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དཀར་ཆག 
 
 

ཨང་། ནང་དོན། ཤོག་གངས། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པ། ལས་ཉིན་ལྔ་པ། 

༡ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༣ པ་དང་དིས་ལན། དེའི་འཕོས་དོན་དི་བ་དང་ལན་འདེབས་གསལ་
བཤད། ༡-༥ 

༢ རིས་ལོ་ ༢༠༡༦ ་་་ ༡༧ ལོའ ་ིལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སོན་རིས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་། གཏན་
འབེབས།  (ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་དང་། དེའི་ཁྱབ་ཁོངས།) ༥-༤༤ 

༣ རིས་ལོ་ ༢༠༡༦ ་་་ ༡༧ ལོའ ་ིལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སོན་རིས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་།  གཏན་
འབེབས།  (སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་དང་། དེའི་ཁྱབ་ཁོངས།) ༤༤-༤༦ 

༤ རིས་ལོ་ ༢༠༡༦ ་་་ ༡༧ ལོའ ་ིལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སོན་རིས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་།  གཏན་
འབེབས།  (དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་། དེའི་ཁྱབ་ཁོངས།) ༤༦-༧༣ 

༥ རིས་ལོ་ ༢༠༡༦ ་་་ ༡༧ ལོའ ་ིལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སོན་རིས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་།  གཏན་
འབེབས།   (ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་། དེའི་ཁྱབ་ཁོངས།) ༧༣-༡༡༥ 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པ། ལས་ཉིན་དྲུག་པ། 

༦ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༡ པོ་དང་དིས་ལན། དེའི་འཕོས་དོན་དི་བ་དང་ལན་འདེབས་གསལ་
བཤད། ༡༡༥-༡༣༥ 

༧ རིས་ལོ་ ༢༠༡༦ ་་་ ༡༧ ལོའ ་ིལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སོན་རིས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་།  གཏན་
འབེབས།  (ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས།) ༡༣༥-༡༤༣ 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པོ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ལས་ཉྱིན་ལྔ་པ་དྤེ་ཆགས་ཡོད། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན། དྱི་བ་ཨང་ ༣ པ། དྱི་བ་གནང་
མཁན་སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༣ པ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུར།  
 

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

དྱི་ཤོག 
དྱི་བ་ཨང་  ༣ 

གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ནས་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ བར། 
དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང།  ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྤེའུ་བདུན་པའྱི་དོན་ཚན་ 
༢༢ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་གཤམ་གསལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
 
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རོགས་མྱི་མང་གྱིས་འོས་འདྤེམས་གནང་བའྱི་སྤེ་ཁྱིད་པར་
བསྩལ་ཏྤེ་ལོ་ངོ་ལྔ་ལས་འགོ་ཡྱི་མྤེད་པ་དང་། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་མཚན་གནས་ཀང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་
ནས་མུ་མཐུད་གནང་ཡོད་ཀང་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་ཐོག་ཐད་ཀར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་ན།  སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཁག་གཅྱིག་གྱི་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག 
༡ སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་འཛིན་སོང་གྱི་ངོ་ཚབ་ཐོག་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་སྔར་ལྟར་མུ་མཐུད་གནས་ཡོད་དམ་མྤེད། 
༢ བར་ལམ་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གཅྱིག་གྱི་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་དང་། དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཡུན་མ་རོགས་གོང་རྩ་

དགོངས་བ་མཁན། དྤེ་བཞྱིན་ལོ་དུས་མ་གཙང་གོང་གནས་སོས་གནང་བ་སོགས་དྤེ་སྔ་དང་མྱི་འད་བ་ཆགས་རྤེན་ཇྱི་འད་ཡྱིན་
ནམ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

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

དྱི་བ་ཨང་ ༣ པའྱི་ལན། 
༡༽ སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པའྱི་མཚན་གནས་དང་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་ད་ལྟ་སྔར་མུས་བཞྱིན་གནས་ཡོད། 
༢༽ བར་ལམ་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་སྔར་དང་མྱི་འད་བ་ཇྱི་ཆགས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་ལ།  

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གཅྱིག་ནས་རང་མོས་ཀྱི་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་དགོངས་འཁོལ་སོང་ཞྱིང། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་
ལས་ཡུན་མ་རོགས་གོང་དུའང་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་གནས་སོ་དང་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་ཆོག་པ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འགོ་
ལུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པས། གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་སྔར་དང་མྱི་འད་བ་གང་ཡང་ཆགས་མྤེད་པ་བཅས། སྱིད་སོང་བོ་བཟང་
སྤེངྤེས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ལ།། 

 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་པོ་སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དྱི་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་བྱིས་འདུག་ཅྤེ་ན་མྱི་མང་གྱིས་འོས་
འདྤེམས་བས་པའྱི་སྤེ་ཁྱིད་པ་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་འཁོད་འདུག དྤེ་ཁྱིམས་སྱིག་ག་རྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་བ་རྤེད་དམ། གང་ལགས་ཞྤེ་ན་
སྔོན་མ་ཁྱིམས་སྱིག་ག་རྤེའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ལྟ་བུ་བྱིས་པ་གོ་ཐོས་མྱི་འདུག  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་ཀང་དྤེ་འད་གནང་
འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ངོས་ནས་དྤེ་ཁྱིམས་སྱིག་ག་རྤེ་ཁོངས་ནས་ཡྱིན་པ་དང་། འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་
དམ་མྤེད། རྒྱུན་སོལ་དང་མྱི་མཐུན་པ་ཆགས་མྱི་འདུག་གམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྩ་བའྱི་གོ་དོན་གྱི་ཆ་ནས་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག འཕོས་དོན་དྱི་བ་སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མྱི་མང་གྱིས་འདྤེམས་ཐོན་བས་པའྱི་འགོ་ཁྱིད་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་
གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་བསྩལ་གནང་མཛད་ཡོད་ཅྤེས་ང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡོངས་རོགས་ནང་གསལ་ཡོད་པའྱི་ཐ་སྙད་ཅྱིག་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཐ་སྙད་དྤེ་བྤེད་སོད་བས་པ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཡོངས་རོགས་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་ཅྤེས་བཤད་ཀྱི་འདུག དྤེའང་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་
འགན་ཁུར་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དན་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་ཡྱིག་ནས་ཁྱིམས་དང་
སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་མྱི་མང་གྱིས་འོས་འདྤེམས་བས་པའྱི་འགོ་འཁྱིད་ཅྤེས་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། སྤེ་ཁྱིད་ཅྤེས་པ་དྤེ་བྱིས་
ཡོད་པ་མཐོང་མ་སོང་། ཡྱིག་ཆ་ཡོངས་རོགས་ཞྤེས་པའྱི་ཚིག་དྤེ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་མ་རྤེད། དྤེ་ཡང་གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་ཐུག་གྱི་
འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེར་རྩོད་པ་རྒྱག་དགོས་པ་མྱི་འདུག འགོ་ཁྱིད་བཟོས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་འགོ་ཁྱིད་གསུང་རོགས་
གནང་། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོས་དོན་དྱི་བའྱི་བཀའ་ལན་དང་པོའ་ིནང་ལ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོའྱི་མཚན་གནས་དང་ལས་
དོན་གནང་ཕོགས་ལ་སྔར་མུས་ལྟར་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ཁག་ནང་ལ་སྔར་རྒྱུན་གཞྱིར་
བཟུང་སྱི་ཞུ་བ་ཡྱིན་པ་དང་། ཐད་བསྐོས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་གཉྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་ལ་
ཁྱད་པར་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་དྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དྤེར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གཅྱིག་རང་མོས་ཀྱིས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། རང་མོས་ཀྱིས་
དགོངས་པ་ཞུས་པ་དྤེ་ལས་དོན་དང་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་སོགས་གནད་དོན་གང་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རྤེད་དམ། 
ཐུགས་ཡྱིད་མ་ཚིམས་པས་དགོངས་པ་ཞུས་རྤེད་དམ། ཡང་ན་མ་ལོགས་པས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རྤེད་དམ།  
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 དྤེ་ནས་གནས་སོས་གནས་སར་དྤེ་ནམ་རྒྱུན་གཞྱིར་བཟུང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་པ་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་ལོ་
བཞྱི་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་གཞྱི་བཟུང་གསུངས་དུས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྤེ་ལོ་གསུམ་མ་ཚང་བའྱི་སྔོན་ལ་གནས་
སོས་གནང་གྱི་ཡོད་ན། འཛིན་སོང་གྱིས་ཐུགས་བོ་མ་ཁྤེངས་པས་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ཕག་ལས་དྤེར་འཐུས་ཤོར་བཏང་
ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱིར་དྱི་བ་ཆོག་མྱིན་དོན་ཚན་དང་པོའ་ིནང་ལ། དྱི་བ་དྤེ་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དང་གྤེང་སོང་བ་རྒྱུ་མྱིན་པའྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་
ཞྱིག་དགོས་པ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྱི་བ་དང་དྱིས་ལན་གནང་མཁན་གཉྱིས་ཀ་གསལ་པོ་མྤེད་པ། ང་ཚོ་ཚང་མ་མགོ་འཐོམ་
དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། ལན་རྒྱག་མཁན་གྱིས་ཀང་གཅྱིག་དགོངས་པ་ཞུས་རྤེད་ཅྤེས་ཚང་མ་མགོ་འཐོམ་བཅུག་པ་དྤེ་གང་འད་
བས་ནས་སྱིག་གཞྱི་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དྤེ་ཕྤེབས་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
ཞུས་ཀྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེར་ཐུགས་སང་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་
གནང་མཁན་དང་བཀའ་ལན་གནང་མཁན་ཚོས་གང་ཙམ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ནའང་བཟོ་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
ཁ་སང་གྱི་ཉམས་མོང་གཞྱིར་བཞག་ནས་དྱི་བ་བཀོད་པ་དྤེ་རང་ལ་ལན་རྒྱག་ཆོག་པ་གྱིས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་དོན་
གཅོད་སུ་འད་ཞྱིག་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། སྱིད་ཞུ་བ་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཐད་ཀར་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་སྔོན་
ལྟར་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། གནས་སོ་དང་གནས་སར་ཡྱིན་ནའང་བསྐོ་གཞག་བྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ། ལོ་བཞྱི་དང་
གསུམ་སྔོན་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གནས་སོ་གཏང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་སྔོན་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་ལོ་གསུམ་མ་ཚང་སྔོན་ལ་གནས་སོ་
བཏང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་རྤེས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལོ་གཉྱིས་དང་གསུམ་མ་ཚང་གོང་ནས་གནས་སོ་བཏང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་
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སྔོན་བྱུང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལན་ཡང་བས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་སྐབས་དང་དུས་ལ་དགོས་མཁོར་དཔག་པས་གནས་སོ་
གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་རོགས་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་དཔལ་འབོར་གྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་
འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་འབོར་གྱི་ལས་དོན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་མཚམས་དྤེ་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགྤེ་རྩ་དྤེ་རྤེད། ཁ་སང་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་ཕག་བརངས་སོང་། སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་ལྗགས་ལན་རག་སོང་བས་དུས་ཚོད་ཞུས་མྱི་དགོས་པ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་སྔོན་རྩྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གཅྱིག་དྤེ་ན་ནྱིང་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། ནྱིའུ་ཡོག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་མུ་མཐུད་བཞག་མྱི་བཞག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐད་ལ་ངས་གསལ་པོ་དན་པ་ཡྱིན་ན་
སྔོན་མ་ཟླ་བ་དྲུག་ཚོད་ལྟ་བས། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ཡང་བསར་ཟླ་བ་དྲུག་ཚོད་ལྟ་བས་ནས་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་མྤེད་ཅྱིག་
བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་བཀའ་དྤེ་འད་ཞྱིག་གནང་སོང་བསམ་སོང་། ད་ཆ་ནྱིའུ་ཡོག་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་ཅྱིག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། སྐབས་དྤེར་བཀའ་གནང་སྟངས་དྤེར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ནྱིའུ་ཡོག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱིས་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་ཟྤེར་བ་དྤེར། ལས་བྤེད་ཅྱིག་བདུན་ཕག་རྤེར་ཞག་པོ་གསུམ་བཞྱི་གཏང་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ལས་ཀ་གཙོ་བོ་དྤེ་ཡྱིག་ཆ་ངོས་སོར་སོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཙམ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། མྱི་མང་ཚོ་དང་ནྱིའུ་ཡོག་
དང་ནྱིའུ་འཇར་སྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་དང་། ངའྱི་ངོས་ནས་ཀང་ནྱིའུ་ཡོག་ལ་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཡན་ལག་
ཅྱིག་དགོས་ཞྤེས་ཞུས་པ་དྤེ་དགོས་པ་གནད་འགག་ཅན་ཞྱིག་མཐོང་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་དྤེའྱི་
ལས་འགན་ལྟྤེ་བ་དྤེ་ཡྱིག་ཆ་ངོས་སོར་སོད་པ་ཙམ་གྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་ཅྱིག་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ངོས་
སོར་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཆགས་པའྱི་སྐབས་ས་གནས་སྱིམཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཆྤེད་དུ་
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ནྤེའུ་ཡོག་ལ་མྱི་ཞྱིག་དགོས་གལ་དམྱིགས་བསལ་མ་མཐོང་། བར་ལམ་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
འགན་འཁུར་ལྤེན་མཁན་གྱི་ལས་བྤེད་དྤེའང་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་རྡ་ས་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིམྱི་ས་སོགས་ཡར་མར་
བསྐོར་བསོད་ལ་ཕྤེབས་དགོས་པ་དང་། ལས་དོན་གཞན་ཐོག་ལ་བྤེལ་ཟྱིང་སྐབས་མྱི་མང་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོང་དུས་ལས་བྤེད་
མྤེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་ངས་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟྤེར་ན། ནྱིའུ་ཡོག་ཏུ་དོན་གཅོད་
ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་འཛུགས་རྒྱུར་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་ནྱིའུ་ཡོག་ལ་མྱི་འབོར་
མང་པོ་ཞྱིག་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཧ་ཅང་འཁྲུག་ཆ་དོད་པོ་ཡྱིན་དུས་དོན་གཅོད་ཡན་ལག་ལས་
ཁུངས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།  སྱིར་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་ཡོད་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
བར་འབྤེལ་བ་དྤེ་ཟབ་ཏུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐད་འཛིན་སོང་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་ཤག་ཡྱིན། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་བཤད་རྒྱུ་
ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དག་ལ་བརྟྤེན་ནས་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་དྤེ་ནས་ངོས་སོར་ཡྱིག་ཆ་སོད་རྒྱུ་ཙམ་གྱི་ཆྤེད་དུ་མྱིན་པའྱི་
དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ངོས་སོར་སོད་རྒྱུ་ཙམ་མྱིན་པའྱི་ལས་ཀའྱི་རྱིགས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་
འདོད་བྱུང་སོང་།  
 གཉྱིས་པ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབ་རྩ་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་
ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན་སྔོན་རྩྱིས་དྤེར་ཡུལ་སོར་འབུམ་གཅྱིག་དང་སྟོང་དགུ་དང་དགུ་བརྒྱ་སུམ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་ཡོད་པ་རྤེད། 
ང་རང་སྤེར་ངོས་ནས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལས་དོན་གང་བས་གོ་ཐོས་བྱུང་མ་མོང་། དྤེའྱི་གནས་བབ་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་
མྤེད་དང་དྤེས་ཕག་ལས་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད། ལས་བྤེད་ཕོགས་ཐོབ་དང་ཁྤེ་ཕན་གཞན་ཞྤེས་པ་དྤེ་ནང་སྟོང་ཕག་དགུ་བཅུ་
གོ་བདུན་དང་ལྔ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་བྤེད་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཤྤེས་འདོད་བྱུང་སོང་། གཞན་ཞྱིག་ལ་
ད་ལོའ་ིསྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ་མྱི་འདུག་སྟྤེ་ན་ནྱིང་དྤེའྱི་ནང་ལ་བང་ཨ་རྱིའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་བཞྱི་ནང་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་གོ་རྟོགས་
སྤེལ་རྒྱུ་ཞྤེས་སྐབས་དྤེར་ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་སྟོང་ཕག་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ས་གནས་གང་དང་ལས་དོན་ག་རྤེ་སྤེལ་
ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཤྤེས་འདོད་ཅྱིག་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དྱི་བ་འདྱི་རྒྱུ་དྤེ་དག་སྔོན་ཚུད་ནས་ག་སྱིག་བྤེད་རོགས། ལྷན་ཁང་སོ་སོ་དང་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་རྱིམ་ཏག་ཏག་འགོ་བའྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་དྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་
ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལྷན་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ། ཟུར་བཀོལ་གསུམ་ཀ་
གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བསྤེབས་པ་དྤེ་ཨ་རྱིའྱི་དོན་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགྤེ་རྩའྱི་སང་ལ་བསྤེབས་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་ཐུགས་སང་གནང་རོགས་གནང་མ་གཏོགས། ལས་ཀ་ཚང་མ་བསར་ལྡབ་བྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་སྔོན་རྩྱིས་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་རྤེད། བས་
ཙང་ལན་མ་གནང་ཡང་འགྱིག་པ་ཞྱིག་འདུག་པས་ཞུ་མ་དགོས་པ་བས། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའྱི་སྐོར་ལ་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ནས་གོ་མོང་མྤེད་དང་མཐོང་མོང་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཨྤེ་ཡྱིན་ནམ། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོ་
འགམ་རང་ལ་ Signboard སར་ཡོད་པ་རྤེད། གོ་མོང་མྤེད་དང་མཐོང་མོང་མྤེད་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་བཤད་པ་
ཡྱིན་ན་ལན་ཡོད་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་བཞྱིན་འདུག་ལ། གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡང་རྤེད་
བསམ་བཞྱིན་འདུག དྤེ་སྔོན་རྩྱིས་ཁའྱི་ནང་ལའང་ཡོང་སྡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། རྩྱིས་ཁའྱི་ནང་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། འགན་ཁུར་
ནས་བཀའ་མོལ་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གོ་བུར་དུ་གོ་མོང་མྤེད་དང་མཐོང་མོང་མྤེད་ཅྤེས་བཤད་ཡོང་དུས། མྱི་མང་ནང་
གོ་ནོར་ཐྤེབས་ཏྤེ་བཀའ་ཤག་ནས་རྩྱིས་ཁ་ཁུངས་སྤེལ་འད་པོ་ཞྱིག་དང་། ཡང་འོད་སྡྤེར་ནས་དྱི་བ་མ་གཏོགས་ལན་མྤེད་པ་དྤེ་
འད་འཐོན་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་འདུག སོང་ཙང་དགོངས་པ་ཡག་པོ་བཞྤེས་རོགས་གནང་། དྤེ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། རྩྱིས་ཁ་འགོ་སྟངས་དང་ལས་བྤེད་ཁག་དྤེ་དག་དྤེ་སྔོན་ནས་བཙུགས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་སྔོན་བཀའ་ཤག་ནས་
བཙུགས་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས་ད་ལན་བཀའ་ཤག་ནས་བཙུགས་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། གནད་འགག་ཅྱིག་གཟྱིགས་ནས་བཙུགས་
པ་ཞྱིག་རྤེད། རྩྱིས་ཁའྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ལྟར་ན་ཨ་རྱིའྱི་ལུགས་དང་མཐུན་པ། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལུགས་དང་
མཐུན་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ད་ལྟ་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་དུས། 
སོ་སོ་ནས་དོགས་འདྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་འདོད་བྱུང་། མ་གཞྱི་ང་ཚོའྱི་སབས་བཅོལ་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་ནས་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དང་པོ་དྤེ་རྒྱ་གར་ཡྱིན་པ་དང་ ༢༠༡༤ 
ནང་ལ་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ཀང་སབས་བཅོལ་ནང་ཡོད་པའྱི་
བོད་མྱི་ཚོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་རང་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཨ་རྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ངས་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
ཅྤེ་ན། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་བོད་དོན་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཅྱིག་བཙུགས་པ་དྤེས་ལས་དོན་ཁ་གསལ་པོ་དང་། ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་ལས་དོན་གཅྱིག་དྤེ་རྒྱ་བོད་འབྤེལ་མོལ་ཡོང་བ་དང་དྤེའང་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡོང་རྒྱུར་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་ཆ་རྤེན་རྩ་བ་ནས་
མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་མོལ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་རྤེད་དན་གྱི་འདུག ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་
ཁོ་རང་གྱིས་ comment ནང་ལ་གསལ་བ་དྤེ་གོལ་མོལ་དྤེ་རྤེད། Middle Way Approach ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་
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རྤེད་མ་གཏོགས་ Policy ཞྤེས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མདོར་བསྔུས་ན་གོས་མོལ་དོན་དང་ལྡན་པ་ 
Substantive ཡོང་རྒྱུ་ཞྤེས་པ་གསལ་པོ་ཐྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆ་རྤེན་རྩ་བ་ནས་མྤེད་པ། ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་དང་ཁོང་
གྱི་སྐུ་ཚབ་མཉམ་དུ་གོས་མོལ་མྱུར་དུ་གནང་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་རྤེད། སོང་ཙང་དྤེ་གནད་
འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་སྙམ་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་སར་ཡང་གོ་སྐབས་གནང་བར་
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཚིག་ལ་ཚིག་ལན་ཞུ་ཡྱི་མྤེད་དྤེ་གཞྱི་རྩའྱི་ངས་དྱི་བ་བཏང་བ་དྤེ་དག་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་
སྔོན་རྩྱིས་ཐོག་བགོ་གྤེང་བ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་དག་རོགས་མྤེད་པ་སོང་ཙང་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེར་ལན་བརྒྱབས་མ་
བརྒྱབ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་སྐུ་དབང་རྤེད་མ་གཏོགས་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་སྟྤེ། བཀའ་ལན་གནང་དགོས་
པ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་དན་གྱི་འདུག ན་ནྱིང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་
ཆགས་ཡོད་མྤེད་ལན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དན་གྱི་འདུག  
 གཞན་པ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཞྤེས་པ་དྤེ་ང་གཅྱིག་པུས་གོ་ཐོས་མྤེད་པ་རྤེད། གནས་ཚུལ་དྤེ་གལ་གནད་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལས་ཀ་ག་རྤེ་བས་ཡོད་པ་རྤེད། གྲུབ་འབས་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་
ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་ཁ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོད་པ་
སྤེལ་རྒྱུར་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག ངས་དྱི་བ་བཀོད་པ་དྤེ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ངང་བཀོད་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས་བར་
དྤེར་ཁྤེ་བཟང་ཞྱིག་ལྤེན་ཆྤེད་དང་། ཕར་ཕོགས་དྤེར་སོན་བརོད་ཅྱིག་བྤེད་ཆྤེད་དུ་སོ་སོ་སྤེར་ངོས་ནས་ཀུན་སོང་དྤེ་འད་གང་ཡང་
བཅངས་ཀྱི་མྤེད། ང་ཚོས་དྱི་བ་ཞུས་པ་དྤེ་དག་ལ་བཀའ་ལན་གསལ་པོ་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མ་གསལ་བའྱི་
གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་སྡྱིངས་ཆ་ཆྤེན་
པོ་ཞྱིག་རྤེད། སོ་སོ་རང་ལ་དོགས་པ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད་སྱི་ཚོགས་ནང་གྤེང་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་་ཙང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་
ཤྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་དན་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕར་ཚུར་ཀུན་སོང་ལ་དོགས་གཞྱི་མ་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྱི་བ་གཏོང་མཁན་དང་ལན་རྒྱག་མཁན་གཉྱིས་ཀས་
དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཀུན་སོང་ལ་དོགས་པ་ཡོད་ཅྤེས་རྩ་བ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ངས་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་ཅྤེ་ན་སྱི་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ཚོགས་པ་དྤེ། ལོ་ལྟར་སྔོན་རྩྱིས་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་ལྟར་གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་ཁོལ་
གནང་བ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ད་ལོ་མ་གཏོགས་གོ་མོང་དང་མཐོང་མོང་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོང་དུས་ག་རྤེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་སོ་འགམ་རང་ལ་ཐྤེབས་རྩ་ཚོགས་པ་ཞྤེས་སར་ཡོད་པ་རྤེད། ངའྱི་བསམ་པར་མཚམས་རྤེ་གཟྱིགས་
དགོས་པ་དྤེར་གཟྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག གཟྱིགས་མྱི་དགོས་པར་གཟྱིགས་ཀྱི་འདུག ལོ་ལྟར་རྩྱིས་ཁའྱི་ནང་འགོ་སྡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། 
ད་ལན་གོ་མོང་དང་ཐོས་མོང་མྤེད་ཟྤེར་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་དུ་རྩྱིས་ཁའྱི་ནང་མ་གཟྱིགས་པའྱི་རྟགས་རྤེད་མ་
གཏོགས་ཀུན་སོང་ལ་དོགས་པ་མྤེད། དྤེས་ཕག་ལས་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ལོ་ལྟར་རྩྱིས་ཁ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། རྩྱིས་ཁ་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞྱི་རྩའྱི་དྤེས་ཕག་ལས་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དང་བཀའ་ཤག་སྔོན་མས་བཙུགས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། 
དྤེ་ལོ་བཅུ་གངས་ནང་རྱིམ་པ་བཞྱིན་འགོ་སྡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སྔོན་བཀའ་ཤག་ནས་དགོས་མཁོར་གཟྱིགས་ནས་
ཆྤེད་དུ་བཙུགས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ཞུ་རྩྱིས་མྤེད་དྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོང་སྐབས། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཞུ་
ས་ཡྱིན་དུས་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཨ་རྱིའྱི་དོན་ཁང་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགྤེ་རྩའྱི་ལས་དོན་གནང་
ཕོགས་དང་སྔོན་རྩྱིས་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་མྤེད་སྐོར་ལ་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་དྤེ་བཀའ་ཤག་སྔོན་མ་ནས་
བཙུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། དོན་དག་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་དབང་འོག་ལ་ཡོད་པས་ཡག་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་
བཀའ་ཤག་དང་སྔོན་མ་བཙུགས་གནང་མཁན་གྱི་བཀའ་ཤག་རྤེད། ཚང་མས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་སྟངས་དང་། སྔོན་མ་ཨ་
རྱིའྱི་བོད་ཀྱི་ཐྤེབས་རྩ་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའང་སྔོན་མ་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐོག་མར་བདག་པོ་བསོན་
པ་རྤེད། ད་ལྟ་གཞན་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལྟར་མྱི་འགོ་བའྱི་གན་རྒྱ་དང་ཆ་རྤེན་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལན་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་མ་འོངས་པར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་འབྤེལ་བ་
ཡོད་པ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་སྟངས་འཛིན་འོག་གནས་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་གཞྱི་རྩའྱི་ཐྤེབས་རྩ་ཚོགས་པ་གང་འད་ཞྱིག་
ཡྱིན་ཡང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་དྤེབ་སྤེལ་བས་ཚར་རྤེས་ཨ་རྱིའྱི་ཁྱིམས་ལྟར་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོར་ཁྱིམས་ཤྱིག་ཡོད་
པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འོག་གནས་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་ཐྤེབས་རྩ་ཚོགས་པ་འདྱིའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་
བཀའ་ཤག་ནས་སྐུ་ཚབ་ཡོད་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་ན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ཡོད་པ། དྤེ་ནས་ཨ་རྱི་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱིའྱི་དོན་
གཅོད་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་འབད་བརྩོན་བས་ནས་དྤེབ་སྤེལ་བས་པ་ནང་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་ཡོད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགྤེ་རྩ་། ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་ཨ་སོར་ཁྱོན་བསྡོམས་ཉྱིས་འབུམ་
ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སྟོང་བཞྱི་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་བཞྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན། ཤོག་གངས་ ༩༢ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྱི་
འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སྙན་སོན་གནང་རོགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་ཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་དང་
འབུམ་མྤེད་ཉྱིས་ཁྱི་ཉྱིས་སྟོང་བརྒྱ་མྤེད་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་རྤེད་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་དང་འབུམ་མྤེད་ཉྱིས་ཁྱི་ཉྱིས་སྟོང་བརྒྱ་མྤེད་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་ཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་སུད་སོར་
ཆྱིག་འབུམ་ཁྱི་མྤེད་ཉྱིས་སྟོང་བཞྱི་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་གཅྱིག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་སུད་སོར་གཅྱིག་འབུམ་ཁྱི་མྤེད་ཉྱིས་སྟོང་བཞྱི་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་གཅྱིག་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་ཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ 
༩,༧༠༡,༡༨༠ ཐམ་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཧྱིན་སོར་ ༩,༧༠༡,༡༨༠ ཐམ་པ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་
པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས། སྱི་
འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་ཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ཧྱིན་སོར་ 
༣,༦༣༧,༢༢༡ ས་ཡ་གསུམ་དང་དྲུག་འབུམ་སུམ་ཁྱི་བདུན་སྟོང་ཉྱིས་བརྒྱ་ཉྤེར་གཅྱིག་རྤེད་འདུག  ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་
གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
ཨྱིན་སོར་སུམ་ཁྱི་བདུན་སྟོང་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་ ༣༧,༡༦༠ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་
སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་འོག་ལ་ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་ཁང་ཐྤེབས་རྩ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ཁང་ཐྤེབས་རྩའྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་
ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཐྤེབས་རྩའྱི་བཀའ་ཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཨྱིན་སོར་བརྒྱད་
འབུམ་བརྒྱད་ཁྱི་ལྔ་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་བཅུ་མྤེད་ལྔ་ ༨༨༥,༥༠༥ རྤེད་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཨྱིན་སོར་བརྒྱད་འབུམ་བརྒྱད་ཁྱི་ལྔ་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་བཅུ་མྤེད་ལྔ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་
ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནང་། ཤོག་གངས་ ༡༠༧ ནང་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་ཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ས་ཡ་བདུན་དང་བཞྱི་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་ཉྱིས་
སྟོང་བཞྱི་བརྒྱ་བཅུ་བདུན་ ༧,༤༤༢,༤༡༧ རྤེད་འདུག ང་ཚོ་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཨྱིན་སོར་བསྡོམས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་
ནས་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་བསོད་
ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་སུམ་
འབུམ་ཉྱིས་ཁྱི་བརྒྱད་སྟོང་ཆྱིག་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་ ༣༢༨,༡༣༨ རྤེད་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་
མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེའྱི་ནང་ལ་ཨོ་སོར་བཟོ་དགོས་ཡྱིན་ས་རྤེད། ན་རོ་ཞྱིག་འབྱི་རོགས་གནང་། ཁྱོན་བསྡོམས་ཨ་སོར་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཨོ་སོར་བཟོ་
དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་གཉྱིས་འཁྲུག་སོང་ན་རྱིན་གོང་ཆ་ནས་ཁག་ཁག་རྤེད། ཨོ་སོར་བདུན་སྟོང་བརྒྱ་མྤེད་བཅུ་གསུམ་རྤེད། ཧྱིན་
སོར་སུམ་འབུམ་ཉྱིས་ཁྱི་བརྒྱད་སྟོང་བརྒྱ་དང་སོ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་
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ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་
རོགས། སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་ཧྱིན་སོར་བཀའ་ཁོལ་རྒྱབ་
གཉྤེར་གནང་བ་དྤེ། ས་ཡ་གཉྱིས་དང་ལྔ་འབུམ་དྲུག་ཁྱི་དྲུག་སྟོང་བཞྱི་བརྒྱ་སོ་གཉྱིས་ ༢,༥༦༦,༤༣༢ རྤེད་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་
ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་སྔོན་ལྷག་བསྡད་དང་མཇུག་ལྷག་གཉྱིས་དྤེའྱི་ནང་ལ་བསྡོམས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ལྟར་ཨོ་སོར་དྤེ་ལྔ་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་བརྒྱད་
བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང་། ཧྱིན་སོར་འབུམ་ཉྤེར་ལྔ་དང་དྲུག་ཁྱི་དྲུག་སྟོང་བཞྱི་བརྒྱ་སོ་གཉྱིས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་
དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ལྟྤེ་གནས་ཁང་གྱི་
སྔོན་རྩྱིས་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས། ཤོག་གངས་ ༡༡༢། 
 
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ལྟྤེ་གནས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཁོལ་དྤེ་ཨོ་སོར་
ཉྱིས་ཁྱི་ཉྱིས་སྟོང་ཆྱིག་བརྒྱ་རྤེད་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་བས་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པར་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དལལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་བཀའ་ཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་དྲུག་དང་དགུ་
འབུམ་དྲུག་ཁྱི་སྟོང་མྤེད་བརྒྱད་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྤེ་བཞྱི་ ༦,༩༦༠,༨༦༤ རྤེད་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་
མྤེད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པར་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་
དོན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་དྤེ་ཉྱི་སོར་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་ཆྱིག་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་བཞྱི་
སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ཐམ་པ་ ༡,༡༤༤,༦༠༠ རྤེད་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པར་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།  ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་
ཁང་གྱི་བོད་ཁང་ཐྤེབས་རྩའྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས། སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཉྱི་ཧོང་ཐྤེབས་རྩ་ཁང་གྱི་བཀའ་ཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཉྱི་སོར་ས་ཡ་དགུ་བཅུ་གོ་བཞྱི་དང་འབུམ་
མྤེད་བརྒྱད་ཁྱི་དགུ་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ ༩༤,༠༨༩,༥༨༠ ཐམ་པ་རྤེད་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་
མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པར་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསོན་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱིས་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་ཁོལ་དྤེ་ས་ཡ་ལྔ་དང་འབུམ་མྤེད་
བཞྱི་ཁྱི་སྟོང་མྤེད་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་གཅྱིག་ ༥,༠༤༠,༥༥༡ རྤེད་འདུག ང་ཚོ་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དྤེ་ཧྱིན་སོར་རྤེད། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པར་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། བལ་
ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་
མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཆྱིག་འབུམ་བདུན་
ཁྱི་བདུན་སྟོང་ཆྱིག་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བརྒྱད་ ༡༧༧,༡༨༨ རྤེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་བས་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པར་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་བཀའ་ཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་བལ་སོར་ས་
ཡ་གསུམ་དང་ཉྱིས་འབུམ་བདུན་ཁྱི་སུམ་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ ༣,༢༧༣,༨༠༠ ཐམ་པ་རྤེད་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་
གང་ཡང་མྤེད།  
  
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
བཀའ་ཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་གཉྱིས་དང་ཆྱིག་འབུམ་ཁྱི་མྤེད་བརྒྱད་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ ༢,༡༠༨,༦༢༥ དྤེ་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབས་པར་དགག་བ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩྱིས་ཐོག་ལ་
དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་བལ་ཡུལ་ལ་གོད་ཆག་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ནས་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
འཕད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སང་ལ་ཡང་བསར་དཀའ་ངལ་གཞན་ཞྱིག་འཕད་ནས་བལ་ཡུལ་ལ་བཞུགས་པའྱི་བོད་མྱི་དྤེ་དག་ལ་འཚོ་
ཐབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཀལ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འཕད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་དང་འགན་ཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ལ་མྱི་མང་ནས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཐོག་ལ་
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དངོས་གནས་ད་ལྟ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཟས་སོང་དང་དྤེ་དག་འཕར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། འཕར་སོང་བ་ལ་
བརྟྤེན་ནས་བོད་མྱི་དྤེ་དག་ལ་དཀའ་ངལ་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་ང་ཚོས་དངོས་གནས་ཁ་ཡོད་ལག་
ཡོད་ཀྱི་གྲུབ་འབས་སོན་པའྱི་རོགས་རམ་བྤེད་ཐུབ་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ས་ཡོམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ན་ནྱིང་ཡང་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ལ། ད་ལྟ་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་རྱིང་ཁ་གསལ་པོ་མྤེད་ན་སང་ཉྱིན་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཁ་གསལ་པོ་ཡོང་བའྱི་རྤེ་བ་ཡང་
བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཛ་དག་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གྱིས་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་ཁང་པ་ཡོད་སར་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་ནས་སྤེབས་པ་དང་བར་དྤེར་
ཁང་ག་བས་ནས་སྡོད་མཁན་རྟྤེན་ས་ཆགས་ས་མྤེད་པ་དྤེ་དག་གང་འད་བས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་
སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་ནམ། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་གྲུབ་འབས་སོན་པ་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་
ནས་དགོན་སྡྤེ་གྲྭ་ཚང་དྤེ་དག་ལ་ཆྤེད་དུ་ཞབས་འདྤེབས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་གསུངས་རྒྱུ་མྤེད་ན་དན་གསོའ་ིཆྤེད་དུ་ཡྱིན། 
གཞུག་ནས་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་གསལ་པོ་བས་ནས་བཀོད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་མྤེད་ན་ཕན་ཐོགས་
དགོས་པ་བ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། བར་དྤེར་ལྷག་བསྡད་པ་དྤེ་དག་ལ་ཐུགས་བསམ་ངྤེས་པར་དུ་བཞྤེས་རོགས་གྱིས། ང་
ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་དང་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་སྐབས་དང་པོ་ས་ཞྱིང་ཡོད་མཁན་དང་སྡོད་
ས་ཡོད་མཁན་དྤེ་དག་ལ་གོད་ཆག་ག་ཚོད་བྱུང་འདུག ཁང་པ་ཞྱིག་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་མྱི་གཞན་གྱི་ཁང་པ་ནང་བསྡད། དྤེ་རྱིང་
སྡོད་ས་མྤེད་པར་ཕྱིར་ལ་ཕུད་བཞག་ཡོད་ན་སང་ཉྱིན་ཁོ་ལ་རྩྱིས་རྒྱག་ས་མྤེད་པ་དང་། ཁང་པ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཁང་པ་
དྤེར་གས་ཁ་ག་ཚོད་རྒྱུག་འདུག སྔོན་ནས་འགོ་སོང་ག་ཚོད་བཏང་འདུག དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཉུང་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་འད་བའྱི་
རྩྱིས་བསྐོར་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་དག་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་དགོས་པ་དང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་གསལ་
བཤད་ལན་འདྤེབས་བྤེད་རྒྱུ་ཡོད་ན་བྤེད་རོགས་གྱིས། མྤེད་ན་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ད་ལྟ་རང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རྩའྱི་བཀའ་ཤག་ལས་བསྡོམས་ལ་ཁ་གསལ་པོ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། དྤེ་སྔོན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་བལ་ཡུལ་ལ་ཡོད་བོད་མྱི་ཚོར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ང་
ཚོའྱི་བལ་ཡུལ་ལས་ཁུངས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཡོད་པ་རྤེད། ཕར་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བལ་ཡུལ་གཞུང་དང་གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་
བཅར་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མྱི་མང་ལ་མཐུན་རྤེན་སོར་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ཡོམ་
ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་བ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བས་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དོན་གཅོད་ཁང་དང་རོགས་ཚོགས་ཁག་
ནས་དངུལ་གང་འཚམ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་གྲྭ་དང་དགོན་པའྱི་ཁང་པ་སྤེར་ཁ་ཆྤེན་པོ་གས་ཡོད་པ་དྤེ་འད་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་
དག་ལ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་སྙོབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། ང་ཚོས་སྙོབ་ཐུབ་སར་རོགས་དངུལ་ཞུས་ཡོད། ཉྤེ་བའྱི་ཆ་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་
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དཀའ་ངལ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་འཕད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་བྱུང་སོང་། ང་ཚོའྱི་ལས་བྤེད་
ཡར་སོང་ནས་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད་རྟོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་ལྷག་པ་དྤེ་དག་བགོ་འགྤེམས་བྤེད་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་ནས་
ཐག་བཅད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འོས་བསྡུའྱི་མཚམས་བསྤེབས་ཡོང་དུས་འོས་བསྡུ་མཚམས་དངུལ་དྤེ་བགོ་འགྤེམས་བས་
པ་ཡྱིན་ནའང་འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད་ཟྤེར་ནས། ང་ཚོས་ཕྱིར་འཐྤེན་བས་ནས་
འོས་བསྡུའྱི་རྤེས་ནས་བལ་ཡུལ་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་སྐབས། ནང་མྱི་རྤེ་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མྱི་རྤེ་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། 
དངུལ་བགོ་འགྤེམས་བ་རྒྱུ་དྤེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ལོ་ལྟར་ཨ་རྱི་ནས་ PRN བརྒྱུད་ནས་ས་ཡ་གསུམ་རག་
པའྱི་ནང་ནས་རྩྱིས་རྒྱག་ཡོང་སྐབས་བལ་ཡུལ་ནང་མྱི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་གསུམ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ཀང་། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་
ནས་ PRN ནས་ནམ་རྒྱུན་འཆར་ཅན་གནང་རྒྱུ་མྱིན་པ་བརྒྱ་ཆ་མང་བ་གནང་ཐུབ་ན་བསམ་ནས་ལས་གཞྱི་དྤེ་དག་ཕོགས་
བསྡོམས་ནས་བརྒྱ་ཆ་བཅོ་བརྒྱད་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་བལ་ཡུལ་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གྱི་ལས་འཆར་ག་རྤེ་འབོར་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་དག་ལ་
གནང་རྒྱུ་དང་། དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་ཨ་རྱི་ནས་ང་ཚོར་ས་ཡ་གསུམ་དང་ས་ཡ་དྲུག་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་བལ་ཡུལ་གྱི་ཐོབ་སྐལ་ཆྤེད་དུ་
མྱི་འབོར་གཞྱི་བཟུང་མ་བལྟ་བའྱི་ཐོག དམྱིགས་བསལ་རང་བས་ནས་ལས་གཞྱི་ཁག་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་གང་
མང་མང་སོད་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་བང་སྱིག་ནས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་མྤེད་མཁན་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
རང་བཞྱིན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་རོགས་དངུལ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་ཁང་པ་དང་མྱི་མང་གྱི་གངས་ཀ་སྤུངས་ཤོག་ཅྤེས་
བཤད་སྐབས། སྤེར་གྱི་ཁང་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཁང་པ་ནང་རང་བཞྱིན་གྱི་ཚུད་ནས་ཁང་པའྱི་གངས་ཀ་དང་ནང་
མྱིའྱི་ཐོ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ཁ་ཐོར་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
བལ་ཡུལ་འབྤེལ་མཐུད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་ཡར་ལན་ག་རྤེ་བཏང་ཡོད་ཅྤེ་ན། ཏན་ཏན་རང་ས་
ཡོམ་དྤེའྱི་འོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་བོད་མྱི་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། སོ་སོའ་ིདཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་དཀའ་
ངལ་འཕད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ཐད་ཀར་བྤེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭ་གཏོང་བར་འགོ་སོང་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་སོང་ཙང་སོབ་གྲྭ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འགོ་སོང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་རྒྱ་གར་ལ་མར་གཏོང་ཤོག གང་འད་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འདྱིར་སོབ་གྲྭར་རྤེས་མོས་ཀྱིས་ཚུད་ཐབས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ལན་བཏང་ཡོད། འགའ་ཞྱིག་ནས་ཐོས་པ་
བཞྱིན་བཏང་བ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་འད། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་རྩ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ལ། སོབ་སོང་ཡང་རྩ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་དག་
ལ་རྱིན་མྤེད་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭར་ཚུད་ཆྤེད་འབད་བརྩོན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡང་ས་གནས་རང་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་
གྲྭ་ཁག་གྱིས་སྤེམས་ཁལ་ཞྱིག་བྤེད་ཡོང་གྱི་འདུག སོབ་ཕྲུག་ཚང་མ་རྒྱ་གར་སོང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭར་སོབ་ཕྲུག་
མྤེད་པ་ཆགས་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་སྤེམས་ཁལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་ང་ཚོས་ངྤེས་པར་དུ་གཏང་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་མྤེད། 
གཙོ་བོ་ནང་མྱི་ཚོར་གདམ་ཁ་སད་ནས་གཏོང་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་རྱིན་མྤེད་ཐོག་ནས་ཤྤེས་ཡོན་སོད་རྒྱུ་དང་། ཁ་ཐོར་
ཡྱིན་ན་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་དུ་ཁོ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མཐོང་ནས་ཟླ་བ་རྤེར་སོར་ཆྱིག་སྟོང་ཐོལ་པ་
སད་ནས་ཉམ་ཐག་ཐོ་གཞུང་ནང་ཡོད་པའྱི་ནང་མྱི་ཚོར་གཟྱིགས་བཞག་པ་དྤེ་འད་ཡོད། སོང་ཙང་ཏན་ཏན་ས་ཡོམ་རྤེས་དམྱིགས་
བསལ་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་སྟབས་བལ་ཡུལ་ནང་དྤེ་སྔོན་ཉམ་ཐག་ནང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ཉམ་ཐག་ནང་འཇུག་རྒྱུ་དང་། 
ཤྤེས་ཡོན་དང་འཕོད་བསྟྤེན་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ཉམ་ཐག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གསུངས་རོགས་གནང་། ང་ཚོའྱི་འགན་དྤེ་ཁོ་ཚོར་མཐུན་
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རྤེན་སར་རྒྱུ་དང་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་སྔོན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་འབད་བརྩོན་ཞུས་ཡོད་ལ། མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་འདས་པའྱི་ལོ་ཁ་ཤས་གོང་བལ་ཡུལ་ནང་གནས་སྡོད་བོད་མྱི་དྤེ་དག་ནང་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་
འཕད་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ད་ལྟ་ཟླ་བ་གསུམ་པའྱི་ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་ཁྤེ་ན་ཌའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་ངས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འགན་
བངས་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་རོགས་བས་སྐབས་མྱི་དགུ་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་། དྤེའྱི་ནང་ནས་
མང་ཤོས་ཤྱིག་བལ་ཡུལ་ནས་ནང་མྱི་ཟླ་སྱིལ་རྩ་ནས་རག་གྱི་ཡོད་ས་མ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐུ་ངལ་དང་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ནང་མྱི་ཟླ་སྱིལ་
བཏང་མ་ཐུབ་པ་དང་། དུས་ཚོད་ལ་དཔག་པའྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་དག་ལོ་རྒས་ནས་ཡོང་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འཕད་བསྡད་
འདུག དྤེའྱི་ཐད་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ནས་དམྱིགས་བསལ་འཆར་གཞྱི་དང་མཐུན་འགྱུར་ག་རྤེ་གནང་རྩྱིས་ཡོད་
དམ། དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ག་རྤེ་གནང་རྩྱིས་ཡོད་དམ། དྤེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་འཕད་སྡོད་
ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་ཁྤེ་ན་ཌའྱི་གཞུང་ཚབ་ནས་འབད་བརྩོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་དྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས་བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ས་གནས་རང་ནས་མཐུན་འགྱུར་ག་རྤེ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བལ་ཡུལ་ལ་བོད་མྱི་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ R.C 
ཡོད་མཁན་དང་མྤེད་མཁན་བས་ནས་ཁོ་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་འཕད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་བལ་པོའ་ི
གཞུང་ནས་ཁོ་ཚོར་ R.C ཞུ་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་མ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་འཕད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ནས་བལ་ཡུལ་གཞུང་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལས་ཁུངས་ཆ་
ཚང་ལ་བཅར་ནས་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་རྤེ་འདུན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་
ནས་འབོད་བསྐུལ་རྱིམ་པར་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། གཞུང་ཚབ་ཁག་གྱི་མྱིང་དྤེ་མ་སོས་ན་དག་ས་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་གཞུང་ཚབ་
ཁག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཧ་ཅང་ཐུགས་ཁུར་བཞྤེས་ནས་བལ་ཡུལ་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་ས་གནས་རྱིམ་མཐོ་ཤོས་མཇལ་བའྱི་སྐབས། བོད་
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མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་འགན་ཁུར་བཞྤེས་ནས་མཚམས་རྤེ་དོན་ཚན་གཅྱིག་རང་ལས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། གཅྱིག་
དྤེ་བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཉྤེ་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་འབྤེལ་
མཐུད་པ་ Sarah Sewall མཆོག་ཨྤེ་ཤྱི་ཡར་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ངྤེས་པར་དུ་བལ་ཡུལ་
དུ་ཕྤེབས་རོགས་གྱིས་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད། ཁོང་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་འགན་ཁུར་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ཏྤེ་རྡ་རམ་ས་ལ་དང་བལ་ཡུལ་ཡྱིན་ན་
བལ་ཡུལ་ལ་དུས་ཚོད་མང་བ་བཏང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕྤེབས། དྤེ་ནས་བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱི་གནད་
ཡོད་མྱི་ས་དང་མཇལ་ནས་ཆྤེད་མངགས་བོད་དོན་སྐོར་རང་ལ་ཤུགས་བརྒྱབས་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོས་དྤེ་རང་གྱི་སང་ལ་དཀའ་
ངལ་སྤེལ་ཐབས་བྤེད་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ང་ཚོས་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞྱིག་འཚོལ་གྱི་ཡོད། ད་ལན་སྱིད་
སོང་ལ་དྱི་བ་མ་གཏོང་ཞྤེས་གདམ་ག་ཡོད་ཙང་གསང་བ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་བལ་སོར་འབུམ་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་དང་བདུན་ཁྱི་སུམ་སྟོང་བརྒྱད་
བརྒྱ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པར་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཨུ་རུ་སུ་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆོག ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་ཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བ་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་
གསུམ་དང་ལྔ་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་སྟོང་མྤེད་ལྔ་བརྒྱ་བཅོ་ལྔ་རྤེད་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་བས་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པར་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་རྒྱབ་གཉྤེར་བཀའ་ཁོལ་གནང་བ་དྤེ་
བརྒྱད་ཁྱི་ཉྱིས་སྟོང་བཞྱི་བརྒྱ་རྤེད་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་བས་མྤེད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱིའྱི་འོག་དྤེར་བསྡོམས་བལ་སོར་ཞྤེས་བྱིས་འདུག དྤེ་རུ་སོར་རྤེད། བལ་སོར་དྤེ་རུ་སོར་བཟོ་རོགས་གནང་།  ཧྱིན་སོར་
བརྒྱད་ཁྱི་ཉྱིས་སྟོང་བཞྱི་བརྒྱ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཨུ་རུ་སུའྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་ཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་
བརྒྱད་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་གསུམ་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་རྤེད་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱིས་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་དང་དམྱིགས་བསལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་འབྤེལ་བ་ཆགས་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་བཏང་ར་ཤྱི་ཡ་དང་སོག་པོ་དྤེ་དག་གྱི་ནང་ནས་རྒྱ་
གར་ནང་ལ་ཆོས་ལུགས་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གཉྤེར་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་བོན་པོ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན་སྐུ་ཡྱི་གཅྤེན་པོ་དམ་པ་སྟག་འཚེར་རྱིན་པོ་ཆྤེས་སྔོན་མ་ལམ་སྟོན་བས་ནས་སོག་པོར་བོན་པོ་དྤེ་འད་འདུག ཁྱྤེད་ཚོས་
འབྤེལ་བ་བྤེད་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པར་བརྟྤེན་ནས་འབྤེལ་བ་བས་པ་དང་། སོབ་གཉྤེར་བ་ཡོངས་ནས་དགྤེ་བཤྤེས་བཏང་
བ་དྤེ་འད་ཆགས་ཡོད། བར་སྐབས་དྤེ་ཚོ་ཚུར་ཕྤེབས་ཡུལ་ལ་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ཕར་ཐོ་གཞུང་ཞྱིག་སད་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
འཕད་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ལ་ཞུས་ནས་འདྱི་ནས་ཕར་གཏོང་བའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་ཚར་
ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྤེ་ཕར་ཕོགས་ལ་
ཡོད་པའྱི་ནང་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མཁྱྤེན་སྟོབས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུར་དྤེའྱི་སྔོན་ནས་ང་ཚོའྱི་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ང་ཚོ་བོད་མྱི་རང་ཡྱིན་པའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བས་པའྱི་སྐབས། མཐུན་རྤེན་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གནང་
སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་དྤེ། སོག་པོ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་སོབ་གཉྤེར་ལ་ཡོང་ཆྤེད་དགའ་ལྡན་
དགོན་པ་དང་བ་ཀུ་ལ་ཡྱིས་བརྒྱབས་བཞག་པའྱི་དགོན་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་མྤེད་ན་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  
དྤེ་ཡང་ང་ཚོ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་བོན་པོ་དང་ས་ས་རྱིང་མ་བཀའ་
བརྒྱུད་ཡྱིན་ནའང་ཡྱིན། སོ་སོ་རང་ནས་དགོན་པ་དང་སྡྤེ་ཚན་ཞྱིག་ཡོད་ན་དྤེ་ནས་ཡོང་ཆོག་པའྱི་མ་འོངས་པར་ཐུགས་བསམ་
བཞྤེས་པ་དང་། གསལ་འདྤེབས་གནང་རོགས་གྱིས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནས་སྟངས་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེ་ན་ང་ཚོས་ད་ལྟ་
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དགྤེ་བཤྤེས་བཏང་ཚར་བ་རྤེད། ཁོང་ཚུར་ཡོང་དུས་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་འཕད་པ་རྤེད། དགའ་ལྡན་དགོན་པར་འགོ་དུས་
ཁྱོད་རང་དགྤེ་ལུགས་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་དྱིས་འདུག བ་ཀུ་ལ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་དགོན་པ་ནས་རྒྱབ་གཉྤེར་རག་ཙམ་བྱུང་འདུག དཀའ་
ངལ་དྤེ་འད་དངོས་སུ་འཕད་པ་རྤེད། 
 གཉྱིས་པ་ར་ཤྱི་ཡ་ནང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་ལ་དོན་དག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་ནང་པ་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་འདུག་ལ། ཡང་དྤེའྱི་ནང་ལ་བོན་པོ་ནང་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་པའྱི་ཐ་སྙད་དྤེའྱི་ཐོག་
ནས་ད་ལྟའྱི་དོན་གཅོད་ལའང་འབྤེལ་བ་འདུག རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་འདུག སྱིར་
བཏང་ངས་ཆོས་བཤད་བྤེད་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད་ལ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མདང་དགོང་རང་གོ་སྱིག་བས་ནས་ཤྤེས་རབ་
གྱིང་ལ་ཆོས་ལུགས་ཁག་གྱིས་མཁས་པ་དག་གྱིས་བོན་པོའ་ིསྐོར་ལ་གཟྱིགས་སྟངས་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད། བམས་མགོན་ཏཱ་ཡྱི་སྱི་ཏུ་
རྱིན་པོ་ཆྤེས་བཀའ་སོབ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་དྤེ་དག་ཚང་མས་མཁྱྤེན་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་འགྤེལ་བཤད་དམྱིགས་བསལ་རྒྱག་
དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་སྔོན་མས་གསལ་བཤད་བས་པ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་ན་བོན་པོའ་ིཆོས་ལུགས་ནང་པའྱི་གལ་ལ་
བཞག་གྱི་ཡོད་ན་བཞག་པ་དང་། བཞག་གྱི་མྤེད་ན་བོན་པོའ་ིཆོས་ལུགས་ལ་ངོས་ལྤེན་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་འད་པོ་དྤེ་ང་ཚོས་
རྦད་དྤེ་ཤུགས་རྒྱག་ནས་ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འགྱུར་བ་གཏང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ནང་པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་
ཚོས་རྒྱབ་གཉྤེར་བས་པ་དྤེས་ཁོ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ནུས་པ་ཆྤེན་པོ་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་དག་ཐུགས་ལ་བཞག་རོགས་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་
མ་གཏོགས་ད་ལྟ་རང་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། དཀའ་ངལ་དྤེ་འད་འཕད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ལ། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་ཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ཧྱིན་སོར་བརྒྱད་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་སུམ་སྟོང་སུམ་
བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་
ནས་སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དྤེ་ཡྱིན། སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ལ་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་
ཞྱིག་བསམས་ཕྤེབས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད་འདུག སོང་ཙང་ད་རྤེས་དམྱིགས་བསལ་དྤེ་གཏོང་
གྱི་མྱིན། རྒྱུན་གོན་དྤེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱིས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ཉྤེར་དྲུག་དང་དྲུག་འབུམ་དགུ་ཁྱི་དགུ་
སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་གཉྱིས་རྤེད། དྤེར་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྱི་འདུག 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱིས་རྩྱིས་འགོ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་བཤད་རྒྱུ་མྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་དོན་དག་ཁ་ཤས་ཐོག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། སྱི་ཡོངས་ནས་ཡོ་རོབ་ཀྱིས་
གནས་སྟངས་སྱི་དང་། ཡང་སོས་སུ་སྦྤེལ་ཇམ་ནང་ལ་ཉྤེ་བའྱི་ལོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་སབས་བཅོལ་འགོ་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་
ལ་དཀའ་ངལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་འཕད་ཡོད་རྤེད། ཁོ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བདྤེ་སྔུག་སྙན་སྤེང་ཞུས་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་
མང་པོ་དྤེ་འད་བྱུང་སོང་། སོ་སོ་སྤེར་ངོས་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ཁོ་ཚོའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་ས་ལ་ཆྤེད་བཅར་
བས་ནས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་གསུངས་སོང་། གནས་ཚུལ་གང་འཚམ་ཤྤེས་རྟོགས་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་
ཡན་ཆད་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བས་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་དྤེ། ཁོ་རང་ཚོར་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་འདུག ང་ཚོས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་གཅྱིག་ལ་ལྷོད་པོའ ་ིངང་རྒྱ་གར་ནང་མ་སྡོད་
པར་ཕར་ག་རྤེ་བས་ནས་འགོ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་མཁན་དྤེ་འད་སྔོན་མར་བྱུང་ཡོད་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་
ཐོག་ནས་ཁོ་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་ཡོང་མ་ཐུབ། ཕ་གྱིར་སྡོད་དགོས་ན་སྡོད་མ་ཐུབ། ས་གནས་ཀྱི་མྱི་ཁ་
ཤས་ཀྱིས་སྡོད་ས་དང་བཟའ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རྤེན་དྤེ་ང་ཚོས་སོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་འད་བཤད་མཁན་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག གང་
ལྟར་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་འོག་ནས་ཁོ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཧ་ཅང་ཛ་དག་པོ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཁོ་ཚོས་
ལོ་སྔོན་མ་སྙན་ཞུ་ཞྱིག་ཕུལ་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཡག་ཤོས་བྱུང་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ས་གནས་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཀྱི་ངོས་ནས་ང་ཚོ་གནས་སྡོད་ཆོག་པའྱི་སབས་བཅོལ་ཡྱིག་ཆ་རག་ཆྤེད་སྔར་འབད་བརྩོན་མ་བས་པ་མ་རྤེད་དྤེ། དྤེ་ལས་
ཀང་ཤུགས་ཆྤེ་ཙམ་མགོན་སབས་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་ཡྱི་འདུག གལ་སྱིད་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་རྤེ་བ་རྩ་བ་ནས་མྤེད་ན་ཡང་
འཛམ་གྱིང་སབས་བཅོལ་ལྤེན་བཞྱིན་པའྱི་ས་སྟོང་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་དང་ཡང་ན་ཁྤེ་ན་ཌ་འད་པོ་ས་ཆ་དྤེ་འདར་གཏང་ཐུབ་རྒྱུར་
འབད་བརྩོན་བྤེད་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་སབས་འཇུག་དྤེ་འད་བྤེད་ཀྱི་འདུག གནས་སྟངས་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་རྤེ་བ་དྤེ་
འད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འགྲུབ་པའྱི་ངྤེས་པ་མྤེད་ཀང་གང་ལྟར་ཁོ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཡང་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་ཡྱིག་ཆ་ཡག་པོ་ཆགས་སོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་གངས་ཀ་དྤེ་འད་བཤད་རྒྱུ་མྤེད། 
སྔོན་མ་ཁོ་ཚོའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་དྲུང་ཆྤེ་རྱིམ་པས་ཁོ་ཚོའྱི་ཁ་ཤས་ལ་སབས་བཅོལ་ཡྱིག་ཆ་རག་སོང་བའྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་ཐྤེངས་གཉྱིས་མ་རག་པའྱི་
རྤེས་སུ་བསར་དུ་རག་མཁན་གནས་སྟངས་དྤེ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད་མྤེད་དང་དྤེའྱི་སང་ལ་འབད་བརྩོན་གང་འད་བ་རྩྱིས་ཡོད་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་བཤད་པ་དྤེ་མང་ཆྤེ་བ་ ༢༠༡༥ ཚུན་
ཆད་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་རག་མ་སོང་བས་གསལ་པོ་བས་ནས་ཤྤེས་རྟོགས་བྱུང་མ་སོང་། དྤེ་དག་གྱི་
སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དྤེ་སྔོན་མ་བས་པ་རྩ་བ་ནས་མ་རྤེད་དྤེ་ཆྤེད་དུ་དམྱིགས་ནས་ཕ་གྱིར་འབད་བརྩོན་
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བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ང་ཚོ་ཚང་མ་བོད་པ་རྤེད། ལུང་པ་ནུབ་ཕོགས་ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་གང་ཡང་ཕན་
གྱི་མ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་རྤེན་དཀའ་ངལ་སོགས་གང་ནས་འཕད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱད་པར་ཡོད་མ་རྤེད་
ལ། ད་དུང་ནུབ་ནས་འཕད་པ་དྤེ་སྡུག་པ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་ཙང་ཕ་གྱིར་གཟྱིགས་སྐོར་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་
འཕད་སྡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་བཞྱིན་སུད་སྱི་ལ་ཡང་མང་པོ་འདུག རྤེ་རྤེ་ནས་ཞུ་མ་དགོས་པར་གང་ལྟར་
མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐུབ་པ་དང་གནང་འོས་པ་དྤེ་དག་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སྱིར་བཏང་ལན་ཡོང་གྱི་རྤེད་དྤེ། ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱི་འགན་ཁུར་ཚར་བའྱི་རྤེས། ཡྱིག་ཆ་ནག་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ལ་དམྱིགས་
བསལ་ཕག་ལས་གསར་པ་འད་བས་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་དང་པོ་དྤེ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དྤེ་ཧྥ་རན་སྱི་དང་སྦྤེལ་ཇམ་གཉྱིས་ཀར་བར་
སྐབས་འཇྱིག་སྐུལ་རྱིང་ལུགས་ཀྱིས་གཏོར་བརྒོལ་བས་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་འོག་ནས་བོད་མྱིར་
དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་དག་ལ་ཐུགས་སང་བས་ཡོད་མྤེད་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་བོད་མྱིའྱི་འགོ་
འདུག་དང་ལས་ཀ་སོགས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་འཕད་ཡོད་མྤེད་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་དྤེ་
ཡར་ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞུ་ས་དམྱིགས་བསལ་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་གཅོད་སུ་གང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་མྤེད་རྤེད། ཁ་
སང་བར་སྐབས་ཤྱིག་གསར་འགྱུར་ནང་ལ་ཡུ་རོབ་ GREECE ལ་འགོ་མཁན་གྲུ་ཞྱིག་རླུང་གྱིས་དྤེད་ཡོང་དུས་ Turkey ལ་
སྤེབས་འདུག་ཟྤེར། དྤེའྱི་ནང་ལ་བོད་པ་ཡང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག་ཅྤེས་གོ་རྒྱུ་འདུག བོད་པ་དྤེ་དག་ག་པར་ནས་བསྤེབས་ཡོང་བ་
དང་ད་ལྟ་ག་པར་སྤེབས་ཡོད་མྤེད་སྐོར་ལ་རྩད་གཅོད་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དང་། དྤེ་དག་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་ནང་ལྷུང་ཡོད་མྤེད་
དང་ཡང་ན་ཡུ་རོབ་ལ་ཐར་ཚར་བ་སོགས་གང་འད་བྱུང་ཡོད་མྤེད་སོགས་ལ་ཐུགས་སང་བྱུང་སོང་མ་སོང་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ནས་དགོངས་ཚུལ་གཅྱིག་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་
འདུག  སྦར་སྱིལ་དང་། སུད་སྱི། ཧོ་ལན་སོགས་ཡོ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་འགའ་ཤས་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིག་ཆ་ཁ་ཤས་མ་རག་
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པའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེ་སྔོན་སྦྤེལ་ཇམ་དང་ཧོ་ལན་སོགས་ལ་སྱིད་
སོང་དང་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་སུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན།  ལུང་པ་དྤེའྱི་གཞུང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་ས་དང་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་མཇལ་ཆྤེད་སྐོར་བསོད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ང་ཚོས་ཆྤེད་དུ་
མངགས་ནས་ Immigration ཀྱི་སབས་བཅོལ་ཞུ་སའྱི་ལས་ཁུངས་རང་ལ་འགན་འཛིན་ཐུག་རྒྱུ་དང་།  མཚམས་རྤེ་ཁོ་
ཚོར་ལས་ཁུངས་ཁག་གཉྱིས་ཙམ་ཡོང་གྱི་འདུག  གཅྱིག་ Immigration བལྟ་མཁན་དང་། གཅྱིག་སབས་བཅོལ་བ་བལྟ་
མཁན་བཅས་གཉྱིས་ཡོང་གྱི་འདུག  གཉྱིས་ཀར་དུས་ཚོད་བཟོ་རོགས་གནང་ཞུས་ནས་ཁོ་ཚོས་དུས་ཚོད་སྐར་མ་བཅོ་ལྔ་
གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་བཅར་ནས་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་མྱི་འད་བ་ཡྱིན་པ། བོད་པ་ཚོ་འདྱིར་སབས་བཅོལ་བ་ག་རྤེ་བས་ནས་ཡོང་
གྱི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག  ག་རྤེ་བཤད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེ་ན།  
ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་ན་བོད་པ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་མ་རྤེད། དཔྤེར་ན་སྦྤེལ་ཇམ་ལ་བོད་པ་སྟོང་ཕག་བཞྱི་
ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། སྟོང་ཕག་བཞྱི་ཚང་མ་ལ་ཤོག་བུ་རག་ཡོད་པ་རྤེད།  བཞྱི་བརྒྱའམ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ལ་མ་གཏོགས་སྱི་
ཡོངས་ནས་ལུང་པ་འགའ་ཤས་ལས་གནས་སྟངས་ཡག་པ་ཡོད་པ་རྤེད། ལུང་པ་ཁ་ཤས་བརྒྱ་ཆ་ཕྤེད་ཀ་ལས་རག་གྱི་ཡོད་མ་
རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་དྤེའང་ཤ་ཁག་གཅྱིག་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་རྤེད།  དཀའ་ངལ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ནང་མྱི་སྤེར་ཞྱིག་ལ་
འཕད་ཡོང་དུས་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ལ། མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དངུལ་གཡར་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། སྤེད་ཀ་ཡང་ཆྤེན་པོ་
སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕར་ནས་ཤོག་བུ་མ་རག་པའྱི་སྤེམས་ཁལ་ཡོད་ཙང་ངས་དུས་རྟག་ཏུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ཕ་གྱིར་
སབས་བཅོལ་ལ་བཞུགས་མཁན་ནང་ནས་ནང་མྱི་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་མཁན་དང་སྤེར་ཐོག་ནས་འབྤེལ་བ་མྤེད་མཁན་ཞྱིག་ཧ་
ལམ་ཡོད་མདོག་མ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག  གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྤེར་ནས་འབྤེལ་བ་ཡོད་མཁན་ཏན་ཏན་ཡོད་རྤེད་དན་གྱི་
འདུག  ཁོ་ཚོས་དཀའ་ངལ་རྤེ་བཤད་ཡོང་དུས་སྤེམས་གཏྱིང་ནས་སྤེམས་འགུལ་ཐྤེབས་པ་དང་། དངོས་གནས་ད་ག་རྤེ་བས་ན་
དག་གྱི་ཡོད་ན་སྙམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡོངས་གགས་རྤེད། དྤེ་ངས་དུས་རྟག་ཏུ་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།  ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ཕྱི་རྒྱལ་
ག་པར་སོང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཆྤེད་མངགས་སབས་བཅོལ་ཞུ་སའྱི་ལས་ཁུངས་ལ་བཅར་ནས་གནད་དོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ། དྤེ་ནང་
བཞྱིན་ཁོ་ཚོས་ཀང་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་འདུག  བོད་པའྱི་གནས་སྟངས་སྱི་ཡོངས་ནས་བལྟས་ན་ཡག་པོ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་
སུད་སྱི་དང་ཧོ་ལན་དྤེ་དག་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་བཀོད་ཁྱབ་ག་རྤེ་བཏང་ཡོད་
ཅྤེ་ན།  དོན་གཅོད་ཁང་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་རོགས་པ་བྤེད་དགོས་རྤེད་ལ། མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་
བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་དྤེ་བྤེད་རོགས་གྱིས་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད།  ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་སྱིད་སོང་གྱིས་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱི་འགན་བཞྤེས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་
ཐུགས་སང་འད་བྱུང་ཡོད་ན་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་ཡང་།  འགན་ཁུར་རྒྱུ་དང་གོ་བུར་དུ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ ཆགས་ཡོང་
སྐབས་ཞག་པོ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་ལས་ཕྱིན་མ་སོང་། དྤེའྱི་ནང་ལ་ང་ས་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གསལ་བཤད་རང་བས་ནས་འགོ་དགོས་རྤེན་
ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འགོ་ཐུབ་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་སྤེམས་ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེར་དུས་རྟག་ཏུ་
བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་ལ།  བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་དོན་གཅོད་རྣམ་པས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་རོགས་པ་བྤེད་
དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ལམ་སྟོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།  ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཉྤེ་ཆར་བོད་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་གྲུ་གཟྱིངས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་ GREECE ནང་ལུས་འདུག་ཅྤེས་དང་།  དྤེ་བཞྱིན་ 
Ukraine དང་ TURKEY ནང་ལ་བོད་པོ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐོས་ཡོང་དུས་དངོས་གནས་ཨ་ཧྱི་རྱི་ཀ་
སོགས་གང་ས་ནས་ཡོང་མཁན་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད།  ང་ཚོས་ཤྤེས་པ་མ་ཤྤེས་གཉྱིས་ལས་མ་ཤྤེས་པ་མང་བ་ཡོད་པ་
འད་པོ་ཞྱིག་འདུག  ད་ལྟ་ངས་སྱི་ཡོངས་ནས་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་འགོ་མཁན་འགོ་ཚར་བ་རྤེད་དྤེ་མ་འོངས་པར་སབས་
བཅོལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེར་བོད་པར་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་རུ་ཆྤེ་རུ་འགོ་སྱིད་པ་རྤེད།  མ་ཕྤེབས་པ་ཚོས་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་
པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཞྤེ་ན།  གཅྱིག་དྤེ་སུད་སྱི་གཞུང་ཐོག་ནས་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་དོན་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་
གར་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ལ་ཐོབ་ཐང་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་སྲུང་སོབ་ཡོད་པའྱི་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་དོན་པ་རྤེད།  ཡོ་
རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་འགར་ཕྤེབས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་དྤེར་ང་ཚོས་གསལ་ཁ་གཏོད་གང་ཐུབ་བས་པ་ཡྱིན།  སྙན་ཐོ་དྤེའྱི་
ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཚོའྱི་དམྱིགས་བསལ་གནས་སྟངས་དྤེ་ཡག་ཏུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་སྙན་ཐོའ་ིནང་འཁོད་ཀྱི་འདུག  དྤེ་མ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་མང་པོ་སར་ནས་སྱིད་བྱུས་རང་ལ་ཁ་གསལ་པོ་
དོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  TIBETAN REHABILITATION POLICY 2014 ནང་བོད་མྱིའྱི་ཐོག་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་ཐོན་
ཡོང་དུས། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡྤེའྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་བདྤེ་སྡུག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གཟྱིགས་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་
ཡྱིག་ཐོག་རང་ལ་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་དུས།  ང་ཚོ་ཕར་སབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་སུ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་སྡྤེ་རང་གྱིས་བདྤེ་སྡུག་ལ་བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསལ་པོ་བཀོད་འདུག་
ཅྤེས་དང་།  ད་ཆ་མངའ་སྡྤེ་སོ་སོ་ནས་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་ཚོའྱི་ R.C ཡྱིན་ན་ལོ་ལྔ་ཆགས་པ་རྤེད།  སྔོན་
མ་སབས་བཅོལ་བ་ཡྱིན་ན་ཟླ་བ་དྲུག་དང་ལོ་གཅྱིག་ནང་ག་པར་འགོ་ནའང་ལོ་ལྟར་གཅྱིག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་མྤེད་
པར་ལོ་ལྔ་ཆགས་ཡོང་དུས་གནས་བབ་དྤེ་འགྱུར་བ་ཏོག་ཙམ་སོང་བ་རྤེད།  སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ལོ་གཅྱིག་དང་ཟླ་བ་དྲུག་ཡྱིན་དུས་
གནས་སྐབས་རྒྱ་གར་ལ་ལོ་གཅྱིག་གནས་ཐུབ་པའྱི་ཆོག་མཆན་ལས་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ཆ་ལོ་ལྔ་ཆགས་
ཡོང་དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་ནས་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་གནས་ཐུབ་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་བཞག་ཅྤེས་བཤད་སྐབས།  ཛ་དག་གྱི་
གནས་སྟངས་མྱིན་པ་ཡུན་རྱིང་པོ་རྒྱ་གར་ལ་སྡོད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ།  དྤེ་ཡང་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཐོན་ཡོང་དུས་ཁྱིམས་ཁང་
ལ་བསྤེབས་སྐབས་ང་འགོ་ས་སྡོད་ས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ལ། ཁུངས་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་
གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་རྤེད་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་འད་ཞྱིག་གནང་འདུག  དྤེའྱི་ནང་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རྤེན་
དྤེ་འད་སར་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཡྱིག་ཐོག་རང་ནས་ཐོན་ཡོང་དུས། མ་འོངས་པར་སབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་ཚོས་དགོངས་
པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག   ཡང་ངས་སབས་བཅོལ་རག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེ་སྔོན་གང་འཚམ་ལས་ས་
པོས་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དཀའ་ལས་ཁག་ཏུ་ཁག་ཏུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག   གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་
ཁྱིམས་ཁང་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་ངང་ཁྱིམས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་
མངའ་སྡྤེ་གཞུང་ནས་མཐུན་རྤེན་དང་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་ཅྤེས་དང་།  དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གཞན་དག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
གཞན་དག་མར་དོན་ཡོང་སྐབས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོང་གྱི་འདུག  ཕྤེབས་ཚར་མཁན་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་
རྒྱུའྱི་འགན་དྤེ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་ཙང་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྩྱིས་ནས་དྤེ་སྔོན་གང་ཐུབ་བས་ཡོད་ལ། མུ་མཐུད་ནས་
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བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན།  མ་འོངས་པར་འགོ་འདོད་ཡོད་མཁན་དྤེ་འད་ཡོད་ན་དགོངས་པ་ཡག་པོ་བཞྤེས་རོགས་གནང་།  གང་ལགས་ཞྤེ་
ན་ཡོ་རོབ་སྱི་ཡོངས་ལ་ཆབ་སྱིད་གནས་སྟངས་ཐོག་སབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་ས་ཡ་དང་ས་ཡ་ཡོང་དུས།   ཡོ་རོབ་ནང་ལ་
སབས་བཅོལ་ཡོང་མཁན་ཚོར་འཁོན་འཛིན་མྤེད་ནའང་དམ་བསགས་བྤེད་དགོས་ཞྤེས་དགོངས་ཚུལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་རྤེད།   
ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་ནང་ལ་གཞུང་འཛིན་མཁན་མྤེད་ནའང་ཚོགས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མྱི་མང་ནས་རྒྱབ་སོར་ཡོང་
རྒྱུ་དྤེ་སབས་བཅོལ་ཡོང་མཁན་མང་དག་གྱི་འདུག  ང་ཚོའྱི་དཔལ་འབོར་ལ་གནོད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་རྒྱལ་ཁབ་རང་ནང་ནས་
དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་བསྤེབས་ཡོང་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁོར་ཡུག་དྤེ་སབས་བཅོལ་འགོ་མཁན་ཚོར་ཡག་པོ་རང་མྱི་འདུག་
ཅྤེས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གསན་མཁན་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་བབ་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད་ཁ་གསལ་པོ་ཞུ་
རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་རང་ལ་འགན་ཡོད་དུས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།   
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆྤེན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆྤེན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་སྔོན་རྩྱིས་སྐོར་
གང་ཡང་ཞུ་རྩྱིས་མྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཡོ་རོབ་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་རྣམས་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་ཞུས་ཚར་སོང་སྟྤེ་ཕར་ཕྤེབས་ཚར་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སྦྤེལ་ཇམ་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད་
དྤེའྱི་ཉྤེ་འགམ་ཧོ་ལན་དང་ཧ་རན་སྱི་སུད་སྱི་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
འཕད་པ་ནང་བཞྱིན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་དོན་གཅོད་དང་ས་གནས་ཡོ་རོབ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཁོ་
ཚོར་ཐུག་འཕད་དང་།  གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ད་བར་ཐབས་ཤྤེས་སྱི་ཡོངས་ནས་བས་ཡོད།  དྤེའྱི་སང་དཀའ་ངལ་
དྤེ་ལམ་སྤེང་སྤེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ང་ཚོའྱི་ལག་པའྱི་ནང་ཡོད་དམ་ཞྤེ་ན་ཁག་པོ་རྤེད་འདུག  ནམ་རྒྱུན་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རྤེད།  གཞན་
དབང་སྟབས་བསྟུན་དང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་དུས་ཁོ་ཚོའྱི་རྤེ་བ་ཡང་དྤེ་རང་རྤེད།   ཉྤེ་ཆར་ང་ཚོ་སྱི་
འཐུས་འོས་མྱི་བཞྱི་ནས་བགོ་གྤེང་སྐབས་སྦྤེལ་ཇམ་རང་ལ་ནག་པོ་ཚོགས་པ་ཞྤེས་པའྱི་མྱི་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  
ནག་པོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་འཐུས་མྱི་ཚང་མ་ང་ཚོ་འཛོམས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  ཁོ་ཚོས་རྤེ་བ་ཞུ་
ཡྱི་འདུག་ལ། ང་ཚོས་ཀང་རྤེ་བ་བསྐང་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྟྤེ་སྙན་མོ་རྤེ་བཤད་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ལས་མྤེད་ནའང་
སྤེམས་ལྷོད་ལྷོད་བས་ནས་སྱིད་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ན་ཕན་གྱི་རྤེད་བསམ་སྟྤེ།  སྙན་པོ་ཙམ་བཤད་ནས་དོན་དག་མ་བྤེད་པ་དྤེ་འད་རྩ་
ནས་མྱིན་ལ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཞུ་གཏུག་བ་རྒྱུ་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།  ཞུ་གཏུག་རྒྱག་སྐབས་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ། ང་ཚོར་དུས་ཚོད་ཡོད་ན་ཞུ་ས་དྤེར་དུས་ཚོད་མྤེད་པའྱི་རྤེན་གྱིས་ཐུག་ཆོག་ཆོག་དང་སྙན་སྤེང་ཞུ་
ཆོག་ཆོག་མྱི་འདུག  དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་རྒྱུར་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ། ང་ཚོས་སྱི་འཐུས་ཕག་སྤེལ་མཉམ་
དུ་ཐབས་ཤྤེས་བས་པ་རྤེད།  ང་ཚོ་བོད་པ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་མྱི་སྤེར་ཡྱིན།  ང་ཚོར་ཡ་རབས་སོད་བཟང་ཡོད། 
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ང་ཚཽ་ཞྱི་བདྤེ་ལ་དགའ་མཁན་ཡྱིན་ཞྤེས་དྤེ་བཤད་ན་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག  ཁྱིམས་ལ་འགོ་དགོས་དུས་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་ཁྱིམས་
རྩོད་པ་དྤེ་དག་ལ་འབྤེལ་གཏུག་བ་སྐབས་ཁོ་ཚོ་མཉམ་དུ་འབྤེལ་བ་བྱུང་།   ཁོ་ཚོར་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་
གཏོགས། ང་ཚོར་དགའ་པོ་ཡོད་ཀང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགུལ་བསོད་རྒྱག་དུས་ནས་སོར་མོ་རྤེད།  དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁོ་ཚོར་ཕག་
དངུལ་དྤེ་འད་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ། ཁོ་ཚོས་ཀང་ང་ཚོར་སོར་མོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ཁྱྤེད་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སོད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་ཡོང་སྐབས།  ལམ་སྤེང་ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་ལས་ཐོག་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་འཕྱིན་ཡྱིག་
ཕུལ་བ་ཡྱིན་ལ་བཀའ་ཁོལ་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏྤེ་ད་བར་དུ་བཀའ་ཁོལ་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་པ་རྤེད།  སོང་ཙང་
བཀའ་ཁོལ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་སར་ཆགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་ཁུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་དྤེ་ད་ལྟ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་ཡྱི་
མྱིན།  གོས་འཆར་སོང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་འགྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  དྤེ་
མྱིན་པ་འདྱིར་ས་ཡ་མང་པོ་འགོ་གོན་བཏང་བཞག་པ་དྤེ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག  བཏང་བ་དྤེར་འགྱིག་མྱི་འདུག་ཅྤེས་
ཞུ་ཡྱི་མྤེད་དྤེ་ཚང་མས་ཧ་ཅང་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ནས་ཐག་བཅད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཕ་གྱིར་དངོས་གནས་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་
ཤོག་བུ་ནག་པོ་ཆགས་སོང་མཁན་དག་གྱིས་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  རྤེ་བ་ཞུས་པ་དྤེར་ཚང་མས་རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུའྱི་ཡྱིད་
ཆྤེས་ཡོད་པ་དང་སྤེམས་ཤུགས་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། འགོ་སོང་ཏོག་ཙམ་མ་གཏང་བ་ཡྱིན་ན་ལས་དོན་འགྲུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད་བསམ་
གྱི་འདུག   དྤེ་དང་པོ་ཡྱིན།  གཉྱིས་པ་དྤེ་ང་ཚོ་དམྱིགས་བསལ་ཡོ་རོབ་ནང་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་སྡོད་པ་དྤེ་དག་ནས་འད་
འདའྱི་ནང་ནས་མྱི་འད་བ། ང་རང་ཉྱིད་སྱི་པན་ནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དུས།  སྱི་པན་ནང་གྱི་བོད་པ་དྤེ་དག་ལ་སབས་བཅོལ་ཡོད་མ་
རྤེད།  ཚང་མ་སབས་བཅོལ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ལོ་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་ཕ་གྱིར་ནག་པོ་བས་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་གཞུང་གྱིས་ 
REGULATION བས་ནས་ཤོག་བུ་མྤེད་མཁན་ཕ་གྱིར་ལོ་གསུམ་བསྡད་ཚར་བའྱི་ཁུངས་སྤེལ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་སྡོད་
ཆོག་པའྱི་ཤོག་བུ་སོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་སྱི་པན་ནང་ལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་གཞན་ལ་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ང་
ཚོ་བོད་པར་འདུག  ཁ་སང་ང་ཚུར་མ་ཡོང་གོང་བོད་པ་ཚོས་གཅྱིག་ཞུས་ན་དན་པ་རྤེད་ལ། གཅྱིག་བས་ན་ཉན་སྡོད་ཡོད་འགོ   
ངས་མ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད།  ང་ཚོ་སྱི་པན་ལ་དྤེབ་སྤེར་པོ་དྤེ་བྤེད་སོད་ཡོད་རྤེད་དྤེ་དྤེབ་སྤེར་པོ་དྤེ་དུས་ཚོད་རོགས་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕ་གྱིའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ལ་ཞུས་ནས་ཕར་འགངས་བྤེད་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་དུས་ཕ་གྱི་ནས་ཁྱོན་ནས་བྤེད་
ཀྱི་མྱི་འདུག   དྤེའྱི་ཆྤེད་ངྤེས་པར་དུ་རྒྱ་གར་དུ་འགོ་དགོས་རྤེད།  རྒྱ་གར་ནས་ཁྱོད་ཚོར་ཉྱིན་མ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་ལྔ་ལ་ཁྱོད་ཚོར་
གསར་པ་རག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་ཡོད་དུས།  བོད་མ་ཚོར་སྙྱིང་རྤེ། ལས་ཀ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ཟླ་བ་གཅྱིག་མ་
གཏོགས་གུང་སྤེང་རག་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་ཞུས་ནས་ལྡྱི་ལྱིར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕར་སོང་ནས་བོད་མྱི་མང་
པོ་ཞྱིག་ལ་དུས་ཚོད་དྤེའྱི་ནང་མ་རག་པར་ཟླ་གསུམ་ཙམ་འགོར་ནས་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་རྤེད།  ཕྱིར་ལོག་དུས་ཟླ་བ་གསུམ་རྤེས་
ལ་ལས་ཀ་ལམ་སྤེང་རག་གྱི་མ་རྤེད་ལ། དྤེང་སང་དཔལ་འབོར་ཉམས་ཆག་སོང་ནས་བོད་པ་ཁ་ཤས་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྤེ་དག་
འཕད་ཀྱི་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་དྱིལ་ནས་དྤེབ་སྤེར་པོ་དྤེ་སྱི་པན་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནང་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རྤེད།  
བྱུང་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ས་གནས་ས་ཐོག་རང་ནས་དྤེབ་སྤེར་པོ་ཕར་འགངས་བྤེད་ཐུབ་པ་དང་།  དྤེབ་གསར་པ་བཟོ་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག  དྤེ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་བསྤེབས་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་ནང་ལ་དྤེབ་གསར་པ་རག་རྒྱུ་དང་
ཕར་འགངས་ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་ནའང་བྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དོ་བདག་སོ་སོར་གནོད་སོན་མྱི་ཡོང་བ་དང་།  ཚུར་ཡོང་དུས་དགའ་
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པོ་དང་ཕར་ལོག་དུས་དགའ་པོ་བས་ནས་ལོག་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤྤེས་ཤྱིག་ང་ཚོས་བྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཐབས་ཤྤེས་དང་སབས་
འཇུག་གནང་རོགས་གནང་།  མང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྤེས་ལ་ག་ལྤེར་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་དྤེར་ཧྥ་རན་སྱི་དང་སྦྤེལ་ཇམ་ལ་ཉྤེ་ཆར་དཀའ་ངལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་འཕད་པ་
དྤེའྱི་འོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་བོད་པར་དཀའ་ངལ་འཕད་མཁན་བྱུང་ཡོད་མྤེད་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དྤེར་བཀའ་ལན་བྱུང་མ་
སོང་།  དྤེ་བཞྱིན་ TURKEY དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེར་ལམ་སྟོན་བས་སོང་ཡང་ TURKEY ལ་བསྤེབས་པའྱི་གྲུ་དྤེའྱི་ནང་གྱི་
བོད་པ་དྤེ་ག་པར་ནས་བསྤེབས་ཡོད་མྤེད་དང་།  དྤེར་དངོས་གནས་རྩད་གཅོད་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཤྤེས་འདོད་བྱུང་།  ཕོགས་
གཅྱིག་ནས་བོད་པ་ཚང་མར་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ།  ད་ལྟ་འདྱི་ནས་བལྟས་ཡོང་སྐབས་
ཕལ་ཆྤེར་གོ་སྟངས་དྤེ་ང་ཚོ་གཅྱིག་པུས་གོ་བ་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལྷག་མ་ཞྱིག་བས་ཨྤེ་ཡོད་དམ་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སང་
ཞྱིག་བྱུང་སོང་།  དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་ Prof. Prem Kumar Dhumal ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྡྤེའྱི་སྱི་ཁྱབ་བོན་
ཆྤེན་ཟུར་པ། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་འཐུས་མྱི་དང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་  All party Indian 
Parliamentary Forum for Tibet རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་འབྤེལ་མཐུད་ཀྱི་
འགན་གཙོ་བོ་བཞྤེས་གནང་མཁན་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། རྣམ་པ་ཚོས་ཁོང་གྱི་སྐོར་ལ་མྱི་མཁྱྤེན་
པ་རྩ་བ་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་བཞུགས་སའྱི་མངའ་སྡྤེའྱི་བོན་ཆྤེན་གནང་མོང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ ༡༩༥༩ དང་དྲུག་
བཅུ་རྤེ་གངས་དྤེ་གར་བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་ཕག་དྤེབ་འབྱི་མོང་མཁན།  བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱུས་ལོན་
ཆྤེན་པོ་དང་། སྱི་ཁྱབ་བོན་ཆྤེན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བོད་པ་ཚོར་རྒྱབ་སོར་
གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བོ་ཞུམ་པ་མྤེད་པ་དང་བརྩྤེ་བ་ཆྤེན་པོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ཕྤེབས་པར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། ཁོང་གྱི་ལྷན་དུ་ད་ལྟ་ Shri Pawan Rana ji ད་ལྟ་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྡྤེའྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྤེ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་གྱིས་
ཀང་འཛིན་སོང་ངོས་ནས་རྤེད། གོས་ཚོགས་ངོས་ནས་རྤེད། ཧྱི་མ་ཅལ་གཞུང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་བོན་ཆྤེན་དང་འབྤེལ་བ་ཞུ་བ་སོགས་
མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། གསུམ་པ་དྤེར་ Shri Kishan Kapoor ji རྣམ་པ་ཚོ་
ཚང་མས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྡྤེའྱི་བོན་ཆྤེན་ཟུར་པ་གནང་མོང་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་གྱི་སྐོར་ལ་དམྱིགས་
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བསལ་རྒྱས་པར་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་གྱིས། དྤེ་ནས་ Shri Ajay Singh ji ནམ་རྒྱུན་ནས་ང་ཚོའྱི་ཧྱིན་བོད་མཛའ་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་གཙོའྱི་མཛན་འགན་བཞྤེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་བོད་པ་མཉམ་དུ་འབྤེལ་བ་ཡོང་སྡོད་རྒྱུ་དྤེ་ཁོང་
བརྒྱུད་ནས་ཡོང་སྡོད་པ་གཅྱིག་རྤེད། དྤེ་ནས་དྤེ་རྱིང་ལྔ་པ་དྤེར་ Shrimati Sneh ji མོ་རང་ད་ལྟ་མྤེག་ལོཌ་གྷན་ཇྱི་ Ward 
གསུམ་པའྱི་ MCD ཚོགས་མྱི་རྤེད་འདུག དྤེ་ནས་ Shri Vipin Nehari ji ད་ལྟ་མྤེག་ལོཌ་གྷན་ཇྱི་ MCD ཡྱི་འོས་མྱི་
ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་ནས་ Shri. Omkar ji ཕྤེབས་མྤེད་པ་འད་འདུག དྤེ་ནས་ Shri. Dinesh ji  ད་ལྟ་ Indo Tibetan 
Friendship Society  འགན་བཞྤེས་མཁན། ལྷག་པར་དུ་ Shri. Prem Kumar Dumal ji  དྤེ་རྱིང་ཐྤེངས་དང་པོ་
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོར་བཀའ་དྱིན་བསངས་པ་དྤེ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་
ཚང་མ་སྐུ་བཞྤེངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བྤེད་ནས་ལན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས།  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་གནང་
བར་བཞྱིན་ TURKEY ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་འགའ་ཞྱིག་དང་དྤེ་བཞྱིན་ཡུ་ཁུ་རྤེན་ནང་ལ་ཡོད་པ།  དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཐོས་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་བསྡུར་བས་ནས་འཕལ་དུ་འབྤེལ་ཡོད་
དོན་གཅོད་ཁག་ལ་འཕྱིན་ཡྱིག་ཕུལ་ནས་དྤེའྱི་སང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བོས་ཅྤེས་དྤེ་སྔོན་ཡང་ཞུས་ཡོད་ལ།  TURKEY གནས་
ཚུལ་ཆགས་པའྱི་སྐབས་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཡོད།  དྤེའྱི་སྔོན་ལ་ TURKEY ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་མྱི་
བཅུ་གསུམ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་དག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བརྒྱུད་ནས་ཟྤེར་གྱི་མྤེད་དྤེ་ཁོ་ཚོས་ཐབས་ལམ་མང་པོ ་
བརྒྱུད་ནས་ལུང་པ་གཞན་དག་ལ་བསྤེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་བཀའ་འདྱི་
གནང་སོང་།  ཁོ་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་ལུང་པ་གཞན་དག་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་དང་ཁྤེ་ན་ཌ་སོགས་ལ་གཏང་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད།  དྤེར་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་ནས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་
ཡ་དང་ཁྤེ་ན་ཌ་གཞུང་རང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་དང་ལངས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
ང་ཚོས་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་ཚོས་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དཔྤེ་མཚོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  སྦྤེལ་
ཇམ་ནང་ལ་སྔོན་མ་འགོ་དུས་བོད་པ་སབས་བཅོལ་བ་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག  གང་
ཡྱིན་ཞྤེ་ན་བོད་པ་ཡྱིན་ཚར་རྤེས་ལམ་སྤེང་རྒྱ་ནག་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ལ་ཚུད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཙང་དམྱིགས་བསལ་བོད་རྱིགས་
ཞྤེས་གངས་ཀ་བཏོན་ཐུབ་རྒྱུར་ཁག་པོ་འདུག  སབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་མང་ཆྤེ་བས་ང་བོད་ནས་ཡྱིན།   དཀའ་ངལ་ཡོད་ཅྤེས་
ཞུས་ཡོང་དུས་ཐོ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ན་བོད་ནས་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་
པ་རྤེད།  སོང་ཙང་གངས་ཐོ་ཁ་གསལ་བཏོན་རྒྱུ་ཁག་པོ་འདུག་ཅྤེས་བཤད་ཀྱི་འདུག  གནས་ཚུལ་འདྱི་ག་ནས་རག་པ་ཞུ་ཡྱི་
མྤེད་དྤེ་ནང་ཁུལ་ལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་རག་པ་བྱུང་ཡོད།  ཉྱིས་སྟོང་བཅུ་གཅྱིག་ནས་ཉྱིས་སྟོང་བར་ཡྱིག་ཆ་རག་མཁན་དྤེ་རྩྱིས་ན་
ཡྱིག་ཆ་རག་མཁན་དྤེ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག  མ་རག་མཁན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་དྤེ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག  ཐུག་ས་དྤེ་ཁོ་ཚོའྱི་ཁྱིམས་
ཐོག་ནས་ག་རྤེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན་ FIRST COUNTRY ASYLUM རྒྱལ་ཁབ་དང་པོར་སབས་བཅོལ་རག་ཡོད་



