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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས། 
༡ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༢ པ། དྱི་བ་དྱིས་ལན། ༡༌༌༌༢ 
༢ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༢ པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཁག ༢༌༌༌༡༨ 
༣ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༡༡ པ། དྱི་བ་དྱིས་ལན། ༡༩༌༌༌༢༠ 
༤ ཐུགས་སྣང་གཞྲེན་བསྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ། ༢༡༌༌༌༢༤ 
༥ གོང་གསལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པའྱི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང།  ༢༥༌༌༌༣༠ 
༦ གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སྲེམས་མཉམ་བསྲེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤ པའྱི་

ཐོག་བགྲོ་གྲེང་མུ་མཐུད། 
 

༣༡༌༌༌༥༨ 
༧ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ་དང་ ༦ པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང།  ༥༩༌༌༌༨༦ 
༨ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ། ༨༦༌༌༌༨༧ 
༩ གོང་གསལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པའྱི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང།  ༨༨༌༌༌༩༦ 
༡༠ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༣ པ། དྱི་བ་དྱིས་ལན།  ༩༧༌༌༌༩༨ 
༡༡ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༣ པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཁག ༩༨༌༌༌༡༠༦ 
༡༢ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༡༢ པ། དྱི་བ་དྱིས་ལན། ༡༠༦༌༌༌༡༠༧ 
༡༣ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༡༢ པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཁག ༡༠༨༌༌༌༡༡༦ 
༡༤ སོན་རྱིས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགྲོ་གྲེང་གནང་བའྱི་དོན་གནད་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་

བཀའ་བོན་མཆོག་དང། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལན་འདྲེབས་
གསལ་བཤད། 

 
 

༡༡༧༌༌༌༡༣༡ 
༡༥ ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སོན་རྱིས་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་དང་གཏན་འབྲེབས་བཅས།། ༡༣༡༌༌༌༡༧༠ 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དེ་རྱིང་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པ། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ རེས་གཟའ་ལྷག་པ། 
དེ་རྱིང་ལས་ཉྱིན་གསུམ་པ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དེ་རྱིང་སྔ་དོའ་ིལས་རྱིམ་དང་པོ། དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན། དྱི་བ་ཨང་གཉྱིས་པར་
གཟྱིགས་རོགས་གནང། དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། 
 

དྱི་ཤོག 
དྱི་བ་ཨང་ ༢ 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༢༨ བར། 
དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལེའུ་བདུན་པའྱི་དོན་ཚན་ ༢༡ པའྱི་
དགོངས་དོན་ལྟར་གཤམ་གསལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
ཨ་རྱི་དོན་ཁང་གཙོས་དོན་ཁང་ཁག་ཅྱིག་ནང་དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་ལམ་ཆེད་ལོ་ལྟར་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་བ་ལྟར། 
༡ དོན་ཁང་སོ་སོ་ནས་སྔ་ལོ་ལས་ལྷག་རྒྱ་རྱིགས་གཞན་ཇྱི་ཙམ་དང་འབེལ་ལམ་གནང་ཐུབ་ཡོད་དམ། 
༢ རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་ལམ་ཡོད་བཞྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁོངས་ཚོགས་པའམ་སྱིག་འཛུགས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་དམ། 
༣ ཚོགས་པའམ་སྱིག་འཛུགས་དེ་དག་ལྷན་ཚོགས་ཆེན་ནམ་ཚོགས་འདུ་ཇྱི་ཙམ་གནང་ཡོད་དམ། 
༤ གལ་སྱིད་གནང་ཐུབ་མེད་ཚེ་ཚོགས་པའམ་སྱིག་འཛུགས་དེ་དག་གྱི་རྒྱབ་སོར་གཞྱི་རྟེན་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༢ པར་ལན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
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༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་ 
སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༢ པའྱི་ལན། 

༡༽ དོན་ཁང་ཁག་ནས་ཁོན་རྒྱ་རྱིགས་གངས་ ༡༠༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ལ་འབེལ་ལམ་ཞུ་ཐུབ་ཡོད། 
༢༽ འབེལ་ལམ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་རྣམས་ཀྱི་ཁོངས་ཚོགས་པའམ་སྱིག་འཛུགས་གངས་ ༣༠ ཙམ་ཡོད།(རྒྱུན་དུ་འབེལ་བ་ཡོད་
ས་ སུམ་བཅུས་ཚད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ད་ལྟ་འཆར་ཅན་གྱི་འབེལ་བ་ཞུ་ཡུལ་གངས་སུམ་བཅུ་ཙམ་ཡྱིན།) 
༣༽ ཚོགས་སྱིག་དེ་དག་ལྷན་དུ་ཚོགས་འདུ་གངས་ ༢༩ གོ་སྱིག་ཞུས་ཡོད། (དྱི་བ་གཉྱིས་པ་ནང་བཞྱིན་ཚོགས་འདུ་རྒྱུན་དུ་མྱི་གཅྱིག་
 གཉྱིས་ཐུག་པ་དང་སེར་གྱི་ངོས་ནས་ཐུག་པ་ ༢༩ ཡྱིས་ཚད་ཀྱི་མ་རེད། ང་ཚོས་ཚོགས་པ་དེ་དག་བརྒྱུད་ནས་ ༢༩ ཙམ་ཚད་འཛིན་
 གྱི་ཡོད་པ་རེད།) 
༤༽ འབེལ་བ་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་གོང་ཞུས་ལྟར་ཡྱིན་པ་བཅས།། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་པོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྔ་ལོ་ལས་ལྷག་རྒྱ་རྱིགས་ཁག་དང་འབེལ་ལམ་ཇྱི་ཙམ་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་ 
༡༠༠༠ འདྱི་ལོ་རང་བཀག་ནང་དུ་འགོ་སོང་ཞུས་བཞག་པ་ཇྱི་བཞྱིན་འབེལ་ལམ་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ། འདྱིའྱི་གངས་ཚད་འདྱི་ལོ་རང་
བཀག་རང་གྱི་རེད་དམ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་བཞྱིན་ལན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ་སྱིག་འཛུགས་ཚོགས་པ་སུམ་བཅུ་ཐམ་པ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་གནང་ཡོད་པ་རེད། སུམ་ཅུ་པོ་དེ་དག་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་སྟབས་སྱིག་འཛུགས་སུམ་ཅུར་དཔག་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། དེ་བཞྱིན་
སུམ་ཅུ་པོ་དེ་དག་ཡོ་རོབ་དང། ཨ་རྱི་དང། གཞན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྐྱང་རྐྱང་རེད་དམ། ཡང་ཐའེ་ཝན་དང་རྒྱ་རྱིགས་ཡོད་སའྱི་
སྱིག་འཛུགས་མཉམ་དུ་བསྡོམས་ནས་རེད་དམ་ཞེས་གསུམ་པ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཞྱི་པ་དེ་ཚོགས་འདུའྱི་གངས་ ༢༩ ཚོགས་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་གནང་བ་རེད། ཚོགས་འདུའྱི་གངས་ ༢༩ དེ་ཚོགས་ཆེན་རེད་
དམ། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་རེད་དམ། བེ་བག་འབེལ་བ་གནང་བ་མ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་སྟབས་ ༢༩ དེ་དག་ཚོགས་ཆེན་རེད་དམ། 
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་རེད་དམ་ཞེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་སྱིག་འཛུགས་དེ་དག་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་གྱི་ངོ་བོ་ལ་འཛིན་པའྱི་སྱིག་
འཛུགས་རེད་དམ། དེ་བཞྱིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ལ་འཛིན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་ན། ཚོགས་ཆེན་དེ་དག་གྱི་གོས་ཆོད་དང་ལས་དོན་གང་
དང་གང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་སྐབས་ཤྱིག་གྱི་རྱིང་འཕོས་དོན་དྱི་བ་དེ་དག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་གངས་ཀ་ཕུལ་བ་འདྱི་འབེལ་མཐུད་པ་གསུམ་གཅྱིག་པོ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐའེ་ཝན་གྱི་གནད་དོན་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གངས་ཀའྱི་ངོས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱི་ཡྱིན་ན་ཚོགས་པ་ཁག་ ༡༢ དང་། ཨོ་
སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་པ་ཁག་ ༡༠ སུད་སྱི་ཡྱིན་ན་ཚོགས་པ་ཁག་ ༨ འདུག ཚོགས་འདུའྱི་རྣམ་པ་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འད་མྱིན་
སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཚོགས་པ་དེ་ཚོའྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་གངས་ཀ་ཞུ་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་མ་
འོངས་པར་ཕུལ་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཚོགས་འདུ་ ༢༩ འདྱིའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཡྱིན་མྱིན་དང་འདྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་
ཇྱི་བཞྱིན་རེད། སྣ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་དྱི་བ་འདྱི་སྔོན་ལས་ལྷག་ཙམ་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞུས་ན། 
ངས་དེ་རྱིང་གསལ་བཤད་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། གོས་ཚོགས་ངོས་ནས་འབེལ་མཐུད་པ་ཟེར་མཁན་འདྱི་ཕག་ལས་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཕག་ལས་ལ་གྲུབ་འབས་ཐོན་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་ཡང་ཡང་དྱི་བ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དྱི་བ་སེབས་པ་འདྱི་ཡག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་
ངོས་ནས་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོས་འབེལ་བ་ཟྱིན་ཡུལ་གལ་ཆེ་ཤཤོས་གཅྱིག་འདྱི་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་
འབེལ་མཐུད་པ་དང་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་དང་ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་ཚང་མ་འཛོམས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་བྱུང། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་ཕག་
ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འབེལ་མཐུད་པ་ཚང་མ་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་བ་དེར་
གངས་ཀ་ཞྱིག་འཛིན་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་ན་ནྱིང་ནས་གངས་ཀ་འཛིན་རྒྱུ་ཞྱིག་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་
སྔོན་མ་ལས་ལྷག་ཙམ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་དུས། ལྷག་ཙམ་ཡྱིན་པ་དེ་ང་རང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སྔོན་མ་ང་ཚོར་
གངས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་དོ་སྣང་མེད་སྟབས་ང་ཚོ་ས་མཚམས་ཟྱིན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གངས་ཀའྱི་ངོས་ནས་གངས་ཀ་སྣོན་མ་ཞྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོད། དེང་སང་ང་ཚོ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ངོས་ནས་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་ཟེར་བ་འདྱི་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚོས་བརྒྱུད་ལམ་དེ་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ལྷག་པར་དུ་འགོ་སོང་ཆེན་
པོ་དེ་ཙམ་མེད་པ་དང་། ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཁབ་རྒྱུ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་བེད་སོད་གཏོང་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ནང་
བཞྱིན་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བེད་སོད་བེད་མཁན་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འབེལ་
མཐུད་པ་ཚང་མ་ཡྱིན་ནའང་ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་ཟེར་བ་འདྱི་ངེས་པར་དུ་གང་ཐུབ་ཅྱི་
ཐུབ་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་དེ་ག་རང་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་གྲུབ་འབས་གང་ཞྱིག་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་
ཟེར་ན། གལ་ཆེ་ཤོས་གངས་ཀ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གངས་ཀ་ཆགས་རྒྱུ་དེ་ Twitter ལ་དཔེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། follower ཟེར་བ་དེ་
གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། follower གྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོ་འབེལ་མཐུད་པ་གསུམ་བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱུན་དུ་ follower ཁྱི་གཉྱིས་ལྷག་ཙམ་འདུག དེ་ཚོའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོས་གསར་འགྱུར་དང་དེ་ཚོ་བཞག་ནས་ད་ལྟ་
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ཁོན་བསྡོམས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ནས་ཇྱི་ཙམ་བལྟས་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞུས་ན། ས་ཡ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་བྱུང་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་
ནས་གངས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་གཉྱིས་པར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། ང་ཚོས་ཕྱི་སྡོད་རྒྱ་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་
དང་འབེལ་བ་གནང་རྒྱུའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་འདྱི་བོད་དང་རྒྱའྱི་གནད་དོན་འདྱི་ཐག་གཅོད་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་
ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་ཕྱི་ལོགས་སུ་སྡོད་མཁན་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་ལ་རེ་བ་མང་པོ་བས་ནས་ང་ཚོ་དོན་དམ་པའྱི་འབེལ་བ་བེད་དགོས་སའྱི་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་
ཡོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་འདྱིར་ཕན་ཐོགས་ཇྱི་ཙམ་བྱུང་སོང། ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་འདྱི་ཇྱི་ཙམ་འདུག ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་ཕག་ལས་གནང་ནས་
གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་སྟབས་དེར་དོན་དམ་དངོས་པོའ་ིཐོག་ནས་ང་ཚོས་གསར་འགྱུར་ཀོག་མཁན་གྱི་གངས་དེ་ས་ཡ་དང་འབུམ་
ཟེར་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་དམ་དངོས་པོའ་ིཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ང་ཚོ་གོས་མོལ་གྱི་ལམ་ཁའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱིད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚད་ཇྱི་
ཙམ་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་འདུག དེར་རེ་བ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་འདུག ཡང་ན་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བལྟས་ན་དེར་ལྡོག་ཕོགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་འད་འདུག་
གམ་མྱི་འདུག དེ་འདའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང་ངམ། དེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོས་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་འབེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་
སེམས་འགྱུར་བ་ཐེབས་རྒྱུ་ཤྱིག་རེད། སེམས་འགྱུར་བ་ཐེབས་རྒྱུ་དང་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་བསྟན་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་
རང་ད་ལྟ་རྒྱལ་ཁབ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཉེ་ཆར་བང་ཨ་རྱིར་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱི་བཞུགས་སའྱི་ས་ཆ་ཁག་བཞྱིར་
བསོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་རང་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་བསར་གསོ་བྱུང་མེད་
ནའང་ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ཀྱི་རྱིམ་པར་ངེས་པར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
རྒྱ་གཞུང་གྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་གོ་བ་ལོགས་གྲུབ་འགོ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་
ཡྱིན་དུས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འགེལ་བཤད་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་
བྱུས་ཡོད་པ་གཅྱིག་དང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེའྱི་གནང་དོན་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་དང་ང་ཚོའྱི་རེ་འདུན་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་འདྱི་གོ་རྟོགས་སེལ་
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རྒྱུར་འབད་བརོན་བེད་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ལ་འབེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་
གཏོགས་གནོད་རྒྱུ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་འབེལ་ལམ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁབ་བསགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རེད་ཟེར་དུས་ཡོ་རོབ་དང། ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ། ཨ་རྱི་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ད་ལྟ་ཧོང་ཀོང་དང་ཐའེ་ཝན། རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ནའང་དེ་འད་
ཀོག་མཁན་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ཐའེ་ཝན་ཡྱིན་ནའང་ཉྱིན་མ་རེ་རེར་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་ནས་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཁྱི་ཕག་མང་པོ་སེབས་དང་
སེབས་བཞྱིན་པ་རེད། འདྱི་མ་འོངས་པར་མང་དུ་འགོ་བ་མ་གཏོགས་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་མ་རེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ནང་དུ་གོ་
རྟོགས་སེལ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་སྙམ། ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་དེ་ང་ཚོས་རྟགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དཔེ་མཚོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། ན་ནྱིང་༸གོང་ས་མཆོག་ཞྱི་བའྱི་གཟེངས་རྟགས་ལོ་  ༢༥ འཁོར་བའྱི་དུས་ཆེན་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་བང་ཨ་རྱིར་བཞུགས་མཁན་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་
སྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་གནས་ཡོད་མྱི་སྣ་ ༣༧ ལྷག་ཙམ་དེའྱི་སྐབས་སུ་སེམས་ཚོར་གྱི་རོམ་བྱིས་ནས་བང་ཨ་རྱིའྱི་ཤརྒྱ་ཡྱིག་ད་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་ 
Bowxion ཐོག་ནས་དེ་འད་གསལ་བསགས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོའྱི་སེམས་ཚོར་གྱི་རོམ་དེ་དག་གྱི་ནང་ནས་རྣམ་པ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ག་
རེ་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན། ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ང་ཚོར་རྒྱ་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུའྱི་འབེལ་བ་དང་དཀའ་རོག་སེལ་རྒྱུར་རེ་བ་ཆེ་
ཤོས་༸གོང་ས་མཆོག་ཡྱིན་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ཡང་དག་པ་ཡྱིན་པ་དེ་ངོས་འཛིན་བས་པ་དང་། ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
༸གོང་ས་མཆོག་མ་མཇལ་གོང་ནས་བོད་དོན་ཐོག་ལ་བལྟ་ཚུལ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང། ༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཚར་རེས་སེམས་
གང་འད་བས་ཏེ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཡོད་མེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་སུ་
ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དཔེ་མཚོན་ཞུས་ན་ན་ནྱིང་གཞྱིས་ནྱིང་ཞྱིག་ང་རང་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡར་ཕྱིན་པ་རེད། ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་རྒྱ་
མྱི་རྱིགས་འཛོམས་ནས་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རེད་ཟེར་ནས་སྣེ་ལེན་གནང་བ་འདྱི་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ ༢༠ ནས་ ༣༠ ལྷག་ཙམ། 
དེའྱི་ནང་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་མུ་མཐུད་ནས་འབེལ་བ་ཡོད་མཁན་འདུག སོབ་ཕྲུག་འདུག རོམ་པ་པོ་འདུག ཤེས་ཡོན་ཅན་འདུག ཁོང་ཚོར་ཞེད་
སྣང་དང་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་བས་པ་འདྱི་དང། བོད་པ་ཟེར་བའྱི་སྐབས་སུ་མ་ཞེད་པ་འདྱི་དངོས་གནས་ང་ཚོའྱི་འབེལ་མཐུད་
པའྱི་བཀའ་དྱིན་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་འབེལ་མཐུད་པ་ཁ་ཤས་ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་
དེ་ཚོ་གནད་འགག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོའྱི་གས་དེ་ཕར་ལོག་མཁན་ཡྱིན་དུས། ལྷག་པར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ང་
ཚོའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་ངོ་བོ་དེ་ཡག་པོ་བས་ཏེ་གོ་འཚོས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་
རང་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་འགེམ་སྟོན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་ད་སྐུད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་སྐུད་དེ་རྒྱ་མྱིའྱི་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱིས་སྟོང་ཕག་
མང་པོ་འགོ་སོང་བཏང་ནས། ད་སྐུད་དེ་ཨ་རྱི་ནས་འདྱི་བར་དུ་སྦྲག་གླ་འགོ་སོང་བཏང་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡར་ཕུལ་བ་རེད། ཁོང་
ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་བྱུང་ནས། ང་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་མཚོན་
རྒྱུར་རྒྱ་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རྟགས་ཤྱིག་བཏོན་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གནང་བ་རེད། ༢༠༡༢།༢༠༡༣ ལོར་རྣམ་པ་ཚོ་མང་པོས་མཁེན་ཡོད་ཀྱི་རེད། 
རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ ༨༠ ལྷག་ཙམ་སོ་སོའ་ིས་གནས་ཀྱི་གཞུང་དང་
གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནས་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཛ་དག་རེད། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་བོད་རྒྱ་གོས་
མོལ་ཐོག་ནས་བདེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་ ༣ པ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོས་དོན་དྱི་བ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་རྒྱ་
རྱིགས་མྱི་གངས་ ༡༠༠༠ ཙམ་གྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསུངས་སོང། འདྱི་ཡྱིན་དུས་གངས་ཀ་འདྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་མ་
བཞག་སྔོན་གྱི་གངས་ཀ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་དང། བཞག་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་གསར་དུ་འཕར་བའྱི་གངས་ཀ་རེད་དམ། 
 གཉྱིས་པ་དེ་སྱིག་འཛུགས་དང་། ཚོགས་པའྱི་གངས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་འདུག་ལ། གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་འགེལ་བཤད་ཀང་གནང་
སོང། ཡྱིན་ནའང་ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་ལས་དོན་དེ་ཡར་རྒྱས་ཡག་པོ་འགོ་ཡོད་གསུངས་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་
རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་ལས་བེད་བསྐོ་གཞག་བས་པའྱི་རེས་སུ་རྒྱ་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ལ་སྔོན་མ་ང་རང་ཚོ་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་དང། བོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཤ་ཚ་བས་ནས་རོམ་ཡྱིག་བྱིས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ང་རང་
ཚོ་མཉམ་དུ་རྒྱང་ཐག་རྱིང་དུ་ཕྱིན་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཚུར་སོན་བརོད་བས་
མཁན་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་བྱུང་ཡོད་དང་མེད། གལ་སྱིད་བྱུང་ཡོད་ན་དེ་ཚོ་ཡར་རྒྱས་ཚགས་
ཚུད་གཏོང་ཐབས་དང་མ་འོངས་སྔོན་འགོག་གྱི་དགོངས་པ་གང་འད་ཞྱིག་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ངའྱི་དྱི་བ་གསུམ་པ་དེ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ལས་བེད་བསྐོ་གཞག་བེད་སྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་ལས་བེད་ཚོ་ངོ་
བོ་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་ངོ་མ་རེད་དམ། ཡང་ན་ཆོད་གན་རེད། ཡང་ན་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ལ་
བཞག་ཡོད་དམ། གལ་སྱིད་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དེ་དངོས་གནས་དགོས་མཁོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་
རང་ཚོས་ཡྱིག་ཚད་ཀྱི་ལམ་ནས་ལས་བེད་ངོ་མ་བསྐོ་ཆོག་པ་དེ་འད་བཟོས་ཡོད་དམ། དེ་འདའྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་བསྐོ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་
གང་དུ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། 
 དྱི་བ་བཞྱི་པ་དེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཡྱིན་ན་ཚུར་གནས་སོས་བཏང་ཚར་བ་རེད། དེའྱི་ཚབ་བསྐོ་སྟངས་དེ་
གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང། གལ་སྱིད་རྒྱ་གར་ལ་སེབས་མ་མོང་བ་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་མ་ཤེས་པ་ཞྱིག་རྒྱ་
ཡྱིག་ཤེས་པ་ཙམ་གྱིས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ལ་བསྐོ་གཞག་བས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་རྱིགས་ཚོར་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་དང། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་དམ། འདྱི་ང་ཚོས་དངོས་སུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། ཐད་
ཀར་བོད་ནས་ཨ་མྱི་རྱི་ཀར་སེབས་མཁན་ཚོར་སེམས་ཤུགས་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཞུང་གྱི་འགོ་སྟངས་དང་སྱིད་
བྱུས། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་པ་དེ་ཚོ་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རྟོགས་ཀྱི་མེད་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་གང་འད་ཞྱིག་བཞེས་ཀྱི་
ཡོད་དམ། 
 དྱི་བ་མཐའ་མ་དེ་ངས་སྔོན་མ་ནས་ཞུས་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། ཕྱི་དྱིལ་རྒྱ་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་ཡོད་པ་འདྱི་དང་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་
དབར་ལས་ཀའྱི་འབེལ་བ་འདྱི་གང་འད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དམ། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དེ་ཚོས་འགན་ཁུར་ས་དེ་ཐད་ཀར་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་
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བོན་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཞུང་གྱི་བ་སྤུ་གནོན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་གཞྱིར་བཟུང་རྒྱ་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་བརྒྱུད་ནས་
དྲུང་ཆེ་དང་ཡར་བཀའ་བོན་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་མར་བཀའ་ཕེབས་རྒྱུ་དེའང་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དྲུང་ཆེ། དྲུང་ཆེ་
བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་སྡེ་ཚན། རྒྱ་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ཕར་འབེལ་མཐུད་པར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་མྱིན་ན་དེའྱི་བར་གྱི་ངོ་བོ་དེ་གང་འད་
ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་འཕོས་དོན་དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་བདུན་ལྷག་བསྡད་ཡོད། དེའྱི་རེས་སུ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། དྱིས་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་
ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ལ་འབེལ་བ་འཛིན་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་མཐོང་
སྟབས་ས་ཆ་ཁག་གསུམ་ལ་འབེལ་མཐུད་པ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་རེད། བསྐོ་གཞག་མ་གནང་གོང་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་བ་བེད་མཁན་མེད་
སྟབས་ཐོ་དེ་འད་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། འདྱི་ང་ཚོས་རད་གཅོད་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། 
འདྱི་འབེལ་བ་མེད་སྟབས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་འབེལ་མཐུད་པ་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་སྟབས་མུ་
མཐུད་ནས་གངས་ཀ་ཟྱིན་དགོས་ན་ཟྱིན་བདེ་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ལྟ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། རྒྱ་མྱི་རྱིགས་སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་རོག་ད་
ཚ་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོའྱི་དབར་འབེལ་བ་ཡག་པོ་ཡོད་མྱིན་གྱི་རོག་ད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་
ངོས་ནས་འབེལ་མཐུད་པར་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དེ་གང་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། དེའྱི་ནང་ནས་གང་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཁོ་ཚོའྱི་
བར་གྱི་རོག་དའྱི་ནང་ལ་མ་ཚུད་པའྱི་འབད་བརོན་ངེས་པར་དུ་བེད་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་དེ་བཞྱིན་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 འབེལ་མཐུད་པའྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱིའྱི་འབེལ་མཐུད་པ་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བ་རང་གྱི་ངོས་ནས་
རེད། ད་ལྟ་དྲུང་ལས་ཀྱི་རྱིམ་པ་རེད། ད་ལྟ་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་དང་ཡུ་རོབ་གཉྱིས་ལ་ས་དམྱིགས་མེད་སྟབས་གོས་དྱི་པའྱི་ངོ་བོ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་འབེལ་
མཐུད་པའྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། མྱི་སུ་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ངེས་པར་
དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ལངས་ཕོགས་གསལ་པོ་མཁེན་མཁན་ཞྱིག་དང། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་མཁེན་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ག་རང་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོས་དེ་ག་རང་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 འབེལ་མཐུད་པ་རེ་རེ་ལ་སོ་སོའ་ིས་གནས་ཀྱི་དོན་གཅོད་ཁོངས་གཏོགས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་གཅོད་ཁོངས་གཏོགས་ཡྱིན་
ནའང་འབེལ་མཐུད་པ་གསུམ་དང་ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་དང་ང་ཚོ་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ཚང་མ་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ལ་འབེལ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་
བར་ལ་འབེལ་ལམ་དང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། Co ordination ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུ་དེ་གལ་
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ཆེན་པོར་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོས་ཉེ་བའྱི་ཆར་ལོ་གཅྱིག་ནང་ཉུང་ཤོས་ཚར་གཅྱིག་ཐུག་ནས། ང་ཚོར་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་དཀའ་
ངལ་ཅྱི་འད་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དེ་གདོང་ལེན་གང་འད་བས་ནས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང། ལས་ཀ་
མུ་མཐུད་ང་ཚོས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་གོ་བསྡུར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དུས་རྒྱུན་དུ་ཁ་པར་དང། Skype དང་ Email ཐོག་ནས་
འབེལ་བ་ཡོད་དང་ཡོད་བཞྱིན་པ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་བཞྱི་པ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་བཞྱི་ཙམ་ཡོད། དེ་ནས་གཉྱིས་ཙམ་ལ་བཀའ་ལན་གནང་ཟྱིན་སོང། སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བསྐུལ་ཚར་
སོང་། འདྱི་བརྡབ་སོར་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་ངས་དྱི་བ་གཉྱིས་ཤྱིག་ཐད་ཀར་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དྱི་བ་དང་པོ་འདྱི་ད་ལྟ་བཀའ་ལན་དང་འཕོས་པའྱི་ཐོག་
ནས་བཀའ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ད་ལྟ་གོས་དྱིས་པར་ས་དམྱིགས་དགོས་པ་མ་རེད་ཅེས་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་རེད། འདྱི་
དེ་འད་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུང་རོགས་གནང། གོས་དྱིས་པ་ཟེར་དུས་ག་ཚོད་བསྐོས་བསྐོས་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་། ས་མྱིག་དགོས་ཀྱི་
མེད་པ་དང། རང་དབང་ཡྱིན་པའྱི་གོ་བརྡ་འདྱི་འཕོད་ཀྱི་འདུག འདྱི་དངོས་གནས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡྱིན་མྱིན་
གསལ་བཤད་གནང་རོགས་ཞེས་དང་པོ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། 
 དེ་ནས་བཀའ་ལན་དང་པོའ་ིནང་དུ། དོན་ཁང་ཁག་ནས་ཁོན་རྒྱ་རྱིགས་གངས་ ༡༠༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག མ་ཟྱིན་ཙམ་
ཟེར་བ་འདྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། ཙམ་འདྱི་ ༧༠༠ ལ་གོ་བ་རེད་དམ། ༨༠༠ ལ་གོ་བ་རེད་དམ། ༩༠༠ ལ་གོ་བ་རེད་དམ། ༩༩༩ ལ་གོ་
དགོས་པ་རེད་དམ། དྱི་བ་གཅྱིག་ཕུལ་ཟྱིན་པ་རེད། གངས་ཀ་ཞྱིག་ཕར་སྤྲད་དུས་གངས་ཀ་འདྱི་དེ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་ཟེར་བ་ཞྱིག་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ན། ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་གསལ་པོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འདོན་གྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག འདྱི་དེ་འད་ལབ་ན་མག་མོག་(བ་རེ་བུ་
རེ)ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་དུས། འགན་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གང་འད་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ཐེ་ཚོམ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེབས་ཀྱི་
འདུག དེའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཡོང་བ་ཞུ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འབེལ་མཐུད་པ་གོས་དྱིས་པའྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་འདྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་སྐབས་
ནས་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཡོང་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ངར་གསལ་བཤད་སྣོན་མ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ༡༠༠༠ ཙམ་ཟེར་བ་འདྱི་
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་ཙམ་ཟེར་བ་དེ་འད་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་ཙམ་ཞེས་པ་དེ་ངས་ཉུང་ཤས་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། ཉུང་ན་ ༡༠༠༠ ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་དོ་
སྣང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་གོས་དྱིས་པ་དེ་ཚང་མས་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་འདྱི་གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག བཟོ་མ་
ཐུབ་ན་རེས་ལ་ཡང་ལན་བས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། ད་ལྟ་བཟོ་ཐུབ་ན་གསུངས་རོགས་གནང། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ཞུས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་རེད། ངས་ད་ལྟ་གོ་བ་ལེན་རྒྱུར་ས་མྱིག་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྔོན་མ་ནས་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་རང་ལ་འགེལ་བཤད་དམྱིགས་བསལ་ཁ་སྣོན་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་ཐག་ཆོད་པ་ཡྱིན་
དུས། འདྱི་ཡྱིན་ཤག་ཤག་བེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་མྱི་བརྒལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་ལྔ་པ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༢ པ་དེ་
ལ་དྱི་བ་བཞྱི་ཙམ་ཡོད། དྱི་བ་མང་ན་སྐད་གོ་གྱི་མ་རེད། དྱིས་ལན་དང་པོའ་ིནང་ལ། ང་རང་ཚོ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་མཁན་གྱི་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་སྟོང་
ཕག་གཅྱིག་ཙམ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག རྒྱ་མྱི་རྱིགས་སྟོང་ཕག་ཅྱིག་དེ་ཤེས་ཡོན་ཅན་དེ་འད་རེད་དམ། དེ་དྱིས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན། འཛམ་བུ་གླྱིང་གྱི་མྱི་ཡོངས་རོགས་བསྡོམས་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ཉེར་དྲུག་ཙམ་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་རེད།  རྒྱ་རྱིགས་དེ་ལ་མྱི་འབོར་དུང་
ཕྱུར་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པ་རེད། དེས་ན་འཛམ་གླྱིང་ནང་མྱི་འབོར་ཆེ་ཤོས་དང་མང་ཤོས་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དུང་ཕྱུར་བཅོ་བརྒྱད་ནང་ནས་
གཅྱིག་སྟོང་མ་གཏོགས། ང་རང་ཚོ་དང་འབེལ་བ་མེད་པའྱི་སྣོན་པ་ལྟ་བུ་རེད་འདུག དེ་ལྟར་ན་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཤཤེས་ཡོན་ཅན་རྐྱང་
རྐྱང་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཤཤེས་ཡོན་ཅན་རྐྱང་རྐྱང་རེད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
 དེ་ནས་ང་རང་ཚོ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་སུམ་ཅུ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། རྒྱ་རྱིགས་ཚོགས་
སྡེ་ཁག་སུམ་ཅུ་ཡོད་པ་ཚོས་ཚོགས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་གང་འད་ཡོད་དམ། དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་པ་རེད་དམ། མྱི་འད་བ་རེད་དམ། 
དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པས་ང་རང་ཚོར་རོགས་རམ་བེད་མཁན་ཡྱིན་ན་གང་ལས་ཡག་པ་རེད། དེ་ནས་འབེལ་བ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ཚོགས་



10 
 

སྡེ་ཁག་མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཉྱི་ཤུ་ར་དགུ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་གནང་འདུག ཚོགས་འདུ་ཉྱི་ཤུ་ར་དགུ་དེ་ལ་བརོད་གཞྱི་གང་བཞག་པ་
རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དྱི་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་དྱི་བ་ཚང་མ་གསལ་པོ་གོ་བ་ལེན་ཐུབ་སོང། ང་ཚོས་འབེལ་བ་བྱུང་ས་མྱི་ཆྱིག་སྟོང་གཅྱིག་པུར་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་རྱིང་གྱི་དྱི་བ་འདྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རེད། ཚོགས་འདུ་ཁག་ཉྱི་ཤུ་ར་
དགུ་ཚོགས་ནས་དེའྱི་ནང་ནས་མཉམ་ཞུགས་བེད་མཁན་མྱི་འབོར་གྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་དྱིས་པ་རེད། ཆྱིག་སྟོང་རེད། འབེལ་བ་ཆྱིག་སྟོང་གྱི་ག་པར་
ཚད་ཀྱི་རེད། བརྒྱུད་ལམ་མང་པོ་ཞྱིག་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་འད་གཅྱིག་པུས་ཁོན་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ལྟར་ན་ཆྱིག་སྟོང་དེ་ང་ཚོ་
འབེལ་བ་ཡོད་ས་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ཚོགས་འདུ་ཁག་ཉྱི་ཤུ་ར་དགུ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་གྱི་མྱི་ཆྱིག་སྟོང་དེ་འད་གངས་ཀ་ཟྱིན་པ་རེད། 
འདྱིའྱི་ནང་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་མཁས་པ་རེད། ག་ཚོད་སྒྱུ་རལ་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་རེད། དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། 
མཁས་དབང་ཁ་ཤས་མཁས་དབང་རེད། སྒྱུ་རལ་བ་ཡང་རེད། རོམ་པ་པོ་ཡང་རེད། འདྱི་གངས་ཀ་རྒྱག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
ཚོགས་འདུ་དེ་ཚོའྱི་ནང་མཁས་དབང་ཡོད་པ་རེད། སྒྱུ་རལ་བ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། མང་ཚོགས་དོན་གཉེར་བ་ཡོད་པ་རེད། ཚོང་པ་ཡོད་པ་རེད། 
ནང་པ་དང་སོབ་ཕྲུག་སྣ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚོགས་པ་དེ་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ག་རེ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ངར་ཐོ་
ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད། དེ་རེ་རེ་འགེལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཏོག་ཙམ་དུས་ཚོད་འགོར་གྱི་མེད་དམ། གང་འད་
གནང་ངམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་ཐོག་ལ་ཕུལ་ན་དགོས་མཁན་
ཡྱིན་ན་གཟྱིགས་ཀྱི་རེད།) ལགས་སོ། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་དྲུག་པ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༢ པའྱི་ལན་གྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དེ་གང་ཡྱིན་
ཟེར་ན། རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་མཐུད་བས་པའྱི་སྐབས་སུ་ནང་དོན་གཏན་འབེབས་དང་། ལངས་ཕོགས་འཛིན་ཕོགས་དེ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་
ལ་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས། ཕལ་ཆེར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དབུ་མའྱི་ལམ་དེ་ཚོ་འགེལ་བརོད་དང་། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་
གཙོ་བོ་དེ་བརོད་གཞྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཤཤག་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་བོད་རྒྱ་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སེལ་ཕོགས་སྐོར་ལ་དྱི་བ་བཀོད་པ་ཡྱིན་
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ན། ཕར་ཕོགས་ནས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མཐུད་དང་བོད་རྒྱ་བགོ་གླེང་ཡོང་རྒྱུ་དང་། དེ་འདའྱི་ཆེད་དུ་ཕར་ཕོགས་ནས་བསམ་འཆར་གསར་པ་དང་། 
ཐབས་ལམ་གསར་པ་དང་བེད་ཕོགས་གསར་པ་གང་འདུག་གམ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཕྱི་སྡོད་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་ལམ་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་ཧ་གོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་ལྟར། འགོ་སྟངས་བེད་པ་ཡྱིན་ན་གསོལ་ཚིགས་འད་བཀག་ནས། ཁོ་རང་ཚོ་དང་འཆམ་མཐུན་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཚང་མས་སྐད་ཆ་
བཤད་པ་སོགས། མཛའ་བརེ་རྱིམ་མཐུད་བས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་ན་མཛའ་འབེལ་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ལ་ཁོང་ཚོས་རྟག་ཏུ་ང་ཚོས་
ཀང་ལོ་གཅྱིག་ལ་བགོ་གླེང་ཐེངས་གཉྱིས་རྒྱ་རྱིགས་དང་མཉམ་དུ་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། བགོ་གླེང་རྟག་ཏུ་ཚོགས། ང་ཚོས་ཀང་ཁོ་
ཚོར་སྐད་བཏང། གསོལ་ཚིགས་འགའ་བཀག དགའ་སྤྲོའ་ིངང་གོལ་བ་ཡྱིན་ན། དེར་ཏོག་ཙམ་འཚམ་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ང་རང་ཚོའྱི་ལམ་དེ་
འགག་བཞྱིན་ཡོད། ཁེད་རང་ཚོའྱི་ཕོགས་ནས་ག་རེ་ག་རེ་ཡོད། ཅེས་ཁོ་ཚོས་ཐབས་ལམ་གསར་པ་དང་བེད་ཕོགས་གསར་པ་འགའ་བསམ་
འཆར་འདོན་མཁན་བྱུང་ངམ་ཞེས་དྱིས་རྒྱུ་དང་། 
 གཉྱིས་པ་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཕྱི་དྱིལ་སྡེ་ཚན་གྱི་ད་རྒྱ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན། གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ད་རྒྱ་ལས་སྡུག་པ་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁོ་རང་ཚོས་དངོས་གནས་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འད། གོང་འོག་ཚང་མ་གཅྱིག་སྱིལ་བས་ནས་ཡག་ཐག་
ཆོད་བཟོ་བཞྱིན་པ་དེ། དངོས་གནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། ཉེ་དུས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་མྱི་དང་འབེལ་མཐུད་བས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་
སྐབས། འཇའ་པན་ལ་ཡོད་པའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་བུད་མེད་ཅྱིག་གྱིས་ང་ཚོར་བསམ་འཆར་ཞྱིག་བཏོན་སོང་། ངས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་
ཀྱི་དངོས་གནས་རེད་འདུག་སྙམ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྱི་བ་གནང་རོགས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་དང་དོགས་འདྱི་དེ་ཚོ་
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་སྐབས་སུ་གསུངས་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ལྟ་དྱི་བ་ཐད་ཀར་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག) ད་རྒྱའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ང་
ཚོའྱི་ངོ་གདོང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པས། དེ་མ་བཤད་ནའང་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གོ་བརྡ་འཕོད་ས་མ་རེད། བསམ་འཆར་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཕྱི་
རྒྱལ་ལ་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་ད་རྒྱ་ལ་ལྟ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཚང་མ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དབུས་སྱིག་འཛུགས་འདྱིར་ཡོང་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེས་ན་ད་རྒྱ་བསྔོག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་ཡར་རྒྱས་གང་གཏོང་
དགོས་པ་འདུག དེ་དྱི་བ་བཏང་ན་ལན་སེབས་ཀྱི་རེད། ) ཏོག་ཙམ་སྒུགས་གནང་དང་། ད་ལྟ་ཚར་མ་སོང་། ད་རྒྱའྱི་བརན་ཐུང་ཡྱིན་ནའང་འད། 
ཚོན་མདོག་ཡྱིན་ནའང་འད། ཡར་རྒྱས་ག་རེ་ག་རེ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་དེ་གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འབེལ་མཐུད་པའྱི་བརྒྱུད་ནས་དང་ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱུན་དུ་རྡ་རམ་ས་ལར་
གཟྱིགས་སྐོར་ཕེབས་མཁན་རྒྱ་རྱིགས་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། དེ་འདའྱི་བསམ་ཚུལ་སྣ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོང་
བཞྱིན་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་ཞྱིག་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ལ་བོད་དོན་སྐོར་ལ་དོ་སྣང་ཡོང་རྒྱུར། ཆབ་སྱིད་ཁོ་ན་མ་བཤད་ནས། ང་ཚོའྱི་ནང་ཆོས། 
རོམ་རྱིག སྙན་ངག་གྱི་ལམ་ནས་དང་ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་རོམ་དང་གནས་ཚུལ་མང་ཙམ་གསལ་བསགས་བེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་
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རེད་ཅེས་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོར་བསམ་
ཚུལ་བསེབས་སོང་། ཉེ་བའྱི་ཆ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཕལ་ཆེར་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ས་གཅྱིག་པ་མྱིན་ནམ། 
དགོངས་ཚུལ་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དུས་དེབ་དང་སོགས་པ་གང་འད་ཐོན་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་འབད་
བརོན་བས་ནས་རྣམ་པ་དང་། དབྱིན་ཇྱི་ནང་ནས་ཚིག་ཅྱིག་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Layout design བལྟ་འདོད་
པ་ཞྱིག་བཟོས་ན་ཡག་པོ་མྱིན་ནམ། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཆབ་སྱིད་གཅྱིག་པུ་དང་འབེལ་བ་མེད་པར། སྣ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་སྙན་ངག་དང་། ཁོང་ཚོ་ཁ་
ཤས་ཀྱིས་འདྱི་ལྟར་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སེམས་ལ་བག་ཆགས་གཞག་རྒྱུ་དེ་ཆབ་སྱིད་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ནས་
བཤད་ན་གཅྱིག་བས་ན་བསྡད་ཀྱི་རེད། གཅྱིག་བས་ན་བསྡད་ཀྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྙན་ངག་དང་རོམ་དེ་སེམས་ལ་བསྡད་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཞྱིག་
མྱིན་ནམ་ཞེས་དེ་ལྟ་བུའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་ད་རྒྱ་དེ་བཞྱིན་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་འདུག་
གསུངས་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་རྒྱ་སྐད་མཁེན་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་པས། དེ་ལྟར་ཡར་རྒྱས་བྱུང་
མྱིན་དེ་ཚོད་ཟྱིན་ཐུབ་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད་བསམ་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འབད་བརོན་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ་རེད། ང་ཚོ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་ནས་ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དེ་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་རེད། ཁོང་ཚོ་རོམ་དང་གནས་ཚུལ་གང་ཐོན་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་མགོགས་རྒྱ་
ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ངོས་
ནས་ཟླ་བ་གཉྱིས་རེའྱི་ནང་༼ཤྱི་ཙང་དོང་ཤུན༽ ཟེར་ནས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དུས་དེབ་རང་མ་རེད། དབྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ནས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། News letter magazine འད་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ནང་ནས་ང་ཚོས་རོམ་དང་ག་རེ་གཞག་དགོས་མྱིན་དེ་
བསར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ངོས་ནས་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་སང་ནས་ངོ་དེབ་ཡོད་
པ་རེད། Twitter ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་གྱི་དྱི་བ་བདུན་པ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
བསར་དུ་གོ་སྐབས་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་མྱི་རྱིགས་དང་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བ་རྒྱུ་དང་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་དང་གོ་རྟོགས་སེལ་བའྱི་
ལས་རྱིམ་དེ་གཙོ་བོ་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གཞུང་འབེལ་གྱི་ངོས་ནས་འགེལ་བཤད་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ང་ཚོ་ཁ་གཏད་ཡྱིན་པ་མ་
གཏོགས། རྒྱ་མྱི་རྱིགས་དང་གོགས་པོ་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ངའྱི་དྱི་བ་གཙོ་བོ་དེ། ད་ལྟའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆབ་སྱིད་ལམ་
ལུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་ལ་གོ་རྟོགས་སེལ་ནས་ང་ཚོ་མཐར་ཐུག་རག་རྒྱུ་གང་ཡོད་དམ། གང་ལགས་ཞེ་ན། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི་སྱིད་ཇུས་ག་པར་འགོ་མྱི་འགོ་མྱི་མང་ལ་འབེལ་བ་གང་ཡོད་པ་མ་རེད། སང་གྱི་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གང་བེད་བེད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་འགོ་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གཙོ་བོ་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་མྱི་མང་གྱིས་སྣེ་འཁྱིད་ཐུབ་པ་དང་མྱི་མང་གྱིས་འགུལ་ཐུབ་པ་དེ་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་ཅན་
ཞྱིག་ལ་སྒྱུར་བའྱི་རེ་བ་བེད་བསྡད་ཡོད་པས། གཞན་བོད་དོན་ཐག་གཅོད་བས་དང་མྱི་བེད་མྱི་མང་གྱི་ལག་པ་ལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། 
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འབེལ་བའང་ད་ལྟའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་ཇུས་ལ་བལྟས་ན་ཡོད་པ་མ་རེད། ངའྱི་དྱི་བ་དེ་སྙན་ངག་གང་འད་ཀོག་གྱི་ཡོད་མེད་དེ་མྱིན། ཕུགས་རྒྱང་
རྱིང་པོའ་ིདམྱིགས་ཡུལ་གང་འད་ཞྱིག་བཅངས་ཡོད་པ་དང་། གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་དེ་གང་ལ་བཅངས་ནས་ཡོད་དམ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དོགས་འདྱི་ཕེབས་པ་དེར་ཏོག་ཙམ་ལྟ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ང་དང་འད་ཡྱི་མྱི་འདུག གཞུང་
འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་བས་པ་དང་། སྱི་ཚོགས་རྱིམ་པར་འབད་བརོན་བས་པ་ཡྱིན་ན། སྡེབ་གཅྱིག་ལ་གཉྱིས་ཀར་འབད་བརོན་བ་
རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་ལ་བས་པ་དང་གཅྱིག་ལ་བེད་ཀྱི་མྱིན་ཞེས་པ་དང་གནད་འགག་རྱིས་ཀྱི་མྱིན་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་མ་རེད། གཞུང་
ཟེར་བ་དེ་འགྱུར་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། མང་ཚོགས་ཟེར་བ་དེ་འགྱུར་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྱི་བ་སེབས་སོང་། 
ང་ཚོའྱི་འབེལ་བ་བེད་སའྱི་ཚོགས་པ་དེ་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ། འབེལ་མཐུད་པ་རྒྱ་ཡྱིག་དང་ཐའེ་ཝན་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོའྱི་
ལྟ་བ་མཐུན་པོ་གཅྱིག་པུ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་གཅྱིག་པུ་ལ་ཐུག་ན་འགྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་ཤེས་མཁན་དང་ལྟ་བ་མ་མཐུན་མཁན་ལ་
སྐད་ཆ་བཤད་པ་དང་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ནས་ཁ་གསལ་དུ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་འཕལ་དུ་
བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཀང་རུང་མེད་ཀང་རུང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་རྱིམ་པ་ལ་འབད་བརོན་བེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་དང་གནད་འགག་རེད་བསམ་གྱི་
ཡོད། དེས་ཕན་ཐོགས་པ་ལས་གནོད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་བརྒྱད་པ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་གྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་བཀའ་ལན་འགའ་ཞྱིག་རག་མ་བྱུང་བས་བསར་དུ་ཞུ་ཆོག་པ་གནང་
རོགས། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་གྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བའྱི་བཀའ་ལན་གྱི་ནང་དུ་གནད་དོན་ཞྱིག་དྱིས་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། དྱི་བ་དང་པོ་དེར་
ཚོགས་ཆེན་དང་ཚོགས་བསྡུ་ཞུས་ནའང་འད། ཉུ་ཤུ་ར་དགུ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཚོགས་པ་དེའྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དེ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་
དམ་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ་དེར་ལན་ཞྱིག་གནང་མ་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྱི་བ་གཉྱིས་པར་སྱིག་འཛུགས་ ༣༠ དེ་དག་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་ཅན་དང་། 
རྒྱ་ནག་སྱིད་གཞུང་དང་ཏོག་ཙམ་བོ་མཐུན་མེད་པའྱི་མྱི་སྣ་རྐྱང་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཅྱིག་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་རྒྱ་ནག་སྱིད་གཞུང་ལ་འདོད་པ་དང་
མོས་མཐུན་ཡོད་པ། ཕྱི་ལ་སེབས་ནས་སྱིག་འཛུགས་བཙུགས་པ་དེ་དག་བསྡོམས་ནས་སྱིག་འཛུགས་སུམ་ཅུ་པ་ཆགས་པ་རེད་དམ། དྱི་བ་
གསུམ་པར་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་དང་གོས་ཆོད་འཇོག བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་རེ་བ་གཙོ་བོ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱིང་འབོད་གནང་བ་རྒྱ་མྱི་
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རྱིགས་དེས་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་ཀྱི་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་ལ་མྱི་མང་གྱི་དབར་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཡོང་བ་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གྱིས་སྙོབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་གསུམ་ཀར་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་ལན་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་འདུ་ཉུ་ཤུ་ར་དགུ་བྱུང་བ་དེ་དག་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་སྣ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། 
ཁ་ཤས་ཚོགས་མྱི་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་གདན་འདེན་ཞུས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ཚོགས་མྱི་ཁ་ཤས་ཅྱིག་འཛོམས་པའྱི་སྐབས་
ལ། དབྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག informally ཐུག་པ་དེ་འདའང་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། དེས་ན་སྣ་མྱིན་སྣ་
ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་པ་སུམ་ཅུ་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གང་ཡོད་ཅེས་པ་དེའང་སྣ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་ལ་
འདྱིར་ཐོ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད། ཚོགས་པ་ཁག་འད་མྱིན་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ང་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ས་ཆ་གང་དུ་ཕྱིན་ཀང་ངས་ལབ་
ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་མཁན་གཅྱིག་པུ་ལ་བསར་དུ་ཐུག་ནས་ཆོ་མེད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་མྱི་ཤེས་མཁན་དེ་ཚོ་དང་གོ་བ་ཡག་པོ་
ཞྱིག་ལེན་མྱི་ཐུབ་མཁན་ལ་ཐུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་འབེལ་མཐུད་པས་ཀང་དེ་བཞྱིན་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། 
ངོ་ཤེས་པ་ཚོ་དང་བསར་དུ་འབེལ་བ་ཡག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཇྱི་ལྟར་གཏོང་དགོས་མེད། གནས་ཚུལ་
ཧ་མ་གོ་མཁན་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་གཞུང་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་པ་དེ་འདའང་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། སྱིད་གཞུང་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་ནའང་ང་ཚོས་འགེལ་
བཤད་རྒྱག་དགོས་པ་རེད། བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་དེ་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱིད་ཇུས་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་དཀའ་ངལ་དེ་
འད་འཕད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ད་ལྟ་ག་པར་ཕྱིནའང་ཁོང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་བོད་ལ་ས་ཡ་མང་པོ་འགོ་སོང་གཏོང་གྱི་ཡོད། འཛུགས་སྐྲུན་
ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡོད། འཚོ་བའྱི་སྤུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡོད་ཅེས་ལུང་གངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོ་ལ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་
རོད་པ་དེ་དཔལ་འབོར་དང་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ཡར་རྒྱས་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དེ་དང་སྐད་ཡྱིག་མ་བརླག་པའྱི་ཆེད་དུ་དང། 
རྱིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་རོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ར་འཕོད་དགོས་པ་རེད། དེས་ན་ཚོགས་པ་སྣ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པས། ཚང་མ་ང་ཚོ་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་ཅེས་བཤད་ན་འགྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོ་འབེལ་བ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་
ལ་སྙོབ་རྒྱུ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྙོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། རྒྱུན་དུ་འབེལ་བ་མེད་མཁན་ཞྱིག་གང་ན་ཡོད། ང་ཚོ་མང་ཆེ་བས་རྒྱ་ཡྱིག་ཡག་པོ་མཁེན་
གྱི་མེད་པས་མ་མཐོང་བ་རེད་མ་གཏོགས། རྒྱ་མྱི་རྱིགས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ནས་ད་རྒྱ་དང་། སྐམ་ས་ཆེན་པོ་དང་རྒྱ་ནག་ཕྱི་ལོག་ལ་འབེལ་ལམ་
ཡོད་བཞྱིན་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཐའེ་ཝན་ལ་ཕེབས་མཁན་མང་དུ་འགོ་དུས། ཁོ་ཚོས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོར་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་ཡོད་པའྱི་དེབ་མང་པོ་ཞྱིག་མ་རག་པར། ཐའེ་ཝན་དང་ཧོང་ཀོང་ལ་བལྟ་བར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག 
ཐུགས་རེ་ཆེ། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་དགུ་པ། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༢ པར་
འཕོས་དོན་གྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་རྒྱ་རྱིགས་ལ་འབེལ་བ་བེད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་དེ་ནས་བཀའ་ལན་གནང་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་རྱིགས་ཁོན་བསྡོམས་གངས་ ༡༠༠༠ ཟེར་བ་ཞྱིག་སེབས་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གོང་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྱི་བ་གནང་ཚར་སོང་། ཧ་ལས་པའྱི་ཉུང་ཉུང་རེད་བསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་བ་
ཞྱིག་སེབས་སོང་། ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་བ་མ་རེ་རེ་ལ་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ས་ཡ་མང་པོའ་ིསོབ་མ་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་གཞུང་ཞྱིག་དང་
སྱིག་འཛུགས་གལ་ཆེན་པོ་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་རྱིགས་ཆྱིག་སྟོང་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཟེར་བ་ཞྱིག དེར་བརྟེན་ངས་ནམ་རྒྱུན་མྱི་མང་དང་ག་རེའྱི་ཐོག་ནས་
ཡྱིན་ནའང་འབེལ་བ་ག་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་པར་ཆ་བཞག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀང་དེ་རྱིང་དེར་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཕབ་ཡོང་དུས་གངས་
ཀ་ཉུང་ཉུང་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་དང་འབེལ་ནས་དྱི་བ་དེ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེང་སང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱ་རྱིགས་སྐུ་མགོན་
འགའ་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡང་ཡང་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་མགོན་དེ་ཚོ་གདན་འདེན་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་གསོལ་
ཚིགས་ཕུལ་བ་ཙམ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་ང་རང་ཚོས་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་སོགས་འགེལ་
བཤད་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད། ཟླ་བ་ཁ་ཤས་སྔོན་ལ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱ་རྱིགས་དེ་འད་ཞྱིག་ལས་ཁུངས་ཚང་
མའྱི་ནང་ཡོང་སྟེ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པར་སྐད་ཆ་དྱིས་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག ཐེངས་ཤྱིག་ངའྱི་འགམ་དུའང་སེབས་སོང་། ཁོས་ག་རེ་བཤད་སོང་ཟེར་
ན་ང་ཡང་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མྱི་དགའ་མཁན་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་ཚོ་འཛམ་གླྱིང་ལ་ཡོད་མཁན་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ལ་མྱི་དགའ་
མཁན་ཚང་མ་ཆྱིག་སྱིལ་བཟོས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་དམག་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་མ་བས་ན་ཐབས་ལམ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཁོས་ཨུ་
ཚུགས་བརྒྱབས་ནས་བཤད་ཡོང་གྱི་འདུག དེའྱི་སྐོར་ལ་ཁེད་རང་ལ་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད། ཁོ་རང་གྱིས་འདྱི་རྒྱུ་དེ་ཁེད་རང་གྱི་ལས་གནས་
ག་རེ་ཡྱིན། མྱིང་ག་རེ་ཡྱིན་ཚང་མ་ཕ་གྱིར་འབྱི་འགོ་གྱི་འདུག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་མགོན་རེད། ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སྔོན་ལ་རེད། ཁོ་རང་དེ་
འད་བས་ནས་ལྷན་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བསྐོར་བ་རྒྱབས་ནས་བསམ་ཚུལ་དེ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐབས་དེ་དུས་ང་ལ་དོགས་པ་ཏོག་
ཙམ་ཞྱིག་སེབས་སོང་། ཁད་མཚར་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ལབ་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་
རྒྱ་ནག་ལ་དམག་རྒྱབ་ཟེར་བ་དེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ར་དོན་
རོད་རྒྱུའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་དེ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ཡོད་པ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་དམག་བརྒྱབས་ནས་དག་པོ་དང་འཚེ་བའྱི་ལས་ཀ་བས་ནས་སང་ཉྱིན་བོད་རང་བཙན་འཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གནང་གྱི་མྱིན་
ཞེས་ལོ་སུམ་ཅུ་བཞྱི་བཅུའྱི་སྔོན་ནས་གསུངས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ལ་བསམ་བོ་དེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། དེ་འད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རོད་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན། དེ་འདའྱི་སྣེ་ཤེན་བེད་མཁན་རྒྱ་རྱིགས་དང་ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ། དེ་འདའྱི་རྒྱ་
རྱིགས་ལ་འབེལ་མཐུད་བེད་མཁན་ཚོས་གསོལ་ཚིགས་མཉམ་དུ་མཆོད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། ང་རང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་དང་ལྟ་གྲུབ། ང་རང་
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ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འགེལ་བཤད་གནང་ཐུབ་མཁན་ཡོད་དམ། གལ་སྱིད་དེ་ཚོ་ལ་དུས་དང་དུས་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་ཡོད་དམ། དེ་དགོས་གལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
འདྱི་བ་ལ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའབོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གངས་ཆྱིག་སྟོང་དེ་ཉུང་དག་གྱི་ཡོད་ན་མང་དག་གྱི་ཡོད་མེད་ཐོག་ང་ཚོ་དེ་རྱིང་རོད་རྒྱབ་དགོས་འབྱུང་ན་ཐག་
ཆོད་ཀྱི་མ་རེད། མྱི་འགའ་ཤས་ལ་འགྱིག་གྱི་འདུག་བསམ་གྱི་རེད། མྱི་འགའ་ཤས་ལ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ལ་
བཅང་དགོས་པ་དེ་གཅྱིག་སྟོང་འདྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་རེད། འབེལ་མཐུད་པ་གསུམ་གཅྱིག་པུར་རེད། དེ་བཞྱིན་ཚོགས་འདུའྱི་རྣམ་པ་ལ་
བལྟས་ནས་ཚོགས་འདུ་ཁ་ཤས་ཆུ་ཚོད་གསུམ་རེད། ཚོགས་འདུ་ཁ་ཤས་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་རེད། འད་མྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་དེའྱི་ཐོག་ནས་
ང་རང་གསལ་བཤད་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས་ཐུགས་ལ་ཉར་དགོས་པ་གཞན་དག་ཅྱིག་འབེལ་མཐུད་པ་ཁ་ཤས་ལ་ལས་འགན་
གཞན་དག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། Australia འབེལ་མཐུད་པའྱི་ Australia གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་མྱི་སྣེ་ལེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་འགན་ཆེན་
པོ་ཞྱིག་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་རེ་ལས་བེད་སོགས་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་སྐབས་སུ་འབེལ་མཐུད་པས་ལས་འགན་གཞན་དག་
བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 རྡ་རམ་ས་ལར་རྒྱ་རྱིགས་སྐུ་མགོན་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་བསམ་ཚུལ་དང་ལངས་ཕོགས་སྣ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་མཁན་དེ་འད་སེབས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་སྣེ་ལེན་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ལངས་ཕོགས། སྱིད་བྱུས་དེ་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་རེད། དེར་བརྟེན་དེའྱི་ཐོག་ནས་སེམས་འཚབ་མ་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ང་ཚོས་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་ཁོ་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་གང་འད་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ལངས་
ཕོགས་དེ་རང་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་འཛིན་ནས་གདན་འདེན་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་འདའྱི་གསལ་
བཤད་ཞུ་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་གདན་འདེན་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཡྱིན་ནའང། 
ང་ཚོ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཀང་ཁོ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་ག་རེ་ཡོད་པ་བཞྱིན་གོ་སྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་ཀང་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གསོ་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་ན་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས། འཕོད་བསྟེན་ཡྱིན་ན་འཕོད་བསྟེན་ཁག བོད་སྨན་
སྐོར་ལ་ཡྱིན་ན་བོད་སྨན་ཐོག་ལ་དེ་འད་གོ་སྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང། 

 

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
འཕོས་དོན་དྱི་བ་བཅུ་པ་དང་མཐའ་མ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཁང་ཁག་ནས་ཁོན་རྒྱ་རྱིགས་ཆྱིག་སྟོང་མ་ཟྱིན་ཙམ་ལ་འབེལ་ལམ་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་ཅེས་པ་དེ་འདས་པའྱི་ལོ་
དེའྱི་ནང་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་གསར་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མེད། ཕལ་ཆེར་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ཡང་བསར་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། དང་པོ་མྱི་ཆྱིག་སྟོང་དེའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོས་བཏོན་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་
འཆར་དེ་ཚུལ་དང་ལྡན་པ་རེད་འདུག འདྱི་བོད་རྒྱ་འབེལ་ལམ་བ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག འདྱི་རྒྱ་ནག་དཔོན་རྱིགས་
ཚོ་བརྒྱུད་ནས་ཁོད་རང་ཚོ་དང་འབེལ་མོལ་བ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ངས་ཀང་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབད་བརོན་བས་ཏེ། རྒྱ་ནག་གྱི་
དཔོན་རྱིགས་ཚོའྱི་འགམ་དུ་སེབས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་གཅྱིག་བྱུང་སོང་ངམ། 
 གཉྱིས་པ་དེར་དེ་བཞྱིན་ཁོད་རང་ཚོའྱི་དེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཁོད་རང་ཚོས་འགེལ་བཤད་ག་རེ་བརྒྱབས་ནའང་མ་རྒྱབ་
ནའང། དོན་དག་ང་རང་ཚོས་བསམ་ཚུལ་དེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ལ་མོས་མཐུན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་ཅྱིག་བྱུང་སོང་
ངམ། 
 དེ་ནས་གོང་དུ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་བསམ་ཚུལ་མྱི་འད་བ་ག་རེ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར་དུས། ལན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བསོན་མ་
སོང་། ལན་ཐུང་ཐུང་བས་ནས་གནང་རོགས་གནང་། མདོར་ན་ངས་ག་རེ་ཞུ་གྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབེལ་བ་བས་པ་དེ་བོད་
རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། གང་བཏོན་པ་དེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་
འདུག དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དངོས་གནས་ཀྱི་དོན་ཕན་ལྡན་པའྱི་བསམ་འཆར་བཏོན་ན་ཁོད་རང་ཚོ་རྒྱ་ནག་དང་ཏག་ཏག་འབེལ་བ་བ་ཐུབ་ཀྱི་རེད།  
བོད་ཀྱི་དཀའ་རོག་དེ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དཔེར་ན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་དང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་རྣམ་པའྱི་བསམ་
བོའ་ིནང་དངོས་གནས་ངེས་པ་རེད་པའྱི་བསམ་འཆར་མྱི་འད་བ་བྱུང་སོང་ངམ། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 མཐའ་མ་དེ་ལ་གོས་འདྱི་བ་དེ་བཀའ་ཤག་སྔོན་མས་བསྐོས་པ་རེད་གསུངས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་སྔོན་མའྱི་གོས་འདྱི་བ་དེ་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ལ་གཅྱིག་བསྐོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་དག་ལ་བསྐོས་པ་མ་ཤེས། དེ་རྱིང་གྱི་གོས་འདྱི་བ་ཟེར་བ་དེ་ Australia དང་ Swiss 
ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་གོས་འདྱི་བ་དེ་རེད། དེ་བཀའ་ཤག་སྔོན་མས་བསྐོས་པ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་དམ། ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་གསལ་པོ་ཆགས་མ་སོང་། དེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་བར་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གོས་འདྱི་བ་དེ་ཚོ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ག་རེའྱི་འོག་ནས་བསྐོས་པ་
རེད། བཀོད་ཁབ་དང་ལམ་སྟོན་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ག་རེའྱི་འོག་ནས་བསྐོས་པ་རེད། དེ་ཁ་གསལ་པོ་བས་ནས་ཕལ་
ཆེར་ཤེས་ཚོད་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  

དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ནང་ནས་ང་ཚོ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་སྐོར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་མཁན་དང་མེད་མཁན་འད་
མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ཡང་ང་རང་གྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ངོས་ནས་མང་ཆེ་བ་དང་བརྒྱ་ཆ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཞྱིག་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་
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རྒྱབ་སོར་ཡོད་མཁན་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་སྐོར་ནས་རྒྱ་མྱི་དང་འབེལ་བ་བྱུང་བ་ཚོ་ལ་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་བར་ཐབས་
ལམ་གསར་པ་དེ་འད་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་རེད། ད་ཐེངས་ང་ཚོའྱི་འབེལ་མཐུད་པ་ལ་དམྱིགས་བསལ་དྱི་བ་ཞུས་པ་དེ་སྐར་རྟགས་ཅན་ལ་གཞྱི་
བཞག་ནས་ང་ཚོར་དྱི་བ་དྱིས་པ་རེད། གོས་འདྱི་བ་ད་ལྟ་ཡོད་པ་དེ་ Australia དང་ Swiss ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་བཀའ་
ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཞྱིག་རེད། གཞན་པ་དེ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་སྔོན་མའྱི་ཐག་ཆོད་པ་དེར་གཞྱིར་བཞག་ནས་
བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཞྱིག་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སྱིག་གཞྱིར་མ་འགལ་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་
བ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་དེ་ལ་ལན་ཚད་ལྡན་འདེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡང་བསར་དྱིས་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། དྱི་བ་གནང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་གཅྱིག་གོས་འདྱི་བའྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་སྔོན་མས་བསྐོས་པ་རེད་ཟེར་བ་
དེ་ག་རེ་རེད་དམ། སྔོན་མ་ཆོད་གན་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་བསྐོས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཆོད་གན་གྱི་དུས་ཡུན་ལོ་བཞྱི་དེ་རོགས་ནས་གོས་འདྱི་བའྱི་ངོ་
བོའ་ིཐོག་ལ་བསྐོས་པ་མ་རེད་དམ། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ག་རེའྱི་འོག་ནས་བསྐོས་པ་རེད། འགལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ག་རེའྱི་འོག་ནས་བསྐོས་པ་
རེད་དམ་ཟེར་བ་དེར་ལན་གསལ་པོ་བྱུང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དེར་ལན་གསལ་པོ་ཞུ་ཐུབ་ན། ད་ལྟ་གསུང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག དེ་མྱིན་ན་རེས་ལ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ལན་ཕེབས་ཆོག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིག་གཞྱི་དང་དེ་འད་ཕར་ཚུར་གོ་བསྡུར་ཞུ་དགོས་ན། ལན་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ན་གནང་
རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་གོས་དྱིས་བ་བསྐོ་རྒྱུར་ས་མྱིག་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དྱི་བ་ཨང་གཉྱིས་པ་དེ་རོགས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༡༡ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། དྱི་བ་གནང་
མཁན་སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། 
 

དྱི་ཤོག 
དྱི་བ་ཨང་ ༡༡  
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཤ༩ཤཔ། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༥ཤཟླ་ཤ༣ཤཚེས་ཤ༡༦ཤནས་ཤ༢༨ཤབར། 
དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པའྱི་ནང་གསེས་ཤ༢ཤཔར། “ཤེས་ཡོན་སོབ་སྟོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སུ་དོན་དམ་
བོད་ཀྱི་གཞྱི་རའྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡང་དག་ཅྱིག་བཟོ་རྒྱུ་” ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གཏན་འབེབས་གྲུབ་ཟྱིན་ནའང་། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ། 
༡ དོན་དམ་བོད་ཀྱི་གཞྱི་རའྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་དང་། རྒྱུན་འཛིན། སོང་སོད་སེལ་གསུམ་གྱི་
 འཕལ་ཕུགས་ཀྱི་ར་དོན་ལ་སྨན་པའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་མཐོ་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་དུས་བབ་ཀྱི་དགོས་མཁོར་གཟྱིགས་ཀྱི་
 ཡོད་དམ་མེད། 
༢ གལ་ཏེ་ཡོད་ན་མ་འོངས་བེད་འཆར་གང་དང་གང་ཡོད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་ 
དྱི་བ་ཨང་ ༡༡ པའྱི་ལན། 

༡༽ སྱིར་དོན་དམ་བོད་ཀྱི་གཞྱི་རའྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམ་པའྱི་མཐོ་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་དགོས་གལ་ངེས་པར་ཡོད་རུང། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ད་ལྟའྱི་ཆར་དེ་ལྟའྱི་མཐོ་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གཏན་ འབེབས་བ་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་དགོས་
མཁོར་གཟྱིགས་ཀྱི་མེད། 

 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་པོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་དེ་སྱིར་བཏང་ཁ་སང་གྱི་དྱི་བ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་མ་འད་བ་ཞྱིག་ལ་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གྱི་
ཐོག་ལ་ཡྱིན་དུས། སྱིར་བཏང་ར་བའྱི་བོད་ཕྱི་ནང་དང་མཐོ་རྱིམ་དམའ་རྱིམ་གང་དུ་ཡྱིན་ཡང་ངེས་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་
གཞུང་དེ་ར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་གཏམ་བཤད་དང་། དེའྱི་སྐོར་ལ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སོང་རྒྱུ་དང་བེད་སོད་བ་རྒྱུ། དར་སེལ་བཅས་ག་རེ་ཡྱིན་ཡང་གཞྱི་རྱིམ་དང་འབྱིང་རྱིམ། མཐོ་རྱིམ་དང་ཆེས་
མཐོའ་ིསོབ་གྲྭའྱི་ནང་ནས་མ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་མྱི་རྱིགས་དེའྱི་སྐད་དང་ཡྱི་གེ་དང་རྱིག་གཞུང་དེ་གནས་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་
བརྟེན་ང་ཚོའྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཆ་རྐྱེན་དེ་བཞག་ནས་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་བཀའ་
ཤག་སྐབས་སྔོན་མའྱི་ངེས་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་བསྔགས་བརོད་བེད་འོས་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་ལག་ལེན་བསྟར་བས་འགོ་དང་འགོ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་དོན་དམ་གྱིས་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། མཐོ་རྱིམ་དང་ཆེས་མཐོ་བའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་
སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གྱིས་ཁ་བཀང་བའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་དང་དོན་དམ་
པའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་དགོས་མཁོ་ཞྱིག་བསྐངས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་དྱི་བ་དེ་འཁེར་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་ནས་དྱིས་ལན་གནང་བའྱི་ཐོག་ལ་སྱིར་བཏང་སྐབས་སྔོན་མར་བཀའ་བོན་ཁྱི་ཟུར་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་
ཆེའྱི་སྐབས་ལ་ཡང་ནས་བསར་དུ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མཐོ་རྱིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ནས་
བསར་དུ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ངའྱི་དྱི་བའྱི་ལམ་ནས་དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་ན་ཁད་པར་མེད་དམ་བསམས་ནས་ཁུར་ཡོང་
དགོས་པ་དེ་འད་ཞྱིག་རེད། དྱིས་ལན་གྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་དེ་ལྟ་
བུའྱི་མཐོ་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ་དུས་བབ་ཀྱི་དགོས་མཁོར་གཟྱིགས་ཀྱི་མེད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དགོས་མཁོར་
གཟྱིགས་ཀྱི་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་གཅྱིག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱུ་མཚན་དེ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་རང་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཡོད་བཞག་པའྱི་ནང་ལ་ནོར་གླྱིང་མཐོ་སོབ་དང་ས་རཱ་མཐོ་སོབ། དེ་བཞྱིན་དུ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཏཱ་ལའྱི་བ་
མ་མཐོ་སོབ། དེ་དག་ཡོད་པའྱི་ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རང་ལག་བསྟར་བེད་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་གཞྱི་རའྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་
རྱིག་གཞུང་གཙོ་བོར་གཞྱིར་བཞག་ནས་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་གནང་སྟངས་དེ་མ་འད་བ་ཡྱིན་པར་བརྟེན་ཁོ་རང་ཚོའྱི་
དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་རེད། ནུས་པ་རེད། ཆ་རྐྱེན་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་མ་འད་བ་ཡོད་པར་བརྟེན། གཞྱི་རའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དགོས་
པ་གལ་ཆེན་པོར་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  

དེ་ཡན་ཆད་དྱི་བ་ཨང་ ༡༡ པ། འཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་བཅས་པ་རོགས་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གོས་
འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 

