
སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ། 
ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པ། 

གོས་ཚོགས་ལས་རིམ་གསར་ཤོག 
 
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ 

 

 

 གསར་ཨང།  ༣   འདོན་ཨང། ༤༣  དྷརྨ་ཤཱལཱ 



 

གསར་འགོད་པ། 
ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ། 
བོ་བཟང་ཆོས་འབོར། 
སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ། 
རིག་གྲོལ། 
ཟླ་བ་སོལ་མ། 
བསོད་ནམས་ཚེ་བརྟན། 
 

ཀམ་སྤུ་ཀྲར་འགོད་འཇུག་པ། 
བསྟན་འཛིན་སོལ་མ། 
ཆོས་གྲགས། 
 
 

Tibetan Parliament-in-Exile 

Central Tibetan Administration 

Gangchen Kyishong, Kangra 

Dharamsala-176215, H.P. INDIA 

Ph. :+91 1892 222481 

Fax : +91 1892 224593 

Web: 
www.tibetanparliament.org 

www.chithu.org 
 

 
རོམ་སིག་ཚོགས་ཆུང། 

 
རོམ་སིག་པ། 
བོ་བཟང་ཉི་མ། 

 
རོམ་སིག་ལས་རོགས། 

ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ། 
 



 

 

དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས། 
༡ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པའི་ཐོག་སི་ཡོངས་ཀི་བགྲོ་གྲེང་མུ་མཐུད། ༡༌༌༌༥༦ 
༢ དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ལོའ་ིལོ་འཁོར་

ལས་བསོམས་སིང་བསྡུས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ།  
 

༥༦༌༌༌༦༧ 
༣ བཀའ་བོན་ཞིག་གི་འོས་འདྲེམས་ལས་རིམ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ། ༦༧༌༌༌༦༨ 
༤ དབུས་རིས་ཞིབ་སི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་འོས་འདྲེམས་ལས་རིམ།  ༦༨༌༌༌༧༠ 
༥ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ། ༧༡༌༌༌༡༡༨ 
༦ བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ 

ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༥༤༨ ལ་
སི་འཐུས་འཛིན་སོང་རོག་ཞིབ་སྲེ་ཚན་གིས་ཞིབ་འཇུག་ཞིབ་ཚགས་ཞུས་པར། རྒྱུན་ལས་ལྷན་
ཚོགས་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་དང་འབྲེལ་གཏན་འབྲེབས་ཞུས་པའི་གྲུབ་དོན་སན་ཐོ།  
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ། 

 
 
 
 

༡༡༩༌༌༌༡༢༤ 
༧ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ་བཅས།། ༡༢༥༌༌༌༡༤༠ 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་
བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གླེང་འགོ་བཞྱིན་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆྤེའི་གནས་སྟངས་དྤེ་རྒྱ་གར་ནང་ཕལ་ཆྤེར་ལོ་རྤེ་ལོ་རྤེར་
ཡག་ཏུ་འགོ་གི་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག སོ་སོ་རང་ིད་ྤེ་ཆར་ཨོ་རི་ས་དང་། སྦན་རྡ་ར། མན་པཉ་བཅས་སུ་
ཕིན་སྐབས་རིན་པོ་ཆྤེ་གདན་འདྤེན་ཞུ་དགོས་ཀི་འདུག ཞུ་རོགས་གནང་ཞུ་མཁན་དང་། འབད་བརོན་བྤེད་མཁན་ཡང་
འདུག དྤེ་བཞིན་དུ་སྒང་ཏོག་ཏུའང་ཞུ་མཁན་བྱུང་། ཡོ་རོབ་དང་། ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་ལ་ཞུ་མཁན་མང་པོ་འདུག ཕལ་ཆྤེར་ཆོས་
ཚོགས་ ༣༨༠ ཡས་མས་ཤིག་ཡོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དཔལ་རྒྱལ་བ་༸ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆྤེ་ཕྤེབས་ཐུབ་པའི་རྤེ་བ་ཆླེན་པོ་
རྒྱག་གི་ཡོད་འདུག ང་ཚོ་ལའང་ཞུ་གི་འདུག འོན་ཀང་ང་ཚོའི་ཐོག་ནས་མང་པོ་བ་ཐབས་མྤེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་
ཆགས་ཡོད། ད་བར་མ་ཐོབ་པའི་ (FCRA) བཀའ་འཁོལ་ཡང་ྤེ་ཆར་ཐོབ་ཡོད་པ་རླེད། དྤེ་འདའི་ཆ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་
གིས་མཐོང་ཆྤེ་རུ་དང་། གལ་ཆྤེ་བ། ར་ཆྤེ་བ་ཞིག་ལ་རིས་བཞིན་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག དྤེ་འད་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་
དང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་བྱ་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། སྱིར་བཏང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སོན་ནས་ཆོས་ཚོགས་ཐླེངས་བཅུ་
གཅྱིག་པའྱི་སྐབས་སུ། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆླེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག ལམ་སོན་གལ་ཆླེན་མ་འད་བ་
ཁ་ཤས་གནང་བ་དང་ནན་ཏན་དུ་གནང་བ་ཁ་ཤས། དླེའྱི་ཐོག་བསན་བདག་རྣམ་པ་ཚོས་གོ་བསྡུར་གནང་བ་དང་འབླེལ་ནས། 
དླེའྱི་རླེས་འབས་ཀྱི་ཚོགས་ཆླེན་གཅྱིག་བཤད་སྒྲུབ་བསན་པ་གོང་འཕླེལ་ཐོག་རྒྱུད་སོད་གྲྭ་ཚང་ལ་ཆོས་སླེ་ཁག་ ༤༧ གྱི་
འཐུས་མྱི་ཕླེབས་ཏླེ། མས་ཞྱིབ་ཐོག་ནས་ྱིན་མ་ ༤ རྱིང་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་ཆླེན་པོ་བཞླེས་ཏླེ་
གནང་བ་རླེད། དླེ་ཧ་ཅང་གྱི་རླེ་བ་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་དང་གལ་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བལྟས་པ་གཞྱིར་
བཟུང་གྱིས་ང་ཚོས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱིས་ཆོས་ཚོགས་དླེའྱི་ཐོག་བཞག་པའྱི་གོས་ཆོད་ཀྱི་དགོངས་དོན་གཞྱིར་བཟུང་དང་། 
གལ་གནད་ཆླེ་བའྱི་ནང་དོན་དླེ་ཚོ་གཞྱིར་བཟུང་ཐོག་ནས། གོས་ཆོད་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅན་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་
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གོས་ཆོད་བཞག་པར་བརླེན་གོས་ཆོད་དླེ་བདའ་འདླེད་བྱླེད་མཁན་དླེ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཆགས་ཡོད་པར་
བརླེན། དླེའྱི་ཐོག་ལ་དོན་ཚན་རླེ་རླེའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་དླེ་རླེས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དང་པོ་དླེ་ངས་གང་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཆོད་ཀྱི་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ཐོག་ལ་གང་འཁོད་
ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། ཆོས་སླེ་ཁག་ནས་གོང་གསལ་གྱི་གོས་ཆོད་ཁག་ལ་ལག་བསར་ཇྱི་གནང་གྱི་སྙན་ཐོ་ལོ་རླེའྱི་མཚམས་
ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་ཞླེས་མཐའ་མའྱི་བསོམས་དླེ་དླེ་ཡྱིན་པར་བརླེན། གོས་ཆོད་དོན་ཚན་གོང་མ་བདུན་
དླེ་ལག་བསར་ག་ཚོད་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མླེད་ཐོག ད་ལྟ་བར་དུ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་འབྱོར་བ་ག་ཚོད་བྱུང་བ་དང་། མ་
འབྱོར་བ་ཡྱིན་ན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བདའ་འདླེད་ག་ཚོད་ཅྱིག་བྱས་ཡོད་པ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་སྐྱོང་
ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ནང་དུ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་གོང་སྤེལ་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་ལ་ཚོགས་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་
བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་ལྟར།  ང་ཚོས་ཀང་དྤེ་ིད་གལ་ཆྤེའི་ནང་གི་གལ་ཆྤེན་ཞིག་ ལ་བརིས་ནས་བསྐོང་
ཚོགས་གནང་ཡོད། ཚོགས་འདུར་ཕྤེབས་མཁན་ཚོས་ད་རྤེས་མ་གཏོགས་འདི་འད་ཚོགས་མ་མོང། དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ཆོས་
བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་མཐུན་ལམ་ཆྤེ་རུ་འགོ་རྒྱུ་དང་།  གོ་རོགས་ཆྤེ་རུ་འགོ་རྒྱུ་སོགས་ལ་ཁྱད་པར་ ཆླེན་པོ་ཕིན་སོང་ཞྤེས་
གསུངས་བྱུང་། ཁོང་ཚོ་མམ་དུ་བསྡད། མམ་དུ་བཟའ། མམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་སོགས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང། མ་
འོངས་པར་ཡང་མུ་མཐུད་བསྐོང་ཚོགས་གནང་རོགས། དྤེར་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཆླེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་གསུང་མཁན་བྱུང་། དྤེ་
བཞིན་དུ་ང་ཚོས་ཀང་ལོ་གཅིག་རྤེར་མ་ཡོང་ནའང་།  ལོ་གིས་རྤེའི་མཚམས་ཐྤེངས་རྤེ་བསྐོང་ཚོགས་ཐུབ་པའི་འབད་
བརོན་བྤེད་ཀི་ཡིན།  དྤེ་ཚོ་གལ་ཆྤེན་པོར་རིས་ཀི་ཡོད།  གོས་ཆོད་དླེའྱི་ནང་ནས་དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་མ་ཡིན་པར།  གཞན་
བདུན་ལ་ལག་བསྟར་ཇི་ཙམ་ཐུབ་མིན་སྐོར་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའི་ནང་ནས་གནད་འགག་ཆྤེ་བ་ཞིག་རིགས་གཅིག་རྐང་
འཛིན་དྤེ་ཡིན། དྤེ་ནི་ལག་བསྟར་བས་ནས་འགོ་བཞིན་པ་ཡིན། རྤེ་རྤེ་ནས་ཞུ་དགོས་པ་ཡིན་ནམ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ ་
མཆོག་ནས་ཞུས་བཞག་ན་འགིག་གི་འདུག  གསུངས་ཐུབ་ཚེ་རྤེས་ལ་དི་བ་ཉུང་དུ་འགོ་ ཡྱི་རྤེད།) ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་
གིས་མུ་མཐུད་གསུངས་དོན། གོས་གཞི་དོན་ཚན་དང་པོའ་ིདང་པོ་དྤེ། ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་
པ་མི་མས་རྒྱུད་འཛིན་དང་གོང་འཕྤེལ་གཏོང་ཕོགས་སྐོར་སི་ཡོངས་ཀི་བཀའ་ བསྡུར་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད།  སོབ་གྤེར་དང་
རྒྱུགས་སོད་ཀི་ལམ་ལུགས་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས་སྐོར་རྤེད། སིར་བཏང་ཆོས་སྡྤེ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་རྒྱུགས་སོད་སྐབས་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐུ་ཚབ་གདན་འདྤེན་ཞུ་གི་ཡོད།  དྤེ་གཞིར་བཟུང་སྐུ་ཚབ་བཅར་བའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་ཀང་ཡོད།  དྤེ་
ིད་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མར་སི་མཚུངས་ཤིག་ཡོང་ཐབས་སུ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དགོན་པ་གཞན་ལའང་བཅར་
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དགོས། དྤེ་ལྟར་གདན་འདྤེན་ཞུ་མཁན་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག  བཅར་གི་ཡོད།  འོན་ཀང་བཅར་མི་བཅར་གི་
གནད་དོན་གཙོ་བོ་ནི་གདན་འདྤེན་ཞུ་མཁན་ཡོད་མྤེད་ལ་རག་ལུས་ཡོད། 
 གིས་པ་ནི། ཆོས་སྡྤེ་ཁག་ནས་བསབ་པ་མཐར་སོན་སོབ་དཔོན་དང་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམས་ལ་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་
གོ་སིག་བ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ནི་ད་ལྟ་ང་ཚོས་གནང་ཐུབ་མ་སོང། དྤེ་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་ཆོས་སྡྤེ་ཁག་ཏུ་སོབ་གྤེར་
འགོག་རྤེན་འགོ་གཞི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་མ་མཐར་སོབ་གྤེར་གནང་ཡུན་རིང་བཀག་འགོག་བ་རྒྱུ་སྐོར་ལ་རླེད། དྤེ་ནི་དགོན་
པ་སོ་སོས་གནང་རྒྱུ་ཞིག་མ་གཏོགས།  ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་གནང་ཐབས་མྤེད་པ་ཞིག་ རླེད། 
དྤེ་བཞིན་དུ། ཆོས་སྡྤེ་ཁག་ཏུ་རྒྱུན་གཏན་བཤད་འཁིད་སྐབས་མདོ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་ཟུང་འབྤེལ་ཐོག་ནས་བཤད་
ཁིད་གནང་དགོས་པའི་སྐོར་དྤེ་ཡང་དགོན་པ་སོ་སོས་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།  དོན་ཚན་གིས་པ་ནི།  ཆོས་སྡྤེ་
དང་དགོན་སྡྤེ་ཁག་ཏུ་བཤད་གྲྭ་ཚགས་ཚུད་ཡོད་སར་སྒྲུབ་གྲྭ་འཛུགས་རྒྱུ་དང་།  སྒྲུབ་གྲྭ་ཚགས་ཚུད་ཡོད་སར་བཤད་གྲྭ་
འཛུགས་རྒྱུའྱི་སྐོར་ཡིན། དྤེ་ཡང་ང་ཚོས་དགོན་སྡྤེ་ཁག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ནས་དྤེ་ལྟར་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན།  
དྤེ་ནི་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་གསུམ་པ་ནི། གཞུང་ཆྤེན་བཀའ་པོད་ལྔ་རྤེ་རྤེར་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གནང་
རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ནི་ན་ནིང་ ༢༠༡༣ ལོ་ནས་འགོ་འཛུགས་ཏྤེ་ད་ལྟ་འགོ་བཞིན་པ་ཡིན།  སོབ་གྤེར་བ་གངས་ ༢༡ ཡོད། དོན་
ཚན་བཞི་པ་དྤེ། རིས་མྤེད་བགོ་གྤེང་དང་སོན་ལམ་ཚུགས་ཕོགས་སྐོར་ལ་རྤེད། སིར་བཏང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་
ཀ་བྤེད་སྟངས་དྤེ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། ཆོས་སྡྤེ་ཁག་དང་། གྲྭ་ཚང་། དགོན་སྡྤེ་ཁག་ཚང་མར་འདི་འད་ཞིག་དགོས་
ཀི་འདུག་ཅྤེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བ་མ་གཏོགས། མར་བཀའ་བཏང་ནས་དྤེ་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་ས་གང་ཡང་མྤེད།  
དྤེར་བརྤེན་ན་ནིང་སོན་ལམ་ཞིག་དང་། རིས་མྤེད་བགོ་གྤེང་ཞིག་ཚོགས་དགོས་ཀི་འདུག  གཙོ་བོ་ཆོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་ ལྟ་
གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོ་རོགས་སྤེལ་རྤེས་ཐུབ་པ་དང་། ཚོགས་ཡུལ་དྤེའང་ཆོས་སྡྤེ་ཁག་རྤེས་མོས་ཀིས་ཕིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་བ་
འདུག་ཅྤེས་བསམས་ནས། ང་ཚོས་འཆར་ཟིན་ཞིག་གཏན་འབྤེབས་བས། ཚོགས་འདུ་བསྐོང་། ས་བོན་དྤེ་ཚོགས་མི་རྣམས་
ལ་ཕུལ་བ་སོགས་བས་ཡོད། འོན་ཀང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གིས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམས་དུས་ཚོད་ འདང་མིན་རྤེན་གིས་འཛུལ་
ཞུགས་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་མིན་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གསུམ་གི་སྐུ་ཚབ་འདི་གར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཚོགས་འདུ་
ཆྤེད་དུ་ཕྤེབས་ཡོད། ཐོག་མར་གང་བསམས་བྱུང་ཞུ་ན། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ལྔ་ཆ་ཚང་ཕྤེབས་མ་ཐུབ་ཀང་། མོས་མཐུན་ཡོད་
མཁན་དྤེ་ཚོ་ཞིག་ཚོགས་ནས།  ཕི་གསལ་ནང་གསལ།  སྤུས་དག་པོ་ཞིག་བྱུང་ན།  གཞན་རྣམས་ཡིད་ཆྤེས་དང་བོ་གཏད་
བས་ཏྤེ་ཕྤེབས་ཀི་རྤེད་བསམས་བྱུང་། དྤེ་འད་འོས་ཤིང་འཚམ་པ་འདུག་དན་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གསུམ་གི་ཚོགས་འདུ་
དྤེ་བསྐོང་བ་ཡིན།  དྤེ་དུས་གང་ཞིག་བྱུང་སོང་ཟྤེར་ན། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གིས་ཕྤེབས་མྤེད་པར་བརྤེན།  ཁོང་ཚོ་གསུམ་
ཚོགས་ན་ཡག་པོ་ར་བ་ནས་མཐོང་གི་མི་འདུག དྤེ་ཕར་འགངས་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་གསུངས་བྱུང་། ང་ཚོས་ཀང་ཕར་
འགངས་བས་ཡོད། ད་ལྟ་བསྐྱར་དུ་འབད་བརོན་ཞུས་ཏྤེ། ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མའི་སྐུ་ཚབ་ཕྤེབས་ནས་སོན་ལམ་དང་བགོ་གྤེང་
ིན་མ་དྲུག་བདུན་ཙམ་ཞིག་ཚོགས་ཐུབ་ན་བསམ་པ་ཞིག་ཡོད། དྤེའི་ནང་དུ་གང་ཡོད་ཅྤེ་ན། སོན་ལམ་ནི་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་
མས་ཚོགས་དང་ཚོགས་བཞིན་པ་ཞིག་ཡིན།  ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིལྟ་གྲུབ་དང་ཆོ་ག་ཕག་ལྤེན་གང་ཡོད་པ་དྤེ ར་གཞིར་
བཞག་བ་རྒྱུ་དང་། བགོ་གྤེང་ནང་དུའང་སོ་སོའ་ིགཞུང་གི་བཞྤེད་སྟངས་གང་འད་ཡོད་པ་དྤེ ར་གཞིར་བཞག  བསྤེས་ལྷད་ར་
བ་ནས་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་ཕན་ཚུན་གོ་རོགས་སྤེལ་རྤེས་བ་རྒྱུ་ཡིན། སིར་བཏང་བསྟན་པ་སིའི་རྤེས་འཇུག་དང་། མགོན་པོ་
ཀླུ་སྒྲུབ། འཕགས་པ་ཐོགས་མྤེད་ཀིས་གསུངས་པ་རྣམས་མས་ལྤེན་བྤེད་མཁན་མ་གཏོགས།  དྤེ་ཕར་བཞག་གིས་མས་
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ལྤེན་བྤེད་མཁན་སུ་ཡང་མྤེད།  ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་ལྔ་ཞྤེས་པ་ཞིག་ཡོད།  དྤེར་བརྤེན ་དྤེ་འད་ཞིག་ཚོགས་
རྒྱུར་གོ་སིག་བས་དང་བྤེད་བཞིན་པ་ཡིན། ཚོད་དཔག་བྱས་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༨ དང་ ༢༩ ཡས་མས་ཤིག་ལ་ཚོགས་
ཐུབ་པ་མི་ཡོང་ངམ་བསམས་ནས་རྤེ་བ་རྒྱག་གི་ཡོད།  འདི་ཚོར་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་འདུག  བཀའ་གཏོང་ས་མི་འདུག  ས་
མིག་ཕུལ་ནས་ཕྤེབས་རོགས་གནང་ཞུ་དགོས་འདུག སྐབས་རྤེ་ཕྤེབས་མཁན་ཡང་མི་འདུག ལྔ་པ། བཤད་གྲྭ་སོ་སོའ་ིརྒྱུན་
གཏན་སོབ་ཚན་ནང་དྤེང་དུས་ཚན་རིག་འཇོག་ཐབས་སོགས་རྤེད།  ང་ཚོས་ྤེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༣༠ བར་
ཤྤེས་རབ་གིང་དུ་ཚན་རིག་ཟབ་སོང་ཞིག་དཔྤེ་མཛོད་ཁང་གིས་ཕག་རོགས་གནང་ནས་ཚུགས་ཡོད། ཆོས་སྡྤེ་ཁག་ ༥༢ ལ་
བརྡ་ཐོ་ཕུལ་བ་ཡིན།  དྤེའི་ནང་ནས་དགྤེ་འདུན་པ་  ༢༥ ཕྤེབས་འདུག གྲྭ་པ་ ༡༩ དང་བཙུན་མ་ ༦ འདུག ྱིན་གངས་ ༡༥ 
ཟབ་སོང་གནང་ཡོད་འདུག  སིར་བཏང་ང་ཚོའི་ལས་ཀ་དྤེ་རིགས་གསར་གཏོད་ ཅྱིག་ཡིན་པར་བརྤེན།  ཟབ་སོང་བསྒྲུབས་
མཚམས་སོབ་གྤེར་བ་རྣམས་ནས་བསམ་འཆར་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད། ད་རླེས་ཟབ་སོང་གནང་བ་དྤེ་ལ་སྐྱོན་དང་དགྤེ་གང་ཡོད་པ། 
སོ་སོར་ཁྤེ་ཕན་གང་བྱུང་བ།  དྤེ་འདའི་བསམ་འཆར་བསྡུ་རུབ་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལོའ་ིཟབ་སོང་བའི་བསམ་འཆར་ནང་གང་
འདུག་ཞུ་ན། ཁོང་ཚོར་ཟབ་སོང་དྤེ་རིགས་ལོ་ཁ་ཤས་རིང་མུ་མཐུད་གནང་བ་ཡིན་ཚེ། དྤེའི་མཇུག་འབས་མིག་སྟོན་ཐུབ་པ་
ཞིག་ཡོང་གི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག  དྤེར་བརྤེན ་ང་ཚོས་དླེའྱི་ཐོག་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། (ངས་གཙོ་
གནད་དྤེ་ཚོ་ཞུ་གི་ཡོད།) དྲུག་པ། ས་གནས་ཁག་ཏུ་བསབ་པ་མཐར་སོན་བོད་རིགས་ན་གཞོན་ཚོར་ནང་དོན་རིག་པ་སོབ་
ཁིད་བ་རྒྱུའྱི་སྐོར་དྤེ་ཡིན།  དྤེ་ནི་དྤེ་སོན་ཞུས་པ་ལྟར།  ཧོན་སུར་རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང་གི་ འཕར་གྲུ་མམ་འདྤེགས་ཐོག་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་འགོ་གོན་བཏང་ནས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁག་ ༢༠ ལ་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་ནང་དོན་
རིག་པའི་ཟབ་སོང་ཞིག་སོད་བཞིན་པ་རྤེད།  ཟླ་བ་ ༦ རིང་གི་ལས་རིམ་ཡིན།  དྤེའི་ཁྱབ་བསགས་ཡག་པོ་ཕིན་འདུག  
དཔྤེར་ན། སུད་སི་ནས་ཀང་སོབ་ཕྲུག་གཅིག་ཕྤེབས་ཡོད།  གནམ་གྲུའི་འགོ་གོན་ཁོང་རང་གིས་བཏང་ནས་ཕྤེབས་ཡོད།  
སོབ་ཚན་ནང་དུ་གཞུང་ཆྤེན་བཀའ་པོད་ལྔའི་སིང་བསྡུས་ངོ་སོད་དང་། སུམ་ཅུ་པ་དང་རགས་འཇུག་གི་སིང་བསྡུས། ལྤེགས་
བཤད་ལོན་དབང་དང་།  དཀའ་གནད་གསལ་བའི་མྤེ་ལོང་།  ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་སོགས་ཡོད།  དྤེ་བཞིན་ཟླ་བ་རྤེ་རྤེའི་
ནང་མཁས་པ་རྤེ་རྤེ ་གདན་འདྤེན་ཞུས་ནས་དམིགས་བསལ་གསུང་བཤད་གོ་སིག་ཞུ་གི་ཡོད།  ཕི་ཟླ་ ༢ པའི་ནང་དགྤེ་
བཤྤེས་ལྷག་རྡོར་ལགས་གདན་འདླེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བདུན་པ། དྤེང་སང་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་བ་མ་དང་གྲྭ་པ་རྫུན་མ་མང་
པོ་ཞྱིག་ཐོན་གི་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོར།  ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོས་དོ་སྣང་བྱས། ཞིབ་དཔྱད་བས་ནས་ར་འཕོད་བྱུང་བ་རྣམས།  ཐྤེར་
འདོན་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུའྱི་སྐོར་རྤེད། གལ་སྱིད་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་འདུལ་བ་འཛིན་པའྱི་བསྟན་པ་ལ་སྐྱོན་ཆགས་ཀི་
ཡོད་པའི་དབང་གིས།  དྤེ་ལྟར་གནང་དགོས་པའི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན།  དྤེ་ཡང་གཙོ་བོ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་ནས་
གནང་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། ཡང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མ་རླེད།  བརྒྱད་པ་དྤེ། ལོ་རྤེའི་
མཚམས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དྤེ་ཚོར་ཆོས་སྡྤེ་སོ་སོས་ལག་ལྤེན་ཇི་ཙམ་འཁྤེལ་ཡོད་མྤེད་ ཀྱི་སན་ཐོ་ཞིག་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་སྐོར་རྤེད། དྤེ་འད་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་དྱི་བ་ཁ་ཤས་གསལ་པོ་ཆགས་སོང། ཡྱིན་ནའང་ལས་བསོམས་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་
བཀོད་པའྱི་དོན་ཚན་ག་པ་དླེ་དང་གོས་ཆོད་ཀྱི་དགོངས་དོན་གལ་ཆླེ་བ་གཅྱིག་དླེ་ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསུངས་
པ་བཞྱིན། གཞུང་ཆླེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སྐོར་དླེ་གལ་གནད་ཆླེ་བ་གཅྱིག་ལ་ཚང་མས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རླེད་ལ་གསར་གཏོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་དང་། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་བསན་པ་ཆབ་སྱིད་སྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་དླེའྱི་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སླེམས་ཤུགས་བསྐྱླེད་པ་སོགས་དླེ་ཚོ་
ཚང་མ་ང་ཚོས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད། བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་གཞུང་ཆླེན་རྱིགས་
གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ས་མྱིག་གསལ་བསྒྲགས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་འབྱོར་ཐོ་མ་སོན་པ་དང་། ད་ལྟ་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་ལ་ཟླ་
བ་དྲུག་རྱིང་གྱི་ལས་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་གྱི་གསང་འདུས་ལྷ་ ༣༢ ཀྱི་གངས་ཀ་ཅན་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་སླེལ་བ་ནང་བཞྱིན་མྱི་ 
༢༠ ཐམ་པ་མ་གཏོགས་མ་རག་པ། ད་ལྟ་གཞུང་ཆླེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ཚགས་ཤོག་ནང་ལ་གསལ་བ་ནང་བཞྱིན་
བྱས་ན། གང་ཡང་མ་བྱུང་པ། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་མཐུན་རླེན་གྱིས་འདང་བ་ཞྱིག་
དང་། ཟླ་བ་རླེ་རླེར་སོར་མོ་ ༡༥༠༠ དླེས་མ་འདང་བ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སློབ་
དཔོན་དང་དགླེ་བཤླེས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཐུགས་ལ་འདོད་པ་མླེད་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། མ་འོངས་པར་དླེའྱི་ཐོག་ལ་
བྱླེད་འཆར་གང་ཡོད་དམ་ཞླེས་དླེ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་ གྱི་ཐོག་ལ་ གལ་ཆྤེའི་ནང་གི་དོན་ཆྤེ ར་བརིས་ནས་གསལ་
བསགས་མང་པོ་བཏང་བ་ཡིན།  མཐའ་མར་མི་  ༢༢ ཕྤེབས་ཡོད། ཁོང་ཚོར་ཟླ་བ་རྤེ་ལ་སྒོར་  ༡༥༠༠ ཞིག་ Stationery 
དྤེབ་དང་སྨྱུ་གུའི་དོད་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།  ྤེ་ཆར་རང་གཅིག་གིས་དགོངས་པ་ཞུས་པར་བརྤེན།  ད་ལྟ་མི་གངས་  ༢༡ མ་
གཏོགས་མྤེད། སིར་བཏང་ལས་གཞི་འདི་གསར་གཏོད་ཅིག་ཡིན་སྟབས། མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་གང་སང་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་
ཟྤེར་བ་ལྟ་བུ་དང་།  ཕལ་ཆྤེར་གོམས་གཤིས་མྤེད་པར་བརྤེན།  དླེའི་ཐོག་ལ་གོམ་པ་སོ་ནས་འགོ་རྒྱུར་ ཕྲན་བུའྱི་ཐྤེ་ཚོམ་
བཞྤེས་ཀི་མྤེད་དམ། དྤེ་འདའི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་མྤེད་དམ་བསམ་གི་འདུག  ཡིན་ནའང་ིན་ཤས་སོན་ལ་བཀའ་
འདི་གནང་མཁན་ཁ་ཤས་བྱུང་། དྤེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་སན་ཞུ་ད་ལྟ་བསྤེབས་མ་སོང་།  ླེ་ཆར་གཅིག་གིས་ཤིག་བསྤེབས་ཡོད།  
སན་ཞུ་འབུལ་ཚེས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པ་བར་དུ་བཞག་ཡོད་སྟབས།  ཁ་ཤས་ཤིག་བསྤེབས་པའི་རྤེ་བ་ཡོད།  ང་ཚོའི་ཕོགས་ནས་
འབད་བརོན་ཞུ་གི་ཡོད།  ཁྱབ་བསགས་བྤེད་ཀི་ཡོད།  གང་མང་མང་ཕྤེབས་ཐུབ་པའི་རྤེ་བའང་རྒྱབ་ཀི་ཡོད།  ད་ལྟའི་ཆར་
ཧྱིན་སྒོར་ ༡༥༠༠ འབུལ་གི་ཡོད་ཀང་།  མ་འོངས་པར་དྤེ་ལས་མང་བ་ཞིག་སོད་ཐུབ་པའི་འབད་བརོན་ཞུ་ ཡྱི་ཡིན། ཡིན་
ནའང་སོ་སོའ་ིཀུན་སོང་འཁྱྤེར་སྟངས་དང་། སོ་སོའ་ིགོམས་གཤིས་དབང་གིས་ཕྲན་བུའྱི་ཁག་པོ་བྤེད་ཀི་མྤེད་དམ་བསམ་པ་
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ཞིག་འདུག དྤེ་དང་ཆབས་ཅིག  ཧོན་སུར་ལ་འགོ་བཞིན་པའི་ཟླ་བ་དྲུག་གི་ཟབ་སོང་དྤེའང་ཁྱབ་བསགས་མང་པོ་བཏང་བ་
ཡིན། སོབ་ཕྲུག་གི་ཚད་གཞི་ དླེ་ལྷ་ ༣༢ བཞག་པ་ལྟར་ཡོང་བའི་རྤེ་བའང་བརྒྱབ ས་ཡོད། ཡིན་ནའང་ ༢༠ མ་གཏོགས་
ཕྤེབས་མྤེད། ཁོང་ཚོར་མཐུན་རྤེན་ཆ་ཚང་འབུལ་གི་ཡོད། བཞྤེས་ལག་ཡག་ཏུ་བཏང་ཡོད། Stationery འབུལ་གི་ཡོད། 
ཟླ་བ་རྤེ་ལ་མཁས་པ་རྤེ་གདན་འདྤེན་ཞུ་གི་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ ༧ ནང་རྣམ་གོལ་གིང་གི་མཁན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་གདན་
འདྤེན་ཞུས་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་རྒྱུད་སད་རང་ལ་བཞུགས་པའི་ཀུན་བདྤེ་གིང་རིན་པོ་ཆྤེ་གདན་འདྤེན་ཞུས་ཡོད།  ཟླ་བ་
འདིའི་ཚེས་ ༢༢ ལ་དགླེ་བཤླེས་ལྷག་རྡོར་ལགས་གདན་འདྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དྤེའང་གང་འད་བས་ཏྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་ཅྤེ་ན།  ལས་
འཆར་དྤེ་ིད་གསར་གཏོད་ཅྱིག་ཡིན་པར་བརྤེན། ད་ལྟ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བསྤེབས་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཟྤེར་
རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་སོབ་ཕྲུག་གཞན་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་བཟོ་རྒྱུ འྱི་ཆྤེད་དུ་ཡིན།  དྤེ་བཞིན་དུ ་ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་ས་ཆ་གང་ས་
གང་ནས་ཕྤེབས་ཡོད། དྤེ་སོན་ཞུས་པ་བཞིན་དུ་སུད་སི་ནས་ཀང་གཅིག་ཕླེབས་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ཁོང་ཚོ་སྦྤེལ་ཀོབ་
ཁུལ་གི་དགོན་སྡྤེ་ཁག་ལ་མཆོད་མཇལ་འཁིད་པ་རྤེད། སྦྤེལ་ཀོབ་ནང་ས་དགྤེ་བཀའ་རིང་སོགས་དགོན་པ་མང་པོ་ཡོད།  དྤེ་
ལྟར་གང་ཡག་ཅི་ཡག་བྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།  ད་ལྟ་ཡོད་མཁན་ཚོ་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་དང་།  མ་འོངས་པར་དྤེའྱི་རྱིགས་དླེ་
ཚོགས་སྐབས་སོབ་ཕྲུག་མང་ཙམ་ཡོང་བའི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཐུབ་པའི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱིས་དྱི་བ་དྱིས་ནས་ལན་ག་ཚོད་ཅྱིག་རག་དང་མ་
རག་དླེ་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འཆར་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐོག་ལ་སངས་རྒྱས་བསན་པ་གོང་འཕླེལ་ཐོག་ལ་ཆོས་སླེ་ཁག་ ༤༧ ནས་ཕླེབས་པའྱི་
ཆླེས་གནད་འགག་ཅན་གྱི་མྱི་སྣ་ཕླེབས་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དླེ། ཆོས་ཚོགས་ཐླེངས་ ༡༡ པའྱི་
དགོངས་དོན་ཡྱིན་པ་དང་། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕག་ལས་གནང་བཞག་པ། ད་ལྟ་འདྱི་ལྟར་འདྱི་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་ཤས་
གནང་མ་ཐུབ་པ་དང་ཁ་ཤས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དགོངས་པ་
ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་གོམ་པ་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མླེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་འདུག་ཅླེས་དླེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། 
ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ལ་འདྱིའྱི་འགན་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པར་བརླེན། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་གོ་སྐབས་མང་པོ་རག་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད། ཆོས་སླེ་ཁག་ལ་ཕླེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། གོས་ཆོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ཁག་དླེ་ཚོ་ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ་ཆོས་སླེ་
ཁག་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་གནད་ཡོད་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སོ་སོ་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་ཐུབ་པ་དང་། སློབ་གླེར་བ་ཚོས་མ་
གོ་མ་ཐོས་མླེད་པ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཕྲན་བུའྱི་ཁད་པར་མླེད་དམ་ཞླེས་དླེ་གསོལ་འདླེབས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་གལ་གནད་ཆླེ་བ་གཅྱིག་ངས་འདྱིར་ཡར་ལངས་ནས་གང་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞླེ་ན། ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་དླེ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཡྱིན་པར་བརླེན། དཔལ་འབྱོར་གྱི་འགོ་སོང་
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ཐད་ལ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་
གཅྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞླེ་ན། གཞུང་ཆླེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སྐོར་ལ་
ང་ཚོས་ཟླ་བ་རླེ་ལ་སོར་མོ་ ༡༥༠༠ ཞྱིག་གྱིས་གཞུང་ཆླེན་གཅྱིག་གྱིས་མས་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རླེན་གཅྱིག་འདང་གྱི་
ཡོད་དམ་མླེད་ཅླེས་ད་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁླེན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། སོ་སོའ་ི
བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་ནའང། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་ལ་མཐུན་
རླེན་དླེ་འད་ཞྱིག་སར་བ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་འགོ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་དླེ་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་གཅྱིག་རླེད་འདུག དླེ་
ཡང་མཁླེན་དགོས་པ་ཞྱིག་རླེད་འདུག རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ཐོག་ལ་མཐུན་རླེན་མ་འདང་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་
ཡོང་ན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་འགན་ཡོད་པ་རླེད་སླེམས་ཀྱི་འདུག མཐུན་རླེན་སོར་བཞྱིན་དུ་མ་བསླླེབས་ན། གཞྱི་
རྱིམ་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་འབླེལ་ཡོད་རྣམ་པ་ཚོ་དང་སློབ་གླེར་བ་ཚོར་འགན་ཡོད་པ་རླེད་སྙམ། དླེར་བརླེན་ང་ཚོའྱི་
བསམ་བོར་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ཐོག་ལ་མཐུན་རླེན་གྱིས་དླེ་ཙམ་འདང་གྱི་ཡོད་དམ་མླེད་སྙམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་། 
དླེ་ཡང་མས་ཞྱིབ་ཀྱི་དཔྱད་གཞྱི་ཞྱིག་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ཟབ་སོང་སོད་སངས་དླེ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཝཱ་རཱ་ཎཱ་སྱི་ལ་གཅྱིག་མ་
གཏོགས་སད་མླེད་པར་བརླེན། དླེའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་དླེས་འདང་གྱི་ཡོད་དམ་མླེད་དླེ་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་དླེ་ཤླེས་
དགོས་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེན་པོ་རླེད་སྙམ། གང་ཡྱིན་ཞླེ་ན། ང་ཚོའྱི་ཆླེད་ལས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སྐོར་ལ་སྐྱླེད་སྱིང་མང་
པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་གཞུང་ཆླེན་གྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་འདྱི་ལ་ཡང་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ནས་ཕོན་
ཆླེན་པོ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་མླེད་དམ་སྙམ། ང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་དླེ་རྩ་ཆླེན་པོར་བརྩྱི་དགོས་ཀྱི་མླེད་དམ་སྙམ། དཔླེ་མཚོན་
ཞྱིག་ཞུས་ན། ང་ཚོའྱི་མཐོ་སློབ་གཅྱིག་གྱི་ནང་མས་ཞྱིབ་པ་འགོ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ག་
ཚོད་ཅྱིག་མཐུན་རླེན་སོར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་ཐུབ་མཁན་གྱི་མས་ཞྱིབ་པ་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོས་ཌོ་ལར་
ག་ཚོད་ཀྱིས་འགོ་སོང་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ང་ཚོའྱི་འཛའ་ཐང་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན། ག་ཚོད་བསླླེབས་ས་རླེད། དླེ་
བཞྱིན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་མས་ཞྱིབ་ཀྱི་མཐུན་རླེན་སར་རྒྱུ་དླེ་ལ་ང་ཚོ་གཞུང་ངོས་ནས་མཐུན་རླེན་སར་རྒྱུ་དླེ་ཉུང་
ཤས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལྟ་སངས་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་
སྐད་ཡྱིག་གྱིས་པ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ལྟ་སངས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་
ཅླེས་དླེ་ངས་བསམ་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་གཅྱིག་བྱུང། 