30 
 

མྤེད་ཀྱི་གནས་བབ་དྤེ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་གར་ལ་ཟླ་བ་གཉྱིས་བར་སྡོད་ཚར་པ་ཡྱིན་ན་ཁོ་རང་ལ་རྒྱ་གར་ལ་སབས་
བཅོལ་རག་འདུག  ཡྱིག་ཆ་འདུག་ལ། མཐུན་རྤེན་སོར་ཚར་འདུག་ཅྤེས་བཤད་སྐབས།  རྒྱ་གར་ལ་ཡུན་རྱིང་པོ་བསྡད་ཚར་
རྤེས་ལུང་པ་གཞན་ནང་ལ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་སབས་བཅོལ་ཐོབ་ཐང་རག་ཚར་འདུག  སབས་བཅོལ་བ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཛ་དག་གྱི་
གནས་སྟངས་འོག་འགོ་ས་འདུག་ས་མྤེད་ས་དྤེ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཁྱོད་ལ་སབས་བཅོལ་རག་ཚར་འདུག  ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རྒྱ་
གར་དབུས་དང་མངའ་སྔྤེའྱི་གཞུང་ནས་ R.C ལོ་ལྔ་གཙོས་པའྱི་མཐུན་རྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡག་ཏུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། དྤེ་ག་རང་
ཁྱིམས་ཐོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་ཚུར་བསྤེབས་ཡོང་དུས་དཀའ་ལས་ཁག་ཏུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན།    
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་དྤེབ་སྤེར་པོ་དྤེའྱི་སང་བཀའ་འདྱི་མ་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། མྱི་མང་
ནས་བལྟས་སྡོད་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་བྱུང་།  བཀའ་ཤག་ནས་གསལ་བཤད་བས་ན་བསམས་སོང་།  ཉྤེ་ཆར་རྒྱ་གར་ནང་
དམྱིགས་བསལ་ཛ་དག་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་བྱུང་ཡོད་རྤེད།  འཇྱིགས་སྐུལ་རྱིང་ལུགས་པ་རྒྱ་གར་ལ་ཡོངས་ནས་མྱི་གསོད་
ཁག་སོར་གྱི་རོག་ཁ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་གར་གཞུང་རང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་རྒྱ་གར་ནང་བོད་པ་ནང་
བཞྱིན་སབས་བཅོལ་བ་སུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  དྤེབ་སྤེར་པོ་སོད་པ་དྤེར་ལུང་པའྱི་ནང་ཚུར་ཡོང་ནས་སོད་དགོས་རྤེད་མ་གཏོགས། 
ཕ་གྱི་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད།  རྒྱ་གར་གྱི་བདྤེ་འཇགས་རྩ་ཆྤེན་པོར་བརྩྱིས་ནས་དྤེ་འད་བཟོས་པ་རྤེད།  ཡྱིག་ཆ་དྤེ་འད་ཁུར་
ནས་རྒྱ་གར་ནང་མྱི་གསོད་ཁག་སོར་བས་པ་དྤེ་འད་བྱུང་བ་རྤེད།  རྒྱ་གར་མྱི་སྤེར་ཕུད་གཞན་སུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་ག་
རྤེ་ཁུར་ཡོད་ནའང་རྤེད།  དྤེ་རོགས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་ནང་བསར་དུ་ཡོང་ནས་གསར་པ་བཟོ་དགོས་རྤེད།  གསར་པ་བཟོ་
སྐབས་རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་སྡྤེའྱི་ས་གནས་རང་ནས་དོ་བདག་དྤེའྱི་སང་ལ་བསར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  ཞྱིབ་
འཇུག་ཚར་རྤེས་གཞྱི་ནས་དྤེབ་སྤེར་པོ་སོད་འོས་པ་ཡྱིན་ན་སོད་ཀྱི་རྤེད་ལ། མ་འོས་པ་ཡྱིན་ན་སོད་ཀྱི་མ་རྤེད།  ཞྱིབ་འཇུག་
འགོ་སྟངས་དྤེར་རྒྱ་གར་གཞུང་རང་ནས་དུས་ཚོད་བཀར་འདུག  དཔྤེར་ན་ཉྤེ་ཆར་ཧྱི་མཱ་ཅལ་གྱི་ SP དཔོན་པོ་མཐོན་པོ་རྤེད།  
ཁོ་རང་འདྱིར་ཕྤེབས་ནས་ལམ་སྟོན་བས་ཡོང་སྐབས་རྡ་སའྱི་མྱི་མང་རྣམས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱིར་ལོགས་
ཐོངས་མཆན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཞུ་མཁན་ཚོ་ཞོགས་པ་ཁོང་གྱི་སོ་འགམ་ལ་ཡོང་ནས་ཐུགས་རྤེ་གཟྱིགས། ང་སང་ཉྱིན་
ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན།   ཕྱིར་ལོགས་ཐོངས་མཆན་ཆྤེད་ལས་ཁུངས་ལ་བང་སྱིག་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་དང་།  ཁྱིམས་རང་
ནས་ཕྱིར་ལོགས་ཐོངས་མཆན་དྤེ་རྱིང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་ཡོངས་རོགས་ལ་གཏང་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་དང་།  མྱི་དྤེར་
ནག་ཉྤེས་ཡོད་མྤེད་སྐོར་ལ་ཉྱི་མ་གསུམ་དུས་ཚོད་སོད་དགོས་པ་དང་དྤེ་ནས་ལན་མ་བྱུང་ན་གཞྱི་ནས་ཕྱིར་ལོགས་ཐོངས་
མཆན་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁྱོད་རང་ཚོ་ངའྱི་ནང་ལ་ཡོང་ནས་དྤེ་འད་སོད་ཤོག་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱོད་ཚོས་ང་ལ་ཁྱིམས་
འགལ་གྱིས་ཤོག་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཉྱི་མ་གསུམ་སྔོན་ལ་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་ག་རྤེ་འདུག  ང་ཚོར་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དྤེབ་སྤེར་པོ་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ཉྱི་མ་དགུ་བཅུ་རྤེད།  རྤེས་ནས་ང་ཚོས་ཉྱི་མ་དྲུག་ཅུ་བཟོས་རྤེད།  
དྤེ་ནས་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་ལྔ་བཟོས་རྤེད། ད་ང་ཚོས་ཉྱི་མ་སུམ་ཅུ་བཟོ་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་
སྱིད་དང་འབྤེལ་ཡོད་དྤེ་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཁྱོད་ཚོས་བོད་པར་དམྱིགས་བསལ་རང་བྤེད་ཀྱི་འདུག  ང་ཚོས་དམྱིགས་
བསལ་བྤེད་རོགས་གྱིས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ལ། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཡང་ཞུ་རྩྱིས་ཡོད།  ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།   
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སྔོན་རྩྱིས་གཏན་འབྤེབས་བས་ནས་
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱིས་
དྱི་བ་བཏང་བ་དྤེ་ལ་ལན་རག་སོང་ངམ།  དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཉྤེ་ཆར་ Brussels ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ཉྤེ་ཆར་རང་རྤེད། གྲུ་གཟྤེངས་ཀྱི་
རྤེན་ཆགས་ནས་དྤེའྱི་ནང་བོད་མྱི་ཡོད་དང་མྤེད། ཚུད་ཡོད་དང་མྤེད་གསུངས་སོང་། བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རྤེད། ང་ཚོས་བརྩད་
གཅོད་བས་ཡོང་དུས་སང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་རང་ཚོ་ཡྱི་ཧ་གོ་བ་བས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ལྟ་
བར་དུ་བྱུང་མ་སོང་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ Brussels སྡོད་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཙོ་བོ་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་ཞུ་ཡག་
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།  བོད་མྱི་ཚོ་ཡྱི་སབས་བཅོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་གཞྱི་
འདྱི་ནས་སབས་བཅོལ་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ཚང་མའྱི་འགན་དྤེ་སུ་ལ་ཡོད་རྤེད་ཞུས་ན།  འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་
ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་འདྱི་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གཅྱིག་བས། དྤེ་ནས་སབས་བཅོལ་རག་དང་མྱི་རག་ནྱི་འཛིན་སོང་གྱི་
ངོས་ནས་ནུས་པ་ག་ཚོད་འདོན་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་སང་ལ་རག་ལས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དྤེ་ཡང་གསལ་པོ་ཞུ་འདོད་
བྱུང་། བོད་ནས་ཕྱི་ལོགས་སུ་སབས་བཅོལ་ཕྤེབས་པའྱི་བོད་མྱི་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཙོས་
པའྱི་སབས་བཅོལ་རག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམས་བོད་གཞུང་གྱི་ཐུགས་རྤེ་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟྤེན་ནས་
བྱུང་བ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་གསལ་པོ་བཟོས་ན་མ་གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་སྱིད་ཇུས་ཤྱིག་
ལ་བལྟས་ནས་སབས་བཅོལ་རག་མྱི་རག་གྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་པར་གནས་པ་ཤྱིག་ངོས་འཛིན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
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འདུག དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་སྱིད་ཇུས་མང་པོ་ཞྱིག་གཙོ་བོ་འཛིན་སོང་རང་གྱིས་འགན་ཞྱིག་ཁུར་ནས་སྐུ་ལས་བཀོན་ནས་
གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་མ་བྱུང་པ་དྤེ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ལྗགས་ལན་གནང་
དུས་བདྤེ་པོ་རང་བྱུང་མ་སོང་ཟྤེར་ནས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་ནས་སབས་བཅོལ་ཞུ་
བ་དྤེ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་ཚེ་སོ་སོས་འཛིན་སོང་ལ་སྐུ་ངལ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རྤེད། ཏན་ཏན་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
ལས་ས་པོ་ཞྱིག་མ་རྤེད། དྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་རྱི་ཡ་ལ། ང་ཚོས་མཚམས་མཚམས་སུ་གོས་ཚོགས་དྤེའྱི་ནང་
ལོགས་ལ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དཔྤེ་བཞག་རྒྱུ་དགའ་པོ་འདུག ད་ལན་དངོས་གནས་བས་ན། སབས་བཅོལ་འདྱི་ཡྱི་ད་ལྟའྱི་ཁོར་ཡུག་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཏན་ཏན་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཡོ་རོབ་ཕོགས་ལ་སབས་བཅོལ་བ་མང་པོ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ས་ཡ་ཡྱི་ཚད་ཡོད་དུས་སྐབས་སུ་ཏན་ཏན་བོད་པ་ཚོ་སབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་ནང་ལོགས་སུ་སྐུ་ངལ་འཐོལ་
བ་ཞྱིག་ཆགས་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། དྤེ་མཉམ་དུ་གོང་དུ་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། བལ་ཡུལ་ནང་ལོགས་ལ་
གཅྱིག་པ་རྤེད། སབས་བཅོལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་རག་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱིད་ཇུས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག དཔྤེར་ན་ཨ་རྱི་འད་པོ་ཡྱིན་ན། སྔ་དོ་ཞུས་པ་
ནང་བཞྱིན་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་སྱིད་ཇུས་རང་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ special coordinator ཐོག་མར་
བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྱིད་ཇུས་ཤྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་བའྱི་ངྤེས་པ་ལ་བརྟྤེན་ནས་ special coordinator 
བསྐོས་པ་དྤེ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་གསལ་རྒྱུ་དྤེ་གཙོ་བོ་བོད་རྤེད། སབས་བཅོལ་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་
ཏན་ཏན་རྤེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་མ་གཏོགས་གཞག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། སོང་ཙང་བལ་ཡུལ་ནང་ཡྱིན་ཡང་ང་རང་ཚོ་རྤེ་བ་བྤེད་
ས་གཙོ་བོ་དྤེ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་དྤེ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ལགས་ཟྤེར་ན། སྱིད་ཇུས་དྤེ་ལ་བརྟྤེན་ནས་རྤེད། བལ་
ཡུལ་ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ལོ་མང་པོའ་ིགོང་ནས་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དྤེ་གཅྱིག་
གསུངས་སོང་། སོ་སོས་ཕྱི་ལོགས་ནས་དོ་སང་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་བལ་ཡུལ་ལ་ནུས་པ་འདོན་པར་ཐུགས་
ཁག་མྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་ཚད་འད་བོ་ཞྱིག་སོ་སོས་ཚོད་དཔག་བྤེད་ཐུབ་ན། ནུས་པ་སྔར་ལས་ཤུགས་ཆྤེ་བ་བཏོན་པ་སོ་སོས་
དྤེ་འད་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། ངྤེས་པར་དུ་ཚད་ཅྱིག་རྒྱག་དགོས་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་ཡང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ནས་དཀའ་
ངལ་ཡོད་དུས། དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སོང་ཐོག་ནས་སབས་བཅོལ་ཞུ་བ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ན། བལ་
ཡུལ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོ་ཨ་རྱི་གཞུང་དང་ང་ཚོ་འབྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ག་རྤེ་བས་ནས་ད་དུང་ཨ་
རྱིའྱི་ནང་སབས་བཅོལ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་སྱིད་ཇུས་གཏན་འབྤེབས་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། བལ་ཡུལ་ནང་
དུ་དྤེ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ག་རྤེ་བས་ནས་ང་ཚོས་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། སོ་སོ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནུས་པ་
འདོན་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ནྱི་རྒྱབ་སོར་ཞུས་དུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་ཡག་པོ་བཞྤེས་དགོས་
རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་གར་གྱིས་གནང་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་
རྤེད། ག་རྤེ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། རྒྱ་གར་ཐོག་ནས་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མར་དོན་རྒྱུ་ལ་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་ R.C དྤེ་རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་སྱིད་ཇུས་འགྱུར་བ་གང་
ཡང་ཕྱིན་ཡོད་མ་རྤེད། སྔར་ནུས་པ་ཐོན་ས་ལ་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་ཇུས་དྤེ་གང་ཡང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད། ཕར་
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ཕོགས་སུ་ང་ཚོས་ག་ཚོད་ཅྱིག་འབྤེལ་བ་བྤེད་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ། དོན་དག་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཕར་ཕོགས་ལ་གོ་བརྡ་འཕོད་ཐུབ་དང་མྱི་
ཐུབ་ཏན་ཏན་རག་ལས་ཀྱི་རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ལ། དཔྤེར་ན་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་
བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ལངས་
ཕོགས་གསར་པོ་ཞྤེ་དག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་དྤེ་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་
གནང་བསྡད་པ་དྤེ་རྤེད། གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནང་གྱི་འདུག ཡག་པོ་རྤེད། གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གོ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཆོད་
ན་ཡག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་སྱིད་ཇུས་ལ་བལྟས་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེས་ཐུགས་ཕན་གང་ཡང་
སོས་རྒྱུ་ཡོད་དམ། གཅྱིག་ཐོན་པ་ལ་དང་པོ་ལབ་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ཨ་རྱི་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བོད་གཞུང་གྱི་ཐོག་
དངོས་གནས་གནད་འགག་ཅྱིག་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ན། བོད་མྱི་ཚོ་སབས་བཅོལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ། ཁོང་རང་ཚོའྱི་སྱིད་ཇུས་དྤེ་
སྱིད་ཇུས་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ནས་ཁྱྤེད་རང་ཚོས་སྐུ་ལས་ཞྱིག་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན།  ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་སབས་བཅོལ་རག་
གྱི་ཡོད་པ་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་ཡྱིད་ཆྤེས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོད། ཡོ་རོབ་ནང་ལ་ཡྱིན་ཡང་། དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐང་གྱི་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན་འབྤེལ་བ་གནང་། འབྤེལ་བ་གནང་བ་དང་ཏན་ཏན་ནུས་པ་ཐོན་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེ་ཙམ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གོས་ཚོགས་ལྷག་ཡག་ཅྱིག་རྤེད། སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོ་
འདྱི་ན་སྐུ་མགོན་ཡོང་དུས་གོང་དུ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ལན་ Former Chief minister  Prem kumar 
Dhumal ji ཕྤེབས་དུས། མྱིང་ཚང་མ་ཡྱི་བྱུང་མྱི་དགོས་ན་སྙམ་བྱུང་། ཁོ་རང་ཚོ་ནང་ལོགས་སུ་འདྱི་གཅྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད། ཡང་རྤེས་མ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྐུ་མགོན་མང་པོ་ཕྤེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དྤེབ་ཐྤེར་ནང་ལོགས་སུ་གསལ་ནས་
རྤེས་མ་ཐུགས་ཕན་སོས་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་འདྱི་ལ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་དྤེབ་ཐྤེར་ལ་འཁོད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཚོགས་གཙོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཙོ་བོར་སུ་ཕྤེབས་པ་
ཡྱིན་ཡང་དྤེས་འགན། ག་རྤེ་ཟྤེར་དགོས་རྤེད། དབུ་ཁྱིད་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིང་ཡང་དྤེ་མཉམ་དུ་ཡོང་མཁན་ཚོ་ཡང་ཁོ་
ཚོ་ཆྤེ་མཐོང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག་བསམ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འདྱི་ལྟར་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བཀས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ད་ལྟ་ Belgium གྱི་རྒྱུན་གོན་འདྱི་
དང་བཀའ་མོལ་གནང་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ད་ལྟ་སབས་བཅོལ་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུས་
ན་བསམས་བྱུང་། རྩ་བའྱི་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་འདྱིར་སར་ཆའྱི་གོས་
འཆར་ཞྱིག་བཏང་ཡོད། དྤེའྱི་སྐབས་དྤེར་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། རྩ་བའྱི་དྤེ་རྱིང་འདྱི་ནས་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་
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འདྱིར་ཐུགས་སང་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྤེ་དག་བྱུང་སོང་། སོང་ཙང་དྤེའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ཡང་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཡོ་རོབ་ནང་སབས་བཅོལ་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་གོང་ལ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་སོབ་གནང་
སོང་། ཚང་མ་འདྱི་ལ་ཡང་བསར་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག རྩ་བའྱི་ཤོག་བུ་རག་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། ཤོག་
བུ་དྤེ་མྤེད་དུས་འཚོ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། འཚོ་བའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོང་དུས་ནང་མྱི་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
འཕད་བསྡད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོ་ཕར་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་རྣམས་བོ་འཚབ་དང་མ་སྱིད་པ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
བཞྱིན་འདྱིར་བཞུགས་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས་ཐུགས་སང་ཞྤེ་དག་གནང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཀྱི་འབད་བརྩོན་ཞྱིག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་སུད་སྱི་ས་གནས་ནང་ལ་ཡྱིན་ཡང་ང་རང་ཚོ་ཕར་
ཕོགས་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་མགོ་ཚོད་མཁན་དང་། གནས་སྟངས་དྤེ་ཚོ་ཧ་གོ་མཁན་རྣམས་རུག་རུག་བས་ནས་འཛིན་སོང་དང་
ཁྱིམས་བཟོ་སོགས་དབྤེ་བ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ནུས་པ་གཅྱིག་ཏུ་སྤུངས་ནས་ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ང་ཚོ་གོ་བསྡུར་གནང་
དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་སབས་བཅོལ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་ཡོ་རོབ་
སྱི་ཡོངས་ནང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ཡོ་
རོབ་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་སབས་བཅོལ་མང་པོ་ཞུས་ཡོང་དུས། ཡོ་རོབ་ཀྱི་གཞུང་ཁག་གྱིས་ད་ལྟ་བོད་པའྱི་
ཐོག་ལ། བསམ་བོ་གཏང་ཕོགས་དྤེ་གཅྱིག་གྱུར་བཟོ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞྱིག་ཡོད་པ་འད། གོ་ཐོས་ལྟར་ན་གཞུང་ཁག་ནང་བཀའ་
མོལ་གནང་བ་དང་། གཞུང་ཁག་ནང་ཕར་ཚུར་བསམ་ཚུལ་བརྤེ་ལྤེན་གནང་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་འདུག རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་
གསལ་པོ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་མ་རྤེད་ཀང་དྤེ་འད་ཞྱིག་འདུག  གཉྱིས་པ་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཡོ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱིས་རྒྱ་
ནག་དང་རྒྱ་གར་མཉམ་དུ་ལ། སབས་བཅོལ་བ་ངོས་ལྤེན་མྤེད་པའྱི་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པར་གཅྱིག་
ལས་ཕར་ཕུད་དུས་དྤེ་གཉྱིས་བར་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག Migration dialogue  དྤེ་འགོ་
བཙུགས་ནས་བོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ནང་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རུང་མྤེད་རུང་གང་
ལྟར་ཁ་སང་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སྔོན་ལ། སུད་སྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་བ་ཚང་མའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡར་བསྡུས་ནས། 
ད་ལྟ་བར་དུ་ China (Tibet) རྒྱག་གྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། ཡང་ན་ Tibet (China) རྒྱག་གྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། གཅྱིག་གྱུར་
བཟོས་ཏྤེ་ China ཟྤེར་བ་ཞྱིག་རྒྱག་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་བརྩད་གཅོད་བས་པ་རྤེད། དཔྤེར་
ན། Belgium ནང་ལ་ལག་བསྟར་བྤེད་སྟངས་དང་། ཧ་རན་སྱི་ནང་ལག་བསྟར་བྤེད་སྟངས་ཕན་བུ་ཁྱད་པར་ཡོང་གྱི་འདུག རྩ་
བའྱི་ཡོ་རོབ་ནང་རྒྱ་མྱིའྱི་གནོན་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་དུས་སུད་སྱི་ལ་དྤེ་འདའྱི་གོམ་པ་ཞྱིག་ལམ་འགོ་བྱུང་བ་དང་། སྐད་ཆ་དྤེ་འད་
ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནང་རོག་ཁ་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་འདས་པའྱི་ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ཕལ་ཆྤེར་གསལ་པོ་
རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འད་སོང་ཙང་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་སྱིད་སོང་གཅྱིག་ལོག་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
ཐུགས་སང་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ད་ལྟ་ལམ་སྤེང་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་མྤེད་ཀང་། ཚོགས་ཐྤེངས་འདྱིའྱི་
སྐབས་ལ་ལྗགས་ལན་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་གཉྱིས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྔོན་རྩྱིས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། རྩྱིས་འགོ་ས་ཚོགས་ཤྱིག་སྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག ལས་ཁུངས་ཚང་མ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིད་
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ཇུས་གཅྱིག་གྱི་འོག་ལ་ཡྱིན་དུས་ལས་ཀ་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་མ་བྱུང་ཀང་ ། ཁག་ཅྱིག་གཅྱིག་པ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་
དན་གྱི་ཡོད། དྤེ་འད་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། སྐུ་མདུན་གྱི་འཁྲུངས་སྐར་གཏོང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ས་ཆ་གཅྱིག་ལ་ད་ལྟ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཁང་གྱི་འགན་བཞྤེས་ནས་གནང་བ་དང་། ཁག་ཅྱིག་ལ་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག ཁག་ཅྱིག་སྱི་ཚོགས་ཞབ་འདྤེགས་ཀྱི་
རྩྱིས་འགོ་ཡོད་པ། ཁག་ཅྱིག་ལ་མྤེད་པ། ཚང་མ་གཅྱིག་པ་ཡོང་གྱི་རྤེད་སྙམ་ནས་ང་ཚོས་རྤེ་བ་བརྒྱབ་ན་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད། འདྱི་
གཅྱིག་གྱུར་བྱུང་བ་ལ་འབད་བརྩོན་དང་ཐབས་ཤྤེས་ག་རྤེ་ཡོད་ན། དྤེ་བཀའ་ཤག་རང་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་
འདུག སོང་ཙང་འདྱིར་ང་ཚོ་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས།  ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ 
Brussels ལྟ་བུ་དཔྤེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱིད་ཇུས་དྤེ་ཧ་གོ་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་
ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ིགནས་སྟངས་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་ཚད་གཞག་ས་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་བསམ་གྱི་འདུག    གོ་
སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སབས་བཅོལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་རག་
པ་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་བཀའ་ཤག་ནས་སྐུ་ལས་བརྒྱབས་པ་ལ་བརྟྤེན་ནས་བྱུང་བ་རྤེད་གསུངས་སོང་། དྤེ་ལྟར་གནང་དགོས་རྤེད་
གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ཡང་གོང་དུ་ངས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཞུས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་སྔ་ Turkey  ལ་བོད་མྱི་བཅུ་
གསུམ་ཕར་ཕོགས་སུ་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་གནས་བསྡད་པའྱི་སྐབས་ལ། ཁོང་ཚོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་རྤེས་སུ་ Turkey ལ་ཡོད་
པའྱི་བོད་མྱི་བཅུ་གསུམ་དྤེ་དག་ལུང་པ་གཞན་དག་ལ་སྤེབས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་གྱི་ཡོད། དྤེ་སྤེབས་པ་བཀའ་ཤག་
གཅྱིག་པུའྱི་ངོས་ནས་བས་པ་ཞུ་གྱི་མྤེད། གཞན་གྱིས་འབད་བརྩོན་བས་པ་ལ་བརྟྤེན་ནས་བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རྤེད། བཀའ་ཤག་ནས་ག་རྤེ་བས་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་གཅོད་ལ་བཀའ་མངགས་གནང་ཡོད་
རྤེད། དོན་གཅོད་ནས་ Turkey ལ་སྤེབས་པའྱི་བོད་མྱི་བཅུ་གསུམ་དྤེ་དག་སབས་བཅོལ་བ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་མཉམ་སྤེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཡྱིག་ཆ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་བས་རྤེས་ཁོ་རང་ཚོ་ལུང་པ་གཞན་དག་ལ་ཕྤེབས་ནས། ད་ལྟ་
ཁོ་རང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་། ཁོ་རང་འབད་བརྩོན་བས་དང་བྤེད་མུས་རྤེད། ལུང་པ་གཞན་དག་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུ་དྤེས་
གཞན་གྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་བཞག་པ་དྤེ་ངོས་འཛིན་བྤེད་དགོས་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག  ཁ་སང་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་
ར་བ་འདྱི་ཡྱི་ནང་ལ་ཨ་ཧྱི་རྱི་ཀ་ཡྱི་ལུང་པ་གཅྱིག་གྱི་ནང་བོད་པ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གནས་ཡོད་པ་དྤེ་དག་མཐུན་འགྱུར་སར་
མཁན་སྤེར་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་རྤེད། གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པའང་དོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལྟར་འཕ་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་
བྤེད་མཁན་ཡོད་ཙང་། ཚང་མ་བཀའ་ཤག་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ཡང་སྱི་ཡོངས་ནས་བཀའ་
ཤག་གྱིས་ལམ་སྟོན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་།  དོན་གཅོད་ཁང་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་