 
ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར། 

ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་ཞུ་ཡུལ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པས་བུད་མེད་དང་འབེལ་བའྱི་སྱིད་ཇུས་བརྒྱད་ཅན་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་བ་འདྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བོད་ཀྱི་བུད་
མེད་དང་འབེལ་བའྱི་སྱིད་ཇུས་ཐོག་མ་དེ་ཡྱིན། དེའང་སྱིད་ཇུས་བརྒྱད་ཅན་འདྱི་བུད་མེད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཐད་སྱི་འཁོག་ཅྱིག་ལ་ངོས་
འཛིན་པའྱི་ཐོག ཞྱིབ་ཕའྱི་ལས་དོན་ཐད་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ཁབ་ཁོངས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སེལ་བའྱི་བེད་སོ་ཁག་འཐུས་སོ་ཇེ་ཚང་དུ་
གཏོང་ཕྱིར་ལས་གཞྱི་འདྱིར་སོམ་གཞྱི་དང་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་བའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་དང་ཆ་རྐྱེན་འོག་མྱིག་སྔར་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སེལ་
མཁན་གྱི་ཆེད་དམྱིགས་ལས་བེད་ཡྱིན་དགོས། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་སྐོར་ལོ་རེར་ཐེངས་གཉྱིས་ཙམ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཕོགས་བསོད་ཀྱིས་
འབེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ཡོངས་སུ་འཛིན་སོང་གྱི་སྱིད་ཇུས་ཁག་ཚུད། སྱིད་ཇུས་བརྒྱད་ཅན་གྱི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་ཚུལ་མཐུན་ཇྱི་ལྟར་སེལ་
མྱིན་རྟོག་དཔོད། གཞན་དུས་ཐོག་ཟབ་སོང་བཅས་སྤྲད་པའྱི་བྱུང་འབས་སུ་དགེ་སོན་གྱི་ཆ་ཇྱི་ཡོད། དཔེར་ན་སྱིག་འཛུགས་ནས་ཕོ་མོ་གཉེན་
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སྱིག་གྱི་ཆང་ས་དཔང་ཡྱིག་ལ་སྔོན་འགོའ་ིངོ་སྤྲོད་ཡྱིག་ཆ་སྤྲོད་དགོས་མྱིན། བཟའ་འཐོར་སྐབས་ཕོ་མོ་གཉྱིས་ནས་འགན་ཇྱི་ལྟར་འཁེར་དགོས་
མྱིན། བཟའ་འཁོན་སྐབས་འདུམ་འགྱིག་གྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་སོགས་རྒྱལ་སྱིའྱི་འབེལ་ཡོད་ཁྱིམས་གཙོ་གྱུར་ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་དོན་ལྟར་
མ་འོངས་པར་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་སྐོར་རང་རེའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནས་སྟངས་འཛིན་ཚུལ་མཐུན་ཞྱིག་ཇྱི་ལྟར་དགོས་མྱིན་བཅས་ཐད་དུས་ཚོད་གཏན་
འབེབས་ཀྱིས་ལས་དོན་སེལ་གལ། བུད་མེད་དང་འབེལ་བའྱི་སྱིད་ཇུས་དང་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་དོན་གཞན་ཁ་གསབ་ག་རེ་དགོས་མྱིན་བཅས་ལ་
ཆེད་འཛུགས་ལས་བེད་འདྱིས་རྟོག་དཔད་དང་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱིས་སྙན་ཐོ་དུས་ཐོག་སེལ་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་དུ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་དེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་ཞུ་ཡུལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ། ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་གནང་མཁན་དང་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གཉྱིས་
ཀར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ། དེ་རྱིང་ཞོགས་པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཕུལ་ཏེ་མདུན་ཅོག་སང་
ལ་བསྟན་ཡོང་དུས། གཞྱི་ནས་མཐོང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ང་ཚོ་ར་བ་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་རྣམས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཕར་ཚུར་མང་པོ་ཞྱིག་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སེབས་ཀྱི་ཡོད་
པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་དྱི་བ་དེ་འད་ཕར་ཚུར་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོའ་ིདྱི་བའྱི་གསང་བ་ཤོར་གྱི་ཡོད་པ་ལྟ ་བུའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་དང་། 
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནང་ནས་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་རྱིགས་ཉྱིན་གཅྱིག་སྔོན་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་སྟངས་ཀྱི་ཁད་པར་
ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་མེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 དེ་ནས་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་ལ་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་བཏོན་པ་ལ་
ཐུགས་རེ་ཆེ། མ་འོངས་པར་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་མྱིན་ལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་མར་མ་བསྡད་ནས་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་གནད་དོན་ཁག་ཅྱིག་ལ་གསལ་བཤད་
ཅུང་ཙམ་ཞུས་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་སོང་། ཁ་སང་འདྱིར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་
འབེལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་གོས་འཆར་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་བུད་མེད་སྱི་འཐུས་རེ་ཟུང་གྱིས་དེའྱི་སྐབས་དེ་ལ་ཚོར་སྣང་ཆེན་པོའ་ིཐོག་
ནས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོ་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་བུད་མེད་དེ་དག་ཡོང་སྟངས་དང་ད་ལྟའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་
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བུད་མེད་གནས་བབ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བཀའ་དྱིན་བ་མེད་དུ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་
སྦྲགས། ད་ལྟ་འགན་ཡོད་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་སེལ་རྒྱུའྱི་སྱིད་ཇུས་སྔར་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་གང་ནུས་
ཀྱིས་ནུས་པ་ཞྱིག་བཏང་དང་གཏོང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། མཁེན་གསལ་ལྟར་ད་ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཐོག་
མར་བཀའ་ཤག་གྱི་འོས་མྱི་ཡར་འདེམས་པའྱི་སྐབས་ལའང་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་འདྱིར་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་རེད། བཀའ་ཤག་དེའྱི་ནང་ལ་བུད་
མེད་གཉྱིས་ཡོད་པ་དེ་བུད་མེད་ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ཡང་བུད་མེད་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་འོས་བབ་གཟྱིགས་ཏེ་འད་
མཉམ་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་མཚོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཆོག་གྱི་རེད་བསམས་ནས་དན་
གྱི་ཡོད། ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་དེའྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སེལ་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་ཁུར་
ཕོགས་དེ་ཁད་ལས་པ་ངེས་པར་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་དགོངས་པ་འདུག ང་ཚོས་ཀང་དེ་ག་རང་དན་བཞྱིན་ཡོད། ས་མྱིག་དེ་ཡང་ཁད་ལས་པའྱི་
ས་མྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ཡང་ཁད་ལས་པའྱི་འོས་ཆོས་ཡོད་བཞག་པ་དེ་འཚོལ་དུ་འགོ་སྐབས་ཕལ་ཆེར་ཡོད་རྒྱུ་རེད་དེ། དེ་འད་
ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་དེ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་གསལ་བསགས་ཡང་
གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་དོན་ཕན་སོན་པ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། དེར་བརྟེན་ཁད་ལས་པ་མ་རེད་དེ་ང་རང་ཚོ་རང་གྱི་ལས་ཁུངས་ནང་ནས་
མཚན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཀརྨ་སོལ་མ་ལགས་ནམ་རྒྱུན་ནས་ལས་ཀ་རོག་པོ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་སྤྲད་བསྡད་སའྱི་ལས་བེད་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད། འཐུས་ཤོར་མེད་ནས་ད་ལྟ་ལས་ཀ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ལ། འགན་ཡང་ཁུར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་ཁད་ལས་ཡོང་རྒྱུར་ཏན་ཏན་འབད་
བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན། ཡྱིན་ཡང་དེའྱི་བར་ལ་ཁག་པོ་བེད་ས་རེད། གཅྱིག་བས་ན་གནས་སྐབས་ཡོང་ས་མ་རེད་བསམ་
པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་སྐོར་ལོ་རེ་རེའྱི་ནང་ལ་མར་ས་གནས་སུ་སོང་བ་ཙམ་མྱིན་པར་ཞེས་དེ་འད་ཞྱིག་བཀའ་གནང་འདུག 
ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དེ་ག་རང་རེད། སྱིར་བཏང་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སེལ་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་དེའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་ ༨ 
ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་
རྒྱུར། ཕལ་ཆེར་དོན་ཚན་ ༡ པོ་ཡྱིན་པ་ཡོད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། བཙུན་མ་ཚོ་དང་
འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་སྔོན་ལ་ཡང་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་རེས་སར་ཡང་དགའ་སོབས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། 
ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་གཙོ་བོ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༩ ཡྱིན་པ་ཡོད། དངོས་གནས་དང་གནས་
བོད་ཀྱི་བུད་མེད་དེ་དག་དགའ་སོབས་བ་རྒྱུའྱི་ཉྱིན་མོ་ཞྱིག་ལ་དགེ་བཤེས་མའྱི་ལག་འཁེར་ཕུལ་རྒྱུའྱི་གཏན་འབེབས་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་ཞྱིག་
བྱུང་བསྡད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བུད་མེད་ལ་དམྱིགས་བསལ་བས་ཏེ་ཤེས་རྱིག་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཡོན་ལ་ཞབས་བཀག་ ༡༡ གསར་དུ་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ནང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་རེ་རེ་བས་
ཏེ་ད་ལྟ་འདྱིར་ག་སྱིག་བས་ནས་ཁུར་མེད་པར་བརྟེན། དོན་ཚན་གྱི་ཨང་གངས་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་འདྱིར་ཞུས་སྐབས་ཡར་མར་འཁྲུག་སྱིད་ཀྱི་རེད་མོད། 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་བུད་མེད་ཡོང་ཐབས་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་ལྟར། 
བཀའ་ཤག་ནས་བུད་མེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསྐོ་གཞག་ཉུང་མཐར་ ༣༣ ཙམ་བུད་མེད་བསྐོ་ཐབས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཐག་གཅོད་དེ་
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འད་ཡང་གནང་བ་རེད་དེ། ཡྱིན་ཡང་གནས་སྟངས་དང་རྐྱེན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་དབང་གྱིས་བསམ་པ་ནང་བཞྱིན་བྱུང་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་གང་ཐུབ་ཀྱིས་སྱིད་བྱུས་དེ་དག་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུའྱི་སང་ལ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། 
 འཕོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་མ་དང་བྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་སྔོན་རྱིས་ལོ་ལྟར་འདྱི་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དངུལ་འབོར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྙྱིང་བསྡུས་འད་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞུས་ན། གཞུང་གཅྱིག་དང་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱིས་བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་སེལ་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་
ལག་བསྟར་བས་པ་དང་། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དེ་ལ་ཁད་པར་ཕན་བུ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་
རེད་ལ། དེ་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡང་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། གཞུང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་དེའྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་ལ་ནུས་སྟོབས་སེལ་རྒྱུའྱི་
དགོངས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་ཁག་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་བུད་མེད་ལ་མཐུན་འགྱུར་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ནང་
སྱིད་ཀྱི་ལས་འཆར་ནང་ལ་ན་གཞོན་བུན་གཡར་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་བུད་མེད་འཛུལ་
ཞུགས་ཡོང་རྒྱུར། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་ལ་སེམས་ཤུགས་སར་རོགས་གནང་ཞེས་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་རྱིང་འདྱིར་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་བུད་མེད་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར། ནང་
མྱིའྱི་ནང་ལའང་དེ་དག་ལ་སེམས་ཤུགས་སར་ནས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་ནུས་པ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཚང་མས་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱབ་སོར་
གནང་རོགས་གནང་། ཐུགས་ཁུར་བཞེས་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་བ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་འདྱིའྱི་མཐའ་མའྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་དང་འབེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་དོན་
གཞན་ཁག་ཁ་གསབ་ག་རེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཆེད་དུ་ལས་བེད་བཙུགས་ཏེ་སྙན་ཐོ་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བེད་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དགོངས་འཆར་གནང་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ག་རེ་བེད་དགོས་པ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་རེད། 
དེ་ཚོ་ཚང་མར་ལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་ཕག་བརྐྱངས་གནང་སོང་། ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གསལ་
བཤད་དེའྱི་རྱིགས་ལ་བགོ་གླེང་མྱི་དགོས། འོན་ཀང་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་དོན་གནད་དེའྱི་སྐོར་འཕོས་དོན་དྱི་བ་འདོན་ཆོག་
པ་དང་སྐབས་སོ་སོར་སྱིད་སོང་ངམ་བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་འདེབས་དགོས་པ་ཡྱིན་ཞེས་དེའྱི་ཐོག་ནས་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བུད་མེད་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པས་ལག་པ་བརྐྱངས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་དེ་གང་ཡྱིན་ཞུ་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་བུད་མེད་གཉྱིས་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་
ཀར་སོག་གྱི་ཉེན་ཁ་འཕད་པ། དེའྱི་བྱུང་རྱིམ་དང་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚོ་ཐོས་པ་ཡྱིན་ན། སྡྱིག་ཅན་ཤན་པ་ཡྱིན་ཡང་མྱིག་ནས་མྱིག་ཆུ་ཤོར་བའྱི་གནས་
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སྟངས་དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་པ་སྱིག་འཛུགས་མྱིང་རྱིག་པོ་ཡོད་མཁན་འགེལ་བཤད་སྙྱིང་རེ་པོ་རྒྱབ་རྒྱུ་
ཡོད་པ། སུ་གཅྱིག་མདུན་ལ་འདོན་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། ནང་ཆོས་ཀྱི་བཤད་སྟངས་ལ་ལྟོ་འགངས་ཉྱི་མས་དོས་ཚེ་
ཆོས་པའྱི་གཟུགས། རྐྱེན་ངན་ཐོག་ཏུ་བབ་ཚེ་ཐ་མལ་པ། ཞེས་ཚིག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་བུད་མེད་ཚོགས་པ་ཚོས་ཞལ་འདེབས་སོང་
ཁར་ཡོང་དུས་འགེལ་བཤད་རྱིང་པོ་དང་རྱིག་པོ། མྱི་མང་ཉམ་ཐག་ལ་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་ལུགས་ཤོད་ཀྱི་འདུག སྐབས་དེ་དུས་སྦྲང་མའྱི་
སྐད་ས་ཙམ་ཡང་གོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག གང་ལྟར་བོད་པའྱི་བུད་མེད་དེ་གཉྱིས་སོག་གྱི་ཉེན་ཁ་ལས་སོབ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད། སོག་གྱི་ཉན་ཁ་ལས་སོབ་མཁན་གང་ཟག་གྱི་མྱི་དེ་ལ་གོས་ཚོགས་འདྱི་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་སྡོད་མཁན་ཁོང་
དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ཨ་རྱི་ལ་བསྡད་ནས་ཆུ་ཚོད་དང་ལས་ཀ མྱི་དང་རྒྱུ་ཚང་མ་བོས་བཏང་ནས་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་ལ་སོང་ནས་བུད་མེད་དེ་
གཉྱིས་ཀྱི་སོག་གྱི་ཉེན་ཁ་ལས་སོབས་ནས་བདེ་ལེགས་ངང་འབོར་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། སྱིར་བོད་མྱི་རྱིགས་དེ་ཡ་རབས་
བཟང་སོད། བམས་དང་སྙྱིང་རེའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས། བཟང་པོ་བེད་མཁན་ལ་ངོ་བསྟོད་དང་། བས་རེས་དེ་
དག་བསགས་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐབས་དེ་དུས་ཁོ་རང་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་ལ་ཕེབས་དུས་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་
ནས། སྡེ་དགེ་རྒྱལ་ཡོངས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དཔལ་འབོར་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་སྟེ་སོག་གྱི་འཇྱིག་པ་ལས་སོབས་ཐུབ་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་
གནད་འགག་ཆེན་པོ་དང་། ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ། ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། གོས་ཚོགས་
ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རེད། ངོ་ཤེས་གནང་གྲུབ་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྱིད་བྱུས་བརྒྱད་ཅན་ཟེར་བ་ཐེངས་གསུམ་བྱིས་གནང་འདུག སྱིད་བྱུས་ཞེས་པ་དེ་གནད་དོན་
བེ་བག་པ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་སྱིད་བྱུས་ཞེས་ཐེངས་གཅྱིག་ལས་སེབས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། སྱིད་བྱུས་བརྒྱད་ཅན་ཞེས་པ་དེ་འགྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་
བསམ་གྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ཏག་ཏག་གསུངས་སོང་། དེ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་
ཤུགས་གོང་མཐོར་སེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་སྱིད་བྱུས་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅན་རེད། སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅན་ལ་གོ་བ་ལས་གཞན་གོ་བ་ཏག་
ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ་ངོས་ལེན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། སྱིད་བྱུས་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅན་ཟེར་ན་གོ་བདེ་བ་མེད་དམ་སྙམ། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་
ལགས། དྱི་བ་རང་གནང་རོགས་གནང། ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། དེ་མྱིན་བཀག་གྱི་ཡྱིན། དྱི་བ་རང་གནང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་གཅྱིག་རང་ཡོད། བུད་མེད་སྐོར་གྱི་ལས་དོན་བེད་བསྡད་པའྱི་བུད་མེད་དེ་རྒྱུས་ལོན་བས་པ་ལ་གཞྱིགས་
པ་ཡྱིན་ན། འཕལ་སེལ་གྱི་ལས་བེད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག མོ་རང་ལས་ཀ་གཉྱིས་གསུམ་མཉམ་དུ་སྤུངས་ནས་འདུག སྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་དམྱིགས་
ཡུལ་ཆེད་ལས་མྱི་སྣ་དང་ཚད་མཐོ་པོ་དེ་འད་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ནའང། བུད་མེད་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དེས་རྱིས་འགོ་ཁོ་རང་རྒྱུན་མཐུད་
བས་ནས་བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ལོ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ག་ཚོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ལབ་ན། སོར་ས་ཡ་ ༡༢༦༠༠༠༠ མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། བུད་མེད་ཀྱི་ལས་དོན་དེ་གལ་ཆེན་དོན་ཆེན་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་བུད་མེད་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཞྱིབ་ཕ་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། 
ཡྱིན་ནའང་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱིས་མོ་རང་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལབ་ན། དེ་སྔོན་ངས་ཤེས་རྟོགས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོར་
ཀ་རྡོར་སང་གསུམ་གྱི་བགོ་གླེང་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་བྱུང་སོང་ལ། རེས་སུའང་ཐེངས་ཁ་ཤས་བས་སོང་། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་མོར་
ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་བོན་གཉྱིས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་བུད་མེད་བདུན་འདུག དབུས་བུད་མེད་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམས་ཀང་འདུག ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བོན་གཉྱིས་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་བགོ་
གླེང་ཞྱིག་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཀང་གལ་ཆེན་དོན་ཆེན་དུ་བརྱིས་ཡོད། མོ་རང་གྱི་ལས་དོན་དེ་ལ་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཞུ་ཡྱི་འདུག ངས་ལས་
དོན་དེ་བས་པ་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་སྙན་སོན་ཞུས་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྙན་ཐོ་གཅྱིག་ཀང་སེལ་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས། དེས་ན་སྙན་ཐོ་གཅྱིག་
སེལ་གྱི་མྱིན་ན་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག མ་འོངས་པ་ན་གང་ཞྱིག་བ་རྱིས་ཡོད་མ་གཏོགས། རུབ་རུབ་བས་ནས་རྱིས་འགོ་ལ་འཕལ་སེལ་གྱི་ཕག་
ལས་གཅྱིག་པུ་བེད་བསྡད་པ་དང་མཇུག་སོང་གཅྱིག་པུ་ཡོང་རྒྱུ་བེད་བསྡད་ན་འགྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག མོ་རང་གྱི་ཚད་གཞྱི་དེ་བཀའ་བོན་མཆོག་
གྱིས་གསུངས་སོང། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་དམྱིགས་ཚད་དང་། ཆུ་ཚད་མཐོ་པོ་དེ་འད་རག་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་ལས་ཀ་བེད་མཁན་དེས་སྙན་ཐོ་བཏོན་པ་ཙམ་དང་ཅོག་ཙེའྱི་འོག་ཏུ་བླུགས་མ་བཞག་ནས། བུད་མེད་ཚོས་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད་ལབ་དགོས་
ཀྱི་འདུག དེ་བེད་མྱི་ཐུབ་པ་དེ་གང་བས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་མཆོག་ལ་ངའྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་འབུལ་བ་དེ། གཅྱིག་ནྱི་གོང་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་ནང་ཕྱིན་ཟྱིན་སོང་། དེའྱི་ནང་ལ་གང་གསུངས་
འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་ཁ་ཚོན་བཅད་དེ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་བྱུས་ཐོག་མ་དེ་ཡྱིན་ཞེས་འཁོད་འདུག དེ་ལ་དཔལ་
ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་སྱིད་བྱུས་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅན་དེ་བུད་མེད་དང་འབེལ་བའྱི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱིད་བྱུས་
ཐོག་མ་དེ་ཡྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད་དམ་མེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་འདྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རེད། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་
བཅུ་གསུམ་པ་ཡྱིན་ནའང་མངལ་འཁོར་བའྱི་བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་དང་བྱིས་པ་ལ་སྲུང་སོབ་གནང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་བསྡད་པ་རེད། དེ་ང་ཚོ་བོད་
གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་མ་རེད་ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་སང་ལ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེས་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གྱི་ལམ་སྟོན་ཕེབས་ནས་དྱི་བ་ཡོད་ན་མར་གནང་རོགས་ཞེས་གོང་དུ་གསལ་བཤད་གནང་སྟངས་ཀྱི་ལམ་ཁ་དེ་འད་ཞྱིག་ཕྱིན་སོང་།  
གཉྱིས་པ་དེ་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ནང་བཞྱིན་དྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་སེབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཐུགས་སྣང་གཞེན་
བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་དང་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ལ་ཁད་པར་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་ལ་མང་ཆེ་བ་ཞུ་མཁན་གྱིས་ཞུས། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གྱིས་གནང་། གཞེན་བསྐུལ་ཞུ་ཡུལ་གྱིས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་འཛིན་གྱི་ཡོད་ཅེས་དེ་ལྟར་རོགས་འགོ་བ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱིས་གཏོང་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་ནང་ལ་ཐུགས་
སྣང་གཞེན་བསྐུལ་ལ་འཕོས་དོན་གྱི་དྱི་བ་འདྱི་ཆོག་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་གསལ་བཤད་དང་ལན་འདེབས་རྣམས་བཀའ་བོན་ནམ་སྱིད་སོང་གྱི་ཐོག་
ནས་གནང་དགོས་པ་ཆ་རྐྱེན་ནང་གསལ་བསྡད་ཡོད། དེའྱི་གོ་སྐབས་དེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མཁེན་ནས་ཆ་ཤས་བཞེས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་
བེད་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་གོ་སྐབས་དེ་མུ་མཐུད་ནས་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དྱི་བ་རང་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་སེབས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག བགོ་གླེང་
གྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག དེ་འདའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་དེ་སོ་ཕེ་ནས་བཞག་ཡོད། ཕག་ཚོད་ 
༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན། 

 
 



28 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་རྱིམ་དེ་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་གྱི་ལས་རྱིམ་ཐོག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། 
ད་ལྟ་ཕག་བརྐྱངས་ཟྱིན་པ་གསུམ་འདུག དེའྱི་རེས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། སྱིར་བཏང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་ལ་
འཕོས་དོན་དྱི་བ་དྱིས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། ཚོགས་གཙོས་ནམ་རྒྱུན་གོ་སྐབས་འབུལ་གྱི་མེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་
དང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ལ་ཁད་པར་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་འགོ་གྱི་འདུག ད་གྱིན་ཕག་བརྐྱངས་ཟྱིན་པར་མ་གཏོགས་ཡང་བསར་གོ་སྐབས་འབུལ་གྱི་
མྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་མྱི་གསོད་ཁག་སོར་བེད་མཁན་དང་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བེད་མཁན། 
སྱི་རྒྱུ་སེར་སོད་བེད་མཁན་ཚོགས་ཁང་འདྱི་རང་གྱི་ར་བའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། དེར་ཁུངས་སེལ་བ་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན་
ན། དེའྱི་ཚིག་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཚོགས་གཙོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་དུ་
བཤད་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་བཏོན་མཁན་དང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྱི་བ་
ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་འདུག དཔེར་ན་ཟེར་བའྱི་ཚན་པ་འོག་མ་དེའྱི་ནང་དུ་ཕོ་མོའ་ིགཉེན་སྱིག་དང་བཟའ་ཟླ་ཁ་འཐོར། བཟའ་འཁོན་སོགས་ཀྱི་འདུམ་
འགྱིགས་དེ་དག་ཚང་མ་ང་རང་ཚོས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་འཁོད་འདུག སོ་སོའ་ིཤེས་ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། 
བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོའྱི་གཉེན་སྱིག་བས་པའྱི་ཕག་འཁེར་ཕུལ་རྒྱུ་ཡན་ཆད་ནས་མེད་པ་བཟོས་པ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ཁྱིམས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ནས་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་ཞྱིག་བཀག་ཡོད་པ་
རེད། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་དེའྱི་རྱིགས་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་མ་
འོངས་པར་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་དམ། དེ་དྱི་བ་འབུལ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོགས་འདྱི་ཟེར་ནའང་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བཀའ་གནང་མཁན་དང་པོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྙྱིང་
བསྡུས་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་དང་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་པ་ཡྱིན། Burkina Faso ལ་དཀའ་ངལ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་སྐུ་ཞབས་
དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་ཕག་རོགས་གནང་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་སྱིར་གཞུང་གྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་ནའང་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་སེར་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་བ་དེ་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
དེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེར་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རང་རེད་འདུག དེ་ངོས་བཞེས་གནང་བསྒྲུབས་སོང་། དམྱིགས་བསལ་ཞུ་དགོས་པ་མཐོང་མ་སོང། 
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གསུམ་པ་དེ་ད་ལྟའྱི་སྐབས་དེར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ལས་འགན་ཁུར་བསྡད་མཁན་དེ་འཕལ་སེལ་ལས་བེད་ཅྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་
བཀའ་གནང་སོང་། སྱིར་བཏང་འཕལ་སེལ་ལས་བེད་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་སེམས་ཤུགས་དང་འཇོན་ཐང་། ལས་དོན་འགན་འཁུར་དེ་ཚོ་གཡོ་བ་
མེད་ནས་འཁེར་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གོང་དུ་མཚན་འབོད་བས་པའྱི་འགན་འཁུར་སྡོད་མཁན་གྱི་ལས་
བེད་དེ་གཏན་འཇགས་ལས་བེད་རང་རེད་མ་གཏོགས་འཕལ་སེལ་ལས་བེད་མ་རེད། དེའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་འགན་འཁུར་ཡང་བཞེས་
མོང་མཁན་གྱི་འཇོན་ཐང་ཡོད་པའྱི་ལས་བེད་ཅྱིག་བསྐོ་གཞག་བས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་མ་འོངས་པར་སྙན་ཐོ་འབུལ་ཕོགས་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དེ་སྔ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་དག་གྱི་བེད་ཕོགས་གང་འད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་རྱིམ་པས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་
བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་དང་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་རྱིགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་བཅས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་པ་མཐོང་མ་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་
ད་ལྟ་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་ནང་ལ་སྙན་སེང་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཡྱིག་ཐོག་ལ་འཁོད་པ་ལྟར་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བུད་མེད་
དང་འབེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་མ་དེ་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་པ་དང་། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་རྒྱལ་ཁབ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལྷག་དོན་ང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་བར་གྱི་
ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་རྱིམ་ནང་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྱིམ་པ་བས་ནས་འགྱུར་བ་འགོ་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད། ང་རང་ཚོ་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནས་བས་ཏེ་བུད་མེད་ལ་ཐོབ་ཐང་གནང་ཡོད་པ། དེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་
༸རྒྱལ་པོ་དང་པོ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིམ་བོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་སྣང་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་དོན་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པའྱི་
སྐབས་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་དེ་བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཕེབས་
ནས་སྱིད་བྱུས་རང་གྱི་ངོ་བོར་གཏན་འབེབས་ཐོག་མ་དེ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་གྱིས་དབུ་འཁྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་སུ་གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཕོགས་དེ་འད་ཡྱིན། ཡྱིག་ཐོག་འབྱི་སྟངས་
ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་གང་འད་འགོ་དགོས་ཡོད་དམ་མེད་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརྟེན། ངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་
འཐོལ་པ་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང། དེ་ནས་མཐའ་མ་དེར་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་ནང་ལ་གསལ་བ་བཞྱིན། དཔེར་ན། སྱིག་འཛུགས་
ནས་ཕོ་མོ་གཉེན་སྱིག་གྱི་ཆང་ས་དཔང་ཡྱིག་ལ་སྔོན་འགོའ་ིངོ་སྤྲོད་ཡྱིག་ཆ་ཞེས་བརོད་ཡོང་དུས། དེའྱི་ནང་ལ་དེ་ཙམ་གྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་
མཐོང་མ་སོང་། སྔོན་འགོ་ཞེས་པའྱི་སྐབས་དཔེར་ན་ཆང་ས་རྒྱག་པར་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་ངོ་སྤྲོད་ཡྱིག་ཆ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་སྙམ་པར་ངོས་
འཛིན་བེད་ཕོགས་དེ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དྱི་བ་དེ་གོས་འཆར་བཏོན་མཁན་དང་བཀའ་ལན་གཉྱིས་ཀར་བྱུང་ཡོད་པར་བརྟེན། བཀའ་ལན་གྱི་ཐོག་
ནས་གོ་བ་ལེན་སྟངས་ཞྱིག་སྔོན་འགོའ་ིཡྱིག་ཆ་ཟེར་དུས། གོ་དོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡོག་ཕོགས་འགོ་ཡྱི་
མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐོང་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་དགོས་དང་མྱི་དགོས། དངོས་ཡོད་ཀྱི་དེ་འད་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས། ད་གྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེས་འཐུས་པ་རེད་དམ། ལགས་སོ། དེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཐུགས་སྣང་གཞེན་
བསྐུལ་གྱི་ལས་རྱིམ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། ལགས། ཐོའ་ིནང་མྱི་འདུག ད་གྱིན་ཚོགས་གཙོས་གོ་སྐབས་འབུལ་གྱི་མྱིན་
ཞུས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཕག་རྐྱོང་མཁན་དེ་འད་བྱུང་སོང་། དེ་ཚོ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང་། གོ་སྐབས་འབུལ་གྱི་མྱིན་ཟེར་དུས་ཕུལ་རྒྱུ་
མྱིན་པ་རེད། ཐག་བཅད་ཟྱིན་པ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་ཡང་བསར་ཕག་བརྐྱངས་ནའང་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མ་རེད། ད་ལྟ་ཐོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མྱི་འདུག 
དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། འདྱིའྱི་ལས་རྱིམ་མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ་དེ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དེ་མདང་དགོང་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་བཀའ་མོལ་ལས་འཕོས་ནས་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་མར་བཞུགས་ལོངས་མེད་པར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ནས་མར་འཐེན་རྒྱུའྱི་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གསུངས་པ་རེད། 
དེའྱི་སྐོར་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་གྱི་ཡོད། དོན་དག་དང་པོ་དེ་མདང་དགོང་དུས་ཐོག་ལ་མ་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད། དེའྱི་ཚིག་དེ་
འགྱིག་གྱི་མེད་ན་ཁ་ཐུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས། སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག མྱི་གསོད་ཁག་སོར་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དེ་དག་གོས་ཚོགས་ནང་
གསུངས་པ་རེད། འགན་འཁུར་ཆ་ཚང་མེད་པ་ཡྱིན་ན་མར་འཐེན་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། དེ་འད་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་
ན། དུས་ཐོག་ལ་མདང་དགོང་གསུང་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད། དོན་དག་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན། དོན་དག་གཉྱིས་པ་དེ་ཁུངས་སེལ་བ་རྒྱུ་ཡོད་
ན་བེད་ཀྱི་རེད། དམྱིགས་བསལ་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་དེ་དག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་གསུངས་
ཏེ་ཕྱིར་འཐེན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་བསྒྱུར་གྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཙན་
བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བས་པའྱི་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བེད་མཁན་རེད་ཟེར་ནས་ཁྱིམས་གཏུགས་ནས་ཐག་
གཅོད་བས་པ་དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་མ་རེད་ཅེས་གསུང་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། དེ་གསལ་པོ་བས་ནས་གསུང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ར་བའྱི་ཁ་སང་ཚོགས་གཙོས་དོ་སྣང་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་དེའྱི་སྐབས་སུ་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཚོགས་གཙོས་ག་ཚོད་
ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་བཤད་མྱི་དགོས་ན་བསམ་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད་མ་
གཏོགས། ཆ་ཚང་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཐམ་པ་འགྱིག་པ་དེ་འད་ཆགས་པ་གང་ཡང་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ཁ་སང་དུས་ཐོག་ཏུ་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་
ལྟ་འདྱིར་ཡར་བཅར་བའྱི་སྐབས་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་དེ་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། དེ་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་འགན་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག 
དེར་བརྟེན་སེབས་པ་དང་འཕལ་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་རྒྱུ་སེར་སོད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་མཚོན་ན། ནག་ཉེས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། ནག་ཉེས་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་བས་ན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཞྱིག་རེད། སྱི་རྒྱུ་སེར་སོད་དེ་དག་ནག་ཉེས་
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ཡྱིན་སྟབས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ནག་ཉེས་ཀྱི་རྱིགས་དེ་ལེན་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གང་
བས་པ་དེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འདྱི་དང་དེ་བཅས་པ་ཞྱིག་གྱིས་སྱི་རྒྱུ་སེར་སོད་བས་པ་རེད་ཅེས་ཚོགས་
གཙོས་ངོས་ལེན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ་དེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འཁེར་
རྒྱུའྱི་བགོ་གླེང་ཐོག་ཁ་སང་གྱི་ངའྱི་སྐད་ཆ་དེ་ལྷག་འཕོས་ལྟ་བུ་ཆགས་པར་བརྟེན། མཚམས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཏག་ཏག་ཅྱིག་
ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་བར་གསེང་ཞྱིག་ནས་མར་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན། 

བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དེ་བར་མཚམས་མེད་པར་བྱུང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་དང་། མ་འོངས་པར་ཡང་དེ་ལྟའྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་
སྟངས་དེ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་ས་རེད་བསམ་གྱིན་འདུག ཚོར་བ་ཟེར་ན་རེད། ཉམས་མོང་གྱི་ཤཤེས་པ་ཟེར་ན་རེད། གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་བོད་ནང་གྱི་
བོད་མྱི་ཚོའྱི་ཉྱིན་མ་རེ་རེའྱི་འཚོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དེའང་དཔེར་
མཚོན་ན། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པ་དགུ་པའྱི་བར་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་ནང་ལ་རང་ལུས་
མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་མྱི་དྲུག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་བ་ནྱི་བོད་ཀྱི་བདེན་པའྱི་འཐབ་རོད་པར་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་
སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་གཏོང་བ། མྱི་གསོད་ཁག་སོར་བེད་པ། གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་པ་སོགས། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་དང་འཚོ་བ་
ཐབས་སྡུག་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་བོད་མྱི་དེ་ཚོ་སྡོད་ཐབས་མེད་པ་དང་། བཟོད་ཐབས་མེད་པར། མཐར་སོ་སོའ་ིལུས་སོག་ལོངས་སོད་དང་བཅས་
པ་བོས་བཏང་ནས་བདེན་པ་དང་། མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཚེ་སོག་སྲུང་སོབ་བ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ལྟ་བུར་གནང་འདུག དེ་འདའྱི་ལས་ཤྱིག་བས་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་བར་དུ་མྱི་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ཅྱིག་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་གནང་བ་རེད། དེ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ངོས་
འཛིན་བེད་སྟངས་དང་། དོན་དངོས་ཁ་འགྱུར་བེད་སྟངས། ཡང་ན་ཚད་བཀག་བཟོ་སྟངས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་མ་འད་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་མོང་པ་
རེད། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་བལྟས་ཡོང་ན། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དེ་མུ་མཐུད་ནས་བསྡད་འདུག་ཅེས་བཤད་དགོས་པས་རྒྱུ་མཚན་
དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དཔེར་ཆ་བཞག་ན། རང་ལུས་མེར་བསེགས་དང་པོ་བྱུང་བ་ནས་བར་མཚམས་ཤྱིག་གྱི་དབར་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
དག་གནོན་བས་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་ཤེས། མ་ཐོས། མ་མཐོང་། དེ་འདའྱི་རྟུལ་ཞུགས་བཟུང་ནས་བསྡད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་
གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཅྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད་མེད་ཐད་ཚོད་དཔག་ཐྱིགས་ཀྱི་མེད་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་རྣམས་ནྱི།ཤརྱིག་
འཚོ་མ་ཟྱིན་པ་དང་། ཀད་པ་ཐང་ཐང་མྱིན་པའྱི་མྱི་སོན་པ་མེའྱི་ནང་ལྡང་པ་རེད་ཅེས་རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རེས་
ནས་དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་ཧ་གོ་ནས་བཟའ་ཚང་མ་འཆམ་པ་རེད། ནང་མ་འཆམ་པ་རེད་ཟེར་བ་སོགས་རོད་པ་རོད་གཞྱི་དེ་འད་
ཞྱིག་བྱུང་ནས་ས་ཆ་རེ་བཟུང་ནས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་བཤད་པ་རེད། དེ་རེས་ནས་རང་ལུས་མེར་
བསེགས་མང་པོ་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་ཁ་བལ་རྱིང་ལུགས་པའྱི་བརྒྱུད་སྐུལ་བས་པ་རེད། བརྒྱུད་སྐུལ་བས་པ་མ་
ཟད་བཙན་བསྐུལ་བས་པ་རེད་ཅེས། གནས་ལུགས་དང་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ལ་མ་ཉེས་ཁག་གཡོགས་དང་། བསྙོན་
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དཀྱི་བཙན་འགེལ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་བཙན་བོལ་གྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཁག་དཀྱི་བེད་པ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་དབུ་རུ་བཞག་ནས་དེ་
འདའྱི་བསྙོན་འཛུགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐད་ཆ་དེ་རྱིགས་བཤད་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ནྱི་རྒྱ་ནག་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་འགྱུར་གྱི་འགན་འཁུར་
མཁན་ཟུར་པ་ཟེར་དགོས་པ་རེད་དམ། མྱི་རྱིགས་དང་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ཐོག་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཀྲུའུ་ཝེ་ཆོན་གྱིས་རང་ལུས་མེར་
བསེགས་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཚབ་བས་ནས་སྐད་ཆ་མང་པོ་བཤད་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་
དེ་རྱིང་ཁོས་བཤད་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ “༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཚན་སྙན་གགས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ཆུང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤམྱི་སེར་
ཚོགས་སྡེ་རེ་རེ་ནས་ཀང་མཚན་སྙན་ཆུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ལྟའྱི་ཆར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཞབས་སོར་འཁོད་
པའྱི་གངས་ཀའང་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོས་ཀང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེར་བཅངས་བའྱི་དད་ཞེན་ནམ་བལྟ་སྟངས་
ཆུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཞེ་ན། དེང་སྐབས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་གྱི་གངས་ཀ་ཡང་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་བོད་མྱི་ཚོས་ལྟ་སྟངས་ཆུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་རེད་"ཅེས་ཁོས་ཤུགས་ཆེན་
པོས་བཤད་ཡོད་པ་རེད། སྐད་ཆ་དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་ང་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་པ་དང་བསར་ཞྱིབ་བས་ནས་འཛིན་དགོས་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་འདུག རྒྱ་ནག་གྱི་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཞྱིག་ཡོད། ང་ཚོ་ལ་བསླུ་བྱིད་དང་བཙན་འགེལ་བསྙོན་འཛུགས་
འད་མྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་བས་པའྱི་མཐར། སྐད་ཆ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཤད་ཡོང་པར་བརྟེན་སྐད་ཆ་དེ་གང་དུ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་གནད་འགག་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལོག་བཅས་སམ་ནག་ཉེས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་ལ་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ནོར་འཁྲུལ་ཡྱིན་པ་
དང་། ང་རང་ཚོར་ད་ལྟ་བར་དུ་མ་ཉེས་ཁ་གཡོགས་བས་པ་ཚང་མ་སྐད་ཆ་དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ནས་མཚོན་ཡོང་གྱི་འདུག  སྐད་ཆ་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་
བདག་པོ་རྒྱབ་ནས་བསར་ཞྱིབ་བེད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་མྱི་དེས་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་བཤད་བསྡད་པའྱི་
ནང་ནས། དམྱིགས་བསལ་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་སྐད་ཆའྱི་ནང་ནས་ཁོས་ག་རེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ཁ་བལ་རྱིང་ལུགས་པ་དེ་ཚོས་
ཚོད་ཟྱིན། བོད་ནང་དུའང་ཁ་བལ་རྱིང་ལུགས་པ་སུམ་འཛུལ་བས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཁོད་རང་ཚོས་ཚད་བཟུང་མ་གཏོགས་ང་ཚོ་ཐུག་མ་མོང་
བ་མ་རེད། ང་ཚོ་ཐུག་པ་རེད། ཐུག་ནས་ཁོད་རང་ཚོ་ཕམ་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡང་བསར་ཞྱིག་ཐུག་པ་ཡྱིན་ནའང་སྔོན་མ་བཞྱིན་ཆགས་ཀྱི་རེད་མ་
གཏོགས་ཁོད་རང་ཚོར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་བཤད་ཡོང་གྱི་འདུག སྐད་ཆ་དེ་ལ་གཞྱིགས་ན་ཁ་སང་དེ་རྱིང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་དང་བལ་ཐབས་མེད་པའྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་ཟེར་བ་གཉྱིས་རྒྱབ་འགལ་དུ་གྱུར་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་སྤུན་ཟླ་མྱི་རྱིགས་ཡྱིན་
ཟེར་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱི་འབང་མྱི་སེར་ཡྱིན་ཟེར་བ། ལོ་རྒྱུས་རང་བཞྱིན་གྱི་རྒྱལ་ཁོངས་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་སོགས་མ་ཡྱིན་ཡྱིན་
འདོག་གྱིས་རྫུན་སྱིག་བསླུ་བྱིད་ཀྱི་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ཁོ་རང་གྱིས་གོང་བཤད་པའྱི་ཚིག་འདྱི་དག་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་བདེན་མཐའྱི་
འཐབ་རོད་ཐད་བདེན་དབང་ཁུངས་སེད་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སྤྲོད་ཡོང་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོ་སྔོན་མ་ཐུག་མ་མོང་བ་མ་རེད་ཅེས་པའྱི་སྐད་ཆ་དེས་
རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཕམ་རོད་ལེན་གྱི་ཐོག་ནས་ཐུག་མོང་བ་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མདོ་དོན་དམག་འཁྲུག་རྒྱབ་མོང་ཡོད་པ་
རེད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་ཀྱི་དམག་རྒྱབ་ནས་མཐའ་བསྡོམས་ཁོད་རང་ཚོ་ཕམ་ནས་བཙན་བོལ་དུ་འགོ་དགོས་ཆགས་
པ་རེད་ཅེས་པའྱི་སྐད་ཆ་དེ་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐད་ཆ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་བེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོར་མཐོང་གྱི་འདུག 

དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་བར་མཚམས་མེད་པར་བོད་ལ་གནས་སོར་ཤུགས་ཆེན་བས་ནས་བོད་དེ་མྱི་སེར་སེལ་ཡུལ་གྱི་ས་ཆ་
ཞྱིག་ལ་སྒྱུར་ཚར་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་དེ་ལ་ཁོས་སྐད་ཆ་ག་རེ་བརོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། རྒྱ་མྱི་འབོར་ཆེན་བོད་དུ་སོ་ཤུགས་བེད་བཞྱིན་པ་



33 
 

དེས་བོད་མྱི་ས་ཡ་གཉྱིས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་པར་བརྟེན། རྒྱ་མྱི་དེ་ཚོས་བོད་ལ་རོགས་པ་བས་ནས་
བོད་དེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གྱི་ཡོད་ཅེས་སྐད་ཆ་དེ་འད་སྙན་མོ་འད་ཆག་པོ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱི་ས་ཡ་གཉྱིས་ཞེས་པ་དེ་སྱིར་བཏང་
གངས་ཀ་ཞྱིག་རེད། ང་རང་ཚོས་ལོ་བཞྱི་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱའྱི་ཡར་སྔོན་དུ་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་ཅེས་པའྱི་ཐ་སྙད་ཅྱིག་རྒྱུན་འབམས་བས་ནས་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་དངོས་ཐོག་སྐབས་དེ་དུས་ཆེས་གངས་ཀ་ཉུང་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཁལ་འུ་ལག་སོགས་འཇལ་ཐུབ་
མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེའྱི་ནང་གྱི་འབོར་མེད་དང་། མྱི་གངས་དྲུག་མ་ལོན་པ། སོ་ཕྱུགས་དང་ས་
ཞྱིང་ཁང་ཁྱིམ་སོགས་ཁྱིམ་ཚང་གྱི་ཚད་གཞྱི་མ་ལོན་པའྱི་མྱི་གངས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཆ་ཚང་བསྡོམས་ན་བོད་ཀྱི་སྐབས་
དེའྱི་མྱི་གངས་ནྱི་ཆེས་ཉུང་མཐའ་ཡང་། མྱི་གངས་ས་ཡ་བཅུ་ལྷག་ཅྱིག་ཡོད་དགོས་རྒྱུ་རེད། དེ་བས་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་དྲུག་བརྒྱའྱི་རྱིང་ལ་བོད་ཀྱི་མྱི་
འབོར་ཡར་འཕར་མེད་ནའང་མར་བྱི་མྱི་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་མྱི་གངས་འཕེལ་རྱིམ་ཐོག་ལ་བལྟ་ཡོང་དུས་བོད་ཀྱི་མྱི་
གངས་དེ་ས་ཡ་བཅོ་ལྔ་ཉྱི་ཤུ་ཟྱིན་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། 

རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སྐད་ཆ་ལྟར་ནའང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ དང་ ༡༩༥༠ ཐམས་པ་བཅས་རྱིམ་པ་ནས་བོད་ལ་དམག་འཁྲུགས་འགོ་
འཛུགས་བས་པ་ནས་བོད་ཀྱི་མྱི་གངས་ལ་རྱིམ་པའྱི་ཚད་བཀག་ག་ཚོད་ག་ཚོད་ཅྱིག་བཟུང་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ་ས་ཡ་བཞྱི། ས་ཡ་ལྔ། ཁ་སང་
དེ་རྱིང་ས་ཡ་གཉྱིས་ལ་མར་ཆགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ན་ལོ་རེ་རེ་ལ་བོད་མྱི་ས་ཡ་ག་ཚོད་ཅྱིག་འཕོ་བརླག་
བཏང་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་སྱིར་བཏང་གྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱི་སྐད་ཆ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་བསར་ཞྱིབ་བས་ཏེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་མཁེན་
རྟོགས་ཡོང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། བོད་མྱི་ས་ཡ་གཉྱིས་ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་དེ་ར་བ་ནས་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའྱི་རྱིས་ལོག་ཅྱིག་རྒྱབ་ཀྱི་
ཡོད་པའྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་རེད། གངས་ཀ་འདྱི་ཡང་གནད་དོན་ཞྱིག་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་བཏོན་ནས་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་དེ་
མཁེན་དགོས་ཀྱི་འདུག དེར་བརྟེན་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་དང་། ཁ་སང་དེ་རྱིང་
འདྱི་འདའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་གྱི་རྒྱ་ནག་ཤམགོ་འཁྱིད་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་དེ་དག་གྱིས་ད་དུང་མྱི་རྱིགས་ལས་དོན་དང་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་
ཐོག་ལས་ཀ་བས་བསྡད་པ་དེར་བལྟ་ཡོང་དུས། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་བོད་ཀྱི་ཆགས་འཇྱིག་དེ་ད་དུང་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་ནྱི་ང་རང་གྱིས་ངོས་
འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་བེད་པའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོད་པ་རེད། ཞེ་ས་མ་བརྒྱབ་པར་ཁོས་
སྐད་ཆ་རང་ལ་གཞྱི་བཅོལ་ན༸གོང་ས་མཆོག་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕྱི་ལོགས་སུ་བསྡད་པ་རེད། ཕྱི་ལོགས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། 
ཏོག་ཙམ་བསྡུས་ནས་གསུངས་རོགས། ཞྱིབ་ཕ་བས་ནས་བཤད་ན་ཉྱིན་མ་གང་འགོར་གྱི་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས། ལགས་སོ། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མདོར་དོན་འདྱི་རེད། ང་རང་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལྟ་སྟངས་ག་རེ་འཛིན་གྱིན་འདུག 
དཔེར་མཚོན་ན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་མཚོན་བེད་ཡྱིན་པ་དང་། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱའྱི་དར་ཆ་སོགས་གང་
ཡྱིན་པ་དེ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་གནང་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཁོ་
རང་ཚོས་ཧ་གོ་གྱིན་འདུག་གཱ དེར་བརྟེན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕེང་རེས་མའམ་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བཅོ་ལྔ་པ་དེར་བདག་པོ་རྒྱབ་རྒྱུའྱི་
བརྱིས་ད་ལྟ་ནས་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་བརྒྱ་བཅུ་ཕེབས་ཟྱིན་པ་རེད། དེ་སྔོན་བརྡ་ཞྱིག་རེད། ༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་བོད་ནང་གདན་འདེན་ག་དུས་གནང་གྱི་རེད། ཉྱིན་གཅྱིག་གདན་འདེན་གནང་རྒྱུའྱི་བརྱིས་ཤྱིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་རྒྱབ་འདུག 
བོད་ནང་སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་བརྱི་ས་ཤྱིག་རྒྱབ་པ་མ་ཟད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཚེ་གཞུག་དེ་བོད་ནང་དུ་བསྒྲུལ་
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བཅུག་ནས་༸སྐུ་ཕེང་རེས་མ་བཅོ་ལྔ་པ་དེ་རྒྱ་ནག་རང་གྱི་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུའྱི་བརྱིས་དེ་བཟུང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་རེད། 
ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་༸གོང་ས་སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གངས་ལ་འཕོག་པའྱི་ལྷ་སྐད་སན་རས་གཟྱིགས་ལ་ངོས་
འཛིན་པའམ།ཤདུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བདེན་པའྱི་འཐབ་རོལ་གྱི་དར་ཆ་བས་ཏེ་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་དུ་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་རྱིམ་
བོན་མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་དུ་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མ་བསལ་བར་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་བཙན་བོལ་གྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་ནས་འཁྲུངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཆ་ཚང་གྱིས་ད་ལྟ་ནས་ག་སྱིག་བ་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དེ་བཞྱིན་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་ནས་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ཏོག་ཙམ་སྣེ་མང་འདེས་འཛང་དང་ནང་ཁུལ་
རོད་རོག་ཕན་ཙམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་འདོད་པ་
ཞྱིག་ལ་བོད་ནང་ལོགས་སུ་སྤུན་ཟླ་བོད་རྱིགས་རྣམ་པའྱི་ང་ཚོ་ལ་ཡྱིད་ཆད་ཀྱི་བསམ་བོ་མ་གནང་རོགས་གནང་། བཙན་བོལ་གྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་
ག་མ་ཉམས་པ་དང་གྲུ་མ་བཤྱིག་པར་བསྡད་ཡོད་རེད། ཧ་ཅང་གྱི་ག་འགྱིག་པོ་དང་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འཐབ་
ཕོགས་གཅྱིག་འགྱུར་ཟེར་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིལས་ཁུངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་འགྱུར་
ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་རྒྱ་སྐད་ནས་ tong zhen ཞེས་པ་དེ་ནས་ཚུར་ཡོང་བ་རེད།  འདྱི་ལ་འཐབ་་ཕོགས་གཅྱིག་འགྱུར་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དོན་
གྱི་ལས་ཀའྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་ཞེས་པའྱི་མྱིང་དེ་ཏོག་ཙམ་སྙན་དགས་པ་རེད། ལས་ཀའྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་བལྟས་ཡོང་
ན་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་ཟེར་བ་དེའྱི་ལས་འགན་ནྱི་ནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་འཁྲུག་རྐྱེན་རོད་རོག་གྱི་ཐོག་ནས་དཀྲུག་དཀྲུག་གཏོང་རྒྱུ་དང་།  ཁོ་
རང་ཚོའྱི་ཁ་གཏད་དེ་འཁྲུག་བཅུག་ནས་དེའྱི་ནུས་པ་མེད་པ་བཟོ་ཐབས་བེད་པ། ཁ་གཏད་ཀྱི་སོན་ཆ་བེད་སད་ཇྱི་ཐབས་བས་ནས་ནང་ཁུལ་ལ་
རོད་རོག་སྣ་ཚོགས་འཕང་སྟེ་ནང་ཁུལ་གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརྟེན། དེ་འདའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་
མེད་པའྱི་ཚོགས་སྡེ་ཁད་པར་ཅན་ཞྱིག དེ་འདའྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ཆེན་ཞྱིག་གྱི་རོགས་སོར་དང་མཐུན་ལམ། རྒྱབ་སོར་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་གྱི་
ལས་ཀ་དེ་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་འབོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཚོགས་པ་སྱིག་འཛུགས་འད་མྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་དེའྱི་ནང་ལ། གོང་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཅན་གྱི་ཚོགས་པ་དེའྱི་ནུས་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དཔེར་མཚོན་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་
དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱབ་ན་མྱི་ཚང་མའྱི་རྣ་བར་འགོ་གྱི་རེད། མྱི་ཚང་མས་གོ་དོན་རེད་ཀྱི་རེད། མྱི་ཚང་མ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀང་ཡོང་
གྱི་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་མྱི་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཕར་ཕོགས་ཚོགས་སྡེ་མང་པོ་
ཞྱིག་ལ་ཕོག་ཐུག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕར་ཕོགས་ཚོགས་སྡེ་མང་པོའ་ིམཚན་སྙན་གགས་ལ་གནོད་པའྱི་སྐད་ཆའང་མང་པོ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་བཞྱིན་རང་བཙན་གྱི་ལྟ་བ་འཁེར་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ལ་ཕན་པའྱི་སྐད་ཆ་བཞག་ནས་ཚིག་གྱི་ཟུར་དང་འགོས་ཀྱི་ནང་ལ་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་མཚན་སྨད་བེད་པ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་འཆར་རེད། གདུང་
སེམས་མཉམ་སེད་སྐོར་གསུང་རོགས་གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དེ་ག་རང་ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་
ཕྱིར་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་མ་འགྱིག་པའྱི་དབང་གྱིས་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་བོད་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཚོགས་པ་སྱིག་འཛུག་ག་སྱིག་པོ་དང་ཚགས་
ཚུགས་པོ་ཡོད་པ་དང་། སྟོབས་ཤུགས་ཡོད་བསྡད་མཁན་དེ་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་ལ་ཟྱིང་ཆ་ཡོང་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ཟྱིང་ཅུང་ཙམ་ཡོང་
གྱི་ཡོད་ཀང་བོད་ནང་གྱི་མྱི་མང་རྣམ་པའྱི་ཐུགས་ཕམ་གནང་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། དེ་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། ཆེད་དུ་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་
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ཟེར་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཞྱིག་རྒྱ་ནག་གཞུལ་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེས་ལས་ཀ་དེ་འད་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་དེས་དེ་ཙམ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མ་
རེད། ང་ཚོ་ལ་གནོད་ཀྱི་མ་རེད། ང་རང་ཚོས་འགོ་སྟངས་ཧ་གོ་གྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྔོན་གླེང་དང་གོས་ཆོད་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང་སྟེ། 
མང་ཆེ་བ་ང་ཚོའྱི་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་ཚར་སོང་། དེ་ལྡབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ང་ཚོའྱི་བོད་ནང་གྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་
རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བོས་བཏང་ཆེ་ཤོས་དེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཞུ་དང་ཞུ། གཞྱིས་
ལུས་སྤུན་ཟླ་ནང་མྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེའྱི་གཉེན་འབེལ་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ཕག་
སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་ཚོའྱི་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་འགའ་ཤས་ཀྱིས། གང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། 
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་འདྱི་ལག་པ་མ་འཆང་བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་ཐག་ཆོད་འདུག་གསུང་རྒྱུ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེམས་འཚབ་སེ་དགོས་པ་ཞྱིག་
རེད། ཡྱིན་ནའང་མང་ཆེ་བ་དེས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་མ་བངས་པར། སོ་སོས་རང་ཁ་རང་གསོ་བས་ཏེ་ལྷོད་ལྷོད་བས་ནས་བཞུགས་ན་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། བཞུགས་བོས་མ་བཟོད་་པར་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དོན་དག་ལ་བོས་བཏང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ཛ་དག་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་གཟྱིགས་ནས་རེད། ཛ་དག་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་ཇེ་ཆེར་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་དེ། མང་པོས་
གསུངས་བཞྱིན་པ་རེད། ང་ཚོས་ཀང་དོ་སྣང་སེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གང་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད་ཟེར་ན། བོད་མྱི་ཚོ་ཆེས་ཀ་ཀོ་དང་། ཆེས་རེས་ལུས་པ། དེ་བཞྱིན་མཐོང་ཆུང་གྱི་རྣམ་པའྱི་འོག་ནས་འགོ་བསྡད་སྐབས། ཉམས་ཞྱིབ་པ་མང་
པོ་ཞྱིག་གྱིས་དོ་སྣང་ནང་ལ་གང་སེབས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་འདའྱི་མཐོང་ཆུང་དང་ཁད་གསོད་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་མྱི་ཚོས་སེམས་ནང་
ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོ་སོའ་ིམྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་དང་། མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཞེན་ཁོག་དང་། དེ་ལྟ་བུའྱི་འོག་ནས་ངག་འཁལ་དེ་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ལོ་ཤས་སྔོན་ནས་སྱིད་བྱུས་འགྱུར་བ་བཏང་ནས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བོད་པ་ལ་ཆེ་མཐོང་སྤྲད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཕོགས་ཞྱིག་སྟོན་ནས། བོད་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཕྱིས་སུ་དུས་ཆེན་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག སྤྲོ་སྱིད་ཞུས་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག དེ་འདའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རེས་གཉྱིས་མཐུད་ཀྱིས་ཧ་
ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་དག་གང་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བོད་མྱིའྱི་རྒྱན་ཆའྱི་དུས་ཆེན་ཟེར་བ་དེ་རྒྱན་ཆ་
འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཚང་མ་བསྟན་ཏེ། ཁབ་བསགས་ཆེན་པོ་བས། གཞན་ཡང་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་བོད་པའྱི་ཟས་སྣ་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་དབྱིན་
ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུས་ཆོག་པ་གྱིས། Food Festival, Jewellery festival རྒྱན་ཆའྱི་དུས་ཆེན་ཟེར་བ་དང་། གཞས་སྣ་རྱིག་གཞུང་དང་ལྷ་མོ་
འཁབ་སྟོན་བས་ནས་གཅྱིག་རེས་གཅྱིག་མཐུད་བས་ནས་སེལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེས་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ལྷག་པར་དུ་ཡུལ་
སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་མང་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞྱིག་རེད། ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་མང་པོ་ཡོང་དུས། ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སོན་ཡོང་རྒྱུ་དང་། མྱི་
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རྱིགས་བསེ་ལྷད་ཡོང་རྒྱུ་དང་། འདྱི་དག་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་ཚར་སོང་། དེས་ན་ལྡབ་སོར་ཞུ་མ་དགོས་པ་དང་། འདྱིའྱི་སང་ལ་ག་རེ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་ལྷ་མོའ་ིའཁབ་སྟོན་བརྒྱུད་ནས་བོད་པའྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཁོ་རང་བསྒྱུར་བ་བཏང་སྟེ། ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་
ལ་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ནོར་བ་སེལ་བ་དང་། ཁ་ཤས་ལྷ་མོའ་ིནང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོའྱི་ལྷ་མོ་འཁབ་སྟོན་ནང་ལ་ཨ་ལེ་
རྒྱ་བཟའ་མ་གཏོགས། བལ་བཟའ་ཟེར་བ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱུང་མ་མོང་བ་ནང་བཞྱིན། དེ་འད་བས་ནས་བསྟན་པ་དང་། རྒྱ་བཟའ་བོད་ལ་ཕེབས་
པའྱི་སྐབས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སོང་བཙན་སམ་པོ་བཙུན་མོ་བཞེས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་གཞྱི་ནས་ནང་ཆོས་དར་བ་དང་། བོད་མྱི་དེ་དག་མྱི་དངོས་
གནས་ཅྱིག་ཆགས་པའྱི་འཁབ་སྟོན་མང་པོ་བེད་དུས། སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ལ་ཞེན་ཁོག་ཡོད་མཁན་ཚོས་བོ་འཚབ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་
འོག་ནས་སོ་སོའ་ིར་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་སོག་དེ་བོས་བཏང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེས་ན་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཞུ་དགོས་པ་རེད། ཞུ་ན་
ཞུས་སྟངས་ཀང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོ་འདྱིར་ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གྱི་ཁ་ཅྱིག་ལ་སོག་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ། ནང་ཕན་ཚུན་ཁ་སོག་སྟེ་བཤད་
རེས་མང་པོ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འཐབ་རོད་ཅྱིག་ཡོང་བཞྱིན་པའྱི་ཕོགས་ཤཤྱིག་ཐོན་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱིར་བོས་བཏང་གནང་
མཁན་གྱི་གཞྱིས་ལུས་ནང་མྱི་ཚོ་ལ་ཐུགས་ཕམ་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་རེད། གནང་མཁན་ཚོ་སེམས་ཤུགས་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་ང་ཚོ་ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་དགོངས་པ་ལ་འཇགས་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་འདུག་སྙམ། དེ་མ་ཡོང་བར་འབད་བརོན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག གསུམ་བཅུའྱི་
དུས་དན་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་སང་ལ་གནད་དོན་མང་པོ་གསུངས་སོང་། བར་སྐབས་ཤྱིག་གྱི་བར་དུ་མཛད་སོ་དེ་དག་གཞུང་འབེལ་གྱི་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐད་འབོད་དེ་ཚོ་ཡང་གཞུང་འབེལ་གྱི་གནང་བསྡད་དུས། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ཀྱི་
འོག་ལ་ལམ་སྟོན་ཏག་ཏག་ཡུན་རྱིང་པོ་ང་ཚོས་གནང་བ་རེད། ག་སྱིག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་གང་འཚམ་ཞྱིག་ནས་གོས་མོལ་ཡོང་བའྱི་
ཆེད་དུ། ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ནས་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། མཛད་སོ་དེ་གཞུང་འབེལ་གྱི་གནང་། སྐད་འབོད་དེ་མྱི་
མང་སང་ལ་མར་བཞག་དུས། ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་པོ་མེད་པ་དེ་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དབྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
confusion ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྱིམ་པས་རྱིམ་པས་སེབས་ནས། གནས་ཚུལ་འདྱི་དག་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་ 
༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ནང་ལྡྱི་ལྱིར་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ལས་གྲུབ་པའྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་འགུལ། ཞུ་གཏུགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འགུལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལྡྱི་ལྱིར་
སེལ་བ་རེད། དེ་སེལ་བའྱི་སྐབས་ལ་གཞུང་འབེལ་རང་གྱིས་གནང་བ་རེད། ཕེད་དར་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གཞུང་འབེལ་དང་མཐུན་པའྱི་ལམ་
སྟོན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཞྱིར་བཟུང་བཟོ་དགོས་ཡོད་པ་འབོད་ས་གང་བས་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད་གསུངས་པ་དེ། དེ་དུས་རན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་
བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འདྱི་མང་གཙོའྱི་སྱི་ཚོགས་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེས་མང་གཙོ་གསོལ་རས་གནང་ཡོད་པ་རེད། མང་གཙོ་སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་འཁེར་མཁན་མ་འད་བ་ཡོང་གྱི་རེད། འབོད་ས་ཡང་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་མང་གཙོའྱི་
གཟྱི་བརྱིད་ཅྱིག་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ནང་བཞྱིན་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་དེ་མང་གཙོ་སྤུས་དག་ཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ན་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་མ་འོངས་པར་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ནས་གོས་མོལ་ནྱི་ཡོང་
ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བསྐྲུན་པ་རེད། ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་གསུངས་པ་དེ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ཕྱིར་འཐེན་གནང་རྒྱུར་བཞེས་མོལ་གནང་སོང་། མ་འོངས་པར་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་དེ་སྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་འོག་ནས་གཞུང་འབེལ་གྱི་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུར་ཕལ་ཆེར་དགོངས་པ་ཅྱིག་བཞེས་རྒྱུ་མེད་
དམ་བསམ་པའྱི་ང་རང་གྱི་རྨོངས་འཆར་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་རེད། ད་དུང་དགོངས་པར་འཇགས་རོགས་གནང་། 
འགའ་ཤས་ལ་དན་གསོ་ཞུ་དགོས་པ་བེད་ཀྱི་འདུག 
 
སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་གྱི་
ཡོད། རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་གྱི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེའྱི་ནང་ལ་ཆ་ལག་ཚང་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བོད་ནང་གྱི་གཞྱིས་ལུས་མྱི་མང་གྱིས་
དཀའ་ལས་བརྒྱབས་བཞག་པ་དང་དཀའ་ངལ་མངས་བཞག་པ། ད་ལྟའྱི་དག་གནོན་བས་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ལག་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ལྟ་
བུ་ཞྱིག་འཁོད་འདུག དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ལ་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཞུ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གཞུང་འབེལ་གྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་
དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ལའང་བོ་ཕམ་གྱི་ཚོར་བ་གཉྱིས་བྱུང་སོང་། དེ་བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན། བོ་ཕམ་གྱི་ཚོར་བ་དང་པོ་དེ་ག་རེ་བྱུང་སོང་
ཞེ་ན། བོད་ནང་ལ་དངོས་གནས་ཀྱི་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་དེ་བོད་རང་དབང་དང་ར་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཐང་གྱི་ཆེད་དུ་དང་བདེན་
གྱི་འབོད་ས་བསགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་རེད། གཞུང་འཛིན་གྱི་དཔོན་རྱིགས་ཁག་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་མཁེགས་
འཛིན་གཉའ་གནོན། སྡུག་རྩུབ་སོགས་མདོར་ན་མྱི་སོད་ལས་འདས་པའྱི་གནོད་འཚེ་མང་པོ་ཞྱིག་བཀོལ་སོད་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་
ཐོག་ནས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སོ་སོའ་ིསོག་བོས་བཏང་ནས་དཀའ་ལས་བསོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་དངོས་
གནས་རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་རྒྱུའྱི་རྐྱེན་ར་དེ་གང་དུཐུག་འདུག་གམ། ཐུག་ས་དེ་སུ་རེད། དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བས་པ་རེད། དེ་འདའྱི་
ཐོག་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ར་བ་དེའྱི་ནང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་པ་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་བོ་ཕམ་ཡོང་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེ་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཡར་གཞུང་འབེལ་གྱི་
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོས་ཉན་སྡོད་དུས། བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་ཆྱིག་སྱིལ་དེ་ཐོར་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། དེར་བརྟེན་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་དང་མཉམ་དུ་བཙན་
བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཆྱིག་སྱིལ་ཐོར་གྱི་འདུག་ཅེས་པའྱི་སྐད་ཆ་དེ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་རན་པོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཡྱིན་ནའང་
བོ་ཕམ་བྱུང་། བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཉེ་བའྱི་ཆར་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་དང་འབེལ་བའྱི་སྐབས་ལ་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཚགས་ཤྱིག་བྱུང་
ཡོད་ས་རེད། དཔེ་མཚོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་རྡ་རམ་ས་ལར་རེ་ཟུང་བྱུང་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཆྱིག་སྱིལ་ཟེར་བ་དེ་ང་ཚོ་བོད་ལ་ཡོད་ན་མེད་ན་
དེ་བོད་ར་དོན་ཟེར་བའྱི་བོད་ཕྱི་ནང་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་ཆྱིག་སྱིལ་རེད། འོན་ཀང་ངས་ཆྱིག་སྱིལ་ཟེར་བ་དེ་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་ལ་ཕན་ཚུན་
འཐམས་བསྡད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་མེད། རང་ཉྱིད་སོ་སོས་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་ལས་འགན་དེར་མཉམ་རུབ་བ་རྒྱུ་དེ་ཆྱིག་སྱིལ་ལ་ངོས་
འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ངས་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁོད་ནས་ཆྱིག་སྱིལ་དེ་ད་ལྟའང་སྔར་བཞྱིན་ག་མྱི་ཉམས་པ་དང་གྲུ་མ་ཞྱིག་
པར་ངས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ཨ་རྱི་ New York ལ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་རེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས། དེ་ཚོ་ཁ་སང་སྐད་ཆ་མང་པོ་བྱུང་ཟྱིན་སོང་། གོས་ཚོགས་འདྱི་རང་གྱི་ནང་ལ་སྐད་ཆ་དེ་བཤད་ནས་བོ་ཕམ་བྱུང་སོང་གསུང་མཁན་དེ་ག་
རང་གྱིས་བསར་ཟློས་བས་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཆོ་གང་ཡོད་དམ།) ལགས་སོ། སྐད་ཆ་ཚིག་གཉྱིས་ཙམ་མར་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན། ས་གནས་བོད་
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རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་རེད། ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་རེད། ས་གནས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་རེད། ས་གནས་མདོ་
ཁམས་ཆུ་བཞྱི་སང་དྲུག་རེད། ཁོ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་དང་མཐུན་པ། ཆེ་མཐོང་དང་ལྡན་པ། ཡུལ་ཁྱིམས་
དང་མཐུན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སེལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་
འོས་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་བར་ལ་རྐྱེན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པར་བརྟེན། ང་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། 
དེ་ད་ལྟ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ད་ལམ་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཚབས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ནས། རོག་ད་ཞྱིག་བྱུང་འདུག་ཅེས་བརོད་ཀྱི་འདུག 
རོག་ད་དེ་ངས་ཚབས་ཆེན་པོ་གང་ཡང་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གཅྱིག་ནས་མྱི་རེ་ཟུང་ཞྱིག་གྱི་དབར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། གཉྱིས་ནས་
དེའྱི་ངོ་བོ་དེ་གང་རེད། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཚོགས་འདུ་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཚོགས་ནས་
གོས་ཆོད་ཀྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་གཞུང་གྱི་ལངས་ཕོགས་དང་མཐུན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སེལ་དགོས་ཀྱི་རེད་དེ། ཚོགས་པ་དྲུག་གྱི་མཚན་
རྟགས་བསོན་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་ལས་འགུལ་སེལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཁོ་རང་ཚོས་འགོ་ལུགས་
འགོ་སྟངས་རེད། སྐབས་སུ་བབས་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་བོད་རང་བཙན་ཟེར་མཁན་དེ་ཚོའྱི་སྐད་འབོད་བེད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། འགྱིག་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་བོད་ཀྱི་ར་དོན་རོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བདག་དབང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གསུམ་
བཅུའྱི་དུས་དན་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དན་གསོ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརྟེན་དེའྱི་དབར་ལ་ནོར་འཁྲུལ་བཟོ་
མཁན་དེ་སུ་རེད། གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཆེན་པོ་བཟོ་མཁན་སུ་རེད། ནོར་འཁྲུལ་དེ་དེའྱི་དབར་ནས་བྱུང་བ་རེད་མ་གཏོགས། ངས་ནམ་ཡང་
ཁོ་ཚོའྱི་དབར་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་མེད། ཁོ་ཚོས་ཕོགས་གཉྱིས་ཀྱི་ར་དོན་རོད་པ་འདྱི་འགྱིག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་བོད་
ནང་ལ་ཁ་གསང་པོ་བས་ནས་བཤད་ན། དབར་ར་དགུན་འབུའྱི་དོན་དག་ལ་བོད་ནང་གྱི་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ལ་འཁྲུག་འཛིང་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་
བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་དེབ་སེར་པོའ་ིདོན་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འགྱིག་དང་མྱི་འགྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འཁྲུག་འཛིང་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་རོད་པ་དེ་ག་རེ་རེད། བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དོན་དག་རེད། མྱི་རྱིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཐབ་རོད་དོན་
དག་རེད། མྱི་རྱིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཐབ་རོད་དེ་ངས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཁོས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། ལངས་ཕོགས་དེའྱི་ཐོག་ནས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཕ་གྱིའྱི་
ཐོག་ནས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན་གཟྱི་བརེད་རེད། ང་ཚོ་ད་དུང་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མང་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ང་ཚོ་ད་ལྟ་བཙན་བོལ་འཐབ་རོད་ཀྱི་ནུས་པ་དེ་ཉམས་དམས་སུ་འགོ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་སེམས་ཁེལ་གཅྱིག་དེ་རེད། ཁོས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། ངས་
བེད་ཀྱི་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་བེད་ཆོག་ཆོག་དང་ཡོང་ཆོག་ཆོག་ཅྱིག་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། གཉྱིས་
པ་དེ་བཞྱིན་དངོས་གནས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་ཁུལ་ལ་རེད། ཡོ་རོབ་ཁུལ་ལ་རེད། ཨ་རྱི་ཁུལ་ལ་རེད། 
ངས་རླབས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། གཞུང་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡོད་མེད་
དང་སྱིད་སྡུག་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་ཤེས་དགོས་ཀྱི་རེད། ཐ་ན་ནུབ་ཕོགས་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་རེད། བོད་རྱིགས་
ཚོགས་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་གཞོན་ནུ་ཚོགས་པ་རེད། བུད་མེད་ཚོགས་པ་རེད། སོབ་ཕྲུག་རང་དབང་ཚོགས་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ི
སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་ལས་འགན་འཁུར་དུས་འགོ་འཁྱིད་མཁན་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། འགན་འཁེར་མཁན་དེ་ཚོས་སོ་སོའ་ིགླ་ཕོགས་བོས་
བཏང་ནས། དེ་རྱིང་ཁ་སང་གྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་དུས་རབས་དེའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིགླ་ཕོགས་བོས་བཏང་། སོ་སོའ་ིལས་ཀ་བོས་བཏང་། འཐབ་
རོད་དེའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསྔགས་
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བརོད་ཞུ་འོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁོ་ཚོ་ལ་ད་ལྟའྱི་གླ་ཕོགས་ལ་ལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་འོངས་པའྱི་གཟྱིགས་གསོལ་
ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒས་ཕོགས་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་དེ་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་འཐབ་རོད་ཞྱིག་ལ་འགོ་
བཞྱིན་པ་རེད། མ་འོངས་པ་ལ་ཡྱིན་ནའང་འགོ་དགོས་པ་རེད། དེར་བརྟེན་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
གཞུང་ཞེས་པ་དེ་རྒྱ་མཚོ་ནང་བཞྱིན་འཁྱིལ་ནས་བསྡད་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་པ་དེ་ཆུ་མོ་ནང་བཞྱིན་བཞུར་ནས་
འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་གསུངས་སོང་། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་དེ་བཙན་བོལ་ནང་དུ་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། 
ང་རང་ཚོར་ག་རེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ལ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱབ་སོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཐུན་རྐྱེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། རམ་འདེགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་གྱི་ལས་ཀ་ཟེར་དུས་རྒྱ་མཚོ་བཞྱིན་འཁྱིལ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས་སྐབས་སྐབས་ལ་སྙོབ་ས་
ཡོང་གྱི་རེད། སྐབས་སྐབས་ལ་མ་སྙོབ་ས་ཡང་ཡོང་གྱི་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་མ་སྙོབ་ས་དེར་ནུས་པ་རྒྱ་བསེད་གཏོང་དགོས་པ་རེད། མ་འོངས་
པའྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་ཆུང་ཆུང་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཆུང་ཆུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འཕལ་མར་འུར་བརྒྱབས་ནས་མྱི་མང་མར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པའྱི་ཞྱི་འཇམ་བཟོ་ཐབས་བ་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། མྱི་མང་གྱི་མེ་འབར་ཆོག་ཆོག་བས་ནས་འབར་བཅུག་རྒྱུ་མྱི་འདུག དེ་ང་ཚོས་འགན་
འཁུར་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་སོ་སོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་འདུག མྱི་མང་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགན་
འཁུར་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་མྱི་མང་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོ་སོའ་ི
བསྐོ་གཞག་བས་པའྱི་མྱི་དེ་ལ་མཐོང་སྤྲད་དགོས་པ་རེད། ལས་ཀ་བེད་རྒྱུ་དེ་འགན་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ཏོག་ཙམ་འགྱིག་མྱི་འགྱིག་
གྱི་དེ་རྱིང་ཁ་སང་ད་ལམ་ཁག་ལ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གཏོང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་བཞག་
པ་མང་པོ་ཞྱིག་གཏོང་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གོ་སྐབས་དེ་བཟུང་ནས་སོ་སོ་དགའ་མྱི་དགའ་ཡྱི་མྱི་དེ་ལ་ཧ་ཅང་ནོར་འཁྲུལ་
བས་འདུག བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོས་ནོར་འཁྲུལ་ཆེན་པོ་བས་འདུག གཞོན་ནུ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོས་ནོར་འཁྲུལ་
ཆེན་པོ་བས་འདུག ཁོང་ཚོ་ཕ་གྱི་ནས་ཕུད་དགོས་ཀྱི་འདུག འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་བཤད་འགོ་ཡྱི་འདུག གཏོང་འགོ་ཡྱི་འདུག དེར་བརྟེན་མྱི་མང་
གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་བཞེས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་དང་། ད་ལམ་ཁག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་བཞེས་རྒྱ་ཆེན་པོ་
བཞེས་དགོས་འདུག ང་ཚོས་ཆྱིག་སྱིལ་ཟེར་བ་དེ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་
ཀྱི་ལས་འགུལ་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀའྱི་མྱི་མང་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར།  ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འཛམ་གླྱིང་
མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་རེ་བ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ནག་དཔོན་རྱིགས་ཁག་ལ་རེ་བ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་ཁག་ལ་རེ་བ་བརྒྱབ་
རྒྱུ། རེ་བ་བརྒྱབས་པ་ལ་སྔོན་འགོའ་ིཆ་རྐྱེན་ཞྱིག་དགོས་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ཆ་རྐྱེན་དེ་ག་རེ་རེད། ང་ཚོ་སོ་སོ་རྐང་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡར་རོགས་པ་
བས་ནས་ལངས་པ་ཡྱིན་ན། ལངས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་དེ་རེད། ལངས་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ནུས་པ་དེ་སོ་
སོས་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཡར་ལངས་པ་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཆྱིག་སྱིལ་མེད་པའྱི་ཐོག་
ནས་བོད་འཐོར་བཤྱིག་ལ་འགོ་བ་རེད། ཁ་སང་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ནས་མནའ་བསལ་བ་དང་དམ་བཅའ་བཞག ཁས་ལེན་མང་པོ་
ཞྱིག་བས་ཏེ། ང་ཚོས་ཆྱིག་སྱིལ་ཟེར་བ་དེ་འགོ་འཛུགས་ས་དེ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་
འགོ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ཕར་ཕོགས་ལ་རྨ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེར་རྨ་དེ་ཕར་བཀོག་ན་ཚུར་ཕོགས་ནས་ཡར་ལངས་
ཡོང་གྱི་རེད། ང་ཚོས་ཆྱིག་སྱིལ་དེ་ལག་ལེན་བསྟར་བ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱི་ཆྱིག་སྱིལ་དེ་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། དེ་མ་གཏོགས་མྱི་མང་ལ་ཁ་མར་
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འཁོར་ནས་ཆྱིག་སྱིལ་བཤད། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཆྱིག་སྱིལ་བོས་བཏང་ན་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་
སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོ་སྐབས་གནང་དང་མྱི་གནང་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཚོགས་གཙོས་གང་བཤད་པ་དེར་ཉན་གྱི་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་ལ་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཐམ་པའྱི་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། གོ་
སྐབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་གཞྱིས་ལུས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་ནང་དུས་
སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་སྱི་པའྱི་ར་དོན་དང་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་མྱིའྱི་མེ་མདའྱི་སོ་ཁ་ནས་རང་ཉྱིད་གཅེས་པའྱི་སོག་ལ་མ་འཛེམ་
པའྱི་ཐོག་ལས་འགུལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་སེལ་དང་སེལ་བཞྱིན་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་མང་
ཚོགས་རྣམས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཅེས་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེར་བརྟེན་དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་དཔེར་ན་
གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆ་མཚོན་ནའང་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་འཐུས་མྱི་དེ་མང་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་བང་ཨ་མྱི་
རྱི་ཀ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཡོ་རོབ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་བཞྱིན་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚང་མ་ཆོལ་ཁ་སོ་སོའ་ིམྱི་
ཁུངས་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་རེད། མ་ཟད་གོས་ཚོགས་ར་བ་དེའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོའང་ཆོལ་ཁ་སོ་སོའ་ིམྱི་ཁུངས་ཡྱིན་པར་བརྟེན། 
ངས་ད་ལྟ་བལྟ་དུས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ནྱི་ཆོལ་ཁ་
གསུམ་སོ་སོ་ལ་དབུས་སྱི་ཁབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་རེ་རེ་ཡོད་པ་དེ་བས་ཀང་གལ་ཆེ་བ་ཆགས་བསྡད་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་བོད་
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་མཐའ་མའྱི་སྐབས་ལ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་
པ་རེད། ཕྱིན་ཡོད་ཀང་ད་བར་ལོ་ཧ་ལམ་བཞྱི་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཀང་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དབུས་སྱི་ཁབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་གྱི་མྱིང་ཡོད་པ་དེའྱི་ད་ལྟ་
བར་དུ་དམྱིགས་བསལ་དང་ཛ་དག་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན་ངས་གོ་མ་མོང་། དེར་བརྟེན་ངས་དེ་རྱིང་
དེར་ཞུ་འདོད་ཡོད་པ་ནྱི་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ལྷན་དུ་ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞྱིག་བརམས་ཡོད་པ་རེད། དེའང་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ། 
ཆེས་མཐོང་དང་ལྡན་པ། འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཞྱིག་སེལ་ཡོད་པ་རེད། གྲུབ་འབས་ཀང་
གང་ཙམ་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ལ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དབུས་སྱི་ཁབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་སོ་སོར་སྱིག་གཞྱི་ནང་གང་ལྟར་བཀའ་
སྱི་གཉྱིས་དང་། ལྷག་པར་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་འཐུས་མྱི་ཚོས་འགན་རྐང་བཞེས་ནས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་
དབུས་སྱི་ཁབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ལེའུ་དང་པོའ་ིདོན་ཚན་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལེའུ་དང་པོའ་ིདོན་ཚན་དང་པོ་དེར་སྱིག་
གཞྱིའྱི་མྱིང་། གཉྱིས་པ་དེ་ལ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁབ་ཚད། གསུམ་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཚིག་ཅྱིག་འཁོད་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ག་རེ་འཁོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེ་
ན། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་དང་། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་
བྱུས་ཐོག་ཤར་བསོད་བ་རྒྱུ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་ཅྱིག་འཁོད་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་འདུག གལ་སྱིད་དེ་འད་ཞྱིག་འཁོད་པ་
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ཡྱིན་ན། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་ཅེ་ན། ཉྱིན་དེ་ནས་བཟུང་ང་ཚོ་གཞྱིས་ལུས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་དེ་
ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཞན་ཡང་དེ་འད་ཞྱིག་འཁོད་པ་ཡྱིན་ན་༸རྒྱལ་བ་དགེས་པའྱི་མཆོད་སྤྲྱིན་ཡང་ཡོང་རྒྱུ་རེད་འདུག དེ་འབོད་སྐུལ་
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤ པའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གོས་ཚོགས་ར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་བགོ་གླེང་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། མཐའ་མ་དེ་ལ་ཐོག་མའྱི་བསམ་བོར་བགོ་གླེང་དེ་འད་ཞྱིག་བ་དགོས་
བསམ་པའྱི་ཁ་ཕོགས་དེ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན་ནས། དེར་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མ་ཞུས་ཐབས་མེད་ཆགས་སོང་། དང་པོ་དེ་
ལ་ང་ཚོ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་ལ་སྱི་ཡོངས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དེ་སྨོས་མེད་ཡྱིན། དེར་བརྟེན་དང་པོ་
གོས་ཆོད་ཁོ་རང་གྱི་དོན་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙོ་བོ་དེ་དེའྱི་ནང་ལོགས་སུ་ཚིག་དེ་རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་
འཁྱིད་ཚོས་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་ཞེས་བརོད་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལྟར། བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རོག་འདྱི་སེལ་འོས་པ་དང་། སེལ་དགོས་པ་དང་། སེལ་
ཐུབ་པ་བཅས་ལ་ངོས་འཛིན་གྱིས་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སོ་ནས་ཞྱི་མོལ་འཕལ་ནས་མྱུར་དུ་འགོ་འཛུགས་བ་དགོས་པ་དང་། རྒྱ་གཞུང་
གྱིས་མཁེགས་འཛིན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་སྒྱུར་བཅོས་ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་དགོས་འདུན་ལ་བསམ་གཞྱིགས་དགོས་པ་གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ད་ལྟའྱི་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོར་ས་
བོན་ལྟ་བུ་འགོ་འཛུགས་པ་རེད། དངོས་སུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་མྱིང་ཐོགས་པ་དེ་རེས་ལ་རེད་ཀང་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་མ་དེ་ནས་བྱུང་བ་རེད། དེར་
བརྟེན་ད་ལོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་སེབས་ཟྱིན་དུས། ལོ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གཅྱིག་ཧྱིལ་པོ་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་དེ་འདའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་
ངོས་ནས་གསལ་ཤོས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་དེ་ཚོ་དེ་འད་དེ་འད་རེད་ཟེར་ནས་ལབ་པ་ཡྱིན་ནའང་བོ་ཡྱིད་དྭངས་པ་དང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་
ག་རེ་ཡྱིན་པ་དེ་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱིས་ཧ་གོ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གྲུབ་འབས་དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ལོ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་
གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་གོ་བསྐོན་གསེད་བཀོལ་བོ་ཡྱིད་དྭངས་པ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་གནང་
རོགས་གནང་། ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་གོས་ཚོགས་ར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་བསྡད་པའྱི་སྐབས་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དེའྱི་གྲུབ་འབས་ཅྱིག་དངས་དུས། ལྡྱི་ལྱིར་
ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནས་ཡྱིག་ཆ་བངས་ནས་ཕ་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་པའྱི་སྐོར་གྱི་གྲུབ་འབས་གསུང་མཁན་དེ་འདའང་འདུག ཡྱིན་
ནའང་བོ་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་ང་ལྟ་བུའྱི་ངོས་ནས་དེ་ཚོ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་ཡྱིན་ནམ། ནམ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་
པོ་ཞྱིག་འཕད་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་ཐེ་ཚོམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན་དེའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་ལ་ང་ཚོས་གོ་རྟོགས་
སེལ་ནས་བལྟས་ཡོང་དུས། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ཚོ་དེ་འད་ཞྱིག་རེད་ཅེས་པ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཕོགས་ལ་ང་རང་ཚོས་ག་རེ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་དམྱིགས་བསལ་ཐ་དད་ཅྱིག་རེད། དེར་བརྟེན་དེའྱི་ཐོག་ནས་མང་པོ་
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ཞྱིག་བཤད་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པའྱི་རེ་བ་མྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་རྡོག་ར་ཆྱིག་སྱིལ་དགོས་པ་རེད། བོད་ནང་གྱི་
གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། རྡོག་ར་ཆྱིག་སྱིལ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་པ་དེ་གསུང་
བཤད་གནང་མཁན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ང་རང་ཚུད་པའྱི་ཚང་མས་དེ་འད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རྡ་རམ་ས་ལར་བསྡད་ནས་མྱི་ལོ་ 
༡༧ ཙམ་འགོ་གྱི་ཡོད། དེའྱི་རྱིང་ལ་ངས་གོས་ཚོགས་ནང་ཐེངས་མ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་བཤད་མོངས། ཆྱིག་སྱིལ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་དུས། ཆྱིག་སྱིལ་
དེ་ཁོད་རང་གྱི་ལངས་ཕོགས་ཚང་མ་གཡུགས་ནས་ངས་ག་རེ་དན་གྱི་ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤོག 
 དེ་ནས་ང་ཚོ་ཆྱིག་སྱིལ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་པ་དེ་འད་ཞྱིག་རེད་འདུག སྱིར་བཏང་ཆྱིག་སྱིལ་ནྱི་དེ་འད་བས་ནས་ཡོང་རྒྱུ་རེད་ཟེར་བ་
དེ་མགོ་འཚོས་ཀྱི་མྱི་འདུག གཅྱིག་བས་ན་ཡྱིན་འགོ། དེར་བརྟེན་གནད་འགག་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་ཏན་ཏན་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་འདུག་
སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་། དེ་བཞྱིན་ཉེ་ཆར་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ཁ་ཤས་སྐོར་ལ་ཁ་སང་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བར་ལམ་ཞྱིག་
ནས་གསུང་ཆོག་གྱི་མ་རེད་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་བསར་དུ་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། ངས་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མ་ཞུས་ཐབས་མེད་
བྱུང་སོང་། རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ལྷག་པར་དུ་སྱི་ཚོགས་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འགོ་རྒྱུ་དེ་ཛ་
དག་པོ་རེད། ཧ་ཅང་གྱིས་སྡུག་པོ་རེད་གསུངས་སོང་། ངས་དེ་འད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཞེ་ན། གནས་
ཚུལ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་རྫུན་བཟོས་བས་ནས་བཅད་གཏུབ་བས་པ་དང་སྣོན་པ་བརྒྱབས་ནས་གཏོང་ཡོད་ན་དཔེ་སྡུག་ཅག་རེད། མ་ཡྱིན་པར་གང་
བྱུང་བ་དེ་གཏོང་གྱི་ཡོད་ན། མང་གཙོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྐྲག་དགོས་རྒྱུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་ཏེ་དེ་ལ་སྐྲག་གྱི་ཡོད་ན་མང་
གཙོའྱི་སྱི་ཚོགས་དེའྱི་ནང་ལ་གོ་རྟོགས་ཏྱིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མེད་པའྱི་རྟགས་རེད། དེ་ངས་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་གཞྱིས་ལུས་
རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་ལ་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་དེའང་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དངོས་གནས་དེ་ཧ་གོ་ནས་ང་ཚོ་གཞྱིས་བེས་
གཉྱིས་མཐུན་ལམ་རྡོག་ར་གཅྱིག་སྱིལ་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་དེ་ནང་རོག་ད་ཡོད་པ་དེ་སྦས་ནས་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་
ཆེའྱི་མྱི་མང་སེམས་ཤུགས་གང་འད་བས་ནས་སེལ་གྱི་ཡྱིན། དེ་རེད། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ན་གནས་ཚུལ་དེའྱི་རྱིགས་དེ་ང་
ཚོ་ལ་མྱི་དགའ་མཁན་གྱི་དགའྱི་ལག་ཏུ་སྔོན་མ་ནས་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རེད། དེ་ལ་དཀའ་ལས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ང་རང་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཁད་
པར་ཞྱིག་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་བསམ་བོ་བཏང་གྱི་ཡོད་ན་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་ཐབས་སོ་པོ་རེད། ར་བ་དེའྱི་ནང་
ལ་སྐད་ཆ་དེ་འད་སེབས་པ་ཙམ་གྱི་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་དེ་འད་དན་གྱི་ཡོད། དེ་མང་གཙོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་སོ་སོའ་ིརང་
དབང་རེད། ཁོ་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་ནང་ལ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་རེད་ཟེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་དེ་རང་དབང་མ་རེད་མ་གཏོགས། ག་རེ་ཡྱིན་
པ་དེ་བཏང་ཆོག་གྱི་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་གཅྱིག་རེད། གཉྱིས་དེ་རེས་སུ་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་ལྐུགས་པ་ལ་ཆབ་སྱིད་པ་དེ་ཚོས་དུས་ནམ་ཡང་
བརྱི་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། གཅྱིག་གཅྱིག་ལ་གོ་རྟོགས་མྱི་འདུག གཉྱིས་གཉྱིས་ལ་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གསུང་རྒྱུ་
ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདར་བརྱི་མཁན་གྱི་ཆབ་སྱིད་པ་དེ་དུས་ནམ་ཡང་ལྐུགས་པ་རེད། རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་ལ་ག་རེ་མགོ་སྐོར་གཏོང་ཆོག་ཆོག་བེད་
མཁན་གྱི་ཆབ་སྱིད་པ་དེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཐུགས་གཟབ་གནང་རོགས་གནང་། 
ཚིག་བེད་སོད་བཏང་སྟངས་དེ་ཚོ། ལྐུགས་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་རེད་པ།)ཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དེ་ཚོར་བའྱི་ཐོག་ནས་
སྐད་ཆ་དེ་འད་ཁ་ཤས་མ་ཞུས་ཐབས་མེད་ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་འད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་པ་དེ་རེད། ད་དུང་གཞན་དག་ཅྱིག་ལ་དེ་
རྱིང་སྱིར་བཏང་གྱི་བཤད་འདོད་མེད་ཀང་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་ཆགས་སོང་། སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ར་བ་
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དེའྱི་ནང་ལ་ཉེ་ཆར་ང་ཚོ་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཚགས་ཁ་ཤས་ཅྱིག་བྱུང་བསྡད་པ་དེ་ཚོའྱི་དྱི་བ་དེ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་
གསུངས་གནང་བ་རེད། གསལ་བཤད་ཡྱིན་དང་ག་རེ་ཡྱིན་མགོ་འཚོས་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་རེས་སུ་ཚང་མས་སོ་བརྒྱབས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
གསུངས་སོང་། དེར་བརྟེན་མོས་མཐུན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་བྱུང་ཞེས་ཁ་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་སྱིར་བཏང་སྐད་ཆ་དེ་གསལ་པོ་
བཤད་མཁན་གྱི་གས་ཤྱིག་རེད། ང་ཚོས་ཡྱིད་ཆེས་བོ་གཏད་ཆ་ཚང་བས་ནས་དེའྱི་ནང་ལོགས་སུ་འཁོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རེད། དངོས་གནས་དང་གནས་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་བལྟ་ཡོང་ནས་ཧ་གོ་དུས་སུ་ཧ་ལོག་འདུག་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་འད་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་འད་རང་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་གཅྱིག་རེད། ད་ལྟ་དེ་ལས་
གལ་ཆེ་བ་གཅྱིག་འདྱི་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་མཐུན་པ། ལམ་སྟོན་དང་མཐུན་པ། བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་རེད་དམ། རང་བཙན་སྐད་འབོད་
བརྒྱབས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་གང་འད་གནང་ཡོད། ག་དུས་གནང་ཡོད། དེ་འད་གནང་གྱི་ཡོད་ན། དུས་ནམ་ཡང་རྒྱབ་སོར་བེད་
ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། གཉྱིས་པ་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ། རང་དབང་ལུང་པའྱི་ནང་སྐད་འབོད་རྒྱབ་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་པ་དེ་འད་ག་པར་ཡོད་པ་
རེད། ལྷག་པར་དུ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང་ཡོད་པ་རེད་དམ། རྒྱ་གར་ནང་ལ་དེ་འད་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐད་ཆ་དེའྱི་རྱིགས་བཤད་ཡོང་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་དེ་རུལ་གྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གནས་ཚུལ་དེ་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དཔེར་བཞག་ན། དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ལན་
གསལ་ལ་མྱི་གསལ་ཞྱིག་དང་། ང་ཚོ་གཞུང་འབེལ་ཡྱིན་མྱིན་དེ་གསལ་དང་མྱི་གསལ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མཐའ་མ་སྣེ་ལེན་ཡག་པོ་བེད་ཀྱི་འདུག 
ང་ཚོ་གཞུང་འབེལ་ཡྱིན་མྱིན་དེ་སྣེ་ལེན་བེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟ་དགོས་པ་རེད་དམ། སྐད་ཆ་དེ་ཚོ་སྱིར་བཏང་གསུང་དགོས་ན་ཕོགས་
ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་མང་པོའ་ིནང་དུ་ཐོན་འདུག ཡྱི་གེ་གཏོང་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་
གྱི་འདུག སྐད་ཆ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་ཁ་གསང་པོ་བས་ནས་བཤད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། དེར་བརྟེན་མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན་
མཐའ་མ་དེར་གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བོ་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་། གནས་ཚུལ་དེ་བོ་གཟུ་བོར་གནས་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག་ཅེས་
ངས་གོས་ཚོགས་ར་བ་དེའྱི་ནང་དུ་བཤད་འདོད་བྱུང་སོང་། མཐའ་མ་དེར་ང་རང་ཚོའྱི་བེད་ཐུབ་པ་དེ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ག་རེ་བེད་ཐུབ་པ། ཁ་
སང་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་སྐབས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དེ་ངས་མྱི་ཚེ་ཁོ་རང་གཅྱིག་བས་པ་ཡྱིན། མ་འོངས་པ་ལ་གཅྱིག་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུང་མཁན་
མང་པོ་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་དེ་འདའྱི་འཇོན་པོ་བས་མ་མོང་། མ་འོངས་པར་དེ་འད་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སོ་
སོ་ག་རེ་མཐོང་པ་དང་ཐོས་པ་གཞན་ཡང་ག་རེ་བསམ་པ་དེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་བཤད་ཐུབ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། སོ་སོས་དམ་
བཅའ་བཞག་པ་དེ་རྡོག་རོལ་དུ་གཏོང་རྒྱུ་སེམས་ཐག་ཡྱིན། མཐའ་མ་དེར་དེ་ག་རང་ལ་མཇུག་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དེའྱི་སྐོར་ལ་དེ་ཙམ་གསུངས་མྱི་དགོས་ན་བསམས་བྱུང། ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་རེད། ཕོགས་ཐམས་ཅད་ནས་སོ་སོ་སོ་སོའ་ིདེ་བདེན་པ་ཡྱིན་
ཞེས་གསུང་མཁན་ཞྱིག་མ་གཏོགས། གཞན་གྱི་དེ་བདེན་པ་རེད་ཅེས་ཁས་ལེན་བེད་མཁན་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་
རེད། དེ་ཙམ་གསུང་མྱི་དགོས་པ་བྱུང་ན་བསམས་ནས་རེ་བ་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་ཨུ་ཚུགས་རང་བརྒྱབས་ནས་གང་ལྟར་
ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་གནང་ནའང་རེད། མ་གནང་ནའང་རེད། ངས་ཤོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་འདུགཤ དེ་འད་བས་
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པ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་
སྟབས་ཡར་ལངས་ནས་གཅྱིག་མ་བཤད་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ར་བའྱི་ཆ་ནས་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་འགོ་འཛུགས་དེ་
ཁ་སང་ལྔ་བཅུ་ར་གངས་ནས་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ར་བའྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་དེ་ ༡༩༤༩ ནས་འགོ་
བཙུགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འདྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་མང་པོའ་ིནང་དུ་འཁོད་བཞག་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། དུས་དེ་ནས་བས་ཏེ་བོད་ནང་
དུ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཛ་དག་གྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་འོག་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་དང། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་
གདུག་རྩུབ། བཙན་འཛུལ། བཙན་གནོན། ནོར་འཁྲུལ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ལ་འགོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་སྱིད་
བྱུས་དེ་དག་མ་བཟོད་ནས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་ནས་མྱི་རབས་གསུམ་གྱི་ང་ཚོ་ཛ་དག་གྱིས་ངོ་རྒོལ་དང་སེར་ལངས་རབས་དང་རྱིམ་པ་བེད་དགོས་
བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་འཛམ་བུ་གླྱིང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལོགས་ལ་བྱུང་མ་མོང་བའྱི་ཚད་མཐོ་བའྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་རང་ལུས་མེར་
བསེགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ངོ་རྒོལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་རེད། ས་གནས་རེད། གང་ས་གང་དུ་
རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་དང་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་མྱི་གང་མང་ཞྱིག་བཙོན་བཅུག་བེད་རྒྱུ་དང་རྡུང་རྡེག་གཏོང་རྒྱུ་དང། བསུན་
གཙིར་བེད་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་འབྱུང་ར་གཙོ་བོ་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་རྒྱུ་དང། 
མྱི་རྱིགས་དབེ་འབེད་བེད་རྒྱུ་དང། དཔལ་འབོར་དབེ་འབེད་བེད་རྒྱུ། རྱིག་གཞུང་གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་རྒྱུ། ང་ཚོས་ས་བཅད་བཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་
རྡོག་སྱིལ་ནས་ནམ་ཞག་རྒྱུན་གཏན་ནས་གསུངས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ཆ་སྱིར་བཏང་ར་བའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་དང་
གདུག་རྩུབ་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ཙམ་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱིའྱི་གཤྱིས་ཀའྱི་ཆ་ནས་རེད། 
རྱིག་གཞུང་གྱི་ཆ་ནས་ངོ་རྒོལ་བེད་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤཤྱིག་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ། དཔེར་མཚོན་ན་ལོ་བསྟུད་མར་ང་ཚོ་མདོ་སྨད་སྐུ་འབུམ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་
ཆེན་མོ་དང་དེ་ཚོའྱི་སྐབས་སུ་མཇལ་བ་ལས་དམག་མྱི་མང་བསྡད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ང་ཚོས་པར་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་མཐོང་བསྡད་པ་ཞྱིག་
ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དང་འདྱི་ལ་སོགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཟྱི་ཁོན་ནང་དུ་དེ་བཞྱིན་བོད་རང་སོང་ལོངས་གང་ས་གང་དུ་ང་ཚོའྱི་ཆོས་
ལུགས་ཀྱི་བེད་སོ་སྱི་དང། ལྷག་པར་དུ་མྱི་མང་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱི་ཚོས་མྱི་མང་འདུ་འཛོམས་བེད་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། རང་
བཞྱིན་གྱིས་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱི་ས་གནས་ཀྱི་དམག་མྱི་ག་སྱིག་བས་ནས་ཟྱིང་སོང་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་གཞུང་ལ་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་བོད་མྱི་རྱིགས་ལ་བརྱི་བཀུར་མེད་པ་དང། གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གསལ་པོ་ཆགས་
སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ར་བའྱི་ཆ་ནས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བྱུང་རྱིམ་དང། གནས་སྟངས་ཛ་དག་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡྱི་གེའྱི་ཐོག་
ལ་འཇོག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལའང་ར་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་པ་རེད་ལ། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་གྱི་གཞུང་དང་སྱིག་འཛུགས་དང་དེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང། དེ་ཚོ་ལའང་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་
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རེད། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་སེར་ལ་སོགས་པ་ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དགོས་རྱིགས་ཚང་མར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ནས་ཡྱིག་ཆའྱི་
ཐོག་ལ་འཇོག་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཡྱིན་སྟབས་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་དེ་
བརྒྱུད་ནས་ཡར་ལངས་སྟེ། ད་ལྟ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀྱིས་གཙོས་པའྱི་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་སྡུག་བསྔལ་ནང་དུ་མནར་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད། ལོ་བསྟུད་མར་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་གང་མང་མང་ཞྱིག་བསྡད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བདེ་
བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་དཔོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཡོད་བསྡད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་བསམ་བོའ་ིཐོག་ལ་སྡུག་ངལ་ཚད་མེད་པ་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་
རེད། དེ་དག་ཚང་མར་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་
ངས་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཟུར་བཏོན་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་སྟེ། ཁ་སང་ཡང་གླེང་སོང་མང་པོ་བས་སོང། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ད་ལྟ་
སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་ངོས་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལ་ངན་བྱུས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་རབས་དང་རྱིམ་པ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ང་
ཚོས་ད་ལྟ་སྔོན་གླེང་གྱི་ནང་དུ་ཆེད་མངགས་བཀོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་ངོས་འཛིན་སྐོར་གྱི་དངོས་
འབྱུང་གློག་བརན་ཕབ་བསྐྲུན་བས་པས་མ་ཚད་པའྱི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅྱིན་རང་ལ་དབུ་འབེད་བས་པ་ལ་སོགས་པ་དང། ༢༠༠༧ གྱི་ལོར་རྒྱ་ནག་
རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁབ་ཁང་རང་གྱིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ལམ་སོལ་དོ་དམ་བ་ཐབས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་རབས་དང་རྱིམ་པའྱི་ངན་བྱུས་
ཤྱིག་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚང་མར་ཆ་རྒྱུས་ཡོད་བསྡད་པའྱི་མྱི་སྣ་ཞྱིག་དཔེ་མཚོན་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། ཀྲུའུ་ཝེ་ཆོན་ཟེར་བ་འདྱི་རེད། ཁོའ་ིགོ་གནས་དེ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆབ་སྱིད་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་དང། མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ས་
གནས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཁོས་དུས་ནམ་ཡང་ང་ཚོར་དུས་རྟག་ཏུ་མྱི་རྱིགས་ལ་མཐོང་ཆུང་
བེད་རྒྱུ་དང་ཆོས་ལུགས་ལ་ཁད་གསོད་བེད་རྒྱུ། གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྱིག་སོལ་ལ་རྒྱབ་འགལ་བ་རྒྱུ། གུང་ཁན་ཏང་རང་
གྱི་ཁེ་ཕན་གཅྱིག་པུར་དམྱིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་སྟེ་རོམ་ཡྱིག་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཁོའ་ིམྱིང་ཐོག་ལ་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་
མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་འཐབ་རོད་བས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་རྱིགས་
གཅྱིག་གྱུར་གྱི་རོམ་ཡྱིག་ཅྱིག་འབྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཀྲུང་ཧ་མྱི་རྱིགས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་རོམ་ཡྱིག་འབྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་འདུ་ཤེས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་བཤད་ཡོང་སྐབས་ཀྲུང་ཧ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་རོམ་ཡྱིག་འབྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་གངས་ཉུང་མྱི་
རྱིགས་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དེ་ཀྲུང་ཧའྱི་སྱི་སྐད་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་རོམ་ཡྱིག་སོགས་རབས་དང་རྱིམ་པ་འབྱི་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་ཁོས་བ་མའྱི་ཡང་སྱིད་ཀྱི་སྐོར་ལའང་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཞྱིག་བྱིས་ནས་དེ་འད་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོ་དུས་རྟག་ཏུ་
ཁོའ་ིསྐད་ཆ་དེ་དག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་དོ་སྣང་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཁོང་ཚོའྱི་ངན་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བ་མའྱི་ཡང་
སྱིད་ཀྱི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ཉེ་བའྱི་ཆར་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེའྱི་ཐོག་ལ་དུས་ཐོག་ཏུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ལན་
འདེབས་གནང་བཞག་པ་དེ་དག་ཧ་ཅང་གྱི་དུས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་སྱིར་
བཏང་ར་བའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་སྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་འབྱུང་འགྱུར་ཡོང་སྱིད་པའྱི་གལ་གནད་ཆེ་བའྱི་ཡང་སྱིད་གཅྱིག་གྱི་གནས་
སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ནས། སྱིར་བཏང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཡང་སྱིད་དང་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་མ་གཞྱི་ནས་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་ལོ་རབས་དྲུག་
བཅུ་པའྱི་ནང་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་གསུང་གསལ་པོ་ཕེབས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་བཞྱིན་ ༡༩༩༧ ལོར་ཨ་རྱིའྱི་གོང་ཁེར་ནྱིའུ་
ཡོག་རང་ནས་གསུངས་བཞག་པའྱི་ར་འཛིན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ལ་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༡ པའྱི་ཐོག་
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ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་ཡྱིག་ཚང་རང་ནས་ལས་ཤོག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་བཀམ་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ར་འཛིན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ཟླ་སྱིལ་ནས་དུས་ཐོག་དུས་ཐོག་ལ་ཡར་དགོངས་སྐོར་དང་གོ་བསྡུར་གནང་ནས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
ང་ཚོ་ར་འཛིན་གྱི་ལན་འདེབས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་གཏམ་བཤད་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། དེ་
དང་དེ་ལ་སོགས་པ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་རྐྱེན་དེ་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་དང་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོས་ཆོས་ལུགས་རེད། 
མྱི་རྱིགས་རེད། རྱིག་གཞུང་རེད། ཁོར་ཡུག་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕོགས་ཞེན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་འགན་འཁུར་ནས་ནོར་
འཁྲུལ་གྱི་ཐོག་ལ་གདུག་རྩུབ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བས་ཡོང་དུས། ང་ཚོ་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། བས་ཙང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞྱི་འཇགས་གཏོང་དགོས་པ་དང་བརྟན་ལྷྱིང་བེད་དགོས་པ་དང་ཆྱིག་སྱིལ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དབུས་དང་
ས་གནས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གྱིས་འགོ་ཁྱིད་ཚོས་ངེས་པ་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོའྱི་སེམས་གཏྱིང་གྱི་སྡུག་
བསྔལ་ཅྱི་ཞྱིག་རེད་འདུག འབོད་ས་ཅྱི་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་དག་ཚང་མར་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བསྟུན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏེ། སྱིད་
བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གུང་ཚིགས་བར་གསེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་རྱིམ་དེ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་
བགོ་གླེང་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད། འདྱི་མ་གནང་བའྱི་གོང་དུ་སྐུ་མགོན་ཞྱིག་ཕེབས་བསུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་
མ་ལྱི་ཤྱི་ཡ་ནས་ཡྱིན་པ། གཙོ་བོ་མྱི་རྱིགས་ཤྱི་ལང་གྷ་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ནས་རེས་སུ་མ་ལྱི་ཤྱི་ཡའྱི་མྱི་སེར་ཆགས་ཏེ་མ་ལེ་ཤཤྱི་ཡའྱི་སྱིད་གཞུང་
ལ་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་ལས་འགན་ལོ་ ༣༠ ཙམ་བཞེས་མོང་མཁན་ Ambassador Dado Ananda Kumar མཆོག་དང་ཁོང་གྱི་སྐུ་ཟླ་ཤྲིྱི་
ལང་ཀ་ནས་རེད། ཁོང་འདྱིར་གོས་ཚོགས་སུ་ཕེབས་ཡོད། ལོ་ ༣༠ ཙམ་ཞྱིག་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་མོང་བ་དང་། ཕྱིས་སུ་ཁོ་རང་
ནང་ཆོས་ཐོག་ལའང་མཁས་པ་ཡྱིན་པ་དང་། ཁོང་གྱིས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཕག་དེབ་འབྱི་མོང་འདུག རྡ་སར་སྔོན་མ་ ༡༩༩༠ 
ལོར་ཐེངས་གཅྱིག་བཅར་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་མཇལ་ཁ་ཞུ་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཀང་རེད་འདུག དེ་རྱིང་འདྱིར་
ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྟེ་གནས་ཁག་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འབེལ་བ་བཟོ་རྒྱུ་རེད། ནང་ཆོས་དང་མཐུན་པ་དང་བཟང་སོད་དང་མཐུན་པའྱི་ཤེས་ཡོན་སྤྲོད་
སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕག་དེབ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱིས་པ་དང། ཉམས་མོང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ། གཞུང་ཚབ་ཀྱི་ལས་འགན་བཞག་པ་ནས་བཟུང་དུས་
ཚོད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཏང་ནས་ཕེབས་བསྡད་འདུག ཉྱིན་ཤས་རེས་སུ་སྦེང་ལོར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
གྱི་མཚན་ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་མཐོ་སོབ་ཁང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་བཀའ་སོབ་གནང་རྒྱུར་ཕེབས་འདུག ཁོང་ལ་ང་ཚོས་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་
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ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་
པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤ པའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་བགོ་གླེང་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་འད་བེད་དུས་སྔོན་གླེང་ནས་བས་ཏེ་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ཚང་
མར་རྒྱབ་སོར་དང། རེས་སུ་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། གཙོ་བོ་དེ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དོན་དག་དང་། ལྷག་དོན་དུ་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
མཁེགས་འཛིན་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་དག་ལ་ངོ་རྒོལ་བེད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཕུལ་བསྡོད་མཁན་
དེ་དག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པས་དངོས་གནས་བོས་གཏོང་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་གནང། སྐུ་ལས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བསོན་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པའྱི་མཛད་པ་འཕྱིན་ལས་དང་ཁོང་རྣམ་པའྱི་མངོན་འདོད་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྱི་ཁག་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཁབ་བསགས་གནང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་དེ། མ་འོངས་པར་འདྱི་མུ་
མཐུད་ནས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་སྐབས་སྨོན་ལམ་མཆོད་འབུལ་ཉྱིན་མ་རེ་ཙམ་གནང། ཆུ་ཚོད་རེ་ཙམ་གནང་ནས་
གནད་དོན་འདྱི་ཕར་ཡལ་འགོ་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར། དེ་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་རྣམ་པས་སྐུ་ལས་བསོན་པ་དེ་དག་ལ་གྲུབ་
འབས་ཡག་པོ་ཞྱིག་སྨྱིན་པའྱི་རེ་བ་རྒྱབ་ཆོག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་ཆོས་ལྡན་ཞྱིང་ཁམས་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ད་ལྟ་
གསོན་པོ་བས་ནས་བཞུགས་སྡོད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་ཟྱིན་པ་མང་ཆེ་བ་ཡྱིན་དུས་སྨོན་ལམ་མཆོད་འབུལ་དབུས་
ནས་གཅྱིག་པུར་མ་ཡྱིན་པར། ང་རང་ཚོའྱི་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལ་དགོན་སྡེ་ཁག་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། བ་མ་རྣམ་པ་མང་
པོ་ཞྱིག་ཡོད་པར་དེ་ཚོར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་བཀའ་མངགས་གནང་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་གནས་སྐབས་ངན་སོང་གྱི་སྡུག་ངལ་ཞྱི་བ་
དང་། མཐར་གཏུགས་གང་དུ་སེ་བ་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཡག་པོ་ཞྱིག་ལེན་རྒྱུའྱི་ཆེད་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་
གཞེན་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཤག་ཤག་ཅྱིག་རེད། འདྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། དེ་བེད་
དུས་བོད་ནང་དུ་བཞུགས་པའྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ད་ལྟ་ཞལ་བཞུགས་པ་དེ་དག་ལ་ངས་ཚིག་གཅྱིག་གང་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞུས་ན། 
གཙོ་བོ་དེ་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་ནང་དུ་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་དང་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དོན་དུ་
ཐོབ་ཐང་ཅྱི་ཞྱིག་འདུག་ནའང་དང་པོ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་གོམ་པ་དང་པོར་ལེན་དགོས་པ་དང་། དེའྱི་དོན་
ལ་རོད་ཐུབ་རྒྱུ། རོད་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐུ་ལས་གང་འད་ཞྱིག་བསོན་དགོས་བྱུང་ནའང་བསོན་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེ་བ་རེད། འདྱི་ད་ལྟ་ཛ་
དག་གྱི་སྐབས་སུ་སྱི་པའྱི་དོན་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དེ་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དགོས་པ་རེད་ཟེར་དུས། ཕག་
སྦྲེལ་རྣམ་པས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རེད། ང་རང་ཚོ་ ༡༩༥༩ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཛ་དག་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་སྱི་
པའྱི་དོན་དུ་སོ་སོའ་ིབུ་དང་ཆུང་མ། ལུས་དང་ལོངས་སོད་བཅས་པ་བོས་གཏོང་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་འབུམ་ ༡༢ 
ཡོད་བསྡད་པ་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་འབེལ་དཔལ་ལྡན་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་པ་དེ་རེད། དེ་སྔ་བར་
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དུ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོའྱི་བཀའ་དྱིན་དེ་ང་རང་ཚོས་དན་ནས་སྱིག་འཛུགས་དང་ཚོགས་པ་ཚོས་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་དུས་
དན་དེ་སྲུང་བརྱི་ཞུ། ཚོགས་པ་དང་སྱིག་འཛུགས་དེ་དག་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ། ཚོགས་པ་དང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་
མཁན་རྣམ་པ་དེ་ཚོར་དན་རྟེན་གྱི་སྐུ་འད་བཞེངས་ནས། དེའྱི་ངོ་ཚབ་ཞུས་ནས་ཚོགས་པ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་དེ་དག་ལ་གཟེངས་
རྟགས་ཕུལ་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གངས་ཀ་མང་ཉུང་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་སྐུ་གཤེགས་མཁན་དེ་དག་
ལས་སྔོན་མ་སྐུ་གཤེགས་མཁན་དེ་གངས་ཀ་མང་ཉུང་ཡོད་པ་དེ་བཤད་མྱི་དགོས་པ་རེད། བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དོན་དུ་སོ་སོའ་ིལུས་སོག་
ལོངས་སོད་བུ་ཆུང་མ་དང་བཅས་པ་བོས་གཏོང་བས་པ་འདྱི་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཡྱིན་པ་ནྱི་
གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འད་བེད་དུས་གཅྱིག་མཚུངས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་དངོས་གནས་དང་
གནས་ཀྱི་སྱི་པའྱི་འགན་བཞེས་མཁན་ཚོར་ཐུགས་ཁད་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་ཞལ་བཞུགས་
སྡོད་མཁན་དང་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དོན་དུ་སྐུ་ལས་བསོན་མཁན་དང་དབུ་ཁྱིད་དེ་དག་ལ་གཞུང་འབེལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞུང་འབེལ་མ་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་དག་ལ་གུས་བརྱི་ཞུ་དགོས་པ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་དན་གྱི་འདུག སྔོན་མ་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་བརན་
འཕྱིན་ནང་ལ་བོད་པ་ཟེར་བ་དེ་ཆེས་མུན་ནག་རེད། ཆེས་ཀ་ཀོ་རེད་ཅེས་ཉྱིན་མ་རེར་ཐེངས་མ་བཞྱི་ཙམ་ཟེར་གྱི་འདུག དང་པོ་དེར་རྒྱ་ནག་གྱི་
སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ཕལ་ཆེར་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་མ་རེད་དན་བྱུང། དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཁོང་ཚོས་ལབ་ཡོང་དུས། ངས་མཚམས་མཚམས་ལ་
བསམ་བོ་གཏོང་ཡོང་དུས་འདྱིར་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་མེད་དམ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག དེར་ང་རང་གྱི་གོ་བ་ལེན་སྟངས་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཚོགས་པ་དང་སྱིག་འཛུགས། མྱི་སེར་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དོན་དུ་སྐུ་ལས་བསོན་ནས་
དེར་ནུས་པ་ཡོད་མཁན་དང་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གནོན་ཤཤུགས་སྤྲོད་ཐུབ་མཁན་དེ་དག་ལ་གཅྱིག་མ་རེད་གཉྱིས་མ་རེད། 
སོ་སོ་སེར་གྱི་ལྟོ་གོས་ཀྱི་དོན་དུ་བོད་པའྱི་ཚོགས་པ་དང་སྱིག་འཛུགས་དེ་དག་ལ་བསྐུར་བ་འད་བཏབ། འགོ་བ་མ་མན་ཆད་ལ་འད་མྱིན་འད་
མང་པོ་ཞུས་ནས་ནུས་ལྡན་ཚོགས་པ་ཁག་དེ་དག་ལ་ནུས་པ་མེད་པ་བཟོས་བཞག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སྣང་ལ། རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱིས་ཚུར་རྒྱབ་བཤྱིག་ཅྱིག་རྒྱབས་ཡོང་དུས། ཁོ་རང་ཚོར་ནུས་པ་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་རང་ཚོས་ནུས་པ་མེད་པ་བཟོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཆེས་
མུན་ནག་དང་ཆེས་ཀ་ཀོ་རེད་ཟེར་བ་འདྱི་གོ་བ་ལེན་སྟངས་ཀྱི་མྱིན་འགོ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་སྐབས་སྐབས་སུ་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་
ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཚོས་ཚང་མ་ཧ་གོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་ནས་བཀའ་མོལ་ག་ཚོད་གསུངས་པ་ཡྱིན་
ནའང་། ལ་ཕར་ཕོགས་ལ་བཀའ་མོལ་དེ་ཙམ་གསུངས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ནས་ཧ་ལམ་མྱི་ཁ་ཤས་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་གཅྱིག་གསུངས་བསྡད་པ་ལྟ་བུ་འདྱི་མྱིང་ཆས་སུ་སོང་ན་འདྱི་ཡག་པོ་མྱི་འདུག མྱིང་ཆས་མང་པོ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་མང་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། 
དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཞལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གྱི་སྣེ་ཁྱིད་མཁན་གྱི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དེ་དག་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཞྭ་མོ་འད་མྱིན་འད་
ཞྱིག་གཡོག་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོ་སྱི་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་དོན་དག་སྙྱིང་པོ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་གོང་དུ་ལག་པ་བརྐྱངས་པ་ཡྱིན་ཏེ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གཟྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་
ཞུ་རྒྱུ་དེ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཁ་སང་ངས་བཤད་པ་ལ་ཁུངས་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་ད་ལྟ་ཞུས་ན་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་རེས་སུ་དུས་ཚོད་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། འདྱི་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ན་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁ་སང་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བེད་སོད་བཏང་བ་རེད། མྱི་གསོད་ཁག་སོར་བེད་མཁན། ལོག་བཟའ་རུལ་སུངས་བེད་མཁན། སྱི་རྒྱུ་སེར་བཟས་
བེད་མཁན་ཞེས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་དེ་ག་རང་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་རྒྱུ་དེ་རེད། ཁུངས་སེལ་འདྱི་གོས་ཚོགས་རང་ལ་བེད་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་བ་འདྱི་རེས་སུ་གོ་སྐབས་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན། ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་བས་ནས་གོ་སྐབས་ཕུལ་གྱི་
ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་
མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་ད་ལྟ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་
སྐབས་འདྱི་ར་བའྱི་ ༢༠༡༤།༡༢།༢༦ ལ་དཔལ་ལྡན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གཉྱིས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ལ་
ངས་ཡར་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་རེད། ཡྱི་གེ་ཕུལ་བ་འདྱིའྱི་ནང་དོན་དེ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གྱི་གནད་དོན་དེ་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ། འདྱི་
མཆོད་འབུལ་དང་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ལེའུ་རོགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ། བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་གྱི་གནས་བབ་
གང་འད་ཞྱིག་སང་ལ་ཡོད་མེད། དེ་དག་ངོ་གདོང་ཆ་ཚང་གྱི་ཐོག་ལ་གལ་ཆེ་དོན་ཆེའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་དང་སྱིད་སོང་གཉྱིས་ཀྱི་
འགན་ཁུར་ཐོག་ནས་ཐུགས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ངས་ཡར་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་རེད། ལྷག་པར་དུ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གནད་དོན་གཅྱིག་ད་
ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ལའང་ཕོགས་ཕེབས་མང་དག་ཅྱིག་ལས་དོན་གཞན་དག་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ལ་འགྱུར་འགོ་ཡྱི་འདུག 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༦ ལ་ཡྱི་གེ་ཕུལ་བ་དེའྱི་ལན་དུ་ཕག་བྱིས་འབོར་སོང་ཞེས་ཕག་ལན་འབོར་སོང། 
ཚོགས་གཙོའྱི་མཚན་ཐོག་ལ་ཕག་བྱིས་ཕུལ་བ་དེ་རྒྱུན་ལས་ལ་སྙན་སོན་གནང་ནས་ཁེད་རང་གྱིས་སྐབས་དེ་དུས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཤད་
དགོས་པ་རེད་ཅེས་འབོར་བ་རེད། དེ་འད་བཤད་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ངས་ཡར་ཕག་བྱིས་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཛ་དག་
ཅྱིག་མཐོང་བར་བརྟེན་ཐག་རྱིང་ལ་སྡོད་མཁན་གྱིས་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕག་བྱིས་ཕུལ་བ་རེད། ཕུལ་བ་
འདྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་སྒུག་བསྡད་པ་རེད། ཕག་ལན་ཡོང་རྒྱུ་བལ་ནས་དེ་རྱིང་འདྱིར་ལངས་ནས་བཤད་དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཆགས་པ་རེད། 
གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། གསུངས་པ་དེ་དག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་རེད། སྱི་འཐུས་ཀྱི་སྐབས་བབ་ཀྱི་འགན་ཁུར་བ་
རྣམ་པ་ཚོས་སྔོན་གླེང་དང་གོས་ཆོད་ཁག་ཅྱིག་བསྣམས་པ་དེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དེ་རྱིང་ངས་འདྱིར་སྔོན་གླེང་གཞྱིར་བཞག་ནས་ལས་དོན་
བེད་སོ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལུང་དངས་ནས་མཇུག་འདེད་གནང་རྒྱུར་གནད་དོན་ཁག་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་འདུག སྔོན་གླེང་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེ་དག་
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མཇུག་འདེད་གནང་རོགས་གནང་། སྔོན་གླེང་ནང་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ང་ཚོས་གཞྱི་བཅོལ་བའྱི་སྔོན་གླེང་ནང་དུ་བཞག་པ་ཡྱིན་སྟབས་
གཞུང་འབེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ཡྱིག་ཆ་ཁུངས་ལྡན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སྔོན་གླེང་གྱི་གཞྱི་བཅོལ་བའྱི་དོན་ཚན་བཞྱི་དེ་འཛིན་
སོང་བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ར་འཕོས་པའྱི་རོབ་ཐབས་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་འདུག དོན་ཚན་བཞྱིའྱི་ནང་
ནས་དང་པོ་དེ། སྔོན་གླེང་གྱི་ཤོག་གངས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སྔར་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་ཀྲུང་གུ་བོད་ལོངས་དྲྭ་བ་ཟེར་བའྱི་ནང་དུ་
བ་སྤྲུལ་ཡང་སྱིད་ངོས་འཛིན་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གྱིས་གློག་བརན་བཟོས་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་མཛད་སོ་ཚུགས་པ་རེད་ཟེར་བའྱི་
ཡྱིག་ཆ་དེ་དག་ང་ཚོས་ལུང་དངས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དངོས་ཡོད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སོང་གྱིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ་གང་ཐུབ་ཐུབ་
ཀྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་རོབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེ་ཤོག་ལྷེ་གསུམ་པའྱི་དགོངས་དོན་གྱི་སྔོན་གླེང་ནང་དུ་གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་བརྫུན་བཟོ་བས་
པའྱི་བརན་འཕྱིན་སྟོན་ཞེས་ཁབ་སེལ་བས་ཡོད་ཅེས་རྒྱ་མྱིས་དེ་འད་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་སྟབས། དེ་དག་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྔོན་
གླེང་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེ་དག་གལ་ཆེན་པོར་བརྱིས་ནས་འཛིན་སོང་གྱི་ཕག་བསྟར་དོན་འཁོལ་ཡོང་བ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུར་གསོལ་འདེབས་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ཤོག་ལྷེ་གསུམ་པའྱི་སྔོན་གླེང་ནང་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་དགོས་པའྱི་བཙན་བཀའ་བཏང་ནས་བཙུན་མ་གངས་ 
༢༦ ཙམ་ཕྱིར་འབུད་བཏང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་དག་གྱི་གནད་དོན་ཡང་ང་ཚོས་འདྱིར་ལུང་དངས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བརྡ་འཁོལ་བ་དང་
ཁུངས་འཁོལ་བའྱི་ངེས་པར་དུ་འཛིན་སོང་ནས་ཕག་ལས་མཇུག་འདེད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག 
 བཞྱི་པ་དེ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ད་ལྟ་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་ཡོད་པ་གངས་ ༢༡༡༠ དེ་བཞྱིན་སྙན་ཐོ་སྣ་ཚོགས་ནང་དུ་
ཡོད་པ་དེ་དག་གངས་ཐོ་ཙམ་གྱི་སྔོན་གླེང་ནང་དུ་ལུང་དངས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མཇུག་འདེད་ངེས་པར་དུ་གནང་ཐབས་ཡོང་བ་གནང་དགོས་
ཀྱི་འདུག་ཅེས་དོན་ཚན་བཞྱི་པོ་དེ་དག་དང་པོ་དེར་འཛམ་གླྱིང་ཡོངས་ཁབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་མེད་ནའང་གང་ལྟར་ང་རང་ཚོར་སྙོབས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་
བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་། དེ་འདྱི་བཞྱིན་གྱི་དོན་ཚན་བཞྱི་པོ་དེ་ངེས་པར་དུ་གནང་ཐབས་ཡོང་བ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་དང་པོ་
འདྱིར་དོན་ཚན་བཞྱི་འདྱི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དོན་ཚན་གཅྱིག་འདྱིར་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་དང་བྷང་ལ་རྡེ་ཤྱི་སོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་
ཡར་ཀླུང་གཙང་པོར་བསྒྱུར་རྒྱུ་བས་ཏེ། དེའྱི་ཐད་ལ་འབྱུང་འགྱུར་ ༢༠༡༥ ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པ་ ༥ པའྱི་ནང་དུ་ངས་གོ་ཐོས་ལ་བེང་ཀོག་ལ་
རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་ལ་ཉེ་བ་རེད། འདས་པའྱི་སོ་སོའ་ིཉམས་མོང་ལ་ཨོ་བྷ་མ་དང་ཤྱི་ཅྱིང་ཕྱིང་རྒྱ་གར་ལ་མ་སེབས་གོང་
དུ། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་མཁས་དབང་ཚོས་མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་གྱི་བེང་ཀོག་ལ་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་
གཉྱིས་ལ་གནོན་ཤུགས་ག་རེ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་འདོད་པ་ག་རེ་སྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་མཁན་ཚོས་སྔ་ས་ནས་
ག་སྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་འཛིན་སོང་གྱིས་བེང་ཀོག་ལ་ཉེ་བའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ལ་ག་སྱིག་ཨང་གསར་ཡོད་ཤག་རེད་
ལ། གལ་སྱིད་ག་སྱིག་ཨང་གསར་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་དག་གང་མགོགས་མགོགས་ཀྱིས་ག་སྱིག་གནང་ནས་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་སྔ་ཕྱི་ཡང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་གནང་ཐབས་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། 
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 དེ་ནས་ད་ལྟའྱི་གནད་དོན་དེ་དག་ཛ་དག་ནང་ནས་ཛ་དག་དང་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་དགོངས་པར་མངའ་གསལ་གྱིས་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་
གྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བོན་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་རྒྱུར་ཉེ་བ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་འཛིན་སོང་
ནས་སྔ་རྒྱུན་དར་རྒྱུན་གྱི་རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་རྱིགས་རྒྱ་ནག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་པའྱི་སྐབས་སུ་འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་
ལུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའང་གོ་སྐབས་མ་བརླག་ནས་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འདྱི་གཅྱིག་ནན་ཏན་བས་ཏེ་ཞུ་
འདོད་བྱུང། འདས་པའྱི་ལུང་མང་པོ་ཞྱིག་དངས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་མང་བ་
ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། དེ་ནས་གནད་དོན་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་རེད། དེ་བཞྱིན་འཛམ་བུ་གླྱིང་གྱི་ནང་དུ་རྒྱབ་སོར་མང་པོ་ཞྱིག་
འཚལ་བ་ཡྱིན། གོས་ཆོད་མང་པོ་ཞྱིག་འཇོག་གནང་སོང། འཇོག་པ་དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་གནང་
བ་ལས་གནང་རྒྱུ་མང་བ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་སྟབས། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཁག་ནང་དུ་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དེ་དག་མཇུག་འདེད་ཡོད་པ་
གནང་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོ་སོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བསམ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ལ། གོས་ཆོད་བཞག་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དེ་དག་མཇུག་སོང་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་རེད། ང་ཚོས་གོས་ཆོད་དེ་གངས་ཀ་གསོག་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ངེས་པར་དུ་
ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། དེ་བཞྱིན་འདས་པའྱི་གོས་ཚོགས་སུའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་སར་ཡང་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚོས་
ལོ་གཅྱིག་གྱི་སྔོན་ལ། ང་ཚོའྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་གཙོས་པའྱི་སྱི་འཐུས་མང་པོ་གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་བཅར་བ་རེད། བཅར་བའྱི་
སྐབས་སུ་གཞུང་ཚབས་ཁག་ཚོས་ཟླ་བ་དྲུག་དྲུག་གྱི་ནང་དུ་རྣམ་པ་ཚོས་ང་ཚོར་ངེས་པར་དུ་གནས་ཚུལ་དེ་དག་བསལ་རོགས་གནང་ཅེས་
གསུངས་གནང་བ་རེད། འདྱི་བར་ལམ་ནས་ ༢༠༡༤ ལོར་ཕལ་ཆེར་ལས་རྱིམ་དེ་མ་བྱུང་བའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། སྐབས་རེ་ང་ཚོས་ལས་དོན་
ཁ་ཤས་ལ་གོས་ཚོགས་དང་འཛིན་སོང་གྱི་བར་ལ་འགན་བསྡུར་གྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་ནས་ལས་ཀའང་སྐབས་རེ་ང་ཚོས་ཏག་ཏག་ཞྱིག་
ལ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་ས་མཚམས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཞྱིག་ཟྱིན་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག གང་ལྟར་ལྡྱི་ལྱིར་གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་མུ་མཐུད་
ནས་ཚུར་གསུངས་པ་དེ་ང་ཚོས་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། བས་ཙང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལའང་དགོངས་པ་ངེས་པར་དུ་བཞེས་དགོས་པ་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་དང། ར་བའྱི་དེ་རྱིང་འདྱིར་ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་ནང་དུ་སྔོན་མ་ཡང་བཞག་པ་རེད། ད་ལོའང་འཇོག་གནང་བ་རེད། འཛམ་བུ་གླྱིང་གྱི་མཉམ་
འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་རྟོག་ཞྱིབ་ངེས་པར་དུ་སྐུ་ཚབ་གཏོང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཕལ་ཆེར་གོས་
ཆོད་ད་ལྟ་བར་དུ་མུ་མཐུད་ནས་བཞག་གནང་བ་རེད། བཞག་པ་དེ་དག་ལའང་ཤུགས་གནོན་བསོན་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་
གོས་ཆོད་བཞག དེར་བརྡར་ཤཤ་གནང་ནས་ལེའུ་རོགས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། གང་ལྟར་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཞྱིག་གནང་ཐབས་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
 དེ་ནས་དོན་ཚན་གཙོ་བོ་དེ་གཞྱིར་ཡོད་པའྱི་སྐུ་ལུས་བོད་ཀྱི་ར་དོན་དོན་དུ་ཕུལ་མཁན་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད། དེ་བཞྱིན་ང་
རང་ཚོའྱི་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གང་མགོགས་མགོགས་ཡོང་རྒྱུར་ནུས་པ་སྤུངས་རྒྱུའྱི་རྣམ་པ་དེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་ང་ཚོའྱི་རོད་རོག་
དང་ཁ་གཏད། བརྡུང་རྡེག་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ར་དོན་ཆེད་དུ་མུ་མཐུད་ནས་མྱི་ལོ་ ༥༧ ཙམ་ཞྱིག་སུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ཉེ་བའྱི་
ཆར་ཚར་བ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ནུས་པ་དེ་ནུས་པ་གཅྱིག་ལ་མ་གཏོགས་སོ་སོར་མཚོན་ན་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་ཁྱིད་
ཚོར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མའོ་ཡྱིས་འགོ་ཁྱིད་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བྱུས་དེ་ད་ལྟའྱི་སྱིད་གཞུང་ཚོར་དེ་ལྟ་བུའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལའང་ངོས་
འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། བས་ཙང་རྒྱ་ནག་གྱི་ནུས་པ་དེ་དཔལ་འབོར་གྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་རེད། དམག་འཐབ་ཀྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་རེད། ཞབས་བཀག་ཡོད་
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མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་ལ་མ་གཏོགས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། ང་རང་ཚོའྱི་ནུས་པ་དེ་གཞྱིས་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་
སྐུ་ལུས་མེར་ཕུལ་བཞྱིན་པ་དང་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་ཡོད་པ། བཙོན་ཁང་ནང་དུ་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་བཞུགས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་བོད་
མྱི་ཚོའྱི་སྙྱིང་སྟོབས་ཞུམ་པ་མེད་པར་མྱི་ལོ་ ༥༦།༥༧ མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་མཐུད་རྒྱུན་གནས་སུ་གནས་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ངོས་
འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ནུས་པ་གཉྱིས་པ་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱིར་ས་ཐག་ཐག་ཚུགས་ནས་འཛམ་བུ་གླྱིང་ནང་དུ་སྙོབས་པ་བེད་རྒྱུའྱི་ཁོང་
རྣམ་པ་ཚོའྱི་སེམས་ཤུགས་ཀྱི་ནུས་པ་ང་ཚོར་མཉམ་མཐུན་ཡོད་པ་དེ་ད་ལྟའྱི་ནུས་པ་གཉྱིས་པ་དེ་རེད། ནུས་པ་གསུམ་པ་དེ་འཛམ་བུ་གླྱིང་གྱི་
བོད་པའྱི་གནད་དོན་ལ་དང་བདེན་ལ་རྒྱབ་སོར་བས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ། རྒྱ་ནག་སྱི་གཞུང་ལ་བརྒྱུད་
སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ནུས་པ་གསུམ་པ་དེར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ནུས་པ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལ་ནུས་པ་ཆེ་ཤོས་དེ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བ་ན་མེད་པའྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཁོང་ཉྱིད་ཀྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་ནུས་པ་དེས་ནུས་སྟོབས་ཆེན་པོ་བཞྱི་
འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔོན་རྱིགས་ཁག་ཅྱིག་དང། རྒྱ་ནག་གྱི་དཔལ་འབོར་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་དང་། དམག་གྱི་ནུས་པ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་དེར་
ནུས་པ་བཞྱིའྱི་ཁ་གཏད་མ་གཅོག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ངས་ནམ་ཡང་བསམ་གྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་འགོར་རྒྱུ་འདྱི་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། བས་ཙང་ནུས་པ་བཞྱི་པོ་དེ་དག་ནུས་པ་མཉམ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་འགན་ཁུར་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་མཉམ་དུ་ནུས་པ་
སྤུངས་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ངས་དེ་དག་གསོལ་འདེབས་ཞུས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གདུང་སེམས་
མཉམ་སེད་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་བསྣམས་ཡོང་བ་དེར་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང། གཞྱིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་ལ་
གུས་བརྱིའྱི་མ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་དང། འཚོ་བཞྱིན་པའྱི་གཞྱིས་ལུས་མྱི་མང་ཚོར་རང་གྱི་བོ་སེམས་གཅྱིག་ཏུ་སྱིལ་བའྱི་སྨོན་འདུན་གྱི་ཐོག་
ནས་ངས་༸རྒྱལ་བ་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ིསྐུ་ཚེ་བ་ན་མེད་པའྱི་གོང་ན་མེད་པའྱི་མཛད་འཕྱིན་གོང་ནས་གོང་དུ་སེལ་རྒྱུའྱི་སྨོན་འདུན་གྱི་ཐོག་ནས་
ངས་མཚམས་འཇོག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བགོ་གླེང་ནང་མཉམ་བཞུགས་གནང་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤ པར་རྒྱབ་སོར་དང། འདྱི་
བསྣམས་ཕེབས་པ་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐོག་མར་དེ་རྱིང་འདྱིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱིའྱི་
སྙྱིང་བསྡུས་ལ་འདས་པའྱི་ཚེ་སོག་ཕྱིན་པ། ང་ཚོ་བོད་མྱི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་གངས་ ༡༡༧ སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་ཕུལ་བ་ད་ལྟ་བར་དུ་ ༡༣༦ 
ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་དེར་གཙོ་བོ་འཇྱིག་རྟེན་འཕགས་པ་མགོན་པོས་མཛད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་རེད། སྨོན་ལམ་ཡོད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་རེད། བསྟན་དང་བསྟན་
འཛིན་ཆབ་སྱིད་རང་རྱིགས་སད། གཅེས་པའྱི་ལུས་སོག་ལོངས་སོད་ཡོངས་བཏང་སྟེ། དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕག་སྒྲུབ་པའྱི་སེ་འགོ་རྣམས། འགོ་འཛིན་
མགོན་དེས་ཐུགས་རེས་སོང་བར་མཛོད་ཅེས་གསུངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་དགོངས་པ་རོགས་པ་རྣམས་སར་ཡང་བོད་གངས་ལོངས་སུ་གངས་ཅན་པ་
ཞྱིག་ཇྱི་བཞྱིན་སར་ཡང་འཁྲུངས་ནས་བོད་བསྟན་སྱིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་སར་ཡང་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་དང། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྨོན་འདུན་གཉྱིས་ཡོད་
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པའྱི་ནང་ནས་དང་པོ་དེར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་བོད་ལ་ཕེབས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། བོད་ནང་དུ་རང་
དབང་ཡོང་རྒྱུའྱི་སྨོན་འདུན་གཉྱིས་སྒྲུབ་རྒྱུའྱི་སྨོན་ལམ་དང། མྱུར་དུ་བོད་ནང་དུ་སྐལ་པ་བཟང་པོ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱི་མཉམ་དུ་བོ་བ་
མོང་ཐུབ་རྒྱུར་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེར་གོས་ཆོད་བཞྱི་པའྱི་ཐོག་ལ་ད་ཕན་ཕྱི་རྒྱལ་སྱིད་གཞུང་ཁག་ནས་བོད་ནང་གྱི་ཛ་
དག་གནས་སྟངས་ལ་བོ་འཚབ་དང་། བོད་མྱིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ་དང། གོས་ཚོགས་ནང་གོས་ཆོད་བཞག་པ་
ཟེར་བ་དེར་ད་ལྟ་ང་ཚོ་འདྱིར་འདས་པའྱི་ Canada གོང་ཁེར་ Ottawa ལ་དེ་འད་བས་ཏེ་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་རེད། སྐབས་དེར་གོས་ཚོགས་
ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ཚང་མ་ནས་འཐུས་མྱི་ ༦ མར་ཕེབས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་དང་། གདུང་སེམས་
མཉམ་སེད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པ་དེ་གཅྱིག་རེད། གཉྱིས་ནས་དེའྱི་ནང་དུ་ཕེབས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་དོན་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་
དང་། དེ་དག་ཚང་མ་གནང་བ་དེར་སྱིར་ Canada གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་གཙོས་དེ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་
ཚང་མའྱི་འཐུས་མྱིས་འདྱིར་ཆ་ཤས་གནང་བ་དེར། ངས་དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུག་ས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་དང་སྦྲགས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ New York ཀྱི་སྐོར་དེར་ཕན་བུ་ཞྱིག་མ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་རྱིམ་པར་ཕེབས་སོང། དེར་སར་མ་གནང་རོགས་ཅེས་ཡྱིན་ནའང་སར་ཟྱིན་པའྱི་ཞོར་ལ་ངས་མཇུག་
བསྡོམས་དེར་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་རྒྱས་
བཞྱིན་རྒྱས་པ་ཞྱིག་དངོས་སུ་མར་བཅར་བའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་མར་གནང་གྲུབ་སོང། དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་དངོས་
སུ་བཅར་མ་ཐུབ་པ་རེད་དེ། ང་རང་གྱི་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་སྐུ་ངོ་བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་མར་བཅར་ནས་དེའྱི་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནྱིའུ་
ཡོག་དང་ནེའུ་ཇར་སྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང། ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་དང། ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་དང། ས་
གནས་མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞྱི་སང་དྲུག ས་གནས་བོད་རང་བཙན་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་དང། ཨ་བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པ་ཞེས་ཁོང་ཚོ་ཐུན་
མོང་དྲུག་ནས་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཚོགས་འདུ་དང་པོ་དེ་ལོ་འདྱིའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་ལ་ཚོགས་གནང་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་གོས་ཆོད་
གསུམ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་བྱུང་འདུག ཚང་མས་དེར་མཚན་རྟགས་བཀོད་ནས་དེའྱི་འད་བཤུས་དེ་གོས་ཚོགས་སུ་ཕུལ་ཡོད། གོས་ཆོད་དང་
པོ་དེར་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་ཚོགས་བས་པ་དེ་དུས་རྟག་ཏུ་ཕལ་ཆེར་ས་གནས་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་འདྱི་འགོ་ཁྱིད་
གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ཚོགས་འདུ་དེའང་ས་གནས་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་རྒྱུན་ལས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལ་ཚོགས་འདུ་འདྱི་
གོ་སྱིག་གནང་ནས་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་ལ་གོས་ཆོད་གསུམ་གཏན་འབེབས་གནང་འདུག གོས་ཆོད་དང་པོ་དེར་གཞུང་འབེལ་གྱི་རྣམ་པའྱི་
ཐོག་ནས་མཛད་སོ་དེ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུར་གཏན་འབེབས་བྱུང་འདུག འདྱིར་བལྟས་ནས་ནྱིའུ་ཡོག་དང་ནྱིའུ་ཇར་སྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་
པར་ལས་འགན་དེ་ཆ་ཚང་ཕུལ་བ་དེ་འདྱིར་སྱི་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱུང་འདུག གོས་ཆོད་གཉྱིས་པ་དེར་གཞུང་འབེལ་གྱི་མཛད་སོ་ཞྱིག་ཡྱིན་
སྟབས། དེར་གཞུང་འབེལ་གྱི་སྐུ་མགོན་ཞྱིག་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས་པའྱི་གཏན་འབེབས་ཞྱིག་བྱུང་འདུག གོས་ཆོད་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ་སྐད་
འབོད་དང་འབོད་ས་དེ་དག་ཆ་ཚང་ཁོ་རང་ཚོ་ཚོགས་པ་དྲུག་གྱིས་གཏན་འབེབས་ཞྱིག་བྱུང་ནས་གོས་ཆོད་གཉྱིས་པའྱི་གསུམ་པ་དེར། དེར་
གསུང་བཤད་གནང་མཁན་དང་ལམ་སྱིག་རྒྱུ་དེ་དག་ཚང་མ་གཏན་འབེབས་བྱུང་འདུག གོས་ཆོད་གསུམ་པའྱི་ནང་དུ་མཛད་སོ་དེ་གོ་སྱིག་
བསངས་མཁན་གཙོ་བོ་ནྱིའུ་ཡོག་དང་ནྱིའུ་ཇར་སྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་པ་ ༦ གྱིས་མཉམ་རུབ་ལ་ལས་
འགུལ་སེལ་རྒྱུ་བས། དེའྱི་ནང་དུ་འགོ་སོང་ཕྱིན་པ་དེ་དག་ཆ་ཚང་ཕན་ཚུན་བགོས་རྒྱུ་བས་ཏེ་གནད་དོན་དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དོན་ཚན་
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གསུམ་པ་དེའྱི་ནང་དུ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་རང་གྱིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོགས་པ་ ༦ གྱིས་གཏན་འབེབས་
གནང་བ་དེར་ཤར་བསོད་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་འཁོད་གནང་འདུག དེ་ནས་དེའྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིག་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་ལ་བོད་རང་བཙན་
སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་དྲྭ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གཅྱིག་འབོར་གནང་སོང། དེ་ནས་ཨ་བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་
གྱིས་ད་ཡྱིག་ཅྱིག་གནས་སྟངས་དེའྱི་སྐོར་ལ་འབོར་སོང། དེ་འད་བེད་དུས་ད་ལྟ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་དེའྱི་གསུང་བཤད་གནང་
མཁན་ལ་རག་ལུས་ནས་མཐའ་དོན་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའ་ིཚེས་ ༢༢ ལ་བོད་རང་བཙན་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་དང། ཨ་བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པ་
གཉྱིས་མར་འཐེན་ཁེར་བས་ཏེ། མཐའ་དོན་དེར་ནྱིའུ་ཡོག་ནྱིའུ་ཇར་སྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང། ས་གནས་གཞོན་ནུ་ཚོགས་པ་
དང། ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་དང། ས་གནས་མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞྱི་སང་དྲུག་བཞྱིའྱི་ལས་འགན་བཞེས་རྒྱུའྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ་
ཆྱིག་སྱིལ་བཏོན་རྒྱུའྱི་རྣམ་པའྱི་ཆེད་དུ་ཚོགས་པ་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་དར་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚོགས་པ་སོ་སོའ་ིམྱིང་བང་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་དག་
འཁེར་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་དེས་ཐག་གཅོད་ཞུས་བཞག་པའྱི་འོག་ལ་ཕེད་དར་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྐད་འབོད་ཡྱིན་ནའང་
རེད། ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་བསྒྱུར་དང་རྡོག་ར་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་རྣམ་པ་བཏོན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལས་འགུལ་དེ་སེལ་ཏེ། ཁོ་རང་ཚོས་མཐའ་མའྱི་ཐག་
གཅོད་བྱུང་བའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༠ ལ་ང་ཚོས་སྲུང་བརྱི་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་འད་བའྱི་འཕད་དར་དེ་འད་ཡོང་ནས། ཕན་བུའྱི་
བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བསྡད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཆགས་བསྡད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་སྟབས་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་འགན་འཛིན་ཚང་
མས་འདས་པ་འདྱི་འདས་པ་རེད། ང་རང་ཚོར་ཉམ་མོང་ཞྱིག་རགས་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་གང་འད་བེད་དགོས་མྱིན་མཉམ་དུ་བཞུགས་
ནས་གོ་བསྡུར་གནང་སྟེ། དེར་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་ཁོ་རང་ཚོ་ཚང་མས་འདོད་པ་བེད་ཀྱི་འདུག  བས་ཙང་ང་ཚོའྱི་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་
གཙོས་པའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཁོ་རང་ཚོས་འབེལ་བ་གནང་ནས་མཉམ་དུ་ལྷན་འཛོམས་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཐག་གཅོད་དེ་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་
ཅེས་འདྱི་ངས་མཇུག་བསྡོམས་དེར་སྐལ་པ་བཟང་པོ་ཞྱིག་ལ་གནས་ཚུལ་བཟང་པོ་ཞྱིག་ལ་དངོས་གནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁོ་
རང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། འདྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཚང་མ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་རང་བཙན་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་
འབད་བརོན་གནང་ནས་ཧ་རུབ་སྦ་རུབ་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། བས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་དྲྭ་ལམ་ཁག་ལ་འད་མྱིན་འད་ཞྱིག་བཤད་བསྡད་པ་
དེར་སེམས་ཤུགས་མ་ཆགས་པར་མུ་མཐུད་ནས་བོད་དོན་ཆེད་དུ་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་བསྡད་པ་རེད། མུ་མཐུད་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་རོགས་
གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ལྷག་པར་དུ་གསུམ་པ་དེར་ད་ལྟ་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཕག་སྦྲེལ་གཅྱིག་གྱིས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དེ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན་པ་དང། གཞུང་འབེལ་གྱི་མཛད་སོ་གང་འད་བེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་དོན་ཚན་ཅྱི་ཞྱིག་གྱི་
ནང་དུ་འཁོད་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་དངས་གནང་སོང། འདྱི་ཏན་ཏན་ང་ཚོའྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདས་པའྱི་ལོ་ ༣༠།༤༠ 
ནང་དུ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཡོ་རོབ་ཀྱི་ནང་དུ་བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚང་མས་ཐུགས་ཁུར་
བཞེས་ཏེ་སོ་སོའ་ིགཞུང་དང་སྱིག་འཛུགས་དེར་འགན་བངས་ནས་མ་ལག་ཚང་མས་ལས་འགུལ་བས་ཏེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ནུབ་ཕོགས་ནང་དུ་བོད་
པའྱི་གནས་དེ་ཆགས་བསྡད་པ་དེ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་རེད། ཡྱིན་
ནའང་བཀའ་ཤག་ནས་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་དེ་མར་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་དང་རང་དབང་ལག་དེབ་དཔ་ཁལ་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དཔལ་
འབོར་བསྡུ་འགོད་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་དག་
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ཚང་མར་བཀོད་ཁབ་ཕེབས་པའྱི་ཐོག་ལ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ། རྱིན་མེད་དང་གླ་མེད་ཐོག་ལ་
ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ཏེ་ད་ལྟ་བར་དུ་དེ་འད་བས་ཏེ་གནས་བསྡད་ཡོད། བོད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་གར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་
གཞུང་ཚང་མ་ལ་མྱི་ཉམས་བརྒྱུད་འཛིན་དང་བདག་གཉེར་བས་ཏེ་གནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། བས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་གཏན་འབེབས་ཡག་པོ་
ཞྱིག་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་རོག་ད་དེ་ཆེ་བ་ལྷག་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཡོང་རྒྱུ་མ་རེད། བས་ཙང་དེ་རྱིང་སར་ཡང་འབོད་སྐུལ་ཞུས་
པ་དེ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ག་རེ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག  འབོད་
སྐུལ་མཐའ་མ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་འདྱིར་དུས་ཚོད་གནང་བ་དེར་ངས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གོང་དུ་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ཞྱིབ་ཕ་ཞྱིག་མར་སར་ཡང་སྙན་སེང་གནང་སོང། འདྱི་
ཉན་སྡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་སང་ངས་མར་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གང་གོ་བ་དང་གང་མཐོང་བ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་དེ་ཏག་
ཏག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་འདུག དེ་དུས་ངས་མཐའ་མའྱི་བསྡོམས་འདྱིར་ང་གནམ་ཐང་ལ་ཡོང་ཁར་བོད་རང་དབང་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས། ང་
ཚོ་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་གོ་བསྡུར་ཞྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་མྱུར་འཕྱིན་ཞྱིག་འབོར་སོང་ཞེས་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོས་དེ་འད་གསུངས་སོང། འདྱི་དངོས་གནས་དང་གནས་གཏམ་བཟང་རང་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
རེད། དེ་བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ནས་མ་འོངས་པར་རོག་གླེང་དེ་རྱིགས་དེ་དངོས་གནས་དང་གནས་དགོས་གལ་མེད་པ་ཞྱིག ་
རེད་འདུག ང་ཚོར་ནུས་པ་དང། ཆ་རྐྱེན་དང། དངོས་གནས་དུས་ཚོད་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་མ་གཏོགས་མེད་པ་འདྱི་ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་རང་ལ་འཁོན་
འཛིན་ལྟ་བུ་བས་ཏེ་བསྡད་ནས། ཕར་ཕོགས་ཀྱི་ཁ་གཏད་ཆེ་བ་འདྱི་གཞག་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ནོར་གྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད་འདུག 
ད་ལྟ་ང་རང་ཡར་ལངས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་དུས་ཚོད་མང་པོ་འགོར་དགོས་པ་དེ་འད་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་གྱིས་ཁ་སང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་མྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་གསལ་ལ་མ་གསལ་ལ་ཞྱིག་
གསུངས་སོང་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང། བས་ཙང་ང་རང་ཡང་ངོ་ཚ་པོ་འད་བྱུང། ཕལ་ཆེར་ང་རང་དེ་ཙམ་གྱི་སྐད་ཆ་ཤོད་མྱི་ཤཤེས་མཁན་དེ་འད་
རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་གཅྱིག་བཤད་པ་དེ་ཏག་ཏག་གོ་ཆོད་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ས་མ་རེད་བསམ་པ་བྱུང་། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་བཀའ་གནང་བར་བལྟས་ན་གསལ་པོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བྱུང་བསྡད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག དོན་སྙྱིང་དེ་ཁ་སང་ངས་བཤད་པ་དེའྱི་སང་
ལ་གསལ་བཤད་ཡྱིན། སྐབས་དེར་ང་རང་ཕར་ནས་གསོས་པ་གསོས་རྐྱང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན་སྟབས་ཁ་སང་འདྱི་ངས་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་
ཚུལ་དུ་ཞུས་པ་རེད། དེ་རྱིང་འདྱི་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར་སྐབས་དེའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དབུ་མ་དང་རང་
བཙན་ལ་བཟོ་བལྟ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སྤྲད་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་ཕལ་ཆེར་ཡྱིན་ས་ཨ་ཡྱིན་བསམ་བསམ་ཞྱིག གང་ལགས་ཞུས་ན་གོ་སྱིག་བེད་མཁན་
ཚོགས་པ་དྲུག་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཚོགས་པ་བཞྱིས་མུ་མཐུད་ནས་བས་པའྱི་ནང་དུ་གཞོན་ནུ་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་རེད།  ཆུ་བཞྱི་སང་དྲུག་གྱི་
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ཚོགས་པ་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོ་གཉྱིས་ཀྱི་ནམ་རྒྱུན་གྱི་ལངས་ཕོགས་ལྟ་བུ་འདྱི་རང་བཙན་ཡྱིན་ས་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་གོ་སྱིག་བེད་
སྟངས་ལྟ་བུ་དེ་ཁོང་རང་ཚོས་གཞུང་འབེལ་ཡྱིན་ཟེར་བ་འདྱི་གཞུང་གྱི་ལངས་ཕོགས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕེད་དར་དང་འབོད་ཚིག་ལ་
སོགས་པ་ག་སྱིག་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མྱིན་ནམ། འདྱིའྱི་ཆ་ནས་གཞུང་གྱི་སྐུ་མགོན་གཅྱིག་གདན་འདེན་
ཞུ་རྒྱུ་དང་། གཞུང་གྱི་སྐུ་མགོན་ཕྱིན་པ་ཙམ་གྱི་མཛད་སོ་དེ་གཞུང་འབེལ་ཆགས་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད་དེ་ཙམ་གྱི་ཐག་ཆོད་པོའ་ིངང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཕ་གྱིའྱི་ནང་དུ་དབུ་མ་དང་རང་བཙན་གྱི་སྐད་ཆ་མྱིན་པ་དེ་གསལ་པོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། གནས་ཚུལ་ཡོང་
སྟངས་ལྟ་བུ་དེ་གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འགེལ་བཤད་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ངས་བསར་དུ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་དང་།  
དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་མོས་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་རྐྱེན་ཁ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལངས་ནས་ཆགས་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ནས་ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཕྱིར་འཐེན་
བས་པ་ཡྱིན་སྟབས། ཚོགས་པ་བཞྱིའྱི་ངོས་ནས་འགོ་ལམ་དང་སྐད་འབོད་སོགས་བེད་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་
བོད་རང་དབང་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་ནས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱི་ཐོག་
ནས་དང་། དེའང་དུས་ཚོད་གཏུགས་ཡོང་དུས་སྔ་སང་སང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཚོ་ཞུས་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ག་སྱིག་བེད་
རྒྱུའྱི་ནང་དུ་ཁོང་ཚོའྱི་དེའྱི་ནང་དུ་འབོད་ཚིག་དང་སར་པང་། ཕེད་དར་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཁོ་རང་ཚོ་རང་གྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པ་དེ་
ག་རང་གྱི་ནང་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་འདྱི་འདུག འབོད་ཚིག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་དོན་ཚན་ ༡༡ ཞྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་
ནས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་ནང་དུ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དགོས་ཡོད། བོད་ནང་དུ་གསར་འགོད་ཀྱི་རང་དབང་དགོས་ཡོད། བོད་ནང་དུ་སྨྲ་བརོད་ཀྱི་
རང་དབང་དགོས་ཡོད། བོད་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་དགོས་ཡོད་ཟེར་བ་དང། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད། བོད་སྐོར་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིན་དང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་སོགས་འདུག དེའྱི་སྐབས་སུ་
དོན་ཚན་ ༡༡ བས་པའྱི་ཕེད་དར་དེ་ག་རང་མ་གཏོགས་ཁེར་མྱི་ཆོག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཞག་འདུག དེའྱི་སྐབས་དེར་ད་ལྟ་ཚོགས་པ་གཞན་གཉྱིས་
དང། དེ་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་རང་བཙན་ལས་འགུལ་རེད། Tibetan National Congress ཟེར་བའྱི་མྱི་འགོ་ཁ་ཤས་འདུག་ཟེར་གྱི་
འདུག དེ་འད་ཕེབས་ཡོང་དུས་ཕེད་དར་ཆེན་པོ་དང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འབོད་ཚིག་གཅྱིག་པ་མ་ཡྱིན་པ་དེ་འད་བྱིས་ནས་ཕེབས་ཡོད་ས་རེད། དེའྱི་
སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་འད་བྱུང་ནས་ཕེད་དར་དེ་འདྱིར་འཁེར་མ་ཡོང་རོགས་གནང་། གལ་ཏེ་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕེད་དར་འདྱི་མར་ཕབ་
རོགས། འབོད་ཚིག་དེ་དག་ཡྱིན་ནའང་ག་སྱིག་བེད་མཁན་གྱིས་གང་བས་པ་དེ་གཞྱི་བཟུང་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་བ་དེ་འདའྱི་བཀའ་མོལ་
ཞྱིག་བྱུང་འདུག སྱིར་བཏང་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ག་སྱིག་བེད་མཁན་ལ་འགན་ཁུར་ཡོད་སྟབས། ཁོ་གཞྱིར་བཟུང་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
གསལ་པོ་རེད། དེ་འདའྱི་ཆ་ནས་གཏམ་བརོད་ཀྱི་རང་དབང་འཕོག་པ་དང། མཉམ་ཞུགས་བེད་མྱི་ཆོག་པ་ལྟ་བུའྱི་གོ་བ་བསོན་སྟངས་འདྱི་ཕན་
བུའྱི་མྱི་འད་བ་ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ། སྱིར་དེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་མ་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག 
 དེ་ནས་ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པོ་ཆགས་ཀྱི་
འདུག ས་ཚུགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་བཤད་ཀྱིན་བཤད་ཀྱིན་ལ་མཐའ་མ་དེར་འབབ་ས་དེ་སྣེ་ལེན་ཡག་པོ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལ་བབས་སོང་
ཞེས་བཀའ་གནང་སོང། དེ་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་བཤད་མྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན་ནམ། དེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་གོ་བ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ནས་འགྱིག་མ་སོང་
བསམ་པ་བྱུང། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚོས་སྣེ་ལེན་བས་པ་ཙམ་གྱིས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལ་ཞུས་ན་སྱི་མཐུན་ཚོགས་
པ་ཚོས་དངོས་གནས་དང་གནས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ལ་དེབ་སེལ་བས་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་འགན་ཁེར་མཁན་
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ཆ་ཚང་གྱིས་སོ་སོས་དུས་ཚོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོས་འགོ་སོང་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་ལོག་གྱི་མྱི་ཞྱིག་སེབས་
ཡོང་དུས་སྣེ་ལེན་བས་པ་ཙམ་གྱི་ཡག་པོ་རེད་ལ། ད་ལྟ་ངས་སྐབས་དེར་སྣེ་ལེན་བེད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་སང་ལ་ནམ་རྒྱུན་ནས་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་དཔེར་ན་དབུས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བཀོད་ཁབ་ཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་
གཅྱིག་བསྒྱུར་གྱི་བཀོད་ཁབ་ཅྱིག་གནང་བཞག་དུས། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མས་ཡྱིན་ཤག་ཤག་བས་ཏེ་བེད་ཀྱི་འདུག སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
རྣམ་པ་བ་སྤུ་གནོན་དེ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་སྔོན་མ་ང་རང་གྱི་སེམས་ཚོར་ཡོད་པ་དེའྱི་ལོ་རྒྱུས་དངས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
དེར་བརྟེན་འདྱི་སྣེ་ལེན་བེད་རྒྱུ་གཅྱིག་པུའྱི་གནད་དོན་མ་རེད། སོ་སོའ་ིམྱི་མང་གྱིས་སོ་སོའ་ིགཞུང་དང་སྱིག་འཛུགས་ལ་བརྱི་བཀུར་བེད་ཀྱི་
འདུག དེའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་ཁེར་མཁན་ནང་དུ་སེབས་བསྡད་ཡོད་དུས། དངོས་གནས་བོ་བདེ་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་པ་
ཞྱིག་དན་སོང་མ་གཏོགས། གལ་ཏེ་དེ་འད་མ་བས་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་གཞན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། བོད་སྱི་པའྱི་ལས་དོན་ཐོག་
ལ་སྡུག་གོང་རག་གྱི་རེད། གང་ལགས་ཞུས་ན་འདྱི་ང་ཚོ་མཐུན་སྱིལ་གྱི་ནུས་ཤུགས་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད། ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞྱིག་སེལ་མ་
ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེར་བརྟེན་སྱི་པར་གོང་རག་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ངས་ཁ་སང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ་ཚོ་དང་ཕ་གྱིའྱི་སོམ་གཞྱི་ཆགས་སྟངས་དེ་དག་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གནས་ཡོད་ཚང་མ་ཕེབས་ཡོད་དུས། ཐུགས་མཉེས་པོ་
དང་བོ་བདེ་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་ངས་གོ་སྐབས་བངས་རྒྱུ་དེ་
གསལ་བཤད་དེ་འད་ཞྱིག་ཞུས་ན་སྙམ་བྱུང། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་དེར་རྒྱབ་སོར་ཡོད། དེ་
བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོས་ཚོར་བ་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན། ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕ་བ་
གསུངས་ཟྱིན་དུས་བསར་དུ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ད་ལན་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་
ཞྱིག་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་རང་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་ལོ་གསར་ཟེར་དུས་ལོ་གསར་པ་རྟགས་དང་རྟེན་འབེལ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ནས་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཚེས་པ་བཅོ་ལྔའྱི་ཉྱིན་མོར་བུད་མེད་དགུང་ལོ་ ༤༧ བས་པ་དང་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་རང་ལུས་མེར་
སེག་བཏང་ཡོང་དུས། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡོད་མྱིན་གསལ་པོ་བས་ཏེ་བྱུང་བ་རེད། དེ་བཞྱིན་རང་ལུས་མེར་སེག་ན་ནྱིང་
ལོར་ཡྱིན་ན་ ༡༡ བྱུང་བ་རེད། ཁོན་བསྡོམས་ནས་ ༡༣༦ ཡྱིན་དུས་ཉེ་ཆར་ Paris ལ་ཡོད་དུས་ངས་ཞུས་ཡོད། གང་དུ་བཅར་ནའང་འདྱི་
གངས་ཀར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་འབད་བརོན་བེད་དགོས་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་མངོན་འདོད་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་བོད་
མྱིར་རང་དབང་དགོས་ཟེར་བ་འདྱི་དུས་ནམ་ཡང་བརེད་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་བསྒྲུབ་རྒྱུར་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་དགོས་རེད་ཅེས་
ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ལ། སྱིད་སོང་གྱིས་འགོ་ཁྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་
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བཞྱིན་རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་དགོས་དོན་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བཙན་བཟུང་འོག་ལ་ཡོད་པ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རང་དབང་
མེད་པ། ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤྱིགཤ རྱིག་གཞུང་ར་མེད། ཆོས་དང་རང་དབང་མེད་པ། དཔལ་འབོར་དབེ་འབེད་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས་རང་
ལུས་མེར་སེག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ལའང་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ཉེ་ཆར་
གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་འཕྱིན་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ནང་དུ་དམ་བསགས་ཆེ་རུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ། བོད་མྱི་སོ་སོའ་ིངོ་
སྤྲོད་ལག་ཁེར་མཉམ་དུ་འཁེར་དགོས་པ་དང། དེའྱི་ནང་ཚད་མཐོ་པོའ་ིའཕྲུལ་ཆས་ Chips ཟེར་བ་འདྱི་བླུགས་ནས་བོད་མྱི་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་