དླེ་ནས་དོན་ཚན་གཅྱིག་ལ། ཚན་རྱིག་སྐོར་དླེ་དླེའྱི་ནང་འཐུས་པ་བྱས། བྱླེ་བག་གཅྱིག་དླེ་སོ་སོ་ས་བགོས་ཕོགས་
བསྐྱོད་སྐབས་སུ། ཆོས་རྱིག་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་དྱིས་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞླེ་ན། སོག་པོའ་ིསློབ་གླེར་བ་དླེ་ཚོ་
ཚུར་སླླེབས་སྐབས། ལག་ཁླེར་རྒྱུན་སོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དླེ་འབླེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ལའང་ཡྱིག་
ཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག་ལ། ང་ཚོ་ས་བགོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གྱིས་ཕར་སོང་སྐབས་ཀང་དླེ་འདའྱི་དྱི་བ་
གཅྱིག་ཕླེབས་ཀྱི་འདུག དླེའྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་པ་གང་བཞླེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། 

ཡང་དླེ་བཞྱིན་ལངས་ཞོར་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་གོས་ཆོད་ཀྱི་
དགོངས་དོན་ས་ཁུལ་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང། གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཚང་མའྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལ་ལོགས་སུ་ཐུག 
སློབ་གླེར་བ་ལ་ཐུག ཚོར་ཤུགས་ཆླེན་པོའ་ིཐོག་ནས་གཞུང་གྱིས་མཐུན་རླེན་འདྱི་འད་ཞྱིག་སོར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། གསལ་
བསྒྲགས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། གཞུང་ཆླེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱིས་མས་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་པོ་
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རླེད་ཅླེས་ད་ལྟ་གོས་ཆོད་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད། འགན་བངས་ཡོད་ཅླེས་དླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་
བ་དླེར་ལན་གཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་ལ་ཞུགས་མཁན་མཁས་པ་རྣམས་སོ་སོའ་ིདགོན་པ་རང་དུ་
བཞུགས་ནས་གནང་གི་ཡོད།  སོ་སོ་ནམ་ཀུན་སོབ་གྤེར་གནང་ཡུལ་གང་དུ་ཡིན་པ་དྤེར་བཞུགས་ནས་གནང་ཆོག་གི་
ཡོད། དྤེ་མིན་ཝ་ར་ཎ་སི་ལྟ་བུར་ཕྤེབས་ནས་བཞུགས་དགོས་པ་དྤེ་འད་ར་བ་ནས་ཆགས་མྤེད། ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་དྤེའང་ང་
ཚོས་གལ་ཆྤེན་པོར་རིས་ཀི་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ནང་ ཝ་རཱ་ཎཱ་སྱིར་ཟབ་སོང་ཞིག་སད་ཡོད། ཁོང་ཚོ་དགའ་པོའང་
བྱུང་སོང་། དྤེ་བཞིན་དུ་ཟབ་སོང་གང་མང་གོ་སྒྲྱིག་བྤེད་རིས་ཡོད།  འོན་ཀང་དྤེ་འདའི་རིགས་ལ་ཕི་ནང་གིས་ཀའི་མས་
ཞིབ་རིག་པ་ལ་མཁས་པ་དང་། རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གནང་མོང་མཁན་ཞིག་མྤེད་ན།  ཁོར་ཡུག་དླེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་
མྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་ཐུབ་བསྟན་སིན་པ་ལགས་དང་བསྟན་འཛིན་ནྤེ་གི་ལགས་གིས་གདན་འདྤེན་ཞུ ས་ནས་ཟབ་
སོང་ཞིག་གོ་སིག་བ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་ཞུས་པ་ཡིན། འོན་ཀང་བྱུང་མ་སོང་།  ལོ་རྤེར་ཐྤེངས་གིས་ཙམ་ཟབ་སོང་སོད་ཨྤེ་
ཐུབ་བལྟ་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པར་ཝ་རཱ་ཎཱ་སྱིར་ྱིན་དྲུག་རྱིང་གནང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་ལོ་གཅིག་ཕིན་མྤེད། དྤེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཟབ་སོང་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི ་གལ་ཆྤེན་པོ་རིས་ཀི་ཡོད།  འགོ་གོན་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་གཏོང་གི་ཡིན ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གལ་སིད་
མཁས་པ་མང་པོ་ཞུགས་འདོད་ཡོད་པ་དང་། ཧྱིན་སྒོར་ ༡༥༠༠ དྤེས་ཏག་ཏག་འདང་གི་མི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་མཁན་བྱུང་ན།  ང་
ཚོས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སར་ཨྤེ་ཐུབ་ངྤེས་པར་དུ་བལྟ་རྒྱུ་ཡིན། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་བལྟ་ཡྱི་ཡིན། ངས་ཐག་ཆོད་
པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་གི་ཡོད།  གང་ཡིན་ཟྤེར་ན།  རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་དྤེའི་ ཐོག་གཞི་རའྱི་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེའི་
དགོངས་གཞི་རྤེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཆོས་སྡྤེ་ཁག་ལ་གསུངས་ཡོད།  སོ་སོའ་ིགནའ་རབས་
ཀི་རྒྱུན་སོལ་བཟང་པོ་དྤེ་ཚོ་གཞི་ལ་བཞག་ནས།  དྤེང་དུས་དང་འཚམས་པའྱི་བསབ་པ་སོབ་གྤེར་བ་ཕོགས་ཐད་འགྱུར་
བཅོས་དང་བསྐྱར་ཞིབ་བ་རྒྱུ་ནི་ ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་དྤེ་ཚོ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་
༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསུངས་ཡོད།  དྤེ་ཚོར་གཞི་ལ་བཞག་ནས་ང་ཚོས་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་
གོང་སྤེལ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་།  དྤེ་ནས་ཐག་བཅད་དྤེ་འགོ་བཞིན་པ་ ཞྱིག་རྤེད། གང་ལྟར ་མ་འོངས་པར་
མཐུན་རྤེན་ཡག་ཏུ་བཏང་ཨྤེ་ཐུབ་བལྟ་རྒྱུ་དང་མང་ཙམ་ཞུགས་མཁན་ཡོང་བའི་འབད་བརོན་ཏན་ཏན་ཞུ་ རྒྱུ་ཡིན། (དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སོག་པོའ་ིལག་ཁྱྤེར་སྐོར་དྤེ། ) སོག་པོ་དང་འབྤེལ་བར་ན་ནིང་ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་
རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་ཡོད། ཕལ་ཆྤེར་དགོན་སྡྤེ་ཁག་ ༢༣ ཙམ་ལ་སོག་པོ་དང་།  ཀ་ཛྶ་ཐཱན། ཨུ་རུ་སུ་སོགས་ནས་
སོབ་ཕྲུག་ཞུགས་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་འདའི་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་སན་ཞུ་འབུལ་བ་ཡིན་ན།  ང་
ཚོས་རྒྱབ་གྤེར་བས་ཏྤེ་ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་ལ་འབུལ་དགོས་ཀི་ཡོད ་པ་རླེད། ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་ནས་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་



9 

 

ཕར་འབུལ་གི་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཕལ་ཆྤེར་ཐོབ་མྤེད་པ་བྱུང་མ་སོང་། འོན་ཀང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་མཁན་ཞིག་མ་
བྱུང་ན། དཀའ་ངལ་དྤེ་གང་དུ་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་ཐབས་མྤེད།  ཞུ་མཁན་བྱུང་ན་ཏན་ཏན་འབད་བརོན་ཞུ་ རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་བར་དུ་
ཐོབ་སོང་། ཕལ་ཆྤེར་མ་འོངས་པ་ལའང་ཐོབ་ཀི་རྤེད་བསམ་གི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱླེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐླེངས་མ་རླེ་རླེ་སྐུ་
བཞླེངས་གནང་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཅླེས་ཚོགས་གཙོ་བརྒྱུད་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སླེང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འཚེམས་ལུས་སུ་འགྱུར་འགོ་ཡྱི་འདུག དན་གསོ་ཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་ཐོག་མར་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་ལས་བྱླེད་ཚང་མ་ལ། ལས་འཆར་དླེ་འད་
མང་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག དླེ་ལ་བསགས་བརོད་དང་ལྷག་པར་དུ་༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་ཞབས་རྱིམ་བསན་སྱིད། དཔལ་
ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་སུ་བཅར་ནས་བ་ཆླེན་ཁག་ལ་བརན་ཞུགས་འབུལ་རྒྱུ་དླེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག དླེ་
ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཚང་མས་མཁླེན་གསལ་ལྟར་རླེད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆླེན་པོ་མཆོག་
ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཞབས་སོར་འཁོད་པའྱི་སྐབས། དོལ་རྒྱལ་བསླེན་མཁན་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ངོ་རོལ་གནང་བ་དང་མཚན་
སྨད་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་དླེ་ཁོ་ཚོས་ཛ་དག་ཏུ་དག་ཏུ་སླེལ་གནང་གྱི་འདུག དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཐོག་མར་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། 
ཏན་ཏན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་འགན་བཞླེས་ནས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། དླེའྱི་
ཐོག་གྱི་ལས་འགན་དླེ་གལ་ཆླེ་ཙམ་བངས་ནས། ལན་འདླེབས་བྱ་རྒྱུ་དླེ་ཏན་ཏན་གལ་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་འདུག དླེ་གང་རླེད་ཅླེ་ན། 
འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསླེན་མཁན་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ལས་འགུལ་ཛ་དག་ཏུ་སླེལ་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱི་ཚོ་རླེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆླེ་ལ་སྱིག་སྐུལ་བྱླེད་པ། ཚང་མའྱི་སྙྱིང་ལ་མ་ཤོང་བའྱི་མཚན་ཤས་
གནང་བ་དླེ་དང་། བདླེན་པ་ང་ཚོར་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་མར་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ་དླེ་ཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཁླེར་
ནས་མུ་མཐུད་གནང་དགོས་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེན་པོ་འདུག དླེ་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་ཡྱི་མླེད། འདས་པའྱི་ 
tibetonline.tv ནང་ལ། དགོངས་དག་དབྱྱིན་སྐད་ཅྱིག་ཞུས་ཤོར་སོང། དླེའྱི་ནང་བགོ་གླེང་དླེ་འད་གནང་སོང། དླེ་ལས་
གཞྱི་རྒྱ་ཆླེ་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིའྱི་མྱི་རྱིགས་ལ་ཁབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཏན་ཏན་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རླེད་སྙམ། 
ལས་བསོམས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་དླེ་འད་རྩ་བ་ནས་འཁོད་མྱི་འདུག དླེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་མ་བདླེ་ན་ཞུས་དགོས་པ་གང་ཡང་
མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དླེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ལས་རྱིམ་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མླེད་ཅླེས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

གྱིས་པ་དླེར། འདས་པའྱི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ནང་ལ་མྱི་ནྱི་སོ་ཀ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་བ་ཆླེན་ཁག་
དང་འད་བཤུས་དླེ་བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྱི་འཐུས་གྱིས་ལ་གནང་འདུག ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཛ་དག་གནས་སངས་ལ་གཟྱིགས་པའྱི་
བ་ཆླེན་ཁག་ཚོས་བཞླེངས་དགོས་པ་དླེ་དུས་ལ་བབས་འདུག་ཅླེས་དླེ་འདའྱི་རླེ་སྐུལ་ཞྱིག་ཡར་ཕུལ་བ་རླེད། དླེ་ལ་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ཕླེབས་འདུག བ་ཆླེན་ཁག་ཚོ་ལ་འབོད་སྐུལ་དང་སྦྲགས་ལག་ལླེན་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་དམ་
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མླེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བ་ཆླེན་ཁག་ཚོས་དླེའྱི་ནང་ལ་ཞལ་སངས་ནས་གདོང་ལླེན་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཕལ་ཆླེར་མླེད་པ་འད་པོ་
ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག རླེ་གྱིས་ཕལ་ཆླེར་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རླེད་དླེ། དླེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སོན་བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཁའྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་ཆླེན་སྐབས་ལ། མྱི་ནྱི་སོ་ཀ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཏླེ། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་འབོད་སྐུལ་
གཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞླེས་ཞུ་ཡྱི་འདུག དླེའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ། ནང་པ་༸རྒྱལ་
བ་རྱིན་པོ་ཆླེ་ལ་དད་གུས་ཞུ་མཁན། འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་མཚན་སྙན་གགས་དང་མཛད་པ་འཕྲྱིན་ལས་དླེ་རྒྱ་ཆླེ་རུ་འགོ་དུས། 
དོལ་རྒྱལ་རླེས་འབང་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་རྒྱ་མྱིས་དཔལ་འབྱོར་དབང་སྒྱུར་ཟླེར་ནའང་རླེད། སོ་སོའ་ིདོན་དག་ལ་བལྟས་པ་
ཟླེར་ནའང་རླེད། དླེ་ལ་གོ་རོགས་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་སླེལ་བཞྱིན་འདུག དླེའྱི་ཐོག་ལ་གདོང་ལླེན་གནང་རྒྱུར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་གཙོ་བོ་རྐང་བཞླེས་ཏླེ་ཛ་དག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེན་པོ་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དྤེའི་སྐོར་ལ་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་དམ།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྤེ་དགོངས་
བཞྤེས་གནང་རོགས་གནང་། གསུང་བདྤེ་པོ་མྤེད་ན།  གསུང་སྟབས་བདྤེ་པོ་མི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་ན་འགིག་གི་རྤེད། ) ཞུ་
མ་བདྤེ་བ་གང་ཡང་མི་འདུག སིར་བཏང་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད།  སངས་རྒྱས་གང་དུ་ཕྤེབས་སར།  བདུད་ལྷས་བིན་
ཟྤེར་བ་ལྟར། སངས་རྒྱས་གང་དུ་ཕྤེབས་ཀང་།  དྤེར་བདུད་ལྷས་བིན་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད།  ྤེ་ཆར་ཨྤེ་ཉ་ལིར་ཡོད་པའི་བོད་
བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ཚོགས་ཁག་  ༢༤ ཙམ་གིས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་ བའི་བྤེད་སྟངས་ལ་ངོ་རྒོལ་བས་འདུག  ཁྱོད་
ཚོས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེ་ལ་མཚན་སད་ཞུ་བ་དྤེ་འགིག་མྤེད།  ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་བོད་
བསྟན་སིད་མི་རིགས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་རང་གི་དོན་དུ་གསུངས་པ་ཞིག་རྤེད་ཅྤེས་ཟྤེར་བའི་གོས་ཆོད་བཞག་
ནས་ང་ཚོར་བཏང་བྱུང་། ང་ཚོས་དྤེ་ིད་གལ་ཆྤེན་པོར་མཐོང་ནས་ཡོ་རོབ་དང་ཨ་རི་བཅས་སུ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་
ལ་བཏང་བ་ཡིན།  འདི་འད་ཞིག་འབོར་སོང་།  དྤེའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་དགོས་ཀི་འདུག  དྤེ་བཞིན་དུ་
དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས།  མི་མང་པོ་ཞིག་མགོ་བོ་འཁོར་ནས་འགོ་གི་ཡོད་པ་རྣམས་མགོ་བོ་མི་འཁོར་བའི་ཕན་ཐོགས་
ཡོང་བ་འདུག་བསམས་ནས་དྤེ་གཅིག་ བཏང་ཡོད། ཡང་ཁོང་ཚོས་བར་སྐབས་ནས།  ཆོས་བརྒྱུད་ནང་ཁུལ་དུ་འཁྲུག་གཞི་
བཟོ་ཨྤེ་ཐུབ་ལྟ་གི་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་བྱུང་།  དབུ་འཁིད་བ་ཆྤེན་ཁག་གི་སྐུ་པར་བྤེད་སོད་བཏང་བ་སོགས་བྤེད་ཀི་
འདུག བ་ཆྤེན་སོ་སོར་ཡང་མཁྱྤེན་རོག་སད་ཕུལ་ཡོད། དྤེང་སང་ཀམ་པུ་ཉར་བརྒྱུད་ནས་གང་བྱུང་བཟོ་རྒྱུ་འདུག དྤེ་བཞིན་
དུ་དབུ་བ་རྣམ་པར་ཕག་བིས་རྤེ་ཕུལ་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པ་རླབས་ཆྤེན་པོ་དང་། གཟི་བརིད་ཆྤེན་པོ། ཁྱབ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  འཛམ་
བུ་གིང་འདིའི་སྒང་དུ་སོབ་མ་དང་སོབ་ཕྲུག་བོད་པ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར། ཕི་རྒྱལ་བ་མང་པོ་ཡོད་པར་བརྤེན། ཕི་རྒྱལ་བའི་
ནང་དུ་བ་སོད་མི་འོས་པ་དང་།  མ་རན་པ་བྤེད་མཁན།  གོ་བ་ལོག་པ་དང་མགོ་བོ་མི་འཚོས་པར་ཧོལ་རྒྱུག ས་བྤེད་མཁན་
མང་པོ་ཞིག་ཡོང་སྟབས།  རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིསོབ་མ་དང་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་
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ཞྤེས་རྤེ་འདུན་སན་ཞུ་རྤེ་ཕུལ་ཡོད།  དྤེ་བཞིན་དུ ་མི་ནྱི་སོ་ཀྲ་མི་མང ་གྱིས་ཀང་གོས་ཆོད་བཞག་ནས་བཏང་གནང་འདུག  
བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་སོགས་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད།  དྤེ་ང་ཚོས་ག་ས་གང་དུ་བཀྲམས་པ་ཡིན།  དྤེ་དང་མམ་
དུ་ྤེ་ཆར་རང་བཀའ་གདམས་གསར་མ་(New Kadampa)པའི་སོན་མ་སོབ་མ་ཡིན་པ། ཕི་རྒྱལ་མི་གངས་ ༡༦ གིས་
ཁོང་ཚོའི་བྤེད་སྟངས་དྤེ་བདྤེན་པ་མིན་པ་དང་།  ཁོང་ཚོ་དྤེའི་འོག་ཏུ་འགོ་གི་མྤེད་པ།  ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེའི་བཀའ་སྒྲུབ་ཀི་
ཡིན་ཞྤེས་པ་སོགས་ཀི་གོས་ཆོད་བཞག་ནས་བཏོན་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོའི་མིང་ཡོད་པའི་སན་ཞུ་ཞིག་འབོར་ཡོད། དྤེ་རིགས་ང་
ཚོས་གལ་ཆྤེན་པོར་རིས་ཀི་ཡོད།  དྤེ་ཚོ་འབོར་སྐབས་ཆོས་ཚོགས་གཞན་ལ་གཏོང་གི་ཡོད།  དྤེ་དག་བརྒྱུད་ནས་གང་ལ་
གང་འཚམ་གྱི་ཕོགས་ཡོངས་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ཞིག་བྤེད་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དྱི་བ་ངོ་མ་དླེ་བ་ཆླེན་རྣམ་པས་དླེའྱི་རླེས་འབླེལ་གྱི་བཀའ་སློབ་གནང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད་འདུག 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་ནས།  
བ་ཆླེན་རྣམ་པས་ལན་བསླླེབས་པ་དང་བཀའ་སློབ་གནང་བ་དླེ་ཚོ་ང་འདྱིར་ཞུ་བདླེ་པོ་རང་མྱི་འདུག ཞུ་མ་དགོས་པ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་དང་འབླེལ་བའྱི་དོན་ཚན་གྱིས་པའྱི་སང་ལ་
སོན་ལ་ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དྱི་བ་ཕུལ་གནང་སོང། ལན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཐླེབས་སོང་། ད་དུང་ང་ལ་དྱི་བ་
གྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཡོད། ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གཞུང་ཆླེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་སློབ་
ཡོན་གནང་ཕོགས་སང་ལ་སྒྲྱིག་གཞྱི་གཏན་འབླེབས་གནང་བ་དླེར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་གནང་ཡུལ་ད་ལྟ་ཡོད་
བཞྱིན་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་སློབ་གླེར་གནང་མཁན་ ༢༡ ཡོད་ཅླེས་བཀའ་གནང་སོང། ཁོ་རང་ཚོས་སློབ་གླེར་
ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་བའྱི་ཆ་རླེན་གང་ཡྱིན་ནམ། ཡར་འཛུལ་བར་མ་མཐར་སློབ་སོང་ཚད་གཞྱི་གང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
དམ། དླེ་གནང་རྒྱུ་དླེ་གོང་དུ་ལོ་ ༤ བཀའ་གནང་སོང། སློབ་གླེར་གནང་དུས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གནང་རྒྱུའྱི་བརོད་
གཞྱི་དླེ་སློབ་གླེར་བ་སོ་སོ་སོ་སོས་འདླེམས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་དླེ་ཚོ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་
སོའ་ིགྲྭ་ཚང་བརྒྱུད་ནས་ཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་གང་རུང་ནས་སློབ་ཡོན་ཞུ་ཆོག་གྱི་རླེད་དམ། སྐྱ་སླེར་གྱིས་ཀ་
ཞུགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད་དམ། དླེ་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཕག་ཁླེར་འབུལ་རྒྱུ་དླེ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་
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བཀའ་གནང་རྒྱུར་མཚོན་ན། ཁོ་རང་ཚོས་ཆོས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཟླེར་ནས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་སོང་
གསུངས་སོང། ཕག་ཁླེར་དླེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རླེད་དམ། དགླེ་བཤླེས་ཆགས་ཀྱི་རླེད་དམ། ཡང་ན་ Ph.D ཆགས་ཀྱི་
རླེད་དམ། གང་ཆགས་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། 

སྱིར་བཏང་མས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ ༢༡ གངས་ཀ་མང་པོ་རླེད་སྙམ། ལོ་ལྟར་བཞླེས་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་
ཡོད་ན། ༢༡ མང་པོ་རླེད། མང་པོ་ཡོད་པར་བརླེན་ད་ལྟ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་སློབ་ཡོན་ ༡༥༠༠ རླེད་འདུག དླེ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རླེད། 
གོང་དུ་ཕག་སྦྲླེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང། དླེ་ཡྱིན་པར་བརླེན་མཐོ་སློབ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་
ནང་ལ། རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གནང་མཁན་དླེ་བརོད་གཞྱི་དླེ་ག་རང་ནང་ལ་སློབ་གླེར་བ་བཞྱི། ལྔ་དླེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་རླེད། དླེ་འདའྱི་གངས་ཚད་བཞག་ནས་ལོ་ལྟར་བངས་ན། སློབ་ཡོན་དླེ་ཕན་ཐོགས་ཆླེ་བར་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་སྙམ། 
འདྱིའྱི་ནང་ལ་སློབ་གླེར་གནང་རྒྱུའྱི་བརོད་གཞྱི་དླེར་མུ་མཐུད་ནས་ཕ་གྱིར་སློབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་དང་ལམ་སོན་གནང་
མཁན་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། 