36 
 

རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་སུ་ཡོད་ཀང་དྤེ་བཞྱིན་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་ཆྤེ་ས་ནས་དཔྤེར་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་
ཀས་སྱི་རྱི་ཡ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་རྤེད་གསུངས་སོང་། རྒྱ་ཆྤེ་ས་ནས་ཡྱིན་ཡང་བཀའ་ཤག་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་གཞྱིར་
བཟུང་། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་སྙན་གགས་ཆྤེ་བའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ནང་སྙན་ཐོ་བཏོན་པའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ཡང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྙན་
གགས་ཆྤེ་བའྱི་ཚོགས་པ་ Freedom  House རང་དབང་ཚོགས་ཁང་། དྤེའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ད་ཐྤེངས་ག་རྤེ་ཐོན་ཡོད་པ་རྤེད་
ཟྤེར་ན། བོད་ནང་ལ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཟྤེར་ཡང་། རང་དབང་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ནང་སོ་ཤོས་རྤེད་
བཞག སྱི་རྱི་ཡའྱི་མྱིང་འདུག སྱི་རྱི་ཡ་བས་དྤེའྱི་འོག་ལ་བོད་རྤེད། བོད་ནང་རང་དབང་གནས་སྟངས་དྤེ་ཙམ་སོ་པོ་འདུག་ཟྤེར་
ནས་དོན་ཡོང་དུས་སྱི་རྱི་ཡ་དང་སར་ནས་ Freedom House ཡྱི་སྙན་ཐོ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ། དྤེ་གནང་དགོས་རྤེད་ཞུ་ཡྱི་
མྤེད། དཔྤེར་ན། སབས་བཅོལ་བ་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱྤེད་རང་བོད་ནས་ཡྱིན་ན་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡོད་
རྤེད་ཟྤེར་ན། Freedom House རང་དབང་གྱི་སྙན་ཐོ་བཏོན་ནས་གཟྱིགས་དང་། ངས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། དོན་གཅོད་ཀྱིས་ཤྤེས་
ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་སྙན་གགས་ཆྤེ་བའྱི་རང་དབང་ཁང་པ་ཡྱིས་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་རང་དབང་མྤེད་པའྱི་ལུང་པ་སྱི་རྱི་ཡ་སོ་ཤོས་
བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སང་ལ་བོད་རྤེད་ཟྤེར་ནས་རང་དབང་ཁང་པའྱི་སྙན་ཐོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་ཉྤེ་ཆར་རང་དབང་
ཁང་པ་ཡྱིས་ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་ Washington D.C ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པར་ཡོང་རོགས་བས་ཟྤེར། ང་རང་ཆྤེད་མངགས་
ཕར་ཕོགས་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། ངོ་སོད་གནང་མཁན་དྤེ་ཡྱིན་ཡང་ཚོགས་གཙོ་རང་གྱི ་ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་ངོ་སོད་གནང་
སོང་། འགོ་དགོས་དོན་ཡང་རང་དབང་ཁང་པ་འདྱིས་ང་ཚོ་ལ་བདྤེན་པ་ཡོད་པ། རྒྱ་ཆྤེ་ས་ནས་ཆབ་སྱིད་ཐོག་ང་ཚོ་ལ་བདྤེན་པ་
ཡོད་པ། ང་ཚོར་རང་དབང་མྱི་འདུག དྤེ་རྱིང་དཔང་རྟགས་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ཁུངས་སྤེལ་ཡོད་པ། སྡྱིངས་ཆ་བསྐྲུན་པ་ནང་བཞྱིན་ཞུ་
རྒྱུ་དྤེ་དྤེ་རྱིང་སྱི་ཡོངས་ནས་ཕན་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཡང་བྤེད་སོད་བཏང་དགོས་རྤེད་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་གནས་བབ་
གང་འད་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ལབ་ན། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་གནས་བབ་གང་འད་ཡོད་པ་རྤེད་
ཟྤེར་ན། གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སུད་སྱི་ནས་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་བོད་པ་ཞྤེ་དག་ཡག་པོ་ཡོད་པའྱི་
སྙན་ཐོ་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུས་བཞག་པ་མྤེད་པ།  ཡང་ Tibet 
Justice Center གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ། ཨ་རྱིའྱི་ནང་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་དྤེབ་སྤེལ་བས་བཞག་པའྱི་བོད་དོན་
ཐོག་རྒྱབ་སོར་བྤེད་མཁན་མ་སྐུལ་དྭང་བངས་ཐོག་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕྤེབས་པ་དང་། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གཅྱིག་ལ་ཕྤེབས་
ནས་བོད་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གང་འད་ཡོད་པ་རྤེད། གནས་བབ་གང་འད་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
སོང་། འདྱིར་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར། མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ཁྱིམས་ཁང་ལ་ཕྱིན་ནས་སབས་བཅོལ་ཞུ་དགོས་དུས་སྐབས་ལ། ཁྱྤེད་
རང་ཚོའྱི་གནས་བབ་གང་འད་ཡོད་པ་རྤེད་ལབ་དུས། སུ་ཡྱིན་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩༌༩ སྡུག་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། ཡག་པ་ཞྱིག་ཡོད་
ཟྤེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་མ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ཐོག་ནས་བསལ་དགོས་རྤེད། Tibet Justice 
Center ཁོ་རང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་དྤེ་བོས་ཟྤེར་ནས་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་
འདྱི་ལ་སྤེབས་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་སྐབས་ང་རང་ཚོས་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ། ཁྱིམས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དག་དོན་བསྡད་པ་རྒྱ་ཆྤེ་
ས་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་
ཐུགས་ཐག་ཆོད་པོའ་ིངང་ནས་གསུངས་སོང་།  གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་སྔོན་ནས་གནང་ཚར་བ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉྤེ་ཆར་ཨ་
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རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ Sarah Sewall བོད་དོན་དམྱིགས་བསལ་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་འབྤེལ་མཐུད་
པ། སྐབས་དྤེར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སྔོན་མ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་མྤེད་ཀང་ངག་ཐོག་ཞལ་བཞྤེས་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་
རྤེད་ཟྤེར། བལ་ཡུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོ་དཀའ་ངལ་ཧ་ལས་དགོས་པའྱི་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་བལ་ཡུལ་ནས་ཨ་
རྱི་ལ་འཐྤེན་ཐུབ་པ་ཟྤེར་ཡང་། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་མཐུན་རྤེན་སར་རྒྱུ་ཡྱི་སྐོར་ཞལ་བཞྤེས་གནང་བཞག་པ་རྤེད། དྤེ་ལག་བསྟར་བས་
པ་ཡག་པོ་འདུག་གསུང་དུས་སང་ལ། ད་ལྟ་བར་དུ་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ལངས་ཕོགས་གཅྱིག་རྤེད། Exit  Permit ལུང་པ་ནས་
མར་ཐོན་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་དྤེ་རག་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་མཐུན་རྤེན་སར་རྒྱུ་དྤེ་དྤེ་སྔོན་གྱི་ལངས་ཕོགས་དྤེ་ད་ལྟ་
ཡང་ཡྱིན། དྤེ་རག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་སྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ནས་རྤེད། ཕར་ཕོགས་བལ་ཡུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་
ནས་འབད་བརྩོན་གནང་དང་གནང་མུས་རྤེད། དྤེ་སྔ་ནས་གནང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འགག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་བལ་ཡུལ་
གཞུང་ནས་ Exit Permit རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ནས་མར་ཐོན་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་མ་རག་ཙང་། དྤེ་མྤེད་པའྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་
ཡོད་དམ་ཟྤེར་ནས་ང་ཚོ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་རྤེད། ཐབས་ལམ་གཞན་དག་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞྤེ་དག་རྤེད། མྱི་འབོར་ཆྤེན་པོ་
ཞྤེ་དག་རྤེད། ཁག་པོ་ཞྤེ་དག་རྤེད་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ལུང་པ་ཕྱི་ལ་ཆོག་མཆན། དྤེ་ཡང་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དག་
བརྩྱི་ཡྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། གལ་ཏྤེ་དོ་དག་གཅྱིག་ལུང་པ་འདྱི་ནས་ཕྱི་ལ་ཕྤེབས་ནས། དཔྤེར་ན་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནས་ཨ་རྱིར་
ཕྤེབས་མཁན་ Exit  Permit  དྤེ་དགོས་རྤེད། ལུང་པ་འདྱི་ནས་ཐོན་ཆོག་རྒྱུ་དྤེ། གལ་ཏྤེ་ཨ་རྱིར་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ཡྱིན་ན་
ལུང་པ་དྤེས་སོག་ཆོག་རྒྱུ་དྤེ། སོག་ས་དྤེ་དགོས་ཡོད་པ་རྤེད། ཐོན་ས་འདྱི་ནས་ཡྱིན་ན་སོག་ས་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ཁྱིམས་ཐོག་ཨ་རྱིའྱི་ཁྱིམས་དྤེ་དམ་པོ་ཡྱིན་ཙང་དྤེ་ལ་རག་ལས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
འབད་བརྩོན་མ་གནང་བ་མྱིན། དགོས་མཁོ་ཐོན་པ་དགོས་རྤེད། དགོས་མཁོ་ཐོན་རྒྱུ་ཡོད་ན་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འབད་བརྩོན་
གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ད་གྱིན་ངས་ང་ཚོ་འདྱིར་ཨ་རྱིའྱི་གསང་བའྱི་
ཡྱིག་ཆ་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདུག ནང་གནས་དྤེ་འདའྱི་ནང་ལ་དྤེ་ལྟར་བཀོད་འདུག བོད་པ་ཚོ་རྒྱ་རྱིགས་མཉམ་དུ་བོད་ནས་ཡྱིན་ཟྤེར་
དུས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ལ། རྒྱ་ནག་ཟྤེར་ནས་འཁོད་ཡོང་དུས་སང་ལ་ Belgium དང་ Brussel ནང་ལ་བོད་པ་
སབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ཁོང་ཚོ་རྩ་ནས་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཐོ་དྤེ་མཉམ་དུ་
ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་། བརྒྱ་ཆ་བགོས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་མྱི་ལ་སབས་བཅོལ་བའྱི་ཆོག་མཆན་མ་གནང་བ་དང་བོད་པ་གནང་བ་
རྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པ་ལ་མང་བ་གནང་བ་དང་རྒྱ་མྱི་ལ་ཉུང་བ་གནང་བ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཚོད་དཔག་བྤེད་ཀྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ལུང་
པ་གཞན་དག་མང་པོ་ཞྱིག་ལུང་དངས་གནང་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན་བོད་པ་ལ་སབས་བཅོལ་མང་ཤོས་
གནང་གྱི་ཡོད་ཟྤེར་ནས་བཤད་ཀྱི་འདུག དཔྤེར་ན། བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཙམ་ད་ལྟ་བར་དུ་ Belgium ལ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། 
བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ལྷག་ཡོད་པ་རྤེད། ལུང་པ་གཞན་དག་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠།༦༠།༧༠ མ་རག་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུང་གྱི་
འདུག དཀའ་ངལ་དྤེ་དངོས་ཡོད་རྤེད་འདུག ང་ཚོ་ལ་ཐོ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཟྤེར་དུས། ཐོ་དྤེ་ཚོད་དཔག་བས་པའྱི་ཐོ་དྤེ་
འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡང་བོ་ཕམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་དགོས་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ནྱི་ལོ་རྤེ་ནས་སབས་བཅོལ་མྱི་རག་པའྱི་
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བརྒྱ་ཆ་དྤེ་མང་ནས་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་ཡང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ཚང་མས་མཁྱྤེན་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ད་ལྟ་སྔོན་རྩྱིས་དྤེབ་ནང་ལ་དོན་གཅོད་རྤེ་རྤེའྱི་ནང་ལ་སྔོན་རྩྱིས་མྱི་འད་བ་
འདུག དྤེ་དག་གཅྱིག་མཚུངས་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཟྤེར་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོད་དཔག་ཚོངས་ཆུང་གྱི་
ཚོགས་གཙོ་འདྱི་ལ་བཞུགས་འདུག ཚོགས་གཙོ་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། གཅྱིག་མཚུངས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་དྤེ་རྒྱུན་གོན་ཟྤེར་དུས་རྒྱུན་གོན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆྤེན་ཡོད་པ་དང་
མྤེད་པ་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆྤེན་ག་པར་བཏང་ཀང་དྤེ་སྔ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་
དམྱིགས་བསལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་མ་གཏོགས་གཅོག་བ་གཅྱིག་ཡོད་མ་རྤེད། ག་པར་ཡྱིན་ཡང་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆྤེན་བཏང་
དགོས་རྤེད། གཅོག་བ་ཟྤེར་བ་ཧ་ལམ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ཚང་མ་གཅྱིག་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩྱིས་འགོ་
ནས་བས་ཏྤེ་ཚང་མ་གཅྱིག་ཡྱིན་པས་གཟྱིགས་གནང་དང་། དག་ཆ་ཚུན་ཆད་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་དམྱིགས་བསལ་ལས་འཆར་ག་རྤེ་སྤེལ་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་། དྤེ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་རྤེད། མཚམས་རྤེ་འགའ་ཤས་
ཀྱིས་ཆབ་སྱིད་སད་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ནས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། ཆོས་ཕོགས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཡང་དམྱིགས་བསལ་ག་རྤེ་ཡོད་
ཀང་འགྱུར་བ་འགོ་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ཡང་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་དྤེ་ལ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་ལ། མ་གནང་
ན་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཁོ་རང་ཚོ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དངས་ནས་སྔོན་རྩྱིས་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་བཀའ་འཁོལ་གནང་མྱི་གནང་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཟུར་བཀོལ་དྤེ་མ་འདང་བ་ཡོང་དགོས་དོན་ནྱི་གཞན་གང་ཡང་མ་རྤེད། མ་འདང་བ་ཡོང་གྱི་རྤེད། གང་ཡྱིན་
ཟྤེར་ན། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་ཐུབ་པའྱི་ལས་གཞྱི་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་དག་ལ་ཟུར་བཀོལ་ཟྤེར་ནས་བཞག་པ་
རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་དོན་གཅོད་ནས་དཔལ་འབོར་ཐོག་ག་རྤེ་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ། ཕག་ལས་ག་རྤེ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ། ལས་གཞྱི་ལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་སོམ་འདྱི་སྱི་མཚུངས་རང་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ཡྱིན་ཡང་འགོ་སྟངས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་དོན་གཅོད་ཁང་འགའ་ཤས་ལ་ཡོང་བ་དང་འགའ་ཤས་ལ་མ་ཡོང་དྤེ་དམྱིགས་
བསལ་ནང་ལ་ད་ལན་དམྱིགས་བསལ་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ། ཟུར་བཀོལ་ནང་དཔལ་འབོར་ག་ཚོད་ཙམ། ས་གནས་རང་ལ་
ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ལ་རག་ལུས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་གོན། ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བདུན་དྲུག་འབུམ་དགུ་ཁྱི་དགུ་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་
གཉྱིས ༢༧,༦༩༩,༨༤༢ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་
ཡྱིན། སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་རྩྱིས་དྤེ་ད་ལྟ་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་
ཞུས་ནས་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱབ་གཉྤེར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གཏོང་རྒྱུ་དང་རྒྱབ་གཉྤེར་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གཞག་རྒྱུ་
རྤེད། སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་གོན་གནང་རོགས་གནང་།  སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དྤེ་ས་ཡ་གསུམ་དང་ཉྱིས་འབུམ་དགུ་ཁྱི་ལྔ་སྟོང་
ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་ ༣,༢༩༥,༥༥༣ དྤེ་ཧྱིན་སོར་ཐོག་ནས་གཅོག་བ་དངསར་ཆ་གང་ཡང་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ Paris བོད་ཁང་གྱི་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ Paris གྱིས་ཟུར་བཀོལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་དྲུག་
དང་དགུ་འབུམ་ཆྱིག་ཁྱི་དགུ་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཉྱིས་ ༦,༩༡༩,༥༨༢ དྤེ་ལ་གཅོག་བ་དང་སར་བ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་གསུངས་རོགས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྱི་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་སང་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་བཀའ་ཤག་གྱིས་མ་གཞྱི་མ་མཁྱྤེན་པ་ཡོད་མ་རྤེད་
དྤེ། གོས་ཚོགས་སྔོན་མ་ལས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གཞན་དག་འབྤེལ་འཆར་དང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  ད་རྱིང་ Paris དང་ཐད་ཀར་
འབྤེལ་ཆགས་བསྡད་པ་དྤེ། ཁ་སང་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ང་ཚོ་འདྱིར་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཆྤེད་ཕྤེབས་གནང་
བ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ང་ཚོ་ཡྱིས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་བཀའ་མོལ་ནང་ལ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་བོད་ནས་ཐད་ཀར་ཕྤེབས་མཁན་མང་པོ་
འདུག་ཟྤེར་ནས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ཨ་རྱི་ལའང་དྱི་བ་དྤེ་འད་ཕྤེབས་གནང་གྱི་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་ཀྱིས་འབྤེལ་བ་
གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་མ་རྤེད། བཙན་བོལ་ལ་འདྱི་ནས་མར་ཕྤེབས་མཁན་ཚོ་ནྱི་སོ་སོའ་ིགནས་སྟངས་ཤྱིག  ལྷག་པར་དུ་ཁོ་
རང་གྱིས་གསུང་རྒྱུ་བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག ང་ཚོས་སྐབས་རྤེ་འབྤེལ་བ་ཡོང་་གྱི་འདུག སྐབས་རྤེ་ཁག་ཅྱིག་
གྱིས་ང་ཚོ་དཔལ་འབོར་གྱི་སབས་བཅོལ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་དྤེ་འད་ཡྱི་ཚིག་བྤེད་སོད་བྤེད་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་ཡྱི་
བསམ་ཚུལ་དང་ལྟ་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ཁ་སང་གསོལ་ཚིགས་འདྤེགས་འབུལ་སྐབས་སུ་གསུང་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་ང་
ཚོས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་གསུང་སྟངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་མ་གསུང་རང་གསུང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་བོད་པ་ཡྱིན་པ་རང་བཞྱིན་
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གྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སོང་ཙང་ཕར་ཕོགས་ལ་སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྤེད།  Paris སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཡན་ལག་བརྒྱུད་ནས་ཀང་། ཕར་ཕོགས་ཡོད་མཁན་བོད་ནས་ཐད་ཀར་ཕྤེབས་མཁན་ཚོ་ལ་སྙོབས་ཀྱི་ཡོད་
དམ་མྤེད། དྤེ་ནན་ཏན་བས་ནས་ཕག་ལས་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་སྙམ་བྱུང་།  
 དྤེ་ནས་གོང་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་ཚར་བ་རྤེད། ཚང་མས་ཕར་ཕོགས་སབས་བཅོལ་ཡོང་མཁན་ཚོ་ལ་ཤོག་བུ་ནག་
པོ་དང་། གཞན་པ་ཐོབ་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་སང་ལ་ནན་ཏན་བས་ནས། ང་ཚོས་ལག་དྤེབ་ལྗང་ཁུ་བསྡུ་དགོས་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་
མ་དངུལ་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་མང་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་གསུངས། དྤེ་ནས་ཕར་ཕོགས་ལ་ཕྤེབས་ཚར་མཁན་ཚོ་ལ་ང་
ཚོས་མཐུན་སོར་སར་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མཐའ་མར་ཁོ་རང་ཚོ་དོན་དག་བསྒྲུབས་པའྱི་རྤེས་ལ་དོན་གཅོད་ནས་མཐུན་སོར་
གང་ཡང་གནང་མ་སོང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་མ་སོང་། དྤེ་འད་སོང་ཙང་ང་ཚོས་དྤེབ་ལྗང་ཁུ་བསྡུ་
ཡྱི་མྱིན་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་འད་ཡང་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། སོང་ཙང་དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་དང་པོ་ནས་མ་བྱུང་བ་ཞྱིག གང་
ལྟར་ཕར་ཕོགས་ལ་ཕྤེབས་ཚར་བ་ཡྱིན་ཙང་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གནད་འགག་ཅྱིག་རྤེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གོང་དུ་བཀའ་མོལ་དྤེ་འཕོས་ནས་ Turkey མྱི་བཅུ་གསུམ་གྱི་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། མ་གཞྱི་སྐབས་རྤེ་འདྱི་
ལ་ལས་བསྡོམས་སོར་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་ངས་ལས་བསྡོམས་མ་སོར་བར་འབད་བརྩོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
སྐབས་དྤེ་དུས་ཐད་ཀར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་དང་དྤེ་འད་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག ང་ཚོ་ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་
རྱིག་གཞུང་ལྟྤེ་གནས་ཁང་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བ་བས་པ་དང་། ཁོ་རང་ཚོ་ཐད་ཀར་ཐུག་ནས་རོགས་པ་ཞྤེ་དག་ནང་འདུག འདྱི་ལ་
གནང་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ང་ཚོའྱི་དྤེ་འད་བྱུང་འདུག་ཟྤེར་བ་དང་། དྤེ་ནས་སྐབས་དྤེ་དུས་འབྤེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་ཕར་
ཕོགས་ཡོད་མཁན་ཚོས་འབྤེལ་བ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ད་ལྟ་ཁོ་རང་ཚོས་ས་ཆ་གང་ཞྱིག་ལ་སྤེབས་ཡོད་མྱིན་ལབ་ནས་ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཟྤེར་ནས་ཞལ་པར་ཡང་འབོར་སོང་ཞུ་ཡྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་སྔོན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ནས་ཐད་ཀར་ཕྤེབས་ནས་འཛམ་གྱིང་ཁག་ནང་གཞོན་སྤེས་རྤེད། བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་
ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རྤེད།  འགའ་ཤས་སོབ་སོང་བྤེད་པར་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འགའ་ཤས་
ཚོང་རྒྱག་པར་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འགའ་ཤས་སབས་བཅོལ་ཞུ་བར་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་སུ་ཡྱིན་ཡང་དོན་
གཅོད་ཁང་ལ་འབྤེལ་བ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་རྒྱབ་གཉྤེར་ཡྱི་གྤེ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་དྤེ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བདྤེན་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་སབས་བཅོལ་རག་མཁན་སུ་ཡོད་ཀང་། ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་
བཅུ་གོ་དགུ་རྤེད། དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ལ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་རྒྱབ་གཉྤེར་ཡྱི་གྤེ་ཡོད་པ་ལ་བརྟྤེན་ནས་སབས་བཅོལ་རག་པ་
དང་། རྒྱབ་གཉྤེར་ཡྱི་གྤེ་གནང་བ་དྤེ་ཡྱིན་ཡང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དྤེབ་དྤེ་གནང་ཡོད་ཙང་། དཔྱ་ཁལ་ལག་དྤེབ་བཏོན་རྤེས་དོན་
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གཅོད་ནས་ Bonafide letter ལ་ཁོ་བོད་ནས་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཕག་བྱིས་ཕུལ་ཡོད་པ་བརྟྤེན་ནས་རག་པ་དྤེ་ཕར་ཆྤེར་བརྒྱ་ཆ་
༩༩ རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཚོད་དཔག་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ལུང་པ་འགའ་ཤས་ནང་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྱ་ཁལ་ལག་
དྤེབ་དང་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཡྱི་གྤེ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་སབས་བཅོལ་ཡྱིག་ཆ་རག་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བོད་ནས་གསར་དུ་ལུང་
པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཕྤེབས་ཀང་།  Paris དང་ཨ་རྱི་གང་ལ་ཕྤེབས་ཀང་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་འབྤེལ་བ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་རྒྱབ་
གཉྤེར་ཡྱི་གྤེ་འབུལ་བ་དྤེ་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ཡང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དྤེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྱ་ཁལ་ལག་དྤེབ་
དངུལ་ཆ་ཚང་བ་ཕུལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱབ་གཉྤེར་ཡྱི་གྤེ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་བོད་ནས་ཡྱིན་ཚེ་བོད་ནས་ཐོན་པའྱི་
Pass དང་ Visa གང་ཡྱིན་ཡང་དྤེ་ཆ་ཚང་སྟོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕར་ཕོགས་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ར་འཕོད་པ་ཡྱིན་ན། དཔྱ་
ཁལ་ལག་དྤེབ་མྤེད་ཀང་ཁོ་རང་བོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་རྒྱབ་གཉྤེར་ཡྱི་གྤེ་དྤེ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་དོ་བདག་ནས་དོན་
གཅོད་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འགའ་ཤས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
བཀའ་འདྱི་གནང་ཚར་ཙང་། ང་ཚོ་འདྱི་ལ་དཔལ་འབོར་སབས་བཅོལ་བ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་འད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་
ཧ་རན་སྱི་དང་ Paris ཡྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཐད་ནས་ཁག་ཁག་ཅྱིག་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། ནམ་རྒྱུན་དཔལ་འབོར་སབས་
བཅོལ་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངྤེས་པར་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སབས་བཅོལ་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཉྱིས་
པ། ནང་མྱིའྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་ Domestic violence ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་སབས་བཅོལ་བ་
རག་པ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད། ཡང་འགའ་ཤས། དྤེ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་དམ། ང་རང་ལུང་པར་ཆང་ས་རྒྱག་ཆོག་གྱི་
མྱི་འདུག ཕོ་དང་མོ་མ་གཏོགས་ཆང་ས་རྒྱག་ཆོག་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ང་ལ་དབྤེ་འབྤེད་བྤེད་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་
རྱིགས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། དཔལ་འབོར་སབས་བཅོལ་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཧ་ལམ་གནང་གྱི་མ་རྤེད། དཔལ་འབོར་
སབས་བཅོལ་བས་ན་ལུང་པ་སོ་བ་ནས་མྱི་མང་པོ་ཞྤེ་དག་ལུང་པ་ཕྱུག་པོ་ལ་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དང་། ནམ་རྒྱུན་འགོ་སྟངས་
འགོ་ལུགས་བས་པ་ཡྱིན་ན་དཔལ་འབོར་སབས་བཅོལ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཐོབ་ཐང་གནང་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་ཧ་རན་སྱི་དང་ 
Paris ལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དོ་བདག་སོ་སོ་ནས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ཕག་བྱིས་
གནང་བ་དྤེ་ཁོ་རང་བོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཕག་བྱིས་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་དྤེ་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་ Paris དོན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་དྲུག་དང་དགུ་འབུམ་ཆྱིག་ཁྱི་དགུ་
སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཉྱིས་ ༦,༩༡༩,༥༨༢ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནང་། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྱི་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ ༢,༢༩༧,༦༥༦ ས་ཡ་གཉྱིས་དང་ཉྱིས་འབུམ་དགུ་ཁྱི་བདུན་སྟོང་
དྲུག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུག་གཅོག་བ་སར་བ་གང་ཡང་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས། ཧྱིན་སོར་ཉྱིས་འབུམ་སུམ་ཁྱི་བདུན་སྟོང་ལྷག་ཙམ་འདུག 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམྱིགས་བསལ་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༢༣༧,༣༥༠ ཉྱིས་འབུམ་སུམ་ཁྱི་བདུན་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་
འདྱི་རྤེད་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ལྷོ་ཨ 
ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།  སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཟུར་བཀོལ་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༢༠༧,༩༦༦ ཉྱིས་འབུམ་ཁྱི་མྤེད་བདུན་སྟོང་དགུ་
བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྤེ་དྲུག དྤེ་ལ་གཅོག་བ་དང་སར་བ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཐའྤེ་ཝན་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐའྤེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༨,༡༩༣,༩༢༨ ས་ཡ་བརྒྱད་དང་
ཆྱིག་འབུམ་དགུ་ཁྱི་སུམ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཐམ་པ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཐའྤེ་ཝན་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།  
ཐའྤེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༥༤,༩༧༦,༥༤༢ ས་ཡ་ལྔ་བཅུ་ང་བཞྱི་དང་དགུ་འབུམ་བདུན་ཁྱི་
དྲུག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་གཉྱིས། འདྱིར་གཅོག་ཆ་སར་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་
སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་རྒྱུན་གོན་འདྱི་ཧྱིན་སོར་ ༥,༣༧༧,༡༧༠ ས་ཡ་ལྔ་དང་སུམ་འབུམ་བདུན་ཁྱི་
བདུན་སྟོང་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ། འདྱིར་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ས་ཡ་ལྔ་དང་སུམ་འབུམ་བདུན་ཁྱི་བདུན་སྟོང་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་
སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནང་། འདྱི་ལ་ལས་དོན་སྐོར་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དབུས་པས་བཀའ་ཤག་རྣམ་པ་ཚོས་དཀའ་ལས་མང་པོ་བརྒྱབས་ནས་ལྷོ་
ཨ་མྱི་རྱི་ཀར་ཡོད་པའྱི་ Brazil ནང་དུ་ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་བཙུགས་ཐུབ་པ་དྤེ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་
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བཞྱིན་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ལ་ཌྱིན་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་ལུང་པ་ཚང་མ་ལ་རྒྱ་ནག་
གྱིས་གནོན་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རྒྱུན་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་
རྣམ་པ་ཚོ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་སྔོན་ལ་ Brazil གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་གཅྱིག་མཇལ་འཕད་བྱུང་བ་རྤེད། ཁོང་ལ་ང་ཚོས་གང་
བཤད་པ་དྤེར་དོ་སང་ཆྤེན་པོ་གནང་གྱི་འདུག ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་ཁོང་ལྟ་བུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཐུག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་
ནང་དུ་བོད་དོན་ཁྱབ་བསགས་ཡག་པོ་འགོ་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།  སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་
ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཧྱིན་སོར་ ༡,༦༣༤,༣༢༣ ས་ཡ་གཅྱིག་དང་དྲུག་འབུམ་སུམ་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་ཉྱི་ ཤུ་རྩ་
གསུམ། འདྱིར་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཡན་ཆད་
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ཆ་ཚང་གྱི་སྔོན་རྩྱིས་གཏན་འབྤེབས་ནང་
ནས་སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་དྤེ་ལྷག་བསྡད་ཡོད། དྤེ་མ་གཏོགས་གཏན་ལ་ཕབ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ཁ་སང་གྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་མཇུག་བསྡུ་རྒྱུ་ལ། སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནང་མར་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤོག་གངས་ 
༢༢༤ ནང་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༨,༨༠༢,༤༢༠  
འབུམ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བརྒྱད་དང་ཉྱིས་སྟོང་བཞྱི་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ཐམ་རྤེད་འདུག ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་འདྱི་ལ་སར་གཅོག་གང་
ཡང་མྤེད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་
ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བ་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ 
༡༡༢,༢༥༨ ཆྱིག་འབུམ་ཆྱིག་ཁྱི་ཉྱིས་སྟོང་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་རྤེད་འདུག ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་
ཡང་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ལྷོ་
ཕོགས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཕོགས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ 
༣,༣༢༢,༢༩༥ འབུམ་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་དང་ཉྱིས་ཁྱི་ཉྱིས་སྟོང་ཉྱིས་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་རྤེད་འདུག ངས་ཚོས་འདྱི་ལ་སར་
གཅོག་གང་ཡང་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བལ་
ཡུལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།  སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བལ་ཡུལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བ་
དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༡,༩༩༠,༧༧༡ འབུམ་བཅུ་དགུ་དང་དགུ་ཁྱི་སྟོང་མྤེད་བདུན་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་གཅྱིག་རྤེད་འདུག ང་ཚོ་ཚོགས་
ཆུང་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་སྱི་མོས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བདྤེ་སྱིད་གྱིང་
རྩྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདྤེ་སྱིད་གྱིང་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེར་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་
བ་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ ༣,༦༠༢,༤༢༧ འབུམ་སོ་དྲུག་དང་ཁྱི་མྤེད་ཉྱིས་སྟོང་བཞྱི་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བདུན་རྤེད་འདུག ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་
ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་སྱི་མོས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། བདྤེ་སྱིད་གྱིང་རྩྱིས་
ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་དྤེ་ད་ལོ་བཀའ་འཁོལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག དྤེ་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་
ཏུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྩྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་
ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བ་དྤེ་ཧྱིན་
སོར་ ༣༥,༤༡༨,༨༨༠ འབུམ་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་བཞྱི་དང་ཆྱིག་ཁྱི་བརྒྱད་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་རྤེད་འདུག ང་ཚོས་འདྱི་
ལ་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
རྩ་བའྱི་རྩྱིས་སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཐོག་ལ་ཞུ་
རྒྱུ་དང་། རྩ་བའྱི་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཁ་སང་གསུངས་གནང་བ་རྤེད། ལས་ཡུན་འཁྱུར་བ་དང་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་མྱི་ཚེ་ཧྱིལ་པོ་ཕག་ལས་གནང་ཞྱིང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་སང་ནས་ཕྤེབས་དགོས་དུས། འདྱི་
ཕངས་པོ་ཞྤེ་དག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་རྩྱིས་དང་དཔལ་འབོར་ཐོག་རྤེད། ག་རྤེ་ཐོག་
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ནས་ཁ་ཞྤེ་གཉྱིས་མྤེད། གཞུང་སྤེམས་དང་པོ། གང་ལྟར་ལས་ཀྱི་སྤེ་མོ་བ་གཅྱིག་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྦད་དྤེ་འཁྱུར་
འགོ་བ་ཡྱིན་དུས། ད་བར་དུ་ཕག་ལས་གནང་བ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་གུས་བརྩྱི་དང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབྱུང་
འགྱུར་ཆ་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཐྤེག་པ་རྱིམ་འཛེགས་མྤེད་པ་མ་རྤེད། དཔྤེར་ན། ང་ཚོའྱི་མང་གཙོ་ཀ་བ་
གསུམ་གྱི་ནང་དུ་ཕྤེབས་བསུ་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྤེབས་ལམ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་
ཀྱི་དགོངས་གཞྱིའྱི་ནང་བཞག་གནང་རོགས་ཞྤེས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྔོན་རྩྱིས་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་ནང་ལ་ཟུར་
འཛར་ ༣ ཕབ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་ལས་བྤེད་རྣམ་པའྱི་ཟུར་འཛར་ཟྤེར་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་བྤེད་རྣམ་
པའྱི་ཟུར་འཛར་ཞུས་ནའང་རྤེད། འདས་པའྱི་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གོང་མ་ནས་བཟུང་། ཕལ་ཆྤེར་གཅྱིག་
བས་ན་རྒྱ་གར་སྐད་ཆ་ནང་བཞྱིན། ང་འདྱི་ལ་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་དང་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་མྤེད། རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་ལ་ཤ་ཚ་
བའང་མྱིན། རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་དྤེ་སྱི་ཞུ་ལས་བྤེད་ལས་འགན་མང་བ་ཁུར་མཁན་དང་། གནད་ཆྤེ་བ་ཁུར་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་
སོ་སོའ་ིངོས་ནས་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་ལ་མཐོང་གྱི་ཡོད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཡང་དྱིས་པ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་མང་
པོའ་ིསྟྤེང་དུ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་ཉྤེ་ཆར་ཤོག་བུ་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏྤེ། ད་ལྟའྱི་རྩྱིས་ནང་དུ་དམྱིགས་བསལ་གང་
ཡང་མཇལ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་ཤག་
ལྷན་རྒྱས་རྣམ་པས་གཅྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད། ཡོང་རྒྱུ་ཡོད། ཟྤེར་ནས་གོས་ཚོགས་སྔ་མ་ནས་ཕབ་བསྡད་སོང་། དྤེ་རྱིང་འདྱི་ལ་
དམྱིགས་བསལ་མཇལ་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཕྤེབས་མྱིན་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་མ་འོངས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ལམ་སྟོན་
ངྤེས་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་པ་གནང་རོགས་གནང་། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་རྒྱུས་མངའ་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཁོང་
ཚོ་རྱིམ་པར་ཉུང་ཉུང་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་བར་དུ་ཕག་ལས་གནང་བར་བརྟྤེན་ནས་མ་འོངས་པའྱི་ཞྱིབ་བསྡུར་ནང་དུ་
གནད་དོན་ཆ་གཅྱིག་མ་འོངས་པར་ཡོད་པ་གནང་རོགས་གནང་། དྤེ་གཅྱིག་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ལས་བྤེད་གསོལ་ཚིགས་ཁང་གྱི་འགོ་གོན་རོགས་སོར་ཟྤེར་ནས་འབུམ་གསུམ་དང་སྟོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྩ་བའྱི་སྱི་ཐབ་གསོལ་ཐབ་ (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འབུམ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་རྤེད་འདུག) 
དགོངས་དག འབུམ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་དྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོ་དངོས་སུ་གསོལ་ཐབ་ལ་བཅར་མྱི་དགོས་པ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། 
ཞལ་ལག་གང་འད་ཡོད་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་གསོལ་ཚིགས་ཡག་པོ་ཞྤེ་དག་འདུག་ཟྤེར་གྱི་འདུག  
གཅྱིག་བས་ན་སང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ་དོ་ནན་པོ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ལྤེགས་པའྱི་ཆ་ཡོད་ས་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་
དགོན་པའྱི་ནང་ག་རྤེ་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འབུམ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་འབུལ་རྒྱུ་དྤེ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ། ལས་བྤེད་ཚོས་སོར་ ༡༥ 
མ་གཏོགས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། སོར་ ༡༥ ལ་དཔག་པའྱི་ཞལ་ལག་ཡག་པོ་འདུག་ཟྤེར་ནས་དགོངས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཏག་ཏག་
བསྡད་ཡོད་མ་རྤེད། གཅྱིག་བས་ན་དྤེ་དག་བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན། ཉྱིན་དགུང་གསོལ་ཚིགས་ལ་སོར་བཞྱི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཞྱིག་འབབ་
རྒྱུ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བཞྱི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ལ་དཔག་པའྱི་ཞལ་ལག་དྤེ་དུས་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེར་བཅུད་ལྡན་
དང་རྤེའུ་མྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་གསུང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་དུང་ཡྱིན་ཡང་དགོངས་པ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་རྒྱུ་མྤེད་དམ། 
དཔྤེ་མཚོན་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལྡྱི་ལྱིའྱི་ཟ་ཁང་ཆྤེན་པོའ་ིནང་དུ་མྱི་སྟོང་ཕག་མང་པོར་གསོལ་ཚིགས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
གསོལ་ཚིགས་ག་ཚོད་མཆོད་མཆོད་རྤེད་ལ། དྤེའང་སྤུས་ཀ་དང་བཅུད་ལྡན་པ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་མྤེད་
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ནའང་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱི་ཞུ་ལས་བྤེད་ཉུང་ཉུང་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་དུང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དཔྤེ་མཛོད་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་དབྤེ་བ་ཕྤེ་བསྡད་རྒྱུ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་བསམ་
གྱི་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡྱིན་དུས། གསོལ་ཐབ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ངང་
ཞལ་ལག་མཆོད་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཡར་བལ་མར་བལ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་གང་ལྟར་སོ་ཆྤེན་འདྱི་ནས་གཙོས་པའྱི་ཡོངས་
རོགས་ལ་གསོལ་ཚིགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མཆོད་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆྤེར་ཐུགས་སོ་བ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། འགལ་ཟླ་འགོ་བ་ཞྱིག་མྱི་
འདུག མ་འོངས་པ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཚང་མ་ལ་གསོལ་ཚིགས་ཕུལ་ཐུབ་པའྱི་མཐུན་རྤེན་དང་ལས་བྤེད་
ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་སར་དགོས་ཀྱི་འདུག  
 དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟྤེར་ན། གསོལ་ཚིགས་མཆོད་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་དངོས་གནས་ལས་
བྤེད་ཚོས་གསོལ་ཇ་མཆོད་ས་ཁང་ཟྤེར་བ་བཙལ་ནས་འགོ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག དཔྤེར་ན། སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་འོག་ལ་ས་ཆ་ནྱི་ཡོད་
རྤེད། ད་དུང་ཡར་རྒྱས་གཏང་གྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འགོ་སོང་ཆྤེན་པོ་མྤེད་པའྱི་ཐོག ཁྤེ་བཟང་ཡང་མྱིན་པའྱི་ཐོག་
ནས་ Coffee Cafe  བཟོ་འད་པོ་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚོ་ལས་བྤེད་ཚོ་ལས་ཀ་གོལ་བ་ཡྱིན་ནའང་མཉམ་དུ་བཞུགས་
ཏྤེ་གོས་མོལ་གནང་བ་དང་། ཧ་ལམ་ཕར་ཚུར་ལྟ་བུ་མྱིན་པའྱི་མཐུན་རྤེན་སར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ལ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་
ལམ་ཡོད་པ་བས་ན་ལས་བྤེད་ཚོ་ལ་གུ་ཡངས་ཤྱིག་རྤེད། ལས་ཀ་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་རང་ཤག་དྤེ་ཡང་ཉྤེ་བ། ལས་ཁུངས་དང་ཉྤེ་
བ། འདྱི་ངས་འད་པོ་ཞྤེ་དག་ཅྱིག་མཐོང་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་ཚོ་ལ་སོ་སྤེམས་ཡོང་དགོས་པ་
འདྱི་གནད་འགག་རྤེད་ཤག གང་ལྟར་ལས་ཁུངས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་བཞུགས་ས་ཡོད་པ་དང་། འདྱི་ངྤེས་པར་དུ་འཛིན་སོང་གྱིས་
བཟུང་དགོས་པ་མྱིན་འདུག ཁོ་སྤེར་པ་གཅྱིག་ལ་བཏང་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག གསོལ་ཇ་ཁང་བཙལ་ནས་འགོ་མྱི་དགོས་པ། 
ལས་བྤེད་ཚོ་ལ་སོ་བ་ཡོད་པ་དང་། བགོ་གྤེང་ཡང་གནང་ཐུབ་པ། འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ངྤེས་པར་དུ་སར་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་
ཚོས་ལས་བྤེད་དགོས་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་བྤེད་ཚོ་གནས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བྤེལ་བ་
ཚབ་ཚུབ་ངང་ལོག་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་འདྱི་ངྤེས་པར་དུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གནད་འགག་གཅྱིག་རྤེད་འདུག འདྱི་ནས་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཆར་འགོད་དང་ཕལ་ཆྤེར་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་སྟྤེ་རྩྤེད་ཐང་སྟྤེང་དུ་
ཞྤེ་དག་ལབ་རྤེས་ཐུག་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་བདག་སོང་བྤེད་མཁན་དྤེ་སྤུས་དག་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཕུལ་བ་རྤེད། ཡག་ཐག་ཆོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བར་ལམ་ཞྱིག་ལ་ལས་བྤེད་ཚོས་ཕག་དངུལ་ཕུལ་ནས་
ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་རྒྱུ་འདུག ཡང་ལས་བྤེད་ཚོས་ཡར་ཕག་བྱིས་ཀང་ཕུལ་ཡོད་ས་རྤེད། 
སྱིར་བཏང་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་ཚོ་ལ་ངོ་སོད་ལག་ཁྱྤེར་ཞྱིག་ཡོད་ཙང་། དྤེའྱི་ཐོག་
ནས་སྐུ་རྩྤེད་གནང་བ་ལ་དགོངས་པ་ཆྤེ་ཤོས་གནང་དགོས་འདུག་ཅྤེས་ལས་དོན་ལས་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་གནད་དོན་དྤེ་དག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་ཆྤེ་ཤོས་གནང་
རོགས་གནང་། རྩ་བའྱི་གནད་དོན་གཞན་དག་རྣམས་ཟུར་བཀོལ་དང་དམྱིགས་བསལ་སྐབས་སུ་ལས་དོན་གཞན་དག་སྐབས་
སུ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།      
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 

འབུམ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ཆགས་འགོ་གྱི་འདུག ཕལ་ཆྤེར་ཞལ་ལག་ཏུ་འགོ་གྱི་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སྐབས་
རྤེ་ཕར་ཞལ་ལག་མཆོད་དུ་ཕྤེབས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། 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་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་འབོད་སྐུལ་རང་རྤེད་ཤག འདྱིའྱི་སྐོར་དྤེ་
སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་མཁན་ཡོད་པ་
རྤེད། ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་པའྱི་ལས་བྤེད་པའྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་བདྤེ་སྡུག་གྱི་
སྙན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཚོ་མ་མཁྱྤེན་པ་གཅྱིག་ཀང་མྤེད་ཅྱིང་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་རྤེད། དུས་ཚོད་ཆ་ནས་འགོག་
རྤེན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཛིན་སོང་རང་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་གྱི་ཆ་ནས་དུས་ཚོད་ཅུང་ཟད་
འགོར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིང་པོར་མ་སོང་བ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་གསལ་ཆ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
དུས་ཚོད་ག་དུས་ཡྱིན་མྱིན་ཞུ་ཚོད་མྱི་ཐུབ་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལམ་སྤེང་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། 
གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འཁོན་ཐོགས་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་ཚང་མ་གཙང་མ་བཟོས་ཏྤེ་ཐུགས་ཕན་གསོ་བའྱི་
དགོངས་པ་དྤེ་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ལ། གཅྱིག་ལ་ཕན་གཅྱིག་ལ་གནོད་ན། འཛིན་སོང་དང་གོས་ཚོགས་ནང་གྤེང་
སོང་མཚམས་མྱི་ཆད་པ་སྤེབས་རྒྱུ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཆ་ནས་དུས་འགོར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚང་
མས་བཟོད་སོམ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྱི་ཐབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་རྤེད། འགན་ཁུར་མཁན་ཚོ་ལ་འདོད་པ་ཁྤེངས་པ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་ཞྤེ་ན། འདོད་པ་ཁྤེངས་པ་
ཞྱིག་མྤེད། འདྱི་དང་པོ་ཞུ་དགོས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལ་བྤེད་ཐབས་ཤྱིག་དམྱིགས་བསལ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག བལྟས་པ་ཡྱིན་
ན་ཁག་པོ་ཞྤེ་དག་འདུག ང་ཚོས་མ་བན་གསལ་བསགས་བཏང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཆ་རྤེན་བཏོན་པ་ནང་བཞྱིན་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག 
བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གཏན་འཇགས་མ་བན་བས་ཏྤེ་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་དཀོན་པོ་རྤེད་འདུག ཚང་མས་མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་
རྤེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་འགོས་ཤྱིག་གྱི་ཆ་ནས་རྤེད་མ་གཏོགས། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོང་གྱིས་སྱི་ཐབ་ལ་བྤེད་འདོད་མྤེད་པ་
ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད། བས་ཙང་ཏན་ཏན་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཐབས་ཤྤེས་གང་ཐུབ་པ་དྤེ་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་ཡོད་
པའྱི་མ་བན་འདྱི་དག་རྡ་སའྱི་གསོལ་མགོན་ཁང་ལ་ཞལ་ལག་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ཟབ་སོང་བདུན་ཕག་ཅྱིག་བཏང་བ་དང་།  ཟླ་བ་
གཅྱིག་ཙམ་བཏང་བ་དང་། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱ་གར་ཁ་ཤས་སྐད་བཏང་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཁ་
ཟས་བཟོ་ཕོགས་སྐོར་ལ་ཟབ་སོང་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་གནང་བ་ཡོད། ང་ཚོས་ཐབས་ཤྤེས་གང་དག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་ཡོད་མ་རྤེད། ཏན་ཏན་མ་འོངས་པ་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་ལ། གཏོང་རྒྱུར་
འབད་བརྩོན་ཡང་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ཞལ་ལག་གྱི་གནས་བབ་བརྒྱུད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་བདྤེན་པ་རྤེད། སོར་ ༡༥ ལ་
ཡག་ཐག་ཆོད་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་ཞལ་ལག་གྱི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་ནས་གསུངས་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
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འཛུགས་འདྱི་ང་ཚོ་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་དག་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་མགོ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་སྱིག་གནང་མཁན་ནས་བས་
ཏྤེ་བོད་མྱིའྱི་མཐའྱི་བར་དུ་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་དག་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་རྤེད། ལས་བྤེད་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སུས་གསུང་
གྱི་ཡྱིན་ནའང་སོར་ ༡༥ ལ་ཞལ་ལག་ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལས་བྤེད་པར་
གཟྱིགས་པ་དྤེ་ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཞལ་ལག་གྱི་གནས་ཚད་དམ་སྤུས་ཚད་དྤེ་ཡག་པོ་འདུག་ཟྤེར་བ་
དྤེ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ། ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་ང་ཚོས་གསན་ཕོགས་མ་ནོར་བ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། 
སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་མཐུན་རྤེན་སར་ས་དྤེ་ཚོ་ལ་བསམ་གཞྱིག་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་རྤེད་
བསམ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོ་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ལ་ཐོབ་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། འདྱི་སྱི་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རྤེད། སྱིག་འཛུགས་ཡག་པོ་འདུག་
གསུངས་ན་ང་རང་ཚོ་མ་དགའ་བ་སོམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིག་འཛུགས་ཡག་པོ་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ན་ང་རང་ཚང་མས་དྤེ་ལ་བོ་
འཚབ་སྤེ་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། སྡྤེ་ཚན་གཅྱིག་དང་ལས་ཚན་གཅྱིག་ལྟ་བུ་མ་རྤེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་
བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ལས་དོན་གཞན་པ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀང་རང་སོང་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྤེད་དྤེ་
ཚོ་ལའང་མཐུན་རྤེན་སར་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་སོང་། བསམ་བོའ་ིནང་དུ་ཡོད་དྤེ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་འད་བས་ཏྤེ་དུས་
ཚོད་ཕྱིན་པ་རྤེད། སྡྤེ་ཚན་ཁག་ལའང་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་མཁན་དྤེ་འད་ཡོད་རྤེད། ཏན་ཏན་བསམ་གཞྱིག་བས་ནས་བཀའ་ཤག་
ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཏན་ཏན་ཚང་མ་ལ་མཐུན་རྤེན་སར་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྤེད་ཐབས་འདུག་མྱི་འདུག་དགོངས་འཆར་གནང་བ་
ནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྤེམས་ལ་བཞག་གྱི་ཡྱིན། ལས་བྤེད་ཚོ་སོ་ཡྤེངས་གནང་སའྱི་ཆ་རྤེན་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ། 
བཀའ་མོལ་གསར་པ་མ་རྤེད། དྤེ་སྔ་ནས་ཡོང་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད། སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ཐབས་ཤྤེས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཁུངས་འཁྱོལ་བ་ཞྱིག་རྩ་བ་ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག སྱི་ཐབ་ནང་དུ་ཐབས་ཤྤེས་གནང་བ་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་གངས་
སྱིད་དང་པོ་ཆགས་པའྱི་དན་རྟྤེན་ཚུལ་དུ་ཁང་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་མདུན་དུ་ང་ཚོས་འགོ་སོང་ཆྤེན་པོ་བཏང་ནས་སོ་ཁང་
ཞྱིག་བཟོས་གནང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁུངས་འཁྱོལ་བ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། འདྱི་བྤེད་སོད་བཏང་གནང་མཁན་ཚོས་འདྱི་ལ་
ཐུགས་སང་ཆྤེན་པོ་མྤེད་པ་འམ་ཡང་ཉྱིན་རྤེ་ཉྱིན་རྤེ་ལྟ་རྟོག་དང་འཛིན་སོང་བྤེད་མཁན་གྱིས་ཡོང་གྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞུ་ཚོད་
ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟྤེ། འདྱི་ཁུངས་འཁྱོལ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་སྱི་ཐབ་འོག་ཏུ་ཁང་ཁུངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིག་ཐོག་
ཏུ་ཐུགས་གཏན་འཁྤེལ་བ་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། བོགས་མར་བཏང་སྟྤེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གསོལ་ཇ་
མཆོད་ས། ལྷག་པར་དུ་མྱི་སྤེར་སོ་སོས་མཚམས་རྤེ་སྐུ་མགོན་ཁྱིད་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ས་དང་། གསོལ་ཇ་མཆོད་ས་དྤེ་འད་
ཞྱིག་གྱི་མཐུན་རྤེན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་རྱིམ་པས་མཐུན་རྤེན་དྤེ་འད་
ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གནས་སྟངས་འདྱི་ག་རང་རྤེད། སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ལས་
བྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་བལྟས་ནས་སོ་ཡྤེངས་བྤེད་ས་ཐབས་ཤྤེས་ཤྱིག་བས་ཀང་བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་ལ་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེའྱི་ཆ་ནས་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་སྲུང་སྡོད་དགོས་དུས་མཐུན་རྤེན་གང་ཡང་མྤེད་པར་དང་བངས་ཐོག་ནས་ཉྱིན་
གཅྱིག་གཉྱིས་གནང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། མུ་མཐུད་དྤེ་ལོ་དང་ཟླ་བ་གནང་མཁན་དཀའ་མོ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཆ་ནས་ཞབས་ག་ཞྱིག་མ་
ཕུལ་རང་ཕུལ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཕག་དངུལ་ཅུང་ཟད་མ་སད་རང་སད་ཆགས་ཡོད་ས་རྤེད། ཉྤེ་ཆར་དྤེའྱི་སྐོར་ནང་སྱིད་ལས་
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ཁུངས་བརྒྱུད་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སྤེང་བྱུང་བ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་ནས་རྱིམ་པས་འདྱིའྱི་སྐོར་གསལ་
པོ་ཆགས་པའྱི་རྤེ་བ་ཡོད། ལས་བྤེད་ཚོས་ཕག་དངུལ་ཕུལ་མྱི་དགོས་པ་དང་། ལས་བྤེད་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་གཞན་ཚོ་ལའང་དྤེ་
འད་མྱི་ཡོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་རང་ཡྱིན་པ་འད། གཞན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་
དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རང་གྱི་ཐུགས་ཚོར་ཞྱིག་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ས་ཡ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་དང་བཞྱི་འབུམ་ཆྱིག་ཁྱི་བརྒྱད་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་རྤེད་འདུག 
༣༥,༤༡༨,༨༨༠ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡྱིན། དྤེ་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།  སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་
བརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཁོལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་
བ་དྤེར། འབུམ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྤེ་གཉྱིས་བདུན་ཁྱི་སུམ་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་རྤེད་འདུག ༣༦,༢༧༣,༣༧༠ ང་ཚོས་འདྱི་
ལ་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྔོན་རྩྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བུད་མྤེད་ཁྱད་ལས་དང་དང་
བངས་ཞབས་ཕྱིའྱི་ལས་གཞྱི་སྐོར་སྔོན་རྩྱིས་འཁོད་མྱི་འདུག མ་འོངས་པ་ལ་དང་བངས་དང་དྤེའྱི་རྱིགས་མུ་མཐུད་ནས་གནང་
རྒྱུ་མྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་རྩྱིས་འགོ་གཅྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་གནད་འགག་ཆགས་སོང་བས་ཞུ་ཆོག་
པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  རྩྱིས་འགོ་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སུད་ཚོང་ཚོགས་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གོན་རོགས་དངུལ་ཟྤེར་བའྱི་སང་ལ་རྤེད། 
ལན་གཅྱིག་གྱི་ཚེག་གཅྱིག་གྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད་།  འདྱི་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་བཞྤེས་
གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ཁ་སང་རང་དབང་བདྤེན་པའྱི་ལས་འགུལ་སྐབས་སུ་ཞུ་
དགོས་དན་བྱུང་ཡང་དྤེ་ལས་འདྱི་དང་འབྤེལ་བ་མང་བ་ཆགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་རང་དབང་བདྤེན་
པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོས་མ་དངུལ་བསྡུས་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱི་སུད་ཚོང་དགུན་ཁ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཀྱི་ཚེས་ ༡༠ དྤེར་ས་གནས་
ཡོངས་རོགས་ལ་༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆྤེར་ཞྱི་བདྤེའྱི་གཟྤེངས་རྟགས་བསྩལ་གནང་མཛད་པའྱི་སྐབས་སུ་ས་ཁུལ་སོ་སོས་གོ་
སྱིག་ཞུས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་གདན་དངས་ནས་སྐབས་དྤེ་དུས་ས་གནས་ཁ་ཤས་ཞྱིག་ལ་བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་
སྐབས་བྱུང།  དྤེ་དུས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཡག་ཤོས་ཞྱིག་ནྱི་བོད་མྱི་ཚོས་དབར་ཚོང་དགུན་ཚོང་སོན་པའྱི་ཕུད་དྤེ་ལོ་དྲུག་ཡན་
ཆད་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ས་བརྟན་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཚོང་དྤེ་བརྒྱབ་པའྱི་མཉམ་དུ་རྒྱལ་
སྱིའྱི་མ་དངུལ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཀང་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ། རྒྱ་གར་གྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིམྱི་ས་ཚོས་རྒྱ་གར་ཁོ་
རང་ཚོར་གསུངས་དུས་བོད་པ་ཚོར་གཟྱིགས་དང། ས་ཆ་ཡོད་མ་རྤེད་ལ། ལུང་པ་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ་དམྱིགས་དཔྤེ་འོས་པའྱི་ཕག་
ལས་གནང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་རྒྱ་གར་དབུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་དྤེ་འདས་གསུངས་སོང། དྤེ་རྱིང་ལན་གཅྱིག་ད་ལྟ་སུད་ཚོང་
ཚོས་མཐུན་སོར་སར་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱི་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ལོ་ལྟར་དྤེ་དག་སྲུང་རྩྱི་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་མཛད་གཙོ་
རྣམ་པ་དྤེ་འད་རུ་བཅར་ནས་རྒྱ་གར་དཔོན་རྱིགས་ཚོར་དྤེ་ལྟར་གསུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རྩ་བའྱི་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཐུགས་རྤེའྱི་
བྱིན་རླབས་སུ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། བོད་མྱི་ཚོའྱི་ས་ཆ་ལའང་ཆོག་མཆན་གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པ་དང་མྱི་ས་འཕོ་འགྱུར་འགོ་
དུས་དྤེ་ཐུགས་ཁྤེལ་སོས་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་འདུག   ཡང་སོས་སུ་གནས་འཚོ་བ་ཙམ་གྱི་ཆྤེད་དུ་མྱིན་པར་བོད་མྱིའྱི་འཐབ་རྩོད་
ལའང་ཕན་གྱི་རྤེད།  སོབ་ཡོན་ལའང་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་སྐབས་སུ་ད་དུང་རྒྱ་གར་ཆྤེས་མཐོའ་ིམྱི་ས་ཚོས་གང་ལས་
ཉྤེ་བ་ཆགས་པ་དང་གུས་ཚིག་དང་བཅས་གསུང་བཤད་གནང་དུས་ཡྱིན་ཡང་གང་ལས་ཉྤེ་བ་གནང་གྱི་འདུག་བཅས་དྤེ་རྱིང་སྱིར་
བཏང་གྱི་ཐུགས་ཕན་སོས་པའྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པ་དྤེ་དང་རྩྱིས་འགོ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན། བོད་མྱི་སུད་ཚོང་
ཚོགས་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གོན་རོགས་སོར་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་རྩད་གཅོད་བཏང་བའྱི་སྐབས་སུ་



53 
 

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལུ་རྡྱི་ཨ་ན་ལ་ཕྤེབས་དུས་ཡར་ཞུས། དྤེ་ནས་མར་གནང། ད་ལོ་ལོ་དང་པོ་དྤེ་ལ་ཁོ་ཚོས་ལས་ཁུང་
ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཟྤེར་ནའང་འད། དྤེའྱི་རོགས་སོར་གྱི་ངོ་བོའ ་ིཐོག་ནས་གནང་རྒྱུ་རྤེད་འདུག ལོ་རྤེས་མ་ནས་གནང་གྱི་མ་རྤེད་
གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དངོས་གནས་བས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོར་དང་བངས་གནང་བ་དྤེ་དག་
གཟྱི་བརྱིད་ཆྤེན་པོ་རྤེད་དྤེ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བརོད་ན་དཔལ་འབོར་བཟོ་མཁན་དྤེ་ཚོང་རྒྱག་མཁན་ཡྱིན་དུས། དངོས་གནས་
རང་ཁ་རང་གསོ་བྤེད་དགོས་ན་ཁོ་རང་ཚོ་བྤེད་དགོས་པ་ངས་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ལོ་རྤེས་མ་ནས་གཞུང་གྱི་ངོས་
ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཉྱིས་པ་དྤེར།  ཚོགས་པ་དྤེ་བཙུགས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་
ཡོད་མྤེད་སྐོར་ལ་འགོ་གྤེང་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད་ལ། བྱུང་རྤེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་ཀྱི་དགུན་ཚོང་
བརྒྱབ་ས་དྤེ་དག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་དུས།  ད་ལྟ་ཐད་ཀར་ཞུས་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་སོགས་པའྱི་ཁག་
ཅྱིག་ལ་ཐད་ཀར་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཕར་ཕོགས་ལ་ཚོགས་པ་དྤེས་དཀའ་ལས་དྤེ་འད་ཞྱིག་བརྒྱབས་ནས་ལས་ཀ་དྤེ་
འད་ཞྱིག་བས་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་སང་བྱུང་མ་སོང་།  དྤེ་བཞྱིན་ས་ཆ་འད་མྱིན་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད།  སོ་
སོའ་ིཁོམ་རྭ་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁོམ་ས་ཆྤེ་ཆུང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིག་ནས་མ་རྩ་
རག་མ་རག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་རྤེད།  དྤེ་དག་ལ་རོགས་དངུལ་བསྡུས་ནས་ཚོགས་པ་འདྱིའྱི་ངོས་ནས་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་
མྤེད་དྤེ་ཁ་གསལ་པོ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང།  དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོས་པ་ཆྤེན་པོ་གཟྱིགས་ནས་ཚོགས་
པ་བཙུགས་པ་རྤེད།  དྤེ་རྱིང་ལས་ཁུངས་བཙུགས་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་ཁུངས་བཙུགས་པ་ལ་རྒྱུན་གོན་ཚུན་ཆད་གནང་གྱི་ཡོད་
དུས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་མཁན་སུ་ཡྱིན་རུང་དུས་དུས་ལ་ཁྱབ་བསགས་དྤེ་འད་བྤེད་དུས་སུ་ང་ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་དང་ཁོ་གཅྱིག་
ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་འད་གོ་རྒྱུ་འདུག་མ་གཏོགས་ལས་ཀ་དངོས་གནས་ག་ཚོད་བྤེད་ཡོད་མྤེད་ཚོར་མ་བྱུང། བས་ཙང་མ་འོངས་པར་
ལས་ཀ་གང་བས་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཚང་མས་ཤྤེས་རྟོགས་ཡོང་བ་ཞྱིག་དང་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟའྱི་རྩྱིས་འགོ་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དགག་བ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། འོན་ཀང་ད་ལྟ་ང་
ཚོ་བོད་པ་ཚོའྱི་འཚོ་བའྱི་ཡོང་ཁུངས་གཙོ་བོ་དྤེ་དགུན་ཁའྱི་སུད་ཚོང་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་རྤེད། སྐུ་ལས་བསོན་པའྱི་སྐབས་སུ་རྤེད། 
གཞུང་གྱིས་ཕག་དངུལ་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་སུད་ཚོང་བ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སུད་ཚོང་བསོན་པའྱི་
སྐབས་སུ་ལྟོ་ཕད་དང་བལ་ཚོང་རྒྱག་དུས་བླུག་ས་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་ལྟོ་ཕད་དྤེ་ཚོའྱི་སང་ལ་བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཁྱབ་བསགས་
ཤུགས་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འད་གནང་ཐུབ་མཁན་དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྤེ་དག་འདུག དྤེ་གཞུང་ནས་ཕག་གོན་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དོ་བདག་སོ་
སོ་དང་ས་གནས་སོ་སོའ་ིསྡྤེ་ཚན་ངོས་ནས་བོད་དོན་ཐོག་ལ་ཁྱབ་བསགས་ཀྱི་འབོད་ས་མང་པོ་ཞྱིག་ཁྱབ་བསགས་གནང་མཁན་



54 
 

དྤེ་འད་འདུག དོན་ཚན་དྤེ་དག་ཚང་མ་མཉམ་དུ་མ་སྐུལ་དང་བངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་བ་དང་ཁྱབ་བསགས་
ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་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 ད་ལྟ་ཆྤེད་ལས་དང་སོབ་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་རྩྱིས་འགོ་དྤེ་སོས་གནང་ཡོད་རྤེད།  དྤེ་སྔ་
བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་དམྱིགས་བསལ་ནང་དུ་ཁུར་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་པ་རྤེད།  ད་
ལྟའྱི་ཆ་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཡོད་དུས་ཤོག་གངས་ ༢༤༢ གྱི་བ་པའྱི་ནང་དུ་གསལ་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  དྤེའྱི་སྔོན་རྩྱིས་རྤེས་སུ་འདོན་རྒྱུ་རྤེད།  སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའྱི་ནང་གསལ་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   
 དྤེ་ནས་སུད་ཚོང་སྐོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གནང་བ་རྤེད།  གཅྱིག་གྱིས་བསྔགས་
བརོད་གནང་བ་རྤེད། ཏན་ཏན་གནད་འགག་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
དོགས་འདྱི་དང་དགོངས་འཆར་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འབུམ་བཞྱི་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་
རོགས་སོར་རང་གནང་རྒྱུ་རྤེད། ཁོང་རྣམ་པས་ཡར་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དྤེ་ལས་མང་གྱི་རྤེད།  གང་ལྟར་ཕལ་ཆྤེར་འབུམ་བརྒྱད་མྱིན་ཙམ་
ཞུས་གནང་སོང། བཀའ་ཤག་ནས་ཆ་ཤས་རོགས་སོར་གྱི་ཚུལ་དུ་གནང་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་སྔ་ཚོགས་པ་དྤེ་བཙུགས་དགོས་པའྱི་
དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་སྐབས་དང་དུས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོས་ལག་ལན་ཁྤེལ་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་གནས་
ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། བཀའ་བསྡུར་ཡང་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བདྤེན་པ་
རྤེད། ས་ཆ་གང་དུ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕག་སྤེལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དབུས་པའྱི་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ནས་ཤུགས་ཆྤེ་བ་མཐུན་སོར་གནང་ནས་འགོ་བཞག་པ་མ་གཏོགས། ཚོགས་པ་རང་གྱི་ངོས་ནས་དྤེ་ཙམ་གྱིས་
བསམ་པ་ནང་བཞྱིན་མ་བྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་གནས་བབ་ལ་མར་བབས་
ཡོང་དུས།  ཁོམ་སའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་མྱིན་ནའང་མཚམས་རྤེས་དོ་པོ་བརླག་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་དང་དངུལ་ཤོར་བ་སོགས་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་ཆུང་ཚགས་རྱིགས་དྤེ་ཚོར་ཁོ་རང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་གྱི་ཡོད་བཟོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བསམ་པ་
ནང་བཞྱིན་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག  དྤེ་རྒྱུ་མཚན་ཁོང་རང་ཚོས་ག་རྤེ་གསུང་གནང་གྱི་ཡོད་རྤེད་ཞུས་ན།  ང་ཚོར་འབྤེལ་གཏུག་བྤེད་
སའྱི་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་མྤེད་ཙང་དྤེའྱི་ཆ་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཁོ་རང་ཚོས་ནན་པོ་ཞུས་སོང།  གང་
ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཚོགས་པའྱི་འགན་ཁུར་མཁན་ཚང་མ་སུད་ཚོང་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དོ་བདག་སོ་སོས་ཚོང་ཞྱིག་རྒྱག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་དྲུང་ཆྤེ་གང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས་དྲུང་ཆྤེ་ Hydrabad 
ལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དང་ཚོགས་གཙོ་གང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས་ཚོགས་གཙོ་ Jaipur ལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་དཀའ་ངལ་
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ཡོད་འདུག  བས་ཙང་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་དྤེའྱི་ནང་དུ་ལས་བྤེད་གཉྱིས་
འཛུགས་རྒྱུ་དང་།  དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡང་ལས་ཁུངས་དྤེ་བརྒྱུད་འབྤེལ་བ་བས་ཏྤེ་མཐུན་འགྱུར་ནུས་པ་ཐོན་པ་ཞྱིག་ཡོང་ས་
འདུག་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་རྤེད།  ང་ཚོས་ཚོད་ལྟ་བ་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཁོང་ཚོས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཏན་ཏན་གནད་འགག་
ཅྱིག་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་བ་རྤེད།  ལུ་དྱི་ཨ་ནའྱི་ལས་ཁུངས་དྤེ་བཙུགས་ཡོད་པ་
རྤེད་ཅྤེས་གོ་རྒྱུ་འདུག  མ་འོངས་པར་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ད་ལྟ་གཟྱིགས་རྒྱུ་རྤེད།  བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལན་གྱི་དངུལ་འབབ་དྤེ་ཐྤེངས་མ་གཅྱིག་གྱི་རོགས་སོར་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་རང་ཡྱིན་པ་འད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་རྩྱིས་ས་ཡ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ཉྱིས་འབུམ་བདུན་ཁྱི་སུམ་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་བདུན་
ཅུ་ཐམ་པ་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་
གུང་ཚིགས་བར་གསྤེང་ཡྱིན།    
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་ཐོག་སྔོན་རྩྱིས་ཐོག་བགོ་གྤེང་དང་གཏན་
འབྤེབས་བ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དཔལ་འབོར་བོད་མྱིའྱི་བདྤེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་
བཀོལ་སྔོན་རྩྱིས་དྤེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་བོད་མྱིའྱི་བདྤེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉྤེར་
གནང་བཞག་པ་དྤེ་ལ་ ༩,༣༨༤,༦༨༩ རྤེད་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་བས་མྤེད།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
 
 



56 
 

སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་སྱི་ཚོགས་བདྤེ་དོན་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་རྩྱིས་འགོ་ག་པ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ད་ལྟ་གདུང་སྤེམས་
མཉམ་སྤེད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཟྤེར་དྤེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ཡོང་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་འདུག་
བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་དཔལ་འབོར་ལས་ལྷག་གདུང་སྤེམས་མཉམ་སྤེད་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་འདས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་སྐབས་སུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་བསྡད་ཡོད། ལས་གཞྱི་དྤེ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་
པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ཡང་འདྱིར་ཐད་ཀར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཁ་སང་རང་
དབང་ལྡན་པའྱི་ལས་འགུལ་སྐབས་སུ་ལམ་ཙམ་ཞྱིག་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་།  
ད་ལྟ་གདུང་སྤེམས་མཉམ་སྤེད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་དངུལ་ལས་ལྷག་བོད་མྱིའྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནུས་པ་གདུང་སྤེམས་མཉམ་སྤེད་ཅྤེས་
གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། རྩ་བའྱི་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། རང་ཉྱིད་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དཔལ་འབོར་
ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྒྱ་གར་ངོ་ཤྤེས་པ་དྤེ་ཚོ་ཕར་ཕུལ་ས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུས་མོང་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་
ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་རྐང་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་འབྤེལ་བ་ཐད་ཀར་ཆགས་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་གྱིས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྤེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྤེད།  
བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་ཙང་སོ་སོ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་སྔོན་མ་གང་ཐུབ་ཐུབ་བས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་
ལས་གཞྱི་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་ཙང་རླབས་ཆྤེ་རུ་དང་ནུས་པ་ཆྤེ་རུ་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ལས་
གཞྱི་ལ་འགན་ཡོད་མཁན་ཚོ་རྤེད། དཔྤེར་ན། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་ནུབ་ཕོགས་ལ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་རྤེད། ད་གང་ལྟར་ག་
རྤེ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་རང་དབང་བདྤེན་པའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ལག་དྤེབ་ལྗང་གུ་ཇྱི་ཙམ་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལ་
རྒྱ་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་གདུང་སྤེམས་མཉམ་སྤེད་ཀྱི་ལག་དྤེབ་སྔོན་པོ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནུས་པ་ལ་ཞྱིག་
ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའྱི་ནུས་པ་འདོན་རོགས་གནང་། ད་
ལོའ་ིསྔོན་རྩྱིས་ཀང་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀོད་འདུག གལ་སྱིད་ལས་གཞྱི་དྤེ་འཁྲུག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་
གཅྱིག་ཞུས་ཆོག་པ་བོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡོལ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་མྱི་ཚེ་ཧྱིལ་པོར་ཕག་ལས་གནང་ནས་ཡོལ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྤེ་བདྤེ་སྲུང་སྐབས་སུ་གསུང་ན།) བདྤེ་སྲུང་ཕལ་ཆྤེར་ཚར་བ་ཡྱིན་བསམ་སོང་། དགོངས་འགལ་མྤེ་
དཔར་བོས། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཚར་བ་རྤེད་དམ།) རྩ་བའྱི་བཀའ་བོན་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞྤེས་
ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆྤེ་ཞྤེས་གུས་བརྩྱི་ཆྤེན་པོའ་ིངང་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞན་པ་ཚོས་མ་གསུང་པ་དྤེ་བཀའ་ལན་ཡང་བསར་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་རྤེད་དམ། དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་
བཀའ་ལན་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་བོད་མྱིའྱི་བདྤེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ ༩,༣༨༤,༦༨༩ སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དཔལ་འབོར་ཡྱིད་ཆྤེས་དགྤེ་
རྩའྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་སོང་། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་དགྤེ་རྩའྱི་ཟུར་བཀོལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱལ་གཉྤེར་
བ་གནང་བ་ ༢,༦༢༠,༩༢༩ རྤེད་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དྤེ་ལ་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བ། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགག་བ་དམྱིགས་བསལ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། རྩྱིས་འགོ་ཨང་ཅ་པ་དྤེ་
ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ལྗགས་བརྩོམས་གནང་བའྱི་དཔྤེ་དྤེབ་ཧྱིན་སྐད་དུ་ཕབ་སྒྱུར་དང་དཔར་སྐྲུན་ཞྤེས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ། 
མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚོ་དང་རྒྱ་གར་གྱིས་མཐུན་འབྤེལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་འགྤེམས་སྤེལ་བྤེད་པ་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་
ཡོད་ས་རྤེད། དཔྤེ་དྤེབ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོལ་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔྤེ་དྤེབ་དྤེ་དང་པོའ་ིའཆར་གཞྱི་ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན། Good heart གནང་རྒྱུ་བས་པ་རྤེད། 
Good heart དྤེ་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་གནང་ཟྱིན་པ་འད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དཔྤེ་དྤེབ་ཐུགས་
གཏན་ཁྤེལ་བ་བྱུང་མྤེད། ད་ལྟ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡྱིག་ཚང་དང་དཔྤེ་མཛོད་ལྷན་དུ་བཀའ་མོལ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་དགྤེ་རྩའྱི་ཟུར་བཀོལ་ ༢,༦༢༠,༩༢༩ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བ། 
མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའྱི་ཟུར་བཀོལ་
སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱིའཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས། 
 
སྱིའཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགྤེ་རྩའྱི་ཟུར་བཀོལ་ ༡༠༢,༡༦༦,༣༥༩ རྤེད་འདུག དྤེ་ལ་
ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྱིར་བཏང་ཁ་སང་སྔོན་རྩྱིས་གཏམ་བཤད་སྐབས་སུ་ངས་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་དང་འབྤེལ་ནས་ཞུས་དུས། མྱི་
ཁ་ཤས་ཀྱིས་བཀའ་ལན་གནང་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རྱིང་ཞུ་རྒྱུ་ལ།  
བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ལས་དོན་ནང་ནས་གལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་དང་།  གསར་
བཏོད་ཟྤེར་ནའང་གངས་ཀ་ནང་ལ་བགང་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཡང་དང་པོ་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་འདྱིང་དུས་ནས་ང་ཚོས་ཡག་པོ་
འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་བསམ་བོ་གཏོང་མཁན་ནང་ལ་མང་ཆྤེ་བ་གཞོན་སྤེས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཆྤེད་
ལས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཐོན་མཁན་ལས་ཀ་ལས་མཁན་དང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དྤེ་དང་རྱིགས་སུ་གྱུར་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་
ཡོད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་གོ་བ་རྤེད། རྤེས་སུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཡྱི་གསུང་སྒྱུར་ཐུབ་བསྟན་སྱིན་པ་ལ་
སོགས་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱིར་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་མཐོ་དམན་
བར་གསུམ་ཚང་མ་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཉྤེ་ཆར་གདན་འདྤེན་ཞུས་པའྱི་སྱི་ཟུར་དྤེ་འདྱི་ནས་
བོད་མྱིའྱི་དྭང་བངས་ཁྱད་ལས་ཞབས་ཞུའྱི་ས་མྱིག་དང་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ས་མྱིག་ག་ཚོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གཏོང་གྱི་
འདུག དྤེའྱི་ཁོངས་ནས་ས་མྱིག་ག་རྤེའྱི་ཁོངས་ལ་ཕྤེབས་ཡོང་བ་རྤེད་དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་མདང་དགོང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུང་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་འདྱི་བར་ཕྤེབས་མ་ཚར་
བར་དྤེ་ཁོང་གྱིས་མཁྱྤེན་གྱི་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་ཚོར་སོང་། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་སྱིད་སོང་ནྱི་བཞུགས་མྱི་འདུག དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ག་པར་ཞྱིག་ལ་ཕྤེབས་ཚར་དུས་མཁྱྤེན་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཨྱིན་ལན་ནས་ཚུར་ཕྤེབས་དུས་
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མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་འབོར་དུས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་ན་རྡ་རམ་ས་ལར་འབོར་
དུས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་རྤེད། གཉྱིས་པ་དྤེ་མཁས་པའྱི་གསུང་དྤེ་སོན་གྱི་མ་རྤེད་གསུངས་སོང་། ཕར་ཕོགས་
ནས་བངས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། ངས་དཔྤེ་ཞྱིག་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་གཞྱི་ནས་ང་ཚོ་མཁས་པ་མ་རྤེད་དྤེ། དུས་དུས་
སུ་མཁས་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ཁྱིད་འགོ་གྱི་འདུག ཉྤེ་ཆར་ང་ཚོ་དགྤེ་ལུགས་པའྱི་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་མཆོག་གྱི་
བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་དང་བརྟན་བཞུགས་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་མར་རྒྱུད་སྟོད་ལ་སྐད་ཅྱིག་བཏང་སོང་། དྤེ་དུས་མྱི་རྤེ་རྤེ་ལ་
སྐར་མ་བཅོ་ལྔ་རྤེ་སྐད་ཆ་བཤད་དབང་འདུག དྤེ་དུས་མཁས་པ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་ཚོས་ཉུང་དག་འདུག འགོ་སོང་དྤེ་འད་ཆྤེན་པོ་བཏང་
ནས་སྐད་ཆ་སྐར་མ་བཅོ་ལྔ་མ་གཏོགས། བཤད་དབང་མྤེད་ན་དཔལ་འབོར་དྤེ་ཚོ་འཕོ་བརླག་ཡྱིན་མདོག་མདོག་གསུང་གྱི་
འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁོང་གྱི་ལམ་གོན་དྤེ་སུས་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཁོང་གྱི་གསུང་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་གགས་མྤེད་ན་མ་འོངས་
པར་གསུང་གགས་ནས་ལམ་གོན་དྤེ་ཚོ་ཁ་གསབ་འད་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ། ཡང་ན་གང་འད་བས་ཏྤེ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་དང་དྤེ་
འད་བའྱི་མཁས་པ་ཡྱིན་མཁན་ལག་འཁྱྤེར་མཐོན་པོ་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་དྤེ་འད་དྤེའྱི་ནང་ལ་ག་ཚོད་སྐད་བཏང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། 
དགོང་ལོ་ཡར་ལ་སྤེབས་ཡོད་པ་ཚོ་རྤེད། སོབ་གྲྭ་ཐོན་མ་ཐོན་དྤེ་ཚོར་རང་གཞན་གཉྱིས་ཆ་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཕར་
ནྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་སོབ་སྟོན་ཕུལ་ས་ཡོད་ས་མ་རྤེད།  ཕག་འཁྱྤེར་དྤེ་མཐོན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་མ་ཞུས་རང་ཞུས་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྔོན་མ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དང་པོ་རྩྱིས་སྐོར་ལ་གོས་འཆར་
འདོན་མཁན་ཁོང་རྤེད། དྤེའྱི་ལོ་རྤེས་མ་མྱི་དགོས་གསུང་མཁན་དྤེ་བཀའ་ཤག་རྤེད། དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཕྱིར་
འཐྤེན་བས་པ་རྤེད། དྤེ་འད་བས་པ་ཡྱིན་ན་གཏོར་ཀོག་ལོག་ཡོང་བའྱི་ཉྤེན་ཁ་འད་པོ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁོང་གྱི་གནས་
སྟངས་དྤེ་ཁྱྤེད་ཀྱིས་ག་ཚོད་ཅྱིག་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ་ད་པ་དྤེ་དངུལ་ཁང་གསར་འཛུགས་ལས་གཞྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྔོན་ནས་ཡོད་
པ་རྤེད། སྔོན་མའྱི་སྐབས་སུ་སྔོན་རྩྱིས་མྱི་འདུག ད་རྱིང་འདྱིར་སྔོན་རྩྱིས་ཞུས་འདུག དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ད་ལོ་རྤེ་བ་འད་པོ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ན་པ་དྤེ་ལ་སྱི་ཞུ་བ་འོས་ཆོས་ལྡན་པ་གསར་ཞུགས་ཆྤེད་སྔོན་
འགོའ་ིའོས་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ། དྤེ་སྔ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྤེད་དམྱིགས་བསྐོས་ཀྱི་ཟབ་སོང་དང་ད་ལྟ་ལས་བྤེད་ HIPA དང་ IIPA ཡྱི་
ཟབ་སོང་སད་རྒྱུ་གཉྱིས་གཅྱིག་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་གང་འད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བ་
ལ་ཟབ་སོང་འགོ་འཁྱིད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ད་ལྟ་ལས་བྤེད་གསར་འཇུག་ལས་བྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་གཞུང་ཞབས་ལས་བྤེད་
བདམས་ཚར་བའྱི་ལས་བྤེད་ཚོ་ལ་གོ་བ་འགོ་ཡྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་སྔོན་མར་ས་རཱ་ལ་ལས་བྤེད་ལྔ་བཅུ་བདམས་ནས་ཟབ་
སོང་ཞྱིག་སད་པ་རྤེད། དྤེས་ང་ཚོ་ལ་ཐུགས་ཕན་ག་ཚོད་ཅྱིག་སོས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་འོས་སོང་སད་དྤེ་ལས་བྤེད་
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ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྤེད་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའྱི་ནང་ནས་རྩྱིས་འགོ་དང་པོའ་ིཨང་
ཉ་པ། ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདྤེགས་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་དང་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་ཡོད། སྱི་
ཡོངས་ནས་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དྤེང་རབས་ཟྤེར་ན་མྱི་ཤྤེས་ཏྤེ་ནམ་རྒྱུན་འགོ་སྟངས་ཀྱི་སང་ནས་ཚོང་
པ་དྤེ་ཚོར་ནུས་པ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཐོན་ཡོད་པ་དྤེ་འད་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་དཔལ་འབོར་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་བསྡད་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སང་ཞྱིག་ཡོད། དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན་
སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མས་དྤེ་ཚོར་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བརྒྱུད་ནས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་ནས་
ཆོག་མཆན་རག་པ་དྤེ་ཨ་སོར་ས་ཡ་བརྒྱད་ཀྱི་རོགས་དངུལ་ཞྱིག་རག་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་
ལ། ལྷག་པར་དུ་སྐབས་དྤེ་དུས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནང་བཞྱིན་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ས་བརྟན་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཁའྱི་
ཆར་བ་དྤེ་ལུང་ཁུག་ལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བབས་ཡོད་མྤེད་གསལ་པོ་རང་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་པ། ཐྤེ་ཚོམ་ཞྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཤྤེས་རྟོགས་
ཡོང་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་སྐབས་དྤེ་དུས་ཀང་དཔལ་འབོར་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་དག་ལ་ཟབ་སོང་མང་པོ་སད་སོང་བ་གོ་སོང་ལ། 
རོགས་རམ་ཡང་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ཁ་ཤས་དྤེ་འད་རག་བསྡད་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་གོ་མོང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་རྩ་བའྱི་ཡག་
པོ་ཡྱིན་ས་རྤེད་བསམ་པ་འད་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་བརྟྤེན་ནས་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་དྤེ་ཡར་རྒྱས་ལ་
འགོ་བ་ལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་ན། ལྷག་པར་དུ་དམའ་རྱིམ་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་
སོ་བ་དག་ལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་ན། སྱིར་བཏང་དྤེའྱི་སྐོར་དྤེ་ངས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྤེམས་འཚབ་ཀྱི་སོ་ནས་
མང་པོ་ཞུས་མོང་ཡོད། དྤེའྱི་སྐོར་དྤེ་གསལ་པོ་གསུང་ནའང་མ་གསུང་ནའང་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྤེམས་འཚབ་ཅྱིག་རྤེད།  དྤེ་ག་
ནང་བཞྱིན་ལོ་སྔོན་མ་ལ་ཡང་དྤེང་དུས་ཀྱི་རྱིག་པ་གསར་པའྱི་ཚོང་པ་མྱི་གསར་པ་ཁག་ཅྱིག་ལ་གཟྤེངས་རྟགས་སད་པ་ལབ་
དགོས་ན་རོགས་རམ་གནང་བ་ཟྤེར་དགོས་ནའང་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་བ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ག་པ་ཞྱིག་
ལ་ཡོད་མྤེད། གང་འད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་མྤེད། ག་ཚོད་ཅྱིག་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་འདྱིའྱི་ཉྤེ་འགམ་
གྱི་མྱི་གཅྱིག་ལ་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཞྱིབ་ཕ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་དྤེ། ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་སོ་བརྒྱབ་བཞག་པ་འད་པོ་ཞྱིག་མཐོང་རྒྱུ་འདུག དྤེ་འད་རྤེད། ངས་རྡོག་རྡོག་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་སྐོར་བ་བརྒྱབས་ནས་ག་རྤེ་
ཞུས་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་ན། སྱིར་བཏང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ཡར་
རྒྱས་འགོ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ཏན་ཏན་དམྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཡན་ཆོད་ལ་དྤེའྱི་ལས་འཆར་དྤེ་ཚོ་འབོར་ལྡན་དང་ཕྱུག་
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བདག་དྤེ་ཚོར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལས་དམའ་རྱིམ་སྱི་ཚོགས་ལ་དྤེས་ཤུགས་རྤེན་ཐྤེབས་ཡོད་དམ་མྤེད་བསམ་པའྱི་དོགས་
པ་ཞྱིག་ཡོད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། མ་གཞྱི་ནས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཡར་ཐོན་ཚོང་པའྱི་ལས་གཞྱི་རམ་འདྤེགས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ། ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་སྤེད་སྱིང་དང་སོང་བརྡར་སོགས་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་དྤེ་ཚོའྱི་སང་ནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི ་ཕན་ཐོགས་ག་ཚོད་ཅྱིག་བྱུང་གྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་
ཚོར་སང་ཞྱིག་ཡོད། དྤེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། སྱིར་བཏང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་དང་
རོགས་རམ་བས་ཏྤེ་ལས་དོན་ས་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟྤེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། 
རང་སོང་གྱི་སྡྤེ་ཚན་ཞྱིག་བཙུགས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ལ་ཆྤེས་
མཐོའ་ིསན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་བཙུགས་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
ཚོང་པ་ཆྤེ་ཁག་གྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་དང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གོང་དུ་སྔོན་རྩྱིས་འཁོད་པ་ཇྱི་ནང་བཞྱིན་གྱི་དགུན་ཚོང་དྤེ་ཚོ་ཡང་
བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་སོད་སོ་ངྤེས་ཅན་དང་ཕན་ཐོགས་ངྤེས་ཅན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་ནས་ཡྱིད་ཆྤེས་དང་
རྤེ་བ་བས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཤྤེས་བསྡད་པ་ཞྱིག་ལ་ཤྤེས་ཡོན་དང་དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། སྔོན་མའྱི་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཕག་སྤེལ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ངས་གོ་སོང་། དྤེ་དུས་སྐབས་སུ་ཐུགས་སང་གཞྤེན་བསྐུལ་
ཞྤེས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། སྱིར་བཏང་ནས་ཐུགས་སང་གཞྤེན་བསྐུལ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ནུས་པ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
དྤེ་དུས་ལན་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ལབ་ན་རྩོམ་པ་པོ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུ་དང་
དྤེ་ཚོའྱི་སང་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་སྔོན་མ་གསུངས་མོང་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དན་ལམ་དུ་ཡོད་
མཁན་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ངས་མདོར་བསྡུས་ཏྤེ་བཤད་ན། ད་ལྟ་ཡན་ཆད་དུ་དྤེ་འདའྱི་སྐོར་ལ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གཞུང་འབྤེལ་ཁག་ནས་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཡང་ན་གཞུང་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་སར་ཏྤེ་བཙུགས་ཡོད་
པ་དྤེ་ཧ་ཅང་ནས་དཀོན་པོ་ཞྱིག་རྤེད། ངས་མཐོང་མ་མོང་ཞྤེས་ཕལ་ཆྤེར་ལབ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ཚོ་གལ་
གནད་མྤེད་པ་ཞྱིག ཕན་ཐོགས་ཀང་མྤེད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་ད་ལྟ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཡར་རྒྱས་
ཀྱི་རྩྤེ་མོ་འད་ཞྱིག་ལ་སོན་ནས་ང་ཚོ་འགྱིག་ངྤེས་དང་འདང་ངྤེས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཆ་ཚང་བསྐོང་ཐུབ་ངྤེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྐབས་རྤེ་ང་ཚོས་དཔལ་འབོར་གྱི་སང་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད་
འགྱིག་ངྤེས་དང་འདངས་ངྤེས་སོགས་ཧ་ཅང་ནས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་མཐུན་རྤེན་ཡང་ཡག་པོ་རག་གྱི་ཡོད་པ། དྤེའྱི་སང་ལ་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་རྒྱུ་ཞྤེས་ལབ་ཚོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་དྤེ་ཚོར་དྤེ་ཙམ་གྱིས་གོ་སྐབས་སོགས་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་སང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག མདོར་བསྡུས་ན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཚིག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་སྡོམ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་བཏང་སྙོམས་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཨྤེ་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ཚོར་
སང་བྱུང་། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
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 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ཁ་སང་སྔོན་རྩྱིས་གཏམ་བཤད་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་
ཞུས་པ་ལས་འཕོས་ཏྤེ་ད་རྱིང་དྱི་བ་དྤེ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། སོབ་སྟོན་པ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་སྟོན་པ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ག་དུས་ཤྤེས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ས་མཚམས་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བགངས་པ་རྤེད། དང་པོ་རང་ནས་ཕྤེབས་ཀྱི་
ཡོད་པ་དྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཤྤེས་པ་ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཁོ་རང་ས་ཆ་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་ཡོད་པ་འད། ཡྱིན་
ནའང་རྤེས་སུ་ཤྤེས་དུས་དྤེ་རྤེད་མྱི་འདུག ཁོ་ England ནས་ཚུར་ཕྤེབས་རྒྱུ་རྤེད་འདུག དྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྤེབས་སྟངས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཁ་སང་སྔོན་དུ་ཡང་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དྤེ་སྔ་ཡྱིན་ནའང་སབ་སྟོན་པའྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་མྱི་འགོ་གདན་འདྤེན་ཞུ་བའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་
ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སྔ་ཡྱིན་ན་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནང་ལ་སོབ་སྟོན་པ་རྒན་པ་ཞྱིག་བཞུགས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་གཏན་
འཇགས་དྤེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་མཁོ་ལ་དཔག་པའྱི་སོབ་སྟོན་པ་དྤེ་འད་འཇོག་རྒྱུ་
དྤེང་དུས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་འད། དྤེ་འདའྱི་སོབ་སྟོན་པ་གདན་འདྤེན་ཞུ་བའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སྔ་ཡང་
ཁོང་གདན་འདྤེན་ཞུས་ཏྤེ་བལ་ཡུལ་སོགས་ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་ཁོང་ཚུར་གདན་འདྤེན་གནང་བ་ཞྱིག་རྤེད། ཁོ་
རང་གྱི་སོབ་སྟོན་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་སོབ་སྟོན་པའྱི་ངོ་བོའ ་ིཐོག་ནས་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་།  ང་ཚོ་ལ་
དམྱིགས་བསལ་སོབ་སྟོན་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རྤེད། ངས་དྤེ་དུས་
མཁས་པ་དྤེ་ཚོས་སོབ་སྟོན་ལམ་སྤེང་གནང་གྱི་མ་རྤེད། དུས་ལ་གཟྱིགས་པ་གདུལ་བ་ལ་གཟྱིགས་པ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
འད་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས་སོབ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཡྱིན་མདོག་མ་རྤེད་དྤེ། དྤེ་འདའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། 
ང་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་བྱུང་མ་སོང་ཞྤེས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། ཁོ་རང་འདྱིར་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་
ཁོངས་ནས་ཕྤེབས་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་སོབ་སྟོན་པའྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་གདན་འདྤེན་ཞུས་པ་ཞྱིག་
རྤེད་འདུག ད་ལྟ་འདྱི་ཁྱད་ལས་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ཁོངས་གཏོགས་ནས་ཁོ་རང་ཕྤེབས་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་
ཕྤེབས་ཡོང་དུས་གཟྱིམས་ཤག་ཅྱིག་ག་སྱིག་བ་དགོས་དུས་གོ་སྱིག་ཞུ་ས་དྤེ་ད་ལྟ་ཁྱད་ལས་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུ་བའྱི་བཞུགས་
ཤག་ཅྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་རྤེད། འགོ་གོན་དྤེ་ཁོ་རང་སྤེར་གྱིས་བཏང་གནང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། དམྱིགས་བསལ་གཞུང་འབྤེལ་
གྱིས་བཏང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ཕལ་ཆྤེར་དྱི་བ་དྤེ་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན་པ་ཡོད། གསལ་པོ་ཆགས་པའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དངུལ་ཁང་གསར་འཛུགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཕྤེབས་པ་རྤེད། སྔོན་མ་
སྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ་མྱི་འདུག་སྟྤེ་ད་ལྟ་འདྱིར་གསལ་འདུག  དྤེ་ལ་རྤེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་གསུངས་གནང་སོང་། ལས་
གཞྱི་དངོས་སུ་འབྤེལ་གཏུགས་བ་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་དྤེ་འགོ་བཙུགས་ཟྱིན་པ་རྤེད། དངུལ་ཁང་འགོ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་དྤེ་བཀའ་
ཤག་དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དགོས་པ་དམྱིགས་བསལ་བ་ལ་གཟྱིགས་པའྱི་ལས་གཞྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད། 
དོན་དག་སོན་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་སྱི་ཚོགས་ལ་འཕལ་ཕུགས་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་པའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་
ཙང་འབད་བརྩོན་ཞུས་དགོས་པ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་འགན་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་གཞྱི་འདྱི་རོག་པོ་ཞྤེ་དག་རྤེད་འདུག དྤེ་ལ་ཡང་ཚད་
ལྡན་གྱི་ཆྤེད་ལས་བསྟྤེན༌དགོས་པ་དང་དྤེའྱི་སང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ཏྤེ་རྒྱ་གར་གྱི་དངུལ་ཁང་ཆྤེན་པོ་དང་འབྤེལ་གཏུགས་ཞུ་
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དགོས་ཀྱི་འདུག ལས་དོན་སྔོན་མ་ནས་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། དངོས་སུ་ཆྤེད་ལས་པ་བརྟྤེན་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་དྤེ་འགོ་འཛུགས་
རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དྤེ་ག་རང་གྱིས་སྱི་ཞུ་བ་འོས་ཆོས་ལྡན་པ་གསར་ཞུགས་ཆྤེད་སྔོན་འགོའ་ིསོང་བརྡར་འོས་སོང་
ཞྤེས་པའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་སྔོན་མ་ང་ཚོས་ HIPA དང་ IIPA དྤེ་ཚོར་བཏང་བ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་
རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། ངས་དྱི་བ་ཡག་པོ་ཞྱིག་མགོ་ཚོས་ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས་ཏྤེ། གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དྤེའྱི་རྱིགས་
དྤེ་གཞུང་ཞབས་ཡྱིན་པ་ཚོ་ལ་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་གཞུང་ཞབས་པ་ཚད་ལྡན་དྤེ་འད་གསར་ཞུགས་ཐུབ་
པ་ལ་ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞུང་ཞབས་ཡྱིན་པ་ཚོ་ལ་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་དྤེ་གཞུང་
ཞབས་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་འགན་དབང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། གནང་ཡང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་
གཞུང་ཞབས་མྱིན་པ་ཞྱིག མཐོ་སོབ་ཐོན་ནས་གསར་དུ་གཞུང་ཞབས་ནང་ལ་འཛུལ་མཁན་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་དམྱིགས་སུ་
བཀར་ནས་ཟབ་སོང་ཕུལ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་གཞུང་ཞབས་ལ་ཞུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཏང་འགོ་བཞག་སྡོད་འཕྤེར་ངྤེས་དྤེ་
འད་ཡོང་བ་ལ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་དྤེ་སྔ་ཡང་ཟབ་སོང་དྤེ་འད་མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་
ནང་ནས་ག་ཚོད་ཅྱིག་གཞུང་ཞབས་ནང་ལ་འཛུལ་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། ང་ལ་གངས་ཀ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་མྱི་འདུག་སྟྤེ། སྔོན་མ་བཞྱི་བཅུ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཕལ་ཆྤེར་སུམ་བཅུ་སོ་ལྔ་ཞྱིག་གཞུང་ཞབས་ནང་ལ་འཛུལ་ཐུབ་ཡོད་པ་
རྤེད། ད་ལྟ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ནས་གཞུང་ཞབས་ཚང་མ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ལས་དོན་ནང་ལ་ཕྤེབས་
མཁན་ཚོས་ལས་ཀ་ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་དང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
ཚོ་ལ་ཡང་ཐུགས་སྟབས་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་ཆ་ནས་ལས་རྱིམ་དྤེ་སྤེལ་བ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བ་ཁག་ཅྱིག་ལ་འགོ་འཁྱིད་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འགོ་འཁྱིད་ཀྱི་ཟབ་སོང་
རང་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་ལ་དྤེང་དུས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ལྟར་ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་
ལས་བྤེད་དང་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལས་བྤེད་བ་སྤུ་གནོན་བས་ཏྤེ་མ་འོངས་པར་གང་ལྟར་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་མཁན་དང་སྤེ་
ཁྱིད་མཁན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོས་གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་མྱི་ས་ཁག་དང་དོ་མཉམ་པའྱི་
ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྤེད་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་བསྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་རོགས་རམ་
ཞྱིག་སོང་བར་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ཚན་རྱིག་འད་པོ་ཞྱིག་ ཤྤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཡང་་ཤྤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་འགྱུར་བ་ཐྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ལས་བྤེད་བགྤེས་པ་ཚོ་དང་། ལྷག་
པར་དུ་ལས་བྤེད་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་མཁན་ཚོ་ལ་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའྱི་ཟབ་སོང་ཕུལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བཀའ་འདྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་། ང་ཚོས་ཚོང་ལས་རམ་འདྤེགས་
ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་མང་པོ་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ལ། དྤེ་སྔ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བརྒྱུད་དྤེ་ས་ཡ་བརྒྱད་ཅྱིག་རག་
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པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་སྔ་དྤེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཆར་གཞྱི་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཕག་ལ་
ཕུལ་ཐུབ་བ་བྱུང་བ་རྤེད། འཆར་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་གྱིས་སྐབས་དྤེ་དུས་རོགས་དངུལ་གནང་བ་དྤེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་རྤེས་སུ་དངུལ་ཞྱིག་ང་ཚོར་སྐབས་སྐབས་ལ་འབོར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རང་གྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་བར་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ལས་འཆར་དྤེ་འད་སྤེལ་
སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་འབོར་ལྡན་པ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཟབ་སོང་དང་སོར་འབུམ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རོགས་རམ་གནང་བའྱི་ལས་འགུལ་དྤེ་
འད་བྱུང་འདུག དྤེ་ཚོ་མྱི་འབོར་ལྡན་ཚོ་ལ་ཁྤེ་ཕན་ཐོབ་པ་ཞྱིག་ལས་དམངས་ཀྱི་མྱི་སོ་པོ་དག་ལ་ཁྤེ་ཕན་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མྤེད་
དྤེ་ཐྤེ་ཚོམ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། ཏན་ཏན་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བསྡད་ཡོད་སྱིད་པ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་
སྔའྱི་གོས་ཚོགས་སྐབས་སུའང་དྤེའྱི་སྐོར་གྤེང་སོང་ཞྱིག་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་
འཚོ་རྟྤེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཚོ་རྟྤེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ་ལ་བོད་པའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་ཚོང་ལས་པ་གང་མང་མང་ཐོན་ཐུབ་པའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཁོ་རང་ཚོས་སྤེལ་གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ཆྤེད་མ་དངུལ་
ཞྱིག་ཀང་ཁོ་རང་ཚོས་ཟུར་བཅད་གནང་བ་རྤེད། དངུལ་དྤེ་བྤེད་སོད་གཏོང་ས་ཁྱད་ལས་པ་ཁོ་རང་ཚོས་དམྱིགས་འཛུགས་
བས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་བརྒྱུད་དྤེ་ལས་གཞྱི་སྤེལ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་
པས་མཛད་ཁུར་བཞྤེས་མ་ཐག་པའྱི་དུས་ཤྱིག་ལ་བྱུང་སོང་། དྤེར་ང་ཚོས་མོས་མཐུན་གནང་བར་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་བརྒྱང་བ་རྤེད།  
དངུལ་བྤེད་སོད་གནང་སྟངས་རྤེད། གཏོང་སའྱི་ཚོགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ངོས་ལྤེན་མྤེད་ཅྤེས་ཟླ་བ་ཁ་
ཤས་དགག་པ་རྤེད། མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ཕལ་ཆྤེར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་བསམ་སོང་། ཨ་རྱིའྱི་འབྤེལ་
ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་འཆར་འདྱི་བཙུགས་ཏྤེ་གཏན་ལ་ཕབ་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་བངས་བ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
བསམ་ཞྱིབ་གནང་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་པ་སོང་ཙང་། མཐའ་མ་བཀའ་ཤག་གྱིས་མོས་མཐུན་གནང་སྟྤེ་ལས་
གཞྱི་དྤེ་སྤེལ་བ་རྤེད། ལས་གཞྱི་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་ལས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་བརྒྱུད་དྤེ་སྤེལ་བ་རྤེད། དྤེ་
ཐོག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཐྤེ་ཇུས་འད་པོ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཁོང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ལམ་ལྷོང་བྱུང་བ་ལ་བོད་
མྱིའྱི་ཟློས་སར་ཁག་ནང་ལ་ངོ་སོད་ཁྱབ་བསགས་བྤེད་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་ཁོ་རང་ཚོས་འགོ་སོང་བཏང་སྟྤེ་
བྱུང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ Mumbai ལ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གནང་བ་རྤེད། དྱིལ་བསགས་ཀང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་བསྡད་ཡོད་
པ་རྤེད། ཕག་དངུལ་ཡང་ཅུང་ཙམ་རག་པ་དྤེ་འད་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་དྤེའྱི་སྐོར་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། 
དྤེའྱི་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གསལ་པོ་བས་ཏྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དྤེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་མ་
འོངས་པར་ཚོང་རྒྱག་འདོད་ཡོད་མཁན། ཚོང་རྒྱག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན། ཚོང་རྒྱག་པ་ལ་བསམ་བོའ་ིནུས་པ་
ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་མཁན་དྤེ་འད་འདྤེམས་སྒྲུག་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ཉམ་ཐག་ལ་ལྟ་སོང་བྤེད་པའྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་
དུས་གསལ་བསགས་བས་ཏྤེ་མྱི་བཞྱི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡོད། ངས་ད་ལྟ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དན་གྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་དྤེ་
ཚོའྱི་ནང་ནས་གདམས་སྒྲུག་གནང་སྟྤེ་ཟབ་སོང་དང་དགོས་དངུལ་ཕུལ་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་
དྤེ་དུས་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་ཞུས་བསྡད་པ་དྤེ་རྤེད།  ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་
འདྤེགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་དྤེ་དུས་རང་ནས་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་དགོས་པ་དང་
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མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། མཐའ་མ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞལ་བཞྤེས་
གནང་སྟྤེ་ལས་གཞྱི་དྤེ་སྤེལ་བ་རྤེད། ཁོ་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་མཚམས་བཞག་པ་དང་མཉམ་དུ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཚོང་ལས་རམ་
འདྤེགས་ཀྱི་དངོས་སུ་འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་འགོ་བཙུགས་ནས་ལོ་གསུམ་པ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དྤེ་གཞྱི་རྩ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁོད་འཚོ་རྟྤེན་གྱི་གནས་བབ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ། 
དྤེའྱི་ཡོང་སའྱི་བརྒྱུད་ལམ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་པ་གང་མང་ཐོན་ཐབས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་རྤེད། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་བཀོད་པ་དྤེ་སྔ་དགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་ཡང་དྤེ་རྱིང་ཁ་
སང་འགོ་སོང་ཆྤེན་པོ་བཏང་སྟྤེ་གཞུང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་དྤེ་འད་ཞྱིག་བཟུང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ིནང་
ལ་དྤེའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་བཟུང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། 
དངུལ་འབོར་མང་པོ་སྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ་བཞག་པ་དང་། ཉྤེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བོན་གྱིས་དངོས་སུ་
ཁྱབ་བསགས་བས་ཏྤེ་ཉྱིན་མང་པོ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་བགོ་གྤེང་བྤེད་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་
ལས་གཞྱི་དྤེ་དང་མཉམ་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དང་ཁ་ཕོགས་མཚུངས་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་རྤེད། གཞྱི་རྱིམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་སོ་པོ་ཚོ་ལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཕན་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་
ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོས་རོགས་པ་བྤེད་ས་དྤེ་ཚོ་ག་རྤེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། རྱིག་པ་གསར་
པའྱི་ཚོང་རྒྱག་ཐུབ་མཁན། ཡང་མྱིན་ན་བཟོ་བསྐྲུན་བྤེད་ཐུབ་མཁན། སྔོན་རྩྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་མཐུན་པའྱི་མཐུན་རྤེན་སྤེལ་ཐུབ་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་བསྐྲུན་པའྱི་
ཐོག་ལ་ཡང་ལས་ཀའྱི་གོ་སྐབས་ཡང་བཟང་དུ་བསྐྲུན་ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་ཚད་བཟུང་བ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་སྔ་ལོ་
ལས་རྱིམ་དངོས་སུ་འགོ་བཙུགས་ཏྤེ་གཞོན་སྤེས་མྱི་གངས་བདུན་བདམས་ཏྤེ་ཚོང་རྒྱག་ཕོགས་སུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་ལྡྱི་
ལྱི་ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ་བ་རྤེད། དངོས་སུ་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཚོང་གང་འད་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཕན་འབས་
གང་འད་ཞྱིག་བྤེད་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་ལས་འཆར་བསྱིགས་ཏྤེ། འགན་བསྡུར་བས་སྟྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་
བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། བ་དགའ་ཡང་ཕུལ་བ་རྤེད་ལ། དྤེ་ཚོ་ལ་ཚོང་གྱི་ས་བོན་མ་དངུལ་ཡང་ཕུལ་བ་རྤེད། ད་ལྟ་ཁོ་ཚོ་
ཚང་མ་ལས་རྱིགས་དྤེའྱི་སང་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད།   
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རྤེད་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ནང་ལ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་
དགའ་གདོང་འོག་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་ཕལ་ཆྤེར་རོ་གྱི་ཝ་ར་ལམ་ལ་ཡོད་པ་ཡོད། ང་རང་གྱིས་དངོས་སུ་བལྟ་ཐུབ་མ་སོང་། 
ཡྱིན་ནའང་ལས་བྤེད་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ནམ་རྒྱུན་འབྤེལ་བ་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་གཞོན་སྤེས་གང་མང་མང་ཡོང་ཐུབ་
པའྱི་རྤེ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ཡང་ང་ཚོས་ཚོང་ལས་གཅྱིག་པོ་མ་ཡྱིན་པར་རྱིག་གསར་གྱི་བཟོ་བསྐྲུན་པ་དང་།  རྱིག་གསར་གྱི་
ཚོང་ལས་པ་གསར་པ་མང་པོ་བསྤེབས་ཐུབ་པའྱི་ཆྤེད་རྤེད། ཚོང་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་གང་འད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། དཔྤེར་ན་དྤེ་རྱིང་
ང་ལ་ཚོང་བརྒྱབ་ཏྤེ་ཁྤེ་བཟང་སོར་ལྔ་བཅུ་རག་པ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་འཁྱིས་དྤེ་ག་རང་ལ་མྱི་གཅྱིག་བསྡད་དྤེ་དྤེ་ལ་སོར་ལྔ་བཅུ་དྤེ་
བགོས་ནས་སོར་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཁོ་རང་གྱིས་ཟ་རྒྱུ་དང་། སོར་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ང་ལ་ཟ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་
ཚོགས་ལ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ལ་སོར་མོ་ལྔ་བཅུ་རག་པའྱི་སང་ལ་ད་དུང་རྱིག་པ་གསར་པ་ཞྱིག་
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བཏང་ནས་ཁོ་ལ་ཡང་སོར་ལྔ་བཅུ་རག་པའྱི་རྱིག་པ་ཞྱིག་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་དྤེ་ལ་རྱིག་གསར་གྱི་ཚོང་པ་ཟྤེར་གྱི་རྤེད། ང་
ཚོས་བསམ་བོའ་ིདམྱིགས་ཡུལ་འཛིན་ས་ཡང་དྤེ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་མཆོག་གྱིས་ཐྤེ་ཚོམ་ཡོད་ཅྤེས་པ་དྤེ་
ཏན་ཏན་ཐྤེ་ཚོམ་སྤེ་ཆོག་པ་ཞྱིག་རྤེད་དྤེ། ལས་རྱིགས་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་དགོངས་འཇོག་མྤེད་པར་གནང་རོགས་གནོངས་ཞྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཉམ་ཐག་དང་དཔལ་འབོར་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དཔལ་འབོར་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མྤེད་
མཁན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དཔལ་འབོར་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་ན་དང་པོ་ཚོང་འགོ་འཛུགས་དུས་མ་རྩ་ལ་དཔག་པའྱི། ང་ཚོའྱི་ས་བོན་མ་
དངུལ་འབུམ་གཅྱིག ཁ་ཤས་ལ་འབུམ་གཉྱིས། ཁ་ཤས་ལ་འབུམ་བཞྱི་བཅས་དྤེའྱི་ནང་ལ་སོ་སོས་ཀང་མ་རྩ་ཞྱིག་བཏོན་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་འབོར་ཡོད་མཁན་ཚོས་སོ་སོས་མ་རྩ་ཡོད་ཅྤེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་འབོར་མྤེད་མཁན་ཚོས་
རྱིག་པ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད། དྤེས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འགོ་ཐུབ་ས་རྤེད། ཚོང་ཞྱིག་འདོན་ཐུབ་ས་རྤེད། རྱིག་གསར་གྱི་ཚོང་ཞྱིག་
སྤེལ་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པར་ས་བོན་མ་དངུལ་དྤེ་ལ་གཞྱིགས་པས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་འད་པོ་ཞྱིག་གྱིས་
ཐག་གཅོད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་རྤེད། རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱད་ལས་པ་དྤེ་འད་སྐད་བཏང་སྟྤེ་རྱིག་པ་གང་
ཡོད་པ་དྤེ་དྤེང་སང་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཁོམ་རའྱི་ནང་ལ་རྱིག་གསར་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དྤེ་ང་ཚོའྱི་མ་འོངས་པའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་དང་འཚམས་པའྱི་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་ཐོན་ས་རྤེད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཁོང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་
བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན། ཁྱྤེད་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་རོགས་པ་བས་པའྱི་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་ཚོང་ལས་པ་ཆགས་རྒྱུ་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་ཚོ་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་པ་
ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱྤེད་རང་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་གཞྱི་རྩའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཚུར་ཕན་པའྱི་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་ངྤེས་པར་
དུ་བསྐྲུན་དགོས་པའྱི་ཀུན་སོང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། གན་རྒྱའྱི་ནང་ལ་བཞག་ཡོད། ལོ་གང་མཚམས་ཀྱི་རྤེས་སུ་ཁྤེ་བཟང་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་
ན། ཁྤེ་བཟང་གྱི་བརྒྱ་ཆ་གསུམ་བཞྱི་ལྔ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཚུར་སོག་དགོས་པ་དྤེ་འད་བཟོས་བཞག་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་
དངོས་གནས་ཆུང་ཆུང་རྤེད། ས་བོན་ཆུང་ཆུང་རྤེད། དྤེའྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་
རང་ཁ་རང་གསོ་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཁྤེ་བཟང་འབུམ་མང་པོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཚུར་ལྤེན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་དྤེ་འད་
སྱིད་པ་རྤེད། དྤེ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཐུབ་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་སྙན་སྤེང་རྒྱས་པ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འད་
ཞྱིག་ཡྱིན། ཏན་ཏན་ཐུགས་དོགས་སྤེལ་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇྱིག་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་མཁས་དྭང་
བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ཆྤེད་དུ་ནང་སྱིད་ཀྱི་མགོན་ཁང་ཐོག་ལ་ཁང་པ་ལྔ་དྲུག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དྤེའྱི་ནང་
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ལ་བཞུགས་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད།  སྟོང་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད། སྟོང་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་མ་གོལ་སྔོན་ལ་
ཕྤེབས་མཁན་དྤེ་འད་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། གལ་སྱིད་ཁང་པ་སྟོང་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན། ཕོགས་མཐའ་ནས་ཡོང་བའྱི་སྱི་འཐུས་དྤེ་ཚོ་བསྡད་ན་ཕལ་ཆྤེར་ཆོག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་བསྡད་ཆོག་པ་འད་པོ་ཞྱིག་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་མགོན་ཁང་ལ་སོར་གཅྱིག་སྟོང་གཅྱིག་སྟོང་འགོ་གྱི་ཡོད་དུས་སྱི་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ལ་ཁང་མྱིག་སྟོང་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་
ཞྱིག་ཡོད། རྩ་བའྱི་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་སྱི་ཞུ་བ་ཚོ་ལ་འགོ་འཁྱིད་ཟབ་སོང་ཕྤེབས་དགོས་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གསུངས་སོང་། དྤེ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཚོ་ང་ཚོར་དགོས་ངྤེས་ཤྱིག་རྤེད། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ཞུས་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་དོན་འཐབ་་རྩོད་ནས་བཟུང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་གནས་དགོས་པ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
གནས་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་ནུས་པ་ལྡན་པ་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། སོང་ཙང་འགན་ཁུར་སྤེ་ཁྱིད་ཀྱི་སོང་
བརྡར་ལ་སོགས་པ་སད་པ་དྤེ་ང་ཚོར་ཕུགས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་ནུས་པ་ལྡན་པ་བཟོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ང་རང་ངོས་
ནས་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྔོན་རྩྱིས་འཆར་བཀོད་ནང་ལ་སྱི་ཞུ་བ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ལབ་འདུག སོང་ཙང་དྤེ་
གང་འད་བས་ཏྤེ་འདྤེམས་ཐོན་གནང་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་གནས་རྱིམ་གཞྱིར་བཟུང་ཡྱིན་ན། ཡང་ན་ལྷན་ཁང་སོ་སོ་ནས་སྱི་ཞུ་བ་
བཅུ་བཅུ་བས་ཏྤེ་འདྤེམས་ཐོན་གནང་རྒྱུ་རྤེད་དམ། འདྤེམས་ཐོན་གང་འད་བས་ཏྤེ་གནང་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག  
 གཉྱིས་པ་དྤེ་སོང་བརྡར་གྱི་འཆར་གཞྱི་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀྱི་བསྱིགས་ཚར་བ་ཡྱིན་ན་དྤེའྱི་སང་ནས་གསལ་ཁ་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་བཟོ་རོགས་གནོངས་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཟབ་སོང་སོད་མཁན་དྤེ་སུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། 
ཡང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཡང་རྒྱ་གར་མཁས་དབང་དྤེ་འད་ནམ་རྒྱུན་དུ་འགན་ཁུར་སྤེ་ཁྱིད་ཐོག་
ལ་སོང་བརྡར་ཡོད་མཁན་དྤེ་འད་ཡྱིན་ན། གཞན་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་དྤེ་གང་འད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་
ནས་སྱི་ཞུ་བ་ཁག་གཅྱིག་དྤེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དང་། འཆར་གཞྱི་དྤེ་ད་ལོ་གསར་པ་རྤེད་འདུག སོང་ཙང་ད་ལོ་ལས་
གཞྱི་ཞྱིག་སྤེལ་ཏྤེ་མཚམས་འཇོག་བྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་ལོ་རྟག་པར་སྱི་ཞུ་བ་དྤེ་ཚོ་དྤེང་དུས་
ཀྱི་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་དཔུང་པ་འད་མཉམ་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སོང་བརྡར་དྤེ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ལོ་བཅུ་དང་ཉྱི་ཤུ་སོགས་ག་
ཚོད་བར་དུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཕུལ་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་ཙང་། དྤེའྱི་ཕོགས་ནས་གསལ་ཁ་ག་ཚོད་ཅྱིག་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་ནའང་འདོན་རོགས་གནོངས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་ཞུས་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཟུར་པ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་མ་ཞུས་རང་ཞུས་ཆགས་སོང་། བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་
ལས་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུ་བའྱི་ཁོངས་ནས་ཕུལ་བ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། སྱིད་སོང་གྱི་སོབ་སྟོན་འོག་ནས་ཕུལ་བ་རྤེད་
ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། མ་གཞྱི་ནས་དྤེ་གཟྱི་བརྱིད་ཆྤེ་ནས་ཆྤེ་རུ་འགོ་བཞྱིན་འདུག ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། གཙོ་བོ་དྤེ་འགོ་སོང་ཆ་ཚང་
ཁོ་རང་གྱིས་བཏང་བ་རྤེད་གསུངས་སོང་། བོད་མྱི་ཁྱད་ལས་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུ་བའྱི་ཁོངས་ནས་མ་རྤེད་གསུངས་སོང་། དྤེ་
ཡྱིན་དུས་ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའམ་ ༥ པར་དུས་ཡུན་གང་འཚམས་ཤྱིག་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་སྱིད་སོང་ལས་ཁུངས་
རང་ནང་ལ་བཞུགས་བསྡད་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་ལས་ཁུངས་གཞན་པ་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་ན་ག་པར་བཞུགས་བསྡད་
པ་རྤེད། ཁོ་ལ་ཡང་བཞུགས་ས་ཞྱིག་དགོས་དུས། ནང་སྱིད་ཀྱི་མགོན་ཁང་གཡར་བ་དྤེ་ལ་ངས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་བཞུགས་པ་རྤེད་དམ། སྐབས་དྤེ་དུས་རྒྱ་ཕོགས་དང་བལ་ཡུལ་དུ་ཕོགས་བསོད་བས་ཏྤེ་སོང་
བའྱི་འགོ་གོན་ཚང་མ་ཁོ་རང་གྱིས་བཏང་བ་རྤེད་དམ་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་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 ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཚིག་ཐོ་
ཏག་ཏག་བཀོད་ཐུབ་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ང་ཚོས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་རྱིག་གསར་ཚོང་ལས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་
རོགས་རྤེམ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་གཞན་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་མཚོན་འད་ཞུས་ན། རྩོམ་པ་
པོ་སོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་དང་རོགས་རམ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྱི་བ་གནང་སོང། སྱིར་
བཏང་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་མྤེད་པ་དྤེ་འད་ཡང་མ་རྤེད། སྐབས་དང་དུས་ལ་གཟྱིགས་ཏྤེ་གནང་
བ་དྤེ་འད་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་འདུ་འཛོམས་
གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་། གལ་སྱིད་མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་དགོས་མཁོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་རྩ་བ་ནས་མྱི་གནང་
རྒྱུ་དྤེ་འད་གནང་གྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་དམྱིགས་བསལ་ལན་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ཁྱད་ལས་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་
སོང་། ད་ལྟ་ཞབས་ཞུ་བའྱི་བཞུགས་ཁང་སྟོང་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། ངས་ད་ལྟ་ལམ་སྤེང་ལན་
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ཞུ་ཆོག་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་བས་ན་སྟོང་པ་རྤེ་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་མངོན་ཤྤེས་
ཅུང་ཙམ་ཡོད་པ་འད། ཁ་སྤེང་བཞུགས་ཤག་ག་སྱིག་གནང་ཕོགས་སྐོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱི་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་
བྱུང་སོང་། གཅྱིག་བས་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་བྱུང་བ་མྱིན་ནམ། གང་ལྟར་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། དང་པོ་ཞུས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་དངོས་གནས་ཨ་ཁ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ང་ཚོར་ཁང་པ་སྟོང་པ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་བྤེད་
སོད་མ་བཏང་བ་དྤེ་ནང་ཕན་ཚུན་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་བསམ་ཏྤེ་བོ་འགོད་ཡོད། ང་ཚོས་ཏན་ཏན་མ་འོངས་
པར་སྱི་འཐུས་ཚོ་ཚོགས་ཞུགས་སྐབས་སུ་བཞུགས་ཤག་གོ་སྱིག་གནང་མཁན་དང་ང་ཚོ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྤེལ་
ཡོད་ལས་བྤེད་ལ་འབྤེལ་བ་ངྤེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་བས་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་
གངས་ཀ་ཁུར་ཤོག་ཅྤེས་ནན་པོ་གསུང་དགོས་དོན་ཡང་དྤེ་ཡྱིན་ཀྱི་རྤེད། གངས་ཀ་ཕུལ་ན་ཡང་རྤེད་མ་ཕུལ་ན་ཡང་རྤེད། དྤེ་ལ་ 
དངོས་གནས་བོ་འཚབ་ཡོད། སྟོང་པ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ཕར་ང་ཚོས་ཁང་ག་སད་པ་དྤེ་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་
རྤེད། ཞན་ཆ་ཞྱིག་རྤེད་ཏན་ཏན་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་འགོ་ཁྱིད་སོང་བརྡར་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་རྒྱས་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་
གོང་དུ་ཞུས་པ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་སོང་བརྡར་གནང་མཁན་དྤེ་སུ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། གནང་མཁན་དྤེ་རྒྱ་གར་
ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞྤེས་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་དྤེ་སྔོན་གྱི་
གནས་སྟངས་དང་མྱི་འད་བའྱི་ཐོག་ནས་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་པའྱི་འགོ་ཁྱིད་གསོ་སོང་གནང་ཆྤེད་སོབ་
སོང་སད་མཁན། ཚོང་ལས་ཐོག་ལ་འགོ་འཁྱིད་གསོ་སོང་གནང་བའྱི་སོབ་སོང་སད་མཁན། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱི་མཐུན་རྤེན་མང་པོ་
ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་རྱིགས་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་ཡོད་ལས་བྤེད་ཡྱིན་བཞྱིན་པ་ཁོངས་ནས་གོ་སྐབས་བངས་
ཏྤེ་བོད་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་བྤེད་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ང་རང་ཚོ་གཅྱིག་པུའྱི་
ནང་ཁུལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་སྤེལ་ཐབས་ཡོད་པ་ཅྱིག་མ་རྤེད། ཕྱིའྱི་མྱི་དང་མཉམ་དུ་འབྤེལ་བ་བས་ཏྤེ་སྤེལ་དགོས་པ་ཡྱིན་
དུས་ཕྱིའྱི་མྱི་དང་འབྤེལ་བྤེད་དགོས་ན་ཕྱི་མྱི་དང་གནས་ཚད་མཉམ་པོ་ཞྱིག་མ་བྱུང་ན་འབྤེལ་བ་བྤེད་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་
འད་ཡྱིན་དུས་ཕྱིའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོ་ནས་སོབ་སོང་ལྤེན་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འདྤེམས་སྟངས་སྐོར་དྤེ་ལས་བྤེད་
ཚང་མ་ལ་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རྤེད། ལས་བྤེད་ཀྱི་ནང་ནས་ཤྤེས་འཇོན་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་མྱི་དག་འདྤེམས་སྒྲུག་གནང་རྒྱུ་རྤེད། 
ཨྱིན་ཇྱི་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད། ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་སྐོར་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད། ཕུགས་སུ་ང་ཚོར་ལམ་འགོ་ཡག་
པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཨ་རྱིའྱི་མཐོ་སོབ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་གཏོང་གནང་རྒྱུ་དྤེ་འད་རྤེད། Harvard University དང་ Yale 
University དྤེ་འདའྱི་ནང་ལ་ summer course ལྟ་བུ་འགོ་འཁྱིད་ཟབ་སོང་ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའྱི་སྤེ་ཁྱིད་ཐུབ་
མཁན་མྱི་ས་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་དྤེ་ཟབ་སོང་འགོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག ཁོ་ཚོ་ཚུར་ཐོན་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁོ་
རང་ཚོ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་སོབ་གོགས་ཚོ་དང་འབྤེལ་བ་བཟུང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་འད་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་
ནས་མཐའ་མ་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་རླབས་ཡོང་བའྱི་དགོངས་གཞྱི་དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད། ཕལ་ཆྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་
གསལ་བཤད་དྤེ་འགྱིག་ཡོད་པའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྤེམས་སྟངས་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། འདྤེམས་སྟངས་
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དྤེ་ཁོ་རང་གནས་ཚད་ཡག་པོ་ཅན་ཞྱིག་གྱིས་འདྤེམས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་འདྤེམས་སྟངས་བས་
ཏྤེ་བདམས་ནས་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་བསྡུར་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་སྱི་ཟུར་དྤེ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕྤེབས་པའྱི་སྐོར་ལ་བསར་དུ་བཀའ་འདྱི་
གནང་བ་རྤེད། གོང་དུ་བཀའ་འདྱི་གནང་སྐབས། ང་རང་གྱི་སྤེམས་པའྱི་ནང་ལ་ཉྤེ་ཆར་སྔོན་རྩྱིས་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་གཅྱིག་
ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་ངས་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་སྔ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། དྤེའྱི་རྒྱབ་
ལྗོངས་ཚང་མ་ཞྱིབ་ཕ་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱད་ལས་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ཁོངས་གཏོགས་
ནས་ཕྤེབས་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ད་ལྟ་ངས་ཐག་བཅད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཕལ་ཆྤེར་ཡྱིན་མདོག་ཁ་བོ་རྤེད། ད་ལྟ་དྱི་བ་
དང་པོ་ཡོང་སའྱི་གནས་དོན་དང་འབྤེལ་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུར་ནོར་མྤེད་ན། ཁྱད་ལས་དང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ཁོངས་གཏོགས་
ནས་མ་རྤེད། ལམ་གོན་ཁོ་རང་རང་གྱིས་བཏང་གནང་བ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་སྔོན་ལ་ཁོ་རང་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་
དྤེའྱི་བསྐོར་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིབ་ཕ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དྱི་བ་ཕྤེབས་པ་སོང་ཙང་། ཁ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་དྱི་བ་ཕུལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ཡོད་པ་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་དང་
འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ཤོག་གངས་ ༢༤༢ ནང་གསྤེས་ད་པ་དངུལ་ཁང་གསར་འཛུགས་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར་ཡྱིན། དྤེ་ལ་
འབུམ་སུམ་བཅུ་སོ་བདུན་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཁ་སང་ཚོགས་པ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་
ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དན་མ་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ད་ཕལ་ཆྤེར་ལོ་བཅུའྱི་
སྔོན་ཙམ་མྱིན་ནམ། དྤེ་སྔོན་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་དངུལ་ཁང་གསར་འཛུགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ངའྱི་གོགས་པོ་ཁྱད་ལས་པ་དྤེ་འད་ལ་ང་
ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་རན་པོ་ཡོད་མྤེད་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་ཞྱིག་དྱིས་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་བྱུང་སོང་། དང་པོ་བཀའ་མོལ་གསུངས་པའྱི་
སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་ཡག་པོ་དང་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་འད་པོ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་གཏྱིང་ཟབ་ནས་ཟབ་ཏུ་
འགོ་དུས་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་གནས་གཞྱི་རྒྱ་གར་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཐུགས་
ཕན་ག་ཚོད་ཅྱིག་སོས་མ་སོས་ཟྤེར་བ་དྤེ་དོགས་ཟོན་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་དང་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་ནས་དྤེ་ལ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་གཟྱིགས་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ལ་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་
ལ་བཤད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་ཞྱིག་སོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་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 དངུལ་ཁང་གསར་འཛུགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསར་དུ་ཡོང་བ་ཞྱིག་མ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་སྔོན་ནས་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། སྙན་སྤེང་ཡང་ཞུས་ཟྱིན་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་དྤེའྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ཙང་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ལ། 
བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པས་ལས་འགོ་བཙུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་ཚོགས་ལ་མཁོ་བའྱི་བུན་གཏོང་གྱི་མཐུན་རྤེན་ཞྱིག་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་འད་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་སོང་ཡོད་བསམ་པ་
ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བསྡུར་མང་པོ་བས་པ་རྤེད། དྤེང་དུས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་མཁོ་བའྱི་དངུལ་ཁང་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་ལམ་
ཁ་དྤེ་དཀོན་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་འད་སོང་ཙང་ང་ཚོས་གོམ་པ་དང་པོ་སོ་ས་དྤེ་བུན་གཏོང་ལས་དངུལ་ཁང་མྱིན་པ་འད་པོ་ཞྱིག་བས་
པ་རྤེད། དངུལ་ཁང་ཚན་ལྡན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་མང་ཚོགས་ནས་སྤེད་བཅོལ་ལྤེན་རྒྱུ་དང་མང་ཚོགས་ནས་བཅོལ་དངུལ་བསྡུ་
རུབ་བྤེད་ཆོག་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ནས་མར་བུ་གཏོང་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་དྤེ་
ཡོང་ཐུབ་པའྱི་ཆ་རྤེན་དྤེ་མྱི་འདུག ང་རང་ཚོས་དངུལ་ག་བ་ནས་ཐབས་ཤྤེས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། མ་རྩའྱི་ངོ་བོའ་ི
ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བུ་ལོན་གྱི་ངོ་བོ་ནས་ཐབས་ཤྤེས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཆ་ནས་དངུལ་བསྡུ་རུབ་
བས་ཏྤེ་མང་ཚོགས་ལ་བུ་ལོན་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་ Financial institution དྤེ་འད་ཞྱིག་ NBFC ངོ་བོའ ་ིཐོག་ལ་འཛུགས་
རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཐུགས་རྤེ་བཀའ་དྱིན་དང་བོད་མྱིའྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་
ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ཡག་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཐྤེངས་གཅྱིག་ངས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་མ་འོངས་
པར་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་དྤེ་ཚོང་
ཟོག་ commodities རྤེད། འཕོད་བསྟྤེན་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེའང་ commodities རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
དགོངས་འགལ་མྤེད་པ་ཞུ། ངས་ཨྱིན་སྐད་དྤེ་ཤོར་བ་རྤེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཡང་དཔལ་འབོར་གྱི་ལམ་ལུགས་ ཤྱིག་
ལ་གཏུག་ནས་འགོ་དགོས་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་འཛམ་གྱིང་གྱི་གནད་དོན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་འཁོར་ལོ་འཁོར་སའྱི་རྐང་འད་པོ་དྤེ་
དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་སང་ནས་འཁོར་དགོས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཐག་བཅད་པ་ལྟ་བུ་རྤེད། དྤེའྱི་ཆ་ནས་དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་རྒྱལ་
ཁབ་མང་པོའ་ིནང་ལ་ངས་སོར་མོ་བརྒྱ་བཙུགས་པ་དྤེ་སོར་མོ་སྟོང་བཟོ་མཁན་ཞྱིག་བཙལ་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཚང་མས་
བཙལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་སོར་མོ་སྟོང་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེར་སོར་མོ་འབུམ་བཟོ་མཁན་གྱི་ཚོང་པ་ཞྱིག་བཙལ་བསྡད་ཡོད་
པ་རྤེད། ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདྤེགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འབུམ་བཟོ་མཁན་ཅྱིག་བསྤེད་སྱིང་
བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་དམྱིགས་ཚད་འཛིན་ས་རྤེད། དྤེ་ལ་མ་རྩ་དྤེ་ཕྱི་ལོགས་ནས་སོར་མོ་སྟོང་གཅྱིག་མ་རྩ་འཛུགས་མཁན་ཞྱིག་ང་
ཚོས་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་མ་དངུལ་དྤེ་ལྟ་བུ་ལྤེན་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་བངས་ཏྤེ། དངུལ་
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ལྤེན་སྟངས་ཁག་མྱི་འད་བ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། མ་རྩའྱི་ངོ་བོའ་ིཆ་ནས་ལྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། བུ་ལོན་གྱི་ངོ་བོའ་ིཆ་
ནས་ལྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། དྤེ་བངས་ཏྤེ་ང་ཚོའྱི་རྱིག་གསར་ཚོང་པ་དྤེ་ཚོའྱི་སང་ལ་མ་རྩ་བཙུགས་ཏྤེ་ཚོང་ལས་ཡར་
རྒྱས་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་ཐབས་སུ་རྱིག་པ་སྱིམ་ནས་བུན་གཏོང་དངུལ་ཁང་
གསར་འཛུགས་ཀྱི་ཐབས་ཤྤེས་འོག་འགབ་ཅྱིག་གནང་བ་རྤེད། Mumbai ལ་བཅར་ནས་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆྤེ་མོའ་ིའབྤེལ་
ཡོད་ཚོ་ལ་མཇལ་ནས་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཐོག་ལ་རོགས་པ་གནང་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་འདུག 
སྟབས་ལྤེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ ༢༠༡༤ ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་གཞུང་གྱིས་འཆར་གཞྱི་གསར་པ་ཞྱིག་སྤེལ་གནང་བ་རྤེད། འཆར་གཞྱི་
གསར་པ་དྤེ་དངུལ་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་འཆར་གཞྱི་གསར་པ་ཞྱིག་སྤེལ་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་གོང་གསྤེབ་དང་ལུང་ཁུག་
རྒྱལ་ས་ཆྤེན་པོ་མྱིན་པ་ཚོའྱི་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་མཐུན་རྤེན་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ལས་གཞྱི་མང་
པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་གཞྱི་གཅྱིག་དྤེ་དངུལ་ཁང་ཆུང་གས་གསར་འཛུགས་ཀྱི་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་གནང་བ་རྤེད། ང་ཚོར་དངུལ་
ཁང་ཆུང་གས་ Small bank དྤེ་རན་པོ་འདུག བས་ཙང་དྤེ་སྔ་ང་ཚོས་བུན་གཏོང་དངུལ་ཁང་འཛུགས་རྒྱུ་དྤེ་མཚམས་འཇོག་
བས་ཏྤེ། དངུལ་ཁང་ཆུང་གས་འཛུགས་རྒྱུ་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་བ་རྤེད། གོ་སྐབས་ཡག་པོ་བྱུང་བ་རྤེད་དྤེ། སྟབས་མ་ལྤེགས་
པ་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དངུལ་ཁང་ཆུང་གས་ཆོག་མཆན་སད་རྒྱུ་ཐྤེ་ཚོམ་ངང་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་གང་བྱུང་ལ་སད་ན་
འགྱིག་ས་མ་རྤེད་དགོངས་ཏྤེ་དང་པོ་ཚོད་ལྟ་ཞྱིག་བྤེད་པའྱི་ཆྤེད་དུ་ཁ་ཤས་ལ་ཆོག་མཆན་དྤེ་སད། ལོ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ལས་ཀ་
གང་འད་བྤེད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་
ཡོད་ན། རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་ལས་གཞྱི་སྤེལ་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོས་དངུལ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་དྤེ་དྤེའྱི་ཁོངས་ནས་རྤེད། 
སྐབས་དྤེའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་སྐབས་དྤེའྱི་ལུང་པ་ལུང་ཚོའྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་ཏྤེ་དངུལ་ཁང་གྱི་ལག་ལྤེན་བསྟར་བ་ཞྱིག་རྤེད་
འདུག ད་ལྟ་དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། Tamil Nadu ནང་ Tamil སབས་བཅོལ་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དག་ཡོད་པ་
རྤེད། སབས་བཅོལ་བ་ཁོ་རང་ཚོར་ལྟ་སྟངས་ཀྱི་དངུལ་ཁང་ཞྱིག་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ Jammu and kashmir ནང་ལའང་
གནས་བབ་ལ་དཔགས་པའྱི་དངུལ་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་བཟོ་འདུག ཁོ་ཚོར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཆྤེན་པོ་མ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཉུང་ཉུང་ཡང་མ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཆ་ནས་དྤེའྱི་ཆ་རྤེན་དྤེ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བྱུང་ན་བསམ་སྟྤེ་ད་ལྟ་ལས་
གཞྱི་དྤེ་འགོ་བརྩམ་པ་རྤེད། དྤེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བོད་པའྱི་དངུལ་ལུགས་མཐུན་གྱི་ཉར་ཆོག་པ་དང་ཡར་བསྡུ་རུབ་བྤེད་པ། མར་བུ་
ལོན་ཡང་གཏོང་ཆོག་པ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་ང་ཚོར་དགོས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་
ལྟ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས། ཁྱད་ལས་པ་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྱད་ལས་པ་དྤེ་ཡང་གང་
བྱུང་ཞྱིག་གྱིས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག  ལས་ཀ་རང་གྱི་སང་ལ་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དངུལ་ཁང་ཆྤེན་པོ་ནས་དྤེ་ལ་
གདྤེང་ཚོད་ཡོད་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། ངོས་ལྤེན་བྤེད་ཀྱི་མྤེད་པ་འད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ PWC མཉམ་དུ་འབྤེལ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་
ལ་ཡར་ང་ཚོས་རོགས་རམ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུང་མཁན་གྱི་ཨ་རྱི་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་ཕལ་ཆྤེར་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། འཆར་གཞྱི་འདྱི་ལ་ཁོ་ཚོས་མོས་མཐུན་དང་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་དྤེ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་དགོས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་འདུག བས་ཙང་ཁོ་ཚོའྱི་ངོས་
ནས་ང་ཚོས་བས་པ་ལས་ལྷག་དྤེའྱི་སང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གྱི་ལས་གཞྱི་བསྱིགས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་
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ནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན། རྒྱབ་ལྗོངས་དྤེ་ག་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་པའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའྱི་ཟུར་བཀོལ་ ༡༠༨,༢༤༢,༠༠༧ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བ། 
དགག་བ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་གསོལ་ཚང་གྱི་
ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནོངས། སྙན་སོན་པ་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བྤེད་གསོལ་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་བཞག་པ་
ལ་ ༥,༨༠༧,༧༤༨ རྤེད་འདུག དྤེ་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་གནང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཡན་ཆོད་ཀྱི་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ་སྔོན་རྩྱིས་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་དང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནོངས། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་
བཞག་པ་ལ་ ༡༢,༦༣༠,༠༠༠ ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་བས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩྱིས་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནོངས། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩྱིས་ཟུར་བཀོལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བཞག་
པ་དྤེ་ལ་༥༤,༩༢༤,༥༩༩ ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དྤེ་ལ་སར་གཅོག་གང་ཡང་གནང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྔོན་རྩྱིས་དྤེ་ཚོགས་པ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་ལས་འཆར་ཁག་ཅྱིག་ལ་སང་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དྤེ་ལ་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཞྤེས་སྱི་འཐུས་སྐབས་
བཅུ་བཞྱི་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྐབས་དྤེ་དུས་ནས་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། ང་
ཚོས་སྱིག་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་དྤེ་གང་
འད་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དང་པོ་དྤེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་སྐོར་གྱི་བཀའ་མོལ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་བྱུང་བ་རྤེད། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་
ཡྱིན་ན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་བོན་གྱི་མྱིང་ཁུར་མཁན་ཡྱིན་དུས། ༢༠༡༡ ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བསྟན་བདག་བ་
ཆྤེན་ཚོགས་འདུ་ཐྤེངས་བཅུ་གཅྱིག་པ་དྤེ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཚོགས་གནང་བ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་འད་
ཡྱིན་དུས་ཆོས་བརྒྱུད་སྱིའྱི་གོས་འཆར་འདོན་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་
གོས་འཆར་བྱུང་བ་རྤེད། བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཐྤེངས་ཁ་ཤས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་
གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དྤེ་ལ་བ་ཆྤེན་ཚོས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཡར་ནས་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་
འཛུགས་པའྱི་གོས་འཆར་དྤེ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ནས་ག་རྤེ་གནང་མ་གནང་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་དབང་རྤེད་ཅྤེས་
གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འདྱི་འད་གསུང་གྱི་
འདུག་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་
བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེ་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་དྤེ་ནས་དྤེ་འད་བས་ཏྤེ་ལྷག་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། དྤེ་རྤེ་རྤེ་བས་ཏྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་ད་པ་ནང་ལ་
ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀྱི་སོབ་དྤེབ་བཟོ་སྱིག་གསུངས་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀྱི་སོབ་དྤེབ་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་
ཆོས་བརྒྱུད་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ནང་དོན་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་བྤེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ དྤེ་ཡང་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རྤེད།  ཐོག་མ་ནས་ཞུས་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན། དྤེ་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མའྱི་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལྤེན་བྤེད་སྟངས་དང་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་སྟངས་དྤེ་ཅུང་ཙམ་ཅུང་ཙམ་མ་འད་
བ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཉྱིན་རྤེ་ཉྱིན་རྤེ་ལ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལྤེན་བྤེད་སྟངས་དང་ངོ་སོད་གནང་སྟངས་མྱི་འད་བ་འདུག དྤེ་འད་
སོང་ཙང་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་སྟྤེ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་མཁས་པ་ཞྱིག་སྤེར་ནས་ཁོ་རང་ལས་འགན་ག་
རྤེ་བཀོད་ཡོད་ཅྤེ་ན། ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལྤེན་བྤེད་སྟངས་དང་ནང་
ཆོས་ངོ་སོད་བྤེད་སྟངས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཚང་མ་་ཆ་བསྙོམས་ཤྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཁོ་རང་ལ་ལས་འགན་དྤེ་སད་ནས་ད་ལྟ་
ཁོ་རང་གྱིས་ལས་ཀ་དྤེ་བྤེད་མུས་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱིའཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ནས་མར་ཟུར་འཛར་གྱི་བཅུ་དགུ་པ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ན་ནྱིང་ཡང་གཅྱིག་མཇལ་སོང་། ད་ལྟ་ཆོས་
ལུགས་མཐུན་འབྤེལ་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཆོས་ལུགས་མཐུན་འབྤེལ་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཕལ་ཆྤེར་སྔོན་རྩྱིས་དྤེ་འད་
ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། སྔོན་རྩྱིས་གནང་སྟྤེ་དྤེ་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཕུལ་བ་ཙམ་མ་གཏོགས། ལམ་སྟོན་
ཡག་པོ་ཞྱིག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ཙང་དྤེ་གོ་སྱིག་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ། བས་ཙང་ད་ལོ་སྔོན་རྩྱིས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གནང་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལོ་དང་པོ་ཚར་བ་རྤེད་ལོ་གཉྱིས་པ་ (འདྱིའྱི་བར་ནས་ས་ཆད་འདུག) དྤེས་ཐུགས་ཕན་ག་ཚོད་ཅྱིག་སོས་ཀྱི་
ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་ལུགས་མཐུན་འབྤེལ་གྱི་ལས་འགན་དྤེ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཧ་ཅང་ནས་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་
འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ང་ཚོས་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་དགོངས་པ་མང་པོ་བཞྤེས་པ་ཡྱིན། བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་གནང་བ་ཡྱིན། ཁ་
ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ག་རྤེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེ་ན། དཔྤེར་ན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གང་ས་གང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ཡོད་ས་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡོད་ས་རྤེད། དཔྤེར་ན་ Mysore ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱི་ཤུ་དང་ཧྱིན་རྡུ་ཁ་ཆྤེ་
སོགས་ཚང་མ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ས་ཆ་ག་པ་ག་སར་དྤེ་ག་རང་རྤེད་འདུག ད་ང་ཚོར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་
ཅྤེས་ག་རྤེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེ་ན། སོར་མོ་འབུམ་བཞྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། འབུམ་བཞྱི་དྤེ་ས་གནས་སུམ་ཅུ་སོ་བཞྱི་
ལ་མར་བསོས་བཤའ་བརྒྱབས་ནས་ཁོ་རང་ཚོར་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞྤེ་དག་གནང་ཡོད། ལམ་སྟོན་གནང་ནས་སྐབས་སྐབས་
སུ་དཔྤེར་ན་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་དང་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆྤེན་ལྟ་བུའྱི་བོད་པའྱི་དུས་ཆྤེན་ཁག་ལ་ཆོས་ལུགས་ཁག་གྱི་བ་ཆྤེན་
དང་མྱི་ཆྤེན་ལ་ཆྤེ་བསྟོད་བྤེད་རྒྱུ་དང་། ཡང་བ་དགའ་འད་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཕུལ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཡང་མཛད་
སོ་རྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཕར་བཅར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་འབྤེལ་བ་བཟང་དུ་འགོ་ས་རྤེད་
ཅྤེས་ང་ཚོས་འབྤེལ་བ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྩྱི་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་ལ་སོར་མོ་འབུམ་བཞྱི་
མར་བསོ་བཤའ་བརྒྱབས་ནས་སད་ཡོད། དྤེ་ལ་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞྤེ་དག་གནང་ཡོད། མ་གཞྱི་
ནས་ཡྱིག་ཆ་དགོས་ན་འདྱི་ན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ལས་བསྡོམས་དམྱིགས་གསལ་འབོར་མ་སོང་། ད་ལྟ་ལས་བསྡོམས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་མར་ཞུས་ཡོད། རྱིམ་གྱིས་ལས་བསྡོམས་ཚང་མ་ཡར་རག་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མཐའ་མ་དྤེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་ད་ལྟ་
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཞྤེས་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་
ཚོའྱི་ཆོས་ཀྱི་སང་ལ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ལ་
ཡང་ཟློས་གར་གྱིས་གཙོས་པའྱི་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་གལ་གནད་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ལ་གོང་དུ་
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ཕག་བྱིས་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ནང་ལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། གཅྱིག་བས་ན་སྐུ་ངོ་མཆོག་གྱིས་ཐོས་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་
རང་ཚོའྱི་རྱིག་གནས་ནང་ནས་བཟོ་རྱིག་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ། བཟོ་རྱིག་པའྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་ཚོང་
ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོར་མ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བས་ཏྤེ་དྤེ་ཚོ་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་བགོ་གྤེང་གོ་སྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་བསམ་ཞྱིབ་གནང་དགོས་རྒྱུ ་
གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁང་མང་པོའ་ིནང་ལ་ཐང་ཁའྱི་སོབ་
སོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེ་མཛོད་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ནོར་གྱིང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ང་ཚོ་འདྱིར་ཐང་ཁ་བྱིས་ཏྤེ་ཚོང་རྒྱག་མཁན་
མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཐང་ཁ་ཚོང་རྒྱག་མཁན་ཚོ་ཁོ་རང་ཚོར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་གསུང་རྒྱུ་ཞྤེ་དག་མང་པོ་འདུག སྔོན་
མ་བོད་ནང་ལ་སུ་དང་སུ་བརྒྱུད་པ་ཡྱིན་པ་དྤེ་རྤེ་རྤེ་བས་ཏྤེ་གསུང་རྒྱུ་ཞྤེ་དག་མང་པོ་འདུག བས་ཙང་ང་ཚོའྱི་ཐང་ཁ་དྤེ་ཚོ་ཕག་