རང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་ཡོད་དུས། བོད་ཁམས་དང་ཨ་མདོ་ཕོགས་ནས་ལྷ་སར་གནས་སྐོར་ལ་ཕེབས་སྐབས་ལག་འཁེར་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་
ས་གནས་གང་ནས་ཡྱིན་མྱིན་རད་གཅོད་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ལྷོ་ཨ་ཕ ྱི་རྱི་ཁའྱི་མྱི་རྱིགས་དབེ་འབེད་ཀྱི་ Apartheid ལམ་
ལུགས་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་དང་ད་ལྟའྱི་ཆར་བང་ཀོ་རྱི་ཡ། སྔོན་མ་ཤཤར་ཇར་མན་ནང་དུའང་ Greece Systemཤལམ་ལུགས་ཡོད་པ་
རེད། མྱི་སུ་ཡྱིན་ནའང་གང་དུ་འགུལ་སོད་བེད་ནའང་དེ་དག་ཚང་མ་གཞུང་གྱིས་ཆ་ཚང་ཧ་གོ་ནས་དམ་བསགས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ།  དེ་
བཞྱིན་རྒྱ་རྱིགས་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་འདྱི་ད་ལྟ་དམག་ས་ནང་བཞྱིན་ཆགས་བསྡད་འདུག  དམག་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་
འདུག་ཟེར་བ་འདྱི་ཡོངས་གགས་ཆགས་བསྡད་འདུག བོད་ནང་དུ་དམ་བསགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་བརྟེན་བོད་ནང་དུ་བོད་མྱི་ཚོས་ངོ་རྒོལ་བ་རྒྱུ་
དང་སྐད་འབོད་རྒྱག་རྒྱུ། རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་གྱི་ཡོད་སྟབས། དེ་དག་ཚང་མ་ང་ཚོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་གྱི་གནད་
ཡོད་མྱི་སྣར་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བས་ཙང་ད་ལྟ་འདྱིར་ཕེབས་པའྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་གདུང་སེམས་མཉས་སེད་ཀྱི་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ལྟ་འདྱིར་ནྱིའུ་ཡོག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་བཀའ་སོབ་ཡང་ཡང་ཕེབས་ཡོང་དུས་ཞྱིབ་རྒྱས་
ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བས། གཞྱི་རའྱི་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ནས་གང་དང་གང་བྱུང་བ་དེ་དག་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང། འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་བང་ཨ་རྱིའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཀང་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་གསུངས་གནང་སོང། འདྱི་བོ་ཕམ་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་རེད། མྱི་
དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། མ་འོངས་པར་དེ་འད་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ནན་ཏན་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་བས་པ་ཡྱིན་ན་སུ་གང་
ལ་ཕན་རྒྱུ་མྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་འདྱི་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། ལས་འགུལ་གང་འད་ཞྱིག་སེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་ཞྱི་
བའྱི་ཐོག་ནས་དང་། ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ། ཆེ་མཐོང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་སེལ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་འདྱི་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་ཞུས་
བཞག་ཡོད། ཉེ་བའྱི་ཆར་ Paris ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་སང་ཉྱིན་འདྱིར་མྱི་མང་འཛོམས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་བཀའ་
ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་ཇྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ་ཞེས་དྱིས་ཀྱི་འདུག འདྱི་སྔོན་མ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱི་བ་དང་ཁྱིམས་མཐུན། ཆེ་མཐོང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་
ནས་གནང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་བསྡད་ཡོད། Paris ལ་ཡོ་རོབ་ཁུལ་ནས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་འཛོམས་འདུག ཕལ་ཆེར་སྟོང་ཕག་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་འཛོམས་འདུག རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་འཛོམས་པ་དང་དེས་ནང་བོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་མཚན་ལ་དགོང་དོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༥།༦།༧།༨།༡༠ པ་
དེ་འད་དཀའ་ལས་བསོན་ནས་ Russia དང་ Bulgaria སོགས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སྣ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ནས་བལྟ་བཟོ་ཆེ་
ཤོས་འདྱི་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་སྔོན་མ་ནས་ལོ་ ༥།༡༠།༡༥།༢༠།༣༠ བེད་པ་ཁོ་རང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་ཡང་
གཞྱི་རའྱི་བོད་པར་ཤ་ཞེན་དང་རྒྱབ་སོར་ཡོད་བསྡད་པ། དབྱིངས་ཟེར་ནའང་རེད། དོ་སྣང་ཟེར་ནའང་རེད། སེམས་ཤུགས་དེའང་གསར་པ་སེད་
པ་དེ་འདའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གོ་སྱིག་གནང་མཁན་ཚོས་ག་སྱིག་ཡག་པོ་གནང་འདུག་ འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་
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ཚོས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་སོང། ད་ལྟ་འདྱིར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཆྱིག་སྱིལ་དེའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་
བ་རེད། Paris ལ་ལས་འགུལ་སེལ་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་ན། ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕ་གྱིར་གནས་ཚུལ་
གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང། འདྱི་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་རྣམ་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཕག་རོགས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རེད། སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང་
ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བོད་མྱི་ཡོད་ས། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཡོད་ས། ས་གནས་ཁག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏོགས། ཕལ་ཆེར་ཡོངས་རོགས་
ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱིའྱི་ནང་དུ་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་རྣམ་པ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཆབ་སྱིད་ལ་དོ་སྣང། འགན་ཁུར་ཧ་ཅང་ཤུགས་
ཆེན་པོ་རེད་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཆྱིག་སྱིལ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་འདུག ཁ་སང་ང་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་འབེལ་བའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་འདྱིར་གསུངས་པ་རེད། དེ་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བས་ཏེ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང། ཁོང་གྱི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྱིན་ལ་
བརྟེན་ནས་བོད་ཕྱི་སྣང་གཉྱིས་ཀར་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་གནས་ཚད་རྱིས་ན། འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་ཚད་མཐོ་ཤོས་རེད་ཅེས་ཐག་ཆོད་པོའ་ིངང་
ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་རེད་བསྡད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་གཉྱིས་ལ་གནས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཡོང་བ་དེར་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་དོ་སྣང་བེད་ཀྱི་ཡོད་ལ་སེམས་འཚབ་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་དེ་དག་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་
བཀའ་ཤག་ནས་གོས་བསྡུར་རྱིམ་བཞྱིན་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ད་ལན་བསར་དུ་གདུང་སེམས་
མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེར་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་ལ་ཚིག་ལ་བསྒྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་སུ་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་མ་
སོང། ཚིག་བརོད་གང་ཡོད་པ་དེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་དགག་བ། མེད་པར་བརྟེན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་
གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གནད་དོན་ཁག་ཅྱིག་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་མ་གསུངས་གསུངས་པ་
ཡྱིན་ནའང་གསུངས་པ་རེད། འདྱིའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་རོགས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་གནད་དོན་གཞན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ལས་རྱིམ་ཁག་
ཁག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ངས་བརྒྱུད་ལམ་དང་ཐབས་ལམ་ཁག་ཁག་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་པ་རེད་དེ། ཁག་ཁག་ཡོད་པ་ཁ་སང་ཚོགས་གཙོས་
ལབ་སོང་། དེ་རྱིང་ང་འདྱིར་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་རེས་སུ་ཨུ་ཚུགས་མ་བསོན་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་སོ་སོས་
མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ། གཞན་ཡང་སོ་སོའ་ིའདོད་ཕོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་པ་ཕོགས་ཚང་མ་ནས་གསུངས་གྲུབ་སོང། སར་ཡང་གོས་
ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གླེང་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ་དེ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་སྔོན་རྱིས་གསུང་བཤད་དང་། སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གླེང་མ་ཞུས་གོང་དུ་དངུལ་འབོར་
ཁ་ཤས་ཕན་བུ་ཕན་བུ་ཞྱིག་ནོར་བསྡད་འདུག འདྱི་ཚོགས་གཙོས་གང་མཐོང་བ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དེ་ནས་ལྷག་པ་དེ་འད་ཡོད་ན་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པས་གསུང་རོགས་གནང། ད་ལྟ་གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་ནང་དུ་གཅོག་ཆའྱི་རེའུ་མྱིག་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་
དེར་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༡ མ་ཡྱིན་པར་བདུན་པ་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་འདུག འདྱི་བཅོས་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གྱི་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དང་མང་གཙོའྱི་འབེལ་བ་སོགས་དགོས་མཁོའ་ིདེབ་རྱིགས་གལ་ཆེའྱི་རྱིགས་ཉོ་རྒྱུའྱི་འགོ་འགོན་ཞེས་བཀའ་ཤག་གྱི་
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རྒྱབ་གཉེར་དེ་འདྱིར་ཧྱིན་སོར་ ༡༨༧༤༥༠ ཞེས་བྱིས་འདུག འདྱི་རེད་མྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་འདྱི་ཧྱིན་སོར་ ༣༠༠༠༠ 
རེད་འདུག གཅོག་ཆ་འདྱི་ ༣༠༠༠ བས། འདྱི་བེད་དུས་བཀའ་ཁོལ་ཞུ་འཆར་འདྱི་ཧྱིན་སོར་ ༢༧༠༠༠ ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་གོས་འཆར་གྱི་ངོ་
བོར་སེབས་ཡོང་དུས། རེས་སུ་དོན་ཚན་རེ་རེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་འདྱི་གཅོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་བལྟ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྔོན་ལ་ཨང་ཀྱི་ནོར་བསྡད་པ་དེ་གཅྱིག་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་བྱུང། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི། སྱིར་བཏང་སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རེའུ་མྱིག་
ནང་དུ་དངུལ་འབོར་ནོར་བ་དང། ཕོགས་བསྡོམས་འདྱི་ཟུར་དུ་བཀོད་པ་དང། ཟུར་བཀོལ་ལ་རྒྱུན་གོན་ཞེས་བཀོད་པའྱི་སྡེ་ཚན་ཧ་ཅང་མང་པོ་
ཞྱིག་འདུག འདྱི་རེ་རེ་སེབས་དུས་རེ་རེ་བས་ན་ལེགས་པ་མེད་དམ། ད་ལྟ་འདྱི་འད་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཇྱི་ཙམ་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད། འཁྲུག་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་ཐེབས་ཀྱི་མེད་དམ། འདྱི་ལས་སྡེ་ཚན་སོ་སོ་སོ་སོ་སེབས་དུས་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་བུའྱི་གཙང་དུ་འགོ་ཡྱི་མེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་གང་མཐོང་བ་དེ་སྔོན་ལ་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་བསམས་ནས་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ད་ལྟ་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གླེང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས་འདྱི་ནོར་འདུག་ཅེས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་གྱི་དུས་ཚོད་མང་བ་
འགོ་ས་རེད་བསམ་ནས་ཚོགས་གཙོས་མཐོང་བ་འདྱི་སྔོན་ལ་མར་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་འདྱིས་ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམས་ནས་རེད། 
གལ་སྱིད་ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི་ངོས་འཛིན་བས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ནོར་བ་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་མ་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་དོན་ཚན་རེ་རེ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་བཅོས་བཞྱིན་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཁད་པར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་
གཙོར་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པ ། རྱིས་ལོ་ 
༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིདཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་སྔོན་རྱིས་གསུང་བཤད་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གླེང་དང། སྔོན་རྱིས་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཡོད། དོན་ཚན་དང་པོ་དེ། སྔོན་རྱིས་གསུང་
བཤད་ཀྱི་རོ་མན་གྱི་ཨང་གངས་ཡོད་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༥ པ། དོན་ཚན་བཞྱི་པ། ལས་དོན་འཆར་སྱིག་དང་འགོ་གོན་གྱི་ནང་གསེས་ཁ་པ། བོད་
མྱི་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་སབས་བ་ན་མ་མཆྱིས་པ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གངས་
བརྒྱད་ཅུར་ཕེབས་པའྱི་དུས་ཚིགས་ཁད་པར་ཅན་དང་བསྟུན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་ཆེན་བཀྱིན་
གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཞལ་བཞེས་སྨྱིན་སོལ་བྱུང་བའྱི་གོ་སྱིག་ཆེད་སོམ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ཤ༥་༠༠ཤརྒྱབ་གཉེར་དང་མུ་མཐུད་དགོས་
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དངུལ་འཕར་སྣོན་དགོས་རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་འདུག འདྱིའྱི་སོར་ས་ཡ་ ༥ ཟེར་བ་འདྱི་ང་ཚོ་གཞུང་གྱི་གཞུང་གོན་
ཟེར་ནའང་འད། རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་དེ་འདའྱི་ནང་དུ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། གཞན་དགོས་དངུལ་ཆ་ཚང་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། 
ད་ལྟ་ངས་དེ་ནས་མར་བལྟས་ཡོང་ས་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༡༠༠༠༠ འདུག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༥༠༠༠༠༠༠ 
འདུག སྣེ་ལེན་ཁང་ནང་དུ་ཧྱིན་སོར་ ༡༠༠༠༠༠༠༠ འདུག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༡༠༠༠༠༠ འདུག ས་ཡ་ལྔ་ལས་བརྒལ་འགོ་
ཡྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་གངས་ཀ་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། 
 དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེར་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་འདྱི་ཞུ་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ནང་ནས་འཁོར་ཕུན་
གསུམ་ཚོགས་པ་དེ་སྱིད་སོང་གཙོ་བོར་བས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚང་མ་
རེད། ང་ཡང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་རེད་དམ་ཚུད་ཀྱི་མ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་ན། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ཡྱིག་སེལ་དང་ཁ་ལོ་བ་ཡན་ཆད་ཚང་མ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཞུ་བར་འགོ་ཆོག་གྱི་རེད་
དམ་མ་རེད། ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་གཞུང་འབེལ་བས་ཏེ་འགོ་ཡྱི་རེད་དམ་སོ་སོ་སེར་གྱི་ངོས་ནས་འགོ་ཡྱི་རེད། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་
གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཡར་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞྱིན་མར་གནང་སོང་གསུང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཡར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་དེ་དག་ཚང་མ་
བཤར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོ་འགན་ཁུར་ནས་འགོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་བེད་ཡོངས་སུ་
རོགས་པ་འགོ་ཡྱི་རེད་དམ། ཡང་ན་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ཕྱིན་པ་དང་ཁ་ཤས་སྡོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་མར་རེའུ་མྱིག་གྱི་རྱིམ་པ་དང་པོ་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིཕོགས་བསྡོམས་སྔོན་རྱིས་
བྱུང་སོང་ཟེར་བ་དེ་ནས་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡོངས་ཁབ་ནང་དུ་དོན་ཚན་ལྔ་པ་གཏན་འཇགས་དང་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་སེད་འབབ་
འདྱི་ད་ལོ་དང་ན་ནྱིང་གཉྱིས་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལོ་ཉུང་བ་ཡོང་འཆར་འདུག ཡྱིན་ནའང་གཏན་འཇགས་ཀྱི་མ་དངུལ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་
ལོ་རེ་རེ་བཞྱིན་ཡར་འཕར་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལོའ་ིསེད་འབབ་ཉུང་དུ་བཏང་བ་འདྱི་ཕ་གྱིར་འགོ་
སོང་གཏོང་ས་སྡེ་ཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཉུང་དུ་བཏང་བ་རེད་དམ། ཡང་ན་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད་དམ་ཞེས་འདྱི་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ཕར་ཕོགས་ཟུར་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ དང་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་གྱི་སྔོན་རྱིས་ཟེར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
ན་ནྱིང་གྱི་འདྱིར་ས་ཡ་ ༢༡༥༣༡༥༣༩༤༩ དང་། ད་ལོ་ས་ཡ་ ༢༠༠༠༨༩༨༧༩༧༩ འདྱི་ཆགས་དུས། སྱིར་བཏང་ན་ནྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་འཕར་ཡོད་པ་རེད། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་དེ་དག་ཆ་ཚང་སྣོན་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་འདྱིའྱི་བར་
བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ནང་དུ་གཤམ་དུ་གསལ་བའྱི་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་དང། འཕོད་བསྟེན་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་དང་། མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་ལ་
སོགས་པར་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འདེས་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་དམ། 
 དེ་ནས་སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་བཞྱིན་ངས་རེ་རེ་བས་ཏེ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
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ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་དུས་ཚོད་གཏོང་སྟངས་དེ་དག་ཧ་ལས་པ་རེད། ང་ཚོས་མཐོང་བ་ལྟར་གུང་སེང་ཚང་མ་དང་ཐ་ན་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་
དན་ཚུན་ཆད་ཚང་མར་ཁོང་རྣམ་པས་ཕག་ལས་གནང་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་གངས་ཀ་དེ་དག་ཡག་པོ་བརྒྱབས་ཡོད་ས་རེད་བསམ་པ་ཚོར་བྱུང། 
གང་ལགས་ཞེ་ན་ཕུགས་ཀྱི་ནོར་བསྡད་པ་དེ་དག་བཏོན་གནང་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་རེའུ་མྱིག་དང་། བརོད་བ་དང་ཚིག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་
ཚགས་ཚུད་པོ་གང་ཡང་བྱུང་མྱི་འདུག་ཅེས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤོག་གངས་གསུམ་པའྱི་ཆ་པ་དེའྱི་ནང་དུ་སམ་བྷོ་ཊའྱི་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་
ནས་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་ཁ་ཤོག་ཏུ་ཨར་ལས་དང་འཛིན་ཆས་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཉོའ་ིརྱིས་འགོ་མྱིང་གསལ་མེད་ཀང་། རེས་
སུ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སལ་བྱུང་ཡོད་པ་བཞྱིན་རྱིས་འགོ་གསལ་བཏོན་ཞུས་འདུག འདྱིར་སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་འགེལ་བཤད་གང་ཞྱིག་བསོན་སོང་ཞུས་ན། དེ་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་རྱིས་འགོ་མེད་པ་ཞྱིག་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཆོག་
གྱི་མ་རེད། དེ་ཞུས་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་
འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུ་མྱི་ཆོག་པའྱི་ལམ་ཁ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེ་འདྱི་ངས་སྔོན་མ་ནས་འཇོག་གྱི་ཡོད། ༢༠༠༨ ལོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འབེལ་གྱི་འོག་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥༩ པའྱི་འོག་ལ་
དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་ཚོགས་རྒྱུའྱི་འགོ་སོང་ཆ་ཚང་དམྱིགས་བསལ་ནང་ནས་ཞུས་པ་རེད། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་བར་བརྒལ་
བཀའ་འཁོལ་གྱི་ལམ་ནས་ཞུས་པ་རེད། འདྱི་ནང་བཞྱིན་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་རྱིས་འགོ་མེད་ནའང་བར་བརྒལ་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་དེ་ངས་ཡོད་པ་མཐོང་སོང། རྣམ་པ་ཚོས་འདྱི་མེད་པའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་ཡྱིན་པ་དེ་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། 
 འདྱི་ནས་མར་ཤོག་གངས་ ༧ པ་འདྱི་རེད། ཤོག་གངས་ ༧ པ་དེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་རེད་འདུག 
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཁོང་རྣམ་པས་ཐག་གཅོད་གནང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་དུ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྱིས་ཤཤོག་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་སུ་གསར་ཤོག་ནང་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་གླ་ཡོད་གསལ་བསགས་ཆེད་སོམ་
དངུལ་ཞེས་ཞུས་འདུག་པ། ཚོགས་ཆུང་ནས་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་སུ་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ནང་དུ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་
རྱིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཞུང་འབེལ་ཐོག་གསལ་བསགས་གནང་སོལ་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་གཞུང་གོན་ཆེ་ཞྱིང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་
ངོས་ནས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཏུའང་མ་མཐོང་བས། དེ་དོན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གནང་ཕོགས་དགོངས་བཞེས་དགོས་གལ་འདུག་པའྱི་
མཐོང་ཚུལ་བྱུང། དོན་དག་གཙོ་བོ་འདྱི་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་བསྡུ་སྔོན་འགོ་དང་དེ་ནང་བཞྱིན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་འོས་བསྡུ་སྔོན་འགོ་གྲུབ་པའྱི་
རེས་སུ་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་མྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུགས་མཁན་དེ་དག་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། དེ་དག་ཚགས་པར་དང་གཞན་གྱི་ཐོག་ལ་གླ་ཡོད་གསལ་
བསགས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་འདྱི་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། འདྱི་གཞུང་གྱི་འགོ་སོང་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་དེ་འད་ཞྱིག་
གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་དེའྱི་འགོ་གོན་དང་ཁབ་བསགས་བེད་སྟངས་ག་རེའྱི་ཐོག་ནས་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་འདྱིར་སྔོན་
རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དགོངས་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ནས་གླ་ཡོད་གསལ་
བསགས་མ་བཏང་ན་གླ་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏོང་རོགས་གྱིས་ཟེར་ན། ཁོང་ཚོས་གཏོང་འགོ་ཡྱི་རེད་དམ། ཡང་ན་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ལ་མ་གོ་
མ་ཐོས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་བེད་རྒྱུ་དེ་འདྱིར་འགོ་སོང་གཏོང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཏོང་སྟངས་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་འགོ་སོང་
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བཏང་བ་འདྱིར་བརྟེན་ནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་འོས་མྱི་དང་དེ་ཚོའྱི་བར་ལ་ཁ་ཐུག་འགོ་ས་རེད་བསམས་ནས་ཐུགས་དོགས་
བས་ཏེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། གནས་སྟངས་འདྱི་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟེ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་སྔོན་རྱིས་གསུང་བཤད་དང་། དེ་བཞྱིན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་སྙྱིང་བསྡུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གཙོ་བོ་འདྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱི་གསུང་བཤད་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༥ པ། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་གྱིས་ལུང་དངས་པའྱི་དང་པོ་དེར། ལས་དོན་འཆར་སྱིག་དང་འགོ་གོན་
ཟེར་བ་འདྱིའྱི་སྡེ་ཚན་ཁ་པ་འདྱི་༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་བོད་བསྟན་སྱིད་ཀྱི་ཆེད་ཞབས་རྱིམ་དང་མཆོད་འབུལ་གྱི་གཙོས་ར་ཆེའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་མྱི་ཉམས་གཅེས་སྲུང་བ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེ་བ་བཞྱིན། ལས་དོན་དེ་དག་གྱི་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༣༣༌༩༨ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཞེས་གསུངས་
འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་དངུལ་གྱི་གངས་ཀ་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དེ་ནས་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཁ་ཤས་
ཀྱིས་གསུངས་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཆོས་སྡེ་ཁག་ལ་སེམས་འཚབ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། འཐུས་གཙང་དང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་
བས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ན། ང་
ཚོ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་སོ་སོ་རང་ངོས་ནས་རེད། སེར་ངོས་ནས་རེད། དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་སོབ་གཉེར་བེད་
མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ང་ཚོས་སེམས་འཚབ་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་ལ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་
འད་ཡྱིན་དུས་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་གང་འད་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་ནང་ལོགས་ལ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་
བརྒྱུད་འཛིན་བེད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བོད་པ་རང་ངོས་ནས་བེད་དགོས་པ་དང་། མ་བས་ན་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་དང་ཛ་དག་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་
འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཐབས་ཤེས་བཏང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བའྱི་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེའྱི་ཁ་པ་དེར་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྐོར་འདྱི་ཡྱིན། འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ར་བའྱི་བསྔགས་བརོད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་དོན་དག་ཆུང་ཆུང་རྐྱང་རྐྱང་གྱི་ཐོག་ལ་ནམ་རྒྱུན་དུ་ཞུ་སྡོད་མཁན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་
དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། ཉེ་བའྱི་ཆར་ང་ཚོ་ལོ་སྔོན་མའྱི་ནང་དུ་ལ་དྭགས་ལ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གནང་བ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ན། ད་ལོའ་ིདུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྐབས་སུ་མྱི་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་བསམས་ནས་དོགས་པ་ཡོད། གལ་
སྱིད་བོད་ནང་ནས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་སེབས། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་སེབས་ཡོང་ན། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འདྱིའྱི་སྐབས་དེར་སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ངས་གཞོན་ནུ་
ལྷན་ཚོགས་ལ་ཞེན་ཁོག་བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྣེ་གཅྱིག་ཀང་མེད། ང་ཚོགས་མྱི་ཡང་མྱིན་ལ་གང་ཡང་འབེལ་བ་མེད། ཡྱིན་ནའང་ན་ནྱིང་
ལ་དྭགས་ལ་དེ་འད་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདའྱི་གོ་སྐབས་ཀང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའང་ལངས་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་གནད་འགག་
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རེད་ཅེས་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཤཤོད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ངས་ཚིག་ཐག་བཅད་ནས་ཤཤོད་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད། མ་འོངས་པར་འཛིན་སོང་དང་བཀའ་ཤག་
གྱི་ངོས་ནས་འཆར་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ། གལ་སྱིད་ཁོང་ཚོས་སྔོན་ལྟར་གནང་མ་ཐུབ་པ་དང་གནང་མྱི་ཆོག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་ན། 
གོ་སྱིག་དེ་དག་འཐུས་ཚང་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་རེད། སྔོན་མའྱི་གནས་སྟངས་དེ་དག་ལ་ཁོང་ཚོས་དཀའ་ལས་ཞྱིག་རྒྱབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའང་འགྱིག་དང་མྱི་འགྱིག་གྱི་གནད་འགག་ཡོད་ན་འཆར་གཞྱི་གཞན་གང་འད་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 དེ་ནས་གཉྱིས་པ་འདྱིའྱི་མུ་མཐུད་ནས་ག་པ་འདྱི་ཡྱིན། འདྱི་བོད་དོན་ཞྱི་འགྱིགས་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག 
སྐད་ཆ་རྡོག་རྡོག་གཅྱིག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་བརྟན་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་ག་རང་རེད། འདྱི་འགྱིག་མྱི་འདུག་ཅེས་ར་བ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་གལ་སྱིད་ལས་འགུལ་དང་དེ་འད་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་
གཅྱིག་བསྒྱུར་ཡོང་དགོས་པའྱི་ཐབས་ཤེས་དང་། དེ་འདའྱི་བསམ་བོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་བེད་རྒྱུ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་
ཏན་བསམ་བོ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་རྣམ་པ་བསྟན་པ་ཙམ་གྱིས་གང་ཡང་བས་པ་མ་རེད། སོ་སོས་དོན་དམ་པའྱི་གནས་
བབ་འོག་གཅྱིག་བསྒྱུར་ཡོང་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་དང་དགོངས་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཕོགས་བསྡོམས་ཀྱི་ཡོང་འཆར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱབ་ལ་སྡེ་ཚན་ག་པ་དེར། དང་བངས་དཔ་དངུལ་གྱི་སྐོར་འདྱི་རེད། 
འདྱི་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སེབས་ནས་ལོ་བསྟར་ཆགས་སུ་ཧ་ཅང་འཕར་ནས་ད་ལོ་ལྟ་བུར་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ས་
ཡ་ ༡༡༠༌༣༣ ཚོད་དཔག་བས་འདུག ཕལ་ཆེར་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཡོད་ས་རེད། དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་བསྔགས་བརོད་རྒྱ་ཆེན་པོ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངོས་གནས་དང་གནས་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དངུལ་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཕོན་ཆེན་པོ་རེད་ལ། 
བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སོ་སོའ་ིསྱིག་འཛུགས་དེ་གནས་རྒྱུ་དང་བརྟན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བོད་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ངོས་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་དེ་བསྔགས་བརོད་ཡོད་ལ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁྱིམས་འཆར་གཉྱིས་ཡོད་གསུངས་འདུག དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་ད་དུང་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་
ཡོང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡྱིན་གྱི་རེད། བསྔགས་བརོད་ཚད་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཞྱིབ་ཕ་རེ་རེ་བས་ནས་ཡོང་རྒྱུ་
ཡྱིན་དུས། སྐབས་སོ་སོར་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་ཐོག་ནས་འགྱིག་མྱི་འདུག་དང་བྱུང་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་གཙོ་ཆེ་
ཤོས་གང་ཞྱིག་བསམས་བྱུང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་རེས་དེབ་ཆེན་པོ་འདྱིར་དེ་ཙམ་བལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཞུ་ན། 
ང་ཚོ་ཉམས་མོང་དང་མཁེན་ཡོན་གྱི་ཆ་ནས། ག་རེའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཤ་སྟག་ཅྱིག་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་
ཕེབས་བསྡད་ཡོད་སྟབས། དེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་གཟྱིགས་པ་རེད་བསམས་ནས་དེ་ལྟའྱི་
རེ་བ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ནས་བསྡད་ཡོད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་སྙན་ཐོ་འདྱི་མཇལ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་སོན་གནད་དེ་འད་གང་ཡང་ཐོན་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་
སྟབས་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་དེབ་ཆེན་པོ་དེའྱི་ནང་དུ་སོན་དང་གནད་འགག་ཡོད་ས་མ་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཐུག་དེའྱི་ནང་དུ་མཐོང་བ་རེ་ཟུང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྱི་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ལྟ་ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༤ པའྱི་ནང་དུ་སྱིར་བཏང་ལས་དོན་དེ་དག་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་དང་ཉྱིན་མ་མང་
པོ་བཏང་བ། མྱི་སྣ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་སྐད་བཏང་བ་གསལ་པོ་བས་ཏེ་བཀོད་གནང་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་སྐབས་བཀའ་བོན་ ༡ དྲུང་ཆེ་ ༣ 
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དྲུང་འཕར་ ༢ སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་ ༢ རྱིས་པ་ ༢༣ ཁོན་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ ༣༡ ཞེས་གསུངས་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ ༣༡ ཞེས་པ་
འདྱི་གངས་ཀ་རྒྱག་དུས་བཀའ་བོན་དེའང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རེད་འདུག བཀའ་བོན་ཞེས་པ་འདྱི་ལས་བེད་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ཞེས་དོགས་པ་འདྱི་བྱུང་
སོང། ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་རྣམ་དཔོད་ཀྱིས་མྱི་དཔོག་པ་ཡྱིན་ནམ་བསམས་ནས་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང། དེ་ལའང་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་བཞྱིན་ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་ནང་དུ། དོན་ཚན་ ༡༡ པ་འདྱི་ལས་ཁུངས་རྒྱ་བསེད་དང་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་ཟེར་བ་འདྱི་ནས་མར་
འགོ་བའྱི་ནང་དུ་གཙོ་བོ་དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚགས་པར་གྱི་སྐོར་འདྱི་རེད་འདུག ཚགས་ཤོག་ལྔ་སྟོང་སུམ་
སྟོང་ཅན་སོ་སོར་དཔར་བསྐྲུན་འགེམས་སེལ་བས་ཚུལ་ལ། རད་ཞྱིབ་སྐབས་གངས་འབོར་དེ་ཙམ་འགེམས་སེལ་གྱི་ཁུངས་སེལ་མེད་པའྱི་ཐོག 
ཁ་བང་ཐད་སྡོད་གནས་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་ཟྱིན་པར་མུ་མཐུད་གཏོང་བཞྱིན་པ་དང། ཁ་བང་གཅྱིག་ལ་ཉྱིས་ལྡབ་སུམ་ལྡབ་ཏུ་བརྱིས་པ། འདས་
གོངས་སུ་གྱུར་ཟྱིན་པར་མུ་མཐུད་གཏོང་བཞྱིན་པ་བཅས་ཀྱི་སོན་གནད་འདུག་ན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་མྱུར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུའྱི་རྒྱབ་
གཉེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དེ་འད་གསུངས་གནང་འདུག ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ས་རེད། དེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ནས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་དགོས་པའྱི་ཕལ་ཆེར་གནད་འགག་ཡྱིན་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
དང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་དབྱིངས་འདྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཧ་ཅང་གྱིས་འཕར་ཟྱིན་པ་རེད། 
འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་མ་བཙུགས་ན་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་འདྱི་སེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་
དུས་ཕོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚགས་པར་གང་དུ་གཏོང་གྱི་འདུག ཁ་བང་གང་འད་རེད་འདུག་
ཟེར་བ་འདྱི་ཚོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ངོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་འགག་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་
སྣང་བྱུང་སོང། སྱིར་བཏང་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རེད། སྱིད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་དག་འཛིན་སོང་གྱི་བས་ནའང་བེད་མ་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཞྱིག ཚང་མ་ང་ཚོའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་བེད་དུས་ཚགས་པར་གང་འད་བཏང་འདུག ཁོད་ཀྱི་ཁ་བང་གང་འད་ཡྱིན། 
སྔོན་མ་དེར་བཏང་ཡོད་དམ་ཟེར་བ་སོགས་ང་ཚོས་བས་བསྡད་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་མེད་དམ་བསམས་ནས་ང་རང་གྱིས་དེ་འད་ཞྱིག་བསམ་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་སུ་ཚགས་པར་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་ཏན་ཏན་ཡོད་རྒྱུ་རེད། རེ་རེ་
བས་ཏེ་བལྟ་བར་ཕྱིན་ན་འདང་གྱི་མ་རེད། འདྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུའང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སྱི་འཐུས་ལའང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་
མ་ག་རེ་གཏོང་གྱི་ཡོད་མེད་ཚང་མ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དུ་འགོ་དགོས་ན། ང་ཚོས་བེད་ཐུབ་བམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང། ཡྱིན་ནའང་
དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་རྒྱ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཅྱི་ཡོད། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་
གྱི་སེམས་ནང་དེ་འད་དན་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་གྱི་དུས་ཚོད་མང་པོ་བཏང་བ། དེ་དེ་བཞྱིན་གྱིས་ཡྱི་གེ་ཚང་མ་ནོར་
བ་དེ་འད་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་བཏོན་བཞག་པ་ཁ་ཤས་འདུག དེ་དག་ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མྱི་མྱི་རེ་ངོས་རེས་ཡྱིག་ཆ་ཆེན་པོ་འདྱི་བལྟ་མ་ཐུབ་སྟབས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་འདྱིས་སྱི་འཐུས་མྱི་རེ་ངོ་རེ་ཚང་མའྱི་
ཚབ་བས་ཏེ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་ཚོར་སྟབས་བདེ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེབ་ཆེན་པོ་འདྱིས་ཚད་ཀྱི་མ་རེད། དེ་ལས་ཆེ་བ་མང་པོ་
ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོ་སྟབས་བདེ་པོ་ཞྱིག་དེ་རྱིང་ཡྱིན་ན་བོ་བདེ་པོ་བས་ནས་སྡོད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་
སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ང་ཚོ་སྔོན་རྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གླེང་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་དང། དངུལ་དང་རྱིས་
ཀྱི་ཐོག་ལ་མང་བ་འགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་
ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་འབོར་དེ་ཙམ་བཞག་ཡོད་ཟེར་བ་འདྱི་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ལྷན་ཁང་འདྱི་སེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དྱི་བ་དྱིས་
པ་ཡྱིན་ན། འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་དེས་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་ཁད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་སྱིའྱི་ཕག་ལས་
གནང་སྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་སྔོན་རྱིས་གཏན་འབེབས་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་སྟབས་
བདེ་བ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ལས་དོན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གསུངས་ཡོང་སྐབས། དེའྱི་ལན་འདྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ཆ་ཚང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་
དང་མ་རེད་ཟེར་བ་འདྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་འདྱི་དགོངས་པར་གཞག་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་
ཤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་སྔོན་རྱིས་གསུང་བཤད་དང། ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་བགོ་གླེང་འགོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་སྔོན་རྱིས་གསུང་
བཤད་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༢ པ། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སྡེ་ཚན་ཀ་པ་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་
ཞེས་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཚོད་དཔག་འདྱི་ས་ཡ་ ༤༡༦༠,༠༠༠ རེ་བ་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། རྱིས་ལོ་སྔ་མར་ས་ཡ ༦ དང་ འབུམ་ ༡༣ ཚོད་དཔག་གནང་བ་རེད། ད་ལོ་ཚོད་དཔག་འདྱི་ས་ཡ་ ༡༨༧༠,༠༠༠ ཉུང་བ་ཚོད་དཔག་
གནང་འདུག གོང་དུ་སེད་ཀའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང། འདྱི་ཉུང་བ་ཚོད་དཔག་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ། དངུལ་འབོར་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགོ་སོང་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་དམ། འགོ་རྒྱུ་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་སྟབས་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ལ་བྱུང་རྒྱུ་འདྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
གསལ་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ པ་ཟེར་བ་འདྱི་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཉུང་བ་ཆགས་དགོས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད་
དམ། སྔོན་མ་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་ས་ཡ་ ༦ དང་འབུམ་ ༡ ཁྱི་ ༣ འདུག སྔོན་མའྱི་སྔོན་རྱིས་གསུང་བཤད་ནང་དུ་ཚོད་དཔག་འདྱི་གནང་འདུག ད་
ལྟ་བྱུང་རྒྱུ་འདྱི་བྱུང་འདུག དེའྱི་བར་གྱི་ཁད་པར་འདྱི་ས་ཡ་ ༡ དང་འབུམ་ ༨ ཁྱི་ ༧ གྱི་ཁད་པར་དེ་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་དེར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་ཁ་ཤོག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ གྱི་ཕོགས་བསྡོམས་
ཀྱི་བྱུང་སོང་ཟེར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱུན་གོན་ལ་སྔ་མ་ཕྱིན་པ་དེ་ས་ཡ་ ༦༧༌༦ རེད། ད་ལྟ་ཚོད་དཔག་གྱི་འགོ་རྒྱུ་དེ་ས་ཡ་ ༥༨༌༢ ཙམ་རེད། ས་
ཡ་ ༩༌༢ མར་ཆག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་རེད། འགོ་སོང་བསྱི་ཚགས་གནང་བ་འདྱིར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་རྐྱེན་བས་
ཏེ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་མང་པོ་ཞྱིག་མར་བཅག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་རྒྱུན་གོན་ཁོ་རང་ཉུང་བ་ཡོད་པ་གང་
ཞྱིག་ལ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་མར་བཅག་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱུན་གོན་ལ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། 
འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གང་དུ་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ། འདྱི་ཡྱིན་དུས་རྒྱུན་གོན་ཉུང་བ་ཡོད་དུས། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་མེད་
དུས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་གང་འད་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ར་བའྱི་རྒྱུན་གོན་ཉུང་དུ་བཏང་བ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསྱི་
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ཚགས་བེད་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་ལ་སྔ་ལོ་འགོ་རྒྱུ་དེ་ས་ཡ་ ༨༩༌༥ ཕྱིན་འདུག ད་ལོ་ཚོད་དཔག་བེད་རྒྱུ་དེ་ས་
ཡ་ ༩༠་༧ ཚོད་དཔག་བས་ཡོད་སྟབས། ས་ཡ་ ༡༌༢ འཕར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འཕར་བ་ཡྱིན་ནའང་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག སྱིར་
བཏང་ང་ཚོ་དམྱིགས་བསལ་དང་རྒྱུན་གོན་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ཉུང་བ་ཕྱིན་ནའང་ཡག་པོ་རྱིས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་དམྱིགས་བསལ་
དེ་ལས་འཆར་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགོ་གོན་ ༢༠༠༨ ལ་ས་
ཡ་ ༡༌༡༢ འཕར་བ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་གང་ཡང་མ་རེད། བརྒྱ་ཆར་ཕབ་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཆུང་ཆུང་རེད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་རྒྱུན་གོན་
ལ་ཉུང་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ནང་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་ནས་གང་ཉུང་ཉུང་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་གཏན་འཇགས་མ་
དངུལ་གྱི་དངུལ་འདྱི་འཕར་ནས། རེས་སུ་སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡོད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་སེད་ཀ་ནས་གཞུང་སོང་
ཐུབ་པ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཆགས་རྒྱུར་ཉེ་རུ་འགོ་ཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 གསུམ་པ་དེར་དམྱིགས་བཀར་ནང་དུ་ད་ལོ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༣༣༦ དང་འབུམ་ ༡ འགོ་འཆར་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔ་ལོ་སྔོན་
རྱིས་ཐོག་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༡༢༥ དང་འབུམ་ ༡ ཕྱིན་པ་རེད། བར་ལ་ས་ཡ་ ༢༡༡ ཙམ་ཞྱིག་འཕར་འདུག དམྱིགས་བཀར་འདྱི་འཕར་བ་ཡྱིན་
ནའང་ཁད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན་རོགས་རམ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཚོད་དཔག་དེ་ཡོད་པར་བརྟེན་བྱུང་སོང་གཉྱིས་ཀ་འཕར་དུས། 
དེར་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། དེ་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་དང་ལག་དེབ་སྔོན་པོའ་ིཐོག་ནས། ད་ལྟ་དངུལ་འབོར་ལང་
ཁུའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཚོད་དཔག་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ། བརྒྱ་ཆ། ཕོགས་འབབ་དེ་དག་བསྡོམས་
ཤྱིག་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་མ་འོངས་པར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོར་ཕོགས་འབབ་དེ་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག བརྒྱ་ཆ་དཔ་ཁལ་དེ་ཙམ་
བྱུང་འདུག དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ གཙང་ཁེ་དེ་ཙམ་བྱུང་འདུག དེབ་ལང་ཁུ་དང་སྔོན་པོ་ནས་དེ་འད་བྱུང་འདུག་ཅེས་སྔོན་རྱིས་གསུང་
བཤད་ནང་དུ་གསལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་བུའྱི་ཁད་པར་མེད་དམ། སྔོན་མའྱི་སྐབས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་གསལ་གྱི་རེད་ལ། སྐབས་ཤྱིག་ལ་
དེ་ལྟར་གསལ་གྱི་རེད། སྔོན་མ་ང་རང་ཚོས་ཤུགས་བརྒྱབས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་འདྱིར་གསལ་ཡོད་ཅེས་ཁ་སང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་
སྙན་སོན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་རལ་དུ་བཏོན་ནས་ཤགསུངས་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ཁ་གསལ་པོ་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ། ཡྱིན་ནའང་
དེབ་སྔོན་པོ་དང་དེབ་ལང་ཁུའྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་དེ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་རོགས་དངུལ་ལས་ངས་ར་ཆེ་བར་རྱིས་ཀྱི་ཡོད། བོད་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་སོ་
སོའ་ིསྱིག་འཛུགས་ལ་དཔ་ཁལ་འབུལ་རྒྱུ་དང། བརྒྱ་ཆ་འབུལ་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག ལྷག་
པར་དུ་དེབ་སྔོན་པོ་འདྱི་ང་ཚོ་དོན་གཅོད་ཁང་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་མཚན་འབོད་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་
འདུག ཁག་ཅྱིག་ནྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་དེབ་སྔོན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆགས་
བསྡད་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་བས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་ཚོང་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་ཅྱིག་ལ་གཙང་ཁེ་དེ་ཙམ་བཏོན་འདུག་
ཅེས་གཙང་ཁེའྱི་དངུལ་ཞྱིག་བཏོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ཞྱིག་བསྡུ་དགོས་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཧ་
ལམ་བརྡ་འདེད་གཏོང་གྱི་ཨེ་ཡོད་བསམ་པའྱི་ང་རང་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་སེས་བྱུང། གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། གཏོང་གྱི་
མེད་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་ངེས་པར་དུ་རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་སྡེ་ཚན་གང་ཡང་རུང་བར། འདྱིའྱི་གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་དགོས་པ་
བཏོན་པ་དེ་ལ་བརྡ་འདེད་གཏོང་དགོས་པ་དེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་བརྡ་
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འདེད་བཏང་ནས་དངུལ་དེ་དག་དུས་ཐོག་ལ་རག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁེ་ཕན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དངུལ་དེ་ལོ་སྔོན་མ་སྔོན་མའྱི་
དངུལ་དེ་དེང་སང་སྤྲོད་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཞྱིག ད་ལོའ་ིདངུལ་དེ་རེས་མ་རེས་མ་སྤྲོད་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་གནས་འགག་གང་ཡང་མྱི་འདུག 
རྱིས་ཞྱིབ་བེད་དགོས་པའྱི་དགོས་འདུན་འདྱི་གཙང་ཁེ་ཐོན་པ་དེ། དུས་ཐོག་ལ་བསྡུ་རྒྱུ་དེ་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ངོས་ནས་བཏོན་ཏེ་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་
ཚང་མར་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་བརྡ་འདེད་དེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་སྡེ་ཚན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལག་དེབ་ལང་ཁུ་འདྱི་སུས་
གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་བརྡ་འདེད་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་འདུག ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་དང་འབེལ་བའྱི་དམྱིགས་
བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། གོང་དུ་དགོས་བསམ་པ་དེ་དག་གོང་དུ་གསུངས་ཟྱིན་སོང་བས་ཁ་སྣོན་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་སྔོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ཐོག་བཅར་འདྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་ཆོག་
པ་ཞུ། ར་བའྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཡོད་ཙང་སྔོན་རྱིས་སང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་གཙོ་དོན་ཡྱིན། དེ་རྱིང་
སྔོན་རྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་སྔོན་ལས་ཤོག་བུ་མང་བ་ ༤༠༥ བས་ནས་སྙན་སོན་གནང་སྟེ། ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེར་འཆར་འབུལ་གནང་རྒྱུ་དང་འཆར་
འབུལ་གནང་སྟངས་རེད། དེ་དག་ལ་ལེགས་གསོལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ཤོག་གངས་ ༡ པོའ་ིནང་གྱི་སྔོན་མ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྙན་
སོན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ན་ནྱིང་ལོར་ལས་ཁུངས་ ༡༩༠ ཐམ་པ། སྱིར་བཏང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ན་ནྱིང་འདྱི་གསུངས་
གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ལས་ཁུངས་ཁག་ ༡༤༠ ཡྱི་ལོ་འཁོར་གཏོང་ཡོང་ཆ་ཚང་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། ལས་ཁུངས་ ༢༩ ཡྱི་ཆ་
ཤས་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ། དེ་བཞྱིན་ལས་ཁུངས་ ༡༠༠ ཐམ་པའྱི་དགོས་དངུལ་ཆ་ཤས། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་གཏོང་སྟངས་
མྱི་འད་བའྱི་རྱིམ་པ་མང་པོའ་ིནང་དུ། ད་ལོ་ལས་ཁུངས་མང་དུ་འགོ་བསྡད་དུས། རང་བཞྱིན་གྱི་དངུལ་ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་
དགོས་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཛ་དག་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང། 
 དེ་བཞྱིན་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་སྔོན་མ་ ༣༦ རེད། ད་ལོ་ ༤༤ ལ་དགོས་དངུལ་ཆ་
ཚང་ཕུལ་དགོས་པ་དང། ལས་ཁུངས་གངས་ ༢༦ ལ་དགོས་དངུལ་ཆ་ཤས་ཕུལ་དགོས་པ་དང། དེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་
བའྱི་སྐབས་སུ་ད་ལྟའྱི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ཐོག་ནས་དགོངས་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེ་ནས་ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་
ནང་དུ་མ་ཚུད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ན་ནྱིང་ ༥༠ ཐམ་པ་གསུངས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོ་ ༥༢ གསུངས་གནང་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ནས་ལས་
ཁུངས་ ༡༧ ལ་དགོས་དངུལ་སོ་སོའ་ིཟུར་བཀོལ་ནས་ཞུས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་གནང་འདུག ལས་ཁུངས་ ༡༧ ལས་ཕལ་
ཆེར་ཡོངས་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་རོགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ནས་ཞུས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། རྱིམ་བཞྱིན་གནས་
སྟངས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཇལ་སྡོད་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 དེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༤ པའྱི་ནང་དུ་ད་ལོ་དེ་འད་བས་ཏེ་བཏོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། ན་ནྱིང་ཡང་བཏོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་
སྐབས་རེ་དཔལ་འབོར་འཐབ་རོད་གནང་སྟངས་དེ་འཛིན་སོང་ནས་ལས་འཆར་གྱི་ངོ་བོ་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། 
ལས་ཁུངས་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་འགོ་སོང་ཡང་ལས་འཆར་གྱི་ངོ་བོར་འགོ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པའྱི་ང་ཚོའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་
དཔལ་འབོར་ཡོངས་འབབ་དང་དཔལ་འབོར་གྱི་གཏོང་ཡོང་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་བབ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དཔེར་ན་ད་ལོ་འཕོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་ས་ཡ་ ༡༩༢ ཡོང་གྱི་ཡོད། བོད་ཕྲུག་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཆེད་དུ་ས་ཡ་ ༡༠༨ ཡོང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ Project ཀྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་བཏོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པར་ད་ལོ་ལས་ཁུངས་འདྱི་གཉྱིས་ཡྱིན། ལོ་གཅྱིག་གྱི་ལས་ཁུངས་སུ་རྣམ་པ་འདྱི་བཏོན་པའྱི་རེས་སུ་
སང་ལོ་གནངས་ལོ་ལས་ཁུངས་འདྱིའྱི་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་འགྱུར་མདོག་རང་བཞྱིན་གྱིས་འགོ་ཡྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་འདྱི་གཅྱིག་
ཞུ་འདོད་བྱུང། 
 དེ་ནས་ར་བའྱི་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕལ་ཆེར་འདྱི་གསལ་བཤད་ཡོང་རྒྱུར་གལ་
ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྔོན་རྱིས་ཡོངས་རོགས་ལ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་ནས་མར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ལས་འཆར་མང་པོ་
ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས། ལོ་བསྟུད་མར་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་། ཡྱིན་ནའང་ལས་འཆར་ལས་འགོ་མ་བརམས་པ་མང་པོ་
ཞྱིག་ཡོང་སྐབས། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གཙོས་པས་དེ་དག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་དག་ལ་མཇུག་
འདེད་མ་བས་པར་སར་ཡང་འགོ་མ་བརམས་པར་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡོང་སྐབས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་
དམ་མ་རེད། གལ་སྱིད་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་མ་ཐུབ་པ་དེར་འདྱི་བརད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མེད་ཅེས་
འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་འཆར་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་དངུལ་ཕེད་ཀའང་འགོ་སོང་མ་ཕྱིན་པར་བང་མཛོད་ནང་དུ་ལྷག་པ་རེད། སར་ཡང་ན་
ནྱིང་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ད་ལོ་རང་འཇགས་ཞུས་པ་དེ་དག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་ནས་འདྱི་བརད་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། 
 དེ་ནས་སྔོན་རྱིས་ཡོངས་རོགས་མཇལ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕལ་ཆེར་ང་ཚོས་འགོ་སོང་འདྱི་བརྒྱ་ཆ་ཕེད་ཀ་ཕེད་ཀ་ཆགས་ཀྱི་མེད་
དམ་སྙམ། ཕོགས་དང་སྱིར་སྟངས་ང་ཚོས་ཕར་མཐུན་རྐྱེན་སོར་རྒྱུ་རྐྱང་རྐྱང་གྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཕལ་ཆེར་མང་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག སོབ་གྲྭ་
ཁག་ལ་འབོར་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ལས་བེད་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་དངོས་སུ་མཐུན་རྐྱེན་འབོར་བསྡད་པ་དེ་མ་གཏོགས། ལས་
འཆར་དང་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཡན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པས་དེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་
འདུག བས་ཙང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་ནས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང། 
 དེ་ནས་ད་ལྟ་ཕག་སྦྲེལ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཞུས་གནང་སོང། ད་ལྟ་དཔ་ཁལ་གྱི་བསྡུ་འབབ་ཐོག་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གཙོས་ཕུལ་
མཁན་ཡོངས་རོགས་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ གཉྱིས་ལ་ཡོང་འཆར་ཞྱིག་རེད། ས་
གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་གཅྱིག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་དུ་དེ་རྱིང་འདྱིར་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་
དངུལ་དེ་དག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཕལ་ཆེར་བྱུང་ཡོད་བཞག་རེད།ཤ༢༠༡༥ འདྱི་གཞྱི་ནས་ཡོང་འཆར་ཞྱིག་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་གནད་
དོན་དེ་དག་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གནང་བར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་སྔོན་རྱིས་གསུང་བཤད་དང། 
སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གླེང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གླེང་ཡྱིན་པར་བརྟེན་ཚིག་རེ་གཉྱིས་ཤྱིག་ལས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཐོག་མ་དེར་དུས་ཚོད་
འདྱི་དཔལ་འབོར་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། Time is Money བས་ཙང་ང་ཚོ་དུས་ཚོད་ལ་དམ་འཛིན་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་
པོ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། དོན་ཚན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་འདྱི་ད་
ལྟ་ངས་འདྱི་ཞུ་དགོས་པ་མྱིན་འགོ དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་གསུང་བཤད་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་འཆར་འབུལ་
གྱི་ནང་དུ་ཕལ་ཆེར་འདྱི་དགོངས་བཞེས་གནང་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག ལས་བེད་ཚོར་བར་བརྒལ་ངལ་སེལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་
ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་བཀའ་མོལ་གནང་བསྡད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཐོག་མར་གསོལ་ཕོགས་སར་བའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་བཀའ་
མོལ་སྐབས་སུ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་བངས་པ་རེད། འདྱིའྱི་རེས་སུ་ཆ་ཤས་གཅྱིག་ཀང་བངས་མེད། ད་བར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རེད། ང་
རང་ཚོ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོར་བར་བརྒལ་ངལ་སེལ་ཐོག་ལ་བསྒྱུར་ནས་དངོས་གནས་ཁོ་རང་གསོལ་ཕོགས་འཕར་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དྲུང་
ཆེ་མན་ཆད་ཀྱི་ལས་བེད་ཚོར་བར་བརྒལ་ངལ་སེལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་དགོངས་བཞེས་ཧ་ལམ་གནང་མ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་
འདུག དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་ག་རེ་བྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཚགས་པར་དང་དེ་དག་གྱི་ནང་དུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་
ཀྱི་མེད་པའྱི་གནས་བབ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་འཕལ་དུ་ཁོ་རང་ཁག་ཡར་གནང་
ན། གནོན་ཤུགས་ལྟ་བུར་འགོ་མྱི་ཡོང་ངམ་སྙམ་ནས། ཕག་ལས་དེ་ལྟར་གནང་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ་ནས་མ་གནང་བ་མྱིན་ནམ་
བསམས་ནས་བསམ་ཚུལ་དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ལ། ཁ་སང་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གནོན་ཤུགས་ཡྱིན་མྱིན་གང་ཤེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། 
གནོན་ཤུགས་ཁོ་རང་ལ་བལྟས་ནས་བདེན་པ་ཡྱིན་ནའང་གནོན་ཤུགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐོང་ན་ཡ་བེད་ཀྱི་མྱིན་ཟེར་བ་ལྟ་བུའྱི་གོ་བ་དེ་འད་ཞྱིག་
བྱུང་སོང། གང་ལྟར་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དེ་མྱིན་འདུག་སྟེ། བར་བརྒལ་ངལ་སེལ་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལས་བེད་ཚོའྱི་
གསོལ་ཕོགས་རེད། མང་པོ་ཞྱིག་ཁོང་ཚོར་གོང་ཕོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལོགས་ང་ཚོ་སྐུ་དབང་ཡོད་པ་དེ་དག་ཚང་
མའྱི་ཐོག་ལ་སར། སྐུ་དབང་མེད་པ་དེ་དག་ལའང་ཞུ་སའང་མེད་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་སྡོད་སྐབས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
སོག་ར་འདྱི་ལས་བེད་དེ་དག་ཡྱིན་པར་བརྟེན། ཁོང་ཚོའྱི་ཐོག་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་ཞུ་ཡུལ་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོས་
ཀང་ཚོར་སྣང་མེད་པ་དང་། ང་རང་ནྱི་འགྱིག་སོང་། ཁོང་ཚོར་མ་བྱུང་ནའང་ཞེས་བཞག་ན་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་
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སེམས་ནང་དུ་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་སེ་ཡྱི་འདུག སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ལས་བེད་བདག་གཉེར་ཁང་ཟེར་བའྱི་སྐབས་སུ་ལས་བེད་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ཚང་མ་ཞུ་
ཡུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་བེད་བཀོད་སྱིག་
གནང་རྒྱུ་དང་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ལས་བེད་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ཞུ་ས་དང་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། བས་ཙང་
དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ལམ་མང་པོ་ཞྱིག་འཚོལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་ཡ་གནང་མཁན་མེད་བསྡད་པའྱི་ཚོར་སྣང་
མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། ཁོང་ཚོ་དེ་དག་གྱི་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྡྱིངས་ཆའང་དམྱིགས་བསལ་མེད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག 
ངས་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་སྔོན་ལ་ཞྱིབ་ཕ་མྱིན་པར་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞུ་རྒྱུ་གཉྱིས་པ་དེ་ལས་དོན་འཆར་སྱིག་དང་འགོ་གོན་ཟེར་བ་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ཁ་པ་དེར་ད་ལོ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གངས་ ༨༠ ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་
ཆེན་སབས་འཇུག་ཞུས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་དེ་འད་གནང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཕག་གོན་སོར་འབུམ་ས་ཡ་ལྔ་ཞུས་པ་དང་ལྷན་ཁང་ཁག་ལའང་ཕན་བུ་ཕན་བུ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མ་འདང་ན་ཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་མྱིན་ཚད་ཀྱི་ཡག་པོ་དང་བསོད་ནམས་གསོག་རྒྱུའྱི་
ལས་གཅྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེའྱི་རྱིགས་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིར་སེབས་རྒྱུ་དེ་མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་སེབས་པར་བརྟེན་མྱི་མང་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུར་ཁད་པར་མེད་དམ་
བསམ་ནས་དན་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ པའྱི་རེས་སུ་གཞུང་འབེལ་འཚམས་གཟྱིགས་
ཕེབས་རྒྱུ་མེད་པ་བས་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ༢༠༡༦ ལོར་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིརེད། རྱིས་ལོ་འདྱི་ཏག་
ཏག་ཅྱིག་འགྱིག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་འདྱི་ ༢༠༡༦ གྱི་ལོ་འགོ་ཙམ་ལ་གནང་དུས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་
འཁྲུག་ཆ་དོད་པའྱི་སྐབས་སུ་དེ་འད་ཆགས་སོང་ན། དེ་འད་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་དང་མ་བདེ་
བ་ཞྱིག་ཁག་ཅྱིག་ལ་འདུག འདྱི་ངས་མགྱིན་ཚབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ག་རེ་དགའ་བ་ཡོད་མེད་དང་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་འདྱི་དགོངས་པ་
བཞེས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ངས་ཞུ་འདོད་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། དེ་ནས་དོན་ཚན་དེ་ག་རང་གྱི་ཉ་པ་དེར། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་
གནས་བབ་རྱིམ་པས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་བ་བ་རྒྱུ། ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཆབ་སྱིད་དང་མྱི་རྱིགས་བརྱི་སྲུང་གྱི་ལས་དོན་ལ་མཁོ་
བའྱི་ཆ་རྐྱེན་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་ན་ཞེས་ནས་འདུག འདྱི་མར་ཀོག་དུས་དང་བསམ་བོ་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་སེམས་ལ་བབས་པོ་དང་
རྱིག་པོ་དང་སྙན་པོ་འད་འདུག དོན་དུ་ང་ཚོ་སབས་བཅོལ་མྱི་རྱིགས་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་རང་ཁ་རང་གསོ་དེ་གང་འད་བས་ཏེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་
བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་རྱིས་འགོ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་བཞག འགོ་གོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་སོང་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པོའ་ིསྔོན་
རྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་གཏོང་དགོས་པ་དེ་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག འདྱིས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཁུངས་སེལ་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། དངུལ་ས་ཡ་ས་ཡ་ཞེས་གསུངས་སྡོད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་ལས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་རེད་འདུག ལས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་
འདྱི་ཤ་ཁུ་ཤ་ཐྱིམ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིས་རང་ཁ་རང་གསོར་གང་འད་བས་ཏེ་ཕན་གྱི་ཡོད་དམ་ཟེར་བ་འདྱི་སེམས་ཆུང་ལ་བདེ་བ་
མེད་ཟེར་བའྱི་དཔེ་ལྟར་ངའྱི་སེམས་ལ་བདེ་བ་མ་བྱུང་ནས་གནད་དོན་འདྱི་དེར་ཞུས་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་མ་གཏོགས་གཞན་གནད་དོན་དེ་
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དག་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐོག་ལ་མར་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བགོ་གླེང་ཡྱིན་སྟབས་དེ་
ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་དང་། སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་གཉྱིས་ལ་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་བགོ་གླེང་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་རེད། དེར་བརྟེན་སྱི་ཡོངས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ངས་སྱི་ཡོངས་ཤཤྱིག་མ་གཏོགས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་བརྟེན་རྱིས་ལོ་ 
༢༠༡༢།༢༠༡༣།༢༠༡༤ བར་མཚམས་ཤྱིག་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འདོན་གནང་མཛད་པའྱི་དེབ་མཐུག་པོ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ཡྱིག་ནོར་
དང་དོན་ནོར་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ལ། ཚོགས་གཙོ་ཁྱིའྱི་ཐོག་ནས་མར་སྐུ་བཞེངས་གནང་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་ལ་ཕག་བཏང་གནང་བ་རེད། ད་ལོའ་ིརྱིས་འདྱིར་ངས་མང་པོ་བལྟས་པ་ཡྱིན། ཚང་མ་བལྟ་ཐུབ་མ་སོང་སྟེ་བལྟས་པ་ཡྱིན། འདྱི་འད་
བེད་དུས་ཤོག་གངས་ ༤༥༠ ཙམ་ཞྱིག་འདུག ཚིག་དང་དོན་གཉྱིས་ཀ་ནོར་འདུག་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཀང་མྱི་འདུག དེའྱི་སྟེང་དུ་དཔལ་ལྡན་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ད་ལོ་སྔོན་མ་དང་མྱི་འད་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཏོན་བཞག་ཡོད། རེས་མ་
བཏོན་མྱི་དགོས་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་རལ་བཏོན་ནས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་འདྱི་རང་གྱི་ལུང་དངས་པ་
འདྱི་སྒྲུབ་བཞྱིན་འདུག དེར་བརྟེན་ད་ལོ་ཚོགས་གཙོས་བཞུགས་ཁྱིའྱི་ཐོག་ནས་མར་ཕེབས་ཏེ་ཕག་མྱི་གཏོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་
དང་པོ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ད་ལྟ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་བྱུང་སོང་བསྡད་གསུམ་གྱི་གནད་དོན་ཚང་མ་འཁོད་བསྡད་
འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ལོ་སྔོན་མར་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབོར་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བསྡད་འདུག དཔལ་འབོར་ཕར་བཏང་ནས་རྱིས་སྤྲོད་ཡག་པོ་
བྱུང་འདུག མ་འོངས་པར་ཡང་འཆར་གཞྱི་མང་པོ་འདུག དཔལ་འབོར་གྱི་མ་དངུལ་ནང་དུའང་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་སོར་མང་པོ་འདུག འདྱི་དག་
ཚང་མ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིད་སོང་མཁས་དབང་བོ་བཟང་སེང་གེས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་དང། དབུས་དང་ས་གནས་ཁག་གྱིས་སྐུ་ལས་བསོན་
པའྱི་གྲུབ་འབས་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མར་ངས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་བསྔགས་བརོད་ཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དེ་ནས་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ངར་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། འདྱི་ལོ་སྔོན་མ་ནས་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང་ཡང་ག་དུས་ཞུ་དགོས་བསམས་
ནས་དུས་ཚོད་རན་པོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དེ་རྱིང་རང་གསུང་རོགས་གནང།) དེ་རྱིང་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་
བེད་དུས་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དཔལ་འབོར་རྱིག་པ་ཟེར་བ་དེ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སྔ་ས་
ནས་གོ་མོང། དེ་བེད་དུས་དཔེར་ན། བ་མ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་མན་ངག་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་མན་ངག་དེ་མར་གསུང་རོགས་མ་གནང་། དགུང་ལོ་
བགེས་པོ་ཆགས་ནས་མན་ངག་དེ་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལྟ་བུ་བས་ནས་སྐུ་ངོ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
གྱིས་དཔལ་འབོར་རྱིག་པ་དེ་མར་ཟབ་སོང་བས་ནས་ཁྱིད་རྒྱུན་སེལ་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་ད་དུང་ཕན་བུ་ཕན་བུའྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་
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གཅྱིག་གསུངས་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ད་ལོ་གོ་བསྡད་འདུག་མ་གཏོགས། དེ་སྔོན་ཁོན་ནས་གོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག དེ་འད་བེད་དུས་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བོན་གྱིས་དཔལ་འབོར་རྱིག་པ་དེ་མཁེན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། འདྱིར་དངོས་གནས་དཔལ་འབོར་རྱིག་པ་ཕན་ཙམ་ཤེས་མཁན་དེ་དག་ལ་ཁོ་
རང་གྱི་མན་ངག་ལྟ་བུ་གང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་དག་མར་སྤྲོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་ས་རེད། དེ་བེད་
དུས་མ་འོངས་པར་རྱིས་འགོ་གསར་པ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་བྱུང་ནའང་འདྱིའྱི་མན་ངག་དེ་དག་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་སྔ་བར་དུ་དཔལ་
འབོར་རྱིག་པ་འདྱི་མ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་ངར་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན་ས་རེད། དེ་ནས་སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚོགས་ཆུང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་སྐབས། ཕལ་ཆེར་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ནམ་རྒྱུན་དཔེ་བཞག་
ན། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་དེ་དག་མཁས་དབང་རྐྱང་རྐྱང་མ་རེད་དེ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་ཚིག་དོན་གཉྱིས་ཀར་མཁས་
པ་ཡོད་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་བེད་དུས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་བའྱི་ཡྱི་གེ་དེ་དག་ལ་སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དེ་དག་གྱིས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཚིག་དོན་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་དག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་
ལོ་སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཁོ་རང་གྱི་སྙན་ཐོ་དེ་ཚོ་གཅྱིག་བལྟས་ཡོང་དུས། དམ་དོན་མེད་པ་དང། ཚིག་ལ་ནོར་འཁྲུལ་
ཤོར་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རེ་རེ་བཞྱིན་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ཨང་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་ནོར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱི་གེ་ནོར་བ་དང་ཨང་ཀྱི་ནོར་བ་གཉྱིས་སྐབས་རེ་འདུག ཡྱི་གེ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ནོར་བ་ཡྱིན་ནའང་
དེ་ཙམ་གྱིས་ཁད་པར་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཨང་ཀྱི་གཅྱིག་ནོར་བསྡད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་གྱི་འཁྲུག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཐེབས་པའྱི་གནས་ཚུལ་
རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གསུངས་ཚར་བ་རེད། གློག་ཀད་ཀྱི་ནོར་འཁྲུལ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ་གློག་ཀད་བེམ་པོ་རེད། ཤེས་པ་ཡོད་
མཁན་གཅྱིག་གྱིས་ཁ་ལོ་མ་སྒྱུར་ན་བེམ་པོ་དེ་རང་འགུལ་བས་ཏེ་ཕག་ལས་དུས་ནམ་ཡང་གནང་གྱི་མ་རེད། དེ་བེད་དུས་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་
དེ་གང་འད་ཆགས་པ་རེད་དམ། གཞན་ལ་ཕར་ཐུགས་སྣང་དང་ལམ་སྟོན་གནང། སོ་སོའ་ིཕག་ལས་དེར་སོ་སོས་ཚགས་ཚུད་པོ་མ་གནང་བ་
དེ། ཡང་མྱིན་ན་དུས་ཚོད་ཀྱིས་མྱི་འདང་བ་མྱིན་ནམ། འདྱིའྱི་གནད་སྟངས་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་པའྱི་རེས་སུ་མར་མ་ཐོན་སྔོན་དུ་ལག་པ་
བཏང་བ་ཡྱིན། དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མ་གཟྱིགས་པ་རེད། ཁ་སང་སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚོགས་ཁང་ལ་ཚོགས། བཀའ་ཤག་གྱི་ཁང་པ་
གླ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཙོ་མར་བབས་ནས་དེའྱི་སྐབས་དེ་ག་རང་ལ་ལག་པ་བཏང་བ་རེད། དེ་རྱིང་དེར་ང་རང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཁང་རང་ཡྱིན་
སྟབས་རེས་ལ་ལག་པ་བཏང་བ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ གྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་
སྔོན་རྱིས་གསུང་བཤད་ནང་ནས་ཤོག་བུ་ ༧ པ། ལས་དོན་འཆར་སྱིག་དང་འགོ་གོན་ཟེར་བའྱི་ནང་ཚན་གྱི་ན་པ་དེ། རྒྱ་གར་དུ་སོབ་གཉེར་དང་། 
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གཉེན་འཕད། གནས་སྐོར་བཅས་ཀྱི་ཆེད་ལོ་ལྟར་གཞྱིས་བཞུགས་སྤུན་ཟླ་འབོར་བཞྱིན་པ་ཚོར་སྣེ་ལེན་མཐུན་རྐྱེན་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༢༨༌༡༨ 
ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་འཕོས་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་བཏང་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འདས་ཟྱིན་པའྱི་གོས་ཚོགས་རྱིམ་
པའྱི་ནང་དུ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་བ་ཞྱིག ལྷག་པར་དུ་དེ་རྱིང་ཁ་སང་བོད་ནས་
གཉེན་འཕད་ཡོང་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཆགས། བཙན་བོལ་ནང་དུ་སྡོད་མཁན་དེ་བས་ཀང་ཉུང། བོད་ནས་ཡོང་མཁན་མེད་པར་ལྡབ་
ལོག་སུམ་ལོག་ཐོག་ནས་མར་ལོག་འགོ་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་རྣམ་པར་ཐུགས་
འཚོར་གང་འད་ཡོད་དམ། དེའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་བེད་ཕོགས་དང་དེ་འད་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
འཆར་གཞྱི་དང་དེ་འད་ཞྱིག་འདོད་པ་ཁེངས་པ། ཡག་པོ་ཞྱིག་སེབས་ཡོང་གྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་དེ་ད་ལྟ་བར་དུ་སེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག 
དེ་རྱིང་འདྱིར་དེ་འདའྱི་དངུལ་འབོར་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་གྱི་སྣེ་ལེན་ཁང་ལ་སྣེ་ལེན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་
མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་སེབས་བསྡད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་ཅྱིག་རེད། ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་ཧ་ལམ་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་མྱི་མེད་ནས་སོ་
རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་ལོ་འཆར་གཞྱི་གསར་པ་ཞྱིག་དང་། གོང་དུ་
སེབས་མཁན་དེ་དག་ལ་མཐུན་འགྱུར་སྔར་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། སྱིར་བཏང་
སྔོན་མ་ནས་ཞུས་བསྡད་པ་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་གྱི་དམ་བསགས་དེ་ང་ཚོ་ ༥༩ ནས་ད་བར་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལས་ཉྱིན་གཅྱིག་གུ་ཡངས་སུ་བཏང་མེད་
ཅེས་ཡོད་པ་དང་། ༢༠༠༨ བར་ནས། བཟོས་པ་ཞྱིག་མྱིན་པ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེང་དུས་བཙན་བོལ་ནང་དུ་འབོར་ཚར་བ་དེ་
དག་མར་བོད་དུ་ལོག་འགོ་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེས་གོ་བརྡ་གང་ཞྱིག་སྤྲོད་ཀྱི་འདུག འདྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་
སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ས་རེད། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
ལས་འཆར་དེ་འད་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་རེད། གཉྱིས་པ། དེར་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་སོབ་གྲྭའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་འཛིན་གྲྭ་མང་ཆེ་བ་
ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་བོད་ཕྲུག་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་རེད། གང་ལྟར་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་
ལ་བོད་ཀྱི་མྱི་དེ་ཉྱིན་མ་རེ་རེ་བཞྱིན་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
གྱིས་ཀང་བོད་ཀྱི་མྱི་འབོར་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཉེ་བའྱི་ཆར་བཀའ་སོབ་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོང་དུས། དེ་དག་ཚང་
མ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཡོང་དུས། གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ལ་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཡང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེར་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་བཀའ་ལན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕག་ལས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གནད་ལ་འཁེལ་བ་ཞྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་མཐོང་མ་སོང་། དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་
དམྱིགས་བསལ་ད་ལོ་ལས་གཞྱི་གསར་པ་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་རྐྱེན་སོར་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྔར་བས་ལྷག་ཙམ་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་
མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གླེང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་སྔོན་རྱིས་མར་བལྟས་ཡོང་
བའྱི་སྐབས་སུ་ཧ་ཅང་གྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་དང་ཡག་པོ་བྱུང་གནང་འདུག དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་དང་
གཉྱིས་བས་ཏེ་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་ཀོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད་འདུག ཆེད་དུ་འདྱི་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་
མཚམས་སྐབས་མཚམས་ལ་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གླེང་ཡྱིན་སྟབས་ང་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་གྱི་སྔོན་ནས་
སེམས་སུ་བརྣགས་བསྡད་པ་ཞྱིག་གྱི་ཚིག་རེ་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། འདྱི་དེ་རྱིང་ཞུས་བཞག་ན་དགའ་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་སྔོན་རྱིས་
ནང་དུ་མར་བལྟས་ཡོང་སྐབས། ཕོགས་གང་ས་གང་དུ་མཐའ་ན་ས་གནས་གཞྱིས་འགོ་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ནས་མར་རྱིས་ཏེ་རང་བཙན་
ཚོགས་ཆུང་ནས་བཟུང་ཚང་མ་མར་དངུལ་དེ་བོད་གཞུང་གྱི་ཕག་དངུལ་ནས་མར་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག བོད་
གཞུང་ལ་ཡོངས་འབབ་དེ་དེབ་དང་ཙག་ཙིག་ཚང་མ་ནས་ཕག་དངུལ་ཕན་བུ་ལས་གཞན་མེད་པ་བཟོས་ཚར་བ་རེད། འདྱི་ང་རང་ལ་ལོ་མང་པོ་
ཞྱིག་གྱི་སྔོན་ནས་བསམ་ཚུལ་ཡོད། བོད་གཞུང་སྤྲང་པོ་སྤྲང་ནག་ཞྱིག་ཆགས་ཏེ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནྱི་རང་བཙན་དཔ་དངུལ་བསྡུ་
མཁན་གྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། འདྱི་ཕན་ཆད་ཀྱིས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་ཀ་གང་ཡང་མེད་པ་ཆགས་ཏེ་བསྡད་སོང། 
ཚང་མ་སེར་བདག་ཅན་ལ་བསྒྱུར་བ་རེད། འཛིན་སོང་ཚགས་ཚུད་བ་རྒྱུའྱི་ཚབ་དེར་ཚང་མ་སེར་བདག་ལ་བསྒྱུར་བ་རེད། སྐབས་དེར་སང་ཏོག་ 
Hotel Tibet དང་བོད་ཀྱི་ད་ལྟ་འདྱིར་རྡ་རམ་ས་ལ་ཡོད་པའྱི་ Hotel Tibet དེ་དག་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བཀག་པ་རེད་
མ་གཏོགས། དེ་མྱིན་འགོ་ཚར་བ་རེད། སྨན་རྱིས་ཁང་དང་། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དང། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་དང། TCV དེ་ཚོ་ཚང་མ་སྐབས་
དེར་མ་བཀག་པར་འགོ་ཚར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོ་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཤུགས་བརྒྱབས་ནས་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་འད་བེད་
དུས་དངུལ་ཚང་མ་བོད་གཞུང་གྱིས་ཕར་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ནས་བསྡད་འདུག སྔོན་མ་ང་ཚོ་གཞྱིས་འགོའ་ིའགན་ཁུར་
ནས་འགོ་བསྡད་པའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་གཞྱིས་འགོ་སོ་སོར་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་ག་རེ་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཆུ། གློག ཞྱིང་ཁ། 
གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་ག་རེ་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ལས་གཞྱི་དེ་དག་གྱི་འཆར་གཞྱི་བཟོས་ནས་རོགས་ཚོགས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་
གར་ཁོ་རང་གྱི་ནང་དུ་རོགས་ཚོགས་ཁག་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་ཚོར་རོགས་རམ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ནས། 
རོགས་རམ་ཞལ་བཞེས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་སྐབས་རོགས་རམ་དེ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞེས་འཆར་གཞྱི་དང་སྦྲགས་ཏེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་བཀའ་
འཁོལ་ཞྱིག་ཞུས་ནས། ནང་སྱིད་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་མཚམས་ལ་རོགས་རམ་ཞུས་ནས་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱི་བཟུང་གྱིས་ལས་གཞྱི་ཕག་བསྟར་
བས་ཏེ། མཐའ་མ་རྱིས་ཞྱིབ་བས་ཏེ་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་རོགས་ཚོགས་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས། ས་གནས་སོ་སོ་
ནས་ཐབས་ཤེས་བ་ཆོག་པ་ལས། ད་ལྟ་བཞྱིན་འཆར་འགོད་པ་མྱི་གཅྱིག་གྱི་ལག་པར་བལྟས་ནས་དགོས་ཀྱི་མེད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ས་
གནས་སོ་སོར། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། སྐར་མ་གཅྱིག་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་
ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
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སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དེ་བཀའ་མོལ་གནང་སྡོད་མཁན་སྱི་འཐུས་དང་། དེའྱི་བར་ཐག་ནས་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་ཕེབས་སོང་། ད་རེས་ཞོགས་པ་གཅྱིག་ཕེབས་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཡར་ཞུས་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་
སོང་། ད་ལྟ་དེ་ནང་བཞྱིན་ཡྱིན་ན། ནམ་རྒྱུན་བཞྱིན་བས་ནས་ཕེབས་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་བས་ས་མཚམས་ཤྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་གཞྱི་ལ་
འགྱུར་བ་བཏང་བ་རེད། ཟེར་ནས་ཚང་མ་འཆར་ཅན་ནང་བཞྱིན་བས་ན་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་མགོ་
འགུགས་ཙམ་བས་ན། འགྱིག་ཚར་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་གསལ་པོ་
ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་དང་ཚོགས་གཙོའྱི་བར་ལ་བར་གཅོད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ཤཤོག་སར་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཞུགས་ས་རང་ནས་ཕག་རྐྱོང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་
ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རང་འཚམས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་ཕེབས་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་
འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
འོ་དེ་འད་རེད། སྐད་ཆ་དེ་ཡང་བརེད་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུགཤ དེའྱི་བར་ལ་བར་ཆད་ཅྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པས། ཁོ་བརེད་གབས་བེད་ཀྱི་འདུག 
དེ་འད་སོང་ཙང་ད་ལྟ་བར་ལམ་ཞྱིག་ལ་དེ་མེད་པ་ཆགས་ཏེ། དབང་ཚད་གཅྱིག་བསྡུས་འོག་ལ་ཕྱིན་ནས། གཞྱིས་འགོ་ཚང་མ་ཧ་ལམ་ཡྱིག་
སེལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་འད་ཞྱིག་རེད་འདུག་མ་གཏོགས་ལས་ཀ་བ་ས་གང་ཡང་མེད་མཁན་ཆགས་བསྡད་འདུག མཉམ་འབེལ་
དེ་དག་ནྱི་ཁོ་རང་ཚོ་རུབ་རུབ་བས་ཏེ་བསྡད་འདུག མཉམ་འབེལ་དེ་དག་ཁོ་རང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་དང་གནོད་སེལ་གྱི་ཡོད་གང་བེད་ཀྱི་
ཡོད། མགོ་གཅྱིག་ཀང་འཚོས་ཀྱི་མྱི་འདུག མཉམ་འབེལ་དེ་དག་ག་པར་ཡོད་མེད་ཀང་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག མཉམ་འབེལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་
རེད་ཟེར་གྱི་འདུག སུའྱི་དོན་དག་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། གང་བེད་ཀྱི་ཡོད་ན། མཉམ་འབེལ་གནང་མཁན་ཚོགས་མྱི་དེ་དག་ཁོངས་སོ་སོའ་ིམྱི་
མང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེ་ཚོ་ཡང་མགོ་དེ་ཙམ་འཚོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསྡད་འདུག དེར་བརྟེན་
དེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་ལ་སྐབས་དེ་དུས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་བསམས་ནས་ཆ་ཤས་བངས་པ་ཡྱིན་གྱི་རེད། ཏན་ཏན་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཡག་པོ་དེ་
ཡག་པོའ་ིལམ་ལ་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག ཡག་པོ་དེ་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་པའྱི་ཚུལ་འད་
པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེས་ན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ངེས་པར་དུ་སྔོན་མ་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་གྲུབ་པ་རེད་ཅེས་བཞག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལས་དོན་གང་ཡྱིན་ན་འགྱིག་ན་འགྱིག་པ་རེད་ཅེས་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་དང་། མ་
འགྱིག་ན་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་
པ་དེ་སྙྱིང་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་ཐོག་ལ་ཕན་བུ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། TCV དང་སམ་བྷོ་ཊ་སོབ་གྲྭ་དང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ནང་ལ་ཡུལ་མྱི་
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མང་པོ་ཞྱིག་བཙུགས་འདུག ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། ཡུལ་མྱི་ལ་མཐུན་སྱིལ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་
དགོངས་གཞྱི་རེད། ངེས་པར་དུ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚུར་འདྱི་ལ་བོད་ནས་གསར་པ་འབོར་མཁན་ཚོར་འཚོ་བའྱི་རྟེན་གཞྱི་
གང་ཡང་མེད་མཁན། གསར་འབོར་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་སོབ་གྲྭར་བཏང་སྟེ་སོབ་ཡོན་རང་ངོས་ནས་སྤྲོད་དགོས་རྒྱུ། དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་
ཞྱིག་འཕད་བཞྱིན་པ་ང་ཚོས་མང་པོ་མཐོང་བཞྱིན་འདུག ང་ཚོ་ཕོགས་མཐའ་ལ་བསྡད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ངས་སྐབས་སྐབས་ལ་
བསམ་གྱི་ཡོད། རང་ཡུལ་སྟོང་པར་བཞག མྱི་ཡུལ་འོད་ཀྱིས་རྒྱངས་པའྱི་དཔེ་ལྟར་རེད། ཁོང་ཚོར་རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་པ་རེད། བདག་པོ་རྒྱག་
མཁན་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་ཡོད་པ་རེད། ཁང་པ་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོར་རང་དབང་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ལ་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡོད་པ་རྣམས་
ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ། སོ་སོའ་ིམྱིའྱི་འགོ་སྟངས་དེ་ཏག་ཏག་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཟོས་པའྱི་སང་ལ་གཡང་རེའྱི་སང་ལ་ཡང་སོན་བེད་རྒྱུ་ཡོད་ན། 
བས་བཞག་ན་ཡག་པོ་རེད་མ་གཏོགས། སོ་སོའ་ིམྱི་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་དུ་ཁོང་ཚོར་རོགས་རམ་གནང་བ་དེ་གར་འཁབ་བསྡད་པའྱི་བཟོ་
ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཞུ་
རྒྱུ་གསུམ་པ་ཞྱིག་ལ། འདྱི་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་མ་རེད། མང་ཚོགས་ནས་ང་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལབ་ཀྱི་འདུག ཕྱིར་བསོད་ལག་འཁེར་སེར་པོ་
དེ་དུས་འགངས་ཞུ་རྒྱུར་ལོ་གསུམ་བཞྱི་ལྔ་དེ་འད་འགོར་གྱི་འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གནད་དོན་དེ་དག་ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་སེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་གླེང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་ནས་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་རང་གྱིས་ལན་བསོན་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གླེང་གྱི་
ཐོག་ལ་ལན་དེ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་མ་གཏོགས་གནང་གྱི་མ་རེད། ཤེས་རྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་
ན། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་དེའྱི་སྐབས་ལ་ཐད་ཀར་ལན་བསོན་ཐུབ་ཀྱི་རེད།) ལགས་སོ། དེ་ག་རང་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། བས་ན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
བགོ་གླེང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་རང་གཞུང་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་
ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དུས་ཚོད་སེབས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཕན་མ་ཐོགས་པར་གནོད་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ཧ་གོ་གྱིན་ལ་
ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ནས་བཞུགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འད་ཞྱིག་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་
གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༡༦ ལོའ་ིདང་བངས་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་འབུལ་
འབབ་ཡོང་འཆར་སྔོན་རྱིས་དེའྱི་སྐོར་ Australia ལ་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ ལ་ཧྱིན་སོར་ ༢,༢༠༠,༠༠༠ འདུག དེ་ ༢༠༡༥་་༢༠༡༦ དེ་ལ་ཧྱིན་
སོར་ ༡,༣༠༠,༠༠༠ མ་གཏོགས་བཏོན་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ Australia ལ་བོད་མྱི་ཕེབས་བསྡད་པ་དེ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
དཔ་ཁལ་དེ་ཉུང་དུ་འགོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་དཔ་ཁལ་དང་འབེལ་བ་འདུག དཔ་ཁལ་གྱི་ཡོང་འཆར་དེ་ལ་དེ་བཞྱིན་གསལ་བསྡད་འདུག དེ་གང་འད་
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ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། སྱིར་བཏང་ཕེབས་མཁན་གྱི་མྱི་དེ་མང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། དཔ་ཁལ་དེ་ ༢༠༡༤་་༢༠༡༥ ལ་མང་བ་དང་། ༢༠༡༥་་་
༢༠༡༦ ལ་ཉུང་བ་བཏོན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གླེང་ནང་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན། སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཡོངས་དཔལ་འབོར་གྱི་སྔོན་རྱིས་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། ལོ་ཤས་
སྔོན་ནས་ང་ཚོ་ས་གནས་དབུས་ནས་མར་ས་གནས་ཁག་ལ་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ལྷོ་སྱི་དང་། ས་གནས་ལས་ཁུངས། ས་འཐུས་མེད་
པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལྔ་ཙམ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྔོན་རྱིས་དེ་ལ་ས་གནས་ཁག་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག དབུས་ནས་
མར་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དེ་བཞྱིན་ཆགས་བསྡད་འདུག བཤད་སོལ་བས་ན། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་རང་གྱི་ནང་ལ་སོ་སོས་དགོས་མཁོ་
བསྒྲུབས་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཞྱིག་ས་གནས་ཀྱིས་བེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དེ་བཞྱིན་ཆགས་བསྡད་པ་དེ་མ་འོངས་པར་དེ་
བཞྱིན་ས་གནས་མང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད་དང་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཅྱིག་དེ་ཡར་བསྡུས་པར་དགེ་མཚན་ག་རེ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་
དམ། ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་སྔོན་རྱིས་གསུང་བཤད་དང་། སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གླེང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་ཚོགས་གཙོས་ཞུས་ཡོད། གལ་སྱིད་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆོག་ནས་སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
དེ་རྱིང་གནང་རོགས་གནང། དེ་མྱིན་སང་ཉྱིན་ཞོགས་པ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་ལ་
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་དང་དགོངས་འཆར་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་བཏང་ནས་སྐུ་ལས་ཆེན་པོ་བསོན་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང། སྔ་རེས་རྣམ་པ་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་ལ་
ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་དེ། བསམ་པ་ནང་བཞྱིན་དུ་སྟབས་བདེ་པོ་དང་ལས་ས་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་
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ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གངས་ཀ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་དུས། མཚམས་རེས་དབུ་རོག་ཡོང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་གཟྱིགས་
ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྐུ་ལས་མང་པོ་བསོན་འདུག བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་དང་ཚོགས་གཙོ་དབུས་
པའྱི་རྣམ་པ་ཚང་མར་ལེགས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་དོན་ཚན་
བཅུ་བཞྱི་དང་། དེ་སྔའྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པར་མཇུག་སོང་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར་ལུང་དངས་བཞག་པའྱི་དོན་
ཚན་བཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་གནས་ཚུལ་ཏག་ཏག་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་ལ་མ་ལྟོས་པར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་
ཆུབ་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་ཡོང་རྒྱུར་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་ལས་ཁུངས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ག་བསྒྱུར་དང་བར་
བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཡྱིག་ཆ་དེ་དག་གསལ་པོ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས། ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞྱིབ་བསྡུར་སྐབས་སུ་ར་འཕོད་དང་མ་འཕོད་ཀྱི་ལས་རོབ་
ཀྱི་ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་དེའྱི་ཐོག་ལ་གཏོང་དགོས་བྱུང་སོང་། མདོ་དོན་སྙྱིང་པོ་དེ་དེའྱི་རྱིགས་ལ་ཡག་པོ་བྱུང་མྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་འོག་དེར་སྔ་ལོའ་ིཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ལ་མཇུག་གནོན་མ་
བྱུང་བ་ཞྱིག་གསལ་བསྡད་འདུག དེ་གཉྱིས་གཅྱིག་པ་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཕོགས་
བསྱིགས་ཞུས་ཏེ་གང་ཞྱིབ་ཚགས་ཕུལ་བའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ག་བསྒྱུར་དང་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་
ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་ཐད་ཀར་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ར་འཕོད་དང་མྱི་འཕོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་རྱིགས་བྱུང་འདུག ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་
པར་མ་འོངས་པར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ལ་སྐུ་ངལ་མྱི་འཕད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད། ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་གཟྱིགས་བདེ་
བ་ཞྱིག་ག་རེ་བ་རྒྱུ་འདུག བསམ་ཤེས་ཏན་ཏན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལས་འཆར་རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་
རྒྱབ་ལོངས་ལོ་བསྟར་ཆགས་སུ་ལེབ་བཤུས་བཏང་བསྡད་པ་བྱུང་འདུག དེ་དག་མྱི་ཡོང་བའྱི་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིདབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་ཟབ་ནན་གནང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག དེ་འད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་
ནས་ངས་ཐག་བཅད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་སྔོན་རྱིས་འགོ་སྟངས་དང་རྒྱབ་ལོངས་ཕུལ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། དེ་གང་འད་ལྟ་བུ་
ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང། ལས་འཆར་འགའ་ཞྱིག་ལ་ལོ་གཉྱིས་འགོར་རྒྱུ། ལས་འཆར་འགའ་ཞྱིག་ལ་ལོ་གསུམ་འགོར་རྒྱུ་དེ་འད་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལས་འཆར་སོ་སོའ་ིརྒྱབ་ལོངས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དེར་
དོན་ཚན་མྱི་འད་བ་བཞྱི་གཅྱིག་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་ལས་འཆར་གྱི་མྱིང་། དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་ལས་འཆར་གྱི་ངོ་བོ་
དང་དགོས་པ། དོན་ཚན་གསུམ་པ། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ལོ་གསུམ་འགོར་གྱི་ཡོད་ན། ལོ་གསུམ་ཀར་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་འགེལ་བརོད་དེ་རང་
འཇགས་ལྟ་བུར་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ལས་འཆར་ངོ་བོ་ལ་འགྱུར་བ་མ་སོང་བ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས་རང་འཇགས་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེའྱི་འོག་དེར་འགྱུར་བ་འགོ་དགོས་པའྱི་ས་བཅད་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ད་བར་དུ་ལས་དོན་ག་རེ་བས་པ་དང་། དེའྱི་ཐོག་ཏུ་འགོ་སོང་ག་རེ་
བཏང་བ་ཡྱིན་པ། མ་འོངས་པ་ལ་ག་རེ་བ་རྱིས་ཡོད་པ་སོགས་དོན་ཚན་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེར་ལེབ་བཤུས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་
སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚོགས་ཆུང་ནས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་དེ་འད་ཡོད་ན་མ་འོངས་པར་ལས་ཁུངས་གང་དང་གང་ཡྱིན་པ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་
གསུངས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཕོགས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་མཁེན་རྟོགས་དང་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་
གཏོགས་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུས་པ་ར་བ་ནས་མྱིན། གསན་འཇོག་མ་ནོར་བ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་དོན་ཚན་
གསུམ་པ་དེའྱི་ནང་དུ་ལོ་བསྟུད་མར་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་ལ། ལས་འཆར་ལག་བསྟར་བས་དང་མ་བེད་ལ་
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མ་ལྟོས་པར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཡྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་དོན་དང་ལས་དོན་ཕག་བསྟར་ཁེལ་ཐུབ་པའྱི་
མཇུག་འདེད་མཇུག་གནོན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འདྱི་བཀའ་གནང་འདུག འདྱིའྱི་འོག་ཏུ་སྔ་ལོའ་ིཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
སྙན་ཐོའ་ིནང་དེ་བཞྱིན་བཀོད་པ་བཀའ་འཁོལ་གནང་རྒྱུ་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་མ་གཏོགས། ལས་དོན་དེ་ཚོར་ལག་བསྟར་བས་དང་མ་བེད་ཀྱི་སྐོར་
ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་མེད་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དེ་འད་རང་མ་རེད་ཅེས་གོས་ཚོགས་སུ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་འཆར་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པ་ང་ཚོས་དགོས་
དངུལ་རྒྱབ་གཉེར་ཕུལ་གྱི་མེད་ལ། ཡང་ལག་བསྟར་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་བསམ་ན། ང་ཚོས་དགོས་དངུལ་བཅག་ནས་ལས་ཁུངས་
སོ་སོའ་ིདབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་འབེལ་ཡོད་ཚོར་ར་འཕོད་ལམ་སྟོན་ནན་པོ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་
ལ་མཐའ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཏན་ཏན་མ་འོངས་པར་ད་དུང་ཚགས་ཚུད་དང་ཞྱིབ་ཚགས་སུ་གཏོང་དགོས་པ་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཞྱི་པ་དེར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྱིས་ཤོག་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚད་ལྡན་མ་བྱུང་ནས་ལས་བེད་ཀྱི་ཁང་གླ་དང་གླ་ཕོགས་དེ་འད་ཉྱིས་ལྡབ་ཤོར་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་འདུག འདྱི་ངོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གོས་ཚོགས་སུའང་དགོངས་སེལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དེ་རྱིང་ཁ་སང་སྟབས་བདེ་པོའ་ིཐོག་ནས་འཕྲུལ་
ཆས་བེད་སོད་གཏོང་དུས་མཚམས་རེར་རྱིས་ནོར་དེ་འད་ཤོར་སྡོད་ཀྱི་འདུག དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག ག་རེ་
ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ནོར་བ་ནོར་བ་རེད། བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་མ་འོངས་པར་དེ་འད་མ་ཡོང་བའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ལྔ་
པ་དེ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་མང་དག་ཅྱིག་ཞུས་གནང་འདུག་ཅེས་གསལ་བ་འདྱི་ཡང་སྔ་ལོའ་ིཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་
ཐོའ་ིནང་དུ་གསལ་ཡོད་པ་རེད། བར་བརྒལ་དང་ག་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་གནང་གྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཚད་འཛིན་དང་ཚང་
མས་ཐུགས་སྣང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ལུང་དངས་ནས་གསུང་གནང་འདུག སྱིག་གཞྱིའྱི་ངོ་བོའ་ིཆ་ནས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ལ་བཀག་
རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་དེ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་བའྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་ད་ལོའ་ིལོར་དམྱིགས་ཚད་ཡོད་པའྱི་ལས་དོན་འདྱི་བེད་རྒྱུ་
དང། སྔོན་རྱིས་ལ་ཕུལ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ལས་དོན་གསར་པ་དང་བསྒྱུར་བཅོས་རྱིགས་མྱི་གཏོང་བའྱི་དམ་བཅའ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ང་ཚོས་བཟུང་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བཙན་བོལ་གནས་བབ་ཐོག་ནས་སྐབས་དང་དུས་ལ་གློ་བུར་བའྱི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོར་
མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་རོགས་རམ་ཡང་གློ་བུར་ལ་གནང་མཁན་དང། ལས་དོན་ཁ་ཤས་གློ་བུར་གློར་བུར་ལ་ལས་འཆར་ཐོན་པ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། དེ་འདའྱི་ངོ་བོར་བལྟས་ནས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སའྱི་ལམ་ཁ་འདྱི་བཞག་ཡོད་པ་རེད། སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་དགོངས་
དོན་ལས་ཁུངས་ཚང་མའྱི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་བཏང་ཡོང་དུས། འཛིན་སོང་ངོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་ཙམ་ལས་དེ་ཚོར་བཀག་
བསྡོམས་གནང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། བེད་དུས་མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་མྱི་ཡོང་བའྱི་ལམ་སྟོན་
ཕུལ་རྒྱུ་ཕན་བུ་ཁག་པོ་མྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་མཁེན་རྟོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ངས་འདྱི་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བར་བརྒལ་བཀའ་
འཁོལ་ས་ཡ་ ༢༥༦ གྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ལུང་དངས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་འདྱི་ལས་མང་བ་ཡོང་
སྱིད་ཀྱི་རེད། འདྱི་ལས་ཉུང་བ་ཡང་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། བས་ཙང་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་ནས་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ང་
ཚོའྱི་ཐོག་ནས་སྟངས་འཛིན་ཆེན་པོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་མྱི་འདུག་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་དྲུག་པ་དེ་ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་ཁག་
ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འགེངས་ཤོག་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་དང་འབེལ་བ་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱུན་གོན་རྱིས་འགོ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་