དླེ་ནས་ཟབ་སོང་ྱིན་མ་ ༥ གནང་རྒྱུ་དླེ་ཧ་ཅང་ཉུང་དགས་པ་རླེད་སྙམ། མས་ཞྱིབ་གནང་སངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
འད་མྱི་འད་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། མཐོ་སློབ་ཁག་ལ་ཉུང་མཐར་ཟླ་བ་ ༦ གྱི་སློབ་ཁྱིད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད། དླེ་ཚོ་གནང་ན་རླེས་མ་ཁོ་རང་ཚོར་ཕག་ཁླེར་འབུལ་རྒྱུ་དང་ཐོན་པ་དླེ་ཚོ་ཡང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། 
སྱིར་བཏང་གསར་གཏོད་རང་བཞྱིན་རླེད། ཡྱིན་ནའང་གསར་གཏོད་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་དླེ་འད་མང་པོ་ཐོན་
མ་ཡོང་བར། གངས་ཀ་མང་པོ་དང་ཚད་ལོངས་པ་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ན། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་རླེད་བསམས་
པའྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་སླླེབས་ཀྱི་འདུག དླེ་ཚོ་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་གྱི་ཆ་རླེན་ག་རླེ་ཚང་དགོས་པ་ཡོད་དམ་ཞླེ་ན།  མཁན་པོ་ཡྱིན་ན་
མཁན་པོ་རང་ྱིད་ཀྱི་ཆ་རླེན་ཡོད་པ་དང་། སློབ་དཔོན་ཡྱིན་ན་སློབ་དཔོན་རང་ྱིད་ཀྱི་ཆ་རླེན་ཡོད་པ་དང་།  དླེ་རྱིགས་ང་ཚོ་
ཆོས་བརྒྱུད་འགོ་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག  དགླེ་བཤླེས།  དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ ། སློབ་དཔོན་ཟླེར་བ་ཡོད་དུས།  སོ་སོ་
ཆོས་བརྒྱུད་གང་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་ནའང་། དླེའྱི་ནང་ནས་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་བསླབ་པ་སློབ་གླེར་བྱས ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་དང་།  ཁོན་
བསོམས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་དླེ་  ༦༠ ལོན་མཁན་ཞྱིག་དགོས།  དླེ་དང་མམ་དུ་སོ་སོ་དགོན་པ་གང་ནས་ཡྱིན་རུང་དགོན་པ་དླེས་
དག་མཆན་ངླེས་པར་དུ་དགོས། སོབ་གྤེར་བྤེད་ཕོགས་དྤེ། སོ་སོ་རང་ིད་ཀིས་བྤེད་འདོད་གང་ཡོད་ཀང་། ཚད་མ་ཡིན་ན་
ཚད་མ། མཛོད་ཡིན་ན་མཛོད།  འདུལ་བ་ཡིན་ན་འདུལ་བ།  སགས་ཡིན་ན་སགས་བཅས ་སོ་སོ་རང་ིད་ཀིས་འ དོད་མོས་
རླེད་མ་གཏོགས། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དླེའྱི་སྐོར་ལ་བྱླེད་དགོས་ཞླེས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། སློབ་མ་རང་གྱི་
འདོད་པ་རླེད། ཟབ་སོང་སྐོར་ལ་དྤེ་སོན་ཞུས་པ་ལྟར།  ཝཱ་རཱ་ཎཱ་སྱིར་ིན་གངས་  ༦ གི་ཟབ་སོང་གནང་བ་དྤེ་ཐྤེངས་དང་པོ་
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རྤེད། མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུ་ཡིན།  གལ་ཆྤེན་པོར་རིས་ཀི་ཡོད།  དྤེ་བཞིན་དུ ་ཕག་འཁྱྤེར་འབུལ་ཕོགས་ཐད་ཐོག་མར་ཆོས་
བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་བས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིམཁས་པ་གིས་རྤེ་ཡོད་པའི་མཁས་པའི་ཚོགས་ཆུང་
ཞྤེས་པ་དྤེས་གནང་། དྤེའི་སྒང་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིདབུ་བས་དག་མཆན་ཕུལ་ན་ལྤེགས་པར་འདུག་བསམས་ནས་དྤེར་
གཏན་འཁྤེལ་བ་རྤེད།  འོན་ཀང་ཝཱ་རཱ་ཎཱ་སྱིར་ཟབ་སོང་བཅར་མཁན་རྣམས་ཀི་སན་ཞུ་ནང་།  ལག་འཁྱྤེར་དྤེ་མཁས་པའི་
ཚོགས་ཆུང་གིས་མ་ཡིན་པར།  ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་རང་གིས་གནང་ན་མཚན་མཐོང་ཆྤེ་བ་འདུག  དྤེ་ལྟར་གནང་རོགས་
ཞྤེས་ཞུས་འདུག ང་ཚོ་དྤེའི་སྒང་ལ་བགོ་གྤེང་འགོ་བཞིན་པ་ཡིན། དྤེ་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་དྤེ་གང་འད་
ཞིག་ལ་ཚད་འཛིན་གི་ཡོད་དམ་ཞྤེ་ན། དགྤེ་ལུགས་ནང་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་མཐོ་ཤོས་ལྟ་བུ་རྤེད།  ལྷ་རམས་
པ་ཞིག་ཆགས་པ་ལ།  གཞུང་ཆྤེན་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་གཟིགས།  དྤེའི་སྒང་ལ་རྒྱུགས་སད།  རྒྱུགས་འཕོད་མཁན་དྤེ་ལ་ཕག་
འཁྱྤེར་གནང་གི་ཡོད།  ད་ལྟ་ང་ཚོས་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་ཟྤེར་དུས།  གཞུང་གཅིག་རྐང་བཟུང་ནས།  ཚད་མ་ཡིན་ན་
ཚད་མ། སགས་ཡིན་ན་སགས།  དྤེའི་སྒང་ལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ བ་ཞིག་ཆགས་པའི་རྤེ་བ་རྒྱག་གི་ཡོད།  དཔྤེར་ན། དྤེང་སང་
ཌོག་ཉར་ཡིན་ན།  General Physician ཞྤེས་སིར་བཏང་གཟུགས་པོ་ཚང་མའི་ནད་གཞི་ཤྤེས་མཁན་ཞིག་དང་།  ཡང་
དམིགས་སུ་བཀར་ནས་སིང་གི་ན་ཚ་ཡིན་ན་དྤེ་རང་གི་ཐོག་དང་། མཆིན་པའི་ན་ཚ་ཡིན་ན་དྤེའི་ཐོག་ལ་མཁས་པ་མཆོག་ཏུ་
གྱུར་བ་ཞྱིག་ཆགས་པའི་དོན་དུ་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གནང་གི་ཡོད། སིར་བཏང་གི་འགོ་ལུགས་ཆ་ནས ་རིགས་གཅིག་
རྐང་འཛིན་ཟྤེར་དུས། གཞུང་གཅིག་གི་ཐོག་ལ་རྐང་འཛིན་གི་ཡོད་པར་བརྤེན།  ཚད་མཐོན་པོ་ཞིག་ལ་རིས་དགོས་ཀི་ཡོད།  
དྤེར་བརྤེན་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིགདན་ས་ནང་དུ་ཚད་མཐོན་པོའ་ིསོབ་གྤེར་བས་ཚར་མཁན་གི་མི་ཞིག  བསྐྱར་དུ་ལོ་ ༤ 
རིང་སོབ་སོང་བས་ཏྤེ་ཐོན་སྐབས། རང་བཞིན་གིས་ཚད་མཐོན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག  དྤེ་ཚོའི་སོབ་སྟོན་
པ་སུས་གནང་གི་རྤེད་དམ་ཞུ་ན། ཚད་མཐོན་པོའ་ིསོབ་སོང་ཡོད་མཁན་མ་མཐའ་ལོ་བདུན་རིང་དཔྤེ་འཁིད་དགྤེ་རྒན་གནང་
མོང་མཁན་ཞིག་གིས་གནང་དགོས། སིར་བཏང་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད།  Ph.D བྤེད་དུས། སོབ་གྲྭ་འགོ་བ་ལྟ་བུ་མིན།  སོ་སོ་
རང་ིད་ཀིས་མས་ཞིབ་བྤེད། དྤེབ་མང་པོ་ཀོག སོབ་ཚན་དྤེའི་སྒང་ལ་སོ་སོ་རང་ིད་ཀིས་ཆྤེད་རོམ་བིས་ནས།  སོ་སོའ་ི
སོབ་སྟོན་པ་ལ་ཕུལ་བ་སོགས་ཀི་འགོ་ལུགས་ཤིག་ཡོད།  དྤེ་ལྟར་དཔྤེ་ཁིད་ལོ་བདུན་ཙམ་བས་མོང་བ་མས་མོང་ཡོད་
མཁན་མཁས་པ་གཅིག་སོ་སོའ་ིསོབ་སྟོན་པར་བསྟྤེན།  དྤེ་ལ་སོ་སོའ་ིརོམ་ཤོག་འབུལ་གི ན་འབུལ་གིན་སོབ་གྤེར་བྤེད་
དགོས་པ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སློབ་ཡོན་ ༡༨༠༠༠ དླེས་ལོ་གཅྱིག་ལ་གནང་བར་བརླེན། དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་གངས་ ༢༡ དླེ་མང་པོ་རླེད། དླེ་
ལས་ཉུང་བ་ལོ་སར་ཆགས་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིན་ན། ཐུགས་ཕན་ཆླེ་བ་གསོ་ཡྱི་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཟླེར་བ་དླེའྱི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་
སོང། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གསུང་མཁན་དྤེ ས་སོ་སོ་རང་ིད་ ལ་མས་མོང་ཅན་དང་
རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གནང་མོང་མཁན་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡིན་སྟབས།  མས་མོང་གི་ཐོག་ནས་གསུང་གནང་གི་ཡོད ་པ་
རླེད། དངོས་གནས་རྤེད།  ཕོགས་གཅིག་བལྟས་ན།  རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གནང་མཁན་མི་ གངས་ ༢༡ ལས་མི་འདུག 
གང་བས་པ་རྤེད་ཟྤེར་གི་ཡོད།  འོན་ཀང་མི་གངས་ ༢༡ དྤེ་ཚོ་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་པ་ཐོན་ཐུབ་ན།  དྤེ་ཧ་ཅང་མང་པོ་
རྤེད། དྤེ་གཟི་བརིད་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག དྤེ་མང་པོ་རྤེད་མ་གཏོགས་ཉུང་ཉུང་མ་རྤེད།  དྤེ་བཞིན་དུ ་བཀུར་འོས་སི་
འཐུས་ཀིས་བཀའ་འདི འྱི་ནང་ལོ་གིས་པའི་ནང་ཞུགས་མཁན་འདུག་གམ་གསུངས་སོང་།  ད་ལྟ་གཅིག་གིས་ཙམ་
བསྤེབས་སོང། འོན་ཀང་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པར་བརྤེན། མང་ཙམ་བསྤེབས་པའི་རྤེ་བ་རྒྱག་གི་ཡོད།  ཟླ་བ་རྤེ་ལ་
ཧྱིན་སྒོར་ ༡༥༠༠ རྤེ་དང་ལོ་གཅིག་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༨༠༠༠ ཕུལ་བསད་ཀྱི་ཡོད། དྤེས་འདང་གི་མྤེད་པར།  དྤེའི་སྒང་ལ་
འབུལ་དགོས་པ་བྱུང་ན།  ཏན་ཏན་མས་ཞིབ་གནང་ནས་འབུལ་ཐབས་ ཀྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་ནས།  སྐྱ་སྤེར་གིས་ནང་ནས་སྤེར་མོ་བ་མ་གཏོགས་འགོ་རྒྱུ་མྤེད་པ་རྤེད་དམ།  དྤེ་བཞིན་དུ་ཟབ་སོང་སོད་
སྟངས་དླེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདི་ཞུས་པའི་ཐོག་ལ།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཟབ་སོང་སོད་སྟངས་སྐོར་དྤེ་ངས་གོང་དུ་
ཞུས་པ་ལྟར། ཝཱ་རཱ་ཎཱ་སྱིར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༣ པར་ིན་མ་ ༦ ཟབ་སོང་གནང་བ་དྤེ་ཐྤེངས་དང་པོ་ཡིན།  དྤེའི་
མཇུག་ཏུ་མུ་མཐུད་ནས་ཟབ་སོང་གནང་ཐབས་འབད་བརོན་ཞུ་གི་ཡིན། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་དྤེ་ལ་ཕྲན་བུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་
ཀི་འདུག དྤེ་གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། ཟབ་སོང་སོད་མཁན་ཁོ་རང་ལ་སོ་སོ་རང་ྱིད་ལ་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གནང་མོང་བ་ལྟ་
བུའྱི་ཆ་རྤེན་ཡོད་མཁན་ཞིག་དགོས་འདུག དྤེ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་དཀོན་པོ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སློབ་གླེར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་ཡོད་པ་དླེ། སྐྱ་སླེར་གང་རུང་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རླེད་
དམ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད།  ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གི་སན་ཞུ་
འབུལ་མཁན་དྤེ་སོ་སོ་རང་ིད་དགྤེ་བཤྤེས་ཡིན་པ་དང་།  མཁན་པོ་ཡིན་པ་ཞིག་དགོས།  དྤེར་བརྤེན ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་བུད་མྤེད་
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ནང་ལ་དགྤེ་བཤྤེས་དང་མཁན་པོ་མྤེད་པར་བརྤེན།  ད་ལྟ་གྲྭ་པ་གཅིག་པུར་ཆགས་རྒྱུ་མ་གཏོགས།  བུད་མྤེད་ཡོང་ཐབས་
མྤེད་པ་ལྟ་བུ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ པའི་ནང་ལ་དགྤེ་བཤྤེས་མ་ ༢༣ ཙམ་ཐོན་པའི་རྤེ་བ་རྒྱག་གི་ཡོད། སྐབས་དྤེ་
དུས་འདིའི་ནང་དུ་ཞུགས་ཆོག་གི་རྤེད།  ད་ལྟ་ཆ་རྤེན་གྱིས་འདང་གི་མྤེད།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དགྤེ་
བཤྤེས་ཟུར་པ་དྤེ་འད་ཕྤེབས་ཆོག་གི་རྤེད་དམ། དགྤེ་བཤྤེས་ཀི་ལག་འཁྱྤེར་ཡོད་པ། ཟུར་པ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཕྤེབས་ཆོག་གི་
ཡོད་དམ།) ཕག་འཁྱྤེར་དྤེ་དགྤེ་བཤྤེས་ཤིག་ ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་རླེད ། མཁན་པོ་ཞིག་ཡིན་དགོས།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ ་
མཆོག་ནས། སྐྱ་སྤེར་ཁྱད་པར་མྤེད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས། སྐྱ་སྤེར་ཁྱད་པར་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་ཡང་བསྐྱར་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་གནང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐྱ་
སླེར་ཞུ་དུས་ལམ་སླེང་བཙུན་མར་གསན་གནང་འདུག ངས་སྱིར་བཏང་མྱི་སྐྱ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་གཞུང་ཆླེན་གྱི་རྱིགས་
གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གནང་མཁན་ཡོང་སྱིད་པ་རླེད། དླེ་འདའྱི་ཐོག་དགོངས་བཞླེས་ཡོད་དམ་མླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་
རླེད། ཐུགས་ཁད་མྱི་འདུག 

གྱིས་པ་དླེ་གདན་ས་ཁག་ལ་དགླེ་ལུགས་རྒྱུགས་སོད་ནང་ལ་ཚན་རྱིག་བླུགས་རྒྱུ་དླེ་སོན་མ་ནས་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་
པ་རླེད། དླེའྱི་ལས་གཞྱི་དླེ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་གང་ཡང་གསལ་མྱི་འདུག གང་དུ་སླླེབས་ཡོད་དམ། གང་འད་ཡྱིན་ནམ། 
དགླེ་ལུགས་རྒྱུགས་སོད་ག་དུས་ཞུགས་མཁན་ཡོད་ཀང་རུང་། ཚན་རྱིག་རྒྱུགས་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞླེས་བཀའ་འདྱི་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་གྱིན་ངས་ཕྲན་བུའྱི་འཁྲུག་པ་འད། མི་སྐྱ་དང་བཙུན་མ་གིས་ནོར་བ་འད།  མི་སྐྱ་ནང་དུ་
དགྤེ་བཤྤེས་ཡོད་དམ། ཡོང་མི་སིད་པ་རྤེད། གལ་སིད་ཡོད་ན། ཡིན་ཡིན་པ་རྤེད།  དྤེའི་ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་གི་རྤེད།  
དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པའི་རྒྱུགས་སོད་ནང་ཚན་རིག་གཞག་དགོས་ཟྤེར་བ་དྤེ་གོས་ཆོད་ནང་དུ་ཨྤེ་ཡོད།  ཕལ་ཆྤེར་མྤེད།  
ཡིན་ནའང་བཀའ་མོལ་གང་བྱུང་བ་རྤེད་ཞུ་ན།  གཞི་རིམ་དམའ་ས་ནས་ཚན་རིག་བསབས་ཚེ།  གྲྭ་པ་ཚོས་གཙོ་བོ་སོབ་
གྤེར་བ་ཡུལ་གཞུང་ཆྤེན་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་གཟིགས་རྒྱུའི་དབིངས་བརླག་པ་དང་། ཚན་རིག་ཐོག་ལ་དབིངས་ཆྤེ་དག་པའི་
སྐྱོན་ཡོང་གི་འདུག སོབ་གྤེར་གི་ཚད་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞིག་ཏུ་བསྤེབས་པའི་རྤེས་སུ ། ཚན་རིག་བསབས་པ་ཡིན་ན་ཏག་
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ཏག་འདུག་ཅྤེས་བྱུང་ཡོད།  དྤེར་བརྤེན ་གཞུང་ཆྤེན་ལ་སོབ་གྤེར་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞིག་ཏུ་བསྤེབས་ཚར་བ་ཞིག་ལ་ཚན་
རིག་བསབ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་མ་གཏོགས།  དགྤེ་ལུགས་རྒྱུགས་སོད་ནང་ལ་ཚན་རིག་གཞག་དགོས་
ཅྤེས་ཕལ་ཆྤེར་གསུངས་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཟུར་ནས་སྐད་ཆ་གོ་བར་ལྟར་ན། ༸སྐུ་མདུན་གྱི་དགོངས་པ་ལ་ཕལ་ཆླེར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ནས་དླེ་འད་བྱུང་ཐུབ་ན་ཞླེས་པའྱི་
དགོངས་པ་ཞྱིག་མླེད་དམ་སྙམ་པ་འདུག སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་དླེ་གཞུང་ཆླེན་དང་འབླེལ་བ་མླེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའྱི་སྐོར་ལ་
དྱི་བ་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད། ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ལ་བསླླེབས་ནས་བཙུགས་ས་ཤོས་ཀྱི་གས་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའྱི་
ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བ་དླེ་ླེ་ཆར་ང་ཚོས་སྲུང་བརྩྱི་བྱས་མ་ཐག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའྱི་རྱིག་གཞུང་
དླེ་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། རྱིག་གཞུང་དླེ་ཁབ་སླེལ་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཁད་ཆོས་དླེ་ཕྱི་ལ་ངོ་སོད་བྱ་དགོས་པ་དླེ་གལ་ཆླེན་པོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་སྙམ། དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་ལ་སོར་མོ་འབུམ་སུམ་ཅུ་སོ་གངས་ཤྱིག་ཐོབ་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་སོལ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རླེད། བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་དླེ་ཆད་ཚར་བ་རླེད་ཟླེར་བ་ཞྱིག་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག འབུམ་ ༣༥ དླེ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་
དམ་མ་རླེད། གལ་སྱིད་ཆད་ཡོད་ན་ཆད་པའྱི་རྒྱུ་རླེན་དླེ་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རླེད་དམ། མ་འོངས་པར་ཐོབ་པའྱི་རླེ་བ་ཡོད་པ་
རླེད་དམ་མ་རླེད་ཅླེས་དྱི་བ་གཅྱིག་དླེ་ཡྱིན། 

གྱིས་པ་དླེ་གསོལ་འདླེབས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའྱི་སྒྱུ་རྩལ་བ་དླེ་དག་བར་ལམ་ཞྱིག་
ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་དླེ་གོ་ཐོས་མང་པོ་བྱུང་མ་སོང། དླེར་བརླེན་ཁ་སོན་ཐུན་མོང་གྱི་གླེང་སླེགས་འཚོལ་
བ་ཞླེས་པའྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་བདླེན་མཐའ་གསལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་དླེ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཁབ་སླེལ་དང་འདླེས་
མའྱི་ཐོག་ནས་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་དགོངས་འཆར་དླེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་གོ་ཐོས་འདུག དླེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་མ་
འོངས་པར་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་དླེ་ཕྱིའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕླེབས་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་དོན་བདླེན་མཐའ་གསལ་བར་
ལས་འགུལ་གང་འད་ཞྱིག་སླེལ་གྱི་ཡོད་རུང་། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའྱི་འཁབ་སོན་བྱླེད་ཐུབ་པའྱི་
མཐུན་རླེན་དླེ་འད་ཁོ་རང་ཚོས་ཐབས་ཤླེས་གནང་ནས་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་གྱི་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་
དླེ་འདའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ངླེས་པར་དུ་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་འདུག དླེ་དགོངས་པ་བཞླེས་རོགས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་
ཡྱིན། 

གཅྱིག་ལ། གོང་དུ་ང་ཚོས་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ཁག་ལ་བོད་དོན། ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གང་དང་གང་དུ་གནང་ཡོད་
པ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་ཡོད་པ་རླེད། ལྡྱི་ལྱི་སོགས་ལ་གནང་ཐུབ་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཐོར་ལ་གནས་པ་ཚོ་རུབ་རུབ་བཟོ་རྒྱུ་
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ཁག་པོ་ཡྱིན་པར་བརླེན། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འོད་སླེར་གྱི་ལམ་ནས་ཁབ་སླེལ་གནང་བ་དླེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དི་བ་དང་པོ་དྤེ།  བར་ལམ་ནས་བོད་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་ དླེ་ཕི་རྒྱལ་ལ་མང་པོ་ཕྤེབས་
ཐུབ་མ་སོང། ཕྤེབས་དགོས་པ་དྤེ་བོད་སི་ པའི་ར་དོན་ལ་གལ་ཆྤེན་པོ ར་གཟིགས་ཀི་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད།  དྤེ་དྤེ་བཞིན་
རྤེད། འོན་ཀང་ཐབས་ཤྤེས་བས་ཡོད། ཨ་རི་དང་། ཡོ་རོབ་སོགས་ལ་ཕྤེབས་ཐུབ་པའི་འབད་བརོན་ཞུས་ཡོད།  ྤེ་ཆར་རང་
ལ་ཨོ་སི་ཀྲྤེ་རི་ཡར་ཡོད་པའི་དགྤེ་བཤྤེས་བསྟན་འཛིན་དར་རྒྱས་ལགས་ཀི་ཆོས་ཚོགས་འགོ་འབྤེད་སྐབས་ཟློས་གར་
ཚོགས་པ་ཡོང་རོགས་གསུངས་ཡོད།  ཡིན་ནའང་མི་  ༦ ཕྤེབས་རོགས ་ཞུས་འདུག དྤེ་ལས་བརྒལ་བར་ལམ་གོན་གནང་
ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད།  ཟློས་གར་ཚོགས་པ་དང་བཀའ་ བསྡུར་ཞུ་དུས། མི་ ༦ གིས་འཁབ་སྟོན་མི་ཡོང་བས་
ཉུང་མཐར་འཁབ་སྟོན་པ་མི་ ༡༦ ཕྤེབས་དགོས།  གང་ལྟར་ཁོང་ཚོའི་གནམ་གྲུའི་ག་ཆ་དྤེ་ཆོས་ཚོགས་ནས་གནང་ཐུབ་ན།  
ཡོ་རོབ་ནང་ཁུལ་ལ་འགོ་བསྐྱོད་ཀིས་འཁབ་སྟོན་རིགས་ཐུབ་ཀི་རྤེད་བསམས་ནས་འབྤེལ་བ་ཞུས་ཡོད།  འོན་ཀང་དགྤེ་
བཤྤེས་ལགས་ཀིས་མི་ ༦ ལྷག་ལྤེན་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་གསུངས་ནས་མ་བྱུང་བ་རྤེད།  དཔྤེ་མཚོན་ལྟ་བུ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན།  
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེའི་འཁྲུངས་སྐར་དྤེ་ Los Angeles ལ་ཚོགས་འཆར་ཡོད་སྟབས། སྐབས་
དྤེ་དུས་ཚང་མས་འབད་བརོན་བས་ནས་ས་གནས་དྤེར་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ན།  དྤེ་ནས་བང་ངོགས་
དང་། ཤར་ངོགས་ (North and East Coast) སོགས་སུ་འཁབ་སྟོན་ཐུབ་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་ྤེ་ཆར་རང་དབུ་འཛིན་གསར་
པ་དང་བཀའ་མོལ་བྱུང།  ང་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་བཞིན་པ་ཡིན།  འབད་བརོན་བྤེད་བཞིན་པ་ཡིན།  ཡིན་ནའང་འགོ་གོན་
ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག  དྤེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གིས་པ་ནི།  རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ལོ་རྤེར་འབུམ་  ༣༠ རྤེ་གནང་གི་ཡོད།  འོན་
ཀང་ལོ་གཅིག་གིས་ཤིག་ལ་ཐོབ་མྤེད།  དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག ་ལྡི་ལིར་ཕྤེབས་སྐབས་ཤིག་ལ་ཞུ་སྒོ་རིགས་གནང་
ནས་ལོ་གིས་ཀི་འབུམ་ ༦༠ དྤེ་ཐོབ་ཡོད་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཐོབ་པའི་རྤེ་བའང་བྤེད་ཀི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། ད་ལོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དླེ་ལ་
བསགས་བརོད་ཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞླེ་ན། ནམ་རྒྱུན་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕག་ལས་ཡག་
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པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལས་བསོམས་ཡག་པོ་ཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སོན་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་
ལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དླེ་ལྷན་ཁང་གཞན་པ་དང་འད་ཡྱི་མ་
རླེད། ཐོག་མ་ནས་མར་གསུང་མཁན་ཡོད་པ་རླེད། འོག་ནས་ཡར་ཞུ་མཁན་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོ་ཚང་མ་གསན་ཡོང་དུས། དླེ་
འབླེལ་ལས་ཀ་སྣ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། མྱི་ཁ་ཤས་གཅྱིག་གྱིས་ཆོས་བརྒྱུད་གོམ་ཆུང་དླེ་
ཚོའྱི་ཁ་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མར་བཀའ་གནང་རོགས་གྱིས་ཟླེར་ནས། སོན་མ་ཡྱིན་ན་དླེའྱི་རྱིགས་དོགས་པ་ཡོད་
པ་རྣམས་སྙན་ཐོ་ནང་ཕླེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་རྱིང་དླེ་རྱིགས་ཕླེབས་མྱི་འདུག དླེར་བརླེན་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་
ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དླེ་ཡྱིན། 
 ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དླེ་ལ། དྱི་བ་ལྔ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྱི་བ་ལྔ་དླེ་མ་ཞུས་སོན་ལ། 
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་དག་ཆླེན་པོ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དླེ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་
འགོ་ཡྱི་འདུག དླེ་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་མཁས་པ་རྣམ་པ་ཕལ་ཆླེར་བཅུ་རླེ་
ཙམ་གདན་འདླེན་ཞུ། དླེའྱི་སང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་མཁས་དབང་དླེ་འད་གདན་འདླེན་ཞུས་ནས་ཚོགས་འདུ་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་
འཚོགས་ཀྱི་རླེད། སྐབས་དླེ་དུས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སུ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། དླེ་བརོད་གཞྱིར་
ཁླེར་ནས་ཕར་ཚུར་བཤད་རླེས་གཏོང་འཇུག་གྱི་རླེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དླེ་དུས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གང་ཐུགས་ལ་
ཤར་བ་དླེ་གོས་ཆོད་སང་ལ་འབླེབས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད། དླེ་འབླེབས་མ་ཐུབ་པར་བརླེན་ཆོས་ལུགས་རླེ་རླེའྱི་ནང་ནས་བ་ཆླེན་
དབུ་ཁྱིད་དང་བ་ཆླེན་སྐུ་ཚབ་བཅས་མྱི་གསུམ་རླེ། ལྔ་རླེ་དླེ་འད་གདན་འདླེན་ཞུས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་
འཚོགས། སྐབས་དླེ་དུས་གོང་དུ་མཁས་དབང་མང་པོ་འཛོམས་ནས་བཀའ་བསྡུར་བྱས་པའྱི་གོས་ཆོད་དླེ་ཚོ་ཚང་མ་རྩྱིས་
མླེད་གཏོང་གྱི་རླེད་ཅླེས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོངས་གགས་ཤྱིག་རླེད་འདུག དླེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རླེད་དམ་མ་རླེད། དླེ་
གནད་འགག་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་ཚང་མས་མཐོང་གྱི་འདུག ངས་ཀང་དླེ་འད་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དང་པོ་དླེ་ལ་བཀའ་ལན་གསལ་
པོ་གཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག དྱི་བ་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་ངམ། 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དྱི་བ་དླེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གོ་མ་སོང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
བསྟོད་བསགས་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས།  འོ་ན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།) 
བསྟོད་བསགས་ཞུ་བའི་ནང་དོན་ཕལ་ཆྤེར་འགིགས་སོང་ སྙམ། དི་བ་དྤེ། མཁས་པ་ལྔ་དང་བཅུ་ཡས་མས་འཛོམས་ནས ་
བཤད་རྤེས་མང་པོ་བཏང་།  གོས་ཆོད་གཅིག་འཇོག་གི་ཡོད་པ་སོགས་གསུངས་པ་རྤེད།  ( དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་
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བོན་མཆོག་ནས། གང་དུ་བཞག་པ་རྤེད། དྤེ་འད་བྱུང་མྤེད། བདྤེན་པ་མ་རྤེད།) དྤེ་འད་བྱུང་མྤེད།  རིས་མྤེད་བཏང་བ་རིགས་
དྤེ་འད་བྱུང་མྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་འདུག སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགླེ་བཤླེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་གྱི་དྱི་བ་དླེ་གསལ་པོ་ཆགས་མྱི་འདུག ཡང་བསྐྱར་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ནང་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ཆླེན་པོ་བཞྱི།  གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་ནང་ནས།  བ་ཆླེན་དབུ་ཁྱིད་རྣམས་དང་
མཁས་པ་བཅུ་རླེ་བཅུ་རླེ་གདན་འདླེན་ཞུ།  དླེའྱི་སང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གདན་འདླེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་
རླེད། གདན་འདླེན་ཞུས་ནས་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་པ་དླེ་ལ་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་དགུ་པ། བཅུ་པ། བཅུ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཟླེར་
ནས་ཚོགས་དུས་དླེ་དག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་སུ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དླེ་བརོད་
གཞྱིར་བཞག་ནས་བཤད་རླེས་གཏོང་དུ་འཇུག་གྱི་རླེད། སྐབས་དླེ་དུས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གང་ཐུགས་ལ་དགོངས་
པ་ཡྱིན་ནའང་དླེ་གོས་ཆོད་ཀྱི་ཐོག ་ལ་བབས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད།  མཁས་པ་མང་པོ་འཛོམས་དུས ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
དགོངས་པའྱི་ཐོག་ལ་འབབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད་ཟླེར། ཡྱིན་ནའང་དླེའྱི་རླེས་སུ་ཡང་བསྐྱར་ཞུས་ན། ཆོས་ལུགས་རླེ་རླེའྱི་ནང་ནས་
བ་ཆླེན་དབུ་ཁྱིད་དང་བ་ཆླེན་གྱིས་རླེ་གདན་འདླེན་ཞུས་ཏླེ།  སྐབས་དླེ་དུས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟྱིན་བྱིས ་བརྒྱབས། 
བ་ཆླེན་རྣམ་པ་ལ་མཚན་རགས་ཞུས་ནས། གོང་དུ་ཆོས་ཚོགས་འཚོགས་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དླེ་ཚོ་ཚང་མ་རྩྱིས་མླེད་
བཏང་ནས། ངལ་གསོ་བརྒྱབས་ནས་འགོ་གཞག་གྱི་རླེད་ཅླེས་སྱི་ཚོགས་ནང་དླེ་གགས་ཀྱི་འདུག  དླེ་བདླེན་པ་རླེད་དམ་མ་
རླེད་ཅླེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དྤེ་འད་ཐོས་པ་ཐྤེངས་དང་པོ་ཡིན།  ད་བར་ཐོས་མ་མོང་།  ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའི་ནང་དྤེ་འདའི་
ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་འཆར་ཡང་མྤེད། བཀའ་བསྡུར་ཡང་མ་བྱུང་། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་དྤེ་ངས་
ཐོས་པ་ཐྤེངས་དང་པོ་ཡིན། དྤེ་འད་ར་བ་ནས་བྱུང་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
གསུངས་པ་འདྱི་རླེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་དླེ་ག་དུས་བྱུང་བ་རླེད། གང་དུ་བྱུང་བ་རླེད། དླེ་ཚོ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་
ན་གསུང་ཆོག་གྱི་རླེད། དླེས་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་གསན་མ་སོང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད། ད་ལྟ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆླེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་རླེ་རླེ་ནས་འཐུས་
མྱི་བཅུ། བཅུ་དླེ་འད་ཞྱིག་གསུངས་པ་རླེད། དླེ་ཚོ་གང་དུ་གདན་འདླེན་ཞུས་པ་རླེད། གང་དུ་འཚོགས་པ་རླེད། དླེ་རྱིགས་གང་
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འད་བྱས་ནས་ཐུག་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་རླེས་ལ་བ་ཆླེན་རླེ་རླེའྱི་འགམ་ལ་ཟྱིན་བྱིས་བཅར་བ་དླེ་གང་འད་གང་འད་བྱུང་ཡོད་པ་
དླེ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཁ་གསལ་པོ་གསུང་ཆོག་གྱི་རླེད། དླེ་མ་གཏོགས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གསན་མ་སོང་གསུང་གྱི་འདུག 
སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་དྱི་བ་དླེ་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་དགོས་པ་འད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཧ་ཅང་ཁ་
གསལ་པོ་བྱུང་སོང།) ཁ་གསལ་པོ་ཡང་བསྐྱར་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞུ་རྒྱུ་དླེ་ཐླེངས་མ་གསུམ་པ་ཡྱིན། དཔླེ་ཆ་བཞག་ན། 
ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ད་ལྟ་འདྱི་མ་རླེད། དླེའྱི་སོན་ལ་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཞླེས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་མཁས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་
བསྡུ་བསྐོང་གནང་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་བརྒྱུད་ཡྱིན་ཟླེར་བ་གཞན་དག་གཅྱིག་ཆོས་བརྒྱུད་གང་གྱི་ཁོངས་སུ་
གཏོགས་དགོས་འདུག་ཟླེར་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་དགོས་ཞླེས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་རླེད། གོས་ཆོད་
བཞག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བསྡུ་བསྐོང་གནང་ནས་མྱི་འགོ་དང་བཅས་པ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་གཏན་
འབླེབས་གནང་ཚར་བ་རླེད། དླེའྱི་རླེས་ལ་ཆོས་ལུགས་ཁག་གྱི་བ་ཆླེན་གྱིས་རླེ་གསུམ་རླེ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ཚོགས་ཤྱིག་
འཚོགས། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཟྱིན་བྱིས་བཀོད། དླེ་ནས་ཚོགས་ཆུང་དླེ་ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་ནས། ཆོས་
ཚོགས་གོང་མས་བཞག་པའྱི་གོས་ཆོད་དླེ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་བཞག་པ་རླེད། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀའ་
ཤག་སྐབས་འདྱིའྱི་རྱིང་ལ་མ་རླེད་དམ།) འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་བ་རླེད། བ་ཆླེན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གདན་འདླེན་ཞུས། 
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཟྱིན་བྱིས་བཀོད། བ་ཆླེན་རྣམ་པ་ལ་ས་ཡྱིག་རྒྱག་རོགས་གྱིས་ཟླེར་ནས། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་ནས། དུས་ཚོད་ག་དུས་ཙམ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ།) ཆོས་ཚོགས་ཐླེངས་བཅུ་གཅྱིག བཅུ་
གྱིས་གང་རུང་ནང་ཡྱིན་པ་ཡོད།( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢ ) 
 