རྟགས་ངོ་བོ་དང་ཚོང་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ཐང་ཁའྱི་སྐོར་ལ་སོང་མཁན་དག་ཚུར་རུག་རུག་བས་ཏྤེ་བསྡུས་ནས་གོས་
བསྡུར་བས་ཏྤེ་སྲུང་སོབ་གང་འད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག བོད་ནང་ལ་རྒྱ་མྱིས་དམ་དག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་རྱིག་གཞུང་དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་བདག་ཉར་
དང་ཐུབ་ཆྤེད་དུ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཁག་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
དགོངས་བཞྤེས་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ཤྱིང་བཟོའ་ིཐོག་ལ་ཕག་ལས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ན་ནྱིང་ཞུས་
པ་ཡྱིན། ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི་ལ་གཞོན་སྤེས་ཤྱིག་གྱི་ངག་ལྐུགས་པ་རྤེད་དྤེ་ལག་གྱིས་བོད་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པའྱི་དགུན་ཐབ་དྤེ་འད་
བཟོ་བཞྱིན་འདུག དཔྤེར་ན་བསྟན་འཛིན་སང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་སོགས་དྤེ་འད་བཟོ་བཞྱིན་འདུག དྤེ་དཀའ་གནད་
ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡང་ང་ཚོའྱི་་རྱིག་གཞུང་ཟྤེར་དུས་ཡྱི་གྤེ་འབྱི་ཀོག་ཅྱིག་གྱི་སང་གྱི་རྱིག་གཞུང་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྩྱིས། སྒྱུ་
རྩལ་ལག་རྩལ་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ཚོང་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་ལ་སོང་ན་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  ང་ཚོའྱི་ཁྱོན་ཡོང་ས་
ནས་ཁ་སང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་རྱིག་གནས་ཆྤེ་ཆུང་བཅུ་ཚང་མ་སྲུང་སོབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་
ཙང་དྤེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་དྤེ་ཞུས་བསྡད་ཡོད། དྤེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་པའྱི་ཆ་ནས་
བཟོ་རྱིག་པའྱི་སྒྱུ་རྩལ་ལག་རྩལ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དང་རྱིག་གཞུང་རྱིག་གནས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པའྱི་
ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དྤེའྱི་སྐོར་ལ་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་གནང་ཐུབ་མ་སོང་། དྤེའྱི་སང་ནས་གནང་རྒྱུ་མང་པོ་འདུག་བསམ་
པའྱི་ཚོར་སང་ཞྤེ་དག་ཡོད། སྱིར་བཏང་གྱི་ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་དྤེ་ཧ་ཅང་ནས་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་དང་གཏྱིང་ཟབ་པོ་དང་སྤུས་དག་པོ་ཞྱིག་
རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བསམ་བོ་མང་པོ་བཏང་དུས་བསམ་བོ་མང་པོ་འཁོར་ཡོང་གྱི་འདུག དཔྤེར་ན་ན་ནྱིང་
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མཚོ་པདྨ་ལ་གུ་རུ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་བཞྤེངས་ས་དྤེ་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ལྷ་རྱིས་པ་ཕོ་གསར་གཞོན་པ་བཞྱི་ལྔ་
ཞྱིག་འདུག ལྷ་བྱིས་མཁན་ཞྤེ་དག་གྱི་མཁས་པ་རྤེད་འདུག ཁྱྤེད་རང་ཚོ་གང་ནས་ཡྱིན་ཞྤེས་དྱི་བའྱི་སྐབས་སུ་འབྲུག་པ་རང་རང་
རྤེད་འདུག དྤེ་ནས་རྡོ་རྤེ་བག་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། རྡོ་རྤེ་བག་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་གུ་རུ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་བཞྤེངས་ཀྱི་འདུག དྤེ་
ལ་ཡང་ལྷ་བྱིས་པ་མང་པོ་འདུག ཚང་མ་གཞོན་སྤེས་རྤེད་འདུག དྤེ་ལ་ཡང་སྐད་ཆ་དྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་འབྲུག་པ་རྤེད་འདུག དྤེ་
དུས་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚོར་སང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ང་རང་གྱིས་བསམ་པ་ལ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་དྤེ་ཁོ་ཚོ་
ལས་མཁས་པ་ཡོད་བསམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་ཞྱིག་ཁུར་བསྡད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དངོས་སུ་ལག་ལྤེན་བསྟར་བའྱི་སྐབས་སུ་དངོས་
གནས་རྤེས་ལུས་དང་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་སྔ་ལོ་རྡོ་རྤེ་གདན་ལ་ཕྱིན་ནས་རྒྱ་གར་རྱིག་གཞུང་གཅྤེས་
སོང་ཁང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཁོ་ཚོས་བརྐོས་པ་དྤེ་འད་སྐད་བཏང་ནས་འགྤེམས་སྟོན་ཁང་ཞྱིག་བཟོ་གནང་གྱི་འདུག རྐོས་རྒྱག་
མཁན་དྤེ་ཁོ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལབ་ཀྱི་འདུག མཁས་པ་ཞྤེ་དག་རྤེད་ལབ་ཀྱི་འདུག ཁོ་རང་དགུང་ལོ་མཐོ་པོ་རྤེད་འདུག 
གལ་སྱིད་ཁོ་རང་དགོངས་པ་རོགས་པ་ཡྱིན་ན་ཁོ་རང་གྱི་ལག་ཤྤེས་དང་ཁོ་རང་གྱིས་སོབ་སོང་བས་པའྱི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་
དྤེ་བརླག་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་དཔྤེ་མཛོད་ཁང་གྱི་འགྤེམས་སྟོན་ཁང་ནང་ལ་མཆོད་གཤོམ་སྙྱིང་རྤེ་པོ་ཞྱིག་འདུག 
དྤེ་སུས་བཟོ་གནང་བ་རྤེད་ཅྤེས་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་གསུང་རྒྱུ་མྱི་འདུག དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱི་ཐང་ཁ་འབྱི་
རྒྱུ་རྤེད། སྐུ་བཞྤེངས་པ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་ང་རང་ཚོ་ལ་རྱིག་གཞུང་ཕྱུག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་
རྒྱ་གར་ལ་བསྤེབས་ནས་དགུང་ལོ་བགྤེས་པའྱི་མཁས་པ་དྤེ་ཚོར་ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་ནས་མར་གཞོན་པ་ཚོར་བསབ་ཐུབ་མ་སོང་
སྙམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཆྤེན་པོ་ཡོད། བས་ཙང་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་ཐུབ་མྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་དངོས་གནས་དང་གནས་གནང་དགོས་པ་རྤེད་
འདུག ག་ཚོད་ལྷག་ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས། ལྷག་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་བདག་པོ་བརྒྱབ་ཏྤེ་མར་གཞོན་སྤེས་ཚོར་སོབ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག 
དྤེ་སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་ལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སྱིར་བཏང་ནོར་བུ་གྱིང་ག་དྤེ་འདའྱི་གནང་སའྱི་ཡུལ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་
པས་ག་ཚོད་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་འདྱིར་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཚང་མས་གསལ་པོ་མཁྱྤེན་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་
པའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་འདའྱི་སྤུས་དག་པོ་ཞྱིག ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་དྤེ་ཚོ་ལ་བདག་པོ་བརྒྱབས་ནས་དྤེ་ཚོ་ཆ་
རྤེན་ཕུལ་ནས་མར་གཞོན་སྤེས་ཚོར་སོབ་སོང་གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་
མར་ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་གྱིང་ལ་ཁང་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་འདུག ང་རང་གྱིས་བསམ་པ་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་
གསུངས་པ་གཉྱིས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འཕོད་མ་སོང་། གང་ལྟར་དྤེ་ལྟར་བས་ནས་ལྷག་སོང་བ་རྤེད།  
 ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དང་རྩ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བརྩྱི་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་ང་རང་ལ་
ཡང་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་དངོས་གནས་དང་གནས་གནང་དགོས་པ་རྤེད་འདུག དྤེ་ལ་ཚོར་
བ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་སྔ་མ་སྔ་མའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་བཞག་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་
བཞྱིན་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་དྱི་བ་གསུམ་བཞྱི་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་གཅྱིག་བས་ཏྤེ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་མྤེད། བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལན་ཡོད་ནའང་འགྱིག་མྤེད་ནའང་འགྱིག དོན་དག་
གཙོ་བོ་དྤེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྤེང་སང་བགོ་གྤེང་ལ་སོགས་པ་ལ་རྱིས་
མྤེད་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀྱིས་ལག་ལྤེན་ལ་བསྟར་སོང་སྙམ་པའྱི་ཚོར་
སང་ཞྱིག་ཡོད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་ན་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
གསུངས་པ་རྤེད། ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཅྤེས་པ་དྤེ་ཟྤེར་དགོས་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་པ་ཚང་མ་ནང་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། 
དངོས་གནས་བས་ན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཤྤེས་མཁན་ཡང་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་ས་རྤེད། བུ་ཕྲུག་ཚོའྱི་འགམ་ལ་སོང་ནས་ཁྱྤེད་རང་
ནང་པ་ཡྱིན་ནམ་ཟྤེར་དུས། ནང་པ་ཡྱིན་ལབ་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་སུ་རྤེད་ཅྤེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཤྤེས་ཀྱི་
མྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་དྤེ་འདའྱི་འོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ག་པ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་གྱི་ལོ་
རྒྱུས་ཡྱིན་ནའང་འད། ཐ་ན་མྱིང་ཚུན་ཆད་ནས་གནས་སྟངས་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་དུས། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་
པར་ཐུགས་སང་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་དང་གོ་བརྡ་སོད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དག་རྤེད་འདུག དཔྤེར་ན་ང་རང་གྱིས་ཤྤེས་རྟོགས་
བྱུང་བ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དྤེ་ཚོ་ལ་བོད་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ Canada town ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་འད་འདུག་གངས་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་གྱིང་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་བཀའ་འགྱུར་དྤེ་འད་ཀོག་གྱི་ཡོད་ན་ཆོས་པའྱི་
བཀའ་འགྱུར་ཆ་ཚང་ཀོག་གྱི་ཡོད་པ་དང་། བོན་པོའ་ིབཀའ་འགྱུར་ཆ་ཚང་ཀོག་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་དབུ་འབྤེད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
དང་།  དྤེ་འད་འདུག ང་ཚོའྱི་དགོན་པ་ནང་ལ་བོན་པོའ་ིདྤེ་ཆ་ཚང་ཀོག་གྱི་རྤེད། གཞན་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཀོག་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་
དབུ་འབྤེད་བྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་དྤེ་ཚོ་ཞུ་དགོས་དོན་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་
ནམ་རྒྱུན་རྱིས་མྤེད་དང་གནང་སྟངས་མང་པོ་ས་ཆ་ག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱབ་བསགས་གནང་གྱི་ཡོད་དུས་དྤེ་ཚོ་མཁྱྤེན་རྟོགས་ཡོང་
བའྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ངས་ཕོགས་དང་རྱིས་སུ་བཅད་ནས་ཞུ་གྱི་མྤེད་དྤེ། ངས་དཔྤེ་ཆུང་ཆུང་འཇོག་གྱི་ཡོད། དྤེ་ཡང་ང་ཚོ་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མཐོ་རྱིམ་མྱི་ས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་མཁྱྤེན་དགོས་པའྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔྤེ་ཆག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ནམ་
མཁའྱི་ནོར་བུ་མཁས་པ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། བོན་པོའ་ིསྐོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མང་པོ་གནང་ཡོདཔ་རྤེད། ནམ་མཁའྱི་ནོར་བུས་བྱིས་པའྱི་
རྩོམ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཞྱིབ་འཇུག་པ་དྤེ་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་
རང་གྱིས་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཐོག་མར་ཁོ་རང་ལོ་རྒྱུས་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་དུ་ཡོང་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ 
Italy  དཔྤེ་མཛོད་ཁང་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ཟྤེར། དཔྤེ་མཛོད་ཁང་ལ་ཕྱིན་དུས་དང་པོ་དྤེའྱི་ཁུག་ཅྱིག་ནས་བོན་པོའ་ིདཔྤེ་ཆ་
ཞྱིག་རག་སོང་ཟྤེར། དྤེ་ཚུར་བངས་ནས་ཀོག་པའྱི་སྐབས་སུ་སང་ཉྱིན་དྤེ་ལ་འཆམ་པ་ཕོགས་བསྡད་འདུག་ཟྤེར། དྤེ་ནས་མྱི་ཚོར་
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སྐད་ཆ་དྱིས་པས་ཁྱྤེད་རང་གྱིས་མྱི་བྤེད་དགུ་བྤེད་བས་ཏྤེ་བོན་པོའ་ིདཔྤེ་ཆ་བཀགས་པས་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟྤེན་ནས་ཆམ་པ་ཕོག་
པ་རྤེད་ཅྤེས་ཟྤེར་གྱི་འདུག གཅྱིག་བལྟས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚིག་དྤེ་ཚོ་དྤེ་སྔ་གོ་མ་མོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་
དུས་ལྟ་དགོས་པ་དང་། ཕར་ཕོགས་ཀྱི་མྱི་རྒན་པ་ཚོས་བཤད་ཡོང་དུས་དོགས་པ་གཅྱིག་ཀང་ཟ། བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ལྟ་འདོད་
སྤེས། ཡང་རོགས་པ་ཚོར་བལྟ་ཡོང་དུས་བལྟ་ཡང་མ་ཕོད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱི་
རྤེས་སུ་སོང་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་དྤེ་ཆམ་པ་ཕོག་མ་སོང་། རྤེས་སུ་གཅྱིག་བལྟ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་དཔྤེ་ཆ་དྤེ་ཀོག་མཁན་མ་བྱུང་
ནས་ལོ་དང་ཟླ་བ་མང་པོ་ལྷག་པ་ཡྱིན་དུས་ཐལ་བ་འགོས་ནས་དྤེ་ཡར་སའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ནས་ཆམ་པ་ཕོག་པ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་
ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་དྤེ་ལྟར་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་མཐུན་འབྤེལ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཆོས་ལུགས་ཕན་
ཚུན་གྱི་དཔྤེ་ཆ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་དང་། དྤེ་ཐ་ན་མྱི་ས་ཕོ་མོ་ཡན་ཆད་ནས་དོ་སང་བྤེད་དགོས་རྒྱུ་
གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་འད་མ་འོངས་པར་བསབ་བ་གནང་ས་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་སང་གནང་རོགས་
ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྱི་བ་གཅྱིག་རང་གཅྱིག་ཡོད། ཁ་སང་ཉྤེ་ཆར་ངས་
ཧ་གོ་བ་ལ་ཕལ་ཆྤེར་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའྱི་ནང་ལ་དགྤེ་བཤྤེས་མའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་མཐའ་མ་དྤེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་འད། རྒྱུགས་འཕོད་
ན་བཙུན་མ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ཁོ་ཚོར་ལག་འཁྱྤེར་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཐུགས་གཏན་འཁྤེལ་
ཡོད་ན། ག་དུས་ཐུགས་གཏན་འཁྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའྱི་ནང་ལ་དགྤེ་བཤྤེས་མ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་ཞྱིག་རྤེད། ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ལོ་རྤེ་རྤེའྱི་ནང་ལ་
ན་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ཀྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཡྱིག་རྒྱུགས་མྱི་འཕོད་ནས་ལྷག་གྱི་འདུག ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའྱི་ནང་ལ་ཡྱིག་རྒྱུགས་
བཏང་ནས་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་གྲུབ་འབས་དྤེ་ག་རྤེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ལ་མར་ཕག་འཁྱྤེར་དྤེ་གནང་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ཁོ་རང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་
གྱིས་སྔོན་མ་ནས་ཞུས་གནང་སོང་། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་དགྤེ་བཤྤེས་མའྱི་རྒྱུགས་སོད་དྤེ་དང་པོ་སོང་བ་ཡྱིན་
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ཙང་། ལག་འཁྱྤེར་ཡང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་ནས་མར་གནང་ཆོག་པ་ཞུ་ཞྤེས་སྔོན་མ་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་ཞུས་ཀྱི་
འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྔ་ལོ་རྡ་ས་དགའ་ལྡན་ཆོས་གྱིང་ལ་བཙུན་མའྱི་འཇང་དགུན་ཆོས་ཚོགས་གནང་བ་རྤེད། འཇང་དགུན་
ཆོས་ཚོགས་ནས་ཉྱིན་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་གདན་འདྤེན་ཞུས་པ་རྤེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་གདན་
འདྤེན་ཞུས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་བཙུན་མ་དྤེ་ཚོས་རྩོད་པ་རྩོད་པ་དྤེ་ཚོའྱི་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་དུས་ཐུགས་མཉྤེས་པོ་
ཞྤེ་དག་བྱུང་སོང་། དང་པོ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་འཁྱུག་ཙམ་མ་གཏོགས་བཅར་གྱི་མྱིན་ཞྤེས་ཞུས་པ་རྤེད་དྤེ། མཐའ་མ་དྤེ་
ཕལ་ཆྤེར་ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་གསུམ་རྱིང་བཞུགས་སོང་། དྤེ་དུས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་གྱིས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་
དམ་བཅའ་ག་དུས་འཇོག་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དྤེ་དུས་ངས་ཁོང་ལ་ཚེ་ཕྱི་མ་ལ་འཇོག་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཚེ་འདྱིར་བྱུང་མ་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐབས་དྤེར་ངས་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་དགྤེ་བཤྤེས་མའྱི་ལག་འཁྱྤེར་དྤེ་འདྱི་ཕྱི་
ཟླ་བཅུ་བའྱི་ནང་ལ་རྤེ་བ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་རྤེ་འདོད་དྤེ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་རང་གྱི་ཕག་ནས་མར་བསྩལ་
ཐུབ་པའྱི་རྤེ་འདོད་གནང་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དྤེ་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་གནང་སོང་། ཡང་ང་ཚོ་ཞྭ་
མོ་དྤེ་འད་གོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་ཀྱི་འདུག འོ་དྤེ་འདའྱི་ཞལ་བཞྤེས་གཙང་མ་གནང་སོང་། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་
དགྤེ་བཤྤེས་མའྱི་རྒྱུགས་སོད་མཐའ་མ་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའྱི་ནང་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་ཕག་འཁྱྤེར་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་མར་ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ནང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་དུས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་
རང་གྱིས་ཕག་ནས་གནང་གྱི་རྤེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་ཞུས་ནས་ཞལ་བཞྤེས་གནང་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་འཛར་ནང་ནས་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་
བསམ་བྱུང་། དྤེ་སྔོན་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ག་རྤེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ང་ཚོའྱི་ཕ་ཡུལ་ལ་གཏམ་དཔྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷ་སའྱི་རྒན་མོས་ཇོ་བོ་
མྱི་མཇལ་ཞྤེས་བཤད་སོལ་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་དུ་བཤད་སོང་། བཟོ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་ཆག་ལ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་གསུངས་
སོང་། དངོས་གནས་བས་ན་འབག་བཟོ་ཐུབ་པའྱི་ལག་ཤྤེས་དྤེ་ཚོ་ཉམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་བས་ཏྤེ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་
ཡྱིན་ནའང་ཉམས་ཆག་ཏུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ནང་པ་ཡྱིན་ལབ་པ་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མྱི་ཤྤེས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་དངོས་འབྤེལ་
རྤེད། ང་རང་སྤེར་གྱི་ངོས་ནས་བཤད་ན་ཕ་ཡུལ་ལ་ཡོད་དུས་རྒྱ་མྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ཆུང་ཆུང་ནས་སོབ་གྲྭ་ཆྤེན་པོ་བར་དུ་ལོ་བཅོ་
བརྒྱད་བཅུ་དགུ་ལ་སོང་ནས་དངོས་འབྤེལ་གྱི་རང་ཉྱིད་ནང་པ་ཡྱིན་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་ངོ་ཚ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཡུལ་གར་ལ་བསྤེབས་ཚར་རྤེས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་གཙོས་པའྱི་སྤེས་བུ་དམ་པ་ཚང་མས་སྐུ་ཚེ་
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གཅྱིག་ལ་ནང་ཆོས་རྒྱུད་འཛིན་བྤེད་དགོས་སྐོར་ལ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འཇྱིག་རྟྤེན་པའྱི་འགོ་ལུགས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་
ལ་བལྟས་ཏྤེ་ལོ་གཞོན་ནུ་ནས་དར་གཞོན། དྤེ་ནས་རྒན་རབས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཞོགས་པ་ཡར་ལངས་ནས་དགོང་མོ་མར་
མ་ཉལ་བར་དུ་ཁྱྱིམ་ཚང་གྱི་དོན་དུ་རྒྱུགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ནང་ཆོས་ལ་དམྱིགས་བསལ་སོབ་སོང་བྤེད་ཁོམ་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། ངས་དྤེ་སྔོན་ནས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོར་ཕར་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བྤེད་མཁན་འདང་ངྤེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་གདན་ས་རྒྱ་མཚོ་འད་པོ་དྤེ་ལ་ལྟོས་དང་། དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་རྱི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་ནང་
བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་རྩྤེ་ཕུད་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། ཆོས་རྒྱུད་ཁག་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་ཀྱི་
དགྤེ་བཤྤེས་རྱི་དྤེ་འད་བརྩྱིགས་བཞག་པ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བས་པ་ཡྱིན་ན་སྒྱུ་རྩལ་ང་ཚོར་ཡོད་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོམ་པ་མྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ། ངས་རྒན་གསོ་ཁང་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནོངས་
ཞྤེས་སྔོན་མར་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ལ་ཁའྱི་ཉྱི་མ་རྤེད། རྒན་གསོ་ཁང་གྱི་
རྒན་འཁོགས་ཚང་མས་ནང་ཆོས་ཉམས་ལྤེན་བས་ཏྤེ་སྤེམས་ཞྱི་འཇགས་འདུག་ཐུབ་པ་དང་། རང་ཉྱིད་ཀྱི་དམྱིགས་པ་རྩྤེ་གཅྱིག་
ཏུ་གནས་ཐུབ་པ་དང་ཞྱི་བདྤེ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ང་ལ་ཐྤེ་ཚོམ་དངོས་གནས་ཡོད། ད་དུང་དྤེས་མ་ཚད་སྙུང་གཞྱི་སྐབས་སུ་
ཡྱིན་ནའང་རྒས་པོ་རྒན་མོ་དྤེ་ཚོའྱི་སྤེམས་འཚབ་ནས་སོ་ཚུབ་ཚུབ་ཆགས་པ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེས་ག་རྤེ་མཚོན་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ནང་པ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ནང་སྤེམས་ཀྱི་ཉམས་ལྤེན་དྤེ་ཧ་ཅང་ཞན་པོ་ཡྱིན་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད ་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་
ངས་ལབ་པ་ཡྱིན། བམས་པ་གྱིང་རྒན་གསོ་ཁང་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒན་འཁོགས་ཚོ་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནོངས་
ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་མཚུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒན་གསོ་ཁང་གྱི་རྒན་འཁོགས་རྣམ་པ་ཚོར་
ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཉན་པའྱི་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད། བསམ་བོ་གཏོང་བའྱི་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད། ནང་ཆོས་ཉམས་
ལྤེན་བས་ནའང་རྤེད། བསྐོར་ར་བྤེད་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་ཁོ་རང་ཚོར་ཆུ་ཚོད་འདང་ངྤེས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་སྔོན་མ་རྒན་
གསོ་ཁང་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། གལ་སྱིད་ཞུས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་མ་
འོངས་པར་བ་རྩྱིས་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ལ་ ༣༩ ཡོད། ལས་གཞྱི་ ༣༩ དྤེ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གཙོ་
བོར་བས་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་འདུས་སྡྤེ་ཁག་ལ་ལས་གཞྱི་དྤེ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མར་སོར་མོ་ཁྱི་
གཉྱིས་རྤེ་མར་གནང་ནས་ནང་ཆོས་མར་ངོ་སོད་གནང་རོགས་བོས་ཞྤེས་ཞུས་བཞག་ཡོད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་རྒན་གསོ་ཁང་
ཡྱིན་ནའང་མར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོར་ཏན་ཏན་གནང་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་ཁ་སང་ལས་
བསྡོམས་དྤེ་ཁག་བཅོ་བརྒྱད་ནས་མ་གཏོགས་འབོར་མྱི་འདུག དྤེ་འད་ནང་བཞྱིན་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་
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ཡྱིན་ན་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་མཁན་གྱི་བ་མ་དང་དགྤེ་བཤྤེས་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་ནའང་གདན་འདྤེན་ཞུས་ཏྤེ་ས་གནས་དྤེས་འགོ་
གོན་བཏང་ནས་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཞུས་པའྱི་རྤེས་སུ་འགོ་གོན་གྱི་འཛིན་དྤེ་ང་ཚོར་ཡར་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་
གྱི་མར་ཁྱི་གཉྱིས་ལྷག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་མྱིན་གྱི་འགོ་སོང་དག་ང་ཚོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ནས་ང་ཚོས་
ལོ་རྤེའྱི་ནང་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཐྤེངས་གསུམ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་གཏན་འབྤེབས་དྤེ་འད་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་ང་
ཚོས་ཚན་པ་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་ལ་སོར་མོ་ཁྱི་གཉྱིས་རྤེ་ཕུལ་ནས་ལོ་རྤེ་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཐྤེངས་མ་གསུམ་རྤེ་གནང་དགོས་ཞྤེས་
གཏན་འབྤེབས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་རབས་དང་རྱིམ་པར་ཞུས་མོང་ཡོད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་དགྤེ་བཤྤེས་
བོ་བཟང་ཟླ་བ་ན་ནྱིན་ཅྱིན་དྱི་གྷར་དང་ལྡྱི་ལྱིར་ཕྤེབས་ནས་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་བ་རྤེད། ཁོ་ཚོས་ཀང་ཕན་ཐོགས་ཞྤེ་དག་བྱུང་
སོང་ཞྤེས་ཞུ་ཡྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ལྷོ་ཕོགས་ནས་དགྤེ་བཤྤེས་ཤྱིག་དྤེའྱི་མཚན་དྤེ་ངས་དན་གྱི་མྱི་འདུག ཁོ་རང་དང་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་མཐུན་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕར་ Bangalore དང་ Mysore དྤེ་ཚོར་ཕྤེབས་ནས་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བས་དང་
བྤེད་མུས་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་དགྤེ་བཤྤེས་བོ་བཟང་ཟླ་བ་ཁོ་རང་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བྤེད་སྐབས་མར་མྱི་མང་གྱི་ཤྤེས་ཚད་འཚམས་
པའྱི་བརྡ་ལན་ཡག་པོ་སད་པར་ཐབས་མཁས་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག བས་ཙང་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པ་ནས་ཁོང་ལ་ཕག་ལས་ཡོད་པ་
དྤེ་མཚམས་འཇོག་བས་ཏྤེ་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ག་པ་ག་སར་གདན་འདྤེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་
ཡོད་སའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་ཆྤེ་ཁག་ལ་གདན་འདྤེན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཕན་ཚུན་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་གཏན་འབྤེབས་གནང་ཚར་བ་
ཡྱིན། དྤེ་འད་སོང་ཙང་རྒས་གསོ་ཁང་ག་པར་ཡོད་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཡོད་དགོས་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ནང་
ཆོས་ངོ་སོད་ཏན་ཏན་གནང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྒན་གསོ་ཁང་དྤེ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང་རྩྤེད་ཆོད་གནང་གྱི་ཡྱིན། དྤེས་མ་ཚད་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་མང་པོ་ཡོད་ཙང་དྤེ་འད་ལ་
ཡང་ང་ཚོས་དགྤེ་བཤྤེས་བོ་བཟང་ཟླ་བ་གདན་འདྤེན་ཞུ་ཨྤེ་ཐུབ་བལྟས་དང་ལྟ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  ན་ནྱིན་ Portland ནས་མགོན་
ཤོག་ཅྱིག་འབོར་སོང་། West Coast ལ་ཡང་བོད་མྱི་གནས་སྡོད་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་
མགོན་ཤོག་ཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དགྤེ་བཤྤེས་ལགས་གདན་འདྤེན་ཞུ་འཆར་ཡོད་ལ། གལ་སྱིད་གདན་འདྤེན་ཞུས་ཚར་བའྱི་
རྤེས་སུ་ག་ས་ག་པར་གདན་འདྤེན་ཞུས་ན་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་མང་པོ་ལ་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡོ་
རོབ་དང་ཨ་རྱི་སོགས་ལ་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་དང་ལས་འཆར་ཞྱིག་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཆུ་ཚོད་ ༣།༢༠ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༤ པ། 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།   
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སྔོན་རྩྱིས་ཐོག་བགོ་གྤེང་དང་གཏན་
འབྤེབས་རྤེད། ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་
གཙུག་ཕུད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྣམ་དགྤེ་བཤྤེས་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མར་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དྱི་བ་རང་མྱིན། བཀའ་ལན་མྤེད་ཀང་འགྱིག་གྱི་ཡོད། ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་
ན་ད་གྱིན་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ལ་བརྟྤེན་ནས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་མར་གསལ་བཤད་
གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། དངོས་གནས་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་འདུག་བསམ་པ་དང་། འད་ཆགས་པོ་ཞྱིག་ཀང་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་
སང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། གནད་དོན་གང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ཏུ་གསུངས་པ་རྤེད་ཞུས་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་
གྱིས་འགོ་སོང་ཞྱིག་གཏང་ཐུབ་ན་ཞྤེས་གསུངས་པའྱི་སྐབས་དྤེ་ལ། རྒྱུན་གོན་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་དང་། 
དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཁ་གསལ་པོ་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་གནང་གྲུབ་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་
གྱི་དམྱིགས་བསལ་དང་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་རྒྱས་པ་གནང་ཡོང་དུས་སྐབས་སུ་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་ཅྱིག་ལ་
འགལ་བ་ཡྱིན་པ་དང་། གཞྱི་མཐུན་པ་མྤེད་པའྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་སྟོན་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་དང་འབྤེལ་
བའྱི་ཁ་ཐུག་འདྱིར་རྒྱུན་གོན་དམྱིགས་བསལ་ཁ་གསལ་པོ་མྤེད་པ་ཞྱིག་དང་དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་ཟུར་
འཛར་ནང་དུ་གསལ་ཡོང་དུས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་དང་ཟུར་བཀོལ་གསུམ་དྤེ་
ཕན་ཚུན་འགལ་བ་ཇྱི་ལྟར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་སོ་སོའ་ི
བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ང་ཚོ་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འད་གསུང་ཡོང་དུས་རྒྱུན་གོན་དྤེ་གཅྱིག་པ་
གང་འད་བས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ལྷན་ཁང་ཁག་རྒྱ་ཆྤེ་ཆུང་དང་ཡན་ལག་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། 
སྱིར་བཏང་རྩྱིས་འགོ་རྣམ་པ་བཅུ་བདུན་ཡོད་པ་དྤེ་ཚང་མར་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་རྤེད་ཀང་ད་ལྟ་ལྷན་ཁང་ཁག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཟུར་དུ་གསལ་མྤེད་པ་དང་ཟུར་འཛར་ནང་དུ་བསྟན་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་ཡོང་དུས་ཕན་ཚུན་
འགལ་བ་མ་ཡྱིན་པ་གཞྱི་མཐུན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་དོན་ཡོང་གྱི་འདུག མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་ཡོད་
ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་གྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་ལ། ཟུར་འཛར་གྱི་ད་ལྟ། གོང་དུ་ཕག་རོགས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་གོང་དུ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཚར་སོང་། སོ་སོས་ཀང་དྤེའྱི་སང་ལ་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཞུས་ན་དོགས་གཞྱི་འད་ཞྱིག་ལྷག་སྡོད་
ཀྱི་འདུག ནང་ཆོས་ངོ་སོད་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ན་ནྱིང་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། 
ནང་ཆོས་ངོ་སོད་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་གནང་ཡྱིན་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནང་སའྱི་ཡུལ་དྤེ་ང་རང་ཚོ་སུ་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་ས་དྤེ་ཁག་སུམ་བཅུ་སོ་དགུ་ཡོད་ཅྤེས་
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གསུངས་སོང་། ཁག་སུམ་བཅུ་སོ་དགུ་དྤེ་ལ་ཁྱི་གཉྱིས་རྤེ་བས་པ་དྤེ་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ཟྤེར་དུས། ཁྱི་གཉྱིས་གཞྱིར་བཟུང་
བས་ན་སུམ་བཅུ་སོ་དགུ་ལ་མར་བབས་པ་ཡྱིན་ན་འབུམ་བདུན་དང་ཕྤེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་ལས་བབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་རྩྱིས་འགོ་
འདྱིའྱི་ནང་བས་པ་ཡྱིན་ན་ས་ཡ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོང་དུས། དྤེའྱི་གནད་དོན་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
ཅྤེས་དོགས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚོའྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ནང་པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་
གང་འད་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་བ་ནང་བཞྱིན་བས་ན་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་རང་ནང་པ་ཡྱིན་སྡོད་
མཁན་ཞྱིག་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཁ་ནས་ནང་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་ལས་ནང་པའྱི་གོ་དོན་མྱི་ཤྤེས་མཁན་གྱི་གང་
ཟག་ཅྱིག་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལས་གཞན་པའྱི་ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་པ་རང་གྱི་ནང་པ་མ་ཡྱིན་མཁན་ཕྱི་ཡྱི་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་ག་ནང་
བཞྱིན་གྱི་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་ཡྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ངོ་སོད་གནང་གྱི་ཡོད་དང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་དྱི་བ་གཞན་དྤེ་ཞུ་ཆོག་
པ་གྱིས། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་རྩྱིས་གཞུང་གྱི་ཐོ་དྤེ་གསར་བ་གང་ཡང་མ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་མང་པོའ་ིརྱིང་
བྱུང་བསྡད་པ་དྤེ་གཞྱིར་བཞག་སྟྤེ་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་གསར་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། སྔོན་ཆད་གང་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ་
ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱུན་གོན་རྤེད། ཟུར་བཀོལ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་དང་དྤེ་འད་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་ནང་ཆོས་
ངོ་སོད་དྤེར་ང་ཚོས་འབུམ་བཅུ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་བས་ན་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་དྤེ་མ་རྤེད་གསུང་
གྱི་འདུག ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ངོ་སོད་གསུང་དགོས་ཀྱི་འདུག  ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ངོ་སོད་གསུང་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་ཉྤེ་ཆར་རང་༸སབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆྤེས་གསུངས་གནང་སོང་། དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཚན་པ་སུམ་བཅུ་སོ་དགུ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་བོད་པའྱི་སྡོད་གནས་མང་ས་གང་དུ་ཡོད་ཀང་དྤེར་ཆ་སྙོམས་བས་ཏྤེ་ཏན་ཏན་གནང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་དྤེ་འདའྱི་ས་གནས་དྤེ་ལ་ས་གནས་རྤེ་ལ་འགན་རྤེ་ཡོད་ཙང་ས་གནས་དྤེ་ག་རང་ལ་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ངོ་སོད་
དྤེ་གནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་
ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ངོ་སོད་དྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ངས་གོང་དུ་དགྤེ་བཤྤེས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གདན་དངས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་
བོད་པ་ཁྱི་གཉྱིས་ཙམ་ཡོད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཇྱི་བཞྱིན་ཡོ་རོབ་ལའང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་བོད་པའྱི་ནང་ནས་གཞོན་
སྤེས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡར་དོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་གྱིས་ཨ་རྱི་རྤེད། ཡོ་རོབ་རྤེད། ཨྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་ནང་ལ་བོད་པའྱི་ཆོས་
ཚོགས་ཀྱི་བསྟྱི་གནས་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་འདུག་ཅྤེས་རབས་དང་རྱིམ་པ་བཤད་མོང་ཡོད། འོན་ཀང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་
ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡྱི་ཆོས་ཚོགས་དྤེ་དག་གྱི་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཀོ་རྱི་ཡ་དང་ཝྤེཏ་ནམ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་མགོ་སྤེར་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་དག་མ་གཏོགས་བོད་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་དཔྤེར་ན་ང་རང་ད་ལྟ་འདུག་ས་དྤེ་ Los Angeles ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན། དྤེའྱི་
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ནང་ལ་ཆོས་ཚོགས་མང་པོ་ཡོད་རྤེད། ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་སྤུས་དག་པོ་དྤེ་འད་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ན་ཡང་གཟའ་སྤེན་པ་ཉྱི་མ་དྤེ་འད་ལ་ལྟ་
གྲུབ་ཀྱི་ངོ་སོད་དམ་དྤེ་འད་ཁོང་ཚོས་བང་བསྱིགས་ནས་ཆོས་དྤེ་གསུང་གནང་གྱི་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ན་ཡང་སོ་སོ་བརྩྱིས་པའྱི་བོད་
པ་དྤེ་ཚོ་ཕར་བཅར་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ངས་ན་ནྱིང་ཆོས་རྒྱུད་ཁག་གྱི་བསྟན་བདག་བ་ཆྤེན་ཚོའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་
ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ལ་སོན་ཞྱིག་འདུག སོན་དྤེ་གང་དུ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག སོན་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་རྤེས་
མ་ང་རང་ཚོའྱི་ཆོས་རྒྱུད་དྤེ་ཚོས་ཕྱི་རྒྱལ་མགོ་སྤེར་དྤེ་ཚོའྱི་ས་ནས་ང་ཚོའྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དྤེ་ཚུར་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་འད་ཆགས་
ས་རྤེད། ད་ལྟ་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཆགས་འདུག དྤེ་ནས་བསྟན་བདག་བ་ཆྤེན་རྣམ་པའྱི་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་ང་ཚོར་སོབ་སྟོན་
གནང་རོགས་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་གྱིན་ངས་དགྤེ་བཤྤེས་བོ་བཟང་ཟླ་བ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གདན་འདྤེན་ཞུ་ཐུབ་ན་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཕྱི་རྒྱལ་
དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་དྤེ་དག་ལ་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ངོ་སོད་ཆྤེད་དུ་གདན་འདྤེན་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཞུ་ཐུབ་
ན་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚོས་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ངོ་སོད་བ་རྒྱུའྱི་བཀའ་
མོལ་དྤེ་མྱིན། གཅྱིག་ནས་ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་བོད་པའྱི་སྡོད་གནས་ས་ཁག་སུམ་བཅུ་སོ་དགུ་ཡོད་པ་དྤེ་ག་རང་གྱི་ས་
གནས་ཀྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ལ་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ངོ་སོད་གནང་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་མྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུར། ཟུར་འཛར་གྱི་ ༣༣ པ་དྤེ། མཆོད་རྟྤེན་གསར་བཞྤེངས་ཀྱི་སྔོན་ལོ་ 
༢༠༡༥་་༌༡༦ ལོ་ལ་ས་ཡ་བཅུ་གཉྱིས་ཞུས་འདུག འོན་ཀང་ད་ལོ་བཀའ་ཁོལ་གནང་བཞག་པ་དྤེ་ས་ཡ་བཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
ད་ལྟ་འདྱིར་ས་ཡ་བཞྱི་ཞུས་བཞག་པ་དྤེ་སྔོན་ལ་ས་ཡ་བཅུ་གཉྱིས་ཞུས་པ་དྤེས་མ་འདངས་ནས་བསར་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་འདྱིར་ས་ཡ་བཞྱི་ཞྤེས་ཟུར་འཛར་ནང་དུ་གསལ་གྱི་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐོག་ནས་
ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྐབས་སུ་ཡང་མཆོད་རྟྤེན་གསར་བཞྤེངས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ས་ཡ་བཞྱི་ཞྱིག་གསལ་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་
གཉྱིས་དྤེ་ཁག་ཁག་ཡྱིན་ནམ། ཡང་མྱིན་ན་དྤེ་གཉྱིས་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་གཉྱིས་མཉམ་དུ་འཇོག་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་
ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དྤེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནས་ཆྤེན་བརྒྱད་སོ་སོར་མཆོད་རྟྤེན་བརྒྱད་གསར་བཞྤེངས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་
ཆྤེད་དུ་འབུམ་བཞྱི་བཅུ་ཐམ་པ་བཀའ་ཁོལ་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ནས་འབུམ་བཞྱི་བཅུ་དྤེ་ད་ལྟ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་མཆོད་རྟྤེན་
བརྒྱད་བཞྤེངས་རྒྱུའྱི་སྐོར་རྣམ་པ་ཚོར་མཁྱྤེན་རྟོགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གནས་ཆྤེན་བརྒྱད་ལ་མཆོད་རྟྤེན་བརྒྱད་
བཞྤེངས་རྒྱུར་ས་ཆ་དྤེ་རག་ཁག་པོ་འདུག ད་ལྟ་མཆོད་རྟྤེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་གནས་ཆྤེན་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་དུ་ས་ཆ་གནད་འགག་
ཆྤེ་ས་ཞྱིག་དང་ས་ཆ་ཡག་ཤོས་ཤྱིག ས་ཆ་སྤུས་དག་པོ་ཞྱིག་དགོས་དུས། ཡང་དྤེ་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་རག་ཁག་པོ་འད་ཞྱིག་
འདུག ཡྱིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་བ་རྒོད་ཕུང་པོའ ་ིརྱི་མ་གཏོགས་ཚང་མར་ས་ཆ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་རག་སོང་།  དྤེ་རག་ནས་ད་ལྟ་རྡོ་རྤེ་
གདན་དུ་མཆོད་རྟྤེན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བཞྤེངས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཝ་ར་ཎ་སྱིའྱི་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ཚར་གབས་ཡོད། དྤེ་ལྟར་བས་ནས་
འགོ་སྡོད་དུས་འབུམ་བཞྱི་བཅུ་ཐམ་པ་བཀའ་ཁོལ་ཞུས་ཡོད། འབུམ་བཞྱི་བཅུ་ཐམ་པ་དྤེ་ད་ལྟ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ངས་ན་
ནྱིང་ཞུས་ཡྱིན། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་མར་བཀའ་གནང་རྒྱུར། གནས་ཆྤེན་བརྒྱད་ལ་མཆོད་རྟྤེན་བརྒྱད་བཞྤེངས་དགོས་ཀྱི་
ཡོད། མཆོད་རྟྤེན་ཧྥུ་ཁྱི་བཅོ་ལྔའྱི་ཚད་ཙམ་ལས་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདའང་དགོས་ཀྱི་མྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་རྩྱིག་གདན་དྤེའྱི་ངོས་ལ་བོད་
ཡྱིག་དང་། རྒྱ་ཡྱིག ཨྱིན་ཡྱིག ཧྱིན་དྱི་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་པར་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་
ཞྤེས་འབྱི་དགོས་ཡོད་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེ་འདའྱི་ཆ་ནས་འགོ་སོང་དྤེ་ཡང་དུམ་བུ་གསུམ་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད། དུམ་བུ་གཅྱིག་དྤེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་གནང་རྒྱུ་དང་། དུམ་བུ་གཅྱིག་དྤེ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནང་
དགོས་པ་དང་། དྤེ་ནས་དུམ་བུ་གཅྱིག་དྤེ་སྤེར་ས་མྱི་མང་ནས་ཞལ་འདྤེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསོད་ནམས་གསོག་
པར་ཕན་ཡོན་ཆྤེ་ཡྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་དྤེ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ང་ཚོ་ད་ལྟ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་
ཡྱིན། ད་ལྟ་འབུམ་བཞྱི་བཅུ་དྤེ་འདྱིར་བཀའ་ཁོལ་ཞུས་ཡོད། དྤེའྱི་གོང་ལ་ས་ཡ་བཅུ་གཉྱིས་དྤེ་གང་ཡྱིན་མྱིན་ངས་དན་གྱི་མྱི་
འདུག དྤེ་སྔོན་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་འབུམ་བཞྱི་བཅུ་ཞུས་ཡོད། འབུམ་བཞྱི་བཅུ་དྤེ་ད་ལྟ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་
པ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུང་སྟངས་བས་ན། འབུམ་བཞྱི་བཅུ་དྤེ་མ་
གཏོགས་ཞུས་མྤེད་པ་འད་ཞྱིག་གསལ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ན་ཡང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནང་དུ་ཡང་བསར་འབུམ་བཞྱི་བཅུ་ཞྱིག་
གསལ་ཡོང་དུས། འབུམ་བརྒྱད་བཅུ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ས་ཡ་བརྒྱད་འད་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ། 
གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ད་ལྟ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་བསོན་པ་ནང་
བཞྱིན། དུམ་བུ་གསུམ་དུ་བགོས་འདུག དུམ་བུ་གསུམ་ནང་ནས་དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
མ་དངུལ་རང་ནས་ཐད་ཀར་གཏང་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་ཡོད་པ་དྤེ་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མང་ཚོགས་ནས་ཞལ་འདྤེབས་བསྡུས་ཏྤེ་
ཕར་གཏང་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན་དུས། སྡྤེ་ཚན་གཉྱིས་དྤེ་མ་འད་བ་དྤེ་ལྟར་ཆགས་པ་རྤེད་འདུག དྤེ་ང་ཚོས་གསལ་པོ་བས་ནས་ཤྤེས་སོང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་གསུམ་པ་དྤེ་ད་ལྟ་ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་གསལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་རྱིས་མྤེད་བགོ་གྤེང་དང་
སོན་ལམ་ཆྤེན་མོའ་ིདངུལ་འབབ་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ས་ཡ་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྱིས་མྤེད་བགོ་གྤེང་ཟྤེར་བའྱི་
རྱིས་མྤེད་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་ཆོས་ལུགས་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་
ཅྤེས་ཞྤེས་པའྱི་བགོ་གྤེང་ཞྱིག་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཡང་ན་ཆོས་ལུགས་ཟྤེར་བའྱི་ཐ་སྙད་རྩ་བ་ནས་མྤེད་པ་དྤེ་འདའྱི་བགོ་གྤེང་
ཞྱིག་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མུ་མཐུད་ནས་
གསུང་གནང་རོགས་གནང་། ད་དུང་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན། བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཐོ་འགོད་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་
བཀའ་བོན་མཆོག ཕག་ཐོ་བསོན་རོགས་གནང་།) གཞུང་ཆྤེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ལོ་ ༢༠༡༥༌་་༡༦ ལོ་ལ་ས་ཡ་
གཉྱིས་ཙམ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་ས་ཡ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་ལས་ཞུས་མྱི་འདུག དྤེ་བྤེད་དུས་ད་ལྟ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་
འཛིན་གྱི་ལས་དོན་དྤེ་འགོ་བཙུགས་ནས་ལོ་འགའ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བྤེད་དུས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ལས་ཚན་ག་རྤེ་ག་རྤེ་
བསྤེབས་ཡོད་དམ། གོ་རྱིམ་འད་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་དམ། དྤེར་ལམ་ལྷོང་བྱུང་བཞྱིན་པ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་དམ། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་
གཅྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་
གནང་། ཚར་སོང་ངམ།) ཚར་སོང་ལགས། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་མྤེད་བགོ་གྤེང་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྱིར་བཏང་ཡོངས་གགས་སུ་ང་ཚོར་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་
ཆྤེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་ཅྤེས་པ་དྤེ་དག་གྱི་རྱིས་མྤེད་བགོ་གྤེང་ཟྤེར་ནས་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་དང་འཚོགས་བཞྱིན་
པ་ཡྱིན། དྤེ་ངས་གལ་ཆྤེན་ནང་གྱི་དོན་ཆྤེན་ཞྱིག་ཏུ་འཛིན་གྱི་ཡོད། དྤེ་ ༢༠༡༣ ལོ་ལ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་གོང་འཕྤེལ་ལྷན་
ཚོགས་ཞྤེས་ཐོག་མ་བཙུགས་པ་ཡྱིན། དྤེ་བཙུགས་དུས་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་མཁས་པ་གདན་འདྤེན་ཞུས་ཏྤེ་རྒྱུད་
སྟོད་གྲྭ་ཚང་ལ་ཉྱིན་གསུམ་ཙམ་ཚོགས་ཏྤེ་བགོ་གྤེང་གནང་ནས། མཉམ་ཞུགས་གནང་ནས་དྤེ་འད་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
དྤེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་འད་དྤེ་ངས་དམྱིགས་ཡུལ་གཉྱིས་འཛིན་གྱི་ཡོད། དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཆོས་རྒྱུད་ཆྤེན་པོ་ས་ས་ཡྱིན་ནའང་འད། དགྤེ་ལུགས་ཡྱིན་ནའང་འད། བཀའ་བརྒྱུད་ཡྱིན་ནའང་འད། རྱིང་མ་ཡྱིན་ནའང་འད།  
གཡུང་དྲུང་བོན་ཡྱིན་ནའང་འད། བོད་རྱིགས་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་ནས་བོན་པོ་དྤེ་ཕར་ཕུད་
པས་བསྟན་པ་གཅྱིག་གྱི་རྤེས་འཇུག་ཡྱིན་པ་དྤེ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ང་ཚོས་
གཅྱིག་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྤེས་བྱུང་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་བསྟན་པ་གཅྱིག་གྱི་རྤེས་འཇུག་ཡྱིན་པ་མ་ཤྤེས་པ་བས་ནས་མ་བསྡད་
པར་བས་ནས། ང་བཀའ་བརྒྱུད། ཁོ་ས་ས། ཁོ་རྱིང་མ། ཁོ་དགྤེ་ལུགས། སོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་དྤེ་ཞྤེ་དག་འགོ་ཡྱི་འདུག དཔྤེར་ན་ཕྱི་
རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་དྤེ་ཚོས་གང་ཡང་ཧ་མ་གོ་ནས་ང་རྱིང་མ་ཡྱིན་ཞྤེས་ལབ་ཀྱི་འདུག ང་དགྤེ་ལུགས་ཡྱིན། ང་ས་
ས་ཡྱིན་ཞྤེས་དྤེ་དག་མར་ཆོས་འཆད་མཁན་དྤེ་ཚོས་དམྱིགས་ཡུལ་ཅྱི་ཞྱིག་ཁྱྤེར་ནས་འཆད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་ང་ཚོ་
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་པོ་དྤེ། བསྟན་པ་གཅྱིག་གྱི་རྤེས་འཇུག་ཡྱིན་པ་དྤེ་མཁྱྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ི
སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལྤེན་བྤེད་སྟངས་དང་། སྔོན་ཆད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་སྐབས་དང་དུས་ལ་ཕྤེབས་ནས། ནང་ཆོས་ཀྱི་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་
སྟངས་དང་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་སྟངས་དང་དྤེ་དག་ཁམས་དང་མོས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས་གནང་བཞག་ཡོད་རྤེད།  
ཡྱིན་ནའང་རྩ་བའྱི་གཞྱི་རྩ་བསྟན་པ་གཅྱིག་གྱི་རྤེས་མཇུག་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན། བོད་གངས་
ཅན་པའྱི་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་དང་བསྟན་པ་གཅྱིག་གྱི་རྤེས་འཇུག་ཡྱིན་པ་དྤེ་གཞྱིར་བཞག་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་
སོ་སོའ་ིསྒྲུབ་པ་ཉམས་ལྤེན་བྤེད་སྟངས་དྤེ། མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་རྤེད། དྤེ་ལ་བསྤེས་ལྷད་དང་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ང་
ཚོས་རྩ་བ་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད་ལ། ཡོང་གྱི་ཡང་མ་རྤེད། ཡོད་ཀང་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་
མཉམ་རུབ་བས་ཏྤེ་བཞུགས་ནས་གོས་བསྡུར་གྱི་ལམ་ནས་གསལ་བཤད་གནང་རྤེས་བས་པ་ཡྱིན་ན། རྱིམ་བཞྱིན་དུ་གོ་རྟོགས་
དྤེ་ཆྤེ་རུ་ཕྱིན་ནས་ང་ས་ས། ཁོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཟྤེར་བའྱི་ཐ་སྙད་དྤེའྱི་ནུས་པ་ཆུང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
དྤེ་བས་ཏྤེ་ན་ནྱིང་ ༢༠༡༣ ལོ་ལ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་གོང་འཕྤེལ་ཞྤེས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་དང་པོ་དྤེ་ཚོགས་པ་དྤེ་རྒྱལ་རབས་ལོ་
རྒྱུས་ནང་དུ་ཚོགས་མོང་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཁོང་ཚོས་ཚུར་གསུང་གྱི་འདུག བས་ཙང་ཉྱིན་གསུམ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་ཁོ་
རང་ཚོས་དྤེ་ཡག་པོ་ཞྤེ་དག་འདུག ང་ཚོ་མཉམ་དུ་བསྡད། ཞལ་ལག་མཉམ་དུ་མཆོད། བསྡད་ས་མཉམ་དུ་བསྡད། བགོ་གྤེང་
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གནང་བ་སོགས་དྤེ་འད་བས་པ་དྤེས་ཕན་ཐོགས་ཞྤེ་དག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས། ང་ཚོས་སྱིར་བཏང་ཚོགས་འདུ་གོལ་རྤེས་ཚོགས་
བཅར་བའྱི་ས་ནས་དགོངས་འཆར་རྤེ་ལྤེན་གྱི་ཡོད། ཁྱྤེད་རང་འདྱིར་ཕྤེབས་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་བ་དྤེ་གང་འད་བྱུང་སོང་། 
ཁྱྤེད་རང་འདོད་པ་ཁྤེངས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ངམ། མ་འོངས་པར་ཡར་རྒྱས་གང་གཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཐབས་ལམ་གསར་པ་
གང་བཙལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ངྤེས་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཞུས་དུས། ཁོང་ཚོས་ཚུར་ལ། དཔྤེ་ཡག་པོ་འདུག 
མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་དུས། དྤེའྱི་མཇུག་ལ་ང་ཚོས་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་གོང་འཕྤེལ་གྱི་ཐ་སྙད་དྤེ་ཏོག་
ཙམ་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་སྟྤེ་བགོ་གྤེང་ཆྤེན་མོ་ཞྤེས་ང་ཚོས་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད། བགོ་གྤེང་ཆྤེན་པོ་དྤེ་ཐྤེངས་གཉྱིས་པ་ཚོགས་ཚར་
ཡྱིན། ཐྤེངས་དང་པོ་དྤེ་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་ལ་ཚོགས་པ་རྤེད། ཚོགས་ནས་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཞྤེས་ད་ལན་ཡང་མཁས་
པ་མང་པོ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་ཀང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དྤེ་འད་གདན་འདྤེན་ཞུས་ནས་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་ལ་བགོ་གྤེང་
གནང་དུས། མཁས་པ་སོ་སོའ་ིརྩོམ་ཡྱིག་བཀམ་པ་དང་རྩོམ་ཤོག་ཁྱྤེར་ནས་ཁོ་རང་གྱི་ངོས་ནས་དྤེ་དག་ལ་འགྤེལ་བཤད་གནང་
ནས། ཁོང་གྱིས་བརྩམས་པ་དྤེ་འདྱི་འད་རྤེད་ཅྤེས་འགྤེལ་བ་གནང་། དྤེ་ནས་ཚོགས་མྱི་ཚོས་ཡར་དྱི་བ་དྱིས་ཏྤེ། དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་
ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། དྤེ་དུས་མཐའ་མ་དྤེར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚོའྱི་བསམ་པར་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་
ལ་མཐུན་ལམ་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡྱིན་ན། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིབསྟྱི་གནས་ལ་འཚོགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་
དང་། སྤུས་དག ཁྱིམས་གཙང་བ་ཞྱིག་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་ནས་ན་ནྱིང་ད་ལོ་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་ཚོགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅྤེས་རྣམ་གོལ་གྱིང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོར་དྤེ་འད་ཞྱིག་འཚོགས་འཆར་ཡོད། ཁྱྤེད་རང་ཚོས་མཐུན་རྤེན་གནང་ཐུབ་ས་རྤེད་
དམ་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཡང་ཁོང་ཚོས་སྐབས་དང་དུས་ལ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་གནང་
སོང། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་རྡྤེ་ར་དྷུན་འབྱི་གུང་༸སབས་མགོན་གྱི་ཆོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཡང་སྐབས་དང་དུས་ཀྱིས་
འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་སོང་། དྤེ་ནས་རོང་སར་བཤད་གྲྭར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁོང་ཚོར་མཐུན་རྤེན་དྤེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་
འདུག་ཀང་དུས་ཚོད་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག  
 དྤེ་ནས་མཐའ་མ་དྤེར་ང་ཚོས་དཔལ་སྤུངས་ཤྤེས་རབ་གྱིང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཤྤེས་རབ་གྱིང་གྱིས་ཡྱིན་དང་ཡྱིན་གསུང་
གྱི་འདུག ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་གནང་སོང་། བས་ཙང་དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སྱིར་བཏང་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་ལ་ཚོགས་པ་
ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་མཐུན་རྤེན་ཕུལ་གྱི་འདུག ཡང་ང་ཚོས་སྤེ་ལྤེན་ནང་དུ་འཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ཆྤེན་
པོ་འདུག ཚོགས་ས་འདུག ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་འགྲུབ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་དྤེ་ཚོགས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ་ཚོགས་ས་དྤེ ་ཡང་
དཔྤེར་ན་ཁ་སང་ཚེས་ ༢༡ ལ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ་རྤེད། ང་དྤེར་བཅར་བ་ཡྱིན། ཤྤེས་རབ་གྱིང་དགོན་པའྱི་ནང་ལ་གྲྭ་པ་སུམ་
བརྒྱ་བཞྱི་བརྒྱ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་གསུང་གྱི་འདུག ཁོང་ཚོ་ཡང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ནས་བགོ་གྤེང་གནང་དྤེ་གོ་རྟོགས་དྤེ་འད་
སྤེལ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་བྤེད་དུས་ང་རང་ཕར་ཕྱིན་ནས་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་དག་ཁོང་ཚོར་མར་གསལ་བཤད་བས་ཏྤེ་ཆུ་ཚོད་
གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཁོ་རང་ཚོ་བགོ་གྤེང་གནང་སྟངས་དྤེ་དག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་བགོ་གྤེང་དྤེ་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤྤེས་
རབ་ཀྱི་འགྤེལ་བཤད་རྤེད། བས་ཙང་དངོས་གནས་ཧ་ལས་དགོས་པའྱི་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མའྱི་མཁས་པ་དྤེ་
ཚོས་སོ་སོའ་ིརྩོམ་ཡྱིག་ཁྱྤེར་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་མར་ལྗགས་ཀོག་གནང་། དྤེ་ནས་དྱི་བ་འདྱི་མཁན་གྱིས་ཡར་དྱིས་ནས་སྟངས་
འཛིན་གནང་མཁན་གྱིས་ད་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ནས་མཚམས་འཇོག་གནང་སོང་མ་གཏོགས་གཅྱིག་རྤེས་གཉྱིས་མཐུད་ཀྱིས་
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དྱི་བ་འདྱི་གནང་གྱི་འདུག སོ་སོར་མཚོན་ན་ཡང་ང་ཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དམྱིགས་ཡུལ་ཁྱྤེར་ནས་འབད་བརྩོན་བས་
པ་དྤེ་ཡག་པོ་འགོ་ཡྱི་འདུག་བསམ་ནས་ཚོར་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་། སྐབས་དྤེ་དུས་ཨ་ཁ། དུས་ཚོད་དྤེ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་ཁྤེལ་
སོང་མ་གཏོགས་ཆོས་རྒྱུད་ཁག་གྱི་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཞྤེ་དག་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་བསམ་སོང་། བས་ཙང་
ངས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སྔོན་རྩྱིས་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་གོང་དུ་ཚར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་ཚར་ན་བཀའ་ཁོལ་དྤེ་ཡལ་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཙང་དྤེ་རྱིང་ཁྱད་མཚར་འད་ཞྱིག་ཆགས་སོང་མ་གཏོགས། དཀའ་ལས་རྒྱབ། འགོ་སོང་བཏང་བ་དྤེའྱི་གྲུབ་འབས་
དངོས་གནས་ཐོན་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཁ་སང་འདྱི་ལ་གྲྭ་པ་མང་པོ་ཕྤེབས་སོང་། དྤེ་ནས་
ང་ཚོ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་ཚང་མ་ངོ་སོད་བས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་པོ་དྤེ་ངས་ཞུས་
པ་བཞྱིན་ཆོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང། མྱི་རྱིགས་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། བསྟན་པ་གཅྱིག་གྱི་རྤེས་འཇུག་ཡྱིན་པ་དྤེ་
གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྩྱིས་ནས་དྤེ་བཟོ་ཡྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་སྔོན་ཆད་ང་ཚོར་དྤེ་འད་མྤེད་ཙང་དྤེ་འད་བྱུང་བ་རྤེད། མ་
འོངས་པར་དྤེ་འད་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་གཟབ་གཟབ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ངོ་སོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དམྱིགས་ཡུལ་གཉྱིས་པ་དྤེ་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་པའྱི་ནང་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། བས་
ཙང་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་པའྱི་ནང་པ་ཞྱིག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཆགས་མཁན་གྱི་དགྤེ་འདུན་པ་དྤེ་ཚོ་ཧ་ལས་པའྱི་སོབ་
སོང་ཚད་མཐོ་པོ་ཡོད་པ་དང་། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཁོར་ཡུག་དང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་ཆོས་
དྤེ་དག་ལ་གོ་རྟོགས་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དག་རྤེད། དྤེ་སོང་ཙང་དམྱིགས་ཡུལ་དང་པོ་དྤེ་
ཆོས་རྒྱུད་ཕན་ཚུན་རྡོག་རྩ་ཆྱིག་སྱིལ་བྤེད་རྒྱུ་དང་། གཉྱིས་པ་དྤེར་དགྤེ་འདུན་པ་དྤེ་ཚོ་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་གྱི་ནང་པ་
ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་དྤེ་ལ་གཅྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་དྤེ་ད་ལྟ་ལོ་རྤེས་
མ་༢༠༡༧ ལ་ Phd དངོས་གནས་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་པ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་དྲུག་ཅྱིག་ཐོན་གྱི་ཡོད། དྤེའྱི་
རྤེས་སུ་ད་ལྟ་ལོ་རྱིམ་དང་པོ་གཉྱིས་པ་སོགས་ཕལ་ཆྤེར་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་ལྔ་ཞྤེ་དྲུག་ཅྱིག་གྱིས་སོབ་སོང་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། འོན་
ཀང་གངས་ཚད་ཏག་ཏག་ཅྱིག་དན་གྱི་མྱི་འདུག རྒྱུགས་མ་འཕོད་པ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ཡང་ན་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་དྤེ་
འད་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག ཡང་ཡྱིག་ཚད་བཏང་མ་ཐུབ་མཁན་དྤེ་འད་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག བས་ཙང་དྤེ་དག་ལ་འགོ་གོན་གཏང་རྒྱུའྱི་
ཆྤེད་དུ་བཀའ་ཁོལ་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད། ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་དགྤེ་བཤྤེས་མ་དྤེ་ཡང་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་རྒྱལ་རབས་
ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ཐྤེངས་དང་པོ་དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་སྤུས་དག་པོ་ཞྱིག་དང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག གཟྱི་བརྤེད་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། འབད་བརྩོན་བྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱིས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྱིགས་
པ་གཅྱིག་ལ་རྐང་འཛིན་ནས་སོབ་སོང་བས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ལ་ Phd ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་
ལ་ Phd  ཟྤེར་གྱི་འདུག དྤེ་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ཡྱིན་ན་ཡང་རྱིམ་པ་གསུམ་པ་དྤེར་ཕལ་
ཆྤེར་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་ལྔ་ཞྤེ་དྲུག་ཅྱིག་གྱིས་སོབ་སོང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ན་ཡང་ཉྱིས་སྟོང་བཅུ་བདུན་ལ་ཕལ་ཆྤེར་ Phd ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་
རྩ་དྲུག་ཅྱིག་དོན་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཅྱི་གང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། 
བསམ་ཚུལ་འགའ་ཞྱིག་ཞུས་ན། ད་ལྟ་གོང་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཡྱི་རླབས་ཆྤེན་གྱི་
དགོངས་གཞྱི་དང་། ཡང་དག་པའྱི་ལམ་སྟོན་རྤེད། གནད་འགག་ཆྤེ་བ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ནས་གལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ད་ལྟ་དགྤེ་བཤྤེས་མ་ཐོན་
ལ་ཉྤེ་བ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་བ་དང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་གོས་ཚོགས་ཐྤེངས་བཅུ་
གཅྱིག་པའྱི་སྐབས་ལ་བཀའ་སོབ་ནན་ཏན་གནང་བའྱི་ཉྤེར་ལྤེན་ལ་བརྟྤེན་ནས་གཞུང་ཆྤེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་དང་རྱིས་
མྤེད་མཁས་པའྱི་བགོ་གྤེང་། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གོམ་པ་རྱིམ་སོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་
གནང་སོང་། སོ་སོ་ཡྱིན་ན་ཡང་སྤེམས་ཚོར་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཞུ་
རྒྱུ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞུ་ན། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལྟྤེ་བ་གཅྱིག་དྤེ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་བྤེད་རྒྱུ་དང་། 
ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་བདྤེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ལྤེགས་སྤེས་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། ནུས་
པ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འགན་འཁུར་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་ང་
ཚོས་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་གྲུབ་གཅྱིག་པ་དང་། སོད་ལམ་གཅྱིག་པ། གཞུང་ལུགས་གཅྱིག་པ། སྟོན་པ་གཅྱིག་
པའྱི་རྤེས་འཇུག་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བྤེད་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་མང་པོ་ཞྱིག་བསྡད་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། 
ད་ལྟ་འདྱིའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ་རྩྱིས་འགོ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ན་ནང་པའྱི་སྡྤེ་པ་གཞན་དང་འབྤེལ་ལམ་འཛུགས་བྤེད་
ཀྱི་ཆྤེད་དུ་དངུལ་འབོར་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཁྱི་ལྔ་ཞྱིག་ཞུས་འདུག ནང་པའྱི་སྡྤེ་པ་གཞན་དང་འབྤེལ་བ་འཛུགས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་
ལ་ད་ལྟ་ཨྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་ནང་ལ་ Korea རྤེད། Sri lanka རྤེད། Burma རྤེད། དྤེ་ནས་རྒྱ་གར་དང་བོད་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ཡང་གཞྱི་རྐང་འཛིན་ས་དམ་ཆོས་འདུལ་བ་ནས་བས་ཏྤེ་ཕག་ལྤེན་དྤེ་ཚོ་གཞྱིར་བཟུང་ནས་གཞྱི་མཐུན་གྱི་ལངས་ཕོགས་དང་
གཞྱི་མཐུན་གྱི་བགོ་གྤེང་བྤེད་དགོས་རྒྱུ་དང་། མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛམ་བུ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
ཕན་བདྤེའྱི་འབྱུང་གནས་ལ་སྤེལ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཏན་ཏན་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་པའྱི་བསམ་བོ་འཆར་གྱི་ཡོད་ལ། 
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་དགོངས་གཞྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཀང་དྤེ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་ཙང་ཉྤེ་ལམ་
ཡྱིན་ཡང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྤེའྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། ཤྱི་ལངའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གྱི་ཕྱི་ཡྱི་མྱིའྱི་བ་ཆྤེན་ཞྱིག་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ ཤྱི་ལངའྱི་བོན་ཆྤེན་ཞྱིག་ང་ཚོས་གདན་སར་གདན་
འདྤེན་ཞུས་ཏྤེ་དམ་ཆོས་འདུལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གཞྱི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དང་གནས་བརྟན་སྡྤེ་པའྱི་ད་བར་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་
བ་དང་། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ལྟར་ལྟ་དུས་སྐབས་ལ། དངོས་གནས་ཕོགས་གཉྱིས་པོས་གཅྱིག་གཅྱིག་གྱིས་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་
དང་། གཅྱིག་གཅྱིག་གྱིས་ཉམས་བཞྤེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གདྤེང་སོབས་ཅྱི་ཡང་མ་
རྤེད། སྱིར་བཏང་ཆོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འགོ་བ་སྤེམས་ཅན་གྱི་བདྤེ་སྡུག་གྱི་ཐོག་ལ་འགན་འཁུར་ག་ཚོད་ཅྱིག་བཞྤེས་ཀྱི་
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ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་མཁས་པ་ཚོས་བགོ་གྤེང་གནང་ཡོང་དུས་སྐབས་སུ། དངོས་གནས་ཡྱིད་འཕོག་པ་ཞྱིག ལྷག་པར་དུ་འདུལ་
ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་སྱིར་བཏང་རང་བཞྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་ཨྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་
ནང་དུ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ཆོས་མངོན་པའྱི་ཐོག་དང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་དམ་ཆོས་འདུལ་བ་དང་། དབུ་མ་དང་ཕར་ཕྱིན་ཨ་ཅང་ཅང་། 
དྤེ་ནས་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཉྱི་ཧོང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་མངོན་པ་དང་དྤེ་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ཆྤེན་མོའ་ིཁག་དང་དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་དཔྤེ་མཛོད་ཀྱི་སྡྤེ་ཚན་དང་། རྱིག་གཞུང་གཅྤེས་
གཉྤེར་གྱི་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་འད་མང་པོ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོ་ལས་ཀ་བྤེད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་ཚོ་ཞུས་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་སྔོན་མ་བཞྱིན་བསར་དུ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་གྱིས། ངས་དྤེ་ད་ལྟ་རྤེ་བ་
གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ངས་རྤེ་བ་གཅྱིག་ད་ལྟ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཡང་ང་
རང་ཚོ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ནང་ཁུལ་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་མྤེད་ཀྱི་མཁས་
པ་དངོས་གནས་ཀྱི་ལོ་ངོ་ལྔ་ཅུ་དྲུག་བཅུ་ཡྱི་རྱིང་ལ་༸སབས་མགོན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་
བརྒྱུད་རྱིས་མྤེད་ཀྱི་བ་ཆྤེན་ཁག་གྱིས་འབད་བརྩོན་ཆྤེན་པོ་གནང་བའྱི་ཉྤེར་ལྤེན་ལ་བརྟྤེན་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ང་ཚོས་གདན་ས་ལ་
ཐྤེག་ཆྤེན་དང་རྩ་བ་ཤྤེས་རབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྱིས་མྤེད་མཁས་པའྱི་བགོ་གྤེང་བྤེད་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། དངོས་གནས་སྤེད་བསྱིང་
ཡག་པོ་གནང་འདུག མཁས་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དངོས་གནས་གཞུང་ཆྤེན་ཁག་ལ་གདན་གལ་གཅྱིག་ཏུ་བགོ་གྤེང་གནང་ཡོང་བའྱི་
སྐབས་སུ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཚིག་དོན་ཡོངས་རོགས་བོ་ནས་ཤར་ཤར་སོར་ཐུབ་པ། ཕར་འགྤེལ་བཤད་གནང་ཡོང་དུས་
བསྟན་པ་སྱིའྱི་གནས་བབ་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཏྤེ་ལྟ་གྲུབ་ཕ་རགས་ཀྱི་འཛིན་མཚམས་དྤེ་ཧ་ལས་པའྱི་ངོ་སོད་ཡག་པོ་གནང་གྱི་
འདུག དངོས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཡང་མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་ཆྤེར་བཞྤེས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་ཁྱད་པར་ཞྱིག་མྤེད་དམ་
བསམས་སོང་། ང་ཚོས་འདྱི་ལྟར་ལས་ཀ་བྤེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕར་ཅྱིག་ལྟ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། གཞུང་ཆྤེན་རྱིགས་གཅྱིག་
རྐང་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་གོམ་པ་སོ་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཆ་ཤས་
ལྤེན་སྟངས་དྤེ་ཚོ་ཧ་ལས་པའྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་བསྔགས་བརོད་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་
འདུག མ་ཟད་པའྱི་ང་ཚོ་རྱིས་མྤེད་ཀྱི་བགོ་གྤེང་དྤེ་ཚོ་ཚོགས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་གཅྱིག་ལ་འབྤེལ་ལམ་བྤེད་ཡོང་དུས་དངོས་
གནས་དུས་ཚོད་ལྟར་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་རྤེད། རྩོམ་ཤོག་འབྱི་སྟངས་རྤེད། དུས་ཚོད་ལྟར་དུ་ཐོན་སྟངས་རྤེད་གདན་
གལ་གཅྱིག་ལ་བཞག་པ་ལྟ་བུའྱི་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་འདུག དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་བ་ཆྤེན་
ཚོས་དགོངས་པ་ཆྤེར་བཞྤེས་གནང་ནས་ང་ཚོར་གོང་ནས་མར་ལམ་སྟོན་བྤེད་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་མར་ས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་
ཡོད་ངྤེས་རྤེད་ལ། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བགོ་གྤེང་འཚོགས་རྒྱུ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་འགོ་རྒྱུ་
དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད་འདུག ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་ནས་
མཉམ་རུབ་ཀྱིས་བགོ་གྤེང་འཚོགས་རྒྱུ་དང་། གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྤེས་བྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དང་དྤེ་ཇྱི་བཞྱིན་གྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཆོས་དང་
རྱིག་གཞུང་། ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤྱིས་རྤེད། ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྤེལ་བའྱི་བཟང་སོད་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་
རུ་ཆྤེ་རུ་བཏང་ནས་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་དུས་ལ་བབས་འདུག་ཅྤེས་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་།  
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 དྤེ་ནས་ཡང་ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ་རྱིས་མྤེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། རྱིས་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་དུས། དུས་ཡུལ་དང་
མ་འཚམས་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ངལ་བསོན་སོང་། དྤེ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་འགན་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་
འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་དང་ལས་བྤེད་རྣམ་པ་ཚོ། དྤེ་བཞྱིན་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལྤེན་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་དང་། དབུ་འཁྱིད་རྣམ་
པས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དབུ་འཁྱིད་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་དྤེའྱི་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་སུ་ཡྱིན་ནའང་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་རླབས་ཆྤེན་གྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་དང་། ལམ་སྟོན་ཁག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མདུན་བསོད་གནང་དུས་སྐབས་ལ་ང་ཚོ་གཞྱི་རྱིམ་ནས་མཉམ་རུབ་དང་ ཤུགས་ཤྱིག་མ་བརྒྱབ་ན་གོང་ནས་ག་ཚོད་
ཅྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ཡང་དྤེ་ཙམ་གྱིས་ནུས་པ་དང་གྲུབ་འབས་གང་ཡང་མྤེད་དུས། དྤེ་རྱིང་གྱི་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་དྤེ་འབྤེལ་ཡོད་
ཚོ་ལ་ག་དུས་འབྤེལ་བ་བྱུང་སོང་བ་ཡྱིན་ན་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་དང་མཉམ་ཞུགས་བ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ང་ད་ལྟ་ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ་ནང་པའྱི་སྡྤེ་པ་གཞན་དང་འབྤེལ་ལམ་གསར་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བགོ་གྤེང་
ཞྱིག་མཉམ་དུ་འཚོགས་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ། ཡང་འབྤེལ་ལམ་གནང་རྒྱུ་གཅྱིག་པོ་ཡྱིན། བགོ་གྤེང་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་
གྲུ་ཁག་ནས་གདན་འདྤེན་ཞུ་དགོས་དུས་དྤེ་ག་ཙམ་གྱིས་གདན་འདྤེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་བ་ཆྤེན་
ཞྱིག་དང་མཚན་སྙན་ཡོད་བསྡད་པའྱི་མཁས་པ་ཞྱིག་གདྤེན་འདྤེན་ཞུ་དགོས་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཙང་། ལམ་གོན་གྱི་
ཐོག་ནས་ཞུས་ན་ད་ལྟའྱི་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཁྱི་ལྔ་ཡྱིས་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་རྩ་བ་ནས་རྤེད་མྱི་འདུག  དྤེ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་ཁ་
གསལ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཁྱད་པར་ཞྱིག་མྤེད་དམ་བསམ་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་པའྱི་སྡྤེ་པ་གཞན་དང་འབྤེལ་བ་ཟྤེར་ནས་སོར་མོ་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཁྱི་ལྔ་བཞག་པ་དྤེ། སྱིར་
བཏང་གྱི་ན་ནྱིང་སྔོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ང་ལ་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང་། སྱིར་
བཏང་གྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་ནང་དུ་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ཉྱི་ཧོང་དང་ཝྤེཏ་ནམ། ཀོ་རྱི་ཡ། རྒྱ་རྱིགས་
སོགས་དང་འབྤེལ་བ་བྤེད་པར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ན་ཡང་ཐྤེག་ཆུང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་བྷར་མ་དང་ཤྱི་ལང་ཀ ཐའྤེ་
ལྤེནཌ་དྤེ་དག་ལ་ང་ཚོས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྤེས་ཀྱིས་བ་ཆྤེན་དྤེ་འད་ཆོས་གསུངས་པ་དང་ཆོས་ཉན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་
ཚོས་བཤད་གྲྭ་དང་སྒྲུབ་གྲྭ གདན་ས་ཁག་ལ་གདན་འདྤེན་ཞུས་ཏྤེ་ནང་པའྱི་དགྤེ་འདུན་པའྱི་བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་བྤེད་སྟངས་དྤེ་
དག་ངོ་སོད་ཅྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རྤེད་ཅྤེས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་གྱི་སྔོན་ལ་
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བཀའ་གནང་སོང་། བཀའ་གནང་བ་དྤེ་གཞྱིར་བཞག་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ད་དུང་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེར་བཀའ་
འདྱི་ཞྱིག་གནང་དང་ཁོང་གྱིས་མཁྱྤེན་པ་དྤེ་འད་མཁྱྤེན་གྱི་མྤེད་དམ་གསུངས་སོང། དྤེ་ནས་ངས་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེར་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ཁོང་གྱིས་ཐའྤེ་ལྤེནཌ་ནས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ངོ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་དག་སྱིར་བཏང་གྱི་ཆོས་པ་དང་བ་མ་དྤེ་འད་མ་རྤེད། དྤེ་
མ་གཏོགས་གཞན་ངོ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཐའྤེ་ལྤེནཌ་དང་ཤྱི་ལང་ཀ འབར་མ་དྤེ་དག་གྱི་གཞུང་ཚབ་
ལ་ཕག་བྱིས་གཉྱིས་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ང་ཚོ་ཁྱྤེད་རང་ཚོའྱི་ཆོས་རྒྱུད་ཁག་གྱི་བ་ཆྤེན་དག་དང་འབྤེལ་བ་ཞུས་ནས་གདན་འདྤེན་ཞུ་
འདོད་ཡོད་ཀང་ང་ཚོས་སུ་ཞུ་དགོས་མྱིན་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་པས་ང་ཚོར་མྱི་ས་དྤེ་འད་ངོ་སོད་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཅྤེས་ཕག་བྱིས་
ཐྤེངས་གཉྱིས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཡང་ལན་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག དྤེའྱི་རྤེས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་བཀའ་མོལ་བྱུང་། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ང་ལ་ལམ་སྟོན་བཀའ་སོབ་མང་པོ་གནང་བྱུང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ན་ནྱིང་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལགས་
ནས་ཁོང་གྱི་ངོས་ནས་ཤྱི་ལང་ཀ་དང་འབར་མ། ཐའྤེ་ལྤེནཌ་གྱི་བ་ཆྤེན་དྤེ་འད་གདན་དངས་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་མཇལ་