81 
 

བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འགེངས་ཤོག་འབེལ་བ་ཆགས་མྱིན་གང་ལྟར་ཡང་སྱི་ཡོངས་གཏན་འབེབས་གནང་བསྡད་པའྱི་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་
དགོས་གལ་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྐྱང་གནང་འདུག་པ་དེ་རྱིགས་དགོས་མེད་དུ་མཐོང་ཞྱིང་། འབེལ་ཡོད་རྣམས་ལ་འདྱི་བརད་ཀྱི་
སྐབས་སུའང་དངུལ་འབོར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ཙམ་ལས་དོན་དངོས་དགོས་གལ་མེད་པའྱི་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་བེད་བཞྱིན་པར་
གཞྱིགས་ན། དེ་དོན་ལམ་སྟོན་དང་འབེལ་གཅོག་ཆ་ཞུ་ཡུལ་རྣམས་ཞུས་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་འདུག  སྱིར་བཏང་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པས་དགོས་གལ་མ་གཟྱིགས་པ་དེ་དག་གཅོག་ཆ་གནང་རྒྱུ་དེ་ཐུགས་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ང་
ཚོས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་མོད། ཡྱིན་ཡང་ད་རེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཅུང་ཙམ་མ་འད་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་དཔལ་འབོར་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་རེའུ་མྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དེ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་བས་ན་དེའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་མ་
བྱུང་པ་ཡྱིན་སྱིད། སྣེ་ལེན་ནང་ལ་སྣེ་ལེན་ཞུ་སྟངས་ཀྱི་ནང་ལ་འགོ་གོན་ངོ་བོ་ས་བཅད་ཁག་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག ཕྱིའྱི་སྐུ་མགོན་རྣམས་
ལ་སྣེ་ལེན་བ་རྒྱུའྱི་ས་བཅད་གཅྱིག དེ་ཅུང་ཙམ་དངུལ་འབོར་མང་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་པ་དེ་ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གྱི་ལས་བེད་
ལས་ཁུངས་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ལ་གནས་སོར་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་གསོལ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དང་། ཡང་ལས་བེད་ཚོར་ལེགས་གསོལ་ཕུལ་རྒྱུའྱི་
དངུལ་འབོར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་མྱི་ཉུང་བ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གསུམ་པ་དེ་ནང་ཁུལ་མཛད་སོའ་ིའགོ་གོན་གཏོང་རྒྱུ་
རེད། དེ་སྔ་ཡྱིན་ན་འདྱི་སྣེ་ལེན་ཞེས་རྱིས་འགོ་གཅྱིག་གྱི་འོག་ལ་འཇོག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཉམས་མོང་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་
ཕྱིའྱི་སྐུ་མགོན་ལ་དངུལ་འབོར་ཆེན་པོ་བཞག་པའྱི་སྟེང་ཚོད་འཛིན་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་རྱིགས་འདེས་ཀྱི་འགོ་སོང་གང་བྱུང་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་
ཡོད་པར་བརྟེན། ལས་དོན་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ས་བཅད་བས་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེ་བཞྱིན་གྱི་འགོ་གོན་གཏོང་རྒྱུ་དང་དེ་ལ་འགོ་སོང་མེད་
ན་ལྷག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་ས་བཅད་གསུམ་ལ་བཞག་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་ནས་ས་བཅད་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་ལ་གཅོག་ཆ་གང་
ཡང་གནང་མྱི་འདུག ས་བཅད་གསུམ་པ་དེ་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ལུང་འདེན་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རེད། ལས་བེད་ཚོར་བཀའ་བརད་
ཙམ་གནང་སྟེ་དགོས་གལ་མ་མཐོང་བ་དང་། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱུགས་པ་ལེབ་བརྡུང་གྱི་གཅོག་ཆ་གནང་བའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་གནང་འདུག དེ་
ཅུང་ཙམ་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་བས་ན་ཏན་ཏན་ཡྱིན་སྱིད་པ་རེད། ས་བཅད་སོ་སོར་ལས་ཁུངས་འགའ་ཤས་ནས་
ཟུར་མཆན་མ་བྱིས་པར་བརྟེན་དགོས་གལ་མེད་པ་ཡྱིན་འགོ ཐུགས་ལ་དགོངས་ཏེ་གཅོག་ཆ་གནང་བ་དེ་འདའང་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། འགའ་ཤས་ནང་
ནས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་ཟུར་མཆན་ལ་བཀོད་པ་དེ་འད་ཡང་བྱུང་འདུག དེ་ཚོ་ཡང་གཅོག་ཆ་གནང་འདུག གང་ལྟར་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་གཅོག་ཆ་གནང་བ་དེ་མ་འགྱིག་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་མོད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ནས་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག རྱིམ་པས་ཁ་གསལ་བ་དེ་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིསྔོན་རྱིས་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་གསལ་
བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བདུན་པ་དེ་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིགཞུང་བསྐོས་མྱིན་པའྱི་ལས་བེད་ལ་རང་ཁོངས་དང་ཟུར་
འཇོག་ཅེས་ཐ་སྙད་མྱི་འད་བ་ཡོང་གྱི་འདུག་པ་དེ་ལ་མ་འོངས་པར་འཛིན་སོང་གྱིས་བཀོད་ཁབ་ཇྱི་བཞྱིན་གཅྱིག་གྱུར་ལག་བསྟར་དགོས་པའྱི་
ལམ་སྟོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་འདུག དེ་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ཡང་ལམ་སྟོན་དེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཞུ་ཐུབ་ན་ཐུབ་པའྱི་ངོས་འཛིན་
དང་། ཞུ་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་འཛིན་སོང་གྱི་འགན་ཞྱིག་རེད། དེར་བརྟེན་ངས་དན་གྱི་
ཡང་མྱི་འདུག ཁ་སང་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་གྱི་སང་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་པའྱི་ངོ་བོ་རྣམ་གངས་མྱི་འད་
བའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་གླེང་སོང་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་གཞུང་བསྐོས་སྱི་ཞུ་བ་གཞུང་ཞབས་
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འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་འདེམས་སྒྲུག་བས་པའྱི་ལས་བེད་ཁག་ཅྱིག དེ་སྔ་དེ་འད་མྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་རྱིང་
པོའ་ིསྔོན་ནས་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་ཐད་ཀར་འདེམས་སྒྲུག་གནང་སྟེ་བསྐོས་པའྱི་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ཟེར་བ་གཅྱིག དེ་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ད་ལྟ་ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་དེ་དག་སེར་བདག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བེད་དེ་དག་གཞུང་བསྐོས་ལས་བེད་ཁོངས་ལ་
ཚུར་ཟླ་བསྱིལ་སོང་བའྱི་ལས་བེད་གཅྱིག འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་རང་ཁོངས་མྱིན་པར་ཟུར་འཇོག་གྱི་ས་མྱིག་རང་གནང་ནས་ས་མྱིག་དེའྱི་སང་ལ་
བསྡད་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་འདྱི་ཚོ་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཛིན་སོང་གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དེ་
ཅུང་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྱིར་བཏང་ཁ་སང་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་སྐབས་སུ་ཡང་ཕྱིན་པ་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སྔོན་རྱིས་ལ་རྒྱབ་ལོངས་ཡོད་ལུགས་ཟུར་བརོད་ནང་གསལ་ཡང་དངོས་སུ་མེད་
པར་ཞེས་དེ་འད་ཞྱིག་བཀོད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ག་བསྒྱུར་སྐོར་ལ་ཞྱིབ་གསལ་མེད་པ་དེ་ད་གྱིན་གོང་དུ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལས་ཁུངས་
གཅྱིག་ལ་རྒྱབ་ལོངས་མེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཆགས་བསྡད་འདུག མ་འོངས་པར་དེ་འད་མྱི་ཡོང་བའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་
དགུ་པ། གསར་ཤོག་སྐོར་ལ་ཡང་ང་ཚོའྱི་སྔོན་རྱིས་ཕུལ་ཕོགས་ཀྱི་རེའུ་མྱིག་གཏན་འབེབས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། བཀང་སྟངས་དེ་ཡང་དག་ཅྱིག་
འགྱིག་མྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་འདུག ཏན་ཏན་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འགའ་ཤས་ཀྱི་གསར་ཤོག་གྱི་རྣམ་གངས་བཀོད་པ་
དང་། འགའ་ཤས་ཀྱི་གསར་ཤོག་གྱི་ཁ་གངས་ལ་བཀོད་པ་འད་པོ་ཅུང་ཙམ་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པ་འད་བྱུང་འདུག དེ་དག་ལ་ངོས་ལེན་ཞུས་པ་དང་
བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་དེའྱི་རྱིགས་མ་ཡོང་བར་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་པ་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་
ས་འཐུས་རྣམ་པའྱི་རྒྱུན་གོན་ཁག་ཅྱིག་ལ་རྒྱབ་ལོངས་མྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་འདུག འདྱི་ཅུང་ཙམ་ང་ཚོས་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ས་འཐུས་རྣམ་པ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་སྔོན་རྱིས་དེ་ཧ་ཅང་མཐུག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་
གྱིན་དེ་ནས་བཀའ་ཡང་གནང་སོང་། ས་གནས་གངས་ ༣༠།༤༠ སྐོར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ས་འཐུས་ཀང་དེ་བཞྱིན་གྱི་གངས་ཚད་མྱི་ཉུང་བ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡང་ ༧༠ ལྷག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་རོབ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། དེ་སྔ་ནས་ང་ཚོས་ཕུལ་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། ཕུལ་
གྱི་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ཡང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་ན། ང་ཚོ་ལ་སན་འབུལ་ཞུ་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་རེད། གོ་བརྡ་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་
ཐོག་ནས་མ་འཕོས་པ་ཡྱིན་ནམ། དེ་མྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གསལ་གནང་འདུག དེ་འད་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཐུགས་མཁོ་བྱུང་ན། དེ་ཚོ་ཕུལ་ཆོག་
ཆོག་བས་ཏེ་ཡོད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས། མ་འོངས་པར་ལོ་ལྟར་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕེབས་མཁན་དང་ཕེབས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཐུགས་ཁད་ཡོང་གྱི་རེད་བསམས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་དེ་ལས་ཁུངས་དང་ཚོགས་ཁང་
རྒྱ་བསེད་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྱིན་ཚད་འགན་བསྡུར་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཡྱིག་ཆ་དེ་དག་ཚད་ལྡན་མེད་པའྱི་བཀོད་གནང་འདུག གཉྱིས་པ་དེ་འཕགས་
བོད་འབེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་གསར་འཕྱིན་(Tibet DESH) གཏོང་ཕོགས་སྐོར་ལ་རེད། སྔོན་རྱིས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་བས་ན། 
ཁང་པ་གསར་རྒྱག་དང་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཉོའ་ིསྐབས་སུ་ཐུབ་ན་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་རྱིན་ཚད་འགན་བསྡུར་དེ་དག་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་སྐབས་སུ་མ་ཕུལ་ཡང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་རྱིས་སུ་སོམ་ཚད་ཀྱི་དགོས་དངུལ་དེ་ཞུས། དངོས་སུ་འགོ་སོང་བཏང་
བའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་དེའྱི་རྱིན་ཚད་འགན་བསྡུར་དེ་ཕུལ་ནས། བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་དེར་འགོ་སོང་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་
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རེད། དེར་བརྟེན་དེ་འགལ་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་གསར་འཕྱིན་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་དེ་ཏན་ཏན་
གསལ་བཤད་ཞུ་མཁན་གྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཚོ་ལ་ཡང་ཐུགས་ཁག་མེད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་རེད། དེ་བས་ཀང་བཀུར་འོས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཏན་ཏན་འདྱི་དབུ་རོག་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་ས་རེད། གངས་ཀ་ཕུལ་ས་དེ་ཧ་ལམ་གངས་ཚད་ 
༤༠༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཅྱིག་ལ་གསར་འཕྱིན་གཏོང་དགོས་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཁ་བང་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་བསྡད་དང་མ་བསྡད་པ་དེ་འད་འབྱུང་བསྡད་འདུག 
དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཕ་ད་ལྟ་འཕལ་དུ་འདྱི་བ་འདྱི་མྱིན་གྱི་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་
ཞྱིབ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པ་རོགས་ཚོགས་དང་རོགས་དངུལ་གཏན་
འཁེལ་མེད་པ་དང་། སྡེ་ཚན་སོ་སོས་ལས་འཆར་བསྱིགས་པ་མྱིན་ཡང་བཀའ་ཁབ་ལྟར་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དང་ལས་འཆར་ཞྱིབ་ཕ་
མེད་པ། ཡོད་རུང་རྱིས་ལོ་དེ་གའྱི་ནང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་མེད་པ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཁོལ་བྱུང་བ་ཡོང་གྱི་འདུག་པས། སོན་གནད་དུ་མཐོང་སྟེ་
གཅོག་ཆ་ཞུས་ཞེས་གསལ་འདུག འདྱིའྱི་སྐོར་ཅུང་ཙམ་ཞྱིག་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་གཉྱིས་ཅན་ཞྱིག་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྔོན་རྱིས་ཕུལ་
བའྱི་སྐབས་སུ་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས། དེ་ནས་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སྔོན་རྱིས། དེ་བཞྱིན་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སྔོན་རྱིས་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་
ཁབ་འགོ་རྒྱུ་དེ་འད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཏན་ཏན་དེ་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་ལས་གཞན་པའྱི་ལས་ཁུངས་དེ་དག་
གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་སྔོན་རྱིས་ག་རེ་གཞག་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀང་། བཀའ་ཁབ་གནང་འོས་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས་མ་འོས་
པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོ་འཛིན་སོང་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་མེད། ད་རེས་དེ་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་ཞྱིག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པ་
དང་། དེའྱི་འོག་ལ་གཅོག་ཆ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་ནས་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་འདུག 
གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལྷན་བཀའ་བསྡུར་སྐབས་དེ་སྔ་ལས་བེད་
སོང་བརྡར་ཆེད་དབུས་དང་ས་གནས་གཞུང་གྱི་བསྟྱི་གནས་ (HIPA དང་ IIPA) བཅས་ལ་གོ་སྱིག་གྱིས་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་
འགོ་གོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ནས་དེ་ལ་ངོས་ལེན་གནང་སྟེ། སྔོན་རྱིས་ལ་འཇོག་ཅེས་བཀའ་གནང་སྟེ་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་རོགས་དངུལ་གྱི་ལུང་འདེན་ཞྱིག་གནང་འདུག དེ་གང་འད་བས་ཏེ་སེབས་པ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས། དེ་ཡང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནང་
ལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་བཞག་པ་དེར་རོགས་དངུལ་ཡོད་དང་མེད་ཀྱི་ཁད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དམྱིགས་
བསལ་ནང་ལ་བཞག་དུས་འགོ་གོན་དགོས་ངེས་ཅན་གཏོང་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ལ་རོགས་དངུལ་མ་རག་ན་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་འད་གང་
ཡང་མ་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསལ་བཤད་དེ་གང་འད་བས་པ་ཡྱིན་ནམ་གསལ་པོ་ཞྱིག་མེད་པ་གང་འད་བས་ཏེ་ཆགས་པ་ཡྱིན་མྱིན་
ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ལས་འཆར་ཞྱིབ་ཆ་མེད་པ་དེ་དངོས་གནས་བྱུང་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེར་ཞྱིབ་ཆ་ག་རེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། 
ཞྱིབ་ཆ་ཕུལ་དགོས་པ་དེ་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ལས་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཞྱིབ་ཆ་ཕུལ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་
ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་དེ་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་སོབ་གྲྭ་རྱིས་སྤྲོད་
རྱིས་ལེན་གཏན་འཁེལ་ཚོད་དཔག་ཙམ་ཡང་མེད་པར། སྔོན་རྱིས་ནང་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་འཁེར་དང་ཁེར་བཞྱིན་པ་མ་ཟད་ཅེས་ལུང་
ཞྱིག་དངས་གནང་བ་ཙམ་མ་གཏོགས། དེ་ལ་ཐད་ཀར་སོན་ཆ་འད་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། ཡྱིན་ཡང་དེ་རྟག་པར་སྔོན་རྱིས་ལ་ཁུར་བསྡད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྱིས་ལེན་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་གངས་དན་པར་ ༤༨ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་ནས་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་
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བར་རེད། དེ་དག་གྱི་འགོ་སོང་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད། དེ་མྱིན་རྱིས་ལེན་བ་རྒྱུ་བསྡད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་
ལ་རྱིས་ལེན་བེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་རྱིས་ལེན་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་མ་ཆད་པ་
ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་མགོགས་མྱུར་རྱིས་ལེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་འཇོག་དགོས་ཆགས་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་འོག་དེར་སྔར་ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་ནང་ལ་ཀད་ཀོར་གཅྱིག་འཕར་མ་བཀོད་པ་གསལ་འདུག དེ་དེ་ག་རང་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་
སྔོན་རྱིས་ཨ་མའྱི་ནང་ལ་ནོར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱབ་ལོངས་ནང་ལ་དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། མཐའ་མ་དེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཤྱིག་གྱི་སང་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་ཙམ་རེད། ངས་ཆ་
ཚང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མེད་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག ཚོགས་ཆུང་ནས་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་དངོས་གཞྱིའྱི་
འོས་བསྡུའྱི་ནང་ཆ་རྐྱེན་ཚང་རྱིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཞུང་འབེལ་ཐོག་གསལ་བསགས་གནང་སོལ་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་གཞུང་
གོན་ཆེ་ཞྱིང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཏུའང་མ་མཐོང་བས། དེ་དོན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གནང་ཕོགས་དགོངས་
བཞེས་གནང་གལ་འདུག་པས་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་ཞེས་བཀའ་གནང་འདུག དེ་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་དུས། 
འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ཡྱིག་ཐོག་ནས་གནང་སོང་། དེ་ངས་
འདྱིར་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ‘’བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིབོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་ཚོགས་
དུས་དགུ་པ་ ༢༠༡༥།༣།༡༦ ཉྱིན། ཉྱིན་དང་པོའ་ིཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་སྙན་སོན་གནང་བའྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ི
སྔོན་རྱིས་རྱིས་ཤོག་སོགས་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མཐོང་ཚུལ་དང་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་བཀག་འཁོད་པའྱི་ནང་གསེས་ཨང་ ༡༤ པའྱི་དགོངས་དོན་ཐད། 
ད་བར་གྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ནང་ཆ་རྐྱེན་ཚང་རྱིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་གཞུང་འབེལ་ཐོག་གསལ་བསགས་གནང་སོལ་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་བ་གནས་ཡུལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཚང་མར་ཁ་ཐོར་དུ་གནས་པའྱི་འོས་འཕེན་པ་དང་དེ་དག་ལ་ཚང་མའྱི་མཁེན་རྟོགས་ཀྱི་མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཚད་ལྡན་
ཞྱིག་བདམས་ཐོན་ཡོང་ཆེད་འགོ་སོང་ལས་མང་གཙོའྱི་ཁེ་དབང་གལ་ཆེར་དགོངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རང་དབང་ཡོད་
པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་ཡོང་ཁུངས་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་སྟབས་འཐུས་མྱི་སེར་དང་
ཚོགས་པ་རང་ངོས་ནས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་གཞུང་འབེལ་གསལ་བསགས་བེད་དགོས་མེད་པ་མཐོང་ཆོས་
ཡྱིན། དེར་བརྟེན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་སྔར་ལམ་ལྟར་གཞུང་འབེལ་ཐོག་གསལ་བསགས་ཞུ་དགོས་པ་དང་མྱི་དགོས་པ་བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་སོང་ཡོང་བར་ཞུ་རྒྱུ།’’ཞེས་བཀའ་གནང་འདུག འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་
ཐོག་གཟྱིགས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་ན། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ད་ལྟ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་
བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་མང་གཙོ་ཚད་ལྡན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མོད། ཡྱིན་ཡང་མང་ཚོགས་ནང་ལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་འཁྱིད་མྱི་སྣ་འོས་
བསྡུ་གནང་རྒྱུའྱི་རྱིགས་དེ་ཚོ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་ཚང་མས་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར་ཡྱིན་དུས། 
དེའྱི་གནས་ཚུལ་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་མཁེན་རྟོགས་ཀྱི་སད་དུ་དེ་འད་ཞྱིག་གསལ་བསགས་གནང་དགོས་པ་དེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་གཟྱིགས་
ཚུལ་གཅྱིག་པ་བྱུང་སོང་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཡན་ཆད་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཟྱིགས་ཚུལ་དེ་རེད། 
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 དེ་ནས་སྔར་ལོའ་ིསྙན་ཐོར་མཇུག་སྣོན་མ་བྱུང་བ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོར་དོན་ཚན་བཞྱི་གསལ་ཡོད་པ་རེད། 
དོན་ཚན་དང་པོའ་ིཐད། ད་གྱིན་ཞུས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེ་རྱིས་ལོ་སྔོན་མའྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ག་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་
སྔོན་ལོ་ལས་མང་བར་རེས་སུ་ཐུགས་སྣང་ངེས་གནང་དགོས་ལུགས་འཁོད་ཡོད་ཀང་། མུ་མཐུད་ག་བསྒྱུར་སྔོན་ལོ་ལས་མང་བར་མེད་ནའང་
ཉུང་བར་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག་ཅེས་བཀོད་གནང་འདུག སྔ་ལོའ་ིཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ལ་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
དེའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་གསུངས་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལྟ་བུ་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ་ངས་ཧ་གོ་མ་སོང་ཡང་དེ་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་
ལ། དེ་རྱིང་ཡང་དེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། འདྱི་ཡོང་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཅྱིག་དེ་དེ་སྔ་བསར་བཅོས་སྔོན་རྱིས་ཡོད་པ་རེད། བསར་
བཅོས་སྔོན་རྱིས་སྐབས་སུ་རྒྱུན་གོན་ཡྱིན་ནའང་རེད། དམྱིགས་བསལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དམྱིགས་བཀར་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་ལ་ཟླ་
བ་དྲུག་གྱི་རེས་ལ་འགོ་སོང་འདང་དང་མྱི་འདང་གྱིས་བསར་བཅོས་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སྔ་ལོ་ནས་བསར་བཅོས་སྔོན་རྱིས་དེ་མྱི་
དགོས་པ་ཞུས་པ་རེད། དེ་མྱི་དགོས་པ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཡོད་པ་རེད། ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་བས་ཏེ་གོས་ཚོགས་ནས་དེ་ལ་
ངོས་བཞེས་གནང་སྟེ་བསར་བཅོས་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བསར་བཅོས་སྔོན་རྱིས་ཕུལ་སའྱི་ལམ་ཁ་དེ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་
ནས་རྒྱུན་གོན་ལ་འདང་དང་མ་འདང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ལ་སྐུ་ངལ་མ་འཕད་པའྱི་ཆེད་དུ་ག་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སའྱི་ལམ་
ཁ་དེ་ཐེངས་གཉྱིས་བཟོས་གནང་བ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའྱི་ཟླ་མཇུག་ལ་གཅྱིག་དང་ ༩ པའྱི་ཟླ་མཇུག་ལ་གཅྱིག་བཟོས་པ་རེད། དེ་འད་བས་དུས་
རང་བཞྱིན་གྱིས་མང་པོ་ཆགས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རེད། འདྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཀྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་པ་དེ་ཡྱིན་པ་ལ་
ངོས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ངས་དེ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེ། གོང་དུ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་དེ་ག་
རང་ཡྱིན། གང་ལྟར་ང་ཚོས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ལས་དོན་མུ་མཐུད་ནས་ཞུས་དང་མ་ཞུ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་
ཞྱིབ་ཏན་ཏན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་མཐའ་མ་བཞྱི་པ་དེའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་རྱིས་པ་ཚོར་ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མདུན་ལ་རྱིས་པ་ཚོ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ག་སྱིག་མེད་པའྱི་སོ་ནས་བཅར་གྱི་ཡོད་པ་དེ་སྔོན་མའང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་
རེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྱིས་པ་ཚོར་ལམ་སྟོན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཐུགས་ཁུར་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་ག་རེ་གནང་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ནའང་ག་སྱིག་བས་ཏེ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་རེས་འདྱིར་བརོད་བ་བསོན་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་རེས་
ཀང་དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འདུག ཏན་ཏན་དེ་ཚོ་མ་འོས་པ་རེད། ལས་བེད་ཚོ་ལ་གོ་བཀོན་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ང་ཚོའྱི་འགན་རེད། ང་
ཚོས་ཏན་ཏན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ཡང་བསར་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཕག་ལས་དེ་སྐུ་མཉེས་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་པར་བརྟེན་ཏན་ཏན་སྐུ་ལས་བསོན་གནང་བར་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་ཡོངས་བགོ་གླེང་གྱི་དྱི་བ་བྱུང་པ་དེའྱི་ལན་འདེབས་དེ་སང་ཉྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་འབེལ་
བ་ཡོད་པ་དེ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་དང་། སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་དང་
འབེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་སང་ཉྱིན་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་སུ་སང་ཉྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་རེས་མ་དེ་ཚོ་ལས་ཁུངས་གོ་
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རྱིམ་བཞྱིན་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་རགས་ཟྱིན་ནང་ལ་བཅའ་སྱིག་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག 
དངོས་གནས་བས་ན་སང་ཉྱིན་བརོད་པ་དང་པོ་ཁུར་ཡོང་དགོས་བསམས་པ་རེད་མོད། ད་ལྟ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་
གཅྱིག་གང་མྱུར་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འབོར་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེས་ལས་ཀ་ཅུང་
ཙམ་འགག་འགོ་བཞྱིན་འདུག འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་བཅའ་སྱིག་བསར་བཅོས་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གང་ཡོད་པ་དེ་དག་ཆ་ཚང་མར་
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་གང་མྱུར་གནང་རོགས་གནང་། ལས་རྱིམ་བང་སྱིག་རྒྱུར་ཁད་པར་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྔ་
པ་དེ་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞྱིག་ཡོད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
འདོན་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ། 

༄༅། གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། 
སྔོན་གླེང་། 

ཉེ་སྔོན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༥ དང་ ༦ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་རྒྱ་གར་ནང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་། མ་འོངས་ལ་དོན་བེད་
ཕོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་གསལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉྱིས་པ་བསྐོང་ཚོགས་གནང་
བའྱི་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་ ‘’གསོ་བ་རྱིག་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཁྱིམས་ནས་ངོས་ལེན་གནང་བའྱི་རེས་གསོལ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་
ཚོགས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་
ཕོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཐོག་དཔལ་ལྡན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་བསར་ཞྱིབ་གང་མགོགས་གནང་སོང་ཡོང་བ་’’ གསལ་དོན་ལྟར། 
ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོའ་ིམཚན་ཐོག་གོང་གསལ་གོས་ཆོད་ཟུར་སར་གྱིས་ཞུ་སྙན་ཕུལ་འབོར་
བྱུང་བར། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གོ་བསྡུར་སང་བཤད་ལྷུག་ཙམ་དང་འབེལ་ཐག་གཅོད་བྱུང་དོན་བཞྱིན། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་
པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྒྱུན་གནས་དགོས་མྱིན་དང་། ཐུབ་མྱིན་སོགས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཐད་བ་ལམ་བེད་བདེ་ཇྱི་ཡོད་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་གསོ་བ་རྱིག་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་གནང་ཡོད་པ་དང་འབེལ་བའྱི་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་ལས་ཁུངས་ལ་
འབེལ་ལམ་བ་ཕོགས་སོགས་ཁ་གསལ་ཞྱིག་དགོས་གལ་བཅས་ལ་བརྟེན། སྱི་ཡོངས་བསར་ཞྱིབ་བེད་པོའ་ིགོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་འཛུགས་
ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་དགོས་གལ་ཆེར་མཐོང་། 

གོས་ཆོད། 
གསོ་བ་རྱིག་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཁྱིམས་ནས་ངོས་ལེན་གནང་བའྱི་རེས་འབེལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱ་
གར་དབུས་སའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་ལམ་གྱིས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྒྱུན་གནས་དགོས་མྱིན་དང་། 
ཐུབ་མྱིན་སོགས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ལ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་བཞྱིན་དཀའ་ངལ་མྱི་འབྱུང་བ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་སྱི་ཡོངས་རྟོག་ཞྱིབ་བེད་པོའ་ིཞྱིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་བསྐོ་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ 



87 
 

༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚུགས་དུས་ ༡༠ པའྱི་གོང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྱི་མོས་སམ་མང་
མོས་གོས་ཆོད་དུ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ལ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པར་བརྟེན་ཚུད་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་ཚོགས་གཙོས་དབུ་འབེད་གཏམ་བཤད་ཀྱི་སྐབས་སུའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། 
གལ་སྱིད་ད་རེས་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུར་གཏན་འཁེལ་བ་ཡྱིན་ན། ཆེས་
མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཁ་སང་བརོད་པ་དང་པོ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་
ཐོག་ཟྱིན་པ། ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་སྙན་ཐོ་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྙན་སོན་ཞུས་ཏེ་གང་སངས་གཏོང་རྒྱུ་རེད། གལ་སྱིད་དེ་མ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན་གང་
སངས་ལ་གཏོང་རྒྱུ་རེད་ཅེས། དེ་རྱིང་འདྱིར་སྙན་སོན་ཞུས་ཏེ་ཚོགས་དུས་རེས་མ་ཞྱིག་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་བསར་བཅོས་ག་རེ་ཡོད་ནའང་དེར་
བལྟ་རྒྱུ་རེད། གལ་སྱིད་དེ་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོར་གང་ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསར་བཅོས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་རེད། 
དེའྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཕལ་ཆེར་མ་མཁེན་པ་མང་པོ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་སྙམ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གོས་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་རེད། དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་དེ་དག་
ཕོགས་བསྡོམས་ནས་ཚོགས་གཙོས་དེའྱི་སྐབས་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་འབེལ་ཡོད་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ལ་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་
པ་རེད། ལམ་སྟོན་དེ་ཇྱི་བཞྱིན་ལག་བསྟར་ཐུབ་མེད་པ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་གསལ་པོ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ན། ཆེས་
མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་གནས་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་སྔོན་མ་རྒྱུན་གོན་སྐོར་ལའང་རྒྱབ་གཉེར་ཞྱིག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ད་ལྟ་ཁང་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཀང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་
ཡོངས་ནས་ Ayush ཡྱིས་ངོས་འཛིན་བས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་ད་དུང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་
མེད་དུས། ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་འཛིན་སོང་ལ་སྙན་ཞུ་འབོར་བསྡད་པ་ཞྱིག་ལས་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དང་། ཐག་ཆོད་པོ་ཞྱིག་
ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ན་བསམས་ཏེ་རྒྱུན་ལས་ནས་འདྱི་ཁུར་ཡོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་དེ་དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བགོ་
གླེང་། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དེ་དེ་ཙམ་གྱི་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ཁ་སང་སྔོན་མ་བགོ་གླེང་
ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སྔོན་གླེང་གྱི་ནང་ལ་གསལ་པོར་འཁོད་བསྡད་པ་དེ་གསོ་བ་རྱིག་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ནས་ངོས་
ལེན་གནང་བའྱི་རེས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་
ཞེས་དོན་ཚན་གཅྱིག་རེད་འདུག སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཐོག་དཔལ་ལྡན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ནས་བསར་ཞྱིབ་གང་མགོགས་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞེས་ལས་དོན་བེད་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་དེ་དེ་འད་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་
དུས་ང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་མང་པོ་ཞྱིག་བཙུགས་ཀྱི་ཡོད་མོད་ཀང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་བེད་ཚར་བ་དེའྱི་སང་ལ་ད་ལྟ་
ཁོ་རང་ཚོ་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཟེར་ནའང་རེད། དེ་འདའྱི་སྐོར་ལ་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོ་ལས་ལྷག་པའྱི་ང་ཚོ་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ་མཁན་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ལས་ཀ་ཞྱིག་བས་ཏེ། དེས་ངོས་འཛིན་བེད་ཐུབ་པ་དང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནད་འགག་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ནུས་པ་
ཐོན་མཁན་གང་འད་ཡོང་གྱི་རེད། དེས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་རྒྱུ་དང་པོ་ལས་ས་པོ་རེད་མོད། མཐའ་མ་དེ་ལ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་
བསམ་པའྱི་ཐེ་ཚོམ་བྱུང་སོང་། གཉྱིས་པ་དེ་སྔོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་བཤད་པ་ཡྱིན། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
སྐབས་རེར་ཡྱིག་འཁམས་ཀྱི་བཟོ་ལྟ་ཞྱིག་བས་ཏེ་འད་མྱིན་བཤད་པ་དང་། སྐབས་རེར་སྡྱིགས་ར་འད་པོ་བསྐུལ་བ་དང་འད་མྱིན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་
བསྡད་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་འདའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། གང་ལྟར་རྒྱུན་གོན་དང་ཁང་པ་དེ་ཚོ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དགོས་ངེས་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། 
ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ན། དེའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་མྱི་དང་འགན་ཁུར་མཁན་ཚང་མ་འཇོན་ཐང་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་རྐྱང་རྐྱང་རེད། དེ་
འདའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་ཐབས་ཤེས་བེད་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་དེ་འད་ཡང་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དེ་འད་
ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་པའྱི་ཐེ་ཚོམ་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་ཀྱི་
མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་མེད་མོད། ཡྱིན་ཡང་དེའྱི་དོན་ཚན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ནུས་པ་བཏོན་ཐུབ་མཁན་དེ་གང་འད་ཟེར་གྱི་ཡོད་དམ། ཚོགས་གཙོ་
རྣམ་པ་རེད། གཙོ་བོ་དེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་ན་མ་གཏོགས། དེའྱི་དོན་དེ་གསལ་པོ་ཡྱིད་ཆེས་
རེད་པ་དང་ལག་པ་བཀག་རྒྱུར་ཐེ་ཚོམ་གང་ཡང་མེད་པར་ཡང་ན་དགག་བ་དང་ཡང་ན་རྒྱབ་སོར་བ་རྒྱུར་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཐག་ཆོད་པ་དེ་འད་
གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་མ་གཏོགས་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་འགོ། གང་ལྟར་ང་ལ་མཚོན་ན་གསལ་པོ་ཆགས་མ་
སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
 
 



89 
 

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ ཐོག་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། སྱིར་བཏང་དེའྱི་
སྐོར་ལ་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་ཅེས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུང་ཡོང་དུས། ངས་ཞུ་ཤེས་ས་མ་རེད། ཞུ་དགོས་པ་ཡང་ཆགས་མ་སོང་། ད་ལྟ་ཆེས་
མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།༡།༥ དང་ ༦ ཉྱིན་གཉྱིས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་འཚོགས་པ་རེད། དམྱིགས་
བསལ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་སྐུ་མགོན་དུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་པ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་བགོ་གླེང་གནང་གྱི་འདུག སྐབས་དེ་དུས་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བས་ནས་སྔོན་མ་ཡང་བཅར་མོང་། ད་ལོ་ཡང་གཅྱིག་བཅར་བ་རེད། གང་ལྟར་གནད་འགག་འད་ཐུག་ས་ངོ་མ་དེ་
གང་འད་ཞྱིག་ལ་ཐུག་འདུག་ཟེར་ན། སྨན་པ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚང་མ་འཛོམས་ཡོང་དུས། ཤུགས་ཆེ་ས་ཞྱིག་ང་རང་ཚོའྱི་དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་
ལགས་པོ་རྱི། ལ་དྭགས་མཚན་ཉྱིད་སོབ་གྲྭ ཝ་ར་ཎཱ་སྱི་བཅས་ཁོང་ཚོ་བཞྱི་པོ་དེ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་ས་རེད། དེར་བརྟེན་ཁོང་རྣམ་པར་ད་ལྟ་
དཀའ་ངལ་འཕད་ས་དེ་ལ་ག་རེ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་ Ayushཤཟེར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པ་དེ་ཁྱིམས་
ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་གནང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ས་རེད། དེར་བརྟེན་དེ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཝ་ར་ཎཱ་
སྱི་ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་དང་ཕལ་ཆེར་ལགས་པོ་རྱི་དང་ལ་དྭགས་མཚན་ཉྱིད་སོབ་གྲྭ་བཅས་དེའྱི་ནང་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ཡྱིན་
ནའང་དེ་སྔ་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན། དྲུང་ཆེ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཚར་མཁན་མང་ཆེ་
བ་ཞྱིག་གྱིས་ Ayushཤནང་ལ་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་གནང་བ་དེ། བོད་ཀྱི་བོད་སྨན་དེ་རེད་ཟེར་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཁ་གཅྱིག་
གགས་ལྟ་བུ་རེད་འདུག ད་ལྟ་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་ཡོད་བསྡད་ས་དེ་དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གྱི་དེ་དུས་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་ཕེབས་
གནང་ཡོད་ས་རེད། Ayushཤནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་ལ་བོད་ཅེས་པའྱི་མྱིང་དེ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་སྡེ་ཚན་གྱི་ནང་ལ་བོད་སྨན་ཤཤུག་བཞག་
པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ར་ཆེ་ཤོས་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཕར་ཕུལ་བཞག་པ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་ས་རེད་བསམས་ནས་གསུང་འཕྱིན་
ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་ས་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེར་བརྟེན་དེའྱི་དཀའ་ངལ་ཐོག་ནས་ག་རེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ཡྱིན་ནའང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྐུ་ཚབ་བཞྱི་ཡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་མང་པོ་ཞྱིག་
གྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་དེ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་མཐུན་རྐྱེན་གནང་བསྡད་ཡོད་ས་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁ་མ་མཐུན་པའྱི་གནད་
འགག་དེ་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ Ayushཤནང་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་གནང་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁུར་ཤོག་ཟེར་དུས། ང་
རང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྨན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཤོག་ལྷེ་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཕུལ་ཚར་ཡོད་ས་རེད། དེ་བསེལ་བ་འགོ་སྐབས་ང་
ཚོ་བོད་པའྱི་མྱི་རྐྱང་རྐྱང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ Ayushཤནང་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པ་ངོས་ལེན་གནང་
རྒྱུ་དེ་བོད་པའྱི་ཆེད་དུ་ངོས་ལེན་གནང་ཡོད་ས་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དོན་དག་གྱི་སང་ནས་གསལ་པོ་ཡོད་ས་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཞྱིབ་འཇུག་
བཙུགས་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དངོས་གནས་བས་ན་ Ayushཤལ་ངོས་ལེན་གནང་བ་ལས་
ལྷག་པའྱི་ང་རང་ཚོ་ལ་ཐབས་གཞན་མྱི་འདུག་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག སྐབས་དེ་དུས་ངས་ཞུ་དགོས་བསམས་མོད་ཀང་ཕག་སྦྲེལ་གྱིས་ཟུར་
ཉན་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གསུངས་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཕག་སྦྲེལ་བསབ་པ་བགེས་པ་དང་ནམ་རྒྱུན་ནས་ཤེས་ཡོན་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་
ཟུར་ཉན་ཡྱིན་ས་རེད་བསམས་སོང་། ཟུར་ཉན་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཚོགས་ཞུགས་ནྱི་བས་སོང་། དེ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་
སོང་། དེ་དུས་ཕག་སྦྲེལ་གྱིས་ཟུར་ཉན་ཡྱིན་ཟེར་དུས། ངས་ཟུར་ཉན་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དེར་བརྟེན་ Ayushཤནང་
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ངོས་ལེན་གནང་བཞག་པ་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཅྱིག་ཡོད་ས་མ་རེད་བསམ་པ་དན་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚོའྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་
བརྱི་སྲུང་དགོས་པ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་ཤྱིག་གྱིས་གསོ་བ་རྱིག་པ་དེ་ངོས་ལེན་གནང་ཟྱིན་པ་རེད། དེ་འགྱིག་
བསྡད་འདུག་ཟེར་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཡྱིན་ནའང་རེད། མཁས་དབང་༸སབས་རེ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཝ་ར་ཎཱ་སྱིའྱི་མཁས་དབང་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་མཁས་དབང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དེ་བཞྱིན་དུ་རེད། 
བོད་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་བཅུག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་མཛད་དཀའ་ཡོད་པ་རེད། དོན་དག་གྱི་སང་ནས་དེ་འད་རེད་འདུག མདོར་ན་
ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ Ayushཤསྡེ་ཚན་ནང་ལ་སོབ་ཚན་སྱིག་ཤོག་ཟེར་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སོབ་ཚན་སྱིག་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་
གསར་པ་སེབས་ཚར་འདུག གཙོ་བོ་དེ་དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ཕར་གོ་བརྡ་ཞྱིག་སྤྲད་ནས་
བོད་ཟེར་མཁན་གྱི་ཚིག་དེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་བསྡད་དུས། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ཚོ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་
ཞྱིག་གནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་འོས་བབས་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ལ་རྱིག་གཞུང་ཕྱུག་པོ་དང་མང་
པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ནང་ཆོས་དེ་ཕར་བཞག་ཚར་དུས། དེའྱི་རེས་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལས་ར་ཆེ་བ་ཞྱིག་མེད་བསྡད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་རེད། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དེ་ཡང་རེ་རེ་བཞྱིན་ཡར་འདེད་འགོ་དུས་རྒྱུད་བཞྱི་ཟེར་བ་དེ་སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རེད་
ཟེར་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཚད་མཐོན་པོའ་ིརྒྱབ་ལོངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱིས་ར་ཆེན་དུ་བརྱིས་བསྡད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚོ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་
མཐུན་སོར་གནང་དགོས་པ་དེ་ཚོ་གནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་རེད་བསམ་པ་འད་ཞྱིག་འདུག དོན་དག་སྙྱིང་པོ་དེ་དེར་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་རེད་ཅེས་ངས་དེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་གོས་ཆོད་ནང་ལ་སྱི་ཡོངས་རྟོག་ཞྱིབ་བེད་པོའ་ིཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཅེས་བཤད་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
རང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས། སྱི་འཐུས་རང་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་པ་རེད་
ཅེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་དང་སྱི་འཐུས་མ་ཡྱིན་པ་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁེན་
རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའྱི་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ་འདྱིའྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལ་ཚང་མས་མ་
མཁེན་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་འདྱིའྱི་སྔོན་གླེང་དང་གོས་ཆོད་ནང་ལ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བ་དེ་གནས་ཐུབ་མྱིན་
དང་དགོས་མྱི་དགོས་ཟེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱི་སྐོར་ལ་
ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཟེར་བ་དེ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་བཅུའྱི་ནང་གསེས་དེའྱི་ནང་ནས་རྱིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའྱི་ནང་གྱི་གནས་
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ཚད་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ནང་དོན་རྱིག་པ་གཙོ་བོར་བས་པའྱི་གཉྱིས་པ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་རྱིག་གནས་གལ་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བཤད་ན། ང་རང་ཚོའྱི་མགོན་སབས་བ་ན་མེད་པ་༸རྒྱལ་བ་
ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མཆོག་གྱིས་དུས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སང་ལ་ངོམ་རན་ཆོག་པའྱི་རྱིག་གནས་ནང་པའྱི་ཆོས་དེ་དང་བོད་ཀྱི་
གསོ་བ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་བཞྱིན་པའྱི་གནས་བབ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་དུང་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གྱི་ཆེས་བ་
ན་མེད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་
དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ་དེ་འཕོད་བསྟེན་གྱི་སྐོར་ལ་རེད། དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀྱི་དོན་ཚན་གསུམ་ཡོད་པའྱི་གཉྱིས་པ་དེ་དང་གསུམ་པ་དེ་འོག་ནས་
ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བཙུགས་བཞག་པ་དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལོག་
གྱི་གནད་དོན་དེ་གཉྱིས་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དོན་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ནང། ཁད་པར་བོད་ཀྱི་གནའ་སོལ་སྨན་གྱི་
ལག་ལེན་དང་སྨན་སོར། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་དེང་རབས་ཀྱི་གསོ་རྱིག་དབར་ཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་དང་ཉམས་ཞྱིབ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
ཐབས། གསུམ་པ། བོད་སྨན་གྱི་སྨན་སོར་ལག་ལེན་བསྟར་ཕོགས་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས་སུ་ཁྱིམས་ལུགས་ལྟར་ལྟ་རྟོག་སྟངས་འཛིན་བེད་རྒྱུ་
ཞེས་གསུངས་ཡོད། འདྱི་འདའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གལ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་དེ་ཡང་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དེའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་དང་སྨན་སོར་ལག་ལེན་བས་པ། 
གཞུང་མཐུན་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས་ཞེས་གསལ་བསྡད་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་
འདྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྱིག་གནས་འདྱི་རྒྱུད་འཛིན་དང་དར་སེལ་བ་རྒྱུར་མུ་མཐུད་ནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོར་རྒྱུན་འཛིན་བ་
ཐུབ་ཆེད་དུ། ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་དང་ར་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་སོ་ནས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་མྱི་རྱིགས་དང་རྱིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། 
དེར་བརྟེན་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བ་དེ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སང་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་འགན་ཁུར་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་
སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་པོ་དེ་ལྷན་ཁང་སུས་འགན་བཞེས་ཀྱི་
རེད། མུ་མཐུད་ནས་འཕོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་གྱིས་འགན་བཞེས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། འདྱི་ངའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་
བ་འདྱི་བཙུགས་པ་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལ་ཕན་པའྱི་ཕག་ལས་ག་རེ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ག་རེ་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་
ན། གནང་བཞག་པའྱི་ཆ་དེ་ང་རང་གྱིས་ཤེས་ཚོད་དང་དན་ཚོད་ཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཏན་
འབེབས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ད་ལྟ་ AYUSH སང་ལ་དེབ་སེལ་འགོ་དང་མ་འགོ་ཡྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་སེབས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འགོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཕལ་ཆེར་ངས་དན་ཚོད་བས་ན་ ༢༠༠༦།༢༠༠༧ བར་ནས་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཆེད་འཛུགས་
ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་དེའྱི་ནང་ལ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་བོར་བས་པའྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་རེད།  ཝ་ར་ཎཱ་སྱི་རེད། 
ལགས་པོ་རྱི་རེད། དེ་བཞྱིན་ལ་དྭགས་མཚན་ཉྱིད་སོབ་གྲྭ་ནས་རེད། མུ་མཐུད་ཚོགས་འདུ་རྱིམ་པས་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་འདུ་རྱིམ་
པས་ཚོགས་པ་དང་གོ་བསྡུར་སངས་བཤད་རྱིམ་མང་བས་རེས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་བེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་བཟོས་པ་
དེ་མཐའ་མ་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་ནས་ངོས་ལེན་གནང་བ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་གྱི་བཀའ་ཤག་དང་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ 
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Ayushཤའོག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་འོག་ལ་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པའྱི་ཆེད་དུ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆ་ཤས་མང་པོ་བངས་
ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ངོས་ལེན་བས་པའྱི་གཞྱི་འཛིན་སའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་དག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། 
གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་རེད། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་རེད། འདྱི་ལོ་ལྔ་དྲུག་གྱི་རྱིང་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལ་
སོབ་སོང་ག་རེ་བེད་དགོས་པ་རེད། འདྱི་ལ་གཞུང་དེ་དང་མཐུན་པའྱི་ནད་ཐོག་ལག་ལེན་རེད། སྨན་སོར་ལག་ལེན་རེད། ནད་བཅོས་ཉམས་
ཞྱིབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལས་དོན་ག་རེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ཡང་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་འདྱིའྱི་རྒྱ་ལས་མ་བརྒལ་བའྱི་འགོ་ལུགས་
འགོ་སྟངས་གང་ཡྱིན་པ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གཏན་འབེབས་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་གསལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་སྨན་པའྱི་
ལྷན་ཚོགས་ངོས་ནས་ཆ་ཤས་བངས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་དང་འབེལ་ནས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱིས་
དགོངས་དོན་འོག་ནས་སྨན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་དེབ་སེལ་བེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེའྱི་ནང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལག་
ལེན་བེད་མཁན་གྱི་སྨན་པ་ཚོ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གངས་ཐོའ་ིནང་ལ་ ༤༠༠ ལྷག་གྱིས་དེབ་སེལ་བེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
དེའྱི་ནང་ལ་གཞུང་ལུགས་ཚད་དང་ལྡན་པ་སོབ་སོང་ཐོན་པའྱི་ཐོག་ནས་སྨན་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཁོང་ཚོར་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གོང་གསེབ་སྨན་པའྱི་ཐོག་ལ་ལག་ལེན་བེད་མཁན་གྱི་སྨན་པ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་ལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
ཁོང་ཚོས་བཤད་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་འདྱི་རྒྱ་གར་ནང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ལ་
རྒྱུན་འཛིན་བེད་མཁན་གྱི་སྨན་པའྱི་གནས་བབ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་མེད་དེ་ཁོ་རང་ཚོས་ཤེས་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རེད།  ཕོགས་
གཞན་ཞྱིག་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་འདྱི་རྒྱུན་འཛིན་བེད་དགོས་ན། སོབ་གཉེར་ཁང་དེ་དག་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནད་
དོན་འདྱིའྱི་སང་ལ་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་རེད། ཝ་ར་ཎཱ་སྱི་རེད། ལགས་པོ་རྱི་རེད། ལ་དྭགས་
ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་སོབ་གྲྭ་བཅས་སོབ་གྲྭ་འདྱི་དག་ཚང་མ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་འོག་ཏུ་ཆ་རྐྱེན་བཟོས་ཏེ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་
ཐོག་ནས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་ལ་དེབ་སེལ་བས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དེ་དག་གྱི་སོབ་སོང་བེད་ལུགས་བེད་སྟངས་ཀྱི་གཞུང་
ལུགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་བསབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་བཟོས་ནས་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་བབ་དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་ནས་
སྨན་བཟོ་རྒྱུའྱི་བཟོ་གྲྭའྱི་ཆ་ནས་བཤད་ནའང་། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་བཟོ་སའྱི་སྨན་སོར་ཁང་གྱིས་གཙོས་པའྱི་ཝ་ར་ཎཱ་སྱི་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་
མཚན་ཉྱིད་སོབ་གྲྭ་རེད། ལགས་པོ་རྱི་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སེར་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྨན་ལྷན་གྱི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་
བསགས་ལྟར་གཞུང་གྱི་སྱིག་སོལ་ལ་བརྱི་བཀུར་དང་ལེན་ཞུས་ནས་དེབ་སེལ་བས་པའྱི་སྨན་སོར་ཁང་ཡང་སྱི་སེར་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོང་ཡོད་
པ་རེད། རེ་ཟུང་གྱིས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་དེབ་སེལ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་སོ་སོའ་ིགཞུང་དང་སྱིག་གཞྱི་ལ་རྱིས་དང་མ་རྱིས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་རེད་དན་གྱི་འདུག དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་དེ་དག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་མ་ཡོང་ཟེར་བ་དེ་བརམས་ཆོས་གལ་ཆེན་
པོ་རེད། བརམས་ཆོས་དེ་དག་ཀང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་དེབ་སེལ་ཞུས་བཞག་
པའྱི་དེབ་ཀྱི་གངས་ཚད་ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་དན་གྱི་མྱི་འདུག་མོད། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གྱི་བརམས་ཆོས་ཆ་ཚང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་ཁྱིམས་མཐུན་དེབ་སེལ་བས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དག་གཞྱིར་བཟུང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པར་སོབ་སོང་བེད་དགོས་པ་དང་
རྒྱུན་འཛིན་བེད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་བབ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཡོད་པ་
ལ་དཔག་པའྱི་ཁོ་རང་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ་དང་། ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཀང་རྣམ་པ་ཚོས་མ་མཁེན་པ་ཡོད་ཀྱི་མ་
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རེད་མོད། གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་གཅྱིག་ཞུས་ན་དན་སོང་། གལ་སྱིད་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་ངས་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་སུས་འགན་ཁུར་གྱི་རེད། སུས་སྟངས་འཛིན་བེད་
ཀྱི་རེད། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བ་དེ་ཟམ་པ་ལྟ་བུ་བས་ཏེ་གཞུང་གྱི་རང་ཁོངས་ནང་ཡོད་
བསྡད་པའྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་སེར་གྱི་སྨན་གྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་དང་། སྨན་ཁང་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རེད། མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
འགན་ཁུར་ནས་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་རྒྱུ་རེད། བགོ་གླེང་བ་རྒྱུ་རེད། མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་གཞུང་
འབེལ་གྱི་སུ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། སྨན་རྱིས་ཁང་རེད། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་བཀོད་ཁབ་བཏང་ཚེ་ཝ་རཱ་ཎཱ་སྱི་ས་ཉན་གྱི་རེད་དམ། ལགས་པོ་རྱིས་
ཉན་གྱི་རེད་དམ། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྨན་པ་དེ་དག་གྱིས་ཉན་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལ་ངེས་པར་
དུ་འགན་ཁུར་མཁན་དེ་འཕོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་དང་། ཡང་ན་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱིས་འགན་ཁུར་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་དང་འབེལ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སང་ལ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད། གཉྱིས་ནས་རྒྱུན་གོན་དང་ཁང་པའྱི་སྐོར་དེ་དངོས་གནས་དཀའ་
ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། རྒྱུན་གོན་གྱི་སང་ལ་གཅྱིག་མ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་བ་རེད། 
སྔོན་མའྱི་བཀའ་ཤག་དེས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་བཙུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དགོངས་པ་ག་རེ་བཞེས་འདུག་ཟེར་ན། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཡོང་
འབབ་ཡོད་པའྱི་ངོ་བོ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་ཁེ་ལས་ཚན་པའྱི་རང་སོང་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོར་བཙུགས་འདུག སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དེ་ཁེ་ཡོད་
ཀྱི་ཚན་པ་ཞྱིག་མྱིན་པ་ཚང་མས་མཁེན་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཡོངས་འབབ་ཡོང་ས་དེ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཁང་། སྨན་སོར་དེབ་སེལ་བས་པ་དེ་
དག་གྱི་ཚོགས་དངུལ་ཙམ་མ་གཏོགས་ཡོང་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་སྨན་ཁང་འཛུགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། བཟོ་གྲྭ་འཛུགས་རྒྱུ་
ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་ཚོ་སྱིག་གཞྱི་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ལ་ལྟ་རྟོག་བེད་མཁན་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁོང་ཚོར་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཡོང་འབབ་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། དེར་བརྟེན་ཁོང་ཚོའྱི་རྒྱུན་གོན་དང་ཁང་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། 
འདྱིའྱི་སང་ལ་ངས་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་རང་སོང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་
ཁ་ཤས་གཞུང་གོན་གཏོང་དགོས་པ་དང་། ཁ་ཤས་གཏོང་མྱི་དགོས་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དེ་གཞུང་གོན་གཏོང་མྱི་དགོས་
པའྱི་རང་སོང་གྱི་ཚན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། འདྱི་མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱུན་གོན་གཞུང་ནས་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་རང་སོང་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྨན་པའྱི་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཚོ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུར་ཁད་པར་མེད་དམ་སྙམ། དེ་ནས་དཀའ་ངལ་གཞན་པ་དེ་ཚོགས་མྱིའྱི་ཡོང་སྟངས་རེད། དེའྱི་སང་
ལ་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་འདུག དེའྱི་ཐོག་དངོས་གནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས། དེའྱི་ཆེད་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
འཛུགས་དང་མྱི་འཛུགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། དེས་གནད་དོན་རེ་རེ་རེ་རེའྱི་ཐད་ལ་འགོ་
གྱི་རེད།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞྱིག དེ་ལས་གནད་དོན་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་སྐབས་དགོངས་
པ་གང་ཞྱིག་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེ་ན། ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པ་དེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ངོས་ལེན་བས་པ་དེ་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཟེར་
བའྱི་ཐ་སྙད་དེ་རེད་མ་གཏོགས། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་བོད་སྨན་ཟེར་བ་དེ་ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ལེན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གནད་དོན་
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འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁོང་ཚོ་དེའྱི་བར་ནས་འགྱིག་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་
དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་སང་ལ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པ་
ཞེས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག ཡང་ན་དེ་མཉམ་དུ་བོད་སྨན་ནམ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཞེས་འགོ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ་
མྱི་འདུག འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོ་དཀའ་ངལ་འཕད་སའྱི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སང་
ལ་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། སྟངས་འཛིན་བེད་མཁན་ཚོགས་གཙོ་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐོག་མ་དེ་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་
རྱིག་པ་དེ་ག་ཚོད་ཙམ་གྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་མེད་དེ་ཡོངས་གགས་ཤྱིག་རེད། དེར་བརྟེན་སོ་སོར་རྱིག་གཞུང་ར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་གཞན་ཞྱིག་ལ་
ངོས་འཛིན་བེད་རོགས་གྱིས་དང་ཞེས་ཨུ་ཚུགས་རྒྱབ་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག གསེར་ས་འོག་ཏུ་ཡོད་ན་
འོད་ནམ་མཁའ་ལ་ཤར་གྱི་རེད། དེ་ངས་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག སྐུ་མཁེན། སྐུ་མཁེན། དེ་ངོས་འཛིན་བེད་རོགས། གསོ་བ་རྱིག་པ་དེ་ངོས་
འཛིན་བེད་རོགས། བོད་ཅེས་པ་དེ་ཕར་གཡུགས་ཞེས་པ་དེ་ལ་ངས་དེ་ཙམ་གྱི་མོས་མཐུན་མེད། གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེ་བོད་
ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་སོང་དང་སོབ་གཉེར་གནང་ནས་ད་བར་ཐོན་མཁན་དེ་དག་ཚང་མ་རང་ཁ་རང་གསོ་མ་ཐུབ་པ་དེ་འད་གཅྱིག་
རྐྱང་བྱུང་མོང་ཡོད་པ་མ་རེད། གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་ལེགས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
པ་དེ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་མྱི་གཞན་དག་ཡོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྨན་པ་རྐྱང་རྐྱང་རེད། རང་ཁ་རང་གསོ་
ཐུབ་མཁན་དེ་དག་རེད། ང་དེར་བོ་ཕམ་ཡོད། ལབ་འདོད་བྱུང་། ཚོགས་པ་དེ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་སོབ་སོང་
བས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོང་མཁན་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་བར་དུ་རང་ཁ་རང་གསོ་རེད། གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་ལེགས་པ་རེད། ག་པར་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། ག་རེ་
བས་ནས་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དྱི་བ་དྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ཙམ་ལ་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དེར་ཡར་ལངས་དགོས་པ་དེ། འདྱིའྱི་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་
རེད། ངས་སོ་སོའ་ིཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་སྔོན་མ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་བས་ནས་བསྡད་
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པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དེའྱི་ Ayurvedic འོག་ལ་དེབ་སེལ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཀང་
སྐབས་དེ་དུས་སྐུའྱི་བ་སྨན་པ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་གཙོ་བོར་བས་པའྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་བེད་པ་ཚང་མས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཞེས་པ་དེ་
ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརྟེན། འདྱི་ Ayurvedicཤམཉམ་དུ་འདེས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོ་དེབ་སེལ་
བེད་ཀྱི་མྱིན་ཟེར་ནས་དེབ་སེལ་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ང་ཚོའྱི་སྨན་བཟོས་པ་དང་དེ་དག་ལ་དགག་བ་གང་ཡང་
ཡོད་པ་མ་རེད། འོན་ཀང་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། Doctor དེ་ཚོ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ངོས་ལེན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་
གནས་ཁག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལས་བེད་པ་དེ་ཚོའྱི་སྨན་ཡོན་ཕྱིར་སོག་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་
དག་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་གང་ཡྱིན་རུང་མྱིན་རུང་ད་ལྟ་ཨེམ་རེ་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ལྟ་བུ་གསུངས་སོང། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་བསྡོམས་དེར་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཟེར་བ་དེ་འཁོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་པའྱི་དཀའ་ངལ་
དེ་ལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་ནས་དེ་རང་རེད་ལ། ད་ལྟའང་དེ་རང་རེད་བསྡད་འདུག དེར་བརྟེན་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ནས་ཚོགས་
ཆུང་དེའྱི་ནང་ལ་སྐུ་ངོས་མ་མཁེན་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱི་འགོ་དངོས་གནས་ཉམས་མོང་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་དེ་འད་བཙུགས་ནས་
ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཏེ། གཙོ་བོ་ཆེ་ཤོས་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། བོད་གཞུང་གྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་ཁང་དེ་ཐོག་མ་ཉྱིད་ནས་མགོ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། མགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་མགོ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའང་མགོ་ཐོན་སར་གཞག་རོགས་གནང་། དེ་ངས་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
ཞུ་གྱི་ཡོད། དེ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་མྱི་འགོ་བ་ཞྱིག་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེར་བརྟེན་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་
འདུག ཕན་ཐོགས་ཡོད་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སོ་རྒྱག་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་དགོས་པ་གང་
ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརྟེན་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བེལ་ཚུབ་མ་ཡྱིན་པར་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་གནང་ནས། གཙོ་བོ་ཆེ་ཤོས་
དམྱིགས་ས་དེ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དེ་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་སྙྱིང་ལ་བཅངས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་
འཛུགས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དེ་ལ་གཞུང་འབེལ་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པར་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
སྐོར་ལ་རེད། ར་བའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་
གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ནས་གོ་བསྡད་སོང་། དེ་བཞྱིན་ཟུར་ནས་གོ་བསྡད་སོང་། སྱིར་བཏང་ང་རང་སེར་གྱི་ངོས་ནས་ཆ་མཚོན་ན། བོད་ཀྱི་
གསོ་བ་རྱིག་པ་ཞེས་པ་དེ་ལ་དངོས་གནས་ཀྱི་དད་པ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འཛིན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་
བཞྱིན་སོ་སོའང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་ལུས་སོག་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པ་དེ་ར་
ཆེན་པོར་གདེང་འཇོག་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་དགོས་མྱིན་བཤད་



96 
 

ཚོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་བཙུགས་ནས་ལོ་མང་པོ་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ལྟ་
རང་མགོ་ཐོན་དང་མྱི་ཐོན་པའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་སྡོད་དགོས་ན་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་འདུག དེར་བརྟེན་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་
ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་གྱི་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་གྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་ཀྱི་གསོ་
བ་རྱིག་པ་ལ་ཁབ་ཁོངས་མེད་པའྱི་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་མེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཡོད་བསྡད་པ་རེད། དེ་ཕྱི་
ལུགས་དང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཡོད་བསྡད་པ། དེར་བརྟེན་དེའྱི་འོག་ལ་འགོ་མྱི་ཆོག་པའྱི་དཀའ་ངལ་
ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པ་དང་རྒྱབ་སོར་བེད་དགོས་པ་ཐག་ཆོད་མ་སོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགག་བ་གནང་མཁན་ནྱི། ད་གྱིན་བགོ་གླེང་ནང་དགག་བ་དམྱིགས་བསལ་བསོན་གནང་མ་སོང་། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བ། ཡོད་རེད་པ། དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོས་སྔོན་དུ་ཕག་བརྐྱང་གནང་རོགས་གནང་། གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ། འདྱི་
གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་བརྐྱང་གནང་རོགས་གནང་། གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ། བཞྱི། ལྔ། འདྱི་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
 ད་ལྟ་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་རྒྱུན་ལས་ནང་མང་པོ་ཞྱིག་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་
རེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འབེལ་བ་བཏགས་ནས་བཟོས་ཡོང་
སྐབས། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཁབ་ཚད་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་བོད་མྱི་ཡོངས་ལ་ཁབ་པ་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་གནད་
དོན་དེའྱི་ཐོག་ལའང་ང་ཚོས་བསམ་ཞྱིབ་ཅྱིག་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། དེའང་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་པའྱི་
སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་སུ་འཇུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ལམ་སྟོན་གང་འད་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐོག་སྐབས་དེར་གསལ་པོ་བཟོ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་བང་སྱིག་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དུས་ཐོག་ལ་གྲུབ་ཟྱིན་སོང་། སང་སྔ་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་ལས་ཉྱིན་ 
༤ པ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན། དྱི་བ་ཨང་གསུམ་པ། དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་
ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༣ པ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། 
 

དྱི་ཤོག 
དྱི་བ་ཨང་ ༣ 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཤ༩ཤཔ། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༥ཤཟླ་ཤ༣ཤཚེས་ཤ༡༦ཤནས་ཤ༢༨ཤབར། 
དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལེའུ་བདུན་པའྱི་དོན་ཚན་ཤ༢༡ཤཔའྱི་
དགོངས་དོན་ལྟར་གཤམ་གསལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
ས་གནས་རང་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་གནང་ཆེད་སྔོན་རྱིས་ཞུས་ཡོད་དོན་ལྟར། 
༡ ས་གནས་རང་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་གནང་ཐུབ་ཡོད་དམ། 
༢ གལ་སྱིད་གོ་སྱིག་གནང་ཐུབ་མེད་ཚེ་སྔོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞུས་སམ། 
༣ མ་འོངས་སྔོན་རྱིས་ཞུ་ཕོགས་ལ་ཇྱི་ཙམ་ངེས་པ་རེད་ཐུབ་པ་བཟོའམ། 
༤ ལས་འཆར་དེ་ཉྱིད་དགོས་གལ་མ་གཟྱིགས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༣ པའྱི་ལན་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 

༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་ 
སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༣ པའྱི་ལན། 

༡༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིནང་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཐུབ་པ་བྱུང་མེད། 
༢༽ ཟབ་སོང་དགོས་གལ་མཐོང་བ་ལྟར་སྔོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འོན་ཀང་སྐབས་དེར་ལས་བེད་འཕོ་འགྱུར་ཡོང་རྒྱུ་

ཚོད་དཔག་ཐུབ་མེད། དེ་བཞྱིན་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ལས་ཡུན་བསར་བཅོས་
སོང་བས་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཕྱིར་བཤོལ་ཞུས། 
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༣༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ལས་ཡུན་གསར་པ་གཅྱིག་འགྱུར་གྱི་འགོ་འཛུགས་
ཡོང་རྒྱུར་སོང། ས་གནས་སོ་སོར་མྱི་འགོ་ཆེད་གཉེར་མ་ཡྱིན་པར་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ས་ཁག་གང་འོས་སུ་བསྡུ་འཛོམས་ཀྱིས་ཟབ་
སོང་ཕུལ་བདེ་ཡོང་ངེས་ལྟར་སྔོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་དང་ཞུ་ཕོགས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༤༽ ལས་འཆར་དེ་ཉྱིད་དགོས་གལ་མ་མཐོང་བ་བྱུང་མེད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་བཀའ་ལན་ལ་དང་པོ་དེར། གོ་སྱིག་གནང་མ་ཐུབ་པར་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ཞལ་བཞེས་གནང་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ཡང་དག་ཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཐུབ་མ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་དེ་དྱི་བ་གཉྱིས་
པའྱི་ལན་དུ། ལས་བེད་འཕོ་འགྱུར་འགོ་རྒྱུའྱི་ཚོད་དཔག་ཐྱིགས་མ་བྱུང་། ལས་བེད་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པ་རེད་ཟེར་དུས། ལས་ཁུངས་དེ་དང་
འབེལ་བའྱི་དོ་ཆོད་པའྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེར། རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་
འགུལ་གྱི་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ལས་ཡུན་བསར་བཅོས་ཕྱིན་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་
ཚོགས་དུས་ ༨ པའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་ལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཕྱིན་པ་རེད། སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་ ༨ པའྱི་ཐོག་ལ་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་རེད། འདྱི་གཉྱིས་འགལ་ཟླ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། གསུམ་པ་དེར་མ་འོངས་པ་ལ་
སྔོན་རྱིས་ཞུ་ཆོག་ཐད་ལ་ཇྱི་ཙམ་གྱི་ངེས་པ་རེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། དེ་གང་འད་བས་ནས་བསྐོང་གྱི་རེད། བསྐོང་ཚོགས་གང་
འད་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ནས་ཞུས་མེད། དེས་ན་མ་འོངས་པའྱི་སྔོན་རྱིས་སྐབས་ལ་དེའྱི་རྱིགས་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆ་འཇོག་དང་ངེས་པ་གང་འད་
ཞྱིག་རེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། ལར་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་མཁན་དང་བཀའ་འཁོལ་གནང་མཁན་གཉྱིས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་མ་འོངས་པའྱི་ལྱིད་ཁོག་དེ་
གང་འད་ཞྱིག་གནས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། ཆེ་མཐོང་དེ་གང་འད་ཞྱིག་གནས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། སྔོན་རྱིས་ལས་དོན་དེ་དག་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་
གནང་རོགས་གནང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
༼ ཕག་ཚོད་ 9:37:15 དང་ 9:37:50 བར་ས་འཛུལ་མྱི་འདུག ༽ཟབ་སོང་ཕུལ་བར་ཕེབས་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། 
འདྱིའྱི་ཐད་ལས་དོན་རྒྱུས་མངའ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོར་ལས་
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དོན་བེད་ཕོགས་སྐོར་ལ་དཔྱིས་ཕྱིན་པའྱི་ཟབ་སོང་འབུལ་ཐུབ་མཁན་གྱི་མྱི་སྣ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེས་ན་ཕུལ་ཐུབ་མཁན་གྱི་ལས་
བེད་རྒན་པ་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པ་རེད། དེའྱི་ཆ་ནས་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་
རེད། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད་མ་གཏོགས་བཟོ་བཅོས་ཞུས་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མེད། དེ་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་ཡུན་དང་སྔོན་རྱིས་
འབུལ་དུས་བར་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ངས་ཡག་པོ་ཞྱིག་མགོ་འཚོས་མ་བྱུང་། སྔོན་རྱིས་ཕུལ་བའྱི་ལོ་
དུས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕུལ་བ་རེད། བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ས་གནས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ལས་ཡུན་
དབུ་འཛུགས་གནང་རྒྱུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དེ་ཡང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ཕྱིན་པ་རེད། དེར་བརྟེན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དེ་སྔ་ཡྱིན་ན་བོད་རང་
དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོ། ས་གནས་གཅྱིག་གྱུར་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འགའ་ཤས་ད་ལོ་འཁྱུར་
གྱི་ཡོད་ན། ས་གནས་འགའ་ཤས་ལོ་རེས་མ། ས་གནས་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ལོ་དེའྱི་རེས་མ། ཟླ་བའྱི་སང་ལ་ཁ་གངས་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
འགའ་ཤས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་འཁྱུར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འགའ་ཤས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་འཁྱུར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འགའ་ཤས་ཟླ་ ༥ 
པའྱི་ནང་འཁྱུར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚེས་གངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། འགའ་ཤས་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ ལ་འཁྱུར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། 
འགའ་ཤས་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༠ ལ་འཁྱུར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཟབ་སོང་ཞྱིག་ཕུལ་བ་
ཡྱིན་ནའང་། དེ་རྱིང་ཟབ་སོང་ཕུལ་བའྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོ་སང་ཉྱིན་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་གང་འཚམ་རྱིང་རྒྱུན་གནས་
ཡོང་རྒྱུར་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཆ་ནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་འབེལ་སྡེ་ཚན་དང་ལྷན་དུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ནས། 
གཅྱིག་གྱུར་ཞྱིག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པ་ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་རླབས་དཀའ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་གཅྱིག་གྱུར་
ཡོང་རྒྱུར་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་བསྣམས་ཕེབས་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༡ ནས་ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཚང་མའྱི་ལས་ཡུན་གསར་པ་འགོ་བཙུགས་གནང་སྟེ། མ་
འོངས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོགས་མྱི་ཚང་མའྱི་ལས་ཡུན་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ལ་འགོ་འཛུགས་དང་། དུས་ཚོད་ཅྱིག་ལ་འཕོ་འགྱུར་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་གྱི་སྔོན་རྱིས་ཤཤྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། མ་འོངས་པར་གནས་སྟངས་གསར་པ་
འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། དོ་ནན་པ་དང་གནད་འགག་ཆེ་བ་ཡོང་རྒྱུར་ཟབ་སོང་དེ་ཕྱི་བཤོལ་བས་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་
ག་རང་ཡྱིན། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རང་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ངེས་པ་རེད་པ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟ་ངས་ཞུས་པ་བཞྱིན་རེད། མ་འོངས་པ་ལ་ཟླ་ ༦ 
པའྱི་ཚེས་ ༡ ལ་ས་གནས་ཚོགས་མྱི་ཚང་མ་གསར་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆགས་དུས་ཚང་མ་ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་། ལོ་
ལྔ་ཚན་གསུམ་ཚན་གང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག དེའྱི་དཀྱིལ་ལ་རེ་ཟུང་ཏན་ཏན་སོ་སོའ་ིསེར་གྱི་གནས་
བབ་ཐོག་ནས་འཕོ་འགྱུར་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དེ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་དེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པར་བརྟེན་ཟབ་སོང་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་། དེས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞྱིག་དང་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ངེས་པ་རེད་
པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་སྔོན་རྱིས་འབུལ་རྒྱུ་དང་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་ནས་སྔོན་རྱིས་ལ་ཆེས་མཐོང་དང་
ལྱིད་ཚད་ཟེར་བ་དེ། ངས་ཡག་པོ་ཞྱིག་མགོ་འཚོས་མ་སོང་། སྔོན་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་གཞྱིར་བཟུང་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཚོད་དཔག་རེད། ལོ་རེས་
མའྱི་ནང་ལ་ལས་དོན་གང་སེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་། དེ་སེལ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཚད་ཅྱིག་ཟྱིན་པ་རེད། འགོ་སོང་དེ་ཙམ་གཏོང་དགོས་ཞེས་ཚོད་དཔག་
ཅྱིག་ཟྱིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོད་དཔག་དེ་དངོས་གནས་བྱུང་དང་མ་བྱུང་། དམྱིགས་ཚད་དེ་གྲུབ་དང་མ་འགྲུབ་ལ་ཁད་པར་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
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རེད། འདྱི་ཁོ་རང་ཆོས་ཉྱིད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གང་གསུངས་པ་དེ་ངས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཤེས་མ་སོང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་གཉྱིས་པ། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བེད་འཕོ་འགྱུར་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་འདས་པའྱི་གནས་བབ་མང་པོའ་ིནང་ལ་ལས་བེད་དོ་ཆོད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ིམུ་མཐུད་ནས་དགོས་གལ་ལ་དཔག་པའྱི་འཛིན་སོང་བགོ་གླེང་གྱི་ཐོག་ནས་འཇོག་སོལ་ཡོད་པ་དེ། ཁོ་དངོས་ཡོད་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ལས་བེད་འཕོ་འགྱུར་དོ་ཆོད་པ་ཞྱིག་འཕོ་འགྱུར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ན། གལ་སྱིད་ས་གནས་ལ་འཕོ་འགྱུར་
ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ག་རེ་བས་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གཉྱིས་པ་དེར་ངས་གོས་ཚོགས་འདྱི་ནས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་
ཞུས་ཀྱི་མེད། སྔོན་རྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་ཞུས་པ་རེད། བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་རེད། ལས་འཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་གོང་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གཏྱིང་པ་རེད། སྱིག་གཞྱི་འགྱུར་བ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་ཕྱིན་པ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པ་ནས་ ༩ པའྱི་བར་ལ་ཟླ་བ་མང་པོ་ཡོད་
རེད་པ། བཀའ་འཁོལ་དེ་འད་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་གཉྱིས་བར་དུ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚོད་དཔག་
དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཞུས་བཞག་པའྱི་སྔོན་རྱིས་དེ་དག་ཕལ་ཆེར་དེ་རྱིང་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སྔོན་རྱིས་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཡོང་འཆར་དང་ལས་འཆར་
གཏན་འཁེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ལས་འཆར་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ལ་དངུལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དངུལ་ཡོད་པ། 
དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། དེའྱི་ཐོག་ནས་ངེས་པ་རེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། དེར་བརྟེན་གང་གསལ་གསལ་བས་ཏེ་དྱི་བ་ཞུས་པ་དང་། ལན་ཡང་དེ་བཞྱིན་གསལ་པོ་ཡོང་བའྱི་བསམ་པའྱི་ནང་ལ་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོའྱི་བསམ་བོར་དྱི་བ་གཉྱིས་པར་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་སྙམ་བྱུང་། དྱི་བ་དང་པོ་དེར་ལན་བསོན་གནང་རོགས་གནང་། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་དྱི་བར་
ལན་འདེབས་ཕུལ་བ་ཡྱིན། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་༌༌༢༠༡༥ སྔོན་ལ་ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ཚོར་ཟབ་སོང་རྱིམ་
པར་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཕུལ་མོང་ཡོད་མཁན་གྱི་ལས་བེད་དེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ལོ་ ༨ མྱིན་ཙམ་
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བཞུགས་པ་རེད། ལས་བེད་དེའྱི་དགོས་མཁོ་དེ་དེ་ལས་གནད་འགག་ཆེ་ས་ཞྱིག་ལ་དགོས་མཁོ་གཟྱིགས་སྟེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་གནས་སོས་
གནང་བ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་ལས་བེད་གསར་པ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། ཕེབས་ཏེ་ཟླ་ ༢ ཙམ་ཕག་ལས་གནང་བ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ཚེས་ ༡ 
ནས་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་སེར་དགོངས་ཞུས་གནང་བ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་ཡང་ལས་བེད་གསར་པ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་འགྱུར་
བ་ཕྱིན་པར་བརྟེན་ཟབ་སོང་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་རེད། དེའྱི་གནད་འགག་ག་རེ་ཡོད་ཅེ་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་
དེར་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དེ་ང་ཚོས་འགེལ་བཤད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསར་དུ་ནན་པོ་བས་ནས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། འཕོས་དོན་དྱི་བ་གསུམ་པ། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་དང་། ཡག་པོ་བྱུང་སོང་བསམ་
པའྱི་ང་རང་ལ་ཚོར་སྣང་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་། དེའྱི་ནང་ལ་མ་འོངས་པར་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུའྱི་དགོངས་
གཞྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་གང་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ས་གནས་རང་དབང་བདེན་
པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྡེ་ཚན་དེའྱི་ནང་ལ། ལས་བེད་གསུམ་གནས་སོས་ཕྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་རྐྱེན་པས་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་བཀའ་
མོལ་གཅྱིག་ཕེབས་བསྡད་པ་རེད། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡང་གསུངས་གྲུབ་པ་རེད། ངའྱི་དྱི་བ་གང་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་འགྱུར་བ་འགོ་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཟབ་སོང་དེ་ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུར། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་འབེལ་སྡེ་ཚན་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་གནང་
མོང་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ལས་བེད་དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོས་གོ་སྱིག་
གནང་སྟེ་ཟབ་སོང་གནང་མཁན་རྱིགས་ལ་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འགྱིག་པ་དེ་འད་གང་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དྱི་བ་དེ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་དཔེ་ཡག་པོ་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་དེའྱི་ལས་དོན་ཐོག་
ལ་ཕག་ལས་གནང་མོང་བ་ཞྱིག ད་ལྟ་ལས་ཁུངས་གཞན་ལ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་རེད་མ་བྱུང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་རྱིགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་མ་འོངས་པར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཁོར་རྒྱ་གཅྱིག་རེད། ལས་ཁུངས་ག་པར་ཡོད་ནའང་
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ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་ལག་པར་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་གལ་ཏེ་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཏན་ཏན་དེ་ཞུ་ཐུབ་
པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་བཞྱི་པ། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་གསུམ་པའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་འཕོས་དོན་
འདྱི་བ་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་དེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འཐུས་མྱི་རྣམས་ལ་ཟབ་
སོང་ཕུལ་དགོས་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། གལ་སྱིད་མ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་གང་འད་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་ཕུལ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གཙོ་བོ་དེ་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་དམ། དེ་གཅྱིག་འགེལ་བཤད་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་དེ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་ལྟར་ཡྱིན་ན། བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་
སྱིག་འཛུགས་རེད། དེ་བཞྱིན་ལས་དོན་བེད་ཕོགས། དཔ་ཁལ་བསྡུ་འབུལ་ཡོངས་རོགས་བསར་ཞྱིབ་དང། ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་པར་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཐད་ཀར་ལྟ་སོང་འོག་ལ་བ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དེའྱི་གནས་བབ་དེ་འཛིན་
སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་ཁག་གྱི་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དེ། སྔོན་མ་བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་དེ་
ལས་འགུལ་གྱི་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་དང་བངས་དཔ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་གཅྱིག་པུ་མ་གཏོགས་མེད་
པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་པ་ཡྱིན་དུས། སྱིག་འཛུགས་ད་མུས་བཞྱིན་མུ་མཐུད་གནས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་
ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཛིན་སོང་གྱི་ཐད་ཀར་འོག་ལ་དཔ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུའྱི་སྡེ་ཚན་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་རྒྱུར་
དགོངས་པ་ཡོད་དམ་མེད། དེའྱི་ཐད་ལ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་དྱི་བ་དང་པོ། ཟབ་སོང་དེ་འད་ཞྱིག་ཕུལ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་དཀའ་ངལ་
གང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་ཐོག་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དེ། དང་བངས་དཔ་དངུལ་བསྡུ་མྱིན་དང་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་རྱིས་ཁ་ཉར་ཕོགས་ཀྱི་གནས་བབ་དེ་རེད། 
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དེའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོ། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རེད། གང་ལྟར་ས་
གནས་མྱི་མང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཙང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་གང་ཡྱིན་མྱིན་དང་། ལས་འགན་སྒྲུབ་
ཕོགས་གང་ཡོད་མེད་དེ་ངོ་སྤྲོད་དང་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་ཆ་
ནས་དེ་སྔ་ཟབ་སོང་ཕུལ་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་སྔ་ཕུལ་བ་རེད་ལ། མ་འོངས་པ་ལའང་ཟབ་སོང་ཕུལ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན་དང་བངས་དཔ་དངུལ་བསྡུ་ཕོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ས་གནས་
ཚོགས་ཆུང་རྣམ་པ་ཚོས་ལག་བསྟར་ཚུལ་བཞྱིན་གང་འད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་དེའྱི་སྐོར་ལ་གླེང་སོང་ཐེངས་
འགའ་ཤས་བྱུང་གྲུབ་པ་རེད། དེ་ནས་དངུལ་བསྡུ་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་རྱིས་ཁ་གང་འད་ཉར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། དངུལ་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ལ་གཏོང་སྟངས་གཏོང་ལུགས་གང་འད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། གནས་དོན་འདྱི་དག་གྱི་རྱིགས་ལ་ཟབ་སོང་དུས་ནས་དུས་སུ་ཕུལ་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལྟ་བུ་དེ་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གཉྱིས་པ་གནང་བ་དེ། ས་གནས་བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
གང་ཅྱིའྱི་གནས་སྟངས་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་རྒྱུ་དེ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སྡེ་ཚན་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་
ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཅེས་པ་དེ་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ངོས་
ནས་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མེད་ལ་དགོས་པའང་གང་ཡང་གཟྱིགས་ཀྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ནས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་
ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དང་སྔོན་རྱིས་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་འགན་དེ་དག་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་གནང་བ་རེད། སྱིག་
གཞྱི་བསར་བཅོས་གནང་བ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེ་ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་དེ་དག་ད་མུས་བཞྱིན་གནས་དགོས་ཀྱི་རེད། མ་
འོངས་པ་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་དང་བངས་དཔ་དངུལ་ཕུལ་མཁན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཅམ་མ་གཏོགས། གཞན་མ་དགོས་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། འདྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་དེའྱི་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་པའྱི་རྒྱུན་འབེལ་སྡེ་
ཚན་ནས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་རྐྱོང་མཁན་གཉྱིས་བྱུང་སོང། དེའྱི་རེས་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་མྱི་དགོས་པ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། འཕོས་དོན་དྱི་བ་
ལྔ་པ་དྱིས་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡང་དྱི་བ་གཞན་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ས་གནས་རང་དབང་
བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འགོ་གོན་དེ་དག་ཚང་མ་སྔོན་རྱིས་དེའྱི་ནང་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་ནས་དེ་བཞྱིན་གནང་བཞྱིན་
ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྱིས་ཁ་ལ་
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ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གཞུང་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོ་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་
རེད། དེར་བརྟེན་གཞུང་གྱིས་འགོ་སོང་གཏོང་ས་ཞྱིག་ལ་གཞུང་གྱི་འགོ་སོང་དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་དེ་རྱིས་
ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་འདུག དེ་རེས་མ་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོ་ནང་ལ་བཅུག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མེད་དེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྱི་བ་ངོ་མ་དེ་ཟབ་སོང་སྐོར་ལ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕལ་ཆེར་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་བསམས་བྱུང་། ཡང་ང་ཚོས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་རང་དབང་
བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ཆ་ཚང་སང་ལ་བགོ་གླེང་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ན། ཁོ་གནས་སྟངས་ཁག་ཁག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གོ་སྐབས་དེ་
སྤྲད་ཟྱིན་པར་བརྟེན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྔོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དང་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དགོས་དངུལ་བསལ་ཡུལ་གྱི་སྡེ་ཚན་ཚང་མར་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐོ་
གཞུང་ནང་ལ་ཡོད་དང་མེད་ཟེར་བ་དེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འཕལ་མར་ཞྱིག་དན་མ་སོང། སྱིར་བཏང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་
ཐོ་གཞུང་དེ་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་བསྡད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་གྱི་འགེལ་བཤད་དེ་རེད། ང་ཚོས་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་
ལ་ཡང་ཐེངས་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞྱིག་འབེལ་བ་ཞུས་མོང་། ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྱིས་ཁ་དེ་དག་ལ་རྱིས་
ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ས་གནས་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་དངུལ་འབོར་ཕོན་ཆེན་མྱི་མང་ནས་བསྡུ་རུབ་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུས་མོང་བ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༣ པར་
བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག བཀའ་འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ཞལ་
གསལ་པོ་ཡོད་པར་བརྟེན་རྒྱུ་མཚན་དེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་
ས་གནས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་དེ་ཚོ་ལ་ཟབ་སོང་གནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དང་བངས་དཔ་དངུལ་
དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གཙོ་བོ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་རང་ཚོའྱི་
གནས་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་གནང་བ་
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གཞྱིར་བཟུང་བས་ཏེ། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་དེ་ཚོར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་
ཟབ་སོང་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དང་མེད། སྱིར་བཏང་ནས་བཀུར་འོས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། 
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་ཉུང་ཉུང་ལྟ་བུ་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཆགས་ཡོད་དམ། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ལ་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་རེད། སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་
ལ་གནས་པའྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་དང་བངས་དཔ་དངུལ་བསྡུ་འབུལ་གྱི་ལས་དོན་ཆ་ཚང་གནང་མཁན་དེ། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སོ་སོ་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོས་ཕག་རོགས་གནང་མཁན་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་། བོད་
རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འདུ་འཛོམས་བས་ཏེ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ནའང་། 
དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ང་ཚོས་འབེལ་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་ལུགས་གནང་ཕོགས་སྐོར་ལ་འབེལ་བ་མཐུད་མཐུད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
ཡྱིན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཟབ་སོང་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་སྱིར་བཏང་དགོས་པ་ཆེན་པོ་རེད་དེ། དེ་དང་མཉམ་དུ་བསམ་བོ་གཞན་ཞྱིག་ཀང་ང་ཚོས་གཏོང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པ་ལ་དེ་འད་ཞུ་ཕོགས་ཡོང་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག ང་ཚོས་ཏན་ཏན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་
དགོངས་འཆར་གནང་བ་ལྟར་བསམ་ཞྱིབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོའ་ིཁ་པ། སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་བཅུ་གཉྱིས་པ། དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་
སྙན་གགས་ལགས། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་ཨང་བཅུ་གཉྱིས་པར་དྱི་བ་གནང་མཁན་གྱིས་དྱི་བ་གནང་། བཀའ་ལན་གནང་མཁན་འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་ངོས་ནས་བཀའ་ལན་གནང་། ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་དྱི་བ་འདྱི་བཏང་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་སེབས་པ་རེད། ངས་ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་ལ་འདྱི་འད་བའྱི་གནད་དོན་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གླེང་གནང་ན། གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་ན། དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་གཉེན་འཕད་འགོ་མཁན་ལ་དཀའ་ངལ་མ་ཆགས་པའྱི་ངེས་པ་མེད་པར་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུར། དྱི་བ་བཏང་། བཀའ་ལན་གནང་། དེ་ལ་འཕོས་དོན་འདྱི་བ་མེད་པ་གནང་རོགས་གནང་། འདྱི་ང་རང་རང་གྱི་བསམ་
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བོ་གཏོང་སྟངས་ཡྱིན། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གོང་འོག་མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན། ནམ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ནས། ཚང་མ་
འདྱིར་གསུངས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། དགག་བ་དང་དགོས་པ་ཚང་མ་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ར་བ་ནས་མེད་པར་
དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་དབུ་འབེད་གཏམ་བཤད་སྐབས་ནས་ཞུས་ཡོད། དྱི་བ་གཉྱིས་ཤྱིག་ལན་འདེབས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དགོས་དང་མྱི་དགོས་
གང་འད་ཞྱིག་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མེད། དེ་ཚོའྱི་གངས་དེ་དོགས་གཞྱི་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དྱི་བ་
བཏང་ཡོང་དུས། དེ་ཕྱིར་འཐེན་བེད་རོགས་གྱིས་ཞེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཨུ་ཚུགས་རང་རྒྱག་ནས་དེ་ག་རང་གཏོང་གྱི་ཡྱིན། ཞེས་ལུགས་སོལ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གནད་འགག་ཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་སེབས་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཀང་ཡོད་པར་
བརྟེན། འཛིན་སོང་ངོས་ནས་གང་ཙམ་ཁ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་དེ་འཛིན་སོང་གྱིས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
འཕོས་དོན་དྱི་བའྱི་ངོ་གདོང་ལ་ལྟ་གྱིན་ལྟ་གྱིན་བས་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་མྱིན། དྱི་བ་དྱིས་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ངོ་གདོང་ལ་ལྟ་
གྱིན་ལྟ་གྱིན་བས་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་གང་འད་རྒྱག་དགོས་ཡོད་མེད་དེ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་
དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤ སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་
འདྱི་བ་ཨང་ ༡༢ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། 
 