ཚོགས་གཙོ་སླེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ནངས་ཞོགས་པ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་འདྱི་ཚགས་ཚུད་པོ་
དང་ག་སྒྲྱིག་པོ། སྒྲྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་མྱིག་དཔླེ་ལྟ་འོས་པ་དླེ་འད་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང། ད་ལྟ་འདྱིར་ཅྱི་འཕྲོས་
མོལ་འཕྲོས་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་གནང་བསད་ཀྱི་འདུག དླེ་ཏག་ཏག་བསད་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་དང་མམ་དུ་མ་གྱི་ནས་
གསུང་མཁན་དླེ་ཆོས་ལུགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་རླེད། སྱིར་བཏང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་ནང་དང་པོ་འོས་ཤོག་ཐོབ་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
བར་ཐག་ནས་ཡར་བསླླེབས་པ་རླེད། དླེར་བརླེན་ཆོས་ཚོགས་ཐླེངས་ ༡༡ པའྱི་ནང་ཁོང་བཞུགས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཕལ་ཆླེར་
དླེ་གསུང་གྱི་མྱིན་ནམ། ཆོས་ཚོགས་ཐླེངས་ ༡༡ པ་ནང་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། ཆོས་ཚོགས་ཐླེངས་ ༡༡ པའྱི་ནང་ལ་ཇོ་ནང་
པའྱི་སྐོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་དང་མྱི་བྱླེད། ཇོ་ནང་པ་ལ་སྱི་འཐུས་སོད་དང་མྱི་སོད། དླེའྱི་སྐོར་དླེ་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། ཟྱིན་
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བྱིས་དླེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བརྒྱབས་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཆོས་ལུགས་དབུ་ཁྱིད་ཚང་མ་ཡོད་སར། སྐབས་དླེ་དུས་
ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆླེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆླེན་རྣམ་པ་དང་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚང་མ་
ཡོད་ས་དླེར་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས། མཐའ་མ་སྱི་མོས་ཡྱིན་ཞླེས་གཏན་འབླེབས་གཅྱིག་བྱས་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ནང་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱ་དགོས་པ་མྱི་འདུག་ཟླེར་བ་དླེ་དླེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རླེད། སྐབས་དླེར་ཁོང་བཞུགས་མླེད་པ་རླེད། ཁོང་གྱིས་གསལ་
པོ་མ་མཁླེན་པ་ཡྱིན་གྱི་རླེད། གཞན་པ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གསལ་པོ་བྱས་ཏླེ་གསུང་ན་མ་གཏོགས། འདྱིར་ཅྱི་འཕྲོས་མོལ་
འཕྲོས་ལྟ་བུ་དླེ་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཅྱི་འཕྲོས་མོལ་འཕྲོས་གང་ཡང་མ་རླེད། སྐད་ཆ་དླེ་གསལ་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་རླེད། ད་ལྟ་འདྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཡྱིན། 
གསལ་བཤད་ཡྱིན། ཚོགས་གཙོས་ཤླེས་མ་སོང། གསལ་བཤད་དླེ་དླེ་ག་རང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་ག་རང་རླེད་ཅླེས་གསུང་
རོགས་གནང་། གསལ་པོ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རླེད། 
 
སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕག་སྦྲླེལ་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་དླེ་ག་རང་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་དྱི་བ་གང་འདྱི་ཡྱི་
ཡོད་ཟླེར་ན། ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཐླེངས་མ་དང་པོ་དླེ་ཆོས་ལུགས་ཁག་གྱི་བ་ཆླེན་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དླེ་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཐླེངས་ ༡༢ པས་ཕླེ་གནང་བ་རླེད། དླེ་བྱླེད་དུས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དླེ་
གྱིས་སུ་ཤུགས་ཆླེ་བ་ཡོད་པ་རླེད་དམ། སུ་ཤུགས་ཆླེ་བ་ཡོད་ནའང་ཆླེ་བ་དླེས་ཆུང་བ་དླེ་ལ་ཕར་བསུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད་དམ། དླེ་བྱླེད་དུས་དླེ་གང་འད་རླེད་དམ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དི་བ་དླེ་གསལ་པོ་མ་ཤྤེས་ན། ལན་དླེ་གསལ་པོ་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མྤེད། དྤེར་བརྤེན་ངས་དི་བ་དྤེ་
གསལ་པོ་ཤྤེས་མ་སོང་། ང་ཚོའི་ལས་བསྡོམས་ནང་དུའང་དྤེ་འད་ཞིག་མྤེད། ང་ལ་ལན་རྒྱག་མི་དགོས་པ་གནང་རོགས། 
གང་ཡིན་ཞྤེ་ན། ངས་ཤྤེས་མ་སོང་། དི་བ་གང་ཡིན་པ་མ་ཤྤེས་ན། ལན་རྒྱབ་རྒྱུ་མྤེད་པ་རྤེད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དྱི་བ་དླེ་གོང་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དང་མམ་དུ་གསལ་བཤད་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་དླེ་ག་རང་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་
སྙམ། ཆོས་ཚོགས་ཐླེངས་ ༡༡ པའྱི་སྐབས་ལ་ཆོས་ཚོགས་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག ད་ལྟ་འདྱིར་
གསུངས་པ་དླེ་བ་ཆླེན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མམ་དུ་
གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་དླེར། བ་ཆླེན་ཚང་མ་འཛོམས་ཡོད་པ་རླེད། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱིར་འཐླེན་ཞུས་
པ་རླེད། དླེ་གསུངས་པ་རླེད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་དངོས་གནས་བྱས་ན་མླེད་པ་ལྟ་བུ་རླེད། རླེས་
ལ་ལྷན་ཁང་ལ་མར་བཀའ་འདྱི་གནང་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་ན་བཟོ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེའྱི་རླེས་ལ་དྱི་བ་
གཞན་པ་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགླེ་བཤླེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། དྱི་བ་ལྔ་ཡོད་པ་རླེད། 
 
སི་འཐུས་ག་ཟི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རིང་པོ་ལགས་ནས། 
ལགས་སོ། དྱི་བ་དླེའྱི་ཐོག་གང་འད་ཆགས་མྱིན་ད་ལྟ་གང་ཡང་གསུང་རྒྱུ་མླེད་པ་ཡྱིན་ས་རླེད། མཇུག་མ་གང་འད་ཆགས་
ཀྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་རླེད། ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡ དླེ་ལ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆླེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང་བོད་མྱི་འདུ་སོད་ཁག་ལ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། གཞུང་བསླེན་
གྱི་དག་ལྷ་གཙོ་བོ་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆླེན་པོ་དང་དགའ་གདོང། སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་། རྒྱུད་སོད་གྲྭ་ཚང་དླེ་ཚོ་ལ་
གསོལ་ཁ་འབུལ་གྱི་ཡོད་གསུངས་འདུག གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆླེན་པོ་དང་དགའ་གདོང་ཞླེས་འཁོད་འདུག གྲྭ་ཚང་ཞླེས་
འཁོད་མྱི་འདུག ངས་བསམ་ན་གསོལ་ཁ་དླེ་གྲྭ་ཚང་ལ་འབུལ་གྱི་མླེད་དམ་ཅྱི་ཤླེས་བསམས་སོང། གྲྭ་ཚང་ཞླེས་འཁོད་མྱི་
འདུག ཆོས་སྐྱོང་ཆླེན་པོ་དང་དགའ་གདོང་ཞླེས་འཁོད་འདུག དླེར་བརླེན་ཆོས་སྐྱོང་ཆླེན་པོ་དང་དགའ་གདོང་ཟླེར་དུས། 
གསོལ་ཁ་འབུལ་ས་དླེ་སྐུ་རླེན་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་མྱིན་ན་སྐུ་འད་ལ་ཡར་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། གྲྭ་ཚང་ལ་འབུལ་
མྱི་འདུག དླེ་གང་འད་རླེད་ཅླེས་དྱི་བ་དང་པོ་དླེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགའ་གདོང་རླེད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་བསོམས་ནང་ལ་གཞུང་བསླེན་དག་ལྷ་གནས་ཆུང་ཆོས་སྐྱོང་ཆླེན་པོ་དང་དགའ་གདོང་ཞླེས་འཁོད་འདུག དླེ་གྲྭ་ཚང་ལ་
ཕུལ་བ་རླེད་དམ། སྐུ་འད་ལ་ཕུལ་བ་རླེད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། གཅྱིག་ཐད་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུང་སྐད་དམ་པོ་
བྱས། གྱིས་ཐད་ནས་ཁ་གསལ་པོ་མླེད་དུས་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
སིར་བཏང་འགོ་ལུགས་ལྟར་ན ། སྐུ་རླེན་ཁོ་རང་ལ་འབུལ ་གྱི་མ་རླེད།  སྐུ་རྤེན་ཚོ་ལ་གྲྭ་ཚང་གཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དགོན་པ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དྤེར་འབུལ་བ་མ་གཏོགས། དོ་བདག་ལ་འབུལ་གི་མྤེད། གྲྭ་ཚང་རང་ལ་འབུལ་གི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ག་ཟི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རིང་པོ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ག་ཟི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གྲྭ་ཚང་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་ན་གྲྭ་ཚང་ལ་ཕུལ་ཞླེས་ཡྱི་གླེའྱི་ནང་འགོད་རོགས་གནང། དྱི་བ་
གྱིས་པ་དླེ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བ་ཆླེན་རྣམ་པ་ལ་བརན་བཞུགས་འབུལ་ཕོགས་སྐོར་ལ་གསུངས་འདུག དླེར་བརླེན་ཆོས་
བརྒྱུད་རླེ་རླེའྱི་ནང་ལ་བ་ཆླེན་ག་ཚོད་ལ་བརན་བཞུགས་འབུལ་གྱི་རླེད་དམ་ཞླེས་དྱི་བ་གྱིས་པ་དླེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དི་བ་དྤེ ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དབུ་བ་ཇི་ཙམ་ལ་བརན་བཞུགས་ཕུལ་ཡོད་ དམ་ཞླེས་པ་དླེ་
རྤེད་དམ།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ ་མཆོག་ནས ། ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་བ་ཆྤེན་རྣམ་པར་བརན་
བཞུགས་ཕུལ་ཡོད་བཅས་གསུངས་འདུག ཆོས་བརྒྱུད་རྤེ་རྤེའི་བ་ཆྤེན་ཇི་ཙམ་ལ་བརན་བཞུགས་ཕུལ་ཡོད་ཅྤེས་པ་དྤེ་དི་བ་
རྤེད།) སིར་བཏང་བས་ན་ཆོས་བརྒྱུད་རྤེ་ལ་དབུ་བ་རྤེ་ཡོད། ཡིན་ནའང་བཀའ་བརྒྱུད་ནང་ལ་དབུ་བ་བཞི་ཡོད།  དྤེ་ཡོངས་
གགས་རྤེད། ད་རྤེས་ལས་བསྡོམས་དླེའྱི་ནང་དུ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བ་ཆྤེན་གིས་ལ་ཕུལ་བ་གསལ་ཡོད།  འབྲུག་ཆྤེན་མཁན་
རིན་པོ་ཆྤེ་དང་། སྟག་ལུང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆྤེ་རྣམ་གིས་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། གཞན་ཚང་མར་དྤེ་སོན་ཕུལ་ཟྱིན་པ་རླེད ། 
ད་རྤེས་འདི་གིས་མཐའ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན། དྤེར་བརྤེན ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་བ་རྤེ་ལ་ བརན་བཞུགས་རླེ་ཕུལ་ཡོད། བཀའ་
བརྒྱུད་ནང་ལ་དབུ་ལྷ་བཞི་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་བཞི་ལ་ཕུལ་ཡོད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ག་ཟི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རིང་པོ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ག་ཟི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཆོས་སླེ་ཁག་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་རྒྱ་ཡྱིག་
དགླེ་རན་ལ་གསོལ་ཕོགས་འབུལ་གྱི་ཡོད་གསུངས་འདུག དླེར་བསགས་བརོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རླེད་འདུག རླེས་མ་ཆོས་སླེ་
ཆླེ་ཁག་ནང་རྒྱ་ཡྱིག་བསླབས་ན་རྒྱ་ཡྱིག་དགླེ་རན་ལ་གསོལ་ཕོགས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མླེད་ཅླེས་དྱི་བ་གསུམ་པ་དླེ་དླེ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
གསོལ་ཕོགས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གསོལ་ཕོགས་ཞུ་མཁན་བྱུང་ན་དྤེ་ལ་གཞི་བཞག་ནས་འབུལ་གི་ཡོད།  ད་ལྟ་བར་དུ་ཆོས་
སྡྤེ་ཁག་བརྒྱད་ཀིས་རྒྱ་ཡིག་དགྤེ་རྒན་གསོལ་ཕོགས་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་འགོ་བཞིན་པ་ཡིན།  ད་བར་གཞན་ནས་ཞུ་
མཁན་མ་བྱུང་། གལ་སིད་ཞུ་མཁན་བྱུང་ན་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་ལ་འབུལ་འཆར་ཡང་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ག་ཟི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རིང་པོ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ག་ཟི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དླེའྱི་ནང་ལ། ས་གནས་སུ་ནང་
ཆོས་ངོ་སོད་ཀྱི་གོ་སྒྲྱིག་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ ༣༩ ཡོད་ཅླེས་དླེ་འད་གསུངས་འདུག ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཅླེས་གསུངས་འདུག 
བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཟླེར་བ་འདྱི་ཆོས་ལྡན་ཞྱིང་ཁམས་རླེད། ཆོས་དར་ནས་ལོ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཕྱིན་པ་རླེད། ཆོས་ལ་ཧ་
ཅང་གནས་ཚད་མཐོ་པོ་ཡྱིན་ཞླེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརླེན་བོད་པ་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བྱླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རླེད། ནང་ཆོས་ཟབ་སོང་ཟླེར་བ་དླེར་མྱིང་བསྒྱུར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཟབ་སོང་ཟླེར་བ་དླེ་མཁླེན་ནའང་ཡང་བསྐྱར་ཟབ་སོང་
ཞླེས་ཟབ་ཁྱིད་གནང་ཆོག་གྱི་རླེད། དླེར་བརླེན་མ་འོངས་པར་ངོ་སོད་ཚབ་ལ་བོད་པ་ལ་ཟབ་སོང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ངོ་སོད་ཅླེས་
གསུངས་པའྱི་ཐབས་ཤླེས་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཞླེས་པ་དྱི་བ་བཞྱི་པ་དླེ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སིར་བཏང་ནས་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཅྤེས་པ་ཡོངས་གགས་ཤིག་ཡིན་པ་ལས། ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་གསར་གཏོད་གསར་པ་བཟོས་པ་ཞིག་མིན།  ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ གསུང་དོན་
ལྟར། ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཅྤེས་པ་ དླེ་དམའ་དག་པ་དང་།  ནང་ཆོས་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ཞྤེས་བསྒྱུར་དགོས་པ་གསུངས་བྱུང་།  
སྐབས་དླེ་དུས་ང་རང་ལ་བསམ་བོ་གསར་པ་ཞྱིག་འཁོར་སོང་། འོན་ཀང་ད་ལྟ་བར་དུ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཅྤེས་སིར་བཏང་ནས་
ཡོད་པ་ལྟར་འགོ་བ་མ་གཏོགས།  ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གསར་པ་བཟོས་པ་ཞིག་མིན།  ཡིན་ནའང་དྤེའི་ཐོག་ལ་ མ་
འོངས་པར་ཏན་ཏན་གོས་བསྡུར་བྤེད་ཀི་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ག་ཟི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རིང་པོ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ག་ཟི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་རུ་སོག་གྱིས་སློབ་གླེར་བ་གངས་ ༥༡ ལ་
སློབ་ཡོན་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་འདུག སློབ་གླེར་བ་གངས་ ༥༡ དླེ་དགོན་སླེ་ཁག་གང་དུ་
ཡོད་པ་རླེད། དླེ་གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སོག་ཡུལ་ནས་ཕྤེབས་པའི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སོབ་ཡོན་ཞིག་འབུལ་གི་ཡོད།  ༥༡ ནང་
ནས་ ༢༧ ཡས་མས་ཤིག་གི་སོབ་ཡོན་དབིན་ ལླེན་བོད་ཀི་ཐྤེབས་ར་ནས་གནང་གི་ཡོད།  འོན་ཀང་མ་འོངས་པར་གནང་
ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་གསུངས་བྱུང་། ལྷག་འཕོས་ ༢༦ ཙམ་གི་སོབ་ཡོན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་རང་ནས་གནང་གི་ཡོད།  སོབ་
ཡོན་ཞུ་མཁན་རྣམས་ཀི་མཚན་ད་ལྟ་ཞུ་ཐབས་མི་འདུག  གལ་སིད་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ལ་དགོས་ཚེ།  ངས་མཇུག་ཏུ་
འབུལ་ཆོག 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚར་སོང་ངམ། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁླེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁླེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དླེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཁ་
གསལ་པོ་དང་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་
གྱིས་ཆོས་སླེ་ཁག་གཅྱིག་ལ་ཚན་རྱིག་གྱི་འཛིན་གྲྭ་བཙུགས། དླེ་ལ་དགླེ་རན་གསོ་སྐྱོང་བྱས། གསོལ་ཕོགས་ཕུལ་བ་དླེ་འད་
ཞྱིག་འཁོད་འདུག དླེ་ཚོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ང་ལ་དྱི་བ་གྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཡོད། དྱི་བ་དང་པོ་དླེ། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣ པའྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་དོན་
ཞླེས་པའྱི་ནང་གསླེས་ ༢༌༡ དླེའྱི་སང་ལ་ཡྱིན། དླེའྱི་ནང་ལ་ཁབ་ཁོངས་ཆོས་སླེ་ཆུང་གས་ ༢༦ གྱི་དཔླེ་ཁྱིད་དགླེ་རན་ ༤༠ 
ལ་གསོལ་ཕོགས་ཞླེས་པ་ཞྱིག་འཁོད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་དཔླེར་ན། ཆོས་བརྒྱུད་ཆླེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་
བཅས་པའྱི་གདན་ས་ཁག་ལ་དགླེ་བའྱི་བཤླེས་གླེན་ཆླེན་པོ་དླེ་འད་ཞོགས་པ་ནས་དགོང་མོ་བར་དུ་སློབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་
ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། མླེད་པ་ཡྱིན་ན་དླེ་ཚོ་ལ་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་གཟྱིགས་རོག་
དླེ་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། དླེ་འད་ཞྱིག་གནང་དགོས་པར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མླེད་ཅླེས་དྱི་བ་གཅྱིག་དླེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་ཡོད་པ་ལྟར། དགོན་པ་ཆུང་ཁག་གས་ ༢༦ ནང་གི་དཔྤེ་ཁིད་དགྤེ་རྒན་ ༤༠ ལ་གསོལ་ཕོགས་གནང་
གི་ཡོད། དྤེ་དག་སོན་མ་ནས་གནང་གི་འདུག  དྤེར་བརྤེན ་དྤེ་རིགས་མུ་མཐུད་ནས་གནང་གི་ཡོད།  དྤེའི་ནང་དུ་ཕལ་ཆྤེར་
དགོན་པ་ཆྤེ་བ་དྤེ་ཚོ་བཀོད་ཡོད་པ་མ་རླེད།(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གདན་ས་ཁག་ཏུ་དཔྤེ་ཁིད་དགྤེ་རྒན་མང་
པོ་ཡོད་པས་དྤེ་ཚོར་གསོལ་ཕོགས་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མྤེད་སྐོར་ལ། ) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་བར་དུ་དྤེ་
རྱིགས་ཞུ་མཁན་མ་བྱུང་།  གལ་སིད་ཞུ་མཁན་བྱུང་ན།  དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཆགས་རྒྱུ་རྤེད།  ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགོན་པ་མས་གསོའ་ིརོགས་དངུལ་དང་།  དཀོན་གྤེར།  དཔྤེ་ཁིད་དགྤེ་རྒན།  ཚན་རིག་དགྤེ་རྒན་
བཅས་ཀི་གསོལ་ཕོགས་རིགས་གང་ཡོང་ཅི་ཡོང་ཞིག་གནང་གི་ཡོད། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་དང་བཤད་གྲྭ་སོགས་གང་འད་ཞིག་
ནས་ཡིན་ཡང་།  ཁོང་ཚོའི་སན་ཞུ་མམ་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་ དག་མཆན་དང་རྒྱབ་གྤེར་དགོས་པ་ཡིན།  དྤེ་ལ་
བརྤེན་ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་ལ། གལ་སིད་དྤེ་འད་མ་འོངས་པར་བྱུང་ན།  ཏན་ཏན་ང་
ཚོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་རྤེད་སྙམ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁླེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁླེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གདན་ས་ཆླེ་ཁག་ནང་གྱི་དགླེ་བའྱི་བཤླེས་གླེན་ཆླེན་པོ་དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ད་ལྟ་བཀའ་ལན་
གནང་ཕོགས་དང་གཟྱིགས་རོག་དླེ་འད་གནང་གྱི་མླེད་པ་དླེ་གསལ་པོ་རླེད་འདུག དླེ་ཚོ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་མཛད་
རླེས་ཆླེན་པོ་དང་བཀའ་དྱིན་ཆླེན་པོ་ག་ཚོད་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མླེད་དླེ་ང་ཚོས་ཞུ་མ་དགོས་པ་ཞྱིག་རླེད། དླེར་བརླེན་དླེ་ཚོ་
ལ་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཚུར་ལ་མ་ཞུས་ཀང་། ཕར་ལ་གཟྱིགས་རོག་གནང་དགོས་པ་དླེ་གལ་ཆླེན་པོ་མྱིན་འགོ་སྙམ། དླེ་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་དྱི་བ་གྱིས་པ་དླེ། ླེ་ཆར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆླེན་པོ་མཆོག་འཇར་མན་ལ་ཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་སྐབས། གསར་འགོད་པ་ཚོས་ཡང་སྱིད་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་རོབ་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་སང་ལ་འཕྲལ་དུ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཧམ་བཤད་བྱས་པ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་འད་ཐོན་སྐབས་ཡང་སྱིད་སྐོར་ལ་
༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆླེའྱི་དགོངས་གཞྱི་རླེད། ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ལངས་ཕོགས་སྱིད་བྱུས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདའྱི་
གནས་ཚུལ་ནམ་ཐོན་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་
མླེད་དླེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གདན་ས་ཁག་གི་བ་ཆྤེན་དང་། མཁན་པོ། དགྤེ་རྒན་རྣམ་པ་བཀའ་དིན་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་དང་
གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན། མ་འོངས་པར་དླེའྱི་ཐོག་ མར་བཅར་ནས་མས་ཞིབ་བྤེད་ཀི་
ཡིན། གལ་སིད་སྐུ་ངལ་རིགས་ཡོད་ན། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རོགས་རམ་གནང་ཐབས་བྤེད་ཀི་ཡིན།  དྤེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
ྤེ་ཆར་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེ་འཇར་མ ན་ལ་ཕྤེབས་སྐབས་ཚགས་པར་སན་གགས་ཅན་ཞིག་དང་བཅར་འདི་གནང་
སྐབས། སིར་བཏང་ཡང་སིད་སྐོར་གི་རྒྱབ་ལོངས་གནས་ཚུལ་དང་། ༸སྐུའི་ཡང་སིད་སྐོར་སིང་བསྡུས་ཤིག་གསུངས་ཡོད།  
གསར་འགོད་པ་དྤེ་ཚོས་མ་འད་བ་ཞིག་གོ་དགོས་པ་དང་།  མ་མཐོང་བ་ཞིག་མཐོང་ཐབས་བཟོ་རྒྱུ་ དླེ་ཁོང་ཚོའི་ཁྱད་ཆོས་
དང་གཤིས་ཀ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེ་སྐུ་ཕྤེང་བཅུ་བཞི་པའི་ཡང་སིད་དྤེ་མཐའ་མ་ཡིན་གསུངས་བྱུང་
ཟྤེར་ནས་འབུར་དུ་བཏོན་ཏྤེ་གསལ་བསགས་བས་པ་རྤེད། འོན་ཀང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེས་གང་གསུངས་ཡོད་དམ་
ཞུ་ན། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེའི་ཡང་སིད་དགོས་དང་མི་དགོས་བོད་གཞིས་བྤེས་ གྱིས་ཀྱི་རྒྱ་ཆླེའྱི་མི་མང་ལ་རག་
ལུས་ཡོད། བོད་མི་མང་ལ་ཡང་སིད་དགོས་ཀི་ཡོད་ན ་ཡོང་གི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད།  སྐབས་དྤེ་དུས་རྒྱ་མིས་ འཕྲལ་དུ་
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དྤེའི་སྐོར་ལ་གསལ་བསགས་ཤིག་བཏང་ཡོད།  དྤེ་དུས་ནོར་ཝྤེའི་རླུང་འཕིན་ཁང་ནས་ང་ལ་སྐད་ཆ་དིས་སོང་།  ངས་དྤེ་ག་
རང་ཞུས་པ་ཡིན།  དྤེར་བརྤེན ་ཚགས་པར་གཏོང་མཁན་དྤེ་ཚོས་སི་ཡོངས་ཀི་རྒྱབ་ལོངས་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་མ་བཤད་
པར། བར་གཅིག་ནས་བསྒྲུགས་ཏྤེ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་བཟོ་ཐབས་བས་འདུག དྤེ་དྤེ་འད་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་བཤད་བས་
པ་ཡིན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལངས་ཕོགས་ཀང་དྤེ་རྤེད། དྤེས་ན་རླུང་འཕིན་བརྒྱུད་ནས་གསལ་བཤད་བས་པ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁླེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁླེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་གསུམ་པ་དླེ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་
གྲྭ་ཚང་ཟུང་འབླེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཟླ་བ་ ༦ གྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་ད་ལྟ་མཐོ་རྱིམ་སློབ་གྲྭ་དླེ་ཚོའྱི་ཆླེད་དུ་གོ་སྒྲྱིག་གཅྱིག་ད་ལོ་
གནང་ཡོད་པ་རླེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་དླེ་ཚོའྱི་ཆླེད་དུ་ཀོག་དླེབ་ཁག་གྱིས་པར་བརྒྱབས་འདུག དླེ་གྱིས་
ཀར་རོབ་ཙམ་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང། ཀོག་དླེབ་དླེ་གྱིས་ད་ལྟའྱི་མཐོ་སློབ་འགྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་དླེ་འདའྱི་
གོ་སྐབས་ཤྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པོ་མྱིན་ནམ་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང། དླེར་བརླེན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་འབླེལ་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་མྱི་ཤླེས། གང་ལྟར་བོད་པའྱི་མཐོ་སློབ་འགྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཡོད་ས། དཔླེར་ན། ལྡྱི་ལྱི་བོད་
ཁྱིམ་ལ་ཁང་གཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདའྱི་འདུ་འཛོམས་ཆླེ་སར་ད་ལྟའྱི་ཆོས་རྱིག་གྱིས་གནང་སངས་བཞྱིན་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་
ཟབ་སོང་མ་ཡྱིན་པར་སློབ་དླེབ་དླེ་གྱིས་ཀ་རྒྱུན་དུ་སློབ་ཁྱིད་ཡོད་པ་དླེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་དམ་མ་རླེད། 
དླེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང་དུ་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་ནང་དོན་རིག་པའི་ཟབ་ཁིད་ཀི་ལས་རིམ་དྤེ་འགོ་བཙུགས་ནས་གང་ཙམ་
ཕིན་ཡོད། སོབ་ཁིད་གནང་ཕོགས་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སྐབས།  བལྟ་བདྤེ་གོ་བདྤེའི་སོབ་དྤེབ་ཅིག་བཟོ་རྒྱུ འྱི་སྐོར་ལ་
བཀའ་མོལ་བྱུང་། གཞུང་ཆྤེན་ཁག་གི་སོབ་དྤེབ་རྣམས་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་གནང་ན་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུར་བརྤེན།  སོབ་དྤེབ་དྤེ་
གིས་རོམ་སིག་གནང་ཡོད། དྤེ་ཡང་གང་ལ་གང་ཙམ་ཛ་དག་གི་ཐོག་ནས་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན།  དྤེ་ིད་ཞིབ་ཚགས་པོ་དང་
རྒྱ་ཆྤེ་རུ་བཏང་ནས་རིམ་པ་ཁ་ཤས་བཟོས་ཏྤེ་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མས་བསབ་པ་སོབ་གྤེར་བྤེད་བདྤེ་བ་ཞིག་བཟོ་ཐབས་སྐོར་
བཀའ་བསྡུར་བས་དང་བྤེད་བཞིན་པ་ཡིན། མཁས་པ་མང་པོ་ལ་གཏུགས་པ་སོགས་མ་བས་ན། དྤེའྱི་རིགས་དླེ་ཧ་ཅང་རོག་
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ད་ཆླེན་པོ་རླེད་འདུག ཞྤེད་སྣང་གི་ཚོར་བ་ཞིག་ཀང་ཡོང་གི་འདུག  གང་ལྟར་མ་འོངས་པར་གོས་བསྡུར་གནང་ནས་དྤེབ་དྤེ་
གིས་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཨྤེ་ཐུབ་བལྟ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསླེང་ཡྱིན། 