འཕད་གནང་ནས་ཞྤེ་དགས་ཀྱི་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། བ་ཆྤེན་དྤེ་དག་གྱིས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་སོ་སོའ་ིལུང་པར་
གདན་འདྤེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཀང་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་ང་ཚོས་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཁྱི་མ་ལྔ་དྤེ་འདྱིར་
བཞག་རྒྱུ་དྤེ་མང་དགས་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆྤེར་ང་ཚོས་འདྱིར་གདན་འདྤེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གདན་འདྤེན་ཞུ་མ་ཐུབ་ན་དངུལ་
དྤེ་བྤེད་སོད་གཏང་མ་ཐུབ་ན། དངུལ་འདྱི་ཙམ་བཀའ་ཁོལ་ཞུས་འདུག་ཀང་བྤེད་སོད་བཏང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཡང་རྤེས་སུ་དྱི་བ་
གཅྱིག་བསྤེབ་ཀྱི་འདུག ཡང་རྡོ་རྤེ་གདན་དང་ཝ་ར་ཎ་སྱི་སོགས་ལ་ཤྱི་ལང་ཀ་དང་འབར་མ། ཐའྤེ་ལྤེནཌ་ཡྱི་གྲྭ་པ་དང་བ་མ་དྤེ་
འད་ཞྤེ་དག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་བསྐོང་ནས་འཚོགས་ན་ཟྤེར་བའྱི་བཀའ་མོལ་དྤེ་འད་བྱུང་། འོན་ཀང་དྤེ་ཡང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་
ཀྱི་མྱི་འདུག ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་དགོངས་གཞྱི་དགོངས་པ་དྤེ་ཡང་དྤེ་རྤེད་མྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་རང་གྱི་བ་ཆྤེན་དྤེ་འད་
གདན་འདྤེན་ཞུས་ནས་ང་ཚོའྱི་བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་བྤེད་སྟངས་དྤེ་འད་ཤྤེས་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ཕར་ཕྤེབས་ནས་འདྱི་འད་རྤེད་འདུག་
ཅྤེས་གསལ་བཤད་བྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་གོ་རྟོགས་ཆྤེ་རུ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅྤེས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་
དགོངས་པ་དྤེ་རྤེད། རྒྱ་ཆྤེ་ས་ནས་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་ད་རྤེས་སྒྲུབ་ཐུབ་མ་སོང་། ད་ལྟའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ནང་དུ་མ་བཞག་པ་དྤེ་གལ་སྱིད་
སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པར་གཅྱིག་ཞུས་བསྡད་ན་ཡང་རྤེས་སུ་དྱི་བ་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག བས་ཙང་དྤེ་གཅྱིག་གསལ་བཤད་ཞུ་འདོད་
བྱུང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་བཞྱིན་དྤེང་སང་ང་ཚོར་ཡོད་ན་མྤེད་ན་
དྤེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དྤེ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། སྱིར་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཕར་ངོམ་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་ནང་ཆོས་དྤེ་ཆགས་ཡོད་པ་
རྤེད། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མྱི་ཚོ་ང་ཚོར་འཁོར་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་ང་ཚོའྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་དྤེ་ཆགས་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ཕུད་པའྱི་ང་
ཚོར་ཅྱི་ཡང་མྤེད་པ་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་རྤེད། བས་ཙང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་རྤེད། ཆོས་བརྒྱུད་
ཁག་རྤེད། དགོན་སྡྤེ་ཁག་དང་བཤད་གྲྭ་ཁག་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་དྤེ་ཚད་མཐོ་པོ་དང་སྤུས་དག་པོ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ། 
ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོའྱི་ནང་ཆོས་དྤེ་སྤུས་ཀ་དག་པོ་འདུག ནང་ཆོས་ཉན་པ་ཡྱིན་ན་ཚོར་བ་མ་འད་བ་ཞྱིག་སྤེབས་ཀྱི་འདུག སོ་སོ་
རང་གྱི་མྱི་ཚེ་སྤེལ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསབ་བ་གསར་པ་ཞྱིག་ལྤེན་རྒྱུ་འདུག་ཅྤེས་ཡོངས་གགས་སུ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
ཚོ་སྤུས་དག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་འོས་འགན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་སོང་ཙང་སྱིར་བཏང་ནས་
དགོན་སྡྤེ་ཁག་ལ་སྱིར་བཏང་གྱི་ཕྱིའྱི་དངོས་པོའ་ིཐོག་ནས་རྱིག་པོ་ཞྤེ་དག་ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་རྱིག་པ་དང་གཅྱིག་
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ལས་གཅྱིག་རྒྱ་ཆྤེ་བ་དང་གཟྱི་བརྱིད་ཆྤེ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། འོན་ཀང་དྤེའྱི་ནང་དུ་བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་
དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་དང་སྤུས་དག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན་དྤེ་ཡང་དྱི་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད། བས་ཙང་
སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ལ་ཡང་དྤེའྱི་ཐོག་ཚོར་བ་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཀང་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ནུས་པས་དངོས་གནས་འདངས་ཀྱི་མྱི་འདུག 
བས་ཙང་ཚང་མར་འགན་འད་འད་ཡོད་པ་དྤེ་ཐུགས་ལ་བཞག་དགོས་རྤེད། གཅྱིག་ནས་བཙན་བོལ་ནང་དུ་དགོན་སྡྤེ་དང་བཤད་
གྲྭ་དང་སྒྲུབ་གྲྭ་ཡོད་བཞྱིན་པ་དྤེ་སྤུས་དག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་ཚད་མཐོ་རུ་གཏང་དགོས་རྤེད། གངས་ཀ་དྤེ་
ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཀང་ quantity དང་ quality ཡྱི་སྐད་ཆ་རྤེད་འདུག  གངས་ཀ་དྤེ་ཉུང་ཉུང་ལས་མྤེད་ཀང་སྤུས་ཀ་དག་པོ་ཞྱིག་
ཡོད་ན་ཕལ་ཆྤེར་དགའ་བསུ་ཞུ་འོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་གཅྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་ནས་ད་ལྟ་བཙན་བོལ་ནང་དུ་
ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་དྤེ་སྤུས་དག་པོ་དང་ཚད་མཐོ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ཏུ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ངས་
འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆོས་ཚོགས་ཁག་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཚང་མའྱི་ཁ་བང་དྤེ་རག་ཐབས་ཤྱིག་བས་པ་ཡྱིན། ཁ་བང་
རག་པ་དང་ Telephone  དང་ Email དང་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་མྱིང་རག་པ་དྤེ་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་
རང་ཉྱིད་ན་ནྱིང་ Belgium དང་ Australia ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་དྤེའྱི་ནང་དུ་མ་ཐྤེབས་པ་མང་པོ་འདུག དངོས་གནས་
ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆྤེར་གཅྱིག་སྟོང་ཡས་མས་ཞྱིག་ཡོད་ས་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཚོད་དཔག་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་
འདུག དྤེ་དག་ག་རྤེ་བས་ནས་བྱུང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ན་ ༡༩༥༩ ཡྱི་གོང་དུ་དགོན་པ་དྤེ་དག་གྱིས་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ང་ཚོ་བོད་
གངས་ཅན་པ་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ཆོས་དང་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལྤེན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤྤེས་རྒྱུ་དྤེ་ཕར་ཞོག བོད་ཟྤེར་བའྱི་ཐ་སྙད་དྤེ་གོ་མ་མོང་
མཁན་མང་པོ་འདུག མང་ཆྤེ་བས་བོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་གོ་མོང་ཡོད་མ་རྤེད། སྔོན་མ་ ༡༩༥༩ ཡྱི་མཇུག་ལ་གཙོ་བོ་དྤེ་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཐུགས་རྤེ་བཀའ་དྱིན་གྱིས་དྤེ་ལྟར་དར་ནས་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྤེས་ཆྤེན་དམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་
ཕྤེབས་ནས་སྟོན་པའྱི་ཆོས་དྤེ་གཅྱིག་གསུངས། དྤེ་ལྟར་འབྤེལ་བ་ཆྤེ་རུ་ཕྱིན་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཆོས་ཚོགས་ཡོད་སའྱི་ཡུལ་
མྱི་དྤེ་དག་ནང་པ་རྩ་བ་ནས་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ནང་ཆོས་དྤེ་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྤུས་དག་པོ་ཡོད་པ་དང་། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མྱི་
ཚེ་སྤེལ་སྟངས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོས་གལ་ཆྤེན་ནང་གྱི་དོན་ཆྤེན་ཞྱིག་ཏུ་བརྩྱིས་
ནས་བསྟྱི་གནས་ལ་ཕུལ། ཆ་རྤེན་དང་མཐུན་རྤེན་ཕུལ། དྤེ་འད་བས་ཏྤེ་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་ཏུ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་ཚོ་དངོས་གནས་སོབས་པ་བ་འོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཉྱི་
ཧོང་དང་ཀོ་རྱི་ཡ། ཝྤེཏ་ནམ་སོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་ཚོ་སོ་སོ་ལ་རང་བཙན་ཡོད་པ་རང་རང་རྤེད། སྟོབས་ཆྤེན་རྒྱལ་ཁབ་རང་
རང་རྤེད། དྤེ་དག་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་གཏྱིང་ཟབ་པོ་བྤེད་ཐུབ་
མཁན་དྤེ་འད་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཆགས་ཐུབ་མཁན་དྤེ་འད་མྱི་འདུག  སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ཡང་འཛམ་གྱིང་ནང་པའྱི་
ཆོས་ཚོགས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཞྱིག་ལ་བཅར་མོང་། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གྲྭ་བཙུན་དྤེ་དག་གྱིས་བོད་རྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་སྒྲུབ་པ་ཉམས་
ལྤེན་བྤེད་སྟངས་ལ་རྒྱབ་སོར་བྤེད་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ཉྱི་ཧོང་དང་ཀོ་རྱི་ཡ། ཝྤེཏ་ནམ་སོགས་དྤེ་ཚོའྱི་གས་ལ་
རྒྱབ་སོར་བྤེད་མཁན་སུ་ཡང་མྱི་འདུག བས་ཙང་ང་ཚོའྱི་དྤེར་རྩ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དགས་ཤྱིག་ལ་འཛིན་དུས་སོ་སོ་ཡང་སོབས་པ་སྤེ་
རྒྱུ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིར་ངས་གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
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ཅྤེ་ན་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་དྤེ་དག་ལ་དགོངས་པ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ནས་ཡོད་པ་དྤེ་མྱི་ཉམས་གཅྤེས་འཛིན་བ་རྒྱུ་དང་། ཉམས་པ་དྤེ་
སར་གསོ་བྤེད་རྒྱུ་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་མ་གཏོགས། ཆོས་ཚོགས་འགའ་ཞྱིག་ལ་འགོ་དུས་ཉམས་ཆག་འགོ་
བཞྱིན་པའྱི་ཚོར་སང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ཡང་ཞུ་སའྱི་ཆོས་རྒྱུད་ཁག་གྱི་བསྟན་བདག་བ་ཆྤེན་རྣམས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་
ནང་བཞྱིན་གྱིས་གོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡང་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་
ངས་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་བཤད་ཡོད། མའོ་ཀྲུའུ་ཞྱིས་ཆོས་དུག་རྤེད་ཅྤེས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་ལབ་ཡོད་
པ་རྤེད། གལ་སྱིད་ཁོ་རང་ད་ལྟ་ལྷག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱིས་ང་ཚོའྱི་ཆོས་འདྱིར་དོ་སང་བྤེད་སྟངས་འདྱི་མཐོ ང་བ་
ཡྱིན་ན་ཁོའ་ིཀད་པའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་དན་གྱི་རྤེད། ངས་དུག་རྤེད་བཤད་པ་དྤེ་འགྱིག་འདུག་བསམ་གྱི་རྤེད་དམ་ངས་དུག་རྤེད་ཅྤེས་
བཤད་པ་དྤེ་ནོར་འདུག་བསམ་གྱི་རྤེད། དྤེ་ལྟར་དན་ཡོང་གྱི་འདུག བས་ཙང་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ནང་ཆོས་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་རྩ་
ཆྤེན་པོ་དང་གཟྱི་བརྱིད་ཆྤེན་པོ། ང་ཚོ་ལ་ཕྱིའྱི་ལགས་རྱི་དང་ནང་གྱི་ནོར་བུ་ཟྤེར་ནའང་ནང་ཆོས་དྤེ། དྤེ་སྤུས་དག་ཏུ་གཏང་རྒྱུ་དྤེ་
ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མར་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་ལས་འགན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ཏོག་ཙམ་བསན་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་གསུམ་ཞྱིག་ཡོད། དང་པོ་དྤེ་དྱི་བ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དྤེ་འབོད་བསྐུལ་ཡྱིན། གསུམ་པ་དྤེ་
སྤེམས་གསོ། དང་པོ་དྤེ་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་པའྱི་ནང་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡྱིན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཕྱིས་སུ་
མང་པོ་གསུང་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ངས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔྤེར་ན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་
གྱི་སྱིད་བྱུས middle way ཟྤེར་བ་དྤེ་དྤེང་སང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་གྱི་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ Conflict resolution རྤེད། ད་ལྟ་ཚོང་འབྤེལ་གྱི་ Cooperate ནང་དུ་ཡང་དྤེང་སང་དྤེ་བྤེད་སོད་གཏོང་
མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག ང་རང་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་ག་རྤེ་ཡོད་ཅྤེས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་
གཅྱིག་པའྱི་ནང་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཏན་ཏན་ཆོས་ལུགས་ཁག་གཞན་དག་ལ་ཡང་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡོང་གྱི་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག སྔོན་གྱི་བསམ་བོ་བཏང་སྟངས་ཡྱིན་ན་ཆོས་དང་དུས་ཚོད་བར་ལ་འབྤེལ་བ་དམྱིགས་བསལ་ཡོད་མ་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་པ་ཟྤེར་བ་འདྱིས་ཆོས་ལུགས་གཞན་ལ་ཡང་དམྱིགས་དཔྤེ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེའྱི་འགན་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཙོ་བོ་བས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆོག་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་གྱི་ནང་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་པར་གཞྱི་གཞག་ས་གཙོ་བོ་དྤེ་བགོ་གྤེང་ལ་
ཐུག་ཡོད་པ་རྤེད། མ་གཞྱི་ནས་བོད་རྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྩ་བ་གཏུག་ས་དྤེ་བགོ་གྤེང་དང་དཔལ་ན་ལྤེན་ཌ་རྤེད། བས་ཙང་བགོ་
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གྤེང་མང་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་འད། ཡག་པོ་འདུག ངའྱི་དྱི་བ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་སྔོན་རྱིས་མྤེད་བགོ་གྤེང་དྤེ་དབུ་
མའྱི་སྐོར་ལ་གནང་ཡོད་པ་འད། རྤེས་སུ་གནང་འཆར་ཡོད་པའྱི་བགོ་གྤེང་གྱི་བརོད་གཞྱི་དྤེ་གང་ཡྱིན་ནམ། ག་རྤེ་བཞག་གནང་
གྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་འདྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་སྐུ་ངོ་མཆོག་གྱིས་གཅྱིག་བས་ན་ཆོས་རྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཚོ་ཡང་གདན་འདྤེན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་
གསུངས་སོང་། བས་ཙང་བརོད་གཞྱི་དྤེ་ཧ་གོ་བ་ཡྱིན་ན་བཅར་རྒྱུར་ཁྱད་པར་འགོ་ཡྱི་འདུག  
 ཡང་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ད་ལྟ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གཅྱིག་འགོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་
རྤེད། ང་རང་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་ཇྱི་ཙམ་འཕོད་ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས་ཀང་། ད་ལྟ་རྱིས་མྤེད་བགོ་གྤེང་གྱི་ནང་དུ་རྱིས་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཆོས་
ལུགས་ཁག་གཞན་ནང་དུ་དཔྤེར་ན་ Christian དུ་འདུག ཁ་ཆྤེའྱི་ནང་དུའང་འདུག བས་ཙང་ང་ཚོའྱི་རྱིས་མྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་ང་
ཚོའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་མྤེད་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་དྤེ་ཟུར་དུ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཆོས་རྒྱུད་ཅྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ང་རང་འད་པོ་ཞྱིག་ལ་ཆ་བཞག་ན་རྱིས་མྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ངོ་སོད་
ཡག་པོ་བྱུང་ནས་ནང་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་རྱིས་མྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག  
 དྤེ་ནས་གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་གཉྱིས་པ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། འབོད་སྐུལ་འདྱི་ང་རང་གོས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་ང་
རང་ཐོག་མར་སྱི་འཐུས་བྤེད་དུས་ཀང་ཞུས་མོང་། དྤེའྱི་བར་དུ་བོ་ཁོག་གྱིས་ཀང་འདངས་མ་སོང་ད་ལྟ་འགོ་སྟངས་གང་ལ་གང་
ཙམ་ཤྤེས་ཡོང་དུས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི། ཨོ་ཧོ། དུས་ཚོད་ཡག་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ངས་འབོད་སྐུལ་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར་དངུལ་ཐབས་ཤྤེས་རང་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད། ངས་དུས་རྒྱུན་འབོད་སྐུལ་
ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་ན། དྤེ་དུས་སྱི་འཐུས་གསར་པ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཙམ་མགོ་འཚོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ང་རང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞྱིག་སྒྲུབ་དགོས་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཀུན་སོང་མ་གཏོགས། དངོས་ཡོད་བོད་
གཞུང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་དཔལ་འབོར་ཐོག་ནས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་སྙོབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མ་ཤྤེས་པའྱི་སྐབས་སུ།  
འབོད་སྐུལ་གང་ཞུས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། མ་གཞྱི་ནས་བོད་གཞུང་དང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་ནང་དུ་
ཞབས་ཕྱི་ཧང་སངས་པ་སྒྲུབ་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ནམ་རྒྱུན་ནས་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བོད་གཞུང་ལ་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་
ཙང་། དགོན་པ་རྣམ་པར་དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞྤེ་དག་བྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཡོད་ན། དཔྤེར་ན་དགོན་པ་དང་བཤད་གྲྭ་ཁག་ལ་དགྤེ་རྒན་ཡོད་པ་རྤེད། རྒན་དང་མཁན་པོ་སོགས་ཟྤེར་བའྱི་ཕག་དཔྤེ་
ཁྱིད་སྡོད་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་རྣམས་ལ་གསོལ་ཕོགས་ནྱི་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ངས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་
གསོལ་ཕོགས་གནང་དགོས་འདུག་ཞུ་ཡྱི་མྤེད་ཀང་། Stipend amount ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་པ་ཡྱིན་
ན། དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ། ཡང་དྤེ་གང་ལ་གང་ཙམ་འདུག ངས་གོང་དུ་རོབ་རྩྱིས་ཤྱིག་རྒྱབ་དུས་ཕལ་ཆྤེར་
ཉྱིས་བརྒྱ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རྤེད། འོན་ཀང་ Stipend amount དྤེ་གཏན་འབྤེབས་ཤྱིག་བྱུང་ཐུབ་ན་ཏན་ཏན་
འོས་པོ་འདུག འདྱིར་ང་ལ་ལན་ག་རྤེ་གནང་གྱི་འདུག་ཞུས་ན། འདྱི་ཆོས་རྱིག་དང་འབྤེལ་བ་ཡྱིན་ཙང་དངུལ་བསྡུ་བར་དཀའ་
ངལ་འདུག་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་ང་ཚོ་གངས་སྱིད་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད། འོན་ཀང་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་དཀའ་ངལ་དྤེ་ཡོད་
མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གདན་ས་དང་བཤད་གྲྭའྱི་ནང་ལ་དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་དང་རྱིག་གཞུང་རང་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་བས་པ་དངུལ་
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ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཐབས་ཤྤེས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག དྤེ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་ང་ལ་གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་།  
 དྤེ་ནས་སྤེམས་གསོ་དྤེ་རྤེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཅྱིག་གྱིས་ལྷ་བྱིས་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་
རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བོ་ཕམ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེར་བོ་ཕམ་དྤེ་ཙམ་གནང་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འདས་
པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་བོད་ནང་ལ་ལྷ་བྱིས་དང་ལྷ་བཟོ་ཡག་པ། དྤེ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་ནས་ཀང་སྔོན་མ་
ནས་དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ད་ལྟའྱི་སྐབས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ཕར་ཕྤེབས་དུས་སྐབས་ཁོ་ཚོའྱི་ནང་ནས་
སྤུས་དག་པ་ཡོད་དུས། དྤེ་མྱིན་ནམ་དན་གྱི་འདུག   ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
རྱིས་མྤེད་བགོ་གྤེང་ཆྤེན་མོ་གསུངས་ཀྱི་འདུག ང་ཡང་ས་འཚུབ་ཅྱིག་ཁུར་མོང་། ཐོག་མ་དྤེར་རྱིས་མྤེད་བཤད་སྡོད་པ་ཡྱིན་ལ་རྩ་
ཆྤེན་ཞྱིག་དང་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་མྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་ང་འད་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རྱིས་མྤེད་དྤེ་འགྤེལ་བཤད་
རྒྱག་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ཕྱིས་སུ་ང་ཚོས་རྱིས་མྤེད་ཅྤེས་པའྱི་ཐ་སྙད་དྤེ་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་མྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཆོས་
བརྒྱུད་ཆྤེན་མོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་ཟྤེར་ནས་བགོ་གྤེང་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། བར་ལམ་དྤེ་ནས་རྱིས་
མྤེད་རྩ་ནས་མྤེད།  ཐོག་མར་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་གོང་སྤེལ་ཚོགས་སྐབས་རྱིས་མྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐབས་དྤེ་དུས་དྱི་བ་དྱིས་
ནས་རྱིས་མྤེད་ཅྤེས་པའྱི་ཐ་སྙད་དྤེར་འགྤེལ་བཤད་རྒྱོབས་ཞྤེས་བཤད་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ང་འད་པོས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་རྤེད་མྱི་འདུག ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་དྤེ་དག་ནང་མ་འདུས་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་
ནང་རྱིས་མྤེད་དྤེ་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་མྤེད། ཉྤེ་ཆར་ང་ཚོས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་རྤེད། དཔལ་སྤུངས་ཤྤེས་རབ་
གྱིང་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་མོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་ཆྤེན་མོ་ཞྤེས་མ་གཏོགས། རྱིས་མྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་བཏང་
མྤེད། སྔོན་མ་ངས་ཧ་མ་གོ་ནས་རྱིས་མྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་བྤེད་སོད་བཏང་ནས་སོང་བ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཚིག་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་ཕལ་ཆྤེར་
ལྷག་བསྡད་ཡོད་ས་རྤེད། ད་ལྟ་ཕྱིས་སུ་ང་ཚོས་རྱིས་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་མྤེད། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་ནས་ད་ལྟ་བགོ་གྤེང་ཆྤེན་མོ་དྤེའྱི་བརོད་གཞྱི་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤྤེས་རབ་རྤེད། ང་ཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
ཀ་དྤེ་འདྱི་དང་འདྱི་ཞྤེས་ཐག་བཅད་ནས་མར་གསལ་བསགས་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡོད་མ་རྤེད། སྔོན་མ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། མང་པོ་
ཞྱིག་གོས་བསྡུར་གནང་། མང་པོ་ཞྱིག་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་རྤེས་མ་ཚད་མ་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། 
མཛོད་ཀང་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག སྔོན་ངས་ཞུས་པ་སྒྱུ་རྩལ་དྤེ་ང་ཚོར་དཔྤེ་
མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཕྱུག་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་ཤྤེས་མཁན་རྒན་པ་བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་དྤེ་དག་བརླག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། དྤེ་ང་
ཚོས་བདག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་མྱི་འདུག བདག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་མ་སོང་བསམ་ནས་ང་རང་ངོས་ནས་སྤེམས་འགོད་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ལ་དྤེ་
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ཡོད་དང་ཡོད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་དྤེ་དངོས་གནས་སོ་སོ་ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སྤེབས་ནས་ལོ་བཞྱི་དང་ཕྤེད་ཀ་ལ་ལས་འཆར་གསར་པ་མང་པོ་བཙུགས་པ་ཡྱིན། བགོ་གྤེང་ཆྤེན་པོ་རྤེད། 
བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་གོང་འཕྤེལ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཟབ་སོང་ཐྤེངས་འགའ་ཚོགས་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་
བཙུན་མའྱི་ལས་འཆར་རྤེད། དྤེ་ནས་ཧོན་སུར་ལ་ང་ཚོས་ན་ནྱིང་ཕྲུ་གུ་ཉྱི་ཤུ་ཞྱིག་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་ལ་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ཟབ་སོང་
སད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཕལ་ཆྤེར་ཕྲུ་གུ་ཉྱི་ཤུ་ལ་སད་དང་སོད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ང་ཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་པས་སྐད་འདྱི་འད་
རྒྱག་གྱི་འདུག ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་འདྱིར་ཡོང་ནས་དངུལ་ཡར་གཅྱིག་ཀང་བཟོ་མ་ཐུབ། མར་ཚང་མ་གཏོང་བཞག་གྱི་འདུག་
ཟྤེར་བའྱི་ཉྤེན་ཁ་འདུག་ཟྤེར་བ་བྱུང་སོང་། གཞྱི་རྩའྱི་ད་ལྟ་འདྱི་དང་འཕོས་ནས་ངས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་དྤེ། དགོན་སྡྤེ་ཁག་ལ་ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕར་གཏང་རྒྱུ་བཞག་སྟྤེ་ཚུར་ཞུ་ས་དྤེ་འད་དངོས་གནས་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཞྱི་རྩའྱི་ང་ཚོས་བོད་ནས་
ཕྤེབས་མཁན་གྲྭ་པ་གསར་པ་རྤེ་ལ་འཚོ་སོན་སོར་ ༤༠༠ རྤེ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་དྤེ་ནང་ནས་སོབ་ཡོན་སོར་ ༤༠༠ རྤེ་
སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་དྤེང་སང་འདང་གྱི་མ་རྤེད་དྤེ་སར་ཐུབ་མ་སོང་། ཡང་སྟོང་ཕག་ལྔ་དྲུག་ཙམ་སར་དགོས་དུས་ཞྤེ་དག་
ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དགོན་སྡྤེ་ཁག་དྤེ་དག་ལ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཆོས་ཚོགས་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་
ང་ཚོ་བོད་སྱི་པའྱི་རྩ་དོན་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ལས་པའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ལས་
པའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་རྤེད་ཞུས་ན། ཆོས་ཚོགས་དྤེ་དག་གྱི་ཆོས་གསུང་མཁན་དྤེ་བོད་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་བོད་ཟྤེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་སྤེབས་ཀྱི་འདུག བོད་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་གང་འད་རྤེད་ཟྤེར། 
བོད་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་འདྱི་འད་རྤེད། སྔོན་ཆད་གང་འད་ཡོད་པ་རྤེད། སྔོན་ཆད་འདྱི་འད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་
ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ང་ཚོར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དགོན་སྡྤེ་ཁག་ལ་བལྟོས་དང་། ང་ཚོར་ཐག་ཉྤེ་ས་ཤྤེས་རབ་གྱིང་
རྤེད། བཀྱིས་ལྗོངས་རྤེད། ལྡྤེ་ར་ལྡུན་རྤེད། གདན་ས་ཁག་ག་ས་ག་ལ་ཡར་རྒྱས་ཧ་ལས་པ་རྤེད་པ། དྤེ་ངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་ལ་ང་
ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་སོར་རྡོག་ཅྱིག་ཀང་ཕུལ་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་བ་ཆྤེན་དང་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྤེས་ཆྤེན་དམ་
པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྤེབས། ཕར་ནས་ཕག་དངུལ་ཐབས་ཤྤེས་བས་ཏྤེ་དགྤེ་འདུན་པ་ལ་ཁྱད་ཆོས་ཤྱིག་གང་ཡོད་པ་རྤེད་
ཞུས་ལ་དྤེ་ཚོར་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་དང་དགོན་པ་དང་བ་བང་དྤེ་རང་ལ་མ་གཏོགས། དྤེ་བཞག་ནས་བསམ་བོ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། 
དྤེ་ལྟར་བས་ཏྤེ་བ་བང་ཡར་རྒྱས་བཏང་སྟྤེ་ཕག་ལས་ཚད་མཐོན་པོའ་ིསང་ནས་འགོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཆོས་
ཚོགས་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་སྱི་པའྱི་རྩ་དོན་ཐོག་ཧ་ལས་པའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ལས་པའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་
ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་འདྱིར་རྱིས་མྤེད་བགོ་གྤེང་དང་སོན་ལམ་ཆྤེན་མོ་ཟྤེར་བའྱི་རྩྱིས་འགོ་ཞྱིག་འདུག་པ་དྤེ་ད་གྱིན་སྔོན་ལ་ནོར་བཅོས་བྱུང་མྤེད་
པ་ཡྱིན་ན་རྱིས་མྤེད་བགོ་གྤེང་ཞྤེས་བཅོས་དགོས་འདུག འདྱིར་གྱི་གུ་བྱིས་འདུག བགོ་གྤེང་ཟྤེར་ནས། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་
ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཕལ་ཆྤེར་མང་ཆྤེ་བ་དྤེ་ཞུས་ཚར་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཟུར་བཀོལ་རྩྱིས་འགོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། འབོད་སྐུལ་འགའ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་དྤེ་གཞྱིར་བཞག་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས་འབོད་སྐུལ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཟུར་བཀོལ་
རྩྱིས་འགོ་ཆགས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་དགོན་སྡྤེ་ཁག་ལ་འབོལ་ཁལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ཉྱིས་སྟོང་བཅུ་བཞྱི་དང་བཅོ་
ལྔ་ལ་བས་པ་རྤེད། དྤེས་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་དགོན་སྡྤེ་ཁག་ང་ཚོས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་
འགོ་སོང་གཏོང་མྱི་དགོས་པར་རང་ཁ་རང་གསོ་བས་ནས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དགོན་སྡྤེ་སོ་སོའ་ིཁུངས་སོ་སོ་ནས་དྤེབ་
སྤེལ་བས་ནས་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དངུལ་ཉར་ཕོགས་དང་འགོ་སོང་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་དྤེ་དག་ལ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཞྱིན་ཤྤེས་མ་ཤྤེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། ལོ་སྔོན་མ་དྤེར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་གོ་སྱིག་རྩྱིས་འགོ་བལྟས་ནས་བས་ཡྱིན་ས་རྤེད། སྐབས་དྤེར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཟབ་སོང་
སད་ནས་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཉྱིས་སྟོང་བཅུ་དྲུག་དང་བཅུ་བདུན་གྱི་རྩྱིས་འགོ་ལ་དྤེ་མྱི་འདུག མ་འོངས་
པར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དང་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་སུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དགོན་སྡྤེ་ཁག་ལ་འབོལ་ཁལ་གྱི་ཟབ་སོང་སོད་ཡ་
མུ་མཐུད་ནས་བྤེད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགོན་སྡྤེ་ཁག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་ལས་འཛིན་རྣམ་པ་དྤེ་དག་ལོ་གསུམ་དང་
ལྔ་ནས་བརྤེ་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྔོན་མ་ཟབ་སོང་སོད་པ་དྤེ་དག་སར་ཡང་ལས་ཐོག་ལ་མྱི་ཕྤེབས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། མ་འོངས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དང་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་སུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་དྤེ་
འད་ཟབ་སོང་དྤེ་སད་རོགས་གྱིས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་དགོངས་འོག་ནས་ས་གནས་སོ་དགུ་
ཙམ་ལ་ནང་ཆོས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རྤེད། གནའ་སྔ་མོ་ནས་བོད་པ་དྤེ་ནང་ཆོས་ལ་
ཤྤེས་རྟོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ཅྤེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་དང་བོད་
གཉྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་དགྤེ་ཕྲུག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ནང་ཆོས་གནས་ཚད་ཀྱི་ཆ་ནས་བོད་པ་མཐོ་ཡྱི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་མང་པོ་
གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། བོད་པར་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གནས་ཚད་དམའ་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་པས་དྤེར་ཟབ་སོང་
ཞྤེས་མྱིང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཕར་བཏགས། ཕྱི་རྒྱལ་དྤེ་དག་ལས་དང་པོ་བ་ཡྱིན་དུས་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བས་ནས་མྱིང་བཏགས་ན་ཡག་
པོ་འདུག་དན་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བྤེད་མཁན་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དགྤེ་བཤྤེས་
གཅྱིག་གྱིས་མྱིང་ཞྱིག་མཚན་སད་ནས་ས་གནས་གང་སར་སྐོར་བ་རྒྱག་ནས་གདན་འདྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། 
ཆོས་ཀྱི་གདུལ་བ་སྤེམས་ཅན་དྤེ་དག་བཏུལ་ཡོང་སྐབས་དྤེའྱི་སྤེམས་ཅན་དྤེ་དག་ལ་ཁམས་དང་མོས་པ་ས་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་
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རྤེད། གང་ཟག་ས་ཚོགས་པ་དྤེ་དག་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བྤེད་མཁན་ས་གནས་སོ་སོའ་ིམཁན་པོ་དང་དགྤེ་བཤྤེས་དྤེ་དག་གདན་
འདྤེན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ཟག་སོ་སོར་ཁམས་དང་མོས་པ་ས་ཚོགས་པ་ཡོད་དུས་གདུལ་བ་སྤེམས་ཅན་དྤེ་ལའང་མཛད་པ་
འཕྱིན་ལས་དྤེ་ལས་ཀང་རྒྱ་ཆྤེ་ཙམ་ཡོང་གྱི་རྤེད། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་སྐོར་བ་རྒྱག་ནས་དྤེ་འད་རང་བྤེད་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད། ང་རང་
ཚོའྱི་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་དྤེ་དག་གྱིས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་བས་ནས་ཞོགས་པ་ནམ་གསལ་ནས་དགོང་མོ་ས་མ་རུབ་
བར་ནང་ཆོས་རང་རང་སོང་སྡོད་དུས་ནང་ཆོས་ཀྱི་གནས་ཚད་དྤེ་གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་མཐོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་མྱི་གཅྱིག་
སྐོར་ར་རྒྱག་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རོགས་གྱིས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་བརན་འཕྱིན་ནང་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཅྱིག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཀང་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་ནང་ཆོས་ངོ་
སོད་བྤེད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཡག་པོ་རྤེད་ལ། མྱི་མཁས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱི་གདུལ་བ་ལས་གང་ཟག་མང་པོའ་ིགདུལ་བ་དྤེ་རྒྱ་ཆྤེ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཞྤེས་པ་དྤེ་ཚང་མར་ཁྱབ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་མ་འོངས་པར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དང་ཆོས་རྱིག་
བཀའ་བོན་སུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེར་ཐུགས་སང་ཞྱིག་བྤེད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག  
 དྤེ་ནས་ཟུར་བཀོལ་དྤེར་ཟུར་འཛར་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཟུར་འཛར་དང་པོའ ་ིནང་དགྤེ་སོང་མའྱི་སྡོམ་རྒྱུན་སྤེལ་
འཆར་སར་དངུལ་ཟྤེར་ནས་དངུལ་སྟོང་ཕག་ལྔ་མ་གཏོགས་བཞག་མྱི་འདུག དགྤེ་སོང་མའྱི་སྡོམ་པ་དྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
ཅྱིག་ནས་ལྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དགྤེ་སོང་མའྱི་སྡོམ་པ་ཞུ་མཁན་ཕར་ལ་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ཉུང་དག་
མྱིན་ནམ། ང་ནོར་མྱིན་ན་སོར་སྟོང་ཕག་ལྔས་སྙོབས་པའྱི་ས་ཐག་ཉྤེ་ས་ཞྱིག་ལ་དགྤེ་སོང་མའྱི་སྡོམ་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཨྤེ་ཡོད་དམ། 
སོང་ཙང་དྤེ་ཚོར་སར་ཆགས་འད་བྤེད་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རྤེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དག་བཀའ་ལན་གནང་འོས་པ་འདུག་ན་
གནང་རོགས་གྱིས་མ་འོས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་སུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་
འཛགས་མཛད་རོགས་གྱིས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མ་འོངས་པར་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་སུ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཕར་ལ་བཞག ད་ལྟའྱི་ཆོས་རྱིག་
བཀའ་བོན་འདྱིར་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ངོ་སོད་དྤེ་གནང་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འགའ་ཞྱིག་གྱིས་
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཀང་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འགའ་ཞྱིག་གྱིས་གནང་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཚང་མས་
མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་གནང་ནས་འགོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། 
གཅྱིག་གནང་ནས་འགོ་བཞག་གྱི་ཡྱིན། དྤེ་གཅྱིག་རྤེད།  
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 གཉྱིས་ནས་དགྤེ་སོང་མའྱི་སྡོམ་རྒྱུན་དྤེ་ལ་སྟོང་ཕག་ལྔ་བཞག་འདུག དྤེ་ཉུང་དགས་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། 
དགྤེ་སོང་མའྱི་སྡོམ་རྒྱུན་དྤེ་ང་ཚོ་གཞྱི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ལུགས་དྤེ་ལ་གཞྱིར་བཞག་ནས་ཆོས་རྒྱུད་ཁག་གྱི་མཁས་པ་
གཉྱིས་གཉྱིས་གདན་འདྤེན་ཞུས་ཏྤེ་ཟླ་བ་གསུམ་ལ་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་ལྗགས་ཀོག་གནང་ནས་དྤེ་སྒྲུབ་རྒྱུ་འདུག་དང་
མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཉམས་ཞྱིབ་བས་པ་ཡྱིན། ཕལ་ཆྤེར་འབུམ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་སོང་བཏང་བ་ཡྱིན། དྤེ་ལྟར་གྱི་འགོ་སོང་
བཏང་ནས་མཁས་པའྱི་ངྤེས་པ་རྤེད་པའྱི་གྲུབ་འབས་དྤེའྱི་ཕག་དྤེབ་ཅྱིག་བརྩམས་ནས་ཚང་མར་བཀམས་ཡོད་མ་གཏོགས། ང་
ཚོས་འདྱིར་ཕག་དངུལ་མ་བཞག་པ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་ལ་བྤེད་རྒྱུ་གང་ཡང་ལྷག་མྤེད། བྤེད་རྒྱུ་ཚང་མ་བྤེད་ཚར་
ཡྱིན། དྤེ་ང་ཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བྤེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་ནས་རྤེད་མྱི་འདུག སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྩ་བ་ནས་རྤེད་མྱི་འདུག 
ང་ཚོའྱི་འགན་དྤེ་གང་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཉམས་ཞྱིབ་བས་ཏྤེ་དྤེ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་
འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་ལ་གཞྱིར་བཞག་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ཏྤེ་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་སྟོན་
ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་དྤེ་རོགས་པ་རྤེད། དྤེ་ལས་ལྷག་ཅྱིག་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྤེད་དགོས་པ་དང་བྤེད་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག དྤེ་མྤེད་ཙང་ང་ཚོས་བཀའ་ཁོལ་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ནམ་དྤེའྱི་སྡྤེ་ཚན་དང་འབྤེལ་བ་བཏགས་ནས་ཚིག་འགའ་
ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། གཙོ་བོ་དྤེ་དྤེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕོ་མོ་འད་མཉམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་བཀའ་མོལ་
མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྡྤེ་ཚན་འགའ་ཞྱིག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་རྒྱུ་དང་ཡང་སྡྤེ་ཚན་འགའ་ཞྱིག་ལ་འོས་འཚམས་དྤེ་
ཙམ་མྤེད་པ་དྤེ་འད་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ཆ་བཞག་ནས་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་ལྟ་
བུའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་འཁྱྤེར་ནས་སོང་ན། ཡང་ནང་ཆོས་ཀྱི་ནང་ནས་ལམ་གྱི་རྩ་བ་བཤྤེས་གཉྤེན་བསྟྤེན་ཚུལ་དང་དྤེ་ཚོའྱི་སྟྤེང་
ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་སའྱི་གཞྱི་རྩ་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་སྐབས་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་
ན་གཞྱི་རྩའྱི་ནང་པ་དང་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་དཀའ་ངལ་འཕད་ས་དྤེ་འད་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་རོངས་འཆར་ཡོང་
གྱི་འདུག དྤེ་སྔོན་གྤེང་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡྱིན།  
 སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ཉྤེ་བའྱི་ཆ་ལ་བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་བརྟྤེན་ནས་
གནས་ཚུལ་རྩ་བ་རང་མྤེད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་སོ་འདོགས་བས་ཏྤེ། ཚིག་གཅྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སག་རྫུན་རང་བཤད་ནས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་སྤེལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སྤེལ་མཁན་དྤེ་ཡང་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གྱིས་
དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་སྤེལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་ཀུན་སོང་། དམྱིགས་ཡུལ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ངས་མྱི་ཤྤེས་ཀང་། གང་ལྟར་
བོད་ནང་དུ་བཙུན་མའྱི་ཆོས་སྡྤེ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་གྱི་ནང་བཙུན་མ་བརྒྱ་ཕག་ཅྱིག་གྱིས་ང་ཚོ་ལ་འད་མཉམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་དགོས་ཀྱི་
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ཡོད་ཅྤེས་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་རྤེད། ཡང་ཁ་གསལ་ཙམ་བས་ན་དྤེ་ས་ཆ་གང་དུ་བྱུང་བ་རྤེད་
ཟྤེར་དུས། དྤེ་གསྤེར་རྟ་བ་རུང་ཆོས་སར་གྱི་ནང་དུ་དྤེ་འད་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་ལ་སྱིར་བཏང་བཤད་སྟངས་
ཤྱིག་ལ་ནང་པའྱི་ངོས་ནས་ཆོས་སར་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་རྤེད། དྤེ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་ངས་བཤད་བཞག་པ་དྤེ་འད་མྱིན། བཤད་
སྟངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་འདུག གང་ལ་གང་ཙམ་མང་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་དྤེ་དངོས་སུ་རྩ་བ་ནས་བྱུང་མ་མོང་བའྱི་གནས་
ཚུལ་ཞྱིག་རྤེད་ལ། འབྱུང་མྱི་སྱིད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཞུས་
ན་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ། རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྤེ་དག་ཡོད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤྱིག་མ་རྤེད་ཀང་། དྤེའྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ནང་ལ་སྤེས་པ་ཕོ་
མོ་ཡྱི་དབྤེ་བ་མྤེད་པ་གྲྭ་པ་བཙུན་མའྱི་ཁྱད་པར་མྤེད་པར་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སོབ་སོང་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་འད་མཉམ་ཞྱིག་
ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད་ལ། ང་རང་གྱིས་ཤྤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ལྟར་ན་མཁན་མོ་ཞྤེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཡང་མང་པོ་ཞྤེ་དག་བྱུང་
རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལོ་རྤེའྱི་ནང་དུ་ཆོས་ཚོགས་མང་པོ་དྤེ་འད་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ། སྐབས་རྤེ་མྱི་ཚོགས་འབུམ་འགའ་ཤས་
འཛོམས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་གསུང་ཆོས་གནང་མཁན་གྱི་བཙུན་མ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་
གོ་སྐབས་ཤོར་སོང་བ་དང་དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འད་བས་ནས་བཤད་ཀྱི་འདུག 
བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀ་ལ་གནས་སྟངས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྤེམས་ཕམ་བྤེད་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ངས་འདྱིར་བཤད་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གོང་དུ་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ད་ལྟའྱི་འདྱིར་གཞྱི་རྩ་བ་
ཉྱིད་ནས་མྤེད་པ་ཞྱིག་ལ་སོ་བཏགས་ནས་བཤད་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྡྤེ་ཚན་བསྟྱི་གནས་ཁག་མང་
པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དྤེའྱི་བསམ་བོ་དྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ནས་གང་བྱུང་བཤད་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ནང་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག ཡང་མྱིན་ན་ནྱི་ཁོ་ནང་པ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཆོས་
ཀྱི་འགོ་སྟངས་དྤེར་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ཁོ་ཁོ་རང་ལ་ཡང་ལམ་ཁ་ཞྱིག་དང་དྤེའྱི་ཐྱིག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་མྱིན་ན་དྤེ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཡང་ང་རང་ཚོའྱི་ལྟ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཟྤེར་ནས་བཤད་ཡོད་དུས་བཤྤེས་གཉྤེན་བསྟྤེན་
ཚུལ་དང་། དྤེ་ཚོ་སོ་སོའ་ིརྩ་བའྱི་བ་མ་དང་དགྤེ་རྒན་དང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མས་གཅྱིག་པར་འཛིན་ནས་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། 
བས་ཙང་དྤེའྱི་ལམ་ཁ་དྤེར་འཁྱིད་རྒྱུ་མང་དགས་སོང་ནས་བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་གྤེང་ཕོགས་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་བཙུན་
མའྱི་ཆོས་སྡྤེ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འད་ལ་དྤེ་ལྟར་བྱུང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཆྤེད་དུ་རྫུན་བཤད་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སང་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་
འདུག དྤེ་རྱིང་ངས་འདྱིར་བཤད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་གཟབ་གཟབ་མ་བས་ན་ཡང་ན་ནང་པའྱི་འགོ་སྟངས་དང་
འགོ་ལུགས་ལམ་གྱི་རྩ་བ་བཤྤེས་གཉྤེན་བསྟྤེན་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ནང་པའྱི་ཆོས་སོབ་སོང་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡོད་
དམ་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ངྤེས་པར་ཡོད་པ་རྤེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དྤེ་འདའྱི་སང་ལ་ད་ལྟ་བཤད་བཞྱིན་པ་འདྱི་ཚོ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། ཡྱིན་ན་ཡང་
དྤེ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་བསྤེས་བསྤེས་བཏང་ནས་བཤད་ཡོང་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་
གཞུང་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཀྱི་གནས་སྟངས། ལྷག་པར་དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གཞྱི་
རྩར་གྱུར་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ། གནོད་སོན་འགོ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་རྩ་ངའྱི་ངོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ད་ལྟ་དྤེ་འད་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སང་དྤེ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ས་མཚམས་དང་དབྤེ་མཚམས་དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གསལ་པོ་ཞྱིག་
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ཆགས་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཤྤེས་ནས་དཔྤེར་བཞག་ན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་སྐབས་མཚམས་
སུ་དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ལ་ཁྱབ་བསགས་བྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རྤེད་
བསམ་པའྱི་ཚོར་སང་ཆྤེན་པོ་བྱུང་སོང་། ཉྤེ་ཆར་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀར་སྤེམས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ནས་མ་
འདོད་པའྱི་རྣམ་པ་སྟོན་མཁན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་མ་རྤེད་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། གསན་ཚུལ་དྤེ་ཐོན་པ་དང་ཕལ་
ཆྤེར་བདུན་ཕག་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་སྐབས་སུ་རྤེད་མ་གཏོགས་རྱིང་པ་དྤེ་འད་མ་རྤེད། དྤེ་འད་བྤེད་དུས་དྤེའྱི་གཞྱི་རྩ་དྤེ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་
མ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་དྤེ་ལྟར་བས་ཏྤེ་བཤད་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད་ཀང་། དྤེ་ངས་གཙོ་
བོ་བྤེད་ནས་བཤད་ཀྱི་མྤེད། དྤེ་བཤད་པ་དྤེ་ནོར་འདུག ཧ་ཅང་སོན་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་མྤེད་ཀང་། ཡྱིན་ནའང་སོམ་གཞྱི་ང་རང་
ཚོའྱི་ཕོ་མོ་འད་མཉམ་ཟྤེར་བའྱི་ལྟ་སྟངས་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་པ་དྤེ་སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཡར་རྒྱས་འགོ ་དགོས་དུས་གལ་
གནད་ཆྤེན་པོ་ཞྱི་དག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ག་ས་ག་ལ་ཁྱྤེར་ནས་འགོ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ཁོ་རང་ལ་གཞུང་ལུགས་དང་ལྟ་
གྲུབ་ཧ་ཅང་གྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་པའྱི་སྐབས་ལ་གཏོར་སོན་འགོ་ཡྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  བས་ཙང་དྤེ་འདའྱི་གནད་
འགག་ཐོག་ལ་ཡང་། དྤེ་འདའྱི་གསུང་སྐད་མཐོན་པོ་སོན་མཁན་དྤེ་ཚོས་དགོངས་པ་ངྤེས་པར་དུ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
ཅྤེས་དྤེ་འད་བའྱི་ཚོར་སང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཆབ་སྱིད་དང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འད་མཉམ་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཚོ་
གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཀང་། དྤེ་ཕོ་དང་མོའ་ིསྐད་ཆ་ཁོ་རང་མ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ནང་པའྱི་ཆོས་སྒྲུབ་པའྱི་སྐབས་ལ་མྱི་སུ་ཡྱིན་
ཡང་སོ་སོའ་ིབཤྤེས་གཉྤེན་བསྟྤེན་ཚུལ་གྱི་གཞྱི་རྩ་དྤེ་མ་འགྱིམ་ནས་ནང་པའྱི་ཆོས་དྤེ་ཉམས་ལྤེན་བྤེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ངས་བལྟས་
ན་ཡོད་ཚོད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་བསམ་བོ་དྤེ་སྡྤེ་ཚན་ག་ས་ག་ལ་བཀམས་བཞག་ན། 
དྤེའྱི་བསམ་བོའ་ིགཞྱི་རྩ་དྤེ་ག་ས་ག་ལ་གམ་སོང་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ངོ་བོ་དང་དྤེའྱི་ཞག་རྩྱི་དང་
གཉྱིས་སུ་མྤེད་པའྱི་དྤེའྱི་དོན་དམ་པའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་ཉམས་ལྤེན་བ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་རྩ་འད་དྤེ་འགག་འགོ་བའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་རྤེད་བསམ་
པའྱི་རོངས་འཆར་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག སྐབས་མཚམས་དྤེ་འད་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ཕྱི་ལོག་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་མང་པོ་ཞྤེ་
དག་ཅྱིག་ཁྱྤེར་ཡོང་ནས། དྤེས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལ་གང་ཞྱིག་ལ་ཕོག་ཐུག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད། གང་ཞྱིག་གྱི་
ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཐུག་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་སྐབས་མཚམས་སྐབས་མཚམས་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས། 
དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་དྤེ་དང་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་ངོས་ནས། སྤེས་ཆྤེན་དམ་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་ལམ་སྟོན་བཀའ་སོབ་གནང་
དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མྱིན་འགོ་བསམ་པའྱི་རོངས་འཆར་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་གོ་སྐབས་འདྱིའྱི་
བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བོད་ནང་དུ་བཙུན་མ་བརྒྱ་ཕག་གྱིས་ཐོབ་ཐང་འད་མཉམ་དགོས་ཞྤེས་སྐད་འབོད་བརྒྱབས་
པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ནས་གོ་ཐོས་མ་བྱུང་། བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་དང་ཕྤེད་ཀ་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱི་རུ་བསྡད་པ་
ཡྱིན་པས་དྤེའྱི་དབང་གྱིས་འབྤེལ་བ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་འགོ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་དཀའ་གནད་དྤེ་ཡར་ཞུས་ནས། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་
ཞྱིབ་དཔྱད་ཅྱིག་བས་ནས་བ་ཆྤེན་དང་མྱི་ཆྤེན་ལ་ཞུ་དགོས་ན་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་
ལ་དགོན་པ་ ༢༦༣ དང་གྲྭ་པ་ཁྱི་བཞྱི་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་བཙུན་དགོན་ ༢༥ ཡོད་པ་རྤེད། བཙུན་དགོན་
ཉྤེར་ལྔའྱི་ནང་ལ་བཙུན་མ་སྟོང་ཕག་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་གྱི་ནང་ལ་
ཕོ་མོ་འད་མཉམ་དགོས་ཟྤེར་ནས་ཞུ་མཁན་རྩ་བ་ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་དགྤེ་སོང་མའྱི་སྡོམ་རྒྱུན་དྤེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་
བཤད་སྡོད་མཁན་དྤེ་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་བཙུན་དགོན་དྤེ་དག་གྱི་ནང་ལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལས་མྱི་འདུག  འོན་ཀང་ཨ་ནྤེ་བམས་པ་
བརྩོན་འགྲུས་ཟྤེར་མཁན་དང་བསྟན་འཛིན་དཔལ་མོ་ཟྤེར་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་དང་རྩོད་པ་མང་པོ་རྒྱག་རྤེས་
བྤེད་མོང་། ཁྱྤེད་རང་ཚོ་ཕོ་མོའ་ིདབྤེ་འབྤེད་ཞྤེ་དགས་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་བཙུན་མ་
དགྤེ་བཤྤེས་མ་རྩ་བ་ནས་མྱི་འདུག དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད། ཟླ་བའྱི་ཐོག་ལ་བུད་མྤེད་འགོ་ཚར་བ་རྤེད་སོགས་མང་པོ་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་
འད་བའྱི་བགོ་གྤེང་མང་པོ་བྤེད་མོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བཙུན་མ་སྟོང་ཕག་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཐོབ་
ཐང་འད་མཉམ་སྤྲྲད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཐོབ་ཐང་འད་མཉམ་དགོས་ཟྤེར་མཁན་གྱི་ཨ་ནྤེ་མྱི་འདུག གོ་ཡང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་
ཐུགས་སུ་བཞག་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་བོད་ནང་བྱུང་བ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་གོ་ཐོས་མ་བྱུང་ལ། ཤྤེས་རྟོགས་
ཀང་མ་བྱུང་། འོན་ཀང་རྩད་གཅོད་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཞུ་དགོས་ས་ལ་ཞུ་དགོས་པར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།  ལས་འགན་
རྤེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་
བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།  ད་ལོའ ་ིལོ་འདྱི་འགོ་ཚུགས་དུས་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་
གཟུགས་མ་བདྤེ་བར་བརྟྤེན་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་བོད་མྱི་ཚོར་བོ་འཚབ་ཧ་ཅང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་སྐབས་དང་དུས་ལ་འཚམས་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་ནས་སྐུ་ཚེའྱི་ཞབས་རྱིམ་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་གསལ་བསགས་དྤེ་རླུང་
འཕྱིན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་ཚིག་ཁག་ཏུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་དོན་གཅོད་
ཚོགས་པ་བརྒྱུད་ནས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་ཧ་ཅང་ཁྱབ་ཆྤེན་པོ་དང་ནན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཟླ་བ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ་ཕྱི་ནང་
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ཡོངས་ཀྱི་བོད་མྱི་སྱི་པོ་གནམ་བསྟན་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན། སྐུ་གཟུགས་བདྤེ་
རུ་ཕྤེབས་པའྱི་ཆྤེད་དུ་༸རྒྱལ་བའྱི་མཚན་སྔགས་དང་སན་ལྷའྱི་གཟུངས་སྔགས་བསགས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཆྤེན་པོ་
བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྐབས་དྤེ་དུས་སོ་སོ་སོབ་ཕྲུག་འགའྱི་ལྷན་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་
བསྡད་ཡོད།  དྤེ་ནས་རྒྱ་མྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་གྱིས་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོ་ཇྱི་ལྟར་
མཚོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཟྤེར་བ་དང།  ཁྱྤེད་རང་ཚོ་རྱི་རྩོག་རྩོག་གཅྱིག་གྱི་སང་དུ་སྱིག་འཛུགས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་དང་མྱི་འབུམ་
གཅྱིག་དང་ཁྱི་གསུམ་ཙམ་ཡོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་རྤེད་འདུག  བོད་ནང་གྱི་ས་ཡ་དྲུག་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་བདུན་གང་
འད་བས་ནས་མཚོན་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཚུར་བརོད་དུས།  པར་དང་བཅས་པ་དཔྤེ་མཚོན་ཚང་མ་སྟོན་རྒྱུ་རག་བྱུང། བོད་ནང་དུ་
བོད་མྱི་སྟོང་ཕག་མང་པོ་འཛོམས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་གདན་ཞུའྱི་ཐོག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་གནང་བའྱི་གཟུངས་སྔགས་སམ་ཞབས་རྱིམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་པར་མཐོང་དུས་ཁོ་ཚོར་གང་ཡང་གསུང་
རྒྱུ་མྱི་འདུག  བས་ཙང་དྱི་བའྱི་ལན་དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཐྤེབས་སོང།  རྩ་བའྱི་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་བོད་མྱི་ཚོ་རྡོག་རྩ་གཅྱིག་
ཏུ་བསྱིལ་རྒྱུ་དང་ང་ཚོའྱི་ངོ་བོ་དྤེ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀང་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་གནད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་། བས་ཙང་དྤེ་རྱིང་གྱི་དཔྤེ་མཚོན་དྤེ་ནས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་
བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོ་མཚོན་ཐུབ་པ་དང་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་ཁ་ཕོགས་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་
གསལ་པོ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེ་གཟྱི་བརྱིད་ཆྤེན་པོ་ཆགས་སོང་དན་གྱི་འདུག་ལ། འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་མྱིག་དཔྤེ་བཟང་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་སོང་བས་དྤེ་ལ་སྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང།  ད་ལྟ་ཞབས་རྱིམ་ཁག་གྱི་ཁྱོན་བསྡོམས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐོ་དྤེ་རྱིམ་པས་སྤེབས་ཡོང་
གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  རང་གྱིས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ལ་སྐབས་དྤེ་དུས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསལ་བསགས་རྒྱ་ཆྤེན་
པོཞྱིག་གནང་རོགས་གནང། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྐད་འཕྱིན་དང་གང་སར་འོས་བསྡུའྱི་གངས་ཚད་དྤེ་ཞྤེ་དག་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། 
ངའྱི་བསམ་པར་ཞབས་རྱིམ་གྱི་གངས་ཚད་དྤེ་གལ་ཆྤེ་བ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  གལ་ཏྤེ་བོད་ནང་ནས་སྒྲུབ་ཐོ་དྤེ་འད་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན་གསལ་བསགས་སྐབས་དང་དུས་ལ་དཔག་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ལ་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སང་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་དྱི་བ་
མང་པོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག  དང་པོ་དྱི་བ་མ་ཞུས་པའྱི་སྔོན་ལ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་གཅྱིག་ཞུ་
བསྡད་དུས་ཁོང་རང་གྱིས་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་དགོངས་མྱི་སྱིད་པ་མྱིན་དུས། ངས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ཀུན་སོང་དང་ཕག་
ལས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྩ་བ་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད།  སོ་སོ་ཆོས་བརྒྱུད་གཅྱིག་གྱི་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་འབྤེལ་བ་
ཆགས་བསྡད་དུས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་འགོ་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དྱི་བ་མང་པོ་དང་ཆ་ཤས་མང་པོ་ཞྱིག་ལྤེན་དགོས་
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པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་འད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་དང་པོ་དྤེར་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སྔོན་ལ་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་གཡུང་དྲུང་
བོན་དང་བཅས་པའྱི་ཆོས་ཚོགས་དྤེ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཚུགས་པ་རྤེད།  སྐབས་དྤེ་དུས་ང་རང་ཚོགས་བཅར་ལ་ཡོད་དུས་ཆོས་
བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པའྱི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ལྤེན་མཁན་མཁན་སོབ་དགྤེ་བའྱི་གཤྤེས་གཉྤེན་
རྣམ་པས་མགྱིན་དབངས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་གཅྱིག་དང་དབངས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཚོར་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་
ག་རྤེ་བྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་དགོན་སྡྤེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་གྲྭ་བཙུན་གྱི་གངས་འབོར་དྤེ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་མགྱིན་དབངས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་གནང་སོང།  དྤེའྱི་
སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ་ཉམས་ཞྱིབ་དྤེ་འད་བྤེད་རྒྱུ་བྱུང་
སོང་ངམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ལྷག་པར་དུ་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ཆོས་བརྒྱུད་དང་དྤེ་འདའྱི་བགོ་གྤེང་མང་པོ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་མ་
འོངས་པའྱི་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཁོང་རྣམ་པས་དགོངས་འཆར་དྤེ་འད་ཕྤེབས་ཀྱི་འདུག་གམ། དྤེ་ང་རང་ཚོར་གནད་འགག་ཆྤེན་
པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ང་ཚོ་བོད་པ་ལ་ཡོད་ན་མྤེད་ན་ཆོས་དྤེ་རྤེད་འདུག་གསུངས་པ་
བཞྱིན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་རྩ་བ་དྤེ་དགྤེ་འདུན་པར་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དགྤེ་འདུན་པ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ག་ཚོད་རྩ་
བ་ཆྤེན་པོ་དང་རྩྤེ་མོ་སྦོམ་པོ་ཡྱིན་ཡང་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་ས་མཚམས་ཤྱིག་ལ་སྤེབས་ཡོད་རྤེད་།  དྤེ་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་དོན་དག་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ཐུགས་བསྡད་ཡོད་དུས། དྤེ་ལ་དྤེ་འད་དགོས་ས་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
ལམ་སྟོན་དང་ཉམས་ཞྱིབ་དྤེ་འད་ཕུལ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་ངམ་ཞྤེས་དྱི་བ་གཅྱིག་ཆགས་སོང། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།   
ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ལན་འབུལ་རོགས་གནང་། དྱི་བ་ལྷག་མར་རྤེས་སུ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ན་ནྱིང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དྱི་བ་རྤེ་རྤེ་ལ་ལན་རྤེ་རྤེ་ཕུལ་ན་གསལ་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་
གསུངས་ཀྱི་འདུག  དྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་དྱིས། དྤེ་ནས་ལན་མ་བྱུང་དང་གོ་མ་བྱུང་ཟྤེར་བ་ཡོང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་འཛམ་བུ་གྱིང་
གྱི་འགོ་སྟངས་རྤེད།  དྱི་བ་རྤེ་བསྐུལ་གྱི་རྤེད། ལན་རྤེ་རྒྱག་གྱི་རྤེད།  ལན་དྤེ་ལ་མ་འགྱིག་ན་ཡང་བསར་ལན་གཅྱིག་རྒྱག་གྱི་
རྤེད་མ་གཏོགས་མང་པོ་ཞྱིག་དྱིས་ཚར་ནས་ང་ནྱི་དངོས་གནས་རྒས་ཁོག་ཆགས་ནས་བོ་རྩ་ཡང་བརྟན་པོ་མྱི་འདུག དྤེ་བཀའ་
འཁོལ་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དྤེ་སྔོན་དུ་ངས་ཞུས་པ་བཞྱིན་
དངོས་གནས་རྤེད། དགོན་སྡྤེ་ཁག་དང་བཙུན་སྡྤེ་ཁག་ལ་གྲྭ་པ་ཁྱོན་བསྡོམས་ནས་ཁྱི་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་འདུག  དྤེའྱི་ནང་དུ་ཉྤེ་ཆར་
ང་ཚོས་བལྟས་པ་ཡྱིན།  དགོན་སྡྤེ་ཁག་ཚང་མར་བོད་རྤེྱིགས་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་དང། བོད་ནས་ཕྤེབས་པ་ག་ཚོད་འདུག་དང། 
ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱིགས་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད། རྒྱ་གར་ནས་ཡྱིན་པ་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་དྤེ་དག་གཅྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་བས་པ་ཡྱིན།  ཁྱི་
བཞྱིའྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥༌༨ དྤེ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་རྤེད་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་དྤེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་
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རྤེད། ད་ལྟ་དགྤེ་ལུགས་ཨོ་ཙམ་འདུག་མ་གཏོགས། ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་པ་མང་བ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཆགས་ཚར་འདུག  
ཚང་མས་དྤེ་ལ་ཐུགས་འཚབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡང་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཟྱིན་པ་རྤེད། སྔོན་
མའྱི་ལོར་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང།  ང་ཚོས་འདྱིར་བཀའ་མོལ་གང་གནང་བ་དྤེ་རྒྱ་མྱིས་ངྤེས་པར་དུ་ཉན་ནས་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བས་
ཙང་ང་ཚོའྱི་གྲྭ་བཙུན་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག  བོད་ནས་སྤེབས་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་གནང་བ་
རྤེད།  དྤེར་བརྟྤེན་རྒྱ་མྱིས་བཀག་འགོག་བས་ནས་ད་ཆ་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་རྤེད།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ཡྱི་རྤེས་
སུ་ཏྱིང་ཞའོ་ཕྱིང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་གུ་ཡངས་བཏང་ནས་ད་ལྟ་ཆ་བཞག་ན།  ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཕལ་ཆྤེར་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཙམ་བོད་
ནས་ཡོང་མཁན་ཁོ་ན་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེ་ཡང་ཡོང་མཁན་མྤེད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡོང་མཁན་མྤེད་པ་ཆགས་དུས་བཙན་
བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་གྲྭ་པར་གཏོང་རྒྱུ་དང་བོུ་བཙུན་མར་གཏོང་རྒྱུ་ཕལ་ཆྤེར་
གོམས་གཤྱིས་དྤེ་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག  དྤེ་གཙོ་བོ་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོའ་ིདབུ་བ་རྣམ་པའྱི་ལྷན་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་
རྤེད།  མཐའ་མར་དྤེ་འད་མ་རྤེད་དྤེ་འད་རྤེད་ཅྤེས་མཐའ་བསྡོམས་བརྒྱབ་རྒྱུར་གང་ཡང་གསུངས་རྒྱུ་མྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་དཔྤེ་
ཆ་མཁས་པ་མང་པོ་དྤེ་དག་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་མྱི་འགོ་བར་གྲྭ་ཚང་ཁག་རང་དུ་བཞུགས་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་གཅྱིག་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད།  དྤེ་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་གཞྱི་རྩའྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མྱི་བོར་
དྤེ་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྟྤེན་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་མྱི་རྱིགས་འཕྤེལ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་
གསལ་བསགས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གསལ་བསགས་དྤེས་ག་ཚོད་ཁྱབ་འཕྤེལ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་དམ། ཡྱིན་ནའང་ང་
ཚོས་བསམ་བོ་ག་རྤེ་གཏོང་གྱིའདུག་བརོད་ན།  ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ག་རྤེ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན་བོད་
ནང་དུ་བོད་མྱི་རྱིགས་གནས་དང་མ་གནས། བོད་མྱི་རྱིགས་མ་གནས་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གནས་ས་མྤེད་
པ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རྤེད།  གཉྱིས་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་དྤེ་སྔ་རྒྱུན་དུ་ཕ་མྤེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ནང་པའྱི་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་དང་ནང་པའྱི་ལུང་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་དུས། དྤེའྱི་ནང་དུ་ནང་ཆོས་དྤེ་དར་ཐུབ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་ད་ལྟ་
དགོན་སྡྤེ་ཁག་ལ་བཤད་གྲྭ་དང་སྒྲུབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཕལ་ཆྤེར་ཁྱི་བཞྱིའྱི་ནང་ནས་མང་བ་དྤེ་ཁོ་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རྤེད།  
དྤེ་འད་སོང་ཙང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཕལ་ཆྤེར་ན་ནྱིང་འབས་སྤུངས་རང་དུ་གསུངས་སོང།  ལ་དྭགས་ཀྱི་གྲྭ་པ་ཆོས་
འཕྤེལ་བཟོད་པ་ལ་དགོན་པར་བཞུགས་ནས་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སང་བས་པར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་གསུངས་
སོང།  དྤེ་དུས་སོ་སོ་རང་ངོས་ནས་བསམ་བོར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་སོང་མ་གཏོགས་ང་ཚོའྱི་བསམ་བོ་དྤེ་ཚད ་དམའ་པོ་རྤེད་
འདུག ང་ཚོའྱི་བསམ་པར་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་དྤེ་ང་ཚོར་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་བསམ་བསམ་དན་ནས་གོ་སྐབས་ཕུལ། 
མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན། བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་ཆ་ཚང་མ་ཡོད་པ་གནང།   ཡྱིན་ནའང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་དགོངས་པ་ཧ་
ཅང་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་འད་རྤེད་མྱི་འདུག  ནང་ཆོས་དྤེ་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཞྱིང་ལ་གནས་དང་མ་
གནས་དྤེ་དྱི་བ་རྤེད་དྤེ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་དུ་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པ་ཡྱིན་ཙང་། དྤེ་ལ་དོ་སང་བས་པ་དང་བསབ་པ་སོབ་
གཉྤེར་བས་པ་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཕར་གསུངས་སོང་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་བསམ་བོ་དྤེ་ཡང་
སྦུག་སུ་་དོག་པོ་ཞྱིག་དང་ཐབས་སོ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང།  དྤེ་འད་ཡྱིན་ཙང་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྱི་བ་དང་པོ་
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དྤེའྱི་ལན་དྤེ་མྱིན་ནམ།  དྤེ་མ་གཏོགས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གྲྭ་བཙུན་མང་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་གང་ཡང་མྱི་
འདུག  བས་ཙང་གྲྭ་པ་མང་པོ་བཟོ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་བཅུ་གསུམ་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་དྱི་བ་རྤེ་རྤེར་ཡར་བཞྤེངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་བབ་ལ་བསྟུན་ནས་དྤེ་མ་འོས་པ་
འད་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  ཐྤེངས་མ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་བཞྤེངས་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས་དྱི་བ་མདོར་བསྡུས་གསུམ་ལ་བཀའ་
ལན་གནང་རོགས་གནང། དྤེ་ཡང་ཐྤེངས་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་གསུང་ནའང་འགྱིགས་ཀྱི་ཡོད།  དྱི་བ་དྤེ་དགྤེ་བཤྤེས་མའྱི་སྐོར་ལ་
ཡྱིན། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཐྤེངས་འགའ་ཤས་ཞུས་ཟྤེན་པ་རྤེད། དགྤེ་བཤྤེས་མར་མཚན་གནས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་སྔོན་མ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་
བོན་གྱིས་གོས་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་དགྤེ་ལུགས་ཀྱི་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་མཚན་གནས་དྤེ་མྤེད་ཙང་
ཁོང་རྣམས་ལ་ཡྱིན་ཞྤེས་དྤེ་འད་ཞྱིག་བཀའ་གནང་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དགྤེ་བཤྤེས་མ་ཡར་འཛུལ་རྒྱུའྱི་
རྒྱུགས་སོད་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགྤེ་ལུགས་ཀྱི་བཙུན་མ་རང་ཡྱིན་དགོས་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་གྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་
ལ་ཆ་ཤས་བངས་ན་འགྱིག་དང་མྱི་འགྱིག་སོགས་གང་ལྟར་དགྤེ་བཤྤེས་མའྱི་རྒྱུགས་སོད་ལ་ཞུགས་རྒྱུར་ཆ་རྤེན་འད་པོ་གང་
དག་བསྐྲུན་ཡོད་རྤེད་དམ།  མ་འོངས་པར་དགྤེ་བཤྤེས་མའྱི་མཚན་གནས་བཞྤེས་ཚར་མཁན་གྱི་བཙུན་མ་དྤེ་ཚོ་ཆོས་བརྒྱུད་
གང་གྱི་ཁོངས་སུ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་སྔོན་མ་དགྤེ་བཤྤེས་
མའྱི་རྒྱུགས་སོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་བཞྤེས་མཁན་ནང་དུ་ནམ་རྒྱུན་རྱིས་མྤེད་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན་གྱི་བཙུན་མ་མང་པོས་ཆ་ཤས་བངས་
ཡོད་རྤེད།  བས་ཙང་དྤེ་ཚོས་དགྤེ་ལུགས་ཀྱི་མཚན་གནས་བཞྤེས་ཚར་དུས་རྱིས་མྤེད་རང་འཇགས་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཡང་ན་
གང་འད་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་རྤེད་དམ།  དྤེ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།   
 གཉྱིས་པ་དྤེར་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཟྤེར་བའྱི་སྐོར་ལ་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ནང་དུ་སོར་མོ་སྟོང་ཕག་ལྔ་གཅྱིག་འདུག  སྟོང་
ཕག་ལྔ་དྤེས་ཆོས་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་གང་འད་གནང་རྒྱུ་རྤེད་དམ། དྤེ་གང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང།   
 གསུམ་པ་དྤེར་སོག་པོའ ་ིགྲྭ་བཙུན་སྐོར་ལ་སྔོན་མ་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཐྤེངས་འགའ་ཤས་ཞུས་ཟྱིན་པ་རྤེད་།  
སོག་པོའ་ིགྲྭ་བཙུན་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ཀྱི་ནང་ནས་སོག་པོར་གསོལ་ཕོགས་གནང་བཞྱིན་པ་
དྤེ་གང་འད་ཆགས་ཡོད་དམ། མུ་མཐུད་ནས་དྤེ་གནང་གྱི་རྤེད་དམ་གནང་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་གསུམ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དགྤེ་བཤྤེས་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཐོག་མར་བྱུང་རབས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  སྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོའ་ིདབུ་བ་ཡྱིས་
རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ Surya མགོན་ཁང་ལ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད།  དྤེ་དུས་ཆོས་
བརྒྱུད་གཞན་གྱིས་ཁོ་ཚོར་དཀའ་ངལ་དང་རོག་ག་མྤེད་གསུངས་པ་རྤེད།  བཙུན་མ་དང། རབ་འབམས་པ་མ་དང། སོབ་དཔོན་
མ་དྤེ་དག་ཡོད་དྤེ་དཀའ་ངལ་མྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་དྤེ་དགྤེ་ལུགས་རྤེད་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་
སྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་སོལ་མ་གྱིང་དབུ་འབྤེད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ནས་བཟུང་སྟྤེ་དགྤེ་བཤྤེས་མ་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་རྱིམ་པས་མང་པོ་གསུངས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་གསར་པ་ཡྱིན། ཕོ་མོ་
འད་མཉམ་ཟྤེར་བ་གང་ཡང་ ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དགྤེ་བཤྤེས་མ་དྤེ་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་ཡྱིད་ཆྤེས་མཐོ་པོས་སྐད་ཆ་བཤད་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེ་དུས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། ཤར་རྩྤེ་ཆོས་རྤེ་དང་། བང་རྩྤེ་ཆོས་རྤེ། དགའ་ལྡན་ཁྱི་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དྤེ་རྩ་
བ་ནས་ཡོང་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་གསུངས་སོང། གང་ཡྱིན་ན་ཟྤེར་ན་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་ལྟ་ཆོག་གྱི་མྤེད་པ་དང་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་ལྟ་མྱི་
ཆོག་ན་གཞུང་ཆྤེན་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། གཞུང་ཆྤེན་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་མྤེད་ན་དགྤེ་བཤྤེས་མ་
ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་ངས་ག་རྤེ་ཞུས་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དྤེ་འད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ལྟ་བུས་ཆོས་རྱིག་
བཀའ་བོན་གྱི་མྱིང་ཁུར་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཁ་ཕར་བསྐོར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཚིག་དྤེས་འདང་ས་མ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོ་
དུས་རབས་ཉྤེར་གཅྱིག་ནང་དུ་གོམ་པ་སོ་དགོས་དུས་དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་མྱི་འདུག  དྤེ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་
ཞལ་བཞྤེས་རྩ་བ་ནས་གནང་མ་སོང། ཚོགས་འདུ་གོལ་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོར་དྤེ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་དམ་བཅའ་
བརྟན་པོ་ཡོད་ཙང་མུ་མཐུད་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་ནས་ཕྱིན་ནས་ཁོང་རང་ཚོར་ཕར་བཅར་ནས་ཡྱིག་ཆ་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་
བཞག་པ་ཡྱིན། གང་ཡང་གསུང་མཁན་མྱི་འདུག བས་ཙང་དྤེ་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཆ་རྤེན་ག་རྤེ་
ཚང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བརོད་ན། བཙུན་མ་གཅྱིག་གྱིས་དགོན་སྡྤེ་གང་གྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ཡང་ལོ་བཅུ་བདུན་བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་བས་
ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་ནས་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༥ རག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཆ་རྤེན་དྤེ་ཚང་བ་རྤེད། དགྤེ་བཤྤེས་མའྱི་རྒྱུགས་
སོད་ནང་དུ་ཞུགས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཞུགས་ནས་ལོ་བཞྱིའྱི་རྱིང་ལ་བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
ལོ་བཞྱིའྱི་རྤེས་སུ་དགྤེ་བཤྤེས་མའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་དྤེ་འཕོད་ན་དགྤེ་བཤྤེས་མའྱི་ཕག་ཁྱྤེར་དྤེ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རག་ནས་
གང་དུ་འགོ་དང་མྱི་འགོ་བཙུན་མ་སོ་སོའ་ིའདོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཡར་རྒྱུགས་དང་མར་རྒྱུགས་ཟྤེར་བའྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་རྩ་བ་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། བས་ཙང་ངས་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟྤེར་ན། ན་ནྱིང་ཡང་གསལ་བཤད་བས་པ་ཡྱིན། 
རྱིས་མྤེད་དྤེ་དག་དགྤེ་ལུགས་ལ་ཞུགས་དགོས་རྤེད། ཞུགས་ཟྤེར་མཁན་རྩ་བ་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་གོང་
འཕྤེལ་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་ང་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་དྱིས་སོང།  ད་ལྟ་རྱིས་མྤེད་དྤེ་དག་སང་ཉྱིན་འོས་བླུག་དུས་གང་དུ་བླུག་དགོས་
རྤེད། སུ་ལ་བླུག་དགོས་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྱིས་སོང།  སྐབས་དྤེ་དུས་ཡང་ངས་རྱིས་མྤེད་རྱིས་མྤེད་རྤེད། སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་རྤེད་ལ་