དྱི་ཤོག 
དྱི་བ་ཨང་ཤ༡༢  
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཤ༩ཤཔ། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༥ཤཟླ་ཤ༣ཤཚེས་ཤ༡༦ཤནས་ཤ༢༨ཤབར། 
དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
ད་ལྟའྱི་ཆར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་། རྒྱ་གར་ནས་བོད་དུ་ཕར་བསོད་པ་དང་ཕྱིར་ལོག་པ། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་དང་དེ་ནས་བོད་ནང་དུ་ཕར་བསོད་ཚུར་ལོག་བེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་སྔོན་མ་ལས་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་འདུག་ན་འདྱིའྱི་ཐད་བོ་འཚབ་དང་
བཅས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། 
༡ ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་གོང་གསལ་གནད་དོན་ཐད་རྟོག་ཞྱིབ་ཇྱི་ཙམ་གནང་ཡོད་མེད་དང་། 
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༢ འཛིན་སོང་ནས་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐད་སྱིད་བྱུས་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་དང་འབེལ་ལམ་སྟོན་གང་དང་གང་ཡོད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༡༢ པའྱི་ལན་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 

༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་ 
སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༡༢ པའྱི་ལན། 

༡༽ རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་བོད་དུ་ཕར་འགོ་ཚུར་ལོག་བེད་མཁན་བོད་མྱི་ཇེ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་གནད་དོན་ཐོག་བཀའ་
 ཤག་ནས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་རྟོག་ཞྱིབ་གང་ཐུབ་གནང་བཞྱིན་ཡོད། 
༢༽ འཛིན་སོང་ནས་གནད་དོན་དེ་གནད་འགག་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ཅྱིང། དེ་འབེལ་ལམ་སྟོན་སྔོན་ནས་ཡོད་དང་ཡོད་

མུས་ཡྱིན། འོན་ཀང་ལམ་སྟོན་ལྟར་བྱུང་དང་མ་འབྱུང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཅྱི་རྱིགས་ཡོང་གྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་རྟོག་ཞྱིབ་གང་ཐུབ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་ཡོད་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྟོག་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དྱིས་
ལན་དེ་གནང་འོས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་ལམ་སྟོན་དེར་བྱུང་དང་མ་འབྱུང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཅྱི་རྱིགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ལམ་སྟོན་ལྟར་མ་བྱུང་བའྱི་རྐྱེན་ར་དང་གནས་སྟངས་དེ་གང་དུ་ཐུག་ཡོད་དམ། དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་སྔོན་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་ལྟར་འཛིན་སོང་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་ཚར་
བའྱི་རེས་ལ་ལན་དེ་མ་རྒྱག་པ་དང་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱི་ནང་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་མ་སོང་སྙམ་པའྱི་
རྣམ་པ་ཞྱིག་ཐོན་སྱིད་པ་རེད། རྒྱག་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་སོང་། འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་གསུངས་དུས་འབེལ་
ཡོད་ལས་ཁུངས་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན། འདྱི་ང་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་སྡོད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལ་ཡང་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་མང་པོ་
ཡོད་དུས། དེས་རྟོག་ཞྱིབ་གནང་སྟངས་གནང་ལུགས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་འདྱིར་ཆ་ཚང་ཞུས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། མ་བདེ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག དེས་ན་བཀའ་ཤག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་རྟོག་ཞྱིབ་གནང་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་དེ་ག་རང་ལ་བཞག་ན་མ་གཏོགས། 
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གནས་ཚུལ་གཞན་དག་ལངས་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་ལམ་སྟོན་ལྟར་བྱུང་དང་
མ་འབྱུང་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་མྱི་བེ་བག་པ་རང་ལ་རག་ལུས་ཡོད་པ་རེད། གཞྱི་རའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཐོག་ནས་
དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བཙན་བོལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་མྱི་སྤུན་མཆེད་བོད་ནང་ཡོད་བཞག་པ་དེ་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། གཉེན་འབེལ་མཇལ་འཕད་གནང་བར་ཕེབས་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་གཉེན་འཕད་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་གང་འད་བས་ནས་གནང་དགོས་མྱིན་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། 
ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་ཡང་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དོ་བདག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འགེངས་ཤཤོག་བརྒྱངས་དགོས་རྒྱུ་དེ་དག་ཚང་མ་ཞུས་བཞག་
ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་གཙོ་བོ་བེ་བག་པར་རག་ལས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་གཉྱིས་པ། སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་བཅུ་
གཉྱིས་པ་དེར། དྱི་བ་དང་པོ་དེར། དྱི་བ་བཀོད་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་ནས་བོད་ལ་ཕར་ལོག་ཚུར་ལོག་གསུངས་པ་རེད། དྱིས་ལན་གནང་
མཁན་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕར་འགོ་ཚུར་ལོག་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་འད་མང་པོ་ཡོད་ས་རེད་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་
མྱིག་གྱི་མདུན་ན་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་བཤད་ན་ཡག་གྱི་རེད། ངས་གང་ཟག་སེར་ལ་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་བ་གང་ཡང་མྱིན་ཡང་། ཡྱིན་
ནའང་དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་འདུག ནམ་རྒྱུན་ང་རང་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལར་གཏན་སྡོད་བེད་མཁན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་བ་མ་རྣམ་
པས་བོད་ལ་ཕར་འགོ། ཕ་གྱིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དགའ་བསུ་ཞུས། དྱི་བ་གཏོང་རྒྱུར་རྡ་རམ་ས་ལར་
གནས་སྡོད་བེད་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་བ་མ་རྣམ་པས་དེ་ལ་ཆེས་མཐོང་དང་གཟྱིགས་ཕོགས་ཡག་པོ་ཡོད་
རྒྱུ་རེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག རྒྱ་གར་ནས་བོད་ལ་ཕར་འགོ། ཕ་གྱིར་གནད་ཡོད་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གྱིས་རོང་སྡེ་ཁག་དེ་ཚོས་དགའ་བསུ་ཞུས། ཕར་ནས་
གཟྱིམ་ཤག་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ས་ཆ་གནང་། དེར་གཟྱིམ་ཤག་རྒྱག་ནས་སོར་ལྷག་མ་དེ་ཚུར་འཁེར་ཏེ་རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་ལོག་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་
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ཡོད་ས་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོས་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་དང་འབེལ་བ་བྱུང་ན་དགའ་པོ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཕོགས་ནས་སོར་མོ་ཞུ་ཐུབ་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ལ་ང་རང་ཚོས་དེ་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་དགོས་སམ། ཡང་ན། གང་འད་གནང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་དྱི་
བ་དེ་བཀོད་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་མྱི་གཅྱིག་དེ་སུ་ཡྱིན་མྱིན་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་སྱི་ཡོངས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཉེན་འཕད་བེད་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ཡྱིན་
ནའང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གཉེན་འཕད་བེད་མཁན་ཚོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ལམ་སྟོན་ཞུས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་
གྱིན་ཞུས་པ་བཞྱིན་དོ་བདག་སོ་སོར་རག་ལུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཉེན་འབེལ་མཇལ་རྒྱུ་མྱིན་པར་ཕེབས་རྒྱུ་མང་དགས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ལ་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དོ་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དོ་སྣང་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་གསུམ་པ། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༡༢ པའྱི་བཀའ་ལན་དང་འབེལ་ནས་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངའྱི་དྱི་བ་དེ་
སྱིད་སོང་རང་ལ་ཡྱིན། དེང་སང་ཡང་ཚོགས་གཙོས་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། སྱིད་སོང་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག དེར་བརྟེན་འདྱི་སྱིད་
སོང་རང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ནས་ཚུར་ཡོང་མཁན་ཕར་ལོག་མཁན་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ངས་གོས་
ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ལ་འདྱི་སྐོར་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་བསྡད་པ་རེད། བོད་ནས་ཡོང་མཁན་དེ་ཚོ་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། རྒྱ་གར་
ནང་ལ་བོད་ནས་བསེབས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འགོ་མཁན་མང་དུ་མང་དུ་དང་། བོད་ལ་ཕར་ལོག་མཁན་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དེ་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་དང་འཛིན་སོང་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཚུལ་གང་འད་ཡོད་
ཅེས། ངས་སྔོན་མ་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་གསུངས་མ་བདེ་བ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ལན་དེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གནང་
གྱི་མྱི་འདུག ངས་དྱི་བ་དེ་གང་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ༢༠༠༨ ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་དམ་བསགས་ལ་བརྟེན་ནས་སེབས་མ་ཐུབ་པ་རེད་ཟེར་ནས་
དེ་རང་གསུངས་བསྡད་པ་རེད། དེ་གཅྱིག་པུ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་
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སོར་སྤྲོད་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱུང་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད། དེ་དྱི་བ་དེ་ཞུས་པ་རེད་དེ། ང་རང་ཚོས་མཐུན་རྐྱེན་སོར་སྤྲོད་
ཚད་ལྡན་བྱུང་བསྡད་པ་རྐྱང་རྐྱང་གསུངས་བཞྱིན་འདུག དཔེ་ཆ་བཞག་ན་ ༢༠༡༢ ཀྱི་ལོར་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ལ་བོད་ནས་ཆོས་ཞུ་བ་སྟོང་
ཕག་ ༨ ལྷག་ཙམ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་ཕེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། གཉེན་འཕད་ཡོང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལ་སྡོད་མཁན་ཡོང་
མྱི་ཐུབ་པ་དེ་ག་རེའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ག་རེ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད། ཐུགས་འཚབ་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ། དེའྱི་
ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་གང་ཡོད་དམ། དེ་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་ནག་གྱིས་དམ་བསགས་གཅྱིག་པུར་ཁ་གཡར་ཏེ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་གང་འད་ཆགས་ས་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཕར་ཡང་ལོག་མཁན་དེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཕར་ལོག་མཁན་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཐོག་མ་རང་ནས་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་བོད་ནང་ལ་བོད་
བཙན་བཟུང་འོག་ལ་འདུག ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རང་དབང་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དམ་བསགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་བོད་ནས་རྒྱ་གར་
ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱིར་ཕེབས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་སར་རྒྱུ་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་འགན་ཡོད་དུས། 
ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་རྒྱུ་དེ་གནང་དང་གནང་མུས་
རེད། དེ་སྔོན་གོས་ཚོགས་ལ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གསོག་སར་སོབ་གྲྭ་ཟེར་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རབ་དགའ་
ཚལ་སོབ་གླྱིང་ཡང་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཡོད་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་རང་གྱི་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་བཅར་ནས་ཐེངས་
གཉྱིས་གསུམ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ད་རེས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་ལའང་བསར་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོར་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ག་རེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟེར་
ན། ཁེད་རང་ཚོ་འདྱིར་སེབས་པའྱི་ཞོར་ལ་འདྱི་ནས་ཐོན་ཡོང་དུས། ལག་འཁེར་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང། ཡང་ན་ལག་ཤེས་ཤྱིག་ཡོད་པ་གྱིས། འདྱི་
ནས་མར་ཐོན་དུས་འཚོ་བ་སེལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག ཡང་ན་སོབ་སོང་མུ་མཐུད་ནས་བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
དེ་བཞྱིན་ཤཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་ལ་སྔོན་མ་ལོ་གསུམ་རྱིང་རྨང་གཞྱིའྱི་དབྱིན་ཇྱི་དང་བོད་ཡྱིག་ཨང་རྱིས་སོབ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་
ལྟའྱི་ཆར་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལོ་ ༨ བར་དུ་བཞུགས་ཆོག་རྒྱུ་དང་། ལྷ་འབྱི་ཡྱིན་ནའང་ལྷ་འབྱི་ཆ་ཚང་གྱི་ལག་ཤེས་ལེན་ཐུབ་རྒྱུ། འཛིན་གྲྭ་ ༥ པ། ༨ 
པ། ༡༠ པ། ཡྱིག་ཚད་བཏང་སྟེ་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཡྱིག་ཚད་མཐོ་སོབ་ལ་ཡྱིན་ནའང་། མཐོ་སོབ་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་སོབ་ཡོན་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན། དཔེར་ན་ད་
ལོའ་ིལོར་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཀྱི་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ཕྲུ་གུ་བདུན་ཡོད། འཛིན་གྲྭ་ ༡༠ པ་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་གྱི་
སོབ་ཕྲུག་ ༡༩ ཡོད། བདུན་དེ་དག་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས་ལག་འཁེར་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན། བདུན་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་
མཐོ་སོབ་ལ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན་མཐོ་སོབ་ཏུ་སོབ་ཡོན་ ༥ ཡོད་ཟེར་ནས། ཁེད་རང་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་སོབ་སོང་གྱིས་ཤཤོག་ཅེས་ཞུས་ཡོད། དེ་
བཞྱིན་ཁོ་ཚོ་ཁ་སང་ལག་འཁེར་སྱིད་སོང་རང་ཡོང་ནས་སྤྲད་རོགས་གནང་ཞེས་རེ་འདུན་བེད་པར། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཚེས་གངས་དེ་བཀོད་ནས་
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ལས་ཁུངས་ལ་མངགས་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ ༤ པར་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་སྔོན་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་འདྱིར་
ཕེབས་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སྐུ་ངལ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤདངུལ་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ ༤༠༠༠ དང་ ༣༠༠༠ 
དང་ ༢༠༠༠ བས་ནས། འདྱི་ཡར་སར་ཏེ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཡོངས་རོགས་ལ་ ༦༠༠༠ བས་ནས་རྡ་རམ་ས་ལ་བཞུགས་མཁན་ཡྱིན་ན་འདང་
ངེས་ཞྱིག་དང་། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ Australia ལ་ཕེབས་རྒྱུར་ཡྱིན་ན། འགེངས་ཤོག་རྒྱངས་དགོས་པ་རེད། སྔོན་ལ་ཕེབས་མཁན་སུ་
ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོས་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་གཏུགས་འབུལ་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ Australia དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་ཐབས་
ཤེས་བས་ཏེ། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དེ་སྔ་ཐོ་ཡོད་པ་ཡོངས་རོགས་ Australia ལ་གཏོང་ཐུབ་པ་བེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་བོད་ནས་
ཕེབས་མཁན་ཚོ་འདྱིར་ཕེབས་ཡོང་དུས། སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དགོངས་པ་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་འདྱིར་ཕེབས་པའྱི་ཞོར་ལ་ནང་
མྱི་སྤུན་མཆེད་མེད་མཁན་ཡྱིན་དུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་ཆབ་
སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཚོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ད་ལྟའྱི་ཆར་འབད་བརོན་བས་ནས་གྲུབ་འབས་སྨྱིན་དང་སྨྱིན་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དགེ་འདུན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་དགོན་སྡེ་ཁག་ག་པར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། 
གཞྱི་རའྱི་ཁོན་ཡོངས་བསྡོམས་ཡོང་དུས་དངུལ་འབོར་ཆེན་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཡྱིན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་
དམྱིགས་བསལ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་གུན་གསབ་ཟེར་ནའང་རེད། ཁོ་རང་ཚོར་དངུལ་མ་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་བཞྱིན་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚོར་གཞྱིས་ཆགས་མེད་པའྱི་སྐོར་སྔོན་མ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། དེ་
ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚོ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་ཐོན་ཡོང་དུས། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པ་ཚོར་ཡྱིན་ན་
འཛུལ་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནས་ཡྱིན་ན་འཛུལ་ས་མྱི་འདུག ས་ཆ་མྱི་འདུག ཁང་པ་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་གསུངས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་ཀང་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཕུལ་བ་རེད། དེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་ནས་ཉེ་བའྱི་ཆར་ཚང་
མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྦྱིར་ཁོངས་གཏོགས་ལ་དམྱིགས་བསལ་རང་བས་ནས་རྒྱ་གར་སོར་མོ་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན། འབུམ་ ༡༢,༠༠༠,༠༠༠ 
ཙམ་གྱི་ས་ཆ་ཉོས། དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་དཔལ་འབོར་ཐབས་ཤེས་བ་རྒྱུ་ཡོད་མེད། དེ་བཞྱིན་སྔོན་རྱིས་ནང་ཞུས་བཞག་ཡོད། སྦེལ་
ཀོབ་ནང་ཡོད་མཁན་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཁོ་རང་ཚོ་ཁང་པ་རང་གླ་ནས་བསྡད་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་
གསུངས་ཀྱི་འདུགཤ དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་པ་རེད། ང་ཚོ་ས་ཆ་རག་རྒྱུ་འདུག་གམ། ཁང་པ་རྒྱག་མ་ཐུབ་ན་ཡང་ས་ཆ་ཞྱིག་
གནང་རྒྱུ་འདུག་གམ་བས་ནས། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། དེ་དང་དེ་འབེལ་བའྱི་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་
ནས་ད་ལན་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་ང་ཚོས་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༣ དང་འབུམ་ ༢ ཙམ་ཐོབ་པ་རེད། རྒྱ་གར་སོར་མོ་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་
འབུམ་དགུ་བརྒྱ་མྱིན་ཙམ། ལོ་བཞྱི་ནང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ག་རེ་གནང་
ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ནང་མྱི་སྟོང་ཕག་དྲུག་ལ་ཁོན་བསྡོམས་པས་མྱི་ཁྱི་གསུམ་ལ། གཞྱི་རའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་
གནང་མཁན་ཡྱིན་ན། ནང་མྱི་དྲུག་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་སོར་ ༣༥༦༠ ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ཆག་ཡང་བས་ནས་སོར་ ༢༥༠༠ 
འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཆག་ཡང་བས་པ་ཡྱིན་ན། སོར་ ༡༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ནང་ལ་ནང་མྱི་མྱི་དྲུག་འཛུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་
བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་དང་དམྱིགས་བསལ་དགེ་འདུན་པ་ལ། ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུ་འདུག་གམ། འཕོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ལས་གཞྱི་ཕལ་ཆེར་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན། ལྷན་ཁང་རེ་རེ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
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ཡྱིན། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། སྔོན་མ་ང་ཚོ་ཁོན་བསྡོམས་
པས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་མཁན་གངས་ ༨༠༠ མྱིན་ཙམ་ལ་ R.C མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་དེ། སྔོན་མ་དང་པོ་ཕེབས་དུས་ཤེས་ཡོན་
དོན་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན། གནས་མཇལ་ཆེད་དུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག འདྱི་ལ་ཡུན་
རྱིང་པོ་བསྡད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་དུས། ང་ཚོས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་འབད་བརོན་གནང་སྟེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་
ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས། འབུམ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ང་ཚོས་ཉེས་པ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་། ཁོ་རང་ཚོ་བོད་ནས་
ཕེབས་པ་རེད། དོ་བདག་སོ་སོ་ལ་ཉེས་པ་མ་རྒྱག་པ་བས་ཏེ་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་ནས་འགན་འཁེར་ཏེ། འབུམ་ག་ཚོད་འགོ་བ་ཡྱིན་ནའང་
ཉེས་པ་ང་ཚོས་ཕུལ་ནས། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ R.C ཡོད་པ་བཟོས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ལྷན་ཁང་རེ་རེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་དང་
གནང་མུས་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ཡང་རེ་གཉྱིས་ཤྱིག་འདོད་པ་མ་ཁེངས་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ལ་
ལོག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་རང་འཇགས་གནས་ཡོད་པ་དེ་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཡྱིན་
བཞྱིན་དུ་ལོག་གྱི་ཡོད་ན་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་བོ་ཕམ་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ཐོག་
ནས་འཐུས་ཤོར་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལུང་པ་དེའྱི་ནང་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་བས་ནས་བསྡད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས་འདྱི་འད་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡང་ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཚང་མ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ར་བ་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་ལྟ་ཡང་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུག་ལ་མ་སྙོབ་པ་ཡང་འདུག 
 དེས་ན་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། བ་མ་ཐུགས་བཟང་པོ་ཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ལག་པ་ཐུང་སྟེ་
མཚམས་མཚམས་དཀའ་ངལ་དེ་འད་འཕད་ཀྱི་འདུག དེ་དག་ཚང་མ་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། ད་ལྟ་བར་དུ་ཕག་རྐྱོང་མཁན་ད་དུང་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤ གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། དེ་རྱིང་གྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་སྐར་རྟགས་ཅན་དྱི་བ་ཨང་ ༡༢ པ་ལ། 
དང་པོ་དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ་མར་བཞེས་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་སྙམ། (དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འཕོས་དོན་དྱི་བ་གནང་རོགས་གནང། ཚོགས་གཙོས་ཐག་བཅད་ཟྱིན་པ་རེད།) འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ལན་ནང་ལ་རྟོག་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་གསལ་གྱི་འདུག 
རྟོག་ཞྱིབ་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། མ་གཞྱི་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ལན་གནང་དུས་དགོངས་སེལ་
དང་སྦྲགས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར་མར་ལན་གནང་དུས། སོ་སོར་བདེ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། བདེ་པོ་མ་བྱུང་བ་དེ་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ལན་ནང་བོད་ནང་ལ་ཕར་ལོག་འགོ་མཁན་དེ། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གྱིས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་མ་
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ཐུབ་པའྱི་རྐྱེན་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། དེ་བོད་ནང་ལ་མཚན་སྨད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རེད་སྙམ་བྱུང་། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་རེད། དྱི་བ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིས་གཏོང་གྱི་རེད། ཆ་ཚང་ཁོ་རང་ལན་བསོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དང་མེད་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་གང་ཡང་མྱི་འདུག རྟོག་ཞྱིབ་དེ་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུང་གནང་རོགས་གནང་། རྟོག་ཞྱིབ་དེ་
གནང་བ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་རེས་ལ་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ངོས་འཛིན་གནང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། གནས་ཚུལ་དེ་ཆེན་པོ་གང་ཡང་མ་རེད་
བསམ་གྱི་ཡོད། བོད་ནང་ལ་ལོག་ཕེབས་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་འགྱིག་ཡོད་པ། 
སྱིད་བྱུས་ཞེས་པ་ཐོག་མ་ནས་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་དེ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཟེར་དུས། སང་ཉྱིན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་བོད་ནང་ལ་
ཕར་ལོག་རྒྱུ་དེ་ཟབ་སོང་གས་ལ་མ་བཅུག་རོགས་གནང་། དགོངས་དག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྱི་བ་དེ་རྟོག་ཞྱིབ་སྐོར་ལ་རེད་
དམ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། རྟོག་ཞྱིབ་དེ་གནང་ནས་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྟོག་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་དེའྱི་སྐོར་ནས་ཕལ་ཆེར་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་མཁེན་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། གོས་ཚོགས་ནས་
དུས་རྟག་ཏུ་རྟོག་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། 
རང་བཞྱིན་གྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ནང་ལ་ཡོད་མཁན། ཕར་ཕེབས་མཁན་ཚུར་ཕེབས་མཁན་གཙོས་པའྱི་མྱི་མང་ཡོངས་རོགས་
ཀྱིས་གང་གནང་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག དེའྱི་སྐོར་ལ་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། གནས་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་བེད་དགོས་པ་དེ་འབེལ་ཡོད་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཡོངས་ཐོག་ལ་ནམ་རྒྱུན་དུ་ནས་རྟོག་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གནང་རྒྱུའྱི་འགན་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིན་ནའང་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་རང་འཇོག་
བཞག་ན་ཡག་པ་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་གྱི་འདུག ཡང་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞྱིབ་ཕ་ཞུས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། གསན་མཁན་དང་གཟྱིགས་མཁན་
ཞྱིག་ཡོད་དུས། དེ་ཡང་དགེ་མཚན་ཡོད་མེད་ཤཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་ལྔ་པ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ར་བའྱི་ད་ལྟའྱི་དྱི་བ་དེ་འཛིན་སོང་གྱིས་གནད་འགག་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་གཟྱིགས་ཡོད་གསུངས་པ་རེད། 
སོ་སོས་ཀང་གནད་འགག་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་བལྟ་བཞྱིན་ཡོད། དྱིས་ལན་གནང་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་ཆ་ཚང་གསུངས་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་བསམ་གྱི་
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འདོད་པ་མེད་ལ། སྔོག་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་ཡང་མེད་ཅེས་དེ་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་གང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། འདྱི་
ནས་བོད་དུ་ལོག་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དེ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་ཇུས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ལ་འགོ་ཡྱི་འདུགཤ རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་ཇུས་ངན་པའྱི་གནས་སྟངས་རབས་
དང་རྱིམ་པ་དེ་གོས་ཚོགས་བརྒྱུད་དེ་གསལ་པོ་བཟོས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁད་པར་ཞྱིག་མེད་དམ་སྙམ་ཞེས་བསམ་བོ་ཞྱིག་དེ་འཁོར་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཆ་ཚང་ཞྱིག་སྔོག་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་མེད། དེ་ཡང་གསལ་པོ་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཧ་ཅང་མཐོ་པོ་དེ་ཚོས་རྦད་དེ་ཕར་
བསེལ་ཡོང་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འཕོས་དོན་དྱི་བ་གནང་རོགས་གནང་། ཏོག་ཙམ་བསམ་བོ་ནང་མ་བདེ་བ་བྱུང་། 
འགན་འཁུར་ཡོད་པ་རེད། འགན་འཁུར་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོས་དོན་དྱི་བའྱི་དུས་ཚོད་ལ་འཕོས་དོན་དྱི་བ་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་ཕར་ཚུར་འདྱི་གསུང་
རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ཁོ་ཡང་ལས་རྱིམ་གཞན་པ་བཙལ་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་སྙམ། འཕོས་དོན་དྱི་བ་གནང་རོགས་གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
མཆོག དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་སྟངས་འཛིན་བེད་རྒྱུ་དེ་འད་གང་འད་རེད་དམ། ཚོགས་གཙོས་དེ་ག་རང་སྟངས་འཛིན་བས་ནས་འགོ་བསྡད་
ཡོད། འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ་འད་ཞྱིག་བཏོན་དགོས་རྒྱུའྱི་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་པ། འཕོས་དོན་དྱི་བ་མུ་
མཐུད་ནས་གནང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། ངའྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་དེ་གང་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ལ་མར་
ལོག་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དབུས་དང་ས་གནས་ནས་ངན་བྱུས་གང་དང་གང་གྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱིང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྱི་བ་དེ་ག་རང་ཧ་གོ་འདོད་ཡོད་ན། དྱི་བ་དེ་རང་ངོ་གདོང་ཁོ་རང་དྱིས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ལན་བསོན་གྱི་རེད་པ། དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་དབུས་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སང་ལ་སྱིད་བྱུས་ངན་པ་ཞྱིག་
འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་དང་། བོད་ནང་ལ་ཡང་མཁེགས་འཛིན་གྱི་སྱིད་བྱུས་འོག་ལ་བོད་མྱི་ཚོར་གདུག་རྩུབ་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད་པ་དེ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་བརྟེན་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཐབས་བྱུས་རེད། སྱིད་བྱུས་རེད། ལས་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་ལག་བསྟར་བེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེ་ལ་
དོགས་ཟོན་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། དོགས་ཟོན་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་
གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་བཞྱིན་རེད། གཉེན་འཕད་ཕེབས་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་འགན་འཁུར་གནང་ནས་གཟབ་
གཟབ་བས་ཏེ་ཕེབས་དགོས་པ་ཤཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་ཇུས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་
དེ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། དུས་རྟག་ཏུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཐོག་ནས་ས་གནས་ཁག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་
ལམ་སྟོན་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། སྱིད་བྱུས་དེ་ཡག་པོ་མེད་པ་དེ་ང་ཚོས་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སབས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སབས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང་རྒྱ་གར་ནང་ལོག་ནས་བོད་ནང་ལ་ཕར་གཉེན་འཕད་འགོ་བཞྱིན་པ་དེའྱི་སྐོར། བཀའ་
ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལམ་སྟོན་དེ་འད་ཕེབས་ཡོད་དང་མེད། ཕེབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་
བསལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གོ་མ་སོང་། གལ་སྱིད་ཕེབས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་
རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་ལ་གཉེན་འཕད་འགོ་མཁན་སྐོར་ལ་ཚོགས་པ་ཁག་འད་མྱིན་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་དག་ལ་ཡང་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་བརྒྱུད་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་ལག་པ་ཞྱིག་བརྐྱང་ཡོང་དུས། འགོ་
སྟངས་དེ་དག་ཏོག་ཙམ་མ་འད་བ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ཡང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ། སྔོན་མ་ལམ་
སྟོན་དེ་འད་གནང་མེད་ན། མ་འོངས་པར་ལམ་སྟོན་དེ་འད་ཞྱིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་གནང་ཡོད་དམ་མེད་
ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གཅྱིག་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེ། སྦྱིར་དང་སྦེལ་ཀོབ་ལ་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚོ་ལ་སྡོད་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་མཐུན་འགྱུར་
གནང་ཡོད་གསུངས་སོང་། ར་བའྱི་ང་ཚོ་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་རྡ་རམ་ས་ལར་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། རྡ་རམ་ས་ལའྱི་གཡས་
གཡོན་ལ་ལ་ལས་འཆར་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དང་མེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གཉྱིས་པ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་སུ་ཡྱིན་ནའང་འགེངས་ཤོག་ཅྱིག་བརྒྱང་དགོས་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་དོན་གཅོད་ཁག་བརྒྱུད་ནས་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་བརྒྱང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་
ལམ་སྟོན་ཞུས་བཞག་ཡོད། དེ་ཡང་ཐུགས་ལ་ཉར་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། གཉེན་འཕད་རང་གྱི་མཇལ་འཕད་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། ཁོ་བོད་ནང་ཛ་
དག་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་ནའང། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དེ་གསལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་
གཉེན་འཕད་ལ་ཁག་བཏགས་ནས་བོད་ནང་ཐེངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་དེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་ང་ཚོ་མྱིའྱི་ལུང་པར་བཞུགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནྱི་ར་དོན་རོད་མཁན་ཡྱིན་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དེར་བརྟེན་མ་འོངས་པ་ལ་གཉེན་འཕད་ཁ་ལ་འཁེར་ནས་བོད་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་མང་དགས་ན། སེར་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཐོག་ནས་བེད་ཐབས་གང་ཡང་མེད་པ་རེད། འདྱི་ཡང་ཚང་མས་ཐུགས་ལ་བཞག་དགོས་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་བཞྱིན་
སྱིག་འཛུགས་ཐོག་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚོར་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་གྱི་ཡོད། ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ི
སྔོན་རྱིས་སྐབས་ཕེབས་ཡོང་དུས། གཙོ་བོ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ། སྐུ་ལས་བསོན་མཁན་ཚོ། བཀའ་
བོན་རྣམ་པ་དང་དྲུང་ཆེ་དང་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཡྱིན་དུས། ཁོ་རང་ཚང་མས་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་སྐོར་ལ་བཤད་སྐབས་གསལ་བཤད་གནང་ན་ཡག་
པོ་མེད་དམ་བསམས་སོང། ཡྱིན་ནའང་རྡ་རམ་ས་ལ་རང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་དེ། དཔེར་ན། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གཞྱི་
རའྱི་ད་ལྟ་ཡོད་བཞག་པ་དེ་དག་ཕལ་ཆེར་ཆ་ཚང་ Australia འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་དེ། མ་འོངས་པར་ཕེབས་མཁན་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་། སྔོན་
མ་ལྷག་བཞག་པ་དེ་འད་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག ཡང་མྱིན་ན་ཁོ་རང་ཚོ་བཞུགས་ས་ལ་ཡྱིན་ནའང། ང་ཚོ་འདྱིར་ཁང་པ་ད་ལྟའྱི་ཆར་
སོར་འབུམ་ ༥༠ ལྷག་ཙམ་འགོ་སོང་བཏང་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཡྱིན་ན་བཞུགས་ས་དགོས་ཀྱི་འདུག་བས་ཏེ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུད་ནས་ཤཤུགས་རྒྱག་དང་རྒྱག་མུས་རེད། དེ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་བརྒྱུད་ནས་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་
གཙོས་པའྱི་ན་གཞོན་ལས་མེད་དེ་འད་ཡོད་ན། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་དབྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་རེད། དེ་བཞྱིན་ computer རེད། མོ་ཊ་གཏོང་རྒྱུ་ལ་སོགས་
པའྱི་ལས་གཞྱི་བསྐྲུན་པ་རེད། དེ་སྐབས་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་ཕེབས་པ་རེད། སྱིད་སོང་རང་བཅར་བ་ཡྱིན། བོ་ཕམ་དགོས་པ་ཞྱིག་
ལ་གང་རེད་འདུག་ཟེར་ན། ང་ཚོས་དབྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་དང་ computer གཙོ་བོ་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་སོང་བརྡར་སྤྲོད་ཀྱི་ཡྱིན། ད་དུང་
འདྱིའྱི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོ་མྱི་རེ་རེ་ལ། ང་ཚོས་སོར་མོ་སྟོང་ཕག་གཉྱིས་རེ་གུན་གསབ་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ནས། ལས་གཞྱི་དེ་
བརམས་པ་རེད། ཟླ་བ་ ༢ རེས་ང་ཕ་གྱིར་འགོ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་དགོན་སྡེ་ཁག་ནས་ཕེབས་མཁན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་བོད་ནས་
གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་དེ་འད། ཁོ་རང་ཚོ་ཕལ་ཆེར་འཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་སུམ་ཅུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་ ༢།༣ རེས་ལ་ད་དུང་སོབ་
ཕྲུག་ ༢༥།༢༦།༢༧།༢༨ བཞུགས་ཀྱི་འདུག མྱི་ས་གཞོན་སེས་ཡྱིན་པ། ལས་མེད་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་འདྱི་ལ་དང་པོ་འགོ་བཙུགས་དུས་སོབ་ཕྲུག་ 
༣༠ ཡོད་ནའང་ཟླ་བ་རེ་རེ་མཚམས་ལ་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཏེ། རེས་ལ་དགེ་རྒན་གཅྱིག་ལ་སོབ་ཕྲུག་ལྔ་ཙམ་ཡོད་མཁན་དང་། ང་ཚོས་ 
computer ཡང་མང་པོ་ཉོས་ནས་བཞག་པ་དེ་དག་རེས་ལ་གང་བེད་དགོས་ཡོད་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་དང། སོང་བརྡར་གནང་། ཁེད་རང་ལས་
མེད་རེད། སོང་བརྡར་འདྱིར་ཡོད། ཁེད་རང་ལ་ཟླ་བ་རེ་རེ་ལ་སོར་སྟོང་ཕག་གཉྱིས་རེ་གུན་གསབ་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་། 
འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཉུང་ཉུང་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་ཟབ་སོང་ཁག་མ་འད་བ་མྱིན་ནམ་སྙམ་ནས། མོ་ཊ་གཏོང་
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མཁན་གྱི་སོང་བརྡར་སྤྲོད་པའྱི་སྐབས་ལ་ཕལ་ཆེར་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་འགོ་བཙུགས་གནང་བ་རེད། མོ་ཊ་གཏོང་མཁན་ས་མྱིག་ ༢༠ 
ཡོད་ཟེར་དུས། སྙན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་དགུ་བཅུ་མན་ཙམ་ཞྱིག་སེབས་པ་རེད། རེས་ལ་མོ་ཊ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ལ་ཕལ་ཆེར་ཁོང་
ཚོར་ལག་ཤེས་དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད་བརོད་ནས། འདྱི་ལ་ང་ཚོས་དངུལ་སར་ཏེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རེད། འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་འགའ་
ཤས་ཀྱིས་མོ་ཊ་གཏོང་རྒྱུའྱི་སོང་བརྡར་སྤྲོད་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོས་མང་དུ་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་མཚམས་མཚམས་ང་ཚོས་ལག་ཤེས་བསབ་
རྒྱུ་དང་། ཁོ་རང་ཚོའྱི་དགོས་མཁོ་མ་མཐུན་པ་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་མཚམས་མཚམས་འགོ་བཙུགས་དུས་དབྱིན་ཇྱི་སོང་
གྱི་ཡྱིན། གློག་ལས་སོང་གྱི་ཡྱིན། དབྱིན་ཇྱི་སོང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་འཛུལ། རེས་ལ་རྱིམ་པས་དོ་སྣང་མེད་ནས། ཡང་ཁོ་རང་ཚོ་རང་ནས་འགན་མ་
འཁེར་ནས་མ་ཕེབས་མཁན་འདུག དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ནང་སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། བདེ་
སྲུང་དང་འཕོད་བསྟེན་ལ་ཡང་འབེལ་བ་ཡོད་དུས། འདྱིར་དངོས་གནས་རང་བོད་ནས་ཡྱིན་མཁན་གཞོན་སེས་ལས་མེད་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
ངེས་པར་དུ་ལྷན་ཁང་ལ་བཅར་ཏེ་ཁེད་རང་གྱི་གནས་སྟངས་གནས་ལུགས་ཞུ་རོགས་གནང་ཞེས་ང་ཚོས་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན་རྣམ་པ་
ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་ཅྱིག་ནང་ལ། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་ལ་གོ་སྐབས་གཉྱིས་པ་དེ་གནང་རྒྱུ་འགོ་
བཙུགས་པ་རེད། དེ་སྔོན་ནས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཟུར་པ་ཡྱིན་མཁན་ཞྱིག་རྒྱུ་རྐྱེན་ཞྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་གཅྱིག་
གཉྱིས་ནང་། སོབ་སོང་མ་བས་ནས་མར་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ལས་མེད་བས་ཏེ་ལྷག་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་བསར་འཛུལ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་
སྤྲོད་རྒྱུ་དང་ལག་ཤེས་བསབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། དེ་ཡང་ངས་རྡ་རམ་ས་ལར་བཞུགས་མཁན་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་བེད་
བཞྱིན་ཡོད། སྱི་ཡོངས་སང་ལ་བེད་དགོས་དུས། ང་ཚོས་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གླེང་བྱུང་བའྱི་
དོགས་འདྱི་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་དེ་དང། སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་
ཆུང་ནས་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད། དང་པོ་དེ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་གོས་ཚོགས་སུ་སྙན་སོན་དང་
འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་བྱུང་བའྱི་ནང་ནས་དོགས་འདྱི་ཕེབས་པ་དེ་དག་ལ། གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་ནས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གྱི་ཆེད་དུ་ས་ཡ་ ༥ གསལ་འདུག དེ་མྱིན་པའྱི་ལས་ཁུངས་བདེ་སྲུང་རེད། སྣེ་ལེན་རེད། འཕོད་བསྟེན་རེད། 
དེ་དག་ལའང་དགོས་དངུལ་ཞྱིག་གསལ་བསྡད་འདུག བསྡོམས་དེ་གང་འད་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དེ་ག་
རང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ཡོང་རྒྱུའྱི་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གོ་སྱིག་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། བས་ཙང་ས་ཡ་ ༥༠ འདྱི་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གོ་སྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་འགོ་གོན་འདྱི་རེད། ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིནང་དུ་འགོ་གོན་ཡོད་པ་དེ་དག་གོ་སྱིག་གྱི་སྱིན་
བདག་སུ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་དོན་དང་༸སྐུའྱི་སྲུང་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱུན་དུ་ནས་
ལས་འཆར་སེལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་གྱི་ཆེད་དུ་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ང་ཚོས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གྱི་གོ་སྱིག་གྱི་
འགོ་གོན་ནང་དུ་གསལ་པོར་བཞག་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་ནས་མ་འོངས་པར་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དངོས་སུ་གནང་བའྱི་
སྐབས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་རེད། ཡང་ན་ལས་བེད་རྣམ་པའྱི་ཕེབས་སྟངས་ཕེབས་ལུགས་དེ་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་
བཀའ་གནང་བ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་རང་གོ་སྱིག་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ལས་རྱིམ་སྱིག་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་
རེད། འདྱིའྱི་ཆེད་དུ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་སུ་དང་སུ་མ་ཕེབས་ཟེར་བ་འདྱི་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་
གྱི་ངོས་ནས་འདྱི་བ་འདྱི་མྱིན་ཟེར་བ་ཞྱིག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གསལ་པོར་ར་འཕོད་པ་གཅྱིག་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞུས་ན། དུས་
འཁོར་དབང་ཆེན་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་དུ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་རེད། གཞུང་ཞབས་ཆེ་ཕ་ཆུང་གསུམ་སུ་ཡྱིན་ནའང་
ཕེབས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། 
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གྱིས་དྱི་བ་ཨང་ ༣ པ་དེ་ལོ་ལྟར་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་གངས་དེ་འཕར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རེད་དེ། མ་དངུལ་དང་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་སེད་ཀ་འདྱི་དེ་རྱིང་ཉུང་བ་ཆགས་བསྡད་འདུག་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་
སྟངས་དེ་ག་རང་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དེ་སྔའང་གོས་ཚོགས་སུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་
སེད་འབབ་དེ་དག་དགོས་གལ་དང་ཁ་གསབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་ཁེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་རེས་དགོས་གལ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་བ་དེ་
ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཁ་གསབ་ཞུས་པ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་འདྱི་ལས་མང་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གྱིས་དྱི་བ་མཐའ་མ་གནང་རྒྱུར། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་བསྡོམས་ནང་དུ་སྱིར་བཏང་
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་དུ་མ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་སོ་སོར་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་
མཁན་གྱི་ས་གནས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་འདུ་མེད་པའྱི་ས་ཁག་ཁ་ཤས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ལམ་ཡོད་པ་རེད། དེ་
དག་གྱི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་དངུལ་འབོར་དེ་དག་ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་ནང་དུ་ཚུད་ཡོད་དམ་མེད་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་ཕོགས་
བསྡོམས་མ་དངུལ་ནང་དུ་ཚུད་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིསྔོན་རྱིས་ནང་དུ་བར་
བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་དེ་ཚུད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཞབས་རྱིམ་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་གྱི་ཞལ་འདེབས་འགོ་གོན་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༣༣ 
གསལ་བསྡད་འདུག དགོན་སྡེ་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་བོད་མྱི་རང་གྱིས་རང་ཁ་རང་
གསོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་སྐོར་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་ཕལ་ཆེར་དེ་འད་ཞྱིག་གསུངས་ཡྱིན་པ་ཡོད། ངས་ནོར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་
དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནས་སྟངས་ཚང་མས་མཁེན་མཁེན་པ་རེད། གདན་ས་ཁག་གྱིས་གཙོས་པའྱི་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་དེ་དག་གྱི་དཔལ་
འབོར་གྱི་གནས་བབ་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་དམྱིགས་བསལ་སར་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་རང་
ཁ་རང་གསོ་ས་ཐག་ཐག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་བསྟན་པའྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་སྐུ་ངལ་འཕད་པ་
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ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅེས་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་འགྱུར་འགོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་གྱི་
ཐོག་ལ་འབེལ་ཡོད་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་བསམ་གཞྱིགས་དང་མོང་ཞྱིབ་བས་དང་བེད་མུས་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གྱིས་ལ་དྭགས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཞབས་
ཞུ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་གང་འད་བེད་ཀྱི་རེད། ཕལ་ཆེར་དེ་འད་ཞྱིག་བཀའ་གནང་བ་
ཡོད། ལ་དྭགས་ལ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གནང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ས་གནས་ཀྱི་ཆ་ནས། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གོ་སྱིག་ཞུ་མཁན་གྱི་
གནས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གོ་སྱིག་གནང་མཁན་སྱིན་བདག་སོ་
སོར་མཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་སྔར་རྒྱུན་ནང་བཞྱིན་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་
ཞབས་ཞུའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་འདྱིར་མྱིང་སྨྲོས་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་ང་ཚོས་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་
རེད། ཁོ་རང་ཚོས་ཀང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་གནང་སོང། ཏན་ཏན་མ་འོངས་པར་དེ་འད་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་
སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་དང་བངས་དཔ་དངུལ་སྐོར་འདྱི་གཅྱིག་བཀའ་གནང་སོང། གོས་འཆར་གཉྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད། འདྱིར་རྒྱབ་སོར་གནང་གྱི་ཡྱིན་
ཞེས་གསུངས་པ་ཡོད། བས་ཙང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ངས་གོ་ནོར་ཐེབས་མེད་ན། 
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་འཕར་འབབ་དེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་བསྡད་འདུག འདྱི་ཉུང་དུ་འགོ་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དེ་འད་མ་རེད། ཡྱིག་ཆའྱི་ལམ་ལ་དེ་འད་མ་གསལ་
རང་གསལ་ཞྱིག་ཆགས་སོང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་སྔོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ལ་ཡོད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་རེད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་དེ་མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་སྔོན་རྱིས་སོ་སོའ་ིའདས་མ་ཐག་པའྱི་ལོ་དེའྱི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་དེ་གོས་
ཚོགས་སུ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་གཏོད་པའྱི་འཆར་གཞྱི་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འདས་མ་ཐག་པའྱི་འདས་ལོ་འདྱིའྱི་རྱིས་མཚམས་དེ་
ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༣༡ འཁེལ་གྱི་ཡོད་སྟབས། འདྱིའྱི་གནས་བབ་དེ་དེ་རྱིང་གསལ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ལོ་རེས་མའྱི་དཔལ་
འབོར་གནས་བབ་བཏོན་རྒྱུར་ཕན་བུའྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་དེ་སྔ་ཡྱིན་ན་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་འདྱི་འདས་
མ་ཐག་པའྱི་ལོ་འདྱིའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའ་ིཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་གྱི་གནས་བབ་དེ་བཏོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༢ པ་དང་ ༣ ནང་བྱུང་བ་དེ་ལོ་རེས་མར་
འཁེར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་གནས་བབ་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་བཏོན་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་རྐྱེན་བས་ཏེ་ཟླ་བ་གཉྱིས་ནང་དུ་བྱུང་
བའྱི་དངུལ་འདྱི་ཡར་ཚུད་སོང་བ་རེད། དངོས་གནས་བས་ན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་ཐབས་ཤེས་ཐུབ་ཡོད་ཅེས་
གངས་ཀ་འདྱི་འོག་དེར་གསལ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་གནད་འགག་གཞན་དེ་གལ་ཆེ་བ་ཡྱིན་སྟབས་ཡར་གསལ་ནས་འོག་དེར་གང་
ལྟར་ཕུལ་བའྱི་གངས་ཀ་དེ་གསལ་བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྔ་ལོ་ཡྱིན་
ན་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཆེད་རོགས་རམ་བསྡུ་འབུལ་བྱུང་བ་དེ་ ༦༡༣༠,༠༠༠ དང་ཆྱིག་འབུམ་གསུམ་ཁྱི་རེད། ད་ལོ་དངོས་བྱུང་དེ་
༦༢༢,༠༠༠༠ ཆགས་བསྡད་ཡོད་པས་མང་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ས་ཡ་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ད་གྱིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་
ཐོག་ནས་ཡར་གསབ་དགོས་ཁེལ་བ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ས་བཅད་དང་པོའ་ིནང་དུ་ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་གྱི་
གནས་བབ་དེའྱི་ནང་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ས་ཡ་ ༢༠༨ དང་གངས་ཆུང་ ༥༦ གསལ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མའྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་ས་ཡ་ 
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༢༠༦ དང་གངས་ཆུང་ ༥༠ གསལ་བསྡད་ཡོད། དེར་བརྟེན་ས་ཡ་ ༢ ཡར་འཕར་སོང་བ་རེད། མ་འོངས་པར་ཡྱིག་ཆ་སྱིག་མཁན་ཚོར་སྱིག་
བདེ་བ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་བཟོས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་དངོས་ཐོག་ལ་མར་ཆག་པ་དེ་འད་གང་ཡང་བྱུང་མེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གྱིས་རྒྱུན་གོན་ཆག་པ་ཁག་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་མར་བཅག་གནང་
འདུག འདྱིས་ཏན་ཏན་མ་འོངས་པར་སྐུ་ངལ་འཕད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་འདུག མ་འོངས་པར་བྱུང་ན་དམྱིགས་བསལ་ག་
ཚོད་བྱུང་བྱུང་ཞྱིག་མར་བཅག་ཐུབ་ན་ཞེས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་
ནས་གོན་ཆུང་བསྱི་ཚགས་ཀྱི་ཚུལ་དང་། དེ་སྔའྱི་འགོ་གོན་གནས་བབ་གང་ལྟར་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་རྒྱུན་གོན་མང་པོ་ཞྱིག་
གཅོག་ཆ་ཞུས་ཡོད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་རྒྱུན་གོན་གཅོག་ཆ་གནང་བ་དེ་དག་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་གཅོག་ཆ་མྱི་
དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིསྔོན་རྱིས་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་བགོ་གླེང་ཡོང་གྱི་རེད། འཛིན་སོང་ངོས་ནས་སྙན་
སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རེད། རྒྱུན་གོན་གྱི་སྔོན་རྱིས་ཆག་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་སྐུ་ངལ་འཕད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། 
ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ག་སྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་དེ་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ད་
རེས་སྔོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ཀྱི་མཇུག་བསྡོམས་དེར་ནན་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་གཅྱིག་སྙན་སེང་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད། ད་རེས་རྒྱུན་གོན་དངུལ་འབོར་དེ་
ང་ཚོས་གང་བརྟན་བརྟན་ཞྱིག་ཕུལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་འདང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། འབེལ་ཡོད་
ལས་ཁུངས་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་རྒྱུན་གོན་འགོ་གོན་གཏོང་ཕོགས་ཐོག་ལ་ཚང་མས་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ནང་དུ་བསྡད་པ་ཞྱིག་གྱི་མཐུན་
འགྱུར་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་བསར་དུ་དེ་རྱིང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གཅོག་རྒྱུ་ཟེར་བ་འདྱི་ཡོང་སྱིད་པ་དང་
མ་སྱིད་པ་གཉྱིས་ཀ་རེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནང་དུ་ཤུགས་ཆེ་བ་ལས་འཆར་རེད། ལས་འཆར་གྱི་འདྱི་སྐབས་དང་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ངེས་
ཅན་ལ་བལྟས་ནས་ཕུལ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཚམས་རེས་ཏན་ཏན་གངས་ཀ་ཉུང་བ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། མཚམས་རེས་མང་བ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་
རེད། དེ་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་དེ་རྱིང་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གྱིས་དང་བངས་དཔ་དངུལ་བསྡུ་འབབ་འདྱི་བསྡོམས་འབོར་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། འདྱིའྱི་ནང་དུ་དང་
བངས་དཔ་དངུལ་ངེས་ཅན་ཕོགས་འབབ་གཙང་ཁེའྱི་བསྡུ་འབབ། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་གང་ཡོད་པ་དེ་དག་གངས་ཀའྱི་
ནང་དུ་གསལ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། ཏན་ཏན་རེད། ང་ཚོས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་སུ་གང་གསལ་གསལ་
བས་ནས་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དགེ་མཚན་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ཆ་ཡོང་ས་ཚང་མ་ས་གནས་སོ་སོའ་ི
རང་དབང་ལྡན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་སྟབས་གཏན་
འབེབས་ཐོ་གཞུང་ག་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། གཏན་འབེབས་དེའྱི་ནང་དུ་ས་བཅད་སོ་སོ་བརྒྱང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་
ཞུས་ཡོད་པ་རེད་དེ། གང་ལྟར་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག འདྱིས་ལས་རོབས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག བས་ཙང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་
ད་ལྟ་ཕུལ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཏན་ཏན་མ་འོངས་པར་དེང་དུས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆའྱི་ལམ་ནས་དེ་འད་ང་ཚོས་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་
ཀྱི་ཡོད། དེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་འདྱི་ཁ་གསལ་པོར་ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 དེ་ནས་དྱི་བ་ ༤ པ་དེ་རྱིས་ཞྱིབ་གྲུབ་པའྱི་རེས་སུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་གཙང་ཁེའྱི་འབུལ་འབབ་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོར་གསལ་
བ་དེ་དག་ལ་བརྡ་འདེད་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། བརྡ་འདེད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིས་ཞྱིབ་གྲུབ་རྱིམ་བཞྱིན་
སྙན་ཐོ་དེ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་འབོར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་གཙང་ཁེའྱི་བསྡུ་འབབ་དང་འབེལ་བ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་ངོ་བཤུས་རེ་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངོ་བཤུས་དེ་འབོར་མ་ཐག་ང་ཚོས་བརྡ་འདེད་ཞུས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ཡང་ལས་
ཁུངས་ཁ་ཤས་ཡང་ན་ས་གནས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་རང་ནས་ལོ་གཉྱིས་ཙམ་དང་གསུམ་ཙམ་དེ་འད་སྡེབས་སྡེབས་ལ་མ་
གཏོགས། ལོ་རང་དགར་སོ་སོར་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདའང་ཡོང་གྱི་འདུག མདོར་ན་སྔ་ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ་ིནང་
དུ་བསྡུ་བབ་ག་རེ་གསལ་བ་མ་གཏོགས། རེས་ལོའ་ིནང་བསྡུ་ཐུབ་རྒྱུར་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་ལུང་དངས་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་གངས་
ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་ནས། ལས་ཁུངས་འགོ་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་དབུས་ནས་མར་གཏོང་རྒྱུ་དེས། མ་འོངས་པར་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་འདྱི་བཀའ་གནང་སོང། ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གངས་ཀ་
དེ་དང། ས་གནས་སོ་སོའ་ིདགོས་དངུལ་ལས་ཁུངས་དབུས་སུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་གངས་ཀ་འདྱི་གཉྱིས་བར་ལ་འབེལ་བ་དམྱིགས་བསལ་ཆེ་བ་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་རྒྱུའྱི་མདོ་དོན་སྙྱིང་པོ་འདྱི་དེ་ཡྱིན་ས་རེད། ས་གནས་ཁག་གྱི་
སྔོན་རྱིས་ལོ་རེ་བཞྱིན་དབུས་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གངས་ཀ་དེ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཉེན་ཁ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་འདྱི་རེད། འདྱི་ཉེན་
ཁ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་གོས་ཚོགས་སུ་སྙན་སེང་ཞུས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་
རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ལ་ས་གནས་ཁག་ ༣༥ སྔོན་རྱིས་
དགོས་དངུལ་དེ་དབུས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ནང་དུ་ས་གནས་ཁག་ ༣༣ ལ་དབུས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་འཆར་རྱིས་ནང་དུའང་ས་གནས་ཁག་ ༣༣ རང་འཇགས་མ་གཏོགས་དེར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད། 
འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཕན་བུའྱི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ལ་ས་གནས་ཁག་ ༡༢ ལ་དགོས་དངུལ་
གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་ཁག་ ༡༤ ལ་གནང་རྒྱུ་རེད། ས་གནས་ཁག་ ༢ འ་འཕར་ཡོད་པ་རེད། དེའང་འགོ་གོན་ཆ་ཚང་མ་
རེད། གསོལ་ཕོགས་འདྱི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
རྣམ་པ་ཚོ་དེ་སྔ་ནས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལྔ་གཅྱིག་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཆ་ཚང་དབུས་ནས་ཞུས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་གནས་བབ་དེ་རང་འཇགས་
བསྡད་ཡོད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་འགྱིག་ངེས་ཡོད་ནའང་ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ལས་བེད་ཚོའྱི་ཕོགས་འབབ་སྔོན་རྱིས་ནས་གཏོང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་ཏེ་དབུས་ནས་ཞུས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གྱིས་འཕོད་བསྟེན་དང་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་ས་ཡ་ ༡༩༢ དང་ས་ཡ་ ༡༠༨ རོགས་དངུལ་ཐོབ་
ཚུལ་ཡོད་པ་དེ་འད་བཀའ་གནང་འདུག འདྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ཐོག་ལ་གང་འད་བས་ཏེ་ཕན་གྱི་རེད་དམ། ལར་ནས་དེ་
དག་ཚང་མ་ལས་འཆར་གྱི་དངུལ་རེད། མ་དངུལ་བཟང་དུ་འགོ་རྒྱུར་ཅྱི་འད་ཕན་གྱི་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་འད་ཏན་ཏན་ཡྱིན་པ་རེད། དེ་སྔའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་དང་འཕོས་ནས་ལོ་དུས་ཚད་
བཀག་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཁུངས་ཁག་གཉྱིས་མྱིང་སྨོས་ཏེ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣ ནས་ཧ་ལམ་རང་ཁ་རང་གསོ་མ་ཐུབ་པ་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་
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པ་གོས་ཚོགས་སུ་གླེང་སོང་བྱུང་བ་རེད། དེའྱི་ཆ་ནས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་ཤེས་ཡོན་ཞེས་བཀོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
ལས་ཁུངས་གཞན་ཚང་མར་དེ་འད་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཟུར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ལས་འཆར་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ལ་གནང་བ་འདྱིས་མ་དངུལ་ལ་གང་འད་བས་ནས་ཕན་གྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། འདྱི་ཕན་
ཐབས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་འཆར་ནང་དུ་ལས་འཆར་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་མྱི་དུས་ཀྱི་འགོ་སོང་དང། འཛིན་སོང་གྱི་འགོ་སོང་
མང་པོ་ཞྱིག་ལས་འཆར་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གཏོང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ནམ་རྒྱུན་སོ་སོའ་ིམ་དངུལ་ནས་གཏོང་
རྒྱུ་དེ་གཏོང་མྱི་དགོས་པ་ཆགས་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་བཟང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱེན་ཞྱིག་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་
ནས་ཏན་ཏན་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་མ་དངུལ་གནས་བབ་བཟང་དུ་འགོ་རྒྱུར་ང་ཚོར་རེ་བ་དང་ངེས་པ་རེད་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གྱིས་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་ལས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་འདུག་སྟེ། ལས་འགོ་མ་
བརམས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་མ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་དེ་དག་ལ་འདྱི་བརད་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་དང་། ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཁ་སང་སྔོན་ལ་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་དང་གཅྱིག་པ་རེད། ཏན་ཏན་དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་
གྱི་ངོས་ནས་དེ་ཚོར་དོ་ནན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་དེ་འདའྱི་སོན་གནད་གཟྱིགས་ས་ཞྱིག་
ལྡྱི་ལྱི་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང་ཆགས་བསྡད་སྟབས། ལྡྱི་ལྱི་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ཐད་བཀའ་ཤག་རང་གྱི་དེ་སྔ་ནས་དགོས་
དངུལ་མང་པོ་ཞྱིག་མར་བཅག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ན། སྔོན་རྱིས་དེ་འད་མང་པོ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་མར་
བཅག་ཡོད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ད་དུང་མར་གཅོག་རྒྱུར་རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུག གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུར། 
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཅག་གནང་བ་འདྱི་ཕན་བུའྱི་གཅོག་རྒྱུ་ཆེ་དག་མེད་དམ་བསམ་པ་འདུག  མ་འོངས་པར་འདྱིར་
དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཁ། ཨ་རྱི་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་
ཕན་བུ་ཕན་བུ་མར་ཉུང་འཕྱི་བས་ཡོད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ཚང་མ་གང་ལྟར་ལས་དོན་གྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་ནས་ཉུང་འཕྱི་བས་པ་ཞྱིག་རེད། 
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གྱིས་བཀའ་གནང་རྒྱུར། སྔོན་རྱིས་ཡོངས་རོགས་གཟྱིགས་པའྱི་སྐབས་སུ་འགོ་གོན་ཤུགས་
ཆེ་བ་ཞྱིག་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུར་ཕྱིན་བསྡད་འདུག ལས་འཆར་ཆེད་བརྒྱ་ཆ་སུམ་བཅུ་ཙམ་ལས་མྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། འདྱི་
བཙན་བོལ་བའྱི་གནས་བབ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་སར་དགོས་རྒྱུ་རེད། དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་དེ་
གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཤེས་མ་སོང་། མང་ཚོགས་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུ་དེ་བཙན་བོལ་བའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་
ལྟའྱི་ཆར་དགོས་མཁོ་ཆེ་ཤོས་འདྱི་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ཟེར་སྐབས་འཕལ་ཕུགས་གཉྱིས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ལ་
གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཕལ་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཚོ་སྣོན་ཕུལ་རྒྱུ་དང་སོབ་ཡོན་ཕུལ་རྒྱུ། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་དགོས་མཁོ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་འབྱུང་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། ཕུགས་ཀྱི་ཏན་ཏན་གཟྱིགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིའཆར་
གཞྱི་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད་ལ། གཉྱིས་ཀར་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ལོའ་ིདངོས་བྱུང་དེ་དངོས་འབེལ་ཡྱིན་སྱིད་པ་རེད་ཅེས་
གསུངས་པ་འད། ཚིག་དེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ང་རང་གྱིས་ཀང་དན་མ་སོང། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིཡོང་འཆར་འདྱི་ལས་གཞྱི་ལྟར་བྱུང་ཡོད་
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པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་འད། དེ་འད་ཐུགས་དོགས་གནང་གྱི་ཡོད་མདོག་ཁག་པོ་མ་རེད་དེ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ལོའ་ི
དངོས་བྱུང་གང་ཡྱིན་པ་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ལོག་སྟེང་དུ་བཞག་པ་དེ་ག་རང་ཡྱིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིར་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
རྱིས་ཞྱིབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་ཧར་སོང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྱིས་བསྡོམས་འགོ་རྒྱུ་རེད། 
བས་ཙང་ད་ལྟ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བར་བརྒལ་ངལ་སེལ་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་བ་རེད། འདྱི་ཞྱིབ་ཕ་ཞུ་དགོས་པ་མྱི་འདུག་
སྟེ། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༦ པའྱི་སྐབས་སུ་བྱུང་བ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་གང་ཡོད་པ་གནང་བ་རེད། ཁ་སང་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་སོང་། དགོངས་པ་
བཞེས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་བེད་ལ་གཟྱིགས་པ་ཆུང་བ་གང་ཡང་མ་རེད། ཞལ་ཤོབ་དང་སྦྲགས་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱིས་ཐུགས་སེམས་བཟང་པོ་ཡོད་པ་བཀའ་གནང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་བབ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
འདའྱི་ཆ་ནས་དགོངས་པར་ཡོད་པ་བཞྱིན་དེ་འད་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་གསལ་བཤད་གནང་བ་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རང་
རེད། དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་དེ་དུས་རང་ནས་གོས་ཚོགས་སུ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། གོས་ཚོགས་ནས་ཕོགས་གོན་བཀའ་འཁོལ་དེ་
ས་ཡ་ ༤༠ བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་རེད། འཆར་རྱིས་དེའྱི་འོག་ལ་གང་འདུམ་འདུམ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་
སར་ཆ་དེ་ཞུས་པ་རེད། ཐབས་ལམ་དེ་བར་བརྒལ་ངལ་སེལ་ཟེར་ནས་ཐབས་ལམ་བཏོན་པ་རེད། འདྱི་ཡོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱིའང་དེའྱི་
སྐབས་སུ་གསལ་བཤད་ཟྱིན་པ་རེད། དེ་རྱིང་བསར་དུ་དེ་འད་ཞུས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་གཉྱིས་ལྡབ་རེད། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། མ་མཁེན་པ་ཧ་ལམ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ངས་གོ་ནོར་ཐེབས་ཡོད་མདོག་ཁག་པོ་མ་རེད། གོ་ནོར་ཐེབས་ཡོད་ན་སྔོན་ཚུད་ནས་
དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སྱི་ཞུ་བ་ཚོར་སྐུ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། དེ་ཚོ་ཉམས་དམའ་པོ་
ཡོད་པ་དང་ཞུ་ས་བལྟ་ས་མེད་པ་དེ་འད་ཞྱིག་གསུང་གནང་བ་རེད། དེ་འད་རང་མ་རེད་ཅེས་ཚང་མས་མཁེན་མཁེན་པ་རེད། ང་ཚོས་མང་གཙོའྱི་
འགོ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཟག་གྱི་དབང་བསྒྱུར་མྱིན་པར་ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་
ཕག་ལས་གནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ང་རང་གྱིས་གོ་ནོར་ཐེབས་ཡོད་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ལར་ནས་བར་བརྒལ་ངལ་སེལ་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་ཚོར་བར་བརྒལ་ངལ་སེལ་ཐོག་ནས་ཁད་
པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ལུང་དངས་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཕོགས་ལ་ཟླ་སྱིལ་དང་ལས་བེད་ཚོའྱི་
ཕོགས་ལ་ཟླ་སྱིལ་མ་གནང་བའྱི་ཁད་པར་ཆེན་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། དེ་འདའྱི་ཁད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྱི་ཞུ་བ་ཡྱིན་མུས་ལ་ཁད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་དུང་ལྡོག་ཕོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མེད་དམ་བསམ་གྱི་
ཡོད། དེ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་མཁེན་པ་རེད། ངས་འདྱིར་གོས་ཚོགས་སུ་གསལ་པོ་བས་ཏེ་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་
བེད་ད་ལྟ་ཕག་ལས་གནང་མུས་ཚོ་དང་མཛད་གཙོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཟླ་བ་དྲུག་དྲུག་ལ་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་འཕར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ར་ཕོགས་ཆེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཆེ་བ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ན་ཐུགས་ཁག་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཡུལ་
ཐང་གུན་གསབ་སར་རྒྱུ་དེ་རྒྱུགས་པ་ལེབས་བརྡུང་གྱིས་ཚང་མར་གཅྱིག་པ་སར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་ལ་སོར་ ༢༠༠ འཕར་གྱི་
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ཡོད་ན། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོར་ཡང་ ༢༠༠ སར་གནང་གྱི་འདུག བས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཁད་པར་དེ་ཙམ་འགོ་གཞྱི་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཐུགས་ཐག་
བཅད་ནས་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད་པའྱི་ལེའུ་གཅྱིག་སྔོན་མ་ནས་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རེད། གསོལ་ཕོགས་བསར་ཞྱིབ་མ་བྱུང་བར་དུ་གནས་སྟངས་འདྱི་དེ་
ག་རང་ཡྱིན་ཞེས་ཕྱིན་པ་རེད། དེའྱི་བར་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་མདུན་དུའང་གནས་ཚུལ་ཞུ་སྙན་དེ་འད་སེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བཀའ་ཤག་
གྱིས་ད་ལྟ་གསོལ་ལོག་སྟེང་དུ་ཡོད་པ་རེད། ག་རེ་ཆགས་མྱིན་ང་ཚོས་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད་དེ། གལ་སྱིད་དེ་འད་ཞྱིག་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའྱི་དབང་དུ་
བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་གཏྱིང་ཟབ་པོ་མཁེན་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་བགེས་ཕོགས་ཞུ་བསྡད་མཁན་ཚོའྱི་
བགེས་ཕོགས་ཕན་བུ་ཆག་སྱིད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལའང་གནས་ཚུལ་གཏྱིང་ཟབ་པོ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། 
 དེ་ནས་ཁ་སང་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གླེང་སོང་བྱུང་བ་ལྟར། ལས་བེད་ ༤༤ ལ་ལས་བེད་སྱི་མཚུངས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་
མེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གསུངས་པ་རེད། དེ་ཚོའང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་
ཙང་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ཆ་ཚང་བར་གཟྱིགས་ནས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་རྒྱུར་དུས་འགོར་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མཛད་དཀའ་ཡང་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་བེད་ཀྱི་བདེ་དོན་ལ་གཟྱིགས་རྟོགས་མ་གནང་བ་བས་སྟེ། གཡབ་ཆུང་བཏང་བ་ལྟ་
བུའྱི་གོ་བ་འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ནས་ཡག་པོ་མ་རེད། གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལར་ནས་ད་ལྟ་ངས་གསལ་
པོ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་གོ་རྒྱུར་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ད་དུང་གསལ་དུ་འགོ་སྱིད་ཀྱི་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གྱིས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོས་འཚམས་གཟྱིགས་ཕེབས་དང་མ་ཕེབས་ཀྱི་ལུང་
ཞྱིག་དངས་ནས་ཡོང་རྒྱུའྱི་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འཁྲུག་ཆ་ཆེ་བའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ལ་ཁེལ་བ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་
བཞེས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། གཟྱིགས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ལྟར་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རེད། དུས་
ཚོད་དེ་འད་ཁེལ་བ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་འགྱིག་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་
ཆེ་དགུང་གངས་ ༨༠ ལ་ཕེབས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་བསོད་ནམས་གསོག་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཡོང་རྒྱུར་ང་ཚོས་དུས་
འཁོར་དབང་ཆེན་ཞྱིག་སྙན་སེང་ཞུས་པ་རེད། གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྡོ་རེ་གདན་ལ་མྱི་ཚང་
མས་འདྱི་རེ་བ་བས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་རྱིགས་དེ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཛད་བེལ་དང་གང་ཅྱིའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་
གཟྱིགས་ཏེ་དགུན་ཁ་མ་གྱིར་ཁེལ་བ་རེད། མང་ཚོགས་ནང་དུ་གླེང་སོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། གླེང་སོང་ཡོང་གཞྱི་འདྱི་དངོས་འབེལ་དང་
ཇྱི་བཞྱིན་དུ་གཟྱིགས་ནས་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་སྱིག་བཞག་པ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་མ་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྟབས་ཁེལ་སོང་བ་རེད། 
སྟབས་ཁེལ་དུས་ཏན་ཏན་མང་ཚོགས་ནང་དུ་བསམ་ཚུལ་འད་མྱི་འད་ཡོང་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་དངོས་ཡོད་གནད་དོན་བསྱིགས་བཞག་པ་
ཞྱིག་མ་རེད་ཅེས་དེ་རྱིང་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་མང་ཚོགས་ལའང་གསལ་པོ་བས་ཏེ་སྙན་སེང་ཞུ་འདོད་བྱུང། དེ་འད་དགོངས་ཕོགས་མ་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གྱིས་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིསྐོར་གང་འད་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་འདུག རང་ཁ་རང་གསོ་
ཟེར་བ་དང་། སྔོན་རྱིས་ཁ་འཐབ་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཐུགས་ལ་བབས་པ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག དེས་ན་
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དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་། འབབ་ཀྱི་མེད་སྟབས་ཚིག་དེ་སྔོན་རྱིས་ནང་རྒྱག་རྒྱུ་མཚམས་བཞག་པ་ཡྱིན། མ་འོངས་
པ་ལ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ན་གང་ཤེས་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་རང་ཁ་རང་གསོ་ཟེར་བ་དེ་ཡྱིག་ཆའྱི་ངོ་གདོང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། བཙན་བོལ་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་བབ་དེ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་བ་ཞྱིག་ང་ཚོ་ག་པ་ལའང་གསལ་མེད། དེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འབོར་གནས་བབ་
རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་རྒྱུ་ལ་ཚོང་ལས་གནང་མཁན་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་དེ་བཞྱིན་གྱི་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་
གནང། 
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལས་བེད་ཚོ་ལ་དཔལ་འབོར་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་
དགོངས་ཚུལ་གནང་བ་རེད། ཏན་ཏན་མ་འོངས་པར་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ག་རེ་བེད་རྒྱུ་འདུག བསམ་ཞྱིབ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་སྣེ་ལེན་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། གོང་དུ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་ནང་
ལ་ཡང་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། བསར་དུ་ཞྱིབ་ཕ་ངས་ཞུས་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞྱིག་དང་གསར་པ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་གྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་སྣེ་ལེན་ཁང་སོ་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། དེའྱི་
གནས་སྟངས་དེ་ཏན་ཏན་ཚོད་དཔག་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་སྣེ་ལེན་སོ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་དང་། 
མ་འོངས་པ་སོ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་དེ་འད་གང་ཡང་མེད། དེ་སྔོན་ ༢༠༠༣ སྔོན་གྱི་གནས་བབ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནས་གཉེན་འཕད་
མང་པོ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་སུ་གང་ལ་ཚོད་དཔག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་སོབ་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས་
སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའྱི་སྣེ་ལེན་ཁང་དེ་ཚོ་ག་སྱིག་ཨང་གསར་བས་ནས་རྒྱག་པ་རེད། བོད་ནས་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་
ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པ་ལ་ཆབ་སྱིད་གནས་སྟངས་ལ་འཕོ་འགྱུར་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། 
དེས་ན་ང་རང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང། གནས་བབ་བཟང་ངན་ག་རེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ག་སྱིག་ཨང་གསར་བསྡད་དགོས་རྒྱུ་དེ་འཛིན་སོང་གྱི་
འགན་རེད། སྣེ་ལེན་ཁང་མ་འོངས་པ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་དེ་བཞྱིན་གནས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ། གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚོ་
ལ་མཐུན་རྐྱེན་གསར་པ་གང་དང་གང་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཞྱིབ་ཕ་སྙན་སེང་
གནང་སོང་། ངས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་རེད། མདོ་དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་ཏེ་རྒྱ་
གར་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོར། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་གང་ཡོད་པ་དེའྱི་ནང་ལ་མཉམ་ཟ་མཉམ་འཐུང་ལྟ་བུའྱི་གནས་ཐུབ་པ་
བ་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་འབད་བརོན་བེད་བཞྱིན་ཡོད། 
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གྱིས་མྱི་འབོར་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་བ་རེད། མྱི་འབོར་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་དེ་
སྔོན་ནས་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བྱུང་བ་གཞྱིར་བཟུང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་མྱི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུར་
ནང་མྱི་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་མར་བཀམ་ཟྱིན་པ་རེད། བཀམ་པ་གཞྱིར་བཟུང་ ༢༠༡༤།༧།༡ ནས་ཚུན་
ཆད་གསར་སེས་དེ་ཚོ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དང་བཞེས་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དེ་སྔོན་གྱི་བུ་ཕྲུག་གསུམ་ཡོད་བཞྱིན་པ་ཚོར་གཟྱིགས་རྟོག་
གནང་སྟངས་སྐོར་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་བཞྱིན་པ་རེད། 
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 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོས་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་དང་འབེལ་ནས་བཀའ་
གནང་བ་རེད། དེ་སྔོན་ཡྱིན་ན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོས་ས་གནས་སོ་སོའ་ིནང་ལ་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་
འཆར་རྱིགས་དེ་དག་ཐད་ཀར་སེལ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་གནས་བབ་དེ་མྱི་འདུག འདྱི་ཚོ་ཚགས་ཚུད་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་
དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཕན་ལས་གནོད་ཆེ་བའྱི་ཕོགས་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་བསྡད་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་
བསར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་མེད་དམ་ཞེས་བཀའ་གནང་བ་རེད། ཏན་ཏན་དེ་འད་གཟྱིགས་ཚུལ་ཡོད་མཁན་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུར། དེའྱི་གནས་བབ་དེ་ལ་གསར་དུ་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐབས་ ༡༢ དང་ ༡༣ བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་ལ། མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་འདྱི་ལུང་དངས་
གནང་གྱི་འདུག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྔོན་རྱིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༢།༣།༤།༥ ལུང་དངས་ཏེ། ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ཚོར་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། གང་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་སྔོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། 
དེ་ཡང་སྔོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ པའྱི་ནང་ལ་གཏོང་ཡོང་གང་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་ནང་ལ་མ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་སོང་དང་ཡོང་འབབ་ཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་
བེད་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་བཀག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ནང་གསེས་གསུམ་པའྱི་ཕོགས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཚུད་པ་ཞྱིག་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་འགོ་སོང་ཞྱིག་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་བྱིས་ཡོད། དེའྱི་འོག་གྱི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་ཞྱིག་ལ་དོན་ཚན་དེ་ཚོ་དང་
འགལ་བ་ཡྱིན་ན། ཉེན་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ལ་རྱིས་པ་དང་། དེ་ལ་ཉེས་ཆད་ཡན་པོར་མ་སོང་བ་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིག་གཞྱིའྱི་
གནད་དོན་དེ་དག་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོ་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་འགན་འཁེར་ནས་ཕག་ལས་འགོ་མ་བརམས་
གོང་དབུས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོགས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་རེད་མ་གཏོགས། གསར་དུ་བརམསཔ་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། 
ལམ་སྟོན་དེ་འཁོག་རྐྱེན་དུ་ཕྱིན་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ། ཕག་ལས་གནང་བདེ་མེད་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་ས་
རེད། ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དེ་འད་མ་རེད། ཕྱིས་སུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་རེད། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་རེད། གལ་ཆེན་
དོན་ཆེན་དུ་གཟྱིགས་ཏེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོར་སྔར་རྒྱུན་བཞྱིན་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བསྐུལ་མ་དང་ལམ་སྟོན་རྱིགས་གནང་དང་
གནང་བཞྱིན་པ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁ་ཤས་ནས་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོ་གནང་གྱི་འདུག རྒྱུན་དུ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོ་ས་གནས་སོ་
སོའ་ིཐད་ཀར་གདོང་ལེན་བེད་མཁན་གྱི་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོས་ཐུགས་ཁུར་ཆེས་བཞེས་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་འགན་ཆེ་རུ་བཞེས་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ནང་ལ་ཚར་བ་གནང་རོགས། 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Australia ཡྱི་དང་བངས་དཔ་དངུལ་གྱི་ཡོང་འཆར་དེ་སྔོན་མ་ལས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་བསྡད་འདུག དེ་གང་འད་
རེད། ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་སྡོད་ཡོད་པ་རེད། འགོ་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན་སྔོན་མ་ལས་མང་བ་སར་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ཡྱི་འབུལ་འབབ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་གང་རག་པ་དེ་ལ་ཆ་
འཛིན་བས་ནས་ཚོད་དཔག་ཞུས་པ་རེད། འབུལ་འབབ་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མྱི་འདུག ས་གནས་ནས་ཕུལ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབུལ་
འགངས་ཤོར་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། འདྱིར་རྱིས་འཁེར་སྟངས་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ནང་ལ་འཁུར་མ་ཐུབ་པ་རེད། དེ་འདའྱི་ཆ་ནས་འབྱུང་བ་ཞྱིག་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་དངོས་ལ་ཁད་པར་ཆེ་བ་མེད། ཚོད་དཔག་གྱི་ཡོང་འཆར་ཞྱིག་རེད། 
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མའྱི་དགོངས་ཚུལ་གནང་རྒྱུར། དེ་སྔ་ཡྱིན་ན་ས་འཐུས་མེད་པའྱི་ས་ཁག་ ༦ གྱི་སྔོན་རྱིས་
ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་ཟུར་དུ་བཀའ་འཁོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་ཁག་ ༣༣ ཆགས་འདུག འདྱི་ཡར་
བསྡུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང། ཕལ་ཆེར་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་ཉན་ཞྱིབ་ཞྱིག་བས་ཀང་དྱི་བ་ཏག་ཏག་
ཞྱིག་མགོ་འཚོས་མ་སོང། ཡྱིན་ནའང་དེ་འད་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་ཆ་ནས་ཡར་བསྡུས་པ་ཞྱིག་
ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱི་དེ་འད་མ་རེད་ཅེས་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་རེད། དེ་སྔ་ས་ཁག་ ༣༣ གྱི་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་
དགོས་དངུལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་བ་རེད། དེ་རྱིང་ཡང་ས་ཁག་ ༣༣ གྱི་དགོས་དངུལ་འཆར་ཕུལ་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་རང་
འཇགས་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཞྱིག་ཡར་གོས་ཚོགས་ལ་ཕྱིན་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན། དེའང་དེ་འད་མ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོག་དེར་ས་གནས་ཁ་ཤས་གསལ་ཡོད་པ་དེ་དག་རང་འཇགས་བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དེ་དག་མར་འགོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་ཡར་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་
ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འདྱི་ལས་མང་བ་དེ་འད་ཡར་སེབས་སྱིད་ཀྱི་རེད། དེའྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་སེབས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་གང་ཕེབས་པ་དེ་དག་ལ་ལན་གང་གསལ་གསལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུས་ཡོད། ད་དུང་ཆད་
ལྷག་བྱུང་བ་དེ་འད་ཡོད་ན་རེས་སུ་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་། དེ་དུས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གྱི་ལམ་སྟོན་ཐོག་ནས་སྔོན་རྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་མ་འབེལ་བའྱི་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིལས་དོན་ཞུ་ཕོགས་དང་འབེལ་བ་
ཡོད་པའྱི་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དྱི་བ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་སྟབས་འདྱིར་ཞུ་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ད་དུང་གསལ་བཤད་ཀྱིས་མ་འདང་བའམ་ཡང་ན་འཐུས་ཀ་མ་ཚང་བ་རྱིགས་བྱུང་ཡོད་ན་བསར་དུ་བཀའ་འདྱི་གནང་རྒྱུ་དང། ལས་
ཁུངས་སོ་སོའ་ིཕག་སྦྲེལ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༨ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་སྔོན་རྱིས་གསུང་བཤད་དང་
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིསང་ལ་བགོ་གླེང་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་
འདེབས་གནང་ཟྱིན་པ་རེད། སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ལན་འདེབས་གནང་རྒྱུ་རེད། སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་
གསུངས་སོང། དེའྱི་ནང་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ནས་བོ་སེས་རག་སོང་། ཚགས་ཚུད་མ་བྱུང་བ་དེ་དག་ལ་ངོས་ལེན་
ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡག་པོ་བྱུང་མྱི་འདུག་ཞེས་གསུང་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ལ་ངེས་པར་དུ་ངོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་གསུང་མཁན་དེ་དང་མཉམ་དུ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་བསྡད་མོང་། ཕག་ལས་ཏན་ཏན་ཚགས་ཚུད་དང་རུ་ངར་པོ་གནང་མཁན་ཞྱིག་
རེད། ངོ་ལ་བལྟས་ནས་ཞུ་བ་ཞྱིག་མྱིན། ནམ་རྒྱུན་ནས་ཞུ་སྟངས་དེ་རང་ཡྱིན། དེ་མྱིན་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དགོངས་འཆར་གནང་ཕོགས་ལ་
ངོས་ལེན་ཞུས་མ་ཞུ་དེ་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད། དེ་འད་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད་ལ་ཡོང་གྱི་ཡང་རེད། དེ་མྱིན་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དངོས་
གནས་རུ་ངར་པོ་ཞྱིག་རེད། དེར་བརྟེན་ཚགས་ཚུད་བྱུང་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ལ་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱིས་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་དང་མཉམ་
དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཉམས་མོང་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཤ་སྟག་སེབས་བསྡད་འདུག་གསུངས་སོང་། དེ་ཅྱི་ཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་
མེད་ཤེས་མ་སོང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཉམས་མོང་ཤཤེས་ཡོན་ཅན་ཞྱིག་བསྐོ་གཞག་དགོས་པ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་
གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་བཀོད་ཁབ་ནང་དུ་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡྱིན་ནམ། གང་ལྟར་དེ་མགོ་འཚོས་མ་སོང་། རང་ངོས་
ནས་དེ་འད་རྐྱང་རྐྱང་ཞྱིག་ཡྱིན་བསམ་པ་མེད་ལ། ཕག་སྦྲེལ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ང་རང་དེ་འད་མྱིན་པ་ངས་
ཐག་ཆོད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་བས་ན་དེ་ཟུར་ཟ་རེད་སྙམ་ནས་ཚོད་དཔག་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཕལ་ཆེར་ངའྱི་ཚོད་དཔག་དེ་ནོར་ཡོད་ཀྱི་མ་
རེད་སྙམ། ང་ཚོ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་སེབས་བསྡད་པ་དེ་དང་པོར་ཞུས་ན། གཏམ་དཔེར་རྟ་རག་ན་ཡག་ཤོས་རེད་དེ། དེ་ལ་
ཁལ་བཀལ་དགོས་པ་རེད། གལ་ཏེ་མ་རག་ན་བོང་བུ་རག་ནའང་དེ་ལ་ཁལ་བཀལ་རྒྱུ་རེད་ཟེར་བ་བཞྱིན་རེད། མར་འདེད་ནས་ཡོང་དུས་ཚང་
མ་ལོགས་ལ་མཛད་བེལ་ཡོད་པ་རྐྱང་དང་། མྱིན་མྱིན་ཟེར་ནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཡོད་པ་ང་ཚོའྱི་སང་ལ་བབས་པ་
ཞྱིག་རེད། གང་ལྟར་ཉམས་མོང་དང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་གསུངས་པ་དེ་མྱི་ཤེས་ལ་ཞུ་སྟངས་ཀང་ཤེས་མ་སོང་། དེ་མྱིན་གྱི་གོང་དུ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ལས་དོན་ཡག་པོ་དང་ཚགས་ཚུད་བྱུང་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེར་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཐམ་པ་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་གཅོག་ཆའྱི་འཆར་
འབུལ་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིགནས་ཚད་སོ་བས་ནོར་འཁྲུལ་ཏན་ཏན་ཤོར་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ངོས་ལེན་བ་རྒྱུར་ངོ་ཚ་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག 
གཡོལ་ཐབས་ཀང་བ་དགོས་མེད་མོད། གོས་ཚོགས་ནང་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སཾ་བྷོ་
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ཊའྱི་དངུལ་རྱིས་འབུལ་ཕོགས་ཐོག་ལ་རྱིས་འགོ་མེད་པར་མ་དངུལ་ནས་བར་བརྒལ་ཞུས་འདུག  མ་དངུལ་ནས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་
བཏང་བ་སྔ་མ་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སུ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཏོང་མྱི་ཆོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ་གསུངས་གནང་སོང་། 
ངའྱི་བསམ་པར་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་སྐབས་ལ་ཞུས་པ་ལས་སཾ་བྷོ་ཊའྱི་སྐབས་ལ་ཞུས་མེད་བསམས་པ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་དན་པ་བརྟན་པོ་རང་མེད་
དུས། གཅྱིག་བས་ན་ཁོང་གྱིས་གསུངས་པ་དེ་རང་ཡྱིན་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྔོན་མ་དེ་འད་བྱུང་འདུག དེ་ཞུ་དགོས་དོན་ནྱི་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་སྣུམ་འཁོར་འཇོག་སའྱི་ཁང་ཐོག་སྔ་མ་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཚོགས་ས་དེ་ཕར་བཤྱིག་ནས་གསར་པ་ཞྱིག་རྒྱབ་རྒྱུ་རེད་ཟེར་
ནས་ན་ནྱིང་གྱི་དངུལ་རྱིས་ནང་དུ་ཞུས་འདུག ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་མྱི་འདུག ཕག་འཆང་ཐུབ་མྱི་འདུག ཕར་འདྱི་བརད་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ཕག་
ལས་མང་བས་གྲུབ་ཐུབ་མ་སོང་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ན་ནྱིང་ས་ཁའང་བཟོས་ཐུབ་མ་སོང་གསུངས་འདུག ད་ལོ་ས་ཁ་བཟོས་
ཟྱིན་ཀང་འཛིན་སོང་ལ་བཅར་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་སྟབས་འགྱིག་མ་སོང་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ག་དུས་ཡྱིན་རུང་མ་བཞུགས་པ་དང་སྟབས་འཁེལ་
གྱི་འདུག རང་ཕོགས་ནས་ས་ཁ་དེ་གཏན་འཁེལ་ན་གོང་སྡེ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལོ་གསར་པ་རྒྱབ་རྒྱུ་རེད་
གསུངས་ཀྱི་འདུག དེས་ན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བར་བརྒལ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ན་ཞེས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་དེར་གཅོག་གྱི་
ཡྱིན། ཁེད་ཚོས་ས་ཁ་གོང་སྡེ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་རེས་གཞྱི་ནས་ལས་ཀ་བེད་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། མ་གཏོགས་དེའྱི་
བར་དུ་གཏན་འཁེལ་གྱི་མེད་སྟབས། དེའྱི་ནང་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བས་ན་ཞེས་ཞུས་པའྱི་སྐབས་དེར་མ་དངུལ་ནས་འགོ་སོང་གནང་
རྒྱུ་རེད། དེ་ལ་རྱིས་འགོ་མེད་ན་བར་བརྒལ་ནས་ཞུ་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་དང་། བར་བརྒལ་ནས་ཞུ་རྒྱུར་ངེས་པར་དུ་རྱིས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། རྱིས་འགོ་མེད་ན་བར་བརྒལ་ནས་ཞུ་མྱི་ཆོག་ཅེས་ཡང་ཡང་ཨུ་ཚུགས་ནན་ཏན་བས་ནས་གསུངས་བྱུང་། དེའྱི་རེས་སུ་བརྟན་པོ་བས་
ནས་འབེལ་ཡོད་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། མ་དངུལ་གྱི་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུར་རྱིས་འགོ་མེད་ན་བར་བརྒལ་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་ཆོག་གྱི་མེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེས་ན་ང་ཚོས་གཅོག་མེད་ལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་གནས་སྟངས་དེ་དེ་འད་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞུ་དག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་ཚོགས་ཆུང་རང་
གྱིས་ནོར་བའང་མང་དག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཨང་ཀྱི་ནོར་བ་མང་དག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཀམ་པུ་ཊར་གྱིས་བཟོས་པ་རེད་ཅེས་ལབ་
སོང་། ཀམ་པུ་ཊར་སེམས་མེད་བེམ་པོ་རེད། ཕར་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་སོ་སོས་ནོར་ན་དེ་གང་རེད་ཅེས་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གྱིས་
གསུངས་སོང་། སྱིར་བཏང་ནོར་བ་ལ་བཟོད་གསོལ་ཞུས་ཟྱིན་ལ་ངོས་ལེན་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་ལུང་དངས་པ་དེ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མཆོག་ནས་མ་མཁེན་པ་མ་རེད་སྙམ། ཞལ་ཤོབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཞུས་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཞལ་ཤོབ་དེ་ཞལ་ཤོབ་རང་ཡྱིན་པ་
ཞྱིག་ལ་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་སྙམ། ང་ཚོས་གསུང་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ངས་ཚིག་འདྱི་བེད་སད་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ནས་ར་
འཕོད་སྱིད་པ་རེད། ར་འཕོད་ནས་ཀང་དེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན། ངས་མྱི་ཤེས། ཕར་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་གསུངས་ཀྱི་འདུག ངས་གོས་ཚོགས་
དེའྱི་ནང་ལམ་སྟོན་གནང་མོང་མེད་ལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚད་ཀང་མེད། གང་ལྟར་དེའྱི་ཐོག་གང་ཡྱིན་ཤེས་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་བོན་ལས་བེད་ཡྱིན་ནམ་དེ་སོ་སོའ་ིཤེས་ལུགས་ཀྱི་སོ་ནས་མ་ཤེས་ན་གང་ཤེས་གསུངས་ཐད། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དེ་འད་མ་མཁེན་པ་ཞྱིག་ག་ལ་ཡོད། མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མཁེན་ནས་དྱི་བ་འདྱི་གནང་བ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། བཀའ་
བོན་ལས་བེད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད་ལས་བེད་ཀྱི་གཙོ་བོ་དེ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་ཞོགས་པར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་གཙོ་བོ་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་གསུངས་གནང་སོང་བས། ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོར་ལས་བེད་ཅེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
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གཙོ་བོ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དེ་ལ་བཀའ་བོན་ཞེས་གོ་གནས་དེ་ཕུལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རེད། དེ་ནས་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཟེར་དུས། དངུལ་
རྱིས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོའྱི་མཚན་དེ་དངས་པ་ལས་གཞུང་བསྐོས་ལས་བེད་ཅེས་དངས་མེད། གནས་རྱིམ་བཅུའྱི་ནང་སྡོད་
མཁན་གྱི་ལས་བེད་ཅེས་དངས་མེད། དུས་རྒྱུན་ང་ཚོས་གསུང་རྒྱུན་ལ་མཛད་གཙོ་ཞེས་བརོད་པ་རེད། མཛད་ནྱི་ལས་ཀ་དང་། གཙོ་ནྱི་ཕག་
ལས་བེད་མཁན་གྱི་གཙོ་བོ་དེ་ལ་མཛད་གཙོ་ཟེར་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་དེ་ལ་ང་ཚོས་ཁ་ཐུག་གྱི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཞེས་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚགས་དེབ་གཏོང་སའྱི་ཁ་བང་དེ་དག་གཏོང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དེ་དག་རེ་རེ་བཞྱིན་བཏང་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་གལ་ཆེན་པོ་མྱིན་པའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ནས་རེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན། ངས་མྱིན་ཞེས་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་གྱི་མྱིན། དེ་མྱིན་ཡང་སྱིད། གལ་ཏེ་དེར་ལྷོད་གཡེང་ཤོར་གྱི་ཡོད་
ནའང་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད། དེ་ཆུང་ཆུང་ལྷོད་གཡེང་ཤོར་བ་དེ་འགྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། ཡྱིན་ནའང་དེར་སེབས་སྟངས་དེ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་
ཞུ་ན། ཟླ་རེར་དེབ་སྟོང་ཕག་གསུམ་བཞྱི་པར་དུ་སྐྲུན་གྱི་ཡོད་ཅེས་རྒྱབ་ལོངས་ནང་དུ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་རེར་དེབ་སྟོང་ཕག་སུམ་བཞྱི་
དཔར་དུ་བསྐྲུན་ནས་ཟླ་དེའྱི་ནང་བཀམ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དེབ་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་སྔོན་ཡང་བྱུང་མོང་ཡོད་པ་
རེད། དོ་ཁང་ནང་ལ་དེབ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ལྷག་བསྡད་འདུག་ཅེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་ལྷག་མྱི་ཡོང་ངམ་ཞེས་བརད་གཅོད་
བས་པ་རེད། གང་དང་གང་དུ་བཏང་བ་དང་ཇྱི་ལྟར་བ་ཡྱི་ཡོད་མེད། ཁ་ཤས་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་རང་གྱིས་བཏང་བའྱི་རྱིགས་མྱི་འདུག 
སྡེ་ཚན་གཞན་ཞྱིག་ལ་གཏོང་རྒྱུར་མངགས་པ་དེ་འད་ཡྱིན་འདུག དེ་ཡར་འབུལ་དགོས་ན་ཤོག་ལྷེ་བཞྱི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་ཀྱི་
ཡོད་ཀང་འགྱིགས་ཀྱི་རེད།ཤཡང་བསར་འཁེར་ཤཤོག་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ནས་གང་འཚམ་ཞྱིག་གྱི་མཚན་ཐོ་སེབས་པ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་བེད་
དུས། ད་གྱིན་སྙན་ཐོའ་ིནང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བཞུགས་གནས་ཐེངས་གཉྱིས་གསུམ་ཙམ་སོས་ཟྱིན་པ་དེ་དག་ལ་རང་འཇགས་གཏོང་སྡོད་པ་དེ་
འད་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་པ་རེད། དེས་ན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་དུས་ཚོད་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། ཚང་མ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཀང་
བེད་ཐུབ་མེད་པ་རེད། དེ་དག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་པོ་དང་ཡག་པོ་ཡོང་ཆེད་དུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཞལ་བང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཕུལ་ནས། དེའྱི་
ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆེད་རྒྱབ་གཉེར་ཞྱིག་ཞུས་ན། གང་འད་ཡྱིན་ནམ་ཟེར་བའྱི་སྐབས་ལ། དེ་ཡག་པོ་འདུག་
ཅེས་བྱུང་བས་དེ་ལྟར་ཕུལ་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དབྱིངས་བས་ནས་བཞག་པ་དེ་འད་མ་རེད། དངོས་གནས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགས་ཚུད་པོ་
ཞྱིག་བྱུང་ན་བསམ་པའྱི་རེ་བ་བྱུང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་ཁུངས་ནས་མྱི་ཆོག་ན་ཁབ་བསགས་ཀྱི་ལམ་ཁ་གང་
འད་ཞྱིག་ཡོད་མེད་དང་བསམ་བོའ་ིསྐོར་རད་གཅོད་གནང་སོང་། ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་སྔོན་འགོའ་ིའོས་བསྡུས་
ནས་དངོས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་འགོ་མཁན་དག་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་པ་གཞུང་འབེལ་གྱིས་གསར་ཤོག་ནང་དུ་འདོན་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་
གཞུང་འབེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་པ་བཏོན་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མྱི་འདུག དངོས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་འགོ་མཁན་དེ་དག་དངོས་
གཞྱིའྱི་ནང་དུ་འདུག་ཅེས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིབ་ཕའྱི་ལོ་རྒྱུས་གསལ་བསགས་གཏོང་རྒྱུ་མྱི་དགོས་པ་དེ། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་རང་གྱི་
འགན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དང་མེད་ཐོག་མྱི་རེ་ངོ་རེའྱི་ངོས་ནས་དངོས་གཞྱིའྱི་ནང་ཚུད་བསྡད་མཁན་གྱི་མཚན་ཐོ་གཅྱིག་པུ་བཏང་ན་ཞེས་པའྱི་
བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཕུལ་ན་སྙམ་པ་སེབས་པ་རེད། དེ་ལྟར་གནང་ཕོགས་ལ་དགོངས་བཞེས་དགོས་གལ་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ལས་གནང་རྒྱུ་མེད་
པའྱི་ཐག་གང་ཡང་བཅད་མེད། དེས་ན་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་བསམ་འཆར་གང་བྱུང་བ་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་དེ་དང་འབེལ་ནས་གསུངས་བཞག་པའྱི་སྣེ་ལེན་གྱི་ཐོག་ལ་བཅག་བཞག་པ་དེ་གོས་ཚོགས་
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ནས་གཅོག་ཆ་མ་གནང་རྒྱུའྱི་འབོད་སྐུལ་གནང་སོང་བས། ང་ཚོས་གཅོག་ཆ་གནང་དགོས་ཟེར་ནས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་མེད། དེ་གོས་ཚོགས་རང་
གྱིས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དེ་ཁ་སང་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ཡོད་པ་དེ་རེད། གཞུང་འབེལ་གྱི་མཛད་སོ་ཞེས་རྱིས་འགོའ་ིནང་ཡོད་པ་
རེད། དེར་གསོལ་སྟོན་དང་། ཕག་རྟགས་ཕུལ་རྒྱུ་བཅས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། རྱིས་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཀང་གདན་འདེན་ཞུས་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་ཀང་
དགོས་གལ་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཏེ་བདེ་སྲུང་དང་དཔལ་འབོར་གྱིས་ཞུས་མེད། གལ་ཏེ་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་
ཆེ་འཕོ་འགྱུར་སྐབས་ཀྱི་ཆེད་ཡྱིན་ན། ལས་ཁུངས་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆེ་འཕོ་འགྱུར་འགོ་རྒྱུའྱི་གཏན་འཁེལ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། 
གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རེད། དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་བོན་འཕོ་འགྱུར་འགོ་རྒྱུ་མེད་ན། དེའྱི་ཚོད་ཀྱིས་
གོས་ཚོགས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད། དེ་ནས་ཕོགས་ཉྱིས་བརེགས་ཕྱིན་པ་དེ་འད་ཞྱིག་རེད། གནས་ཚུལ་འཚོལ་སྐབས་ཐའེ་ཝན་དོན་
གཅོད་ནས་དོན་གཅོད་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་ཤྱིག་ཞུས་འདུག བཀའ་ཤག་གྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ལ་གསོལ་ཕོགས་
གཅྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་དེ ་གཏན་འཁེལ་བ་རེད་ཅེས་
མཚན་བྱིས་ཞེས་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་ཀྱི་མཚན་དེ་ལྟར་སེབས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག སྐབས་དེ་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་
ཚང་ནས་མར་བཏོན་གསུངས་པ་དེ་ཐུགས་ལ་མ་འཁོར་བ་མྱིན་འགོ གང་ལྟར་ཉྱིས་བརེགས་སེབས་སྟངས་དེ་འད་རེད། ཡང་བསར་གོས་
ཚོགས་ལ་བཟོད་གསོལ་དང་སྦྲགས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཏན་ཏན་ང་ཚོས་གཅོག་ཆའྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་ལ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་འདུག དེ་ཡང་སོ་སོའ་ིབསམ་
བོ་འཁེར་སྟངས་ཤྱིག་རེད། གཅོག་ཆ་དེ་དག་རྱིས་འགོ་ཨ་མའྱི་བསྡོམས་འབོར་དེ་ནས་འཁེར་དགོས་པ་རེད་བསམས་ནས་རྱིས་འགོ་ཨ་མའྱི་
བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་གྱི་བསྡོམས་འབོར་དེ་ཡར་འཁེར་ནས་བསྡད། གཅོག་ཆ་དེ་དེའྱི་ནང་ཚན་གྱི་གཅོག་ཆ་དེ་བས། བསྡོམས་འབོར་དེའྱི་
ནང་ནས་གཅོག་ཆ་དེ་འཁེར་ཡོང་སྐབས། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་དེ་ག་ཚོད་རེད་ཅེས་དེ་ལྟར་འཁེར་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་དེ་རེད། དེ་ནོར་འཁྲུལ་དེ་དེ་
ལྟར་ཕྱིན་འདུག གཙོ་བོ་གཅྱིག གཅོག་ཆ་དེ་ཕུལ་བའྱི་རེས་སུ་རེའུ་མྱིག་ནང་ལ་བཀོད་ནས་ནོར་བཅོས་བ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཕག་སྦྲེལ་ཚོ་
ལའང་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་མྱིང་དེ་འཁེར་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འགན་དེ་ང་རང་རང་གྱིས་འཁེར་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པར་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། རང་ཉྱིད་ཀྱི་ནོར་འཁྲུལ་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚང་མར་བཟོད་
གསོལ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་ནས་ལས་ཁུངས་རེ་རེ་བཞྱིན་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལ། ནོར་བཅོས་དེ་ཞུ་གྱིན་ཞུ་གྱིན་བས་ནས་འགོ་ཆོག་པ་གྱིས་ཞེས་
གོས་ཚོགས་ལ་སབས་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་སྔོན་རྱིས་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གླེང་དང་ལན་འདེབས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཟྱིན་པ་རེད། དེ་ནས་དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ་
དེ། ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སྔོན་རྱིས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ལས་ཁུངས་དང་པོ་དེ་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངེས་ཅན་འགོ་གོན་དེ་ཡྱིན། ངེས་ཅན་འགོ་གོན་གྱི་བསྡོམས་འབོར་དེ་སྙན་
སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངེས་ཅན་འགོ་གོན་གྱི་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ 
༦,༨༥,༡༨༦ རེད་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རེའུ་མྱིག་ནང་ལ་ངོ་སོང་ཡོད་སའྱི་གོང་དེར། ཡྱིན་རྒྱུ་ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ ཞེས་འབྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། 
ཡྱིན་ནའང་ ༢༠༡༣་་་༤ ཞེས་བྱིས་འདུག དེ་བཅོས་ན་མ་གཏོགས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དེ་ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ བཟོ་རོགས་གནང་། དེ་བཟོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པས་འདྱི་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྱིས་ངེས་ཅན་འགོ་གོན་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནང། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ངེས་ཅན་འགོ་གོན་དེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༡,༢༧༥,༧༣༧ རེད་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པས་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་
དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༡༩,༢༡༥,༦༨༠ རེད་འདུག དེ་ནས་རྱིས་འགོ་ 
༡༡ སྣེ་ལེན་དེ་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཅོག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གཅོག་ཆ་སྣེ་ལེན་དེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༣༥༠,༠༠༠ འདུག 
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཅོག་ཆ་ཧྱིན་སོར་ ༥༠,༠༠༠ ཞུས་པ་རེད། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་དེ། ༣༠༠,༠༠༠ རེད་འདུག 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་། སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དགོས་པ་དང་མྱི་དགོས་པའྱི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་གསུངས་ཟྱིན་པ་རེད། གནད་དོན་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྣེ་
ལེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་དུས། སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐད་ཀར་ཞུ་ཆོག་སའྱི་ལས་ཁུངས་རེ་གཉྱིས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་འཁོལ་དགོས་
གལ་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་འདུག འོན་ཀང་ལོ་སྔ་མ་དེ་ལ་གཏོང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་ས་མ་རེད། གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རྒྱ་གར་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡེའྱི་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དེ་ཚོ་ལ་གསོལ་སྟོན་གཏོང་རྒྱུ་དེ་འད་ལ་རེད་འདུག གཞན་པ་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་མྱི་
དགོས་པར། རྱིས་འགོའ་ིརྣམ་གཞག་དེ་དངུལ་རྱིས་བཏང་འཛིན་ལག་དེབ་ནང་ལ་སྣེ་ལེན་དེ་ལ་དུམ་བུ་གསུམ་ཕེ་བའྱི་སྡེ་ཚན་གཅྱིག་ལ་བཞག་
པ་དེ་རེད་འདུག གཅོག་ཆ་དེ་གང་དུ་སར་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་གཅྱིག་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེ་གལ་ཏེ་གཅོག་ཆ་དེ་ཕྱིན་པའྱི་དབང་དུ་
བཏང་ནའང་། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པས་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་པ་དེ་ཟུར་བརོད་དེ་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི ་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ངའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་ནང་བཞྱིན་བས་ན་ཚིག་སོན་བཟོ་འད་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག་སྟེ་ཡྱིནའང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགོས་གལ་མ་
མཐོང་ཞེས་བྱིས་འདུག དགོས་གལ་མ་མཐོང་བ་དེ་གཅོག་ཆ་སོར་ ༥༠,༠༠༠ དེ་དགོས་གལ་མ་མཐོང་ལབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
འཆར་སོར་ ༣༠༠,༠༠༠ དེ་དགོས་གལ་མ་མཐོང་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་ ༣༠༠,༠༠༠ དེ་བཞག་ནས་དེ་རེས་ལ་འདང་
ངེས་ཞེས་བྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ༣༠༠,༠༠༠ དེ་ལ་དགོས་གལ་མ་མཐོང་ན། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་སྣེ་ལེན་དགོས་དོན་གཅྱིག་ཀང་མེད། 
འོག་ལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག ཁོང་རྣམ་པས་དགོས་གལ་མ་མཐོང་ཞེས་བྱིས་ཟྱིན་པ་རེད་ཀང་། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཀང་གལ་སྱིད་དེའྱི་
གཅོག་ཆ་དེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན། ཟུར་བརོད་ནང་ལ་འདང་ངེས་ཞེས་བྱིས་གནང་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གསལ་བཤད་ཡོད་དམ། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྣེ་ལེན་དེའྱི་ནང་ལ་ད་རངས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བ་བཞྱིན། 
དོན་ཚན་གསུམ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། འདང་ངེས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དོན་ཚན་གསུམ་ཀར་སྣེ་ལེན་ཞེས་དེར་ཁབ་པ་འད་
པོ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་བསམ་བོར་དེ་འད་ཞྱིག་འཁོར་བ་རེད། དགོས་གལ་མ་མཐོང་ཞེས་ཞུ་དུས་ཧྱིན་སོར་ ༥༠,༠༠༠ བཅག་པའྱི་དོན་ཚན་དེ་རང་ལ་
དགོས་གལ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རང་རེད། ང་ཚོའྱི་རྒྱབ་ཕོགས་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཙམ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་
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གཅོག་ཆ་དེ་ལ་དགག་བ་གནང་བ་དེར་མ་འགྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད་དེ་འད་གང་ཡང་མྱིན། གང་ལྟར་དགོས་གལ་མ་མཐོང་ཞེས་པ་དེ་གཅོག་ཆ་
གནང་བའྱི་དོན་ཚན་དེ་ལ་དགོས་གལ་མ་མཐོང་ཞེས་པ་དེར་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཟུར་བརོད་ཀྱི་འགེལ་བཤད་དེ་ག་དུས་ཡྱིན་རུང་གནད་དོན་གང་ལ་ཐུག་པ་དེ་ལ་གོ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། གང་ལྟར་གཅོག་ཆ་བེད་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་དེའྱི་འགེལ་བཤད་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཚིག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་འད་ཚོགས་གཙོས་གང་ཡང་མཐོང་མ་
སོང་། དེ་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གང་བྱིས་པ་དེ་ག་རང་དུ་འགོ་རྒྱུ་རེད། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་ལན་དང་གསལ་བཤད་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་
ཕེབས་ཟྱིན་པས། དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བསར་དུ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ལངས་མྱི་དགོས་པ་བྱུང་ན་
བསམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་སྣེ་ལེན་གྱི་གནད་དོན་དེ་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་གཅོག་ཆ་ཞུས་པ་དེ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་ཚོགས་གཙོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། འགེལ་བརོད་ཀང་དེ་བཞྱིན་གྱི་རྱིས་པ་ཚོས་ང་ཚོར་འགེལ་བརོད་ཅྱིག་ཞུས། སྱི་འཐུས་གཞན་
ལའང་ཞུ་ཡྱི་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། འོག་གྱི་རྱིས་འགོ་གསུམ་པ་དེའྱི་ནང་ལ་གཞུང་འབེལ་མཛད་
སོའ་ིསྐབས་སྣེ་ལེན་གསོལ་སྟོན་ཕག་རྟགས་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་འགོ་གོན་རྱིགས་ཞེས་སྔོན་རྱིས་ཉུང་ཙམ་མ་གཏོགས་མེད། དོན་ཚན་དང་པོ་
དེའྱི་ནང་ལ་གཞུང་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་རེད། དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ་རེད་དེ་བཅག་ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་བེད་གནས་སོས་དང་ར་ཕོགས་
སྐབས་གསོལ་སྟོན་ར་དགོངས་སྐབས་གསོལ་སྟོན་ཕག་རྟགས་ཟེར་བའང་ང་ཚོས་བཅག་མེད། གསུམ་པ་དེ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་གཙོས་
པས་ལས་ཁུངས་མང་དག་ཅྱིག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པས། མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོས་ག་སྒྱུར་ཡང་གནང་གྱི་མེད། སྐབས་ཤྱིག་ལ་ལས་ཁུངས་ཡོངས་
རོགས་ལ་རྱིས་འགོ་དེ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཆར་འགོད་བ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་དེ་འད་ཕེབས་སོང་མ་གཏོགས། དེ་ཕྱིན་ཆད་ལ་ད་
ལྟའྱི་བར་དུ་སྔོན་རྱིས་འདྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་ཙམ་ཞུས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཙང་། ང་ཚོས་དངུལ་ཞུས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་པ་ལས། དོན་ལ་ཕག་
རྟགས་གནང་གྱི་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་པར་སོང་། དེ་མང་པོ་ཞྱིག་བཏོན་དགོས་པ་ལས་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མཉེས་པ་མྱིན་ནམ་བསམས་
ནས་ང་ཚོས་གཅོག་ཆ་དེ་ཞུས་པ་རེད། གཅོག་ཆ་ཞུས་པ་དེའང་ང་ཚོས་བརྔམས་ནས་ཞུས་པ་ཞྱིག་མྱིན། རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཐོག་ནས་གཅོག་ཆ་
ཞུས་པ་ཡྱིན། དངུལ་འབོར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སོང་བཏོན་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་རེད། གཉྱིས་ནས་བེད་སོད་གནང་མེད་ཙང་རེད། གཞུང་འབེལ་
མཛད་སོ་དེ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བཞྱི་ལ་ཞུས་པ་རེད། གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན། མང་གཙོ་དུས་ཆེན། འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན། ནོ་སྦེལ་ཞྱི་བདེའྱི་
གཟེངས་རྟགས་བཅས་བཞྱི་རེད། དེ་ལས་འཕོས་པའྱི་གཞུང་འབེལ་མཛད་སོ་ལ་ལས་ཁུངས་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་འོག་དེ་དགོས་གལ་མྱི་འདུག་
ཅེས་གསུངས་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོས་ངོས་ལེན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡང་བསར་ལངས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་
རྱིང་རྱིས་འགོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གཙོ་བོ་ཕག་སྦྲེལ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་གཞྱི་རེད། དེར་བརྟེན་གསལ་བཤད་ཀྱི་གོ་སྐབས་འདྱི་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕལ་ཆེར་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མྱི་འདུག གསལ་པོ་ཆགས་སོང་། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་ནམ་རྒྱུན་ནས་ཐུགས་སྣང་
ཆེན་པོ་གནང་མཁན་ཡྱིན་སྟབས། ཕལ་ཆེར་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་དགེ་
བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། དེའྱི་རེས་ལ་ང་ཚོས་གཏན་འབེབས་བས་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོས་དང་མྱི་དགོས་སང་ལ་འགེལ་བཤད་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དགོས་གལ་མ་
མཐོང་ཞེས་པ་དེ་སོར་ ༥༠,༠༠༠ དེ་ལ་སོར་དགོས་ན། ༥༠,༠༠༠ གཅོག་རྒྱུ་དེའང་དགོས་གལ་མ་མཐོང་ཟེར་བའྱི་ཉེན་ཁ་མྱི་འདུག་གམ་ཞེས་
དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དེར་འགེལ་བཤད་ག་རེ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ནའང་གོ་བ་དེ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བརྒྱབས་པ་དེ་རང་ལེན་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དེ་ལ་དགག་བ་བྱུང་བར་བརྟེན། དང་པོ་གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་དེ་ལ་དགག་བ་བསོན་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། གཅོག་ཆ་དེ་
དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུས་པ། བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་དེ་རང་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པ་དེ་རེད། 
གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་ལ་དགག་བ་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཕག་བརྐྱང་རོགས་གནང་། དགག་བ་གནང་མཁན་གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ། ༡༢ 
བྱུང་སོང་། གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་དེར་གཅོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ། 
༡༤ བྱུང་སོང་། ཚོགས་གཙོས་འོས་བླུགས་མྱི་དགོས་ཙམ་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་དེ་ནས་སྙན་སོན་གནང་བའྱི་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
རྒྱུན་གོན་ཧྱིན་སོར་ ༡༩,༢༡༥,༦༨༠ དེའྱི་ནང་ནས་ཧྱིན་སོར་ ༥༠,༠༠༠ དེ་བཅག་ནས་བསྡོམས་འབོར་དེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་
དགག་བ། མེད་པར་སོང་། དེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་རྱིས་དེ་
སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་དེར་ཧྱིན་སོར་ ༨༧༡,༤༥༠ རེད་འདུག དེ་ལ་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གཅོག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད། ང་ཚོའྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་ ༡༡ ཞེས་འགོད་ནོར་བྱུང་འདུག 
བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས་དེ་ ༧ པར་བཅོས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྣེ་ལེན་གྱི་རྱིས་འགོ་དེ་ལ་དབྱིངས་འཕར་ནས་སྣེ་ལེན་གྱི་རྱིས་
འགོ་དེ་འཁེར་ནས་ཕྱིན་འདུག དེ་རྱིས་འགོ་ ༧ པ་བཟོས་གནང་རོགས་གནང་། དེ་ལ་ཁྱི་གསུམ་ཞུས་འདུག ང་ཚོས་ཧྱིན་སོར་ ༣,༠༠༠ བཅག་
པ་ཡྱིན། དེ་བཅག་ནས་ཧྱིན་སོར་ ༢༧,༠༠༠ ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་དེ་སྔ་བེད་སོད་བྱུང་མྱི་འདུག ད་ལོའ་ིའདྱིའྱི་ནང་ལ་དེབ་དེ་དང་འདྱི་ཉོ་རྒྱུ་ཡྱིན་
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ཞེས་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མྱི་འདུག་པས་བཅག་པ་ཡྱིན། རྱིས་འགོ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པས་གལ་ཏེ་འཆར་གཞྱི་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། བར་བརྒལ་
ནས་ཞུ་ཆོག་གྱི་འདུག་ཅེས་སྐབས་དེ་དུས་ཞུས་པ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྱིས་འགོ་ཨང་ ༧ པར་བཅོས་རོགས་གནང། བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༣༠,༠༠༠ དང་། གཅོག་ཆ་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༣,༠༠༠ དང་། 
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་དེ་ཧྱིན་སོར་ ༢༧,༠༠༠ བཅས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གཅོག་ཆ་འདྱི་ལ་དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཁོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༨༧༡,༤༥༠ ནས་ཧྱིན་སོར་ ༣,༠༠༠ དེ་བཅག་པའྱི་ཐོག་ནས། དེའྱི་བསྡོམས་འབོར་དེར་
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པར་སོང་དེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྱིས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དེ་ལ་སོར་ ༩,༣༩༦,༥༧༡ རེད་འདུག དེར་ང་ཚོས་གཅོག་
ཆ་མེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཁོན་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༩,༣༩༦,༥༧༡ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་
བ། མེད་པར་སོང་དེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༢,༧༥༥,༡༤༣ རེད་འདུག དེའྱི་སྣེ་ལེན་གྱི་དེ་ལ་
གཅོག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད། སྣེ་ལེན་གྱི་རྱིས་འགོ་ ༡༡ དེ་ལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ཧྱིན་སོར་ ༥༠,༠༠༠ རེད་འདུག ཁ་སང་ང་ཚོས་འགོད་ནོར་
བྱུང་འདུག་པས་དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། དེ་ལ་གཅོག་ཆ་ཧྱིན་སོར་ ༡,༥༠༠ དང་། བཀའ་འཁོལ་འཆར་འབུལ་དེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༤༨,༥༠༠ 
ཟུར་བརོད་དེ་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དེའྱི་ནོར་བ་དེ་བཅོས་རོགས་གནང། བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༥༠,༠༠༠ དང་། གཅོག་ཆ་དེ་ཧྱིན་སོར་ ༡,༥༠༠ དང་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་འཆར་དེ་ཧྱིན་སོར་ ༤༨,༥༠༠ དེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ནམ། དགའ་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་
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ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཧྱིན་སོར་ ༢,༧༥༥,༡༤༣ ནས་སོར་ ༡,༥༠༠ བཅག་པའྱི་བསྡོམས་འབོར་གང་ཡོད་པ་དེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་
པར་དགག་བ། མེད་པར་སོང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་རྱིས་དེ་སྙན་སོན་
གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་དེ་ལ་སོར་ ༡,༠༡༠,༠༡༤ རེད་འདུག ང་ཚོས་དེ་ལ་དམྱིགས་
བསལ་གྱིས་གཅོག་ཆ་གང་ཡང་མེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ། ཁོན་བསྡོམས། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆེས་མཐོའ ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་དང་འབེལ་ནས་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
དམྱིགས་བསལ་དོན་དག་དང་པོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡུལ་ཁྱིམས་སུ་གཏུག་པའྱི་ཁ་མཆུ་འགོ་གོན། དེ་དངོས་གནས་བས་ན་གཙང་མ་ཞྱིག་ཆགས་
དགོས་པ་འད་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ཡང་བར་དུ་མ་ཆད་ནས་ལྷག་བསྡད་ཡོད་ས་རེད། སྔོན་མའྱི་འགོ་སོང་ལ་བལྟས་ན་དེ་ཙམ་རེད་མྱི་
འདུག ཁོ་རང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཧྱིན་སོར་ ༧༠༠,༠༠༠ ཞུས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཧྱིན་སོར་ ༥༠༠,༠༠༠ བཅག་ཚར་ནས་ཧྱིན་སོར་ ༢༠༠,༠༠༠ 
མ་གཏོགས་ལྷག་མྱི་འདུག དེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་བའྱི་དོན་དག་དང་པོ་དེ་ཡྱིན། དོན་
དག་གཉྱིས་པ་དེ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༩ པ་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཟྱིན་བྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་བ་གཅྱིག་འདུག སྱིར་བཏང་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་དེ་ཚོ་གཏན་ལ་ཕབ། བསར་བཅོས་བེད་དགོས་རྒྱུ་ཚང་མ་བས་ཚར་བ་རེད་དེ། ཁྱིམས་ཡྱིག་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཟྱིན་བྱིས་
ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་མྱིན་དང་། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞྱིག་མ་ཞུས་རང་ཞུ་ཆགས་སོང་། ཚིག་གཅྱིག་དེ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཁ་མཆུ་ཨང་ ༨ པའྱི་གནད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཁ་སང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གཅྱིག་ལ་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་མེད་གསུངས་རྒྱུ་
དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་མཚན་
དེ་ཞུ་ཆོག་པ་སྱི་འཐུས་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་གྱི་ངོས་ནས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། འདྱི་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་དང་རྒྱུན་ལས་གང་ནས་ཐག་གཅོད་བེད་པ་རེད། དེ་གཅྱིག་ཡྱིན། སྱི་
འཐུས་སེར་གྱི་ངོས་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན། སེར་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ད་ལྟ་གསུང་ན་ཆོག་གྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ལུགས་
ཡྱིན་ཚུལ་དེ་ཚོ་ཚོགས་གཙོའྱི་སྡྱིངས་ཆ་དེ་བེད་སད་ནས་གསུང་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་བེད་ནས་བཤད་ན་མ་གཏོགས།  