 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ིན་གི་ཐུན་བཞི་པ། 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན།  ད་ལྟ་ཆོས་རིག་ལུས་ཁངས་ཀི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་བགོ་གྤེང་འགོ་བཞིན་པ་
ཡིན། སི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དི་བ་མཐའ་མ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  དྤེ་རིང་སང་ིན་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་
མཆོག་འཛམ་གིང་གི་ཤར་ནུབ་གང་འད་ཞིག་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་ཡིན་ནའང་དོལ་རྒྱལ་ཁ་ལ་འཁྱྤེར་བསྡད་མཁན་
དོན་དངོས་རྒྱ་གཞུང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་ལག་ཆ་ལ་རྒྱུགས་བསྡད་མཁན་དྤེ་དག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སད་ཞུ་རྒྱུ་
དང་སྐད་འབོད་བརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་རིགས་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་ཆྤེ་རུ་འགོ་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལོའ་ིལོ་གསར་སྐབས་ལའང་ཨ་རི་
ནས་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ྤེ་ཆར་ Germany ལ་ཡིན་ནའང་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོས་
བཀའ་སོབ་གནང་སའི་ཚོགས་ཁང་ནང་དུའང་ཁོ་ཚོས་དི་བ་དིས་ལན་གི་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་རོག་གྤེང་གི་དི་བ་ཞུས་ཡོད་
པ་རྤེད། དི་བ་ལ་༸སྐུ་མདུན་གིས་གསལ་བཤད་གནང་དུས་གསལ་བཤད་གནང་མ་བཅུག་པའི་ཐོག་ནས་འཁྱོག་བཤད་དང་
སྐད་ཅོར་བརྒྱབས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཚང་མ ས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོ་རང་ཚོས་བྤེད་ལུགས་དྤེ་འད་སྤེལ་ཏྤེ་སི་
ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ་ིམཛད་འཕིན་རྣམ་ཐར་གི་གཟི་བརིད་གཅིག་པ་དང་།  དོ་ཕོག་གང་ཡང་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་
འད་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཁོ་ཚོས་འབད་བརོན་བས་ནས་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེར་བརྤེན་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་མཐོང་ཡོང་དུས།  མཐོང་མི་བསྡད་པ་ཞིག་དང་ང་ཚོ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དང་བདྤེན་ལ་ཕོགས་
མཁན་ཚང་མར་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའི་སྐོར་ལ་ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་སྐད་ཆ་འདི་མཁན་ཡོང་
གི་འདུག དངོས་སུ་སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་དྤེ་འད་ཡོང་གི་འདུག  མང་པོ་ཞིག་ལ་བོ་འཚབ་ཡོད་དུས།  མ་འོངས་པར་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གདན་འདྤེན་ཞུ་མཁན་འཛམ་གིང་གི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་
རྤེད། ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གི་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཕྤེབས་ས་གང་ལའང་གདན་ཞུ་གནང་མཁན་གི་སིན་
བདག་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་འད།  དྤེ་བཞིན་ང་རང་ཚོའི་འགན་འཁུར་མཁན་དང་གོ་སིག་ཞུ་མཁན་ཚོའི་ངོས་ནས་ཡིན་
ནའང་རྤེད། གནས་ཚུལ་དྤེ་རིགས་མི་ཡོང་བ་དང་གོ་སྐབས་དྤེ་འད་ཁོ་ཚོ་ལ་མི་ཡོང་བའི་ཆྤེད་དུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་དྤེ་
གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་ཚོར་བྱུང། ར་བའི་ཁོ་རང་ཚོས་སྐད་རྒྱག་དང་མི་རྒྱག་དླེ་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་རང་དབང་ཞིག་རྤེད།  
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ཡིན་ནའང་བདྤེན་པ་མ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚོས་དྤེའི་སྒང་ལ་དོ་སྣང་ཆྤེ་ཙམ་བྤེད་དགོས་པ་
དང་། དྤེ་འདའི་སྐད་འབོད་རྒྱག་མཁན་དྤེ་ཚོར་ཡག་པོ་བས་ནས་བལྟས་དུས། ཕལ་ཆྤེར་ཉུང་ཤས་མིན་ནམ་བསམ་གི་འདུག 
༸སྐུ་མདུན་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ས་གང་དུ་ཡིན་ནའང་སྤེབས་ཏྤེ་སྐད་རྒྱག་པ་མ་གཏོགས། དྤེ་རིང་སང་ིན་དཔར་ཆས་དང་
བརན་པར་ཡོད་སྟབས་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ལའང་ཞིབ་འཇུག་བྤེད་པ་ཡིན་ནའང་བྤེད་བདྤེ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདའི་ཐོག་ནས་
མ་འོངས་པར་ཁོ་ཚོ་ལ་གོ་སྐབས་ལྤེན་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་བ་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་མཐོང་བསྡད་ཀི་འདུག  གཞུང་ངོས་ནས་དྤེ་
འདའི་སྒང་ལ་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀི་ག་སིག་དང་འཆར་གཞི་ག་རྤེ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དམིགས་བསལ་དི་བ་གཏོང་གི་མྤེད།  
ཏན་ཏན་དྤེའི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་ཞིག་བཞྤེས་གནང་གི་ཡོད་ཤག་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གཟབ་ཙམ་གནང་དགོས་ཀི་
འདུག་ཅྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རིང་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་  Mohan Guru Swami མཆོག་ཕྤེབས་ཡོད།  ཁོང་ Centre for 
Policy Alternatives ཞྤེས་པ་སིད་བྱུས་གཞན་ཁག་ལ་སོབ་སོང་བ་རྒྱུའི་བསྟི་གནས། 
 དྤེའི་སྒང་ལ་གཙོ་བོ་དྤེ་སིག་འཛུགས་དྤེའི་མིང་ལ་ Institute of Peace and Conflict Studies ཞི་བདྤེ་
དང་རོད་རོག་གི་ཐོག་ལ་སོབ་སོང་བྤེད་མཁན་གི་བསྟི་གནས་ཀི་འགན་འཁུར་བ་གཙོ་བོ་དྤེ་ཆགས་བསྡད་ཀི་ཡོད།  ཁོ་རང་
ད་ལྟ་སིག་འཛུགས་དྤེ་ལྡི་ལིར་རྤེན་གཞི་བས་པ་དང་། རང་དབང་ཅན་དང་སྒྤེར་གིས་དཔལ་འབོར་གི་མཐུན་རྤེན་སར་ནས་
མས་ཞིབ་བྤེད་མཁན་གི་རྣམ་དཔྱོད་འདོན་སའི་གྤེང་སྟྤེགས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞིན་  Delhi 
Observer Research Foundation ནང་ལ་ཚོགས་མི་གལ་ཆྤེ་བ་ཞིག་དང་།  ཕག་དྤེབ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་
བིས་མོང་མཁན་ཅིག་དང་། ྤེ་ཆར་བཏོན་བཞག་པའི་ཕག་དྤེབ་དྤེ་ Chasing The Dragon འབྲུག་དྤེད་པ་ཞྤེས་པ་དྤེའི་
ནང་ལ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱ་ནག་རྤེས་ཟིན་གི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་པའི་བརོད་གཞི་གཙོ་བོ་བས་ནས་དྤེབ་ཅིག་བཏོན་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། 
རོམ་ཡིག་དུས་དྤེབ་ཁག་མང་པོའ་ིནང་དུ་བཏོན་གནང་མོང་ཡོད་པ་དང་།  བརན་འཕིན་ཁག་ནང་དུ་མཁས་དབང་གི་ངོ་བོའ་ི
ཐོག་ནས་གསུང་བཤད་མང་པོ་གནང་མོང་མཁན་དྤེ་འད་ཞིག་རྤེད།  རྒྱ་གར་གཞུང་དང་ཚོང་འབྤེལ་གི་བསྟི་གནས་སྡྤེ་ཁག་
མང་པོའ་ིནང་དུ་ཡང་ཕག་ལས་གནང་མོང་མཁན་གི་གང་ཟག་ཅིག་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་བོད་ནང་དུ་ཕྤེབས་ནས་ས་ཆ་
གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ལ་གཟིགས་རོག་གནང་རྒྱུར་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག  རྒྱ་ནག་ལའང་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་
ནག་དང་རྒྱ་གར་གི་འབྤེལ་བ་དང་།  བོད་ཀི་གནས་དོན་ཐོག་ལ་མས་ཞིབ་གནང་མཁན་གི་མཁས་དབང་ཞིག་ཆགས་ཀི་
ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་དྤེ་རིང་འདིར་བོད་ཀི་གོས་ཚོགས་དང་སིད་བྱུས་མས་ཞིབ་ཁང་གིས་གདན་འདྤེན་ཞུས་པ་རྤེད་ཀང་། དྤེ་
རིང་འདིར་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུར་བོད་ཀི་སིད་བྱུས་མས་ཞིབ་ཁང་དང་ལྷན་དུ་འགོ་འཁིད་ཞུས་ནས།  དྤེ་རིང་གསུང་
བཤད་གནང་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ཆྤེད་མངགས་དྤེར་ཕྤེབས་པ་རྤེད།  ཁོང་རང་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕྤེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་
གནང་། 
 དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག དམིགས་བསལ་གསུང་དགོས་པ་མྤེད་ན་བཞག་ན་འགིག་གི་འདུག  སི་
འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆྤེན་ལགས། 
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སི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆྤེན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སིང་བསྡུས་
གནང་བར་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་བསམ་གི་ཡོད།  དྤེར་བརྤེན་མང་པོ་ཞུ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་
བསགས་བརོད་ཁག་དང་འབོད་སྐུལ་ཁག་གཅིག་ཞུས་ན་བསམ་པ་བྱུང། དྤེར་བརྤེན་ལས་བསྡོམས་ཀི་ནང་དུ་ཡོད་པ་བཞིན་
ད་ལྟ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་བསྟན་སིད་ཞབས་རིམ་སྐོར་ལ་ཧ་ཅང་གི ས་ག་རྒྱས་པོ་དང་།  བོད་
རིགས་སྤུན་ཟླ་རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་གཏོང་མཁན་རྣམས་ཀི་ཆྤེད་དུ་བསོ་སོན་མཆོད་འབུལ་གནང་བ་དྤེ་དག་ལ་ཧ་ཅང་གི་
བསགས་བརོད་དང་ཡག་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་ང་རང་གི་ངོས་ལྤེན་ཞུས་ཀི་ཡོད།  དྤེ་དང་གཙོ་བོ་ཞབས་
རིམ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  ང་རང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་དང་སྐྱྤེ་བ་ས་ཕི་ལས་རྒྱུ་འབས་སྲུང་མཁན་ཡིན་དུས།  
ཏན་ཏན་འདས་གོངས་སུ་ཕིན་པ་ཚོ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་མྤེད་ལ་ཐྤེ་ཚོམ་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་
དགོས་པ་ཞིག་རྤེད།  གདུང་སྤེམས་མམ་སྐྱྤེད་ཞུ་དགོས་པ་དྤེའང་རྤེད།  དྤེའི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་རྤེད།  ནང་
ཆོས་ངོ་སོད་གསུངས་པ་ཡིན་ནའང་འད།  ནང་ཆོས་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་གསུང་ནའང་འད།  ནང་ཆོས་ཟབ་སོང་གསུངས་པ་
ཡིན་ནའང་གང་ལྟར་དྤེའི་ཐོག་ནས་ས་གནས་གང་སར་སྐྱབས་འཇུག་གནང་གི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ།  ཐབས་ཤྤེས་ཀང་གནང་གི་
ཡོད་པ་རྤེད། མུ་མཐུད་ནས་གནང་གི་རྤེད་ལ། གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གི་ཡོད། གཙོ་བོར་ཞབས་རིམ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་
དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་དྤེའི་སྒང་ལ་ང་ཚོའི་ཛ་དག་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན།  ༸སྐུའི་སྲུང་སྐྱོབ་དྤེ་ཧ་ཅང་གི ས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་
ཀི་ཡོད་དུས།  ད་ལྟའི་ཆར་བཀུར་འོས་ཕག་སྤེལ་སི་འཐུས་ཁག་ཅིག་ནས་གསུངས་གནང་ བ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་ཛ་
དག་གི་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན།  མི་དང་མི་མ་ཡིན་གིས་གནོད་འཚེ་ ཇླེ་མང་ནས་ཇླེ་མང་དུ་འགོ་
བཞིན་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་གཟུགས་མྤེད་ཀི་དམ་སི་རྤེད། དྤེ་འདའི་ཐོག་ནས་༸རྒྱལ་བ་
རིན་པོ་ཆྤེའི་སྐུ་ཚེ་ལ་གནོད་འཚེ་བ་རྒྱུའི་བསམ་ཚུལ་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་ ཤྱིག་ཡོད་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་བཞིན་མིའི་ནང་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཀི་དངོས་གནས་ཤ་ཁག་གཅིག་པ་ཡིན་པ།  ༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་
ཆྤེའི་བཀའ་དིན་རྤེས་དན་གི་ཚབ་ཏུ་དིན་ལན་ལོག་འཇལ་བྤེད་མཁན་གི་བོད་མི་ཁག་རྤེ་ཟུང་ཞིག་གིས་དངོས་སུ་ངོ་ཚ་ཞྤེད་
ཁྤེལ་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་དངོས་སུ་ཐོན་ཏྤེ་མང་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད།  སོན་ཆད་ཡིན་ན་རྒྱབ་ལ་བསྡད་དྤེ་གཞི་ནས་ཕི་རྒྱལ་བ་
གསར་པ་མགོ་རྨོངས་ནས་སྡོད་མཁན་དྤེ་དག་ལ་གནས་སྟངས་འད་མིན་གི་ཐོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་ཏྤེ།  ཁོ་ཚོའི་
བསམ་བོ་བརྤེས་པའི་ཐོག་ནས་ཕི་རྒྱལ་བ་ཚོ་མདུན་ལ་ཐོན་དུ་བཅུག་ནས།  སོ་སོ་རང་ིད་རྒྱབ་ལ་བསྡད་ནས་ངན་སྐུལ་
བྤེད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟའི་ཆར་ཚབ་ཆྤེ་རུ་ཕིན་ནས་ས་གནས་གང་ས་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་
ཕྤེབས་དུས། ཁོང་གི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་འདི་ལ་ཁོང་ཚོའི་སྤེམས་ཀིས་མ་བཟོད་པར་དངོས་སུ་ཐོན་ཡོང་དུས།  གདོང་ལ་
བལྟས་ཡོང་དུས་བོད་པ་རང་རྤེད།  གདན་ས་ཁག་ལ་བསྡད་མོང་མཁན་དང་བོད་གཞུང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བསྡད་མོང་མཁན།  
བོད་གཞུང་གི་བཀའ་དིན་རྤེས་དན་བ་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་བོད་གཞུང་དང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་ལ་དིན་ལན་ལོག་འཇལ་བྤེད་
མཁན། དྤེ་བཞིན་དངོས་གནས་བདྤེན་པ་སྤུ་ཙམ་མྤེད་པར་རྫུན་གཏམ་དང་ཧམ་སྤེམས་ཐོག་ནས།  ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་
བཞིན་རྤེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་རྫུན་མ་ཡིན་པ་དང་། དྤེ་བཞིན་ཁོང་གི་རྫུན་ཤོད་ཀི་ཡོད་པ། ཆོས་དད་རང་དབང་སོད་ཀི་
མྤེད་པའི་སྐོར་སྤེལ་དུས། ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཕི་རྒྱལ་མགོ་སྤེར་པོ་གཅིག་པུ་མཐོང་ནས་བསྡད་ན་ཁག་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། དངོས་གནས་བས་ན་རྒྱ་མིས་དྤེ་འད་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་སྤེམས་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གི་ཕོག་རྒྱུ་མི་འདུག ཁོ་ཚོ་
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རྒྱ་མི་རྤེད། དྤེ་ཁོ་རང་ཚོའི་ལས་འགན་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླའི་ནང་ལོགས་ནས་
ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོའི་བ་ན་མྤེད་པའི་དབུ་འཁིད་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་དྤེ་འདའི་མཚན་སད་ཞུ་དུས། 
ང་རང་ཚོའི་སྤེམས་ཀིས་བཟོད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཕི་རྒྱལ་ལ་སྡོད་མཁན་བོད་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ངྤེས་པར་དུ་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་གཅིག་བཤད་རོགས་གིས་གསུང ་གྱི་འདུག ང་ཚོ་དངོས་སུ་ཕ་གིར་འགོ་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  མཐོང་གི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེའི་སྐབས་ལ་དངོས་གནས་བོད་པའི་གདོང་འཁྱྤེར་མཁན་ཞིག་གིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་ལ་མཚན་སད་ཞུ་དུས།  
སྤེམས་ཀིས་མ་བཟོད་ནས་དངོས་གནས་བོ་ཚབ་དང་བོ་ཕམ་བྤེད་ཀི་འདུག  དྤེར་བརྤེན་ངྤེས་པར་དུ་དྤེ་གསུང་རོགས་
གནང་། ལྷག་པར་དུ་སྐུ་ཕྱྭའི་ཐོག་ནས་སིའི་ཆ་ནས་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད།  སིར་༸རྒྱལ་དབང་
རིན་པོ་ཆྤེའི་སྐུ་ཕྱྭའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་དུས།  ང་ཚོ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་དུས།  མ་འོངས་པར་
ཡིན་ཡང་ང་ཚོས་གང་བྤེད་དགོས་ཀི་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་སྐད་འབོད་བྤེད་མཁན་དང་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་གོས་མོལ་བྤེད་ཐུབ་ན་
ཡག་ཤོས་རྤེད། རྒྱ་བོད་ཞི་མོལ་ཟྤེར་བ་དང་གཅིག་མཚུངས་བཞིན་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་ཤོས་རྤེད།  མ་ཐུབ་ན་ང་ཚོར་ཐབས་
ལམ་གང་འདུག་ཅྤེས་བཙལ་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁོང་ཚོར་གདོང་ལྤེན་གཅིག་པུ་བས་བསྡད་ན ། ཁོང་ཚོ་ཚུར་
མཁྤེགས་སུ་མཁྤེགས་སུ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། ཁོང་ཚོར་ངོ་ཚ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་འཚེ་མྤེད་
ཞི་བ་ཡིན་ཟྤེར་གི་ཡོད་པ་རྤེད། དང་བདྤེན་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་མོད།  ཁོང་ཚོའི་ངོས་ནས་ན་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད་བསམ་གི་
འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་གང་བ་དགོས་ཀི་འདུག  ཕན་ཚུན་མམ་རུབ་ཀི་ཐོག་ནས་ཕོགས་གིས་ཀ་ནས་ཕན་ཚུན་
གིས་ཀར་ཁྤེ་ཕན་ཡོང་བ་ཞིག་བྤེད་ཐུབ་ན་བསམས། སིའི་ཆ་ནས་ཁོང་ཚོ་ཡིན་ཡང་དྤེ་བསྟྤེན་ཆོག་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀག་
བསྡོམས་གནང་བཞག་པ་དྤེ་འད་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཀང་། ཁོང་ཚོས་ཆོས་དད་རང་དབང་སོད་ཀི་མི་འདུག་ཅྤེས་ཟྤེར་
དུས། དྤེ་དངོས་གནས་ཁག་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་ད་ལྟའི་ཆར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་རང་
ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་ཁོང་ཚོར་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུ་དྤེ་བང་སིག་པོ་ཞིག་གནང་ཐུབ་ན ། གིས་ཀའི་ཐོག་
ནས་ཡག་པོ་བྱུང་ན་བསམ་གི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་རྤེད་སམ།  དྤེ་བཞིན་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་ད་
གིན་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། ༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆྤེས་ང་རང་ཚོར་བང་དོར་གི་བཀའ་སོབ་ཅིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་མ་
གཏོགས། དྤེ་བསྟྤེན་ཆོག་གི་མྤེད་པའི་བཀའ་སོབ་ནམ་ཡང་གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ང་རང་ཚོའི་
ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའི་བ་ཆྤེན་ཁག་གི་གསུང་དུམ་དྤེ་འདའི་ཐོག་ནས་བརན་འཕིན་ལ་
སོགས་པ་དྤེ་འདའི་ཐོག་ནས་གསུང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་རྤེད་འདུག  དྤེང་སང་ཡིན་ཡང་བརན་འཕིན་ནང་དུ་མང་
པོ་ཁྱབ་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། མི་མང་པོས་ལྟ་གི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་རང་གཅིག་པུས་མར་གསུངས་དུས།  ཁོང་རང་ལ་ཕན་ཐོགས་
ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡིན་དུས་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའི་བ་
ཆྤེན་ཁག་གིས་མི་མང་ལ་བང་དོར་བཀའ་སོབ་གནང་རྒྱུ་དང་།  གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་
འདུག་པས་ཡང་བསྐྱར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དང་།  ལྷག་པར་དུ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ད་གིན་གསུངས་པ་
བཞིན། སྐད་འབོད་བྤེད་མཁན་དྤེ་དག་གཙོ་བོ་ཕི་རྒྱལ་ནས་ཐོན་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་རིས་མྤེད་ཀི་
ཆོས་ཚོགས་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་གི་ཡོད་པ་རྤེད། ཆོས་ཚོགས་ཁག་ལ་ཕག་བིས་ནན་པོ་གནང་ནས་ཆོས་དགྤེ་བ་སྤྲུལ་དགྤེ་
བཤྤེས་ཚོར་སོ་སོའ་ིདགྤེ་ཕྲུག་ཚོར་དོལ་རྒྱལ་གི་ངོ་བོ་དྤེ་གང་ཡིན་མིན་དང་སོབ་སྟོན་ཡག་པོ་གནང་ཐུབ་ན།  མི་ཁ་ཤས་
ཀིས་མགོ་མ་འཚོས་པའི་ཐོག་ནས་སྐད་རྒྱག་པར་ཡོང་གི་འདུག ཁ་ཤས་དཔལ་འབོར་གི་ཐོག་ནས་སྐད་རྒྱག་པར་ཡོང་གི་
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ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་ཤས་གྲྭ་པ་དང་ཨ་ནི་མིན་ཡང་གྲྭ་ཆས་གོན་ནས་སྐད་རྒྱག་གི་འདུག  སྐད་བརྒྱབས་ཚར་བ་དང་འཁྲུས་ཁང་
གསང་སོད་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་མར་ཐོན་ཡོང་དུས། གོས་ཐུང་དང་སྟོད་ཐུང་གོན་ནས་མར་དོན་ཡོང་མཁན་དྤེ་འད་འདུག  ཁོ་
རང་ཚོ་དཔལ་འབོར་རང་གི་ཐོག་ནས་འགོ་དུས། ང་རང་ཚོ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐོག་དང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ཚང་
མས་དྤེར་དོ་སྣང་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གི ས་གལ་ཆྤེན་པོར་མཐོང་གི་འདུག  དྤེ་རིང་འདིར་མང་པོ་ཞུ་མི་དགོས་པའི་
ཐོག་ནས་གནང་ཟིན་པ་ཚང་མ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྤེད་ཅྤེས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ད་ལྟ་ང་ཚོས་གནང་བ་ལས་གནང་རྒྱུ་
མང་བ་ལུས་ཡོད་པས།  ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤུགས་མམ་དུ་རྒྱག་རྒྱུ་ཞིག་དང་།  བཀའ་སི་གིས་ཀི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ནུས་
ཤུགས་གང་འདོན་ཐུབ་པ་དྤེ་འདོན་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ལ་སྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་དག་༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆྤེ་སྐུ་
རང་གི་ཆྤེད་དུ་གསུངས་བཞག་པ་ཞིག་མིན་པ་དང་། བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སིད་དང་བོད་ཀི་ར་དོན་གི་ཆྤེད་དུ་གསུངས་བཞག་
པ་ཡིན་པས། ང་རང་ཚོས་དོ་སྣང་གསལ་པོ་བས་ནས་བདྤེན་པ་ར་འཕོད་ཡོང་བ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག  
འབོད་སྐུལ་དྤེ་ཡང་ཆོས་ལུགས་རིས་མྤེད་ཀི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་རྒྱུ་
ཞིག་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དྤེ་ཡང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཟྤེར་གི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བདྤེན་
པ་ར་སོད་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  དམིགས་བསལ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་དཔྤེ་གལ་ཆྤེན་པོར་མཐོང་གི་འདུག  རོག་ག་དྤེ་དག་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་
ཆོས་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་དྤེ་འདའི་ནང་ནང་པ་གསར་པ་ཆགས་མཁན་དྤེ་ཚོའི་ས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཆོས་དགྤེ་རྣམ་པ་
ཚོས་མར་གཅིག་གསུངས་བཞག་པ་ཡིན་ན།  མ་འོངས་པར་ཡང་ཁོ་རང་ཚོ་འགོད་པ་སྐྱྤེས་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རྤེད་
སམ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་ངས་ཆོས་རིག་ལྷན་ཁང་གི་ལས་བསྡོམས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་
གསུམ་གི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་གི་དོགས་འདི་གང་ཡང་མིན།  འབོད་སྐུལ་དང་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་ལ་ཐུགས་ཕན་
གསོས་པའི་རྤེ་བ་ཐོག་ནས། ཐོག་མར་དྤེར་གཅིག་ནི་བསྟོད་བསགས་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་དྤེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞྤེ་ན། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལོགས་ལ། སི་ཚོགས་དྤེ་བོད་ཀི་ཕི་ལོགས་སུ་ཡོད་པའི་ང་རང་ཚོའི་
སི་ཚོགས་ལ་གང་ཞུས་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན།  གཅིག་བས་ན་ངས་དྤེ་ནོར་སིད་པ་རྤེད།  དྤེ་ང་རང་གིས་མཐོང་བ་དྤེ་
རྤེད། བ་མ་ལ་བརན་བཞུགས་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་སི་ཚོགས་ནང་ལོགས་ལ་བསམ་ཚུལ་འད་མིན་མང་པོ་ཡོང་བ་ནང་བཞིན།  ངའི་
ཚོར་བར་དྤེ་འད་མཐོང་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  གོ་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་ལྷན་ཁང་ལྟ་བུ་
ཡིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རིང་པ་ཞིག་ཡིན་དུས།  མཚམས་རྤེས་ཆོས་རིག་ལྷན་ཁང་ལ་
ལས་ཀ་དྤེ་མ་གཏོགས་མྤེད་པ་ནང་བཞིན་གི་ས་དྤེ་འད་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོང་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  སོན་མ་སོ་སོས་དྤེ་
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འད་མཐོང་བྱུང།  ཡིན་ནའང་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བ་མ་བ་ཆྤེན་ཚོ་ལའང་བརན་
བཞུགས་ཕུལ་གནང་བ་དྤེ་ལ་བཀའ་དིན་ཆྤེ་དང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡིན། ཐོག་མར་དྤེ་ལ་ཆོས་རིག་ཁག་གི་དབུ་
འཁིད་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་བརན་བཞུགས་ཕུལ་གནང་གི་ཡོད།  གཙོ་བོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་ལ་བརན་བཞུགས་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་དང་།  
ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་འཁིད་རྣམ་པ་ཚོ་རྤེད།  ད་དུང་ཡིན་ནའང་སོ་སོའ་ིའ བོད་སྐུལ་དྤེ་གང་ཡིན་ཞྤེ་ན།  ང་རང་ཚོའི་སི་
ཚོགས་ནང་ལ་ཆོས་ཀི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་རྤེད།  ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་རྤེད།  བ་མ་དྤེ་ཚོ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། བཀའ་དིན་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་པ་རྤེད་སམ།  དྤེར་བརྤེན་རང་བཞིན་གི་
བརན་བཞུགས་ཞྤེས་པ་དྤེ་དུས་རྒྱུན་ནས་སོ་སོའ་ིངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ང་རང་ཚོས་ཧ་ཅང་གི ས་སིང་རྤེ་པོ་དང་ཡ་རབས་
ཤིག་མཐོང་གི་ཡོད། བ་མ་ལ་བརན་བཞུགས་ཕུལ་གནང་བ་དྤེ་ད་དུང་མང་ཙམ་གནང་རོགས་གནང་།  བ་མ་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་
ཚོ་ལ་ཡིན་དང་མིན། བ་མ་བགྤེས་པ་ཚོ་ལ་སི་ཚོགས་ལ་བཀའ་དིན་ཆྤེན་པོ་དང་སོབ་མ་དྤེ་ཚོ་ལ་བཀའ་དིན་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་
དྤེ་འད་ལའང་ཆོས་རིག་ལྷན་ཁང་གི་ངོས་ནས་བརན་བཞུགས་དྤེ་འད་ཕུལ་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་འ བོད་སྐུལ་ཞུ་
རྒྱུ་དྤེ་ཡིན། 
 གིས་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་སི་འཐུས་
ཆགས་ཡོད་དུས། འདི་སོན་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་འབོད་སྐུལ་ཞིག་ཞུས་གནང་སོང་། སི་འཐུས་དྤེས་འབོད་
སྐུལ་ཞུ་སྐབས་སོ་སོ་ཡིན་ནའང་ཆོས་བརྒྱུད་སི་འཐུས་ཡིན་དུས།  ཁོང་རང་གིས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དྤེ་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
ཐམ་པ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་གི་ཡོད།  ཡིན་ནའང་དྤེ་ལ་ངས་བོད་གཞུང་ཆོས་རིག་ལྷན་ཁང་ཡིན་དང་ཡིན།  ད་ལྟ་བར་དུ་༸ཀརྨ་པ་
རིན་པོ་ཆྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གི ས་ཡག་པོ་གནང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའང་ད་ལྟ་བཀའ་བརྒྱུད་སི་
འཐུས་ཀིས་གསུངས་གནང་སོང་། སོ་སོ་ཡིན་ནའང་འདོད་བོ་ཁྤེངས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་བར་དུ་འཐུས་ཤོར་
ཕིན་པ་འད་པོ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་སམ་བྱུང།  ད་དུང་ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གང་འད་
ཞིག་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་དྤེ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང། བྱུང་བ་ཡིན་ན་གནད་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་
