འད་ཞིག་སྦྲེབས་ཡོད་མྦྲེད་དྦྲེ་ད་དུང་ཧ་གོ་གི་མི་འདུག གཙོ་བོ་ངས་བསོམས་རྒྱག་རྒྱུ་དྦྲེ་བཀའ་
ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པ་འགོ་བཙུགས་ པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱ་ནག་དང་འབྦྲེལ་བ་བྱུང་ཐུབ་མ་སོང་བསམ་བསམ་

གི་ཚོར་སང་དྦྲེ་ཡོད་དུས། གཅིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ་མྦྲེད། དྦྲེའི་ཆྦྲེད་དུ་ང་ཚོ ས་ད་དུང་མར་འབབ་འགོ་ས་འད་ཞིག་
ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དྦྲེ་ ཞི་ འཇམ་དགོས་ན་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་མ་གཏོང་རོགས་

གནང་གསུངས་སོང་། བཤད་ས་ག་པར་རྦྲེད་རྦྲེད་ཚང་མ་ལ་གསུངས་སོང་། མཚམས་ནི་བཞག་གནང་གི་མི་འདུག བོད་
ནང་ལ་ཛ་དག་གནས་སྟངས་རང་རྦྲེད་འདུག ཁ་སང་རང་མཛོད་དགྦྲེའི་སྐོར་ལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ལུང་འདྦྲེན་གནང་སོང་།
མཛོད་དགྦྲེའི་ནང་ལ་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་བཏང་བའི་སྐོར་ལ་ རྒྱ་མིས་ཁབ་བསགས་ག་རེ་བས་ཡོད་མྦྲེད་དྦྲེ་གསུངས་སོང་།

གང་ལྟར་དོན་དག་དེ་མཚམས་འཇོག ་གི་མི་འདུག ད་ལྟ་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི འི་ཚོགས་ཆྦྲེན་འཚོགས་ས་ལ་

བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀི་འཐུས་མི་དྦྲེ་ཚོས་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ཀི་ཞིང་བན་ལམ་ལུགས་དང་། བཀས་བཀོད་བརྒྱུད་འཛིན་ དེ་
དག་སར་གསོ་བ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བྦྲེད་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་ད་དུང་ཡང་ཤོད་ཀི་འདུག དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་གང་འད་ལྟ་བུ་ཞིག་བྦྲེད་

དགོས་མིན་གི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ལས་འགུལ་བྱ་རྒྱུ་དང་སྐད་རྒྱག་རྒྱུ། དྦྲེ་ཚོ་ཕལ་ཆྦྲེར་མྦྲེད་ པ་ཡིན་ས་རྦྲེད། སི་
འཐུས་རྣམ་པས་ཀང་དགོས་ཀི་རྦྲེད་གསུང་གི་མི་འདུག ངས་སྔོན་མ་ནས་ཞུས་ཡོད། ང་ལ་དམིགས་བསལ་འདི་དགོས་ཀི་
རྦྲེད་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་མྦྲེད། ཤོག་ཟྦྲེར་ན་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་ཟྦྲེར་ནས་ཞུས་ཡོད། ལས་འགུལ་འདི་འད་སྦྲེལ་དགོས་ཀི་རྦྲེད་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་
གང་ཡང་ཞུ་ཤྦྲེས་ཀི་མྦྲེད། ད་དུང་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་གནད་འགག་གཅིག་དྦྲེ་ཕི་རྒྱལ་ཁག་གི་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་ཡིན་ནའང་འད།
ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཡིན་ནའང་འད། ༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྦྲེ་ལ་མཇལ་འཕད་གནང་བ་དྦྲེ་ཚོ་འཛམ་བུ་གིང་གཞན་གིས་

བལྟས་པ་ཡིན་ན་གཟི་བརིད་ཆྦྲེན་པོ། རླབས་ཆྦྲེན་པོ། ཧ་ལས་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གིས་མཇལ་འཕད་མ་བས་གོང་
ནས་ག་ཚོད་བཤད་ཀི་འདུག དྦྲེ་འདའི་གནས་སྟངས་དང་། དྦྲེ་བཞིན་སིད་སོང་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཕྦྲེབས་ཐུབ་པའི་

གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་ཕོག་ཐུག་སོང་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། སོང་ཡོད་ན་དྦྲེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་
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ང་ཚོས་གང་འད་བྱ་དགོས་ཀི་འདུག རྒྱ་ནག་དང་མམ་དུ་འབྦྲེལ་བ་ བྱ་རྒྱུར་གནོད་པ་བསེལ་གི་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། ད་ལྟ་
བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཅིག་དང་། ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་མང་པོ་ཞིག་གི་སྡུག་དཀའ་ལས་མང་པོ་ཞིག་ བརྒྱབས་ནས་སི་
པན་ཁྲིམས་ཁང་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་ གི་ འགོ་ཁྲིད་མང་པོ་བསལ་བཞག་ཡོད་ པ་རྦྲེད ། བསལ་བཞག་པ་དྦྲེ་འཛམ་བུ་གིང་དང་

བདྦྲེན་ལ་དགའ་མཁན་དྦྲེ་ཚོས་མཐོང་ན་བདྦྲེན་པ་བདྦྲེན་ཐུབ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ། ཏག་ཏག་བསད་བཞག་ཡོད་པ་རྦྲེད་
དྦྲེ། ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་ལ་བསྟུན་དགོས་ཀི་ཡོད་དུས། དྦྲེ་ཁ་སང་དྦྲེ་རིང་ང་རང་ཚོའི་བཀའ་ཤག་གི་སིད་བྱུས་དང་ ། ང་
ཚོའི་ འགོ་སྟངས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ པ་རྦྲེད་དམ་མ་མཐུན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོ་ལའང་དགོངས་

བཞེས་ངྦྲེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀི་རྦྲེ ད་དན་གི་འདུག དུས་དུས་ལ་ང་ཚོས་ནུས་པ་མམ་དུ་སྤུངས་དགོས་ པ་རྦྲེད། དབུ་
མའི་ལམ་ལ་འགོ་དགོས་པ་རྦྲེད། བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་བྦྲེད་དགོས་པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་གསུང་གི ་འདུག དུས་དུས་སུ་ལ་ཕ་ གིར་ཅང་ཙེ་
མིན་དང་། ལི་ཧིང་དྦྲེ་ཚོའི་པར་སར་བཞག་འདུག་ཅྦྲེས་དགའ་ཐག་འད་པོ་ཆོད་ཀི་འདུག རྒྱ་ནག་ནི་ ཁོ་ལང་རྒྱུ་ཡིན་ཡིན་པ་
རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་ལ་ང་ཚོས་ཐུགས་བསམ་བཞྦྲེས་དགོས་པ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་རྦྲེད་འདུག དྦྲེ་བཞིན་ཁོར་ཡུག་

སྐོར་ལ་བིས་ཡོད་ པ་རྦྲེད། འདིར ་ཁོར་ཡུག་སྐོར་ལ་སིར་བཏང་བཀའ་ཤག་གིས་ཀང་ཁ་ སང་མང་པོ་གསུངས་འདུག ངས་
དན་གསོ་བྦྲེད་རྒྱུ་གཅིག་པུ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོས་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་གི་ གནས་སྟངས་དེའི་ སྐོར་ལ་འགྦྲེལ་བཤད་རྒྱ ག་སྐབས།
ྦྲེ་བའི་ཆར་མཁན་པོ་ཀར་ཚེ་དང་འབྦྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞིག་གསུང ་གི ་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་ན་ནིང་མལ་གོ་གོང་
དཀར་ལ་མི་མང་པོ་གོངས་པའི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་དུས་དུས་སུ་བརྦྲེད་འགོ་གི་མྦྲེད་འགོ་དན་ནས་

ངས་ཞུ་ཡི་ཡོད། ངས་དྦྲེ་ཞུ་རྒྱུ་དྦྲེ་ཀརྨ་བསམ་འགྲུབ་སྐོར་དྦྲེ་ཡིན། ཕི་དིལ་ཁོར་ཡུག་སྦྲེ་ཚན་གིས་འཛམ་བུ་གིང་གི་རྒྱ ལ་
སིའི་སིང ས་ཆ་ག་ས་གང་ལ་འགོ་གི་འདུག དྦྲེ་ཚོ་མ་བརྦྲེད་པ་བྦྲེད་དགོས་པ་དྦྲེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྦྲེན་ པོ་རྦྲེད། དཔྦྲེར་ན། ཀརྨ་
བསམ་འགྲུབ་འད་པོར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ནས་གཟྦྲེངས་རགས་མང་པོ་སད་ཡོད་ པ་རྦྲེད། རྒྱལ་སིའི་
ཐོག་ནས་གཟྦྲེངས་རགས་སད་ཡོད་པ་རྦྲེད། མཐའ་མ་ྦྲེས་འཛུགས་བས་ཡོད་པ་རྦྲེད། ༢༠༡༠ ལོར་མི་ལོ་བཅོ་ལྔ་ལ་ཁྲིམས་

ཐག་བཅད་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་དྦྲེའང་མི་ལོ་བཅུ་གིས་སྔོན་གི་ནག་ྦྲེས་ལ་སོན་འཛུགས་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་ པ་
རྦྲེད། གལ་སིད་དྦྲེ་ནག་ྦྲེས་ཡིན་ན ། ནག་ྦྲེས་ཡོད་པའི་ཁ་ཐུག་ལ་གཟྦྲེངས་རགས་ སོད་མཁན་ཡང་ཁོ་རང་ཚོ་རྦྲེད། དྦྲེ་
ཚོའང་མ་བརྦྲེད་པ་བྦྲེད་རོགས་གིས་ཟྦྲེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། མཐའ་མ་དྦྲེར་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་དྦྲེ་ཡིན། འགོ་བ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་སྐོར་དྦྲེ་ལ་སྙན་ཐོ་དྦྲེ་ཚོ་ལུང་འདྦྲེན་བྦྲེད་སྐབས ། གཞུང་འབྦྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ། མང་གཙོ་འཕྦྲེལ་རྒྱས་ལྟྦྲེ་

གནས་ཁང་དྦྲེ་ལུང་འདྦྲེན་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། སི་ འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཁ་ སང་སྔོན་མར་གསུམ་བཅུ འི་ དུས་དན་གི་

གསུང་འཕྲིན་ནང་ལའང་བས་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་རིང་ཡང་བས་ཡོད་པ་རྦྲེད། ང་ཚོ་གཞུང་ལ་དྦྲེ་འདའི་སྙན་ཐོ་ཞིག་ཡོད་ པ་རྦྲེད་
དམ་མ་རྦྲེད། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ལ་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྦྲེ་ཚན་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་དགོས་ཀི་
རྦྲེད། དྦྲེ་དང་ལོ་རྒྱུས་དང་མམ་དུ་དགོས་ཀི་རྦྲེད་གསུང་རྒྱུ་དྦྲེ་རྦྲེད། འབར་བཞིན་པའི་བོད་ཟྦྲེར་བའི་དྦྲེབ་དང་པོ་དྦྲེ་ཕི་དིལ་
ལས་ཁུངས་ཀིས་བཏོན་པ་རྦྲེད།

དྦྲེབ་གིས་པ་དང་གསུམ་པ་གིས་ བཀག་བཞག་ཡོད་ པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ནས་གོ་རྒྱུ་འདུག

བཀའ་ཤག་དང་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ག་པ་ནས་བཀག་པ་ཡིན་ན། དོན་དག་སྔོན་རིས་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོ་གང་འད་
བས་ནས་འགོག་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོ་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་དུའང་ནུས་པ་མ་ཐོན་པའི་གལ་ལ་བརི་བཞིན་ཡོད། ངས་གཙོ་བོ་དྦྲེ་
ང་རང་ཚོས་ནུས་པ་ཐོན་པ་དྦྲེ་ཚོ་ལ་ཤུགས་ཆྦྲེ་རུ་བསོན་དགོས་འདུག་ཟྦྲེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཁ་ཕར་བསྐོར་ནས་བཤད་

བསད་པ་དྦྲེ་ལ་ཚང་མ་གཅིག་པ་གཅིག་རང་རྦྲེད། བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ཚད་དང་། ཚིག་སྡུག་རིགས་སྡུག་ཚད་སྤུངས་རྒྱུ་ཡོད་
74

ཚད་སྤུངས་བསད་ནའང་། ད་དུང་ཁོ་ཚོའི་ནག་ྦྲེས་དག་འགོ་རྒྱུ་དང་། རོགས་འགོ་ རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་
ང་རང་ཚོའི་ནང་ཁུལ་ནས་ཐུབ་པ་དྦྲེ་ཚོ་མ་བརྦྲེད་པ་གནང་རོགས་གིས་ཟྦྲེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཅོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས།

སི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྦྲེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བ་དང་སགས་
ནས། དྦྲེའི་སྐོར་གི་གནས་ཚུལ་ལ་གཏམ་བཤད་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་
མང་པོ་ཞིག་གིས་ཆ་ཤས་བངས་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ང་རང་ཚོ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་

པོ་ནས་དྦྲེ་རིང་ཚོགས་དུས་བདུན་པའི་བར་ིན་དང་པོ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་ཚོར་ཤུགས་ཆྦྲེན་པོའ ་ི ཐོག་
ནས་བགོ་གྦྲེང་གནང་བའི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེའི་ཐོག་ནས་ག་རྦྲེ་གསལ་བཤད་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན། ད་
ལྟའི་བར་དུ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་མུ་མཐུད་ནས་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་དང་། དྦྲེ་བཞིན་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་ གི་
དཀའ་ངལ་དྦྲེ་དག་སྦྲེལ་ཐུབ་ཀི་མྦྲེད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཞིག་མཚོན་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་གི་མདོ་དབུས་
ཁམས་གསུམ་གི་བོད་ས་ཡོངས་རོགས་ལ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཆྦྲེན་པོ་ཤིག་ཡིན་པ་དང་།
འོག་ལ་ཡོད་པའི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་ཚོ་དང་།

དྦྲེའི་ནང་ནས་ཀང་བཙོན་

སྐུ་ལུས་མྦྲེ་མཆོད་ལ་ཕུལ་མཁན་གི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོའི་ནང་མི་སྤུན་

མཆྦྲེད་ཚོ་ལ་ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཆར་ཧ་ཅང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཡིན་པ། དཔྦྲེར་ན། སྐུ་ལུས་མཆོད་མྦྲེར་ཕུལ་མཁན་
གི་དཔའ་བོ་གཅིག་གི་ནང་མི་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གིས་དྦྲེ་མ་ིད་དུ་ནང་མི་དྦྲེའི་གཅྦྲེས་པའི་མི་དྦྲེ་ར་དོན་ཆྦྲེད་དུ་
སྐུ་ལུས་མྦྲེ་མཆོད་དུ་ཕུལ་ནས་གོངས་པའི་རྦྲེས་སུ་དཀའ་སྡུག་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་མྱོང་བཞིན་པའི་སྐབས་དྦྲེར། ཁོ་རང་གྦྲེན་ྦྲེ་
མཚོན་པའི་གོང་རོགས་ཁིམ་མཚེས་སུ་གཅིག་ལའང་འབྦྲེལ་བ་བྦྲེད་མ་བཅུག་ནས། རྦད་དྦྲེ་གདོན་འདྦྲེ་ནང་བཞིན་གཅིག་
པུར་ཕུད་པའི་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྦྲེད་བཞིན་པ་དྦྲེ ། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ལུང་འདྦྲེན་གནང་

ནས་གསུངས་སོང་། དྦྲེ་བཞིན་དགོན་སྦྲེ་ཁག་གི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་༸སྐུ་མདུན་ནས་བཀའ་སོབ་གནང་བ་ནང་བཞིན་རྦྲེད། བོད་
པའི་སོག་ར་དྦྲེ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྦྲེད། དྦྲེ་འདའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་བསྟི་གནས་དྦྲེ་ཚོ་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ དྦྲེ་རིང་ཁ་སང་
སང་ས་གཙོ་བོ་ཞིག་བྦྲེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དཔྦྲེ་ཆ་བཞག་ན། ཨ་མདོ་ རྔ་པ་ཀིརི་དགོན་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན། འཁྲུག་ཟིང་
ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་ལང ས་ཚར་བའི་གཡུལ་ས་ནང་བཞིན་བས་ནས་ འཇོག་བཞག་ཡོད་ པ་རྦྲེད། རྦད་དྦྲེ་འཐབ་ར་ བསིག ས་སྟྦྲེ།
དགོན་སྦྲེ་ཡོངས་རོགས་དམག་ས་བཟོས་ནས། ིན་རྦྲེ་ིན་རྦྲེ་ལ་དག་པོའ ་ི དམག་གི་སོང་བརར་བ ས་ནས། མི་མང་ཡོངས་

རོགས་ལ་དཀའ་སྡུག་དམྱལ་བ་མི་ཡུལ་ལ་འཕོས་པ་ལྟ་བུ་བས་ནས་གནས་ཡོད་པ་རྦྲེད། འབྦྲེལ་ཡོད་མིའི་བརྒྱུད་ནས་གོ་བ་
ལྟར་བས་པ་ཡིན་ན། ཐོག་མར་ཨ་མདོ་རྔ་པའི་ནང་ནས་སྐུ་ལུས་མྦྲེ ར་སྦྲེག་བཏང་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་དག་པོའ ་ི དམག་

དཔུང་རུ་བསིགས་ནས་ཡོང་དུས། མིག་གིས་བལྟ་མ་བཟོད་པ་འད་ པོ་དང་། དངོས་གནས་གང་དག་བསམ་པའི་ཞྦྲེད་སང་
དང་འཚེར་སང་ཡོང་གི་འདུག

ཡིན་ནའང་དཔའ་བོ་གཅིག་རྦྲེས་གིས་མཐུད་ནས་ར་དོན་གི་ཆྦྲེད་དུ་སྐུ་ལུས་མྦྲེ ར་སྦྲེག་
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གཏོང་དུས། བར་སྐབས་ཤིག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་དམག་དཔུང་ག་ཚོད་མང་པོ་ཡོང་ན འང་། འཇིགས་སང་དང་། ཞྦྲེད་སང་མྦྲེད་
པར་ག་རྦྲེ་བྱུང་ནའང་བྱུང་སྙམ་པའི་ཚོར་སང་ཡོང་བསད་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་བོད་ནང་གི་དཀའ་སྡུག་འོག་ལ་ཡོད་བསད་པའི་

དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོས་ཚོར་སྣང་དེ་འད་གསུངས་བསད་ཀི་འདུག དྦྲེ་བཞིན་དུ་ེ་ཆར་དགོན་སྦྲེ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་སོ་རྒྱབ་

རྒྱུའི་འགོ་བཙུགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དཔྦྲེར་ན། འབི་རུ་ཤར་རོང་པོ་དགོན་པའི་དགོན་བདག་རོང་པོ་ ༸སབས་རྦྲེའི་ཡང་
སིད་ངོས་འཛིན་ བྱ་རྒྱུ་དྦྲེ་༸སྐུ་མདུན་དང་འབྦྲེལ་བ་ཡོད་ པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་བསྙོན་བཙུགས་ནས་བཀག་ར་བས་པ་རྦྲེད། དྦྲེས་
རྦྲེན་བས་ནས་བ་མ་ཟ་བ་རིན་པོ་ཆྦྲེ་བཙོན་འཇུག་བས། བཙོན་འཇུག་བས་པ་ཙམ་ དུ་མ་ཟད་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་དོན་དགུ་

ལ་ཕྦྲེབས་ཤིང་བསྙུན་གཞི་ཚབས་ཆྦྲེན་ལ་སྙུང་བསད་པའི་སྐུ་བགྦྲེས་དྦྲེའང་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་འོག་ལ་བཞུགས་དགོས་

པ་དང་། བ་མའི་ཁྦྲེ་དབང་ཡང་མྦྲེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྦྲེར་ནས་བཀའ་རྒྱ་བཏང་ཡོད་པ་རྦྲེད། གཞི་རའི་བ་མའི་ཁྦྲེ་དབང་ཟྦྲེར་བ་
དྦྲེ་སོ་སོས་སྒྲུབ་པ་མས་ལྦྲེན་བས་ནས་སངས་རོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་དྦྲེ་ཚད་ཅིག་ལ་སྦྲེབ ས་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་རང་ཆས་སུ་
ཐོབ་པའི་མཚན་སྙན་ཞིག་རྦྲེད་མ་གཏོགས། སྦྲེ་བ་མང་པོ་ཞིག་ལ་སོ་སོའ ་ི སངས་རོགས་ཡོན་ཏན་ཡར་འཕྦྲེལ་བའི་མཚན་

སྙན་ཞིག་རྦྲེད་མ་གཏོགས། དྦྲེ་ང་ཚོའི་གོ་ས་ནང་བཞིན་རིས་མྦྲེད་བཏང་ཆོག་པ་དྦྲེ་འད་གང་ཡང་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་འདའི་ཚིག་བྦྲེད་
སོད་བཏང་ནས་རིས་མྦྲེད་བཏང་བ་དང་། དྦྲེ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་ རྒྱུའི་ ཐོག་ལ་ལས་དོན་རུ་ཁག་ས་
ཚོགས་ཤིག་བཙུགས་ནས་དགོན་སྦྲེ་ཁག་གི་ནང་ལ་དམ་དག་ཤུགས་ཆྦྲེན་པོ་བས་པའི་ྦྲེར་ལྦྲེན་ལ་བརྦྲེན་ནས་ངག་དབང་

རྒྱ་མཚོ་ལགས་རང་ཤི་གནང་དགོས་པ་དང་། མཐར་ཁོ་ཚོས་ག་ཚོད་བཙན་པོ་བས་ནས་ག་ཚོད་དག་གནོན་བས་པ་ཡིན་

ནའང་བརི་སྲུང་མ་བས་པའི་ྦྲེར་ལྦྲེན་ལ་བརྦྲེན་ནས་དགོན་པ་སོ་ བརྒྱབས། དགོན་སྦྲེའི་ནང་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ནས་ཆོས་
འཆད་ན་དང་། རོང་པོ་དགུ་གཏོར་ཆྦྲེན་པོ་ཡིན་ནའང་བཏང་མ་ཐུབ་ནས་མཚམས་བཞག་དགོས་པ། དྦྲེ་འདའི་མི་ལོ་སུམ་

བརྒྱ་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་དགོན་སྦྲེ་དྦྲེ་ཡ་ང་བའི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་འད་ཞིག་ཆགས་ཡོང་བའི་སྐབས་ལ། མི་མང་ཚོ་ཡིན་
ནའང་སྦྲེམས་ཀིས་མ་བཟོད་ནས། མྦྲེ་མདའི་གདོང་ལ་ཐོན་ཡོང་ནས་དཀའ་སྡུག་གི་སྐད་ཆ་མང་པོ་བཤད་ཅིང་། ག་ཚོད་ྦྲེན་
བར་བས་པ་ཡིན་ནའང་མི་ན་པ་དང་། ད་དུང་དྦྲེའི་སང་ལ་སྡུག་ རིགས་ངན་ཚད་ཀི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཡོང་བའི་སྐབས་ལ །
མཐའ་མ་ྦྲེན་རོག་པ་དང་ལག་འཛིང་ཤོར་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཀང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྦྲེད། དེ་བཞིན་དུ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ཏོག་ཙམ་མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་སྦྲེང་ཡིན།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ིན་གི་ཐུན་གིས་པ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་འགོ་བཞིན་པའི་ལས་རིམ་དྦྲེ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དང་འབྦྲེལ་བའི་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་ཐོག་ལ་བགོ་གྦྲེང་གནང་གི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། སི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས ། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་
གནང།
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སི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྦྲེ་ག་ནང་བཞིན་ཆབ་མདོ་ འཇོ་ཕུ་དགོན་པ་དང་འབི་རུ་ འབོང་ས་དགོན་པ་བཅས་རིམ་པ་
བཞིན་སོ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་འབི་རུར་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། འབི་རུ་ས་གནས་ཀི་རྒན་རབས་པ་དྦྲེ་ཚོས་རིག་

གནས་གསར་བརྦྲེ་ཆྦྲེན་མོ་དངོས་སུ་འགོ་བཙུགས་པ་ནང་བཞིན་ཆགས་སོང་ཞྦྲེས་དྦྲེ་ འདའི་དམ་དག་དང་ཛ་དག་གི་གནས་
སྟངས་འོག་ཏུ་གནས་བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད། གོང་དུ་དགོན་པ་དྦྲེ་དག་སོ་བརྒྱབས་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གི་ྦྲེན་རོག་པ་དང་

དམག་མི་དྦྲེ་ཚོ་དགོན་པའི་ནང་དུ་ཁི་སང་ནང་བཞིན་ཤོར་ཡོང་ནས ། དགོན་པའི་རྦྲེན་ར་ཆྦྲེན་པོ་དང་དགོན་པས་ བསགས་

བཞག་པའི་དངུལ་དང་ཅ་དངོས་དྦྲེ་ཚོ་ཚང་མ་འཕོགས། རྐུ་མ་བརྒྱབས། མཐའ་ན་འབི་རུ་འབོང་ས་དགོན་པའི་དགྦྲེ་འདུན་པ་
དྦྲེ་ཚོས་ཕ་སྐད་གཙང་མ་ཡོང་རྒྱུའི་ ཆྦྲེད་དུ་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་ནས ། དག་སྐད་བརོད་མཁན་དྦྲེ ་ཚོའི་ཆད་པའི་དངུལ་བླུག་ས་
སམ་དྦྲེའང་ས་གནས་ྦྲེན་རོག་པ་གིས་ཀིས་འཕོག་རྦྲེས་ཀི་འཁྦྲེར་ནས་འགོ་

རྒྱུའི་ དྦྲེ་ འདའི་གནས་སྟངས་རྦྲེད། མདོར་

བསྡུས་ན་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ་ཞིག་

གསུངས་པ་རྦྲེད་ལ། ང་རང་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་སྐབས་མང་པོའ ་ི ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན་སྟབས ། དྦྲེའི་སྐོར་ལ་དམིགས་བསལ་
གི་བསར་ཟོས་ཞུ་ རྒྱུ་མིན། ང་ཡར་ལངས་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་གནད་དོན་གཅིག་ དེ་ རང་ཡིན། གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟ་ཚོས་བཙན་

གནོན་སྡུག་རྩུབ་དྦྲེ་འད་ཞིག་གི་འོག་ཏུ་སྙིང་སྟོབས་ཞུམ་མྦྲེད་ཀིས་འབོད་ས་གཅིག་དང་མངོན་འདོད་གཅིག་གི་ཐོག་ཏུ་བརྟན་
པོའ ་ི ངང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཡོད་པ་དྦྲེ། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤྦྲེས་ཀི་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་སིག་འཛུགས་
ནང་ཡོད་པའི་གཞུང་དང་གཞུང་འབྦྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྦྲེ་ཁག་ཡོངས་རོགས་ཀིས་འབོད་ས་གཅིག་དང་མངོན་འདོད་

གཅིག་གི་ཐོག་ལ་ནུས་པ་བཏོན་ནས་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་དྦྲེ་དཔྦྲེ་མི་སིད་པའི་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཆགས་ཀི་འདུག ཡང་ཤུགས་
བརྒྱབས་ནས་ཐང་སྟྦྲེང ་དུ་འདོན་ནས་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་ རྒྱུ་དྦྲེ་ང་རང་ལ་གཞུང་གཅིག་གི་ངོས་ནས་ཐང་སྟྦྲེང་ལ་འདོན་ནས་

ལས་འགུལ་སྦྲེལ་རྒྱུ་དྦྲེ་སྔོན་མ་ནས་འདོད་པ་མྦྲེད་ལ་ད་དུང་ཡང་འདི་དགོས་པ་མཐོང་གི་མྦྲེད། ཡིན་ནའང་གཞུང་བཀའ་སི་
གིས་ཀི་ངོས་ནས་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། ང་རང་ཚོ་

གནས་ཡུལ་གི་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། ཞུ་གཏུགས་རིམ་པ་ ཕིན ་ཡོད་པ་རྦྲེད། སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་རྦྲེད། བཀའ་
བོན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རྒྱལ་སིའི་གནད་ཡོད་མི་ས་རྦྲེད། འཛམ་བུ་གིང་གི་རང་དབང་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོར་
ཕྦྲེབས་ནས་བོད་ཀི་མངོན་འདོད་ཞུས་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་དག་གི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ནུས་པ་ཐོན་ཡོད་པ་རྦྲེད། ནུས་པ་ཐོན་པར་

བརྦྲེན་ནས་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་གི་རྣམ་པ་དྦྲེ་སྔའི་ལོ་ལས་ད་ལོ་ཤུགས་ཆྦྲེ་བ་དང་གསལ་ཡོང་གི་ཡོད་
པ་དྦྲེ་ཧ་ཅང་གི་གསལ་པོ་རྦྲེད། ལྷག་པར་དུ་ྦྲེ་ཆར་༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རིར་ཕྦྲེབས་པའི་མཛད་འཆར་དྦྲེ་དག་རིམ་པ་བཞིན་
མར་བལྟས་པ་ཡིན་ན་མཁྦྲེན་ཐུབ་པ་དང་ ། ལྷག་པར་དུ་འཛམ་གིང་སྟོབས་ཆྦྲེན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ བརིས་སའི་ཨ་རིའི་གོས་

ཚོགས་གོང་མར་༸གོང་ས་མཆོག་གདན་འདྦྲེན་ཞུ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་དག་གི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་མྦྲེད་པ་དང་ ། ང་ཚོའི་
ཞུ་འབོད་ཀི་ནུས་པ་མ་ཐོན་པ་དྦྲེ་འད་གང་ཡང་མ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་སོ་སོ་རང་ིད་ཀི་འདས་པའི་ལོའ ་ི ནང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་མངའ་སྦྲེ་ ཁག་དགུའི་ནང་དུ་ཞུ་གཏུགས་ཀི་སྐོར་བསོད་ ཅི ག་ཕིན་པ་ཡིན། ཡོ་རོབ་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ ཁག་ལྔའི་ནང་དུ་ཞུ་
གཏུགས་ཀི་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་ནས་ཕིན་པ་ཡིན། དྦྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐོག་ནས་སོ་སོར་མྱོང་ཚོར་ཟྦྲེར་ནའང་མི་འདུག

ལམ་སྟོན་ཟྦྲེར་ནའང་མི་འདུག མས་མྱོང་ཟྦྲེར་ནའང་མི་འདུག དྦྲེ་ག་རྦྲེ་བྱུང་སོང་ཟྦྲེར་ན། ང་རང་ཚོས་ར་དོན་རོད་ནས་འཚོ་
བའི་དོན་དུ་ག་ས་ག་ལ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་མངོན་འདོད་ དེ་ རོག་ལ་བསིལ་མ་ཐུབ་པའི་སོན་ཞིག་འདུག་ གོ་
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བསམ་བསམ་གི་ང་ཚོས་ཐུག་སའི་མི་ས་ཚོས་ང་ཚོར་ཚུར་གསུངས་ཡོང་གི་འདུག ངས་དཔྦྲེ་མཚོན་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན།
གཞན་དག་ལ་དཔྦྲེ་མ་བངས་པ་བས་ཏྦྲེ་ང་རང་ཚོའི་མཐོ་སོབ་ Kerala མངའ་སྦྲེའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་མཐོ་སོབ་ ཅིག་གི་ནང་

དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ང་ཚོ་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གཏམ་བཤད་བྦྲེད་པའི་སྐབས་སུ ། ང་རང་ཚོ་མཐོ་སོབ་ཀི་བོད་ཕྲུག་ ཅིག་
གིས་ཡར་ལངས་ནས་ྦྲེ་ཆར་དྦྲེའི་སྔོན་ཙམ་ན་ཏག་ཏག་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་དྦྲེ་ཚོ་སྦྲེབས་ནས་བཀའ་
སོབ་གནང་སོང། དྦྲེ་རིང་ཁྦྲེད་རྣམ་པ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་ཀང་བཀའ་སོབ་གནང་སོང་། ཡིན་ནའང་ང་ཚོར་

གསུང་རྒྱུ་དྦྲེ་དག་ཚང་མ་ཐ་དད་རྦྲེད་འདུག དྦྲེར་བརྦྲེན་ང་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྦྲེད་དགོས་ པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཆབ་སིད་ཀི་སྐད་ཆ་མ་རྦྲེད།
ཕྲུ་གུས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཀླད་པའི་ནང་དངོས་གནས་མགོ་རོག་ནས་དིས་པ་ཞིག་རྦྲེད། བས་ཙང་འདི་དང་དྦྲེ་འད་བའི་རྒྱ་
གར་མངའ་སྦྲེའི་ནང་དཔོན་རིགས་ཚོར་ཐུག་པ་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། ཡོ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ དང་ལྷག་པར་དུ་ཡོ་རོབ་སི་མཐུན་ གི་
གནད་ཡོད་མི་ས་སིག་འཛུག ས་ཁག་གི་ དབུ་འཁྲིད་དྦྲེ་ཚོར་ཐུག་ཡོང་དུས་ཀང་ང་ཚོས་ཞུས་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་ཡ་གིས་

གཅིག་ཡོང་གཅིག་ཞུས། མ་གིས་གཅིག་ཡོང་གཅིག་ཞུས་བས་པའི་གནས་སྟངས་ཀི་འོག་ལ་ཕ་གིའི་རྒྱབ་སོར་བྦྲེད་མཁན་
དྦྲེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་ལག་པ་དྦྲེ་གང་ལ་ འཆང་དགོས་པ་དང་ ། མགོ་གང་འད་བས་ནས་བཙུགས་དགོས་ཀི་ཡོད་མྦྲེད་ཧ་མི་གོ་
བའི་གནས་སྟངས་ཤུགས་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་འདུག་བསམ་བསམ་གི་སོ་སོར་དྦྲེའི་མྱོང་ཚོར་འདི་བྱུང།

དུས་ངས་ཞུ ་རྒྱུ་གཅིག་དྦྲེ་མ་འོངས་པར་ར་དོན་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟ་ཚོས་མངོན་འདོད་

བས་ཙང་དྦྲེ་འད་ཡིན་
གཅིག འབོད་ཚིག་

གཅིག རི་རབ་བཞིན་དུ་ བརྟན་པོ་བས་ནས་ ལངས་པ་དྦྲེ་དག་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བྦྲེད་དགོས་ པ་དྦྲེ་གཞུང་དང་གཞུང་
འབྦྲེལ་མ་ཡིན་པ། སྦྲེར་པ་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་ཚང་མས་མམ་རུབ་རོག་ར་ཆིག་སིལ་གི་ངང་ནས་ནུས་པ་སྤུངས་དགོས་
པ་དྦྲེ་དཔྦྲེ་མི་སིད་པའི་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་འདུག དྦྲེ་བྦྲེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་ངས་ཞུ་ རྒྱུ་དྦྲེ་འདི་ཡིན། དྦྲེ་འད་བའི་འབོད་

ཚིག་དྦྲེ་ཡོང་བར་ད་ལྟ་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་ནང་དུ་བཀོད་བཞག་པ་དྦྲེ་རྦྲེད། ང་ཚོས་འབོད་ས་ གཅིག་འགོ་དགོས་ རྒྱུ་གལ་ཆྦྲེ་
ཤོས་ཤིག་དྦྲེ་རྒྱ་བོད་གིས་ཞི་མོལ་དྦྲེ་མགོགས་པོ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ། ང་ཚོས་མི་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ་འདི་
ཞུ་དགོས་ཀི་འདུག ང་ཚོས་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་བྦྲེད་དགོས་ཀི་འདུག དྦྲེའི་ཐོག་ལ་ངས་བྱུང་མ་སོང་ ། ཁོད་ཀིས་བྱུང་
མ་སོང་ཞྦྲེས་ང་ཚོ་ཕར་ཚུར་མཛུབ་མོ་བཙུགས་རྦྲེས་བས་ན ས་མ་བསད་པར། ང་ཚོ་ཚང་མས་ལག་པ་མམ་དུ་ཁུ་ཚུར་

བསམས་ནས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཡིད་ཆྦྲེས་དང་བོས་འཁྦྲེལ་བས་ནས། ང་ཚོས་གཅིག་གི་སྦྲེམས་པའི་ནང་དུ་

གཅིག་གི་སྦྲེམས་པ་བཞག་ནས་རོག་སིལ་དགོས་རྒྱུ་དྦྲེ་གལ་གནད་ཆྦྲེན་པོ་འདུག་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དྦྲེ་འདི་ཡིན། གཞན་ཞུ་
རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག ད་དུང་གནས་ཚུལ་གཅིག་གི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་དྦྲེ ། རྦྲེས་སུ་གོ་སྐབས་རག་ས་རྦྲེད ། དྦྲེ་འད་ཡིན་
དུས་ངས་དྦྲེ་རིང་འདིར་ཞུ་ཡི་མིན་ཞྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

གོ་སྐབས་བསར་དུ་ལྦྲེན་མཁན་ཚོར་རྦྲེས་སུ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལགས།
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སི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཁ་སང་གི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པའི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་བརྒྱ་ཆ་
བརྒྱ་ཐམ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ང་ཚོ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གི་མཐིལ་ཕིན་པ་སོ་སོས་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་དང་།
མས་ཞིབ་གནང་བར་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་མང་པོས་ཐུགས་འཚབ་གནང་སོང་། དེ་དག་ཆ་ཚང་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་
པ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་འཐོལ་པ་མང་པོ་ཅི་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྦྲེད་དྦྲེ། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་གོས་ཆོད་
དྦྲེ་ཧ་ཅང་གི་གནད་འགག་ཆྦྲེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ སྟབས། གཞན་ཚང་མར་ང་ཚོ་བོད་མི་ཡིན་ཕིན་ཆད་ལ་ཐུགས་འཚབ་
ཆྦྲེན་པོ་ཡོད་པ་འདི་རང་ིད་ཀང་དྦྲེ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཞྦྲེས་རྣམ་པ་སྟོན་རྒྱུའི་ཆྦྲེད་དུ་

ཡར་ལངས་ནས་ཞུ་དགོས་

བསམས་བྱུང། དྦྲེ་དང་མམ་དུ་ང་ཚོའི་གོས་ཆོད་འདིའི་ནང་དུ་མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་

ཆུང་ལ་ང་ཚོའི་གོས་ཆོད་དྦྲེ་ཚོགས་ཐོག་དྦྲེ་ནས་ཕུལ་གནང་རྒྱུ་དྦྲེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། དྦྲེར་དགའ་པོ་བྱུང་ཞྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དྦྲེ་དང་མམ་དུ་མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆུང་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་དག་ཚང་མ་དང་ང་ཚོ་བོད་
ནང་གི་གནས་སྟངས་དང་འབྦྲེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་ཚོགས་ཆུང་དྦྲེ་དག་རྦྲེ་མོས་རྦྲེ་མོས་ངང་ག་

དུས་ཚུགས་པ་ཡིན་ནའང་། ང་ཚོས་གོ་སྐབས་དྦྲེ་དག་མི་བརླག་པའི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོ་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་དོན་གཅོད་

ཁང་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་ཕོགས་བཞུགས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་འདའི་ བརྒྱུད་བཀའ་སི་གིས་ཀས་ རྟག་
ཏུ་ཐུགས་འཁུར་བཞྦྲེས་ཏྦྲེ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་ཚུལ་དྦྲེ་དག་སྙན་ཐོ་ཕུལ་དགོས་ཀི་འདུག ཕུལ་རོགས་གནང་ཞྦྲེས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་ང་ཚོའི་དྦྲེའི་བར་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རྦྲེད། བིས་པའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་རྦྲེད།
དྦྲེ་ནང་བཞིན་ཆོས་དད་རང་མོས་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀི་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་རྦྲེད། བུད་མྦྲེད་ཀི་

ཐོག་ལ་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་སོང་རྒྱུའི་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་འདའི་ཚོགས་ཆུང་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དྦྲེ་དག་ལ་ང་

ཚོས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་མ་ཆད་པའི་ཐོག་ནས་ཕྦྲེབས་དགོས་པ་དྦྲེ་གནད་འགག་ཆྦྲེན་པོ་ཆགས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་འདི་ཞུ་འདོད་
བྱུང་སོང། དཔྦྲེར་ན། ངས་དྦྲེའི་སྔོན་གི་ཚོགས་དུས་སྐབས་སུའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ད་ལྟ་མཚོ་སྔོན་གི་ཁུལ་དུ་ག་རྦྲེ་ཞུ་དགོས་པ་
རྦྲེད། གོག་བརན་ཞིག་བཏོན་གནང་འདུག འདི་བཏོན་མཁན་དྦྲེ་ཨྦྲེམ་ཆྦྲེ་ཚེ་རིང་རོ་རྦྲེ་ཞུ་མཁན་ཞིག་གིས་བཏོན་གནང་

འདུག ད་ལྟ་ངས་དྦྲེར་ཁྦྲེར་ཡོད། ང་ཚོའི་དིལ་བསགས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་བཞིན་ང་རང་ཚོའི་ཕག་
སྦྲེལ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་དྦྲེར་ཐུགས་སང་གནང་འདོད་ཡོད་ན།

ང་ལ་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་།

ངས་ཕུལ་ཆོག འདི་

གཟིགས་པ་ཡིན་ན་དངོས་གནས་ང་ཚོ་ཚང་མས་སྦྲེམས་འཚབ་ཆྦྲེན་པོ་ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་རྦྲེད་འདུག གང་ལ གས་ཞུས་ན། དྦྲེའི་
སྔོན་དུ་ང་ཚོ་བོད་པའི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དྦྲེ་འདས་སོབ་སོང་བྦྲེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཆ་ཚང་དོར་ནས་ཕ་མའི་འཚོ་བར་སྨན་པའི་ཅི་
ཞིག་སྒྲུབ་དགོས་ཀི་འདུག དྦྲེ་ནང་བཞིན་འཕོད་བསྟྦྲེན་གི་དཀའ་ངལ་ཅི་ཞིག་རྦྲེད་འདུག ཁོར་ཡུག་གི་དཀའ་ངལ་ཅི་ཞིག་

རྦྲེད་འདུག དྦྲེ་དག་ཆ་ཚང་འབྦྲེལ་བ་ཆགས་པའི་དངོས་གནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བཏོན་ནས། དྦྲེའི་འོག་ཏུ་འགྦྲེལ་བཤད་ཆ་ཚང་
དབིན་ཡིག་ཐོག་བསོན་གནང་འདུག དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་གང་དུ་སྙན་ཐོ་ཕུལ་བ་ཡིན་ནའང་ ། དྦྲེ་འདའི་ཆུང་ཆུང་ཟུར་
འདོན་གནང་ནས་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན ། བདྦྲེན་པ་ར་འཕོད་ རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཐུབ་པ་ཡོང་གི་འདུག་སྙམ།

སིར་བཏང་ང་ཚོ་ད་ལྟ་མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགོ་སྟངས་དྦྲེ་མང་པོ་ཞིག་ཆབ་སིད་དང་འབྦྲེལ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་གནོན་
ཤུགས་འོག་ལ་འགུལ་བསོད་ཐྦྲེབས་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད་དྦྲེ།

མཁས་པ་མང་པོས་གསུང་རྒྱུར་བས་པ་

ཡིན་ན། ག་རྦྲེ་ ཡི ན་པ་ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དྦྲེ་ སིངས་ཆ་གཅིག་རྦྲེད། རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའི་གནས་
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སྟངས་ཅི་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཕ་གིར་གྦྲེང་སའི་སིངས་ཆ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་གི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་དྦྲེའི་
ཐོག་ལ་གནོན་ཤུགས་སོད་དགོས་པ་དྦྲེ་གནད་འགག་ཆགས་ཀི་མྦྲེད་དམ་བསམ་གི་འདུག དཔྦྲེར་ན་ཁ་སང་༸སབས་

མགོན་རིན་པོ་ཆྦྲེས་དྦྲེ་ག་རང་བཀའ་གནང་སོང། ང་རང་ཚོའི་མི་རབས་འདིས་བྦྲེད་རྒྱུ་མྦྲེད་ན་མ་གཏོགས་ཚང་མ་བས་པ་

ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་གནས་རྒྱུ་དྦྲེ་འད་ཞིག་བྦྲེད་དགོས་ཀི་རྦྲེད་ཅྦྲེས་བཀའ་ཕྦྲེབས་པ་གནང་བཞིན། དྦྲེ་དག་ང་ཚོས་སྙན་ཐོ་ཅི་འད་
ཞིག་ཕུལ་བ་ཡིན་ནའང་མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆུང་དྦྲེའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གནས་བསད་རྒྱུ་ ཞིག་རྦྲེད། རིམ་པ་
མང་པོ་ཕུལ་གནང་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་སིངས་ཆ་དྦྲེ་བྦྲེད་སོད་གཏོང་དགོས་ཀི་རྦྲེད་བསམ་གི་

འདུག དྦྲེ་དང་ཆབས་ཅིག་ྦྲེ་ཆར་རང་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་གང་ནས་ཡོང་བ་དང་སུ་སྦྲེབས་པ་དྦྲེ་ད་ལྟ་

ངས་འདིར་ཞུ་ཡི་མིན། དྦྲེ་འདའི་གཞོན་སྦྲེས་གིས་ཀིས་བོད་ནང་དུ་ཕར་ཕིན་ནས་ཕི་ཟ་ ༢ ཚེས་ ༡༦།༡༧ ལ་ཚུར་ལོག་
པ་རྦྲེད། ལོག་པའི་སྐབས་སུའང་ང་ཚོ་ས་གནས་ཁག་ལ་བོད་པ་ཚོར་དཀའ་ངལ་གང་ཞིག་ཡོད་པ་དྦྲེ་གསལ་པོ་ཞིག་

གསུངས་རྒྱུ་འདུག མདོ་སྟོད་སྨད་ཁག་ལ་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་གཞུང་འཛིན་ས་གནས་ཀི་གཞུང་འཛིན་ཁ་ཤས་ཏོག་ཙམ་གུ་
ཡངས་བ་དང་། ཁ་ཤས་དམ་པ་འད་མིན་ས་ཚོགས་ཡོད་ས་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་བོད་རང་སོང་ལོངས་ལ་ཡོངས་གགས་ཀི་ ཧ་
ཅང་གི་དཀའ་ངལ་ཆྦྲེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། མི་གིས་གསུམ་རུབ་རུབ་བས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་འཕྲལ་དུ་ཕར་ཁ་
བཀྲལ་རྒྱུར་སོགས་པའི་དྦྲེ་འདའི་ཧ་ལས་པའི་དཀའ་ངལ་ཆྦྲེན་པོ་ཡོད་པ། ཁ་སང་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྦྲེས་བཀའ་

གནང་བ་ནང་བཞིན་དབུགས་བཏང་མ་ཐུབ་པ་དྦྲེ་ལྟ་བུའི་མར་བསན་ནས་དབུག ས་བསུབ་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་དོན་ཞིག་འགོ་

བཞིན་པ་དྦྲེ་གསལ་པོ་རྦྲེད་འདུག དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་པ་ཚོས་དྦྲེའི་
ཐོག་ལ་ཕ་གིར་བོད་ནང་དུ་བོས་གཏོང་དྦྲེ་དག་ལ་འཕྲལ་དུ་དྦྲེར་སྨན་པའི་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་སྐུ་ལས་བསོན་དགོས་པ་དྦྲེ་
དང་གནད་འགག་གཟིགས་ནས། གང་དུ་ཁད་པར་བཟོ་ཡི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་དྦྲེར་ཤུགས་ མང་དུ་བསོན་ནས་གོས་ཆོད་
བཞག་གནང་བ་དང་སྙན་ཐོ་ཕུལ་བ་དྦྲེ་དག ཞུ་གཏུགས་གནང་བ་དྦྲེ་དག མཇུག་སོང་གནང་རྒྱུ་དྦྲེ་དག་ཁ་སང་ང་ཚོའི་སི་

འཐུས་མང་པོས་བཀའ་གནང་སོང་། དྦྲེ་དག་ཧ་ཅང་གི་གནད་འགག་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་འདུག་བསམ་བྱུང་། ང་ཚོས་དྦྲེ་ལྟར་ཧྦྲེབ་
ཞིག་ལངས་པའི་སྐབས་སུ་ཞུ་གཏུགས་ ཤིག་གནང་། གཅིག་ཕིན། དྦྲེ་ནས་མཇུག་སོང་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།

རྦད་དེ་

ཡལ་ཕིན་ནས་མང་གཙོའི་འགོ་སྟངས་གཞིར་བཟུང་འགན་ཁྦྲེར་མཁན་མང་པོ་ཞིག་དུས་ནས་དུས་སུ་འགྱུར་བ་ཐྦྲེབས་ཡོང་

དུས། གསར་པ་དྦྲེ་དག་ལ་ང་ཚོས་མཇུག་སོང་འཕལ་དུ་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ནུས་པ་ཐོན་རྒྱུར་རང་བཞིན་གིས་དཀའ་
ངལ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་མཇུག་སོང་གནང་རྒྱུ་དྦྲེ་ཧ་ཅང་གི་གནད་འགག་ཆགས་ཀི་འདུག་
མ་གཏོགས། བོད་ནང་དུ་དངོས་གནས་སྐད་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། ཁོར་ཡུག་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། གང་

ཅིའི་ཐད་ནས་ཧ་ལས་པའི་ཛ་དག་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་དྦྲེ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་གསུངས་སོང་། དྦྲེར་ངས་བསར་ཟོས་ཞུ་རྒྱུ་མིན་
ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ད་ལྟ་ང་ཚོ ས་ག་རྦྲེ་ཞུ་དགོས་པ་རྦྲེད། ཞུ་གཏུགས་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ འཕྲལ་དུ་ གནས་ཚུལ་
ཁུངས་དག་པོ་ཞིག་དང་། གནས་ཚུལ་ཐུང་ཐུང་དེ་འད་ཕུལ་གནང་རྒྱུ་དྦྲེ་ ཁག་པོ་མེད་དམ་སྙམ། འཕལ་དུ་གཟིགས་རྒྱུར་ཧ་

ཅང་རིང་པོ་ཞིག་ཕུལ་བ་ཡིན་ན། ལྷག་པར་དུ་གཞུང་འཛིན་པའི་དཔོན་རིགས་ཁག་བྦྲེལ་འཚུབ་དང་། ཁོ་རང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་
དང་སོ་སོའ ་ི ཆབ་སིད་དང་དྦྲེ་འདའི་ཐོག་ལ་ཧ་ལས་པའི་མཛད་བྦྲེལ་ཡོད་དུས། དྦྲེ་འདའི་ཐུགས་སང་གནང་རྒྱུ་དྦྲེ་སྐུ་ལས་
ཁག་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེར་བརྦྲེན་འདི་ང་ཚོའི་དགོངས་པར་འཇ
ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་གནང།
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གས་དགོས་འདུག་ཅྦྲེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆྦྲེན་ལགས།

སི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆྦྲེན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས ་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྦྲེལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེ ད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པར་
རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། སིར་བཏང་བོད་ནང་དུ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་དྦྲེ་

ཚང་མས་མཁྦྲེན་གི་ཡོད་པ་དང་གསལ་བཤད་ཞུ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེ ད་བྦྲེད་དགོས་པར ། ང་
རང་ཚོའི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གསལ་པོ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། དྦྲེར་རོག་ར་ཆིག་སིལ་གི་ཐོག་ནས་ནུས་པ་གཅིག་

ཏུ་སྤུངས་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག རོག་ར་ཆིག་སིལ་གི་ཚིག་དྦྲེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་
ད་ལྟ་ང་ཚོ་རོག་ར་ཆིག་སིལ་དངོས་གནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཡོང་གི་མྦྲེད་པ་ཅིག་ང་ཚོས་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་

དུས་ད་ལྟའི་ཆར་ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་རང་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབྦྲེལ་ མཐུད་གོས་མོལ་གནང་རྒྱུའི་ཐབས་

ལམ་མང་པོ་ཞིག་འཚོལ་ནས། དྦྲེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལག་བསྟར་མ་གནང་བ་དང་ངོས་ལྦྲེན་མ་བས་པར་ང་ཚོ་ཕར་འགངས་
ཚུར་འགངས་བས་ནས་དུས་ཚོད་རོགས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་རྦྲེ་བ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་བརྒྱབ ས་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ར་བ་ིད་ནས་མ་འགུལ་བའི་སྐབས་སུ་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་འད། གཞིས་ལུས་སྤུན་
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འདུག དྦྲེའི་ཐོག་ལ་སིར་བཏང་ འདི་གར་མ་ཡོང་སྔོན་ཕི་ཚེས་ ༤ ིན་
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གི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ང་རང་ལ་སྐད་ཆ་

ཤོད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང། དྦྲེའི་སྐབས་དྦྲེར་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཕི་ལོགས་ལ་བཀའ་ འདི་གནང་གི་འདུག ད་ལྟ་

ཁྦྲེད་རང་གིས་འདིར་ཁྲིམས་གཏུགས་བྦྲེད་ རྒྱུ་དྦྲེར་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་དྦྲེར་མོས་མཐུན་ རྒྱབ་སོར་ཡོད་དམ་ཞྦྲེས་དི་བ་
གཏོང་གནང་གི་འདུག དྦྲེ་བཞིན་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་གཞུང་གི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཡོད་དམ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་

ནས་དྦྲེར་རྒྱབ་སོར་ཡོད་དམ་ཞྦྲེས་བཀའ་འདི་གནང་གི་འདུག དྦྲེར་ངས་གསལ་བཤད་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡིན། ངས་འདིར་
ཁྲིམས་གཏུགས་བྦྲེད་རྒྱུ་དྦྲེ་ང་རང་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སྔ་མོ་རང་ནས་ཞུས་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན། དུས་ད་ལྟ་འབས་
བུ་ཐོན་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་འདིར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྦྲེ་དང་བོད་གཞུང་གོས་ཚོགས་ནས་མ་མཁྦྲེན་
པ་མ་རྦྲེད། གསར་འགྱུར་ བརྒྱུད་ལམ་ཚང་མའི་ནང་དུ་ཐོན་པ་ཡིན་དུས་མཁྦྲེན་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ངར་ཐད་ཀར་

རྒྱབ་སོར་ཞུས་བཞག་པ་དང། མར་བཀའ་གནང་བཞག་པ་དང། དྦྲེར་ཡར་བཀའ་འདི་ཞུས་ནས་ཆོག་མཆན་ཡོད་པ་དྦྲེ་འད་

ཁོན་ནས་མིན། ང་རང་རང་གིས་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དྦྲེར་མུ་མཐུད་ནས་འདི་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་མ་གཏོགས་རང་གཞུང་
ནས་བཀོད་རྒྱ་གནང་བ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྦྲེས་བཀའ་གནང་བཞག་པ་དྦྲེ་འད་ཁོན་ནས་མིན་ཞྦྲེས་ངས་གསལ་པོ་ཞུས་
པ་ཡིན། འདི་དང་ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་དངོས་གནས་ཅིག་ཁ་སང་ཞུ་རྒྱུར ། སིར་བཏང་ང་ཚོ་བོད་པ་འདིར་
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དང་བདྦྲེན་དང་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མྦྲེད་པ་དྦྲེ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྦྲེན་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད ་དེ། ཡིན་ནའང་
ཕོགས་གཅིག་ནས་
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གཞུང་གིས་

ཁྲིམས་ཁང་ནས་དངོས་གནས་འཛམ་བུ་གིང་ཐོག་ལ་གཟི་བརིད་བཀོད་རྒྱུ་དྦྲེ་དང་བདྦྲེན་ལ་

རྒྱབ་སོར་གནང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ གིས་གནོན་ཤུགས་ལ་ མ་ལྟོས་པར་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་དང་རྒྱ་ནག་གི་
དཔོན་རིགས་ཚོ་འཛིན་བཟུང་བྦྲེད་རྒྱུའི་བཀའ་ རྒྱ་གནང་བ་དྦྲེ་ཚོར་འཛམ་བུ་གིང་གི་
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གི་ཁིམས་ཁང་ནས་གཟི་

བརིད་སྟོན་གནང་བ་རྦྲེད། བསྔགས་བརོད་ཡོད་པ་རྦྲེད། ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནོན་ཤུགས་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་དྦྲེ ར་
འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་གནང་བ་ཡིན་དུས ། དྦྲེར་ང་ཚོས་
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གཞུང་དངོས་གནས་ངོ་ཚ་དགོས་པ་ཞིག་དང་ཁ་བསྦྲེང་

དགོས་པ་དྦྲེ་འད་ཆགས་འགོ་ཡི་འདུག དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་ SPAIN དྦྲེ་ཁྲིམས་དང་རང་དབང་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དཔལ་

འབོར་བརྦྲེ་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔལ་འབོར་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད། དྦྲེ་ལས་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་དེ་གལ་
ཆྦྲེར་མཐོང་གི་འདུག་ཅྦྲེས་ངས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དྦྲེ་ཡིན་དུས་མི་མང་ཚོ་ཡིན་ནའང་དགའ་པོ་གནང་སོང་། ལྷག་པར་དུ་
ངས་མང་པོ་ཞུ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་འདི་ཁྲིམས་ཁང་ལ་འགོ་དང་འགོ་བཞིན་པ་དྦྲེ་ང་ཚོ་བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་ཡོང་རྒྱུ་

དང་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ལ་གནོ ད་སོན་ཡོང་གི་རྦྲེད་བསམ་གི་མི་འདུག ནག་ྦྲེས་བས་པ་དྦྲེ་ ནག་ྦྲེས་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ཐྦྲེར་

འདོན་བྦྲེད་དགོས་པ་རྦྲེད་མ་གཏོགས། མ་འོ ངས་པར་ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་ཚོ ས་དགོངས་པ་བཞྦྲེས་ རྒྱུ་དང་ཁོ་
རང་ཚོའི་ལངས་ཕོགས་དང་ཁོ་རང་ཚོའི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དྦྲེར་འགྱུར་བ་ཞིག་འགོ་ཡི་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག དྦྲེ་ཡིན་

དུས་ང་ཚོས་བས་པ་དྦྲེ་ང་ཚོས་བཀུམས་ནས་བསད་པ་ཡིན་ན། ཐྦྲེར་འདོན་བྦྲེད་ཐུབ་ཀི་མ་རྦྲེད། ཡིན་པ་དྦྲེ་ཡིན་པ་ཁོ་རང་

ཚོས་ངོས་ལྦྲེན་ཞིག་མ་བས་པ་ཡིན་ན། མུ་མཐུད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནོན་ཤུགས་ད་ལྟའི་ཆར་ཡིན་ནའང་ཁ་སང་ཁས་
ིན་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རྦྲེད། དངོས་གནས་ལོ་གསར་གཡ ས་གཡོན་དང་དྦྲེ་ག་ནང་བཞིན་ གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་དང་
ཚང་མ་ལོགས་ལ་ང་ཚོ་བོད་ནང་དུ་རང་ དབང་མྦྲེད་པ། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་དཔྦྲེར་ན་སིར་བཏང་གསུང་བཤད་ནང་དུ་ཡོད་པ་
རྦྲེད། དངོས་གནས་སྡུག་རྩུབ་ཅན་གི་རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་ཚོ་ཟྦྲེར་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་དྦྲེར་མཁས་པོ་

སྙན་པོ་ཞིག་བཤད་བསད་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོ་ཚོར་ག་རྦྲེ་བྦྲེད་བྦྲེད ་རྦྲེད་འདུག་བསམ་གི་མྦྲེད་འགོ། དྦྲེ་ཡིན་
དུས་ང་ཚོས་ཞི་བ་ཆྦྲེ་དགས་ནས་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་ གཅིག་བས་ནས། གཞུང་གི་འགོ་སྟངས་དྦྲེ་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ནས་

ཐད་བསོད་དང་། ང་རང་ཡིན་ནའང་དབུ་མའི་ལམ་ལ་ཤར་བསོད་བྦྲེད་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ནའང་དྦྲེ་ཡིན་པ་ཡིན་པ ར་དྦྲེ་
བཤད་དགོས་པ་དེ་ང་རང་ཚོའི་ལས་འགན་ཆགས་ཀི་འདུག དྦྲེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་ཆར་ང་རང་གི་ངོས་ནས་དོ་ཕོག་མི་འགོ་

བའི་ཐོག་ནས་དང་བདྦྲེན་དང་བོད་པའི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་འཛམ་བུ་གིང་ཡོངས་ལ་གསལ་བཤད་བྦྲེད་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་
ཤིག་གི་འོག་ནས་ཞུས་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན། དྦྲེ་འད་བས་ནས་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེ ད་ཀི་ཐོག་ནས་ཞུས་བཞག་པ་ཞིག་
ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་གནང།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས། དགོངས་དག གོ་སྐབས་གིས་པ་བཞྦྲེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དམ། གོ་སྐབས་རྦྲེས་སུ་འབུལ་
རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།
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སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པའི་
གཞུང་འབྦྲེལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་ལ། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གོ་

སྐབས་བཞྦྲེས་སོང་བས། སོ་སོ་ལ་དྦྲེའི་ཐོག་སྐབས་ ༡༤།༡༥ ནས་ད་ལྟའི་བར་གོ་སྐབས་ཤིག་ལྦྲེན་དགོས་ཐུག་ཡོད་པས །
ད་རེས་ཀང་ བསར་དུ་གོ་སྐབས་ཤིག་ལྦྲེན་དགོས་ དན་སོང་། དྦྲེ་ཡང་དོན་ཚན་གིས་ཀི་ཐོག་ལ་ཞུས་ན་བསམ ས་སོང་།

དང་པོ་ང་ཚོ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་རྦྲེད། དམིགས་བསལ་བོད་ནང་དུ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་ལྟའི་བར་ དུ་བྱུང་བསད་

པའི་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་ཀི་གནས་ཚུལ་ དེ་དང་འབྦྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་བོད་མི འི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས། ཕི་ལ་
གང་གསལ་བསགས་བས་པ་ཡིན་ནའང་ས་གཅིག་པ་དང་ངོས་འཛིན་ངོ་བོ་གཅིག་གྱུར་ཞིག་ཡོང་དགོས་ཀི་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ངས་

གོགས་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ལ་ཞུས་བསད་པ་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་བར་ག་དུས་ཡིན་ནའང་
ཕོགས་གཅིག་ནས་གདུང་སྦྲེམས་མམ་བསྦྲེད་དང་བསྔགས་བརོད་ཡོད་ཅྦྲེས་ཞུས།

ཡང་ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་ྦྲེན་

འཚབ་ཅན་གི་ལས་འགུལ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་བ་ལྟ་བུ་དང་། གོང་རྒུད་ཆྦྲེན་པོ་ཕོག་རྒྱུ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་བ་ལྟ་བུའི་ཚིག་འད་མིན་མང་པོ་ཞིག་
ཐོན་བསད་ཀི་ཡོད་པས། གཞུང་ཞིག་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་བཤད་ལུགས་ཀི་ངོ་བོ་མི་འད་བ་གིས་ཆགས་པ་དྦྲེ་ངས་ད་དུང་

ཡང་དྦྲེ་ག་རང་མཐོང་གི་འདུག ངས་ད་ལྟ་ཞུ་བཞིན་པ་དྦྲེ། བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་བྱུང་དགོས་པའི་འབྱུང་ར་

གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་གི་སྡུག་རྩུབ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་དྦྲེ་ཡིན་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་གསལ་ པོར་ཤྦྲེས་དགོས་ཀི་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག
གལ་སིད་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་མ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་ད་ལྟ་སྦྲེལ་བཞིན་པའི་ལས་འགུལ་
ལ་མཚམས་འཇོག་བྦྲེད་ཐུབ་ཀི་མ་རྦྲེད། གང་ཡིན་ཟྦྲེར་ན། ཁོང་ཚོ་བོད་མི་གཅིག་གིས་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་བཏང་བ་
དྦྲེས་ཀང་། ག་རྦྲེ་བར་སྟོན་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན། ང་ཚོས་ད་བར་བཤད་བསད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་མི་སྦྲེར་སྦྲེལ་ཡུལ་གི་སིད་

བྱུས། མི་རིགས་དབྦྲེ་འབྦྲེད་ཀི་སིད་བྱུས། མི་རིགས་ར་གཏོར་གི་སིད་བྱུས། ཁོར་ཡུག་གཏོར་སོན་གི་སིད་བྱུས། ཡོངས་
སུ་རོགས་པ་ལག་བསྟར་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་པ་དྦྲེ་ལ། ཞི་བའི་ལས་འགུལ་འད་མིན་ས་ཚོགས་སྦྲེལ་བ་དྦྲེ་ལ་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པ་

ཡིན་པས། ཐ་ན་རང་ལུས་མཆོད་མྦྲེར་ཕུལ་དགོས་ཐུག་པ་འདི་རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་དུས། རྒྱ་གཞུང་གིས་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་
ཀི་ལས་འགུལ་དྦྲེ་མི་ཡོང་བའི་ཆྦྲེད་དུ་ལས་འགུལ་ག ང་འད་ཞིག་སྦྲེལ་དགོས་ཀི་འདུག ང་ཚོས་དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་ཅན་དྦྲེ་

རྒྱ་ཡིག་དང་བོད་ཡིག ཨིན་ཇི་ ཚང་མའི་ཐོག་བསྒྱུར་ནས་འཛམ་བུ་གིང་ལ་ འགེམས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། མི་རྦྲེ་ལ་སོར་མོ་
འབུམ་དང་འབུམ། གལ་སིད་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གཏོང་མཁན་གི་ནང་ཚང་ཞིག་ཡིན་ན། དྦྲེའི་ཕ་མ་དང་གཅྦྲེན་གཅུང་

ཤ་ྦྲེ་སྤུན་མཆྦྲེད་ཡོངས་རོགས་གཞུང་གི་ལས་གནས་གང་དུ་ཡང་ཡིག་ཚད་གཏོང་མི་ཆོག་པ། ཐ་ན་དམག་མི་ནང་དུ་ཡང་

འགོ་མི་ཆོག་པ། ལས་གནས་གང་དུ་ཡང་ཞུགས་མི་ཆོག་པ། ཁང་པའི་ཐོབ་ཐང་མྦྲེད་པ། ས་ཞིང་ཡར་འཕོག་པ། རྩྭ་ཐང་ར་རྭ་
ཡར་འཕོག་པ། སིད་བྱུས་གང་འད་ལག་བསྟར་བྦྲེད་ཀི་འདུག རྒྱ་མིས་དྦྲེ་ལྟར་བས་ནའང་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་མཚམས་
འཇོག་བྦྲེད་ཀི་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་ལས་སྡུག་ཏུ་འགོ་ཡི་རྦྲེད། ང་ཚོས་འདི་ནས་ད་ལྟའི་བར་བྱུང་བསད་པའི་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་
དྦྲེ་ལ་ངོས་འཛིན་ གང་འད་ཞིག་ཡོང་དགོས་ཀི་འདུག རྒྱ་ནག་གི་སྡུག་རྩུབ་ ཅན་གི་ སིད་བྱུས་དྦྲེ་སིར་འཛམ་བུ་གིང་ཚང་

མས་ཧ་གོ་བ་དང་། སོས་སུ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤུགས་མམ་དུ་ བརྒྱབས་ནས་སིད་བྱུས་དྦྲེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ ་རྒྱུ་དང་།
འགྱུར་བ་མི་གཏོང་ཐབས་མྦྲེད་ཅིག་ལ་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་དགོས་པ་རྦྲེད་དན་གི་འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་འདི་ནས་ཧ་ལམ་
འབོད་སྐུལ་ལྟ་བུའི་ངོ་བོ་ལ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། གནས་སྟངས་དྦྲེ་ག ང་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་ འདུག་སྙམ་པའི་ཚོར་བ་དྦྲེ་ཤུགས་
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ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག་པས། དྦྲེ་རིང་ང་ཚོས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་ལས་འགུལ་དྦྲེ་ལ་བསར་དུ་ངོས་འཛིན་བྦྲེད་སྟངས་དྦྲེ་
ཞུས་ན་བསམས་སོང་།

དོན་ཚན་གིས་པ། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་དྦྲེ་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་ཤིག་གཏོང་

རོགས་ཞྦྲེས་རྦྲེ་བ་ཞུས་བསད་པ་དྦྲེ་རྦྲེད། བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྦྲེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་ཕྦྲེབས་
ཐུབ་རྒྱུ་དང་། བོད་རྒྱ་འབྦྲེལ་མོལ་བསར་དུ་འགོ་འཛུག ས་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྦྲེས་པ་དྦྲེ་ང་ཚོའི་སིད་བྱུ ས་དྦྲེ་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོའི་
མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་དྦྲེ་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ལ་ཕན་བུ་འགྱུར་བ་བྱུང་ན་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་མ་རྦྲེད། ང་ཚོའི་མཐར་ཐུག་
ཤུགས་རྒྱག་སའི་དམིགས་ཡུལ་ དེ་བོད་ཀི་གནད་དོན་སྦྲེལ་ཐུབ་རྒྱུ་དྦྲེ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ནོར་འཁྲུལ་

ཅན་གི་སིད་བྱུས་དྦྲེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ས་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་ར་བ་ིད་ནས་འགྱུར་བ་མ་བྱུང་བར་སྔོན་མ་བཞིན་མཁྲྦྲེགས་
འཛིན་མུ་མཐུད་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་འདི་ནས་ཞུ་བཞིན་པའི་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྦྲེ་བོད་
ལ་གདན་འདྦྲེན་གནང་དགོས། བོད་རྒྱ་འབྦྲེལ་མོལ་དགོས་ཟྦྲེར་བའི་ང་ཚོའི་སིད་བྱུས་འདི་ག ང་འད་ཡོང་ས་རྦྲེད་ཐུགས་
བསམ་བཞྦྲེས་དགོས་པ་རྦྲེད་བསམ་གི་ཡོད།

ང་རང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ད་ལྟའི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་ཚོའི་སིད་བྱུ ས་འཛིན་

སྟངས་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་ནང་རྒྱ་ནག་སི་ཡོངས་ཀི་ སིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་ཆྦྲེན་
པོ་ཕིན་ཡོད་པ་རྦྲེད། ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་དམར་ ཤོག་ཚོགས་པའི་ སྐབས་ ༡༨ པའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་བྦྲེད་སྟངས་དང་བོ་སྟོབས།

སྔོན་མ་དང་མི་ འད་བའི་ཤུགས་ཆྦྲེ ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་བང་རིམ་ ཞིག་སིག་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོ་ཡང་ཐད་ཀར་གཅིག་ནས་རྒྱ་

ནག་དམར་ཤོག་དང་རྒྱལ་ཁབ་དྦྲེ་མུ་མཐུད་ས་བརན་ལ་གནས་པའི་ཆྦྲེད་དུ་རྦྲེད་ཀང་། གཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་མང་ཚོགས་ཀི་
སིད་སྡུག་ལ་དམིགས་པའི་སིད་བྱུས་མང་པོ་ཞིག་ལག་བསྟར་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་པ་དྦྲེ་འཛམ་གིང་གིས་མཐོང་ཐུབ་པ་ཞིག་རྦྲེད།

ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་བར་བོད་གཙོས་པའི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་ར་བ་ིད་ནས་ཕིན་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། ཕིན་
མྦྲེད་པ་མ་ཟད་སྔོན་མ་ལས་ད་དུང་སྡུག་རྩུབ་ཆྦྲེ་ བ་མྦྲེད་ནའང་ཆུང་དུ་མྦྲེད་པ་དྦྲེ་གསལ་པོ་ཆགས་བསད་པ་ཞིག་རྦྲེད། ངས་
མཐོང་བ་ག་རྦྲེ་ཞུ་འདོད་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་ཅེ་ན། སིར་བཏང་རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་རྒྱལ་ཁབ་ཆྦྲེན་པོ་དང་ཛ་དག་ཅན་གི་གནད་དོན་མང་

པོ་རྦྲེད། དྦྲེར་བརྦྲེན་ད་བར་ངས་མཐོང་ རྒྱུར་དབུས་གཞུང་གིས་དཔལ་འབོར་དང་འབྦྲེལ་བ འི་ཚོགས་ཆེན་ཆེན་པོ་ ཚོགས་
སོང་། གོང་གསྦྲེབ་ལས་དོན་དང་འབྦྲེལ་བ། མཐའ་མཚམས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འབྦྲེལ་ལམ་དང་འབྦྲེལ་བའི་ཚོགས་ཆྦྲེན་མང་
པོ་ཚོགས་ནས་སིད་བྱུས་མང་པོ་གཏན་འབྦྲེབས་བས་སོང་།

དཔལ་འབོར་དང་དངུལ་ལོ ར་དང་འབྦྲེལ་བའི་ཚོགས་འདུ་

བཅས་དབུས་རང་གིས་ཐྦྲེངས་ལྔ་ཙམ་བསྐོང་སོང་། ཡིན་ནའང་ད་བར་མི་རིགས་ཀི་གནད་དོན་དང་འབྦྲེལ་བའི་ཚོགས་འདུ་
འཚོག ས་ཐུབ་མ་སོང་། དྦྲེ་འཚོག ས་མ་ཐུབ་པས་ད་ལྟ་ཞི་ ཅིན་ཕིན་གིས་འགོ་ཁྲིད་པའི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པས་བོད་གཙོས་
པའི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་སིད་བྱུས་གཏན་འབྦྲེབས་བཟོ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་གི་ཡོད།

དྦྲེ་བཟོ་ མ་ཐུབ་ཀི་བར་དུ་

བསར་ཞིབ་ཀི་དུས་སྐབས་ཤིག་སྦྲེབས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་ན་ནིང་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ཞུས་པ་ཡིན། བསར་ཞིབ་དྦྲེ་འགོ་བའི་
བར་དུ་ང་ཚོས་རྦྲེ་བ་ག་རྦྲེ་མཐོང་གི་འདུག་ཟྦྲེར་ན། སྐབས་དྦྲེར་ཕོགས་གིས་ཀི་སྐད་དྦྲེ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆྦྲེན་པོ་ཐོན་ཡོང་གི་

རྦྲེད། ཕོགས་གཅིག་དྦྲེ་སྔོན་མ་ནས་ང་ཚོ་བོད་པ་དང་མམ་དུ་འབྦྲེལ་མོལ་བྦྲེད་མཁན་གི་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་སྒྱུར་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་གཞོན་པ་ཟུར་པ་ཀྲུའུ་ཝོས་ཆོན་གིས་གཙོས་པའི་མཁྲྦྲེགས་འཛིན་ཅན་གི་སྐད་དྦྲེ་ཤུགས་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་ཐོན་གི་

ཡོད་པ་རྦྲེད། བོད་ཀི་གནད་དོན་ཏཱ་ལའི་ཁ་བལ་རིང་ལུགས་པ་རྦད་ དེ་མགོ་ བརྡུང་གཏོང་དགོས་པའི་སིད་བྱུ ས་མུ་མཐུད་
ནས་ཡོང་གི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་རྒྱ་ནག་ཏང་གི་སོབ་གྲྭ་ཆྦྲེན་མོའ ་ི སོབ་དཔོན་ཆྦྲེན་མོ།
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དྦྲེ་བཞིན་མི་

རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་ཀི་སིད་བྱུས་དང་འབྦྲེལ་བའི་འགན་འཛིན་ཁོང་ཚོ་ལྟ་བུ་གུ་ཡངས་ཀི་ཚོ་ཁག་གཅིག་གིས་བོད་ཀི་
གནད་དོན་དངོས་གནས་ཛ་དག་ཅན་ཡིན་པ་དང་། ད་བར་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ནོར་འཁྲུལ་རྦྲེན་གིས་

བོད་ནང་མི་འདོད་པ་དང་། མི་རངས་པ་ཤུགས་ཆྦྲེན་པོ་བྱུང་གི་ཡོད་པས། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྦྲེན་པོ་མཆོག་ལ་བོད་
ཕི་ནང་གིས་དང་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་ཆྦྲེ་མཐོང་ངོས་ལྦྲེན་བ ས་ནས། ཁོང་གི་སྐུ་ཚབ་མམ་དུ་བོད་ཀི་གནད་དོན་སྦྲེལ་
དགོས་ཟྦྲེར་བའི་སྐད་དང་ཕོགས་གིས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཡོང་བའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་མཐོང་རྒྱུ་དྦྲེ་ཁོ་ཚོ་འགོ་
ཁྲིད་དྦྲེ་ཚོའི་བྦྲེད་སྟངས་དྦྲེ་རྦྲེད། ཁོ་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ཡིན་ནའང་གཡས་དང་གཡོན་གིས་ཡོད།

གཡོན་དྦྲེ ར་འགོ་བའི་

སྐབས་སུ་གཡས་དྦྲེས་མགོ་ བརྡུང་རྒྱུ་མིན་པར་གིས་ཀ ས་སྐད་བརྒྱབ་པའི་མཐའ་མཇུག་ཕན་ཚུན་རོད་གྦྲེང་གི་ཐོག་ལ་

སིད་བྱུས་ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད་པས། ངས་མཐོང་བ་དྦྲེ་ཁ་སང་ཚོགས་ཆྦྲེན་གིས་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་ིན་དང་པོར་རྒྱ་ནག་
དབུས་ཀི་འགོ་ཁྲིད་མི་བདུན་དྦྲེ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་སོ་སོ་ལ་འགོ་བའི་ལུགས་སོལ་ཡོད་པས། རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ ཅིན་
ཕིན་མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་ཀི་སྦྲེ་ཚན་ནང་དུ་འགོ་གི་ཡོད་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་སྔོན་མ་མི་མང་འཐུས་

མི་ཚོགས་ཆྦྲེན་གི་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་ཐོག་ལ་ཡང་། ག་རྦྲེ་བཤད་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན། ཁོ་རང་ཚོའི་ར་དོན་དང་པོ་དྦྲེ་ག་དུས་

ཡིན་ནའང་བཤད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། བོད་དྦྲེ་རྦད་དེ་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་ཐབས་མྦྲེད་པའི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ། དྦྲེ་སྲུང་སོབ་

བ་རྒྱུའི་ཆྦྲེད་དུ་རྒྱལ་སིའི་གནོན་ཤུགས་དང་སྟོབས་ཤུགས། ཏཱ་ལའི་ཁ་བལ་རིང་ལུགས་ཀི་སྟོབས་ཤུགས་ལ་ར་བ་ིད་ནས་
མགོ་སྒུར་རྒྱུ་མྦྲེད་པ་བཤད་ཀི་ཡོད་ཀང་། དྦྲེའི་མམ་དུ་བོད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆོས་དྦྲེ་ལ་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་
གནང་དགོས་ཞྦྲེས་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཁོ་རང་གིས་བཤད་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་དང་མམ་དུ་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་

རིག་གཞུང་ལ་ང་ཚོས་སྲུང་སོབ་བྦྲེད་དགོས་པ། ཆོས་ལུགས་དད་པའི་རང་མོས་ལ་བརི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པ། དྦྲེ་གིས་

ཟུང་དུ་འབྦྲེལ་ནས་བོད་འདི་གཞི་ནས་ཡུན་རིང་བརན་རླིང་དང་འཕྦྲེལ་རྒྱས་ལ་འགོ་དགོས་ཟྦྲེར་བའི་ཚིག་འདི་ཚོའི་ནང་ནས་
མཐོང་བ་ལ། དངོས་གནས་སིད་བྱུས་ཤིག་གཏན་འབྦྲེབས་བས་པ་ཡིན་ན། སྔོན་མ་དང་མི་འད་བ་ཞིག་ཡོང་ས་རྦྲེད་བསམ་

པའི་རྦྲེ་བ་ཞིག་རྒྱག་ཆོག་པའི་མཚམས་ཤིག་ལ་སྦྲེབ ས་བསད་འདུག ཡིན་ནའང་སིད་བྱུས་ དེ་གཏན་འབྦྲེབ ས་མ་བྱུང་གོང་
ལ་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ས་ཆ་དྦྲེ་ཚོ་བརན་རླིང་དགོས་པ་ཡིན་ སྟབས། གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་སྔོན་མ་

གཞིར་བཟུང་གིས་རྦད་དེ་མནན་རང་བྦྲེད་པའི་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྦྲེད་དགོས་པ་ཁོ་ཚོའི་འགོ་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་

འདུག ད་ལྟ་གནས་སྟངས་དྦྲེ་འད་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་དང་བར་དྦྲེ་འད་ཞིག་མཐོང་བསད་ཡོད་ལ། དྦྲེ་བཞིན་ཚོགས་
ཆྦྲེན་གིས་འཚོགས་རྦྲེས་ཕལ་ཆྦྲེར་མི་རིགས་དང་འབྦྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་འཚོགས་རྒྱུའི་རྦྲེ་བ་འད་ཞིག་མཐོང་
གི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ཀང་ས་ཆ་གང་ཡིན་ལ་དྦྲེ་དང་འཚམས་པའི་ག་སིག་ཡོད་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་ཞིབ་ཕ་ལ་བབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་

ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་དན་གི་ཡོད། དྦྲེ་དང་འབྦྲེལ་བོད་རྒྱ་འབྦྲེལ་མོལ་སྐོར་ལ་སྔོན་མ་ཡང་དྦྲེ་ག་རང་ཞུས་པ་ཡིན། སྔོན་མ་ང་ཚོས་
བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ཀི་བསམ་འཆར་དྦྲེ་གཏན་ནས་ཡོང་རྒྱུ་མྦྲེད་པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་

ནས་རྦད་དེ་ གཡུགས་ཚར་བ་རྦྲེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་བཀའ་ཤག་གིས་བོད་རྒྱ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཚོགས་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད།
ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྦྲེ། གལ་སིད་བོད་རྒྱ་འབྦྲེལ་མོལ་ཡོང་བ་ཡིན་ན་ག་སིག་ག་རྦྲེ་ཡོད་ པ་རྦྲེད། སྔོན་མའི་ཡིག་ཆ་དྦྲེ་ག་རང་
གཞི་འཇོག ་གི་རྦྲེད་དམ་ཡང་ན་གཞན་པ་གང་བྦྲེད་རྒྱུ་རྦྲེད། དྦྲེ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཚང་མ་ལ་ཞིབ་ཕའི་སོ་ནས་བགོ་གྦྲེང་
དང་ག་སིག་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད། འདི་རྒྱ་ནག་གི་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་དང་དྦྲེ་དང་འབྦྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་ང་
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རང་གིས་ད་ལྟ་བར་དུ་བལྟས་བསད་པ་དྦྲེ་ཁྦྲེད་རྣམས་ཀིས་མ་མཁྦྲེན་པ་ཡོད་ པ་མ་རྦྲེད་དྦྲེ་གཅིག་ཞུས་ན་བསམ་གི་ཡོད་པ་
དྦྲེ་ཡིན།

མཐའ་མ་དོན་ཚན་གསུམ་པ། གཙོ་བོ་ཞུ་རྒྱུ་དྦྲེ་ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་འདི་བོད་གཞི ས་བྦྲེས་

གིས་ཀི་ངོས་ལྦྲེན་ཡོད་པའི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁྲིམས་མཐུན་གི་གཞུང་དྦྲེ་རྦྲེད། དྦྲེས་ན་ཁ་སང་གསུམ་བཅུ འི་དུས་དན་གི་

བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་ནང་དུའང་མི་རབས་གསར་པ་ཚོས་འགོ་འཁྲིད་དགོས་པའི་དུས་ལ་སྦྲེབས་སྐོར་ཤུགས་ཆྦྲེན་པོ་
གསུངས་ཡོད་པ་རྦྲེད། ང་ཚོས་གང་འད་བས་ནས་འགོ་འཁྲིད་ཐུབ་ས་རྦྲེད། མི་མང་པོས་སོན་བརོད་ག་རྦྲེ་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་ པ་
རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་འགོ་འཁྲིད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག ཁྦྲེད་ཚོ་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་གང་བས་པ་དྦྲེའི་
རྦྲེས་སུ་རྒྱུགས་ནས་ཁོ་ཚོས་ལོ་གསར་མ་བཏང་ན་ཁོད་ཚོས་ཀང་ལོ་གསར་མ་གཏོང་བ།

ཁོ་རང་ཚོས་ལྷག་དཀར་སྲུང་

བརི་ བྱེད་དུས་ཁོད་ཚོས་ཀང་ལྷག་དཀར་སྲུང་བརི་འད་ཞིག་ཞུ་ཡི་འདུག་ཟྦྲེར་ནས་སོན་བརོད་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ཡིན་
ནའང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་འདི་ཁྲིམས་མཐུན་གི་བོད་ཕི་ནང་གིས་ཀི་རྦྲེ་བ་བཅོལ་བ་ནང་བཞིན་འགོ་འཁྲིད་ཐུབ་མཁན་
གི་གཞུང་ཞིག་བྦྲེད་དགོས་པ་ཡིན་ན། གང་འད་བས་ནས་འགོ་འཁྲིད་ཐུབ་ པ་དགོས་ས་རྦྲེད ་དམ། ང་ཚོ་གདུང་སྦྲེམས་

མམ་བསྦྲེད་འད་གཅིག་པུ་བས་ནས་འདུག་གི་ཡིན་ནམ། བོད་མི་རིགས་ཀི་བདྦྲེན་མཐའ་གསལ་བའི་ཆྦྲེད་དུ་ཐབས་ བྱུས་
གང་འད་ཞིག་གཏན་འབྦྲེབས་བྦྲེད་དགོས་ས་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོ་ཞིབ་ཕ་རྦྲེ་རྦྲེ་བཞིན་གཏན་འབྦྲེབས་དང་འཆར་གཞི་འཇོག་པའི་

དུས་ཚོད་ལ་སྦྲེབས་འདུག་ཅྦྲེས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དང་འབྦྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་དྦྲེ་ཙམ་ཞིག་
ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཟ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་ཟ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྦྲེལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་ལ་
རྒྱབ་སོར་ཞུ་བ་དང་འབྦྲེལ་ཚིག་གཅིག་གིས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྦྲེ་རིང་གོས་ཚོགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
ལན་བར་སོད་དགོས་རྒྱུ་ཅིག ལྷག་དོན་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོས་སང་བ་འཁྲུལ་ནས་བོད་པའི་ཐོག་ལ་སྡུག་སོང་
མནར་གཅོད་བཏང་སྟྦྲེ། མཁྲྦྲེགས་བཟུང་གིས་ སོ་ སོ་སྦྲེར་གི་དབང་ཆ་དང་དཔལ་འབོར་གི་དབང་ཆ་མ་ཤོར་བའི་ཆྦྲེད་དུ་
འཛམ་གིང་སི་དང་ལྷག་དོན་དུ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་དང་།

བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོ་ལ་མགོ་སྐོར་བསླུ་བིད་ཀིས་

གཏམ་བཤད་དང་དཀྲོག་གཏམ་བཤད་བསད་པ་དྦྲེས་མི་ཚེ་འཁོལ་གི་རྦྲེད་དམ། དུས་ཚོད་འཁོལ་གི་རྦྲེད་དམ། བདྦྲེན་པའི་
མཐའ་དྦྲེ་འགོག་ཐུབ་ཀི་རྦྲེད་དམ་ཞྦྲེ་ན། ར་བ་ིད་ནས་འགོག་ཐུབ་ཀི་མ་རྦྲེད། སྦྲེར་འཛིན་རྦྲེད། གཅིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་

པ་འཛམ་བུ་གིང་འདིར་ད་བར་ལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རྦྲེད། བྱུང་བ་བཞིན་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ་ཞྦྲེ་ན། གནས་
ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། བར་ལམ་ཨ་རབ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་དབང་ཆ་སྦྲེར་འཛིན་ཁག་རྦྲེད། གཅིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་པ་མང་
པོ་ཞིག་ལ་དྦྲེ་འདའི་དཀའ་ངལ་རིམ་པས་འཕད་བསད་པ་དྦྲེ་གསལ་པོ་གསལ་རང་རྦྲེད། ང་ཚོའི་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་བསད་
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པ་རྦྲེད། དྦྲེའི་དཀའ་ངལ་དྦྲེ་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་འཛིན་པ་དང་མ་འོངས་པར་ཡོང་རྒྱུའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་འཛིན་པ་ཚོར་འཕད་
ཀི་མ་རྦྲེད་དམ་ཞྦྲེས། རྒྱ་ནག་གཞུང་འཛིན་པ་ཚོས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀི་རྦྲེད་དམ། ཁས་ལེན ་ཐུབ་ཀི་རྦྲེད་དམ་ཞྦྲེ་ན། ར་བ་
ིད་ནས་ལེན་ཐུབ་ཀི་མ་རྦྲེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞྦྲེ་ན། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཁབ་དྦྲེ་ཡང་འཛམ་བུ་གིང་འདིའི་ནང་གཅིག་ལ་

གཅིག་བསྟུན་བས་ནས་བསད་ཡོད་དུས། ད་ལྟའི་ཨ་རབ་ཁུལ་རྦྲེད། དྦྲེ་སྔོན་གི་གཅིག་ བསྡུས་དབང་འཛིན་པ་ཚོར་འཕད་
པའི་དཀའ་ངལ་དྦྲེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འཕད་རྒྱུ་ཡིན་པ་དྦྲེ་གསལ་པོ་གསལ་རང་རྦྲེད།

དྦྲེ་མ་ཚད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡོད་

དམ་ཞྦྲེ་ན། བོད་པ་སིའི་བསོད་ནམས་ལ་དམན་པའི་རྦྲེན་གིས་ལས་ངན་བསགས་པ་ཡིན་ཡང་། དྦྲེའི་ལས་ངན་ནམ་བསོད་
ནམས་དྦྲེ་སོས་པའི་དུས་ཚོད་གཅིག་ཏན་ཏན་ཤར་གི་རྦྲེད། དྦྲེ་འདའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གཞུང་
འཛིན་པས་མཁྲྦྲེགས་བཟུང་བས་ནས་བསད་པ་དྦྲེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་ ཞིག་དང་། མུ་མཐུད་ནས་ སོ ད་ཐུབ་པ་
གཅིག་ཡོང་གི་རྦྲེད་དམ་ཞྦྲེ་ན། ར་བ་ིད་ནས་ཡོང་གི་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་སོང་ཙང་རྣམ་པ་ཚོས་ད་ལྟའི་བོད་མི་རིགས་དངོས་

གནས་ཛ་དག་གི་དཀའ་ངལ་ནང་ཐུག་བསད་པའི་སྐབས་འདིར། ཁྦྲེད་རང་ཚོས་བཤད་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སི་མཐུན་དང་
རྒྱལ་ཁབ་ཆིག་སིལ། རྒྱལ་ཁབ་ལྷིང་འཇགས་ཀི་གཏམ་བཤད་འཛམ་བུ་གིང་ལ་བཤད་པ་ནང་བཞིན་དྦྲེ་འད་དགོས་ཀི་ཡོད་
ན། ༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྦྲེའི་དགོངས་གཞི་གཞིར་བཟུང་གཞིས་བྦྲེས་བོད་མི་གིས་ཀིས་ཐག་གཅོད་བས་པའི་དབུ་

མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་གཞིར་བཟུང་ཞི་མོལ་བྦྲེད་པར་ཕྦྲེབས་དགོས་ཀི་རྦྲེད། བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་
ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གཞུང་འཛིན་པ་ཚོ་བོ་སྟོབས་དང་སྙིང་སྟོབས་ཆྦྲེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། འཛམ་བུ་
གིང་ཡིན་ཡང་ཁྦྲེད་རང་ཚོར་མཐོང་ཆྦྲེན་པོ་སོད་རྒྱུ་གཅིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཐུབ་ཀི་རྦྲེད། དྦྲེ་མིན་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་འོག་
མུ་མཐུད་བསད་ན། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན། ར་བ་ིད་ནས་སོད་ཐུབ་རྒྱུ་མྦྲེད་པ་དྦྲེ་འཛམ་གིང་སིའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷག་

དོན་དུ་ང་ཚོས་ྦྲེ་ཆར་ང་ཚོའི་མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད་བསད་པའི་གཅིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་
འཕད་བསད་པ་དྦྲེ་ིན་མ་གཅིག ལོ་གཅིག་གི་རྦྲེས་ལ། ལོ་བཅུའི་རྦྲེས་ལ། ལོ་ི་ཤུའི་རྦྲེས་ལ་ཏན་ཏན་ཁྦྲེད་རང་ཚོ་ལ་འཕད་
རྒྱུ་རྦྲེད་མ་གཏོགས། ཁྦྲེད་ཚོ་དྦྲེ་འད་བས་ནས་བསད་ཐུབ་རྒྱུ་ར་བ་ིད་ནས་ཡོང་གི་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་
ནས་གཞིས་ལུས་བོད་མི་རྣམ་པ་ཚོའི་སྙིང་སྟོབས། ལྷག་བསམ། བོས་བཏང་གི་ཐོག་ནས་ད་བར་དུ་བོད་པའི་ར་དོན་འདི་ལོ་
ལྔ་བཅུ་ཙམ་གི་རིང་ལ་དངོས་གནས་གསོན་པོ ར་བས་ནས་གནས་ཐུབ་རྒྱུའི་འཐབ་རོད་དྦྲེ་རྣམ་པ་ཚོའི་ལྷག་བསམ་དང་

བོས་བཏང་གི་ཐོག་ནས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད། བས་ཙང་དྦྲེར་གྲུབ་འབས་གང་ལ་ གང་འཚམ་ཞིག་ཐོན་བསད་ཡོད་པ་
རྦྲེད། གཙོ་བོ་དྦྲེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྦྲེའི་བཀའ་དིན་རྦྲེད། ལྷག་དོན་དུ་གིས་པ་དྦྲེ་བོད་ནང་གཞིས་ལུས་མི་མང་གི་སྙིང་

སྟོབས་དང་། ལྷག་བསམ། བོས་བཏང་ལ་བརྦྲེན་ནས་ང་ཚོའི་ར་དོན་དྦྲེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་ཆགས་ཡོད་དུས། རྣམ་
པ་ཚོའི་སྙིང་སྟོབས་དང་བོས་བཏང་ལ་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པ་དྦྲེ་འད་ར་བ་ ིད་ནས་མ་རྦྲེད། ཁྦྲེད་རྣམས་ཀིས་བོས་བཏང་
གནང་བའི་རྦྲེ་འདུན་དང་། མངོན་འདོད་དྦྲེ་ཚོ་རིང་མིན་གིས་གྲུབ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་གཅིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ངས་

གཞིས་ལུས་མི་མང་ཚོ་ལ་ཏན་ཏན་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྦྲེ་འདའི་དོན་འབས་མི་སོན་པ་དྦྲེ་འད་ར་བ་ནས་ཡོང་གི་མ་རྦྲེད། གོང་དུ་
རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚོར་ཏན་ཏན་དོན་འབས་ཡོང་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རྦྲེད།

གོང་དུ་ང་ཚོའི་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་གསུངས་སོང་། ལས་འགུལ་སྦྲེལ་རྒྱུ་དྦྲེ་ཚོ་ཡང་གཅིག་ཏུ་སིལ་ནས་སྦྲེལ་

དགོས་ཀི་རྦྲེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འགའ་ཤས་ཀིས་ཕར་འཐྦྲེན། འགའ་ཤས་ཀིས་ཚུར་འཐྦྲེན། ཁ་ཤས་ཀིས་ཡར་ཡིན། ཁ་
ཤས་ཀིས་མར་ཡིན་ཞྦྲེས། སོ་སོའ ་ི དུས་ཚོད་གཅིག་དང་ཁྦྲེ་བཟང་ཞིག་གི་དོན་དུ་རྣམ་དཔྱོད་ འདོན ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་ གི་
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བཟོ་འད་པོ་མིན་པའི་ཐོག་ནས། སི་པ་དང་ར་དོན་དང་། ལྷག་དོན་དུ་གཞིས་ལུས་མི་མང་གི་མངོན་འདོད་ཀི་ཐོག་ནས་ང་
ཚོས་ལས་ཀ་བྦྲེད་དགོས་པ་དང་། དམིགས་བསལ་གི་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་ཞི་མོལ་ཡོང་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་ལས་

འགུལ་ཅི་འད་ཞིག་སྦྲེལ་གི་ཡོད་ཀང་། ཞི་མོལ་དང་འབྦྲེལ་མོལ་ཡོང་བར་དམིགས་ནས་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་དགོས་པ་དྦྲེ་ཤིན་

ཏུ་ནས་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་འདུག དྦྲེ་དང་འབྦྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མའི་དགོངས་པར་འཇགས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ཁ་
སང་ཞོགས་པ་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྦྲེས་འདིར་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན་རྦྲེད། ནམ་རྒྱུན་དུ་ང་ཚོས་མར་མང་ཚོགས་

ལ་གཏམ་བཤད་བྦྲེད་རྒྱུ་དྦྲེ་ག་རྦྲེ་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ་ཞྦྲེ་ན། བོད་པའི་ར་དོན་གནས་རྒྱུ་དྦྲེ་དང་བོད་པ་ཆིག་སིལ་ཡོང་
རྒྱུ་དྦྲེ་བོད་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་གནས་བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། བས་ཙང་དྦྲེ་འད་

ཞིག་ཡིན་ན། ལྷག་དོན་དུ་ང་ཚོ་བོད་ཀི་འཐབ་རོད་ཀི་བ་སོག་དྦྲེ་བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་འདི་ཡིན་གསུང ་
གི་ཡོད་ན། འདི་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་འདི་གནས་རྒྱུ་དྦྲེ་ང་ཚོས་རྒྱ་མི་ལ་རྦྲེ་བ་ཞུ་དགོས་པ་མི་

འདུག ཨ་རི་ལ་སབས་འཇུག་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སབས་འཇུག་གང་ཡང་ཞུ་དགོས་ཀི་མི་
འདུག སོ་སོ་རང་གི་ནང་མི་གཅིག་གི་ནང་ལ་རྦྲེད། སི་ཚོགས་གཅིག་གི་ནང་ལ་རྦྲེད། གཞུང་འབྦྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་དྦྲེ་
ཚོའི་ནང་ལ་རྦྲེད། བོད་གཞུང་གི་འཛིན་སོང་གི་ཐོག་ནས་རྦྲེད། གང་ལྟར་སོ་སོའ ་ི ཐོག་ནས་བྦྲེད་དགོས་པ་དང་བྦྲེད་ཐུབ་རྒྱུ་

གཅིག་ཡིན་དུས། གལ་སིད་ང་ཚོ་བོད་ཀི་འཐབ་རོད་འདི་འཛམ་བུ་གིང་ཡོངས་གཅིག་ཏུ་བསིལ་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀི་ཐོག་
ལ་གའ་གནོན་བྦྲེད་པར་ཡོང་བ་ཡིན་ཡང་། བོད་མི་རིགས་འདི་གསོད་མི་ཐུབ་པ་དང་། བོད་མི་རིགས་འདི་ཡལ་མི་ཐུབ་པ་
གཅིག་བཟོ་འདོད་ཡོད་ན། བོད་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་སྲུང་སོབ་བྦྲེད་རྒྱུ་འདི་མྦྲེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་དུས།
དྦྲེ་འདའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་དགོས་རྒྱུ་དང་། དྦྲེ་འདའི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ལོ་བཅོ་ལྔའི་

རྦྲེས་ལ། ལོ་ི་ཤུའི་རྦྲེས་ལ། ད་རེས་ནས་བཟུང་སྟྦྲེ་ལོ་བཅོ་ལྔ་ི་ཤུ་རྦྲེས་ལ། དངོས་གནས་དྦྲེའི་སྐབས་ལ་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་སྐད་ཡིག་གི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་དང་བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་བ་དྦྲེ་གྲུབ་འབས་ཧ་ཅང་ཡག་
པོ་བྱུང་འདུག་ཅྦྲེས་ཟྦྲེར་རྒྱུ་བྱུང་ན། ཏན་ཏན་ང་རང་མཚོན་ན་བཤད་ཚོད་ཐིགས་ཀི་མི་འདུག་ནའང་།

དྦྲེ་འད་བའི་ལས་

འགུལ་ཞིག་སྦྲེལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ལོ་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་ཕིན་པ་ཡིན་ཡང་བོད་པའི་གནད་དོན་དྦྲེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་

ཀི་རྦྲེད་བསམ་པའི་ཡིད་ཆྦྲེས་ཡོད། དྦྲེ་འད་སོང་ཙང་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་གི་ཡིན་ན། ལས་འགུལ་གཅིག་གི་ཐོག་ལ་རོག་

བསིལ་རྒྱུ་དང་གཅིག ལྷག་དོན་དུ་ཞི་མོལ་དང་འབྦྲེལ་མོལ་ཐོག་ལ་རོག་བསིལ་རྒྱུ་དང་གིས། གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ གཞན་བོད་
པའི་ར་དོན་དྦྲེ་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། ཁོར་ཡུག་འདིའི་ནང་ཡོད་པའི་མི་དྦྲེ་ཚོ་གཙོ་བོ་བས་ནས། གཞུང་
འབྦྲེལ་དང་གཞུང་འབྦྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་སུ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཚང་མས་བོད་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་གི་ཐོག་
ལ་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་གནང་བ་ཡིན་ན།

ཏན་ཏན་ང་ཚོའི་འཐབ་རོད་འདི་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་རྒྱུ།

མཐར་ཐུག་གི་འཐབ་རོད་ཀི་བདྦྲེན་མཐའ་དྦྲེ་གསལ་ཐུབ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ནུས་པ་ཐོན་ཐུབ་ཀི་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག ངས་ཞུ་
རྒྱུ་དྦྲེ་ཙམ་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ལགས།
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༢༠༡༤ ། ༣ ། ༡༣ ། ཐུན་གིས་པ། ཨང་ ༦༩ tendol checked
སི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྦྲེལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པར་
རྒྱབ་སོར་ཞུས་ནས། ད་བར་གཞིས་བཞུགས་བོད་ མི་ ༡༢༦ ཙམ་གིས་སྐུ་ལུས་མྦྲེར་མཆོད་ཕུལ་ཏྦྲེ་དྦྲེའི་ནང་ནས་ ༡༠༨
ཙམ་འདས་གོངས་སུ་ཕིན་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དྦྲེ་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ལ་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་
དང་སྡུག་རྩུབ་གཏོང་བཞིན་པ་དྦྲེ་ལས་བྱུང་བ་རྦྲེད། དྦྲེ་ལྟར་བྱུང་བའི་གཞི་ར་དྦྲེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཏན་ཏན་འགན་ཞིག་འཁྲིས་

བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད། ལྷག་པར་དུ་དྦྲེ་རིང་ང་ཚོའི་གཞུང་འབྦྲེལ་གི་གོས་ཆོད་འདི་ལ་སོ་སོ་སྦྲེར་ངོས་ནས། གཞིས་བཞུགས་
བོད་མི་ཚོས་ཁ་བ་གངས་ཅན་གི་རི་ལྟ་བུའི་སྙིང་སྟོབས་འདི་བོད་ཀི་ར་དོན་གི་ཆྦྲེད་དུ་འཛིན་ནས་རང་སོག་འདི་ལྟར་མྦྲེ་

མཆོད་ཕུལ་གནང་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ལ་སོ་སོ་སྦྲེར་གི་ངོས་ནས་ཕངས་པོ་ཞིག་དང་སིར་བོད་པའི་མི་འབོར་གཅིག་དང་རྒྱ་

མིའི་མི་འབོར་བརྒྱ་ལ་ཚོད་དཔག་བས་པའི་གཞི་འདི་ལ་བསམ ས་ན་དངོས་གནས་ཕངས་པོ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་
ནའང་འདས་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། བས་ཙང་འདིར་དྦྲེ་རིང་གི་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་འདིར་གུས་འདུད་ཞུ་གི་ཡོད།

མང་པོ་ཞུ་མི་དགོས་པ་ དང་། གོང་དུ་སི་འཐུས་ཚོས་ཛ་དག་དྦྲེ་ཚོ་གསུངས་ ཟིན་སོང་། དྦྲེ་ལ་དུས་ཚོད་བངས་མི་དགོས་
པའི་ཐོག་ནས་སྙིང་བསྡུས་ཀི་ལས་འགུལ་འདི་གང་འད་བས་ནས་སྦྲེལ་དགོས་ཀི་འདུག་གམ་ཞུས་ན། དང་པོ་དྦྲེ་ལ། འདས་

པའི་སྔ་ལོ་ཕི་ཟ་ ༩ དང་ ༡༠ པའི་ནང་ལ་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་གནས་པའི་བོད་མི་ཚོའི་ཆིག་སིལ་གི་ནུས་པ་དྦྲེ་ཏོག་ཙམ་
ཡར་རྒྱས་ཕིན་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་བྱུང་། དུས་རག་ཏུ་ང་རང་སེར་ངོས་ནས་དཀར་ཡོལ་གཅིག་གི་ནང་ལ་ཆུ་ཕྦྲེད་ཀ་དྦྲེ་ཁྦྲེངས་

བསད་པར་མཐོང་བསད་མཁན་གི་གང་ཟག་ཅིག་ཡིན། སོ་སོའ ་ི ནང་གི་སོ་འགམ་གི་རྩྭ་ལང་ཁུ་དྦྲེ་དང་ཁིམ་མཚེས་སོ་འགམ་
གི་རྩྭ་ལང་ཁུ་གིས་ཀ་གཅིག་པ་མཐོང་ བསད་མཁན་གི་གང་ཟག་ཅིག་ཡིན། འདས་པའི་ཕི་ཟ་ ༩ དང་ ༡༠ པའི་ནང་ལ་
བཙན་བོལ་སིག་འཛུགས་ནང་ལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་དང་འབྦྲེལ་ཆིག་སིལ་གི་ནུས་པ་དྦྲེ་ ཏན་ཏན་ཡར་རྒྱས་ཤིག་
ཕིན་སོང་བསམ་པ་ཞིག་གི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཆགས་སོང་། ཡིན་ཡང་འདས་པའི་ཟ་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ནང་རྒྱ་མིའི་གཞུང་

གི་སིད་བྱུས་གསར་པ་ཞིག་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བོད་མི་ཡོད་པ་ཚོ་ལ་སྐུལ་ལྕག་བས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྦྲེ་ལ་མཚན་སྨད་
ཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཞི་བདྦྲེ་མི་ཡོང་བ་དང་། མཚན་སྨོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་དྦྲེ་ཚོ་ལས་འགུལ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་སྦྲེལ་
བསད་ཀི་འདུག དྦྲེ་གང་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན་ང་ཚོ་འདིར་ཕི་ཟ་ ༡༡།༡༢ ནང་ལ་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་

རྦྲེད། ཕི་ལ་ཡང་བཀའ་མོལ་བྱུང་ནས་ང་ཚོའི་རོག་ར་ཆིག་སིལ་འདིས་ནུས་པ་ཞིག་ཐོན་གི་འདུག་ སྙམ་པའི་སྐབས་ལ། རྒྱ་
གཞུང་གིས་ལས་འགུལ་གསར་པ་འདི་སྦྲེལ་འགོ་གི་འདུག དྦྲེ་ལ་ང་རང་ཚོ་བོད་མི་ཚང་མས་ཐུགས་བསམ་བཞྦྲེས་ནས་
མགོ་སྐོར་ལ་མ་ཚུད་པ་གནང་ནས་སོ་སོའ ་ི དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་རོགས་གནང་

ཞྦྲེས་འབོད་སྐུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་རིང་འདིར་ང་ཚོའི་གོས་ཆོད་འདི་མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་
ཚོགས་ལ་ཡར་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཞུ་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། འདས་པའི་ང་ཚོའི་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལ་བདྦྲེན་པའི་མྦྲེ་ལྕྦྲེའི་ལས་འགུལ་ང་
ཚོ་སི་འཐུས་ནས་སྦྲེལ་ཡོད་པ་རྦྲེད། ང་ཚོའི་འབོད་སྐུལ་དྦྲེའི་ནང་འབོད་སྐུལ་གསུམ་ཞུས་ཡོད་པ་རྦྲེད།

མཚན་རགས་

འབུམ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་བསྡུས་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེའི་རྦྲེས་ལ་མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལྕམ་

Navi Pally ཡིས་བསགས་གཏམ་ཞིག་ཀང་སྦྲེལ་གནང་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེའི་ནང་གི་དོན་ཚན་གིས་ཙམ་ཞིག་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་
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ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་རྦྲེད། བོད་ནང་དུ་འཚམས་གཟིགས་གནང་རྒྱུ་དང། ལྷག་པར་དུ་དམིགས་བསལ་བོད་ནང་དུ་གཟིགས་སྐོར་
རོག་ཞིབ་ཆྦྲེད་དུ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གཏོང་དགོས་འདུག དྦྲེ་རིང་སྦྲེབས་པའི་ཞོར་ལ་ང་ཚོའི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྦྲེ་ཡར་

ཕུལ་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེའི་ནང་ལ་ལོ་གཅིག་གི་གོང་ལ་ཕུལ་བ་དེར་ལག་ལྦྲེན་བསྟར་བ་དྦྲེ་ལ་ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་ཞྦྲེས་བཀོད་ཐུབ་

པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་མྦྲེད་འགོ་བསམ་པ་ཞིག་འདུག གིས་པ་དྦྲེ་ལ་དྦྲེ་འད་གིས་ཀི་ཐོག་ལ་ལས་དོན་དྦྲེ་འད་ཞིག་བསྒྲུབས་མ་
སོང་ཞྦྲེས་དེའི་ཐོག་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞྦྲེས་དང་པོ་དྦྲེ ར་བསྔགས་བརོད་དང་ ཐུགས་རེ་ ཆྦྲེ་ཞུ་
བ་དང་། གིས་པ་བསྒྲུབས་མ་ཐུབ་པ་དེར་ ཡང་བསར་བསམ་ཤྦྲེས་གནང་རོགས་ཞྦྲེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་མྦྲེད་འགོ་

བསམ་པ་འད་པོ་ཞིག་འདུག མཐའ་མ་གསུམ་པ་དྦྲེ་ལ་ཁ་སང་༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆྦྲེ་འདིར་ཕྦྲེབས་དུས། བོད་པ་ཡིན་པའི་
ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད་གསུངས་པ་རྦྲེད། ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ཚང་མས། དབང་ཆ་དང་མིང་ཡོད་མིན་ལ་མ་
ལྟོས་པར་བོད་པ་ཡིན་པ་ངོས་ནས་སིའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་འདུག གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་མང་པོས་

གསུངས་སོང་། སི་འཐུས་སྦྲེར་གཅིག་གིས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་རྒྱ་གར་ནང་ལ་འོས་བསྡུ་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེའི་
འོས་མིའི་ནང་ལ་སྦྲེབས་པའི་དཔོན་རིགས་ཁག་ལ་བོད་དོན་ཐོག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ རྒྱུ་དྦྲེ་གནང་ན་ཡག་པོ་མི་འདུག་གམ་

ཞྦྲེས་པའི་དགོངས་འཆར་དྦྲེ་འད་ཕྦྲེབས་སོང་། ཡང་སི་འཐུས་སྦྲེར་གཞན་ཞིག་གིས་རྒྱ་མིའི་དཔོན་རིགས་ཁག་ཁྲིམས་ཐོག་

ལ་བསལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་མིན་པའི་བོད་མི་མང་པོ་གཞན་དག་གིས་ས་གནས་སོ་སོའ ་ི གོས་ཚོགས་འཐུས་མིར་
འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཞུ་གཏུགས་གནང་རྒྱུ། དཔྦྲེ་བཞག་ན་ད་ལྟ་ཁྦྲེ་ ཎ་ཌར་བདུན་ཕག་འདི་གང་ པོར་གཞུང་འབྦྲེལ་མ་ཡིན་
པའི་ཚོགས་པ་ཚང་མ་མམ་རུབ་ཐོག་ནས ། ཁྦྲེ་ཎ་ཌའི་བོད་རིགས་ཚང་མ་མམ་རུབ་ཀིས་ཚང་མའི་ཚབ་བས་ཏྦྲེ་གོས་

ཚོགས་ལ་ཞུ་གཏུགས་གནང་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་ཕི་ཟ་ ༤ པའི་ནང་ལ་ཨ་རིའི་ནང་ལ་ལོ་ལྟར་གོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཀི་ལས་འགུལ་ དེ་སྦྲེལ་གནང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་ཕོགས་མཐའ་ཁག་དང་ས་གནས་ ཁག་
ཚང་མར་མི་སྦྲེར་དང་ཚོགས་པ་གང་ཡིན་རུང་། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྦྲེད། དཔོན་རིགས་ཁག་ཚང་མར་འབོད་སྐུལ་རྒྱུན་

མ་ཆད་པར་ཞུ་ཐུབ་ན་ཐིགས་པ་བསགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་རྦྲེད། ཏན་ཏན་ནུས་པ་ཞིག་མགོགས་པོ་ཐོན་ཐུབ་ཀི་རྦྲེད་བསམ་གི་
འདུག ཐུགས་རྦྲེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་འཇིགས་མྦྲེད་འབྱུང་གནས་ལགས།

སི་འཐུས་འཇིགས་མྦྲེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྦྲེལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པར་
ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡི་ཡོད། གོས་ཆོད་འདིའི་ཐོག་ལ་གནད་དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞིག་ཚང་བསད་

པ་ཞིག་མ་གཏོགས། ངའི་ངོས་ནས་འདི་ལ་སོན་པ་བརྒྱག་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྦྲེད། ཡིན་ནའང་སིངས་ཆ་འདི་
བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཞུ་རྒྱུར། བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་སྦྲེལ་ཐབས་དྦྲེ་གིས་སྨན་དབུ་མའི་
ལམ་དང་འབྦྲེལ་མོལ་གི་ཐོག་ནས་སྦྲེལ་རྒྱུ་ ཁོ་ན་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་དཀའ་སྡུག་ལ་
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བསམ་ཤྦྲེས་གནང་གི་མྦྲེད་པ་ཡིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མ་འོངས་པའི་ཁྦྲེ་ཕན་གི་ཐོག་ལ་
དགོངས་པ་བཞྦྲེས་པའི་ཐོག་ནས། རྒྱ་བོད་འབྦྲེལ་མོལ་འགོ་འཛུགས་བྦྲེད་དགོས་རྒྱུའི་དུས་ལ་བབས་འདུག་ཟྦྲེར་ནས་ཞུ་
རྒྱུའི་འདོད་པ་ཞིག་བྱུང་།

དྦྲེ་ནས་ང་རང་ཚོའི་ཕོགས་ནས་ཡིན་ནའང་།

ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་དཀའ་ངལ་དྦྲེ་སོ་སོ་རང་ིད་ཀིས་

བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ལ་ཤྦྲེས་མྱོང་གང་ཡང་མྦྲེད། ཡིན་ནའང་འདས་པའི་ལོ་ཤས་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་

པ་ཡིན་ན། ཛ་དག་གི་དཀའ་ངལ་དྦྲེ་འཇམ་འགོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཞིག་གཞི་ར་མཐོང་གི་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་གཞི་རའི་
ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་འཇམ་པར་བྦྲེད་པ་ལ་འབྦྲེལ་མོལ་འགོ་འཛུགས་བྦྲེད་དགོས་པ་ཡིན་པ་ཞིག་ང་ཚོས་ཐག་ཆོད་པོ་
བས་ནས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ག་ནང་བཞིན་གོས་ཆོད་ཀི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་འབྦྲེལ་མོལ་འགོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ་དྦྲེ་ནན་

བརོད་བ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྦྲེར་ གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཡིན་པ་ཡིན་ན་ང་རང་གིས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། འབྦྲེལ་མོལ་འགོ་འཛུགས་བྦྲེད་ཀི་

ཡིན། ག་དུས་དང་ག་པར་ཡིན་ནའང་ག་སིག་ཨང་གསར་ཡོད་ཟྦྲེར་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་གྲུབ་
པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ག་སིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འབྦྲེལ་བ་བྦྲེད་འདོད་ཡོད་པ་ཡིན་ན།
སུ་ལ་འབྦྲེལ་བ་བྦྲེད་དགོས་ཀི་རྦྲེད། ཐད་ཀར་སིད་སོང་ལ་བྦྲེད་ཀི་རྦྲེད་དམ། ཡང་ན་༸གོང་ས་ ༸སབས་མགོན་ཆྦྲེན་པོ་

མཆོག་ལ་ཐད་ཀར་བྦྲེད་ཀི་རྦྲེད ་དམ། ང་རང་གི་བསམ་ཚོད་བས་པ་ཡིན་ན ། ཉུང་མཐར་ཨིན་ཇིའི་ཚིག་ གཅིག་བྦྲེད་སོད་
གཏོང་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ནས་ Contact person ཞིག་ང་ཚོ་ལ་ག ་སིག་ཡོད། གང་ལྟར་དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་རྒྱ་

གཞུང་ནས་འབྦྲེལ་བ་བྦྲེད་འདོད་ཡོད་ན་མི་འདི་ལ་འབྦྲེལ་བ་བྦྲེད་ཤོག དེ་འད་གཅིག་ཉུང་མཐར་འབྦྲེལ་བ་ མཐུད་མཁན་གི་
མི་ས་དགོས་ཀི་རྦྲེད་བསམ་གི་ཡོད། གཅིག་བས་ན་དྦྲེ་འད་ཡོད་རྒྱུ་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། གལ་སིད་ཡོད་པ་
ཡིན་ན་སུ་ཡིན་བརད་གཅོད་ཞུ་ཡི་མྦྲེད། ཕི་ནང་གསང་གསུམ་གི་ཐོག་ནས་དྦྲེ་འད་ཞིག་ཡོད་དགོས་རྒྱུའི་གནས་བབ་ ཅིག་
རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག དྦྲེ་མྦྲེད་པ་ཡིན་ན་མ་འོངས་པར་ང་ཚོར་ཚུར་ཡ་ལ་འཛུགས་སིད་པ་རྦྲེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་

ངོས་ནས་ག་སིག་ཨང་གསར་ཡོད་མདོག་མདོག་ཟྦྲེར་བ་རྦྲེད་མ་གཏོགས། འབྦྲེལ་བ་བྦྲེད་སའི་མི་ཡང་མི་འདུག འབྦྲེལ་བ་
སུ་ལ་བྦྲེད་དགོས་ཀི་རྦྲེད་དམ་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་ ཡོང་མ་སིད་པ་ཞིག་མ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་སོ་སོས་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་གང་

ཡང་མ་ཤྦྲེས་ནས་དྦྲེ་འད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གཅིག་བས་ན་འོས་པ་དང་འཚམས་པ་ཞིག་ཡོད་རྒྱུ་མ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་སོ་སོའ ་ི
བསམ་བོའ ་ི ནང་ལ་གང་འཆར་བ་དྦྲེ་ཞུས་པ་ཡིན། དྦྲེ་ག་ནང་བཞིན་རྒྱ་ནག་མམ་དུ་འབྦྲེལ་མོལ་བྦྲེད་སྟངས་བྦྲེད་ལུགས་དྦྲེ་

གང་འད་བས་ནས་བ་དགོས་པ་རྦྲེད། ད་ལྟའི་བྦྲེད་སྟངས་དྦྲེ་ལ་བསར་ཞིབ་བྦྲེད་དགོས་ཀི་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། རྒྱ་ནག་དང་

སྦྲེམས་ཐག་ྦྲེ་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ་དང་ང་ཚོས་དམིགས་བསལ་གིས་འབྦྲེལ་བ་བྦྲེད་དགོས་ཀི་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་
ཚོའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྦྲེས་དགོས་ཀི་མེད་དམ་བསམ་པ་ཞིག་འདུག དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་དྦྲེ་ཚོད་ཀིས་དགོངས་པ་བཞྦྲེས་
རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་ཞུ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

གོ་སྐབས་གིས་པ་བཞྦྲེས་མཁན་ཚོར་དུས་ཚོད་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། གང་བསྡུས་བསྡུས་ཅིག་གསུངས་རོགས་གནང་།
སི་འཐུས་ཟ་བ་ཕུན་སིད་ལགས།
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སི་འཐུས་ཟ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་པའི་འཐབ་རོད་ཐོག་ལ་ངས་མ་ར་ཆྦྲེན་པོ་གིས་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། མ་
ར་ཆྦྲེ་ཤོས་དྦྲེ་གང་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན། གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་རྣམས་ཀི་སྙིང་སྟོབས་རྦྲེད། གིས་པ་དྦྲེ་བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཡོད་
པའི་སྔོན་མ་ཡིན་ན་བོད་གཞུང་དང་ད་ལྟ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་རེད ། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོའི་སྦྲེམས་པ་བརྦྲེན་

ས་དང་ང་ཚོའི་འཐབ་རོད་བ་སའི་སིངས་ཆ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་འདི་རྦྲེད་དན་གི་ཡོད། དགུང་ལོ་བགྦྲེས་པ་མང་པོ་ཞིག་
སྟོངས་ཚར་བ་རྦྲེད། གཞོན་པ་ཚོས་བོད་མིའི་འཐབ་རོད་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་སའི་སིངས་ཆ་གཙོ་བོ་གཅིག་འདི་ཡིན་
པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད།

འདི་འདའི་མ་ར་ཆྦྲེན་པོ་འདིར་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚང་མས་སི་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་མང་པོ་གནང་གི་ཡོད ་པ་

རེད། གང་གནང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན། སིག་འཛུགས་ས་བརན་དགོས་ཀི་འདུག་གསུང་གི་ཡོད ་པ་རེད ། སིག་འཛུགས་ས་
བརན་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་བའི་སྐབས། མ་རྦྲེད་ཞུ་རྒྱུ་མྦྲེད་པ་ཤ་སྟག་རྦྲེད། ཡང་དགོས་མཁོ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་གི་ཐོག་
ནས་སིག་འཛུགས་ས་བརན་ ཡོང་རྒྱུའི་ ཚབ་ལ་སིག་འཛུགས་ཐོར་ཞིག་འགོ་བའི་སིད་ཇུས་དང་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞིག་

གནང་གི་འདུག འདི་གིས་འགལ་ཟ་ཆགས་ཀི་འདུག འགལ་ཟ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ཞུ་བའི་སྐབས། སྐབས་དང་དུས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་དྦྲེ་
དག་ཐོག་ལ་ཞུ་ས་ར་བ་ནས་མི་འདུག དཔྦྲེར་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་ མཆོག་གིས་མཛད་འགན་བཞྦྲེས་ནས་བཀའ་མོལ་

མང་པོ་ཕྦྲེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་ལྟའི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གི་གསུང་འཕིན་ནང་ ལ་ཆ་མཚོན་ནའང་ རྒྱ་གར་དང་
ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཡོད་པའི་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་གངས་འབོར་ཕྦྲེད་ཀ་ཕྦྲེད་ཀ་འད་མམ་ཆགས་ཀི་རྦྲེད་ཅྦྲེས་བཀའ་
གནང་གི་ཡོད ་པ་རེད ། ད་ནངས་ཞོགས་པ་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་གིས་བཀའ་གནང་བའི་སྐབས། འདིའི་ནང་ལ་
ཡོད་པ་ཚོ་ཧ་གོ་ཡི་མྦྲེད་མ་གཏོགས།

བོད་མི་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ ཙམ་ཕི་རྒྱལ་ལ་འགོ་ རྒྱུའི་ འདོད་པ་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་

གསུངས་སོང་། འདི་འདའི་བཀའ་མོལ་ཡོངས་གགས་འགོ་སྐབས། རྒྱ་གར་ལ་བསད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། འགོ་ན་ཡག་གི་
རྦྲེད་ཅྦྲེས་པའི་བར་ཞིག་འགོ་ཡི་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། འདིའི་ཐོག་བོ་འཚབ་ཡོད་དམ་མྦྲེད། ངྦྲེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞྦྲེས་

དགོས་པ་འདུག ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ཁ་ཤས་ཀིས་ཕི་རྒྱལ་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། འགོ་ན་ཆོ་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད།
དཀའ་ལས་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཅེས་བརོད་ཀི་ཡོད། འོན་ཀང་དྦྲེ་ཚོ་ཚང་མ་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཕྦྲེབས་པ་རྦྲེད། ནང་མི་བུ་ཕྲུག་དང་བཅས་པ་
ཕིན་པ་རྦྲེད། ང་ནི་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕི་རྒྱལ་ལ་འགོ་ན་ཡག་པོ་རྦྲེད་ཀང་ཟྦྲེར་གི་མྦྲེད་ལ་མ་རྦྲེད་ཀང་ཟྦྲེར་གི་མྦྲེད། སི་ཚོགས་ནང་
ལ་བརྡ་ལན་མི་འད་བ་མང་པོ་ ཞིག་ཡོང་གི་འདུག སོ་སོའ ་ི ལྟ་བ་ལངས་ཕོགས་གཅིག་ཡོད་པ་དྦྲེ་བརན་པོ་བས་ནས་བསད་
ཡོད།

ང་ཚོ འི་སི་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་བར་ལན་མ་འད་བ་མང་པོ་ཞིག་འཁོལ་འགོ་ཡི་འདུག

དྦྲེས་རྦྲེན་

པས་སིག་འཛུགས་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ཡི་འདུག སིག་འཛུགས་འདི་བོད་ཀི་འཐབ་རོད་ཐོག་ལ་མ་ར་ཡིན་ན་ཞྦྲེས་སྐད་ཆ་འདི་ཧ་
ཅང་བཤད་འདོད་བྱུང་། དྦྲེའི་ཆྦྲེད་ང་ཡར་ལངས་པ་ཡིན།

བཀའ་མོལ་གིས་པ་དྦྲེ་གང་ཡིན་ཞྦྲེ་ན། རོག་ར་གཅིག་སིལ་སྐོར་ ལ་ཡིན། རོག་ར་གཅིག་སིལ་དགོས་པ་ནི་རོད་

མྦྲེད་རྦྲེད། མང་གཙོའི་གཞུང་ཞིག་ཡིན་པར་བརྦྲེན་མི་མང་ནང་ལ་ལྟ་བ་ ལངས་ཕོགས་མི་འད་བ་ཡོང་ཆོག་གི་ རེད། བསམ་
ཚུལ་མི་འད་བ་ཡོང་ཆོག་གི་རེད། དྦྲེ་མང་གཙོའི་ཁྦྲེ་དབང་རྦྲེད། རང་བཙན་དང་བདྦྲེན་པའི་ཨུ་ཚུགས། རང་ཐག་རང་གཅོད་
གང་རོད་ཀང་ཆོག་ལ། དབུ་མའི་ལམ་ལ་ངྦྲེས་པ་བརན་པོ་ཞིག་ཡོད་ཀང་ཆོག འགིག་གི་འདུག ཡིན་ནའང་བོད་མི་མང་སི་
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འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི། བཀའ་བོན་རྣམ་པ། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་དང་སིག་གཞི།
བཅའ་ཁྲིམས་ལ་ཡིད་ཆྦྲེས་རྦྲེད་ནས་དམ་བཅའ་བངས་མཁན། གསོལ་ཕོགས་བཞྦྲེས་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྦྲེན། གཞུང་