138 
 

ཚོགས་གཙོའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ནས་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་བཤད་ན་འགྱིག་གྱི་མེད། ང་རང་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཞྱིག་
གསུངས་ཡོང་དུས། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་དེའྱི་གནད་དོན་དེ་དང་འབེལ་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་དང་།  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོགཤབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་མཉམ་དུ་ལྷན་འཛོམས་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་བ་
རེད་དེ། ད་དུང་ཡང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གཙང་མ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག དེ་མྱི་ཡོང་དུས་གང་ཟག་སོ་སོས་འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུ་གསུངས་བསྡད་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། གཙང་མ་ཆགས་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ས་རེད་བསམ་བསམ་གྱི་འཚོར་སྣང་ཞྱིག་མདང་དགོང་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡང་
ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ངོས་ནས་ང་ཚོའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་དེ་ངོས་འཛིན་བས་ཟེར་བ་དེ་སྔོན་མ་ནས་ཐག་གཅོད་
ཚར་བ་ཞྱིག་རེད། དོན་དག་རྡོག་རྡོག་དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་
དུ་གླེང་སོང་བས་པ་དེ་ལ་འཛིན་སོང་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་བསྟན་སོང་། འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་དེའྱི་གནད་དོན་ལ་ག་རེ་
བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད། སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བས་པ་རེད་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བཅད་ཁ་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་
གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། མདང་དགོང་དེ་དང་འཕོས་ཡོང་དུས་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་པ་བཅས་དེ་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དེ་ལ་སུས་གསལ་བཤད་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་གཏུགས་རྒྱུའྱི་ཁ་མཆུ་ཨང་ ༡༠ པ་དེའྱི་ཐོག་གྱི་འགོ་གོན་ཆགས་འདུག དེ་ལ་ཁོང་རང་ཚོས་ཞུ་
རྒྱུ་དེ་ཧྱིན་སོར་ ༧༠༠,༠༠༠ ཞུས་གནང་བ་རེད། འགོ་གོན་ངོ་སོང་དེ་དག་ལ་བལྟས་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་ཧྱིན་སོར་ ༢༠༠,༠༠༠ ཕུལ་བ་རེད། 
དེ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཟྱིན་བྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཞེས་པ་དེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་དང་བཀའ་བསྡུར་ཡང་བྱུང་སོང་ལ། ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་ནས་བཀའ་གནང་རྒྱུར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་བེད་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
དེའྱི་སྐོར་ལ་ལས་བེད་པའྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པའྱི་ལས་བེད་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དང། ལྷག་པར་དུ་ཆེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྱིམ་པ་འོག་མའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་འདེམས་བསྐོ་བ་ཕོགས་དང་། དེ་དག་གྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་སྐོར་ལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་བཟོ་རྒྱུར་ཉམས་
ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་དངས་ནས། དེ་ངེས་པར་དུ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་འགེལ་བཤད་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་སོང་། དེ་གཞྱིར་
བཟུང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁྱིམས་ཡྱིག་ཟྱིན་བྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་བ་དེ་གང་རེད་ཅེས་པ་དེའྱི་ལན་བྱུང་སོང་ངམ། ཚོགས་གཙོས་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསལ་
བཤད་བས་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གནད་དོན་དེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་གྱི་དྱི་བ་དྱིས་སྟངས་དེ་ལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཉྱིན་དེ་ག་རང་ལ་ག་རེ་བས་ནས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། དེ་རྱིང་ག་རེ་བས་ནས་ཐག་བཅད་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་དུས། 
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དེའྱི་དབར་ལ་ཚོགས་གཙོས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡར་མར་བས་ནས་གནད་དོན་དེ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་དྱི་བ་དེ་
དྱིས་པ་རེད། དེ་དྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞོགས་པ་ཐུན་དང་པོ་དེར་ཚོགས་གཙོས་སྟངས་
འཛིན་བས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚོགས་གཞོན་གྱིས་སྟངས་འཛིན་གནང་བ་རེད། ཚོགས་གཙོས་ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༡༥ ལ་སྟངས་འཛིན་བ་བར་ཡོང་
བའྱི་སྐབས་སུ། སོ་འདྱི་འཛུལ་ཁར་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་དན་གསོ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་དེ་འད་ཞྱིག་
གནང་སོང་། དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དང་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་
ཞུས་པ་རེད། དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནས་མར་བཏོན་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་རེད། དེ་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་
ནས་ངོས་འཛིན་གང་འད་ཞྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཚོགས་གཙོའྱི་རྐུབ་སྟེགས་འདྱིའྱི་སང་ལ་བསྡད་ནས་མར་བཤད་པའྱི་སྐབས་
ལ་ཚོགས་གཙོ་རང་གྱི་འགན་ཁུར་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། སྱི་འཐུས་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་གྱིས་འགན་ཁུར་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
སེན་པ་ཚེ་རྱིང་སེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བརོད་གཞྱི་ཨང་ཀྱི་ ༨ པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
མར་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། དེ་ད་ལྟ་བར་དུ་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་དེ་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་གསུམ་འཛོམས་པ་དང་། ད་
དུང་དེའྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཀ་བ་གསུམ་འཛོམས་
པའྱི་སྐབས་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་འད་འདྱི་འད་བྱུང་སོང་། དེ་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་མཁེན་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། མ་མཁེན་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ཁ་སང་ཚོགས་གཙོས་བཤད་པ་དེ་ཚོགས་གཙོའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ཞུ་རྒྱུར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་གོས་ཚོགས་ལ་གོ་བསྡུར་བས་སམ་ཞེ་ན། དེ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འགྱིག་གྱི་མེད་ན་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཡང་བསར་མར་ཕེབས་ནས་གོ་བསྡུར་བས་ནས། བཟོ་བཅོས་གང་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་མྱིན་བལྟས་ཏེ་རྒྱག་རྒྱུ་རེད་མ་
གཏོགས། ཁ་སང་ཞུས་པ་དེ་ཞུས་ཟྱིན་པ་དེ་ག་རང་ཡྱིན། ཁ་སང་ངས་སྱི་རྒྱུ་སེར་སོད་ཅེས་པ་དེ་ནག་ཉེས་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ནག་ཉེས་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལག་པ་འཆང་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་མ་རེད་ཅེས་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
དེ་དེ་ག་རང་དུ་གནས་བསྡད་ཡོད། གལ་ཏེ་དེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མེད་ན། ང་ཚོས་བརྒྱུད་ལམ་གང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་བཟོ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས་གསུངས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་
ལ་སྙྱིང་ནས་ཡྱིད་ཆེས་བོ་གཏད་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། གནང་གྱི་ཡོད་ན་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་དྲུག་བཅུ་རེ་གངས་ཀྱི་
ནང་ལ་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་སྱི་དམངས་གཏུགས་གཤེར་འགོ་ལུགས་དང་། དཔང་རྟགས་ར་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་དགོངས་དོན་ལག་ལེན་
ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་མེད་དམ་ཞེས་དང་། གལ་ཏེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ཚང་
མ་མཉམ་དུ་ཆགས་འགོ་གྱི་མ་རེད་དམ་ཞེས་དེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དེའྱི་ཐོག་ལ་བརོད་གཞྱི་ཨང་ ༨ པའྱི་ནང་དོན་གྱི་ཚིག་ག་རེ་བཀོད་ཡོད་མེད་ཚོགས་གཙོས་རེས་སུ་བརྟག་དཔད་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་
ཚོགས་གཙོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཅད་ཁ་བཏང་དུས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་སྱི་རྒྱུ་སེར་སོད་ཞེས་བེད་སོད་བཏང་ཡོད་དམ་མེད། དེའྱི་རྱིགས་ལ་
བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་སྱི་རྒྱུ་སེར་བཟས་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་སྟབས་དེའྱི་རྱིགས་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་
མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་དེ་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་གང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དྱི་
བ་བསྐུལ་སའྱི་བརོད་གཞྱི་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ས་གནས་གང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེར་ལན་
འདེབས་གཅྱིག་མ་སྤྲད་ཐབས་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ང་ཚོས་གོ་བ་ལེན་སྟངས་དེ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་བཅད་ཁ་བཏང་བ་བས། ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་གཏུགས། ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་དེ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དེར་རྒྱབ་སོར་འདུག ཟེར་བའྱི་ཐག་གཅོད་དེ་དོན་དམ་ལ་མར་དངོས་སུ་བབས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་པའྱི་རྒྱུ་དེ་སོ་སོ་སེར་
གྱིས་དག་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་སོ་སོས་ངོས་འཛིན་དེ་ག་རང་བས་བསྡད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གཞུང་
འབེལ་རང་ཐོག་ནས་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་གྱི་ངོ་བོ་མྱིན་ཟེར་བའྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་གསལ་བསགས་དེ། ཕལ་ཆེར་ཁ་སང་སྐུ་ངོ་ཚོགས་གཙོས་
གསུངས་པ་དེ་རང་ཆགས་སོང་དན་གྱི་འདུག ནམ་རྒྱུན་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་འཛོམས་པའྱི་སྐབས་སུ་ནང་ལ་བགོ་གླེང་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་
འད། མ་བས་ནའང་འད། དོན་དག་རྡོག་རྡོག་དེ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་རེ་དྲུག་པའྱི་ནང་གསེས་ང་པའྱི་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་
སྡོད་ཁང་ཁག་གྱི་ས་ཁང་གྱི་རོད་གླེང་དེ་གཞུང་གྱི་རེད་དམ་སེར་གྱི་བདག་དགོས་པ་དེ་རོད་ལེན་བེད་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་དབང་ཚད་དེ་བཅའ་
ཁྱིམས་དགོངས་དོན་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་དང་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་པ་
ཞྱིག་ལག་བསྟར་བེད་མ་ཐུབ་པ་དེ། ནུས་ཤུགས་ཀྱིས་མ་འདང་བ་རེད་དམ། ཡང་ན་འབེལ་ཡོད་དོ་བདག་དེ་དབང་ཤུགས་ཆེ་དག་སྟེ་འབེལ་
ཡོད་རྣམ་པ་ཚོས་ལག་བསྟར་བེད་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་པ་རེད་དམ། འབེལ་ཡོད་འཛིན་སོང་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དེ་ཚུད་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་དེས་ཐག་གཅོད་བས་པ་དེ་བོད་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་དེར་ངོས་ལེན་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོས་ད་ལྟ་རང་
དབང་མང་གཙོའྱི་གཞུང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཡོད་ཟེར་བའྱི་ང་ཚོའྱི་གཞུང་ལ་མ་འོངས་པར་ཡྱིད་ཆེས་གནང་མཁན། གང་འད་ཞྱིག་
ཆགས་ས་རེད། མྱི་ཚང་མས་བལྟས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གང་ཟག་ཉམ་ཐག་སྟོབས་ཞན་གཅྱིག་དང་ཐུག་དུས། ལམ་སེང་
བཅད་ཁ་ལག་བསྟར་ཤར་ཤར་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ལག་བསྟར་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་དུས་ཚང་མས་རྒྱབ་ལོགས་ལ་དཔུང་རོགས་
འད་པོ་གཅྱིག་གྱིས་འགེལ་བཤད་འད་མྱིན་བརྒྱབས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ས་རེད། དེར་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤང་ཚོ་མང་ཚོགས་ལ་ཁ་མར་བསྐོར་ར་འཁོར་ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱབ་མཁན་རེད། སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བེད་མཁན་
ཞྱིག་སྱི་འཐུས་འོས་ཆོས་ཀྱི་འོས་དང་མྱི་འོས་ཀྱི་དོགས་འདྱིར་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ལན་གང་འད་ཞྱིག་རྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན། རྐུབ་སྟེགས་འདྱིའྱི་ཐོག་
ཏུ་སྡོད་ནས་མར་ཁ་བསྐོར་ནས་མང་ཚོགས་ལ་འགེལ་བཤད་གང་འད་ཞྱིག་བརྒྱབ་དགོས་ས་རེད། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་བཅད་ཁ་
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དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་བཀའ་ཤག་སྔོན་མས་དེ་ཚོ་ལག་བསྟར་བེད་དགོས་པའྱི་བཀོད་ཁབ་ཐེངས་འགའ་ཡྱི་གེ་བཏང་ཡོད་པ་
རེད། དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་ཡོད་ཡྱི་གེ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། བཀོད་ཁབ་དང་བཅད་ཁ་ཡྱིག་འབེལ་དེ་དག་ཚང་མས་
མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་མགོ་འཚོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཟེར་བ་དེ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་
ཁྱིམས་ཁང་རེད་ལ། ཁྱིམས་གཏུགས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་ཁྱིམས་ཁང་དེ་རེད། དེར་ངོས་ལེན་མ་བས་ཏེ་ས་གནས་ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་གཏུགས་པ་
ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་སོ་སོའ་ིམཐར་ཐུག་གྱི་ཁྱིམས་གཏུགས་ས་དེར་ངོས་ལེན་མ་བས་ན། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ངོས་ལེན་མ་བས་
པ་ཆགས་འགོ་གྱི་རེད་དན་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་རྒྱབ་ལོག་ལ་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་པ་དེ་ག་རེ་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། ངས་
གོ་བ་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཁ་སང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་ལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
ངའྱི་སེམས་ནང་འཆར་སོང་ཡང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་གང་བས་པ་དེ་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་ཡྱིན་དུས། ཡང་
བསར་ལག་པ་བརྐྱངས་ཏེ་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་བདེ་པོ་མ་བྱུང་། དེར་བརྟེན་དེ་རྱིང་འདྱིར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་
གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་མ་ཐུབ་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བརྡ་ལན་འགོ་སྟངས་དེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག ཚང་མས་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སྔོན་རྱིས་ཐོག་གྱི་འགོ་གོན་དང་འབེལ་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་པ་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ངས་ཚིག་ཁ་ཤས་བཤད་པ་དེར་ཁུངས་སེལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་
ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནང་ནས་མར་འཐེན་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཚོགས་གཙོས་དེ་འདའྱི་བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་པ་ཡྱིན་
དུས། ད་ལྟ་ངས་ཞུས་བཞག་ན་བསམ་གྱི་འདུག ཁ་སང་དུས་ཚོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ་གནང་གྱི་མྱི་འདུག ཁུངས་སེལ་བ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་འད་པོ་དེ་ང་
རང་གྱིས་ངོས་འཛིན་སྟངས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངའྱི་ཚིག་དེ་ད་ལྟ་འད་མྱི་འད་མང་པོ་བཟོ་ཡྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་འཇུག་གྱི་
ནང་ལ་ཡོད་ཀྱི་རེད། སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བེད་མཁན། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བེད་མཁན། མྱི་གསོད་ཁག་སོར་བེད་མཁན་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་རེད། 
དེ་ང་ཚོའྱི་༸རྒྱལ་བ་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་ཞལ་བཞུགས་སའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་ཞུས་པ་རེད། 
 དང་པོ། ད་ལྟ་རང་གསུངས་པ་དེ་རང་རེད། སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བེད་མཁན་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་བེད་སོད་བཏང་ཡོད། གོས་ཚོགས་ར་བ་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་བཅད་ཁ་བཏང་ནས་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་བས་ཡོད་པ་
དེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ངས་དེར་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེ། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བེད་མཁན་དེ་རེད། སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་ཆོག་གྱི་རེད། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ངས་ཞུས་པ་རེད། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་



142 
 

ནང་ལོགས་ལ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ནས། མདོ་སྨད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་བར་མའྱི་འོས་བསྡུ་བེད་དགོས་པའྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསུམ་པ། མྱི་གསོད་ཁག་སོར་ཟེར་བ་དེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བྱུང་བ་རེད། ཉེ་ཆར་
རང་ལ་བྱུང་བ་རེད། ལྡྱི་ལྱི་མན་ཇུ་ཀྱི་ལར་མྱི་གསོད་ཁག་སོར་བས་ནས་ད་ལྟ་ཁག་བསྐམས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག དེ་འད་
བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག་རེད། སྐབས་བཅུ་གསུམ་
པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་གསོད་ཁག་སོར་གྱི་རོག་གླེང་དང་འབེལ་ནས་བཀའ་བོན་ལ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་གང་ཟག་དེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
ཡོད་པ་རེད། ངས་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ། ཁ་སང་ཚོགས་གཙོ་ཡར་ཕེབས་ནས་གསུང་སྟངས་དེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དེ་འད་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན་དེ་ཕྱིར་
འཐེན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། ཁ་སང་ངས་སྐད་ཆ་དེ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་རྣམ་པ་ཚང་མ་འདྱི་ལ་ཁ་ལྷམ་མེར་བཞུགས་ཡོད་པ་
རེད། ཁོང་རྣམ་པས་དེ་དུས་གསུངས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་པ་རེད་དམ། བཀའ་ཤག་ལ་གསུང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་དང་། བརྒྱུད་ལམ། 
སྡྱིངས་ཆ་ཆ་ཚང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་རྐུབ་སྟེགས་འབུལ་དགོས་པ་དེ་ག་རེའྱི་ཆེད་དུ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད་དམ། མྱི་གཞན་དག་བརྒྱུད་སྐུལ་བས་
ནས་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཟུར་ཉན་བས་ནས་མར་བཞུགས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག དེ་འད་བའྱི་རྒྱབ་ལོགས་ནས་གཅྱིག་བེད་པ་དེས་ང་ཚོའྱི་
རྣམ་འགྱུར་དེ་གང་དུ་འགོ་རྒྱུ་རེད། 
 སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་རུལ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་དེ། ཁ་གསལ་ནང་གསལ། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བས་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ཆོག་གྱི་མེད་ན། ང་ཚོའྱི་མང་གཙོ་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། འཛེམས་ཟོན་ཅན་གྱི་མང་གཙོ། སྤྲེལ་ལད་
ཅན་གྱི་མང་གཙོ། རྒྱ་ནག་ལ་ང་ཚོས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཀང་དེ་རྱིང་ཁ་སང་ཐེར་འདོན་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་གམ། 
ང་ཚོས་འདྱི་ནས་བེད་ཆོག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏོང་སའྱི་གཞྱི་དེ་གང་དུ་ལྷག་སོང་། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས། ཐུགས་གཟབ་གནང་རོགས་གནང། ཐུགས་གཟབ་གནང་རོགས་གནང།) ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱིས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྐད་ཆ་
ཤོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱིམས་ལ་གཏུགས་ཆོག་གྱི་མེད་པ་དེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཁྱིམས་ལ་གཏུགས་མྱི་ཆོག་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཚོགས་གཙོས་ད་ལྟ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། དེར་ཐུགས་གཟབ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།) གང་བྱུང་མང་བྱུང་ཚིག་གཅྱིག་ཞུས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འགན་ཁུར་ནས་སྐད་ཆ་
ཤོད་ཀྱི་ཡོད། གང་བྱུང་མང་བྱུང་གསུང་མཁན་དེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ཁོད་རང་ཡྱིན། 
 དེ་འད་བེད་དུས་དང་པོ་ང་རང་ཚོས་དམ་བཅའ་ཕུལ་དུས་ནས་འཇྱིགས་ཞུམ་ཆགས་སྡང་མེད་པ་ཞེས་ངོ་ལོག་རྒྱབ་མདུན་མེད་པ་ཞྱིག་
བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཚང་མས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འདའྱི་སྱི་ཚོགས་རུལ་སུངས་ཀྱི་དྱི་མ་ཁ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚང་མས་འཇམ་
ཐྱིང་ཐྱིང་བས་ནས་སྡོད་པ་འདྱིས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེར་དབུ་སྐོར་བཏང་བ་མ་རེད་དམ། གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་དེ་དག་ལ་དབུ་སྐོར་
བཏང་བ་མ་རེད་དམ། ད་ཆ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་གང་དུ་སེབས་ཀྱི་འདུག་གམ། མང་གཙོ། མང་གཙོ་ག་རེའྱི་མང་གཙོ། སོ་སོའ་ིསྱི་ཚོགས་
ནང་དུ་རུལ་སུངས་དེ་དག་གོས་ཚོགས་ནང་གླེང་ཆོག་གྱི་མེད་ན། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏོང་སའྱི་གཞྱི་དེ་ལྷག་ཡོད་པ་རེད་དམ། གོ་སྐབས་
འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ། གླེང་མྱི་ཆོག་པ་དང་གླེང་ཆོག་པའྱི་གནད་དོན་ག་རེ་ཡྱིན་པ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དེ་དག་ཁྱིམས་ཁང་ལ་གཏུགས་ཆོག་གྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེའང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་བཀའ་མོལ་དེ་འད་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁ་སང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དེ་རྱིང་སར་ཡང་གནས་ཚུལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་བྱུང་རྱིམ་ཆ་ཚང་བཀའ་མོལ་
གནང་མཁན་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་མཁེན་པ་གང་ཡང་མ་རེད། མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བརོད་གཞྱི་དེ་གང་འད་བས་པ་རེད། 
ཁྱིམས་ཐག་ག་རེ་བཅད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རེས་སུ་གནས་ཚུལ་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། རྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྤྲད། དང་ལེན་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཅྱིག་རེད། 
 གཉྱིས་པ་དེ་ལ་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོས་བརོད་གཞྱི་དེ་དང་རེས་འབེལ་གྱི་གནས་ཚུལ་དེའྱི་ཐོག་ལའང་ང་
ཚོས་བགོ་གླེང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འགན་འཁུར་ནས་འཛོམས་པ་རེད་མ་གཏོགས་འགན་མ་འཁུར་བར་
འཛོམས་པ་དེ་འད་མ་རེད། དེ་འགན་ཁེར་ནས་འཛོམས་པ་རེད། དེའྱི་གནད་དོན་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ཁྱིམས་ཁང་ལ་གཏུགས་རྒྱུ་
དེ་ད་ལྟའྱི་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་ཅེས་པའྱི་སྐད་ཆ་དེ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་གར་ཁྱིམས་ལ་གཏུགས་རྒྱུ་དེ་དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་
ཁྱིམས་རོད་པ་དེས་དོ་བདག་རོད་ལེན་པ་དེར་མྱིང་ཆད་བཟོས་སོང་ཟེར་ནས་ཁྱིམས་ལ་གཏུགས་པ་རེད་མ་གཏོགས། སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་གྱི་
གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱིས་བཞག་པ་ཞྱིག་ར་བ་རང་ནས་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་དེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཕྱིན་ཡོད་པ་
རེད། རྱིས་ལེན་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཅེས་པ་དེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ག་རེ་གནང་བ་དེའྱི་རེས་སུ་འཛིན་སོང་དང་། དེའྱི་འགོ་སྟངས་
ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཚོགས་གཙོས་གོ་རྒྱུར། ཚོགས་གཙོས་དེར་སྲུང་སོབ་བས་པའྱི་སྐད་ཆ་དེ་འད་གང་ཡང་མྱིན། 
ཚོགས་གཙོས་གོ་བར་ཁྱིམས་ཐག་གང་བཅད་པ་དེ་རྱིས་ལེན་དུ་ཤོག་ཅེས་ཐེངས་མ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་སྐད་ཆ་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་པ་དེ་གོ་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་རེད། 
 དེ་ནས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་གཙོ་མྱི་གསོད་མཁན་རེད་ཅེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དོན་དག་དེ། ༢༠༠༣ ལོར་
བཀའ་བོན་གྱི་འོས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་སེབས་ནས་སེབས་མ་ཐུབ་པ་དེ་ཚོགས་གཙོས་མྱི་བསད་པ་རེད་ཅེས་དང་། དེ་རྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་གྱིས་འགན་ཁུར་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་དེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གསུང་རྒྱུའྱི་བོ་སོབས་ཡོད་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོགས་ལ་
གསུང་རོགས་གནང་། དེ་དང་དེ་ལྟ་བུར་ང་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་གྱི་ངོས་ནས་ག་རེ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ཁྱིམས་ཁང་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་
འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཅེས་ངས་ཐག་བཅད་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། དེའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ང་ལ་
སོན་འཛུགས་དེ་འད་ཞྱིག་བས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སྐབས་སུ་ང་སྱི་འཐུས་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་གང་ཡང་བེད་ཐུབ་མ་
སོང་། ངས་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་དེ་དག་ལ་བརྱིས་ནས་གང་ཡང་བེད་ཐུབ་མ་སོང་། དོ་བདག་ཁོང་རང་ལའང་ལབ་པ་ཡྱིན། ཁེད་རང་
བོ་ཁོག་ཡོད་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོགས་སུ་ལབ་ཤོག་དང་། དེ་ནས་ང་རང་གཉྱིས་གང་དུ་གཏུགས་དགོས་ནའང་གཏུགས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་བཤད་
ཡོད། ཁོང་རང་གྱིས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོགས་སུ་རླུང་འཕྱིན་ནང་དུའང་གསུངས་མ་སོང་། གང་ཡང་གསུངས་མ་སོང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་
ལོགས་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ངས་གཏུགས་ས་ཞྱིག་ལ་གཏུགས་ཀྱི་རེད། དེ་ངས་ཐག་བཅད་ནས་བེད་ཀྱི་རེད། གོས་ཚོགས་དེའྱི་རེས་མ་དེ་ལ་ང་
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རང་ཡར་ལངས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་བཤད་བས་ཡོད། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་མྱི་བསད་པ་རེད་ཅེས་པ་དེ་
ལས་ས་པོའ་ིསྐད་ཆ་མ་རེད་དཱ། ལས་ས་པོའ་ིསྐད་ཆ་མ་རེད་དཱ། དེར་བསམ་བོ་བཏང་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་
མྱི་གསོད་ཁག་སོར་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་མེད། ཁ་སང་གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་དེ། མྱི་གསོད་ཁག་སོར། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས། སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་
མཉམ་དུ་འབེལ་ནས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་དུས། དེ་རྱིང་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་གཙོས་མྱི་
བསད་པ་རེད་ཅེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོ་སོབས་
དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ཕྱི་ལོགས་ལ་བཤད་རོགས་གནང་ཞེས་ངས་དེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་མ་གཏོགས་
དངོས་གནས་བས་ན། ངས་ད་ལྟ་འདྱིར་དེབ་ལྟེབ་བརེགས་བརྒྱབས་ནས་བཞག་ཡོད། བསྙོན་འཛུགས་དེ་འད་ཞྱིག་བས་ཡོང་དུས། ཚོགས་
གཙོའྱི་ལས་གནས་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ལམ་ཁ་གང་ཡང་མྱི་འདུགཤདེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་སྐད་ཆ་དེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་འགོ་རྒྱུའྱི་
ལམ་ཁ་ཞྱིག་བསྐྲུན་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་གནས་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཕག་ཚོད་ ༡༢།༢༠ ནས་ ༠༡།༣༠ བར་དུ་གུང་ཚིགས་བར་གསེང་། 