ནས་ཆོས་བརྒྱུད་སི་འཐུས་ད་ལྟ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བརྒྱུད་སི་འཐུས་རྣམ་པ་གིས་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་
ཡང་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ།  ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ལའང་འཁིད་ཅྤེ་ན་འགིག་གི་མི་འདུག  ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད།  
མམ་རུབ་ཀི་ཐོག་ནས་གནང་ཐུབ་གནང་ན་ལྤེགས་པ་མིན་ནམ་སམ་བྱུང། དྤེ་གཅིག་འབོད་སྐུལ་རང་ཡིན། 
 དྤེ་ནས་གསུམ་པ་དྤེར་དོགས་འདི་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་མ་སོང་།  གང་ཡིན་ཞྤེ་ན ། ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་
ནས་བར་དྤེ་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཅྤེས་པའི་ཚིག་དྤེ་ལ་སོ་སོར་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཏོག་ཙམ་བདྤེ་པོ་མྤེད་པ་དང་།  སོ་སོ་དང་
ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀི་ཡོད། ཕལ་ཆྤེར་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ དང་ ༡༩༩༣ དྤེའི་བར་ཡིན་པ་ཡོད། ཐོག་མར་ཡོ་
རོབ་ལ་བཞུགས་མཁན་གཏྤེར་བཏོན་བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆྤེ་བར་སྐབས་ཤིག་ལ་དགུན་ཁ་རག་ཏུ་རྒྱ་གར་ལ་ཕྤེབས་དགོས་
པ་བྱུང་སོང་། དྤེ་དུས་ང་རང་ལྡི་ལིར་བསྡད་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་རིན་པོ་ཆྤེ་དང་མམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་བའི་སྐབས་
སུ། དྤེང་སང་རིན་པོ་ཆྤེ་ཕར་ཚུར་མང་པོ་ཞིག་ཕྤེབས་ཀི་འདུག ལྡི་ལིར་ནང་པའི་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞིག་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭར་ཡོད་
པ་རྤེད། ཁོང་ཚོ་ལ་ནང་ཆོས་ཀི་འཛིན་གྲྭ་ཞིག་ཞུས་པ་རྤེད། རིན་པོ་ཆྤེས་ལམ་སྤེང་དྤེ་ལ་ཧ་ཅང་མྤེས་པོ་ཞིག་གནང་སོང་། 
ཡིན་དང་ཡིན། ངས་ཞུས་ཆོག་གི་རྤེད། ཁྱོད་རང་ག་སིག་གནང་ཐུབ་ན་ཟྤེར་ནས་ངས་ཁ་རྒྱགས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཤད་ཚར་བ་
རྤེད། ང་དང་དམིགས་བསལ་གི་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་མ་རྤེད།  དྤེ་དུས་ད་ལྟའི་སྐབས་ཀི་ནང་སིད་བཀའ་བོན་གནང་སྡོད་
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མཁན་ལ། ངས་ང་རང་བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆྤེ་དང་བཀའ་མོལ་དྤེ་འད་ཞིག་བྱུང་སོང་ཞྤེས་ཁྱྤེད་རང་གིས་གཅིག་གནང་ཐུབ་
རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཞླེས་དྤེ་དུས་ཞུས་མོང།  ཕར་ཚུར་བས་ནས་ཐོག་མར་བསམ་བོ་ གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ Delhi University ལ་ནང་
པའི་ཧི་མ་ལ་ཡའྱི་རི་བརྒྱུད་ང་རང་ཚོ་ནང་པ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་པའི་ཁུལ་རྤེད།  གོ་སིག་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ལས་ས་
པོ་མྤེད་དུས། མཐའ་མ་དྤེར་ནང་སིད་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་ནས་ས་གནས་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་དང་ཁོ་རང་ཚོ་མམ་དུ་བཀའ་
བསྡུར་གནང་ནས། ངས་ད་དུའང་གསལ་པོ་དན་གི་འདུག  ནང་སིད་བཀའ་བོན་གིས་ཁོང་ཚོས་སྐད་ཆ་འདི་འདུག  རིན་པོ་
ཆྤེས་དྤེ་ག་རྤེ་གནང་གི་ཡིན་གསུང ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  དྤེ་ཞུ་སྟངས་གང་ཡང་ཤྤེས་མ་སོང་ཡང་  Introduction to 
Buddhism ལྟ་བུ་ཞིག་ཞུས་བཞག་ན་འགིག་གི་མྤེད་དམ་ལབ་པ་རྤེད། ད་ལྟ་དབིན་ཇིའི་ཚིག་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག བྤེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་ཞུ། དྤེའི་རྤེས་སུ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཆགས་སོང་བ་དྤེ་ཚུར་བསྒྱུར་བ་ཡིན་
པ་ཡིན་ན། ཡིན་ནའང་རྤེས་སུ་སོ་སོར་མ་བདྤེ་པ་ཞིག་འདུག སོ་སོས་མང་པོ་ཐོས་པའི་སྐབས་སུ་འདི་མ་བདྤེ་བ་ཞིག་འདུག  
གཅིག་འདི་ག་རྤེའི་ཐོག་ལ་ཆགས་ཀི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། Religion conversion ཐོག་ལ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག དྤེའི་ཐོག་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་དགོས་པ་ནང་བཞིན་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག གིས་པ་དྤེའི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོའི་ལས་རིམ་
མང་ཆྤེ་བ་འདི་ནི་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཤུགས་ཆྤེ་བ་ཡིན་དུས།  མིང་དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀི་ཨྤེ་ཡོད་དམ།  འདིར་
དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་དྤེའི་རིགས་དྤེ་སི་ཚོགས་འཁྲུག་ཏུ་འཁྲུག་ཏུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད།  དཔྤེར་
ན་ང་ཚོ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན།  ང་ཚོའི་དབུ་ཁིད་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་རྤེད།  ཆོས་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཁོང་གི་བཀའ་སོབ་
ཤུགས་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ག་རྤེ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞུས་ན། ད་ལྟ་ conversion ཐོག་ལ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་
དྤེ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོའི་ལས་རིམ་གི་ལས་གཞི་རིགས་གཅིག་དྤེ་ཐད་ཀར་
ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཚིག་དྤེ་བྤེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ཀི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་གོ་ བ་ལོག་པ་འགོ་རྒྱུར་ཡིན་ནའང་དྤེར་འགྱུར་བ་
གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག  ད་གིན་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་གོ་
རོགས་སྤེལ་ཞྤེས་པ་དྤེའི་ཐོག་ལ་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེའི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་དུས། ད་ལྟ་འཕལ་
དུ་དྤེའི་ཐོག་ལ་བཤད་ན།  སོན་མ་ཚར་གཅིག་ཁ་རྒྱག ས་པ་བཤད་པ་དྤེས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ལ་སོ་སོ་དྤེར་ཡོད་པ་རྤེད།  
འཕྲལ་དུ་འདི་འད་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་གཏོང་གི་མ་རྤེད་ལ། ཡང་དྤེ་ལའང་སྤེལ་ཞྤེས་པ་ཟྤེར་བ་དྤེའི་ཐོག་ལ་དཔྤེར་ན་དངོས་
ཡོད་ཀི་ཐོག་ནས་ནང་ཆོས་ཁིད་མཁན་དང་ནང་ཆོས་འཛིན་གྲྭ་ཁིད་རྒྱུ་དྤེའི་ནང་དུ་ནང་ཆོས་ཀི་ཐོག་ལ།  མ་གཞི་ནང་པའི་
ཆོས་དྤེ་གཏིང་ཟབ་ཅིག་ཡིན་པ་དུས་རྒྱུན་ང་ཚོས་ཞུ་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  འདི་ཁིད་མཁན་དྤེའི་དྤེབ་དྤེ་འད་དུས་རྒྱུན་སོ་སོས་
མཇལ་མོང། Understanding Buddhism ཟྤེར་བ་དྤེ་འདི་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  འདི་ལ་མཐའ་བསྐྱལ་ནས་རྤེད་
མ་གཏོགས། ཆོས་ཁིད་མཁན་དྤེ་ཡིན་ནའང་ནང་པའི་ཆོས་འདི་ཆ་ཚང་ཞིག་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་
རྤེད་བསམ་གི་འདུག དྤེ་འད་སོང་ཙང་མིང་འདོགས་སྟངས་དང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་གནད་འགག་ ཅྱིག་ཆགས་ཀི་འདུག  དཔྤེར་
ན་ང་ཚོ་ད་ལྟའི་ལས་གཞི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན།  མཚམས་རྤེ་མཚམས་རྤེ་བ་མ་བ་ཆྤེན་དྤེ་འད་གདན་འདྤེན་ཞུ་བའི་
སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་མྤེད་པ་བས། ཡིན་ནའང་མཚམས་མཚམས་ནང་པའི་ཐོག་ལ་སོ་སོས་མས་ཞིབ་བས་ནས་མཁས་པ་
དྤེ་འད་གདན་འདྤེན་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། གནད་དོན་ཆ་ཚང་ཐོག་ཁོ་རང་གིས་འཛིན་གྲྭ་ཞིག་ཁིད་ཐུབ་རྒྱུར་ཏག་
ཏག་སྡོད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་ཚོ་དི་བ་རྤེད། ག་རྤེ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དྤེ་ཚོར་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའི་བསམ་བོ་ཞིག་ཡོད་
པ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་གི་གནད་འགག་ཅིག་ཆགས་ཀི་འདུག  ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཁོ་རང་སར་དང་འད་ཡི་མ་རྤེད།  མང་པོ་
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ཞིག་ལ་དོ་སྣང་བྤེད་ཀི་ཡོད་པའི་སི་ཚོགས་ཤིག་དུས་ཡུན་དྤེ་ཚོར་ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་
ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སར་ཡང་དྤེ་རིང་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་  Professor Doctor Gagan Deep Sharma ji མཆོག 
ད་ལྟ་ GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY གཙུག་ལག་སོབ་གྤེར་ཁང་ལྡི་ལིར་ཡོད་
པའི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་  Associate Director Office of International Affair བཅས་ཕྤེབས་ཡོད།  ཁོ་
རང་སིར་བཏང་མཐོ་སོབ་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མོང་བ་དང་རྒྱལ་སིའི་ནང་ལའང་མང་པོ་ཕྤེབས་མོང་བ།  
དྤེ་བཞིན་རོམ་དང་དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་བརམས་མོང་བ་དྤེབ་འབི་མོང་མཁན་དྤེ་འད་ཞིག་རྤེད་འདུག  ྤེ་བའྱི་ཆར་བར་ལམ་
ནས་ང་ཚོ་བོད་ཀི་གོས་ཚོགས་དང་སིད་བྱུས་མས་ཞིབ་ཁང་དུ་འབྤེལ་བ་བྱུང་ནས།  INDRAPRASTHA 
UNIVERSITY ནང་ལོགས་ལ་བོད་པའི་སོབ་ཕྲུག་འགོ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ ཏླེ། ཁོ་ཚོར་ཤྤེས་ཡོན་གི་རོགས་རམ་སོད་རྒྱུ་
དང་། དྤེ་འད་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་དོ་སྣང་བས་ནས་དྤེ་རིང་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གནས་བབ་དྤེ་
གང་འད་ཡིན་མིན་ཐད་འཁྱུག་ཙམ་ཞིག་གཟིགས་སྐོར་ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་བོད་པའི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ཐུགས་ཕན་
གསོ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་ལྟ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འད་ཡིན་སྟབས་ཁོང་དང་ལྷན་དུ་  
Pro.Gaurav Talan, Faculty,University School Of Management Studies,ཁོང་ཡང་མམ་དུ་
ཕྤེབས་ཡོད། དྤེ་བཞིན་ Dr.Jagmeet Bawa, International Resource Centre for value Education, 
Punjab University ཁོ་རང་ཡང་ཕྤེབས་ཡོད།  དྤེ་བཞིན་ Mr Standambinki, journalist,France ཕ་རན་
སིར་གསར་འགོད་པའི་ལས་ཀ་གནང་མཁན་དང་བཅས།  ཁོང་ལྷན་རྒྱས་བཞི་དྤེ་རིང་གོས་ཚོགས་སུ་ཟུར་ན་ལ་ཕྤེབས་
ཡོད་པས་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་གིས་གསུང་དགོས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག་སམ་བྱུང།  དགོངས་འཆར་རང་རྤེད་
འདུག སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་སི་འཐུས་ལྷན་
ཁང་ལ་ཕུལ་བ་དྤེའི་ལན་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང།  ད་ལྟ་ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པའི་ནང་དུ་ལན་མི་འདུག  སིར་བཏང་ན་ནིང་
གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབོད་སྐུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དྤེའི་སྐབས་སུ་ངས་འབོད་སྐུལ་ག་རྤེ་ཞུས་པ་
ཡིན་ཞུས་ན། སིར་བཏང་དགྤེ་འདུན་པ་རྣམ་པ་ཚོ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ལ་ར་ཆྤེན་པོའང་རྤེད།  ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་
ཤིག་ལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་མངར་ཆའི་ནད་གཞི་དང་ཁག་ཤྤེད་ཀི་ནད་གཞི་མང་པོ་ཞིག་ཁྱབ་སྡོད་ཀི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་མང་
པོ་ཞིག་ས་གནས་ཀི་སན་པའི་ཐོག་ནས་འབོར་སོང། དྤེ་ཡང་གལ་ཆྤེ་བ་ཞིག་ལ་ན་ཚ་འདི་རིགས་ཟས་དང་སོད་ལམ་གིས་
ཀི་ཐོག་ནས་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། ཟས་དང་སོད་ལམ་གི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེད་ཅྱིག་གནང་ནས་དགོན་སྡྤེ་ཁག་ལ་ལམ་
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སྟོན་ཞིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་སོ་སོའ་ིབསམ་འཆར་ཞིག་ཡར་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན།  
དྤེའི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའི་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་གང་ཡང་མི་འདུག  ཡིན་ནའང་དྤེའི་ཐོག་ལ་གང་གནང་ཐུབ་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་
བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན།  དྤེ་ནས་གིས་པ་དྤེར་བསྐྱར་དུ་འབོད་སྐུལ་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ ཞླེ་ན། སོ་སོ་ས་གནས་ཁག་ལ་
བསྡད་ཡོང་དུས།  ཕིས་སུ་ང་རང་ཚོའི་ས་གནས་ཁག་གི་དགོན་སྡྤེ་ཁག་དྤེ་ཚོར་རྒྱ་གར་ནས་སོ་འཆམ་པ་མང་པོ་ཞིག་
ཕྤེབས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ལ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཞུ་མཁན་བྱུང་སོང། སོ་སོའ་ིངོ་ཤྤེས་པ་དྤེ་འད་ཕྤེབས་ཡོང་དུས་ཞུ་
མཁན་བྱུང་སོང།  ཁྱྤེད་རང་ཚོའི་དགོན་པ་ཁག་དྤེ་ཚོ་མཇལ་བར་འགོ་དུས་མང་ཆྤེ་བ་ཞིག་སྐུ་འདའི་མདུན་དུ་མཚན་ཨིན་
ཇིའི་ཐོག་ནས་དང་བོད་ཡིག་ཐོག་ནས་ཙམ་མ་གཏོགས་གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ངོ་སོད་རྤེད། ལོ་རྒྱུས་དྤེ་འད་མདོར་བསྡུས་ཤིག་བྱུང་
ན་སྣྤེ་ཤན་པ་དྤེ་འད་གཅིག་ཡོད་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས། དྤེ་ང་ཚོ་བལྟ་བར་འགོ་རྒྱུ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར་དྤེ་ལ་དོ་སྣང་བས་
ནས་ཡོང་གི་ཡོད་དུས།  དྤེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་ཏོག་ཙམ་མང་ཙམ་ཤྤེས་ཐུབ་ན་ཅྤེས་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་མང་པོ་འདུག  
དྤེ་ཡིན་དུས་ཐྤེངས་གཅིག་གིས་ཤྱིག་སོ་སོ་རང་བཅར་ནས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དྤེ་འད་ཕྤེབས་ཡོང་དུས་ང་ཚོ་བཅར་བ་ཡིན།  
ང་ཚོ་ཡང་ཆོས་ཀི་ཐོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་མང་པོ་གཅིག་ཤྤེས་ཀི་མྤེད་ཀང་འགྤེལ་བཤད་གང་ཐུབ་གཅིག་བརྒྱབས་པ་ཡིན། 
དྤེ་ལྟར་ཡིན་དུས་མ་འོངས་པར་དགོན་སྡྤེ་ཁག་དྤེ་ཚོ་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག  དྤེང་སང་དགོན་པའི་
ནང་ལ་སྐད་ཡིག་ཚད་ལྡན་མང་པོ་དང་ནང་ཆོས་ཐོག་ལ་ངོ་སོད་གནང་ཐུབ་མཁན་དྤེ་འད་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཕི་
ནས་ཕྤེབས་མཁན་དྤེ་ཚོ་དུས་ཚོད་ངྤེས་མྤེད་ལ་ཕྤེབས་བསྡད་ཀི་ཡོད་དུས།  དགོན་པའི་ནང་ལ་ཡིག་ཐོག་ལ་གྲྭ་ཚང་གི་ལོ་
རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་འད་ཡོད་པ་ཡིན་ན།  སོ་འཆམ་པ་དོ་སྣང་བས་ནས་ཕྤེབས་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་དྤེའི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་
ཆྤེན་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྤེས་བསམ་གི་འདུག  བས་ཙང་དྤེའི་ཐོག་ལ་བོད་པའི་དགོན་སྡྤེ་ཁག་མང་ཆྤེ་བ་ཞིག་ལ་སོ་འཆམ་པ་
མང་དུ་མང་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་དུས། དྤེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་ནས། མ་འོངས་པར་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཐོག་
ནས་དགོན་སྡྤེ་ཁག་ཚང་མ་ལ་དྤེ་འདའི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོས་ན་བསམས་ནས་དྤེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དི་བ་དྤེ་ད་གིན་
སོན་ལ་ཞུས་པ་དྤེ་ག་རང་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ངས་གསལ་པོ་དན་གི་འདུག  ན་ནིང་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ནས་དགོན་པའི་ནང་དུ་མངར་
ཆའི་ན་ཚ་ཡོད་མཁན་མང་པོ་འདུག  དྤེའི་ཐོག་ལྟ་རོག་གནང་དགོས་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་སོང་།  སྐབས་དྤེར་ངས་འཕོད་
བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ཁ་སོན་རང་ཁོང་ལ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེའི་སྐོར་ལ་གང་ཞིག་གནང་
ཡོད། གནང་མྤེད་ན། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ས་གནས་ནས་ཕྤེབས་ཏྤེ་བཀའ་འདི་གནང་གི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་
གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་ཞྤེས་གསུངས་བྱུང་། སོ་སོར་ཚོར་སྣང་ཆྤེན་པོ་ཞིག་བྱུང་།  སི་འཐུས་ཤིག་གིས་འགན་བཞྤེས་
ནས་བཀའ་འདི་གནང་བ་དྤེར་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་དང་ར་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དུས་ཀུན་ཏུ་ནས་དན་གི་ཡོད། གདན་ས་ཁག་ཏུ་
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ཚོགས་ཇ་ཚབ་ཏུ་  Coca Cola དང་ Red bull སོགས་གཏོང་གི་ཡོད་ས་རྤེད།  དྤེ་དག་ཕུགས་ལ་མངར་ཆའི་ན་ཚ་
སོགས་ཀི་འབྱུང་གཞི་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དང་། དྤེའྱི་རིགས་རྒྱུན་དུ་གཏོང་ན་ཡག་པོ་མྤེད་ཅྤེས་པའི་གསལ་བསགས་ཤིག་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་རང་ནས་བཏང་བ་ཡིན།  བསྐྱར་དུ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དངོས་གནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག  གིས་
པ་དྤེ། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེས་ན་ནིང་རྡོ་རྤེ་གདན་གནམ་ཐང་དུ་ DM བུ་མོ་དྤེ་དང་ངོས་རང་མམ་དུ་ཡོད་པའི་སར།  
༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེས་སོན་གི་མཁས་པ་ཚོའི་སྐུ་པར་བསིགས་ནས་ཡོད་ཀང་།  དྤེས་གསུང་ནི་མི་བོན།  འོན་ཀང་
སོན་གྱི་མཁས་པ་དྤེ་དག་གིས་གང་གསུངས་བཞག་པའི་ལྟ་གྲུབ་སོགས་ཀི་གཞུང་རྣམས་ད་ལྟའང་ཡོད།  དྤེར་བརྤེན་གསུང་
དྤེ་དག་དབིན་ཇི་དང་། ཧིན་རྡི། བོད་ཡིག་བཅས་ཀི་ཐོག་བིས་པ་ཡིན་ན། མཆོད་རྤེན་གཡས་གཡོན་དུ་བཀོད་ནས་བཞག་ན། 
མཇལ་ཁ་ཞུ་མཁན་ཚོར་ཚོར་བ་གསར་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་།  ང་ཚོས་གལ་ཆྤེན་ནང་གི་དོན་ཆྤེན་
བརིས་ནས་མཆོད་རྤེན་བལྟ་རོག་འགན་ཁུར་བ་འབས་ལོངས་ནས་ཡིན་པ་སྣང་གསལ་རྡོ་རྤེ་ཁོང་རྡ་སར་གདན་འདྤེན་ཞུས་པ་
དང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེར་སན་གསན་དགོངས་སྐོར་ཞུས། འབྤེལ་ཡོད་ཁག་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་སོགས་བས་
ནས་གསུང་རྣམས་མཆོད་རྤེན་གཡས་གཡོན་དུ་བཀོད་ཡོད། DM དྤེས་རོགས་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་སོང་། དྤེ་བཞིན་དུ་
ང་ཚོའི་དགོན་པ་ཁག་འཛམ་གིང་མི་མང་གི་དོ་སྣང་བ་ཡུལ་ཡིན་པར་བརྤེན། དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་སྐད་ཡིག་འད་མིན་
ཐོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་བྤེད་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ད་ལྟ་འདིར་དྤེ་སྐོར་གསུངས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག  
མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་གང་འད་བ་དགོས་མིན་བལྟ་རྒྱུ་ཡིན།  གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་ཕྤེབས་པ་
བཞིན་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསྡོམས་ཀི་ཐོག་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་དང་དི་བ་གཅིག་རང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་མཇུག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པོ་དྤེར་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་དམིགས་བསལ་རིགས་
གཅིག་རྐང་འཛིན་གི་ལས་གཞི་གསར་པ་ཞིག་འགོ་མུས་ཡིན་པར་བསགས་བརོད་ཆྤེན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དྤེ་ནས་གནད་དོན་
ཆུང་ཆུང་གིས་ཀི་ཐོག་ལ་ཕག་སྤེལ་སི་འཐུས་གིས་ཀིས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་དང་ལྟ་ཚུལ་ཅུང་
མི་འད་བ་འད་པོ་བྱུང་སོང་།  དྤེར་བརྤེན་གནད་དོན་ཆུང་ཆུང་གིས་ཀི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དང་པོ་དྤེ། ང་ཚོ་སི་ཡོངས་ཀི་
གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་ཚིག་བརོད་ཡར་བསྒྱུར་དང་མར་བསྒྱུར་བྤེད་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་རང་གི་ལྟ་ཚུལ་ལ་ནང་
ཆོས་ངོ་སོད་ཅྤེས་པ་དྤེ་འགིགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གི་ཡོད།  རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ིན་ཤས་ནང་མི་མང་དཀྱུས་
མར་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ།  དབུ་ཕར་མདོ་མཛོད་ཀི་གཞུང་དཀའ་གནད་དྤེ་ཚོ་ཤྤེས་ཐུབ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་མ་རྤེད།  དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་གི་ཐོག་ནས་བཤད་ན ། ང་ཚོ་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ཚེ་དབང་ཞུ་རྒྱུ་དང་བསང་གཏོང་རྒྱུ།  མཆོད་
མཇལ་འགོ་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏོགས་གཞན་མི་ཤྤེས་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཟྤེར་བའི་
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བསམ་ཚུལ་དྤེ་ཡང་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་པ་དན་གི་ཡོད། གཅིག་དྤེ་ཡིན། གིས་པ་དྤེར་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ནང་
ཆོས་ངོ་སོད་ཅྤེས་པའི་ཚིག་དྤེ་མང་པོ་དར་ཡོང་དུས། དྤེང་སང་བོད་ནང་དུ་ཡང་རྒྱ་གར་ནས་དྤེ་འད་ཟྤེར་གི་འདུག་ཅྤེས་དྤེའི་
ཚིག་དྤེ་བྤེད་སོད་གཏོང་མཁན་མང་པོ་ཆགས་ཀི་འདུག  དྤེ་གང་ལ་གང་འཚམ་གི་གཅིག་འགྱུར་འགོ་ཡི་ཡོད་དུས།  ངས་
བལྟས་ན་དྤེ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་འད་གང་ཡང་མཐོང་གི་མི་འདུག  དྤེ་ནས་གནད་དོན་གཅིག་དྤེ་དགོན་སྡྤེ་ཆུང་ཁག་གི་
དཔྤེ་ཁིད་གནང་མཁན་དྤེ་དག་ལ་ཟླ་ཕོགས་ཀི་ཐུགས་བཞྤེད་ཅིག་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་།  དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་དགོན་སྡྤེ་ཆྤེ་
ཁག་གི་དཔྤེ་ཁིད་དགྤེ་རྒན་དག་ལ་དྤེ་དང་ཆ་མམ་པ་ཞིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་།  དྤེ་འདའི་དགོངས་ཚུལ་གི་
བཟོ་འད་པོ་ཞྤེས་གསུངས་མཁན་བྱུང་སོང་།  ཕོགས་གཅིག་ནས་གནད་འགག་དང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  ཡིན་ནའང་ཕོགས་
གཞན་ཞིག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ན། ང་ཚོ་བོད་པའི་རིན་ཐང་ལྟ་ཚུལ་མི་འད་བ་ཞིག་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ཆོས་སྡྤེ་ཁག་གི་དཔྤེ་
ཁིད་གནང་མཁན་གི་དགྤེ་རྒན་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་ག་ཆ་སད་ནས་བཙལ་དགོས་པའི་གནད་འགག་དྤེ་འད་ཞིག་ལ་ར་བ་ནས་ཐུག་
གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞྤེ་ན།  དྤེར་ཕ་མས་བུ་ལ་བརྤེ་བ་གནང་བ་ནང་བཞིན་ གི་གསོ་སྐྱོང་ཞིག་གནང་གི་
ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་ཚོ་ང་ཚོ་བཞིན་ཞོགས་པ་ཕག་ཚོད་ ༩ པ་ནས་ཕི་དོ་ཕག་ཚོད་ ༥ པ་བར་ག་ཆ་སད་བསྡད་པ་དྤེ་འད་རྐང་
གཅིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁོང་ཚོར་ཐུགས་རྤེ་ལྤེགས་འབུལ་ཞུས་དགོས་ན་དྤེ་འད་ཞིག་གིས་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་རྤེད།  ང་
རང་གི་བསམ་ཚུལ་ལ་བལྟས་ན ། ད་ལྟ་ཆོས་སྡྤེ་ཁག་ལ་སོབ་མ་གསོ་སྐྱོང་གནང་མཁན་གི་དགྤེ་བའི་བཤྤེས་གྤེན་གི་
དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་དྤེ་ཟླ་བ་ངོ་རྤེའི་མཐུན་རྤེན་གི་ཐད་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་མཁན་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ང་རང་གི་ངོས་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོའི་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ཀི་རིན་ཐང་གི་ལྟ་ཚུལ་དང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀི་མི་
འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིན་དང་ཡིན། ད་ལྟ་ཡང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀི་ཨྤེ་ཡོད་དམ་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་
ཞིག་བྱུང་། 
 དྤེ་བཞིན་ཕག་སྤེལ་ཁ་ཤས་ཀིས་དམ་སི་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཁ་ཤས་ཅིག་གསུངས་སོང་།  གང་ཡིན་
ཟྤེར་ན་ང་ལ་དྤེའི་སྐོར་བཤད་རྒྱུའི་ནུས་པ་འགའ་གང་ཡང་མི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། ཕོགས་གཅིག་ནས་བསྐལ་
པ་བཟང་པོ་ཟྤེར་དགོས་སམ་ཡང་ན་ཕ་ཚེ་བུ་རབས་ལ་གདོན་འདྤེར་བརི་མཁན་ཞིག་གི་རིགས་ཤིག་ལ་སྐྱྤེས་སོང་ཡང་། རྒྱུ་
རྤེན་གང་དུ་ཐུག་ཀང་དྤེ་བསྟྤེན་གསོལ་མི་བྤེད་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་གལ་སིད་ངས་དྤེ་
བཤད་སོང་ན།  སི་ཚོགས་ནང་དུ་མི་གཅིག་གིས་ཁོ་རང་གིས་སང་བ ས་བྤེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་དང་།  ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་
ཆྤེར་སྐུར་འདྤེབས་མ་བྤེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་ནུས་པ་དྤེ་ང་ལ་ཡོད་ན། ངས་བཤད་ན་འགིགས་མོད། ང་ལ་ནུས་པ་དྤེ་ཡང་མི་འདུག  
དྤེ་འད་ཡིན་དུས་ངས་བཤད་ཀང་ཆོ་གང་ཡང་མི་འདུག་བསམས་ནས་ང་རང་གི་ཚོར་སྣང་དྤེ་འད་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་
ཡིན་ཡང་ཁོ་རང་ཚོས་བྤེད་བཞིན་པ་དག་ལ་བོ་ཕམ་དང་ངོ་རྒོལ་ཡོད།  ཡིན་ནའང་མང་པོ་ཞིག་བཤད་ནས་ང་ལ་ནུས་པ་
ཐོན་པ་དྤེ་འད་གང་ཡང་མྤེད་པས། དྤེའི་སྐོར་ལ་བཤད་རྒྱུའི་འདོད་པ་དྤེ་བྱུང་མ་སོང་། 
 དྤེ་ནས་ལས་བསྡོམས་རང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས།  ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པའི་ནང་དུ་མི་འདུག་
མོད། ང་ཚོས་རིས་མྤེད་ཀི་དགུན་ཆོས་ཆྤེན་མོ་ཞྤེས་པ་དྤེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་རིས་
ལོའམ་ད་ལྟའི་ལས་བསྡོམས་དྤེའི་ནང་ལ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ས་མ་རྤེད།  མི་རིང་བའི་དུས་ཚོད་ཅིག་གི་ནང་དུ ། དྤེའི་
སྐོར་ལ་བསྐྱར་དུ་གོ་བསྡུར་གནང་རྒྱུའི་དགོངས་གཞི་ཡོད་པ་ཞིག་ཀང་གསུངས་སོང་། དྤེར་བརྤེན་དྤེའི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་
ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། བསམ་ཚུལ་དྤེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞྤེ་ན། ང་ཚོ་བོད་པའི་ནང་དུ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་ར་ཆྤེན་པོ་བརྒྱད་ཅྤེས་དར་ཡོད་