གི་ལྟ་བ་ལངས་ཕོགས་ཐོག་ལ་བརན་པོ་བས་ནས་བསད་དགོས་རྒྱུ་དྦྲེ་ངས་རོག་ར་གཅིག་སིལ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ཞུ་ཡི་ཡོད། ངས་
རོག་ར་གཅིག་སིལ་འདིར་ངོས་འཛིན་བྦྲེད་ཀི་ཡོད། གསོལ་ཕོགས་འདི་ནས་ཞུས། འདིར་བསད་ནས་གནང་རྒྱུ་དྦྲེ་གཞན་པ་

ཞིག་གནང་ན་རོག་ར་གཅིག་སིལ་རྦྲེད་དམ། འདི་ངས་མོས་མཐུན་ཞུ་ཡི་མྦྲེད། ཞུ་ཐུབ་ཐབས་མི་འདུག རང་བཙན་རོད་

མཁན་ལ་ངས་སྡུག་ཅག་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ནམ་ཡང་ལབ་ཀི་མྦྲེད། གང་གནང་ཡང་ངས་ཁྦྲེ་ཕན་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་མྦྲེད། ར་
དོན་རོད་པར་གང་ཁྦྲེ་ཕན་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ། ར་དོན་རོད་སྟངས་ཀི་ལམ་ཁ་ཞིག་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་སོ་སོ་གང་དུ་བསད་འདུག
ལས་འགན་གང་རྦྲེད་འདུག འདིར་ངྦྲེས་པ་རྦྲེད་པ་ཞིག་གནང་དགོས་པ་འདུག་ཅྦྲེས་ཚོར་བ་ཆྦྲེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད།
ངས་འདིར་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་ ལ་སར་ཡང་ཆ་ཤས་བཞྦྲེས་མཁན་སི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས།

སི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྦྲེ་རིང་སར་ཡང་ གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ར་བའི་ཁ་སང་ལག་པ་

དང་པོ་དེར་བརང ས་པ་རེད། གནད་དོན་ཁག་ཅིག་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འཇོག་ག ནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་དུ་ཆབ་
སིད་ཀི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་མང་པོ་ཞིག་ང་ཚོས་ཕེབས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ལ་ཕེབས་གནང་གི་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ཁ་
སང་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། མེས་པོ་ Jai Prakash Narayan མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། བོད་
སོབ་ཧི་མ་ལ་ཡ་སོབ་ཟེར་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནང་ལ་བཀའ་ཕེབས་པ་གཞིར་བཟུང་གིས། བོད་ནམ་ཡང་ཤི་ཡི་མ་རེད།
བོད་གསོན་པོར་གནས་ཀི་རེད། ཅེས་ཞིང་གཤེགས་དམ་པའི་བཀའ་ལུང་ཕེབས་པ་ནང་བཞིན་གི་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་༸གོང་

ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཁ་སང་གསུང་གི་བདུད་བརི་བཀའ་སོབ་བཟང་པོ་ཕེབས་པ་ནང་བཞིན་གི་གང་ལྟར་
ང་ཚོའི་གནས ་སྟངས་ཛ་དག་གཅིག་གི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།

ཁ་སང་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ་གསུང་གི་བདུད་རི་ཡོངས་རོགས་ལུང་དངས་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད་ཀང་། ཡིན་ནའང་

གཞིས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་རྣམ་པ་ཚོའི་རང་དབང་གི་དབུགས་གཏོང་མ་ཐུབ་པའི་གནས་ བབ་ཅིག་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་
དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་གལ་ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་སི་སེམས་བརྟན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་འགན་འཁེར་དགོས་ཀི་རེད་ཅེས་གསུང་གི་བདུད་

རི་ཕེབས་གནང་བ་རེད། དེར་བརྟེན་ཁ་སང་གནས་དོན་ཁག་ཅིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་རིང་སར་ཡང་གོ་སྐབས་དེ་བཟུང་ནས་

དོན་ཚན་ཁག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་ཚན་དང་པོ་དྦྲེ་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་འབྱུང་རིམ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་བར་ལམ་ང་ཚོ་
གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་གཞི་བཟུང་གི་ཐོག་ནས། ཕིའི་མི་སྣ་ང་རང་ཚོ ས་དངོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་རུང་མེད་ཀང་རུང་།

ཚགས་པར་ས་ཚོགས་ནང་བིས་རོམ་གཟྦྲེངས་སུ་ཐོན་པ་འབི་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་
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ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་མཁྦྲེན་ཡོད་ཀི་རྦྲེད་ལ ། ངས་དྦྲེ་རིང་འདིར་བསར་དུ་ང་རང་ཚོའི་དངོས་ཡོད་ ཀི་ ཛ་དག་
གནས་ཚུལ་དྦྲེ་དག་ཕིའི་རོམ་པ་པོ་ཚོར་དུས་ཐོག་ཏུ་འབུལ་ཐུབ་པ་ ཡིན་ན། རོམ་པ་པོ་དག་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀི་རེད་

ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན ། དེའི་ཐོག་ལ་སྔོན་མ་ཡང་ཞུས་ ཡོད་ལ། དེ་རིང ་སར་ཡང་བསར་ལྡབ་ཀི་གནས་དོན་བྱས་ནས། ཕིའི་མི་
སྣའི་རོམ་པ་པོ་ཚོ་ལ་རྒྱ་ཁབ་ཡོང་བ་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབུལ་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད།

ྦྲེ་སྔོན་ཨ་རིའི་ སྐུ་ཚབ་རྒྱ་ནག་ལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཕ་གིར་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་དང་དངོས་གནས་ཀི་

གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ལ་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་ཐོག་ནས་སོབས་པ་ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་དང་
སི་ཡོངས་ཀི་རྒྱ་ནག་གི་གནས་ སྟངས་ཇྦྲེ་ཞན་ཇྦྲེ་སྡུག་ཏུ་འགོ་བའི་སྐོར་འགྦྲེལ་བརོད་གནང་ བ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་གསར་དུ་
ཕྦྲེབས་མཁན་གི་གཞུང་ཚབ་ཀིས་ཀང་དྦྲེ་དྦྲེ་མཚུངས་ཀི་གསུང་བཟང་པོ་ཕྦྲེབས་ཡོང་དུས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བརྒྱུད་
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་པྦྲེ་ཅིང་ལ་ཡོད་པའི་ཨ་རི ས་གཙོས་པའི་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་བོད་དོན་
ཐོག་འབྦྲེལ་བ་དང་འབོད་སྐུལ་སྔར་བས་ཆྦྲེ་བ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དྦྲེ་བཞིན་འདས་པའི་ལོ་ངོའ ་ི ནང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོ་དབུས་པའི་མམ་མཐུན་གི་ཐོག་ནས་སི་འཐུས་

རྣམ་པ་ཚོས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་མཇལ་འཕད་གནང་བ་རྦྲེད། སྐབས་དྦྲེར་ཁོང་ཚོས་སིར་ང་ཚོ འི་
གཞུང་ཚབ་པྦྲེ་ཅིང་དུ་ཡོད་ཀང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་རོགས་ཀི་མི་འདུག དྦྲེར་བརྦྲེན་ཁྦྲེད་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཟ་
བ་གསུམ་ནང་མ་བྱུང་ཡང་ ཟླ་བ་དྲུག་རྦྲེའི་ནང་ཡོང་ནས ། ཁྦྲེད་རང་ཚོའི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་གནང་རོགས་གསུངས་པ་

བཞིན། དེ་རིང་སར་ཡང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ཡོད་པ་ཚོས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ཡང་བསར་ང་ཚོས་བསར་ནན་ཞིག་
འབྱུང་མ་སོང་སྙམ་པས། ལས་དོན་འདི་དག་མཇུག་སོང་མུ་མཐུད་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཞན་ཡང་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡིན། ད་རངས་ཕག་རོགས་ཚོས་ཀང་གསུངས་གནང་སོང་། རྒྱལ་སིའི་བོད་དོན་ལས་

འགུལ་ཁང་ ICT ནས་སྙན་ཐོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདོན་གི་འདུག་ལ། འདོན་པ་གནང་བཞིན་གི་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་དང་འགོ་བ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་རྟོག་ཞིབ་སེ་ཚན་ལ་འབུལ་གནང་གི་ འདུག ང་ཚོ་འཛིན་སོང་ངོས་ནས་དངོས་གནས་བས་ན།

དྦྲེ་ལྟ་བུའི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གི་སྐུ་གཤྦྲེགས་པ་རྦྲེ ་རེའི་ཐོག་ སྙན་ཐོ་རྦྲེ་འདོན་མ་ཐུབ་ཀང་
ཕོགས་བསོམས་ཀིས་ཟ་བ་གཅིག་ནང་སྙན་ཐོ་བཏོན་ནས། དྦྲེ་གཟྦྲེངས་སུ་ཐོན་པར་གསལ་བསགས་གནང་ཐུབ་ན། ང་ཚོའི་
གཞུང་འབྦྲེལ་གི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ ་དང་། བོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཁྲོད་

ངག་གཅིག་མཐུན་ཐོག་འགོ་རྒྱུར་སྙན་ཐོ་དྦྲེ་བརྒྱུད་ལམ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རྦྲེད་སྙམ། དྦྲེར་བརྦྲེན་ངྦྲེས་པར་དུ་སྙན་ཐོ་དྦྲེ་
འད་ཞིག་འདོན་ཐབས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བར་ལམ་ནས་རྒྱ་མིའི་སིད་བྱུས་འོག་ང་ཚོ་སྐད་ཆ་བཤད་མི་དགོས་པ་རེད། བར་ལམ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ང་

ཚོས་བགོ་གེང་ཞིག་གོ་སིག་ཞུས་པ་རེད། མེས་པོ་དམ་པ་གྷན་རྡི་ཡིས་ཐེབས་ར་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་མམ་མཐུན་གི་ཐོག་

ནས་བོད་ཀི་གོས་ཚོགས་དང་སིད་བྱུས་མས་ཞིབ་ཁང་བཅས་ནས། སྐབས་དེ་དུས་མཁས་དབང་ཚོས་གསུངས་གནང་གི་
འདུག དེ་རིང་ཁ་སང་རྒྱ་ནག་གི་མཁས་དབང་ཡིན་ཟེར་མཁན་གི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི ་ལིར་ཡོང་ནས་སག་རྫུན་མང་ཐག་

ཆོད་བཤད་ཀི་འདུག ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་དམིགས་བསལ་རྒྱ་ནག་གི་རྫུན་ལོ་ ༥༥ བཤད་པ་དེ་ལ་གཅིག་པ་གཅིག་ར ང་
བཤད་ཀི་ཡོད་ཙང་། ལིད་ཁོག་བརི་ཡི་མེད་པ་དེ་རྒྱ་གར་མཁས་དབང་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་གནང་གི་འདུག དེ་འཛམ་བུ་

གིང་སི་མཚུངས་རེད། ལྷག་པར་དུ་བར་ལམ་འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནང་ལའང་རྒྱ་ནག་གི་གསར་འགྱུར་པ་ཡིན་ཞེས་པ་ནས་ང་
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ཚོ་འདུ་འཛོམས་གནང་ས་འཚང་ཁ་བརྒྱབས་ནས་ཡོང་བསད་ཀི་འདུག ང་ཚོས་བདེན་པ་རང་རང་བཤད་པའི་ེར་ལེན་ལ་
བར་ལམ་ནས་རྒྱ་མིའི་གསར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཟེར་མཁན་འབག་གོན་བསད་མཁན་དག་ཡོང་རྒྱུ་མཚམས་ཆད་ནས། ང་ཚོའི་

བོད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་བདེན་པ་ཞིག་རེད་འདུག དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བདེན་པ་ཡིན་དུས། ཕལ་ཆེར་རྒྱ་མིའི་སིད་བྱུས་
གཏོང་རྒྱུར་གོ་ལྡོག་མེད་དམ་སྙམ། ང་ཚོའི་རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ ་ི མི་སྣ་ཚོས་འདི་འད་ཡོང་གི་འདུག་གམ་ཟེར་དུས། སྔོན་མ་
ཡོང་གི་འདུག་ཀང་བར་ལམ་ནས་ཁོ་ཚོའི་སིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་ཕིན་པ་ཡིན་ཙང་། ཁོ་ཚོས་ཀང་ང་ཚོ་མཐོང་བ་དང་བརླག་

འགོ་ཡི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀི་འདུག བྱས་ཙང་སྐབས་རེ་ང་ཚོའི་ བདེན་པ་དེ་དངོས་གནས་ངོ་སོད་ཡོང ་སྐབས་ཕི་ལ་ཡོད་
པའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཚོ་ཡང་མཚམས་ཆད་འགོ་ཡི་འདུག གང་ལྟར་བགོ་གེང་ཚོགས་འདུ་མང་པོ་གོ་སིག་གནང་

དགོས་ཀི་འདུག དཔེར་ན་ཡོ་རོབ་ནང་ལ་ཡང་གནང་སོང་། བགོ་གེང་ཚོགས་འདུ་སྣ་ཚོགས་ནང་ལ་བརོད་གཞི་བརྡ་འཁོལ་
བ་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ལས་ཞོར་བར་གསུམ་ལ་སེབས་ཐུབ་ཀི་འདུག དེར་བརྟེན་བོད་ནང་གཙོས་

པའི་གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་། ང་ཚོ་ཐང་སིངས་ལ་ཐོན་རྒྱུ་དང་། གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ བསྐོངས་རྒྱུ་
དང་། གསར་འགོད་དིལ་བསགས་བྱ་རྒྱུ་དང་། མཁས་དབང་བགོ་གེང་བྱ་རྒྱུ། གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུ། ལས་གཞི་དེ་དག་ཡོངས་

རོགས་མུ་མཐུད་ནས་གནས་པ་ཡིན་ན། ཁ་སང་ཕི་ཚེས་ ༩ ལ་ UP ལ་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ཀི་ཚོགས་འདུ་ཤི ག་
ལ་བཅར་བ་ཡིན། ཕ་གིར་མེས་པོ་དམ་པ་གྷན་རྡི་དང་ Viro Bawan གི་རེས་འཇུག་གི་བཀའ་སོབ་གནང་བའི་ནང་ལ།
༸སབས་མགོན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་གྷན་རྡིའི ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལ་འཛམ་བུ་གིང་དང་མ་འད་བའི་དབུ་

འཁིད་བཟང་པོ་དེས་གནང་བསད་དུས། དེར་ང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ཚོ་རེས་ལུས་ཐེབས་པ་
རེད་ཅེས་གསུང་སྐད་མཐོན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ Ramesh Bai མཆོག་ནས་གསུང་གནང་གི་འདུག གང་ལྟར་དེ་ལྟ་བུའི་ཕིའི་

མི་ཚོས་གསུངས་གནང་བ་དེར་ང་ཚོས་ཀང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀི ས་དེ་ལྟ་བུ་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལྷག་པར་
དུ་མེས་པོ་དམ་པ་གྷན་རྡིའི ་ཐེབས་ར་ Radha Bhat མཆོག་མོ་རང་གི་སྐུལ་སོང་གནང་ནས་བསྐོང་ག ནང་ནས། མམ་
འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཡན་ལག་དང་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་ཁུངས་ནས་ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས ར་ཡོད་པའི་གཞུང་
ཚབ་ལྡི་ལིར་གསུངས་གནང་སོང་། ཤོག་ལྷེ་བཞི་ལྔ་བྱས་པའི་ཡི་གེ་བོད་ནང་གི་ལོ་རྒྱུས་ནས་བཅས་པའི་ད་ལྟའི་བོད་ནང་

གི་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་ལའང་ཕུལ་ཡོད་ཅེས་གསུང་གི་འདུག དེའི་ལན་རག་གི་མིན་འདུག ང་ཚོར་ལན་

མ་རག་པའི་རེན་གིས་ང་ཚོ་ད་དུང་ཡང་བསར་ངར་གནང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་མོ་རང་བོ་ འཚབ་གནང་གི་འདུག བྱས་ཙང་
ཕིའི་མིས་དེ་ལྟར་གནང་གི་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་གི་ང་ཚོས་ད་དུང་གནང་བ་ལས་གནང་རྒྱུ་མང་བ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད།

མཐའ་དོན་གཞིས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་གདུང་སེམས་མམ་སེད་བྱ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་ཆགས་བསད་

ཡོད་པ་རེད། སར་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་གོ་སྐབས་གནང་བ་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ ཞེས་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་དགུང་ཚིགས་བར་གསྦྲེང་ཡིན།
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ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགོ་བཞིན་པ་དེ་ གཞུང་འབྦྲེལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་བསྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་

འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པའི་སང་ལ་འགོ་བཞིན་ཡོད། ད་ལྟ་ཕག་བརང་མཁན་གིས་ཡོད། དྦྲེའི་རྦྲེས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་
མི་དགོས་པར་གོས་ཆོད་གཏན་འབྦྲེབས་བ ས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དྦྲེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་བསར་བཅོས་

བྦྲེད་དགོས་ཐུག་ས་རྦྲེད། གཞུང་འབྦྲེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག་དང་ཁྲིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་ཆ་ཚང་ ཞིག་དྦྲེ་རིང་བཞག་
སྟེ ་སང་ིན་གནང ས་ིན་གི་ལས་རིམ་ནང་ལ་འཁྦྲེར་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན།

དྦྲེའི་རྦྲེས་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་

མཆོག་གིས་སྔོན་རིས་གསུང་བཤད་དང་། སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུའི་ག་
སིག་གནང་རོགས་གནང་། སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།

སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྦྲེལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་བསྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་
དྦྲེ་ལ་གོ་སྐབས་གིས་པ་ཞུ་གི་ཡོད། གོ་སྐབས་གིས་པ་ལྦྲེན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། ར་བའི་ཕག་རོགས་མང་པོ་ཞིག་
གིས་བཀའ་སོབ་མང་པོ་གནང་བ་རྦྲེད། རྦྲེད་དྦྲེ་མང་པོ་ཞིག་གི་གསུང་སྟངས་ཁག་ཅིག་ལ་གཞིགས་ནས་གོ་སྐབས་གིས་

པ་མ་བངས་རང་བངས་ཆགས་སོང་། གཙོ་བོ་ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་ལས་འགུལ་ག ང་འད་ཞིག་སྦྲེལ་བའི་སང་ལ་བསམ་
ཚུལ་ཁ་ཤས་སྦྲེབས་སོང་། ར་བའི་ཆ་ནས་ཁ་སང་དྦྲེ་རིང་གོ་རྒྱུ་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཚོགས་ཆྦྲེན་གིས་ཀི་གྲུབ་དོན་ཟྦྲེར་ནའང་

རྦྲེད། བོད་རང་ལ་གཞིགས་པའི་གནས་སྟངས་ཀི་སང་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞིག་ཡར་རྒྱས་ཀི་རྣམ་པ་འད་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པར་
གོ་བ་དྦྲེ་ལ་བརྦྲེན་ནས། ང་རང་ཚོའི་ཕག་རོགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་རྦྲེ་བ་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་དང་། སི་ཚོགས་སི་ཡོངས་དང་བོད་

ཕི་ནང་གིས་ཀའི་སང་ནས་དྦྲེ་ལ་རྦྲེ་བ་འཆང་གི་ཡོད་པ་དྦྲེ་འད་ཡང་ཡོད་རྒྱུ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ངས་ཞུ་འདོད་པ་དྦྲེ། ར་བའི་
རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ལ་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་དྦྲེ་ཧ་ཅང་གི་སྡུག་རྩུབ་ཅན་དང་ཧ་ཅང་གི་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས། ད་བར་རྒྱ་
ནག་གིས་ང་ཚོར་མགོ་གཡོག་མགོ་སྐོར་མང་ པོ་ཞིག་བཏང་ཡོད་པ་རྦྲེད། མགོ་སྐོར་དྦྲེའི་འོག་ལ་ཡང་བསར་མ་ཚུད་པར་

གཟབ་གཟབ་བྦྲེད་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་ཁ་སང་ཡིན་ནའང་ཞུས་པ་ཡིན། དྦྲེ་རིང་ཡིན་ནའང་དྦྲེ་ག་ཡིན། ཁ་སང་དྦྲེ་རིང་
བོད་ནང་གི་བོད་མི་དྦྲེ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་དྦྲེ་ལ་ངོས་འཛིན་ག་རྦྲེ་བྦྲེད་ཀི་འདུག ངས་འདིར་དཔྦྲེ་མཚོན་གཅིག་གི་སང་
ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ལོ་གཅིག་གི་སྔོན་ལ་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་བོད་ས་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ལ་སོང་སྟྦྲེ།

གནས་ཚུལ་བངས། རྒྱུས་ལོན་བས་པའི་གོག་བརན་ཞིག་ཡོད་ པ་རྦྲེད། དྦྲེའི་ནང་དུ་མདོ་སྨད་བ་ བང་ཁུལ་གི་སྦྲེས་དམན་
ཞིག་ལ་བཅའ་འདི་བས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རྦྲེད། སྦྲེས་དམན་དྦྲེ་སིར་བཏང་གི་སོབ་སོང་ཡོ ད་པ་དང་། ཆབ་སིད་དང་བོད་རང་
གི་ར་བའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་དོ་སང་ཡོད་པ་དྦྲེ་འད་ཡང་ཕལ་ཆྦྲེར་ཡིན་ས་མ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་བོད་མི་ཞིག་རྦྲེད།
རྒྱ་ནག་གི་སྡུག་རྩུབ་ ཀི་ སིད་བྱུས་དྦྲེ་མྱོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པོར་ཧ་གོ་གི་འདུག

སྦྲེས་དམན་དྦྲེ་ལ་དི་བ་བཀོད་

དུས་ག་རྦྲེ་གསུངས་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན། རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འདི་ཚད་ལྡན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་མ་རྦྲེད། འགན་ཁུར་མཁན་གི་
དཔོན་པོ་དྦྲེ་ཚོ་མི་མ་རྦྲེད། འཛམ་གིང་རྒྱལ་སིའི་སྟྦྲེང་གི་མི་དྦྲེ་ཚོར་བྦྲེད་རྒྱུ་ཞིག་མྦྲེད་ན་མ་གཏོགས་ང་ཚོ་སོབ་དགོས་ཀི་
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འདུག ཁོ་རང་ཚོས་ལས་ཀ་བྦྲེད་སྟངས་འདི་སིར་བཏང་མི་ཡི་ལས་ཀ་བྦྲེ ད་སྟངས་ཤིག་རྦྲེད་མི་འདུག འདི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
རྦྲེད་མི་འདུག་ཅྦྲེས་པའི་ཚིག་དྦྲེ་འད་ཐོན་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་ན་ནིང་ཆབ་ཆའི་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་ཡར་ལངས་ཟྦྲེར་ནའང་འད།
འོས་ལངས་ཟྦྲེར་ནའང་འད། གང་ལྟར་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་སོ་སོའ ་ི སྐད་དང་ཡི་གྦྲེ་བྦྲེད་སོད་གཏོང་དགོས་པའི་ཆྦྲེད་དུ། དགོས་
འདུན་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་བཏོན་ནས་ཁྲོམ་ལ་བུད་པའི་ིན་མོ་དྦྲེ་ལ། འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་བཅུ་པ་ཡིན་པའི་སོབ་ཕྲུག་བུ་མོ་ཞིག་

གིས་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་བའི་རྦྲེས་སུ་སོ་སོའ ་ི ཚོར་སང་བིས་པའི་ིན་ཐོ་ཞིག་སོབ་ཕྲུག་དྦྲེའི་ཨ་ཞང་གིས་མཐོང་སྟྦྲེ། དྦྲེའི་ནང་
དོན་ཆ་ཚང་ངས་ཀང་ཀློག་ཐུབ་པའི་གོ་སྐབས་བྱུང་། ནང་དོན་རྡོག་རྡོག་ག་རྦྲེ་བིས་འདུག་ཟྦྲེར་ན། སྔོན་ཆད་གོ་མ་མྱོང་བའི་
སིད་བྱུས་ཤིག་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག ཁོང་ཚོ་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་བསྟན་ཡོང་བའི་སྐབས་ལ་ངོས་ལྦྲེན་བྦྲེད་ཐབས་

མྦྲེད་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་སོང་བས། སོབ་ཕྲུག་ཁ་ཤས་ཤིག་མམ་རུབ་བས་ནས་བསམ་ཚུལ་འད་བཏོན་ཞིང་། ཁོང་ཚོ་གཅིག་
རྦྲེ་གིས་རྦྲེས་མ་སྐུལ་དང་བངས་ཀིས་ཁྲོམ་ལ་ཐོན་པ་ཡིན། ཁྲོམ་ལ་ཐོན་སྐབས་ སེམས་ནང་ལ་ ཞྦྲེད་སང་ཧ་ཅང་ཆྦྲེན་པོ་

ཞིག་ཡོང་གི་འདུག ག་རྦྲེ་བྦྲེད་ཡོང་བསམས་ནས་ཞྦྲེད་སང་ཧ་ཅང་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་འདུག དྦྲེ་ནས་སྐད་འབོད་ཁ་ཤས་ཤིག་རྒྱབ་
དུས། དམག་མི་ཕོན་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་སྦྲེབས་སོང་། སྐབས་དྦྲེ་དུས་སྦྲེམས་ནང་གི་ཚོར་སང་བཤད་མ་ཤྦྲེས་པ་ཞིག་འདུག ཧ་
ཅང་གི་དངངས་སྐྲག་ཆྦྲེན་པོ་དྦྲེ་འད་ཞིག་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་བར་ལམ་ཞིག་ནས་མྦྲེ་མདའ་མང་པོ་རྒྱབ་ཀི་འདུག མྦྲེ་མདའི་ས་

གོ་གི་འདུག སུ་ལ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་དང་སུ་ཞིག་ལ་ཕོག་གི་ཡོད་པ་ཧ་གོ་གི་མི་འདུག དུག་རླངས་མང་པོ་འཕྦྲེན་གི་འདུག དྦྲེ་
ནས་དུ་བས་གཏུམ་པའི་ནང་ནས་དམག་མི་ཚོས་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་ྦྲེས་བརྡུང་བཏང་སོང་།

ྦྲེས་བརྡུང་བཏང་བའི་རྦྲེས་ལ་

ཚོར་བ་གང་འད་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན། སྔོན་གི་ཞྦྲེད་སང་དྦྲེ་ར་བ་ིད་ནས་ཡལ་ཏྦྲེ་ཞྦྲེད་སང་ར་བ་ིད་ནས་སྦྲེ་གི་མི་འདུག་ཟྦྲེར། སོབ་
ཕྲུག་མང་པོ་ ཞིག་གིས་ཨ་ཕ་ཨ་མ་ཟྦྲེར་ནས་སྐད་རྒྱག་གི་འདུག

མདོ་དོན་དྦྲེ་འདའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ལ་འཕད་ཡོང་དུས་

མགོན་སབས་དཔུང་གྦྲེ ན་ཟྦྲེར་བ་ཞིག་མི་འདུག རྒྱལ་ཁབ་ཟྦྲེར་བ་ཞིག་མྦྲེད་པ་ཧ་གོ་སོང་། དམག་མིའི་གོས་གོན་ནས་
ལག་ལ་དག་ཆས་མཚོན་ཆ་བཟུང་བསད་པ་དྦྲེ་ཚོ་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་སོབ་དང་མི་དམངས་སྲུང་སོབ་ཀི་མི་ས་ཞིག་མིན་པ་

ཧ་གོ་སོང་། ཁོ་རང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་འདི་མྦྲེད་པ་བཟོ་མཁན་དང་། བོད་མི་རིགས་འདི་ར་རོགས་བྦྲེད་མཁན་གི་དག་དཔུང་
ཞིག་ཡིན་པ་གཞི་ནས་ཧ་གོ་སོང་། དྦྲེ་བས་སོ་སོ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་མྦྲེད་པ་དང་མགོན་སབས་དཔུང་གྦྲེན་མྦྲེད་པ་ཧ་གོ་སོང་

ཟྦྲེར། རྒྱུ་མཚན་དྦྲེ་ལ་བརྦྲེན་ནས་ཞྦྲེད་སང་དྦྲེ་ཡང་ཡལ་སོང་ཟྦྲེར། དྦྲེ་འདའི་ཚོར་སང་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་བསད་ཀི་འདུག དྦྲེ་
བཞིན་ཁམས་འབི་རུ་ལ་ཆ་མཚོན་ནའང་རྒྱ་མིའི་རྒྱལ་དར་ཆུ་ལ་གཡུག་དགོས་བྱུང་བ་རྦྲེད། གང་འད་བས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་རྒྱལ་དར་ཆུ་ལ་གཡུག་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འདི་ཡིས་བོད་མི་རིགས་འདི་ལ་བཙན་གནོན་སྡུག་རྩུབ་ཀི་

མཁྲྦྲེགས་བཟུང་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བས་པ་དྦྲེ་དང་མམ་དུ་མི་རིགས་དབྦྲེ་འབྦྲེད་ཀི་སིད་བྱུ ས་དེ་སྦྲེལ་ཡོང་དུས། རང་
བཞིན་གིས་བོད་མི་རིགས་འདི་རྒྱ་མི་རིགས་དང་ཁ་ཁ་སོ་སོ་ཟྦྲེར་ནའང་རྦྲེད། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཁ་ཁ་སོ་སོ་ཟྦྲེར་
ནའང་རྦྲེད། འདི་འདའི་ལམ་ཁ་ཞིག་ཏུ་འཇུག་མཁན་དྦྲེ་ཁ་སང་དྦྲེ་རིང་གི་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འདི་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད་

བསམ་གི་ཡོད། དྦྲེ་བཞིན་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་གི་སང་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་སྦྲེམས་ཀི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་དཔོན་ངན་རྦྲེ་ཟུང་གིས་བཞག་པའི་རྨ་ཁ་དྦྲེ་ལས་ས་བོས་སྦྲེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་རྦྲེད་མི་འདུག དཔྦྲེར་ན་ཀྲུ་ཝྦྲེ་ཆོན་གི་སྐད་ཆ་
ཐྦྲེངས་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ཐོན་ཡོད་པ་རྦྲེད། བོད་དང་ང་ཚོ་ཐུག་མ་མྱོང་ བ་མ་རྦྲེད། ལོ་རབས་ལྔ་བཅུ་པའི་ནང་ལ་ཐུག་ཡིན་པ།

སྐབས་དྦྲེ་དུས་གང་འད་བས་ཡོད་མྦྲེད་ཁོད་རང་ཚོ་ལ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རྦྲེད། ད་ལྟ་ཡང་བསར་གཅིག་ཐུག་གི་ཡིན་པས་
ཟྦྲེར་བའི་སྐད་ཆ་དྦྲེ་འད་ཐོན་ཡོད་པ་རྦྲེད།

དྦྲེ་ཚད་ལྡན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ཚད་ལྡན་གི་འགོ་ཁྲིད་ཅིག་གིས་སོ་སོའ ་ི
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འབངས་མི་སྦྲེར་ལ་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་རྦྲེད་དང་མ་རྦྲེད། འདི་འདའི་ནག་ྦྲེས་ཅན་གི་དཔོན་པོ་ཡོད་པ་རྦྲེད། འདི་འདའི་
ནག་ྦྲེས་ཅན་གི་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོད་པ་རྦྲེད། འདིའི་རིགས་ལ་གཞིགས་ན་ང་ཚོས་ཁ་སང་དྦྲེ་རིང་རྒྱ་ནག་གི་ཁ་སྙན་པོ་ཅུང་

ཙམ་ཞིག་ལ་ཆ་འཇོག་བས་ནས། ང་ཚོ་འཁུམ་བསད་པའི་གནས་སྐབས་ཤིག་རྦྲེད་འདུག་གམ་མི་འདུག ངས་མ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་རང་ཚོས་བྦྲེད་རྒྱུ་གང་ཡོད་པ། ད་ལྟའི་བར་དུ་གང་བས་པ། མཇུག་སོང་ག་རྦྲེ་བྦྲེད་དགོས་པ་དྦྲེ་མུ་མཐུད་

ནས་འགོ་རྒྱུ་རྦྲེད། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གི་སིད་བྱུས་དྦྲེ་བརན་པོ་བས་ནས་བཟུང་ཡོད་པ་རྦྲེད། ད་ལྟའང་ག་
སིག་ཨང་གསར་བས་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་དྦྲེ་རིང་འགོ་གི་ཡོད་ནའང་། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་ཞུ་
གཏུག་གི་ལས་འགུལ་དྦྲེ་མཚམས་ཆད་ན་འགིག་གི་མ་རྦྲེད། བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལ་འབས་བུ་ཐོན་པའི་ིན་མོ་དྦྲེ་ལ་མཚམས་

འཇོག་དགོས་ཀི་རྦྲེད། དྦྲེ་ཆོས་ིད་རྦྲེད། གནས་ལུགས་རྦྲེད། དྦྲེ་མ་གཏོགས་ངས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཞིག་ལ་མཐོང་གི་མི་
འདུག དྦྲེ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ་གཅིག་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་དྦྲེ་སྦྲེལ་ན་འགིག་གི་ཡོད་

པ་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། ཞི་མོལ་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་བའི་དི་བ་དང་དགོངས་ཚུལ་ཡོང་གི་འདུག
སོ་སོའ ་ི བསམ་ཚུལ་དྦྲེ་ག་རང་ཡིན། ལས་འགུལ་སྦྲེལ་དགོས་ཀི་འདུག ཡིན་ནའང་ཐལ་དག་པའི་ལས་འགུལ་ཟྦྲེར་ན འང་
རྦྲེད། གང་ལྟར་ཡང་ལས་འགུལ་ཞིག་ལ་རྦྲེན་བས་ནས་བོད་ནང་གི་མི་དྦྲེ་ཚོ་ཁ་སང་དྦྲེ་རིང་འབར་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་རྦྲེད།

དྦྲེ་འདའི་སྐུལ་སོང་ལ་མ་སོང་བ་ཞིག ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཚོར་སང་ག ང་འད་ཞིག་
སད་འདུག གཞུང་དང་མི་མང་ལ་དོ་ཕོག་ག་རྦྲེ་བཏང་འདུག དྦྲེ་བཤད་མ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་འདུག བོད་ནང་གི་
བོད་མི་ཚོས་སོ་སོས་ར་དོན་ག་རྦྲེ་སྒྲུབ་དགོས་ཀི་ཡོད་མྦྲེད་དང་ ། སོ་སོ་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་གནོ ན་ཤུགས་ག་རྦྲེ་སོད་ཀི་ཡོད་
མྦྲེད་དང་། རྒྱ་ནག་གིས་མི་རིགས་དབྦྲེ་འབྦྲེད་ག་རྦྲེ་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་མྦྲེད་དང་། མི་རིགས་ར་རོགས་ག་རྦྲེ་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་མྦྲེད་ཀི་

ཚོར་སང་འདི་ང་ཚོ་ལས་ལྷག་ཅིག་ཁོ་ཚོ་ལ་འདུག ང་ཚོས་ག་རྦྲེ་བྦྲེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཟྦྲེར་ན། ཁོ་ཚོའི་སྡུག་བསྔལ་དྦྲེ་སྦྲེལ་
རྒྱུའི་ཐབས་ཤྦྲེས། དཔྦྲེར་ན་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་ལ་མཚོན་ན་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་མ་གཏོང་རོགས་ཞྦྲེས་གོས་ཆོད་

བཞག་པ་ལས། རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གཏོང་མི་དགོས་པའི་ཐབས་ཤྦྲེས་ག་རྦྲེ་འདུག དྦྲེ་གཙོ་བོ་ཐོན་དགོས་ཀི་འདུག

ལས་འགུལ་ཞིག་ཡིན་ནའང་དྦྲེ་ག་རང་རྦྲེད། བོད་ནང་གི་བོད་མི་དྦྲེ་ཚོ་ལ་སྐུལ་སོང་རང་བཞིན་དང་། ཡང་ན་ཧོབ་སྟེ་ རྒྱ་ནག་
གིས་བརབ་གསིག་གང་ཡོད་པ་དྦྲེ་ལས་ཛ་དག་ཏུ་འགོ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་མ་ཡོང་བའི་སོ་ནས། ཁོ་རང་ཚོའི་སྡུག་བསྔལ་
སྦྲེལ་རྒྱུ་དང་ཁོ་རང་ཚོའི་མངོན་འདུན་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་དྦྲེ་མཚམས་མ་ཆད་པར་སྦྲེལ་དགོས་པ་གནད་འགག་ཆྦྲེན་
པོ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་གི་ཡོད། དྦྲེ་ག་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས།

སི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྦྲེ་རིང་འདིར་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པའི་ཐོག་ལ་བགོ་གྦྲེང་གནང་གི་ཡོད་

པ་རྦྲེད། དྦྲེའི་ཐོག་ལ་ཕག་རོགས་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་བཀའ་སོབ་གནང་སོང་། ར་ལམ་བོང་བུས་བཀག་དགོས་རྒྱུ་
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མི་འདུག་བསམས་ནས་སོམ་བསད་པ་ཡིན་ཏྦྲེ། ང་རང་གིས་ཞུ་དགོས་རྒྱུའི་དོན་ཚན་གསུམ་ཞིག་ཡོད་པ་དྦྲེ་གསལ་ པོ་འད་
ཞིག་མ་ཆགས་པས་ཡར་ལངས་དགོས་བྱུང་སོང་། དོན་ཚན་གསུམ་ཡོད་པ་འདི་ང་རང་གིས་གལ་ཆྦྲེན་པོ་འད་ཞིག་མཐོང་

གི་ཡོད། འདིར་ཞུས་ན་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རྦྲེད་བསམས་སོང་། དྦྲེ་གང་ཡིན་ཟྦྲེར་ན། ང་ཚོས་འདི་ནས་གཞིས་
ལུས་རྒྱ་ཆྦྲེའི་མི་མང་གི་མམ་དུ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་བསྦྲེད་ཀི་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་གི་ཡིན་ཟྦྲེར་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ང་ཚོས་
ཡིག་ཐོག་གཅིག་པུ་ལ་རིག་ཐག་ཆོད་བིས་ཏྦྲེ་ཡིག་སོད ་ File དུ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐོག ས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་མཐོང་།

དྦྲེས་སུ་གང་ལ་ཕན་གནོད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། ང་ཚོས་ལག་ལྦྲེན་བསྟར་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་ལ་སྦྲེབས་ཀི་ཡོད་པས།
ལག་ལྦྲེན་བསྟར་རྒྱུ་དྦྲེ་ལ་ང་རང་ཚོ་འགོ་འཁྲིད་མཁན་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས། རྒྱ་ཆྦྲེའི་མི་མང་རྣམས་ཀིས་ཨ་ཡོད་ནང་གི་

ད་ཡོད། སོ་ང་ནང་གི་སྦྲེར་རིལ་བས་ཏྦྲེ་རིམ་པ་བཞིན་བདམས་ནས་བཞག་གནང་ཡོད་པ་རྦྲེད། བས་ཙང་ཁོང་རྣམས་ཀིས་
ནུས་པ་གང་ཡོད་སྟོན་ནས་ཕག་ལས་གནང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོར་ལྦྲེགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་རང་ཚོ་ རྒྱ་ཆྦྲེ འི་མི་མང་
ཡིན་ནའང་རེད། སིག་འཛུགས་འདིས་ལམ་སྟོན་ག་རྦྲེ་གནང་བ་ཡིན་ནའང་དྦྲེ འི་ཐོག་ཏུ་འགོ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཆགས་

ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། སིག་འཛུགས་འདིས་ིན་རྦྲེ་ིན་རྦྲེའི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ལ་འདི་དགོས་ཀི་འདུག འདི་དགོས་

ཀི་མི་འདུག་ཅྦྲེས་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མ་མཐོང་། ཁོང་ཚོས་གནང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ཐུབ་པ་
དྦྲེ་ག་རྦྲེ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན། དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཆོས་ལུགས་དང་བཅས་པ་ཡོངས་རོགས་རྡོག་ ར་གཅིག་སིལ་

བས་ནས། བསམ་རྒྱུ་གཅིག སོམ་རྒྱུ་གཅིག དམིགས་ཡུལ་གཅིག ལྡིར་ས་གཅིག་བས་དགོས་རྒྱུ་འདི་ གལ་ཆེན་པོ་ རྦྲེད།
ད་ལྟའི་བར་བཙན་བོལ་ལ་སྦྲེབས་ནས་ལོ་ ༥༤ ཕིན་པ་རྦྲེད། དྦྲེའི་རིང་ལ་སི་ནོར་༸གོང་ས་ ༸སབས་མགོན་ཆྦྲེན་པོ་

མཆོག་གི་ཡང་དག་པའི་རླབས་ཆྦྲེན་གི་དབུ་ཁྲིད་འོག་དང་། ཆོལ་གསུམ་ཆོས་ལུགས་དང་བཅས་པ་ཡོངས་རོགས་རྡོག་ ར་
གཅིག་སིལ་བས་པའི་ནུས་པ་ལ་བརྦྲེན་ནས་འཛམ་གིང་འདིའི་ནང་བཙན་བོལ་བ་ས་ཡ་མང་པོ་ཡོད་ཀང་།

དྦྲེ་དང་མ་འད་

བར་མི་འབུམ་གཅིག་དང་ཕྦྲེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་གི་ནུས་པ་དྦྲེ། ལོ་ ༥༤ སོང་ཡང་ནུས་པ་མ་ཆག་ནས་བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད། འདི་

རྡོག་ར་གཅིག་སིལ་བས་པའི་བཀའ་དིན་ལ་བརྦྲེན་ནས་བྱུང་བ་རྦྲེད། རྒྱ་མི་སྟོབས་ཤུགས་ཆྦྲེན་པོ་འདི་ཙམ་རྦྲེད་དྦྲེ་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆྦྲེན་པོ་མཆོག་དང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་འདི་ལ་འབྦྲེལ་བ་བས་ཚད་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཚོགས་
པ་སིད་སྡུག་ཐམས་ཅད་ལ་ཁི་སོན་པས་སོ་བརྒྱབ་བརྒྱབ་བས་ནས་རྒྱུག ས་དགོས་པ་དྦྲེ། ང་ཚོར་ནུས་པ་ཞིག་ཡོད་བསད་
པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ང་ཚོས་སོབས་པ་སྦྲེ་འོས་པ་ཞིག་རྦྲེད། མ་འོངས་པ་ལ་ཡང་ང་ཚོས་གཅིག་སིལ་བྦྲེད་དགོས་པ་དྦྲེ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད། ཆོལ་ཁ་གཅིག་གིས་ཁུངས་འཁོལ་གི་མ་རྦྲེད། གིས་ཀིས་ཁུངས་འཁོལ་གི་མ་རྦྲེད། ཆོལ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་
བསིལ་ནས་ལས་ཀ་བྦྲེད་དགོས། ཆོས་ལུགས་ཡིན་ནའང་དྦྲེ་དང་དྦྲེ་མཚུངས་ཡིན་པས།

ང་ཚོས་ཆོལ་ཁ་རྦྲེད། ཆོས་

ལུགས། ཕོ་མོ། རྒན་གཞོན། ཚང་མ་རྡོག་ར་གཅིག་སིལ་གིས་སོ་སོའ ་ི ལས་འགན་ཁུར་ནས་གཞུང་གིས་ལམ་སྟོན་གང་

བས་པ་དེའི་འོག་ལ་ ཤར་བསོད་བས་ནས་འགོ་དགོས་རྒྱུ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད། ང་ཚོས་རྡོག་ར་གཅིག་སིལ་དྦྲེ་ཁ་སྙན་པོ་
ཙམ་གིས་འགིག་གི་མི་འདུག དོན་དམ་གི་ རྡོག་ར་གཅིག་སིལ་བྦྲེད་དགོས་པ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད།

འདི་ང་ཚོ་ཚང་མས་

དགོངས་པར་འཇག ས་དགོས་པ་དྦྲེ་རྦྲེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་དུས་ཚོད་ར་ཆྦྲེན་པོ་སོང་ཙང་ ། ངས་དུས་
ཚོད་མང་པོ་ཞུ་མི་དགོས་པར་རྡོག་རྡོག་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་ཚན་དང་པོ་དྦྲེ་ཡིན།

དོན་ཚན་གིས་པར། དྦྲེ་རིང་སང་ིན་འཛམ་གིང་ནང་རྒྱ་མིའི་དཔལ་འབོ ར་གི་ནུས་པ་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། ང་

ཚོའི་ལས་དོན་གི་གྲུབ་འབས་ལམ་སེང་ཐོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་གི་མི་འདུག འོན་ཀང་ང་ཚོའི་བདྦྲེན་པའི་འཐབ་རོད་འདི་
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མི་རབས་ནས་མི་རབས་བརྒྱུད་ནས་འཐབ་རོད་བྦྲེད་དགོས་པ་དང་ ། སོ་སོའ ་ི རྒྱལ་ཁབ་དྦྲེ་བོས་གཏོང་ཐུབ་ཀི་མ་རྦྲེད། མི་
རབས་ནས་མི་རབས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འཐབ་རོད་བྦྲེད་དགོས་པ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་ཆགས་ཀི་ཡོད་པས།

གལ་ཆྦྲེ་ཤོས་

གཅིག་ལ་ང་ཚོའི་བུ་རྒྱུད་མི་རབས་རྦྲེས་མ་རྣམས་སྦྲེམས་ཤུགས་ཆག་གཞིའི་ཕག་ལས་གནང་ན་འགིག་གི་མི་འདུག

དྦྲེ་

ངྦྲེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞྦྲེས་དགོས་ཀི་འདུག ཁོང་ཚོའི་སྦྲེམས་ཤུགས་ཆག་གཞིའི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ཕར་ཞོགས། ཁོ་
ཚོ་ལ་ཡིད་ཆྦྲེས། བོ་གཏད། ལམ་སྟོན། གསོ་སོང་ཡག་པོ་བྦྲེད་དགོས་པ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་མཐོང་། གཞི ས་བྦྲེས་གིས་ཀི་ནང་
ལ་བལྟས་དུས་གཞོན་སྦྲེས་དྦྲེ་ཚོ་དངོས་གནས་དང་གནས་སྦྲེམས་ཤུགས་དང་བསམ་བོ་ཁུར་སྟངས་ཕག་ལས་གནང་

སྟངས་དྦྲེ་ཚོ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཕ་ཤུལ་བུ་འཛིན་བྦྲེད་ཐུབ་ཀི་འདུག་བསམ་བསམ་གི་ཡིད་ཆྦྲེས་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་

འདུག དཔྦྲེར་ན་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པ་དྦྲེ་ཚོ་ལ་མཚོན་ན་ཕ་ཕོགས་ལུང་པའི་ནང་དུ་སྦྲེས་པ་རྦྲེད། བོད་སྐད་ཡག་པོ་ཤྦྲེས་ཀི་
ཡོད་པ་མ་རྦྲེད་དྦྲེ། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དོན་དུ་ལས་ཀ་བྦྲེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ལས་ཀ་བྦྲེད་དུ་འགོ་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། སྐད་
རྒྱག་པར་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྦྲེད། འདི་འདའི་སྙིང་སྟོབས་ཅན་གི་མི་རབས་འདི་སྦྲེམས་ཤུགས་ཆག་པའི་གནས་ཚུལ་མ་ལྷག་
པར་གསོ་སོང་ཡག་པོ་བྦྲེད་དགོས་པ་འདི་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད།

ང་ཚོས་ཁོ་ཚོ་གསོ་སོང་ཡག་པོ་བས།

སྙིང་སྟོབས་དང་

སྦྲེམས་ཤུགས་སར་ནས་ལམ་སྟོན་ཡག་པོ་བྦྲེད་དགོས་པ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་དན་གི་འདུག འདི་གཞུང་གི་སིག་འཛུགས་

ཡིན་ནའང་རུང་། ང་ཚོ་རྒས་འཁོགས་ཡིན་ནའང་རུང་། སུ་ཡིན་རུང་དྦྲེ་དགོངས་པ་ལ་འཇགས་པ་བས་ནས་གསོ་སོང་ཡག་
པོ་གནང་དགོས་ཀི་འདུག ང་ཚོ་རྒས་འཁོགས་ཚོས་བསལ་རྒྱུ་བསལ་ཚར་བ་རྦྲེད། རང་དབང་སར་གསོ་ཡོང་ཐབས་ལ་

དཀའ་ལས་ཀང་གང་ལ་གང་འཚམ་བརྒྱབས་པ་རྦྲེད། ལོ་གཅིག་གིས་གཞུག་ན་ Good bye བས་ནས་འགོ་རྒྱུ་ལས་
ལྷག་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། དྦྲེར་བརྦྲེན་ངས་མ་འོངས་པའི་རྒྱུད་པ་དྦྲེ་ཚོ་གསོ་སོང་ཡག་པོ་བྦྲེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་ཤུགས་ཆྦྲེན་
པོས་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཡིན་ནའང་དྦྲེ་སྐུ་ལ་ཕོག་དང་གསུང་ལ་ཕོག་མྦྲེད་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ང་རང་གིས་ལྷག་

བསམ་རྣམ་དག་གིས་གང་དན་པ་དྦྲེ་བཤད་ཀི་ཡོད། ཁོག་པ་ལ་གཅིག་ར། ཁ་ལ་གཅིག་སྟོན་རྒྱུ་གཅིག་མྦྲེད། ཁ་ཞྦྲེ་གིས་
མྦྲེད་ཀི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད། དྦྲེ་ཐུགས་ལ་འཇགས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དོན་ཚན་གསུམ་པ་དྦྲེ། གོང་དུ་བཀའ་མོལ་འཕོས་སོང་། བཙན་བོལ་ནང་ལ་བོད་མི་མང་པོ་ཕི་རྒྱལ་ལ་འགོ་གི་

འདུག་ཟྦྲེར་ནས་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རྦྲེད། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ཕི་རྒྱལ་ལ་

འགོ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྦྲེ་འདུག འདི་བརད་གཅོད་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད། ཁོ་ཚོ་ག་རྦྲེ་བས་ནས་སོ་བོ་རྨོ་
བོ་རྒས་འཁོགས་ཚོ་འདི་ལ་བཞག་ནས་ཕི་རྒྱལ་ལ་ག་རེ་དོན་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྦྲེད། སིད་སིད་བས་ནས་འགོ་གི་ཡོད་པ་མ་
རྦྲེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་བསད་འདོད་མྦྲེད་ནས་འགོ་གི་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། ཁོང་ཚོར་འཚོ་བའི་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་འགོ་ཡི་ཡོད་

པ་རྦྲེད། འཚོ་གོས་འཚོལ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། མི་ཚེ་བསལ་དགོས་ཀི་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཕི་རྒྱལ་ལ་འགོ་མཁན་

རིགས་གིས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནས་ཚུར་འདི་ལ་གསར་འབོར་ཡོང་དུས་སོད་སའི་གཞི་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། སོད་
སའི་ཁང་པ་ཞིག་དང་འཚོ་རྦྲེན་འད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ང་ཚོས་གཞུང་ནས་གང་ཡོང་ཅི་ཡོང་གནང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཏན་

ཏན་གནང་གི་མི་འདུག་ཅྦྲེས་ངས་ནམ་ཡང་ཞུ་ཡི་མྦྲེད། འོན་ཀང་ཁོ་ཚོ་ཕི་རྒྱལ་ལ་འགོ་ས་རག་ན་ལས་ཀ་འད་ཞིག་རག་ནས་
མི་ཚེ་འབུད་འགོ་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་ང་ཚོའི་གཞོན་སྦྲེས་རྣམས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སོབ་སོང་བས་བས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཐོན།

དཔྦྲེར་ན་ལོ་རྦྲེའི་ནང་ college མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་སོབ་མ་ིས་བརྒྱ་གསུམ་བརྒྱ་ཐོན་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ གི་འདུག དྦྲེ་
ཚོའི་གས་སོབ་གྲྭ་ཐོན་ནས་ཕི་ལོག་ལ་ཡོང་བའི་དུས་སུ་ལས་ཀ་བྦྲེད་ས་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད།
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ལས་ཀ་ག་རྦྲེ་བྦྲེད་

དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་གཞུང་ལ་ལོ་བཅུ་ཙམ་སྔོན་ནས་དབུས་དང་ཕོགས་མཐའ་གིས་ཀ་བསོམས་ནས་
ལས་བྦྲེད་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེང་སང་ཡར་རྒྱས་ལ་ཕིན་ཡོད་ཙང་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་འད་ཞིག་ལ་སྦྲེབས་
ཡོད་ཀི་རྦྲེད། དྦྲེའི་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། དེའི་འཕྲོས་དེ་དག་ག་པར་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ལས་ཀ་སད་
ཀི་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། ངས་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ཞུས་མྱོང། འོན་ཀང་སྐབས་དྦྲེའི་བཀའ་ཁྲིས་ལས་ཀ་ཐོབ་ཀི་ཡོད་

པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་གསུངས་སོང། དྦྲེ་ལ་ང་བོ་ཕམ་བྱུང་། དཔྦྲེར་ན་ྦྲེ་དུས་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། བོད་པའི་ nurse སྨན་ཞབས་པ་

ཐོན་མཁན་དྦྲེ་ཚོ་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ལས་ཀ་སོད་ཀི་མིན་ཟྦྲེར་ནས་ Doctor's Union སྨན་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་གསལ་
བསགས་བས་སོང་། བོད་པའི་ nurse སྨན་ཞབས་པ་དྦྲེ་ཚོར་ལས་ཀ་རག་གི་མི་འདུག

( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་ནས། དྦྲེའི་ཐོག་ལ་བསྡུས་ཙམ་གསུང་རོགས། ད་ལྟ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་བསྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་འཕོས་
ནས། ད་ལྟའི་གནད་དོན་དྦྲེའི་སྐོར་ལ་རྦྲེས་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོང་ས་རྦྲེད། ) ང་ལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་བསྦྲེད་ཀི་གོས་
ཆོད་འདིའི་ཐོག་ལ་ཞུ་འདོད་མྦྲེད། ཡིན་ནའང་དྦྲེ་རིང་འདིར་ན་བསད་དུས་གདུང་སྦྲེམས་མམ་བསྦྲེད་གཅིག་པུ་རྦྲེད་མི་

འདུག ཚང་མས་གང་བྱུང་འད་ཞིག་ཤོད་བསད་ཀི་འདུག དྦྲེ་འད་སོང་ཙང་ཚིག་གཅིག་གིས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཚིག་གཅིག་

གིས་ཤིག་མ་གཏོགས་མྦྲེད། རོགས་འགོ་གི་ཡོད། དགོངས་འགལ་མྦྲེད་པར་ཞུ། སྐུ་ངོས་ཀི་དུས་ཚོད་དེ་གལ་ཆྦྲེན་ཡིན་པ་
ངས་ཤྦྲེས་ཀི་ཡོད། དཔྦྲེར་ན་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡིན་ན། མི་རྦྲེ་ལ་ས་ཆ་ཨྦྲེ་ཀ་རྦྲེ་རྦྲེ་ཡོད་པ་དྦྲེས་འཚོ་གོས་ཕུད་ཐུབ་ཀི་

ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་ངས་ཞུ་མ་དགོས་པར་འཛིན་སོང་གིས་མཁྦྲེན་གི་ཡོད་པ ་རེད ། དཀའ་གནད་བརད་ཆོད་པ་ཞིག་དང།

གལ་སིད་ཕི་རྒྱལ་ལ་འགོ་མི་དགོས་ན་འདི་མི་དགོས་པའི་ཐབས་ཤྦྲེས་བཟོ་དགོས་པ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ ངས་མཐའ་
བསོམས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་དྦྲེ་ཡིན། དྦྲེ་མ་གཏོགས་ཞལ་སྟོང་པ་ཞིག་བས་ནས་ཕི་རྒྱལ་ལ་འགོ་གི་འདུག་ཅྦྲེས་སོན་འད་གནང་ནས་

བཞུགས་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་འགོ་མི་དགོས་པ་ཞིག་གནང་དགོས་ཀི་འདུག ཐབས་ལམ་ཞིག
ཁོང་ཚོའི་ལས་ཀ་བྦྲེད་ས་ཞིག འཚོ་གོས་སྦྲེལ་ས་ཞིག མི་ཚེ་གཞི་ཆགས་ས་ཞིག་བཟོ་དགོས་པ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་
ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བོ་བཟང་སྦྲེང་གྦྲེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྦྲེལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པར་
བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚིག་གཅིག་གིས་ཤིག་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་བར་

ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གསུངས་སོང་། ད་རྦྲེས་གོས་ཚོགས་དྦྲེ་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་འདི་
ཨིན་ཇིའི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཏྦྲེ་དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་མམ་འབྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་གཏོང་དགོས་པ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་

འདུག་ཅྦྲེས་བཀའ་གནང་ བ་དྦྲེ་ལ་ཡིན་དཱ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེའི་སྔོན་ལ་གོས་ཚོགས་འཚོགས་པའི་སྐབས་ལ། གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་དང་ཡིག་ཆ་འདི་འད་གོས་ཚོགས་ནས་ཐད་ཀར་གནང་བཞག་པ་ཡང་བྱུང་སོང་། ད་རྦྲེས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་
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ནས་གནང་དགོས་པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་བཀའ་ཕྦྲེབས་པ་གཞིར་བཟུང་ལག་ལྦྲེན་བསྟར་ཆོག་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་ནས་གོས་ཆོད་དྦྲེའི་
ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མང་པོས་གསུངས་སོང་། དོན་གི་བདག་པོ་བོད་ནང་ལ་རྦྲེད། སྐུ་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་བཏང་བ་
གཙོས་པའི་ངོ་རྒོལ་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཁོ་ཚོའི་མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དྦྲེ་ང་ཚོའི་ར་ཆྦྲེ་བའི་འགན་རྦྲེད། དྦྲེ་སྔོན་ལ་ཡིན་

ནའང་གོས་ཆོད་རིམ་པ ས་བཞག་ཡོད། ཡིན་ནའང་གོས་ཆོད་རིམ་པ ས་བཞག་པ་བཞིན་ཕན་བུའི་གྲུབ་འབས་ཐོ ན་ཡོད་པ་
རྦྲེད་ཅྦྲེས་དན་གསོ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔྦྲེར་ཆ་བཞག་ན་གོས་ཚོགས་འདིའི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་པའི་ནང་ལ་ཕི་རྒྱལ་

ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་བོད་ནང་ལ་ཕྦྲེབས་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་ང་ཚོས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། གོས་ཆོད་བཞག་པ་གཅིག་པུར་བརྦྲེན་
ནས་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན་འགིགས་ཀི་མྦྲེད་ཀང་། འཛིན་སོང་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་གནང་བ་བརྒྱུད་ནས་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ།

ཡོ་རོབ་སི་ཡོངས་ཀི་སྐུ་ཚབ། ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ། དྦྲེ་བཞིན་ཁྦྲེ་ན་ཉའི་སྐུ་ཚབ། ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་དྦྲེ་འད་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ཕྦྲེབས་པ་གཞིར་བཟུང་། ཁོང་ཚོས་བོད་ནང་གི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་
སྟངས་གང་འད་ཡོད་མིན་སྐོར། ཁོང་ཚོའི་སྦྲེམས་འཚབ་ཡོད་པ། དྦྲེ་བཞིན་གོས་མོལ་བརྒྱུད་ནས་བོད་དོན་དྦྲེ་སྦྲེལ་དགོས་
པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་གསུངས་བཞག་པ་ཡོད་པ་རྦྲེད།

གཞན་ཡང་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་བཏང་བའི་ཐོག་ལ་བོད་མིའི་སིག་

འཛུགས་ཀི་སྙན་ཐོ་དྦྲེ་འད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་གསུངས་སོང་། དྦྲེ་བཞིན་སིད་བྱུས་མས་ཞིབ་ཁང་ནས་སྙན་ཐོ་བཏོན་པ་

དྦྲེ་ Times magazine དང་ New York Times གིས་ཀི་ནང་དུ་སྙན་ཐོ་དྦྲེའི་སྐོར་ལ་བིས་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེས་མ་
ཚད། Times magazine ནང་ལ་ཤོག་ལྷྦྲེ་གཅིག་གིས་ཡས་མས་ཤིག་བིས་འདུག ྦྲེ་ཆར་རང་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་

ཁུངས་ཀི་ཐོག་ནས་བོད་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཀི་སྐོར་ལ་སྙན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་འདུག སྙན་ཐོའ ་ི བརོད་བ་
བཀོད་སྟངས་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆྦྲེར་སིད་བྱུས་མས་ཞིབ་ཁང་གི་སྙན་ཐོའ ་ི སོམ་ གཞི་ དང་། ད་རྦྲེས་ཨ་རིའི་ཕི་
སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྙན་ཐོའ ་ི ཆ་ཤས་གཅིག་འད་པོ་ཡོད་པ་རྦྲེད།

དཔྦྲེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་

ཁུངས་ཀི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ག་རྦྲེ་བཀོད་ཡོད་དམ་ཞྦྲེ་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨིན་ཇིའི་ཚིག་གཅིག་བྦྲེད་སོད་བཏང་

ན་བོད་ནང་ལ། Severe repression, Political repression, Economic marginalization, cultural
assimilation, Educational and Employment discrimination , དྦྲེ་དག་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་

ཡིན་ནའང་རྦྲེད། བཀའ་ཤག་གི་གཏམ་བཤད་རིམ་པའི་ནང་། བོད་ནང་ལ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡོད་ཅྦྲེ་ན ། ཆབ་སིད་ཐོག་
དམ་དག ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག རིག་གཞུང་ར་མྦྲེད། དཔལ་འབོར་དབྦྲེ་འབྦྲེད། ཅྦྲེས་མ་ཎི་བགང་བ་བཞིན་གོ་བདྦྲེ་པོའ ་ི
ངང་ཞུས་པ་དྦྲེས་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ཚིག་དྦྲེ་ག་རང་བཀོད་པ་དྦྲེས་ག་རྦྲེ་སྟོན་གི་ཡོད་དམ་ཞྦྲེ་ན།

གཞི་རའི་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གཏོང་བའི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་བྱུང་བའི་སྐབས་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་ཞུས་མྱོང་། སྦྲེམས་
འཚབ་ཅིག་ཡོང་གི་འདུག གང་ཡིན་ཞྦྲེ་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འབད་བརོན་དང་ཤུགས་ཆྦྲེན་པོ་བས་ཏྦྲེ་ཁ་ཕོགས་དྦྲེ་ང་ཚོའི་

སང་ལ་གཡོག་ཐབས་བྦྲེད་ཀི་འདུག བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྦྲེན་དྦྲེ་བཙན་བོལ་ལ་ཡོད་པའི་ཁ་
བལ་རིང་ལུགས་ལ་དྦྲེ་ཚོ་རྦྲེད་ཅྦྲེས། ཁོང་ཚོའི་ CCTV བརན་འཕིན་ནས་གཙོས་པའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་མང་