 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པ། དེ་རྱིང་ལས་
ཉྱིན་བཞྱི་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ར་བའྱི་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཉེ་ཆར་བྱུང་བཞག་པ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་རེད། ལས་རྱིམ་དེ་ཚོ་གཏྱིང་ཟབ་པོ་དང་རྒྱ་ཆེན་པོ། 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཚང་མའྱི་བསམ་འཆར་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཕུལ་ཐུབ་ཡོད། དེ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་དེ་རྱིང་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ར་བའྱི་ཁ་སང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཁ་ཤས་ཀྱི་མཇུག་ནས་མར་བྱུང་བ་འད་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། དེ་རྱིང་
ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྱིས་འགོ་གཅྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཚུན་ཅུང་ཙམ་གདོང་ཐུག་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག གང་ལྟར་སེར་སོ་
སོའ་ིངོས་ནས་བསམ་ཚུལ་མ་འད་བ་དེ་འད་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཚོ་བྱུང་ཚར་བ་རེད། བེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྟེ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་མྱིའྱི་ངོས་
ནས་ཐུགས་བསམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཞེས་ནས་བོད་བསྟན་སྱིད་ཀྱི་རང་དབང་སར་གསོ་བ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་
རྱིམ་ཆ་ཚང་མཇུག་ལེགས་པར་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་གཏྱིང་ཟབ་པོ་ཞྱིག་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ངས་ལས་རྱིམ་ཁ་ཤས་མར་
འགོ་བཙུག་གྱི་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་ལ་བསམ་བོའ་ིརྱིམ་པ་ཁ་ཤས་ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་ག་རེ་གནང་དགོས་པ་ལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིར་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་དེ་ད་ལྟ་སོ་ཕེས་ནས་བཞག་ཡོད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ཡོང་
སྱིད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་སོ་ཕེས་ནས་བཞག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་འོག་ལ་བང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་
དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༡ སྣེ་ལེན་གྱི་ཐོག་ལ་བང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་
ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༡༠༢༩༥༣༧ གནང་འདུག བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ཧྱིན་སོར་ ༩༠༠༠ འདུག ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཅོག་ཆ་དེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༡༥༠༠ ཕུལ་ཡོད། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་དེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༧༥༠༠ ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
བང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སྣེ་ལེན་གྱི་གཅོག་ཆ་དེ་བཅག་ནས་བསྡོམས་འབོར་དེར་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བ་
རྒྱུར་དགག་བ། མེད་ན་དེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། བང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་
གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ལས་བསྡོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་གནང་པ་དེ་ 
༡༧༩༤༥༢ རེད་འདུག དེ་ལ་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཀང་དེ་ག་རང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
བང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༡༧༩༤༥༢ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་
དགག་བ་མེད་ན། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། ལྷོ་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསྡོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དེར་ཧྱིན་སོར་ ༨༣༢༨༡༧ བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་
གཉེར་རེད་འདུག འདྱི་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་སོར་ ༡༠༠༠༠ ནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཅོག་ཆ་དེ་ལ་ཧྱིན་
སོར་ ༢༠༠༠ ཞུས་པས། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་དེ་ཧྱིན་སོར་ ༨༠༠༠ ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ལྷོ་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་སྣེ་ལེན་གྱི་རྱིས་འགོ་ནང་ནས་ཧྱིན་སོར་ ༢༠༠༠ བཅག་ནས་
བསྡོམས་དེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ་མེད་ན། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ལྷོ་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསྡོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ 
༢༡༧༥༢༤ རེད་འདུག ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཀང་དེ་ག་རང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ཧྱིན་སོར་ ༢༡༧༥༢༤ བསྡོམས་དེར་སྱི་མོས་ཀྱི་དགག་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་
རྱིགས་ལགས། ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ལས་བསྡོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་སོར་ 
༩༤༥༤༧༢ རེད་འདུག དེ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༡ པ་སྣེ་ལེན་དེ་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གཅོག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད། དེར་བཀའ་ཤག་
གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་སོར་ ༨༠༠༠ རེད་འདུག གཅོག་ཆ་དེ་ལ་ཧྱིན་སོར ༣༠༠༠ ཞུས་པས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་དེ་ཧྱིན་སོར་ ༥༠༠༠ ཡྱིན་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསྡོམས་ནས་སོར་ ༣༠༠༠ བཅག་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྡོམས་དེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
དམྱིགས་བསལ་བསྡོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ 
༢༠༤༩༠ རེད་འདུག ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དེ་ག་རང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསྡོམས་དེ་ཧྱིན་སོར་ ༢༠༤༩༠ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བ་
རྒྱུ་ལ་དགག་བ་མེད་ན་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། ཤར་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
རྒྱུན་གོན་གྱི་བསྡོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤར་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ 
༩༢༡༧༩༢ རེད། དེའྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༡ སྣེ་ལེན་དེ་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཅོག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད། སྣེ་ལེན་དེ་ལ་བཀའ་
ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་སོར་ ༥༠༠༠ རེད་འདུག ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཧྱིན་སོར་ ༡༠༠༠ བཅག་ནས་ཧྱིན་སོར་ ༤༠༠༠ 
ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ཤར་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་ནང་ལ་སྣེ་ལེན་གྱི་ཐོག་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༡༠༠༠ བཅག་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྡོམས་དེ་
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ་མེད་ན། དེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
ཤར་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིག་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསྡོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་ཞུ། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤར་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ཧྱིན་སོར་ 
༡༠༡༨༠༧ རེད་འདུག ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཀང་དེ་ག་རང་ཆ་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ཤར་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསྡོམས་དེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ་མེད་ན། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱུན་
གོན་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་བསྡོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་དེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༡༡༩༣༢༡༤ 
བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་རེད་འདུག ང་ཚོས་དེ་ག་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ཧྱིན་སོར་ ༡༡༩༣༢༡༤ དེར་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ་མེད་ན། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཟུར་འཛར་དེ་
ཚོ་ཡར་སོག་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསྡོམས་དེ་སྙན་སོན་
གནང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༤༠༩༤༥༣༢༧ འདུག ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཀང་དེ་ག་རང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསྡོམས་དེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ་མེད་ན། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།ཤ
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་དག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྱིས་འགོ་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། ཕོགས་དེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ 
༡༢༥,༠༠༠ བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་འདུག ང་ཚོས་ཧྱིན་སོར་ ༡༢༥,༠༠༠ དེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གཅོག་ཆ་ཞུས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་
མེད་པ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་ཟུར་འཛར་ཨང་དང་པོའ་ིནང་གསེས་ ༩ པ། སྡེབ་གཏོང་གློག་འཕྱིན་བརྒྱུད་གནས་
ཚུལ་དང་འབེལ་གཏུགས་ཞུ་རྒྱུ་སྱི་ཚོགས་འབེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ད་བ་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། ན་
ནྱིང་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་ཚོགས་ཤུགས་དང་སྱི་ཚོགས་འབེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ད་བ་ཟེར་བ་ཞྱིག མདོར་བསྡུས་
ན་ངོ་དེབ་དང་དེ་འདའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕར་ཚུར་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་མཉམ་དུ་གསག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སོར་ ༥༠༠༠,༠༠༠ ཞྱིག་ཞུས་གནང་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལོ་དེ་གང་ཡང་ཞུས་མེད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་རྒྱུན་གོན་ནང་ལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ལས་གཞྱི་ཐོག་
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མར་འཛུལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དངུལ་གྱི་གངས་འབོར་དེ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་ན་ནྱིང་དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་ཞུས་པའྱི་བརྒྱུད་ལམ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་ཡར་
རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལོ་རེ་རེ་བཞྱིན་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་རྱིས་འགོ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མེད། སྱིར་བཏང་ཚིག་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། འདྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་གསུང་འཕྱིན་དང་འབེལ་བའྱི་གསལ་ཁ་བཏོད་
དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་གསུང་འཕྱིན་གྱི་ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
མར་ལགས་ཀོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ནང་ལ་"བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བོད་དོན་དཀའ་རོག་
སེལ་ཐབས་སུ་ཁ་བལ་མ་ཡྱིན་པར་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་ཐོབ་ཐབས་ཀྱི་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི ་སྱིད་བྱུས་མུ་མཐུད་ལག་
བསྟར་བས་དང་བེད་མུས་ཡྱིན། འདྱི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ནང་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཚོགས་བསྐོངས་ཞུས་ཏེ། བོད་ནང་གྱི་གནས་
སྟངས་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་འགོས་བཅས་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་འབེལ་མོལ་སྐོར་བསམ་ཞྱིབ་གོས་བསྡུར་ཞྱིབ་ལྷུག་བེད་ཡོད་ཀང་"ཞེས་
གཅྱིག་དེ་ཡྱིན། བཀའ་འདྱི་ཞུ་ས་གཙོ་བོ་དེའྱི་འོག་དེ་ཡྱིན། དེའྱི་འོག་ཏུ་"བོད་མྱིའྱི་འགོ་ཁྱིད་ཀྱིས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་
སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་གཞུང་གྱི་འགོ་ཁྱིད་དབར་འབེལ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བོད་དོན་དཀའ་རོག་སེལ་ཐབས་བ་རྒྱུ་དེ་ཉྱིད་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ཡྱིན་
པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་བརྟན་པོ་བེད་བཞྱིན་ཡོད་"ཟེར་བ་དེའྱི་ཐད་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་འགོ་ཁྱིད་ཀྱི་ཟེར་བ་དང་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཟེར་བའྱི་སྐབས་ལ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཡྱིན་པ་དེར་མ་གོ་བའྱི་
ང་ལ་དོགས་པ་དེ་འད་ཞྱིག་སེབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག བོད་མྱིའྱི་འགོ་ཁྱིད་ཅེས་ཟེར་བའྱི་སྐབས་ལ། དེའྱི་འོག་ལ་གསུངས་པ་དེ་དང་ཨ་རྱི་དང་
གཞུང་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་དེ་འདའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཀང་བསྐྲུན་བསྡད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ངའྱི་
བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚད་དེ་ཞན་པོ་ཡྱིན་པར་བརྟེན། གོ་བ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ལེན་ཐུབ་མྱིན་གྱི་སོན་གནད་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག ངའྱི་གོ་
བ་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། བཀའ་ཤག་གྱི་གོ་བ་དེ་ངས་ད་ལྟ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ནམ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཐེངས་ ༢༧ འཚོགས་པ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གངས་འབོར་ཡང་མང་དུ་བཏང་
ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་གསོལ་འདེབས་རང་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་དེ་ཕག་བསྟར་གནང་རྒྱུར་སྐུ་ངལ་འཕད་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་
སྔོན་རྱིས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་བརྟེན་ངས་འདྱིར་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཟེར་ན། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་བ་དེ་མྱི་དགོས་
པ་བེད་རོགས་བོས། དེ་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཕག་གོན་ཆེ་བ་རེད་འདུག དེས་འབས་བུ་ཐོན་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཟ་ཁང་རྱིག་པོ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་
སོང་ནས་གནད་དོན་ནྱི་ཐོན་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག འཕར་མ་ཡོང་རྒྱུ་ནྱི་གང་ཡང་མྱི་འདུག དེ་ལས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་མྱིང་གསར་པ་
བསྒྱུར་ཏེ་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པར་བརྟེན། དེའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་གནད་དོན་དེ་ཚོ་བཀའ་ཤག་ལ་
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སྙན་ཐོ་ཕུལ་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་ནང་ལ་གནད་དོན་དེ་ཚོ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ལ་ཡྱིག་ཆ་སྤྲོད་རྒྱུ་རེད། རེས་མ་སྐུ་ཚབ་
བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན་ཁོང་ཚོ་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གནང་ན་མ་གཏོགས་འདྱི་ངས་དེ་ཙམ་གྱི་གལ་ཆེན་
མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ལ། ཚོགས་མྱི་མང་དུ་བཏང་བ་དེ་ཚོ་ཡང་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་མ་སོང་སྟེ། ང་ལས་དག་པ་ཞྱིག་ཨེ་ཡོད་དམ་
བསམ་བསམ་འདུག དེར་བརྟེན་འགོ་སོང་ཆེ་བ་རེད་འདུག བས་ཙང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་རྱིས་འགོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་ལོ་སྲུང་བརྱི་གནང་བ་རེད། བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་ལོ་སྲུང་བརྱི་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་
བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་ལོ་སྲུང་བརྱི་གནང་འདུག་ཅེས་དེ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་བོར་མྱིན་པར་བཀའ་ཤག་གཅྱིག་པུས་གནང་གྱི་
ཡོད་པའྱི་ངོ་བོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ ༢༠༡༦ ལོར་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་མར་གསོལ་བསལ་གནང་
བའྱི་བཀའ་བཞེས་ཐོབ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ཡང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གོ་སྱིག་གནང་བ་ཟེར་ནས་གསུངས་བཞྱིན་འདུག 
ངའྱི་དྱི་བ་དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག བོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་སོན་ག་
རེ་ཡོད་དམ། དེས་མང་པོ་ཞྱིག་མཉམ་དུ་ཁྱིད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་དེ་ལ་བར་ལམ་འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་མང་པོ་ཞྱིག་བཙུགས་པ་རེད། ར་བའྱི་
གནད་དོན་དེ་རེས་སུ་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། དེ་དག་ལ་གང་ཡང་འགེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ཡང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་འདེབས་གནང་སྟངས་ཤ
དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཡོངས་རོགས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ནང་གནས་ཞེས་ཕྱིར་བསགས་མ་འགོ་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་སོ་སོས་
མཐོང་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ནང་གནས་ཟེར་དུས་སྱིག་འཛུགས་དེ་སྲུང་སོབས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། གང་ཟག་སེར་ཞྱིག་སྲུང་སོབ་བེད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལབ་གླེང་གང་འད་ཞྱིག་བྱུང་ནའང་དེ་དག་ཚང་མའྱི་སེམས་ཀྱི་ནང་ལ་དོགས་སེལ་ཡོང་
རྒྱུར་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ནང་གནས་ཞེས་ཕྱིར་བསགས་མ་ཡོང་བའྱི་ཐབས་ཤེས་བ་རྒྱུ་དེ་རྣམ་པ་
གང་འད་ཞྱིག་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་དེ་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
རྱིས་འགོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་། ལས་དོན་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་བརྐྱང་མཁན་ཡོད་ན་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་སྔར་ལོའ་ིདམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་ད་རྒྱ་དང་འབེལ་བའྱི་དགོས་དངུལ་
ཤྱིག་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དང་། ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་ནང་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དོགས་འདྱི་གནང་སོང་། དངོས་
ཡོད་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔ་ལོ་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་ Social Network ཆེད་སོར་ ༥༠༠,༠༠༠ ཞྱིག་བཀའ་
འཁོལ་གནང་བ་རེད། ད་ལོ་དེའྱི་ཚབ་ལ་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་ནང་ལོ་བསྟར་ཆགས་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། སོར་ ༢༥༠,༠༠༠ འགོ་
གོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དེ་གནས་ཚུལ་སྡེབ་གཏོང་བ་སའྱི་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་ང་ཚོས་བེད་སོད་གཏོང་གནང་བ་དེའྱི་
འགོ་གོན་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་ད་ལྟ་འདྱི་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
བཀའ་ཤག་གྱིས་དབུས་པའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚང་མ། གང་ལྟར་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་དབུས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་
ཞྱིག་གྱི་མྱི་སྣ་ཆེ་འབྱིང་ཆུང་གསུམ་ལ་འབེལ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོར་འབེལ་བ་མུ་མཐུད་ནས་ཉར་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཟམ་
དང་མཚན་གཞུང་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་སྡེབ་གསོག་བས་ཏེ་ཁོང་ཚོར་གནས་ཚུལ་སྡེབ་གཏོང་གནང་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་དེ་མ་ཞུས་གོང་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་ལས་འཕོས་ཏེ་ན་ནྱིང་ཚོང་ཤུགས་དང་སྱི་ཚོགས་འབེལ་
མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ད་བར་སོར་ ༥༠༠༠༠༠ ཞུས་པ་དེ་ལག་ལེན་བསྟར་བ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ལོ་སྡེ་ཚན་གཞན་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག  ཡྱིན་
ནའང་ནུས་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད། 
 ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་ཚོ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་
དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གྱི་གནད་དོན་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་གསུང་འཕྱིན་ནང་ལ་ཡོད་ན་མེད་ན་དེ། "འདྱི་
ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའ་ིནང་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་འཚོགས་ཞུས་ཏེ་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱལ་
སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་འགོས་བཅས་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་འབེལ་མོལ་སྐོར་བསམ་ཞྱིབ་གོས་བསྡུར་ཞྱིབ་ལྷུག་བས་ཡོད་"ཅེས་པ་དེ་རེད། དེ་འད་
ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པ་འགོ་བཙུགས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འབེལ་མོལ་ར་བ་ནས་བེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་
བས་རེས་ཤྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། འཐུས་ཤོར་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དོན་དག་དང་པོ་དེ་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་དེ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་འབེལ་མོལ་སྐོར་བསམ་ཞྱིབ་གོས་བསྡུར་ཞྱིབ་ལྷུག་བས་ཟེར་བ་དེ་ནང་ཁུལ་ནས་
བསམ་ཚུལ་མ་མཐུན་པ་དེ་ཚོ་གོས་བསྡུར་བས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་མཐུད་ཐུབ་མ་སོང་། ད་ལྟ་མཐུད་ཐུབ་པར་འདྱི་འད་བས་ན་
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འགྱིག་ས་རེད་ཟེར་བའྱི་བཟོ་འད་པོ། སྱིར་བཏང་སྔོན་མ་ང་ཚོ་རྒྱ་མྱི་དང་མཉམ་དུ་གོས་བསྡུར་བས་བསྡད་དུས། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་སྐབས་སུ་
གསུངས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཕར་བཤད་དགོས་པ་ཚང་མ་ཕར་བཤད། ཁོང་ཚོས་ཚུར་བཤད་དགོས་པ་ཚང་མ་བཤད་དེ་གོ་བརྡ་ཧ་ཅང་
ཡག་པོ་ཞྱིག་འཕོས་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག དེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོ་ཚོགས་མྱི་དེ་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་གོ་བརྡ་འཕོས་པའྱི་ཆེད་བྱུང་བ་རེད་དམ། ཡང་
ན་སྔོན་དང་མ་འད་བའྱི་ནུས་པ་དམྱིགས་བསལ་བ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཐོན་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང་ངམ་ཞེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་གཞན་པ་ཞྱིག་ན་ནྱིང་ནས་ཞུས་པ་རེད། མྱིང་འད་མྱིན་བཏགས་རྒྱུར་ཐུགས་མཉེས་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དབུ་མ་གླྱིང་
གྱི་ཁོམ་ར་དེ་སོ་བརྒྱབས་ཚར་འདུག ཐོག་མར་དབུ་མ་གླྱིང་གྱི་ཁོམ་ར་ལ་སྱིད་སོང་ཕེབས་ནས་དབུ་འབེད་མཛད་སོ་ལ་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་
བཅས་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་དང་གང་དག་དག་གནང་སྟེ། དངོས་གནས་དེ་རྱིང་འདྱི་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་བོད་པའྱི་གཞོན་སེས་དེ་ཚོ་ལ་སེམས་
ཤུགས་བསེད་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་བཏོན་རྒྱུ་དང་། ལས་ཀ་མེད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་ནུས་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་བཏོན་ཐུབ་པ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་
འད་ཞྱིག་གསུངས་འདུག་སྟེ། ད་ལྟ་སོ་བརྒྱབས་ཚར་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཅྱིག་ནས་མཐོང་སོང་། བརྒྱུད་
ལམ་ཁག་དེ་ལ་སྐབས་དེ་དུས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་སོ་བརྒྱབས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་སོགས་ཕ་གྱིར་ཁོ་ཚོ་
ཁོམ་རྭའྱི་ཚོང་འབེལ་བ་སའྱི་བདག་པོ་དང་། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་སོགས་གསུང་གྱི་འདུག  དེ་ཡྱིན་དུས་
དེའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་མ་ར་ཡོད་མཁན་གྱི་བདག་པོ་དེ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད་དམ། ང་རང་ཚོར་མྱི་མ་རག་ནས་བྱུང་བ་རེད་དམ། 
གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་བས་ཏེ་བྱུང་བ་རེད་དམ། མ་འོངས་པར་དེ་འདའྱི་སྡེ་ཚན་ཞྱིག་ལ་མྱིང་དེ་ལྟ་བུ་བཏགས་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་གམ། དབུ་མ་གླྱིང་སོ་བརྒྱབས་ཟེར་དུས་ཁད་མཚར་ཞྱིག་གོ་བཞྱིན་འདུག དེ་ཞུས་ན་དན་སོང་། 
 དེ་ནས་གཞན་པ་ཞྱིག་སྱིད་སོང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ས་དེ་ལ་སྐབས་སྐབས་སུ་སྱིད་སོང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཟེར་གྱི་འདུག སྐབས་སྐབས་
སུ་སྱིད་སོང་གྱི་ཚན་པ་ཟེར་གྱི་འདུག སྐབས་སྐབས་སུ་སྱིད་སོང་གྱི་ཡྱིག་ཚང་ཟེར་གྱི་འདུག དོན་དག་ངོ་མ་དེ་ཨྱིན་ཇྱི་ནས་ཚུར་བོད་ཡྱིག་ལ་
བསྒྱུར་བ་ཞྱིག་རེད་དམ། བོད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་མྱིང་རང་ཚུགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ། ལས་ཁུངས་ཡང་འཇུག་ཅན་བྱིས་ན་ཡན་ལག་དང་
མང་པོ་ཡོད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་སྔོན་མ་ང་ཚོས་འདྱིར་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མང་པོ་གཏན་འབེབས་བ་དུས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོད་པ་རེད། གལ་
སྱིད་བོད་སྐད་ནས་གོ་བརྡ་ར་བ་ནས་འཕོད་ཀྱི་མེད་ན། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ཟེར་བ་རེད་ཅེས་གསུང་ན་རེས་སུ་ཚིག་མཛོད་ནས་བཙལ་གྱི་
ཡྱིན། 
 གནད་འགག་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཚང་མས་མཁེན་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་
ལྟ་ཞུས་བཞག་གྱི་ཡྱིན། དེ་བཀའ་ཤག་རང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ཆོས་དགེ་བསྐོ་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་དྱིས་པ་ཡྱིན། བཀའ་ལན་ཡང་གནང་སོང་། གོ་བསྡུར་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་གསུང་འདུག དེ་
ཡྱིན་དུས་ཆོས་དགེའྱི་ས་མྱིག་མང་པོ་ཞྱིག་གསར་གཏོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ལས་བེད་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་
དུས་དེ་ཚོ་ལ་ཆོས་ལུགས་ཁག་ཕན་ཚུན་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་བས་ནས་བེད་ཀྱི་རེད་དམ། མྱི་དེ་གཞུང་འབེལ་གྱི་མྱི་སྣ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ལུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་དན་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
བགང་རྒྱུ་ཡོད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོབ་ཚན་ནང་ལ་བོན་པོ་དང་འབེལ་བའྱི་སོབ་ཚན་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། མ་
འོངས་པ་ལ་ཡོང་མྱིན་མྱི་ཤེས། སོབ་དེབ་རོམ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་དང་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་མྱི་སུ་ཡོད་མེད་དང་དེ་ཚོ་ལ་དགོས་པ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་
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མེད་དེ་ཚོ་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ཡང་དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སེབས་དུས་དགེ་རྒན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དེ་བོན་པོ་རེད། ཕར་ཞོག་
ཟེར་མཁན་དང་། དེ་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཕར་ཞོག་ཤོག་ཟེར་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག ང་ཚོས་ཁ་སང་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་འདྱིར་བཞག་དུས། ངས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་འཐུས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་ཚིག་སོར་དེ་ཚོ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་
རྒྱུ་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག་སྟེ། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་རྐྱང་རྐྱང་གསུངས་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་དགེ་རྒན་དེ་ཚོས་ཚིག་གང་བྱིས་ཡོད་པ་དེ་མར་ཕྲུ་གུ་
དེ་ཚོ་ལ་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་བརྒྱབས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག་སྟེ། གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོ་ལ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པ་ལ་ཆོས་དགེ་དེ་དཔེར་ན་ཨ་རྱི་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱིས་གོ་སྱིག་བས་ནས་ཆོས་དགེ་དེ་ལ་ཆོས་
གང་འད་བས་ནས་ཁྱིད་དགོས་པ་རེད། ཆོས་ལུགས་ག་རེ་ཁྱིད་ཀྱི་རེད། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོང་ས་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་
ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་ཡོད་དེ། ལན་གསལ་པོ་མེད་པ་ཞྱིག་གསུངས་འདུག དེ་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། འདྱི་ང་ཚོའྱི་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ཡང་ན་ནྱིང་ལོར་ནེའུ་ཡོག་ལ་ལོ་གསར་གྱི་དུས་སྟོན་གྱི་སྐབས་སུ་ཨ་རྱིའྱི་
བོད་ཀྱི་ཐེབས་ར་ཁང་གྱིས་གོ་སྱིག་བས་པའྱི་ power point མཉེན་ཆས་བརྒྱུད་ནས་བོན་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་ལ་འཁོག་བཤད་བས་ཏེ་བཤད་
བཞག་པའྱི་གནས་ཚུལ་འགའ་བྱུང་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་བེད་ཀང་ཞུགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་
དག་ལ་གཞུང་གྱིས་གཟྱིགས་རྟོག་ཡག་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། གནས་ཚུལ་དེ་ཁད་མཚར་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག ལོ་རྒྱུས་དང་མ་
འཚམས་པ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྱིས་ཁ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། འོན་ཀང་བཀའ་ཤག་གྱི་
གནས་ཚུལ་འདྱིའྱི་སང་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་ངས་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ནས་བཀའ་འདྱི་
ཞྱིག་ཞུས་པ་རེད། བཀའ་འདྱི་དེ་ལ་གཏམ་དཔེ་ཞྱིག་སར་བ་རེད། གཏམ་དཔེ་དེའྱི་གོ་བ་དེ་གང་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་ལ་ངན་སེམས་མ་གཏོགས་བཟང་སེམས་མྱི་འདུག་ཅེས་ར་བ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དེ་ནས་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་
པའྱི་དོན་གནས་གཉྱིས་ལ་ལན་རག་མ་སོང་། དབུས་ཀྱི་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ལ་ཐོབ་ཐང་འགའ་རེ་ཞྱིག་གཅྱིག་མཚུངས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་
བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད། འགའ་རེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད་གསུངས་དུས་འགའ་རེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཤུགས་ཀྱིས་སྟོན་གྱི་འདུག ང་རང་གྱིས་ཤེས་ཚོད་
ལྟར་ན་བུ་ཕྲུག་སོབ་འཇུག་བེད་སྟངས་དེ་ཡྱིན་ས་རེད། དབུས་ཀྱི་རང་ཁོངས་ལས་བེད་དེ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་བསྐོ་གཞག་
བས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སོབ་འཇུག་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་ན་སྱིག་གཞྱི་ག་རེའྱི་འོག་ནས་གནང་བ་རེད་
དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 དེ་ནས་གཞན་གཅྱིག་ནས་དཔལ་འབོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་ནྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་གསུངས་
ཀྱི་འདུག དེ་གཉྱིས་ག་རེ་གལ་ཆེ་བར་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེར་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང། བཀའ་འདྱི་
གཉྱིས་པ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་དངོས་གནས་དང་གནས་བརོད་དོན་གང་ཐད་ནས་ཡྱིད་
ཚིམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་དོན་དངོས་ལ་ང་ཚོས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
བཞུགས་སར་ཁུལ་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕེབས་ལམ་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ། ང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཐོག་མར་མཐའ་
ཁུག་ལ་སེས། བར་དུ་མཐའ་ཁུག་ལ་གནས། ད་ལྟའང་ཕོགས་མཐར་གནས་བསྡད་པ་དེ་འད་ཡྱིན། གཞྱིས་ཆགས་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ཀྱི་ལོ་མྱི་ཊར་ ༥།༦ ལ་གད་བརྒྱབས་པ་དང་དར་ཐག་འཐེན་པ། དཀར་ཐྱིག་བྱིས་པ་དང་
རྒྱལ་སོ་བཙུགས་པ། ང་བདེ་སྱིད་སར་གསོའ་ིགོང་སྡེ་གསུམ་པའྱི་སོ་རྟགས་ཨང་ ༢༢ ནང་ལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ཟེར་ནས་བསྡད་
ཀྱི་མེད། མཉམ་ལས་ལ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། གནས་བབ་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་༸སྐུ་མདུན་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་ལམ་ཁ་ལ་ལྟོས་
དང་། གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་དེ་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན་འདྱི་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ག་རེ་གནང་
ཡོད་དམ། མངའ་སྡེའྱི་གཞུང་ལ་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ག་རེ་ཞུས་གནང་ཡོད་དམ། མངའ་སྡེ་གཞུང་གྱིས་སྐབས་དང་དུས་ལ་བེད་མ་
ཐུབ་པ་དེ་འད་ཡོད་ན། ལམ་ཁ་རལ་བསྡད་པ་དེ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལྷན་པ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་ནས་བརྒྱབས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཀང་རྡ་རམ་ས་ལར་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་བཅུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་དང་འབེལ་ནས་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་དམ། ལམ་ཁ་དེར་གཅྱིག་གཟྱིགས་དང་། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལམ་ཁ་ནས་
རླངས་འཁོར་རྒྱུགས་ཡོང་དུས་གློ་བ་དང་མཆྱིན་པ་ཁ་ནས་བཏོན་གབས་བེད་ཀྱི་འདུག གཟྱིགས་སྐོར་གནང་རོགས། ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་༸སྐུ་
མདུན་འདྱིར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་རེད། གོང་དུ་ངས་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ལ་ཁ་སང་༸སྐུ་མདུན་ལམ་གང་ནས་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་རེད་
ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ༸སྐུ་མདུན་སང་ཉྱིན་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་གྱི་ཡོད་ན། དེ་རྱིང་ང་ཚོས་བེ་མ་རླངས་འཁོར་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་
བརྒྱབས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། གཅྱིག་བས་ནས་ཁོད་ཁ་བདེ་པོ་འདུག ཁེད་རང་ག་རེ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་གསུང་མདོག་ཁ་པོ་རེད། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལམ་འདྱིར་ལྷན་པ་ར་བ་ནས་བརྒྱབས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཞལ་འདེབས་སོགས་ཞུ་
དགོས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཞྱིག་བ་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་ཨང་གསར་ཡོད། ཐུགས་རེ་གཟྱིགས། དེ་རྱིང་ལམ་ཁ་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་མེད་བཀོད་ཁབ་བཏང་ནས་
གཟྱིགས་སྐོར་ལ་གཏོང་རོགས་གནང་། ལམ་ཁ་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་འདུག་གམ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུར་ཕེབས་བསྡད་ཡོད་པ་
རེད། བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གསོལ་འདེབས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་གཟུགས་ལ་འཁྲུག་རྐྱེན་དེ་འད་བྱུང་ན། ང་ཚོའྱི་བོས་
བཟོད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ཐུགས་རེ་གཟྱིགས། དེ་ཚོ་ལ་དགོངས་པ་ངེས་པར་དུ་བཞེས་རོགས་གནང་། དེ་ང་ཚོའྱི་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་བེད་
དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་གྱི་སང་ལ་དྱི་བ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་
འབེལ་བའྱི་དོན་ཚན་ཁག་གསུམ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་བསམས་སོང་། དང་པོ་དེ་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཕེབས་ལམ་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། ད་ལྟ་དྱི་བ་
ཕེབས་ཚར་བས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་གྱི་ང་རང་ཚོ་གནས་སའྱི་མངའ་སྡེ་གཞུང་གྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
དང་༸དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱི་སྲུང་སོབ་ཐད་འགོ་སོང་གྱི་སྐོར་གསར་ཤོག་སང་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཐོན་སོང་། འདྱིའྱི་སང་ལ་ང་ཚོ་
གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་ག་རེ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་བདེ་པོ་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དོན་དག་གསུམ་པ་དེ་ར་བའྱི་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་འཕྱིན་ཡྱིག་ཆ་པར་བསྐྲུན་བེད་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དོན་ཚན་བེ་བག་པ་གཉྱིས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་གསུང་བཤད་བཀའ་སོབ་དེ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་པས། ངས་
དོན་དག་གཉྱིས་ཆར་སྡེབ་གཅྱིག་ལ་ཞུས་བཞག་གྱི་ཡྱིན། གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གསུང་བཤད་དེ་བོད་ཡྱིག་
དང་ཨྱིན་ཡྱིག རྒྱ་ཡྱིག་བཅས་ཀྱི་སང་ལ་ཡོད་ས་རེད། རྒྱ་ཡྱིག་དེ་ང་ལ་རག་མ་སོང་། ཨྱིན་ཡྱིག་དེ་ངའྱི་ལག་པར་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་རག་པ་དེ་
ཚོ་ཕར་ཚུར་ལྟ་དུས་གཅྱིག་པ་འད་ཞྱིག་རེད་འདུག དེའྱི་ནང་གྱི་ཡྱི་གེ་ཚང་མ་མགོ་མཇུག་ལྡོག་སྟེ་ཀོག་མ་བདེ་བའྱི་འཁྲུགས་བསྡད་པ་རྐྱང་རྐྱང་
རེད། ཨྱིན་ཡྱིག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་དེ་འད་ཡྱིན་ན་ག་ཚོད་པར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་དག་ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་
མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དོན་དག་གཞན་པ་དེ་དྱིལ་བསགས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་འདུག བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གྱི་ཚགས་ཤོག་ཐོན་གསར་དེ་
རེད། ཁ་སང་བཀམས་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་མར་བལྟས་དུས་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། གསར་འགྱུར་འགོད་མཁན་གྱི་ཚགས་ཤོག་གང་འད་
ཞྱིག་བཏོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ངས་ཤེས་ཚོད་ལྟར་ན་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་དེ་དང་གལ་ཆེའྱི་མྱི་སྣའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་
ཚགས་ཤོག་གྱི་མདུན་ངོས་དེ་ལ་བཞག་ནས་བཏོན་སོལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཁ་སང་ཚགས་ཤོག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྱི་
ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གདན་ས་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་གླྱིང་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་སྐབས་གཞུང་གྱི་མཛད་གཙོ་
རྣམ་པ་ཚང་མ་ཕེབས་འདུག དེ་འདའྱི་མཛད་པ་ཞྱིག་བསངས་ཡོད་པ་རེད། ཚགས་ཤོག་འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོག་ལ་པར་དང་བཅས་ཏེ་བཀོད་བཞག་
འདུག མདུན་ཤོག་དེའྱི་སང་ལ་འཇར་མན་གྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་དང་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་པར་དེ་འད་བཞག་འདུག 
དེར་བརྟེན་འདྱིའྱི་གནས་བབ་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། འདྱི་མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད། གཅྱིག་བས་ན་མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། གཅྱིག་
བས་ན་འདྱིའྱི་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་དེ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ། དེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་དེ་ལ་བཀའ་ལན་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་བསམས་སོང་། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ཉེ་ཆར་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་
གྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དེ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ངས་གསུང་བཤད་མཇལ་རྒྱུ་དེ་ཨྱིན་སྐད་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་
རེད། དེ་འད་བས་དུས་དེའྱི་སྔོན་ལ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གསུང་སྟངས་ལྟར་ན། གཞྱི་གཞག་ས་ངའྱི་དེ་ཡག་པོ་ཆགས་
མེད་པ་འད། བོད་ཡྱིག་ནང་ལ་ཁ་གསལ་བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་དོན་དག  རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་རེད། རྡ་རམ་ས་ལར་
ང་ཚོའྱི་གཞུང་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་གྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སོང་བ་རེད། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་འགན་གཙོ་བོ་དེ་བཞེས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བས་དུས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ཉྱིན་
མོའ་ིབཀའ་སོབ་གསུང་འཕྱིན་དེ་བོད་གཞུང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གསུང་འཕྱིན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དགོས་དུས་ད་ལྟ་
གསུང་འཕྱིན་འདྱི་ལྟར་བས་ན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གསལ་པོ་ཐོན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་རེ་གསལ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་མེད་ང་ཚོས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་འད། ཡྱིན་ནའང་སྔོན་མ་ནས་ང་ཚོས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་
བས་དུས་དེའྱི་ནང་ལ་གནད་འགག་ཅན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཆད་བསྡད་པ། གཙོ་བོ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་མཛད་སོའ་ིཐོག་ལ་ཨྱིན་ཡྱིག་ནང་
ལ་དུས་དན་ཁོ་རང་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་ཞྱིབ་ཚགས་ཤྱིག་མེད་པ་འད་ཞྱིག་འདུག གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་སྐོར་མ་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 
དེ་དག་ནས་ར་སྤྲོད་གསལ་པོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དེ་ངས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། རྣམ་པ་ཚོ་རྣམ་རྟོག་ཀང་ལངས་ཀྱི་མ་རེད། སྱིག་འཛུགས་འད་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཆུ་བཞྱི་སང་དྲུག དེ་ངས་མདོ་སྟོད། མདོ་སྨད། དབུས་གཙང་གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཆུ་བཞྱི་སང་དྲུག་སྱིག་འཛུགས་
རང་དེ་ཐད་ཀར་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ཉྱིན་མོར་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚོ་ཐོག་མར་གྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་
དན་གྱི་བཀའ་སོབ་མང་པོ་ཞྱིག་ཉན་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་ལ་ཆུ་བཞྱི་སང་དྲུག་སྱིག་འཛུགས་དེ་ལ་དན་རྟེན་ལྟ་བུ་དེའྱི་ནང་ལ་གསལ་དགོས་
ངེས་རེད། དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་རེ་གསལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞུས་
ཚོད་ཐྱིགས་ཀྱི་མ་རེད་དེ། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་གསུང་འཕྱིན་ནང་ལ་འདྱི་གཅྱིག་གསུངས་གནང་འདུག དབར་རྩྭ་དགུན་འབུ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཐེབས་འདུག་
པས་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་མ་གསལ་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།ཤལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཚིག་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་ལས་གཙོ་བོ་དེ་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་དོན་བདེན་
མཐའ་གསལ་དགོས་བྱུང་ན་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་དབར་ལ་འབེལ་བ་ཞྱིག་མཐུད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་ནའང་རེད། 
བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་ནའང་རེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཚོགས་ཆུང་
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བཙུགས་ནས་ཚོགས་ཆུང་འཛོམས་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་བསྡད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལག་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཟློག་པ་མྱི་ཕོག་ཟེར་བ་བཞྱིན་ལ་
ཕར་བརྒྱབས་ནས་བརྡ་ལན་མེད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་བསམ་པ་ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོར་བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལྷག་
བསྡད་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་དེས་བཀའ་བསྡུར་བགོ་གླེང་གནང་བ་རེད། བཀའ་བསྡུར་བགོ་
གླེང་བས་པའྱི་སྙྱིང་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཚུར་བངས་ནས་ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ངོས་ནས་བོད་རྒྱ་ཨྱིན་གསུམ་གྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་གསར་འགོད་
གསལ་བསགས་ཤྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་ལ་དཔག་པའྱི་ལ་ཕར་བརྒྱབས་ནས་ཚུར་ལན་ཞྱིག་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རེད། དེ་བེད་དུས་རྱིང་པོ་བས་
ནས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཕར་ཚུར་འབེལ་མོལ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་མེད་ན་བསམ་པའྱི་ང་རང་སེར་གྱི་ངོས་ནས་རྨོངས་འཆར་ཞྱིག་ཞུ་
འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་མཁེན་པ་རྒྱས་པ་ཧ་ཅང་ཡྱིན་དུས་གསར་གཏོད་
གནང་བ་དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་རེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ལ་ཆོས་དགེ་ས་མྱིག་གསར་གཏོད་བས་ནས་ཆོས་དགེ་དེ་ཚོ་མ་འོངས་
པར་ལས་བེད་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ཕེབས་དགོས་པའྱི་ས་མྱིག་ཅྱིག་གནང་བ་རེད། དེ་བེད་དུས་བཀའ་ཤག་མཁེན་པ་རྒྱས་པོ་ཧ་ཅང་རེད། སྱི་
སྙོམས་ཉྱི་མ་བཞྱིན་དུ་གཟྱིགས་བསྡད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་མ་དགོངས་པ་དེ་ངས་མྱི་ཤེས། དེ་བེད་དུས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཕྱི་
རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕལ་ཆེར་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་བཅུ་ནས་བཅུ་གཅྱིག་ཙམ་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་དེ་གཅྱིག་
མཚུངས་བས་ཏེ་སྙོམས་པོ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ད་ལྟ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། དང་པོ་དེ་ལ་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་
ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་དེ་ཐེངས་ལྔ་ཚོགས་ཚར་བ་རེད། ཚོགས་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་བཀའ་ཤག་ནས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་
ཡོད། དེ་སྔ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་འབེལ་བ ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་
ཐུགས་ཕན་སོས་པོ་བྱུང་བ་དེ་སྔོན་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད་ལ། འཛམ་གླྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་
གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཁག་ལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་འཛམ་གླྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་གཞྱིར་
བཟུང་ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གལ་ཆེ་ཤོས་ལ་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་དེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་བསྐོས་དགོས་
པ་དེ་ཤཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་གོས་བསྡུར་ཡོང་རྒྱུ་དེ་ཡང་ལྷུག་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག དགོངས་ཚུལ་མ་འད་བ་ཡོང་གྱི་འདུག ཡོང་
དགོས་ཀྱི་ཡང་རེད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བས་པའྱི་སྐབས་ལ་ག་རེ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ཉེན་ཁ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད། 
སྔོན་མ་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིབ་འཇུག་དང་སྦྲགས་བསམ་ཚུལ་བརེ་ལེན་གནང་དགོས་དུས། དེ་ལ་ཏན་ཏན་གནད་དོན་འདྱིའྱི་སང་
ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་སྣ་ཁ་འཛོམས་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ལ། མུ་མཐུད་
ནས་བྱུང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ནང་ལ་སྔོན་མ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཐོག་
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ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གནང་སྟངས་འགྱིག་མ་འགྱིག་ག་རེ་འདུག དེ་དག་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ནའང་ནང་ཁུལ་ལ་
བཀའ་བསྡུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འགྱིག་པ་དང་འགྱིག་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡོང་དགོས་ཀྱི་རེད། དགོངས་ཚུལ་མཐུན་མ་མཐུན་དང་
ཐབས་བྱུས་ག་རེ་བེད་དགོས་མེད། དེ་དག་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མ་འོངས་པར་དང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་དགོས་པའྱི་སྐབས་སུ་ག་སྱིག་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཚོད་དཔོག་གྱི་མ་རེད་དེ། གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞྱིག་ག་སྱིག་སྔོན་ནས་བེད་ཐུབ་པར་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གྱི་ལས་དོན་ཚོགས་
ཆུང་དེ་གལ་ཆེན་ཡྱིན་སྟབས་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་ཀྱི་འདུག 
 དེ་བཞྱིན་དུ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་གསུང་འཕྱིན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དཔར་འགེམས་ཞུས་པའྱི་ནང་དཔར་ཡག་པོ་མ་གསལ་
བའྱི་སྐོར་གསུངས་པ་དེ་གངས་ཁ་ཤས་མ་གཏོགས་ཆ་ཚང་མ་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་དེའྱི་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཅེས་
བཀོད་ཡོད་དུས། ༸གོང་ས་མཆོག་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཡྱིན་པ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་གསུང་འཕྱིན་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་
མཇུག་གྱི་བར་ཆ་ཚང་ནང་བཀོད་ཡོད་སྟབས། དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཟེར་དུས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་ང་ཚོའྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་
ཁྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་པ་དེ་གསལ་པོ་བཀོད་མེད་ནའང་གོ་དགོས་ཀྱི་རེད། བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་དེ་ག་རང་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དུ་ཨྱིན་ཡྱིག་གྱི་ཚིག་གཅྱིག་ནོར་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཟྱིན་བྱིས་མང་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕར་བཏང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གློག་ཀད་བཙུག་སྟངས་རེད། དེའྱི་ཐོག་མཚམས་རེ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་ང་ཚོའྱི་ tibet.net  ད་རྒྱ་ལ་
གཟྱིགས་ན་ཨྱིན་ཇྱི་དེར་ཧ་ལམ་ནོར་འཁྲུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་དངོས་སུ་མཐོང་བ་ལྟར་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་
མཐའ་མ་དེ་ཕར་བླུགས་ཀྱི་ཡ ོད་པ་རེད། གློག་ཀད་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་བརེ་པ ོ་བརྒྱབས་ཡ ོང་དུས་དེ་འད་ཆགས་བསྡད་ཀ ྱི་འདུག 
 དབར་རྩྭ་དགུན་འབུའྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུར། གཞྱི་རའྱི་འདྱིར་རྡ་རམ་ས་ལར་འབོར་ནས་ང་རང་ལའང་ཉམས་མོང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། བོད་
ཡྱིག་ནས་གསུང་འཕྱིན་གནང་སྟངས་དང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་གསུང་འཕྱིན་གནང་སྟངས་ལ་ཕན་བུ་ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དབར་རྩྭ་
དགུན་འབུ་འབོད་དགོས་དོན་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལ་རྒྱ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཤ་ཞེན། བོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ལ་
དོ་སྣང་གནང་མཁན་ཡོད་མཁན། ནམ་རྒྱུན་ཨྱིན་ཇྱི་འབྱི་སྟངས་གཅྱིག་ལ་མངའ་རྱིས་ནས་རྔ་པའྱི་བར་དུ། ལྷ་ས་ནས་དར་རེ་མདོ་བར་དུ་ཞེས་
འབྱི་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་དབར་རྩྭ་དགུན་འབུ་བཀོད་དགོས་དོན་དེ་བོད་ནང་ལ་ཁ་ལོ་བ་ཡྱིན་ནའང་རྱི་ལ་ཕྱིན་ནས་དབར་རྩྭ་
དགུན་འབུ་འཐུ་མཁན་ཡྱིན་ནའང། རོམ་པ་པོ་དང་གཞས་རོམ་མཁན། དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ། རྒན་པ་དང་གཞོན་པ་སུ་ཡྱིན་ནའང་བོད་
རྱིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཤ་ཞེན་དང་ཞེན་ཁོག ཆབ་སྱིད་ལ་དོ་སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་ག་རེ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད་
ཟེར་ན། ཁ་ལོ་བ་དང་དབར་རྩྭ་དགུན་འབུ་འཐུ་མཁན་ཚོས་མཚན་ལའང་ཆབ་སྱིད་དང་ར་དོན་གྱི་སྐོར་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
གསུང་འཕྱིན་ནང་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་སྣང་བྱུང་ཡོད་ན། བོད་ཡྱིག་ནས་ཚིག་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་མྱི་དཀྱུས་མ་དང་དབེ་བ་བེད་
རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། མྱི་མང་ཡྱིན་ནའང་ར་དོན་ལ་དོ་སྣང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུང་འཕྱིན་དེ་ཨྱིན་ཇྱི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆ་ལ་
འགོ་བཞྱིན་ཡོད་དུས། གསུང་འཕྱིན་དེ་བརྒྱུད་ནས་བོད་ནང་ལ་འདྱི་འད་དམ་བསགས་བེད་བཞྱིན་དུ་ཆོལ་གསུམ་བོད་མྱི་ཡོངས་རོགས་ནས་
ཆབ་སྱིད་ལ་དོ་སྣང་འདུག་སྙམ་པའྱི་གོ་བ་ལེན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བཀོད་བཞག་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གསུང་འཕྱིན་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་
ནའང་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་གྱིས་གསུང་འཕྱིན་གནང་སྟངས་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་འཕྱིན་གནང་སྟངས་དེ་དག་ལ་བལྟས་པ་
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ཡྱིན་ན། བོད་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་དབར་རྩྭ་དགུན་འབུ་འཐུ་མཁན་ཚོ་ཡང་ད་ཐེངས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་འཕྱིན་ནང་ང་ཚོའྱི་སྐོར་བཀོད་འདུག 
རླངས་འཁོར་གཏོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྐོར་ཤཤེས་ཀྱི་འདུག དོ་སྣང་བས་འདུག་ཅེས་དེ་འད་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་རེད། ཚིག་དེ་གནད་
འགག་ཕན་བུ་ཡོད་ཙང་བཀོད་བཞག་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དུས་རྒྱུན་ཆབ་སྱིད་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཐོག་
དགོངས་ཚུལ་མ་འད་བ་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དུ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ནང་ལ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་ཉྱིན་མོའ་ི
སྐོར་ལ་ཁ་གསལ་པོ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་ཡག་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་སྐབས་ལོ་ལྟར་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་
འཕྱིན་གནང་དགོས་དུས། ལོ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཀྱི་སྔོན་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ཉྱིན་མོར་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་མེད། གསུམ་
བཅུའྱི་དུས་དན་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ དགོང་མོ་༸གོང་ས་མཆོག་ནོར་བུ་གླྱིང་ཁ་ནས་ཕེབས་དགོས་དོན། ང་ཚོའྱི་རེ་བ་ལ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་
དན་གྱི་གསུང་འཕྱིན་མཇལ་བའྱི་ཉྱིན་མོ་རང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་སང་ནས་སུས་ཀོག་ནའང་གང་ཁ་གསལ་གསལ་ཞྱིག་བཀོད་བཞག་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན། དེ་རྱིང་ཡང་བསར་ཁ་གསལ་པོ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན། གསུང་འཕྱིན་ག་སྱིག་བས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཟྱིན་བྱིས་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་
རེད། དང་པོ་དེའྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་ཤོག་ངོས་ ༡༠ དང་ ༡༥།༢༠ དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཉུང་དུ་བཏང་སྟེ་གསུང་འཕྱིན་དེ་རྱིང་
དགས་པ་ཡྱིན་ན་ཀོག་མཁན་ཉུང་དགས། བཀའ་བོན་རྣམ་པས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གསུང་འཕྱིན་དེ་རྱིང་དགས་ནས་ངས་
ཀོག་རྒྱུ་ཁག་པོ་བྱུང་སོང་ཟེར་མཁན་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཤོག་ངོས་ ༥ ལས་མ་མང་བ་ཤོག་ངོས་ ༤ ནང་ལ་བཀོད་ཡོང་དུས། ཆབ་
མདོ་དང་གཞྱིས་ཀ་རེ་དེ་ལྷ་ས་ནང་བཞྱིན་བས་ཏེ་གོང་ཁེར་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་ཡར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དེར་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་དང་བོད་མྱི་རེ་རེར་ལག་
འཁེར་སྤྲོད་ཡོང་དུས། དམ་བསགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཐོས་ཐུབ་ན་བསམ་པ་རེད། གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ནས་བས་ཏེ་
ད་ལྟ་བར་དུ་དམ་བསགས་དངོས་སུ་ཡོད་པ་དེ་དག་མཐོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རེད། 
 དེ་བཞྱིན་དུ་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་རྒྱུ་རེད། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གྱི་རོད་གཞྱི་དེ་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ཞེས་གསུངས་འདུག བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ནས་ཞེས་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ཆེ་སའྱི་རྣམ་པ་དེ་ཡོང་ན་བསམ་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཕུལ་བ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་
གྱི་ངོས་ནས་བརོད་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་ཚབ་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟེར་ནས་
བཀོད་པ་ཡྱིན་ན་བཙན་བོལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཡོངས་རོགས་ཞེས་ཁ་གསལ་པོ་མ་བཀོད་ན། བོད་མྱི་ཡོངས་རོགས་ལ་ཁབ་མྱི་འདུག་བསམ་
གྱི་རེད།  བཙན་བོལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཡོངས་རོགས་ཞེས་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀར་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཡོངས་རོགས་ཞེས་
ཡང་ཐ་སྙད་དེ་རྱིང་པོ་ཆགས་འགོ་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་དུས་རྟག་ཏུ་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དེ་སྱིད་སོང་གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་བཀའ་ཤག་
ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་བཀའ་ཤག་རང་ནས་ཟེར་དུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཁབ་པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལན་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ་པ་ནང་བཞྱིན་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་དེ་སྐལ་
བ་བཟང་པོ་ཡྱིན་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཡོངས་དང་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་བས་ཏེ་༸གོང་ས་མཆོག་
དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུར་ཕེབས་པའྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་ལ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་དང་། ད་ལན་ ༦།༢༡ ཉྱིན་མོར་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་རྒྱུ་དེ་ཧ་
ཅང་སྐལ་བ་བཟང་པོ་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། 
 དབུ་མ་གླྱིང་སོ་བརྒྱབས་དགོས་དོན་དེ་ཡང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་གྱི་རེད། གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་
མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། གཞྱི་རའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ནངས་ཞོགས་པ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ང་ཚོའྱི་གཞོན་སེས་
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ལས་མ ེད ་མང་པ ོ་ཞ ྱིག ་ཟ ེར ་ག ྱི་ཡ ོད་པ ་ར ེད། ཨ ྱིན་ཇ ྱིའ ྱི་ར ོགས ་ཚ ོགས ་ཚ ོས ་ཚུར་ཟ ེར ་ག ྱི་འདུག  བ ོད ་པའ ྱི་ས ྱི་ཚ ོགས ་ནང་ལ ་ 
Unemployment ཡྱིན་ནམ་ Under employed ཡྱིན་ནམ། དེ་གཉྱིས་ཡག་པོ་ཞྱིག་རྟོག་ཞྱིབ་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག གཞོན་སེས་ལས་
མེད་ཟེར་བ་དེ་ལས་ཀ་མེད་པ་རེད་མྱི་འདུག ལས་ཀ་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག ལས་ཀ་མ་བེད་མཁན་ཡང་མང་པོ་འདུག་ཅེས་ཚུར་གསུང་གྱི་འདུག 
ད་ལན་དབུ་མ་གླྱིང་སོ་བརྒྱབས་དགོས་དོན་གཅྱིག་སྱིན་བདག་ནང་ཁུལ་བསམ་ཚུལ་མཐུན་དང་མ་མཐུན་གྱི་སྐོར་རེད། ཡྱིན་ནའང་གཙོ་བོ་
ཞྱིག་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན།ཤདབུ་མ་གླྱིང་འགོ་བཙུགས་དུས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་འདྱི་ད་ལན་བཙུགས་ཐུབ་པ་དེ་ང་ཚོས་ཚོང་རང་ཡྱིན། ང་
ཚོར་ཁེ་བཟང་ཡོང་རྒྱུ་དེ་ལས་བེད་ཅྱིག་ལོ་གསུམ་ལྷག་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་ལྔར་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བེད་དེའྱི་སང་ནས་ང་ཚོར་ཁེ་བཟང་
རག་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། ལོ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་འཕྲུལ་ཆས་དང་མང་པོ་ཞྱིག་ག་སྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་ར་
མང་པོ་ཞྱིག་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་གཉྱིས་པར་སོང་བརྡར་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་གསུམ་པ་ནས་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་ལས་
བེད་ཆགས་ཡོང་དུས། ལོ་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པ་ནས་ང་ཚོར་ཁེ་བཟང་རག་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དེ་སྐབས་ང་
ཚོས་ཁས་ལེན་ག་རེ་བེད་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་གཞོན་སེས་ཚོ་ལས་མེད་ཡྱིན་དུས། ལོ་བཞྱི་ལྔར་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་རེད་ཅེས་པ་སེམས་གཏྱིང་
ལ་ཐེ་ཚོམ་ཡོད་དེ། ཡྱིན་ཡང་དེ་དུས་ང་ཚོས་ཁས་ལེན་ཞུས་ཏེ་གཞོན་སེས་ལ་གསལ་བསགས་གཏོང་རྒྱུ་དང། ཁོ་རང་ཚོ་ཚུར་བསྡུས་ནས་
ལས་ཀ་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་འབད་བརོན་བས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོ་མང་པོ་བསྡད་ཀྱི་མྱི་
འདུག ལམ་སེང་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་མང་དགས་ཏེ། མ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་གོང་ལས་མྱི་འདུག གོང་ཆེན་པོ་རག་སོང་ཞེས་གསུངས་
སོང་། ང་ཚོས་དེ་དུས་སྐབས་ལ་རྟེན་འབེལ་རང་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་རང་རེད། བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་
ཁབ་པར་བས་ན་བསམ་པ་དེ་རེད། ང་ཚོས་དེ་བྱུང་ན་བསམ་པའྱི་རེ་བ་རེད། ཡྱིན་ཡང་དེ་མ་བྱུང་བ་རེད། འོན་ཀང་རྡ་རམ་ས་ལར་མ་བྱུང་བ་
ཙམ་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་ལ་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མ་འགོ་བའྱི་ཉེན་ཁ་དེ་ཆེན་པོ་དང་ཕར་ཕོགས་ལ་
མ་ར་བླུགས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་ཐེ་ཚོམ་ཤཤུགས་ཆེ་རུ་འགོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཆོས་དགེ་བསྐོ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཕག་བྱིས་ཕེབས་པ་རེད། དོན་གཅོད་ཁག་ནང་ལ་ཆོས་དགེ་བསྐོ་རྒྱུ་ང་ཚོས་
འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་རྐྱེན་ག་རེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་གསལ་བསགས་ཤྱིག་ཀང་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་
དུས་རྱིམ་བཞྱིན་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་སེར་བདག་བཏང་
པའྱི་སྐབས་ལ་ལས་བེད་དབུས་རང་ཁོངས་ལ་ཚུད་པ་དེ་རྱིམ་བཞྱིན་ང་ཚོས་དབུས་ལས་བེད་ནང་ལ་བཅུག་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཁས་ལེན་བཞག་པ་
རེད་མ་གཏོགས། དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ཡོངས་རོགས་ལ་ཁས་ལེན་བས་བཞག་པ་དེ་འད་རེད་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་རེད་དམ་
དངུལ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། སྱིག་གཞྱི་ཡྱིན་ན་སྱིག་གཞྱི་དང་ཐད་ཀར་མཐུན་གྱི་མེད་ནའང་ང་རང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་མཐུན་རྐྱེན་གང་སར་
ཐུབ་པ་དེ་སར་ནས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དཔལ་འབོར་རེད་ཟེར་དུས་གོ་ནོར་མ་ཐེབས་པ་གནང་རོགས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དཔལ་
འབོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ལ་དངུལ་ཐབས་ཤེས་གསར་པ་བེད་དགོས་དུས། ཐབས་ཤེས་གསར་པ་
བ་རྒྱུར་དུས་ཚོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐབས་ཤེས་གསར་པ་བ་ས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞྱི་རའྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བེད་ཚོ་ལ་གསོལ་
ཕོགས་གནང་རྒྱུ་རེད། མཐུན་རྐྱེན་གནང་རྒྱུ་རེད། ལས་གཞྱི་ཁག་ལ་འགོ་སོང་གནང་རྒྱུ་བཅས་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་བཞྱིན། དེ་
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དག་གྱི་ཆེད་དུ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་འདང་ངེས་ཤྱིག་ཕུལ་དང་འབུལ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ར་བ་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཐབས་ཤེས་གསར་པ་བེད་དགོས་དུས་དེར་དུས་ཚོད་དགོས་ངེས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ། ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུ་ནས་ད་ལྟ་དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ཡོད་བཞག་པ་དེ་དག་ལ་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་གནང་བ་ཡྱིན་ན་འབུམ་
བརྒྱ་ལྷག་ལོ་ལྟར་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ལྟར་ད་ལྟའྱི་ཆར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ཀྱི་ཕོགས་ཡྱིན་ན། ལྷན་
ཁང་སོ་སོས་སར་དགོས་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ལ་འབུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་དགོས་ཀྱི་འདུག ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་
དམ་ཟེར་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པ་བས། དེ་ཡྱིན་དུས་དབུས་ནས་གནང་ཟེར་དུས་དེ་ལ་ཐབས་ཤེས་གསར་པ་བེད་དགོས་དུས་དུས་
ཚོད་ཀང་འགོར་ངེས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟ་འདྱི་ལྟར་ལྷག་བཞག་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་བཞྱིན་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་སྐོར་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཅྱིག་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད་ལ། དེའྱི་ཐོག་ནས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་
ལ་ཐོན་པ་དེ་གསར་པ་གང་ཡང་མ་རེད། ལོ་ལྟར་མངའ་སྡེ་གཞུང་ནས་འགོ་སོང་དེ་འད་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་འདུག མངའ་སྡེ་གཞུང་ནས་དབུས་ལ་
གུན་གསབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དུས་རྟག་ཏུ་མངའ་སྡེ་གཞུང་ནས་དབུས་ལ་ཞུ་དུས། ཁོ་རང་ཚོའྱི་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རེད། 
སྔོན་རྱིས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དེ་གསར་ཤོག་ནང་ཐོན་པའྱི་སྐབས་ལ་གསར་ཤོག་ཁག་ཏུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། འབུར་དུ་ཐོན་པ་དང་ད་ལན་
ཐེངས་དང་པོ་ཡྱིན་པ་དང་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའྱི་ཐུགས་འཚབ་གནང་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ཐོན་བསྡད་པ་དེ་ལ་ང་
ཚོས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་རེད། མངའ་སྡེ་ནས་རེད། དབུས་ནས་རེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་ཀང་གལ་
ཆེ་ཤོས་སུ་བརྱི་བཞྱིན་འདུག མྱི་ཆ་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན། ངས་
ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད་མ་གཏོགས་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ངས་ཐེངས་གཅྱིག་བཀའ་སྱིའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་
རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཞུས་མོང་ཡོད། ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དབུས་པའྱི་ཚང་མས་གལ་ཆེ་ཤོས་བརྱིས་ནས་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་
ཡོད། མཐུན་རྐྱེན་གནང་གྱི་འདུག་པ་མ་ཟད་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་དེ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ལམ་ཁའྱི་རོད་གཞྱི་དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལོ་གཅྱིག་ལ་ཐེངས་གཉྱིས་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་དུས་སྙྱིང་དང་མཆྱིན་པ་ཚང་མ་
བཏོན་གབས་བེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོར་ཡང་ཉམས་མོང་དེ་ག་རང་ཡོང་གྱི་འདུག ཉམས་མོང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་སེམས་
འཚབ་ཀང་དེ་ག་རང་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡེ་གཞུང་ལ་རེད། འདྱིར་རྡ་རམ་ས་ལར་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་རྒྱ་
གར་ལས་བེད་བཅས་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཕུལ་དང་འབུལ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེངས་མང་པོ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཚུར་ཧ་
ལམ་ངག་ནས་སོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་གསུང་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་
ལ་ངོས་ལེན་རང་བས་ཏེ་དེ་འད་དཔེ་སྱིད་མདོག་མེད། ང་ཚོ་འཚེར་གྱི་འདུག་ཅེས་རྒྱ་གར་དཔོན་རྱིགས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཚུར་གསུངས་བཞག་
པ་ཡོད། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལམ་ཁ་དང་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ལམ་ཁ་ཅུང་ཙམ་འད་ཡྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རྡ་རམ་ས་ལར་ཆར་དུས་ཆེན་པོ་ཡོད་
པར་བརྟེན། ལོ་གཉྱིས་རེའྱི་མཚམས་སུ་ལམ་ཁ་དེ་དག་ཆུད་ཟོས་སུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ལྷན་པ་ལོ་ལྟར་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་
ལྷན་པ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ནས་ར་བ་ནས་ཕན་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོས་ལམ་ཁ་སྤུས་དག་ཤོས་དེ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་ཏེ་ད་ལན་མངའ་སྡེ་
གཞུང་ནས་ལམ་ཁ་ཡོངས་རོགས་ ACC ལམ་ཁ་ Cement རང་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོར་ཕལ་ཆེར་ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག 
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གངས་སྱིད་ནས་འདྱི་བར་དུ་ལམ་ཁར་འབར་འབུར་མང་པོ་ཡོད་པར་བརྟེན་ཅུང་ཙམ་བརྡབ་གསྱིག་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྡ་ཤོད་
ནས་བོད་ཁྱིམ་བར་དུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་ལམ་ཁ་འཇམ་ཐག་ཆོད། རྡོ་ཐལ་མཐུག་ཐག་གཅོད་བཏྱིང་བཞག་ཡོད་པའྱི་ལམ་ཁ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། 
མེག་ལོག་ནས་ Foseyth Ganj ལ་མ་སེབས་བར་དུ་ལམ་ཁ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་གཤམ་འོག་ལམ་ཁ་དེ་ཡྱིན་ནའང་
བཟོས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མེག་ལོར་ལམ་ཁ་དེ་ང་ཚོས་མངའ་སྡེ་གཞུང་ལ་ཞུས་ཏེ་གཙོ་བོ་ནང་སྱིད་ནས་འགན་ཁུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
མེག་ལོར་ལམ་ཁ་དེ་ལ་རྡོ་ཐལ་གཏྱིང་པའྱི་ཐོག Tile ཟེར་བ་དེ་གཏྱིང་ནས་བཟོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། མེག་ལོ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་བར་གྱི་
ལམ་ཁ་དེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་རང་བཀའ་འཁོལ་གནང་སྟེ་རྡོ་ཐལ་ 6 inches དེ་བཏྱིང་ཚར་བ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའྱི་ 
Additional Chief Secretary སྐུ་ཞབས་ Pharka ཞུ་བ་ཁོ་རང་ཁུ་ནུ་ནས་རེད། ཁོང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྔོན་རྱིས་བཏོན་ཏེ་མེག་
ལོར་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་རྡོ་ཐལ་ 6 inches བཏྱིང་ཚར་བ་རེད་དེ། དེའྱི་སང་ལ་ Tileཤབཏྱིང་རྒྱུའྱི་དངུལ་གནང་སྟེ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་
ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་རེ་བ་ལ་མེག་ལོར་ནས་རྡ་ཤོད་བར་དུ་རྡོ་ཐལ་རང་བཏྱིང་རྒྱུའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་མངའ་སྡེ་གཞུང་ནས་སྔོན་རྱིས་ཐོན་
ཚར་བ་རེད། ཡྱིན་ཡང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་ལ་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགག་བསྡད་པ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཕག་ལས་གནང་
རྒྱུ་དེ་ལ་ང་ཚོས་ཞུ་གཏུགས་ཕུལ་ཏེ་འཕལ་དུ་སང་ཉྱིན་རང་ལམ་ཁ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་འད་ཡོད་ན་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ང་ཚོ་བཅར་བ་དང་ཁོང་ཚོས་ལམ་
ཁའྱི་རོད་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཚུར་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་རེད། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དལ་
པོ་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་རེད། ཁོང་ཚོས་ཚུར་ཟེར་གྱི་འདུག སྱིམ་ལར་མེད་པའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་རྡ་རམ་ས་ལར་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་གནང་
དགོས་དོན་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་རང་ལ་བརྟེན་ནས་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག མ་གཞྱི་ནས་རྡ་རམ་ས་ལ་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པའྱི་ས་ཆ་སྙན་
གགས་ཅན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཡར་རྒྱས་གཞན་གཏོང་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་
ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཐུགས་འཚབ་གནང་བ་དངོས་གནས་རང་ཡག་པོ་རེད། ང་ཚོར་ཡང་སེམས་འཚབ་ཡོང་གྱི་
འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ལས་འཕོས་པའྱི་དྱི་བ་འགའ་ཤས་ལ་ལན་མ་ཐེབས་པ་བྱུང་
ཡོད་ན། རེས་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཕག་བརྐྱང་གྱི་འདུག་པས་དེ་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྡ་རམ་ས་ལར་ཆར་པ་ག་ཚོད་བརྒྱབས་དང་མ་བརྒྱབས། ལམ་ཁ་ག་རེ་བས་དང་མ་བས་དེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་མཆོག་ལས་ང་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་བ་མེད་ན་ཆུང་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ལོ་ ༡༣ རྱིང་རྡ་སར་བསྡད་པ་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། དེ་
བཞྱིན་དུ་རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་གཞུང་ནས་ཞལ་བཞེས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་གཡས་གཡོན་ལམ་ཁ་ཡག་པོ་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་
བཀའ་མོལ་གྱི་འགོས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོས་ཚང་མ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐུ་མདུན་སང་
ཉྱིན་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་ན། དེ་རྱིང་ང་ཚོས་འཕལ་སེལ་གྱི་ལྷན་པའམ་རྡོ་དང་བེ་མ་དེ་འད་བརྒྱབས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་
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གསུང་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་གཞུང་གྱིས་ག་རེ་བཟོ་བ་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་ཞྱིག ཁེད་རང་
ཐེངས་གཉྱིས་ཅྱིག་སེབས་དུས་གློ་བ་མཆྱིན་པ་བཏོན་གབས་བེད་པ་རེད། ང་ཚོ་རང་འཇགས་ཡྱིན་ཞེས།ཤང་གློ་བ་མཆྱིན་པ་བཏོན་པའྱི་དཀའ་
ངལ་དེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐུ་ངོ་རྣམ་པ་ཚོ་སྐུ་ན་གཞོན་པ་རེད། ང་དྲུག་ཅུ་རེ་གངས་རེད། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུར་ཕེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ག་རེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟེར་ན། ལམ་ཁ་དེ་ལ་འཕལ་སེལ་གྱི་བཟོ་བཅོས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་
ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་སྱིད་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན། རྡ་རམ་ས་ལར་ཚོགས་པ་བཅུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་འཕལ་སེལ་གྱི་
སྐུ་མདུན་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སང་ཉྱིན་གནང་གྱི་ཡོད་ན། དེ་རྱིང་དེ་འད་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། གནང་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་དེ་བཀའ་འདྱི་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་ཞྱིག་ལ་ལན་རག་མ་སོང་། ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་ངའྱི་དྱི་བ་མང་ཆེ་བར་ལན་མ་རག་མཁན་དེ་འད་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་ངས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་སེམས་ཚོར་ཞྱིག་གྱི་སང་ནས་ཞུས་པ་དེ་ག་རང་གྱི་འགྱིག་གྱི་ཡོད་བསམས་ནས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དེ་རྱིང་དེ་གནད་
འགག་ཅྱིག་མེད་འགོ་བསམས་ནས་ངས་ཡང་བསར་ཡར་ལངས་པ་ཡྱིན། གཅྱིག་བས་ན་དེ་གནད་འགག་མ་གཟྱིགས་ནས་ཟྱིན་ཐོའ་ིནང་འཁོད་
མ་གནང་བ་ཡྱིན་གྱི་རེད། ཡྱིན་ཡང་ངས་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སྱི་ཚོགས་ནང་འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་གྱི་
གནད་དོན་དང་འབེལ་ནས་བཀའ་བོན་ཞྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིག་འབེལ་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱི་གེ་ཚང་མ་ལ་
ནང་གནས་ཞེས་བཀོད་ཡོང་གྱི་འདུག ནང་གནས་ཟེར་བ་དེ་གཞན་དག་གྱིས་ཤེས་མ་བཅུག་པའྱི་གནད་དོན་རེད་དམ། དེ་གཞན་དག་གྱིས་ཤེས་
ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། ནང་གནས་ཟེར་བ་དེ་བཀོད་དུས། ང་ཚོས་སྱིར་བཏང་གསང་བ་ཉར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་ང་རང་
གྱི་གོ་བ་ལེན་སྟངས་དེ་འད་ལེན་གྱི་ཡོད། མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་གནང། གལ་སྱིད་དེ་གསང་བར་ཉར་དགོས་པའྱི་གནད་
དོན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དེ་གསང་བ་ཉར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་པར་ཐུག་པ་རེད་དམ། སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་གླེང་སོང་ཞྱིག་བྱུང་གྱི་ཡོད་ན། དེ་
ལ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་པ་བཟོ་དགོས་པ་དེ་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། གལ་སྱིད་དེ་འད་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་དེ་ལ་ནང་གནས་ག་རེ་བས་ནས་འབྱི་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཅེས་དེ་ང་རང་གྱི་གནད་འགག་ཤཤྱིག་མཐོང་བའྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན། གནད་འགག་
མེད་པ་ཡྱིན་ན་གནད་འགག་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་གནས་ཞེས་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་བལྟ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། ཞྱིབ་འཇུག་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་
དང་དེ་བཞྱིན་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་དེའྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡར་བསྡུ་རུབ་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་
དུས་ཞྱིབ་འཇུག་མ་ཚར་བར་དུ་དང་ཕྱི་ལ་གསལ་བསགས་མ་བས་བར་དུ་ནང་གནས་ཉར་དགོས་པ་དེ་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཞྱིབ་འཇུག་བེད་བསྡད་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཕོགས་བསྱིགས་བས་བཞག་པ་དེ་དག་ཕྱི་ལ་ཁབ་པ་ཡྱིན་ན་ཞྱིབ་འཇུག་
ལ་ཐེ་གཏོགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་མཚམས་མཚམས་ནང་གནས་ཟེར་དུས་དུས་ཚོད་ཀྱི་ནང་གནས་ཀང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
མཚམས་རེ་ཡྱིག་ཆ་རང་ནང་ལ་ཉར་དགོས་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ནང་གནས་ལ་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ཉེ་ཆར་
ཨ་རྱིའྱི་རོད་གཞྱི་ཡྱིན་ནའང་ Hillary Clinton གློག་འཕྱིན་སེར་ཐོག་ནས་བཏང་བཞག་པ་དེ་དག་ནང་གནས་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་
མོལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་དང་འགོ་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་བས་ན་སེར་གྱི་གློག་འཕྱིན་ཕར་
ཚུར་བཏང་བཞག་པ་དེ་ཚོ་ནང་གནས་གང་ཡང་ཡོང་མྱི་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཁྱིམས་དང་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་
རྱིམ་ལ་དཔག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཕྱིའྱི་བེད་སོད་ལོག་པར་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་དུས། ནང་གནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དེར་བརྟེན་མཚམས་རེ་ཐད་ཀར་གཟྱིགས་དུས་ཡྱིག་ཆ་དེ་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་ལས་མྱི་འདུག དེ་མར་ཤོར་བ་ཡྱིན་ན་ཁད་པར་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
དགོངས་སྱིད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ཡང་ནང་གནས་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཡོད་དུས། དེ་དག་ཚང་མ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། དེར་བརྟེན་བཀའ་
ཤག་ནས་ནང་གནས་བཀོད་དགོས་དོན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་བཞྱིན་དུ་ལམ་ཁའྱི་ཐོག་ནས་འཕལ་སེལ་ཞེས་གསུང་ཡོང་དུས་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། གཏན་འཇགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་
འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འཕལ་སེལ་གྱི་ཡྱིན་ནའང་གཞྱི་རའྱི་འདྱིར་ཚོགས་པ་བཅུ་གཅྱིག་སོགས་གསུངས་སོང་། དེ་ལ་
ཁོ་རང་ཚོ་ཡོད་བསྡད་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་དུ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ག་པར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་གོ་སྱིག་གནང་མཁན་གྱི་ཚོགས་
ཆུང་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་ཚོས་ལམ་ཁ་སང་ལ་ས་རྡོ་བེ་མ་བླུགས་རྒྱུ་བཅས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྨན་རྱིས་
ཁང་དང་གངས་སྱིད་བར་གྱི་ལམ་ཁ་དེར་དམྱིགས་བསལ་ག་རེ་བས་ནས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཕ་གྱིར་ཨར་པོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཨར་པོ་བརྒྱབས་དུས་ཆུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཁོ་རང་ཚོས་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བེ་མས་བཀང་བཞག་ཡོད་ནའང་ཁང་པ་རྒྱག་
དུས་ཆུ་མར་བཞུར་ཡོང་དུས་བེ་མ་དང་ས་བླུགས་བཞག་ཡོད་ནའང་མ་ཁེངས་པ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས་
གཞན་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ཧུར་ཐག་གནང་གྱི་འདུག་ལ། དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ཕེབས་བསུ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་འགན་ཁུར་བཞེས་ནས་དང་
དུ་བངས་ཏེ་ཧུར་ཐག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་དག་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ་མཁེན་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གྱི་སྐོར་ནས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་རག་མ་སོང་། དོན་
དག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ད་བར་དུ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ག་པར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་གསུང་བཤད་གནང་དུས། ཡར་རྒྱས་མ་ཕྱིན་
ནའང་འཐུས་མ་ཤོར་བ་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་གསུང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་མཐུད་མ་ཐུབ་པ་དེ་འཐུས་
མ་ཤོར་བ་ཙམ་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་དམ། འཐུས་ཤོར་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དེ་དེའྱི་སྔོན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་
ལས་མཇུག་སོང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ད་ལན་བཀའ་ཤག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བས་རེས་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་
མེད། ད་ལན་བས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ན་སྔོན་མ་མ་བས་པ་གོ་སྱིད་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་འབས་བུ་ཐོན་མ་ཐུབ་པ་དེ་འཐུས་ཤོར་
ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་གསུངས་ཡོང་དུས། ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉྱིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་མཉམ་དུ་མཇལ་འཕད་མཐའ་མ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡ ལ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ནས་འགན་ཁུར་བ་དེ་ཕྱི་ལོ་  
༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ནང་ལ་འགན་ཁུར་བ་རེད། འཐུས་ཤོར་རེད་ཟེར་དུས། སྔོན་མ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་མེད་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་འཐུས་ཤོར་བར་ངོས་
འཛིན་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡ ནང་ལ་མཇལ་འཕད་མཐའ་མ་བྱུང་སྟེ་དེའྱི་རེས་ལ་མཐུད་མ་ཐུབ་པ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་
པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་འཐུས་ཤོར་ཟེར་དུས་སྔོན་མ་ཡོད་བཞག་པ་དེ་མེད་པ་ཆགས་པ་དེ་འད་རང་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་མེད་
དེ། ཡྱིན་ཡང་གོ་བ་དེ་མ་ནོར་བ་གནང་རོགས་གནང་། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་སྔོན་མའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་ལས་མཇུག་སོང་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་
ལན་བཀའ་གསལ་པོའ་ིངང་བཀའ་འདྱི་གནང་ཡོང་དུས། ཚེས་གངས་དེ་མ་ཞུས་ཐབས་མེད་བྱུང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ནང་སྱིད་སྐབས་སུ་ཞུ་དགོས་བསམས་སོང་སྟེ། གནས་ཚུལ་དེ་འདྱིར་གླེང་པ་ཡྱིན་དུས། རང་ཉྱིད་
ཀྱི་བཞུགས་སར་གྱི་ཕེབས་ལམ་སྐོར་ལ་དོ་སྣང་བས་ཏེ་དཀའ་ལས་རྒྱག་མོང་ཡོད། གང་ལྟར་དོ་སྣང་མང་པོ་བེད་ཀྱི་ཡོད། གོང་དུ་འདྱིར་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་དཔོན་པོས་ཁབ་བསགས་གནང་བ་དང་ང་རང་ཚོའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཀྱིས་
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གསུངས་ཏེ་བོད་པའྱི་བརྒྱུད་ལམ་གསར་ཤོག་ཁག་ནང་ལ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ནང་ལམ་ཁ་ཚར་གྱི་རེད་ཅེས་གསར་ཤོག་ནང་ཐོན་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟ་ཚར་ཡོད་པ་མ་རེད། གཅྱིག་བས་ན་ས་གནས་ཀྱི་དཔོན་པོས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྐྱེན་པས་ལམ་ཁ་འདྱི་སྔོན་ལ་མ་བཟོས་པར་ལམ་ཁ་
གཞན་པ་སྔོན་ལ་བཟོས་པ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། ག་རེ་བས་ནས་བྷག་སུ་སྔོན་ལ་བཟོས་པ་རེད། ག་རེ་བས་ནས་ TCV ཡྱི་ལམ་ཁ་སྔོན་ལ་བཟོས་
པ་རེད། ག་རེ་བས་ནས་སྐུ་མདུན་ཕེབས་སའྱི་ལམ་ཁ་དེ་སྔོན་ལ་བཟོས་ཡོད་པ་མ་རེད། དྱི་བ་དྱིས་རྒྱུ་འདུག དོན་དག་ཡང་སྙྱིང་ལམ་ཁའྱི་སང་
ལ་དོ་སྣང་བ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་མ་གླེང་སྔོན་ནས་ནང་སྱིད་ལ་ཞབས་བསྐུལ་
ཞུས་ཡོད། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཡང་བསར་ངས་གོ་རྒྱུར་ཁ་སང་བར་དུ་
ལས་དོན་ཞྱིག་འགོ་བཙུགས་རྒྱུ་བས་སོང་། འདྱི་བར་ལྷན་པ་ཆུང་ཆུང་དེ་འད་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གཡས་གཡོན་དང་
སྨན་རྱིས་ཁང་གཡས་གཡོན་གྱི་ལམ་ཁ་བཟོས་པ་དེར་ངས་དོགས་པ་ཟ་སོང་། དེ་དུས་རྫུན་མ་དེ་ག་རེ་བས་ནས་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། བཟོ་
ན་ཞྱིབ་ཚགས་ཤྱིག་བཟོས་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་མ་རེད། བཟོ་རྒྱུ་རེད་ཟེར། དེང་སང་གོ་རྒྱུར་ཕལ་ཆེར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕྱི་ཟླ་ 
༣།༤།༥ season རེད་ཟེར་ནས་ལམ་ཁ་དེ་ཕར་འགངས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག ནང་སྱིད་ཀྱི་ངོས་ནས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་སྟེ་མགོགས་པོ་
བཟོ་རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་། ཆབ་སྱིད་པ་གཅྱིག་གྱིས་འཐེན་ཏེ་བྷག་སུ་སྔོན་ལ་བཟོས། གཅྱིག་གྱིས་འཐེན་ནས་ TCV སྔོན་ལ་
བཟོས་པ་དང་གཅྱིག་གྱིས་མ་གྱིར་ Lower TCV ལམ་ཁ་བཟོས། གང་ལྟར་གཙོ་བོ་རག་རྒྱུ་དེ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཚན་ནས་རག་
པ་རེད་དེ། འགོ་ས་དེ་གཞན་པར་འགོ་བཞག་དུས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་གར་རང་གྱི་ས་ཆ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་
རེད། གལ་ཆེ་ཤོས་གང་མགོགས་མགོགས་རྡ་ཤོད་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་བར་གྱི་ཕེབས་ལམ་མགོགས་པོར་མ་བཟོས་ནས་ལམ་ཁ་དེ་ཕེད་ཀ་
ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ༸སྐུ་མདུན་ཕེབས་སའྱི་ཕེབས་ལམ་དེ་ཕེད་ཀ་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཁད་མཚར་རེད་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་
ལ་དེ་འད་བཤད་ན་བདེ་པོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་སྟེ། སོ་སོས་ས་གནས་གོང་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡང་མང་པོ་ཞུས་མོང་། ངོ་ཤེས་པ་དེ་འད་ཁ་ཤས་ཡོད། 
མདོ་དོན་ཡང་སྙྱིང་ཐུགས་རེ་གཟྱིགས། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཁག་མ་བཀྱི་བར་ཕེབས་ལམ་དེ་གང་མགོགས་མགོགས་ཤྱིག་བཟོ་རོགས་
གནང་། ཡང་དུས་མཚམས་ཤྱིག་ནས་དགུན་ཁ་སེབས་པ་དང་གངས་བབས་ནས་ཡང་ season རེད་ཟེར་ནས། གང་ལྟར་གླ་འཁོར་བ་དེ་ཚོས་
ཀང་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་ཀྱི་འདུག འདྱིར་ལམ་ཁ་བཟོས་ན་ཟླ་བ་གཉྱིས་འགོར་གྱི་ཡོད་པས་ང་ཚོའྱི་ཚོང་ལ་སོན་རྒྱག་གྱི་རེད་ཅེས། དེ་འད་ཡན་
ཆད་ནས་ངས་ཐོས་པ་ཆ་ཚང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། རོང་དཔོན་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་མགོགས་མགོགས་དགོས་པ་དེ་གལ་
ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེ་རྱིང་འདྱིར་བཀའ་ལན་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག གང་མགོགས་ཡོང་རྒྱུར་ཞབས་བསྐུལ་གནང་རོགས་གནང། གཞན་
དབང་སྟབས་བསྟུན་ཡྱིན་དུས་ཏན་ཏན་སྐུ་ངལ་ཡོད་པས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་ཚོས་གཞྱི་རའྱི་མངའ་སྡེའྱི་བོན་ཆེན་རང་ལ་བཅར་
ནས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་ཞྱིག་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་བཏོན་བཞག་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཁོང་ཚོས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཆ་ཚང་
མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ཧ་ཅང་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འགོར་པོ་དེ་འད་འདུག 
གཅྱིག་ནས་ཨར་ལས་བེད་མཁན་ Contractor ཁོ་རང་ཚོར་ཆ་ཤས་ཆ་ཤས་བས་ཏེ་རྒྱབ་རྒྱུ་རག་ཡོང་གྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དེར་སྙྱིང་བསྡུས་
ཞུ་རྒྱུར། འབད་བརོན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུས་བསྡད་པ་ཡྱིན། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་དེ་ག་རང་རེད། གླ་འཁོར་གཏོང་མཁན་ཚོས་ཕྱི་ཟླ་ ༤།༥ ནང་
ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་ཕེབས་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ང་ལ་ཚོང་ཡོད་པ་དེ་སོ་མ་རྒྱག་རོགས། དེ་ནས་མགོན་ཁང་དང་ཟ་ཁང་ཁག་སོ་མ་རྒྱག་རོགས། 
ང་ཚོའྱི་རེ་བ་ལ་ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ནས་གསུམ་པའྱི་བར་དུ་དགུན་ཁའྱི་དུས་ཚོད་དེར་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བསམས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་
རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་འདུག་པས། དེ་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་གོ་ནོར་ཐེབས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པར་བརྟེན། བསར་དུ་
ཞུ་རྒྱུ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་དབུས་དང་མངའ་སྡེ་གཞུང་རེད། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་
ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཧ་ཅང་གནང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་ནང་ནས་དམྱིགས་བསལ་ད་
ལན་རྡོ་ཐལ་གྱི་ལམ་ཁ་དེ་བཟོ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ལོ་ ༢༠།༣༠ བར་ལ་ལམ་ཁ་དེ་ཞྱིག་འགོ་བའྱི་དཀའ་ངལ་དང་ཉེན་ཁ་མེད་པ་དེར་དགོངས་པ་
རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་ནས་འགོ་སོང་ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་ཐེངས་བཞྱི་ལོག་ལྔ་ལོག་དེ་འད་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཁོང་ཚོས་དེ་འད་གསུང་གྱི་
འདུག ཁོ་རང་ཚོ་ཡང་སྔོན་རྱིས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་སྔོན་རྱིས་ནས་དངུལ་འབོར་ཆེན་པོ་བཏོན་ཏེ་རྡ་རམ་ས་ལར་གནང་བ་དེ་བཀའ་དྱིན་
ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དེ་ངོས་འཛིན་ནས་གནང་སྟངས་གནང་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
རེད། ནང་སྱིད་དྲུང་ཆེ་དང་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚོས་འགན་ཁུར་ཧ་ཅང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་པར་བརྟེན་ནང་སྱིད་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་
སྐབས་ལ་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕ་བ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་རྱིས་འགོའ་ིཐོག་ལ་དོགས་འདྱི་དང་གསལ་བཤད་ཕེབས་པ་ཚང་མ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གཉྱིས་ཀྱི་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་རྒྱུན་གོན་
གྱི་བསྡོམས་དེ་ཧྱིན་སོར་ ༤༠,༩༤༥,༣༢༧ དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ་མེད་ན་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཡྱིན། 
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
རྱིས་འགོའ་ིབསྡོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་ཞུ། 
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སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་དེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༣༥༨,༩༤༠ འདུག དེའྱི་རྱིས་འགོ་
གཉྱིས་པ་དེ་ལ་གཅོག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད། བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༢༥༠༠༠ རེད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཆ་ཚང་
གཅོག་ཆ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་སྔོན་མ་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་ཤག་གྱི་
རྒྱབ་གཉེར་དེ་ཧྱིན་སོར་ ༣༥༨,༩༤༠ དགོངས་པ་བཞེས་ནས་བཅག་པ་རེད། ལྷག་འཕོས་ཤཤྱིག་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་བཅག་པ་ཡྱིན་ན་
ཆ་ཚང་བཅག་འགོ་བཞྱིན་འདུག ད་ལྟ་འདྱི་ལ་བལྟ་དུས་ཆ་ཚང་བཅག་ནས་ལྷག་རྒྱུ་མེད་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་
བཀའ་འཁོལ་དེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༢༥,༠༠༠ རེད། དེ་ཡང་བཅག་པ་ཡྱིན་ན་དངུལ་གཅྱིག་ཀང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ཆགས་ཀྱི་འདུག་པས་གང་འད་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། ཐོག་མར་ཧྱིན་སོར་ ༣༠༠,༠༠༠ དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གཅོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་ག་རང་གནས་དགོས་པ་དགོངས་པ་
བཞེས་ནས་གཅོག་གྱི་ཡོད་ན་གནས་སྟངས་གཞན་ཞྱིག་རེད། དེ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་དེར་རེའུ་མྱིག་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཁྲུག་བསྡད་ཡོད་ས་རེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་
རེད། དོན་དག་གཉྱིས་པ་དེ་རྒྱུན་དུ་གཞུང་འབེལ་ད་རྒྱ་དང་གསར་ཤོག་སོགས་སུ་ཐོན་བཞྱིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དེང་སྐབས་འོས་བསྡུ་དང་དུས་
ཚོད་ཉེ་བའྱི་འོས་འཚམས་མ་མཐོང་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་རྣམ་པ་ཚོས་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་ལ་
གཟྱིགས་ཡོང་དུས། དེ་དག་ནང་བཞྱིན་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་དེ་མ་འོངས་པའྱི་སྱིད་སོང་ལ་ཡང་བསར་ལངས་སོང་ན། མདོང་ཐུག 
འད་ཆགས་འགོ་རྒྱུའྱི་ཚོར་སྣང་གྱི་ཐོག་ནས་བཅག་བཞག་པ་རེད་དམ། གང་འད་ཞྱིག་རེད་ཅེས་འདྱི་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་བསྡོམས་འབོར་སྔོན་ལ་ཁུར་བ་དེ་ཁ་སང་ཐོག་མར་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ལ། གོང་དུ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོར་བགོ་གླེང་གནང་བའྱི་དགོངས་འཆར་ཕེབས་པའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུས་
པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་གཅོག་ཆ་ཞུས་སྐབས་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་གྱི་བསྡོམས་འབོར་གྱི་དངུལ་འབོར་དེ་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་
ནས་བསྡོམས་འབོར་དེ་འཁེར་ཡོད། རེས་སུ་རྱིས་འགོ་རང་ལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དེ་འཁེར་དགོས་བསྡད་འདུག དེ་ང་
ཚོས་ནོར་འདུག བཟོད་གསོལ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་བསམ་བྱུང་། 
 དེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རང་གྱི་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་རང་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་
བསམ་བོའ་ིནང་ལ་དེ་འད་གང་ཡང་མེད། དེ་ཕལ་ཆེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་དན་པ་སེན་དགས་ནས་ང་ཚོར་རྣམ་རྟོག་དེ་འད་བྱུང་མེད་
དམ་དགོངས་པ་རེད་མ་གཏོགས་དེ་འད་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་གཉྱིས་པ་དེ་ག་རང་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ལས་དོན་གྲུབ་པའྱི་སྙན་
དེབ་པར་བསྐྲུན་ཆེད་ཟེར་བ་དེར། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་རེད། དེ་དག་གྱིས་ད་བར་ལས་དོན་ཇྱི་གྲུབ་ཀྱི་སྙན་
ཐོ་དང་དེ་དག་ཚང་མ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འཁྱུག་ཙམ་མར་བཞུགས་གནང་རོགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་གནང་རོགས།ཤདཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་འགྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་སེལ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་ཞུ་དགོས་བྱུང་སོང་། གཅོག་ཆ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གང་འཚམ་ནས་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་སོང་། དེར་བརྟེན་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ཞུས་དགོས་དོན་དེ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་འགོད་བཤགས་ཆེན་པོའ་ིངོས་ནས་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་བརོད་བ་དེ་
ཅུང་ཙམ་འཁྲུག་བསྡད་འདུག བརོད་བ་དེ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གསུང་རོགས་གནང། )འདྱི་ཞུས་ཏེ་བགོ་གླེང་འགོ་རྒྱུ་འདུག་དང་མྱི་འདུག་གཟྱིགས་དགོས་པ་རེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
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ནས། དང་པོ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་ན་ངས་ངོས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་བལྟ་ཆོག་གྱི་འདུག) འདྱིར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རེས་སུ་བགོ་གླེང་འགོ་དང་མ་འགོའ་ིཁད་པར་ཞྱིག་འདུག དེར་བརྟེན་ངས་དུས་ཚོད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ངོས་ལེན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་ལ་བསར་བཅོས་བཏང་ནས་སང་སྔ་
དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡྱིན། 
 