112 
 

བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་བྤེད་ས་ཡང་གཅྱིག་རྤེད་། གྲྭ་བཙུན་སུ་ཡྱིན་རུང་སོ་སོའ་ིའོས་བླུག་ས་འདུག་ན་རྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་སོ་སོས་
བླུག་མ་གཏོགས། ཁྱྤེད་དྤེ་ལ་བླུག་མྱི་ཆོག  དྤེ་ལ་བླུག་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་རྩ་བ་ནས་ཞུ་མཁན་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། རྱིས་མྤེད་ཀྱི་ཐ་སྙད་དྤེ་ང་འད་པོས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  དྤེ་འདའྱི་སང་ལ་དོགས་པ་གནང་དོན་རྩ་བ་ནས་
ཡོད་མ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ད་ལྟ་ངས་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  དགྤེ་བཤྤེས་མ་དྤེ་དགྤེ་ལུགས་ཀྱི་རྤེད་དྤེ། དྤེ་ནས་ཚུར་
ཞུགས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ལ་མ་ཞུགས་ཟྤེར་བ་དང་ཞུགས་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་སོགས་ང་ཚོ་ཆོས་རྱིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མྤེད།  གང་ལྟར་བཙུན་མ་གཅྱིག་གྱིས་བཙུན་དགོན་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ལོ་བཅུ་བདུན་བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་
བས་ནས་ལོ་རྤེར་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་ནས་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་བཅུ་རྤེ་ལྔ་ལོན་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་
ལས་གཞན་པའྱི་ཆ་རྤེན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད།  དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་གང་གསུངས་སོང་ངམ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། དྱི་བ་གཉྱིས་པ་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རྤེད།) ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་སྔོན་ལ་གཅྱིག་ཞུས་ཚར་ཡྱིན། 
ང་ཚོ་མ་ཡོང་གོང་ནས་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་ཚོགས་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་ནང་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་
འདུག  ན་ནྱིང་ང་ལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལག་ལྤེན་བསྟར་མ་སོང་བས་དྤེ་
ཁྱིམས་འགལ་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་གནང་སོང།  དྤེ་འད་ཡྱིན་ཙང་ངས་སྔོན་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཆོས་
བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བ་ཆྤེན་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་དུས་གོས་བསྡུར་བས་པ་རྤེད། ཆོས་བརྒྱུད་གཅྱིག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཕྤེབས་མ་ཐུབ་པར་
བརྟྤེན་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ། གོས་བ་དྤེ་མ་བསྒྲུབ་ནས། དྤེ་ནས་ཡོང་ས་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ནས་
དྤེ་རང་དུ་བཞག་པ་རྤེད། ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཁྱིམས་བཟོས་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་གང་འད་གནང་དགོས་མྤེད་ཐད་ལ་ཁྱིམས་
བཟོ་ལྷན་ཁང་ནས་གནང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་གོང་དུ་ཡང་ངས་གཅྱིག་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  དྱི་བ་གསུམ་དྤེ་གང་རྤེད། 
(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སོག་པོའ་ིསྐོར་ལ་རྤེད།) སོག་པོའ་ིསྐོར་ལ་ཡང་ངྤེད་གཉྱིས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད། 
ཕལ་ཆྤེར་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་མ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་ལྔ་ཙམ་ལ་ང་ཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཚོ་སོར་ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟའང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་ན་ནྱིང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དགོངས་གཞྱི་དགོས་པ་ཆྤེན་པོས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ལ། 
ད་ལྟའང་འབུལ་གྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་ལའང་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན། དྤེ་འད་ཞྱིག་མྱིན་ནམ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སབས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སབས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དཔལ་ལྡན་ཆོས་
རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྱི་བར་དྱི་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་
ནང་དུ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་ཆྤེ་བ་ལྔའྱི་ཡ་གལ་བཟོ་རྱིག་པའྱི་ནང་གསྤེས་ལྷ་འབྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ལག་ཤྤེས་སྒྱུ་རྩལ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་
ཉམས་ཆག་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅྤེས་ཐུགས་ཕམ་གནང་སོང།  ཡྱིན་ནའང་ཁྱད་མཚར་པོ་གཅྱིག་མཐོང་སོང། ཐག་རྱིང་ས་དྤེ་ཚོར་
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ཕྤེབས་ནས་ལྷ་འབྱི་ལག་ཤྤེས་སྒྱུ་རྩལ་བ་དྤེ་དག་ཚང་མ་འབྲུག་པ་རང་རང་རྤེད་གསུངས་སོང། རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་ཀྱི་ལོ་མྱི་ཊར་ 
kilometre དྲུག་བདུན་ཙམ་ལས་མྤེད་པའྱི་ས་ཆ་དྤེ་ནོར་བུ་གྱིང་ག་ཡོད་རྤེད་དྤེ། དྤེ་ངས་ཧ་གོ་མ་སོང་གསུངས་སོང།  བོད་
ཀྱི་ལག་ཤྤེས་སྒྱུ་རྩལ་དྤེ་ཉམས་ཆག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཕམ་གནང་གྱི་འདུག་ཀང་མཁྱིས་ལ་ཡོད་པའྱི་ལག་ཤྤེས་
སྒྱུ་རྩལ་གྱི་བསྟྤེ་གནས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་། དྤེ་མ་མཁྱྤེན་པ་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་གསུངས་སོང།  དྤེའྱི་ཐོག་
ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་ཆགས་སོང། ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅྤེས་སོང་ཁང་བཙུགས་ནས་ཕལ་ཆྤེར་ཉྱི་ཤུ་རྩ་
གངས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ ཙམ་ནས་ས་ཆ་སྤུས་ཉོ་བས་པ་དྤེ་དན་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ཞྱིབ་ཕ་དན་གྱི་མྱི་
འདུག  དྤེ་འདའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སྡྤེ་ཚན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཆོས་
དོན་ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དང་ཆོས་དོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ཟུར་སོང་སྡྤེ་ཚན་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་དྤེ་མཁྱྤེན་དགོས་པའྱི་བཟོ་འདུག ཧ་ལམ་ནོར་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང།   
ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་དང། ཕལ་ཆྤེར་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆྤེ་ཡྱིན་བསམ་སོང། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནད་ཡོད་ཁག་ཅྱིག་ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅྤེས་སོང་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སང་ལའང་
ཡོད་པ་དན་སོང།  དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མ་མཁྱྤེན་དུས་ཏོག་ཙམ་བོ་ཕམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡར་
ལངས་དགོས་པ་འད་པོ་ཆགས་སོང།  ངས་མདོར་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐབས་ལ་ཕག་དངུལ་མང་པོ་ཞྱིག་
རག་གྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་རྤེད།  ད་ལྟ་གོང་དུ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པའྱི་བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་གོས་སྱིག་སྒྱུ་
རྩལ་གྱི་ལག་ཤྤེས་དང་ ཤྱིང་ཐང་ལག་ཤྤེས་གཉྱིས་ཉམས་ཆག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་ཐུགས་ཕམ་གནང་བ་དང་མཁྱིས་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་
མ་གཟྱིགས་པ་དྤེར་ངས་བོ་ཕམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་གཅྱིག་ཞུས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅྤེས་སོང་ཁང་ལ་གོང་
དུ་ཞུས་པའྱི་ལག་ཤྤེས་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་གཉྱིས་ག་མ་ཉམས་གྲུ་མ་ཆག་ནས་རྒྱུན་འཛིན་ནན་པོ་ཞྱིག་གནང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་
ཙང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ག་ས་གང་ནས་ཕག་དངུལ་མང་པོ་ཞྱིག་རག་སོང་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་ཙང་
མ་འོངས་པར་དྤེ་ཉམས་ཆག་ཏུ་མྱི་འགོ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ལྷ་བྱིས་སོབ་ཕྲུག་ལོ་བསྟར་ཕར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་
གྱི་སྱིན་བདག་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། གོས་སྱིག་ལག་ཤྤེས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ལོ་བསྟར་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། སྱིན་བདག་གང་ཡང་ཡོད་མ་
རྤེད།  མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་བཅུ་ལ་ལོ་བསྟར་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གཅྱིག་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ངས་ཞུ་དོན་གཙོ་བོ་དྤེ་ལྷ་བྱིས་སྡྤེ་ཚན་ལ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ཐུགས་ཕམ་ཡོད་པ་དང་དྤེའྱི་ཉམས་ཆག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་
ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་དྤེ་ལ་ཐུགས་སང་ཅྱིག་གནང་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་མཁྱིས་ནས་ཀྱི་ལོ་མྱི་ཊར་བདུན་
བརྒྱད་ཀྱི་མཚམས་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་བཟོ་རྱིག་པའྱི་ཡ་གལ་ལྷ་བྱིས་ཀྱི་ལག་རྩལ་རྒྱུན་འཛིན་བྤེད་མཁན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་ལ་
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཏོག་ཙམ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོར་ཡོད་བསྡད་པ་དྤེར་
བདག་ཉར་དང་གསོ་སོང་མུ་མཐུད་བ་རྒྱུ་དྤེ་བོད་ཀྱི་ལྷ་བྱིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་དར་འཕྤེལ་དང་འབྤེལ་བ་ཐད་ཀར་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད་
འདུག དྤེ་ལ་སྲུང་སོབ་དང་མཐུན་འགྱུར་སར་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་སོང། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཡར་ལངས་ནས་ཚིག་
ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།  དྤེ་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ཕག་ཕྤེབས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལྷ་
བྱིས་དྤེ་ཚོ་མཐོང་དུས་སྤུས་དག་པོ་ཞྤེ་དག་འདུག་དང་ཐུགས་མཉྤེས་པོ་ཡོད་པའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང། རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ལྷ་བྱིས་
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བ་དྤེ་ཚོ་བལ་ཡུལ་སོགས་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་ཚོས་ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་སང་ནས་ལྷ་བྱིས་ཏྤེ་ཚོང་བརྒྱབས་ནས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅྤེས་སོང་ཁང་གྱི་ལྷ་བཞྤེངས་སྟངས་མདོ་རྒྱུད་གཞུང་ལུགས་དང་བསྟུན་
ནས་ཐྱིག་ཚད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་ནང་སང་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ལོ་དགུའྱི་ནང་སོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱིའཐུས་མཆོག  སྐར་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་བསྡུ་རོགས་གནང།) ད་ལྟའྱི་
ཆར་ལོ་གསུམ་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་དུ་སོབ་སོང་སད་ནས་ལག་ཤྤེས་དར་སྤེལ་རྒྱུན་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད།  ངས་ཚིག་རྤེ་ཟུང་
འཁྲུག་སོང་ཀང་གང་ལྟར་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ལ་མ་འོངས་པར་ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅྤེས་སོང་ཁང་གྱི་ལྷ་བྱིས་སྡྤེ་ཚན་ལ་
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་དང་རོགས་རམ་ཏོག་ཙམ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཐུགས་
ཕམ་གནང་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད་། ག་མ་ཉམས་པ་དང་གྲུ་མ་ཆག་པར་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་མཐུན་འགྱུར་ཞྱིག་གནང་
རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་ཏོག་ཙམ་བསར་བཅོས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་སྱིར་བཏང་གྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་སང་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད།  དྤེ་འད་ཡྱིན་
དུས་ངས་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ནས་མ་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སར་གསོ་བྤེད་ཐུབ་མ་སོང་ཞྤེས་དཔྤེ་འགའ་ཤས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ང་ཚོ་ལས་ལྷག་ཙམ་འབྲུག་པས་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  སྔོན་མ་ནས་ང་ཚོ་འབྲུག་པ་ལས་འཇོན་པ་འདུག་དན་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དངོས་སུ་ལག་ལྤེན་བསྟར་དུས་འབྲུག་པ་དག་གྱི་འདུག  དྤེ་འདའྱི་ཆ་ནས་མཁས་པ་དྤེ་དག་ང་ཚོས་
བདག་པོ་བརྒྱབ་ཐུབ་མ་སོང་བསམ་པའྱི་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་བོ་ཕམ་ཡོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་དངོས་གནས་ཡོད། ཁ་ཞྤེ་གཉྱིས་མྤེད་ཡྱིན། 
ནོར་བུ་གྱིང་ག་དྤེ་ངས་ཧ་གོ་མ་སོང་དང་ཤྤེས་མ་བྱུང་རྩ་བ་ནས་ཞུས་མྤེད། ནོར་བུ་གྱིང་ག་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ་སྔོན་མའྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་ནང་བཞྱིན་བྱི་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ནོར་བུ་གྱིང་གར་ང་རང་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ངོས་ནས་བཅར་གྱི་ཡོད་ལ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ནོར་བུ་གྱིང་ག་གཅྱིག་པུར་བརྟྤེན་མ་དགོས་པ་དྤེ་ཚང་མའྱི་
འགན་རྤེད། རྩ་བའྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་སམ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་འགྱིག་མ་སོང་། སོང་ཙང་དྤེ་ལ་བོ་ཕམ་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས་ནོར་བུ་གྱིང་གས་གནང་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་རྩ་བ་
ནས་ཞུས་མྤེད།  དྤེ་ནས་མཐུན་རྤེན་འབུལ་རྒྱུ་དྤེ་གང་འད་ཞུ་དགོས་རྤེད།  ངས་བས་ན་ནོར་བུ་གྱིང་ག་དང་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་གཉྱིས་ནས་གང་ནས་བལྟས་ཀང་ནོར་བུ་གྱིང་ག་དྤེ་ཏོག་ཙམ་སྟོབས་ཆྤེ་བ་མྤེད་དམ་སྙམ་གྱི་འདུག  གཉྱིས་ནས་ངས་
སྔོན་མ་ཐྤེངས་མང་པོ་ཞུས་མོང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ག་རྤེ་འདུག་ཞུས་ན།  ལོ་གཅྱིག་གྱི་རྩྱིས་ཁ་དྤེ་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ལ་ཡོང་གྱི་འདུག  ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་འགལ་ནས་འབྤེལ་
བ་ཕལ་ཆྤེར་མྱི་འདུག་ཞྤེས་ངས་ཐྤེངས་མང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད་འདུག  ཡང་ངས་ནོར་གྱིང་
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ལ་མཐོང་ཆུང་གྱི་སང་ནས་རྩ་བ་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། དྤེ་འད་གསན་མ་གནང་མ་གཏོགས།  ང་རང་གྱི་ཕོགས་ནས་བོ་ཕམ་ཡོད་ཞུས་
པ་ཡྱིན།  ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
སང་སྔ་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་ཚོགས་སྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པོ། 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བརྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པའྱི་ལས་ཉྱིན་དྲུག་པ་དྤེ་ཆགས་
བསྡད་ཡོད། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན། དྱི་བ་ཨང་དང་པོ། དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཨ་
ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་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་  ༡ 

གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ བར། 
དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང།  ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྤེའུ་བདུན་པའྱི་
དོན་ཚན་ ༢༢ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་གཤམ་གསལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
 
དུས་བབ་དང་བསྟུན་ཏྤེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ནང་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་དྤེ་ཉྱིད་གལ་ཆྤེ་དོན་ཆྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཟུར་དུ་གསར་འཛུགས་
གནང་སྟྤེ་ད་ཆ་ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དང། ལྷག་པར་ལྷན་ཁང་དྤེ་ནས་བོད་མྱིའྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནུས་པ་དང་བཙན་
བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ས་བརྟན་ཡུན་གནས་ཡོང་སད་ལས་འཆར་ས་ཚོགས་ཐོག་ས་གནས་སོ་སོའ་ིནང་དངོས་སུ་ཆྤེད་
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བཅར་གྱིས་འགན་ཁུར་གནང་སྟྤེ་ལས་འཆར་ཉམས་ཞྱིབ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་འབྤེལ་ཡོད་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་དང་སོང་བརྡར་རྱིམ་པ་
གནང་མཁན་གྱི་ལྷན་ཁང་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས་དྤེ་འབྤེལ། 
༡ ལྷན་ཁང་འདྱི་ཐོག་བཀའ་ཤག་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་བར་ཁྱད་པར་ཇྱི་འད་ཡོད་དམ། 
༢ ད་ལྟ་ལྷན་ཁང་དྤེའྱི་ངོ་བོ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་དམ། 
༣ གལ་ཏྤེ་ངོ་བོ་འགྱུར་ཡོད་ཚེ་འགྱུར་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ། 
༤ ད་ལྟ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་དབང་དང་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་ཐོག་རང་དབང་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་དམ། 
༥ ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་སུ་སྔར་དང་མྱི་འད་བའྱི་ཕན་རླབས་ལྡན་པ་གང་དང་གང་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བརྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དྱི་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  

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

དྱི་བ་ཨང་ ༡ པོའ་ིལན། 
༡༽ འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གྱི་ཐོག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཚུན་གྱི་བཀའ་ཤག་གོང་མ་རྱིམ་བོན་དང་། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གཉྱིས་ཀྱི་

རྩ་བའྱི་དགོངས་གཞྱི་ལ་ཁྱད་པར་མྤེད་ཀང་། ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཐོག་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་འཚམས་པའྱི་འགྱུར་
བ་ཕན་བུ་ཕྱིན་ཡོད། 

༢༽ ད་ལྟ་མྱིང་བང་ལ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཞྤེས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་ཀང་ངོ་བོ་རང་འཇགས་གནས་ཡོད། 
༣༽ ངོ་བོ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་མྤེད་པ་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་ལྟར་ཡྱིན། 
༤༽ ད་ལྟ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་དབང་དང་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་ཐོག་རང་དབང་བཀའ་ཤག་ལ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་

པ་དྤེ་ཙམ་ཡོད། 
༥༽ ད་སྐབས་སྔར་མྤེད་ཕན་རླབས་སུ། འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་སྔ་མའྱི་ཞུ་སོའ ་ིཐོག་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་

ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའྱི་ཞུ་སོ་ཁག་ཅྱིག་ལའང་འགན་འཁུར་མཉམ་ལྤེན་བྤེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང། སྱི་ཁྱབ་འཆར་
འགོད་པ་སོགས་ཁྱད་ལས་མྱི་ཆའྱི་ནུས་རྩལ་བཀོལ་སོད་བ་ས་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད། སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེངྤེས། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ ལ།། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བརྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུནཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུནཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་དང་པོའ་ིབཀའ་ལན་གྱི་ནང་ལ་ལས་དོན་གྱི་དགོས་མཁོ་ལ་འཚམ་
པའྱི་འགྱུར་བ་ཕན་བུ་ཕྱིན་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད། ངོ་བོ་ལ་ཁྱད་པར་མྤེད་གསུང་དུས། ལས་དོན་གྱི་རང་བཞྱིན་ལ་བལྟས་ནས་ངོ་
བོ་ལ་ཁྱད་པར་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད་དམ། གལ་སྱིད་ལས་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མའྱི་ལས་དོན་གནང་
ཕོགས་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ། ད་ལྟའྱི་དགོས་མཁོ་ལ་དཔག་པའྱི་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ།  
 དྤེ་ནས་དྱི་བ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ། འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་དྤེ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ལ་མྱིང་བསྒྱུར་གནང་བ་ཡྱིན་
གསུངས་པ་རྤེད། ཐོག་མའྱི་ཆ་ནས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཟྤེར་ནས་མྱིང་བྤེད་སོད་བྤེད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད། བར་དུ་འཆར་
འགོད་ལྷན་ཁང་ཞྤེས་ལོགས་སུ་མྱིང་བསྒྱུར་དང་མྱིང་དོན་མཚུངས་པ་གནང་བ་རྤེད། སོང་ཙང་སྔོན་མའྱི་ལྷན་ཁང་ཟུར་དུ་ཡོད་
པ་དྤེ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཞྤེས་མྱིང་བསྒྱུར་གནང་བ་དྤེ་སྔོན་མ་དྤེ་ལ་བསར་ལོག་བས་ནས་ཕྱིན་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་འདྱིའྱི་
ནང་དོན་དྤེར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་མྤེད་གསུང་པའྱི་སྐབས་ལ། སྔོན་མའྱི་གནས་སྟངས་རྱིང་པ་འདྱི་ས་གནས་ལ་ཕྤེབས། ས་གནས་ལ་
བསར་ཞྱིབ་གནང་། ས་གནས་ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ། དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་མཚན་གནས་དྤེ་ལྟར་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་
དྤེའྱི་ཁྱད་པར་ག་རྤེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དམ།  
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཚོགས་མྱིའྱི་གྲུབ་ཆ་དྤེ་རྣམ་པ་མྱི་འད་བ་ག་རྤེ་ཡོད་དམ། དྤེ་བཞྱིན་
རང་དབང་བཀའ་ཤག་ལ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་བཞྱིན་ཡོད་ལབ་དུས། འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལ་དབང་ཆ་དྤེ་བཀའ་
ཤག་དང་འད་མཉམ་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་དམ། ཡང་ན་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་ག་རང་རང་དབང་བཀའ་ཤག་དང་འད་
མཉམ་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ལྷག་པར་དུ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་དྤེ་རྩ་བའྱི་བཀའ་བོན་ཡོངས་
རོགས་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་བསྟུན་ཤྤེས་བྤེད་དགོས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ངོ་བོ་ཆ་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཐད་ཀར་སྱིད་
བོན་ལས་ཁུངས། དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པའྱི་ཐད་ཀར་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ་ཞྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ལྔ་པ་དྤེ་ལ་སྔར་ལས་ཕན་པ་ཡོད་པའྱི་སྒྲུབ་བྤེད་དྤེ་སྔོན་མའྱི་རྣམ་འགྱུར་ནང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་
རྤེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་སང་ལ་འགན་འཕར་མ་གནང་གྱི་ཡོད་གསུང་
པ་རྤེད། དྤེ་འཆར་འགོད་རང་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ངོ་བོ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་ཚུད་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། འགན་འཕར་མ་ཞྱིག་
ངས་མཇལ་གྱི་མྱི་འདུག འཆར་འགོད་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོངས་རོགས་ཚུད་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་འཆར་འགོད་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ནྱི། བོད་ནང་ལོ་ལྔ་ཚན་ལྔ་ཚན་གྱི་ནང་འཆར་གཞྱི་དང་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་དགོས་ཀྱི་
རྤེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་འདྱིའྱི་སྟྤེང་ལ་རང་གནས་སུ་ཡོད་རྤེད་དམ། དྤེ་ནས་སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་གོང་
མ་གོང་མའྱི་ངོ་བོ་ལ་དང་པོ་དངུལ་ཐོབ། དྤེ་ནས་ལས་འཆར་འདྱིང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བར་དུ་བཀའ་ཤག་གོང་མས་དང་པོའ་ི
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ལས་འཆར་ས་གནས་ནང་ལ་བང་བསྱིགས་ནས་ས་གནས་ལ་དངུལ་ཐོབ་ནས་མར་འཆར་གཞྱི་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་དོན་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་ངོ་བོ་ལ་དང་པོ་དངུལ་ཐོབ། དྤེ་རྤེས་གཞྱི་ནས་ལས་འཆར་
བས་ནས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ལས་འཆར་མར་བཏྱིང་རྤེས་གཞྱི་ནས་ས་གནས་སང་ལ་འབབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེའྱི་ངོ་བོ་དྤེ་
དག་སྔར་ལྟར་ཡྱིན་ཟྤེར་སྐབས་སྔར་གཉྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྔར་གཉྱིས་ལས་གང་གྱི་སང་ལ་གནས་བསྡད་ཡོད་དམ། ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བརྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དྱི་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆོག འཕོས་དོན་དྱི་བའྱི་ལན་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ངོ་བོ་དང་ལས་དོན་ཟྤེར་སྐབས། འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་
དྤེ་རང་འཇགས་གནས་ཡོད་པ་དང་། ལས་ཀ་བྤེད་ཕོགས་ཕན་བུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་སྔོན་གོས་ཚོགས་ནང་ཞྱིབ་
ཅྱིང་ཕ་བ་ཐྤེངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ལན་བསར་དུ་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ཙང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།  བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་རང་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རྤེད། ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཟྤེར་ནས་འགོ་
བཙུགས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་འཆར་འགོད་ལྟན་ཁང་ཟྤེར་ནས་གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་
ཐོག་མར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན། དྲུང་ཆྤེ་རྣམ་པ། ཟུང་དྲུང་། དྲུང་གཞོན་ཞྱིག་ཡོད་པ་བས། འཆར་འགོད་ལྷན་
ཁང་ཆགས་ཡོང་དུས་ཚོགས་གཙོ་དྤེ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ། ཚོགས་གཞོན་དྤེ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན། དྤེ་ནས་འཐུས་མྱིའྱི་ནང་ལ་
བཀའ་བོན་གཞན་དང་བཀའ་དྲུང་། དྤེ་ནས་འཆར་འགོད་ཀྱི་འགན་འཛིན་ནམ་ཁྱད་ལས་པ། དྤེ་ནས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་
ཚུར་བསྒྱུར་རྒྱུ་དྤེ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༢ ནང་བསྒྱུར་བ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ངོ་བོ་རང་འཇགས་ལྷག་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། དྤེའྱི་
ནང་ལ་འཐུས་མྱི་དང་ལས་དོན་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ནང་བཞྱིན། ཚོགས་གཙོ་དྤེ་སྱིད་སོང་གྱིས་བས་པ་དང་། ཚོགས་
གཙོ་གཞོན་པ་དྤེ་དཔལ་འབོར་གྱི་བཀའ་བོན། དྤེ་ནས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ནང་ཀའ་བོན་གཞན་བས། ཡྱིན་ཡང་དྤེའྱི་དྲུང་
ཆྤེའྱི་འགན་ཁུར་མཁན་ Member’s secretary འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའྱི་དྲུང་ཆྤེ་དྤེ་ཆགས་བསྡད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་བཀའ་དྲུང་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའྱི་དྲུང་ཆྤེ་དྤེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་འད་བས་ནས་འགྱུར་བ་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་སྔོན་མའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་རྤེད། སྔོན་མའྱི་གནང་སྟངས་
ཐོག་ནས་གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕྤེབས་ནས་ལས་འཆར་གྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་དག་བསྡུ་རུབ་བས་པ། དྤེ་ནས་
རྤེས་སུ་དཔལ་འབོར་བསྡུ་འགོད་ཐབས་ལམ་བས་པ་དྤེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། མཚམས་རྤེ་དཔལ་འབོར་རོགས་དངུལ་རག་པ་
ཡྱིན་ན། དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་དྤེ་སྔ་འཆར་གཞྱི་མྤེད་ཀང་དྤེ་འད་དགོས་ངྤེས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ། དཔལ་འབོར་རོགས་དངུལ་རག་ཚེ་ལག་
བསྟར་བས་པ་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སྔ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལོ་ལྔ་ལྔ་འགོ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཐྤེངས་དང་པོའ་ིནང་རྒྱ་གར་སོར་མོ་ས་
ཡ་ཆྱིག་སྟོང་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཡར་བསྡུས་པ་རྤེད། བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ལག་བསྟར་བས་ཐུབ་པ་རྤེད། ཐྤེངས་གཉྱིས་པ་ས་ཡ་
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ཆྱིག་སྟོང་དང་དགུ་བཅུ་གོ་བདུན་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཡར་བསྡུས་པ་རྤེད། བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་ལག་བསྟར་བས་པ་རྤེད། གསུམ་པ་དྤེ་ལ་
ས་ཡ་ཆྱིག་སྟོང་བཞྱི་བཅུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡར་བསྡུས་པ་རྤེད། ལག་བསྟར་བས་པ་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
འད། ཐྤེངས་བཞྱི་པ་དྤེ་ལ་ས་ཡ་ ༥༩༧ གྱི་འཆར་གཞྱི་ཡར་བསྡུས་པ་རྤེད། ལག་བསྟར་བས་པ་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་རྤེ་ལྔ། ངོ་བོ་
གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་ལ་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ལ་ཕན་བུའྱི་འགྱུར་བ་བཏང་སྟྤེ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་ནང་ལ་བསམ་
ཚུལ་ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་འདུག་ལབ་ན། འཆར་གཞྱི་ཡར་གཏོང་ཤོག་ཟྤེར་དུས་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག འགའ་ཤས་ཀྱིས་ས་
གནས་ལ་ཡོད་པའྱི་འདོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་འཆར་གཞྱི་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཡར་གཏོང་གྱི་འདུག  བཏང་བའྱི་རྤེས་འདྱི་ནས་
མར་གཞྱི་རྩའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྤེས་སུ་ས་གནས་ཁག་ལ་སྐད་ཆ་ག་རྤེ་ལྷག་གྱི་འདུག་ཟྤེར་ན། ང་ཚོའྱི་འཆར་
གཞྱི་ཡར་དབུས་ལ་བཏང་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་དུང་ལན་འབོར་མ་སོང་ཟྤེར་མཁན། འགའ་ཤས་ཀྱིས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ནས་
ང་ཚོ་ལ་ཤོག་བུ་སྤེར་པོ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་འདྤེ་འད་ཞྱིག་བཅུག་ཡོད་ཟྤེར་གྱི་འདུག ད་དུང་དངུལ་
འབོར་མ་སོང་ཟྤེར་ནས་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་ལན་ང་ཚོས་མྱི་མང་ནས་འཆར་གཞྱི་མ་བསྡུས་པར་ང་རང་
ཚོས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས། ལྷན་ཁང་དང་ལྷན་ཁང་ནས་འགན་ཁུར་ནས་དགོས་མཁོ་ག་རྤེ་རྤེད་འདུག་ཞྱིབ་
འཇུག་བས། དྤེ་ཡང་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་བས་ན་ཞྤེས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕལ་ཆྤེར། ང་ཚོ་ཉྤེ་
བའྱི་ཆར་ཞྱིབ་འཇུག་གང་ཡང་བས་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། ཕལ་ཆྤེར་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་དང་། ལག་བསྟར་བས་པ་གཉྱིས་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། ལག་བསྟར་བས་པ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་བརྒྱ་ཆ་མང་བ་དང་དཔལ་འབོར་ཐོག་ནས་ཀང་མང་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་
བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ཤག་ལ་སྐུ་དབང་ག་ཚོད་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་དྤེ་བཞྱིན་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་རྤེད། འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་སྱིད་སོང་དང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གཙོས་པས། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚང་མ་
ཡོད་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་སྐུྐུུ་དབང་ག་ཚོད་ཡོད་བཞག་པ་དྤེ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྱད་པར་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་
ཟྤེར་ན། དྤེ་སྔ་ཡྱིན་ན་དྲུང་ཆྤེ་དྤེ་བཀའ་དྲུང་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའྱི་དྲུང་ཆྤེས་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་ལ་སྐུ་དབང་ཡོད་བཞག་པ་དྤེ་དྤེ་ལྟར་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
དྤེ་ཡྱིན།  
 དངུལ་སྔོན་ལ་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ལས་འཆར་སྔོན་ནས་འདྱིང་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། དྤེ་འད་མྱིན། ས་
ཚོགས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། འཆར་གཞྱི་ཚང་མ་ཡར་བསྡུ་རུབ་བས། རོགས་དངུལ་ཞུ་བར་འགོ་
དུས་ང་རང་ཚོའྱི་དགོས་མཁོ་གཞྱིར་བཟུང་མ་རག་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་ལ་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་བངས་ནས་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་དུས། 
རང་བཞྱིན་གྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་དངུལ་སོད་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ན། ལྤེན་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཀང་མཚམས་རྤེ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་གནང་རྒྱུ་མང་བ་དྤེ་ང་ཚོས་དང་པོ་བཀའ་ཤག་ནང་
བཀའ་བསྡུར་བས། ལྷན་ཁང་ནང་བཀའ་བསྡུར་བས། དགོས་མཁོ་ག་རྤེད་འདུག དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས། དྤེ་
བཞྱིན་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་བས། ས་གནས་ནས་འཆར་གཞྱི་དྤེ་དག་བསྡུ་བཞྱིན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་
ཆར་གཉྱིས་ཀ་འདྤེས་ནས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བརྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་གནང་མཁན་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་སྐར་རྟགས་
ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་དང་པོའ་ིཐོག ད་ལྟ་དྱི་བ་དྤེ་ལ་བཀའ་ལན་དུ་སྔོན་མ་ལས་ཁུངས་དྤེ་ལ་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཟྤེར་ནས་
གསུངས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཟྤེར་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཚུར་བཀའ་གནང་འདུག དྤེ་
འད་སོང་ཙང་སྔོན་མ་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཟྤེར་དུས་འཆར་གཞྱི་འཇོག་མཁན་གྱི་ཆྤེད་ལས་པའྱི་ལས་ཁུངས་དྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་
ནས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྷ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཟྤེར་དུས་འཆར་གཞྱི་འཇོག་མཁན་གྱི་ཆྤེད་ལས་པ་དྤེ་འད་མང་
པོ་ལྷན་དུ་འཚོགས་དགོས་པའྱི་སྐད་ཆ་རྤེད། ད་ལྟ་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་གྱིས་བཀའ་ལན་གསུང་ཡོང་དུས། སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་དང་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་བཅས་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་མྱི་འགོ་དྤེ་ཏོག་ཙམ་མང་དུ་བཏང་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། ཆྤེད་ལས་པ་འཆར་གཞྱི་འགོད་
མཁན་དྤེ་འད་མང་དུ་བཏང་བའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་མྱི་འདུག སོང་ཙང་མྱིང་དང་དོན་གཉྱིས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མཐུན་ཡོད་དམ། འཆར་
འགོད་ལྷན་ཚོགས་ལབ་དུས་འཆར་གཞྱི་འཇོག་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཚོགས་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ཚིག་གྱི་གོ་དོན་ལྟར་ན་
ཚོགས་པ་མང་པོ་ལྷན་གཅྱིག་ཏུ་ཚོགས་པ་དྤེ་ལ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཟྤེར། དོན་གྱི་སྟྤེང་ནས་བཤད་ན། སྱིར་བཏང་སྐུ་ངོ་
སྱིད་སོང་དང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་གཞན་གྱི་སྟྤེང་ནས་མཁས་པ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་དྤེ། འཆར་གཞྱི་འཇོག་མཁན་སྟྤེང་ལ་
ཆྤེད་ལས་པ་ཡྱིན་པ་ཧ་གོ་མ་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་ན་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཟྤེར་ནས་ཞུ་ཆོག་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་ས་མ་རྤེད།  
 དྤེ་ནས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་དབང་དྤེ་བཀའ་ཤག་དང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་གསུངས་པ་རྤེད། སྔོན་མ་
ནས་བཀའ་ཤག་ལས་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་དྤེ་དབང་ཆྤེ་ས་རྤེད་སྙམ་པའྱི་སྔོན་མ་ནས་ང་རང་ལ་ཚོར་སང་ཡོད། ག་རྤེ་རྤེད་
ཟྤེར་ན། ང་ཚོ་ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དྤེ་ཚོ་ལ་ཕོགས་བསོད་འགོ་སྐབས། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དྤེ་ཚོ་ཕག་ལས་ག་རྤེ་
གནང་དགོས་ཀང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ས་གནས་ལ་འཆར་གཞྱི་
གཞུང་ལ་ཡར་གནང་ཤོག་ཟྤེར་ནས་འཆར་གཞྱི་གཞུང་ལ་ཕུལ་དུས། ཡང་རྤེས་སུ་བཀའ་ལན་ག་རྤེ་ཕྤེབས་ཀྱི་འདུག་ལབ་
ན། འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་དྤེ་སྤེབས་མྱི་འདུག དྤེ་ལ་བརྟྤེན་ནས་ཁྱྤེད་རང་གྱི་
འཆར་གཞྱི་དྤེ་ཐོན་མ་སོང་ཟྤེར་ནས་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་། མཚམས་རྤེ་བཀའ་ཤག་ལས་སྐུ་དབང་ཆྤེ་བའྱི་བཟོ་འད་
ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ཡང་ད་ལྟ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་གཉྱིས་སྐུ་དབང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་བཀའ་གནང་བ་
རྤེད། གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཚེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཆར་གཞྱི་བཞག་མ་བཞག་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རྤེད་དམ། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཕར་ཕོགས་
དྤེར་སྐུ་དབང་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་ན་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཆར་གཞྱི་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་ཡང་
བཀའ་ཤག་དང་གཅྱིག་པ་རྤེད་ཚར་དུས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འཆར་གཞྱི་བཞག་པ་དྤེ་ལ་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཞྤེ་
དག་མཐོང་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བརྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དྱི་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དྱི་བ་བསྐུལ་ཡོང་དུས། ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་ནང་ནས་མགོ་
ཡག་ཤོས་འཚོས་མཁན་ང་རང་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་རྱིང་ཕན་བུ་ཧ་གོ་མ་སོང་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དྤེར་འཆར་
འགོད་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་ཆྤེད་ལས་པ་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་དོན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཡང་ཐོག་མར་ལྷན་ཁང་ཁག་ནང་ལ་
ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ལྷན་ཁང་ནང་བཀའ་བོན་དབུས་བཞུགས་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་གཅོད་དགོས་པའྱི་འགོ་སྟངས་རང་ཡྱིན་དུས། འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ཐག་གཅོད་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་སྐུ་དབང་མཐའ་མ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པས་
འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ལ་སྐུ་དབང་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྤེད། འཆར་འགོད་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ནང་གྱི་ལས་བྤེད་པ་དབྤེ་
བ་ཕྤེ་དགོས་པ་རྤེད། ལས་ཁུངས་ནང་དྤེ་སྔོན་ལྟར་ཁྱད་ལས་པ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་མར་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ནང་འཆར་གཞྱི་ཡོང་ན། ཁོ་རང་ཚོ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་འཆར་གཞྱི་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ཡར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཞྱིག་གོ་བ་ལྤེན་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་གསུམ་པ་གཏོང་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐད་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་
ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་འདྱི་མ་ཞུས་པའྱི་སྔོན་ལ་བཀའ་འདྱི་འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
འགྤེལ་བཤད་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་མ་བརྒྱབ་ན་ངའྱི་དྱི་བ་ཧ་མྱི་གོ་བ་དྤེ་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། སྐར་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་མ་གཏོགས་འགོར་
གྱི་མྤེད། འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཐོག་མར་འཛུགས་དུས་སྐབས་ལ་ངས་ག་རྤེ་མཐོང་གྱི་ཡོད་ལབ་ན། བོད་གཞུང་དབང་
ཚད་གཅྱིག་བསྡུས་བས་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། སྔོན་མ་ང་ཚོ་གཞྱིས་འགོ་བས་ནས་སྡོད་
པའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་ཡོད་ཀང་། དཔྤེར་ན་ཁོམ་པ་བྲུ་དགོས་འདུག ལམ་ཁག་བཟོ་དགོས་
འདུག ག་རྤེ་བཟོ་དགོས་ཡོད་མོད། དྤེ་དག་གྱི་འཆར་གཞྱི་གཞྱིས་འགོ་སོ་སོ་ཡྱིས་བཟོས་ནས་འཛམ་གྱིང་ནས་རོགས་ཚོགས་
མང་པོ་ཡོད་དང་ཡོད་མུས་དང་རྒྱ་གར་ནང་རོགས་སོར་བས་དང་བྤེད་མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་འཁྱིས་ལ་ཕྱིན་
ནས་རོགས་རམ་ཞུས། རྒྱུ་མཚན་བཤད། འཆར་གཞྱི་ཕུལ། དྤེ་ཡྱིས་རོགས་རམ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཚར་རྤེས་ནང་སྱིད་ལས་
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ཁུངས་ལ། ལས་གཞྱི་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་རོགས་ཚོགས་འདྱི་འད་ཞྱིག དངུལ་འབོར་འདྱི་ཙམ་གྱི་རོགས་སོར་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད། དྤེ་ཞུ་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་གནང་རོགས་ཟྤེར་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་དང་དྤེ་རོགས་རམ་ལ་ཞུས་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཆ་ཚང་བས། ལས་གཞྱི་མཇུལ་སྱིལ་
ཚར་བའྱི་གཞུག་ལ་དྤེབ་སྤེལ་བས་པའྱི་རྩྱིས་པས་རྩྱིས་ཞྱིབ་བས་ནས། རྩྱིས་ཐོ་དྤེ་རོགས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་རྤེས་ངོ་བཤུས་ཤྱིག་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་བཞག་ན་ད་ག་རང་གྱིས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རྤེད། སོང་ཙང་། ས་གནས་ལ་གཞྱིས་འགོ་སོ་སོ་ཡྱིས་
ནུས་པ་བཏོན་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་སོ་སོར་འགན་དཀྱིས་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་འགན་ཁུར་ནས་ནུས་པ་གང་ཡོད་བཏོན་
ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་བྤེད་བཞྱིན་པའྱི་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་སྔོན་མ་ཡོད་རྤེད། བར་ལམ་དབུས་འཆར་འགོད་ལྷན་
ཁང་གྱིས་ནགཙོས་པའྱི་དབང་ཆ་གཅྱིག་བསྡུས་བས་ནས་ས་གནས་གཞྱིས་འགོ་དྤེ་དག་ལ་ལག་པ་ནས་ལག་པ་འཇུས་ཏྤེ་འཆར་
འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་ཞྱིག་བལྟས་ནས་སྡོད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་སྙམ་པའྱི་མཐོང་ཚུལ་
ཞྱིག་ང་ལ་ཡོད། སོང་ཙང་། ང་ཚོ་བོད་ལ་དཔྤེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཕོ་རབ་གཅྱིག་གྱི་བོ་རྩྤེ་ལས་ཕོ་འབྱིང་གསུམ་གྱི་གོས་བསྡུར་
དགའ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་ས་གནས་གཞྱིས་འགོ་སུམ་བཅུ་བཞྱི་བཅུ་ཞྱིག་གྱི་ལས་ཀ་བས་བཞག་པ་དྤེ་མ་འགྱིག་
པ། འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ནང་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་བསམ་བོ་བཏང་བ་དྤེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་དྤེ་འད་ཡྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག སོང་ཙང་། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་འད་ཞྱིག་དང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ངས་སྔོན་མ་ནས་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། སོ་སོ་ཡྱི་ཉམས་མོང་ཐོག་
ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས་ཁ་བདྤེ་པོ་བས་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ཉམས་མོང་བསགས་རྒྱུ་མཚན་ཤྤེས་ནས་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དག་བཤད་
ཀྱི་ཡོད། སོང་ཙང་ངའྱི་མཐའ་མའྱི་དྱི་བ་ནྱི་ད་ལྟ་ངས་ཞུས་པ་དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་
དམ་མྤེད། གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན་མ་འོངས་པར་ལས་དོན་འདྱི་ལ་འཆར་གཞྱི་དང་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་བའྱི་ནུས་པ་ཡོད་དམ་
མྤེད། དགོངས་གཞྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། ས་གནས་གཞྱིས་འགོ་སོ་སོ་ལ་ཕོགས་བརྒྱབ། མྱིང་བསྒྱུར་འགོད་མ་བས་པར་ས་གནས་
ལ་བཞག་ནས་བྤེད་སོ་དྤེ་ཚོ་ལ་ལས་འགན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་ཚོ་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་
གནང་རོགས།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བརྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་ཆར་ངོ་བོ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཡང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་ཕན་བུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་
རྤེད་ཟྤེར་ནས་ད་གྱིན་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཡར་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ། དྤེ་ནས་ནང་སྱིད་ནས་དབྤེ་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་
རྩ་ཚོགས་པའྱི་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་ལས་པ་ཞུགས་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་
བསྡུར་རྱིམ་པ་གནང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་གཞྱིས་འགོས་གཙོས་པའྱི་ས་གནས་ནས་འཆར་གཞྱི་ཡར་
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གཏོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་དབུས་ནས་འདྱི་དག་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག འདྱི་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་མར་
བཏང་གྱི་ཡོང་པ་རྤེད། སོང་ཙང་ད་ལྟ་ཡོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ཡང་། Integrated Plans ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། གཅྱིག་
བསྡུས་འཆར་གཞྱི་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ནས་འཆར་གཞྱི་ཁ་ཁག་བཏང་བར་གཞྱིས་ཆགས་སྱི་
ཡོངས་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ལ། གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་ཡྱི་འཕོད་བསྟྤེན། ཤྤེས་ཡོན། དཔལ་འབོར་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་འཆར་
གཞྱི་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ Integrated རྤེད། གཅྱིག་བསྡུས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཡར་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་དགོས་
ཀྱི་འདུག དྤེ་བྤེད་པ་ལ་ཡང་སང་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱི་དྲུང་ཆྤེ། དྲུང་འཕར་ཡོད་པའྱི་ཐོག ས་གནས་ཀྱི་ལས་བྤེད་མཉམ་དུ་
བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་ཕོགས་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག  སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ཡར་འཆར་གཞྱི་ཡོང་ཆོག་གྱི་
ཡོད་རྤེད། གོང་རྱིམ་ནས་མར་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་སྱི་ཡོངས་ལོ་ལྔ་དང་ལོ་བཅུའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་
ཆགས་གཅྱིག་ཡར་རྒྱས་འགོ་བར་ཕན་ས་རྤེད། གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ལམ་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཟོས་བཞག་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་བཞྱིན་ཉྤེ་བའྱི་ཁྱད་ལས་པ་ཡོད་པའྱི་ཐོག གཞྱི་རྩའྱི་སྙན་གགས་ཆྤེ་བའྱི་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་ག་
རྤེ་ཡྱིན་ཡང་ཤོག་བུ་སྤེར་པོ་ཞྱིག་རག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཁྱད་ལས་པས་ལས་
འཆར་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཡང་འགྱིག་གྱི་འདུག འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ད་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་བཞྱི་པ་གཏོང་གནང་མཁན་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་སྐོར་ལ། དང་པོ། བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤྤེར་ཐྤེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་རྤེད།  འཆར་གཞྱི་གནང་བ་ལྟར་ན་ལོ་ལྔ་རྤེའྱི་
མཚམས་ནས་ཐྤེངས་རྤེ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རྤེད། བར་སྐབས་ནས་གནང་མྤེད་པ་རྤེད། དྤེ་མྱི་གནང་བ་དྤེ་སྔོན་མ་གནང་
བ་དྤེ་ཏག་ཏག་མ་བསྡད་པ་ལ་བརྟྤེན་ནས་མ་གནང་བ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་མྱི་རྒྱུ་ཡྱི་མཐུན་རྤེན་གང་རུང་ཞྱིག་མ་འཛོམས་པས་
གནང་གྱི་མྤེད་པ་རྤེད། གཉྱིས་པ། མཐའ་མའྱི་འགན་དབང་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་དང་དབང་ཆ་གཅྱིག་པ་
རྤེད་གསུང་དུས། སྱི་ཁྱབ་འཆར་འགོད་པ་ལ་དབང་ཆ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱི་མོ་འབྱི་བ་འད་པོ་དང་། དཔྤེར་ན་ངས་ཆུང་ཆུང་
ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། ཁ་སང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཚོགས་ཁང་རྒྱ་བསྤེད་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ལབ་དུས་ཕར་ཕོགས་རྩྱིག་པ་གཏོར་ན་
ཉྤེན་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་སྱི་ཁྱབ་འཆར་འགོད་ཆྤེན་མོ་སྐོར་བ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་ཕྤེབས་སོང་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་བཟོ་
འད་ལྟ་ཙམ་བྤེད་རྒྱུ་ཡྱི་དབང་ཆ་འད་པོ་ཞྱིག་རྤེད་དམ། ཡང་ན་དབང་ཆ་གཞན་པ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་གསུངས་པ་
ལྟར་དམྱིགས་ཡུལ་དང་དྤེ་ཚོ་དངོས་གནས་སྔོན་མ་སྱི་ཁྱབ་འཆར་འགོད་པ་ཡྱིས། དྤེ་དུས་འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་ཟྤེར་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་སྱི་ཁྱབ་འཆར་འགོད་པ་བྱིས་འདུག དྤེ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་དན་ནས་ངས་ཚིག་དྤེ་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད། འཆར་
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འགོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ཟབ་སོང་དྤེ་འད་ཞྱིག་སད་དུས་དངོས་གནས་ཡྱིན་བསམ་པ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི་
སྔོན་མ་ས་ཊོན་ཀཿ་ཐོག་གཞྱིས་ཆགས་ལ་མགོན་ཁང་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག བཀའ་བོན་དང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕྤེབས་ན་
བཞུགས་ས་མྱི་འདུག མགོན་ཁང་རྒྱག་དགོས་འདུག་ལབ་དུས་འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་མར་ཕོགས་ལ་ཕྤེབས་ནས་དྤེ་ལ་རྟག་
པར་བསྡད་མཁན་མྱི་འདུག འདྱི་ནས Poanta ལ་སོང་ན་འགྱིག་ས་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དྤེ་ལྟར་བཀག་སོང་ཟྤེར་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱི་
བཤད་སྟངས་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་རྱིང་མ་དགོན་པར་མགོན་ཁང་ཞྱིག་བརྒྱབས་འདུག ང་ཚོ་རྤེས་ལ་འགོ་དུས་དྤེ་ལ་བསྡད་ས་
འདུག དྤེ་རྱིང་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ནང་ལ་ས་ཊོན་ཀཿཐོག་ལ་མགོན་ཁང་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་འདུག དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་
སྔོན་མ་དགོས་པ་མྤེད་པ་ཞྱིག་དང་བར་སྐབས་རྱིང་མ་དགོན་ལ་མགོན་ཁང་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་མགོན་ཁང་རྒྱག་དགོས་པ་
དྤེ་བཀའ་ཤག་ནས་ཐག་གཅོད་གང་འད་བས་ནས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་དམ། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ལ་དངུལ་ཞྱིག་རག་ནས་དྤེ་གཏང་
ས་འདུག་ཟྤེར་ནས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ཡང་ན་མ་འོངས་ཀྱི་ཕུགས་རྒྱང་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། འཆར་གཞྱི་ངོ་
མ་དྤེ་ག་རྤེ་བསྐུལ་གྱི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་གངས་བཤྤེར་བསྡུ་རུབ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་རྤེད། ཁ་སང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དྤེབ་ཐོག་ནས་གངས་འབོར་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། སོང་
ཙང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དྤེབ་གནང་མཁན་མང་ནས་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་པའྱི་
དཔྱ་ཁལ་ལག་དྤེབ་འབུལ་མཁན་གྱི་གངས་ཚད་དྤེ་ངས་བརྤེད་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། འབུམ་གཅྱིག་དང་ཁྱི་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག ཡང་ཕྱི་
རྒྱལ་ཁག་ལ་མང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་། གངས་ཚད་ཀྱི་ཐོ་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་ཁག་པོ་ཞྤེ་དག་རྤེད་བཞག  དཔྱ་ཁལ་ལག་
དྤེབ་ལ་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཡང་ R.C ལ་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་རང་གྱི་ཐོ་གཞུང་ལ་གཅྱིག་
ཡོང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་། བཙན་བོལ་རང་ལ་རྤེད། དཔལ་འབོར་གྱི་དོན་དྤེ་ཡྱིན་ཡང་རྤེད། གནད་དོན་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་
བལྟས་ནས་ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་དྤེ་ག་པ་ཡྱིན་ཡང་བསྐོར་བ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། གངས་འབོར་
དྤེ་ཁག་པོ་རྤེད་བཞག སྔོན་མ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གངས་འབོར་གཞྱིར་བཟུང་བས་པ་ཡྱིན་ན། བཙན་བོལ་ཡོངས་ནང་
མྱི་འབོར་འབུམ་གཅྱིག་དང་སུམ་ཁྱི་བདུན་སྟོང་ཡྱིན་པ་ཡོད། དན་པ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་
པའྱི་མྱི་འབོར་གངས་ཀ་གང་ལ་གང་འཚམས་རྟོགས་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ཡང་དམྱིགས་བསལ་ཨ་རྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་
འབོར་དྤེ་ཧ་ལས་དགོས་པའྱི་ཉུང་ཉུང་རྤེད་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ངས་ཀང་དན་གྱི་འདུག འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་འགྤེངས་
ཤོག་དྤེ་ཡོང་གྱི་འདུག འགྤེངས་ཤོག་ཡོང་དུས་སྐབས་ལ་རྒྱོང་མཁན་དང་མྱི་རྒྱོང་མཁན་གཉྱིས་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་རྒྱོང་
མཁན་དྤེ་མང་བ་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཁོ་རང་ཚོ་འགྤེངས་ཤོག་དྤེ་བརྒྱངས་པ་ཡྱིན་ན། གངས་ཀ་དྤེ་ལ་དམྱིགས་
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བསལ་གྱི་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ཡྱིན་ན་འབྤེལ་བ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་
ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཁག་གྱི་གངས་ཀ་དྤེ་ལྤེན་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ལས་པའྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞྤེ་དག་ཆགས་བསྡད་བཞག  སོང་ཙང་
གནས་སྟངས་དྤེ་རྤེད། བསར་དུ་ང་ཚོ་ཡྱིས་གངས་བཤྤེར་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་འབད་བརྩོན་བྤེད་ཆོག་གྱི་རྤེད་
མོད། ཡྱིན་ཡང་། གངས་ཀ་རང་ལ་བབས་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་ངྤེས་པར་
དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་དགོངས་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་བསར་དུ་བྤེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཉྤེ་ཆར་བོད་
མྱི་ཡྱི་གངས་འབོར་ལྤེན་རྒྱུ་ཡྱི་འབད་བརྩོན་བས་པ་རྤེད། ཚང་མས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ཁོ་རང་ཚོས་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་
བཞྱིན་ལབ་གྱི་འདུག ཁྱྤེད་རང་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་མྱི་སྟོང་ཕག་གཉྱིས་གསུམ་ལྷག་ཡོད་རྤེད་གྱི་འདུག གངས་ཀའྱི་ནང་མྱི་
བདུན་བརྒྱ་བྱུང་མ་སོང་། བརྒྱད་བརྒྱ་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ཟྤེར་ནས་ཉྤེ་ཆར་གངས་ཀ་བསྡུ་མཁན་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སུས་ཀང་
མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འད་ལབ་ཡོང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་མྱི་འབོར་རང་གྱི་གནས་སྟངས་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་འགོ་གྱི་ཡོད་ཙང་དྤེ་
རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་སྱི་ཁྱབ་འཆར་འགོད་པ་ཡྱི་འགན་དྤེ་སྔར་ནང་བཞྱིན་ཡོད་རྤེད། ཕག་ལས་སྔར་ནང་བཞྱིན་གནང་གྱི་ཡོད་
རྤེད། སྙན་གགས་ཆྤེ་བའྱི་ཤོག་བུ་སྤེར་པོ་དྤེ་ཡང་ཚང་མས་ཤྤེས་གསལ་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།   ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་
ཊོན་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཁང་མྱིག་བཞྱི་བས་པའྱི་མགོན་ཁང་ཞྱིག་རྒྱག་རྒྱུ་ལ། བཀའ་འཁོལ་གནང་མཁན་ནང་འཆར་འགོད་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་ཡང་མཚམས་རྤེ་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་རྤེད། ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
རྤེད། ཡང་དགོས་མཁོར་གཟྱིགས་ནས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་དགོས་མཁོ་གཟྱིགས་ཙང་། ས་ཊོན་
གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཁང་མྱིག་བཞྱི་བས་པའྱི་མགོན་ཁང་། ཕལ་ཆྤེར་ནང་སྱིད་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བཀའ་འཁོལ་
ཐོབ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔྤེ་གཞན་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན། སྔོན་མ་བདྤེ་སྱིད་གྱིང་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་བདྤེ་སྱིད་གྱིང་གྱི་ཚོགས་
ཁང་རྒྱ་བསྤེད་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་གསུངས་སོང་། དྤེ་དུས་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ནས་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། བདྤེ་སྱིད་
གྱིང་ལ་མྱི་འབོར་འདྱི་འད་ཡོད་རྤེད། ཚོགས་ཁང་དྤེས་འགྱིག་ངྤེས་བཞྱིན་པ་རྤེད། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ Rajpur ཁོངས་གཏོགས་ལ་
གཞྱིས་་ཆགས་གཞན་དང་མ་འད་བར་མྱི་འབོར་དྤེ་མང་དུ་འགོ་གྱི་འདུག དྤེ་སོང་ཙང་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཚོགས་ཁང་ཆྤེ་བ་དགོས་ཀྱི་
འདུག མཚམས་རྤེ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་དང་། ད་ཐྤེངས་བདྤེ་སྱིད་གྱིང་ལ་ཡང་ཚོགས་ཁང་ཡྱིན་
ཡང་གསར་པ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རྤེད། མཚམས་རྤེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་
འགྱུར་བ་འགོ་བ་ལ་བརྟྤེན་ནས་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་གཏོང་མཁན་སྱི་འཐུས་ལྔ་ཡོད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་གྱི་མྱིན། སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་
ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འཇྤེགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ལ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱི་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
ཡོད། གཅྱིག་དྤེ་ད་ལྟ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། ཁམས་ཀཿཐོག་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མགོན་ཁང་དྤེའྱི་སྐོར་
ཡྱིན། དྱི་བ་དྤེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ཡང་ཞུས་ཚར་བ་སོང་བས་དམྱིགས་བསལ་དྤེ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། གནས་སྟངས་
ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རྤེད་གསུངས་སོང་། གནས་སྟངས་འགྱུར་བ་ག་རྤེ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སྔ་དང་མྱི་འད་བའྱི་མགོན་པོ་མང་པོ་
ཞྤེ་དག་ཅྱིག་སྤེབས་རྒྱུ་ཡྱི་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སྔ་ས་གནས་དྤེ་ལ་མགོན་ཁང་གཏན་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། འཁྱིས་ཀྱི་
དགོན་པའྱི་འགམ་དྤེ་ལ་མགོན་ཁང་སབས་འཇུག་ཞུ་ས་གཅྱིག་འདུག གཉྱིས་པ། དྤེར་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཧར་པ་སྤུར་འདོད་
རྒྱུ་གཡུལ་རྒྱལ་གྱིང་ལ་ཚོགས་ཁང་དགོས་སྐོར་མྱི་མང་གྱིས་ཞུས་པ་རྤེད་ལ། རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་བཀའ་ལན་ག་རྤེ་
གནང་སོང་ཟྤེར་ན། འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་ཚོགས་ཁང་འདུག དྤེ་ཡྱིས་འགྱིག་ས་རྤེད་གསུངས་སོང་།  
 གཉྱིས་པ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་ལ་ ༡༩༩༤ ལོར་བརྒྱབ་པའྱི་ཚོགས་ཁང་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་ཁང་དྤེ་རྡ་ས་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སྡྤེའྱི་ཡན་ལག་སྦྤེ་ལ་ཀོ་པྱིར་ཚོགས་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལོ་བཅུ་ཡྱི་སྔོན་
ལ་བརྒྱབ་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཚོགས་ཁང་དྤེ་ལ་ཆྤེ་ཆུང་གནས་ཚད་འདྱི་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་བརྒྱབ་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཉྤེ་ཆར་དྤེ་ལས་
ཆྤེ་བའྱི་ཚོགས་ཁང་གསར་པ་ཞྱིག་བརྒྱབ་འདུག དྤེ་འགྱིག་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་རྩ་བ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་ལ། ཞུ་ཤྤེས་ཀྱི་མ་
རྤེད། ཡྱིན་ཡང་དྤེ་ལ་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་དང་ལྷན་ཁང་གང་ཡྱིན་ཡང་། དྤེ་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཅྱིག་བྤེད་སོད་བཏང་ཆོག་པ་
ཞུ། Justification report ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཤོག་བུ་སྤེར་པོ་ཞྱིག་སྟོན་དགོས་རྤེད། དྤེ་ཚོགས་ཁང་རྱིང་པ་དྤེ་ཡྱི་མྱི་འགོ་བའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡོད། བཟོ་བཅོས་བཏང་བ་ཡྱིས་མྱི་འགྱིག་པར་གསར་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཡོད། དྤེ་ངས་
མཐོང་འདོད་འདུག ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཚོས་མཇལ་འདོད་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། སོང་ཙང་ཤོག་བུ་སྤེར་པོ་དྤེའྱི་གོས་ཆོད་
གསོལ་ཅོག་སྟྤེང་ལ་བཞག་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་དྤེ་འཆར་གཞྱི་རང་འགོད་ཀྱི་ཡོད་དམ། འཆར་གཞྱི་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་མཁན་རྤེད་
དམ། དྤེས་ངས་ཧ་གོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། འཆར་འགོད་པ་ཡྱིན་ན། འཆར་གཞྱི་འགོད་མཁན་རྤེད་། ཡང་ན་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་
མཁན་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་དབང་ཚད་ཇྱི་ཆྤེར་ཡོད་པ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་འོག་ནས་དྤེ་སྔ་
འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་ཤྱིག་ལའང་འགན་ཁུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད།  ལས་གཞྱི་འགན་ཁུར་
གནང་རྒྱུ་དྤེ་གང་དང་གང་རྤེད་དམ། དྤེ་ལ་དྤེ་འདའྱི་དབང་ཚད་ཆྤེན་པོ་ཡོད་དུས་དཔལ་འབོར་དྲུང་ཆྤེ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྱི་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའྱི་དྲུང་ཆྤེར་ལན་འདྤེབས་འགན་ཁུར་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པའྱི་
དབང་ཚད་དྤེ་ཡོད་དུས་ཐད་ཀར་བཀའ་ཤག་ལ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བརྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐབས་དང་དུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འགྱུར་བ་འགོ་བ་ལ་བརྟྤེན་ནས་མཚམས་རྤེ་དྤེ་སྔ་མྱི་དགོས་
སར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གོ་བ་བས་ན་ས་ཊོན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མགོན་ཁང་དྤེའྱི་སྐོར་ཡྱིན་
ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ཡང་
རྤེད། ང་རང་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་ཡོད་ཙང་། དྤེ་མཚན་ཞྱིག་བཞུགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས་འདུག་ཟྤེར་ནས་དྤེ་
སྔ་ནས་ཞུ་བསྡད་པ་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ཡང་ད་ལྟ་གསལ་བཤད་ག་རྤེ་ཞྱིག་གནང་སོང་ཟྤེར་ན། ཟུར་ལ་རྱིང་མ་དགོན་པའྱི་མགོན་
ཁང་ཞྱིག་འདུག་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ཡང་ང་རང་སྤེར་ཐོག་ནས་ཉམས་མོང་ཡྱིན་ལ། སྤེར་ཐོག་ནས་ལབ་དུས་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་སྱིད་སོང་སྤེར་ཐོག་ནས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ལས་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་སྤེར་ཐོག་ནས་ལབ་ཀྱི་མྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་
བོན་རྣམ་པ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་ཡང་། སོ་སོ་གཞུང་རང་གྱི་མགོན་ཁང་ཞྱིག་བཞུགས་ས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཞྱིབ་ཕ་ཞུ་མྱི་
དགོས་པར་དང་། སྟབས་བདྤེ་མྱི་བདྤེ་ཡོང་གྱི་འདུག སོ་སོའ་ིམགོན་ཁང་ཞྱིག་བཞུགས་ས་ཡོད་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། སོང་ཙང་ཕོགས་གཉྱིས་ནས་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་རྤེད། ད་ཐྤེངས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་
སྔར་ལས་ལྷག་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་ཙང་། དྤེ་སྔ་ལས་འཆར་འགའ་ཤས་ལག་བསྟར་བྤེད་མྱི་དགོས་པ་རྣམས་མྱི་དགོས་པ་
དང་། ཐྤེ་ཚོམ་ཡོད་པའྱི་ལས་འཆར་དྤེ་དག་ལ་ཐྤེ་ཚོམ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་བྤེད་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་
ཙང་གཞྱི་རྩའྱི་མགོན་ཁང་དྤེ་ཡྱིན་ཡང་། རྒྱ་ཆྤེ་བ་དྤེ་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་ནས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཧོན་སུར་ལ་ཚོགས་
ཁང་ཆྤེ་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བརྒྱབ་འདུག་ཟྤེར་ནས་གསུངས་སོང་། མཚམས་རྤེ་ཡང་བཀུས་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་འཚམས་
གཟྱིགས་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བཀའ་བོན་དང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་སུ་ཕྤེབས་ཀང་། ཡང་སྙན་ཐོའ ་ིནང་ལ་
གཞྱིས་ཆགས་ཚོགས་ཁང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་འཁོད་ཡོང་གྱི་འདུག ཧོན་སུར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ང་རང་གྱིས་ཧ་གོ་བ་
བས་པ་ཡྱིན་ན། ཧོན་སུར་གྱི་ཚོགས་ཁང་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཚོགས་ཁང་ཡོད་བཞག་པ་དྤེ་ལས་ཏོག་ཙམ་ཆྤེ་བ་ཡོད་པ་རྤེད་མ་
གཏོགས། ཧ་ལས་པའྱི་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འད་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་ཕར་ཕོགས་ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་ལྟ་བར་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཤོག་བུ་སྤེར་པོ་ཡོད་དང་མྤེད། དྤེ་དག་ཞྱིབ་ཕའྱི་ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་དོན་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག དྤེ་ནས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་འཆར་གཞྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་རྤེད། ཡང་ན་འཆར་གཞྱི་འགོད་མཁན་རྤེད་
དམ་ཟྤེར་ཡོང་དུས། འཆར་གཞྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་རྤེད། དཔྤེར་ན་བྷན་རྡ་ར་གང་ཞྱིག་དགོས་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་
ན། དགོས་ཀྱི་འདུག་མྱི་འདུག་གཟྱིགས་པར་ཕྤེབས་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མཚམས་རྤེ་བཀའ་ཤག་ནས་འདྱི་གཟྱིགས་
རྒྱ་ཆྤེ་ས་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད། དྤེ་ལ་རོགས་དངུལ་ཐབས་ཤྤེས་བས་ན་རག་ས་རྤེད། སོང་ཙང་ཡང་འཆར་གཞྱི་འགོད་
པ་ཡྱི་དོན་དུ་འགོད་མཁན་གྱི་འགན་ཞྱིག་འཁུར་དགོས་ལབ་པ་ཡྱིན་ཡང་། འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ནས་འགན་འཁུར་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་རྒྱུ་ལ། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩས་བྤེད་སོ་སྱི་ལའང་འགན་འཁུར་མཉམ་ལས་བྤེད་ཀྱི་
རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། སྱི་ཚོགས་ཐྤེབས་རྩའྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་དྤེ་འད་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའྱི་འགན་དྤེ་ག་
རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔལ་འབོར་བསྡུ་འགོད་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་དཔལ་འབོར་བསྡུ་འགོད་བྤེད་པར་རོགས་རམ་གནང་
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མཁན་ལ་འཆར་གཞྱི་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རོགས་དངུལ་གནང་མཁན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་ལ་ཁོ་རང་ཚོར་ཆ་རྤེན་
ཡོད་པ་རྤེད་ལ། དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་དང་མཉམ་དུ་ཕག་ལས་གནང་སྟྤེ། དཔལ་འབོར་
གནང་མཁན་ཚོའྱི་དགོས་མཁོ་དྤེ་འད་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ལ་འཆར་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་སྱིག་དགོས་ཟྤེར་ནས་མཉམ་སྤེལ་ཐོག་ནས་
ཕག་ལས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཚགས་ཚུད་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་བརྟྤེན་ནས། མ་འོངས་པར་ལག་བསྟར་བས་ཚར་བའྱི་རྤེས། འཆར་
འགོད་ལྷན་ཚོགས་ནས་ལག་བསྟར་འགྲུབ་འདུག་མྱི་འདུག སྔོན་མ་འཆར་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཁོང་རང་ཚོ་ཡྱི་ཡང་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད། སོང་ཙང་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དྤེ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་ས་རྤེད། ང་ཚོ་ཕར་ཕོགས་ནས་དངུལ་བངས་
ཚར་བ་བས།  འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཡང་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་
རྤེད་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་འགག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དང་པོ་རང་ནས་ཕག་ལས་མཉམ་དུ་གནང་བ་
ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ལག་བསྟར་བྤེད་སྟངས། གྲུབ་འབས་ཡྱིན་ཡང་ཡག་པོ་ལ་ཡག་པོ་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དང་འགོ་
བཞྱིན་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འད་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། བཀའ་ཤག་དང་སྐུ་དབང་གཅྱིག་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་གཞན་པར་གང་
ཡང་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། མཐའ་མའྱི་འགན་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་ཙང་། འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་
ཡོད་པའྱི་སྐུ་དབང་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འཆར་འགོད་ཀྱི་དོན་དག་ལ་རྤེད་མ་གཏོགས། འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྤེ་མྱིན་པའྱི་
གཞན་དག་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་དབང་ནང་བཞྱིན་ཐག་གཅོད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། འཆར་འགོད་དོན་དག་ལ་
བཀའ་ཤག་ལ་སྐུ་དབང་ཡོད་བཞག་པ་དྤེ་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་་དྲུག་པ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་བཀའ་ལན་ནས་འཕོས་པའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་བས། དྤེ་བཞྱིན་
གོང་དུ་བཀའ་ལན་མ་ཕྤེབས་པ་སྐུ་དབང་སྐོར་དྤེ་དྱི་བའྱི་ནང་ལ་ཕྤེབས་སོང་། གང་ལྟར་ཡང་ད་ལྟའྱི་རྒྱ་གར་སྱིད་བོན་གྱིས་
དགོངས་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་ Niti Aaayog ཡྱིན་ཡང་རྤེད། Yojna Aaayog ཡྱིན་ཡང་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་ང་ཚོས་འདྱི་གཅྱིག་
ལོག་བཟོ་འད་ཞྱིག་བཀའ་ཕྤེབས་སོང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ས་
གནས་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས། དངོས་སུ་གཟྱིགས་ཏྤེ་གཞྱི་ནས་འཆར་འགོད་ལ་ཕུལ་ནས་མར་ལས་འཆར་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་
བཟོ་འད་ཞྱིག འདྱི་ལས་འཆར་ནང་ལ་མཇལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ས་བགོས་
བས་ནས་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕྤེབས། ལས་བསྡོམས་སྙན་ཐོའ་ིནང་ཕུལ་བཞག་པའྱི་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་
ལས་འཆར་དྤེ་དག་ཕག་བསྟར་སོང་བ་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་འཚམས་གཟྱིགས་དང་སྐོར་བསོད་
ཕྤེབས་ནས་དངོས་སུ་གཟྱིགས་བཞག་པའྱི་ལས་འཆར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།  
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 གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་འདས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ཡང་ཐོག་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་
གཞྱིའྱི་ལུས་པའྱི་ལོ་ཚན་ལོ་ཚན་ལ་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་ལས་འཆར་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་འགོད་
ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་བསར་ཞྱིབ་གནང་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེའྱི་ལས་འཆར་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ག་ཚོད་ཙམ་ཁུངས་འཁྱོལ་ཡོད་
དམ། ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡོད་དམ།  
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་འདས་པའྱི་ལོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་གོ་རྒྱུར་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་
འཆར་གཞྱི་བཟོ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་གནང་སོང་། སོང་ཙང་ས་གནས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་ཡང་སྔོན་མའྱི་
འབུལ་སྟངས་དང་། གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་དང་ད་ལྟ་འདྱི་ནས་མར་གསུང་སྟངས་གཉྱིས་དྤེ་མྱི་འད་བ་
ཞྱིག་འདུག སོང་ཙང་སྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་ཡོད་ཟྤེར་དུས། སྔོན་མ་སོ་སོ་རང་གྱིས་དཔལ་འབོར་མཁོ་སྒྲུབ་བས་ཏྤེ་སྱིན་བདག་
བཙལ་ནས་ས་གནས་སོ་སོའ་ིནང་དུ་དངུལ་ག་ཚོད་བཟོ་ཐུབ་པའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་། ཡང་ད་ལྟའྱི་འཆར་འབུལ་འབུལ་སྟངས་
གཉྱིས་གཅྱིག་མཚུངས་རྤེད་དམ་ཁྱད་པར་ཡོད་དམ།  
 དྤེ་ནས་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྤེད་རྣམ་པ་ཚོ་ས་གནས་སུ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་
སོང་། ས་གནས་ལ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡར་འཆར་འབུལ་ཕུལ་ཚར་བའྱི་
རྤེས་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཕག་སྤེལ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་དང་ང་ཚོ་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ཁྱྤེད་རང་ཚོར་སྙན་ཐོ་འདྱི་འད་
ཞྱིག་འདུག  དྤེ་གཟྱིགས་པར་ཕྤེབས་གསུང་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་བང་སྱིག་པ་དྤེའྱི་སང་ལ་གཟྱིགས་པར་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ། སྔོན་
མ་ཡྱིན་ན་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ཁག་ཡོད་པ་རྤེད། ལོགས་སུ་ཡོད་དུས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་བདྤེ་བ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་
ལས་ཁུངས་གཅྱིག་ནང་གསོག་བརྒྱབ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ཕག་ལས་གནང་རྒྱུར་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་དྤེས་མ་
འོངས་པར་ལས་ཁུངས་ཟུར་ལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྒྱ་གར་གྱི་ཆབ་སྱིད་མཁས་པ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་གྱི་འཆར་འགོད་ལྷན་
ཚོགས་དྤེ་ Niti Aayog དང་ Yojna Aayog བསྒྱུར་བ་དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་པའྱི་
ཐོག་ནས་བསྒྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དུས་རྟག་ཏུ་རྒྱ་གར་ནས་གནང་བ་དྤེ་འགྱིག་གྱི་འདུག་
གསུང་རྒྱུ་དྤེ་བཞྱིན་རྤེད། ང་ཚོས་ཡྱིན་ཡང་ལས་ཟློས་བས་མྤེད་པར་བརྟྤེན་ ༢༠༡༤ ནས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་དགོས་
མཁོ་གཟྱིགས་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཞྱིག་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀའ་འདྱི་གནང་རྒྱུ་ལ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་སྱིད་སོང་ས་
གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་ལས་འཆར་དང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱིའྱི་ལས་འཆར་དྤེ་འད་ཡོད་ན། བརྒྱ་ཆ་མང་ཉུང་གྱི་
ལག་བསྟར་གང་འད་བས་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ཞྱིབ་ཕ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། མཚམས་རྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
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ནས་གསུངས་པ་དྤེ་འད་ལ་བརྒྱ་ཆ་མང་བ་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། ལན་རྤེ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ནས་གསུངས་བཞག་པ་མང་
བ་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། དཔྤེ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ལ་དྭགས་བང་ཐང་ནང་སྐོར་སོད་གནང་བའྱི་
རྤེས་སུ་ཕར་ཕོགས་ལ་ཆུ་འཐྤེན་རྒྱུ་དྤེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་སྙན་ཐོ་བཀོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་། འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་ 
Tube Well ཆ་ཚང་ཕུལ་ཡོད་པ་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལ་དྭགས་བང་ཐང་གྱི་བརྒྱ་དཔོན་ཁོ་
རང་ཚོ་མཇལ་བའྱི་སྐབས། ཁོང་ཚོས་ཆ་ཚང་བྱུང་སོང་ཟྤེར་ནས་བཤད་ཀྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ལ་དྭགས་བང་ཐང་ལ Solar 
light ཉྱི་མའྱི་གོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ས་གནས་ནས་ཞུས་ཡོད་རྤེད། མཚམས་རྤེ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་མཇལ་རྒྱུ་
འདུག དྤེ་བཞྱིན་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཕྤེབས་ནས་གཟྱིགས་རྤེས་དྤེ་དགོས་ངྤེས་ཤྱིག་རྤེད་འདུག་ཟྤེར་ནས་མར་ལག་
བསྟར་བས་བཞག་པ། དྤེ་དག་ཚང་མ་བྱུང་བ་དྤེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཆ་ཚང་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག མཚམས་རྤེ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཐབས་ཤྤེས་བས་ཏྤེ། ཚང་མས་ཤྤེས་གསལ་ལྟར་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་བཀའ་
བསྡུར་གནང་ནས་བང་ཐང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོ་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་འད་ཡོང་དུས་རོགས་དངུལ་རག་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་དགོས་པ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་བ་དྤེ་ལག་བསྟར་བྤེད་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་སུ་གང་གྱི་སྤེམས་ལ་ཡོད་ཀང་འཆར་གཞྱི་ལ་ཡོད་པ་ལྟར་ལག་བསྟར་བྤེད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་གནས་སྟངས་དྤེ་ས་གནས་ལ་ཕྤེབས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ལག་བསྟར་བྤེད་
རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་དྤེ་དག་ཡག་པོ་བྤེད་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག གང་འད་བས་ནས་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་གཙོ་བོ་
ག་རྤེ་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཚགས་ཚུད་དུ་གཏང་རྒྱུ་ཁོ་ནའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། དཔྤེར་ན་བལ་ཡུལ་ས་ཡོམ་བརྒྱབ་ཚར་བའྱི་རྤེས་
སུ་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་མང་ནས་རྤེ་འདུན་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་ནས་འཆར་གཞྱི་མང་པོ་
ཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། དབུས་ལ་འབོར་ཡོང་དུས་སུ་ཆྤེད་མངགས་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའྱི་དྲུང་ཆྤེ་
དང་། དྤེ་བཞྱིན་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ཁྱད་ལས་པ་ཁོང་ཚོ་ཕྤེབས་རོགས་བོས། ང་ལྟ་ང་ཚོ་དངུལ་བགོ་
འགྤེམས་བས་བཞག་པ་ཡྱི་ལག་བསྟར་གང་འད་འགོ་ཡྱི་འདུག ལྷན་དུ་མ་འོངས་པར་ག་རྤེ་བྤེད་རྒྱུ་འདུག དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པའྱི་བྤེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ཡང་འཆར་འགོད་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྔོན་མ་བཞྱིན་བས་ནས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཟུར་དུ་ཡོད་ན་ཡག་པོ་འདུག་གསུང་པ་དྤེ་ལ་
བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་བྱུང་སོང་། མཚམས་རྤེ་ཟུར་དུ་ཡོད་ཚེ་ཁམས་གཙང་བ་ཡོད་པར་བརྟྤེན་ལག་བསྟར་བྤེད་
པའྱི་སྐབས་སུ་ཚགས་ཚུད་དང་མྱི་ཚུད་ཡོང་གྱི་འདུག དཔྤེར་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་
བྤེད་མཁན་དང་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་མཁན་དྤེ་རྤེད། དངུལ་ཐབས་ཤྤེས་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་རང་བཞྱིན་གྱི་རོགས་དངུལ་གནང་མཁན་
གྱི་ཚོགས་པ་དྤེ་དག་གྱིས་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་འཆར་གཞྱི་འབུལ་ཤོག་ཟྤེར་གྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། དངུལ་གཅྱིག་པུ་སད་རོགས་ལབ་ན་
དངུལ་སོད་མཁན་ཡོད་མ་རྤེད། འཆར་གཞྱི་ག་རྤེ་ཡོད་ལབ་ཀྱི་རྤེད། འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གྱི་འཆར་གཞྱི་ག་རྤེ་ཡོད་ལབ་
དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོང་སྐབས། ཐོག་མར་འཆར་གཞྱི་མ་འབུལ་གོང་ནས་བཀའ་
བསྡུར་རྱིམ་པས་བྱུང་། དངུལ་རག་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ལས་འཆར་ལག་བསྟར་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག་དང་མྱི་
འདུག་དྤེ་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ནས་བསར་ཞྱིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཐོག་མར་དམྱིགས་ཡུལ་ཆ་ཚང་
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འགོ་ཚུགས་པའྱི་ཐོག དངུལ་རག་པའྱི་ཐོག ལས་འཆར་བསྱིགས་པ་མཉམ་དུ་ལག་བསྟར་བྤེད་སྟངས་དྤེ་རོགས་དངུལ་གནང་
མཁན་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་ང་ཚོའྱི་ལག་བསྟར་གཉྱིས་མཐུན་གྱི་འདུག་མྱི་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་
སྟོན་དང་ལག་བསྟར་བས་པ་གཉྱིས་མཐུན་གྱི་འདུག་མྱི་འདུག དྤེ་དག་ཚང་མ་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་མཁན་གཅྱིག་གྱིས་ཤྤེས་པ་ཡྱིན་
ན། ཡག་པོ་འདུག དྤེ་མ་གཏོགས་དངུལ་དང་པོ་ཡོང་ཁུངས་དང་རོགས་དངུལ་གནང་མཁན་གྱི་དགོངས་པ་དང་འཆར་གཞྱིའྱི་
ཆ་རྤེན་མ་མཁྱྤེན་ནས་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་སྱིད་པ་རྤེད། ལས་ཀ་དྤེ་ཆུང་དགས་འདུག་ཟྤེར་
སྱིད་ཀྱི་རྤེད། ཕྤེད་ཀ་ལས་མྱི་འདུག་ཀང་ཟྤེར་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག ཡང་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་
སྐོར་བ་རྒྱག་འགོ་གྱི་འདུག སོང་ཙང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། འཆར་གཞྱི་འདྱིང་རྒྱུ་ལ integrated ཟྤེར་བ་ཡོད་པ་
རྤེད། གཅྱིག་བསྡུས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་དྤེ་འད་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ནང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ coordination 
ཟྤེར་བའྱི་མཉམ་ལས་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ། ལྷན་ཁང་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་སོགས་གང་ཡྱིན་ཡང་མཉམ་ལས་བས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་
ཚགས་ཚུད་པ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལག་བསྟར་བས་དང་བྤེད་མུས་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་གསུམ་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྱི་བ་གསལ་པོ་ཕྤེབས་རོགས་གྱིས་མ་གཏོགས་དུས་ཚོད་ཞྤེ་དག་མྱི་འདུག སྱི་
འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ད་ལྟ་འཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་ལན་དྤེ་དག་གྱི་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་
ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ལབ་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་སྔར་འཆར་
འགོད་ལས་ཁུངས་ལབ་པ་དྤེ་ད་ལྟ་མྱིང་ཙམ་བརྤེས་པོ་བརྒྱབས་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་མར་ཚོགས་མྱི་ལྷན་
ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་དུས་ཚོགས་མྱི་བཞག་སྟངས་དྤེ་བརྤེས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཨྤེ་ཡོད་དམ། དྤེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་ན། ང་ཚོས་སྔར་ནས་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ལབ་པ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ Planning Commission 
མྱིང་འདོགས་སྟངས་ཤྱིག་མ་གཏོགས། དྤེ་ལ་ཡ་དཔྤེར་ན་གཞྱི་རྩའྱི་གཞུང་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་རྤེད་དྤེ། དྤེ་ལ་ལོགས་སུ་ནུས་པ་ཞྱིག་
ཡོང་མཁན་གྱི་ལྷན་ཁང་ངམ་ལས་ཁུངས་དྤེ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ཆ་ཚང་འཛིན་སོང་གྱིས་ཐད་ཀར་
ཡོད་པ་དྤེ་ཚོགས་མྱིའྱི་ནང་ནས་དྤེ་ཤར་ཡོང་གྱི་འདུག དཔྤེར་ན་རྒྱ་གར་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། Commission ནང་དུ་རྒྱུན་
དུ་ལྷན་ཁང་དྤེ་ལ་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་མཁན་དང་དབང་ཚད་ཡོད་མཁན་ནྱི་ Deputy Chairman དྤེ་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དྤེའྱི་ཚོགས་མྱི་ཕལ་ཆྤེར་ཨྤེ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་གྱི་
འདུག དྤེ་ལ་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་འདོད་བྱུང་སོང་། འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ང་རང་
ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཐུགས་ཕན་ག་ཚོད་གསོས་ཡོད་མྤེད་ངས་ཆ་ཚང་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། ག་རྤེ་བས་ནས་ཟྤེར་ན། ང་ཚོ་རོགས་
ཚོགས་ལ་བརྟྤེན་མཁན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ཕལ་ཆྤེར་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་དྤེ་ལོ་སུམ་ཅུ་ཙམ་མྱིན་ནམ། ལོ་
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སུམ་ཅུའྱི་ཐོག་མར་རོགས་ཚོགས་རང་རང་ལ་བརྟྤེན་དགོས་དུས་སུ། དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ཧ་ཅང་ཞབས་ཞུ་ཡག་པོ་བསྒྲུབས་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ་གྱི་འདུག སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ངའྱི་དོགས་
དྱི་འདྱི་མདོར་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ལྷན་ཚོགས་འདྱིས་ཚོགས་མྱི་དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་མར་འགྤེལ་བཤད་
སོན་ཡོང་དུས། ལས་ཁུངས་དྤེ་སྔར་གྱི་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་དང་ད་ལྟའྱི་ལྷན་ཚོགས་འདྱིས་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་དྤེ་སོ་
བརྒྱབ་ཚར་བ་ཞྱིག་ ཤར་གྱི་འདུག དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་འདུག ང་རང་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དྤེ་དུས་ཚོད་ཀྱིས་འགྱུར་བ་
རྤེད། ད་ལྟ་དྤེ་མ་འོས་པ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་མྱིན་ནམ་སྙམ་གྱི་
འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག བཀའ་ལན་བསྡུས་ཙམ་གནང་རོགས། སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཡོད། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱ་གར་གྱི་ Planning Commission དང་ Deputy Chairman མྤེད་པ་བཟོས་པ་
རྤེད། Niti Aayog  ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སྔོན་མ་ང་ཚོའྱི་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་དྤེ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་དྤེ་དག་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་
ནང་ལ་རང་འཇགས་གནས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་དྤེ་རང་འཇགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སོང་ཙང་ཕག་ལས་ལ་འགྱུར་བ་
ཡོད་མ་རྤེད། ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། རྒྱ་གར་ཡྱིན་ན་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཡོང་འབབ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་རྤེད། ང་
ཚོའྱི་ཡོང་འབབ་དྤེ་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་རྤེད། ཕྱི་ནས་ག་ཚོད་ཡོང་བ་དྤེ་བགོ་འགྤེམས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་
བརྟྤེན་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་ནས་ལག་བསྟར་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་དག་ལ་བརྟྤེན་ནས་རྒྱ་གར་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་འདུག ང་ཚོས་ཀང་དགོས་མཁོ་ལ་བལྟས་ནས་ཕན་བུ་འགྱུར་བ་འགོ་
བཞག་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བརྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་དྱི་བ་དྤེ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ལྟ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་དྤེ་འདྱི་ལྟར་ཉན་
དུས་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་དང་འབྲུག བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག འདས་པའྱི་ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ཡོ་རོབ་
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དང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང་བོད་པ་མང་པོ་སྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་འགོད་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་
ཡོད་དམ་མྤེད། དགོངས་པ་དྤེ་འད་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་དང་སགས་ནས་གནས་ཚུལ་རྱིང་པོ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་
གཅྱིག་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་ན། མང་ཆྤེ་བ་འདྱི་ནས་ཕར་ཐོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལམ་འགྱིག་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་དགོངས་པ་བཞྤེས་
ཀྱི་འདུག ཕར་ཕོགས་ལ་སྤེབས་ནས་མྱི་ཚེ་ཞྱིག་གཞྱི་ནས་ཡར་སྤེལ་དགོས་དུས། བོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལམ་སྟོན་ཉུང་དགས་བཞག་བསམ་གྱི་འདུག དྲུག་ཅུའྱི་ནང་ལ་ངའྱི་པ་ལགས་དང་དྤེའྱི་མྱི་ཐོག་དྤེ་ད་ལྟ་ཡོ་
རོབ་ལ་ཕྤེབས་དུས། བོད་གཞུང་ནས་དྤེབ་ཆུང་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག སྣུམ་པར་བས་པ་ཞྱིག དྤེའྱི་ནང་སོད་པ་བཟང་པོ་བྤེད་
དགོས་རྤེད། ཕར་ཕོགས་ལ་ལས་ཀ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། གོ་སྐབས་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ལམ་སྟོན་མྤེད་ནས་མྱི་མང་པོ་
ཞྱིག་ཕར་ཕོགས་ལ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཆར་གཞྱི་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མྤེད་ཀང་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་དང་། དྤེ་
འདའྱི་གོ་སྐབས་འཛིན་གནང་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་མང་ཆྤེ་བ་ལས་འཆར་སང་ལ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་
འབོར་དང་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་འགོ་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སོང་ཙང་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་
བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་གཙོ་བོ་དམྱིགས་དགོས་རྒྱུ་དྤེ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོ་ལ་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་སྔ་ནས་བཀའ་ཤག་
ནས་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕ་བ་ཞུས་ཡོད་ལ་ཧ་ཡང་གོ་ཡྱི་ཡོད། འབད་བརྩོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དཔྤེར་ན་ཡྱིག་ཆ་རག་རྒྱུ་དང་ངོ་སོད་ཡྱི་གྤེ་
གནང་རྒྱུས་གཙོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལན་བཀའ་ཤག་འདྱི་ཡྱིན་ཡང་། སོན་བརོད་ཟྤེར་ན་འགྱིག་
གྱི་མྱི་འདུག་སྟྤེ། གྤེང་སོང་གསར་པ་ཞྱིག་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་
དྤེ་དུས་རྟག་ཏུ་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་ཟྤེར་དུས་ New York དང་  Switzerland ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན་
མྱི་སྟོང་ཕག་ལྔ་དྲུག་ཡོད་པས་གཞྱིས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་སར་ཐུག་པར་ཕྱིན་ནས་མྱི་མང་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་
རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྱིད་སོང་གཙོས་པས་ཕལ་ཆྤེར་ཡོ་རོབ་ནང་ས་ཆ་
གཅྱིག་གཉྱིས་ལྷག་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། ཨ་རྱིའྱི་ནང་ས་ཆ་གཉྱིས་གསུམ་ལས་ལྷག་མྤེད། ཧ་ལམ་བོད་པ་ཡོད་སར་ཆ་ཚང་སྐོར་
བ་རྒྱག་རྒྱུ་དྤེ་སྱིག་འཛུགས་དང་མྱི་མང་བར་ཐག་ཉྤེ་རུ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། དཀའ་ངལ་གཞན་གང་ཡོད་པ་དྤེ་དག་སྤེལ་ཐབས་ཆྤེད་དུ་
ཕྱིན་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའང་ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་པོ་བྤེད་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་བས་ནས་ང་ཚོས་སྐོར་བསོད་མང་པོ་ཞྱིག་བྤེད་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་བཤད་སོལ་ཞྱིག་འདུག རྡ་རམ་ས་ལའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་རྒན་པ་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་གཞོན་སྤེས་ཡོང་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ང་རང་གྱི་
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ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གཞོན་སྤེས་ཧ་ལས་པའྱི་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག མྱི་འདུ་འཛོམས་བྤེད་རྒྱུ་ལ་སྤེམས་ཁྤེལ་
མྱི་འདུག རྡ་ལམ་ས་ལར་ཕག་ལས་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་འགན་ཁུར་ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་ང་
སུད་སྱི་ལ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ཟུར་དུ་སུད་སྱིའྱི་གཞོན་སྤེས་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་ཡང་ཐང་ཆད་ཡོད་ནའང་། ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་དང་ཕྤེད་ཀ་
ཙམ་བཏང་དགོས་བྱུང་། དྤེ་དག་ཚང་མ་འབད་བརྩོན་བ་རྒྱུ་དྤེ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་སྱིག་འཛུགས་དང་མྱི་མང་ཐག་ཉྤེ་རུ་ཡོང་རྒྱུ་
དང་། མྱི་མང་ལ་དཀལ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ལ་སྤེམས་གསོ་བ་རྒྱུ་དང་། བྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ཚེ་ཐུབ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་བཀའ་ཤག་ནས་
འབད་བརྩོན་གང་ཐུབ་གནང་ཡོད་ལ། མུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་མཐའ་མ་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་ཚོར་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་
འཆར་གཞྱི་ཞྤེས་སྡྤེ་ཚན་སྡྤེ་ཚན་ཕྤེ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེང་སང་འཆར་གཞྱི་རྤེ་རྤེ་ཐོན་དུས་དྤེ་ལ་མྱིང་རྤེ་རྤེ་བཏགས་ཀྱི་རྤེད་དམ། 
ཡང་ན་ལོ་ཚད་བཞག་ནས་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་ཕུལ་གྱི་ཡོད་རྤེད་དམ།  
 གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་གོང་དུ་ས་ཊོན་གྱི་མགོན་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ཐག་བཅད་
ནས་ཤོག་བུ་དྤེ་བཏང་རྤེད་གསུངས་སོང།  དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་དྤེར་གཅྱིག་འཐོམས་སོང་། དྤེའྱི་འགོ་ལ་དབང་ཆ་དྤེ་བཀའ་
ཤག་ལ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་དུས། ཤོག་བུ་སྤེར་པོ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་བཅད་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
དམ། ཡང་ན་འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ཐག་བཅད་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  
 མཐའ་མ་དྤེ་ལ་འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་ཡྱིན་ནའང་འད། ས་གནས་ནས་འཆར་གཞྱི་ཡར་བཏང་ཀང་བར་དུ་བརླག་
ནས་བཀའ་ཤག་ཚོགས་བསྡད་ས་ལ་མ་ལབ་པ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཞྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག   གོང་དུ་ངས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་སྱིད་སོང་གཙོས་
པའྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚོགས་གཞོན་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཡོད་པ་དང་ ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའྱི་དྲུང་ཆྤེ་ཡོད་པ་དང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་སྔོན་ལ་འཆར་ཇུས་ཚོགས་ཆུང་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་
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འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ཡོད། དྤེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གོས་བསྡུར་ཆ་ཚང་བས་ནས་དྤེའྱི་ནང་
དུ་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཡར་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འད་སོང་ཙང་དྤེའྱི་ནང་དུ་འཆར་འགོད་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་ལས་པའམ་འགན་འཛིན་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་རང་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་རྟོགས་ནས་ལས་འཆར་གང་ཡྱིན་ནའང་
དྤེ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ཁོང་གྱིས་མོས་མཐུན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་ཊོན་གྱི་
མགོན་ཁང་དྤེ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་རྤེད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལན་གོང་དུ་ཞུས་པ་
ནང་བཞྱིན་ཕན་བུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་ནས་ཡར་བཏང་བ་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་དབུས་ནས་མར་བཏང་
བ་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷན་ཁང་ནས་བས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་རོགས་ཚོགས་ཁོ་རང་ཚོ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་
མཚམས་རྤེ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྤེབས་ནས་བསམ་བོ་དྤེ་འད་ཞྱིག་གཏོང་རྒྱུ་མྤེད་དམ་ཞྤེས་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཆར་གཞྱི་ཡོང་
སྟངས་དྤེ་སོ་ལྟ་བུ་གང་ཙམ་ཕྤེ་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་འགན་
ཁུར་ཏྤེ་ལག་བསྟར་བས་ནས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཤོག་བུ་སྤེར་པོ་མཚམས་རྤེ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་བར་ལ་བརླགས་
ཡོད་མྤེད་གསལ་པོ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  ཡྱིན་ཡང་ནང་སྱིད་སྐབས་སུ་དྤེ་འད་མཚམས་རྤེ་མ་འབོར་བ་བྱུང་ཡོད་ན། དྤེ་དུས་
གསལ་པོ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་རོགས་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་དཔལ་འབོར་གྱི་ལས་དོན། ལས་
ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སྔོན་རྩྱིས་ཐོག་བགོ་གྤེང་དང་། གཏན་འབྤེབས། ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ཐོག་ལ་
བགོ་གྤེང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་བགོ་གྤེང་གྱི་ཆ་ཤས་བཞྤེས་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་ཅྤེས་གོང་
དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་གནད་དོན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཆ་
ཤས་གང་ཉུང་ཉུང་ལྤེན་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ཡྱིན།  གཙོ་བོ་དྤེ་ང་རང་ཚོ་འདྱིར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་བས་བསྡད་པ་དང་
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་མང་ཆྤེ་བ་དྤེ་འབྤེལ་ཡོད་ཆོས་ལུགས་ཁག་གྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོ་ལའང་འབྤེལ་བ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཤྤེས་རྟོགས་གང་ཙམ་ཡོད་པ་དང་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་རྤེད་
བསམ་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ལངས་དགོས་པའྱི་གཙོ་བཟུང་མ་བས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།   ཡྱིན་
ནའང་དྤེ་རྱིང་གནད་དོན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་འདྱིར་གྤེང་འདོད་བྱུང་སོང།  ཁ་སང་གྱི་འཕོས་མོལ་དང་དྤེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཆོས་
རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་སྟངས་དང་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་རྤེ་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།  
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དང་པོ་དྤེར་དྤེང་སང་གྲྭ་བཙུན་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་སྐོར་ལ་ཐབས་ཤྤེས་ཡོད་མྤེད་དང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བྤེད་རྒྱུ་ཡོད་མྤེད་
སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང།  དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་
བོན་བཅས་ཀྱི་ཆོས་ཚོགས་ཐྤེངས་བཅུ་གཉྱིས་པ་དྤེ་ལུང་འདྤེན་བས་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ལ་གང་ཡང་གནང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་
གསུངས་སོང།  ཁོང་རྣམ་པ་ལ་གང་ཡང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚང་མ་དགྤེ་སོང་ཡང་དག་པ་རང་རང་རྤེད།  དྤེ་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། ངས་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ངས་ད་ལྟ་སྐད་ཆ་
བཤད་པ་དྤེ་ལ་གོ་བ་གང་འད་ལྤེན་མྱིན་མྱི་ཤྤེས་ཏྤེ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་
ལུགས་ཀྱི་ཕོགས་རྱིས་རྤེད་ཟྤེར་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དྤེ་རྱིང་གོ་སྐབས་འདྱི་བཟུང་ནས་
བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ལས་བསྡོམས་སམ་མཐའ་མའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།  
བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཟྤེར་ནའང་འད། སྟོད་མངའ་རྱིས་སྐོར་གསུམ། བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞྱི། སད་མདོ་ཁམས་སང་དྲུག་ཅྤེས་
ཡོངས་སུ་གགས་པ་དྤེ་རྤེད། བོད་གངས་ཅན་ཞྱིང་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་སྔོན་མ་ང་ཚོ་བོན་པོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་བོན་གྱི་གྲྭ་ས་གོང་འོག་
བར་གསུམ་། རྱིང་མ་ཡྱིན་ན་དགོན་ཆྤེན་དྲུག་གྱི་ཡ་གལ་རྡོར་སྱིན་གཉྱིས། དཔལ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་དཔལ་གྱི་འོག་
མྱིན་མཚུར་ཕུ་ལ་སོགས་པའྱི་གདན་ས་ཁག  ས་ས་པའྱི་ངོར་ཚར་གསུམ། དགྤེ་ལུགས་པའྱི་གདན་ས་སྤེ་འབས་དགའ་གསུམ། 
རྒྱུད་གྲྭ་སྟོད་སད། བཀྱིས་ལྷུན་པོ་ཚང་མ་དྤེ་ནས་ཡར་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ནང་ཕྤེབས་མཁན་གྱི་གྲྭ་པ་མང་ཆྤེ་བ་མདོ་
སྟོད་སད་ནས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེའྱི་ས་ཆ་དྤེ་ཚོ་ནས་ཞྤེ་དག་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  བོད་གངས་
ཅན་གྱི་ཞྱིང་ལ་མྱི་འབོར་རྩྱིས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནང་དབྤེ་བ་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་འབྤེད་པ་ཡྱིན་ན།   དཔྤེར་ན་དབུས་
གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཞྱིང་ལ་མྱི་འད་འད་མ་གཏོགས་ཉུང་བ་རྩ་བ་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་དུས་ནས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་
འདུག  གང་འད་བས་ན་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནམ་ངས་མྱི་ཤྤེས། ང་ཚོའྱི་གྲྭ་ས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་གྲྭ་སར་ཡོང་མཁན་ཚང་མ་ཁ་ནས་བཤད་
སོལ་ཡོད་པ་རྤེད། སད་ཨ་མདོ་རྒྱལ་རོང་ཡན་ཆད་ནས་གོམ་པ་བརྒྱབ། སྱིན་དཀར་པོ་ལ་ཚད་བཙུགས། ས་ནག་པོ་ལ་འདོམ་
འཇལ་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་མ་གཏོགས། དཔྤེར་ན་སན་རྱི་དགོན་པའྱི་འོག་ནས་གྲྭ་པ་བྤེད་མཁན་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དང་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ནང་ཚང་དྤེ་ཚོར་ཐབས་མ་བྱུང་བ་དང། འུ་ཐུག་པ་དྤེ་བཞྱིན་ཕྲུ་གུ་དྤེ་གགས་མ་འཁྤེལ་ནས་ཡར་བསྤེལ་བ་རྤེད་
ཟྤེར་བ་སྔོན་མ་ནས་གོ་རྒྱུ་འདུག གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ངས་མྱི་ཤྤེས། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོས་ཀང་
བཀའ་སོབ་རྱིམ་པའྱི་ནང་དུ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡར་ཐོག་དྤེ་ཚོར་དགྤེ་བཤྤེས་ཡོད་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཡང་གསུངས་ཡོད་རྤེད། 
དྤེང་སང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གནས་སྟངས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་དྤེ་ཚོས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འཐྤེན་འགོ་ཡྱི་འདུག  དྤེ་འད་སོང་ཙང་
ངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ང་ཚོ་འདྱིར་ཆོས་ལུགས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་འདྱི་རྣམས་ཆོལ་ག་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ནས་
རྤེད་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་རྤེད།  ཆོས་ལུགས་སྱི་འཐུས་མྤེད་པ་བྤེད་དགོས་རྤེད།  ཆོལ་ཁ་གཅྱིག་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་
དྤེ་རྤེད། དྤེ་སྔོན་ང་ཚོའྱི་ཇོ་ནང་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་དུས།  ཡང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་མདོ་སད་ནས་ཡོང་གྱི་ཟྤེར་བ་དང་དྤེ་དུས་
ང་ཚོ་མདོ་སད་སྱི་འཐུས་ཚོས་ཁ་གཅྱིག་གགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་རྩ་བ་ནས་མྱིན་དང་མ་རྤེད་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། དྤེ་ལ་ཡྱིད་
ཆྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  དོན་དག་དྤེ་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་དྤེ་ཚོར་གང་དུ་གྲྭ་པ་མང་བ་ཡོད་པ་དྤེ་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་
ཚོ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་དྤེ་ནང་བཞྱིན་རྤེད་འདུག  མྱི་འབོར་གྱི་མང་ཉུང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སྟོད་མངའ་རྱིས་སྐོར་
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གསུམ་དང་བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞྱི་དྤེ་མང་བ་འདུག སད་མདོ་ཁམས་སང་དྲུག་གྱི་མྱི་དྤེ་ཉུང་བ་འདུག  ཡྱིན་ཡང་གདན་ས་གྲྭ་
ཚང་ཁག་ཏུ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་གྲྭ་པ་དྤེ་གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་རྤེད་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངོ་མ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་ལ་བརྩྱི་ནས་
མྱི་འབོར་གཞན་པ་མྤེད་ནའང་གྲྭ་པ་དྤེ་ཚོ་མང་དུ་གཏོང་དགོས་ཡོད་ན་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་འད་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་ཡང་མྱི་
འདུག  དྤེང་སང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་གསང་ཐུབ་ས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཉྤེ་ཆར་མྱི་དྤེ་འདས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་བཤད་
སོང།  དྤེ་རྱིང་ཡང་འདྱིར་ཞུས་ན་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག   ཁ་སང་དྤེ་རྱིང་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མྱི་ཞྱིག་གྲྭ་པ་བྤེད་རྒྱུར་
སྡྱིགས་ར་སྐུལ་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་རྤེད།  གལ་ཏྤེ་ཁྱྤེད་རང་གྱིས་ཁ་ལ་ཡག་པོ་མ་ཉན་ན་དམག་མྱིར་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་
དང་། དྤེ་ཡང་ལམ་འགོ་མ་ཕྱིན་ན་གྲྭ་པ་བྤེད་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་ཟྤེར་བའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཆགས་འདུག  ཁ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་
གྱི་བཀའ་དགོངས་སྒྲུབ་དགོས་རྤེད་དང་ཆོས་བྤེད་དགོས་རྤེད། བོད་གངས་ཅན་ཞྱིང་ཚང་མ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་རྤེད། ནང་
ཆོས་ངོ་སོད་ཀང་བྤེད་དགོས་མ་རྤེད། ཚང་མ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དགྤེ་འདུན་གྱི་
འདུས་གྲྭའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་མཁན་དྤེ་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ལ་ག་རྤེ་བྤེད་རྒྱུ་ཡོད། མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུང་གྱི་འདུག  
རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དགོངས་བསྒྲུབ་དགོས་རྤེད་དང་བྤེད་ཐག་ཆོད་ཡྱིན་ཡོད་མདོག་མདོག་གནང་གྱི་འདུག  ངས་བཤད་པ་དྤེ་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན།  དྤེ་ལས་ལྡོག་སྟྤེ་བྤེད་རྒྱུ་འདུག་ན་གྲུབ་འབས་དྤེ་ཐོན་པ་རྤེད། བྤེད་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ན་སྡུག་ཏུ་འགོ་ཡྱི་
འདུག  དཔྤེར་ན་ང་ཚོ་བོན་པོ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་གདན་ས་གོང་འོག་བར་གསུམ་གཙང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཆ་བཞག་ན་མདོ་
སད་རྔ་པ་སང་ཞྱིག་དགོན་པ་གྲྭ་པ་མང་ཤོས་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སྱིར་བཏང་རྔ་པ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་གྲྭ་པའྱི་ལུང་པ་ཞྤེས་
རྒྱ་མྱི་ཁོ་རང་ཚོས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དགོན་པ་སུམ་བཅུ་སོ་བརྒྱད་སོ་དགུ་ཙམ་ཡོད་རྤེད།  ཆོས་ལུགས་ཀང་འད་མྱིན་
ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གནས་སྟངས་དྤེ་ཚོར་བལྟས་ན་ང་ཚོའྱི་དུས་དུས་ལ་བཤད་མཁན་དྤེ་
ཚོས་རྱིག་པོ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། བསྡོམས་དྤེ་གང་དུ་རྒྱག་དགོས་པ་དང། ཡོང་ས་དྤེ་གང་དུ་ཡོད་མྤེད། གཅོད་མཚམས་
ངོ་མ་དྤེ་གང་དུ་ཡོད་མྤེད་སོགས་ལྟ་དགོས་ཀྱི་འདུག་དན་ནས་དྤེ་རྱིང་ཁ་མ་གགས་རང་གགས་ཆགས་སོང།  ངས་ཕོགས་དང་
རྱིས་གང་ཡང་བྤེད་ཀྱི་མྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་སྐོར་དྤེ་ཁ་སང་གསུངས་པ་རྤེད།  སྱིར་བཏང་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དུས་དུས་ལ་ཧྱི་
མ་ལ་ཡ་ཟྤེར་དུས་ཏོག་ཙམ་སང་བར་མྱི་འགོ་ཚུལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད།  ང་ཚོ་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བརོད་ན། གངས་ཀ་མང་ཉུང་
ལ་གཞྱིག་ནས་ས་དགྤེ་ལུགས་པ་དང་གནམ་དགྤེ་ལུགས་པ་ཞྤེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དགའ་ལྡན་ཁྱི་པ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི ་
བརྒྱུད་ནས་ཕྤེབས་བསྡད་ཡོད་རྤེད། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསུངས་བསྡད་པའྱི་ཁུ་ནུ་བ་མ་
བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་ལ་སོགས་པའྱི་རྩ་བའྱི་བ་མ་མང་པོ་ཞྱིག་ཧྱི་མ་ལའྱི་རྒྱུད་ལ་ས་བོད་གངས་ཅན་ཞྱིང་ལ་དུས་འགྱུར་མ་
བྱུང་གོང་ནས་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་བོན་པོ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་གོ་དང་དོལ་པོ་དྤེ་ཚོ་ཧ་ལས་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་རྤེད། རོགས་པ་
ཆྤེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་བརྒྱུད་བཀའ་བརྒྱུད་སྐོར་བཞྱིའྱི་བ་མ་བརྒྱུད་པའྱི་རྣམ་ཐར་ནང་མར་གཅྱིག་བཀགས་ཡོང་དུས་མང་ཆྤེ་བ་
གོ་དང་དོལ་པོ་དྤེ་ཚོ་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཞྱིང་ལ་དོན་རྤེན་ཛ་དག་ཆྤེན་པོ་དྤེ་བྱུང་བའྱི་གནས་
སྐབས་སུ་བོན་པོའ་ིདཔྤེ་ཆ་དང་གསུང་རབ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གོ་དང་དོལ་པོ་ནས་མར་གདན་འདྤེན་ཞུས་ཏྤེ་རྒྱ་གར་ལྡྱི་ལྱི་ནས་པར་
བསྐྲུན་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས་གང་ནས་ཀང་རག་པ་དྤེ་འད་མྤེད་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཆ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དྤེ་ལ་བདག་པོ་
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རྒྱབ་སྟངས་ཐོག་ཁོང་རྣམ་པ་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྤེད་པ་ཞྱིག་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ། ད་ལྟའང་གནས་སྟངས་དྤེ་རང་
ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུར་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི ་བརྒྱུད་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་འད། བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། འབྲུག་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། རྒྱལ་ཁབ་གང་དུ་ཡོད་ནའང། དྤེ་ཚོ་
གྲྭ་པ་བྤེད་ཐུབ་སར་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཕྲུག་དྤེ་ཚོ་གྲྭ་པ་བྤེད་མྱི་ཐུབ་ས་ག་པར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དམག་སར་ནང་ལ་བཏང་ནས་མཐའ་མ་གྲྭ་པ་བྤེད་དགོས་པའྱི་སྡྱིགས་ར་སྐུལ་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་ག་པར་ཐུགས་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་པོ་བརྩད་གཅོད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག  ཚང་མས་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་
ནས་གྲྭ་བཙུན་ཡྱིན་ནའང་མང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་རྤེད་འདུག་མ་གཏོགས་དྤེ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་གང་ཡང་བྤེད་རྒྱུ་མྤེད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་
མཐོང་སོང།  དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཐད་ཀར་ཞུས་བཞག་ན་དན་སོང། དྤེ་རང་ཡྱིན། 
 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གཏྱིང་ཧ་ཅང་ཟབ་པོ་ཞྱིག་ལ་འཁྱིད་ཕྱིན་སོང།  དངོས་གནས་ངས་མགོ་ཡང་ཚོད་ཀྱི་མྤེད། 
ངས་གང་ཤྤེས་པ་དྤེ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ཆོས་བརྒྱུད་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་བསྟན་བདག་བ་ཆྤེན་ཁག་
གྱིས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་དུས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད།  དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ཡོད་མྤེད་བཀའ་བསྡུར་གནང་བ་རྤེད།  
བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་རྤེད།  དྤེ་འད་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་མ་སོང།   དྤེ་རྱིང་ཁྱིམས་
བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཁྱིམས་བཟོས་ནས་གྲྭ་པ་མང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཁྱིམས་བཟོ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལག་ལྤེན་
བསྟར་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ། སུས་ལྟ་ཡྱི་རྤེད་དམ། བས་ཙང་དྤེ་འདའྱི་ཆ་ནས་ཞུ་ཚོད་མ་ཐྱིག་མཁན་འད་ཞྱིག་འདུག གྲྭ་བཙུན་ཉུང་
དུ་ཏན་ཏན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་གྲྭ་བཙུན་མང་དུ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག  དྤེ་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ལ་ཐབས་ཤྤེས་གང་ཡང་མྱི་འདུག  དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་དང་པོ་ཞུས་པ་མ་གཏོགས་མྤེད་ནའང་ཡོད་ཁུལ་ཞུས་
མྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་ཐབས་ལམ་འཚོལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་གོས་ཆོད་འཇོག་རྒྱུ་ཡོད་པ། དྤེ་བཞྱིན་གྲུབ་
འབས་ཐོན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནང།  དྤེ་འད་བྤེད་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་གནང་
དང་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་བསྒྲུབ་ཐུབ་མྱིན་བལྟས་ཆོག  དྤེ་མྱིན་གཏྱིང་ཟབ་པོ་དྤེ་འད་གསུངས་ཡོང་དུས་ང་ནྱི་མགོ་ཡང་འཐོམས་
སོང།   དྤེ་ནས་བསྟན་བདག་དབུ་བའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་དུས་མར་གང་ཡང་གསུངས་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ངས་ཞུས་མྤེད།  
དྤེ་འད་བྤེད་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལག་ལྤེན་བསྟར་དགོས་པའྱི་གོས་ཆོད་བཅུ་ཙམ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེའྱི་ནང་དུ་དྤེ་འད་གསུངས་མྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  བས་ཙང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་ལ་ངས་ཀང་དང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བརྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་ཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་ཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གཞྱི་རྩའྱི་རང་ཉྱིད་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ལྷན་ཁང་ཆ་ཚང་གྱི་ཁྱབ་
ཁོངས་ཆ་ཚང་ལྟ་རྒྱུ་རག་ཡོད་ཙང་། དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བསམ་ནས་བསྡད་ཡོད་དྤེ། ཁ་སང་དྱི་བ་དང་
དྱིས་ལན་འཕོས་ནས་གནད་དོན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ནམ་རྒྱུན་དུ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་བ་ཞྱིག་ལ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་པ་དན་
བྱུང།  དྤེ་གང་རྤེད་ཞུས་ན་རྱིས་མྤེད་སྐོར་ལ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་རྱིས་མྤེད་དྤེ་གསུང་རྒྱུ་ཉུང་དུ་
གཏོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གོ་བྱུང། རྩྱིས་འགོ་ནང་དུ་རྱིས་མྤེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་
རྱིས་མྤེད་ཀྱི་བགོ་གྤེང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཚོགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་རྱིས་མྤེད་བགོ་གྤེང་དང་སོན་ལམ་ཆྤེན་མོ་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ལས་འཆར་གྱི་
ངོ་བོ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་བཞྱིན་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་བགོ་གྤེང་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།  
དྤེ་འད་ཡྱིན་ཙང་ངས་དྤེ་རྱིང་ག་རྤེ་བས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་ན། རྱིས་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་སྐུ་ཕྤེང་བཅུ་
བཞྱི་པ་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་རྣམ་ཐར་གྱི་ནང་ནས་ངོ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བའྱི་རྣམ་ཐར་ཞྱིག་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་མཇལ་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད།  ང་ཚོའྱི་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ཕྱི་མྱིག་ཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་མྤེད་མ་བྱུང་བའྱི་ཉྤེར་ལྤེན་ལ་བལྟས་ནས་རོག་ག་
མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  ༸གོང་ས་སྐུ་ཕྤེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་རྱིས་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
བཞྤེས་ནས། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི། གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་བསྟན་བདག་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་
ནའང་རྣམ་ཐར་དྤེ་བཞྱིན་བདག་གྱིར་བཞྤེས་ནས་གཤྤེགས་པའྱི་ཉྤེར་ལྤེན་ལ་བརྟྤེན་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕྱི་མྱིག་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་དག་སང་ནོར་བུའྱི་འོད་ཀྱི་ཁྱབ་པ་འད་པོ་ཞྱིག་༸གོང་ས་སྐུ་ཕྤེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ནང་
བཞྱིན་ཕལ་ཆྤེར་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་ན་ཞུ་ཐུབ་པ་འད་པོ ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་རྱིས་མྤེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བགོ་གྤེང་ལྟ་བུ་འགོ་ཡོང་དུས། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལའང་ཐུགས་ཁག་མྤེད་པ་འད་པོ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བགོ་གྤེང་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས་རྱིས་མྤེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་བཞག་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་རྟོག་འཆར་
ཚུལ་ཅྱིག་གྱིས་མ་འདོད་པའྱི་རྣམ་པ་དང་། ཡང་དགའ་ཞྤེན་བྤེད་མ་ཤྤེས་པའྱི་ཕོགས་གཉྱིས་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་
ཡྱིན་ཙང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མྤེད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པའྱི་རྱིས་མྤེད་དྤེ་གང་རྤེད་ཟྤེར་
ན།  རྱིས་སུ་མ་བོར་བ་དང་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་དབྤེ་བ་འབྤེད་ནས་མཐོང་ཆུང་མ་བས་པ་དྤེར་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྔོན་མ་
ང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་གཅྱིག་རང་གྱི་དཔྤེ་ཆ་ལྟ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་དང་གཞན་གྱི་དཔྤེ་ཆ་ལྟ་རྒྱུར་
ཐུགས་སང་མྤེད་པ་དང་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ལྟ་མྱི་ཆོག་པ་བརྩྱི་བསྡད་པའྱི་དགོངས་པ་དྤེ་འད་ཡོད་ཙང་། ཆོས་བརྒྱུད་དྤེ་དང་དྤེའྱི་ལྟ་བ་
དང་སོད་པའྱི་རྣམ་བཞག་དྤེ་མ་ཤྤེས། ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་དབྤེ་བར་ལྟ་བའྱི་དབང་གྱིས་ཕན་ཚུན་རྒྱང་ཐག་རྱིང་དུ་འགོ་བའྱི་གནས་
སྟངས་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོས་རྱིས་མྤེད་ཀྱི་མཛད་པ་དྤེ་བསངས་པའྱི་ཉྤེར་ལྤེན་ལ་བརྟྤེན་ནས།  
ད་ལྟའྱི་ཆར་རྱིས་སུ་མ་ཕྤེ་བའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དྤེ་དག་མར་མཇལ་ཡོང་དུས། ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་
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གཅྱིག་ལ་དག་སང་དང་ཡྱིད་ཆྤེས། བརྩྤེ་བ་དྤེ་འདས་རྤེན་པས་ཆོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་ཧ་ཅང་གྱི་མཐུན་ལམ་ཡོང་བསྡད་པ་དྤེ་
དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་རྱིས་མྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གོ་བ་ལྤེན་སྟངས་མ་ཤྤེས་མཁན་འགའ་ཤས་ཀྱིས་རྱིས་མྤེད་
ཟྤེར་དུས་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང།  གཅྱིག་པ་བཟོས་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་ཕལ་ཆྤེར་ཆོས་ལུགས་གཅྱིག་
བཟོ་རྒྱུའྱི་རྣམ་རྟོག་དང་། དྤེ་འདའྱི་གོ་བ་ལྤེན་མཁན་རྤེ་ཟུང་གྱིས་རྱིས་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡོང་རྒྱུ་མྤེད་པ་དང་གལ་ཏྤེ་རྱིས་མྤེད་ཡྱིན་
ན།  ཁོ་ཆོས་བརྒྱུད་ཆ་ཚང་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གོ་བ་དྤེ་ལྟར་ལྤེན་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ནོར་བ་
རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་རྱིས་མྤེད་ལ་བརྩྤེ་བ་ཆྤེ་དག་ནས་རྱིས་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཆོས་བརྒྱུད་གང་ཡང་མྱིན་པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་པའྱི་སང་བ་
འཆར་ནས་རྱིས་མྤེད་གནང་བསྡད་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་རྱིས་མྤེད་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་དཔྤེ་ལྟ་ས་ཡག་ཤོས་དྤེ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  ༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མྤེད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་ཆོས་ལུགས་བྤེ་བག་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དྤེ་སྐུ་ཉྱིད་ནས་ཞལ་བཞྤེས་གསལ་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཙམ་གྱི་མ་ཟད་ཆོས་ཚོགས་ཐྤེངས་བཅུ་གཅྱིག་
པའྱི་སྐབས་སུ་ལམ་སྟོན་བཀའ་སོབ་དང་བཅས་པ་རྱིས་མྤེད་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་དྤེ། རང་ལུགས་གཏད་སོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གནང་
དགོས་པ་ཡང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པའྱི་ཉྤེར་ལྤེན་ལ་བལྟས་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་གང་གྱི་ཁོངས་ལའང་མྤེད་མཁན་གྱི་
རྱིས་མྤེད་གནང་བསྡད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་བྤེ་བག་མང་པོའ་ིནང་ལ་ཕར་ཚུར་འཛུལ་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཡོད་པ་
རྤེད།  དྤེ་འད་སོང་ཙང་རྩྱིས་འགོ་དང་དྤེ་འད་མང་པོའ་ིནང་དུ་རྱིས་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྩ་བ་ནས་གསུང་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཞྱིག་དང་། རྱིས་
མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་མཛད་པའྱི་རྣམ་ཐར་རད་དུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་སྱིག་
འཛུགས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་དགོས་མཁོ་གལ་ཆྤེན་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཡང་བསྟན་བདག་བ་ཆྤེན་ཚང་མས་
ཐུགས་ལ་དགོངས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་དག་སང་ནོར་བུའྱི་འོད་ཀྱིས་ཁྱབ་ཐུབ་པ་དྤེ་གཟྱི་བརྱིད་ཅྱིག་ལ་བརྩྱི་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་རྤེད། ངས་ནམ་རྒྱུན་དུ་དྤེ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་གང་
འད་རྤེད་ཟྤེར་ན། བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པ་དྤེ་གངས་རྱི་ཏྱི་སྱི་ནང་བཞྱིན་རྤེད། བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པའྱི་བརྒྱུད་ཀྱི་བམས་སྙྱིང་རྤེ་
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་ཉྱི་མ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། གདུལ་བ་ལ་བརྩྱི་བའྱི་ཉྱི་མའྱི་འོད་ཀྱིས་གངས་རྱི་དྤེ་མར་བཞུར་ཡོང་ནས་འཁྱྱིལ་
བསྡད་པའྱི་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་དྤེ་བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པའྱི་ཐུགས་བརྩྤེ་བ་ཆྤེན་པོས་སྤེམས་ཅན་ལ་གནང་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་
བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུའྱི་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་དྤེ་ཡར་འཁྱྱིལ་བསྡད་པ་དྤེ་ལ། ས་ཡྱི་མཐོ་དམའ་དང་ཡོ་ལང་མ་འད་
བའྱི་དབང་གྱིས་ཕོགས་བཞྱི་ལ་ཁ་འབབ་ཀྱི་ཆུ་ཆྤེན་བཞྱི་རྒྱུ་བ་བཞྱིན། རྒྱ་གར་ལ་ཡྱིན་ན་གྲུབ་མཐའ་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་དང་། བོད་ལ་
ཡྱིན་ན་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་ཟྤེར་བའྱི་དཔྤེ་དྤེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ཁ་འབབ་ཀྱི་ཆུ་ཆྤེན་བཞྱིས་སོ་སོའ་ིའགོ་སའྱི་ལམ་
བུ་དྤེ་དང་དྤེ་ཡྱིས་གདུལ་བ་དྤེ་དག་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདུག དྤེ་འད་བའྱི་འགོ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ནས་མཐའ་མ་ཆུ་ཆྤེན་པོ་
བཞྱི་པོ་འབབ་ས་དྤེ་རྒྱ་མཚོ་ཆྤེན་པོའ་ིནང་ཡྱིན་པ་ལྟར། ང་ཚོའྱི་བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པའྱི་ཐུགས་རྤེའྱི་འོད་ཟྤེར་ལས་འཕོས་པའྱི་
མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་། དྤེ་ལས་འཕོས་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་དང་བོད་
ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱིའྱི་མཐར་ཐུག་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྤེན་པའྱི་གོ་འཕང་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་ལམ་དྤེ་འགོ་སྟངས་མ་གཅྱིག་
པ་རྤེད་མ་གཏོགས་འགོ་ས་དྤེ་གཅྱིག་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་དྤེའྱི་བར་ལ་རྱིགས་དང་དབྤེ་ནས་ཕན་ཚུན་མཐོང་ཆུང་གྱི་གནས་བབ་
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དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། སོང་ཙང་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ཡར་ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ་ད་ལྟ་དགྤེ་བཤྤེས་མའྱི་སྐོར་དྤེ་ལ་ཡང་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། གཞྱི་རྩའྱི་དགྤེ་
བཤྤེས་མའྱི་སྐོར་དྤེ་ཆོས་ཚོགས་ཐྤེངས་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་མང་ཆྤེ་བས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ ་ིཆོས་
བརྒྱུད་ཀྱི་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་དཔག་པའྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། སོང་ཙང་མཐའ་མ་དྤེར་དགྤེ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་འགོ་སྟངས་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་མ་ཆགས་ཀྱི་ཐོག་ལ། སྐབས་དྤེ་དུས་བང་རྩྤེ་ཆོས་རྤེས་ལུང་ཞྱིག་དངས་ནས་འདུལ་
བའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་དྤེ་དགྤེ་སོང་མ་མྤེད་པའྱི་རྤེན་གྱིས་འདུལ་བའྱི་དཔྤེ་ཆ་ལྟ་སྟངས་ཐོག་ལ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་མྱིན་དང་། དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་ཐག་མ་ཆོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཏྤེ་རྤེས་ནས་འདྱི་ལྟར་ཐག་ཆོད་ཡོང་བ་ཅྱིག་སང་ལ་བཞག་པ་འད་པོ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་ས་
སྟྤེང་སབས་རྟྤེན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་སོན་ལམ་ཚེས་པ་བཅོ་ལྔའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་ལྟར་བཀའ་
སོབ་ཟབ་མོ་ཞྱིག་གནང་བའྱི་ཉྤེར་ལྤེན་ལ་བརྟྤེན་ནས་ཆོས་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་མཇུག་བསངས་ནས་ ༢༠༡༦ 
ལོར་དགྤེ་བཤྤེས་མ་ཕྤེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་བྱུང་མ་མོང་བའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་རྤེད་ཅྤེས་
ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་རྱི་བོ་དགྤེ་ལྡན་པས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཐག་
གཅོད་དྤེ་ཏོག་ཙམ་རྤེས་ལུས་ཤོར་པ་དྤེ་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ལྟ་བར་ཚུར་བསྤེས་ནས་དྤེ་ལ་ཕོ་མོ་དབྤེ་འབྤེད་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་བགོ་གྤེང་
ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་རྩ་བ་ནས་མ་རྤེད། གཞྱི་རྩའྱི་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་འགོ་སྟངས་དྤེ་དང་ནུབ་ཕོགས་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་
འགོ་སྟངས་གཉྱིས་ཕལ་ཆྤེར་མགོ་མཇུག་ལོག་ནས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ནུབ་ཕོགས་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དྤེ་གཙོ་བོ་ཁ་ཕྱི་ལ་
ཕོགས་ནས་བདྤེ་སྱིད་འཚོལ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དྤེས་གཙོ་བོ་ཁ་ནང་ལ་
ཕོགས་ནས་བདྤེ་སྱིད་འཚོལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བྤེད་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཉྱིས་ཁ་ཕོགས་རྦད་དྤེ་མགོ་མཇུག་ལོག་བསྡད་
ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་ལྟ་གྲུབ་དྤེ་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་བསྤེས་པ་ཡྱིན་ན་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཕན་ཐོགས་མྤེད་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། བས་ཙང་
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྩ་བ་ནས་རྱི་བོ་དགྤེ་ལྡན་པའྱི་ངོས་ནས་ཕོ་མོ་དབྤེ་འབྤེད་ཀྱི་ལྟ་བ་འཛིན་པའྱི་རྣམ་རྟོག་ཙམ་ཡང་དགོས་མ་རྤེད། དྤེ་
བཞྱིན་དགྤེ་བཤྤེས་མའྱི་རྒྱུགས་ ཤོག་གྱི་ནང་ལ་ཚད་ཐྱིག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཚད་ཐྱིག་དྤེའྱི་ནང་ལ་སུས་འཇོན་ཡང་དྤེ་ལ་རྱིགས་
དང་རུས་ཀྱི་དབྤེ་བ་བལྟ་ ཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡང་མ་རྤེད། དྤེ་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་
གདན་ས་ཆྤེན་མོ་གསུམ་གྱིས་མཚོན་པའྱི་དགྤེ་ལྡན་ཆྤེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སོབ་གཉྤེར་ཁང་ནང་ལ་དགྤེ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུགས་
སོད་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཚད་ཐྱིག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཚད་ཐྱིག་དྤེ་ལོན་མཁན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་མོ་བཞྱི། གཡུང་
དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་གྲྭ་རྒྱུན་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ངའྱི་འཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་པའྱི་ནང་ཆོས་བརྒྱུད་བཞྱི་གཡུང་དྲུང་
བོན་གྱི་ནང་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་སོབ་གཉྤེར་བ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། མཐར་ཕྱིན་ནས་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པའྱི་ནང་ལ་ཡང་ཡོད་
པ་རྤེད། ངའྱི་འཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་པའྱི་ནང་ལ་བོན་པོའ་ིདགོན་པའྱི་ནང་ཞུགས་མཁན་མྱིང་སྐད་གགས་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཁོ་
རང་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་ཕྤེབས་ཚར་བ་རྤེད། ད་དུང་ཁོང་གྱི་མཛད་སོད་དང་མཁྱྤེན་ཡོན་གྱིས་འདང་པ་ཡྱིན་ན། དགའ་ལྡན་
ཁྱི་པར་ཕྤེབས་པའྱི་ལམ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཨ་མའྱི་བུ་ལ་འཇོན་ཐང་ཡོད་ན། དགའ་
ལྡན་ཁྱི་ལ་བདག་པོ་མྤེད་ཅྤེས་དམངས་ཁོད་ཀྱི་གཏམ་དཔྤེ་ཞྱིག་དར་བ་རྤེད། སོང་ཙང་དྤེ་ལ་རྱིགས་རུས་ཀྱི་དབྤེ་བ་གང་ཡང་ཕྤེ་
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དགོས་པ་ཡོད་མ་རྤེད། གཞྱི་རྩའྱི་བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པས་རྱིགས་མྱི་གཙོ། རུས་མྱི་གཙོ། བསབ་པ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་གཙོ་ཟྤེར་ནས་
ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་སྟངས་དྤེ་རྤེད། སོང་ཙང་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གྲྭ་རྒྱུན་ཉུང་དུ་འགོ་བའྱི་སྐོར་ལ་སོ་སོའ ་ིབསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམ་
སོང་། དམྱིགས་བསལ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་གནས་བསྡད་པའྱི་གདན་ས་སྤེ་འབས་དགའ་གསུམ་གཙོ་བས་པའྱི་ས་
དགྤེ་བཀའ་རྱིང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་དགོན་སྡྤེ། བོད་ནང་གྱི་འཐུས་ཚབ་རང་བཞྱིན་གྱི་དགོན་སྡྤེ་ཆྤེ་ཁག་ཚང་མ་ས་
ཆ་འདྱི་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་བོད་ས་མ་ཤོར་གོང་སྤེ་འབས་དགའ་གསུམ་གྱི་དགྤེ་འདུན་པ། རྤེས་སུ་
བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་སུ་ཕྤེབས་ནས་སྦག་ས་སོགས་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ། མཐའ་མ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་གདན་ས་གསུམ་གྱི་ས་
ཆ་ཟྱིན་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་སོ་སོས་བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་གནང་། དྤེ་ནས་རྤེས་འཇུག་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བསངས་བསྡད་པ་ཡྱི་དགྤེ་
བའྱི་བཤྤེས་གཉྤེན། ལོ་བརྒྱད་ཅུ་དང་བདུན་བཅུ་ཅན་དྤེ་འདའྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བོད་ས་ཤོར་མ་ཤོར་གྱི་ཁ་མཚམས་ནས་ད་ལྟའྱི་
བར་དུ་གནས་སྟངས་བརྒྱུད་རྱིམ་སྐོར་ལ་ཁ་བརྡ་མང་པོ་ཞྱིག་བས་ཡོད་པར་ཉན་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་སམ་ལོ་རྒྱུས་བརྒྱུད་རྱིམ་སང་
ལ་ཆྤེད་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་བྱུང་། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་ཡོང་སྐབས་གྲྭ་རྒྱུན་གྱི་སྐོར་དང་གྲྭ་པའྱི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་སང་ནས་
མང་པོ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་དྤེ་རྱིང་ཆ་ཤས་ཤྱིག་བངས་ནས་སྐད་ཆ་ཞྱིག་བཤད་དགོས་པའྱི་འདོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་། དྤེ་
འད་ཡྱིན་ཙང་ང་ཚོ་གྲྭ་རྒྱུན་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་ང་རང་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྤེན་དང་ནང་རྤེན་གཉྱིས་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག   ཕྱིའྱི་རྤེན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྒྱ་གུང་ཁན་གྱི་བཀག་སྡོམ་རང་བཞྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་སང་ནས་ལམ་ཁའྱི་བརྒྱུད་
ལམ་མང་པོ་ཞྱིག་བཀག་ཡོང་དུས། ཕྱི་ལོག་ལ་བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་བ་འདོད་ཡོད་མཁན་གྱི་གྲྭ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་གདན་ས་སྤེ་
འབས་དགའ་གསུམ་ནས་སོབ་སོང་བྤེད་རྒྱུ་ཡྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་རག་གྱི་མྤེད་པ། དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་གཅྱིག་དྤེ་
རྤེད། གཉྱིས་ནྱི་བོད་ནང་གྱི་གདན་ས་ཁག དགོན་སྡྤེ་ཁག གཙོ་བོ་ཆྤེ་ཁག་དྤེ་ཚོ་ལ་ཡང་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག ལྷ་ས་ཕོགས་ཀྱི་བོད་
རང་སོང་ལྗོངས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ན་མང་པོཞྱིག་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལ་ཡང་སོབ་གཉྤེར་བྤེད་རྒྱུ་ཡྱི་ལམ་ཁ་
དྤེ་དག་ཧ་ཅང་གྱི་བཀག་སྡོམ་བས་ཡོད་པས། གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སང་ནས་གྲྭ་རྒྱུན་དྤེ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཕྱི་
རྤེན་ལ་ཐུགས་ཡོད་པ་རྤེད། ནང་རྤེན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གྲྭ་པའྱི་སྤུས་ཀ་དྤེ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་བྱུང་ལུགས་དང་འབྱུང་
སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ཡོང་ན། སྔོན་མ་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ང་ཚོ་ལ་གཏམ་དཔྤེ་ཞྱིག་ཡོད། སངས་རྒྱས་མཉམ་དུ་བསྡད་
ན་རོགས་པར་མཐོང་བ་ཟྤེར་བ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཕོགས་ཤྱིག་མྱིན་འགོ། ཕོགས་གཞན་དྤེ་མྱི་རྤེ་རྤེ་ཡྱི་སོ་སོའ་ིསོད་པ་དང་ཀུན་སོང་
སང་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སྔོན་མ་ནས་ད་ལྟ་བར་ཕག་རོགས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་མདོ་སྟོད་
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སད་ཀྱི་ནང་ནས་སད་ཕོགས་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ། སྟོད་ཕོགས་ནས་དྤེ་འད་མྤེད་པ། ད་ལྟ་བཙན་བོལ་སྱི་
ཚོགས་ཡྱིན་ཡང་བོད་ནང་ལོགས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་ཡོད་པ་དང་། བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་རང་གྱི་མྱི་འབོར་གྱི་ནང་
ནས་གྲྭ་པ་བྤེད་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ། འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་ནང་གྱི་རྤེན་དྤེ་ལ་ཐུག་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག མདོ་ཁམས་
སད་ཕོགས་ལ་ཆ་བཞག་ནས་བལྟས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་ཚང་གཅྱིག་ནས་གྲྭ་པ་ཞྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ཚང་དྤེའྱི་གཟྱི་བརྱིད་
ལ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་ཁོ་རང་གྱིས་ཀང་གཟྱི་བརྱིད་ལ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྱྱིམ་ཚང་ནང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཤོས་ཡྱིན་
ཡང་། གྲྭ་པ་བས་པའྱི་ཉྱིན་ནས་བཟུང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དྤེ་ལ་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཀང་ཕག་འཚལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཆྤེ་
མཐོང་དང་གུས་བརྩྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་བྤེད་ས་གདན་ས་སྤེ་འབས་དགའ་གསུམ་མམ་སྟོད་ཉྱི་མ་ལྷ་སའྱི་
ཕོགས་སུ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སྤེམས་ཁོངས་སུ་དཔའ་བོ་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་ཚོ་མང་ཆྤེ་བ་
ལ་ཨ་སོ་བ་ཞྤེས་པའྱི་མྱིང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཨ་མདོའ་ིཕོགས་ནས་ཡོང་བའྱི་སོ་པོ་ལ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཨ་མདོ་སང་པོ་ཟྤེར་
བའྱི་མྱིང་དྤེ་ཡང་འདྱི་འད་བས་ཏྤེ་བྱུང་བ་མྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་ན། 
མདོ་སད་ཀྱི་ཕོགས་འདྱི་ས་ཁྱོན་གྱི་ཕོགས་ནས་རྤེད། གཏྤེར་ཁའྱི་ཕོགས་ནས་རྤེད། ཞྱིང་ཁའྱི་ཕོགས་ནས་རྤེད། རྟ་ནོར་ལུག་
གསུམ་གྱི་ཕོགས་ནས་རྤེད། ཧ་ཅང་གྱི་མྱི་ཕྱུགས་གཉྱིས་ཀ་འཛོམས་པོ་ཡོད་སའྱི་རྒྱུ་འབོར་འཕྤེལ་རྒྱས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ས་ཞྱིག་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་སང་པོ་ཟྤེར་བའྱི་མྱིང་དྤེ་གང་ནས་ཐོག་རྤེད་ཟྤེར་ན། བོད་ཀྱི་རྩ་ཆྤེ་བའྱི་རྱིག་གཞུང་དྤེ་སོབ་སོང་བྤེད་
མཁན་གྱི་མྱི་ཚོ་དྤེ་འད་སོ་པོ་བས་ཏྤེ་སོ་སོའ་ིའབད་བརྩོན་ལ་བརྟྤེན་ནས་མྱི་མང་གྱི་ཆྤེ་མཐོང་དང་གུས་བརྩྱི་ཡོང་མཁན་གྱི་མྱི་ས་
རླབས་ཆྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཆོས་འབྤེལ་པོ་ཡོད་ས། དཀའ་ལས་རྒྱག་མྱི་དགོས་སའྱི་མྱི་རྣམས་ཆོས་ཀྱིས་
རྒྱག་སོང་བ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། དོ་དབྱིངས་འད་ཞྱིག་མྤེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གྲྭ་པ་བྤེད་མཁན་ཡང་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་པ། གྲྭ་
པ་བས་ཏྤེ་གྲྭ་སར་ཕྱིན་ན་སོ་པོ་ཞྱིག་དང་བ་སོད་ལོག་པ་ཞྱིག མདོ་དོན་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ནས་མཐའ་མའྱི་རྱིགས་འགོ་ས་ཡྱིན་
པ་རྤེད་མ་གཏོགས། མྱི་ཡག་པའམ་དག་པ་འགོ་ས་ཞྱིག་མྱིན་པའྱི་ལམ་ལུགས་སོལ་དང་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་
པ་རྤེད། ངས་ནང་རྤེན་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་དག་ལ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད། 
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