པོ་ཞིག་ལ་འགོ་སོང་བཏང་ཡོད་ཀང་། མཐའ་མ་དྦྲེར་དྦྲེང་དུས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། འགོ་བ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་དང་གཞུང་འབྦྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྙན་ཐོ་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། དམིགས་བསལ་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་
ཁུངས་ཀི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་ང་ཚོས་ཞུས་པ་དྦྲེ་ནང་བཞིན་འཁོད་ཡོང་དུས། ཁ་ཕོགས་དྦྲེ་ང་ཚོའི་ཕོགས་ལ་འགོ་ཡི་ཡོད་པའི་
རྣམ་པ་ཞིག་ཐོན་ཡོད་ཅྦྲེས་ཞུ་ཡི་ཡོད། དྦྲེ་ཡང་ང་ཚོའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་བྱུས་མས་ཞིབ་ཁང་དང་ཕི་དིལ་
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ལས་ཁུངས་ནས་སྙན་ཐོ་དང་གསར་འགྱུར་བཀོད་པ་དྦྲེ་གཅིག་པུར་བརྦྲེན་ནས་བྱུང་བ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ར་བ་ནས་ཞུ་ཡི་མྦྲེད། ཡིན་
ནའང་ཕ་ལ་ཕན་བུའི་ཐུགས་ཕན་སོས་བཞག་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད།

རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་བཏང་བའི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ལངས་ཕོགས་སྐོར་ལ་བཀའ་འདི་གནང་སོང་།

དྦྲེའི་

ཐོག་ལའང་གསལ་པོ་ཡིན། ང་རང་སྦྲེར་གི་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་ནའང་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཀི་བཀའ་ཁྲིའི་དམ་འབུལ་གི་གཏམ་

བཤད་ནང་བཀོད་ཡོད། བོད་ནང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཅེས་རྦྲེ་འདུན་དང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡི་མྦྲེད། གང་ཡིན་ཞྦྲེ་ན་ངོ་རྒོལ་བས་པ་
ཙམ་གིས་ག་རྦྲེ་འབྱུང་གི་ཡོད་མིན་ཚང་མས་ཤྦྲེས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ངོ་རྒོལ་བས་པ་ཙམ་གིས་འཛིན་བཟུང་བྦྲེད་ཀི་རྦྲེད།

མནར་གཅོད་གཏང་གི་རྦྲེད། ྦྲེས་བརྡུང་གཏང་གི་རྦྲེད། དབང་པོ་སོན་ཅན་བཟོ་གི་རྦྲེད། སོག་ཡིན་ནའང་ཤོར་ བ་བྱུང་ཡོད་

པ་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་ཡིན་བཞིན་དུ་ང་ཚོ་ཕི་ལ་སོད་མཁན་གིས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ལ་ངོ་རྒོལ་ བྱེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡིན་ན། ཚིག་
དྦྲེས་བོད་ལ་ཡོད་པའི་ང་ཚོའི་ཤ་ཁྲག་གཅིག་པའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟ་གཅིག་ལ་གནོད་པ་ཡིན་ན། དྦྲེ་ང་ཚོས་འགན་འཁུར་
ཐུབ་ཀི་མི་འདུག དྦྲེར་བརྦྲེན་བོད་ནང་ངོ་རྒོལ་ཡིན་ཡང་བྱེད་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་བོད་ནང་ལས་འགུལ་
གང་འད་ཞིག་སྦྲེལ་བ་ཡིན་ནའང་། ངོ་རྒོལ་གི་རྣམ་པ་གང་འད་ཞིག་སྟོན་པ་ཡིན་ནའང་དྦྲེ་དག་ལ་ངྦྲེས་པར་དུ་རྒྱབ་སོར་བ་

རྒྱུ་དྦྲེ་ང་ཚོའི་ར་ཆྦྲེ་བའི་འགན་རྦྲེད། གང་ལགས་ཞྦྲེ་ན་ཁོ་ཚོའི་མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་འགན་དྦྲེ་ང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཁོ་
རང་ཚོའི་འབོད་ས་དྦྲེ་རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆའི་ཐོག་ལ་སྦྲེལ་དགོས་པའི་འགན་དྦྲེ་ང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེར་བརྦྲེན་དམ་འབུལ་
སྐབས་ནས་ངས་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད། རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གཏོང་རྒྱུའི་སང་ལ་ཡིན་ནའང་ལངས་ཕོགས་དྦྲེ་འགྱུར་བ་

མྦྲེད་པ་དང་དྦྲེ་ག་རང་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད། རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཚབས་ཆྦྲེ་བའི་ལས་
འགུལ་རིགས་མ་སྦྲེལ་རོགས་ཞྦྲེས་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཡིན་ནའང་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་བཏང་ཚར་བའི་རྦྲེས་སུ་འདས་གོངས་

སུ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་བོད་མི་གཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ནང་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་བྦྲེད་དགོས་པ་
དྦྲེ་ར་ཆྦྲེ་བའི་འགན་རྦྲེད། དྦྲེར་བརྦྲེན་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་ག་དུས་བྱུང་ཡང་། འདས་གོངས་སུ་ཞིག་གྱུར་པ་ཡིན་ནའང་།

བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་སོ་བརྒྱབས་ཏྦྲེ་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་བཅར་ནས་ད་བར་དུ་སུ་
འདས་གོངས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནའང་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན། དྦྲེ་བཞིན་ཁོང་ཚོའི་མངོན་འདོད་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་དྦྲེ་ང་ཚོའི་ར་ཆྦྲེ་བའི་འགན་རྦྲེད། དྦྲེ་འཛམ་གིང་སི་ཡོངས་ལ་མཁྦྲེན་པ་བཟོ་དགོས་པ་དྦྲེ་ང་ཚོའི་འགན་རྦྲེད། དྦྲེ་ལ་

ཐྦྲེ་ཚོམ་བྦྲེད་དགོས་ པ་མ་རྦྲེད། སོབས་པ་དང་གདྦྲེང་ཚོད་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོའི་མངོན་འདོད་དྦྲེ་འད་རྦྲེད་ ཅེ ས་ཞུ་
དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ྦྲེ་བའི་ཆར་༸གོང་ས་མཆོག་དང་སིད་སོང་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་སར་བཅར་པའི་
སྐབས་ལ། ང་ཚོས་ག་རྦྲེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅྦྲེ་ན། རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གཏོང་བའི་ལངས་ཕོགས་འདི་བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་

མངོན་འདོད་རྦྲེད། འདི་བསྒྲུབ་པ་བ་རྒྱུ་འདི་ང་ཚོའི་ལས་འགན་རྦྲེད། དྦྲེ་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཞུ་བར་ཡོང་གི་ཡོད་ཅྦྲེས། ང་ཚོས་
སྐད་ཤུགས་ཆྦྲེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཚོགས་འདུ་ཆྦྲེ་ཆུང་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཞུ་ཡི་ཡོད། དྦྲེ་ངྦྲེས་པར་དུ་ཞུ་

དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཕོག་ཐུག་འགོ་དང་མི་འགོ་བལྟ་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། བདྦྲེན་པ་
ཡིན་པ་དྦྲེ་བཤད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད།

དྦྲེ་བཞིན་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་ག་རྦྲེ་གསུངས་སོང་ཞྦྲེ་ན། བཅར་ས་དྦྲེ་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་

རྦྲེ་གིས་མ་གཏོགས་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་སའི་སར་བཅར་གི་ཨྦྲེ་ཡོད་དམཅྦྲེས་གསུངས་སོང་། དྦྲེ་ཕལ་ཆྦྲེར་གསལ་པོ་

རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དྲྭ་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད་དྦྲེ། དྦྲེའི་ནང་ལ་གཞུང་ནང་
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གི་གནད་ཡོད་མི་ས་མཇལ་འཕད་བྱུང་ བ་རྣམས་ཁོ་ཚོས་ཆོག་མཆན་ཡོད་ན། ང་ཚོས་པར་རིས་དང་བཅས་པ་ཁོང་ཚོས་
གང་གསུངས་པ་གསལ་པོ་བཀོད་ཀི་ཡོད། དཔྦྲེར་ན་ཁྦྲེ་ན་ཉའི་བོན་ཆྦྲེན་ཁག་མཇལ་བ། དྦྲེ་བཞིན་འཇར་མན་གི་བཀའ་བོན་
གནས་རིམ་ཡོད་པ་མཇལ་བ། རྒྱ་གར་ནང་ལ་བོན་ཆྦྲེན་ཁག་མཇལ་བ། དྦྲེ་བཞིན་ྦྲེ་བའི་ཆར་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་

ནས་བོད་པའི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བསྐོས་གནང་བ་རྦྲེད། Sarah Sewall ཁོ་རང་ Harvard University
མཐོ་སོབ་ཀི་དགྦྲེ་རྒན་ཆྦྲེན་མོ་ཞིག་རྦྲེད། ཁོང་ཐྦྲེངས་གིས་མཇལ་བ་ཡིན། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་མམ་དུ་མཇལ་འཕད་

ཞུས་པ་ཡིན། དྦྲེའི་རྦྲེས་ལ་སིད་སོང་འགན་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབྦྲེལ་གིས་མཇལ་འཕད་ཞུས་པ་ཡིན། དྦྲེའི་སྔོན་གི་
དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ Maria Otero རྦྲེད། དྦྲེ་དང་དྦྲེ་འབྦྲེལ་བའི་ལུང་པ་ཁག་གང་དུ་ཕིན་པ་ཡིན་ནའང་། བཀའ་བོན་
རྣམ་པ་རྦྲེད། སིད་སོང་ཐོག་ནས་གཞུང་ནང་གི་གནད་ཡོད་མི་ས་མཇལ་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། སིད་བོན་ལས་ཁུངས། སིད་འཛིན་

ལས་ཁུངས། ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་མང་པོ་ཞིག་མཇལ་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ཁོང་ཚོས་ག་རྦྲེ་གསུང་གི་འདུག་ཅྦྲེ་ན། དྦྲེ་
དག་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་མ་འགོད་རོགས་གནང་། གང་ཡིན་ཞྦྲེ་ན་ཁོང་ཚོ་དང་ཐད་ཀར་རྒྱ་ནག་དང་འབྦྲེལ་བ་
ཡོད་པའི་ལས་བྦྲེད་ཡིན་པས་རྦྲེད། གང་ལྟར་ཁོང་ཚོ་མང་ཆྦྲེ་བ་ཨྦྲེ་ཤྦྲེ་ཡ་དང་རྒྱ་ནག་དང་ཐད་ཀར་འབྦྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་

དུས། ང་ཚོ་མཇལ་ནས་ཁྦྲེད་ཚོའི་གསུང་རྒྱུ་ག་རྦྲེ་ཡིན་པ་དྦྲེ་ཤྦྲེས་དགོས་ཀི་འདུག ཁྦྲེད་ཚོས་གསུངས་པ་དྦྲེ་དག་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་འབྦྲེལ་ཡོད་ལས་བྦྲེད་ཁག་ལ་ཞུ་དགོས་པ་དྦྲེ་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞྦྲེས་གསུངས་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་དངོས་དོན་གལ་ཆྦྲེ་བ་
འདུག་མ་གཏོགས་རྣམ་པ་དྦྲེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཁབ་བསགས་བྦྲེད་དགོས་ཀི་མི་འདུག་ཅྦྲེས་ཞུས་བསད་ཀི་ཡོད། དྦྲེ་
རིང་འདིར་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ལྡི་ལི་ཁུལ་ལ་གཞུང་ཚབ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྦྲེད། མང་པོ་མམ་དུ་མཇལ་ཟིན་པ་ཡིན། ཞལ་ལག་
མང་པོ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། གཞུང་ཚབ་གསུམ་བཞི་ལྔ་ཙམ་སྦྲེབ་གཅིག་ལ་ཚོགས་ནས་མཇལ་གི་ཡོད། ཁོང་ཚོ་ལ་བོད་ཀི་
གནས་སྟངས་ཞུས་བསད་ཀི་ཡོད། དྦྲེ་ལྟར་གང་དུ་བསོད་ཀང་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་ས་མཇལ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བྦྲེད་ཀི་

ཡོད། ད་བར་མི་ཉུང་བ་ཞིག་དང་མམ་དུ་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་ལ་བཀའ་མོལ་ཡང་ལྷུག་པོ་བྱུང་སོང་ཞྦྲེས་སྙན་གསྦྲེང་ཞུ་རྒྱུ་
གཅིག་འདི་ཡིན།

དྦྲེ་ནས་སྐད་འབོད་རྒྱག་དང་མི་རྒྱག་གི་སྐོར་ ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་།

དྦྲེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ལངས་

ཕོགས་དང་ལམ་སྟོན་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡིན། ལས་འགུལ་ག་རྦྲེ་སྦྲེལ་བ་ཡིན་ནའང་། ཞི་བ་དང་ཁྲིམས་མཐུན། ཆྦྲེ་མཐོང་
ལྡན་པ་བཅས་ཀི་ཐོག་ནས་སྦྲེལ་རོགས་གནང་ཞྦྲེས་ཞུས་ཡོད། དྦྲེ་ལ་ཕིར་འཐྦྲེན་མྦྲེད་ལ་ལངས་ཕོགས་ཀང་དྦྲེ་ག་རང་ཡིན།

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཤིས་ལོངས་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་བ་དྦྲེ་ཡང་གོ་བ་དྦྲེ་ག་རང་རྦྲེད་འདུག འདིར་ངས་དན་གསོ་རང་གི་

ཆྦྲེད་དུ་ལགས་ཀློག་ཞུས་ན། ང་ཚོས་འདི་གར་སྐད་བརྒྱབ་སྟྦྲེ་སོ་འཕྦྲེར་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོས་འདི་གར་

སྐད་བརྒྱབས་ནས་རྒྱ་མི་ཁོང་ཁྲོ་བསང་རྒྱུ་དྦྲེ་འད་བས་ན། ཁོང་ཁྲོ་ང་ཚོས་བསངས་ཡོད་ཀང་ཁོང་ཁྲོ་སྟོན་ས་བོད་ནང་གི་

བོད་མིར་སྟོན་གི་འདུག དྦྲེར་བརྦྲེན་ཁོང་ཁྲོ་བསང་རྒྱུའི་སྐད་འབོད་བརྒྱབ་ན་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སྟོན་གི་

འདུག དྦྲེ་སོང་ཙང་། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་ག་རྦྲེ་སྦྲེལ་ཡང་ཞི་བའི་ཐོག་ནས། ཁྲིམས་མཐུན་ལྡན་པ། ཆྦྲེ་
མཐོང་ལྡན་པ་ཞྦྲེས་པའི་ཚིག་འདི་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་བ་ཡིན་ན། འགལ་ཟ་དམིགས་བསལ་དྦྲེ་འད་

མཐོང་གི་མི་འདུག རྒྱ་ཆྦྲེ་ས་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བས་ན། ང་རང་ལུང་པ་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་བཅར་བ་ཡིན། དཔྦྲེར་ན་
ཨ་རིའི་གནད་ཡོད་མི་ས་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་བཀུར་ཡོད་པ་དང་བོད་མིར་བརྦྲེ་བ་ཡོད་མཁན་ཞིག་གིས་
གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་བོད་དང་བོད་མི། བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་བྦྲེད་དགོས་པ་དྦྲེ་གཙོ་བོ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྦྲེན་ནས་
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རྦྲེད། གིས་པ་དྦྲེ་བོད་མི་དྦྲེ་དག་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཡོད་ཙང་། བོད་མི་ལ་ང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་མ་བས་ན་སུས་བྦྲེད་བསམ་
པའི་ཐོག་ནས་རྦྲེད། གསུམ་པ་ཁྦྲེད་རང་ཚོས་འཚེ་མྦྲེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་འབད་བརོན་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་པ་དྦྲེ་ལ་བརྦྲེན་ནས་རྦྲེད།
མ་གཏོགས། ཨ་རི་ལ་མི་འབོར་གི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་བོད་པ་ལས་རྒྱ་མི་མང་བ་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤྦྲེས་ཀི་

ཡོད། གངས་ཀའི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་རྒྱ་རིགས་ལ་རྒྱབ་སོར་བྦྲེད་དགོས་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་སོ་སོའ ་ི དགོས་ འདུན་གཅིག་
པུར་བསམ་གཞིགས་བས་ན་ཨ་རི་ལ་ཡོད་པའི་བོད་པ་བཙན་བོལ་བ་ལས་ལྷག་ཨ་རིའི་མི་རྒྱ་ནག་ལ་ཚོང་རྒྱག་མཁན་མང་
བ་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཨ་རི་ལ་ཚོང་བརྒྱབ ས་ནས་ཁྦྲེ་ཕན་བཟའ་མཁན་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཁྦྲེ་ཕན་ལ་བལྟས་ན་ཨ་རིའི་མི་སྦྲེར་ཚོང་

བརྒྱབས་ནས་ཁྦྲེ་ཕན་བཟའ་མཁན་ལ་བལྟས་ནས་རྒྱབ་སོར་བྦྲེད་དགོས་རྒྱུ་རྦྲེད་འདུག་གམ། སབས་བཅོལ་ལ་ཡོད་པའི་
བོད་མིའི་གངས་ཀ་དྦྲེར་རྒྱབ་སོར་བྦྲེད་དགོས་དོན་ཡོད་དམ།

ཁྦྲེད་རང་ཚོས་སྐད་འབོད་ཤུགས་ཆྦྲེ་དགས་པས་མ་རྦྲེད།

ཁྦྲེད་རང་ཚོ་ལས་ལྷག་པའི་ཧྥ་ལོང་གོང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་སྐད་འབོད་བརྒྱབ ས་པ་མང་བ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་
རྦྲེད། ད་དུང་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་གཅིག་ པུ་མ་རྦྲེད། ཤིང་ཅང་བོད་ནང་བཞིན་ཛ་དག་པོ་

དང་། བོད་ལས་ལྷག་པའི་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་པར་བཤད་ན་འགིགས་ཀི་རྦྲེད། དྦྲེ་དག་ལ་བརྦྲེན་ནས་མ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་
ཤིང་ཅང་ལས་ལྷག་པ། ཧྥ་ལོང་གོང་ལས་ལྷག་པ། ནང་སོག་ལས་ལྷག་པ། བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་བྦྲེད་དགོས་པ་དྦྲེ་ཁྦྲེད་ཚོ་

ཡ་རབས་བཟང་སོད་ལྡན་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། འཚེ་མྦྲེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་ར་དོན་རོད་ཀི་ཡོད་པ། ཁྦྲེད་ཚོ་ལ་༸གོང་
ས་མཆོག་ནང་བཞིན་བ་ན་མྦྲེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཡོད་པ་དྦྲེ་དག་ལ་བརྦྲེན་ནས་རྒྱབ་སོར་བྦྲེད་ཀི་ཡོད། ཅྦྲེས་གསལ་པོ་གསུང ་
གི་འདུག དྦྲེ་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའི་བཀའ་ཤག་གི་ལངས་ཕོགས་གསལ་པོ་

ཡིན། མ་གཞི་ཁ་སང་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གི་གཏམ་བཤད་ནང་འཁོད་ཡོད། གཞི་རའི་དོན་གི་བདག་པོ་བོད་ནང་གི་བོད་
མི་ཚོ་རྦྲེད། གངས་ཀའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་བོད་ནང་ལ་ས་ཡ་དྲུག་ཡོད་པ་རྦྲེད། བཙན་བོལ་ལ་འབུམ་གཅིག་དང་ཕྦྲེད་ཀ་

ལས་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། བཙན་བོལ་བོད་མི་བརྒྱ་ཆ་ལ་བགོས་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༢ དང་ཕྦྲེད་ཀ་རྦྲེད། བོད་ནང་གི་བོད་མི་བརྒྱ་ཆ་
༩༧ དང་ཕྦྲེད་ཀ་རྦྲེད། དྦྲེར་བརྦྲེན་བརྒྱ་ཆ་ ༢ དང་ཕྦྲེད་ཀས་སྐད་འབོད་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་པ་དང། མངོན་འདོད་ག་རྦྲེ་ཡོད་ཀང་།

གང་ལྟར་བོད་ནང་གི་བོད་མི་དོན་གི་བདག་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། གངས་ཀའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༧ དང་ཕྦྲེད་ཀ་
ཡིན་དུས། ཁོང་ཚོ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཡིན་པ་ཞུ་མི་དགོས་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་དན་གསོ་རང་གི་ཆྦྲེད་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དྦྲེ་ནས་འབྦྲེལ་མོལ་སྐོར་ལ་བཀའ་འདི་ཞིག་གནང་སོང་། ད་ལྟ་འདིར་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་

མི་ཚོགས་ཆྦྲེན་འཚོག་བཞིན་པ་རྦྲེད། དྦྲེའི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བོན་ལི་ཁྦྲེ་ཆང་གིས་གཙོས་པའི་ཁོང་ཚོ་ཁ་ཤས་ཀིས་

གཏམ་བཤད་སྦྲེལ་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་གསུངས་སོང་། དྦྲེ་དག་ཡིན་ན་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་དོ་སང་བྦྲེད་དགོས་པ་དང་
རོག་ཞིབ་བྦྲེད་བཞིན་པ་ཡིན། དཔྦྲེར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཆུ་ཚོད་ཁ་ཤས་ཀི་སྔོན་ལ་རང་སོང་ལོངས་ཀི་པདྨ་འཕིན་ལས་

ཀིས་ག་རྦྲེ་བཤད་འདུག་ཅྦྲེ་ན། རང་སོང་ལོངས་རང་གི་མིས་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་བཏང་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་བཤད་ནས་
རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་ཀི་ལས་འགུལ་དྦྲེར་ཁོ་རང་ཚོར་སོན་མྦྲེད་མདོག་མདོག་གིས། རྒྱུ་མཚན་གཞི་བཞག་ས་མྦྲེད་པ་
རང་སོང་ལོངས་རང་གི་མིས་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་བཏང་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་ཧ་ལམ་མྦྲེད་པ་ནང་

བཞིན་བས་ཏྦྲེ་རྒྱུ་མཚན་བཤད་རྒྱུ་རོགས་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་དྦྲེ་འད་སྦྲེལ་འདུག ཕལ་ཆྦྲེ་བ་ཨ་མདོ་ཕོགས་
ནས་རྦྲེད། ཁམས་ཕོགས་ནས་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་རང་སོང་ལོངས་མངའ་ཁོངས་ནས་ཀང་བྱུང་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ཁོང་
ཚོས་ནང་དུ་ཡང་དག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤོད་རྒྱུ་རོགས་ནས་ང་ཚོའི་ཕོགས་ལ་མྦྲེད་ཟྦྲེར་དུས། རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གཏོང་
106

གི་ཡོད་པ་དྦྲེ་སྦ་གསང་བྦྲེད་མི་ཐུབ་པ་ཆགས་པ། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་ག་
རྦྲེ་བཀོད་འདུག་ཅྦྲེ་ན། མཁྲྦྲེགས་འཛིན་གི་སིད་བྱུས་ལ་བརྦྲེན་ནས། ཆོས་དད་རང་དབང་མྦྲེད་པ་དང་ཆབ་སིད་ཀི་དམ་དག་

ལ་བརྦྲེན་ནས་དྦྲེ་དག་ལ་ངོ་རྒོལ་བ་རྒྱུའི་ཆྦྲེད་དུ་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་དྦྲེ་ལྟར་བཀོད་འདུག དྦྲེ་
བཞིན་རྒྱ་ནག་ཆབ་སིད་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཡུ་ཀྲང་ཧྦྲེང་གིས་ཀང་བཤད་འདུག ཚད་མཐོ་བའི་རང་སོང་དང་དབུ་
མའི་ལམ་ཞྦྲེས་པ་གང་འད་ཡིན་མིན་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ལས་བྦྲེད་པ་ཚོས་ཤྦྲེས་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས།

དྦྲེ་འད་ཞིག་ཀང་

བཤད་འདུག དྦྲེ་དང་ཁྲིམས་དང་བདྦྲེ་འཇགས་སྲུང་སོབ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཡིན་པ་དྦྲེ་འད་ཞིག་ཀང་བཤད་འདུག དྦྲེ་བཞིན་རྒྱལ་
ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆྦྲེན་འཚོགས་པའི་རྦྲེས་ལ་གང་འད་ཞིག་ཆགས་རྒྱུར་གཟིགས་རྒྱུ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ང་ཚོ་

བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཀང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ྦྲེ་བའི་ཆར་རྒྱ་ནག་ལ་འགྱུར་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་འགོ་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ནས་ག་རྦྲེ་བཀོད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ་ཞྦྲེ་ན། State Security Committee ཟྦྲེར་
ནའང་འགིག ་གི ་འདུག རྒྱལ་ཡོངས་བདྦྲེ་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་བསྐོས་ཡོད་པ་རྦྲེད། གསར་གཏོད་ཚོགས་ཆུང་ཟྦྲེར་ནའང་

རྦྲེད། དཔལ་འབོར་ཚོགས་ཆུང་རྦྲེད། ཚོགས་ཆུང་ཁག་འགའ་ཤས་ཤིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རྦྲེད། དམིགས་བསལ་བདྦྲེ་
འཇགས་ཚོགས་ཆུང་དྦྲེའི་ནང་ལ་ཡང་ཤིང་ཅང་དང་བོད་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་མང་པོ་ཞིག་ལ་དྦྲེ་འད་
བཀོད་ཡོང་གི་འདུག བདྦྲེ་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་དྦྲེ་བསྐོས་པ་དྦྲེ་རྒྱ་ནག་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཐད་ཀའི་སྟངས་འཛིན་

འོག་ལ་གནས་ཀི་རྦྲེད་ཅྦྲེས་བཀོད་ཡོང་གི་འདུག དྦྲེ་དག་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནམ་བསམས་ནས་ང་ཚོས་དྦྲེ་ལ་རོག་ཞིབ་བྦྲེད་
དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག གང་ཡིན་ཞྦྲེ་ན་ད་བར་བོད་དོན་སྐོར་ལ་མང་ཆྦྲེ་བ་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་

རང་གིས་གནང་བསད་པ་རྦྲེད། ྦྲེ་བའི་ཆར་བོད་དོན་སྐོར་ལ་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ཟྦྲེར་ནའང་རྦྲེད། གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་མང་ཆྦྲེ་བའི་ཐོག་ཆབ་སིད་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཡུ་ཀྲང་ཧྦྲེང་གིས་མང་བ་གནང་གི་འདུག
རའི་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ཆབ་སིད་གོས་ཚོགས་ཀི་འོག་ལ་ཡོད་པ་རྦྲེད།

གཞི་

ཡིན་ནའང་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་གི་

འགན་འཁུར་མཁན་གི་ཚོགས་གཙོ་དྦྲེའི་མཚན་ལ་ལིང་ཅི་ཧཱ་ཟྦྲེར་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཁོ་རང་གི་ཐོག་ནས་ྦྲེ་ཆར་གཏམ་བཤད་
སྦྲེལ་བ་དྦྲེ་འད་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ཡུ་ཀྲང་ཧྦྲེང་གིས་མང་བ་གནང་གི་འདུག དྦྲེ་བཞིན་ཀྲུའུ་ཝྦྲེ་ཆོན་ཁོང་རང་ཆབ་

སིད་གོས་ཚོགས་ཀི་ཆོས་དད་དང་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ཚོགས་ཆུང་གཅིག་གི་འགན་འཁུར་མཁན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁོ་

རང་གིས་མང་པོ་ཞིག་བཤད་ཡོད་འདུག བོད་དོན་དྦྲེ་བདྦྲེ་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ནང་ལ་གནས་ཀི་རྦྲེད། བདྦྲེ་འཇགས་
ཚོགས་ཆུང་དྦྲེ་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་འོག་ལ་གནས་ཀི་རྦྲེད་ཅྦྲེ་ན་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ནས་ཆབ་སིད་གོས་ཚོགས།
ཆབ་སིད་གོས་ཚོགས་ནས་སིད་འཛིན་རང་གི་ཐད་ཀར་སྟངས་འཛིན་འོག་ལ་གནས་ཀི་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད།

དྦྲེ་རིམ་པས་

གཟིགས་རྒྱུ་རྦྲེད། དྦྲེ་དག་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་དྦྲེ་དག་རྣམ་པ་ཚོར་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང་།

ིན་འགའ་ཤས་ཀི་སྔོན་དུ་རྒྱ་ནག་དང་ཐའྦྲེ་ཝན་བར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བཞིན་པ་རྦྲེད། དམིགས་བསལ་རྒྱ་ནག་

གི་ཐའྦྲེ་ཝན་ལ་འགན་འཁུར་མཁན་གི་བོན་ཆྦྲེན་གིས་ག་རྦྲེ་གསུངས་འདུག་ཅྦྲེ་ན། ལོ་འདིའི་ནང་ལ་ཐའྦྲེ་ཝན་གི་སིད་འཛིན་
མ་ཡུང་ཅུའུ་དང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ས་ཆ་གསུམ་པ་ཞིག་ལ་མཇལ་འཕད་ཡོང་སིད་པ་ཞིག་རྦྲེད།

མཇལ་འཕད་ཡོང་རྒྱུའི་རྦྲེ་བ་ཆྦྲེན་པོ་འདུག་ཅྦྲེས་དྦྲེ་འད་ཞིག་གསུངས་འདུག ཐའྦྲེ་ཝན་གི་གནས་སྟངས་བལྟས་པ་ཡིན་ན་
འགྱུར་བ་གཅིག་རྦྲེད། ཐྦྲེ་ཝན་གི་སིད་འཛིན་མ་ཡུང་ཅུའུ་དང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ས་ཆ་གསུམ་པར་
མཇལ་འཕད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དྦྲེ་ག་རྦྲེ་མཚོན་གི་འདུག་ཅྦྲེ་ན།
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རང་བཞིན་གི་འགྱུར་བ་ཕན་བུ་འགོ་བཞིན་པའི་གནས་

སྟངས་ཤིག་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་ས་ཆ་གསུམ་པ་ཞྦྲེས་པ་དྦྲེ་ཧོང་ཀོང་ཡིན་པ་ཁབ་ཀི་མ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་གསལ་འདུག དྦྲེ་བཞིན་འབྦྲེལ་
མྦྲེད་ཀི་ཐོག་ནས་ངས་མཐའ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ལ། བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡིན། དུས་ཚོད་ག་དུས་ཡིན་ནའང་
གང་དུ་ཡིན་ནའང་མཇལ་འཕད་ཀི་ག་སིག་དགོས་ཀི་རྦྲེད་ལ ། འབྦྲེལ་མོལ་དྦྲེ་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་
ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་གིས་ཀི་བར་ལ་ཡོང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དྦྲེ་གསལ་པོ་བཟོས་ཡོད་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབྦྲེལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཞིག་ཡོད། བཟོ་བཅོས་གོས་

འཆར་གི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པའི་༼ཀ༽པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དྦྲེ་གོས་ཆོད་ཨང་དང་པོ་དྦྲེ་ལ་
རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན་སི་འཐུས་དགྦྲེ་བཤྦྲེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་
ལགས་ཀིས་གོས་ཆོད་ཀི་ནང་གསྦྲེས་དོན་ཚན་དང་པོ་དྦྲེ་ག་རང་སྙན་སོན་ཞུ་རོགས་གནང།

སི་འཐུས་དགྦྲེ་བཤྦྲེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྦྲེལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་ཡིག་ཆ་
ཨང་ ༦ པའི་༼ཀ་པ།༽གོས་ཆོད་དོན་ཚན་གསུམ་ཡོད་པའི་དང་པོ་དྦྲེ་ལ་བཟོ་བཅོས། དང་པོ། བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་

ཀི་ཆྦྲེད་དུ་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅྦྲེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོའི་ལྟོས་བཅས་ནང་མི་ཡོངས་དང་།དྦྲེ་བཞིན་

བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་ཀི་འཐབ་རོད་ཆྦྲེད་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་པའི་རྒྱལ་གཅྦྲེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོའི་སྙིང་སྟོབས་
དང་། དཔའ་མཛངས་ལ་གོས་ཚོགས་འདི་ཐོག་ནས་བསྔགས་བརོད་དང་འབྦྲེལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད།

བོད་མི་རིགས་ལ་མི་འབོར་ཉུང་ཞིང་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཆྦྲེས་ཛ་དག་ཅན་གི་འོག་བོད་མི་གཅིག་གི་སྐུ་སོག་
ཤོར་ནའང་། བོད་མི་རིགས་ལ་གོང་གུད་ཆྦྲེན་པོ་ཡིན་པ་སྨྲོས་མི་དགོས་པས།གོས་ཚོགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་རང་ལུས་མྦྲེར་
སྦྲེག་གི་ལས་འགུལ་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་བོ་འཚབ་ཆྦྲེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། བོད་མི་རྣམས་ཀིས་སད་ཕིན་སོ་སོའ ་ི ཚེ་སོག་
ལ་གཅྦྲེས་འཛིན་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཟྦྲེར་ནས་ཚིག་ནག་པོ་བཀོད་བཞག་པ་དྦྲེ་བཟོ་བཅོས་ཀི་ཚིག་བརོད་

རྦྲེད། སིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདིར་གསལ་བཤད་མང་པོ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་མྦྲེད། བཟོ་བཅོས་ཀི་ཚིག་བརོད་
འདིའི་རྒྱབ་ལོངས་དང་། གནས་ཚུལ། རྒྱུ་མཚན་སོགས་བསར་ཟོས་མ་དགོས་པ་བས་པའི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་

འོས་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ི་ཤུ་ར་གསུམ་དང་། བསར་དུ་གོ་སྐབས་བངས་པ་གསུམ་གིས་འདིའི་ཐོག་ལ་ཞིབ་གསལ་བཀའ་
གནང་སོང། སིར་བཏང་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་རང་གི་ཚིག་དྦྲེ་གང་ནས་ཁུར་ཡོང་བ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་
ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་པའི་འོག དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྦྲེན་ཐྦྲེངས་གིས་པ་ ༢༠༡༢ ལོར་བསྐོང་ཚོགས་གནང་བའི་རྒྱབ་གྦྲེར་
སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་ཡོད་བསད་པ་ཞིག་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚང་མས་མཁྦྲེན་གསལ་རྦྲེད། སིར་བཏང་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྦྲེན་དྦྲེའི་

ནང་ལ་འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༢༦ གི་ཚོགས་མི་མི་གངས་ ༤༣༢ ཀི་བསམ་ཚུལ་བཏོན་ནས། དྦྲེའི་མཐའ་དོན་དྦྲེ་
རྒྱབ་གྦྲེར་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་བཀོད་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད། རྒྱབ་གྦྲེར་སྙན་ཐོ་དྦྲེ་ལ་ བརོད་གཞི་དོན་ཚན་གསུམ་
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ཡོད་པའི་ནང་ནས་ བརོད་གཞི་དོན་ཚན་དང་པོའ ་ི ནང་ལ། ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ལ་བོད་གཞུང་མང་
གིས་ནས་གདོང་ལྦྲེན་གིས་བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་ཕོགས་ཟྦྲེར་བའི་དོན་ཚན་དང་པོ་དྦྲེའི་ནང་ལ།

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཡོད་པའི་ནང་ནས་དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་དྦྲེ་ཆགས་བསད་ཡོད་ཟྦྲེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་ཚན་བརྒྱད་པའི་
ནང་ལ་གང་འད་ཞིག་བཀོད་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན། བོད་མི་རིགས་ལ་མི་འབོར་ཉུང་ཞིང་། ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་

ཆྦྲེས་ཛ་དག་ཆྦྲེ་བའི་འོག བོད་མི་གཅིག་གི་སྐུ་སོག་ཤོར་ནའང་བོད་མི་རིགས་ལ་གོང་གུད་ཆྦྲེན་པོ་ཡིན་པ་སྨྲོས་མི་དགོས་
པས། ཚོགས་ཆྦྲེན་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཟྦྲེར་ནས་ཞུས་ཡོད་པ་རྦྲེད། ངས་འདི་ནང་ལ་ གོས་ཚོགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་ ཟྦྲེར་ནས།

རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་གི་ལས་འགུལ་ལ་བོ་འཚབ་སྔར་ལྷག་ཆྦྲེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། བོད་མི་རྣམས་ཀིས་སད་ཕིན་སོ་སོའ ་ི ཚེ་
སོག་ལ་གཅྦྲེས་འཛིན་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ ཟྦྲེར་ནས་ཚིག་དྦྲེ་བཀོད་ཡོད་པ་རྦྲེད། བས་ཙང་ངས་བཟོ་བཅོས་
ཚིག་སོར་ནང་ལ་བཀོད་པ་ཡིན་ན། སིར་བཏང་ཚིག་དང་དོན་གང་ཅིའི་ཆ་ནས་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་དང་མཐུན་པ་ཞིག་

དང་། དྦྲེ་ནས་སིར་བཏང་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་པ་དང་། ལྷ་དང་བ་མའི་ལུང་བསྟན་དང་ཡང་མཐུན་པ་ཞིག
ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་གནང་ཕོགས་དང་ཕལ་ཆྦྲེར་མཐུན་པ་ཞིག་མིན་འགོ་བསམས་ནས་ཁུར་
ཡོང་བ་ཞིག་ཡིན། དྦྲེ་འད་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞུ་མ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་དྦྲེ་ག་རང་ཡིན་ཟྦྲེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།

སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྦྲེལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་བཟོ་བཅོས་ལ་རྒྱབ་
སོར་ཞུས་པ་དང་སགས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་བསྟུན་ནས་ཚིག་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ།

བཟོ་

བཅོས་གོས་འཆར་བཏོན་ཟིན་པའི་རྦྲེས་སུ་བསམ་ཚུལ་འཁོར་བ་ཞིག་ལ། ཟུར་དུ་བཟོ་བཅོས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡང་
བསར་ཁུར་མི་དགོས་ པའི་ཐོག་ནས། སོན་འཕི་ཞིག་བསོན་ན་སྙམ། གོས་ཆོད་དོན་ཚན་གིས་པའི་ཡིག་ཕྦྲེང་གསུམ་པ་
བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་སྦྲེལ་སད་༸གོང་ས་མཆོག་གམ་༸གང་གི་སྐུ་ཚབ་མམ་དུ་འབྦྲེལ་མོལ་འཕལ་དུ་འགོ་འཛུགས་

དགོས་པ་ནན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྦྲེར་ནས་དྦྲེ་འད་ཞིག་བཅུག་ན་བསམ་པ་བྱུང་། གང་ཡིན་ཟྦྲེར་ན་དྦྲེའི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་ཆྦྲེ འི་
མང་ཚོགས་ཀིས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྦྲེ་ལ་ཡིད་ཆྦྲེས་དང་དད་པ་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་མྦྲེད་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག་མཚོན་ཐུབ་རྒྱུ་

དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་འདུག་ཟྦྲེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ། ( དཔལ་ལྡན ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཡང་བསར་གཅིག་

བཅུག་ན་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ། ཁ་སང་ནས་གོ་སྐབས་དང་དུས་ཚོད་སད་པ་རྦྲེད། གོ་སྐབས་སད་དུས་ཡིག་ཆ་ནང་ལ་
བཟོས་ནས་ཁུར་ཡོང་བ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག དྦྲེ་མ་གཏོགས་ལང་ཐྦྲེངས་རྦྲེ་རྦྲེར་བཟོ་བཅོས་རྦྲེ་རྦྲེ་བརྒྱབ་དགོས་པ་ཡིན་ན།
ང་ཚོས་གཏན་འབྦྲེབས་བྦྲེད་རྒྱུ་ཁག་པོ་འདུག དོན་ཚན་གིས་པ་དྦྲེ་འགིག་གི་མི་འདུག་གམ། དྦྲེ་ག་རང་བཞག་ན་དམིགས་

བསལ་གིས་མ་འགིག་པ་མི་འདུག སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་། ) སིར་བཏང་མ་འགིག་ པ་
གང་ཡང་མི་འདུག འགིག་མི་འདུག་ཟྦྲེར་ནས་ཞུ་ཡི་མྦྲེད་དྦྲེ། ནུས་པ་དྦྲེ་ཏོག་ཙམ་ཆྦྲེ་རུ་འགོ་ཡི་མིན་འགོ་བསམ་པ་བྱུང།
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གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཀང་བཀའ་གནང་སོང་། བས་ཙང་ངས་བསམ་ཚུལ་འཁོར་བ་དྦྲེ་སྔོན་གི་སྐད་ཆ་
རྦྲེད། ཁ་སང་སྔོན་མ་མ་ཞུས་པ་དྦྲེ་གང་ཡིན་ཟྦྲེར་ན། དོན་གནད་ཀི་སྐོར་བགོ་གྦྲེང་མཇུག་བསིལ་ཚར་མྦྲེད་པ་ཡིན་ཙང་། (
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བསར་དུ་གཅིག་གསུང་རོགས་གནང་། ག་པར་འཇུག་དགོས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད་

དམ། )གོས་ཆོད་དོན་ཚན་གིས་པའི་ཡིག་ཕྦྲེང་གསུམ་པ། བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་སྦྲེལ་སད་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེའི་མཚམས་ལ་༸གོང་
ས་མཆོག་གམ་༸གང་གི་སྐུ་ཚབ་མམ་དུ་འབྦྲེལ་མོལ་འཕལ་དུ་འགོ་འཛུགས་དགོས་པ་ནན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་

ཟྦྲེར། (

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ མཆོག་ནས། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཟྦྲེར་ནས་གསུང ས་པ་རྦྲེད་དམ། སིད་

སོང་གིས་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་གསུངས་སོང་ངམ། ) ངས་ད་ལྟ་ཞུས་པ་ ༸གོང་ས་མཆོག་གམ་༸གང་གི་སྐུ་ཚབ ་
(དཔལ་ལྡན་ ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ ཟྦྲེར་ནས་དྦྲེ་ག་རང་འཇོག་བཞག་པ་ཡིན་ན། འབྦྲེལ་
མོལ་འགོ་བཙུགས། དྦྲེ་རྦྲེས་ལ་རིམ་པ་ག་ པར་སྦྲེབ ས་ཀི་ཡོད་མྦྲེད་དྦྲེ་གནས་ཚུལ་ ཐ་དད་རྦྲེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་

དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ། དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཟྦྲེར་ནས་ལབ་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་བཀོད་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་ག་རང་གིས་
འགིག་གི་མྦྲེད་འགོ། ད་ལྟ་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བཀོད་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། བཀོད་མྦྲེད་དུས་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཡོད་པ་

ནང་བཞིན་བཟོས་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆྦྲེར་དྦྲེ་ག་རང་གིས་འགིག་ས་རྦྲེད། འབྦྲེལ་མོལ་འགོ་འཛུགས། དྦྲེ་
རྦྲེས་མར་གནས་བབ་ག་རྦྲེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ནའང་དྦྲེ་གསལ་པོ་ཆགས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྦྲེད།) ང་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་གི་མཚོན་
རགས་ཤིག་མཚོན་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག་མ་གཏོགས་གཞན་དག་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟའི་རིང་ལ་དྦྲེས་འགིག་ས་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག དྦྲེ་བཅུག་མི་དགོས་པ་ ཡིན ། དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་འབི་དུས་ཡང་

དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བཀོད་ཚར་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་འདུག དྦྲེ་ཚུད་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། བཟོ་
བཅོས་གོས་ཆོད་དྦྲེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་གནང་མཁན་བཞི་ལྔ་ཙམ་ཞིག་འདུག ད་ལྟ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དེ་ཡར་ཚུད་པ་

ལ། སྐར་མ་གསུམ་གསུམ་ནང་ལོགས་ལ་གསུང་རོགས་གནང་། དྦྲེ་མ་གཏོགས་བགོ་གྦྲེང་གཞན་པ་མང་པོ་མི་དགོས་ པ་
བྦྲེད་ཀི་ཡིན། གང་ཡིན་ཟྦྲེར་ན་ག་པར་ཁྲིད་འགོ་ གབས་ཡོད་ཧ་གོ་ཡི་མི་འདུག བས་ཙང་སྐར་མ་གསུམ་གསུམ་གི་ནང་
ལོགས་ནང་གསུང་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་ཡང་བསར་ཕག་རོང་རོགས་གནང། སི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་

གཅིག་བས། རྒྱ་རིགས་ཐར། འཇམ་དབངས་བཟོད་པ། བསྟན་པ་ཡར་འཕྦྲེལ། གསུང་མི་དགོས་པ་ཡིན་ན་མི་དགོས་པ་རང་
བས་ནས་ང་ཚོས་འོས་བསྡུ་བ ས་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཡག་ཤོས་རྦྲེད་འདུག གཅིག་གིས་མ་གསུངས་ན་རྒྱུ་མཚན་དྦྲེ་ག་རྦྲེ་

བས་ནས་དགག་བ་གནང་གི་ཡོད་པ་དྦྲེ་ཤྦྲེས་ཀི་མ་རྦྲེད། བས་ཙང་གསུང་མཁན་ཡོད་ན་སྐར་མ་གསུམ་གསུམ། སྐར་མ་
གསུམ་གསུམ་ལས་བརྒལ་བ་ཡིན་ན་ལམ་སེང་བཀག་བཞག་གི་ཡིན། སི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་གསུང་
རོགས་གནང་།
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སི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདིར་ར་བའི་ཆ་ནས་རྒྱབ་སོར་བྦྲེད་ཀི་ཡོད། ད་ལྟའི་ཚིག་དྦྲེ་རང་འཇགས་བསད་པ་ཡིན་ན་
རྒྱབ་སོར་བྦྲེད་ཐུབ་ས་མ་རྦྲེད། འདིའི་ནང་དོན་དྦྲེ་ག་པར་འགོ་ཡི་ཡོད་མྦྲེད་ཧ་གོ་ཡི་མི་འདུག བས་ཙང། འདིའི་གཤམ་གི་

གོས་ཚོགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་གི་ གོས་ཚོགས་དེ་བརྒྱུད་ནས་རང་ལུས་མེར་སེ ག་གཏོང་རྒྱུར་ཚེ་སོག་
ལ་གཅྦྲེས་འཛིན་དགོས་པའི་ ཟྦྲེར་རྒྱུ་ལས་གོང་གི་དྦྲེ་ཚོ་ཆ་ཚང་དགོས་ཀི་མི་འདུག དྦྲེ་མ་གཏོགས་སིར་བཏང་འདི་འབོད་
བསྐུལ་བྦྲེད་རྒྱུར་འདོད་པ་ཡོད། ཚིག་འདི་ཚོ་ བཀོད་ཡོང་བ་ཡིན་ན། ནང་དོན་འགྱུར་བ་འགོ་མིན་ལ་ཚོད་དཔག་བྦྲེད་ཐུབ་
མ་སོང་། དྦྲེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

འདི་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་གི་ངོ་བོར་ཆགས་འགོ་ཡི་འདུག སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།

སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའི་ཆ་ནས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདིར་རྒྱབ་སོར་ཡོད། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་བཟོ་བཅོས་
གོས་ཆོད་ཀི་ཚིག་བརོད་དྦྲེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟྦྲེར་ན། གོས་ཚོགས་འདིའི་ཐོག་ནས་རང་
ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་གི་ལས་འགུལ་ལ་སྔར་ལྷག་བོ་འཚབ་ཆྦྲེན་པོ་ཡོད་པར་དགག་བའི་གནད་འགག་ཅི་ཡང་མྦྲེད། ཡིན་ནའང་

སད་ཕིན་སོ་སོའ ་ི ཚེ་སོག་ལ་གཅྦྲེས་འཛིན་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ། ནང་དོན་གང་ཞིག་ལ་འགྱུར་མིན་
ཐད་ང་རང་ལ་མཚོན་ན་ཐྦྲེ་ཚོམ་ཡོད། འདིར་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དྦྲེའི་རྦྲེས་ལ་བཟོ་བཅོས་རྒྱབ་དགོས་པ་དང་རྒྱབ་ཐུབ་པ་དྦྲེ་འད་ཡོད་ན། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གིས་དགོངས་པ་བཞྦྲེས་
རོགས་གནང་། སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས།

སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚིག་ལ་འགྦྲེལ་བཤད་ཁ་ཤས་ཤིག་རྒྱ ག་རྒྱུ་ཡོད། དྦྲེ་དང་མམ་དུ་ ང་རང་གི་སེམས་ ཚོར་
ཁ་ཤས་ཤིག་མར་འདོན་གཞག་རྒྱུ་ཡིན། དང་པོ་སང་གི་ཁ་བང་དྦྲེ་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཟྦྲེར་དགོས་པ་ལས།
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་བཅོས་དགོས་ཀི་འདུག འདིར་ནག་པོ་བཟོས་པ་འདི་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་

གཏོང་མཁན་གི་བོད་མི་རྣམས་སད་ཕིན་ཚེ་སོག་ལ་གཅྦྲེས་འཛིན་བྦྲེད་དགོས་ཞྦྲེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ། ༡༢༦
ལ་སྦྲེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཚེ་སོག་ལ་གཅྦྲེས་འཛིན་གིས་ཟྦྲེར། གིས་གསུམ། བཞི་ལྔ། དྲུག་བདུན་འགོ་བའི་སྐབས་ལ་དྦྲེ་ག་
རྦྲེ་བས་ནས་མ་གྦྲེང་པ་རྦྲེད། ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཚོགས་པ་རྦྲེད། གཞི་ནས་ཚེ་སོག་ལ་གཅྦྲེས་འཛིན་
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བྦྲེད་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་དྦྲེ་གང་འད་བས་ནས་སྦྲེབས་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་གོ་བ་མ་ནོར་བ་ཞིག་བྦྲེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཟྦྲེར་ནས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།

རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་གཏོང་མཁན་དྦྲེ་ཚོས་བོད་མི་རིགས་མི་འབོར་ཉུང་བ་མ་ཤྦྲེས་བཞིན་དུ་མྦྲེར་སྦྲེག་བཏང་ བ་དྦྲེ་

འད་གང་ཡང་ཡིན་གི་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་བོད་མི་རིགས་ལ་གོང་གུན་དྦྲེ་འད་ཡིན་ནམ་མིན། ཚིག་དྦྲེ་ཚོ་གཟབ་དགོས་ཀི་འདུག

ངས་མཐའ་མ་ཞུ་རྒྱུ་དྦྲེ་ཁ་སང་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་བོད་ནང་གི་དཔྦྲེ་དྦྲེབ་འབི་མཁན་རོམ་པ་པོ་སྐད་

གགས་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་གི་དྦྲེབ་མིང་འབོད་ཚར་བ་རྦྲེད། ངས་ཀང་འབོད་བཞག་གི་ཡིན། ནགས་ཚང་ཞི་ལུའི་སིད་སྡུག་ཅྦྲེས་
པའི་དྦྲེབ་སྐད་གགས་ཆྦྲེན་པོ་འབི་མཁན་དྦྲེའི་མཚན་ལ་ནགས་ཚང་ནུབས་བོ་ཟྦྲེར། ཁོང་གིས་མཚོ་སྔོན་དྲྭ་བ་ནང་ལ་རང་
ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་སྐོར་ལ་རོམ་ཡིག་རིང་པོ་ཞིག་བིས་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བོད་ནང་རྦྲེད། དྦྲེའི་ནང་ག་རྦྲེ་བིས་ཡོད་མྦྲེད་ཚིག་མང་

ཆྦྲེ་བ་ང་ལ་ངག་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་རྦྲེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་གཏོང་མཁན་ལ་ལ་རྒྱགས་དགས་པ་དང་། ལ་
ལ་སིད་དགས་ནས་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་བཏང་བ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་འགྦྲེལ་བཤད་རྒྱབ་ཡོད་པ་རྦྲེད།

ང་ཕོ་ལོ་འདི་ཙམ་ མཐོ་བོ་

སྦྲེབས་ཀང་རྒྱགས་དགས་པ་དང་། སིད་དགས་པས་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་གཏོང་མཁན་ཞིག་དྦྲེ་སྔོན་མཐོང་མ་སོང་ཟྦྲེར།

རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་གཏོང་མཁན་དྦྲེ་ཚོས་སོ་སོའ ་ི རང་ལུས་དྦྲེ་ར་ཆྦྲེན་པོ་ཡིན་པ་མ་ཤྦྲེས་ནས་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་གཏོང་བ་
དྦྲེ་འད་ར་བ་ནས་མ་རྦྲེད། ཁོང་ཚོ་ལ་བསམ་ཤེས་དང་གོ་རོགས་ལྦྲེགས་པོ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་རང་ལུས་མྦྲེར་སྦྲེག་བཏང་བ་

རྦྲེད་ཅྦྲེས་མཚོ་སྔོན་དྲྭ་བའི་ནང་ལ་གསལ་ཐག་ཆོད་བིས་ཡོད་པ་རྦྲེད། བོད་ནང་གི་མི་རེད། དྦྲེ་རིང་འདིར་ངས་མཐོང་བ་དང་
ཚོར་སང་དྦྲེ་ཕི་ལོགས་ལ་བཏོན་པ་ཡིན། ཚེ་སོག་ལ་གཅྦྲེས་འཛིན་དགོས་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་ ༡༢༦ སྦྲེབས་པའི་རྦྲེས་སུ་བཤད་པ་
དྦྲེའང་གོ་བ་ནོར་བ་འགོ་ཡི་འདུག བཟོ་བཅོས་གོས་ འཆར་དེ་ སི་མོས་ཐོག་ནས་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་ན།
དགོངས་པ་བཞྦྲེས་རོགས་གནང་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དྦྲེའི་ཐོག་ལ་

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྦྲེལ་ལགས།

སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྦྲེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་འདིར་བཟོ་བཅོས་ཀི་ཚིག་ བརོད་ཆ་ཚང་ལ་དགག་པ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན་ཟྦྲེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། ད་ལྟ་བསམ་ཚུལ་མང་ཆྦྲེ་བ་ཞིག་འགོ་ཚར་སོང་། བོད་ནང་གི་སྐུ་ལུས་མྦྲེར་མཆོད་ཕུལ་མཁན་དྦྲེ་ཚོ་ལ་འདི་འད་བྦྲེད་
དགོས་ཀི་རྦྲེད། འདི་འད་བྦྲེད་དགོས་ཀི་མ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་བའི་དབང་ཚད་དྦྲེ་ར་བ་ ིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད་
བསམ་གི་ཡོད། ༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྦྲེས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་གསུང་བཞིན་ཡོད་པ་རྦྲེད། ང་ཚོ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆྦྲེའི་མི་
མང་གི་མགིན་ཚབ་པ་ཞིག་རྦྲེད་ཅྦྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཁོང་རྣམ་པས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སིད་ཀི་ཆྦྲེད་དུ་ལས་འགུལ་ག་རྦྲེ་
སྦྲེལ་བ་ཡིན་ནའང་དྦྲེ་འཛམ་གིང་གི་རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆའི་སང་ལ་བསལ་ཐུབ་དགོས་པ་དྦྲེ་ང་རང་ཚོའི་འགན་ཞིག་རྦྲེད་མ་

གཏོགས། ཁོང་རྣམ་པས་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་བ་དྦྲེ་ལ་འདི་འགིག་གི་མི་འདུག འདི་འད་བྦྲེད་དགོས་པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ལམ་སྟོན་བྦྲེད་
པའི་དབང་ཚད་དྦྲེ་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། ཁོང་རྣམ་པས་སོ་སོའ ་ི སོག་དྦྲེ་བོས་བཏང་ནས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སིད་ཀི་དོན་དུ་ཕག་
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ལས་གནང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་དྦྲེ་བས་ན་འགིག་གི་མ་རྦྲེད། བོད་ལ་གོང་རག་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཚེ་སོག་ལ་གཅྦྲེས་
འཛིན་བྦྲེད་དགོས་པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་ཚོ་ཧ་ལས་པའི་སྐད་ཆ་རབ་ཆྦྲེན་རྦྲེད་ཅྦྲེས་བསམ་གི་ཡོད།
ཚིག་བརོད་ཚང་མ་ལ་དགག་པ་ཡོད་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་འདིའི་

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

གོས་འཆར་འདོན་མཁན་དང་རྒྱབ་སོར་བྦྲེད་མཁན་ལ་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞིག་ཕུལ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེའི་རྦྲེས་སུ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་
ཡིན། སི་འཐུས་དགྦྲེ་བཤྦྲེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས།

སི་འཐུས་དགྦྲེ་བཤྦྲེས་རོང་བོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་གནང། སིར་བཏང་ར་བའི་དགག་པ་གནང་མཁན་ཚོའི་
བསམ་ཚུལ་དྦྲེ་ངས་བསམ་ཤྦྲེས་མ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ར་བའི་གང་འད་བས་ནས་ཡིན་ཞུས་ན ། ཚིག་
སོར་གི་ནང་དུ་ད་ལྟ་དགོངས་འཆར་ཞིག་གནང་སོང། མ་ཟད་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་ནས་གོང་གུན་ཆྦྲེན་པོ་ཡིན་པ་སྨོས་མི་དགོས་པ་

ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་ཡན་ཆད་བཞག་ན་འགིག་གི་འདུག་གསུངས་པ་ཤིག་གསུངས་སོང། ང་ཡིན་ནའང་དྦྲེ་མ་འགིག་པ་མི་འདུག ད་ལྟ་
གོས་ཚོགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་ཀི་ལས་འགུལ་ལ་སྔར་ལྷག་བོ་འཚབ་ཆྦྲེན་པོ་ཡོད་པ་དང་ ། བོད་མི་
རྣམས་ཀི་སད་ཕིན་སོ་སོའ ་ི ཚེ་སོག་ལ་གཅྦྲེས་འཛིན་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཟྦྲེར་བ་འདི་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གི་

ངོས་ནས་རང་འཇགས་བཞག་ཆོག་པ་ཞྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མ་ཟད་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་ནས ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས ། དྦྲེ་

ནས་ཡང་བོད་མི་རྣམས་ཀི་མ་ཟད་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་རང་འཇགས་བཞག བོད་མི་རིགས་ལ་ཞྦྲེས་པ་དྦྲེ་ནས་མི་དགོས་པ་ཟྦྲེར་བ་ཞིག་
མི་འདུག་གམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ ནས་༼གོས་ཚོགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་བཞག་རྒྱུ་བས ། ༽འོ་དྦྲེ་
བཞག་རྒྱུ་བས། དྦྲེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྦྲེར་བའི་ཚིག་རྐང་གིས་དྦྲེ་རང་འཇགས་ འཇོག་བཞག་ན། སིར་བཏང་ཡང་ར་བའི་དྦྲེ་

འད་ཞིག་གསུངས་སོང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ ནས།༼སད་ཕིན་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་ཅིག་༽ ལགས་འོང་དྦྲེ་ཡོད་པ་བས།
གོས་ཚོགས་དྦྲེ་བརྒྱུད་ནས་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་མ་ཟད་གོས་ཚོགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཟྦྲེར་བ་འདི་བཞག་བཞག་ན་འགིག་པ་མྦྲེད་འགོ་
བསམ་བསམ་བྱུང། དྦྲེ་ནས་ད་ལྟ་སོ་སོའ ་ི ཚེ་སོག་ལ་གཅྦྲེས་འཛིན་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཟྦྲེར་བ་འདི་ད་ལྟ་དམིགས་
བསལ་ཚོགས་ཆྦྲེན་གི་རྒྱབ་ གེར་སྙན་ཐོའ ་ི དགོངས་དོན་ཞིག་རྦྲེད།

མི་གངས་བཞི་བརྒྱ་དང་སུམ་བཅུ་སོ་གིས་ཀི་

དགོངས་དོན་ཞིག་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ངས་འདི་གལ་ཆྦྲེན་པོ་བས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད། སིར་བཏང་ར་བའི་སྔོན་མ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་
ནང་དུའང་དྦྲེ་བསགས་གཏམ་ནང་ལ་ཐོན་ཡོད་པ་རྦྲེད་བསམ ས་བྱུང། དྦྲེ་ཁ་མ་གགས་པར་བསད་པ་ཞིག་ད་ལྟ་གོ་བུར་དུ་

སྦྲེབས་པ་དྦྲེ་འད་ཞིག་མ་རྦྲེད། རྒྱུན་ལས་ཀི་བསགས་གཏམ་ནང་དུའང་བིས་བཞག་པ་ཞིག་རྦྲེད ། ད་ལྟ་གོ་བུར་དུ་སྦྲེབས་པ་
ཞིག་མ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་གོས་ཚོགས་རང་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་དྦྲེ་འད་ཞིག་སྦྲེབས་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། བས་ཙང་ད་ལྟ་དྦྲེ་འདའི་
གོས་ཆོད་ཅིག་བཞག་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཁད་པར་ཞིག་མྦྲེད་ དམ་བསམས་བྱུང། ཡང་སིར་བཏང་ར་བའི་ཡང་རབ་ཆྦྲེ་དང་མི་

ཆྦྲེ་དྦྲེ་འདའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་གནང་སོང། རབ་ཆྦྲེ་མི་ཆྦྲེའི་བཀའ་མོལ་དྦྲེ་ཏོག་ཙམ་སོ་སོའ ་ི བསམ་བོའ ་ི ནང་དུ་གོ་བ་ ལེན ་
ཕོགས་ཐ་དད་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག ལྷ་དང་བ་མའི་ལུང་བསྟན་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྦྲེད། ད་དྦྲེ་རབ་ཆྦྲེན་ཡིན་ཟྦྲེར་ན་དྦྲེ་འད་ཞིག་
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ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ནས་བཀའ་ཤག་གི་གཏམ་བཤད་དང་ལངས་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ལའང་དྦྲེ་ཡོད་པ་རྦྲེད། བས་ཙང་
རབ་ཆྦྲེ་མི་ཆྦྲེ་དྦྲེ་སོ་སོས་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་ཞིག་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག ར་བའི་ངའི་བསམ་བོའ ་ི ནང་དུ་དན་པ་དྦྲེ་ག་རྦྲེ་ཡིན་
ཞུས་ན། དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྦྲེན་གི་རྒྱབ་གྦྲེར་གི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་དུ་སོ་སོའ ་ི ཚེ་སོག་ལ་གཅྦྲེས་འཛིན་དགོས་པའི་

འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་ཏན་ཏན་ཅིག་ལབ་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ནང་དུ་དགོངས་པ་བཞྦྲེས་ནས་
ཚར་གིས་གསུམ་ཞིག་བསགས་གཏམ་ནང་དུ་བཏང་ཚར་བ་རྦྲེད། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་གསལ་པོ་ཞིག་བཟོ་
ཐུབ་ན་ཁད་པར་མྦྲེད་འགོ་བསམས་ནས་ཁྦྲེར་ཡོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་དྦྲེ་རྦྲེད། ར་བའི་ཆ་ནས་སོ་སོས་དགོངས་པ་
བཞྦྲེས་རྒྱུ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།

སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྦྲེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་ དང་སགས་ང་ཚོས་གནད་དོན་འདི་ཐོག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་སྔ་
ཕི་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག གིས་པ་དྦྲེ་ལ་ད་ལྟའི་ཚིག་བྦྲེད་སོད་གཏོང་རྒྱུར་གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞིན་

རྦྲེད། དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྦྲེན་གི་ཐོག་ནས་བཞག་པའི་གོས་ཆོད་གཞིར་བཟུང་གི་ཚིག་བྦྲེད་སོད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་
རྦྲེད་མ་གཏོགས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གིས་ཀིས་དམིགས་བསལ་ཟུར་དུ་བཟོས ་བཞག་པ་ཞིག་མ་རྦྲེད ་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དྦྲེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོ་སྔོན་ལ་ཕག་བརང་རོགས་གནང་།

ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་

གནང་མཁན་ ༡༡ བྱུང་སོང་། ཚུད་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ལ་

རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ ༡༤ བྱུང་སོང་། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དྦྲེ་ཚུད་པ་ཡིན། དྦྲེ་གཏན་འབྦྲེབས་བ ་རྒྱུའི ་བགོ་གྦྲེང་མི་

དགོས་པ་བས། ཚང་མས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་གྲུབ་པ་རྦྲེད། གནད་དོན་མ་མཁྦྲེན་པ་དྦྲེ་འད་གང་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། གཞུང་
འབྦྲེལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་རྦྲེད། ད་ལྟ་འདིར་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གིས་ཚིག་འབྲུ་བཞི་
པ་དྦྲེ་ནས། ༼གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། བོད་མི་རིགས་ལ་མི་འབོར་ཉུང་ཞིང་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་གནས་
སྟངས་ཆྦྲེས་ཛ་དག་ཅན་དྦྲེའི་འོག་བོད་མི་གཅིག་གི་སྐུ་སོག་ཤོར་ཡང་བོད་མི་རིགས་ལ་གོང་གུད་ཆྦྲེན་པོ་ཡིན་པ་སྨྲོས་མི་

དགོས་པས།༽ ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་མར་བཏོན་ཟིན་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཏོན་ནས། ༼གོས་ཚོགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་
ཀི་ལས་འགུལ་ལ་སྔར་ལྷག་བོ་འཚབ་ཆྦྲེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། བོད་མི་རྣམས་ཀི་སད་ཕིན་སོ་སོའ ་ི ཚེ་སོག་ལ་གཅྦྲེས་འཛིན་

དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ རྒྱུ་ཡིན།༽ ཞྦྲེས་པ་དྦྲེ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད། དངོས་གནས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། གདུང་སྦྲེམས་

མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། སི་མོས་འགོ་དགོས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་ཀང་། ད་ལྟའི་ཚིག་
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གི་འགོ་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་སི་མོས་གཏོང་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་ཀི་གནས་བབ་དྦྲེ་འད་ཡོང་སིད་ཀི་རྦྲེད། དྦྲེར་ཚང་མས་སོ་སོའ ་ི
དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དགོངས་བཞྦྲེད་ཡག་པོ་གནང་ནས་འོས་བླུགས་རོགས་གནང་ཞྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་ཚུད་པ་

སོང་ཙང་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ དང་ ༦ པའི་ ཀ་༽ པ་གིས་གདམ་ག་བ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེའི་ཐོག་བགོ་གྦྲེང་མི་
དགོས་པ་བས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ དྦྲེ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་གཞུང་འབྦྲེལ་གོས་འཆར་འཁྦྲེར་ཡོང་བ་དྦྲེ་རྦྲེད། ཡིག་ཆ་
ཨང་ ༦ པའི་ ཀ་༽ པ་དྦྲེ་ད་ལྟའི་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དྦྲེ་རྦྲེད། དང་པོ་དྦྲེ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་

ཚོ་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། གིས་པ་དྦྲེ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པའི་ ཀ་༽ པར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་བརང་རོགས་
གནང་ཞྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པོ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ ཚོ་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། ༢༦། གོང་དུ་
བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ལའང་རྒྱབ་སོར་བས་ཏྦྲེ་ཁ་ཤས་ཀིས་གིས་ཀར་ལག་པ་བརང་མཁན་དྦྲེ་འད་འདུག

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པའི་ ཀ་༽པ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ ༨། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པའི་ ཀ་༽ པ་དྦྲེ་མར་ཟགས་པ་ཡིན།

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་དྦྲེ་ཚིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ འབེབས་པར་དགག་བ། དགག་བ་མྦྲེད་པ་སོང་ཙང་དྦྲེ་
སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། གཞུང་འབྦྲེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདིའི་ཐོག་ལ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གལ་ཆྦྲེན་པོ་
གཟིགས་ནས་ཚོགས་གཙོ་གིས་ཀི་ངོས་ནས་དུས་ཚོད་གང་དགོས་པ་དྦྲེ་ཕུལ་ཡོད། སི་འཐུས་ ༢༣ གིས་བགོ་གྦྲེང་དྦྲེའི་
ནང་ཆ་ཤས་བངས་པ་རྦྲེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ལངས་ཕོགས་དང་གསལ་བཤད་

གནང་དགོས་པ་ཁག་ཅིག་གནང་ གྲུབ་པ་རྦྲེད། གོང་དུ་བགོ་གྦྲེང་སྐབས་སུ ་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་ཕོགས་དང་འབྦྲེལ་བའི་ཐོག་

ནས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྦྲེན་པོ་མཆོག་གིས་ཤིས་ལོངས་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་ཀི་
ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་གསུང་མཁན་བྱུང་བ་རྦྲེད། དྦྲེའི་གནད་དོན་དྦྲེ་སྦས་ཐབས་བ་རྒྱུ ་དང་དྦྲེ་འད་ར་
བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། གང་ཡིན་ཟྦྲེར་ན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་འབྦྲེལ་གི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༢ པའི་ཤྦྲེས་བ་
དུས་དྦྲེབ་ཀི་ནང་དུ་ཆ་ཚང་ཐོན་ཡོད་པ་རྦྲེད་ལ ། དྲྭ་རྒྱའི་ནང་དུའང་ཆ་ཚང་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ཚིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་གཟིགས་
དགོས་མཁན་དྦྲེ་འད་ཡོད་ན ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཤྦྲེས་བ ་ལ་གཟིགས་ན་འགིགས་ཀི་རྦྲེད་ལ།

བོད་མིའི་སིག་

འཛུགས་ཀི་རང་དབང་གསར་ཤོག་དང་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་དུ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན ། དྦྲེའི་ནང་དུ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་

ཆྦྲེན་པོས་བཀའ་སོབ་གང་གནང་ བ་ཚང་མ་གསལ་པོ་བས་ནས་འཁོད་ཡོད་པ་རྦྲེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་

ལས་འགུལ་སྦྲེལ་ཕོགས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་དྦྲེ་གོ་བ་ལོག་པ་ཞིག་མ་འགོ་བའི་ཆྦྲེད་དུ་ད་ལྟ་གསལ་བཤད་གནང་བ་དྦྲེ་
ཐུགས་ལ་ངྦྲེས་པ་གནང་རོགས་གནང་། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྦྲེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་དང་འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་གིས་ཀི་དགོངས་གཞི་གིས་ཀི་བར་ལ་ཁད་པར་མྦྲེད་པ་ཞིག་གོས་ཚོགས་འདི་ནས་ངོས་འཛིན་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་

ཅྦྲེས་ཞུ་ཡི་ཡོད། དྦྲེ་མ་གཏོགས་༸སྐུ་མདུན་གི་བཀའ་སོབ་དེ་ལུང་དངས་ནས་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་མི་དགོས་པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་པ་དྦྲེ་
འད་སི་ཚོགས་ནང་བསགས་མི་སིད་པ་མིན་པ་སོང་ཙང་། དྦྲེ་རིང་གོས་ཚོགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཚོགས་གཙོས་ཡང་བསར་

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་བཞག་པ་དྦྲེའི་ཐོག་ནན་ཏན་གིས་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་

ཆགས་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་མ་ཡིན་པའི་གནད་དོན་གཞན་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་དྦྲེ་གོས་
ཚོགས་ནང་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་བསམ་པ་བྱུང་། དྦྲེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ཚང་མས་དྦྲེ་ལ་ཐུགས་སང་གནང་རོགས་གནང་

ཞྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་ཡན་ཆད་ཀིས་གཞུང་འབྦྲེལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གཏན་འབྦྲེབས་ཟིན་པ་

རྦྲེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་ལས་རིམ་ཕན་བུ་འགྱུར་བ་བཏང་བའི་ཐོག་ནས། དྦྲེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ ༣།༤།༥།༦།༧།༨ བར་
115

དུ་ཕར་འགངས་ནས་དྦྲེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ ༩ པ་དཔལ་འབོར་གི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་ཕྦྲེབས་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་
བཀའ་བོན་མཆོག ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྦྲེ་རིང་གི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་གཞུང་འབྦྲེལ་གདུང་སྦྲེམས་མམ་སྦྲེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་

འཆར་དྦྲེ་སི་མོས་ཀི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཐུབ་པ་དྦྲེར་གོས་ཚོགས་འདི་ལ་དགའ་བསུ་དང་ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་ཞྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཡིན་ནའང་འདིར། ༦ པའི་ ཀ་༽ པ་དྦྲེ་ཟགས་པ་རྦྲེད། དྦྲེའི་ནང་གནད་དོན་དྦྲེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ ་
རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་དུས་ད་རེས་གོས་ཚོགས་གོལ་ནས་ ཕི་ནང་གིས་ནང ་བྦྲེད་སོད་ལོག་པར་མ་འགོ་བའི་ཆྦྲེད་དུ་ངས་འབོད་

སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡོད་ཟྦྲེར་ན། ལས་རིམ་གཞན་གི་ཐོག་ལ་མ་ཕྦྲེབས་པའི་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་ཡིག་ཆ་
ཨང་ ༦ པའི་ ཀ་༽ པ་དྦྲེ་མ་འགོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དྦྲེ་གང་བྱུང་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ On record དྦྲེབ་འགོད་དུ་གནས་ཐུབ་ན་
ཡག་པོ་རྦྲེད་བསམ་པ་བྱུང་། ༦ པའི་ ཀ་པ་༽ དྦྲེ་མ་འགོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དྦྲེ་ངས་འདིར་ན་ནས་བསོམས་བརྒྱབས་པ་ཡིན་

ན། གོས་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཐོག་མ་ནས་བོད་ནང་རང་ལུས་མྦྲེར་བསྦྲེགས་ཀི་ལས་འགུལ་འགོ་བཙུགས་ པ་ནས་བཟུང་།

བོད་ནང་གི་མིས་གང་བྦྲེད་དགོས་ཀི་འདུག་དང་མི་འདུག་ཅྦྲེས་འདི་ནས་ཞུས་ན་འོས་བབ་མི་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་གནང་བའི་
དགོས་དོན་དང་རྒྱུ་མཚན་དྦྲེ་ལ་རྦྲེས་སུ་ཡི་རངས་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུས་ནས་རྒྱབ་སོར་བྦྲེད་དགོས་ པ་རྦྲེད་འདུག་ཅྦྲེས་

གསུང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད་མ་གཏོགས། གོ་བ་དྦྲེའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་མིས་ཀང་བྦྲེད་སོད་བཏང་ནས། འདིར་ལྟོས་དང་། དྦྲེ་བཀག་
རྒྱུའི ་གོས་ཆོད་དྦྲེ་ ཕིན་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་པ་དྦྲེ་བྦྲེད་སོད ་ལོག་པ་མི་འགོ་བའི་ཆྦྲེད་དུ། འདིར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་ནས་འགོ་སྟངས་བཞིན་སྐུ་བཞྦྲེངས་གནང་སྟྦྲེ་བྦྲེད་སོད་ལོག་པ་མ་འགོ་རྒྱུའི་དགོངས་པ་བཞྦྲེད་དགོས་ཀི་འདུག དྦྲེ་ག་
རང་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དྦྲེ་དང་མམ་དུ་འདི་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྦྲེན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་ འཕིན་དང་འབྦྲེལ་
བའི་ཐོག་ནས་སིད་འཛིན་ Obama མཇལ་རྒྱུ་དྦྲེས་རྒྱ་ནག་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ཡི་རྦྲེད་དང་མ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་གཙོ་བོ་ གོང་དུ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ད་ག་རང་རྦྲེད། དྦྲེའི་ཐོག་ལ་འཐོལ་པ་གཅིག་སོན་པ་ཡིན་ན། སི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆྦྲེན་པོ་མཆོག་གི་ག་དུས་ཡིན་ཡང་ཚོགས་ཆྦྲེན་ཁག་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་སིའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་

མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་ཆྦྲེན་ཁག་ནང་ལ་བཀའ་གནང་རྒྱུ་འདི་ང་ཚོ་ལ་ལག་པ་གིས་ཡོད་པ་དང། ལག་པ་གཅིག་
དྦྲེ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕར་བརང་ཡོད ་པ་རེད ། གཞན་འདི་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ལ་བརང་ཡོད། ལག་པ་འདི་རྒྱ་ནག་གི་ག་དུས་

བདག་པོ་བརྒྱབས་པ་དང་ཡ་ལན་བས་པའི་དུས་སུ་ལག་པ་གཞན་དྦྲེ་ཚུར་བསྐུམ་རྒྱུ་རྦྲེད། འདིའི་ིན་མོ་ནས་ཁྦྲེད་རང་ཚོར་
Bye Bye ལབ་ཀི་རྦྲེད་ཅྦྲེས་༸སྐུ་མདུན་གིས་བཀའ་འདི་གནང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། བས་ཙང་འདི་དང་གནད་དོན་འབྦྲེལ་བའི་

ཐོག་ནས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྦྲེན་པོ་མཆོག་བོད་མི་གཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་མཛད་འགན་བཞྦྲེས་ནས་

རྒྱལ་སིའི་ཆྦྲེས་མཐོའ ་ི མི་ས་མཇལ་འཕད་གནང་རྒྱུ་དྦྲེ་དག་མ་གནང་བ་ཡིན་ན། དོ་ཕོག་ཤིག་འགོ་ས་རྦྲེད་བསམ ས་ནས་མ་
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གནང་བ་འད་པོ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་བོད་དོན་འདི་མུ་མཐུད་ནས་གནས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ལས་ཁད་པར་ཤུགས་ཆྦྲེན་པོ་
ཞིག་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་སོང་ཙང། རྒྱ་ནག་གི་ཡ་ལན་ཚད་ལྡན་བྦྲེད་པའི་ིན་མོ་དྦྲེར་དགོངས་པ་བཞྦྲེས་རྒྱུ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡོང་
གི་རྦྲེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་མཁྲྦྲེགས་བཟུང་བྦྲེད་པའི་སྐབས་དྦྲེར་ང་ཚོས་ཞུ་གཏུགས་ཀི་ལས་འགུལ་དྦྲེ་༸གོང་ས་མཆོག་

ཡིན་ནའང་རྦྲེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། སི་འཐུས་ངོས་ནས་
ཡིན་ནའང་རྦྲེད། སྐབས་འཕལ་སྐབས་འཕལ་རྒྱ་ནག་གི་ད་ལྟའི་མཁྲྦྲེགས་བཟུང་གི་སིད་བྱུས་འོག་ནས་འགོག་ཐབས་བ་རྒྱུ་

དང། དགག་ལན་རྒྱབ་རྒྱུ་དང། རྒྱུད་བསྐུལ་བ་རྒྱུའི་རིགས་མང་པོ་ག་ཚོད་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་ནའང། ང་ཚོས་དྦྲེ་དག་མཚམས་
འཇོག་ཤྦྲེས་དཔོག་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། ལས་ཀ་དྦྲེ་དག་བོད་རྒྱ་འབྦྲེལ་མོལ་ཡོང་རྒྱུའི་ཆྦྲེད་དུ་དམིགས་ནས་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་

པ་དང། ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་རླབས་ཆྦྲེན་གི་དགོངས་གཞི་དྦྲེ་ཚོ་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུ་དང་། དཔྦྲེར་ན་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་རྒྱ་ནག་དྦྲེ་རྒྱལ་སིའི་ཚོང་འབྦྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ WTO ནང་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ཀི་སྐབས་ལ་ཡིན་ནའང་༸གོང་ས་

མཆོག་གི་དྦྲེའི་ནང་ཚུད་དགོས་ཀི་རྦྲེད་ཅྦྲེས་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆྦྲེན་པོ་གནང་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་ ༢༠༠༨ ལོར་རྒྱ་ནག་
གི་ Olympic གོ་སིག་ཞུས་པའི་སྐབས་ལའང་རྒྱ་ནག་ལ་གོ་སྐབས་སོད་དགོས་པ་དང་། རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ནང་ཚུད་
དགོས་པ་དང། འགན་ཡོད་པའི་སི་ཚོགས་ཤིག་ཆགས་དགོས་ཀི་རྦྲེད་ཅྦྲེས་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་བཀའ་སོབ་གནང་གི་ཡོད་པ་

དང། འདིའི་འགོས་གཅིག་པ་གཅིག་རང་གི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུ་ཁྲིད་ཚོར་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་སྐབས་ལའང་བོད་
རྒྱ་གིས་ཕན་རང་གི་དགོངས་པ་བཞྦྲེས་ ཏེ ་གནང་གི་ཡོད་པ་འདི་ རྒྱ་ཁབ་ཆེ་རུ་ གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གི་

གསུངས་པ་ནང་བཞིན་འགོ་ཡི་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་རང་གི་འོག་ནས་མ་གཏོགས། རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུ་དང་ང་
ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་འདི་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སོང་རྒྱུ་མིན་པ་འདི་གཞི་རར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་རྦྲེད། དྦྲེ་དང་འབྦྲེལ་ནས་གོང་
དུ་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་ཕོགས་ཀི་བཀའ་སོབ་དང་ཚང་མ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་གཟིགས་ན། དྦྲེ་འགལ་ཟ་འགོ་རྒྱུའི་གཞི་ར་ནམ་

ཡང་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ལྟ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདི་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འདི་མ་ཕིན་པའི་དབང་གི ས་
འགྦྲེལ་ལོག་དྦྲེ་འད་ཡོང་སིད་དང་མ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་བྱུང་བའི་རྦྲེན་གིས་ཚོགས་གཙོས་ཞུ་

རྒྱུར། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་སུ་དགག་བ་གནང་མཁན་གི་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཕལ་མོ་ཆྦྲེ་ཞིག་གི་ར་བའི་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་ལ་
ཚིག་གི་འགོ་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་མཐུན་དང་མ་མཐུན་གི་གནས་བབ་ཅིག་གི་འོག་ནས་གོས་ཚོགས་སུ་ཡར་ཚུད་ནས་རང་

འཇགས་གདམ་ཀ་སྐབས་ལ་མར་ཟགས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ ཤིག་ཆགས་པ་རྦྲེད་མ་གཏོགས། ནང་དོན་ང་ཚོ་བོད་ནང་ལ་
བོད་མི་ཚོས་སོག་ཤོར་གི་ཡོད་པ་ལ་གོས་ཚོགས་ཀི་བོ་འཚབ་མྦྲེད་པ་ར་བ་ ིད་ནས་མ་རྦྲེད། གོས་ཚོགས་ཀི་བོ་འཚབ་
ཡོད་བཞིན་པ་རྦྲེད། བོད་མི་ཚོའི་སོག་ར་ཆྦྲེན་པོ་ཡིན་པ་དྦྲེ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀི་ངོས་ལྦྲེན་ཡོད་བཞིན་པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་གསལ་

པོ་བས་ནས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོའ ་ི ངོས་ནས་ཞུས་ན། དྦྲེར་འགྦྲེལ་ལོག་མི་ཡོང་བའི་ཁད་པར་གཅིག་དང། དོན་དག་ག་རྦྲེ་
ཡོད་པ་འདི་ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པའི་ནང་ལ་གང་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་གི ས་འགྦྲེལ་བཤད་གནང་དགོས་པ་གནད་འགག་
ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དྦྲེ་ནས་དཔལ་འབོར་གི་ལས་དོན་ལ་ཕྦྲེབས་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ཨང་ ༩ པ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་

བཀའ་བོན་མཆོག་གི་དབུས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་འགོད་འབུལ་གི་གསུང་
བཤད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིག་
ཆ་ཨང་ ༡༥ པ།

༄༅། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༌༡༥

༄༅། །མཆོག་ཏུ་བཀུར་བར་འོས་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ རབ་གནས་ཤིང་ར་ལོའ ་ི གནམ་ལོ་གསར་དུ་བཞད་པར་བཀའ་ཤག་གིས་ཚང་མར་འཚམས་འདི་དང་

བཀྲིས་བདྦྲེ་ལྦྲེགས་ཞུ་བ་དང་སགས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༡༥ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་དང་
འབྦྲེལ་བའི་གཏམ་བཤད་གོས་ཚོགས་སུ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པར་མས་ྦྲེས་ཚབས་ཆྦྲེའི་དུས་སྐབས་འདིར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་

ཆྦྲེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་རྦྲེ་བཀྲིན་ལ་བརྦྲེན་ནས་རང་རྦྲེའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག མི་རིགས་ཀི་ངོ་
བོ་མི་མས་རྒྱུན་འཛིན་དང༌།

བོད་མིའི་བདྦྲེན་དོན་ གི ་འཐབ་རོད་དོན་སོན་མ་བྱུང་བར་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་

གསོན་གནས་ཡོང་ཆྦྲེད་བཙན་བོལ་དུ་འབོར་མ་ཐག་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་སར་གསོ་དང༌། རིམ་པས་ངོ་བོ་དང་ཆ་ལག་
ཡོངས་སུ་ཚང་བའི་མང་གཙོའི་སིག་འཛུགས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་གནང་མཛད་ཅིང༌། བཀའ་ཤག་གིས་གཙོས་ལས་ཀི་སྦྲེ་མོ་བ་

རིམ་པས་བོད་མིའི་བདྦྲེན་དོན་དང་མང་ཚོགས་ཀི་བདྦྲེ་དོན་ཆྦྲེད་སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི དགོས་མཁོར་གཞིགས་པའི་འགོ་གོན་
དགོས་དངུལ་གོ་སིག་དང༌། དྦྲེ་བཞིན་སིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ཕུགས་བརན་ཡོང་ཐབས་ལ་དམིགས་པའི་
ལས་དོན་སྦྲེལ་མུས་མ་ཟད། མང་གཙོའི་ལམ་སོལ་དང་ཁྲིམས་སིག་དགོངས་དོན་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལོ་རྦྲེའི་གཏོང་
ཡོང་གི་སྔོན་རིས་དང༌། ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པའི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ། དྦྲེ་བཞིན་སིག་འཛུགས་ཀི་སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི
གལ་ཆྦྲེའི་ལས་འཆར་བཅས་ཀི་ཞིབ་གནས་གོས་ཚོགས་སུ་འཆར་འབུལ་སྙན་སོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན།

ད་རྦྲེས་ཀི་སྔོན་རིས་འདི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་སྔོན་རིས་གསུམ་པ་དྦྲེ་ཆགས་ཡོད་ཅིང༌།

སིག་

འཛུགས་ཀི་ད་ལྟའི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་དང༌། ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི རྒྱུན་ལྡན་ཞུ་སོའ ་ི ཐོག་དངོས་ཡོད་ཀི་དགོས་མཁོ་

དང་འཚམས་པའི་ལས་འཆར་གསར་པ་གང་ཙམ་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པའི་འགོ་གོན་འགོ་འཆར་ལ་གཞིགས་པའི་དགོས་
དངུལ་ཡང་གང་འཚམས་བཀའ་ཤག་ནས་ཐབས་ཤྦྲེས་ཞུ་དགོས་ཁོངས་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མི་མང་སི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༥ པར་

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་ལམ་སྟོན་ཕྦྲེབས་པ་ལྟར་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༣༡
ིན་གི་སི་ཡོངས་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ཇི་ཆགས་སྐོར་སྔོན་རིས་འདིའི་གཏམ་བཤད་དུ་འགོད་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པའང་
སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

༡་༠ མ་དངུལ་གནས་བབ།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ ིན་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༨༠༡་༤༤ ཡོད་པའི་ཐོག་རིས་ལོ་
༢༠༡༣་་༡༤ ལོར་སོར་ས་ཡ་ ༢༩་༢༣ བྱུང་བ་ཁ་སོན་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ ིན་ཁོན་མ་དངུལ་སོར་ས་
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ཡ་ ༨༣༠་༦༧ ཆགས་ཡོད་པའི་ཞིབ་གནས་གཤམ་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན། འདི་ཁོངས་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི ཟུར་བཀོལ་
གི་མ་དངུལ་ཡོད་པ་རྣམས་ཚུད་མྦྲེད།
༡་༡

གཏན་འཇགས་མ་དངུལ།

གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསོག་འཇོག་གི་ལས་དོན་འགོ་མུས་ལྟར། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ བར་མ་དངུལ་
གསོག་འཇོག་སོར་ས་ཡ་ ༢༠༠་༣༧ ཡོད་པའི་ཐོག་མ་དངུལ་གསར་དུ་བྱུང་བ་སོར་ས་ཡ་ ༦་༡༣ བསོམས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤
ཟ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ ིན་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༠༦་༥༠ ཆགས་ཡོད། དྦྲེ་བཞིན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་གཏན་འཇགས་མ་
དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༠་༠༠ དང༌། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་སོར་ས་ཡ་ ༥༥་༠༠ འཕོད་བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་སུ་སོར་ས་ཡ་

༡༧་༥༩ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་སོར་ས་ཡ་ ༥༧་༣༠ ཤྦྲེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་སོར་ས་ཡ་ ༡༤༡་༠༣ ཡོད་པ་
བཅས་བསོམས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀྱྀ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཁོན་བསོམས་སོར་ས་ཡ་ ༤༨༧་༤༢ ཡོད་པ་ྦྲེན་
མྦྲེད་སྦྲེད་བཅོལ་ཐོག་བཞག་ཡོད།
༡་༢

སྔོན་རིས་མ་དངུལ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ིན་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༣༢༠་༡༥ བས་ཡོད་པའི་ཐོག་རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་༡༣
ལོའ ་ི སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་ལྦྲེན་ཚོད་དཔག་ལྟར་ཁ་འཐབ་ཀིས་ལྷག་སོར་ས་ཡ་ ༢༣་༡༠ བས་པ་ཁ་སོན་གིས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༣ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ིན་ཁོན་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༣༤༣་༢༥ བྦྲེད་ཀི་ཡོད།
༡་༣

ཟུར་བཀོལ་དངུལ་ལྷག གོང་གསལ་མ་དངུལ་ཁག་གི་ཐོག་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི ཟུར་བཀོལ་རིས་ཁོངས་སུ་

༢༠༡༣ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ིན་སིར་བཏང་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༨༤༤་༩༥ དང༌། ལས་འཆར་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་

༡༠༧༩་༣༣ བཅས་བསོམས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༩༢༤་༢༨ བས་ཡོད། རིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་༡༤ ལོའ ་ི ཟུར་བཀོལ་ལྷག་
འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༡༨༩༩་༨༣ ཡིན་པ་དང༌། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༡༥ ལོའ ་ི ལྷག་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༡༨༧༡་༩༦ བྦྲེད་ཀི་ཡོད།
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཡོངས་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་མི་དམན་ཙམ་ཡོད་ཀང༌།

འཕོད་བསྟྦྲེན་ལས་

ཁུངས་དང༌། ནང་སིད་ལས་ཁུངས། ཤྦྲེས་རིག་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀི་མ་དངུལ་དྦྲེ་སྔ་ལྟར་མྦྲེད་པའི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་མུར་

ཆགས་ཡོང་འདུག་པ་ཕོགས་གོན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྒྱུན་གོན་ལོ་རྦྲེ་བཞིན་འཕར་མུས་ལ་གཞིགས་པའི་སིར་བཏང་ཡོང་

དམིགས་འདང་ངྦྲེས་མྦྲེད་པས་ལོ་རྦྲེའི་གཏོང་ཡོང་ཁ་མ་འདུམ་པའི་དབང་གིས་ཆགས་པ་དང༌། དྦྲེ་བཞིན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ལས་ཁུངས་ཁག་ཅིག་གི་གནས་སྟངས་ཀང་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཡོང་འདུག་པའི་གནས་བབ་བཟང་དུ་འགོ་ཐབས་སུ་
བསམ་ཞིབ་འབད་བརོན་ཞུ་མུས་ཡིན།
༢་༠
ཀ

རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་༌༡༣ ལོའ ་ི བྱུང་སོང་གནས་སྟངས།

རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་༌༡༣ ལཽའི་བསར་བཅོས་སྔོན་རིས་སུ་འགོ་གོན་ཚོད་དཔག་སོར་ས་ཡ་ ༡༡༨༩་༧༨ གཏན་
འབྦྲེབས་བྱུང་ཡོད་པ་དང༌། སྔོན་རིས་མ་དངུལ་དུ་ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༢༩༡་༦༨ དང༌། འགོ་འཆར་སོར་ས་ཡ་

༣༡༣་༠༤ གཏན་འབྦྲེབས་བྱུང་བར་དངོས་བྱུང་སོར་ས་ཡ་ ༢༧༤་༦༡ དང༌། དངོས་སོང་སོར་ས་ཡ་ ༢༥༡་༥༡
བས་ཡོད་པས་ཡོང་འབབ་དང་འགོ་གོན་ཁ་མ་འདུམས་པ་བྱུང་མྦྲེད།
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ཁ

ཟུར་བཀོལ་ཁོངས་དམིགས་བཀར་ལས་འཆར་དང་གཞན་འགོ་གོན་ཆྦྲེད་ཚོད་དཔག་འགོ་འཆར་སོར་ས་ཡ་
༨༧༦་༧༤ དང༌། ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༩༠༤་༥༦ གཏན་འབྦྲེབས་བྱུང་ཡོད་པར་དངོས་བྱུང་སོར་ས་ཡ་ ༨༢༡་

༣་༠
ཀ

༡༧ དང༌། དངོས་སོང་སོར་ས་ཡ་ ༧༧༨་༧༥ བས་ཡོད།
རིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌་་༡༤ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་གནས་སྟངས།

ད་ལྟ་འགོ་བཞིན་པའི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་༌༡༤ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་སུ་ཚོད་དཔག་འགོ་གོན་སོར་ས་ཡ་ ༡༢༨༠་༦༡
གཏན་འབྦྲེབས་བྱུང་ཡོད་པའི་ཐོག་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་སོར་ས་ཡ་ ༣༣༡་༧༨ བཅས་བསོམས་མཐའ་མའི་
འགོ་གོན་བཀའ་འཁྲོལ་གཏན་འབྦྲེབས་སོར་ས་ཡ་ ༡༦༡༢་༣༩ བས་ཡོད། འདི་ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་རྒྱུན་

གོན་ཆྦྲེད་སོར་ས་ཡ་ ༢༣༤་༨༨ དང་ཕོགས་གོན་ཆྦྲེད་སོར་ས་ཡ་ ༢༥༩་༣༥ དམིགས་བསལ་དང་དམིགས་
བཀར་ལས་དོན་ཆྦྲེད་སོར་ས་ཡ་ ༡༡༡༨་༡༦ བཅས་གཏན་འབྦྲེབས་བྱུང་ཡོད་པ་ཞིབ་གནས་ཡིག་ཆ་ ཅ་དང་ཇ་
ལྟར་ཡིན།
ཁ

གོང་གསལ་འགོ་འཆར་ལ་ཕན་པའི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་དགོས་དངུལ་ཡོང་འཆར་སོར་ ༡༡༩༤་
༥༧ གཏན་འབྦྲེབས་ཐོག་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་སོར་ས་ཡ་ ༣༨༡་༥༢ ཞུས་སོན་བྱུང་བ་དང༌། དགོས་དངུལ་
འཕར་མ་ཐབས་ཤྦྲེས་བ་དགོས་བཅས་ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༡༥༨༧་༩༣ བྦྲེད་ཀི་ཡོད་པའི་ཁོངས་སྔོན་རིས་མ་
དངུལ་ལ་ཕན་པའི་ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༤༦༨་༥༡ དང༌། ཟུར་བཀོལ་ལ་ཕན་པའི་ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་

༡༡༡༩་༤༢ བྦྲེད་ཀི་ཡོད། སྔོན་རིས་གོས་ཚོགས་སྐབས་རྒྱུན་གོན་སར་ཆ་དང༌། དྦྲེ་རྦྲེས་དམིགས་བསལ་འགོ་
གོན་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་བྱུང་བ་བསོམས་སོར་ས་ཡ་
དངུལ་ཐབས་ཤྦྲེས་གནང་ཁོངས་ནང་ཁ་སོན་ཞུས་ཡོད།
༤་༠
༤་༡

༡༡་༨༤ བྦྲེད་ཀི་ཡོད་པ་བཀའ་ཤག་གིས་དགོས་

རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༌༡༥ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ།
འགོ་གོན་གཏོང་འཆར།

རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༌༡༥ ལོའ ་ི བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནས་འགོ་གོན་གཏོང་དགོས་སོར་ས་ཡ་
༡༨༩༡་༦༣ ཚོད་དཔག་ཞུས་ཡོད་པ་དང༌། བོད་ཀི་བསྟན་སིད་དང༌། བཙན་བོལ་བོད་མིའི་འཚོ་ཐབས། ཤྦྲེས་ཡོན། འཕོད་
བསྟྦྲེན། གཞན་ལས་གཞི་གལ་གནད་ཆྦྲེ་བ་སོ་སོར་འགོ་གོན་རྒྱབ་གྦྲེར་ཇི་ཞུས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།
ཀ

ཁ

ྋརྒྱལ་བའི་ྋསྐུ་ཕྱྭ་དང་བོད་བསྟན་སིད་ཆྦྲེད་ཞབས་རིམ་དང་མཆོད་འབུལ་གིས་གཙོས་བོད་ཀི་ར་ཆྦྲེའི་ཆོས་

དང་རིག་གཞུང་མི་མས་གཅྦྲེས་སྲུང་བ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆྦྲེ་བ་བཞིན་ལས་དོན་དྦྲེ་དག་གི་ཆྦྲེད་སོར་ས་ཡ་ ༣༩་
༢༤ རྒྱབ་གྦྲེར་ཞུས་ཡོད།

བོད་མི་ཡོངས་ཀི་མགོན་སབས་བ་ན་མ་མཆིས་པ་སི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྦྲེང་བཅུ་
བཞི་པ་ཆྦྲེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་དང་བོད་མིར་གན་འཕང་གི་དུས་འདིར་གཞལ་དུ་མྦྲེད་པའི་ཐུགས་བརྦྲེའི་

བཀྲིན་བསངས་དང་སོང་མུས་གཞིས་བྦྲེས་བོད་མི་ཡོངས་ནས་སྙིང་བཅངས་ཀིས་སི་མཐུན་བསོད་ནམས་གོང་

འཕྦྲེལ་སད་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ འདི་ིད་ྋརྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྦྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྦྲེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དིན་རྦྲེས་དན་གི་
ལོར་སྲུང་བརི་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། དྦྲེ་བཞིན་སི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆྦྲེན་པོ་མཆོག་ལ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་
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ཆྦྲེས་སྙན་གགས་ཅན་གི་ནོ་སྦྦྲེལ་ཞི་བདྦྲེའི་གཟྦྲེངས་རགས་འབུལ་བཞྦྲེས་མཛད་དྦྲེ་ལོ་ངོ་
ག

ང

༢༥ འཁོར་བའི་དུས་

དན་སྲུང་བརི་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་ཆྦྲེད་སོར་ས་ཡ་ ༡་༠༠

བོད་དོན་བདྦྲེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་འབྦྲེལ་བའི་ཆབ་སིད་དིལ་བསགས་དང་རྒྱལ་སིའི་འབྦྲེལ་ལམ་གོང་

མཐོར་འགོ་ཐབས། བོད་ནང་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་འབྱུང་ཐབས། དྦྲེ་བཞིན་དབུ་མའི་
ལམ་གི་ཐབས་ལམ་སྐོར་ངོ་སོད་གནད་སྨིན་བ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་ལས་དོན་ཆྦྲེད་འགོ་གོན་སོར་ས་ཡ་ ༣༦༡་༨༧

བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་གལ་ཆྦྲེ་བ་ཞིག་ནི་མང་ཚོགས་ཀི་བདྦྲེ་དོན་ལ་ལྟ་སོང་བ་རྒྱུ་དྦྲེ་
ཡིན་པ་བཞིན་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་འཚོ་རྦྲེན་ཡར་རྒྱས་དང༌། དགོས་ངྦྲེས་ཀི་མཐུན་རྦྲེན་འཛུགས་སྐྲུན། དྦྲེ་བཞིན་
བོད་མིའི་སོད་སར་ཁག་གི་འཛིན་སོང་ལས་དོན་བཅས་ཀི་ཆྦྲེད་སོར་ས་ཡ་ ༡༩༢་༥༣

ཅ

བོད་ཀི་བདྦྲེན་དོན་འཐབ་རོད་དང་བོད་མིའི་ར་ཆྦྲེའི་རིག་གཞུང་གཅྦྲེས་ར། དྦྲེ་བཞིན་བོད་མིའི་ངོ་བོ་མི་མས་
རྒྱུན་འཛིན་ཆྦྲེད་བོད་ཕྲུག་ཚོའི་ཤྦྲེས་ཡོན་གནས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆྦྲེ་ཤོས་སུ་ངོས་འཛིན་

ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ན་ཤྦྲེས་ཡོན་གི་ལས་དོན་ཆྦྲེད་སོར་ས་ཡ་ ༧༡༨་༥༢ རྒྱབ་གྦྲེར་ཞུས་ཡོད། འདིའི་ནང་
བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཁོངས་ཡོད་པའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་འཛིན་སོང་དང་འབྦྲེལ་བའི་ཚོད་དཔག་འགོ་གོན་ཡང་
ཚུད་ཡོད།
ཆ

ཇ


བཙན་བོལ་བོད་མིའི་འཕོད་བསྟྦྲེན་ལྟ་སོང་གི་ལས་དོན་ཆྦྲེད་ཁོན་སོར་ས་ཡ་ ༨༩་༢༥ དང༌། དྦྲེ་ཁོངས་བོད་མིའི་
སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་དང་རྒྱང་བཅོས་ཀི་ལས་གཞི་གིས་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༤་༤༥ རྒྱབ་གྦྲེར་ཞུས་པ་ཡང་ཚུད་
ཡོད།

བུད་མྦྲེད་ཀི་ནུས་ཤུགས་སྦྲེལ་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་གཏན་འབྦྲེབས་ཡོད་པ་ལྟར་གི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་སྦྲེལ་རྒྱུའི་ཆྦྲེད་
སོར་འབུམ་ ༨་༦༠

བཙན་བོལ་བོད་མིའི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་རིམ་པས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་དགོས་པ་དྦྲེ་ཕུགས་སུ་ཆབ་སིད་

དང་མི་རིགས་གཅྦྲེས་སྲུང་གི་ལས་དོན་ལ་ྦྲེ་བར་མཁོ་བའི་ཆ་རྦྲེན་གལ་གནད་ཆྦྲེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པར་
སོང༌། ཤྦྲེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་དང་མམ་དུ་དཔལ་འབོར་གི་གནས་བབ་རིམ་པས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་རྒྱུར་ཚོང་
ལས་ལ་དོན་གྦྲེར་བྦྲེད་མཁན་མང་དུ་འགོ་ཐབས་སུ་མཐུན་འགྱུར་རམ་འདྦྲེགས་ཀི་ལས་དོན་འཆར་འགོད་འགོ་

མུས་མཇུག་སོང་ཆྦྲེད་སོར་ས་ཡ་ ༣་༩༦ དང༌། ཕོགས་མཚུངས་ལས་དོན་དྦྲེ་དག་ལ་མཁོ་བའི་བུན་གཏོང་གི་
མཐུན་རེན་འཛུགས་སྐྲུན་ཆྦྲེད་མས་ཞིབ་དང་འོག་གབས་ལས་དོན་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུར་སོར་ས་ཡ་ ༡་༣༠
ཏ

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་ཞུ་སོ་དུས་རབས་དང་འཚམ་པའི་ཁད་ལས་པའི་དགོས་མཁོ་ཆྦྲེ་རུ་

འགོ་བཞིན་པར་ཕན་པའི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང༌། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཁད་ལས་པ་གང་མང་
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་ཀིས་ཞབས་ཞུ་ཐུབ་པའི་མཐུན་རྦྲེན་སོར་སོད་ཆྦྲེད་སོར་ས་ཡ་

ཐ

༡་༨༣

བོད་ཀི་སིད་བྱུས་མས་ཞིབ་ཁང་ནས་བོད་དོན་དང་དྦྲེ་བཞིན་ཁོར་ཡུག་སྐོར་མས་ཞིབ་བྦྲེད་པོ་གསོ་སོང་ཆྦྲེད་
ཟབ་སོང་དང༌། མཁས་པའི་བགོ་གྦྲེང༌། ཚོགས་འདུ་བཅས་གོ་སིག་བ་རྒྱུར་སོར་ས་ཡ་ ༥་༦༤
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ད
ན

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ད་ཡོད་ལས་བྦྲེད་པའི་ལས་དོན་ལ་མཁོ་བའི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་དང༌། རྒྱལ་སི་དང་
བོད་དོན་ཆབ་སིད་ཀི་གོ་རོགས་ཡར་རྒྱས་ཀི་སོང་བརར་ལས་དོན་ཆྦྲེད་སོར་ས་ཡ་ ༣་༢༠

གཞིས་བཞུགས་སྤུན་ཟ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་རྒྱ་གར་དུ་སོབ་གྦྲེར་དང༌། གྦྲེན་འཕད། གནས་སྐོར་བཅས་ཀི་ཆྦྲེད་ལོ་
ལྟར་འབོར་བཞིན་པ་ཚོར་སྦྲེ་ལྦྲེན་ལྟ་སོང་ཆྦྲེད་སོར་ས་ཡ་ ༢༧་༧༥ དང༌། སོབ་ལོ་ཡོལ་བའི་ན་གཞོན་ཚོར་ཤྦྲེས་

རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གིང་དུ་ཤྦྲེས་ཡོན་གི་མཐུན་རྦྲེན་མུ་མཐུད་སོར་རྒྱུའི་ཆྦྲེད་སོར་ས་ཡ་ ༢༩་༥༡ ཆབ་སིད་
བཙོན་ཟུར་དང་ཆབ་སིད་འབྦྲེལ་ཆགས་ཚོར་གང་ཅིའི་རོགས་སོར་ཞུ་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆྦྲེ་བ་ལྟར་དགོས་དངུལ་

སོར་ས་ཡ་ ༦་༩༨ དྦྲེ་བཞིན་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་ པས་གཙོས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་ཁག་གཅིག་ལ་སོད་

ཁང་གི་མཐུན་རྦྲེན་གོ་སིག་གི་ལས་དོན་ཆྦྲེད་སོར་ས་ཡ་ ༡༥་༥༠ གཞོན་སྦྲེས་ཚོར་འཚོ་རྦྲེན་ཆྦྲེད་སྐད་ཡིག་དང་
ལག་ཤྦྲེས་སོང་བརར་ཆྦྲེད་སོར་ས་ཡ་ ༥་༤༩ བུ་ཕྲུག་ཚོའི་གཞི་རིམ་ཤྦྲེས་ཡོན་ཆྦྲེད་སོར་ས་ཡ ༣༤་༩༠ དང་ག་
བཙུན་ཚོར་འཚོ་སོན་དང་སོབ་ཡོན་མཐུན་འགྱུར་མུ་མཐུད་སོད་རྒྱུའི་ཆྦྲེད་སོར་ས་ཡ་ ༢༡་༤༧ བཅས་ཁོན་སོར་
པ

ས་ཡ་ ༡༤༡་༦༠ རྒྱབ་གྦྲེར་ཞུས་ཡོད།

བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཁྲོད་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་མ་ཐག་གི་གནས་སུ་ལྷུངས་པ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དང༌། དྦྲེ་
དག་ལ་ལྟ་སོང་གིས་རིམ་པས་མ་ཐག་གི་གནས་ནས་གོལ་ཐབས་བ་རྒྱུ་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་གལ་གནད་

ཆྦྲེ་བ་ཞིག་ཡིན་གཤིས། དྦྲེ་དག་ལ་ལྟ་སོང་བ་ཕོགས་ཀི་སིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་གཏན་འབྦྲེབས་དང༌། འགན་ཁུར་

བྦྲེད་པོ་དབུས་དང་ས་གནས་སོ་སོར་ཚོགས་ཆུང་རྦྲེ་ཡོད་མུས་ཡིན། མ་ཐག་དྦྲེ་དག་ལ་འཚོ་སོན་དང༌། སྨན་
བཅོས་ལྟ་སོང༌། རྒས་གསོ་ཁང་གི་མཐུན་རྦྲེན། དྦྲེ་བཞིན་བུ་ཕྲུག་ཚོའི་ཤྦྲེས་ཡོན་བཅས་ཀི་ཆྦྲེད་ཁོན་སོར་ས་ཡ་
༦༩་༥༤ རྒྱབ་གྦྲེར་ཞུས་ཡོད།
ཕ

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གོག་རྡུལ་བརྒྱུད་ལམ་གི་གལ་གནད་ིན་རྦྲེ་བཞིན་ཆྦྲེ་རུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར་དྦྲེ་

དང་འབྦྲེལ་བའི་གནས་དོན་ཁག་གང་བྱུང་ཕི་གར་མི་འགོ་བའི་ཐབས་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དྦྲེ་བས་གལ་གནད་
ཆྦྲེ་བ་དང༌། དྦྲེ་བཞིན་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཀམ་པུ་ཉར་ཡོ་ཆས་ཀི་མཐུན་རྦྲེན་ཚད་ལྡན་བསྐྲུན་རྒྱུ་བཅས་ལས་དོན་

༤་༢
ཀ

དྦྲེ་དག་གི་ཆྦྲེད་སོར་ས་ཡ་ ༣༦་༡༥ རྒྱབ་གྦྲེར་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་ཡིན།
ཚོད་དཔག་ཡོང་འཆར།

རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༌༡༥ ལོའ ་ི བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའི་ཡོང་འཆར་སོར་
ས་ཡ་ ༡༨༦༣་༧༦ ཚོད་དཔག་ཞུས་ཡོད་པ་ནས་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པར་སོར་ས་ཡ་ ༤༠༠་༥༧

དང༌། ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི ཟུར་བཀོལ་ལ་ཕན་པ་སོར་ས་ཡ་ ༡༤༦༣་༡༩ ཡོང་རྒྱུའི་ཚོད་དཔག་ཞུས་ཡོད་པའི་
ཞིབ་གནས་ཕོགས་བསོམས་སྔོན་རིས་བྱུང་སོང་རིས་ཤོག་ལྟར་ཡིན།
ཁ

འདི་ལོའ ་ི ཚོད་དཔག་ཡོང་འཆར་ཁོངས་བཀའ་ཤག་གིས་ཐབས་ཤྦྲེས་གནང་དགོས་སོར་ས་ཡ་ ༡༩༣་༣༡ བྦྲེད་

ག

སྔོན་རིས་ཡོང་འཆར་ཁོངས་ཡོང་དམིགས་གལ་ཆྦྲེ་བ་ཞིག་ནི་དང་བང ས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འདི་ཡིན་པ་

ཀི་ཡོད་པ་བཞིན་ཐབས་འཚོལ་ཐུབ་པའི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བཞིན། འབུལ་འབབ་ཇྦྲེ་བཟང་དུ་འགོ་ཐབས་སུ་མང་ཚོགས་དང་འགན་ཡོད་ཚང་མས་ཐུགས་ཁུར་ཆྦྲེ་བཞྦྲེས་

གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་ཞིང༌། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང༌། གཞན་ངྦྲེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ། ངྦྲེས་མྦྲེད་ཞལ་
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འདྦྲེབས་བཅས་ནས་ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༡༠༦་༦༣ ཚོད་དཔག་ཞུས་ཡོད་པ་སྔ་ལོ་ལས་ཡོང་འཆར་སོར་ས་
ང

༤་༣
ཀ

ཡ་ ༣་༠༠ མང་བ་བྦྲེད་ཀི་ཡོད།

འདི་ལོ་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའི་བབ་ཡོང་འཆར་ཉུང་བ་ཚོད་དཔག་ཞུས་ཡོད་པའི་བར་ཁད་ཇི་བྱུང་ཟུར་བཀོལ་མ་
དངུལ་ཡོད་པའི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཕན་པ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌།

དྦྲེའི་ཆྦྲེད་ལམ་སྟོན་ཞིག་རིང་མིན་གཏན་འབྦྲེབས་ཞུ་

འཆར་ཡིན།

ཕོགས་བསོམས་རྒྱབ་གྦྲེར།
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༌༡༥ ལོའ ་ི ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕོགས་བསོམས་ཚོད་
དཔག་འགོ་གོན་སོར་ས་ཡ་ ༡༨༩༡་༦༣ བྦྲེད་ཀི་ཡོད། དངུལ་འབོར་འདི་ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་རྒྱུན་གོན་

ཆྦྲེད་སོར་ས་ཡ་ ༣༤༡་༣༢ དང༌། ཕོགས་གོན་ཆྦྲེད་སོར་ས་ཡ་ ༣༣༥་༥༥ དམིགས་བསལ་དང་དམིགས་

བཀར་ལས་དོན་ཆྦྲེད་སོར་ས་ཡ་ ༡༢༡༤་༧༦ བཅས་རྒྱབ་གྦྲེར་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་ཡིག་ཆ་ ཆ་དང་ཇ་
ཁ

ལྟར་ཡིན།

རིས་ལོ་འདིའི་ཁོན་ཚོད་དཔག་འགོ་གོན་སྔ་ལོ་ལས་སོར་ས་ཡ་ ༢༧༩་༢༤ མང་བ་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་པའི་འཕར་འབབ་
བརྒྱ་ཆ་ ༡༧་༣༢ བྦྲེད་ཀི་ཡོད། གསོལ་ཕོགས་ཀིས་གཙོས་རྒྱུན་གོན་དང་ལས་འཆར་འགོ་གོན་གིས་ཀི་ཚོད་

དཔག་འགོ་གོན་སྔ་ལོ་ལས་འདི་ལོ་སོར་ས་ཡ་ ༡༨༢་༦༤ དང༌། སོར་ས་ཡ་ ༩༦་༦༠ སོ་སོར་མང་བ་བྦྲེད་ཀི་
ཡོད།
ག

གོང་གསལ་ཚོད་དཔག་འགོ་གོན་ནས་དགོས་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༤༩༡་༠༦ ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི ཟུར་བཀོལ་
རིས་ཁོངས་ནས་གཏོང་རྒྱུ་དང༌། སོར་ས་ཡ་ ༤༠༠་༥༧ སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་རྒྱུ་འཆར་འབུལ་ཞུས་
ཡོད་པ་བཅས་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་

ཁྲིམས་དོན་ཚན་ང་གིས་པ་དང༌། བཙན་བོལ་བོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང༌། ལོ་འཁོར་སྔོན་རིས།

དངུལ་རིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་གཏོང་ལྦྲེན་ཆོག་པའི་བཀའ་
༥་༠
༥་༡

འཁྲོལ་གཏན་འབྦྲེབས་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཡོངས་དཔལ་འབོར་གནས་བབ།
རྒྱབ་ལོངས་ངོ་སོད།

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཡོངས་མ་དངུལ་གནས་བབ་དང་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི མ་དངུལ་གནས་བབ་བཅས་
རིས་ལོ་སོ་སོའ ་ི སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་དང་རིས་ཤོག་ཁག་གི་ནང་གང་ཐུབ་གསལ་བཀོད་ཡོད་མུས་ཀང༌། བོད་
མི་མང་སི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༥ པར་སིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབོར་གནས་
སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དགོས་པའི་གཞུང་འབྦྲེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དང་བཟོ་བཅོས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་

བཅས་གོས་ཚོགས་སུ་ཕུལ་གནང་བྱུང་བ་སི་མོས་ཀིས་ཕིར་འཐྦྲེན་གནང་ཡོད་ནའང༌། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ལྟར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཡོངས་དཔལ་

འབོར་གནས་བབ་སྐོར་གོས་ཚོགས་སུ་སྙན་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན། རིས་མཚམས་ཐད་ལས་ཁུངས་ཁག་
གི་རིས་ཁྲར་རིས་ཞིབ་ཟིན་པའི་གནས་སྟངས་དང༌། ཡིག་ཆ་ཕོགས་སིག་གི་དུས་འགོར། ལྷག་པར་གོས་ཚོགས་
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ཀི་བསར་ཞིབ་དགོས་འདུན་གི་རིས་ལོ་མཐའ་མ་བཅས་ལ་ཆ་འཛིན་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ིན་
༥་༢

གི་གནས་བབ་ལ་ལྟ་ཞིབ་ཞུས་པ་ཡིན།

ཁོན་ཡོངས་ཀི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ།

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཐད་ཀའི་བཀོད་བྱུས་སྟངས་འཛིན་འོག་ཡོད་པའི་བོན་ཆྦྲེན་ལས་ཁུངས་ཁག་བདུན་
དང༌། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད། ནང་སིད་ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག

ཤྦྲེས་རིག་ཁབ་ཁོངས་སམ་བྷོ་ཉའི་སོབ་གྲྭ་ཁག འཕོད་བསྟྦྲེན་སྨན་ཁང་ཁག སྦྲེ་ལྦྲེན་ཁང་མ་ལག དྦྲེ་བཞིན་ཆྦྲེས་
མཐོའྱྀ་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དང་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང༌།

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འཐུས་མིའི་

ཚོགས་འདུ། ས་གནས་རང་དབང་བདྦྲེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ཁག དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་ལས་
བྦྲེད་འདྦྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང༌། རིས་ཞིབ་སི་ཁབ་ལས་ཁང་དང་ཡན་ལག་བཅས་ཁོན་ལས་ཁུངས་གངས་ ༡༩༠
ཡོད་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ིན་གི་ཁོན་ཡོངས་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་གཤམ་གསལ་ལྟར་བྦྲེད་
འདུག
རིས་འགོ

༢༠༡༡།༣།༣༡

༢༠༡༢།༣།༣༡

འཕར་ཆག

སོར་ས་ཡ།

སོར་ས་ཡ།

སོར་ས་ཡ།

སྔོན་རིས་མ་དངུལ།

༢༦༩་༠༧

༣༢༠་༡༥

༥༡་༠༨

སིར་བཏང་མ་དངུལ།

༩༠༠་༡༤

༨༦༡་༦༨

༣༨་༤༥

ལས་འཆར་མ་དངུལ།

༧༡༦་༣༦

༧༠༤་༦༠

༡༡་༧༦

དཔལ་འབོར་ ༡༧༨་༣༤

༡༩༤་༢༥

༡༥་༩༡

༢༠༨༠་༦༨

༡༦་༧༨

གཏན་འཇགས་མ་དངུལ།
ལས་ཁུངས་སུ་ཡོད་པ།
བསོམས།
༥་༣

༢༠༦༣་༩༡

ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་གི་གནས་བབ།

གོང་གསལ་ལས་ཁུངས་གངས་ ༡༩༠ ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་ལས་ཁུངས་ ༡༤༠ ལོ་རྦྲེའི་གཏོང་ཡོང་ཆ་ཚང་དང་ལས་

ཁུངས་གངས་ ༢༩ ཆ་ཤས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་དུ་གསལ་གི་ཡོད་པ་དང༌། དྦྲེ་ཁོངས་
ལས་ཁུངས་གངས་ ༡༠༠ དགོས་དངུལ་ཆ་ཚང་དང་ལས་ཁུངས་གངས་ ༤ དགོས་དངུལ་ཆ་ཤས་སིག་འཛུགས་ཀི་སྔོན་

རིས་མ་དངུལ་ནས་བཏང་དང་གཏོང་མུས་ཡིན་པ་དང༌། འཕོས་ལས་ཁུངས་མ་ལག ་ ༣༦ གི་དགོས་དངུལ་ཆ་ཚང་དང་
ལས་ཁུངས་གངས་ ༢༩ དགོས་དངུལ་ཆ་ཤས་དབུས་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི ཟུར་བཀོལ་ནས་བཏང་དང་གཏོང་མུས་ཡིན།
སྔོན་རིས་མ་དངུལ་དང་ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་སོ་སོའ ་ི གནས་བབ་གཤམ་གསལ་ལྟར་བྦྲེད་ཀི་འདུག
ཀ

སྔོན་རིས་མ་དངུལ་གི་གནས་བབ།
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ལོ་དུས།

༢༠༡༠་་༌༢༠༡༡

སྔོན་རིས་མ་དངུལ།

གཏན་འཇགས་

བསོམས།

འགོ་གོན།

ཡོང་འབབ།

སོར་ས་ཡ།

མ་དངུལ།

སོར་ས་ཡ།

སོར་ས་ཡ།

སོར་ས་ཡ།

སོར་ས་ཡ།

༢༦༩་༠༧

༡༧༨་༣༤

༤༤༧་༤༡

༢༢༦་༤༨

༢༨༡་༦༢

༢༠༡༡་་༌༢༠༡༢ ༣༢༠་༡༥

༡༩༤་༢༥

༥༡༤་༤༠

༢༠༣་༣༠

༢༥༤་༣༨

བར་ཁད།

༡༥་༩༡

༦༦་༩༩

༢༣་༡༨

༢༧་༢༤

བསོམས།

འགོ་གོན།

ཡོང་འབབ།

༼འཛིན་སོང༌།༽

༼སིར་བཏང།༽

ཁ

༥༡་༠༨

ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་གི་གནས་བབ།
ལོ་དུས།

སིར་བཏང་མ་

ལས་འཆར་མ་

སོར་ས་ཡ།

སོར་ས་ཡ།

དངུལ།

དངུལ།

སོར་ས་ཡ།

སོར་ས་ཡ།

སོར་ས་ཡ།

༢༠༡༠་་༢༠༡༡

༧༤༡་༢༩

༦༥༡་༠༤

༡༣༩༢་༣༣

༡༦༦་༦༡

༢༠༧་༢༣

༢༠༡༡་་༢༠༡༢

༧༡༤་༢༢

༦༤༡་༨༦

༡༣༥༦་༠༨

༢༥༥་༦༤

༢༠༣་༡༧

བར་ཁད།

༢༧་༠༧

༩་༡༨

༣༦་༢༥

༨༩་༠༣

༤་༠༦

༥་༤

ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་དུ་མ་ཚུད་པའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ།

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ཁོངས་མ་དངུལ་གནས་བབ་མ་གསལ་བའི་ལས་ཁུངས་ ༥༠ ཡོད་
པའི་ལོ་རྦྲེའི་སྔོན་རིས་དགོས་དངུལ་ཆ་ཚང་ངམ་ཆ་ཤས་ས་གནས་སོ་སོའ ་ི འཐུས་མི་ཚོགས་འདུ་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་གིས་

ཟུར་བཀོལ་ནས་གཏོང་མུས་ཀང༌། ཕུགས་ཀི་དགོས་དངུལ་གནས་བབ་ཇི་ཆགས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནས་འགན་ཁུར་
ཞུ་དགོས་ལ་སོང་དྦྲེའི་མ་དངུལ་གནས་བབ་ཀང་གཤམ་གསལ་ལྟར་བྦྲེད་འདུག
ལོ་དུས།

སིར་བཏང་མ་དངུལ།

ལས་འཆར་མ་དངུལ།

སོར་ས་ཡ།

སོར་ས་ཡ།

བསོམས།

སོར་ས་ཡ།

༢༠༡༡།༣།༣༡

༡༥༨་༨༤

༦༥་༣༢

༢༢༤་༡༦

༢༠༡༢།༣།༣༡

༡༤༧་༤༦

༦༢་༧༤

༢༡༠་༢༠

བར་ཁད།

༡༡་༣༨

༢་༥༨

༡༣་༩༦

༥་༥

ཁོན་ཡོངས་ཀི་གནས་སྟངས་འགྦྲེལ་བརོད།

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཁོན་ཡོངས་ཀི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ིན་གི་སིར་བཏང་དང་ལས་འཆར་མ་དངུལ་

གིས་བསོམས་སོར་ས་ཡ་ ༢༠༨༠་༦༧ བྦྲེད་ཀི་འདུག་པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ིན་གི་མ་དངུལ་ལས་སོར་ས་
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ཡ་ ༡༦་༧༨ མང་བ་བྦྲེད་འདུག ཕོགས་མཚུངས་སིག་འཛུགས་ཀི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ཁོངས་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་
གི་གནས་བབ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ིན་གི་གནས་བབ་ལས་སོར་ས་ཡ་ ༦༦་༩༩ མང་བ་བྦྲེད་འདུག་རུང༌།

ཟུར་བཀོལ་ནས་གཏོང་ལྦྲེན་བ་དགོས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་གི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་རིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་༌༡༡ ནས་སོར་ས་
ཡ་ ༣༦་༢༥ ཉུང་དུ་སོང་འདུག་པ་ ༼༥་༣ ཁ༽ ལྟར་ཡིན།

གོང་གསལ་ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་ཉུང་དུ་སོང་བའི་འབབ་ཆ་ཚང་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་འཕར་འབབ་ནས་འཐྦྲེན་པའི་དབང་དུ་
བཏང་ནའང་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་འཕར་འབབ་ད་དུང་སོར་ས་ཡ་ ༣༠་༧༤ བྦྲེད་འདུག་ན་ཁོན་ཡོངས་དཔལ་འབོར་གནས་

བབ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་མངོན་རུང༌། དྦྲེབ་སྦྲེལ་ཅན་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་གཅིག་ གི་མ་དངུལ་
ཉུང་དུ་སོང་བའི་གནས་སྟངས་ལ་དོ་སང་དང་སྔོན་འགོག་གི་བ་ཕོགས་ཤིག་ད་ལྟ་ནས་བྦྲེད་དགོས་པ་ལྟར་བསམ་ཞིབ་ཞུ་

མུས་ཡིན། ཞིབ་འཇུག་སྐབས་མ་དངུལ་ཉུང་དུ་སོང་བའི་རྒྱུ་རྦྲེན་གཙོ་བོ་སི་ཡོངས་ཆ་ནས་གཤམ་གསལ་ལྟར་བྦྲེད་འདུག
ཀ

ག་ཕོགས་ཀིས་གཙོས་འཛིན་སོང་འགོ་གོན་ལོ་རྦྲེ་བཞིན་འཕར་དང་འཕར་མུས་ལ་ཕན་པར་དངུལ་སྦྲེད་ལས་

གཞན་ངྦྲེས་གཏན་འཁྦྲེལ་བའི་སིར་བཏང་ཡོང་འབབ་འདི་ཡིན་མི་འདུག སིག་འཛུགས་ཀི་རྒྱུན་གོན་དང་ཁོན་སྔོན་
རིས་འགོ་གོན་འཕར་མུས་ཀི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ་ལྟར་བྦྲེད་འདུག
རིས་ལོ།

རྒྱུན་གོན།

སོར་ས་ཡ།

ཁོན་སྔོན་རིས་གཏན་འབྦྲེབས།
སོར་ས་ཡ།

༢༠༡༠་་༌༡༡

༤༠༢་༩༦

༡༡༧༠་༦༧

༢༠༡༡་་༌༡༢

༤༡༤་༠༦

༡༡༡༩་༣༡

༢༠༡༢་་༌༡༣

༤༡༡་༨༩

༡༡༨༩་༧༨

༢༠༡༣་་༌༡༤

༤༩༤་༢༣

༡༦༡༢་༣༩

ཕོགས་ཀི་འགོ་གོན་ལྟ་བུར་མཚོན་ནའང་རིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་༡༡ ལོར་སོར་ས་ཡ་ ༡༧༣་༦༣ ཡིན་པ་དང༌། རིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་
༡༢ ལོར་སོར་ས་ཡ་ ༡༨༥་༥༩ བས་འདུག་པ་ལོ་རྦྲེ་བཞིན་འཕར་མུས་ཀི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་འདུག
ཁ

ག

སིར་བཏང་ཞལ་འདྦྲེབས་བསྡུ་སོང་གི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་སྔ་ལས་ཞན་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པའི་ཁར་ལས་འཆར་གི་
རོགས་རམ་འཆར་རིས་སུ་འབྦྲེལ་ཆགས་འཛིན་སོང་འགོ་གོན་རིགས་དྦྲེ་ཙམ་ཞུ་ལམ་མྦྲེད་པ།

དྦྲེབ་སྦྲེལ་ཅན་གི་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི གནས་བབ་ཁྲིམས་སིག་ལྟར་མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞིག་གནས་ཐབས་ཆྦྲེད་
འགོ་གོན་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་དགོས་དོན་འཁོལ་ཇི་བཞིན་མ་བྱུང་བ། དྦྲེ་བཞིན་འབབ་ཁྲལ་

ཁྲིམས་སིག་དགོངས་དོན་ལོ་རྦྲེའི་ཡོང་འབབ་ནས་ཚད་གཞི་ངྦྲེས་ཅན་གི་འགོ་གོན་གཏོང་དགོས་ཆ་ནས་མ་དངུལ་
ང

གསོག་འཇོག་གི་གནས་བབ་ཞན་དུ་སོང་བ།

དབུས་དང་ས་གནས་ཀི་ལས་ཁུངས་མང་ཆྦྲེ་བའི་འཛིན་སོང་འགོ་གོན་ཙམ་མིན་པར་ལས་འཆར་དང་འཛིན་ཆས།
འཕྲུལ་ཆས་བཅས་མཁོ་སྒྲུབ་བ་དགོས་མང་དུ་ཕིན་པའི་དགོས་དངུལ་ཤུགས་ཆྦྲེ་བ་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་ལམ་

ལས་ཕི་ནས་ཐབས་འཚོལ་གི་གནས་སྟངས་ཇྦྲེ་དམན་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་སོ་སོར་ཞིབ་འཇུག་གིས་གནས་སྟངས་
ལྦྲེགས་ལམ་དུ་འགོ་རྒྱུར་བསམ་ཞིབ་བས་དང་བྦྲེད་མུས་ཡིན།
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༦་༠ མཇུག་བསོམས།
ཀ

སིག་འཛུགས་ཀི་འགོ་གོན་ལོ་རྦྲེ་བཞིན་འཕར་མུས་དང༌། དྦྲེའི་དགོས་དངུལ་ཡོང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཕིའི་རོགས་རམ་
དང་མང་ཚོགས་ཀི་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལས་གཞན་ཡོང་དམིགས་ཕུགས་གཏན་འཁྦྲེལ་བ་མྦྲེད་སྟབས། བོད་དོན་
བདྦྲེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་མང་ཚོགས་ཀི་འཕལ་ཕུགས་བདྦྲེ་དོན་ལ་དགོས་ངྦྲེས་ཕན་ངྦྲེས་ཀི་ལས་དོན་

འཆར་སིག་གཙོ་བཟུང་བ་རྒྱུ་དང༌། དྦྲེ་ཡང་བཙན་བོལ་བའི་གནས་བབ་དང་མཚུངས་པའི་འགོ་གོན་གང་ཅིར་གོན་
ཆུང་བསི་ཚགས་བ་རྒྱུའི་གལ་གནད་ཆྦྲེ་བ་ཞུ་མ་དགོས་པ་ལྟར་ཚང་མས་དགོངས་བཞྦྲེས་མུ་མཐུད་ཡོང་བའི་ནན་
ཁ

བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བོད་མིའི་བ་ན་མྦྲེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆྦྲེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་
ཅིང༌། ཐུགས་ཀི་བཞྦྲེད་དགོངས་མཐའ་དག་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པ་དང༌། བོད་ནང་བཙན་གནོན་ཛ་དག་གི་གནས་

སྟངས་མྱུར་དུ་ཞི་ཞིང༌། བོད་མིའི་བདྦྲེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བའི་སྨོན་འདུན་བཅས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
བཀའ་ཤག་གིས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤་་༌༡༥ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་དུ། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤
ཕི་ཟ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ལ་ཕུལ། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དྦྲེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བཅུ་པ། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་ཡིག་
ཆ་ཨང་ ༡༦ པ་ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་། སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
གཙོ་སི་འཐུས་དགྦྲེ་བཤྦྲེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགྦྲེ་བཤྦྲེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།
༄༅། །བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རིས་ལོ་༢༠༡༤་་༌༢༠༡༥ ལོའ ་ི
བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ།

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༡ ཚེས་ ༨ དང་ཡང་
༢༠༡༤ ཟ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ སོ་སོར་འཁོད་པའི་བཀོད་ཁབ་ཕྦྲེབས་དགོངས་སུ་རིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌་་༢༠༡༥ ལོའ ་ི བོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་ཀི་ལོ་འཁོར་སྔོན་རིས་ཐོག་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་མི་འགོར།
༡༽

སི་འཐུས་དགྦྲེ་བཤྦྲེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན།

༢༽

སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས།

༣༽

སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ།
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༤༽

སི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ།

༥༽

སི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྦྲེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་བཅས་ལ་དམིགས་འཛུགས་གནང་དོན་ལྟར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༢ ཚེས་

༡༩ སྔ་དོ་གོང་གསལ་ཚོགས་མི་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཚོགས་གཙོར་སི་འཐུས་དགྦྲེ་བཤྦྲེས་སྨོན་ལམ་མཐར་
ཕིན་དང༌། ཚོགས་དྲུང་དུ་སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་གིས་སི་མོས་བྱུང༌།

དང་པོ། ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོའ ་ི ལམ་སྟོན་དང༌། ཞིབ་འཇུག་ཇི་ཞུས།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ སྔ་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༠༠ ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོའ ་ི མདུན་ཆྦྲེད་བཅར་གིས་

ལམ་སྟོན་ཞུས་སྐབས། ༡༽ རིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ནང་བསར་བཅོས་སྔོན་རིས་མྦྲེད་པ་གནང་བ་དྦྲེས་དམིགས་བསལ་
དཀའ་ངལ་གང་འད་འཕད་ཡོད་མྦྲེད་སྐོར་དང་། ༢༽ རིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་ལས་རིས་ལོ་འདིའི་ནང་བརྒྱ་
ཆ་ ༤༧༌༧༡ འཕར་འདུག་པའི་སྐོར་གི་གནས་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དགོས་གལ། ༣༽ སཾ་བྷོ་ཉ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའི་
ཁོངས་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགོས་དངུལ་རྣམས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་འདུག་པས་འགོ་གོན་དྦྲེ་

རྣམས་གཏོང་ཕོགས་དང་འབྦྲེལ་བའི་གན་རྒྱའམ། གཞན་གཏན་འབྦྲེབས་ཡིག་ཆ་ཁ་གསལ་གང་འད་ཡོད་མྦྲེད་རད་གཅོད་
དགོས་སྐོར་བཅས་ལམ་སྟོན་ཕྦྲེབས་པ་ལྟར་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་འབས།
༡༽

རིས་ལོ་

༢༠༡༣༌༌༌༡༤

ལོའ ་ི ནང་བསར་བཅོས་སྔོན་རིས་མྦྲེད་པ་གནང་བ་དྦྲེས་སྦྦྲེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་ས་

གནས་རང་བདྦྲེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོད་སོར་ ༤༤,༡༦༠ འདི་ལོའ ་ི དམིགས་བསལ་ཁོངས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་

དགོས་བྱུང་བ་དང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་ཀི་འཕར་
འབབ་སྔོན་འཆར་ལས་བརྒལ་བར་བརྦྲེན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི ད་ལོའ ་ི དམིགས་བསལ་ནས་འཕར་འབབ་ཕན་བུ་
༢༽

རྦྲེ་ཞུ་དགོས་བྱུང་འདུག་པ་བཅས་ལས་གཞན་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་གང་ཡང་མ་མཐོང་།

རིས་ལོ་འདིའི་ནང་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཁབ་ཁོངས་གཏན་ིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་འགོ་གོན་ཆྦྲེད་སོར་ས་ཡ་

༣༦༣༌༣༠ སཾ་བྷོ་ཉ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའི་ཁོངས་གསར་དུ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་འདུག་པ་དྦྲེས་རིས་ལོ་སྔོན་མའི་
བཀའ་འཁྲོལ་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༢༨༌༣༧ ཟིན་གི་འདུག་པ་དང་། གཞན་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གི་འཛའ་ཐང་
སྔ་ལོ་ལས་འཕར་བར་བརྦྲེན་མཐའ་བསོམས་ཧིན་སོར་ལ་འཕར་ཆ་གང་འཚམས་བྱུང་འདུག

ད་དུང་གསོལ་

ཕོགས་ཁག་ལའང་འཕར་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་ལས་གཞན་པའི་དམིགས་བསལ་འཕར་ཆ་ཤུགས་ཆྦྲེ་བྱུང་བ་མ་
མངོན།
༣༽

དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་འགོ་གོན་ཞུས་པ་ཁག་ནི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་མིའི་ནུས་

ཤུགས་གོང་འཕྦྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཐོག་མར་སོར་ས་ཡ་ ༤༣༠༌༠༠ གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞྦྲེས་གནང་བ་གཞིར་
བཟུང་གིས་འཆར་རིས་སྐོར་བ་ཞིག་དང་།

ད་ལྟའི་ཆར་སྔོན་འགོའ ་ི སོབ་གྲྭ་ཁག་འགའ་རིས་བངས་པ་ལས་རིས་

སོད་རིས་ལྦྲེན་དང་འགོ་གོན་གཏོང་ཕོགས་སོགས་དང་འབྦྲེལ་བའི་གན་རྒྱ་བཞག་ཟིན་ཡོད་མི་འདུག་པ་དང་།
གཞན་གིས་མོས་གཏན་འབྦྲེབས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཁ་གསལ་གང་ཡང་བཞག་ཟིན་ཡོད་མི་འདུག
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གིས་པ། བཀའ་ཤག་གིས་རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༌༢༠༡༥ ལོར་འགོ་གོན་རྒྱབ་གྦྲེར་གནང་ཕོགས།
ཀ༽

༡།

འགོ་གོན་རྒྱབ་གྦྲེར།

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རིས་ལོ་

༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོའ ་ི རྒྱུན་གོན་དང་།

དམིགས་བསལ། ཟུར་བཀོལ་དམིགས་བཀར་ལས་འཆར་བཅས་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་ཕོགས་བསོམས་འགོ་གོན་

རྒྱབ་གྦྲེར་སོར་ས་ཡ་ ༡༨༩༡༌༦༣ གནང་བར་རིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་གཏན་
འབྦྲེབས་སོར་ས་ཡ་ ༡༢༨༠༌༦༠ བས་པ་ལས་སོར་ས་ཡ་ ༦༡༡༌༠༣ མང་བ་བས་འདུག་པ་དྦྲེས་བརྒྱ་ཆ་
ཁ༽
ག༽

༤༧༌༧༡ ཟིན་གི་འདུག

གོང་གསལ་འགོ་གོན་ཁོངས་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༡༤༩༡༌༠༦ ཟུར་བཀོལ་ནས་གཏོང་དམིགས་ཡོད་པ་ཕུད་འཕོས་
སོར་ས་ཡ་ ༤༠༠༌༥༧ སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་རྒྱུར་འཆར་འབུལ་ཞུས་འདུག

ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་མྦྲེད་པའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ ༥ དང་སྦྦྲེང་ལོར་ལྷོ་སི་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀི་
འགོ་གོན་བསོམས་སོར་ས་ཡ་ ༣༦༌༡༣ དང་། འཕོད་བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་

དང་། སྨན་ཁང་ཁག་གིས་ཀི་འགོ་གོན་སོར་ས་ཡ་ ༡༢༌༠༦ བཅས་སོ་སོར་གནང་འདུག་པ་དྦྲེ་དག་ཕོགས་
བསོམས་མ་དངུལ་ཁོངས་ཚུད་མི་འདུག
༢།

རྒྱབ་གྦྲེར་གནང་ཕོགས།

ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི རིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གྦྲེར་གནང་ཕོགས་
གཤམ་གསལ་ལྟར་རྦྲེད་འདུག
ཀ༽

ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི རྒྱུན་གོན་དགོས་དངུལ་འཕར་ཆག་ལ་གཞིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་ལས་དྦྲེ་མིན་རིས་ལོ་
༢༠༡༢༌༌༌༡༣ ལོའ ་ི ངོ་སོང་དང་རིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་གཏན་འབྦྲེབས་བཅས་ལ་གང་ཐུབ་གཞི་
བཅོལ་གིས་དགོས་དངུལ་འདང་ངྦྲེས་རྒྱབ་གྦྲེར་ཞུས་ཡོད་ཅྦྲེས་དང་།

ཁ༽

དམིགས་བསལ་དང་ཟུར་བཀོལ་དུ་

གསལ་བའི་ལས་འཆར་དགོས་ངྦྲེས་ཁག་རྒྱབ་གྦྲེར་ཞུས་ཡོད་ཅྦྲེས་གསལ་འདུག

ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་སྔོན་རིས་དྦྲེ་སྔ་ལྟར་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ ་ི དངུལ་འབབ་ཐོག་འཆར་
འབུལ་གནང་འདུག་པ་དང་། ཕོགས་བསོམས་རྒྱབ་གྦྲེར་ཆྦྲེད་ཧིན་སོར་ལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟ་ ༡༢ ནས་ ༢༠༡༣
ཟ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ བར་གི་ཆ་སྙོམས་འཛའ་ཐང་དང་། ༢༠༡༣ ཟ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ ིན་གི་འཛའ་ཐང་གིས་ནས་
གང་ཉུང་བ་ལྟར་འཛའ་སྒྱུར་གནང་སྟྦྲེ་དྦྲེ་ནས་བཟོ་བཅོས་གནང་འོས་གཟིགས་ཚེ་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ།
གསལ་འདུག་ནའང་འདི་ནས་བཟོ་བཅོས་གང་ཡང་ཞུས་མྦྲེད།

ག༽

ཞྦྲེས་

སྐབས་འདིའི་སྔོན་རིས་ཁ་ཤོག་གི་བསར་བཅོས་བཀའ་འཁྲོལ་རྦྲེའུ་མིག་ནང་རིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོའ ་ི སྔོན་

རིས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་དྦྲེའི་རྦྲེས་ཀི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་དང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོའ ་ི རྒྱུན་གོན་དགོས་
དངུལ་བཀའ་འཁྲོལ་ནས་རིས་འགོ་ཕན་ཚུན་ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁྲོལ་གི་བྱུང་སོང་ཇི་བྦྲེད་བསར་བཅོས་བཅས་ཆ་

ཚང་བསན་པའི་གངས་འབོར་འགོད་འབུལ་གནང་འདུག ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༡
ཚེས་ ༣༡ བར་གི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཟུར་བཀོལ་ཁོངས་ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༣༨༡༌༥༢ དང་། འགོ་
129

འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༣༢༠༌༦༢ དྦྲེ་བཞིན་དམིགས་བསལ་ཁོངས་འགོ་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༡༡༌༡༥ བཅས་བཀའ་
ང༽

འཁྲོལ་བསྩལ་བའི་ཞིབ་གནས་མམ་འབུལ་གནང་འདུག

མྦྲེའོ་ཆོས་འཕྦྲེལ་གིང་སྨན་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན་དྦྲེ་སྔ་ས་གནས་རང་ཁོངས་ནས་བཏང་ཡོད་ཀང་འདི་ལོ་འཕོད་བསྟྦྲེན་
ལས་ཁུངས་ནས་གཏོང་རྒྱུར་འཆར་འབུལ་གནང་འདུག

ཅ༽

སྦིར་ནང་ཆྦྲེན་དང་བོད་ཚོགས། ར་སུ་ཝ་བཅས་ཀི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་རྒྱུན་གོན་འདི་ལོ་སྔོན་རིས་མ་

ཆ༽

ལས་འཆར་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གི་འགོ་གོན་དམིགས་བསལ་ཁོངས་སུ་རྒྱབ་གྦྲེར་གནང་འདུག་པ་དང་འགོ་གོན་དྦྲེ་

ཇ༽

ཤྦྲེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གིང་གི་སྔོན་རིས་དྦྲེ་སྔོན་ཤྦྲེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་འདི་ལོ་སཾ་བྷོ་ཉ་

༽

བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགོས་དངུལ་སྔོན་རིས་འདི་ལོ་སཾ་བྷོ་ཉ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའི་ཁོངས་

༡༽

དངུལ་ནས་གཏོང་རྒྱུར་གསར་དུ་འཆར་འབུལ་གནང་འདུག

རིགས་ལ་ཕན་པའི་དགོས་དངུལ་ཡང་ཐབས་འཚོལ་ཐུབ་རྦྲེ་ཡོད་སྐོར་གསལ་འདུག
བོད་སོབ་ཚོགས་པའི་ཁོངས་སུ་འཆར་འབུལ་གནང་འདུག
སུ་གསར་དུ་འཆར་འབུལ་གནང་འདུག

གསུམ་པ། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་བྦྲེད་ཕོགས།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོའ ་ི བཀོད་ཁབ་སྔ་ཕིའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ ནས་ཟ་ ༣ ཚེས་
༦ བར་ལས་ིན་གངས་ ༩ རིང་ལས་བཅར་གིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་
རིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ལོའ ་ི རྒྱུན་གོན་དང༌། དམིགས་བསལ། ཟུར་བཀོལ་བཅས་ཀི་སྔོན་རིས་ཁ་ཤོག་དང༌།
རྒྱབ་ལོངས་ཡིག་ཆ་བཅས་ཀི་ཡིག་སོད་གངས་ ༢༣ དང་། དགོས་དངུལ་རང་ཁུངས་ནས་གཏོང་དམིགས་ཡོད་
ཀང་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཡུལ་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་མྦྲེད་པའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ཁག་

༥

དང་སྦྦྲེང་ལོར་ལྷོ་སི་ལས་ཁུངས། འཕོད་བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང་། སྨན་ཁང་

ཁག་ ༢ བཅས་ཀི་སྔོན་རིས་འབྦྲེལ་ཡོད་ལས་དབུས་ནས་འཆར་འབུལ་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གྦྲེར་ཞུས་པའི་
ཡིག་སོད་གངས་ ༣ བཅས་བསོམས་ཡིག་སོད་གངས་ ༢༦ དང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་༌༢༠༡༤ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་
དང་། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ། ཁ་བསྒྱུར་བཅས་ཀི་ཡིག་སོད་གངས་ ༤ བཅས་རྦྲེ་རྦྲེ་བཞིན་ལ་ཞིབ་འཇུག་
ཞུས།
༢༽

ཞིབ་འཇུག་སྐབས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་འབྦྲེལ་ཆགས་དྲུང་ཆྦྲེ་ ༤ དང་། དྲུང་འཕར་ ༥ དཔལ་

འབོར་སྔོན་རིས་སྦྲེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་རོགས། ལས་ཁུངས་ཁག་གི་རིས་པ་ ༡༤ གཞན་
ཟུང་དྲུང་སོགས་འབྦྲེལ་ཡོད་ལས་བྦྲེད་ ༡༤ བཅས་གདན་ཞུས་དང། སྐོང་འབོད་ཀིས་ངག་ཐོག་ནས་བཀའ་འདི་
དང་། དོགས་གཅོད། གཞན་ཡང་དྲུང་ཆྦྲེ་གིས་ལ་ཞལ་པར་བརྒྱུད་བཀའ་འདི་བཅས་ཞུས་ཏྦྲེ་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་
ཕིན་ཞུས་ཡོད།
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བཞི་པ། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༌༢༠༡༥ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་རིས་ཤོག་སོགས་ལ་སི་ཡོངས་
༡༽

མཐོང་ཚུལ་དང་རྒྱབ་གྦྲེར་ཞུས་ཁག

ད་ལོའ ་ི སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་སྐབས་རིས་ཤོག་གི་རྦྲེའུ་མིག་ནང་རིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོའ ་ི བསར་བཅོས་
སྔོན་རིས་ཀི་བྱུང་སོང་ཞྦྲེས་བཀོད་འདུག་པ་ནི་གོས་ཚོགས་ཀི་གཏན་འབྦྲེབས་ལྟར་རྦྲེད་འདུག་ཀང་།

རིས་ལོ་

༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ནས་བསར་བཅོས་སྔོན་རིས་མྦྲེད་པ་བཟོས་ཟིན་པ་ལྟར་རིས་ཤོག་རྦྲེའུ་མིག་ལ་འགྱུར་བ་ངྦྲེས་པར་
དུ་གཏོང་དགོས་གལ་མཐོང་།
༢༽

བཀའ་ཤག་ནས་འདི་ལོ་སྔོན་རིས་རྒྱབ་གྦྲེར་གནང་སྐབས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་གི་ལས་
ཁུངས་ཁག་གི་རིས་འགོ་སོ་སོའ ་ི ངོ་སོང་ལ་གཞིགས་ཏྦྲེ་བརྒྱ་ཆ་གང་འཚམས་ཤིག་གཅོག་ཆ་གནང་ཡོད་འདུག་
པས། མ་འོངས་པར་དྦྲེ་ལྟའི་ངོ་སོང་ཙམ་མིན་པར་འཆར་འབུལ་གི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་གཞིགས་ཏྦྲེ་སར་གཅོག་གི་
རྒྱབ་གྦྲེར་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྦྲེ་མཐོང་།

༣༽

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ ནས་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༢ ཚེས་ ༥ བར་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་

འགོད་དང་ལོ་འཁོར་སྔོན་རིས། དངུལ་རིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧ པའི་ནང་གསྦྲེས་ ༥
པ་དང་ ༨ པ་སོ་སོའ ་ི དགོངས་དོན་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་

བཅས་པར་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་གངས་ ༡༨༨ གནང་བར་ཕོགས་བསོམས་ཁོངས་དམིགས་བསལ་ནས་སོང་
སོར་

༡༡,༡༥༨,༤༢༦

དང་།

ཟུར་བཀོལ་ནས་སོང་སོར་

༣༢༠,༦༢༢,༥༡༦

བཅས་ཁོན་སོར་

༣༣༡,༧༨༠,༩༤༢ བས་པ་རིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་སོར་ ༡,༢༨༠,༣༢༩,༢༦༢

ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥༌༩༡ ཟིན་གི་འདུག གཞན་འཕོད་བསྟྦྲེན་ཡན་ལག་ཁག་ལ་སོང་སོར་ ༢,༣༠༩,༦༤༧ དང་། ས་
འཐུས་མྦྲེད་པའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ཁག་ལ་སོར་ ༢,༥༣༣,༢༢༣ བཅས་ཆགས་ཀི་འདུག རིས་ལོ་
༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོའ ་ི ནང་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་བསྩལ་བ་ཁག་གི་ཕོགས་བསོམས་རྦྲེའུ་མིག་ཚོགས་དྲུང་ལས་

ཁུངས་དང་། དཔལ་འབོར་སྔོན་རིས་སྦྲེ་ཚན་གིས་སོ་སོ་ནས་གནང་འབོར་བྱུང་ཡང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་
རྦྲེའུ་མིག་ནང་བྱུང་སོང་མམ་བསྦྲེ་བས་ཏྦྲེ་ཁ་གསལ་མྦྲེད་པ་དང་།

དཔལ་འབོར་གི་རྦྲེའུ་མིག་ནང་རིས་འགོ་

ཁག་གི་ཨང་གངས་ཆ་ཚང་ཁ་མ་གསལ་བ་བཅས་ཀི་སོན་གནད་འགའ་ཞིག་ཐོན་གི་འདུག་ན།

མ་འོངས་པར་

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་གིས་དབར་ཟ་གསུམ་རྦྲེའི་ནང་གོ་བསྡུར་གིས་གཅིག་
མཐུན་ཕོགས་སིག་གནང་ཐུབ་ཚེ་དགྦྲེ་མཚན་ཆྦྲེ་བར་མཐོང་།
༤༽

༥༽

རིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོའ ་ི ནང་བསར་བཅོས་སྔོན་རིས་མྦྲེད་པ་གནང་བར་བརྦྲེན་ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཤོག་
སྔོན་མ་ལས་མང་བ་ཆགས་པ་མངོན་པས་མ་འོངས་པར་སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་དང་།

བཀའ་འཁྲོལ་གཏན་

འབྦྲེབས་བཅས་ཀི་སྐབས་གོང་འོག་ཚང་མས་དྦྲེ་ལུགས་ཐུགས་སང་ངྦྲེས་གནང་དགོས་པར་མཐོང་།

རིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོའ ་ི ནང་བཀའ་ཤག་གིས་“དམིགས་བསལ་དང་ཟུར་བཀོལ་དུ་གསལ་བའི་ལས་འཆར་

ཁག་དགོས་ངྦྲེས་དང་། རིས་ལོའ ་ི ནང་ལག་བསྟར་ཐུབ་ངྦྲེས་རིགས་རྒྱབ་གྦྲེར་ཞུས་ཡོད་ ”ཅྦྲེས་གསལ་འདུག་
ཀང་། རྦྲེད་རིགས་མཐུན་རྦྲེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ལས་འཆར་མང་པོ་ཞིག་ལག་བསྟར་འགོ་འཛུགས་
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ཙམ་ཡང་མ་ཐུབ་པ་ལྷག་འདུག་པས་དྦྲེ་རིགས་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་རྒྱུ་གཙོར་འདོན་མིན་པར་དོན་འཁོལ་ཡོང་
༦༽

ཐབས་ཆྦྲེད་དགོངས་བཞྦྲེས་ངྦྲེས་གནང་དགོས་པ་མཐོང་།

ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་གི་སྔོན་རིས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་འབུལ་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་ཚོགས་ཆུང་

ཟུར་འཛུགས་ཀིས་བསར་ཞིབ་གནང་སྟྦྲེ་གཅིག་གྱུར་ཡོང་ཐབས་གནང་བཞིན་ཡོད་འདུག་ཀང་། ས་གནས་རང་
ཁོངས་ནས་གཏོང་དམིགས་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་ས་མཚམས་མྦྲེད་པ་ལྟ་བུས་སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་གནང་ལམ་

ཡོད་འདུག་པས་གོས་ཚོགས་སམ། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་སྔོན་རིས་འབུལ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ཡོང་ཐབས་ཀི་
༧༽

ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་དགོས་མཐོང་།

རིས་པ་ཁག་ཚོགས་ཆུང་དུ་སྐོང་འབོད་སྐབས་ཕལ་ཆྦྲེ་བས་རིས་ཤོག་མམ་ཁུར་གིས་དོ་སང་ཆྦྲེན་པོས་འགན་
འཁུར་གནང་གི་འདུག་ཀང་རིས་པ་རྦྲེ་ཟུང་གིས་རིས་ཤོག་མམ་ཁུར་མྦྲེད་པར་ཡོང་མཁན་ཡང་འདུག་པས་མ་
འོངས་པར་སོ་སོའ ་ི ལས་འགན་ངོས་ཟིན་པའི་ཐོག་འགན་ཁུར་ཚུལ་མཐུན་དགོས་གལ་མཐོང་།

༨༽

དྦྲེ་སྔོན་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་རིམ་པའི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་རིས་ཤོག་དང་རྒྱབ་ལོངས་ཁག་ལ་ཡིག་ནོར་མང་པོ་ཡོད་

སྐོར་ཐོན་བཞིན་ཡོད་ཀང་འདི་ལོར་ཡིག་ནོར་ཉུང་བ་དང་། རིས་ཤོག་གི་རྦྲེའུ་མིག་ཁག་ནང་ནོར་འཛོལ་སོགས་
ཉུང་དུ་ཕིན་འདུག་པས་འབྦྲེལ་ཡོད་ཁག་ནས་ཐུགས་སང་དང་འགན་ཁུར་ཆྦྲེ་བཞྦྲེས་གནང་བ་གང་ལྦྲེགས་ཀང་།

༩༽

མ་འོངས་པར་འདི་རིགས་ལ་སང་མྦྲེད་དུ་མ་སོང་བར་གནང་གལ།

འདི་ལོ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྐོང་འབོད་ཞུས་པའི་རིས་པ་ཁག་ལ་དཔལ་འབོར་སྔོན་རིས་སྦྲེ་ཚན་བརྒྱུད་
ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ནས་འདི་རད་ཇི་ཕྦྲེབས་དང་། ལན་འདྦྲེབས་ཇི་ཞུས་སྐོར་བཀའ་འདི་གནང་འདུག་པ་ལྟར།
རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་བཀའ་ལན་ཡིག་ཐོག་འབུལ་ལམ་ཞུས་པའི་ངོ་བཤུས་ཚོགས་ཆུང་ལ་གནང་འབོར་བྱུང་
བས་མ་འོངས་པར་འདི་ལྟའི་གནང་ལམ་མུ་མཐུད་གནས་དགོས་ཚེ་དཔལ་འབོར་སྔོན་རིས་སྦྲེ་ཚན་གི་འགན་

འཛིན་ནམ། ཡང་ན་འབྦྲེལ་ཡོད་འགན་ཁུར་བ་ཞིག་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་དུ་རྒྱུན་འདུག་བ་དགོས་པ་ལྟ་བུ་
ཆགས་མི་སིད་པ་མ་མཐོང་བས་དྦྲེ་ལུགས་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞྦྲེས་དགོས་མཐོང་།

༡༠༽ བཀའ་ཤག་ནས་སར་གཅོག་གི་གནད་དོན་ཐད་ཞིབ་ཚགས་དང༌། ཞིབ་འཇུག་གང་ལྦྲེགས་གནང་འདུག་པས་ཚོད་
དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་སར་གཅོག་བ་རྒྱུར་གཙོ་དོན་ཞུས་མྦྲེད་ཀང་དགོས་ངྦྲེས་ཀི་སར་ཆ་གངས་

༡༡༽

༡༣ ལ་ཁོན་ཧིན་སོར་ ༤༡༢,༣༡༤ རྒྱབ་གྦྲེར་ཞུས་ཡོད།

སི་ཁབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་རིས་འགོ་ཨང་ ༢ པ་རིས་ཞིབ་ཆྦྲེད་སོང་གི་སྐོར་ལ་རིས་ཤོག་
ནང་འཆར་འབུལ་གང་ཞུས་པར་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གྦྲེར་གནང་འདུག་ཀང་།

འབྦྲེལ་ཡོད་ཁག་དང་བཀའ་

བསྡུར་སྐབས་ཐོག་མའི་འཆར་འབུལ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་སྟྦྲེ་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འབྦྲེལ་ལྟར་རིས་ཤོག་ནས་ཕིར་
འཐྦྲེན་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག་པས་འདི་ནས་ཐོག་མའི་ལས་འཆར་ལྟར་སར་ཆའི་རྒྱབ་གྦྲེར་ཞུས་ཡོད།
ལྔ་པ། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་སྔ་རྦྲེས་ཀི་སྙན་ཐོར་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ།
༡༽

སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་སྔ་ཕི་རིམ་པས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཡོང་འཆར་ཡང་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་

ལ་མ་ཕུལ་བའི་སྐོར་གསལ་འདུག་པ་ལྟར་འདི་ལོ་ཡང་འབུལ་ལམ་མ་བྱུང་།
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༢༽

ཡང་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་སྔ་ཕི་རིམ་པའི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་རིས་ཞིབ་སྙན་ཐོ་ཚོད་
དཔག་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབུལ་དགོས་མིན་སྐོར་གོས་ཚོགས་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་གལ་འཁོད་འདུག་ཀང་།

ལམ་སྟོན་ཇི་གནང་ཁ་གསལ་མི་འདུག་པས་ཚོགས་ཆུང་ལ་རིས་ཞིབ་སྙན་ཐོ་འབུལ་ལམ་བྱུང་མ་སོང་ཡང་། མ་
འོངས་པར་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རིས། དངུལ་རིས་སྟངས་འཛིན་
བཅས་ཀི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༠ ནང་གསྦྲེས་ ༣ པ་ནང་གསལ་“འབྦྲེལ་ཡོད་སྦྲེ་ཚན་གིས་རིས་ཁྲ་དུས་ཐོག་

རིས་ཞིབ་པར་མ་ཕུལ་བའམ། རིས་ཞིབ་པའི་དི་བ་དང་དགག་བར་ལན་འདྦྲེབས་ཚུལ་མཐུན་མ་བྱུང་བའི་དབང་
གིས་གོང་གསལ་དུས་ཡུན་ནང་རིས་ཞིབ་སྙན་ཐོ་མ་འབོར་བ་བྱུང་ཚེ་སྦྲེ་ཚན་དྦྲེའི་དགོས་དངུལ་སྐབས་བསྟུན་

བཀའ་ཤག་གམ། སི་འཐུས་ཀིས་བཀག་སིལ་བྦྲེད་ཆོག་ ”ཅྦྲེས་གསལ་བ་ལྟར་གི་གནད་དོན་དང་འབྦྲེལ་ཆགས་
བྱུང་ཚེ་དྦྲེ་ལུགས་ཀིས་ཕག་བསྟར་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༣༽

སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་རིམ་པའི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་སིག་དོན་བཞིན་ལས་འབོར་མས་ཞིབ་
ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་འཛུགས་ཀིས་ཕག་བསྟར་གནང་གལ་ཞྦྲེས་འཁོད་འདུག་ཀང༌། ད་བར་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་
སུ་སྙན་ཐོ་འབོར་སོན་བྱུང་མི་འདུག་པ་དང་། བཀའ་དྲུང་བརྒྱུད་ཞལ་པར་ཐོག་རད་གཅོད་ཞུས་སྐབས་ཚོགས་

ཆུང་གསར་འཛུགས་ཀིས་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་ཟིན་ཡང་། བཀའ་ཤག་ནས་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་
གནང་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་སྐོར་གསུངས་བྱུང་བས་རིང་མིན་སིག་མཐུན་ལག་བསྟར་ཡོང་རྦྲེ་ཡོད་པར་སྙམ།
དྲུག་པ། མཇུག་བསོམས།

ང་ཚོའི་ལས་དོན་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོ་མཆོག་དང་། ཚོགས་
དྲུང་མཆོག དཔལ་འབོར་སྔོན་རིས་སྦྲེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན།

འབྦྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ལས་བྦྲེད་དང་རིས་པ།

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྦྲེད་རྣམ་པ་བཅས་ཀིས་མམ་རུབ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་ཞུ་བ་དང་

འབྦྲེལ། བཀོད་ཁབ་གཞིར་བཟུང་ལས་དོན་དུས་ཐོག་མཇུག་བསིལ་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༦ ིན་བོད་མི་མང་
སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དྲུང་ཡིག་ཆྦྲེན་མོ་མཆོག་ལ་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ་རིས་སོད་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།
༄༅། །རིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སར་ཆའི་རྦྲེའུ་མིག
ཆྦྲེས་མཐོའ ་ི ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་། (དམིགས་བསལ།)

རིས་འགོ་
ཨང་།

རིས་འགོའ ་ི མིང།

བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་
གྦྲེར།

སར་ཆ།

ཧིན་སོར།

བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་

འཆར་ཧིན་སོར།

ཟུར་

བརོད།

ཧིན་སོར།
༤

འཕྲུལ་ཆས་

མྦྲེད།

༡༠,༩༡༤

༡༠,༩༡༤

གསར་ོ།

རླུང་རྔུབ་ཐལ་འཕག་
གསར་ོའ ་ི ཆྦྲེད།

སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས། (རྒྱུན་གོན།)
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རིས་འགོ་

རིས་འགོའ ་ི མིང། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་

ཨང་།

སར་ཆ།

བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་

གྦྲེར།

ཧིན་སོར།

འཆར་ཧིན་སོར།

ཧིན་སོར།

ཟུར་བརོད།

༤

སག་ག།

༡༥༠,༠༠༠

༦༠,༠༠༠

༢༡༠,༠༠༠

དགོས་ངྦྲེས།

༡༦

སིར་བཏང་།

༣༥༠,༠༠༠

༤༠,༠༠༠

༣༩༠,༠༠༠

དགོས་ངྦྲེས།

སི་ཁབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་། (རྒྱུན་གོན།)
རིས་འགོ་

རིས་འགོའ ་ི མིང། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་

ཨང་།

སར་ཆ།

བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་

གྦྲེར།

ཧིན་སོར།

འཆར་ཧིན་སོར།

ཧིན་སོར།

ཟུར་བརོད།

༢

ཡིག་ཆས། པར་

༥༠,༠༠༠

༡༠,༠༠༠

༦༠,༠༠༠

དགོས་ངྦྲེས།

༤

སག་ག།

༡༥,༠༠༠

༤,༨༠༠

༡༩,༨༠༠

དགོས་ངྦྲེས།

༡༦

སིར་བཏང།

༧༥,༠༠༠

༦,༦༠༠

༨༡,༦༠༠

འཕལ་ལས་ཀི་ིན་ག་

གོན།

དང་།

པའི་དོད།

ཕོགས་མིན་

སི་ཁབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་། (དམིགས་བསལ།)
རིས་འགོ་
ཨང་།

རིས་འགོའ ་ི མིང། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་
གྦྲེར།

སར་ཆ།

ཧིན་སོར།

བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་

ཟུར་བརོད།

འཆར་ཧིན་སོར།

ཧིན་སོར།
༢

རིས་ཞིབ་ཆྦྲེད་
སོང་།

༡,༠༣༥,༠༠༠

༢༤༤,༠༠༠ ༡,༢༧༩,༠༠༠

དགོས་ངྦྲེས།

ལྷོ་ཕོགས་རིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་། (རྒྱུན་གོན།)
རིས་འགོ་
ཨང་།

རིས་འགོའ ་ི མིང། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་
གྦྲེར།

སར་ཆ།

ཧིན་སོར།

བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་

ཟུར་བརོད།

འཆར་ཧིན་སོར།

ཧིན་སོར།
༡༦

སིར་བཏང་།

༡༧,༥༠༠

༢,༠༠༠

༡༩,༥༠༠

འཕལ་ལས་ཀི་ིན་ག་
དང་།
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ཕོགས་མིན་

པའི་དོད།
བལ་ཡུལ་རིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་། (རྒྱུན་གོན།)
རིས་འགོ་
ཨང་།
༣

རིས་འགོའ ་ི མིང།

བཀའ་ཤག་གི་
རྒྱབ་གྦྲེར།

བལ་སོར།

༨,༠༠༠

༧,༦༠༠

བལ་སོར།

ཁ་པར་ཏར་

སར་ཆ།

བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་
འཆར་བལ་
སོར།

༡༥,༦༠༠

དགོས་ངྦྲེས། (ཧིན་སོར་

འཕིན།
༨

ཟུར་བརོད།

༤,༧༥༠)

ཆུ་གོག

༥༠,༠༠༠

༢༩,༢༠༠

༧༩༢༠༠

དགོས་ངྦྲེས། (ཧིན་སོར་
༡༨༢༥༠)

༡༦

སིར་བཏང་།

༣༠,༠༠༠

༤,༨༠༠

༣༤,༨༠༠

འཕལ་ལས་ཀི་ིན་ག་དང་།
ཕོགས་མིན་པའི་དོད།
(ཧིན་སོར་ ༣༠༠༠)

བདྦྲེ་སིད་གིང་རིབ་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་།(རྒྱུན་གོན།)
རིས་འགོ་

རིས་འགོའ ་ི མིང།

ཨང་།
༡༣

བཀའ་ཤག་གི་

སར་ཆ།

བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་

རྒྱབ་གྦྲེར།

ཧིན་སོར།

འཆར་ཧིན་སོར།

༩,༠༠༠

༦,༥༠༠

༡༥,༥༠༠

དགོས་ངྦྲེས།

༡༧,༥༠༠

༡,༥༠༠

༡༩,༠༠༠

འཕལ་ལས་ཀི་ིན་ག་དང་།

ཧིན་སོར།

ལས་ཁུངས་ཀི་

འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་

ཟུར་བརོད།

བཅོས་དང་།

བདག་གཅྦྲེས།
༡༦

སིར་བཏང་།

ཕོགས་མིན་པའི་དོད།

ཁོན་བསོམས་ཧིན་སོར་ ༤༡༢,༣༡༤ རྒྱབ་གྦྲེར་ཞུས།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ ་ིཤོག་གངས་ ༣ པའི་ནང་། གོང་དུ་སྙན་སོན་གནང་བའི་སྐབས་
སུ་གསུངས་པ་བཞིན། དོན་ཚན་གསུམ་པའི་རིས་ལོ་དྦྲེ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ཞྦྲེས་བཅོས་རོགས་གནང་། ཁ་སང་ཚོགས་

གཙོས་དབུ་འབྦྲེད་གཏམ་བཤད་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་བཞིན། ད་རྦྲེས་གོས་ཚོགས་འདི་སྔོན་རིས་ཀི་གོས་ཚོགས་རྦྲེད། དཔལ་
ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་རིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ ་ི སྔོན་རིས་ཙམ་མ་ཟད། གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་ལྔ་པའི་སྐབས་སུ་སི་འཐུས་རྣམ་པས་བགོ་གྦྲེང་དང་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ།

ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ།

འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་ཁས་ལྦྲེན་ཞུས་པ་བཞིན། སི་ཡོངས་ཀི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ཀང་སྔོན་རིས་གསུང་བཤད་
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ནང་བསམས་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་རིང་འདིའི་བརྒྱུད་ནས་ཕལ་ཆྦྲེར་མ་འོངས་པ་ཡང་ལོ་ལྟར་དཔལ་འབོར་གི་གནས་བབ་ཀི་སྙན་ཐོའ ་ི
ནང་བསམས་པའི་འཆར་གཞི་འདུག

དྦྲེ་ལྟར་ཐུབ་ཚེ་དཔལ་འབོར་སྔོན་རིས་ཀི་གསུང་བཤད་ནང་མ་འོངས་པར་རྒྱུན་

ཆགས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ རྦྲེད། སོང་ཙང་ལས་རིམ་ཕན་བུ་འགྱུར་བ་བཏང་བའི་ཐོག་ནས། དྦྲེ་རིང་ཐོ་བཀོད་ཞུས་པ་བཞིན་
དཔལ་འབོར་གི་ལས་དོན་མཇུག་བསིལ་བ་ཡིན། སང་སྔ་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསྦྲེང་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་དྦྲེ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གི་གསུང་བཤད་དང་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་

ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ཆྦྲེད་ཡིན་པས། ཡག་པོ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ནས་སྙན་ཐོའ ་ི སྐབས་བགོ་གྦྲེང་
གནང་དུས་དངུལ་གི་གནས་སྟངས་གང་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་བས་ནས་གསུང་རྒྱུ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད། དྦྲེ་མ་ཡིན་པའི་ཚིག་
འཕར་མ་དང་རྩུབ་པོ། མི་དགོས་པ་དྦྲེ་འད་བྦྲེད་སོད་བཏང་ན། གོས་ཚོགས་ལས་རིམ་འདི་བོད་ཕི་ནང་གིས་ཀའི་བོད་མི་

ཚོས་གཟིགས་ཀི་ཡོད་པར་བརྦྲེན། སི་འཐུས་རྣམ་པའི་གསུང་བབ་ལ་བལྟས་ནས་ སི་ཚོགས་ནང་དགོས་མེད་ཀི་གནས་

ཚུལ་འགའ་ལྷག་པ་དང་མི་མང་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་འབྱུང་བ་དང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཆྦྲེ་མཐོང་ལ་གནོད་ འཚེ་འགོ་
རྒྱུའི་རྒྱུ་རེན་ཆགས་པ་ཡིན་ན། ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀི་མེད་པ་སོང་ཙང་། དྦྲེའི་རིགས་དྦྲེ་བཀའ་སོབ་གནང་མི་དགོས་པ་

ཞིག་དགོངས་པར་འཇགས་རོགས་ གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་ཨ་ ཅཱརྱ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་
གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

ད་ལྟ་སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་ཚུད་དང་མ་ཚུད་དྦྲེ་གཟིགས་ནས་གནང་ན་ཡག་པོ་མིན་ནམ། བསམ་བཞྦྲེས་བ་རྒྱུར་ཁད་པར་
ཡོད་པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་སྙམ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

སི་ཡོངས་ཀི་བགོ་གྦྲེང་དགོས་པའི་གོས་འཆར་དྦྲེ་ད་ལྟ་སྙན་སོན་ཞུས་མྦྲེད། དྦྲེ་སང་ིན་གི་ལས་རིམ་ནང་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན།
དྦྲེ་ནས་ཚུད་དང་མ་ཚུད་བལྟ་རྒྱུ་རྦྲེད། སང་སྔ་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསྦྲེང་ཡིན།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༡༣ ིན་གི་ཐུན་དང་པོ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དྦྲེ་རིང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ བོད་མི་མང་གི་ གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པའི་ལས་ིན་གསུམ་པ་དྦྲེ་ཆགས་བསད་ཡོད།

ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དང་པོ་དྦྲེ་དི་བ་དིས་ལན་གི་དུས་ཚོད་ཡིན། དི་བ་ཨང་ ༧ པ། དི་བ་
གནང་མཁན་སི་འཐུས་ཟ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་ཟ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༧ སྙན་སྦྲེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། ***

དི་ཤོག

དི་བ་ཨང་་་་་་༧

གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༢༢ བར།

དིས་ལན་གནང་མཁན།

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དི་བ་གནང་མཁན་སི་འཐུས།

སི་འཐུས་ཟ་བ་ཚེ་རིང་།

༄༅། ༢༠༡༣ ཟ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ིན་རྒྱལ་སིའི་ (Aids) ིན་མོར་བོད་གཞུང་བདྦྲེ་ལྦྲེགས་སྨན་ཁང་དང་ཀུན་ཕན་ལས་
ཁང་གིས་ནས་ར་སར་ (Aids) དང་། (Hepatitis) ཧྦྲེབ་བྷ་ཀྲ་ཌྦྲེསི་ཡོད་མྦྲེད་ཀི་རིན་མྦྲེད་བརག་དཔྱད་ཞུས་པར་བོད་

མི་རྒན་གཞོན་ ༡༤༢ ཙམ་ནས་བརག་དཔྱད་ཀི་གོ་སྐབས་བཞྦྲེས་གནང་བ་ནས་ཨྦྲེ་ཌི་སི་ནད་གཞི་ཡོད་པ་ཐོན་མ་སོང་ཡང་
ཧྦྲེབ་བྷ་ཀྲ་ཌྦྲེསི་ཡོད་པ་མི་གངས་ ༡༥ ཙམ་ཐོན་སོང་བ་བརྒྱ་ཆར་ཕབ་དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཙམ་བྦྲེད་ཀི་འདུག་ན་བཀའ་འདི་
ཞུ་རྒྱུར།
ཀ༽
ཁ༽

བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ནང་ (Aids) ཨྦྲེ་ཌི་སི་དང་། (Hepatitis) ཧྦྲེབ་བྷ་ཀྲ་་ཌྦྲེསི་ནད་ཡམས་འདི་ཛ་དག་ཆྦྲེ་ཆུང་
གང་འད་ཞིག་ལ་བརི་གནང་གི་ཡོད། ནད་གཞི་འདི་གིས་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཁ་གངས་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།

ནད་གཞི་འདི་གིས་བོད་མི་ག་ཚོད་ལ་ཡོད་མྦྲེད་ཤྦྲེས་རྒྱུ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་དགོངས་ཀི་ཡོད་དང་མྦྲེད། གལ་ཏྦྲེ་གལ་
ཆྦྲེན་པོ་དགོངས་ཀི་ཡོད་ན་བོད་མི་ཡོངས་ལ་རིན་མྦྲེད་དམ་ཕྦྲེད་བཅག་སོགས་ཀི་མཐུན་རྦྲེན་གང་བྱུང་བསྐྲུན་
ནས་བརག་དཔྱད་གནང་རྒྱུའི་དགོངས་གཞི་ཡོད་དམ་མྦྲེད།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པའི་སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་
ཀ༽

བ་ཨང་ ༧ པའི་ལན།

བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ནང་མན་ནད་རྦྲེག་དུག་ HIV/AIDS དང། མཆིན་པའི་གན་ཚད་ Hepatitis ནད་
ཡམས་འདི་གིས་ཛ་དག་ཆྦྲེ་བར་རིས་ཀི་ཡོད། ལས་ཁུངས་སུ་འབྦྲེལ་གཏུགས་བྱུང་བའི་ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་

HIV/AIDS ནད་པ་གངས་ ༦༠ དང། Hepatitis ཐད་དམིགས་བསལ་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་མྦྲེད་སྟབས་གངས་

ཁ༽

འབོར་ཇི་ཡོད་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྦྲེད།

འཕོད་བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་ནས་རང་རྦྲེའི་སི་ཚོགས་ནང་གན་ནད་རྦྲེག་དུག་དང། མཆིན་པའི་གན་ཚད་ཀི་ནད་
གཞི་སྔོན་འགོག་ཐབས་ལམ་གལ་ཆྦྲེར་རིས་ཏྦྲེ་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་མུས་ཡིན། དྦྲེ་ཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ཟུང་
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གན་ནད་རྦྲེག་དུག་གི་ནད་གཞི་ཡོད་མྦྲེད་རིན་མྦྲེད་བརག་དཔྱད་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། དྦྲེ་བཞིན་ཕྲུ་གུ་ལོ་ ༥ མན་
དང། སྦྲུམ་མ་མཆིན་པའི་གན་ཚད་ཡོད་མེད་བརག་དཔྱད་དང་སྔོན་འགོག་གི་སྨན་ཁབ་རིན་མྦྲེད་ཐོག་རྒྱབ་མུས་
ཡིན། འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ལ་ཕུལ།།

མཆིན་པའི་གན་ཚད་ཡོད་མཁན་ཚོར་བརག་དཔྱད་ཅྦྲེས་པ་དྦྲེ། མཆིན་པའི་གན་ཚད་ཡོད་མྦྲེད་བརག་དཔྱད་ཅྦྲེས་པར་
བཅོས་རོགས།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དྦྲེ་རིང་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་སུད་ཛི་ ལེ ན་ཌ་ཡིས་དབུས་ལས་ཁུངས་རྦྲེན་གཞི་བས་པའི་ཨྦྲེ་ཤྦྲེ་ཡའི་ས་

ཁུལ་འགན་འཛིན། སིག་འཛུགས་དྦྲེའི་མིང་ལ་ Centre for Humanitarian Dialogue རྦྲེད། ཨེ་ཤེ་ཡ་ས་ཁུལ་གི་
འགན་འཛིན་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ ཀི་སྐུ་མགོན་ Mr. Michael Vatikiotis, Asia Regional Director དང་ཁོང་
གི་ཕག་རོགས་ Ms. Lira Low, Project officer ཁོང་རྣམ་གིས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ ནང་དུ་ཕྦྲེབས་ཡོད།
ཚང་མས་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་། འཕོས་དོན་དི་བ་དང་པོ། སི་འཐུས་ཟ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་ཟ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འཕྲོས་དོན་དི་བ་ཁག་གསུམ་ཙམ་ཡོད། AIDS དང་ Hepatitis ན་ཚ་ཛ་དག་ཆྦྲེན་
པོར་བརི་ཡི་ཡོད་གསུངས་འདུག ཛ་དག་ཆྦྲེན་པོ་ཡིན་ན། ཛ་དག་ཆྦྲེ་བའི་དཀའ་ངལ་སྦྲེལ་རྒྱུར་གང་དང་གང་གནང་གི་ཡོད་
ཅྦྲེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། Hepatitis ནད་པ་ག་ཚོད་ཡོད་མིན་ར་བ་ནས་ཐོ་བཀོད་མྦྲེད་གསུངས་འདུག དྦྲེ་འདའི་གཞི་

རིམ་གནས་ཚུལ་ར་བ་ནས་མྦྲེད་པའི་ཐོག་ནས་སྔོན་རིས་དང་ལས་འཆར་གང་འད་བས་ནས་སྦྲེལ་གི་ཡོད། དངུལ་འགོ་གོན་
གང་དུ་གཏོང་གི་ཡོད་དམ། དྦྲེའི་ནུས་པ་གང་འད་ཐོན་གི་འདུག་ཅྦྲེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དི་བ་གསུམ་པ་དྦྲེ་དིས་ལན་ཁ་

པའི་ནང་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་། གན་ནད་རྦྲེག་དུག་རིན་མྦྲེད་ཐོག་བརག་དཔྱད་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅྦྲེས་གསུངས་འདུག འདས་པའི་
ལོ་ལྔའི་ནང་བོད་པ་ག་ཚོད་ལ་བརག་དཔྱད་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་དམ་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོགནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ HIV/AIDS དང་ Hepatitis B ནད་གཞིའི་ཐོག་
སྔོན་འགོག་ལས་གཞི་སྦྲེལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྦྲེན་པོ ར་བརི་ཡི་ཡོད། སྔོན་འགོག་ལས་གཞིའི་ནང་གལ་ཆྦྲེ་ཤོས་ནད་གཞི་དྦྲེ་

གིས་ཀི་ིན་མོ་སྲུང་བརི་བྦྲེད་པ་སོགས་བརྒྱུད་ སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་ མི་མང་ནང་གོ་རོགས་སྦྲེལ་རྒྱུ་དྦྲེ་ ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་
བརི་ཡི་ཡོད། ༢༠༠༩ ལོ་ནས་བཟུང་ HIV/AIDS ནད་གཞིའི་ཐད། ང་རང་ཚོའི་སྨན་ཁང་ཆྦྲེ་ཁག་ཏུ་རིན་མྦྲེད་བརག་
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དཔྱད་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ས་གནས་གཞུང་གི་སྨན་ཁང་ གང་དུ་ཕྦྲེབས་ཀང་བརག་དཔྱད་རིན་མྦྲེད་ཡིན་
པ་དྦྲེ་མི་མང་ནང་གོ་རོགས་སྦྲེལ་གི་ཡོད། Hepatitis B ནད་གཞིའི་ཐད། བརག་དཔྱད་བྦྲེད་པ་སོགས་གོ་རོགས་སྦྲེལ་རྒྱུ་

དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་བརི་ཡི་ཡོད། བུད་མྦྲེད་སྦྲུམ་མ་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་རིན་མྦྲེད་བརག་དཔྱད་དང་ཕྲུ་གུ་ལོ་ལྔ་མན་ཆད་ལ་སྔོན་
འགོག་ཁབ་རིན་མྦྲེད་རྒྱག་གི་ཡོད། ནད་གཞི་དྦྲེ་ཡོད་མཁན་བུད་མྦྲེད་ཀི་ཕྲུ་གུར་དུས་རྒྱུན་གི་སྔོན་འགོག་ཁབ་རྒྱག་པ་མ་

ཟད་སྦྲེས་པ་དང་ Human Immunoglobulin ཞྦྲེས་པའི་སྔོན་འགོག་ཁབ་ཆྦྲེན་ པོ་ཞིག་ཀང་རིན་མྦྲེད་ ཐོག་རྒྱག་གི་
ཡོད།

དི་བ་གིས་པའི་ལན། HIV/AIDS ནད་པའི་གངས་ཤྦྲེས་པ་ ༦༠ ཡིན། ནད་གཞི་དྦྲེ་ཡོད་མཁན་ཚོ་ཟ་དྲུག་རྦྲེའི་

མཚམས་རྒྱ་གར་སྨན་ཁང་དུ་བརག་དཔྱད་སྐབས། ལམ་གོན་དང་ཁག་ཅིག་ལ་འཚོ་སོན་སོད་ཀི་ཡོད། དྦྲེ་བཞིན་ནད་པ་ཚོ་
བསྐོངས་ནས་རྒྱ་གར་སྨན་ཁང་ཞིག་དུ་ཆྦྲེད་ལས་སྨན་པ་དང་སོབ་སྟོན་པ་གདན་དངས་ནས་ཁོང་ཚོའི་ནུས་པ་ཆྦྲེ་རུ་གཏོང་
ཐབས་ཀི་ལས་གཞི་འགོ་མུས་ཡིན།

དི་བ་གསུམ་པའི་ལན་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་གན་ནད་རྦྲེག་དུག་རིན་མྦྲེད་བརག་དཔྱད་བས་ནས་ད་ལྟ་བར་གངས་ཀ་

ག་ཚོད་ཡོད་མིན་ལམ་སྦྲེང་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག ང་ཚོས་ལོ་ལྟར་གོས་ཚོགས་ལས་བསོམས་སྙན་སྦྲེང་ནང་འཁོད་ཀི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་དི་བ་ཁ་པའི་ལན་སྙན་སོན་ཞུས་པའི་སྐབས། སྦྲུམ་མ་མཆིན་པའི་
གན་ཚད་ཡོད་མཁན་ཚོར་ཞྦྲེས་པ་དྦྲེ་ཡོད་མྦྲེད་ཅྦྲེས་ཡིན་པ་འདུག་གསུངས་སོང་། ཚོགས་གཙོས་ལན་གི་ངོ་གདོང་ལ་
བལྟས་ན་ཕལ་ཆྦྲེར་རང་འཇགས་ཡིན་པ་འདུག ཡོད་མྦྲེད་རྦྲེད་དམ། འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་རང་གིས་གསུང་གི་ཡོད་པ་
བརྦྲེན། ཡོད་མྦྲེད་ཅྦྲེས་བཅོས་པ་ཡིན།

འཕོས་དོན་དི་བ་དིས་པའི་སྐབས་སུ་དི་བའི་ངོ་གདོང་ཡག་པོ་ཞིག་མཁྦྲེན་པ་གནང་རོགས་གནང་།

པའི་འཕོས་དོན་དི་བ་དང་པོ་དྦྲེ་གང་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ན།

གོང་དུ་དིས་

Hepatitis ཐད་དམིགས་བསལ་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་མྦྲེད་སྟབས་ཞྦྲེས་

འཁོད་འདུག དྦྲེར་བརྦྲེན་སྔོན་རིས་ནང་དངུལ་འབོར་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞུ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་པ་དྦྲེ་རྦྲེད། དི་
བ་གིས་པ་དྦྲེ་འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་ནང་བོད་མི་ག་ཚོད་ལ་བརག་དཔྱད་བས་པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་པ་དྦྲེ་རྦྲེད། ལན་ཏག་ཏག་མ་ཐྦྲེབས་
པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀི་འདུག དི་བའི་ངོ་གདོང་དྦྲེ་གསལ་པོ་མཁྦྲེན་པ་གནང་རོགས་གནང་། འཕོས་དོན་དི་བ་གིས་
པ། སི་འཐུས་ཟ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་ཟ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

ངའི་དི་བ་གིས་པ་དྦྲེ་ལ་ལན་ར་བ་ནས་གནང་མི་འདུག དི་བ་གིས་པ་དྦྲེ་ནད་གཞི་དྦྲེ་གིས་བོད་གཞུང་འཕོད་བསྟྦྲེན་ལས་
ཁུངས་ནས་ཤྦྲེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་བརི་ཡི་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གལ་ཆྦྲེན་པོ་བརི་ཡི་ཡོད་ན།

AIDS དང་ Hepatitis ནད་གཞི་དྦྲེ་གིས་ཐད་ནས་རིན་མྦྲེད་དམ་ཕྦྲེད་བཅག་སོགས་མཐུན་རྦྲེན་གང་འོས་སར་ནས་
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བོད་པ་ཡོངས་ལ་བརག་དཔྱད་གནང་ཐུབ་ཀི་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་གནང་རྒྱུའི་དགོངས་གཞི་ཡོད་དམ་མྦྲེད་ཅྦྲེས་པ་དྦྲེ་
ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ནད་གཞི་དྦྲེ་གིས་ཡོད་མྦྲེད་ཤྦྲེས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྦྲེན་
པོ་བརི་ཡི་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆར་བུད་མྦྲེད་སྦྲུམ་མ་རྣམས་ལ་ནད་གཞི་ཡོད་མྦྲེད་རིན་མྦྲེད་བརག་དཔྱད་བྦྲེད་པའི་མཐུན་རྦྲེན་

ཞིག་སོར་གི་ཡོད། དྦྲེ་བཞིན་ན་ནིང་ ༢༠༡༣ ལོར་ཨ་རིར་ཡོད་པའི་ Johns Hopkins University གཙུག་ལག་སོབ་
གྦྲེར་ཁང་བརྒྱུད་སྦྦྲེལ་ཀོབ་ཁུལ་ལ་བརག་དཔྱད་ཅིག་བས་པ་རྦྲེད། གྲུབ་འབས་ཐོན་པའི་རྦྲེས་ན་ཚ་དྦྲེ་ཡོད་མཁན་ཚོར་
བདྦྲེ་པོ་དང་ཚེ་རིང་པོ་སོད་ཐུབ་ཆྦྲེད་ཐབས་ཤྦྲེས་གང་ཡོད་ཀི་ལས་རིམ་བང་བསིགས་དང་སིག་བཞིན་པ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

འོན་ཀང་ T.B ཐོག་སྔོན་འགོག་དང་སྨན་བཅོས་ཚད་ལྡན་ཡོད་པ་ལྟར་ Hepatitis ཐོག་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་ལས་གཞི་འདི་
ཡིན་ཞྦྲེས་པ་ཞིག་མྦྲེད་ཅིང་།

ནད་གཞི་འདིའི་རྦྲེན་པས་འདས་གོངས་ སུ་འགོ་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡང་ཤྦྲེས་ཀི་ཡོད།

འཕོད་བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་གལ་ཆྦྲེ་ཤོས་སྔོན་འགོག་ བརི་ཡི་ཡོད། གཙོ་བོ་ཤུགས་བརྒྱབ་ས་དྦྲེ་རང་གི་ཐོག་ཡིན།

ཕྲུ་གུ་སྦྲེས་པ་དང་སྔོན་འགོག་ཁབ་རྒྱག་པ་དང་ནད་གཞིའི་སྐོར་གོ་རོགས་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་རྒྱུ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ བརི་ཡི་ཡོད།

མདོར་ན། སྔོན་རིས་ནང་ལོ་ལྟར་འཁྦྲེར་བ་དྦྲེ་ནད་གཞི་གང་ཡིན་ཅི་ཡང་མ་ཤྦྲེས་པའི་ཐོག་ནས་ཁྦྲེར་བ་མིན་ཞིང་། གཙོ་བོ་
སྔོན་འགོག་ཐོག་ནས་ནད་གཞི་འདི་ར་བ་ནས་མ་ཡོང་བ་བཟོ་བའི་ཐབས་ཤྦྲེས་བྦྲེད་མུས་ཡིན། ནད་གཞི་དྦྲེ་གིས་དྦྲེ་ཐད་

གལ་ཆྦྲེན་པོ་བརི་ཡི་ཡོད་ལ་ལས་འཆར་མང་པོ་ཞིག་བང་རིམ་སིག་གི་ཡོད། ལས་འཆར་བང་བསིག་པར་དངུལ་དགོས་ཀི་
ཡོད། དངུལ་ཡང་ཐབས་ཤྦྲེས་བྦྲེད་མུས་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

འཕོས་དོན་དི་བ་གསུམ་པ་སི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྦྲེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས།

སི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྦྲེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་དྦྲེ་དི་བ་དང་པོདྦྲེའི་ནང་ལ།

Aids ན་ཚ་གངས་ ༦༠ དང་།

Hepatitis ལ་དམིགས་བསལ་གིས་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་མྦྲེད་ཟྦྲེར་རྒྱུ་དྦྲེར། རང་བཞིན་གིས་དི་བ་ཞིག་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་

ཆགས་སོང་། འཕོད་བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་ཀི་སྔོན་མའི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་འད། ལས་འཆར་འབུལ་དུས་ཡིན་

ནའང་འད། ནད་པའི་གངས་འབོར་ཞྦྲེས་པ་ཞིག་སྦྲེབས་བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད། འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གིས་ནང་དུའང་། དྦྲེ་ཧ་
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ཅང་གི་གལ་ཆྦྲེན་པོ་བརི་ཡི་ཡོད། གང་ཡིན་ཟྦྲེར་ན། སྐབས་དྦྲེ་དུས་ཀང་ཞུས་པ་ཡིན། ང་ཚོ་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་འཕོད་
བསྟྦྲེན་གི་ལས་ཀ་བྦྲེད་པར་འགོ་དུས། སི་ཚོགས་ནང་ལོགས་ཀི་ན་ཚ་བྦྲེ་བག་པ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་།

ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་གི་ཤུགས་རྦྲེན་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་མྦྲེད་མཁྦྲེན་དགོས་རྒྱུ་དྦྲེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆྦྲེན་པོ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་མཁྦྲེན་པའི་ཐོག་ནས་དྦྲེ་ལ་སྔོན་འགོག་གི་ལས་འཆར་སིག་དགོས་པ་ཡིན་ནའང་འད།

སི་

སྨན་

གསར་བཟོའ ་ི ལས་འཆར་སིག་དགོས་པ་ཡིན་ནའང་འད། དྦྲེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པར་བརྦྲེན། དྦྲེའི་སྐོར་
ལ་སྔོན་མར་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱབ་སོར་ཞུས་ཡོད། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འཕོས་དོན་དི་བ་
འདི་གནང་རོགས་གནང་། ) དྦྲེ་སོང་ཙང་། འདིའི་ནང་ནས་ Hepatitis B ནད་པའི་མི་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་མྦྲེད་ཀི་གངས་
འབོར་ཞིབ་འཇུག་མྦྲེད་ཟྦྲེར་དུས། དྦྲེ་དང་འབྦྲེལ་བའི་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་གི་ན་ཚ་དྦྲེ་ཚོའི་གངས་འབོར་ག་ཚོད་ཙམ་

ཆགས་ཀི་ཡོད་མིན་ཐད་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་ག་དུས་ནས་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་ཀི་རྦྲེད་དམ། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་དྦྲེ་ལོ་གསུམ་ཕིན་
ཚར་བ་རྦྲེད། འབྱུང་འགྱུར་གི་ལོ་གིས་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། དྦྲེའི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་འདི་རིགས་ག་ཚོད་ཙམ་ལ་

གཙང་གསལ་བཟོ་ཐུབ་ཀི་རྦྲེད། བཅའ་ཁྲིམས་ཀི་ལྦྲེའུ་གསུམ་པའི་ནང་གསྦྲེས་དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ། དྦྲེའི་ནང་གསྦྲེས་
གིས་པའི་དགོངས་དོན་དྦྲེ་གནའ་དྦྲེང་ཟུང་འབྦྲེལ་གི་སོ་ནས་ལག་ལྦྲེན་དང་།

མས་ཞིབ་དང་ལས་དོན་དྦྲེ་ག་དུས་འགོ་

འཛུགས་ཐུབ་ཀི་རྦྲེད་དམ་ཞྦྲེས་ངས་དྦྲེ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་གནང།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོས་གན་ནད་རྦྲེག་དུག་དང་ Hepatitis B ནད་གཞིའི་གངས་འབོར་
ཐོག་ལ་སི་ཡོངས་ནས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོས་ནས་སྨན་ཁང་དང་ས་གནས་ཁག་ལ་ནད་གཞི་ག་རྦྲེ་ཡོད་མྦྲེད་ཀི་

གངས་ཐོ་བསྡུ་རུབ་ཀི་ལས་གཞི་དྦྲེ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོས་ནས་གལ་གནད་ཆྦྲེ་ཤོས་
ཤིག་ལ་བརི་ཡི་ཡོད། བརིས་བསད་པ་ནང་བཞིན་ལས་གཞི་འདིའི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕྦྲེལ་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དྦྲེ་

འགོ་མུས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད། ལས་གཞི་དྦྲེ་ལ་ང་ཚོས་ H.I.S. ཞྦྲེས་འཕོད་བསྟེན་གངས་ཐོ་ལས་གཞི་ཟྦྲེར་ནས་ཞུ་

བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་དུས་ལས་གཞི་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ད་ལྟ་འགོ་མུས་ཡིན། གངས་
ཀ་དྦྲེ་རིམ་པར་བས་ནས་མ་འོངས་པར་གསལ་དུ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་ཡོངས་ནས་གོང་དུ་
ང་ཚོས་ལན་འདྦྲེབས་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ། Hepatitis B ཡི་ཐོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བས་མྦྲེད་ཟྦྲེར་རྒྱུ་དྦྲེ་བོད་པ་ཚང་མའམ་སི་

ཡོངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བས་མྦྲེད་ཟྦྲེར་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་མ་གཏོགས། རྦད་དྦྲེ་བས་མྦྲེད་ཟྦྲེར་གི་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། དཔྦྲེར་ན་ས་
གནས་ཁ་ཤས་ལ་ན་ཚའི་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དྦྲེ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རྦྲེད། བོད་པ་སི་ཡོངས་ཀི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་བརྒྱ་ཆ་
འདི་འད་ཞིག་རྦྲེད་འདུག་ཟྦྲེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མྦྲེད། ཐུགས་རྦྲེ་ཆེ་གནང་།
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ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

འཕོས་དོན་དི་བ་བཞི་པ། སི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་འཕོས་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལན་ལས་འཕོས་པའི་དི་བ་ཞིག་
ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་བཀའ་ལན་ཀ་པའི་ནང་དུ་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་མྦྲེད་སྟབས་གངས་འབོར་ཇི་གསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྦྲེད་ ཅེས་བཀའ་ཅིག་
གནང་སོང། ཡིན་ནའང་བཀའ་ལན་གི་ནང་དུ་ལོ་རྦྲེ་བཞིན་ལས་བསོམས་ཕུལ་གི་ཡོད། དྦྲེ་དག་གི་ནང་དུ་གངས་ཆ་ཡོད་
ཅྦྲེས་བཀའ་གནང་སོང། དྦྲེ་གིས་འགལ་ཟ་ཕིན་པའི་བཟོ་འད་ཞིག་ཡིན་དུས ། ད་ལྟ་བཀའ་ལན་ཡོངས་རོགས་ཀི་ནང་དུ་

སྙན་ཐོ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོར་རིས་ཀི་ཡོད་ཅྦྲེས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གངས་ཐོ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ པ་མ་རྦྲེད་དམ་
ཞྦྲེས་དི་བ་ཅིག་འདི་ཡིན། གལ་སིད་གངས་ཐོ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རིས་ཀི་མྦྲེད་པ་ཡིན་ན ། འཕོད་བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ནང་དུ་

ཆྦྲེད་ལས་མི་ས་སྨན་པ་རང་གི་སོང་བརར་ཡོད་པ་ཞིག་གི་ཞབས་སྟྦྲེགས་ཀི་ཐོག་ནས་གངས་ཐོའ ་ི སྦྲེ་ཚན་ཞིག་འགོ་བཙུགས་
ཡོད་པ་རྦྲེད། འདི་ཡིན་དུས་དྦྲེ་དག་ག་རྦྲེ་གནང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། གང་ཡིན་ཞུས་ན་ (HIV/AIDS) དྦྲེ་དག་མི་རིགས་ཤིག་

ར་སྟོང་འགོ་བའི་ནད་གཞི་ཞིག་ཡིན་དུས། དྦྲེ་དག་གི་ཐོག་ལ་འཕོད་བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཧ་ལས་པའི་ཁབ་བརལ་མ་འགོ་
བའི་སྔོན་དུ་དྦྲེ་དག་དམ་འཛིན་ བྱ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ། ར་མྦྲེད་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུའི་ཐད་ལ་འགན་ཞིག་ཆགས་ཀི་
ཡོད་པ་མ་རྦྲེད་དམ་ཞྦྲེས་འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ངས་ལན་འདྦྲེབས་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་ད་ལྟ་གན་ནད་རྦྲེག་དུག་དང་འབྦྲེལ་བ་ཡོད་
པའི་ཐོག་ནས་ཞུས་བསད་ཀི་ཡོད། གན་ནད་རྦྲེག་དུག་གི་ད་ལྟ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་དྦྲེ་བརག་དཔྱད་རིན་མྦྲེད་ཀི་སྨན་ཁང་

ཁག་ལ་མཐུན་རྦྲེན་སར་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེའི་ནང་དུ་ཚང་མར་སྙོབ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། སྨན་ཁང་ཚང་མར་ང་ཚོ་
གན་ནད་རྦྲེག་དུག་གི་བརག་དཔྱད་མཐུན་རྦྲེན་ཡོང་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་མང་ཚོགས་ལ་

ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྦྲེད། ནད་གཞི་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་སྔོན་འགོག་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རིས་ཀི་ཡོད། སྔོན་འགོག་གལ་ཆྦྲེན་
པོ་རིས་པའི་ཐོག་ནས་མི་མང་ཚང་མར་ཤྦྲེས་པ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ། ནད་གཞི་དྦྲེ་ (HIV/AIDS) ཀི་ནད་གཞི་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་གནས་
ཚུལ་ཆ་ཚང་ཤྦྲེས་པ་བ་རྒྱུ་དང་། ནད་གཞི་དྦྲེ་བརག་དཔྱད་བྦྲེད་ས་རིན་མྦྲེད་ཐོག་ནས་མཐུན་རྦྲེན་བྦྲེད་ས་དང་གསང་བའི་

ཐོག་ནས་མཐུན་རྦྲེན་བྦྲེད་ས་གང་དུ་གང་དུ་ཡོད་མྦྲེད། ང་རང་ཚོའི་སྨན་ཁང་ཆྦྲེ་ཁག་དྦྲེ་དག་ལ་བྦྲེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ། དྦྲེ་ནང་
བཞིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་དུ་ས་གནས་སྨན་ཁང་གང་དུ་ཕྦྲེབས་པ་ཡིན་ནའང་དྦྲེར་རིན་མྦྲེད་མཐུན་རྦྲེན་ཡོད་པ།

དྦྲེ་

དག་ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ལ་ཤྦྲེས་པ་བཟོ་རྒྱུའི་སྔོན་འགོག་འཕོད་བསྟྦྲེན་སོབ་གསོ་ལས་འགུལ་གང་ཐུབ་ཅིག་སྦྲེལ་བསད་ཀི་
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ཡོད་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གངས་ཐོ་དྦྲེའི་ནང་དུ་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྦྲེ་ (HIV/AIDS) ཀི་ད་ལྟ་ ༢༠༠༩ ནས་བརག་དཔྱད་རིན་
མྦྲེད་ཞུ་རྒྱུ་དྦྲེ་ལས་བསོམས་ནང་དུ་ལོ་རྦྲེ་བཞིན་གངས་ཀ་ཞིག་བཀོད་བསད་ཀི་ཡོད། དྦྲེ་ཡིན་དུས་འཕོད་བསྟྦྲེན་གངས་ཐོའ ་ི

ལས་གཞི་དྦྲེ་བསར་ཟོས་ཆགས་འགོ་ཡི་འདུག ནད་གཞི་དྦྲེ་ཧ་ཅང་གི ས་གལ་ཆྦྲེན་པོར་རིས་ཀི་ཡོད། ནད་གཞི་གང་འད་
ཞིག་སྔོན་འགོག་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་ནའང་སྔོན་འགོག་མ་བས་པའི་སྔོན་དུ་སྔོན་འགོག་བྦྲེད་པའི་ཐབས་ལམ་དྦྲེའི་ནང་དུ་ནད་གཞི་

ཁག་གི་གངས་ཐོ་བསྡུ་རུབ་བ་རྒྱུ་དྦྲེ་ཧ་ཅང་གི ས་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཀི་འདུག སི་ཚོགས་ཀི་འཕོ ད་བསྟྦྲེན་སྦྲེ་
ཚན་ནང་དུ་འཕོད་བསྟྦྲེན་གངས་ཐོ་བསྡུ་ལྦྲེན་བྦྲེད་རྒྱུ་དྦྲེ་སི་ཚོགས་འཕོད་བསྟྦྲེན་གི་སྦྲེ་ཚན་གལ་ཆྦྲེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་བསད་
ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚོས་ནད་གཞི་དྦྲེ་སི་

ཚོགས་འཕོད་བསྟྦྲེན་རྦྲེད། སི་ཚོགས་འཕོད་བསྟྦྲེན་གི་གངས་ཐོའ ་ི སྦྲེ་ཚན་དྦྲེའི་ནང་དུ་ལས་གཞི་དྦྲེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་
ཆྦྲེད་དུ་དམིགས་བསལ་གི་ཆྦྲེད་ལས་པ་སི་ཚོགས་འཕོད་བསྟྦྲེན་རང་ཐོག་ནས་སོབ་སོང་བས་པ། ཆྦྲེད་ལས་པ་གསུམ་ཙམ་

གིས་དྦྲེའི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་ཡིན། དྦྲེ་ནང་བཞིན་སྨན་ཞབས་རང་ B.S nursing དང་ Public
Health རང་ཐོན་པ་དྦྲེ་འདའི་ཐོག་ལ་ལས་གཞི་ད་ལྟ་འགོ་མུས་ཡིན། དྦྲེ་ཡིན་དུས་ལས་གཞི་དྦྲེ་ཏན་ཏན་ད་ལྟའི་ཆར་སྨན་

ཁང་ཁག་གི་གངས་ཐོ་མ་གཏོགས་སྦྲེབས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་དྦྲེ་དག་རིམ་བཞིན་མ་འོངས་པར་ལས་

གཞི་དྦྲེ་ཕོགས་ཅིག་ནས་ང་རང་ཚོའི་ས་ཆ་སོད་ས་དྦྲེ་ས་གནས་ཁག་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ཙམ་ལ་ཁ་ཐོར་ནས་བསད་དུས། དྦྲེ་འདའི་
གངས་ཀ་ཆ་ཚང་ཞིག་སྦྲེབས་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོང་བསད་ཀི་འདུག དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་ལས་གཞི་དྦྲེ་ཏན ་ཏན་ང་
ཚོ་འཕོད་བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་ནས་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་ལ་རིས་ཀི་ཡོད། དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་རིམ་པས་ང་ཚོས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
ཐུབ་རྒྱུ་དང་ཡར་རྒྱས་འགོ་བའི་རྦྲེ་བ་རྒྱབ་བསད་ཀི་ཡོད་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

འཕོས་དོན་དི་བ་ལྔ་པ། སི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས།

སི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོས་དོན་དི་བ་མ་ཞུས་པའི་སྔོན་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་དགོངས་སྦྲེལ་
སགས་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀི་ཞབས་སྟྦྲེགས་དྦྲེ ར་འགྱུར་བ་ཞིག་ཕིན་བསད་འདུག དྦྲེའི་བར་ལ་ཕི་ལོགས་ སུ་འདོན་རྒྱུ་དྦྲེར་
ལམ་སྟོན་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་མ་གཏོགས། དྦྲེ་ཁ་སང་ནས་གོ་སྐབས་ཟིན་ནས་དྦྲེ་གཅིག་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་སྐར་རགས་ཅན་གི་འདི་བ་ཨང་ ༧ པར་འཕོས་དོན་དི་བ་དྦྲེ་འཕོད་བསྟྦྲེན་

བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ད་ལྟ་ Hepatitis ཐོག་ནས་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ༡༩༩༧ ནས་ཡིན་པ་ཡོད། རྒྱ་གར་ནང་ལོགས་
ལ་ད་ལྟ་ Hepatitis དང་འབྦྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ vaccine དྦྲེ་ ༡༩༩༧ ནས་བས་ཏྦྲེ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སྦྲེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་

རྦྲེད། དྦྲེའི་སྔོན་དུ་ཕལ་ཆྦྲེར་མྦྲེད་པ་འད། དུས་ཚོད་དྦྲེ་ཏག་ཏག་ཡིན་མིན་དྦྲེ་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ སྟེ། ངའི་འཕོས་དོན་
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འདི་བ་དྦྲེ་ག་རྦྲེ་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་བུད་མྦྲེད་ལ་ཕྲུ་གུ་ཆགས་པའི་སྐབས་སུ་སྔོན་ནས་ Vaccine དྦྲེ་སྔོན་འགོག་གི་
དོན་དུ་འཕོད་བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་དྦྲེ་འད་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ་
ཞྦྲེས་འདི་གཅིག་འཕོས་དོན་འདི་བ་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་གནང།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོས་དོན་འདི་བར་ལན་འདྦྲེབས་ཞུ་རྒྱུ་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་སི་ཡོངས་ནས་ hepatitis B ཡི་
སྔོན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་དྦྲེ་ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུག ས་འཕོ ད་བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་ཀིས་མ་དང་བིས་པའི་འཕོ ད་བསྟྦྲེན་གི་ལས་
གཞི་དྦྲེ་ཕལ་ཆྦྲེར་ལོ་ ༢༠༠༠ དྦྲེ་འད་ཞིག་ནས་འགོ་བཙུགས་གནང་བ་ཡིན་ས་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་ནད་གཞི་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་
སྔོན་འགོག་བ་རྒྱུ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེ་ཤོས་ཆགས་བསད་འདུག དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་སྔོན་འགོག་དྦྲེ་ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོ་མ་དང་བིས་པའི་

འཕོད་བསྟྦྲེན་གི་ལས་གཞི་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་ཕྲུ་གུ་ལོ་ལྔ་མན་ཆད་ལ་ Hepatitis B ཡི་སྔོན་ཁབ་དྦྲེ་རིན་མྦྲེད་ཀི་ཐོག་ནས་
མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུ་རྦྲེད། དྦྲེ་ནས་བུད་མྦྲེད་ སྦྲུམ་མ་རྣམ་པ་ཚོ་ཕྲུ་གུ་ཆགས་པ་དང་ལམ་སྦྲེང་བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུ་དྦྲེ་ཚོ་ང་

ཚོས་མཐུན་འགྱུར་སར་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་དུས་ལས་གཞི་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་གང་
འད་བས་ནས་འཚོལ་དགོས་འདུག གོམ་པ་དང་པོ་དྦྲེ་གང་འད་བས་ནས་རྒྱག་དགོས་འདུག དྦྲེའི་ཐོག་ལ་གོས་བསྡུར་བྦྲེད་

པའི་སྐབས་སུ་བསམ་ཚུལ་དྦྲེ་འད་ཡོང་གི་འདུག དྦྲེ་དག་ང་ཚོས་ཧ་ཅང་གལ་ཆྦྲེན་པོར་རིས་བསད་ཀི་ཡོད། བོད་པ་སི་
ཡོངས་ལ་ Hepatitis B ཡི་ན་ཚ་རིན་མྦྲེད་ཀི་ཐོག་ནས་བརག་དཔྱད་བ ས་ན། ཕོགས་གཅིག་ནས་འགོ་སོང་ཧ་ཅང་གི་
ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཀི་འདུག དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་དང་པོ་དྦྲེར་ང་ཚོས་ལས་གཞི་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་

ཀིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་བུད་མྦྲེད་ཚོ་མ་འོངས་པར་ཨ་མ་ཆགས་ཀི་ཡོད་དུས་དྦྲེ་དག་ལ་བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུ་དྦྲེ་ང་ཚོས་

ལས་ཀའི་ཐོག་ནས་གོ་རིམ་དང་པོར་བང་སིག་རྒྱུར་དགོངས་འཆར་ཡོང་གི་འདུག དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་བུད་མྦྲེད་ཚོར་དམིགས་
བསལ་གི་ Hepatitis B ཡི་ནད་གཞི་ཡོད་མྦྲེད་ཀི་བརག་དཔྱད་དང་གོད་ཁོག་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ཆགས་པ་ཤྦྲེས་པ་ཙམ་མ་

ཡིན་པར། དྦྲེའི་སྔོན་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཤྦྲེས་ཐུབ་རྒྱུ་དྦྲེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཆགས་བསད་ཀི་འདུག སྔོན་ནས་ཤྦྲེས་པ་
ཡིན་ན་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་གདོང་ལྦྲེན་བ་རྒྱུ་གང་ཞིག་ཡོད་མྦྲེད། ཁག་ཅིག་ལ་སྨན་བཟའ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀི་ཡོད་
ན་སྨན་བཟའ་དགོས་པ་དྦྲེ་འད་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་བུད་མྦྲེད་ སྦྲུམ་མ་ཚོར་བརག་དཔྱད་སྔ་ས་ནས་བ་རྒྱུ་དང་དྦྲེ་

ཚོར་སྔོན་ཁབ་མཐུན་རྦྲེན་སར་རྒྱུ་རྦྲེད། གཙོ་བོ་དྦྲེ་དོ་ བདག་སོ་སོ་རང་གིས་འགན་འཁྦྲེར་བ་དང་ བརག་དཔྱད་དྦྲེ་སིར་
བཏང་ནས་གོང་ཆྦྲེན་པོ་དྦྲེ་འད་གང་ཡང་རྦྲེད་མི་འདུག བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུ་དྦྲེ་སོར་དྲུག་བཅུ་ཙམ་གི་ནང་དུ་བརག་དཔྱད་

བྦྲེད་ཐུབ་ཀི་འདུག དྦྲེ་བཞིན་དུ་སྔོན་འགོག་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་དྦྲེའང་སོར་མོ་ ༣༠༠ དང་ ༥༠༠ བར་དང་ཁབ་དྦྲེ་དུས་གསུམ་ཀ་
ཆ་ཚང་ཞིག་རྒྱག་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་གནང།

144

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དྦྲེ་འདའི་ལམ་སྟོན་ཞིག་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ་ཞྦྲེས་དི་བ་འདི་རྦྲེད། ལན་མདོར་བསྡུས་ ཤིག་བསོན་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆྦྲེར་
འགིག་པའི་བཟོ་འད་པོ་ཞིག་རྦྲེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཅིག་གིས་དྦྲེ་གསུངས་པ་རྦྲེད། གོས་ཚོགས་ཀི་ཞབས་སྟྦྲེགས་
སིག་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་ཕི་ལོགས་ལ་ཕྦྲེབས་རྒྱུར་སྐུ་ངལ་འཕད་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་

ཐུན་ཐུན་གཞག་རྒྱུ་དྦྲེ་ཆྦྲེད་ མངགས་སྐུ་གསངས་ལ་ཕྦྲེབས་རྒྱུ་དང། གསོལ་ཇའི་བར་གསྦྲེང་དང། དྦྲེའི་ཚོའི་སྐབས་ལ་
གཞག་རྒྱུ་དྦྲེ་ཆུ་ཚོད་ཅིག་དང་ཕྦྲེད་ཀ་རྒྱུན་རིང་ཤོས་རྦྲེད། ཚོགས་གཙོ་ཡིན་ནའང་དྦྲེར་གཙོ་སོང་བྦྲེད་པའི་སྐབས་སུ་ཆུ་

ཚོད་ཅིག་དང་ཕྦྲེད་ཀ་བསད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ནས་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ བར་དུ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་དང་ཕྦྲེད་ཀ་རྦྲེད། ཆུ་ཚོད་
༡༡།༡༥ ནས་ ༡༢།༣༠ བར་དུ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་དང་སྐར་མ་བཅོ་ལྔ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཙམ་ཞིག་བཞུགས་མ་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་
ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་དྦྲེ་གསུང་རྒྱུ་དྦྲེ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་

བྦྲེད་ཕོགས་ཀི་སིག་གཞིར་འགྱུར་བ་མ་ཕིན་པའི་བར་དུ་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། ཚོགས་གཙོས་
ལམ་སྟོན་བས་ནས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ཕག་རོང་མཁན་མང་དུ་འགོ་ཡི་འདུག ད་ལྟ་
ཕག་རོང་མཁན་གཞན་ཚོར་གོ་སྐབས་ ཤིག་ཕུལ་ནས་མཚམས་བཞག་ རྒྱུ་ཡིན། ཡང་བསར་ཕག་ རོང་མཁན་ཚོ་ཡང་
བསར་ཞིག་བརང་རོགས་གནང། འཕོས་དོན་འདི་བ་དྲུག་པ་སི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ལགས།

སི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྦྲེ་ཤྦྲེས་ལགས་ནས

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་འཕོས་དོན་དི་བ་གསུམ་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་དྦྲེའི་ནང་ལ་གན་
ནད་རྦྲེག་དུག་གི་གངས་འབོར་ ༦༠ ཡོད་པ་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་གོ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་ནད་པ་ཁག་ཅིག་རྒྱ་གར་སྨན་
ཁང་རང་ལ་བརག་དཔྱད་དང་སྨན་བཅོས་བས་ནས་འགོ་བསད་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་རྦྲེད།

ད་ལྟ་ས་གནས་གང་ཟག་ལ་

དམིགས་བསལ་གོང་ཁྦྲེར་ཁག་གི་ནང་ལ་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་གངས་འབོར་ ༦༠ དྦྲེའི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་སྨན་ཁང་ལ་

ཐད་ཀར་འབྦྲེལ་བ་བས་ནས་ལན་གནང་བསད་མཁན་དྦྲེ་ཚོའི་ཐོ་དྦྲེ་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ། དྦྲེ་བཞིན་དུ་དྦྲེ་འདའི་འབད་བརོན་ཞིག་
ཀང་གནང་གི་ཡོད་དམ། རྒྱ་གར་སྨན་ཁང་ནང་དུ་ནད་པའི་གངས་ཐོ་གང་འད་ཡོད་མྦྲེད་ཐོ་ བཞེས ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་དང་
འབྦྲེལ་བ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ།

གིས་པ་དྦྲེར་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ལས་གཞིའི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་

ནད་པར་ཐད་ཀར་འབྦྲེལ་བ་དང་གོས་བསྡུར་གནང་རྒྱུའི་ཆྦྲེད་མའྦྲེ་སོར་གི་སྨན་ཁང་ཞིག་ལ་འདུ་བསྐོང་བས་ནས་བསམ་

ཚུལ་བརྦྲེ་ ལེན་དང་ཟབ་སོང་གནང་འདུག ངས་ཤྦྲེས་པ་ལ་ ༢༠༡༠ ལོར་ནད་པ་དང་འབྦྲེལ་བ་བྦྲེད་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དང་པོ་
འགོ་བཙུགས་ཡོང་དུས། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་དྲུང་ཆྦྲེ་རྣམ་པ་ཆ་ཚང་ཚོགས་འདུ་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་ཕྦྲེབས་ནས་ནད་
པ་དང་མམ་དུ་བསམ་ཚུལ་བརྦྲེ་ ལེ ན་བས་ནས་ཁོ་རང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་ཤྦྲེས་རྒྱུའི་འབད་བརོན་གནང་།

ཁོ་རང་ཚོའི་

བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་བས་ནས་མ་འོངས་པའི་ལས་འཆར་གང་འད་གནང་དགོས་འདུག་ཅྦྲེས་དྦྲེ་འད་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྦྲེད།
ན་ནིང་འད་པོ་ཡིན་ན་མའྦྲེ་སོར་ལ་འཛོམས་པའི་གནས་ཚུལ་དྦྲེ་འད་གང་ཡང་བྱུང་མི་འདུག
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ལས་བྦྲེད་ཅི ག་མར་བཅར་

འདུག མ་གིར་ཟབ་སོང་ཞིག་ཕུལ་གནང་འདུག ད་ལོ་འད་པོ་ཡིན་ན་ཁ་སང་ཕི་ཚེས་ ༨ ལ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་མ་གིར་འཛོམས་
ཡོད་ས་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་ད་ལན་གི་འཛོམས་ཐོག་དྦྲེའི་ནང་ལོགས་ལ་སྔོན་མ་འཛོམས་པའི་སྐབས་ཀི་འཐུས་ཤོར་ཕིན་
བསད་པ་དང་ཆད་ལྷག་ཕིན་བཞག་པ་དྦྲེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ད་ལན་འཛོམས་སྟངས་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་དམིགས་
བསལ་གི་ཐུགས་ཕན་གསོས་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞི་སིག་རྒྱུ་དང།

བསམ་ཚུལ་བརྦྲེས་ ལེ ན་བ་རྒྱུ་དྦྲེ་འད་ཡོད་ པ་རྦྲེད་

དམ། གང་ལགས་ཞུས་ན་ནད་པ་ཁག་ཅིག་གི་ང་ཚོར་བསམ་ཚུལ་བཤད་རྒྱུ་རག་མ་སོང་ཞྦྲེས་དྦྲེ་འད་བཤད་བསད་མཁན་

རིགས་ཤིག་འདུག གསུམ་པ་དྦྲེར་ལས་གཞི་དྦྲེ་དམིགས་བསལ་གན་ནད་རྦྲེག་དུག་གིས་ནད་མནར་བསད་མཁན་དྦྲེ་མང་
ཆྦྲེ་བ་གཞོན་སྦྲེས་རང་རང་ཞིག་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་ནད་གཞི་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་གོ་རོགས་སྦྲེལ་རྒྱུར་གཞོན་སྦྲེས་ལ་དམིགས་པའི་
གོ་རོགས་སྦྲེལ་རྒྱུ་གང་ཡོད་དམ་ཞྦྲེས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་གནང།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོས་དོན་དི་བ་དང་པོ་དྦྲེར་ལན་འདྦྲེབས་ཞུ་རྒྱུར་ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོ་གན་ནད་རྦྲེག་དུག་གི་
གངས་ཐོ་ ༦༠ ཡོད་པའི་ནང་ནས་ད་ལྟ་འཕོ ད་བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་ལ་ང་ཚོ་ས་གནས་རྒྱ་གར་སྨན་ཁང་ལ་བསྟྦྲེན་གཏུགས་
བས་པའི་ཐོག་ནས་འཕོ ད་བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་ལ་རོགས་སོར་གནང་རོགས་གནང་ཞྦྲེས་ཞུས་བསད་མཁན་ད་ལྟའི་ཆར་

གངས་འབོར་ ༢༧ ཙམ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད། དྦྲེ་ཡིན་དུས་རྒྱ་གར་སྨན་ཁང་ལ་བསྟྦྲེན་གཏུགས་བྦྲེད་པར་ཕྦྲེབས་
མཁན་ཚོ་ཁག་ཅིག་དོ་ བདག་སོ་སོས་ཕྦྲེབས་ནས། སིར་བཏང་ང་ཚོར་གངས་ཀ་དྦྲེ་ནད་པ་དྦྲེ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཅིག་ལ་

ནད་པ་དྦྲེ་སུ་ཡིན་མིན་ང་ཚོ་འཕོད་བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཤྦྲེས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་ནད་པ་སོ་སོ་རང་གིས་དང་དུ་
བངས་ནས་སྨན་ཁང་ལ་ཕིན། བརག་དཔྱད་བས། སྨན་བཟའ་རྒྱུ་དྦྲེ་དག་གི་འགོ་སོང་སོ་སོས་བཏང་ནས་འཕོ ད་བསྟྦྲེན་ལས་

ཁུངས་ནས་རོགས་སོར་གང་ཡང་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད། ད་ལྟའི་ཆར་ཞུས་བསད་མཁན་དྦྲེ་ ༢༧ ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད། དྦྲེ་
འད་ཡིན་དུས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་སྨན་ཁང་ཁག་ལ་གན་ནད་རྦྲེག་དུག་གི་འབྦྲེལ་ཡོད་ལས་བྦྲེད་

ཅི ག་ཟུར་དུ་

ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད། དྦྲེ་དག་གི་ཐོག་ནས་ནད་པ་དྦྲེ་དག་ལ་མཐུན་གྱུར་དང་རོགས་རམ་བ་རྒྱུ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ ཅིག་ད་
ལྟའི་ཆར་མཐུན་རྦྲེན་སར་མུས་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དྦྲེ་ནས་གིས་པ་དྦྲེར་གན་ནད་རྦྲེག་དུག་གི་ནད་པ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུ་དྦྲེ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀིས་

གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རྦྲེད། འདི་སྔོན་མ་ནས་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་ཟུར་པའི་སྐབས་སུ་ནས་ཚོགས་འདུ་ འཚོགས་རྒྱུའི་
ལས་གཞི་ཞིག་ཆགས་བ སད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་དུས་ལས་གཞི་འདི་དྦྲེའི་ནང་ལོགས་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་ན་ནིང་ལོ་ནས་
ཟུང་དྦྲེ་ང་ཚོ་ནད་གཞི་དྦྲེ་ཡོད་མཁན་ཚོ་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུ་དྦྲེ་ནད་གཞི་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་

གི་མས་མྱོང་ཡོད་མཁན་གི་སྨན་ཁང་ཞིག་ལ་དྦྲེ་དག་བཏང་ནས་ནད་གཞི་དྦྲེའི་ཆྦྲེད་ལས་སྨན་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་དག་ལམ་སྟོན་པ་

Counselor དྦྲེ་དག་གིས་ཁོང་ཚོར་དམིགས་བསལ་གི་ལམ་སྟོན་དང་དྦྲེ་འད་ད་དྦྲེར་ཟབ་སོང་དང་ཚོགས་འདུ་ གཅིག་
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ལོགས་འད་པོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་དག་ང་ཚོས་འགོ་མུས་ཡིན་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད། དྦྲེའི་ཐོག་ལ་
ང་ཚོ་ད་ལྟའི་ཆར་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་ཞིག་ང་ཚོ་འཕོད་བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་ཀིས་གཟིགས་ཀི་མྦྲེད། དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས་

མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་ལས་གཞིའི་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་ད་དུང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡོད་ པ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག དྦྲེ་ཡིན་
དུས་ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་དྦྲེ་ འདའི་ནང་དུ་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆྦྲེ་རང་དམིགས་ འཛུགས་གནང་རྒྱུ་དྦྲེ་འད་བྱུང་མ་
སོང། དྦྲེ་ཡིན་དུས་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་དྦྲེ་དག་གི་ཐོག་ལ་བསམ་ཤྦྲེས་བྦྲེད་ཀི་ཡིན། གཙོ་བོ་ལས་གཞི་དྦྲེ་ནད་པ་ཡོད་
མཁན་ཚོ་ཚོགས་དུས་ཆྦྲེད་ལས་པ་རང་གི་ཐོག་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུའང་ནད་པ་རང་ལ་གསང་དབང་དང་

བདྦྲེ་པོ་ཡོད་པ་དྦྲེ་འད་ཡིན་དུས ། ཏན་ཏན་ཚོགས་འདུ་དྦྲེ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ཕན་ཐོག ས་ཡོང་རྒྱུར་ང་ཚོས་རྦྲེ་བ་ཞིག་
བརྒྱབ་བསད་ཀི་ཡོད།

དྦྲེ་ནས་གསུམ་པ་དྦྲེར་གན་ནད་རྦྲེག་དུག་གི་ནད་གཞི་དྦྲེ་ཏན་ཏན་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ལ་མ་འོངས་པར་ྦྲེན་ཁ་

ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཆགས་མི་སིད་པ་ཞིག་རྦྲེད་མི་འདུག དྦྲེ་ཡིན་དུས་སིར་བཏང་ནས་བོད་པའི་སི་ཚོགས་དྦྲེ་ས་ཆ་ཁག་
མང་པོ་ཞིག་ལ་སོད་ཀི་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། ལོ་ལྟར་ཕི་ལོགས་ལ་ང་ཚོ་ Migrant worker ནང་བཞིན་ཆགས་བསད་ཀི་
འདུག་པས། དྦྲེ་འདའི་ཐོག་ནས་ནད་གཞི་དྦྲེ་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ྦྲེན་ཁ་ཡོད་པ་ཞིག་གསལ་པོ་ཆགས་བསད་ཀི་
འདུག དྦྲེ་ནང་བཞིན་ནད་གཞི་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་གི་གཞོན་སྦྲེས་ཚོར་ང་ཚོས་གོ་རོགས་སྦྲེལ་རྒྱུ་དྦྲེ་ཧ་ཅང་གི་

གལ་ཆྦྲེན་པོར་རིས་ཀི་ཡོད། དྦྲེ་ཡིན་དུས་དྦྲེ་དག་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ བརིས་པའི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ནད་གཞི་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་

གོ་རོགས་སྦྲེལ་རྒྱུ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་དུ་མཐོ་སོབ་ལ་བཞུགས་མཁན་གི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་གོ་རོགས་སྦྲེལ་རྒྱུ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་སུད་
ཚོང་རྒྱག་མཁན་གི་ས་ཆར་ང་ཚོས་ཆྦྲེད་མངགས་བཏང་ནས་སུད་ཚོང་རྒྱག་ས་མང་ཆྦྲེ་བ་གཞོན་སྦྲེས་རང་ཡིན་དུས། དྦྲེ་
དག་ལ་དམིགས་བསལ་འབྦྲེལ་ཡོད་ལས་བྦྲེད་བཏང་ནས་ནད་གཞི་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་གོ་རོགས་སྦྲེལ་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད།

དྦྲེ་

ལོར་མཚོན་ན་ང་ཚོ་སྨན་བཅོས་བལྟ་སོང་གི་ལས་གཞི་དང་མམ་དུ་བཀའ་བོན་རང་ཆྦྲེད་དུ་བཅར་ནས་སུད་ཚོང་རྒྱག་

སའི་ས་ཆ་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་ནད་གཞི་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་གོ་རོགས་སྦྲེལ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། དྦྲེ་བཞིན་སུད་ཚོང་རྒྱག་ས་རྦྲེད། དྦྲེ་དག་གི་
ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ན་ཚ་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་ཁབ་བསགས་དང་གོ་རོགས་མང་པོ་ཞིག་བས་བསད་ཀི་ཡོད། དྦྲེ་བཞིན་གཞུང་འབྦྲེལ་མ་

ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་རྦྲེད། ཀུན་ཕན་རྦྲེད། དྦྲེ་ནང་བཞིན་ྦྲེ་བའི་ཆར་ད་ལྟ་ Tibet theatre ཟྦྲེར་བ་ཞིག་འདུག དྦྲེ་

དག་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་ནད་གཞི་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་ལོ་གཞོན་པ་ཚོར་མང་བ་སྙོབས་ཐུབ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་ཞིག་བང་སིག་བསད་ཀི་
ཡོད་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་གནང།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

འཕོས་དོན་དི་བ་བདུན་པ། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སོན་ལགས།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༧ པ་དྦྲེར་འཕོས་དོན་དི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དྦྲེ། ད་ལྟ་ Hep.B ཀི་སྔོན་
འགོག་དྦྲེ་ས་གནས་ཁག་ལ་གནང་ཡོད་གསུང་གི་འདུག ང་ཚོའི་ས་གནས་ལ་ ༢༠༠༤།༠༥ ཙམ་ནས་སྔོན་འགོག་གི་བརག་
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དཔྱད་བྱུང་སོང་། ཡིན་ནའང་སྔོན་འགོག་གི་རིམ་པ་དྦྲེ། དང་པོ་ཁབ་གཅིག་ བརྒྱབས། དྦྲེ་ནས་ཟ་བ་གསུམ་གི་ མཇུག་ལ་
གཅིག་བརྒྱབས། དྦྲེ་ནས་ Booster dose ལོ་ལྔའི་རྦྲེས་སུ་གཅིག་བརྒྱབས་ནས་དྦྲེ་འད་ཞིག་བྦྲེད་ཀི་འདུག དྦྲེའི་མཇུག་
ལ་རྒྱུན་རིང་པོ་ག་ཚོད་རྒྱབ་དགོས་ཀི་ཡོད་མྦྲེད་གོ་རོགས་མི་འདུག སྨན་ཁང་ལ་སྐད་ཆ་དི ས་དུས་སྨན་ཁང་ལ་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་ཚོས་ཀང་ ཤྦྲེས་ཀི་མི་འདུག དྦྲེའི་ཐོག་ལ་ག ང་འད་ཡིན་ནམ། གང་ཡིན་ཟྦྲེར་ན། ད་ལྟའི་ཆར་སྔོན་འགོག་དྦྲེ་

འགྱུར་བ་འགོ་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཏག་ཏག་འགྱུར་བ་འགོ་བ་ནང་བཞིན་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་དམ། འགའ་ཤས་ཀིས་ང་ལ་སྔོན་
འགོག་ཡོད ་ཅྦྲེས་སང་མྦྲེད་བཏང་ན་གང་འད་ཆགས་ ཀི་ ཡོད་དམ། དྦྲེའི་ཐོག་ལ་དྦྲེང་དུས་ཀི་ འགྱུར་བ་ག་ཚོད་བྱུང་བ་ནང་
བཞིན་ས་གནས་ཁག་ལ་དྦྲེ་འད་བྦྲེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་དམ་མྦྲེད་ཟྦྲེར་ནས་སྔོན་འགོག་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན།

གིས་པ་དྦྲེ་ལ ་སྨན་ཁང་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་བསད་མཁན་དྦྲེ་ཚོ་ལ་སྔོན་འགོག་དྦྲེ་འད་གནང་ཡོད་ པ་རྦྲེད་

དམ་མ་རྦྲེད། སྨན་ཁང་ནང་ལ་གསར་ དུ་འཛུལ་མཁན་དྦྲེ་ཚོ་ལ་བརག་དཔྱད་གནང་གི་ཡོད་ པ་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད་ ཅྦྲེས་བཀའ་

འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟྦྲེར་ན། ནད་པ་མམ་དུ་རྒྱུན་ལྡན་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དྦྲེ་ཚོར་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་
པ་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟྦྲེར་ན་ནད་པ་ཡོང་མཁན་ཚོ་ལ་དྦྲེ་འགོས་ལས་ས་ པོ་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་ཡོད་མཁན་མི་ཞིག་

གིས་མང་པོ་ཞིག་ལ་འབྦྲེལ་བ་གནང་དགོས་དུས། དྦྲེར་སྔོན་འགོག་གི་ཐོག་ལ་གཟིགས་ཀི་ཡོད་དམ་མྦྲེད་ཅྦྲེས་བཀའ་འདི་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནད་གཞིའི་དྦྲེའི་སྔོན་འགོག་ཁབ་རྒྱབ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་ལས་རིམ་གསུམ་བང་སིག་དགོས་ཀི་

ཡོད་པ་རྦྲེད། དང་པོ་གཅིག་བརྒྱབས། གིས་པ་དྦྲེ་ཟ་བ་གཅིག་རྦྲེས་ལ་བརྒྱབས། གསུམ་པ་དྦྲེ་ཟ་བ་ལྔའི་རྦྲེས་སུ་བརྒྱབས་
དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། Booster dose ཟྦྲེར་བའི་ཁབ་ཁ་སོན་ཞིག་རྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ནི་ལོ་ལྔའི་རྦྲེས་སུ་རྒྱབ་རྒྱུ་

རྦྲེད། སིར་བཏང་ནས་ནད་གཞི་དྦྲེའི་སྐོར་ལ་ཆྦྲེད་ལས་པ་ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱབ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ དང་། ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱབ་
དགོས་ཀི་མྦྲེད་པ་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། མང་ཆྦྲེ་བས་ལོ་ལྔའི་རྦྲེས་སུ་གཅིག་

བརྒྱབས། དྦྲེ་ནས་རྒྱབ་དགོས་ཀི་མྦྲེད་པ་བཤད་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། ཡང་ཁག་ཅིག་སོ་སོ འི་རོགས་པ་ལ་ནད་གཞི་དྦྲེ་ཡོད་ན །
ལོ་ལྔའི་རྦྲེས་སུ་ཁབ་རྒྱབ་དགོས་པ་དྦྲེ་འདའི་ལམ་སྟོན་ཡོང་གི་འདུག དྦྲེ་བཞིན་རོགས་པ་དྦྲེ་ལ་ནད་གཞི་ཡོད་ན ། སོ་སོ་ལ་
མི་འགོས་པའི་ཐབས་ལམ་བ་རྒྱུ་དྦྲེ་འདའང་ཆགས་བསད་ཀི་འདུག

གིས་པ་དྦྲེ་ལ་ང་ཚོ་ལས་བྦྲེད་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་ལས་ཀ་ལ་མམ་ཞུགས་བྦྲེད་དུ་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་སྨན་

ཁང་གི་བརག་དཔྱད་ཆ་ཚང་བས་པའི་ Medical fitness certificate ཚད་ལྡན་ཞིག་ལྦྲེན་གི ་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོ་
ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ལས་བྦྲེད་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་ལས་ཀ་ལ་ཞུགས་ཆོག་པ་དང་། ལས་ཀ་ སོད་ཆོག་པ་དྦྲེ་འད་བྦྲེད་ཀི་
ཡོད། Medical fitness certificate དྦྲེ་ཚོའི་ནང་ལ་ Hepatitis B བརག་དཔྱད་བ་དགོས་ཀི་རྦྲེད་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་འད་
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མི་འདུག ཡིན་ནའང་ཨྦྲེམ་ ཆེ་ནས་གཟུགས་པོ་བདྦྲེ་ཐང་ཡིན་པའི་ཡི་གྦྲེ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་པའི་ལམ་སོལ་ ཞིག་ཡོད་པ་
རྦྲེད།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

འཕོས་དོན་དི་བ་མཐའ་མ་སི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས།

སི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་

༧ པ་དང་འབྦྲེལ་ནས་འཕོས་དོན་དི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ།

མཆིན་པའི་གན་ཚད་ཀི་ན་ཚ་མ་ཕོག་གོང་ལ་ཁབ་རིམ་པ་རྒྱག་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་མཆིན་
པའི་གན་ཚད་དྦྲེ་ལ་ྦྲེན་ཚབ་ཆྦྲེ་ཆུང་ A དང་ B ཟྦྲེར་བ་གིས་འདུག་བསམ ས་སོང་། གང་ལྟར་ྦྲེན་ཚབ་ཆུང་བ་དྦྲེ་ཕོག་
ཚར་དུས་ཆྦྲེ་བ་དྦྲེ་མ་ཕོག་པའི་ཆྦྲེད་དུ་སྔོན་འགོག་གི་ཁབ་དྦྲེ་ནུབ་ཕོགས་ལ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་ངས་མཐོང་སོང་། ཡིན་ནའང་
འདི་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་སྐད་ཆ་ཞིག་འདི་དུས། མི་མང་ཆྦྲེ་བས་ཕལ་ཆྦྲེར་ཆུང་བ་དྦྲེ་ཕོག་ཚར་དུས

སྔོན་འགོག་མྦྲེད་པའི་བཟོ་འད་པོ་ཞིག་གསུང་གི་འདུག་ལ་ཨྦྲེམ་ ཆི་དྦྲེ་འདས་ཀང་གསུང་གི་འདུག དྦྲེ་དོན་དངོས་ཡོད་རྦྲེད་

།

དམ་མ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་དི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནུབ་ཕོགས་ལ་ཏན་ཏན་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སི་ཡོངས་ནས་ Hepatitis A B C D E ཞྦྲེས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་མཆིན་པའི་ག ན་ཚད་ཀི་
ནད་འབུས་བཟོས་པའི་ན་ཚ་ས་ལྔ་ཙམ་ཆགས་ཀི་འདུག A དང་ B ལབ་དུས། A དྦྲེ་ཕལ་ཆྦྲེ་བ་ཆུ་དང་ཁ་ལག་ འཛོར་པོའི་
བརྒྱུད་ནས་ཕར་ཚུར་འགོས་ནས་ཁབ་སྦྲེལ་ལ་འགོ་བསད་ཀི་འདུག B དྦྲེ་ཁྲག་དང་ལུས་འབྦྲེལ་བརྒྱུད་ནས་འགོས་ཀི་འདུག
དྦྲེ་གིས་ཀ་ལ་སྔོན་འགོག་ཁབ་ནུས་པ་ལྡན་པ་དང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་གིས་གང་ཡིན་ནའང་སྔོན་ཁབ་དྦྲེ་ཕྲུ་

གུ་ཆུང་དུས་སྐབས་ནས་རྒྱག་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཆགས་ཀི་འདུག Hepatitis A དྦྲེ་སིར་བཏང་ཐྦྲེངས་གཅིག་

ན་བ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་ཁོན་ནས་མི་ན་བའི་ནུས་པ་ཞིག་སྦྲེབས་ཀི་ཡོད་ས་རྦྲེད། Hepatitis B གི་ན་ཚ་དྦྲེ་གཅིག་
འགོས་ཚར་ཡོད་ན་ཟ་བ་དྲུག་གི་ནང་ནད་འབུ་དྦྲེ་ར་མྦྲེད་བྦྲེད་མ་ཐུབ་ན། མི་ཚེ་གང་འཚམས་ལ་སོ་སོའ ་ི གཟུགས་པོ་ནང་

ཁུར་དགོས་ཀི་ཡོད་ས་རྦྲེད། ནད་འབུ་དྦྲེ་རྦད་ དེ་མྦྲེད་པར་བཟོ་ རྒྱུའི་སྨན་ཞིག་ད་ལྟ་མྦྲེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་
འདུག ཡིན་ནའང་རྦྲེ་ཟུང་ཙམ་ལ་ Hepatitis B གི་ནད་འབུ་གསོད་རྒྱུའི་སྨན་བཏང་ནས་མྦྲེད་པར་གྱུར་བ་དྦྲེ་འད་ཡོད་ས་
རྦྲེད། Hepatitis B གི་ནད་གཞི་དྦྲེ་ཡོད་ཚར་ན་སྔོན་འགོག་གི་ཁབ་མི་འདུག ཁབ་དྦྲེ་ན་ཚ་མྦྲེད་མཁན་ཚོ་ལ་རྒྱབ་དགོས་
པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རྦྲེད་འདུག་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༨ པ་དི་བ་གནང་མཁན་སི་འཐུས་ཟ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་ཟ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༨ པ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། ***

དི་ཤོག

དི་བ་ཨང་༨

གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༢༢ བར།

དིས་ལན་གནང་མཁན།

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དི་བ་གནང་མཁན་སི་འཐུས།

སི་འཐུས་ཟ་བ་ཚེ་རིང་།

༄༅། །མྱོས་རས་དང་སྨན་རིགས། ཆང་རག་ངན་གོམས་ཀིས་དཀའ་ངལ་ནི་སིར་འཛམ་གིང་ཡོངས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡིན་
པ་དང་། དཀའ་ངལ་དྦྲེ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས། རིགས་རུས་སོགས་ཀི་དབྦྲེ་བ་མྦྲེད་པ་སི་ཚོགས་གང་སར་ཁབ་སྦྲེལ་འགོ་

གིན་ཡོད་པ་བཞིན། བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ནང་ལའང་དཀའ་ངལ་ལོ་རྦྲེ་ནས་ཇྦྲེ་ཆྦྲེར་ཕིན་ཏྦྲེ་སོབ་གྲྭ། དམག་སར། མཐོ་སོབ་
སོགས་སྦྲེ་ཚན་མང་པོའ ་ི ནང་དང་ལྷག་པར་དུའང་བུྦྲེད་ནང་བྦྲེད་སོད་བྦྲེད་མཁན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་ཐད་
བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ།
༡།

བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཐག་མྱོས་རས་ཀི་དཀའ་ངལ་འདི་ཛ་དག་ཆྦྲེ་ཆུང་གང་འད་ཞིག་ཏུ་རིས་ཀི་ཡོད་དམ།
དཀའ་ངལ་འདིའི་རྦྲེན་གིས་སི་ཚོགས་ནང་དཀའ་ངལ་གཞན་གང་དང་གང་འཕྦྲེལ་རྒྱས་དང་དྦྲེ་ལ་གདོང་ལྦྲེན་བ་
དགོས་ཆགས་ཀི་ཡོད་དམ།

༢།

མྱོས་རས་དང་སྨན་རིགས་ཀིས་རྦྲེན་པས་ལོ་རྦྲེར་བོད་རིགས་གཞོན་སྦྲེས་ག་ཚོད་ཅིག་འདས་གོངས་སུ་འགྱུར་
གི་ཡོད་དམ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་༧ པའི་སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་
བ་ཨང་ ༨ པའི་ལན།
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༡༽

བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ནང་མྱོས་རས་ངན་གོམས་ཀི་དཀའ་ངལ་འདི་བཞིན་ཛ་དག་ཆྦྲེ་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་
ཡོད། དཀའ་ངལ་དྦྲེ འི་རྦྲེན་གིས་སི་ཚོགས་ནང་རྐུན་ཇག་དང། མགོ་བསྐོར་བསླུ་ བིད། ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་བརི་མཐོང་
མ་ཆགས། ཀྲི་སྦི་དང། གན་ནད་རྦྲེག་དུག མཆིན་པའི་གན་ཚད་བཅས་ཁབ་གདལ་གི་དཀའ་ངལ་འཕྦྲེལ་
རྒྱས་དང་དྦྲེ་དག་ལ་གདོང་ལྦྲེན་བྦྲེད་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད།

༢༽

དམིགས་བསལ་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་མྦྲེད་སྟབས་མྱོས་རས་དང་སྨན་རིགས་རྦྲེན་པས་ལོ་རྦྲེར་བོད་རིགས་ཇི་ཙམ་

འདས་གོངས་སུ་ཕིན་ཡོད་མྦྲེད་ཀི་གངས་ཀ་ཞུ་རྒྱུ་མྦྲེད། འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༣
ཚེས་ ༡༡ ལ་ཕུལ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

འཕོས་དོན་དི་བ་དང་པོ་སི་འཐུས་ཟ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་ཟ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དི་བ་དང་པོ་དྦྲེའི་ལན་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུར། སོས་རས་ངན་གོམས་ཀི་དཀའ་ངལ་འདི་ཁོ་

ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་དྦྲེ་འད་འཕྦྲེལ་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་བཀའ་ལན་གནང་འདུག དྦྲེ་འདའི་ཛ་དག་གི་གནས་ཚུལ་འདི་ག་
རྦྲེ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་ཛ་དག་རིས་གནང་གི་ཡོད་དམ། དི་བ་གིས་པ། དྦྲེ་འདའི་ཛ་དག་གི་དཀའ་ངལ་ སེལ་རྒྱུའི་ཆྦྲེད་གང་
དང་གང་གནང་གི་ཡོད་དམ། དི་བ་གསུམ་པ། སོས་རས་ངན་གོམས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་བོད་རིགས་རྒན་གཞོན་ག་ཚོད་

ཡོད་པ་མཁྦྲེན་གི་ཡོད་དམ། དི་བ་བཞི་པ། དཀའ་ངལ་གཅིག་གིས་དཀའ་ངལ་དྦྲེ་འད་མང་པོ་འཕྦྲེལ་རྒྱས་ལ་འགོ་གི་ཡོད་པ་
ཟད། ལྷག་དོན་ དུ་བོད་མིའི་ངོ་རགས་ཟྦྲེར་ནའང་རྦྲེད། རྒྱུ་ནོར་ཟྦྲེར་ནའང་རྦྲེད། བཟང་སོད་ཟྦྲེར་ནའང་རྦྲེད། འདི་དག་ྦྲེན་
ཁའི་ནང་ལ་ལྷུང་བསད་པ་དྦྲེ་ལ་གདོང་ལྦྲེན་གང་འད་བྦྲེད་དགོས་ཞྦྲེས་པ་འདི་ཡིན།

དི་བ་གིས་པ་དྦྲེའི་ལན་ལ། དྦྲེ་འདའི་ཞིབ་འཇུག་བས་མྦྲེད་པས་ལན་མྦྲེད་གསུངས་འདུག སོས་རས་དང་སྨན་

རིགས་ཀིས་དྦྲེ་འདའི་ཛ་དག་གི་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསད་པ་ཞིག་ལ། ལས་འཆར་སྦྲེལ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། སྔོན་རིས་ཀི་

བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། དྦྲེ་དག་བྦྲེད་དགོས་དུས་དྦྲེའི་རྒྱབ་ལོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་ལོ་རྦྲེའི་ནང་བོད་མི་ག་

ཚོད་ལ་དཀའ་ངལ་དྦྲེ་འཕད་ཀི་ཡོད་མྦྲེད། ལྷག་དོན་དུ་བོད་མི་ག་ཚོད་ཅིག་ཤི་ཡོད་མྦྲེད་མཁྦྲེན་དགོས་པ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ལ་
བརི་ཡི་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། གལ་སིད་བརི་ཡི་མྦྲེད་ན།

སྔོན་རིས་ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ལས་འཆར་སྦྲེལ་བ་

སོགས་ཚད་ལྡན་དང་ནུས་པ་ག་ཚོད་ཐོན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རྦྲེད་དམ། དཔྦྲེར་མཚོན་འད་པོ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ར་རམ་ས་ལའི་
ནང་ལ་མི་གསུམ་བཞི་ཞིག་གིས་རགས་བསོམས་ཀིས་རིས་བསྐོར་དུས། ལོ་ ༡༠ ཡི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ ༤༢ ཤི་འདུག དྦྲེ་ཡང་
མི་གསུམ་བཞི་ཞིག་ལ་བཀའ་འདི་ཞུས་ནས་ཁྦྲེད་ཚོའི་ངོ་ཤྦྲེས་མི་ ༢༠༠༡༌༌༌༢༠༡༢ ག་ཚོད་ཤི་སོང་ཞྦྲེས་སྐར་མ་བཅུ་ི་ཤུ་
ནང་ཐོ་བརྒྱབ་དུས་རགས་པའི་སོམ་རིས་རྦྲེད། དྦྲེ་ཆ་བགོས་བས་པ་ཡིན་ན། ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལ་གཞོན་སྦྲེས་གསུམ་དང་

ཕྦྲེད་ཀ་ཙམ་ཤི་བཞིན་འདུག དྦྲེ་ང་ཚོའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ ༥༤ ལ་འགོས་དུས། ཆ་ཚང་ལ་གཅིག་པ་ཡོང་གི་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་
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འདའི་གཞི་རའི་གནས་ཚུལ་མ་ཤྦྲེས་པའི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་དང་སྔོན་རིས་ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན།

ཕན་ནུས་

གང་འད་ཡོང་གི་ཡོད་དམ་ཞྦྲེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བྱུང་ན་དི་བ་དྦྲེ་དག་བསར་དུ་གསུང་རོགས་གནང་།

མགོག ས་པོ་གསུངས་ཙང་ཚིག་ཐོ་

རྒྱག་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། དམིགས་བསལ་གི་དི་བ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་དྦྲེ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

སི་འཐུས་ཟ་བ་ཚེ་རིང་ལགས། ཏོག་ཙམ་ལྷོད་ཙམ་གསུང་རོགས་གནང་།

སི་འཐུས་ཟ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དུས་ཚོད་ལ་བསི་ཚགས་བས་པའི་སྐད་ཆ་རྦྲེད། དང་པོ་ཀ་པའི་བཀའ་ལན་ནང་ལ་ག་
རྦྲེ་གསུངས་འདུག་ཅྦྲེ་ན། འདི་ཛ་དག་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་ལ་བརི་ཡི་ཡོད། དྦྲེ་གདོང་ལྦྲེན་བ་རྒྱུའི་ཆྦྲེད་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་

མར་བསགས་གནང་འདུག དྦྲེ་འདའི་ཛ་དག་དྦྲེ་གཞི་གང་འད་ཞིག་ལ་བཞག་ནས་ཛ་དག་རིས་གནང་གི་ཡོད་དམ། གང་ཞིག་
ཛ་དག་བརིས་པ་དྦྲེ་ལ་དཀའ་ངལ་སྦྲེལ་བའི་ཐབས་ཤྦྲེས་ག་རྦྲེ་གནང་གི་ཡོད་ཅྦྲེས་དང་། གསུམ་པ་དྦྲེ་ལ་སོས་རས་ངན་

གོམས་ཀི་བོད་རིགས་གཞོན་སྦྲེས་ཟྦྲེར་ནའང་རྦྲེད། བོད་རིགས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་ཆགས་བཞིན་ཡོད་དམ། དྦྲེའི་གངས་ཀ་
བཤད་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཞྦྲེས་དང་། བཞི་པ། དྦྲེ་འདའི་དཀའ་ངལ་ཆྦྲེན་པོ་ཡོད་བསད་པའི་སོས་རས་ངན་གོམས་ཀི་གདོང་ལྦྲེན་
ཙམ་མ་ཡིན་པར། བོད་པའི་བཟང་སོད་དང་། བོད་པའི་ངོ་རགས། བོད་པའི་རྒྱུ་ནོར་འཛམ་བུ་གིང་ལ་ངོམ་བསད་པ་དྦྲེ་ྦྲེན་

ཁ་ལ་ལྷུང་བའི་སྐབས་སུ་ལ་དྦྲེ་ལ་གདོང་ལྦྲེན་གང་འད་བས་ནས་གནང་གི་ཡོད་ཟྦྲེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྔ་པ། སོས་རས་དང་
སྨན་རིགས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་སྔོན་རིས་དང་འཆར་འགོད་ལས་འཆར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་སོས་རས་དང་
སྨན་རིགས་བཟའ་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་མྦྲེད་དང་། མི་ག་ཚོད་ཤི་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཤྦྲེས་པའི་ཐོག་ནས་དྦྲེ་འདའི་ལས་འཆར་

སྦྲེལ་དུས་ཤྦྲེས་དགོས་པ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཆགས་ཀི་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། གལ་སིད་ཆགས་ཀི་མྦྲེད་པ་ཡིན་ན། སྔོན་རིས་དང་
ལས་འཆར་དྦྲེ་ཚོ་ཚད་ལྡན་ག་ཚོད་ཆགས་ཀི་རྦྲེད་དམ། ནུས་པ་ག་ཚོད་ཐོན་གི་རྦྲེད་དམ། དཔྦྲེར་ན། ར་རམ་ས་ལར་ལོ་

བཅུའི་ནང་ལ་མི་བཞི་བཅུ་ཞྦྲེ་གིས་ཞྦྲེ་གསུམ་ཤི་འདུག་ཟྦྲེར་བ་ལྟ་བུའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་མ་མཁྦྲེན་པ་ཡིན་ན ། འཆར་གཞི་
བཀོད་པ་དྦྲེ་ཚོ་ཚད་ལྡན་གང་འད་ཆགས་ཀི་རྦྲེད་ཅྦྲེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
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ལྷོད་ལྷོད་བས་ན་མགོགས་པོར་འགོ་བཞག་གི་འདུག མགོགས་དག་ན་དུས་ཚོད་བསི་ཚགས་ཡོང་གི་མི་འདུག

བསར་

བལྡབ་བས་ནས་གསུང་དགོས་ཀི་འདུག དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གི་འཕོས་དོན་དི་བ་ལ་ལན་འདྦྲེབས་ཞུ་རྒྱུར། དང་པོ་སོས་རས་ངན་

གོམས་ཀི་དཀའ་ངལ་དྦྲེ་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་བརིས་བསད་ཡོད། དཀའ་ངལ་དྦྲེ་འཕོད་བསྟྦྲེན་
གཅིག་པུའི་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་མྦྲེད། སོས་རས་ངན་གོམས་ཀི་དཀའ་ངལ་དྦྲེ་སི་ཚོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་

འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། དཀའ་ངལ་དྦྲེ་དང་པོ་ཡོང་ས་ནང་ནས་ཡིན་པ་དང་། དྦྲེའང་ནང་མིའི་དཀའ་ངལ་དང་། དཔལ་འབོར་གི་

དཀའ་ངལ། སོབ་གྲྭ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་། མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་ཕྦྲེབས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། མ་འོངས་པར་སོས་རས་
ངན་གོམས་རྦྲེན་གིས་སྨན་ཁང་ལ་ལྷུང་ན། འཕོད་བསྟྦྲེན་གི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཆགས་བསད་འདུག དྦྲེ་བཞིན་སི་ཚོགས་ཀི་

དཀའ་ངལ་ཁོ་ན་རྦྲེད་ཅྦྲེས་ལབ་ན། དྦྲེའང་རྦྲེད་མི་འདུག དཔལ་འབོར་དང་། སི་ཚོགས་དང་། འཕོད་བསྟྦྲེན་སོགས་དཀའ་
ངལ་དྦྲེ་མགོ་རོག་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བསད་ཡོད། དཀའ་ངལ་དྦྲེ་གདོང་ལྦྲེན་བ་རྒྱུ་ལ་ང་ཚོ་འཕོད་བསྟྦྲེན་ལས་

ཁུངས་ལའང་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོང་བསད་ཀི་འདུག ག་ཚོད་ལ་སྙོབ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མྦྲེད་སོགས་རྦྲེད། དཀའ་ངལ་དྦྲེ་མི་ཡོང་

བའི་ཆྦྲེད་དུ་དང་པོ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་དུ་སོབ་སི་རྣམ་པ་དང། མདུན་ལམ་ལམ་སྟོན་པ་དང། སིག་འཛུགས་ཀི་རྒན་ལགས་
རྦྲེད། སྨན་ཞབས་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོ་ལོ་རག་པར་འདིར་བསྐོངས་ནས་བསར་ཞིབ་ཀི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་འཚོགས་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད།
བསར་ཞིབ་ཚོགས་འདུ་དང་ཟབ་སོང་ཟུང་སྦྲེལ་གི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་གདོང་ལྦྲེན་བྦྲེད་ཕོགས་ལ་

ལས་འགུལ་ཞིག་སྦྲེལ་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ལས་གཞི་དྦྲེ་སྦྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལོ་རག་པར་སྔོན་རིས་ནང་ལ་བཞག་
གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ནང་བཞིན་སོས་རས་ངན་གོམས་དཀའ་ངལ་དྦྲེ་འགོག་ཐབས་ཀི་གོ་རོགས་སྦྲེལ་ རྒྱུ་ལ་ནད་གཞི་དྦྲེའི་
རྒྱལ་སིའི་ིན་མོ་ལ། ས་ཆ་གང་མང་མང་ཞིག་ལ་གོ་རོགས་དང་། ཁབ་བསགས་གང་མང་མང་ཞིག་བྦྲེད་ཐུབ་པའི་ཐབས་
ལམ་སྦྲེལ་བཞིན་ཡོད་པ་རྦྲེད།

གསུམ་པ་དྦྲེ་སོས་རས་ངན་གོམས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་དྦྲེ་ཚོ་ལ་སོ་སོས་དང་དུ་བང ས་ནས་རང་ིད་ནད་

གཞི་དྦྲེ་ལས་ཐར་པའི་བོ་སྦྲེམས་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། སོ་སོས་དང་དུ་བང ས་ནས་དཀའ་ངལ་དྦྲེ་ལས་སྦྲེལ་བའི་འདུན་པ་
ཤུགས་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་འཕོད་བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་ཞུ་རྒྱབ་པའི་ཐོག་

ནས་སོས་རས་ངན་གོམས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་དྦྲེ་ཚོ་ལ་ཕི་བཅོས་ཁང་ Rehabilitation Center དྦྲེ་ཚོ་ལ་

གཏོང་ནས་ནད་གཞི་དྦྲེ་ལས་ཐར་བའི་ལས་གཞི་ཞིག་ལོ་ལྟར་འགོ་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ལོ་རག་པར་གཞོན་སྦྲེས་བཅུ་ནས་
བཅོ་ལྔའི་བར་དུ་ཕི་བཅོས་ཁང་ Rehabilitation Center འགོ་བའི་མཐུན་རྦྲེན་སར་བསད་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། མཐུན་
རྦྲེན་དྦྲེ འི་རྦྲེན་པས་མང་པོ་ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་དྦྲེ་ལས་ཐར་ནས་སོ་སོའ ་ི རྐང་པའི་སང་ལ་ལང ས་ཐུབ་པ་དྦྲེ་འདའང་མང་པོ་
བྱུང་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཁག་ཅིག་ནི་དཀའ་ངལ་དྦྲེ་ལས་མ་ཐར་ནས་དཀའ་ངལ་དྦྲེའི་ནང་ལ་རང་འཇགས་ལྷུང་བསད་པ་དྦྲེ་འདའང་

ཡོང་གི་འདུག དྦྲེའི་ནང་བཞིན་ད་ལོའ ་ི སྔོན་རིས་ནང་ལ་ Rehabilitation Center ནང་བཏང་བ་ཙམ་མ་ཟད། ཚུར་
ལོག་ཚར་བའི་རྦྲེས་སུ་ Post Rehabilitation Center ཕི་བཅོས་དྦྲེ་བྦྲེད་ཚར་ནས་ག་རྦྲེ་བྦྲེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོ་
ལ་གལ་ཆྦྲེ་ཤོས་དྦྲེ་དོ་བདག་གི་ཕ་མ་དང་། འབྦྲེལ་ཡོད་ལྟ་རོག་བྦྲེད་མཁན་ནང་མི་ཚོ་ལ་འབྦྲེལ་བ་བྦྲེད་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་
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རྦྲེད། Post Rehabilitation Center སང་ལ་ང་ཚོའི་ལས་གཞི་ཞིག་ཀུན་ཕན་ཚོགས་པ་དང་མམ་དུ་དྦྲེའི་སྐོར་ནས་
གོས་བསྡུར་བྦྲེད་བཞིན་པ་ཡིན། དཀའ་ངལ་དྦྲེ་དཀའ་ངལ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་རྦྲེད་འདུག དཀའ་ངལ་དྦྲེ་ཆྦྲེན་པོ་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་
གཞོན་སྦྲེས་མང་པོ་ཞིག་གོངས་ཀི་ཡོད་སྟབས། དཀའ་ངལ་དྦྲེ་སྦྲེལ་ཐབས་ཆྦྲེད་དུ་ཕར་གྲུ་མམ་འདྦྲེགས་ཀིས་ཕ་མ་རྦྲེད།

སོབ་གྲྭ་རྦྲེད། འབྦྲེལ་ཡོད་ཚང་མའི་ངོས་ནས་ཕར་གྲུ་མམ་འདྦྲེགས་གནང་དགོས་ཀི་འདུག དཀའ་ངལ་དྦྲེས་རྦྲེན་པས་བོད་
པའི་བཟང་སོད་མང་པོ་ཞིག་བརླག་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་དྦྲེ་གསལ་པོ་ཆགས་བསད་ཀི་འདུག ར་རམ་ས་ལའི་ནང་ནས་ཀང་

འདས་གོངས་སུ་ཕིན་ཡོད་པ་དྦྲེ་འད་གོ་ཐོས་ཡོང་གི་འདུག སི་ཡོངས་ནས་བོད་མི་ག་ཚོད་གོངས་ཡོད་མྦྲེད་འཕོད་བསྟྦྲེན་
ལས་ཁུངས་ལ་ཁ་གངས་གསལ་པོ་སྦྲེབས་ཀི་མི་འདུག སི་ཡོངས་ནས་སྔོན་རིས་དང་འབྦྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན།
སོས་རས་ངན་གོམས་ཀི་ཐོག་ལ་སྔོན་འགོག་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེ་ཤོས་བརི་བཞིན་ཡོད། སྔོན་འགོག་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ ར་བརིས་པའི་
ཐོག་ནས་ལོ་རག་པར་འཆར་གཞི་དང་། ལས་གཞི་འདིའི་ནང་ལ་བང་སིག་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་གངས་ཀ་དྦྲེ་ཏན་ཏན་

དགོས་པ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་འདུག གངས་ཀ་དྦྲེ་ཏག་ཏག་ཅིག་ཡོང་གི་མི་འདུག མ་འོངས་པར་གངས་ཀ་དྦྲེ་ཏག་ཏག་ཡོང་
ཐུབ་པའི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

འཕོས་དོན་དི་བ་གིས་པ། སི་འཐུས་ཤར་གིང་བསྟན་འཛིན་ཟ་སོན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་གནང་། དི་བ་ཨང་བརྒྱད་པ་འཕོ ས་དོན་དི་བ་དྦྲེ་གཙོ་བོ་
ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་གསུངས་སོང་། སོས་རས་དང་། སྨན་རིགས། ཆང་རག་སོགས་ཀི་

དཀའ་ངལ་དྦྲེ་ཚོ་གཙོ་བོ་སི་ཚོགས་ཀིས་བཟོས་བཞག་པ་ཞིག་རྦྲེད་ཟྦྲེར་བ་དྦྲེ་དངོས་གནས་རྦྲེད་བསམ་གི་འདུག གཙོ་བོ་
སྦྲེར་སོ་སོ་ལ་རག་ལས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད་དྦྲེ། དཀའ་ངལ་དྦྲེ་འཕད་ཚར་བའི་རྦྲེས་སུ་སི་ཚོགས་དྦྲེ་ག་རང་གིས་གདོང་ལྦྲེན་

བྦྲེད་དགོས་པ་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག་སྙམ། དི་བ་དྦྲེ་གཙོ་བོ་འཕོད་བསྟྦྲེན་དི་བ་རང་ནས་གཅིག་སྦྲེབས་ཀི་
འདུག ད་ལྟ་སི་ཚོགས་ག་ས་ག་ལ་དཀའ་ངལ་དྦྲེ་འདུག དམག་ས ར་དང་མཐོ་སོབ། སོབ་གྲྭ་ཡིན་ནའང་རྦྲེད། ལྷག་པར་དུ་
བུད་མྦྲེད་ནང་ལའང་བྦྲེད་སོད་བྦྲེད་མཁན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་འདུག་ཟྦྲེར་ནས་དི་བ་ནང་ལ་བཀོད་པ་ནང་བཞིན། ད་ལྟ་དཔལ་

ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་གིས་བཀའ་གནང་བ་ལ། འཕོད་བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོས་ནས་གཙོ་བོ་སྔོན་འགོག་གི་ལས་

གཞི་དང་། དྦྲེ་བཞིན་གོ་རོགས་སྦྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་གསུང ་གི ་འདུག དྦྲེའི་སྐབས་ལ་གོམས་
གཤིས་ངན་པ་དྦྲེའི་རྦྲེན་གིས་དཀའ་ངལ་དྦྲེ་མི་རིགས་དང་། མི་འབོར་ཚང་མ་ལ་ཕོ་མོ་དབྦྲེར་མྦྲེད་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་

ཡོད་པ་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་རྣམ་པ་ཚོའི་ངོས་ནས་སིག་འཛུགས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་སྦྲེལ་བ་དང་། དྦྲེའི་

ཐོག་ལ་སྔོན་འགོག་གི་ལས་གཞི་དང་། ལས་འཆར་བརམས་དུས་ཕོ་མོ་དབྦྲེ་འབྦྲེད་ཅིག་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་བུད་མྦྲེད་
ལ་སར་ན་སྡུག་པ་དང་། སྦྲེས་པ་ཕོ་ཡི་གནང་ན་འགིག་པའི་ཚོར་བ་དྦྲེ་འད་ཞིག་སི་ཚོགས་ནང་ལ་སྦྲེབས་ཀི་ཡོད་དམ་མྦྲེད་
ཅྦྲེས་དི་བ་གཅིག་བྱུང་སོང་། གལ་སིད་བུ ད་མྦྲེད་ཀི་གོམས་གཤིས་ལ་སར་ནས་ངན་པ་ཞིག་བརི་བཞིན་ཡོད་ན།
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བརི་

དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྦྲེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་དམ། ཡང་དྦྲེའི་ཐོག་ནས་སི་ཚོགས་ནང་འཚོ་བ་དང་ལྡན་པའི་གོ་རོགས་དང་།
ལས་གཞི་གང་འད་ཞིག་བརམས་གནང་གི་ཡོད་དམ་ཞྦྲེས་དི་བ་དྦྲེ་ག་རང་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའི་ཆར་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཕོད་བ སྟེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་སོས་རས་ངན་
གོམས་དྦྲེ་དཀའ་ངལ་ཆྦྲེན་པོ་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་བྦྲེད་ཀི་ཡོད། དྦྲེ་བཞིན་བུད་མྦྲེད་དང་ཁོ་ག་ནང་ནས། དམིགས་བསལ་དུ་

བུད་མྦྲེད་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དྦྲེ་ང་ཚོ་འཕོད་བ སྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཤྦྲེས་ཀི་ཡོད། ཤྦྲེས་པ་ནང་བཞིན་བུད་མྦྲེད་
ལ་དཀའ་ངལ་དྦྲེ་ཡོད་ན་སྡུག་པ ར་བརི་བ་དྦྲེ་འད་ངོས་འཛིན་བྦྲེད་ཀི་མྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་སི་ཚོགས་ནང་ལ་བུད་མྦྲེད་ལ་དཀའ་

ངལ་ཡོང་སྟྦྲེ་བུད་མྦྲེད་སྨན་བཟའ་མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྦྲེ་ལ་སྡུག་པོ་ཞིག་ཏུ་བརི་བའི་སོལ་ཞིག་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
ནས་ཤྦྲེས་རོགས་མྦྲེད་ཟྦྲེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་བར་དུ་ཕག་ བརངས་པ་སི་འཐུས་ད་དུང་ལྔ་ཡོད། དྦྲེའི་རྦྲེས་སུ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མིན། གསུང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མ་

བྱུང་བ་ཡིན་ན་འཕོད་བ སྟེ ན་ལས་ཁུངས་ཀི་སྔོན་རིས་དང་འབྦྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་འགིག་གི་ འདུག་ཟྦྲེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། སི་འཐུས་དགྦྲེ་བཤྦྲེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགྦྲེ་བཤྦྲེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་དམིགས་བསལ་སྨན་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།
ཁྦྲེད་རང་གིས་ཐུགས་འགན་བཞྦྲེས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སོས་རས་ངན་གོམས་དང་འབྦྲེལ་བའི་ཐོག་ལ། བཀའ་ཤག་སྔོན་མའི་
སྐབས་དང་མ་འད་བའི་ཟབ་སོང་དང་། སྔོན་འགོག དྦྲེ་བཞིན་དུ་གོ་རོགས་སྦྲེལ་རྒྱུ་སོགས་ཀི་སྐོར་ལ་ནུས་པ་དམིགས་
བསལ་ཞིག་ཐོན་ཡོད་བསམ་པའི་མཐོང་སང་ག་རྦྲེ་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གིས་པ་དྦྲེ། གོ་རོགས་སྦྲེལ་དུས་ལྡོག་ཕོགས་ཀི་གྲུབ་འབས་ཐོན་རྒྱུའི་དོགས་པ་བཟ འ་སོང་ངམ། བཟའ་རྒྱུ་མང་

པོ་ཡོད་པ་རྦྲེད། འཐུང་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྦྲེད། འཐྦྲེན་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྦྲེད། འཇིབ་རྒྱུ་མང་པོ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོ་ཧ་མི་གོ་མཁན་

གི་འཁྲྦྲེབ་ཏོ་དྦྲེ་ཚོས་དྦྲེ་འད་ཡོད་པར་ཧ་གོ་བར་གྱུར་པའི་གནས་སྟངས་ཡོད་ པ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་ནས་གོ་རྒྱུ་འདུག འཕོད་བ སྟྦྲེན་
ལས་ཁུངས་ནས་དྦྲེ་ལ་དོགས་པ་བྱུང་སོང་ངམ།
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གསུམ་པ་དྦྲེ། གངས་ཐོ་དྦྲེའི་ཐོག་ལ། གོང་ལ་གངས་ཚད་མྦྲེད་པ་རྦྲེད། ད་ལྟ་ཡང་གངས་ཚད་མྦྲེད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་
དུས་ཚོགས་པ་འད་མི་འད་དྦྲེ་འདའི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་ས་རྦྲེད། གཞན་གི་ས་ནས་གངས་ཐོ་ཚུར་
ལྦྲེན་རྒྱུ་ཡོད་པའི་རྦྲེ་བ་འད་པོ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོས་སོ་རས་ངན་གོམས་ཀི་ལས་གཞིའི་ཐོག་ལ་སྔོན་འགོག་སྔོན་མ་སྦྲེལ་བ་

ནང་བཞིན་ལས་སོན་པ་རྒྱག་རྒྱུ་དྦྲེ། གཞོན་སྦྲེས་ལ་མང་ཙམ་ཞིག་སྙོབ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བྦྲེད་བསད་ཀི་ཡོད། དྦྲེ་ཡིན་
དུས་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཕོད་བ སྟེན་ལས་ཁུངས་ཀི་སྔོན་འགོག་གི་ལས་གཞི་དྦྲེ་མུ་མཐུད་ནས་སྦྲེལ་
བའི་ཐོག་ནས་གྲུབ་འབས་འདི་འད་ཞིག་ཐོན་སོང་ཟྦྲེར་ནས་ཏག་ཏག་ཅིག་ཞུ་ཚོད་ཐིག་གི་མི་འདུག

གིས་པ་དྦྲེ། ས་གནས་ཁག་ལ་སོས་རས་ངན་གོམས་ཀི་ཐོག་ལ་གོ་རོགས་སྦྲེལ་བའི་སྐབས་སུ། ས་གནས་ཁག་

ཁ་ཤས་ལ་གནས་ཚུལ་རིགས་དྦྲེ་འད་ཡོང་བསད་ཀི་འདུག གོ་རོགས་སྦྲེལ་བའི་སྐབས་སུ་ལོ་གཞོན་པ་ཚོར་དྦྲེ་འད་ཡོད་ པ་
རྦྲེད་ཟྦྲེར་ནས་སྔོན་ནས་གནས་ཚུལ་སྦྲེལ་མཁན་འད་ པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་གི་འདུག ལས་འགུལ་དྦྲེ་མ་སྦྲེལ་ན་ཡག་ པ་མིན་
འགོ་ཟྦྲེར་ནས་གནས་ཚུལ་ཁག་དྦྲེ་འད་རྦྲེ་ཟུང་རྦྲེ་ཟུང་ཞིག་ཡོང་བསད་ཀི་འདུག ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོས་གོ་རོགས་
སྦྲེལ་བའི་ཐོག་ནས། དཀའ་ངལ་དྦྲེ་མང་དུ་འགོ་བའི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་མྦྲེད་པ་ཞིག་རྦྲེད་འདུག

དྦྲེ་ནས་སོས་རས་ངན་གོམས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་གངས་ཐོ་དྦྲེ། བོད་མི་སི་ཡོངས་ཀི་གངས་ཐོ་ཏག་ཏག་ཅིག་

ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོ་འཕོད་བ སྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་ པ་མ་རྦྲེད། དྦྲེ་ནང་བཞིན་གཞུང་འབྦྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་
ནས་ལྦྲེན་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ལྟའི་ཆར་མྦྲེད། གཞུང་འབྦྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ཅིག་ཡང་ས་གནས་གཅིག་རང་ལ་ཕག་ལས་

གནང་ཡོང་དུས། ས་གནས་དྦྲེ་ག་རང་གི་གནད་དོན་དྦྲེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་བཤད་ཐུབ་པ་ཡང་ཡོང་གི་འདུག དྦྲེ་མ་གཏོགས་
བོད་པ་སི་ཡོངས་ནང་ལ་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཡོད་མྦྲེད་དང་། གངས་ཀ་ཆ་ཚང་ལྦྲེན་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ད་ལྟའི་ཆར་མི་
འདུག་ཅྦྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས།

སི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དི་བ་ཨང་ ༨ པའི་བཀའ་ལན་ལ་འཕོས་དོན་དི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། འཕོས་དོན་དི་བའི་ལན་དུ་

སོས་རས་ངན་གོམས་ཀི ་དཀའ་ངལ་འདི་བཞིན་ཛ་དག་ཆྦྲེ་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། དཀའ་ངལ་འདིའི་རྦྲེན་གི ས་
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སི་ཚོགས་ནང་རྐུ་ཇག་དང་། མགོ་བསྐོར་བསླུ་ བིད། ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་གི་བརི་མཐོང་མ་ཆགས། ཀྲི་སྦི་དང་། གན་ནད་རྦྲེག་
དུག མཆིན་པའི་གན་ཚད་བཅས་ཚང་མ་ལ་ྦྲེན་ཁ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་། འདི་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས་ྦྲེན་ཁ་ཤིན་ཏུ་
ནས་ཆྦྲེན་པོ་རྦྲེད་འདུག འཕོད་བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་གཅིག་པུ་ལ་འགན་མི་འདུག འདི་ར་བའི་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ཁོ་རང་གི་

གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་འབྦྲེལ་བ་ཆགས་ པ་དང་། ཡུལ་ཁྲིམས་དང་འབྦྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ཐོག་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོང་གི་
འདུག དི་བའི་ནང་བལྟས་ན་འདིའི་འབྱུང་ཁོངས་གཞོན་སྦྲེས ་དང་། སོབ་གྲྭ། མཐོ་སོབ། དམག་སར་ལ་སོགས་པ་གང་ས་

ནས་ཡོང་གི་ཡོད་ས་རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་དུས་གནས་ཚུལ་འདི་ནང་སིད་ད ང་བདེ་སྲུང་། ཤྦྲེས་རིག་བཅས་གང་ས་ལ་འབྦྲེལ་བ་
ཆགས་ཀི་འདུག དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་འཕོས་དོན་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཛ་དག་གི་གནད་དོན་ དྦྲེ་འད་ཞིག་ཡོད་
དུས་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ནང་། འདིའི་སྐོར་ལ་མཛད་ཕོགས་ཇི་དགྦྲེ་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་བྱུང་སོང་ངམ་ཞྦྲེས་པ་འདི་
ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཀའ་ངལ་འདི་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་སི་ཚོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག
འདིའི་ཐད་ལ་སི་ཡོངས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་གོས་བསྡུར་ཐྦྲེངས་གཅིག་བྱུང་བསད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག མ་འོངས་པར་
འཕོད་བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སི་ཡོངས་ཀི་དཀའ་ངལ་སྦྲེལ་ཐབས་ཐོག་ལ་སྙན་སྦྲེང་ཞུ་ཐུབ་པའི་
འབད་བརོན་བྦྲེད་ཀི་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

འཕོས་དོན་དི་བ་ཨང་དྲུག་པ། སི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས།

སི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། དཔལ་ལྡན་འཕོད་
བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་ལན་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ན། དཀའ་ངལ་འདི་ཧ་ཅང་ཛ་དག་པོ་ཡིན་པ་དང་། དཀའ་ངལ་འདི་
ལ་འཕོད་བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་གཅིག་པུས་གདོང་ལྦྲེན་བྦྲེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྦྲེད་གསུངས་སོང་སྙམ། དྦྲེ་ལ་སོ་སོས་ཡིན་ན་

བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངོས་ལྦྲེན་ཡོད། དྦྲེ་ངོས་ལྦྲེན་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་འཕོས་དོན་དི་བ་ག་རྦྲེ་ཞུ་ རྒྱུ་ཡིན་ཟྦྲེར་ན། འཕོད་བསྟྦྲེན་ལས་
ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་འབྦྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་དྦྲེ་སི་ཚོགས་ནང་གོ་རོགས་སྦྲེལ་རྒྱུ་དང་། སོས་རས་སྨན་རིགས་ཀི་

Drug

addicts སོས་རས་ངན་གོམས ་ཡོད་པའི་རིགས་ལ། Rehab ངན་གོམ ས་བསར་གསོ ་བྦྲེད་པར་ང་ཚོའི་ལས་གཞི་

རིགས་ཤིག་ཡོད་པ་རྦྲེད། ལས་གཞི་དྦྲེའི་རིགས་ཀི་ཐུགས་ཕན་མ་སོས་པ་ཡིན་ན། ལས་གཞི་དྦྲེའི་རིགས་མྦྲེད་པ་གནང་རྒྱུ་
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སྐོར་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞྦྲེས་ཡོད་དམ། གཅིག་བས་ན་མྦྲེད་པར་གནང་ན་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཞིག་མྦྲེད་དམ། ང་རང་ ལྟ་བུ་
ཡིན་ན་ག་དུས་ཡིན་ནའང་། ང་ཚོ་སབས་བཅོལ་བའི་སི་ཚོགས་ནང་གི་སོ ས་རས་སྨན་རིགས་ལ་གོམ ས་པའི་མི་དྦྲེ་ཚོ་

འདས་གོངས་སུ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་ཛ་དག་ལ་བརི་ཡི་མྦྲེད། ངའི་སྦྲེམས་དྦྲེ་ཁོ་ཚོའི་ཕ་མ་ནང་ མིའི་ཕོགས་ལ་འགོ་ ཡི་འདུག་མ་
གཏོགས། Drugs སོས་རས་བཞྦྲེས་མཁན་ཁོ་རང་ཚོ་ཡིན་ན། སི་ཚོགས་ལ་མི་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་རྦྲེད་དན་གི་ཡོད། དྦྲེ་ཡིན་

དུས་ལས་གཞི་འདིའི་རིགས་མྦྲེད་པར་བས་ན། སི་ཚོགས་ལ་ནུས་པ་ཞིག་ཐོན་གི་མྦྲེད་དམ་སྙམ། དི་བ་དྦྲེ་གཏོང་འདོད་བྱུང་
སོང་།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའི་ཆ་ནས་བོད་མི འི་སིག་འཛུགས་འཕོད་བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོས་ནས་ལས་གཞི་
འདིའི་སྐོར་ལ་སྔོན་འགོག་དྦྲེ་གལ་ཆྦྲེ་ཤོས་ལ་བརིས་ནས་གོ་རོགས་སྦྲེལ་རྒྱུ་དྦྲེ་རྦྲེད། གིས་པ་དྦྲེ། དཀའ་ངལ་འདི་ཡོད་པའི་

རིགས་ཕི་བཅོས་ཁང་ལ་བཏང་ནས་དྦྲེ་ལས་ཐར་རྒྱུ་ཟ་བ་དྲུག་རྦྲེད། ལོ་གཅིག་ལ་གཏོང་རྒྱུའི་འབད་བརོན་ཞུ་བསད་ཀི་ཡོད།
གཙོ་བོ་དྦྲེ་ལམ་སྟོན་

Counselling

མང་པོ་བས་ནས་ཐབས་ལམ་ཞིག་འགོ་

ཡི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་

Rehabilitation Centre ཕི་བཅོས་བཅོས་ཐབ ས་ཁང་ནས་མར་ཐོན་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་

ཁུངས་ཀི་ངོས་ནས་དྦྲེ་ཚོ་ལ་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ་རྦྲེད། life skill training (འཚོ་ཐབས་ཟབ་སོང་) སོགས་མང་པོ་ཞིག་གནང་
གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་དུས་ལས་གཞི་འདིས་ད་ལྟའི་བར་ཕན་ཐོག
ཤུགས་ཆྦྲེ་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྦྲེད་ཀི་ཡོད། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ།

ས་པ་དང་མ་ཐོག ས་པ་གིས་ལས་ཕན་ཐོག ས་པ་

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

འཕོས་དོན་དི་བ་མཐའ་མ་སི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་བརྒྱད་པ་ལ་འཕོ ས་དོན་དི་བ་ཞིག་ཕུལ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
སིར་བཏང་ཁ་སང་སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༧

པ་དང་ཨང་ ༨ པ་གིས་ཀ་ལ་འབྦྲེལ་བ་ཆགས་ཀི་འདུག ད་ལྟའི་

དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་དྦྲེ་གིས་དང་འབྦྲེལ་ནས་ཡོང་པ་དྦྲེ་ང་ཚོའི་གཞོན་སྦྲེས་ཀི་ནང་ལ་ཡོང་བསད་ཡོད་ཅིང་། འཕོད་

བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་ཀིས་གོ་རོགས་སྦྲེལ་བ་དང་། སྔོན་འགོག་བྦྲེད་པ་ལ་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞིག་སྦྲེལ་གནང་གི་ཡོད་ཅྦྲེས་
བཀའ་གནང་སོང་། དྦྲེ་ཚོ་སྦྲེལ་བ་ང་ཚོས་ཤྦྲེས་ཀི་ཡོད། དྦྲེ་ལ་ཐུགས་རྦྲེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་གོ་རོགས་སྦྲེལ་བ་
དྦྲེ་ལ་འཆར་གཞི་སིག་པའི་སྐབས་སུ་སྔ་ཙམ་ནས་སྔོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལོ་གཅིག་སྔོན་ལ་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་

ལོ་གཅིག་ཙམ་སྔོན་ནས་གོ་རོགས་སྦྲེལ་སའི་ཡུལ་དྦྲེ་ཚོ་ལ་འབྦྲེལ་བ་གནང་ནས་དུས་ཚོད་རན་པ་ཞིག་ལ་ཡོད་ན། དྦྲེ་དུས་
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གང་མང་མང་མམ་ཞུགས་བྦྲེད་ཐུབ་པ་དྦྲེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྦྲེན་པོ་ཆགས་ཀི་འདུག་སྙམ།

(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་

ནས། འགྦྲེལ་བཤད་མང་པོ་མི་དགོས་པ་བས་ནས་འཕོས་དོན་དི་བ་གཏོང་རོགས་གནང་།) ལགས་སོ། དྦྲེ་འདའི་འཆར་གཞི་
འདིང་གནང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད་དམ། ང་རང་མས་མྱོང་ལྟར་བས་ན་དྦྲེ་འདའི་ལས་གཞི་མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་སྦྲེལ་བའི་སྐབས་སུ་
ཡིག་ཚད་ཡིན་པའི་དུས་སུ་ངྦྲེས་པར་དུ་ཨུ་ཚུགས་བསོན་ནས་དུས་ཚོད་དྦྲེ་ག་རང་ལ་སྦྲེལ་གནང་དགོས་ཀི་འདུག གང་

ཡིན་ཟྦྲེར་ན་ལོ་རོགས་འགོ་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཕག་དངུལ་དྦྲེ་ཚོ་བྦྲེད་སོད་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྦྲེས་ཨུ་ཚུགས་བསོན་དུས།
དྦྲེ་ལ་མམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་མཁན་སོབ་ཕྲུག་བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་མ་གཏོགས་ཡོང་གི་མི་འདུག སིར་བཏང་གནས་ཚུལ་དྦྲེ་

ཚོ་ཛ་དག་པོ་རྦྲེད། ཛ་དག་པོ་ཡིན་པ་ནང་བཞིན། ལས་གཞི་སྦྲེལ་བ་ནང་བཞིན། འགོ་སོང་བཏང་བ་ནང་བཞིན། ནུས་པ་ཐོན་
པ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀི་འདུག སྔ་ཙམ་ནས་འཆར་གཞི་དྦྲེ་འད་སྦྲེལ་གི་ཡོད་དམ་མྦྲེད། གཅིག་དྦྲེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

མིའི་ཆ་ནས་མ་འདང་བ་ཡིན་ན། དྦྲེ་འདའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་གོང་དུ་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་གིས་བཀའ་གནང་སོང་།

དྦྲེ་འད་ཡིན་ན། མིའི་ཆ་ནས་འདང་མཁན་དང་། འཆར་གཞི་དང་གོ་སིག་གནང་ཐུབ་མཁན་དྦྲེ་ཚོ་ལ་འཆར་གཞི་ཁུར་ཤོག ང་
ཚོས་དཔལ་འབོར་གི་རྒྱབ་རྦྲེན་གནང་གི་ཡིན་གསུངས་པ་དཔྦྲེར་ན་དབིན་ཇིའི་ནང་ལ་ཞུས་ན། Outsource གནང་རྒྱུའི་
དགོངས་འཆར་ཡོད་དམ་མྦྲེད་ཅེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྦྲེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སོས་རས་ངན་གོམས་དང་འབྦྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། གོ་རོགས་ལས་གཞི་དང་ཟབ་
སོང་སྦྲེལ་བ་དྦྲེ་ཚོ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་ལས་གཞི་སྦྲེལ་སའི་སོབ་གྲྭ་རྦྲེད། སོབ་གྲྭའི་རྒན་ལགས་རྦྲེད། དྦྲེ་ཚོའི་དུས་ཚོད་དང་

གང་ཐུབ་ཐུབ་བསྟུན་པའི་འབད་བརོན་ཞུ་བསད་ཀི་ཡོད། མཚམས་རྦྲེ་སྐ བས་མཚམས་ལ་དཀའ་ངལ་རྦྲེ་ཟུང་དྦྲེ་འད་ཡོང་
བསད་ཀི་འདུག ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་དྦྲེ་ཚོ་ལ་གདོང་ལྦྲེན་བ་རྒྱུའི་ཆྦྲེད་དུ་སྔོན་འགོག་ཐབས་ལམ་དང་། གོ་རོགས་སྦྲེལ་བ་དྦྲེ་
ཚོ་རྦྲེད། དམིགས་བསལ་གི་ལོ་གཞོན་པ་ལ་གང་མང་སྙོབ་ཐུབ་པ་ལ་གོང་དུ་གན་ནད་རྦྲེག་དུག་དང་འབྦྲེལ་བ་ཡོད་པའི་

ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ྦྲེ་ཆར་གཞུང་འབྦྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ Tibet theatre ཟྦྲེར་བ་ཞིག་གི་བརྒྱུད་ནས་
HIV དང་ Substance abuse དྦྲེ་དག་ལ་གོ་རོགས་སྦྲེལ་རྒྱུར་རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་གཙོ་བོ་སོབ་གྲྭ་དྦྲེ་

ཚོའི་ནང་ལ་གོ་རོགས་སྦྲེལ་བའི་ལས་གཞི་ཞིག་འགོ་ མུས་ཡིན། དྦྲེ་ཚོ་གཞུང་འབྦྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་འཕོད་
བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་ནས་མི་ཆ་ཐོག་ནས་རྦྲེད། དུས་ཚོད་ཆ་ནས་རྦྲེད། དྦྲེ་འདའི་དཀའ་ངལ་རིགས་ཡོང་བསད་ཀི་ཡོད་པ་

གསལ་པོ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཡིན་དུས་གཞུང་འབྦྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོའི་ལས་གཞི་ཞིག་གནང་མུས་ཡིན་ཞྦྲེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
159

སི་འཐུས་གཅིག་གིས་ཕག་བརངས་པ་དྦྲེ་ཚོགས་གཙོས་མཐོང་མི་འདུག

དགོངས་སྦྲེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་འཕོད་

བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་ཀི་སྔོན་རིས་སྐབས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། དྦྲེའི་ཡན་ཆད་ཀིས་དི་བ་དི ས་ལན་གི་དུས་ཚོད་ཟིན་
པ་ཡིན། དྦྲེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གིས་པ། དཔལ་འབོ ར་གི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་
གིས་སྔོན་རིས་གསུང་བཤད་དང་། སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྙན་ཐོ་ལ་སི་ཡོངས་བགོ་གྦྲེང་

དགོས་པའི་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པ་ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་
རིང་ལགས།

སི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྦྲེལ་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཞུང་འབྦྲེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།

༄༅། །རིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ ་ི དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གི་སྔོན་རིས་གསུང་བཤད་དང། སྔོན་རིས་ཚོད་
དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་བཅས་པར་སི་ཡོངས་བགོ་གྦྲེང་དགོས་པའི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟ་ ༣ ཚེས་ ༡༣ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབྦྲེལ་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ཚུད་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། དགག་བ་མྦྲེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡིན། ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ལ། སྔོན་རིས་ཀི་སི་
ཡོངས་ཀི་བགོ་གྦྲེང་ཟྦྲེ ར་དུས། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གི་སྔོན་རིས་ཀི་གསུང་བཤད་ནང་ལ་གསལ་བའི་སི་ཡོངས་ཀི་
བྱུང་དང་སི་ཡོངས་ཀི་སོང་། དྦྲེའི་གནས་བབ་དང་། ད་ལོ་ནས་གསར་པ་སྦྲེབས་བསད་པའི་དཔལ་འབོར་གི་གནས་བབ།
དྦྲེའི་ཐོག་ལ་མ་གཏོགས་ལས་དོན་བྦྲེ་བག་པའི་སྐོར་ལ་སི་ཡོངས་ཀི་བགོ་གྦྲེང་སྐབས་སུ་མ་གསུང་རོགས་གནང་། ལས་

དོན་བྦྲེ་བག་པ་དྦྲེ་ཚོ་ལས་ཁུངས་རྦྲེ་རྦྲེའི་སྔོན་རིས་སྦྲེབ ས་པའི་སྐབས་ལ། འབྦྲེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་སོ་སོས་ལན་ བསོན་
དགོས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རྦྲེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟའི་བར་དུ་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུ་དྦྲེ། སྔོན་རིས་ཀི་སི་ཡོངས་ཀི་བགོ་

གྦྲེང་གནང་བའི་སྐབས་སུ། ལས་ཁུངས་བྦྲེ་བག་པའི་ལས་དོན་དང་འབྦྲེལ་བའི་བཀའ་སོབ་གནང་ཡོང་དུས། དྦྲེ་ཚོའི་ལན་དྦྲེ་
མ་བརྒྱབས་ན་མ་འགིག རྒྱག་མཁན་དྦྲེ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གིས་གནང་ཡོང་དུས། ལས་འཚབ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་རང་
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བཞིན་གིས་ཐྦྲེབས་འགོ་ཡི་འདུག དྦྲེ་ཡིན་དུས་སི་ཡོངས་ཀི་བགོ་གྦྲེང་ཟྦྲེར་དུས། སི་ཡོངས་ཀི་བགོ་གྦྲེང་གི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་
པ་དྦྲེའི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་རོགས་གནང་ཟྦྲེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གོས་འཆར་དྦྲེ་ཚུད་ཟིན་པ་སོང་ཙང་། བགོ་གྦྲེང་
མམ་བཞུགས་གནང་མཁན་ཚོར་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་དགྦྲེ་བཤྦྲེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགྦྲེ་བཤྦྲེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སིར་བཏང་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་བསད་ནས་ང་ཚོའི་གནད་
དོན་དྦྲེ་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་ཕ་གིར་དིས་པ་དང་། རྒྱབ་ལོངས་དྦྲེ་ཚོ་ཤྦྲེས་རོགས་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་མ་དགོས་ན་དན་སོང།

ཡིན་ནའང་ཞུ་མཁན་མྦྲེད་པའི་བཟོ་འད་པོ་བས་དུས། འགོ་ནས་ཚིག་གཅིག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་དག་གཅིག་རང་གི་ཐོག་

ལ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གི་སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་ཤོག་གངས་གསུམ་པ། དོན་ཚན་དང་པོའ ་ི ནང་གསྦྲེས་
གསུམ་པའི་མཇུག་ལ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཡོངས་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་མི་དམན་ཙམ་ཡོད་ཀང་། འཕོད་
བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་དང་། ནང་སིད་ལས་ཁུངས། ཤྦྲེས་རིག་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀི་མ་དངུལ་དྦྲེ་སྔ་ལྟར་མྦྲེད་པའི་གནས་

སྟངས་དྦྲེ་མུར་ཆགས་ཡོད་འདུག་པ་ཕོགས་གོན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྒྱུན་གོན་ལོ་རྦྲེ་བཞིན་འཕར་མུས་ལ་གཞིགས་པའི་

སིར་བཏང་ཡོང་དམིགས་འདང་ངྦྲེས་མྦྲེད་པས། ལོ་རྦྲེའི་གཏོང་ཡོང་ཁ་མ་འདུམ་པའི་དབང་གིས་ཆགས་པ་དང་། དྦྲེ་བཞིན་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ཅིག་གི་གནས་སྟངས་ཀང་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཡོང་འདུག་པའི་གནས་བབ་བཟང་
དུ་འགོ་ཐབས་སུ་བསམ་ཞིབ་འབད་བརོན་ཞུ་མུས་ཡིན། ཟྦྲེར་བའི་གནད་དོན་དྦྲེའི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སིར་བཏང་རིས་ལོ་

སྔོན་མར་དཔལ་འབོར་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་བསར་ཞིབ་དགོས་རྒྱུ་དང་། དྦྲེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུའི་གནད་འགག་གཅིག་དྦྲེ་
འདི་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེ་ཐུག་ནས་སྙན་ཐོ་དྦྲེ་འདི་ལ་བཏོན་ཡོད་པ་རྦྲེད། བཏོན་དུས་སྙན་ཐོ་འདིའི་ནང་ལ་འཕར་ཆག་གི་
གནས་སྟངས་ག་རྦྲེ་ཆགས་ཡོད་པ་དྦྲེ་བཀོད་ཡོད་དུས། དྦྲེ་བསར་དུ་བཅོས་མི་དགོས་ པ་བས། ང་ཚོ་ཕལ་ཆྦྲེར་མི་ལོ་སུམ་

ཅུ་བཞི་བཅུའི་རིང་ལ། ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ལས་བྦྲེད་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་འད་པོ་བ ས་པ་ཡིན་ན།
ཕལ་ཆྦྲེར་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུ་ཡས་མས་ཤིག་གི་གསོ ལ་ཕོགས་དྦྲེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ཆ་ཚང་དྦྲེབ་སྦྲེལ་ཡོད་པའི་ལས་

ཁུངས་སོ་སོ་ནས་གནང་བསད་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་འདུག ད་དུང་ཡང་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ན་ནིང་བར་བརྒལ་
ངལ་སེལ ་སར་ཆ་བས་པའི་གནས་སྐབས་སུ། རིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤ ཡི་ནང་ལ་ཕལ་ཆྦྲེར། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས། ནང་

སིད་ལས་ཁུངས། ཤྦྲེས་རིག་ལས་ཁུངས། དྦྲེ་ག་ནང་བཞིན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས། དྦྲེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ཤིག་
ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་ས་རྦྲེད། དྦྲེ་མ་གཏོགས་ཚང་མ་ཕ་གི་

ནས་གནང་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དཔྦྲེར་ན་ནང་སིད་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན། ནང་སིད་དབུས་ལ་ལས་བྦྲེད་ད་ལྟའི་སྔོན་རིས་
འདིའི་ནང་ལ། ལས་བྦྲེད་ཟྦྲེར་ནའང་འད། གང་ལྟར་བཀའ་བོན་ནས་མར་བརིས་པ་ཡིན་ན། གསོལ་ཕོགས་འབུལ་དགོས་པ་
དྦྲེ་ ༤༤། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་གཙོས་པའི་ལས་བྦྲེད་གངས་ ༡༢༡ ། ནང་སིད་དབུས་ངལ་སྦྲེལ་ཚོགས་
པའི་ཁོངས་ལ་མི་གངས་ ༡༣ དྦྲེ་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དྦྲེ་ཆ་ཚང་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་རང་ནས་དངུལ་དྦྲེ་ཐབས་

འཚོལ་བྦྲེད་དགོས་རྒྱུ་དང་། འབད་བརོན་བྦྲེད་དགོས་རྒྱུ། དམིགས་བསལ་དུ་བར་བརྒལ་ངལ་སྦྲེལ་ཆ་ཚང་ཕ་གི་ནས་
གནང་དགོས་རྒྱུ་དྦྲེ་བཀའ་ཤག་གིས་བཀོད་ཁབ་གནང་ཡོད་ས་རྦྲེད། དྦྲེ་འད་གནང་བའི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་ཚོ་ལ་བརྦྲེན་ནས་ད་
ལྟ་དྦྲེ་ནང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཅིག་གི་མིང་འབོད་ནས་དྦྲེ་ཚོའི་མ་དངུལ་དྦྲེ་ཆགས་ཡོང་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་
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འདུག དྦྲེ་ཡིན་དུས། དྦྲེའི་ཐོག་ལ་མ་གིའི་དཔལ་འབོར་དཔྱད་ཞིབ་ཀི་འོག་དྦྲེ་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ལས་ཁུངས་ཁ་ཤས་
ལ་དངུལ་དྦྲེ་མར་ཆག་འགོ་ཡི་འདུག་སྟྦྲེ། ཡིན་ནའང་དངུལ་ཆག་པ་དྦྲེ་ང་ཚོའི་དངུལ་རིས་མ་དངུལ་ནང་ལ་བཏོན་པ་ཡིན་ན།
ད་དུང་མ་དངུལ་ནས་འདང་གི་ཡོད་ཟྦྲེར་རྒྱུ་ཞིག་གི་རྣམ་པ་ཞིག་འདོན་བསད་ཀི་ཡོད་དུས། གནས་སྟངས་དྦྲེ་ལ་བསྒྱུར་

བཅོས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཡང་ན་འབད་བརོན་གང་འད་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་ན། དྦྲེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་དགོངས་བཞྦྲེས་
གནང་བཞིན་ཡོད་རྒྱུ་རྦྲེད་དྦྲེ། དགོངས་བཞྦྲེས་ཤུགས་ཆྦྲེན་པོ་གནང་དགོས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་མཐོང་བསད་ཀི་འདུག
དྦྲེ་བཞིན་དུ། དཔྦྲེར་ན། ངས་དཔྦྲེ་དྦྲེ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་བཞག་ཡོང་དུས། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ནང་སིད་དབུས་

བོད་མིའི་ངལ་སྦྲེལ་ཚོགས་པ་དྦྲེའི་ནང་ལ་སོད་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དངུལ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཚོགས་པ་དྦྲེའི་མ་དངུལ་ནས་

སོད་ཀི་ཡོད་དུས། དངོས་གནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྦྲེད་ཆགས་ཀི་ཡོད་ པ་རྦྲེད་དམ་མ་རྦྲེད། ང་ཚོས་ཁྲིམས་
དང་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་སྔོན་མ་ནས་གསུངས་བསད་ཀི་ཡོད་དུས། དཔལ་འབོར་གི་གནས་བབ་ཡག་པོ་
ཡོད་ན། ཚུར་ཡོང་དགོས་ པ་རྦྲེད་དམ། ཡང་ན་ཁོང་རྣམ་པ་ལ་འབད་བརོན་བྦྲེད་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ཕར་ཕན་

གོགས་དང་ནུས་པ་བཏོན་ནས་གནང་གི་རྦྲེད་དམ། གང་འད་གནང་གི་རྦྲེད། སྔོན་མ་མ་དངུལ་གི་གནས་སྟངས་དང་། སྔོན་
མའི་མ་དངུལ་དྦྲེ་ཚོ་སྲུང་སོབ་གང་འད་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་མ་དངུལ་སྲུང་སོབ་སྔོན་མ་ནང་བཞིན་གནང་རྒྱུའི་
ཐབས་ལམ་ཡོད་དམ་མྦྲེད། དྦྲེ་ཚོར་འགྱུར་བ་ཆྦྲེན་པོ་ཞིག་ཐྦྲེབས་བསད་ཡོད་དུས། དཀའ་ངལ་དྦྲེ་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་ཚོར་

སང་ཞིག་བྱུང་། དྦྲེའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྦྲེས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། དྦྲེ་ལ་ཐུགས་སང་ཆྦྲེན་པོ་གནང་དགོས་

རྒྱུ། ན་ནིང་དཔལ་འབོར་དཔྱད་ཞིབ་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ལབ་པ་དྦྲེའི་ཐོག་ལ། སྔོན་མ་སོ་སོ་ལ་ཡོད་པའི་ཟུར་བཀོལ་དྦྲེ་
ཚོ་གང་ལ་གང་འཚམ་མྦྲེད་པ་ཆགས་འགོ་ཡི་འདུག ད་ལྟ་ངས་མར་དངས་མ་ཐག་པའི་དོན་ཚན་གི་ནང་ལ་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་

ཀི་དོན་གཅོད་དྦྲེ་ཚོ་དངས་ཡོད་པ་རྦྲེད། ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མང་ཆྦྲེ་བ་དྦྲེ་ནང་བཞིན་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད།
དྦྲེ་ཡིན་དུས་དྦྲེའི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་ཡང་ན་ཁོད་ལ་ཕར་རྒྱག་དགོས་པ་རྦྲེད་དམ། ཡང་ན་ཚུར་ཚང་མ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
ཀི་ལས་བྦྲེད་ཡིན་པ་ནང་བཞིན་ངོ་ཤྦྲེས་པའི་ཆྦྲེད་དུ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ཡོད་པ་རྦྲེད་
དྦྲེ། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་བང་མཛོད་ཟྦྲེར་ནས་ཚིག་དྦྲེ་བྦྲེད་སོད་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། བང་

མཛོད་རང་ནས་གནང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྦྲེས་ཤིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་ལ་ཐབས་ཤྦྲེས་གནང་གི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་དྦྲེ་གནང་མྦྲེད་པ་
ཡིན་ན། ཁོང་རྣམ་པ་ལ་དངུལ་དྦྲེ་ཡར་ཁ་གསོ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་ཉུང་དུ་མ་འགོ་བའི་ཆྦྲེད་དུ། དཔྦྲེར་ན་ལས་བྦྲེད་དྦྲེ་འད་ཞིག་ལ་

གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྦྲེད། ལས་ཁུངས་གཅིག་རང་གི་ལས་བྦྲེད་དྦྲེ་འད་ཞིག་ལ་གཏོང་དགོས་ཀི་རྦྲེད། ལས་ཁུངས་བཞི་

ལྔ་ད་ལྟ་ངས་མིང་འབོད་པའི་ལས་ཁུངས་བཞི་དྦྲེ་ལ་ལས་བྦྲེད་དྦྲེ་ཚོ་ཕར་ཕུད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་དངོས་གནས་དཔལ་འབོར་
ལས་ཁུངས་བང་མཛོད་ནས་སོད་དགོས་ས་དང་། ཁོང་ཚོ་ལས་ཁུངས་བཞི་ཡི་ལས་བྦྲེད་བསོམས་པ་ཡིན་ན་སུ་མང་བ་ཡོད་
པ་རྦྲེད། ད་དུང་འཕོད་བསྟྦྲེན་ལས་ཁུངས་ཡོད་པ་རྦྲེད། དགོངས་དག ལས་ཁུངས་དྦྲེ་ཚོའི་ལས་བྦྲེད་དང་ང་ཚོས་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཕོགས་ཐད་ཀར་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྦྲེ་གིས་སུ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྦྲེད།

དྦྲེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་

ངྦྲེས་པར་དུ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཐབས་ཤྦྲེས་གནང་གི་ཡོད་ ཀི་རྦྲེད་དྦྲེ། ཐུགས་སང་ཤུགས་ཆྦྲེན་པོ་གནང་དགོས་པའི་
གནད་དོན་ཞིག་མིན་འགོ་ཟྦྲེར་ནས་དྦྲེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཟ་བ་ཕུན་སིད་ལགས།

སི་འཐུས་ཟ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྦྲེད། དི་བ་གཅིག་དང་། བསི་ཚགས་དང་འབྦྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་དངུལ་བྱུང་བའི་
བྱུང་རབས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དི་བ། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གི་དཔལ་འབོར་གཏམ་བཤད་ནང་གི་དོན་ཚན་བཞི་པའི། དང་པོའ ་ི
ནང་གསྦྲེས་་ཡི་ནང་ལ། བཙན་བོལ་བོད་མིའི་དཔལ་འབོར་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་རྒྱུ་དྦྲེ། ཕུགས་སུ་ཆབ་སིད་དང་མི་

རིགས་གཅྦྲེས་སོང་གི་ཆྦྲེད་དུ་དགོས་མཁོ་གལ་ཆྦྲེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་གསལ་བསད་འདུག དྦྲེའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་རོད་
མྦྲེད་རང་རྦྲེད། རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་རྒྱུའི་ཆྦྲེད་དུ་ལས་འཆར་ནང་ལ་བང་སིག་པ་ལ་ཆ་ མཚོན་པ་ཡིན་ན། ཚོང་ལས་དོན་
གྦྲེར་བ་ཚོ་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུའི་སྔོན་རིས་ཤིག་ཡོད་ཅྦྲེས་བཀའ་གནང་བསད་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེའི་རིགས་དྦྲེ་གནང་རྒྱུ་

བཟང་བའི་ཕོགས་ཤིག་ཡིན་པས་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ནང་དྦྲེ་འདའི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ནས་བོད་པའི་
དཔལ་འབོར་གི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཕོགས་སུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་དྦྲེ་བརོད་མི་དགོས་པ་ཞིག་རྦྲེད། བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀིས་མི་མང་ལ་གཟིགས་དགོས་པའི་དཀའ་ངལ་འདི་ཉུང་དུ་འགོ་གི་ཡོད་པ་དྦྲེ་ངྦྲེས་པ་འད་ཞིག་རྦྲེད། ཡིན་ནའང་

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་རང་གི་དཔལ་འབོར་གི་གནས་སྟངས་རང་ཁ་རང་ གསོ་གང་འད་བས་ནས་ཡོང་གི་རྦྲེད་ཅྦྲེས་པའི་
བཀའ་ལན་དྦྲེར་ཕི་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ཁག་དང་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཡིན་ཟྦྲེར་ནས་ཡོད་པ་རྦྲེད། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་

གིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འགོ་གོན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ག་ ཚོད་ཕན་གི་ཡོད་མྦྲེད། ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཡོད་ པ་རྦྲེད་ལ། ང་
ཚོ་ཚང་མས་ཤྦྲེས་ཤྦྲེས་པ་རྦྲེད། ཕི་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ལ་བརྦྲེན་ནས་བསད་པ་དྦྲེ་རང་ཁ་རང་གསོ་ག

ང་འད་བས་ནས་

ཆགས་ཀི་རྦྲེད་དམ། རང་ཁ་རང་གསོ་ཟྦྲེར་དུས་གཞན་ལ་བརྦྲེན་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པས། ང་ཚོས་རྦྲེན་རྒྱུ་
དྦྲེ་ནི་གཞན་ལ་རྦྲེན་འདུག རང་ཁ་རང་གསོ་གང་འད་བས་ནས་ཆགས་ཀི་རྦྲེད་དམ་ཅྦྲེས་པ་འདི་ངའི་དི་བ་དྦྲེ་ཡིན།

དྦྲེ་ནས་མཇུག་བསོམས་དྦྲེའི་ནང་གི་བསི་ཚགས་ཀི་སྐོར་ལ་རྦྲེད། འདིའི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་སྔོན་མ་ཡང་བཀའ་མོལ་

མང་པོ་བྱུང་བ་རྦྲེད། དེ་རིང་ཡང་དཔལ་འབོར་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ལ་གཏོང་བའི་ཐད་ལ་བསི་ཚགས་དྦྲེ། དགོས་

གལ་ཆྦྲེན་པོ་གཡོལ་དུ་མྦྲེད་པའི་བཀའ་མོལ་གི་ཚིག་ གཅིག་རྦྲེད། དྦྲེའི་སྟྦྲེང་ལ་དམིགས་ བསལ་གི་རོད་པ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་

མི་འདུག བསི་ཚགས་གནང་རྒྱུ་དྦྲེ་གང་འད་ཡིན་པ་དཔྦྲེར་མཚོན་གི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་གནས་བབ་སང་ནས་
གང་འད་བྦྲེད་ཀི་ཡོད་མྦྲེད་ཚང་མས་མཁྦྲེན་གི་ཡོད་པས་འགྦྲེལ་བཤད་གང་ཡང་ཞུ་ ཡི་མྦྲེད། སྔོན་མ་བསི་ཚགས་ག ང་འད་
བས་ནས་གནང་གི་ཡོད། དྦྲེ་བཞིན་དྦྲེང་སང་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དགྦྲེ་མཚན་ག་རྦྲེ་ཡོད་ པ་རྦྲེད། གནང་ཐུབ་ཀི་རྦྲེད་དམ་

མ་རྦྲེད་ཟྦྲེར་བའི་ཞོར་ལ་ངས་བྱུང་རབས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། འདི་གོང་གི་བཀའ་ཤག་གིས་ཀི་སྐབས་སུ་དཔྦྲེར་མཚོན་ན།
བཀའ་བོན་ཁྲི་པ་བགྦྲེས་སོང་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆྦྲེ་མཆོག་ཆུ་ཚོད་ ༥།༣༠ བར་དུ་ར་སའི་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་
ཕག་ལས་གནང་། ༥ །༣༠ རྦྲེས་ལ་ཆིབས་ཉོ་ཁྲིད་ནས་ Pathankot ལ་ཕྦྲེབས། ༩།༣༠ མྦྲེ་འཁོར་དུ་བཞུགས་ནས་ལྡི་
ལིར་ཞོགས་པ་འབོར་ནས་ིན་གང་ལ་ཕག་ལས་གནང་གི་ཡོད་ པ་རྦྲེད། དྦྲེ་བཞིན་མར་ནས་ིན་གང་ཕག་ལས་གནང་།

དགོང་མོ་མྦྲེ་འཁོར་དུ་བཞུགས་ནས་ཞོགས་པ་ར་ས་འབྱོར་བ་དང་ལས་ཁུངས་ནང་ིན་གང་ཕག་ལས་གནང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད།
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དྦྲེང་སང་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་གང་འད་གནང་གི་ཡོད་མྦྲེད་ང་ཚོས་མཁྦྲེན་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། གནམ་གྲུ་དང་མྦྲེ་འཁོར་བར་
གོང་ཚད་ལ་ཁད་པར་ག་ཚོ ད་འགོ་ ཡི་རྦྲེད། དུས་ཚོད་ལ་བསི་ཚགས་དང་གོང་ཕོག་གི་འདུག་གམ་མི་འདུག བསི་ཚགས་

ཀི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཡིན་ན། བཀའ་མོལ་གནང་བའི་སིངས་ཆ་ཞིག་དང་བསི་ཚགས་བྦྲེད་ས་ཞིག་འདུག་བསམ་
པའི་ཚོར་བ་བྱུང་། མ་མཁྦྲེན་པ་ཡོད་པ་མ་རྦྲེད་དྦྲེ་ཞུ་སའི་སིངས་ཆ་ཞིག་ཡིན་པས། ངས་སྙན་པོ་ཡོད་མྦྲེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་
ཞུ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་ཞུས་པ་ཡིན། ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ།

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

སི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྦྲེ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གིས་སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་ཀི་ཤོག་གངས་བཅུ་

གཅིག་དང་། བཅུ་གིས་བར་དྦྲེ་རྦྲེད་འདུག ད་ལྟ་འདིར་གཤམ་གི་ཁོན་ཡོངས་ཀི་གནས་སྟངས་ ལ་འགྦྲེལ་བརོད་ཟྦྲེར་བ་
འདིའི་ནང་གི་ཀ་ཁ་ག་ང་བཞི་འདུག་པ་ལས། ཁ་ག་ང་གསུམ་གི་སྐོར་ལ་ཡིན། འདི་ནང་གི་ཁ་པ་དྦྲེ་ལ་

སིར་བཏང་ཞལ་

འདྦྲེབས་བསྡུ་སོང་གི་གནས་སྟངས་དྦྲེ་སྔ་ལས་ཞན་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པའི་ཁར་ལས་འཆར་གི་རོགས་རམ་འཆར་རིས་སུ་

འབྦྲེལ་ཆགས་འཛིན་སོང་འགོ་གོན་རིགས་དྦྲེ་ཙམ་ཞུ་ལམ་མྦྲེད་པ་ཞྦྲེས་གསུངས་འདུག དྦྲེས་ན་ཞལ་འདྦྲེབས་བསྡུ་སོང་ཇྦྲེ་
ཞན་ལ་ཕིན་པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་གསུངས་འདུག དྦྲེ་ང་ཚོས་ཞལ་འདྦྲེབས་བསྡུ་སོང་གི་ལས་ཀ་ཇྦྲེ་ཞན་ལ་ཕིན་པ་རྦྲེད་དམ། ཡང་ན་
ཞལ་འདྦྲེབས་གནང་མཁན་གིས་གནང་མ་ཐུབ་པར་ཇྦྲེ་ཞན་དུ་ཕིན་པ་རྦྲེད་ཅྦྲེས་དི་བ་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གཅིག་དྦྲེ་
ཡིན།

ག་ཡི་སང་དུ་ཡོད་བསད་པ་དྦྲེ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གི་གཏམ་བཤད་ཀི་ནང་དུ་འགྦྲེལ་བརོད་ཟིན་པས་

ཞུ་རྒྱུ་མིན།

ང་པའི་ནང་དུ་དབུས་དང་ས་གནས་ཀི་ལས་ཁུངས་མང་ཆྦྲེ་བའི་འཛིན་སོང་འགོ་གོན་ཙམ་མིན་པར་ལས་འཆར་

དང་འཛིན་ཆས། འཕྲུལ་ཆས་བཅས་མཁོ་སྒྲུབ་བ་དགོས་ པ་མང་དུ་ཕིན་པའི་དགོས་དངུལ་ཤུགས་ཆྦྲེ་བ་མ་དངུལ་ནས་
གཏོང་ལམ་ལས་ཕི་ནས་ཐབས་འཚོལ་གི་གནས་སྟངས་ཇྦྲེ་དམན་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་སོ་སོར་ཞིབ་འཇུག་གིས་

ཞྦྲེས་

གསུངས་འདུག འདི་དཔལ་འབོར་འགོ་གོན་ཆྦྲེ་རུ་འགོ་རྒྱུའི་རྒྱུ་རྦྲེན་གལ་ཆྦྲེ་ཤོས་ཤིག་ལ་མཐོང་གི་ཡོད། འཛམ་གིང་སང་
ལ་དཔལ་འབོར་གི་དཀའ་ངལ་ཡོང་བའི་རྒྱུ་རྦྲེན་ཞིག་ཀང་རྦྲེད། ཁྲོམ་རའི་དཔལ་འབོར་ཁྦྲེ་གྦྲེར་བ་དྦྲེ་ཚོས་ི་མ་རྦྲེ་རྦྲེར་

འཕྲུལ་ཆས་དྦྲེ་དག་གསར་པ་བཟོས་ནས། སི་ཚོགས་ནང་ལ་འགྦྲེམས་སྦྲེལ་བས་ནས་ི་མ་རྦྲེ་རྦྲེ་ལ་དགོས་མཁོ་མང་དུ་འགོ་
གི་ཡོད་པས། དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་ནང་འཕྲུལ་ཆས་ཡང་སྦྲེ་བརྦྲེ་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་རྦྲེད། དྦྲེས་དཔལ་འབོར་
གི་ཤུགས་རྦྲེན་ལ་དོ་ཕོག་མང་པོ་ཞིག་འགོ་ ཡི ་འདུག ངས་ཞུ་འདོད་ལ་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ོ་བྦྲེད་དགོས་པ་དྦྲེ། དཔལ་

འབོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་སྔོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་བའི་སྐབས་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ོ་དྦྲེ་དག་དུས་ཡུན་ ཇི་ཙམ་བར་བྦྲེད་

སོད་བྦྲེད་ཆོག་པ་དང་། ཡང་བསར་གསར་ོ་བྦྲེད་པར་འཆར་གཞི་དང་ཞིབ་འཇུག་བྦྲེད་རྒྱུ། འདི་ལ་སྔོན་མ་ཡོད་པ་ལས་ཁ་
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སོན་དང་ཐབས་ལམ་གསར་དུ་འདོན་དགོས་པ་ག་རྦྲེ་དགོངས་ཀི་ཡོད་པ་ཤྦྲེས་འདོད་ཡོད་ཅྦྲེས་དི་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དི་བ་དིས་པའི་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྦྲེ་ཆྦྲེ།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་གསྦྲེང་ཡིན།
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