40 

 

པ་རྤེད། དྤེ་ནས་སགས་རྒྱུད་ཀི་གོ་རིམ། དྤེང་སང་ཡོངས་གགས་ཀི་བཤད་སྟངས་སུ་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞི་རྤེད། དྤེ་ཚང་
མ་ར་བའི་སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པའི་བརྒྱུད་པ་ཡིན་པ་གཅིག་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག རང་སོ་སོའ་ིརལ་དུ་ཐོན་པའི་རྣམ་
གཞག་དྤེར་མི་འད་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁག་ཅིག་གིས་གྲུབ་པ་གཙོ་བོ་བྤེད་ཀི་རྤེད།  ཁག་ཅིག་གིས་བཤད་པ་གཙོ་བོ་
བྤེད་ཀི་རྤེད། ཁག་ཅིག་གིས་རོད་པ་གཙོ་བོ་བྤེད་ཀི་རྤེད། ཁག་ཅིག་མས་ལྤེན་སོགས་ཀི་ཐོག་ཏུ་འགོ་དུས། དྤེའི་རིན་ཐང་
ལྟ་ཚུལ་དྤེ་མི་འད་བ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས།  སོན་མ་ཡིན་ན་དྤེའི་བརྒྱུད་རིམ་མང་པོ་ཞིག་ལ་འགོ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་
ཡང་དྤེ་རྤེད་སམ། ཕོགས་གཅིག་ནས་སྟོན་པ་གཅིག་ལས་ཆད་པའི་རྤེས་འཇུག་ཡིན་དུས།  དྤེ་ལ་མི་འད་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་སོ་སོའ་ིགལ་གནད་བརི་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་ཁྱད་པར་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རྤེད་ སྙམ་བྱུང། དྤེ་
འད་ཡིན་དུས་དྤེ་ཚོའི་སྟྤེང་གལ་ཆྤེན་པོ་དང་རིན་ཐང་གི་ལྟ་ཚུལ་མི་འད་བ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས།  དྤེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཕོགས་
གཅིག་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀི་མྤེད་དམ་སམ་པའི་གནད་འགག་ཅིག་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་དགུན་དུས་སུ་
ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་རྤེད།  འཆར་ཅན་གི་དགུན་ཆོས་དང་རྒྱུགས་སོད་ལ་སོགས་པའི་ལས་བསྡོམས་མང་པོ་ཞིག་བང་
བསིགས་ནས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ལ་འགོ་དགོས་ན་སོབ་གྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  སོབ་གྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་ལོ་
དྤེའི་ལོ་མཇུག་གི་རྒྱུགས་སོད་སོགས་ནམ་རྒྱུན་འཆར་ཅན་གི་བསིགས་པའི་ལས་རིམ་དྤེ་ཚོའི་ཐོག་ཏན་ཏན་དོ་ཕོག་འགོ་
རྒྱུ་ཡོད་པ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རྤེད་སམ། བས་ཙང་དྤེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མྤེད་ ཅླེས་པའི་ཚོར་
སྣང་ཞིག་བྱུང་སོང་། 
 མཐའ་མའི་དི་བ་དྤེ་གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་བཞིན་བཤད་པ་གཙོ་བོ་བྤེད་མཁན་དང་སྒྲུབ་པ་གཙོ་བོ་བྤེད་མཁན།  རོད་
པ་གཙོ་བོ་བྤེད་མཁན་ གྱི་རིགས་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་དུས།  ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐོག་ནས་དྤེ་དག་ཚང་མའི་ཐོག་ལ་
གཅིག་འགྱུར་སྤེབས་ཐུབ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་གི་ཡོད་དམ་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་བྱུང་།  དྤེ་འད་རྤེད་དམ་
ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་འད་ཡིན་དུས་གོང་དུ་བཤད་པ་བཞིན་དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་ལྟ་སྟངས་མི་འད་བ་ཡོད་དུས།  ལག་ལྤེན་གི་ཐོག་
ལ་དཀའ་གནད་ཆྤེ་བའི་ཐོག་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་མི་འད་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འགོ་འཛུགས་སྟངས་ཀི་ཐོག་
ནས་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རྤེད། གཅིག་གིས་གལ་ཆྤེ་བ་བརིས་པ་དྤེ་གཅིག་གིས་གལ་ཆུང་དུ་བརིས་པ།  དྤེ་འད་མང་
པོ་ཡོང་སིད་པ་རྤེད་ལ་སྡུག་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད། དྤེ་ཆོས་དོན་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་ལ་མ་བརིས་པ་དྤེ་འད་གང་ཡང་མ་རྤེད།  
སིར་བཏང་གི་འགོ་སྟངས་ཀི་སོམ་གཞི་ཞིག་དང་། དྤེའི་རྒྱབ་ལོངས་ཀི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་གང་འད་བཞྤེས་ཀི་ཡོད་དམ།  དྤེ་
གཅིག་པ་ཞིག་སྤེབས་ཐུབ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་འབད་བརོན་གནང་གི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྤེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་ཞིག་གནང་རོགས་
གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཅྤེས་པའི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཁ་ཤས་ཤིག་བྱུང་སོང་། དྤེའི་སྐོར་ལ་མས་
ཞིབ་བྤེད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ ། དྤེའི་གཏན་འབྤེབས་གང་ལ་ གང་འཚམ་ཞིག་བྤེད་དགོས་སམ་པ་གཅིག་ཞུ་འདོད་
བྱུང་། གིས་ཐད་ནས། ངས་གོང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་བཞིན། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཆོ་འཕྲུལ་སོན་ལམ་ཆྤེན་མོ་
དང་བགོ་གྤེང་ཆྤེན་མོ་ཚུགས་རྒྱུ་བཅས་ཀི་འབད་བརོན་བྤེད་བཞིན་པ་དྤེ། རྒྱབ་ལོངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས། 
ཆོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་དམ་ཚིག་རྡོག་ར་ཆིག་སིལ་དང་གོ་རོགས་སྤེལ་རྤེས་ཡོང་ཐབས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ཐོག་ནས་བྤེད་ཀི་
ཡོད། ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མར་གཞུང་ཆྤེན་གཟིགས་སྟངས་དང་ལྟ་གྲུབ་ཁག་ཁག་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོའ་ིལྟ་གྲུབ་དྤེ་དག་གཞི་ལ་
བཞག་པའམ། ཕན་ཚུན་བསྤེས་དཀྲུགས་མྤེད་པར་མས་ལྤེན་བས་པ་དྤེའི་ཐོག ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་གི་ལྟ་གྲུབ་དང་། གཞུང་
ཆྤེན་གཟིགས་སྟངས།  བསབ་པ་སོབ་གྤེར་གནང་སྟངས་སོགས་གོ་རོགས་བྱུང་ཚེ།  མ་འོངས་པར་བོད་བསྟན་སིད་མི་
རིགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོང་བ་འདུག་ཅྤེས་བསམ་བོ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་དང་གཏིང་ཟབ་པོ་བཏང་བའི་ངང་ནས་འབད་བརོན་
བྤེད་ཀི་ཡོད། སར་དུས་བོད་ནང་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མ་མམ་འཛོམས་ཐུབ་པའི་རིགས་ཤྱིག་མྤེད། སོན་མ་༸སྐྱབས་མགོན་
རིན་པོ་ཆྤེས།  བོད་ལ་ཡིན་ན་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་སོ་སོའ་ིས་གནས་སུ་བརིད་མས་ཆྤེན་པོ ས་བཞུགས་པ་མ་གཏོགས།  འདི་
ལྟར་བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་ཀི་དོན་དུ་བཀའ་བསྡུར་མམ་འཛོམས་ཡོང་གི་མྤེད་པ།  ད་ཆ་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཡུལ་གར་ནས་
འདི་གར་བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་ཀི་དོན་དུ་མམ་འཛོམས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད ་ཅྤེས་གསུངས་སོང་།  དྤེ་ལྟར་ང་ཚོ་སྟོན་པ་
གཅིག་གི་རྤེས་འཇུག་ཡིན་པ། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་པ་ཐོགས་མྤེད་ཀིས་གསུངས་པ་ལག་ལྤེན་བྤེད་མཁན་གཅིག་
གྱུར་ཡིན་པ་ཤ་སྟག་རྤེད། ང་ཚོ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་བཀའ་བཏང་ནས་ཐག་བཅད་བཞག་པ་དྤེ་འད་ཞིག་ནི་ར་བ་ནས་
མ་རྤེད། ཆོས་སྡྤེ་ཁག་ལ་སྐུ་ཚབ་གོ་ཆོད་པ་དང་།  ཐག་གཅོད་གནང་ཐུབ་མཁན་རྤེ་གཏོང་རོགས་གནང་ཞུས་ཏྤེ།  ཚོགས་
འདུ་བསྐོང་བ་དང་།  གོས་གཞི་འདི་འད་ཡིན་ཞྤེས་ཕུལ།  ཁོང་རྣམ་པས་གོ་བསྡུར་དང་ཐག་གཅོད་གནང་བ་གཞིར་བཞག་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལག་ལྤེན་བསྟར་གི་ཡོད། དྤེའི་དགོས་པ་ནི།  མ་འོངས་པར་བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་ཀི་ཆྤེད་
དུ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་དང་།  གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད།  གང་ལྟར་ང་ཚོས་གང་བས་ཀང་ཁ་གསལ་གཏིང་
གསལ་དང་། ཕི་གསལ་ནང་གསལ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཚང་མ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་དང་དད་པ་གནང་ཐུབ་པ་
ཞིག་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གོ་རོགས་ཤུགས་ཆྤེར་སྤེལ་རྤེས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་བྤེད་ཀི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཅོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དོན་གནད་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  གིས་ཀ་མམ་དུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།  དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་
མཆོག་གིས་ཐུགས་ལ་མ་ངྤེས་པ་ཡོད་ཀི་མ་རྤེད་དན་གི་འདུག དང་པོ་དྤེ་ཡིག་ཆའི་ཐོག་ལ་ཡིན།  ལས་བསྡོམས་སན་ཐོའ་ི
ཐོག་ལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༡ ནས་ཞྤེས་སྒང་དྤེར་འཁོད་བསྡད་འདུག  དྤེ་ནས་ལས་བསྡོམས་སན་ཐོའ་ིཡིག་



42 

 

ཕྤེང་ལྔ་པ་དྤེའི་མཐའ་མ་དྤེར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༢༠ འཁོད་འདུག ཁ་སང་ལགས་ཀོག་གནང་བའི་སྐབས་
དྤེར་ཟླ་བ་ ༣ པ་འདི་ལགས་ཀོག་གནང་སོང།  བས་ཙང་ཡིག་ཆ་གཅིག་གི་ནང་མི་འད་བ་གསུམ་ཆགས་པའི་སྐབས་
གཅིག་འགྱུར་ཞིག་སྡོད་དགོས་སྟབས།  འདི་བཟོ་བཅོས་གནང་རྒྱུ་མྤེད་དམ་ཞྤེས་འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དྤེ་ནས་གཅིག་
གོང་དུ་ལས་བསྡོམས་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་བའི་སྐབས་སུ་བཀའ་ལན་ཞིག་དང་འབྤེལ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན།  དཔལ་ལྡན་
བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་ལ་བ་ཆྤེན་བཞི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་གནང་སོང།  འདི་ལྟར་གསུངས་པ་ཡིན་ན་
ཏག་ཏག་སྡོད་ཀི་ཨྤེ་ཡོད་སམ། བཀའ་བརྒྱུད་སི་ལ་ཁྱབ་པའི་དབུ་ཁིད་ཅྱིག་ད་ལྟ་བསྐོ་གཞག་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཐུབ་མྤེད་
སྟབས་སིག་འཛུགས་ཀིས་ང་རང་ཚོའི་ཆོས་ཚོགས་ནང་དུ་གདན་འདྤེན་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ་བཀའ་བརྒྱུད་ཆྤེ་བཞི་སོ་སོའ་ི
དབུ་ཁིད་རྣམ་པ་གདན་འདྤེན་ཞུ་ཡི་ཡོད།  བཀའ་བརྒྱུད་ལ་བ་ཆྤེན་བཞི་ཡོད་པ་རྤེད་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ཏག་ཏག་ཅིག་
སྡོད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག བས་ཙང་དྤེ་ཚོ་ཞིབ་ཕྲ་གནང་རྒྱུ་མྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཡིག་ཐོག་ནང་དུ་ཡོད་པ་དང་སན་སོན་ཞུས་པ་གིས།  སན་སོན་ཞུས་པ་དྤེ་ད་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ནང་ནས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་
རྤེད་ལ། རྡ་རམ་ས་ལར་ཐད་ཀར་སྟོན་གི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བཅོས་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཡིག་ཆར་གང་འཁོད་པ་
དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཚུར་ཞུས་ནས་པར་རྒྱག་རྒྱུ་རང་ཆགས་ཡོད་སྟབས།  ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་ནོར་བཅོས་ཡོང་གི་རྤེད།  བརན་
འཕིན་ཐོག་ལ་ནོར་བཅོས་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག  ཡང་བསྐྱར་ས་འཇུག་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད།  དྤེ་
ཁག་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡིག་ཆའི་ཐོག་ལ་ཆ་ཚང་ཏག་ཏག་ཡོང་གི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དམིགས་བསལ་བཀའ་
ལན་དགོས་རྒྱུ་མྤེད་སམ་བྱུང། སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཆོས་དོན་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ལ་ཆོས་དོན་བཀའ་བོན་
བརྒྱུད་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག  གཅིག་བས་ན་ང་རང་ཤྤེས་བ་ཡོན་ཏན་དང་དྤེ་འད་གང་ཡང་མྤེད་
སྟབས་རྱི་བོང་གནམ་རྡིབ་ཀི་སྤེམས་ཁླེལ་ལྟ་བུ་ཡིན་གི་རྤེད། ད་ལྟ་འདིར་ང་རང་གི་མཐོང་ཚུལ་བས་པ་ཡིན་ན།  ང་ཚོའི་སི་
ཚོགས་ནང་དུ་དྤེང་སང་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་སོང།  གང་ལྟར་ཁོང་ཚོས་ངོ་
ཤྤེས་དང་མ་ཤྤེས་གང་ཡང་རུང་བར། དཔྤེར་ན། ཚོགས་པ་ཁག་རྤེད། སྒྤེར་པ་རྤེད།  རྒྱ་གར་རྤེད། དབིན་ཇི་རྤེད།  དྤེ་འདར་
ཡི་གྤེ་གཏོང་སྟངས་དང་འོད་སྡྤེར་བཀྲམས་སྟངས་ལྷག་དོན་དུ་ད་རྒྱ་ཁག་གི་ནང་དུ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས།  མཚན་སད་
ཞུ་སྟངས། དྤེ་འདའི་རིགས་བྤེད་སོད་མང་པོ་བཏང་བའི་རྤེན་གིས་བོད་པའི་གཞོན་སྐྱྤེས་མང་པོས་ཁོ་ཚོར་ཆོས་དད་རང་
དབང་རག་གི་ཡོད་ས་མ་རྤེད།  བོད་གཞུང་གིས་ཁོང་ཚོར་དང་པོ་བྤེད་ཀི་ཡོད་ས་མ་རྤེད།  གང་འད་ཡིན་ནམ་སམ་པའི་
བསམ་ཚུལ་ཕྤེབས་མཁན་དང་བསམ་བོ་འགྱུར་བ་ཐྤེབས་བསྡད་མཁན་རིགས་ཕལ་ཆྤེར་ཧ་ཅང་མང་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་མྤེད་
གང་ཤྤེས། གང་ལྟར་ཡང་ཡོང་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཞིག་ཆགས་སྡོད་ཀི་འདུག  བས་ཙང་དྤེ་འད་སོང་ཙང་དོལ་རྒྱལ་
གི་སྐོར་ལ་མང་ཚོགས་སི་དང་། ལྷག་དོན་དུ་གཞོན་སྐྱྤེས་ཚོར་བཀའ་ཤག་གིས་གོ་རོགས་སྤེལ་དགོས་པ།  དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
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ཞིག་ལ་བརི་ཡི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་དང་པོ་འདི་གཅིག་བཀའ་ འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དྤེ་ནས་ངས་གིས་པ་དྤེ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། གིས་པ་དྤེ་ངས་འབོད་སྐུལ་ག་རྤེ་བས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཞུས་ན།  ད་ལྟ་ང་ཚོས་དྤེ་འད་བས་ནས་བལྟས་སྡོད་སྐབས ། 
ང་རང་གི་བལྟ་ཚུལ་རྤེད ། ང་རང་གིས་དྤེ་འད་བས་ནས་བལྟ་བའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་དོལ་རྒྱལ་སྐོར་ལ་
གསུངས་དགོས་ན། ཕལ་ཆྤེར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེས་མ་གཏོགས་གསུང་ཆོག་གི་མྤེད་པ་ལྟ་བུ་དང་གསུང་མི་དགོས་པའི་
བཟོ་ལྟ་བུ་དང།  གསུང་རྒྱུའི་ལས་འགན་མྤེད་པའི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་ འདའི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་འདུག 
ཕལ་ཆྤེར་བཤད་ན་མི་འགིག་པ་གང་ཡང་མི་འདུག བས་ཙང་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བས་པ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་ཏག་ཏག་ ཅྱིག་སྡོད་ཀི་
ཨྤེ་ཡོད་དམ། ༸སྐུ་མདུན་གིས་བོད་བསྟན་སིད་ཀི་དོན་དག་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཆ་ཚང་གནང་ཚར་བ་རྤེད།  དྤེར་ངྤེས་
པ་རྤེད་པའི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་རྤེད། སི་འཐུས་རྤེད། གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སི་འཐུས་འགས་གསུངས་གནང་སོང་། 
བ་ཆྤེན་ཁག་རྤེད། ཕི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་རྤེད། དྤེ་འདའི་ནང་དུ་འགན་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་དུས་ཚོད་གང་
བྱུང་དང་གཏམ་བཤད་བྤེད་ས་དང་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ག་དུས་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་།  དྤེའི་སྐོར་ལ་
ཤོད་དགོས་པ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ལས་འགན་རྤེད་འདུག་མ་གཏོགས།  དྤེང་སང་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་མང་པོ་མ་ཤོད།  
མང་པོ་བཤད་ན་ཆོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེང་སང་འཇམ་ཐིང་ངྤེར་བསྡད་འདུག  འཇམ་ཐིང་ངྤེར་བསྡད་པ་དྤེ་ག་རང་ལ་བཞག་ན་
ཡག་གི་རྤེད་ཅླེས་བས་པ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་༸སྐུ་མདུན་སྐུ་རང་ལྟ་བུར་བཞག་ན།  ཕལ་ཆྤེར་ལས་རྒྱུ་འབས་ལའང་འགོ་ཡི་
ཨྤེ་ཡོད། བས་ན་ང་ཚོ་སྐྱབས་སུ་མཆྱི་སྐྱབས་སུ་མཆྱི་ཞྤེས་བཀའ་སོབ་གནང་སོང་ཞྤེས་དྤེ་འད་བས་ནས་སྡོད་བསྡད་པ་
ཡིན་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀི་ཨྤེ་ཡོད་དམ་བསམ་གི་འདུག དྤེ་འད་སོང་ཙང་ད་ནས་བཟུང་ཡིན་ནའང་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་དྤེ་འདའི་
ལས་འཆར་ཡོད་ན་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། མྤེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་གཙོ་བོར་བས་
པའི་ཐོག་ནས་སི་འཐུས་རྤེད།  ང་ཚོ་གང་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་ནའང་གཏམ་བཤད་བྤེད་རྒྱུའི་ནང་དུ་དོལ་རྒྱལ་གི་ཐོག་ལ་དོལ་
རྒྱལ་གི་བྱུང་རིམ་ཅི་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་། གང་ལྟར་གནད་དོན་དྤེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་དགོས་པ་
དྤེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་བསམ་གི་འདུག  བས་ཙང་འདི་བྤེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་
ནང་བཞིན་རྤེད།  གང་ལྟར་ང་ཚོ་མ་འོངས་པར་ད་ལྟའི་མི་རབས་ ལྟར་གང་ཤྤེས། མི་རབས་གཅིག་གིས་ཀི་རྤེས་སུ་ད་ལྟ་
ནང་བཞིན་བསྡད་པ་ཡིན་ན། གནད་དོན་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཡོང་བསམ་ནས། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་འདི་གཅིག་དིས་ན་བསམས་བྱུང། ཁ་སང་སོན་མའི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ང་ཚོ་གཞུང་
འབྤེལ་གི་ཐོག་ནས་དོལ་རྒྱལ་གི་ཐོག་ལ་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞིག་འཁྱྤེར་བ་རྤེད།  སྐབས་དྤེ་དུས་བཞུགས་
མོལ་ཚོགས་འདུ་དང་སགས་ནས་སྐུ་ངོ་ཚོགས་གཙོས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཞུས་ན། གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་སྐད་ཆ་དྤེ་
ཚོ་ཤོད་སྐབས་གཟབ་གཟབ་གིས། མིས་ལག་པ་མ་འཆང་བར་དགོས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་བཞུགས་མོལ་ནང་
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དུ་གསུངས་པ་རྤེད།  འདི་ལ་དམ་འཛིན་བས་པ་རྤེད།  དྤེ་རིང་དྤེའི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་མ་བས་པར་ཁ་སང་སོན་མ་ལག་པ་
འཆང་རྒྱུ་དང་དྤེ་འད་བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དང།  དྤེ་རིང་དྤེའི་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་བཤད་བཤད་བས་ནས་བཏང་བཞག་པ་
ཡིན་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  དྤེའི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་བྤེད་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དྤེའི་ཐོག་ལ་ཚོགས་གཙོས་བཀག་རྒྱུར་ཁག་པོ་ཞིག་འདུག  བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དྤེ་གཅིག་པ་གཅིག་ རང་རྤེད། གོས་
ཚོགས་ཚོགས་དུས་སོན་དྤེ་ལའང་གོས་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་ག་རྤེ་གནང་བ་ཡིན་ནའང་སི་འཐུས་རྣམ་པ་སོ་སོས་
འགན་ཁྱྤེར་ནས་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་གསུངས་པའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ནའང་སི་འཐུས་ཁ་
ཤས་ཀིས་བཀའ་མོལ་གསུང་གིན་གསུང་གིན་ལ་ཚོགས་གཙོས་འགིག་མ་སོང་ངམ་ཞྤེས་བརྡ་འད་པོ་མང་པོ་ཞིག་བཏང་བ་
ཡིན། དྤེའི་སྐབས་སུ་གསན་མཁན་བྱུང་བ་རྤེད། མ་གསན་མཁན་ཡང་བྱུང་བ་རྤེད། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་མཁན་དྤེ་འདའང་
བྱུང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་གནད་དོན་དྤེའི་ཐོག་ལ་ཛ་དག་པོ་གང་འད་ཡིན་མིན་ཚང་མས་མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་ལྟ་བུ་
ཞིག་རྤེད། འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དྤེའི་ཐད་ལ་ཐུགས་སྣང་མ་གནང་བ་དང་།  དྤེ་འད་ར་བ་ིད་ནས་ཡོད་
པ་མ་རྤེད་བསམ་གི་ཡོད། བར་ལམ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བཞག་པ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་སར་ཡང་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་
དུ་གསུང་གྱི་ཡོད་སྟབས།  ཚོགས་གཙོས་འགོག་རྒྱུར་ཁག་པོ་འདུག  གང་ལྟར་སུས་གསུང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་འགན་
ཁྱྤེར་བའི་ཐོག་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།  གཞན་གི་ལག་ཆར་མི་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་
ཅྤེས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ད་ལྟ་བསྐྱར་དུ་ཞུ་ཡི་ཡོད།  ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་དྤེ་ངོས་ལྤེན་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་ཐུགས་
སྣང་གནང་རོགས་གནང་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ཕག་རོང་མཁན་མང་ཆྤེ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཕལ་ཆྤེར་ལྷག་མ་དྤེ་དག་དྤེ་ཚོའི་སྒང་
ལ་གསུང་རྒྱུ་མྤེད་དམ་སམ་པ་མཐོང་སྡོད་ཀི་འདུག  ཡིན་ནའང་གཅིག་གཟིགས་ཀིན་གཟིགས་ཀིན་གནང་རོགས་གནང་།  
རང་ིད་སོ་སོས་དགོངས་པ་ཡག་པོ་བཞྤེས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།  མུ་མཐུད་
ནས་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བས་ཙང་ངས་དོན་སིང་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་བསམ་བོ་བཏང་ནས་འགན་ལྤེན་པའི་ཐོག་
ནས། སོན་མ་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དྤེ་དག་ངའི་སྤེམས་ནང་མ་དན་པ་དྤེ་འད་གང་ཡང་མ་རྤེད།  ཆ་ཚང་གཅིག་ཡི་གྤེ་གཅིག་
དང་གིས་དན་གི་མི་འདུག་ཀང་།  ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་མར་བཤད་པ་དྤེ་དག་ཡ་ཡུད་འགོ་རྒྱུ་དང་།  སི་ཚོགས་བརྡབ་འཁྲུག་
ཐྤེབས་རྒྱུ་དང་། མ་ཡིན་ལོག་བཤད་རིགས་གང་ཡང་ཤོད་ཀི་མྤེད་ལ་བཤད་རྒྱུའི་གདྤེང་སོབས་ཀང་ང་ལ་གང་ཡང་མྤེད།  ད་
ལྟ་བར་དུ་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཤོད་མ་མོང་།  ང་རང་འདིར་འགན་ལྤེན་པའི་ཐོག་ནས་གདྤེང་སོབས་ཀི་ཐོག་ནས་ཤོད་
ཀི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ངས་དོན་སིང་འདི་ག་རྤེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཞུས་ན།  དོན་སིང་དྤེ་གང་ལྟར་དོལ་རྒྱལ་གི་སྐོར་ལ་མ་གོ་མ་ཐོས་
མྤེད་པར་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དྤེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་གཅིག་པུ་མིན་པ་ཞིག 
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 གང་ལྟར་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གཙོ་བོར་བས་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་འགན་ཡོད་པ་ཚང་མས་འདི་ཤོད་དགོས་ཀི་
འདུག འདི་བཤད་རྒྱུའི་ལས་རིམ་དྤེ་དག་ཀང་ང་ཚོའི་དྤེའི་ནང་དུ་བཟོ་དགོས་པ་འདུག་མ་གཏོགས།  འདི་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་
ཆྤེ་ཁོ་ནར་འགན་བསྐུར་ནས་འཇོག་རྒྱུ་མི་འདུག་ཅྤེས་འདི་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའི་སྐོར་ལ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་བའི་བྤེད་ཕོགས་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་གལ་ཆྤེའི་ནང་
ནས་དོན་ཆྤེར་བརིས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་རྤེད།  དྤེས་མ་ཚད་གཅིག་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད།  དྤེའི་
སྐོར་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་མང་པོ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད།  སིད་སྐྱོང་གིས་མང་པོ་གསུངས་སོང།  སོ་སོ་
རང་ིད་ཡིན་ནའང་དྤེའི་སྐོར་ལ་མང་བ་ཤོད་མཁན་ཞིག་མིན་ནའང་ཉུ ང་བ་ཤོད་མཁན་ཞིག་མིན།  བཤད་ཡོད། ཡིན་ནའང་
གཅིག་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད།  ད་ལྟའི་གནད་དོན་དྤེ་ཆོས་བརྒྱུད་གཅིག་དང་ཆོལ་ཁ་གཅིག་གི་གནད་དོན་མ་རྤེད།  ཆོས་
བརྒྱུད་ཡོངས་རོགས་དང་ཆོལ་ཁ་ཡོངས་རོགས་ཀི་གནད་འགག་བོད་སི་པའི་ར་དོན་ཐོག་དང་བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་
དང་བཅས་པའི་གནད་འགག་ཆགས་པ་ཡྱིན་སབས། ཚང་མས་འགན་རྤེ་རྤེ་ཁུར་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀི་
འདུག་ཅྤེས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས། 
 
སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དི་བ་གཅིག་དང་བསམ་ཚུལ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད་རྤེ་བ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད་དྤེ་འད་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  
དི་བ་གཅིག་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན།  འཛིན་སྐྱོང་ལས་དོན་  ༢་༡ བོད་ནས་གསར་ཕྤེབས་གྲྭ་བཙུན་ཞལ་གངས་  
༤༦༦༢ ལ་སོབ་ཡོན་ཞུ་འཁོལ་ཟྤེར་བ་ཞིག་འདུག བོད་ནས་གསར་དུ་ཕྤེབས་པའི་གྲྭ་བཙུན་ཞལ་གངས་  ༤༦༦༢ དྤེ་བོད་
ནས་གསར་ཕྤེབས་ཟྤེར་གི་འདུག བོད་ནས་གསར་ཕྤེབས་ཡིན་ན་ད་ལོ་གསར་པ་ཕྤེབས་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་ན་ནིང་ཕྤེབས་
པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་ལོ་དུས་རྒྱས་བཅད་གང་འད་ཞིག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  སོན་མ་ཕི་ལོ་  ༡༩༥༩ ལོ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སི་
ཚོགས་དྤེའི་ནང་ནས་ལོ་དུས་རྒྱས་བཅད་གང་འད་ཞིག་ཕྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དོགས་པ་ཞིག་སྤེབས་སོང།  ད་ལོ་མི་མང་པོ་
ཞིག་སྤེབས་པ་མིན་ནམ་བསམ་བསམ་ཞིག་དན་སོང་།  དྤེའང་དི་བ་ཞིག་ཡིན།  བསམ་ཚུལ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན།  
དོལ་རྒྱལ་རྤེས་ འབང་བ ་ཚོས་ཁ་སང་དྤེ་རིང་རོག་ག་ལྟ་བུ་ཞིག་བསང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  འདི་གཅིག་ཞུས་བཞག་ན་
བསམས་བྱུང་། རང་ིད་ཀི་ཕ་ཡུལ་ལུང་པ་ནས་དོལ་རྒྱལ་ཟྤེར་ན་ བཟའ་རྒྱུ་ཡིན་འཐུང་རྒྱུ་ཡིན་གང་ཡང་ཧ་མི་གོ་མཁན་
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ཞིག་ཡིན། ཤྤེས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བཙན་བོལ་ལ་སྤེབས་ནས་ད་གཟོད་དྤེ་འད་ཞིག་ཧ་གོ་བ་རྤེད། དྤེའི་བར་དུ་དོ་སྣང་མྤེད་པ་
ལྟ་བུ་དོལ་རྒྱལ་ཟྤེར་བ་དྤེར་དོ་སྣང་མྤེད་པའི་མི་དྤེ་འད་ཞིག་གི་གལ་ཡིན།  ཁ་སང་དྤེ་རིང་དངོས་གནས་དང་གནས་རྒྱ་ནག་
གི་ལག་ཆ་རང་བས་ནས་བོད་པའི་གདོང་ཁྱྤེར་ཏྤེ་ཁྱྤེད་རང་ཚོའི་ལས་ཀ་བྤེད་སྟངས་ནོར་འདུག ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེས་ལས་
ཀ་བྤེད་སྟངས་ནོར་འདུག རྒྱ་ནག་གིས་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྤེད་ཀི་འདུག་ ཅླེས་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་ཕི་ལོགས་སུ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་
ཁ་བལ་བ་རྤེད་ཅྤེས་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ཆ་དྤེ་ག་རང་བྤེད་སོད་བཏང་ནས་ཁ་བལ་བ་ཞྤེས།  འོ་དྤེ་བྤེད་སོད་བཏང་ཡོང་བའི་
སྐབས་སུ། དྤེ་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གིས་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་པ་ཡོད་མྤེད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ཀང་རྤེད་མི་འདུག  ཆབ་སིད་ཀི་
གནད་དོན་ཁོ་ན་ཆགས་ཀི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་སོ་སོས་ཡར་ལངས་ནས་ཤོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་ད་
ལྟ་ཕག་རོགས་ཤིག་གི་གསུང་འཕིན་ནང་ནས་ཕན་ཚུན་གིས་ཀར་ཁྤེ་ཕན་ཡོད་པའི་ལམ་ཁར་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་མྤེད་དམ་ཞྤེས་
ངའི་གོ་བ་ལྤེན་སྟངས་ནོར་མྤེད་ན་དྤེ་འད་ཞིག་གོ་བྱུང། ང་རང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན་ཕན་ཚུན་གིས་ཀའི་ཆར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་
དགོས་པ་ཞིག་ཡོང་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། ང་ཚོར་ག་རྤེ་ཕན་གི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེར་མཚན་སད་མ་
བྤེད། བོད་མི་རིགས་ཀི་ར་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུར་བར་ཆད་མ་གཏོང་ཞྤེས་ལབ་ནས་ཁས་བངས་ན་ང་ཚོར་ཕན་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོ་
ཚོར་ག་རྤེ་ཕན་གི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་ཚོར་ཕན་དགོས་པ་ཞིག་དང་མ་ཕན་པ་ང་ཚོས་ག་རྤེ་བས་ཡོད་པ་རྤེད།  ༸སྐུ་མདུན་གི་
བང་དོར་ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་གང་ཡང་བས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་སུ་དངོས་གནས་
བོད་ཀི་གྲྭ་ཚང་འདུལ་པ་རྒྱ་མཚོར་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ འྱི་འདབ་ན་ཁོ་རང་ཚོར་ལྷ་ཁང་ཆྤེ་ཁག་ ཅྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའི་ཐོབ་ཐང་མྤེད་མཁན་དང་དྤེ་འདའི་བཙན་པོ་དབང་ཡོད་ཤོད་ཀི་ཡོད་ན།  དྤེ་འདའི་གྲྭ་ཚང་ཆྤེན་པོ་ཞིག་
ལ་ཁང་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་སྡོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ཁོང་ཚོར་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དྤེ་སད་ཚར་བ་རྤེད།  དྤེས་ཕན་གི་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁོང་ཚོར་དངུལ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོས་ཁྱྤེད་རང་ཚོར་རྒྱ་མིས་གང་གནང་བ་དྤེ་ལས་ལྷག་པ་
ཞིག་ང་ཚོས་སོད་ཀི་ཡིན་ཟྤེར་ན། ཁོང་ཚོར་ཕན་གི་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་སྟོབས་ཆྤེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྒང་དུ་
སྡོད་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡིན་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག  བས་ཙང་གིས་ཕན་ཞིག་ཁག་པོ་རྤེད་ཅྤེས་སོ་སོ་མི་སྒྤེར་ཞིག་གི་བསམ་
ཚུལ་ཡིན། རྤེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ཁ་སང་དྤེ་རིང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་དུ་མི་སུ་ཡིན་མིན་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། དོལ་
རྒྱལ་གི་རོག་ད་ཟྤེར་བ་དྤེ་དགྤེ་ལུགས་པའི་རོག་ད་རྤེད།  དགྤེ་ལུགས་པ་ཁོ་རང་ཚོར་ཐག་གཅོད་དུ་ཆུགས།  ང་ཚོར་བྱུས་
ཏོག་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ལྟ་བུའི་ཚིག་དྤེ་འད་བྤེད་སོད་གཏོང་མཁན་དྤེ་གཅིག་བས་ན་མི་གཅིག་གིས་མང་པོ་གཏོང་གི་
ཡོད་ཀི་རྤེད།  གཅིག་བས་ན་མི་མང་པོས་གཏོང་གི་ཡོད་ཀི་རྤེད།  དྤེ་དི་བ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་རྤེད ། འདི་ག་རྤེ་ཡིན་ནམ་ཞྤེས་དྤེ་
འད་ཞིག་མ་རྤེད་པ།  དྤེ་མི་རིགས་གཅིག་གི་གནད་དོན་ལ་ཐུག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  ར་དོན་ལ་ཐུག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  
ཆབ་སིད་ཀི་གནད་དོན་ཞིག་ལ་ཐུག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་ལག་ཆ་མངོན་
གསལ་དོད་པོས་ཕི་ལོགས་ལ་བཏོན་ནས་བསྟན་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འད་ཡིན་
དུས་ང་ཚོས་དྤེའི་ནང་དུ་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་ཟྤེར་བ་དང་།  དྤེ་འདའི་འཛར་འཛོར་མང་པོ་ཞིག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་བའི་
གནས་སྟངས་ཤིག་རྤེད་མི་འདུག  ང་རང་ཚོའི་ར་དོན་ལ་ཐད་ཀར་ཐུག་བསྡད་ཡོད་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག་ཆགས་
བསྡད་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་དཔྤེ་བཞག་ན་མངའ་རིས་རྤེད། དབུས་གཙང་རྤེད། མདོ་ཁམས་རྤེད། བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་ས་
ཆ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ནས་ཆ་ཚང་བསྡོམས་ཤིག་རྒྱབ་ཡོང་བ་ཡིན་ན། དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་མཁན་ཇི་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་རྤེད་
དམ། འདི་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཞིག་རྤེད།  དྤེ་འད་བའི་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ལ་དྤེ་ལྟའི་སྟོབས་ཤུགས་ཞིག་གང་འད་བས་ནས་འཕྤེལ་བ་
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རྤེད་དམ། རྒྱབ་ལོངས་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད།  སོ་སོའ་ིལུང་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཆ་བཞག་ན་དགོན་པ་
གྲྭ་ཚང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན། ཆོས་བརྒྱུད་ཀི་དབྤེ་བ་ཞིག་ཡོད་ཀི་རྤེད། དགྤེ་ལུགས། བཀའ་བརྒྱུད། རིང་མ་ཟྤེར་བ་ཞིག་ཡོད་
ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། མི་སྐྱ་དྤེ་ཚོར་ཆོས་བརྒྱུད་ཀི་དབྤེ་བ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞི་དང་བོན་པོ་ཏོག་ཙམ་
དབྤེ་བ་ཕྤེ་ཡི་ཡོད་ས་དང་མྤེད་ས་གིས་ཀ་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་ཚང་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་ཡི་རྤེད། ཕག་འཚལ་གི་རྤེད། 
བ་མ་ཚང་མ་བསྟྤེན་གི་རྤེད ། བཀུར་གི་རྤེད།  སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན།  ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞི་མ་ཟད་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་
བཅས་པའི་བ་མ་ཚང་མར་སྐྱབས་སུ་བཟུང་ནས་ཕག་འཚལ་མཁན་གི་མི་ཞིག་ཡིན།  བས་ཙང་ངས་བ་མ་རྣམ་པར་ཞུ་རྒྱུ་
ཞིག་ལ། དྤེ་དགྤེ་ལུགས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་མི་འདུག  འདི་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་གཅིག་ པུ་རྤེད་མི་འདུག  
བོད་མི་རིགས་ཀི་ར་དོན་ལ་ཐུག་བསྡད་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་བསྡད་འདུག  བས་ཙང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་བ་ཆྤེན་
ཚོས་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་མི་མང་ལ་གནང་དགོས་པ་འདི་གཅིག་རྤེད་འདུག འདི་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་ནས་བ་ཆྤེན་
ཁག་ལ་སོ་སོས་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ་པའི་རྤེ་བ་ཞིག་ཡིན། དྤེས་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཀང་མྤེད། ནོར་འཁྲུལ་
དང་འགལ་འཛོལ་དྤེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། མི་སྒྤེར་ཞིག་གི་བསམ་ཚུལ་རྤེད། དྤེ་ག་རང་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་གངས་ཀ་འདི་  ༣༤༦༡ རྤེད། ངས་བརྤེད་འདུག  འདི་ད་ལོ་སྤེབས་པ་མ་རྤེད།  འདི་
སོན་མ་ནས་ཕྤེབས་བསྡད་མཁན་ཕིས་སུ་ཕྤེབས་མཁན་ལ་འཚོ་གནས་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་བསྡད་པ་རྤེད།  
ད་ལོའ་ིལོ་འདིར་བོད་ནས་ ༨༦ སྤེབས་འདུག ༨༦ ནང་ནས་ ༣༦ གྲྭ་པ་རྤེད་འདུག་ ༥༠ ཐམ་པ་བཙུན་མ་རྤེད་འདུག བས་
ཙང་ལོ་འདིར་ལས་བསྡོམས་འདིའི་ནང་དུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤  ལ་ཁྱོན་བསྡོམས་པའི་གྲྭ་བཙུན་གིས་དྤེ་  ༨༦ སྤེབས་
འདུག དྤེས་མ་གཏོགས་སྤེབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེའི་སོན་དུ་གངས་དྤེ་མི་དྤེ་དག་སོན་མ་ནས་ཡོང་བསྡད་པ་ ཚོས་བླུགས་
བསྡད་པ་དྤེ་རྤེད། འདི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་ངས་དི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གིས་ཡིན།  གཅིག་ད་ལྟ་ཆོས་རིག་ལྷན་ཁང་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་
རྒྱུར། གཅིག་ངས་ད་ལྟ་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་མ་མཐོང་བ་དང་གཅིག་བས་ན་ད་ལྟ་གཞན་གི་ནང་དུ་མྤེད་འགོ། རྤེས་མ་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ལོར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་དགུང་ལོ་ ༨༠ ལ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕི་རྒྱལ་ལ་ ༦༠།༧༠ ཟྤེར་ཡོང་དུས་དམིགས་
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བསལ་ཞྱིག་ལ་བརིས་ནས་དྤེའི་ཐོག་ལ་འཁྲུངས་སྐར་དྤེ་ག་རྒྱས་པོ་ཞིག་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོའི་
སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་ཕག་ལས་དྤེ་དབུ་བཙུགས་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་ཀ་དྤེ་འགོ་བཙུགས་
ཡོང་དུས་དྤེར་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་གསལ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཡང་གཅིག་བས་ན་
ངས་མ་མཐོང་བ་དྤེ་འད་ཡིན་སིད་པ་རྤེད། འདི་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གིས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་དོལ་རྒྱལ་སྐོར་ལ་རྤེད། ངས་གནས་
ཚུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་ཡོ་རོབ་ཀི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མས་གཟིགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་དྤེར་བོད་མི་
མང་ཆྤེ་བའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་སམ། ཕ་རོལ་ནས་ངར་ཤ་ཇི་ཙམ་བས་པ་ཡིན་ནའང་ང་རང་
ཚོའི་སོབ་གསོ་གནང་སྟངས་དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་སམ། དྤེའི་ཐོག་ལ་མས་མོང་ག་རྤེ་བྱུང་དང་མ་བྱུང་ང་རང་ཚོ་བོད་
པ་ནང་ཁུལ་ཕར་ཚུར་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མིན་ནམ་སམ། གང་ཡིན་ཞྤེ་ན། ཕ་གིར་ང་རང་ལ་མས་མོང་བྱུང་བ་དང་
ཕ་གིར་མཐོང་བ་དྤེ་ཚོ་ད་ལྟ་ཕི་དིལ་ལ་ཏན་ཏན་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཡོ་རོབ་ལས་ཁུངས་ཕལ་མོ་ཆྤེ་ཞིག་ཕི་དིལ་གི་ཁྱབ་
ཁོངས་འོག་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཞིག་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དི་བ་དང་པོ་དྤེ་ངས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཐོས་མ་སོང་།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  ལོ་
རྤེས་མ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ དྤེ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཕི་ལུགས་ལྟར་ན། དགུང་ལོ་ ༨༠ ལ་ཕྤེབས་ཀི་
ཡོད་པ་དྤེའི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པའི་ལས་འཆར་གང་ཡོད་དམ། ) དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས།  འཛིན་སྐྱོང་
བཀའ་ཤག་ནས་ལས་རིམ་མང་པོ་ཞིག་བང་བསིགས་གནང་ཡོད། ལོ་རྤེས་མར་བརན་བཞུགས་རྒྱས་པ་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་
དང། དུས་འཁོར་དབང་ཆྤེན་གནང་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་བཞིན་དུ་ད་ལྟ་བཀའ་དིན་རྤེས་དན་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ལས་རིམ་འགོ་
དང་འགོ་བཞིན་པ་ཡིན། སིར་བཏང་དྤེ་རིགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་གཅིག་པུའི་ལས་དོན་ཞིག་མ་རྤེད།  བཀའ་ཤག་གིས་
གནང་གི་ཡོད། ལས་བསྡོམས་ནང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་གནང་བ་མ་གཏོགས་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
བོད་ལུགས་ལྟར་ན་ལོ་རྤེས་མ་༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆྤེ་དགུང་ལོ་  ༨༡ ལ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡིན་ནའང་ག་སྟོན་ཞྤེས་
མིང་བཏགས་ནས་དྤེའི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་དང་དགྤེ་ལྡན་བསྟན་བདག  མདོ་སད་ཆོལ་ཁ་བཅས་ཀིས་བརན་
བཞུགས་འབུལ་རྒྱུའི་བང་གཅིག་འདི་ལྟར་སིག་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་གིན་གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞིན་འཁྲུངས་སྐར་ དླེ་ Los 
Angeles ལ་གཟབ་རྒྱས་གནང་རྒྱུ་ཞིག་དང་། རྡ་སར་ཡང་འཁྲུངས་སྐར་རྒྱས་པ་ཞིག་གོ་སིག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཞིག་
བང་སིག་གི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས། 
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སི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་པ་མ་ཚོམས། ད་གིན་ངའི་དི་བ་དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་མ་སོང་། ནམ་རྒྱུན་འཛམ་གིང་ནང་
གི་མི་སྣ་སན་གགས་ཅན་དྤེ་འད་དགུང་གངས་ ༨༠ ཕྤེབས་དུས། ས་གནས་རྤེ་གིས་ཙམ་མིན་པར་ས་གནས་གང་སར་མི་
མང་འཛུལ་ཞུགས་བྤེད་ཐུབ་པའི་ལས་འགུལ་དྤེ་འད་བརམས་གནང་གི་འདུག  དྤེ་འད་ཡིན་དུས ། ང་ཚོ་ཡོ་རོབ་ནང་ཡོད་
པའི་བོད་མི་ཚོས་འཛུལ་ཞུགས་གནང་སའི་ལས་འགུལ་དྤེ་འད་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་བཀའ་ཤག་སི་ལ་བཀའ་འདི་ཆགས་དུས།  དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག  དྤེ་རིང་ཚོགས་ཐུན་འདི་ལ་དགོངས་ཞུ་གནང་
སོང་། ལས་དོན་གལ་ཆྤེ་ཞིག་གི་ཆྤེད་དུ་ཕྤེབས་དགོས་པ་བྱུང་བར་བརྤེན།  བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ལན་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་གསུང་རོགས་གནང་། སང་ིན་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།  སི་འཐུས་
དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སིར་བཏང་ཞུ་མི་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་བས་པ་ཡིན་ཡང་།  གནད་དོན་རྤེ་གིས་ཤིག་གི་
ཐོག་ལ་མ་ཞུ་རང་ཞུ་ཆགས་སོང་།  ལན་རྒྱག་དགོས་པ་དྤེ་འད་མྤེད།  དོན་དག་དང་པོ་དྤེ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀི་སྐོར་དྤེ་རྤེད།  
མཁས་པ་མང་པོ་ཕྤེབས་ཡོང་དུས། ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་བསྒྱུར་ཆོག་ཆོག་རྤེད་འདུག  མཁས་པ་གཅིག་གིས་ཡར་བཤད་
ན་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་དང་གཅིག་གིས་མར་བཤད་ན་གོ་རོགས་སྤེལ་གི་ཡིན་གསུངས་བསྡད་ཀི་འདུག  ཡིན་ནའང་དོན་དག  
གསུང་མཁན་དྤེས་དཔྤེ་རིག་པོ་གསུངས་སོང་།  བོད་པ་ཚང་མ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་རྤེད།  ངོ་སོད་བྤེད་དགོས་པ་མ་རྤེད་
ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། འོན་ཀང་ད་ལྟ་ས་གནས་ཁག་ ༣༩ ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བྤེད་ས་དྤེ་ཚོའི་ནང་གི་མི་གངས་ཀི་གངས་
ཐོར་གཅིག་བལྟས་ན།  ནང་ཆོས་ག་ཚོད་ཙམ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་མིན་ཧ་གོ་གི་རྤེད།  ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེས་ནམ་རྒྱུན་
གསུངས་པ་བཞིན་སོ་སོ་ནང་པ་ཡིན་ཟྤེར་དུས། སོ་སོའ་ིགནས་སྟངས་གང་དུ་སྤེབས་ཡོད་མིན་བལྟ་དགོས་དུས་ངོ་མ་འཕོད་
པས་ངོ་སོད་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་དབུ་མའི་ལམ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་གདང་དགོང་གི་དྤེབ་དྤེའི་
ཐོག་དབུ་མའི་ལམ་གི་ངོ་སོད་ཅྤེས་བིས་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་ཐ་སད་ཀི་འགོ་སྟངས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་འགག་འགོ་རྒྱུ་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དན་གི་འདུག  གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་སོན་མ་ཡོད་བཞིན་པ་དྤེར་ལོ་དྲུག་བདུན་ཙམ་འགོ་
བསྡད་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་དན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གོ་རོགས་སླེལ་གསུངས་དུས་ངོ་སོད་རང་བྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད།  སོ་སོ་ལའང་དྤེ་
དུས་ངོ་སོད་རང་བྤེད་དགོས་པ་དང་གོ་རོགས་འཕྤེལ་སོང་བ་ཡིན་འགོ།  དྤེ་འདའི་ཐ་སད་དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་བཀའ་ཤག་ཚང་མ་
དང་སིད་སྐྱོང་བཅས་པ་ཚང་མས་ཐུགས་ཞིབ་ཡག་པོ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་གི་ཡོད།  སི་འཐུས་གཅིག་གིས་བཤད་
པ་དང་འགྱུར་བ་འགོ་ཆོག་ཆོག་བས་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོའི་ཐ་སད་དྤེ་ཚོ་གང་དུ་འགོ་གི་རྤེད་ཅྤེས་པའི་བོ་འཚབ་ཅིག་ཡོང་
གི་འདུག དྤེ་ནས་གཤམ་དུ་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་བརན་བཞུགས་སྐོར་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་བརྒྱུད་རིམ་སྐོར་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མིན།  
དྤེའི་ནང་དུ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་འབྲུག་ཆྤེན་རིན་པོ་མཆོག་དང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་གསལ་བྤེད་སྟག་
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ལུང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་མཆོག ་རྣམ་པ་གིས་ལ་བརན་བཞུགས་ཕུལ་བ་ཡིན་གསུང ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འབྲུག་ཆྤེན་རིན་པོ་
ཆྤེར་སོན་མ་ནས་འབུལ་བཞིན་པ་རྤེད ། གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།  སྟག་ལུང་དྤེ་སོན་མ་མ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆྤེར་འབུལ་གི་ཡོད་པ་
རྤེད། ད་ལྟ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆྤེར་ཕུལ་འདུག  གོང་དུ་བཞི་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་ལྔ་ཆགས་འགོ་རྒྱུའི་ྤེན་ཁ་འདུག  
ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་རོགས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པའི་དགོངས་འཆར་ལ་གལ་ཆྤེན་པོར་མ་བརིས་ན་མི་འགིགས་
པ་དང་། བརིས་ན་སོ་སོ་ས་པོ་ཆགས་ཀི་འདུག  བཀའ་ལ་མ་བརི་ན་བཀའ་བརིས་མ་སོང་ཟྤེར་གི་རྤེད།  ངས་ནི་སི་འཐུས་
སུས་བཀའ་གནང་ཡང་། དྤེར་གལ་ཆྤེན་པོར་བརིས་ཏྤེ། སྤེམས་ལ་བཞག་ནས་ལན་བརྒྱབས་པ་ཡིན། འོན་ཀང་དྤེས་ང་རང་
ས་པོ་བཟོས་པ་འད།  གང་ལྟར་སྐྱོན་གང་ཡང་མི་འདུག  དྤེ་གཅིག་ཡིན།  གིས་ཐད་ནས། སྟག་ལུང་བཀའ་བརྒྱུད་ལ་ཆ་
བཞག་ན། དྤེ་སོན་སྟག་ལུང་མ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆྤེ་ལ་བརན་བཞུགས་འབུལ་གི་ཡོད་པ་བདྤེན་པ་རྤེད།  འོན་ཀང་སྟག་ལུང་
ཞབས་དྲུང་ལ་ཕུལ་བ་དྤེ།  ང་ཚོས་མ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆྤེ་ལ་བརན་བཞུགས་འབུལ་ཕོགས་སྐོར་ ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་དུས།  ཁོང་
གིས་སྟག་ལུང་པའི་དབུ་འཁིད་སྟག་ལུང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆྤེ་ཡིན་པས་ཁོང་ལ་འབུལ་དགོས་པ་དང་།  ལོ་རྒྱུས་ཆ་ནས་
ཁོང་གིས་གཅིག་པ་ཡིན་ཚུལ་སོགས་གསུངས་དོན་བཞིན་སྟག་ལུང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆྤེ་ལ་ཕུལ་བ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་སྟག་ལུང་གི་སྐོར་དྤེ་དཔྤེ་ཡག་པོ་ཆགས་སོང་དན་གི་འདུག  ནམ་རྒྱུན་བཀའ་ཤག་
སོན་མ་དང་དྤེ་དུས་ཀི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཆགས་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་གནད་དོན་གིས་པ་དྤེ་གོང་དུ་གསུངས་པ་
ནང་བཞིན་འདྤེ་གདུག་པ་ཅན་དྤེའི་སྐོར་ལ་རྤེད། གོང་དུ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། གནད་དོན་དྤེ་དང་
འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཚེ་རབས་དང་དམ་ཚིག་གི་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་ཡིན་དུས། བཤད་དགོས་རྒྱུ་མ་རྤེད་
བསམས་ནས་བཤད་མི་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་བྤེད་མཁན་གི་བསམ་བོ་ཞིག་ནམ་རྒྱུན་སྤེབས་བསྡད་མཁན་ཞིག་དང་།  ཡང་
དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཆོས་ཚོགས་ཁག་དང་། ང་རང་ཚོ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་
རྤེད། གོས་ཚོགས་སོན་མའི་ནང་དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ་རྤེད།  མང་ཚོགས་ལ་བརྒྱུད་
སོད་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་གཞན་ལས་ལྷག་ཙམ་ཞིག་བྱུང་མྤེད་ནའང་དྤེ་ཚོ་དང་འད་འད་བཤད་བཞག་ཡོད་བསམ་པའི་ཚོར་



51 

 

སྣང་དྤེ་འད་ཞིག་ཡོད།  འོན་ཀང་དྤེ་རིང་གི་གནད་དོན་དྤེའི་ཐོག་ ནས་གཅིག་མ་ཞུས་རང་ཞུས་ཆགས་ཀི་འདུག  གོང་དུ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་སྐུ་རང་དུ་ལྷག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་པའི་སྐད་ཆ་དྤེ་ཡང་འདིར་སྤེབས་སོང་།  འདས་
པའི་ཟླ་བ་ ༦ རིང་གནད་དོན་དྤེའི་ཐོག་ཕལ་ཆྤེར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་གོ་ཐོས་ཡོད་པ།  དམིགས་བསལ་ང་
རང་ཚོ་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོངས་ ཀྱི་སི་ཞུ་བ་ལས་བྤེད་དྤེ་ཚོར་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་སྐུ་སྒྤེར་དྲུང་ཆྤེ་བོ་བཟང་
སིན་པ་ལགས་མར་གདན་འདྤེན་ཞུས་པ།  དྤེ་བཞིན་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཚོགས་ཆུང་གིས་སིད་སྐྱོང་དང་ཚོགས་གཙོ་གིས་
ཀར་ད་ལོ་དྤེ་ག་རང་གི་ཐོག་ལ་ངོ་སོད་བྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་དང་།  ནམ་རྒྱུན་ཡིན་ན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་
པོས་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀི་སྐབས་སུ་ངས་ཆབ་སིད་ཀི་འགན་དབང་འཁུར་གི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་ཡིན་དུས་ཆབ་སིད་དང་
འབྤེལ་བའི་གནད་དོན་དྤེ་དག་སིད་སྐྱོང་དང་ཚོགས་གཙོ་ཁོང་ཚོས་བཤད་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པར་བརྤེན་ནས ། འདས་
པའི་ལོ་ལྔ་དྲུག་རིང་ནང་དུ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གོ་སིག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཆབ་སིད་སྐོར་ལ་གསུང ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡིན་ནའང་
འདིའི་ནང་དུ་ཆབ་སིད་དང་འབྤེལ་བ་ཞིག་སོན་མར་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོ་ངོ་སོད་མ་བས་པ་དང་མ་ཤྤེས་པ་ར་བ་
ནས་བྱུང་མ་སོང་བསམ་པ་ཞིག་དང་།  ཐ་སད་དྤེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གི་
འདུག ཡིན་ནའང་བཤད་ཆྤེ་ན་ག་ཚོད་འགོ་ཡི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཧ་གོ་གི་མི་འདུག དམངས་ཁོད་ཁ་བརྡ་ནང། སོན་མ་དཔལ་ལྡན་
ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་ནས་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་དང་།  ྤེ་ཆར་ང་རང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ནང་སྐད་གསང་མཐོན་པོའ་ིཐོག་ནས་
རྣམ་འགྱུར་གསལ་པོ་སྟོན་ནས་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་ཁོང་ཚོས་བྤེད་སོད་མང་པོ་གཏོང་བཞིན་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོར་ཐུགས་བསམ་
བཞྤེས་པ་ཡིན་ན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་ག་ཚོད་ཀི་བརྒྱུད་བསགས་བྤེད་ཐུབ་
མིན་དང་། བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གིས་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་ག་ཚོད་བརྒྱུད་བསགས་བྤེད་ཐུབ་ཀི་འདུག  དྤེ་ཚོ་ར་འཛིན་བྤེད་
དགོས་པ་ལས་ཟུར་དུ་ཧ་ཅང་གི་གོ་རོགས་མཐོན་པོ་ཡོད་མདོག་མདོག་དང་།  མི་མང་ལ་རྣམ་འགྱུར་གསལ་པོ་ཞིག་སྟོན་
དགོས་ཀི་འདུག་མདོག་མདོག་བས་ནས་བཤད་བསྡད་ན་ཕན་ཐོགས་མྤེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་མཐོང་བྱུང་།  ད་དུང་མང་དུ་མང་
དུ་ཕིན་པ་རྤེད་ཅྤེས་པའི་ཐ་སད་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་ྤེན་ཁ་ཚ་པོ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་དུས་ནས་དུས་སུ་དྤེ་འད་ཡོང་གི་འདུག  ྤེ་ཆར་
བཀའ་བོན་ཁི་ཟུར་གིས་སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ་དུ་གསུངས་པ་རྤེད།  སྐབས་དྤེའི་གསུང་སྟངས་དྤེར་བལྟས་པ་ཡིན་ན།  ང་ཚོའི་
ཚོགས་གཙོ་དང་སིད་སྐྱོང་གིས་ཀིས་དུས་ཚོད་མ་འདང་བའི་རྣམ་པ་འད་པོ། ལན་དྤེ་ཙམ་མ་ཕོག་པའི་རྣམ་པ་འད་པོ་ཞིག་
གསུངས་བསྡད་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་ང་ཚོའི་ནང་དུ་སྤེབས་སོང་། ཡིན་ནའང་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་དྤེ་ཡང་གནས་ཚད་
མཐོན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་དང་གཞི་རྒྱ་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་གསུང་ཐུབ་མཁན་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་ས་རྤེད་མ་གཏོགས། ཚང་
མས་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་གི་ཡོད་མདོག་གིས་སྐད་བརྒྱབས་ནས་དཔུང་པ་འཕུར་ནས་གང་བྱུང་བས་ན་བྤེད་སོད་གང་བྱུང་དུ་མི་
འགོ་བའི་ངྤེས་པ་མི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 དྤེ་དང་ལྷན་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆྤེན་བས་པ་རྤེད།  ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའི་
དབུ་ཁིད་བ་ཆྤེན་རྣམ་པས་གཅིག་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་དང་།  གིས་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་སྟབས་བདྤེ་པོ ར་གསུང་གྱི ་
འདུག སོན་མ་བོད་གཞུང་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དོལ་རྒྱལ་སྐོར་དངོས་ཡོད་བདྤེན་པ་ར་སོད་ཅྤེས་འཁོར་ཐག་གིས་
བཟོས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའི་ནང་དུ་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་རྤེ་རྤེར་བཅར་འདི་བས་པ་དྤེ་དག་ད་ལྟ་  Bod.asia ཞྤེས་པ་དྤེའི་
སྒང་ལ་ལྟོས་དང་དྤེ་ག་རང་དུ་འཇོག་བཞག་པ་རྤེད།  དྤེ་དག་མར་བརྒྱུད་བསགས་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་སམ།  
ཆོས་ཚོགས་ཐྤེངས་ ༡༠ པའི་ནང་བ་ཆྤེན་རྣམ་པས་གསུངས་པ་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དྤེ་ཁ་སང་ང་རང་ཚོས་བྤེད་སོད་བཏང་
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ཟིན་པ་ཡིན་པཱ།  ཐད་ཀར་བཤད་ན་ང་རང་ཚོ་ྤེ་ཆར་ཕི་ཟླ་  ༣ པའི་ནང་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དྤེའི་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཐྤེངས་  
༡༠ པའི་སྐབས་སུ་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའི་དབུ་འཁིད་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་སོགས་ལྷན་
འཛོམས་བྱུང་བའི་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་དྤེའི་ནང་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་འཛམ་གིང་ཚང་མའི་ནང་ཁྱབ་
བསགས་བས། བྤེད་སོད་བས། ལག་ཆ་བས་ནས་འགོ་བཞིན་པ་ཡིན་དུས། ད་དུང་འདི་འད་རང་རང་བཤད་ནས་ཁ་ཤས་ལ་
གོ་བ་ལོག་པ་འགོ་སིད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་དང་གང་ས་ནས་འདི་འདའི་སྐད་བརྒྱབས་ཀང་དངོས་གནས་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་ད་
དུང་ཁ་མི་གགས་ནས་བཞུགས་བསྡད་ཀི་འདུག་གང་ཡིན་ནམ་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་དྤེ་འད་ཡོང་གི་འདུག ཚང་མས་ཐུགས་
བསམ་ཡག་པོ་བཞྤེས་རོགས་གནང་། སོ་སོའ་ིཁོར་ཡུག་ནང་རྣམ་འགྱུར་དང་འད་མིན་སྟོན་དགོས་ཀི་ཡོད་ན ། དྤེ་དང་ལྷན་
ཏོག་ཙམ་ཆྤེ་མཐོང་ཡོད་མཁན་དང་དབུ་ཁིད་བ་ཆྤེན་རྣམ་པས་དྤེ་ས་གསུང ས་བཞག་པ་དྤེ་དག་བྤེད་སོད་གཏོང་དགོས་ས་
གང་དུ་འདུག གནད་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ཆོས་ཚོགས་རིམ་པའི་ནང་གོས་ཆོད་ག་ཚོད་བཞག་འདུག  ང་ཚོའི་ལུང་པ་
དྤེ་ཚོ་ཡིན་ན་མིང་འབོད་ན་ར་བ་ནས་འགིགས་ཀི་མ་རྤེད། ད་ལྟ་མིང་གསར་པ་ཞིག་བཏགས་འདུག་པས་ཕན་བུ་འབོད་བདྤེ་
བ་འདུག མིང་ངོ་མ་དྤེ་འདོན་པ་ཡིན་ན་དངོས་གནས་ཁ་ནས་ཁག་འདོན་ཡོང་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་སྐྱྤེ་མཁན་གི་མི་དྤེ་འད་
ཞིག་ཡིན། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནང་བསྡད་བསྡད་དུས ། དྤེ་ཚོས་གཅིག་བྤེད་བཞིན་མྤེད་དམ་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་དྤེ་འད་
ཡོང་གི་ཡོད་ས་རྤེད།  བཤད་བསྡད་མཁན་དྤེ་ཚོ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་འད་པོ།  ང་ཚོས་མང་པོ་ཞིག་བཤད་
དགོས་པ་དང་གོ་བ་ལོག་པར་མི་འགོ་བ་ཞིག་གི་གནས་སྟངས་རྤེད་མི་འདུག  དྤེའི་ནང་ནས་ང་རང་སྤེམས་འཚབ་ཆྤེ་ཤོས་
ཤིག་དྤེ་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་དང་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་ཞྤེས་འབོད་པ་དྤེའི་ཐོག་ལ་བྱུང་སོང་། དྤེའི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་ཐུགས་གཟབ་གནང་
རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ཕན་བུ་མར་འགོ་ཐུབ་ན་སམ་བྱུང་། ཡིན་ཡང་རྤེ་རྤེ་རྤེ་རྤེས་གསུངས་ཡོང་དུས།  རྤེ་རྤེ་རྤེ་རྤེ་ལ་གསལ་
བཤད་དང་ཚོར་བ། གོ་བ་མི་འད་བ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་གོ་སྐབས་མ་སད་ན་འགིག་གི་མི་འདུག  ད་ལྟ་སི་
འཐུས་གསུམ་ཡོད། དྤེའི་རྤེས་སུ་གོ་སྐབས་འབུལ་གི་མིན། སི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསྡོམས་ཀི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་གི་དོགས་
འདི་དྤེ་འད་གང་ཡང་མྤེད། ཡིན་ནའང་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་གི་ཚུལ་དུ་གཅིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད།  དྤེ་གང་ཡིན་ཞུས་ན་ད་ལྟ་
གོང་ནས་ཞུས་པ་བཞིན ། དྤེང་སང་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དཀའ་ངལ་ལམ་རོག་གྤེང་དྤེ་ནི་དོལ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚུལ་དང་
འབྤེལ་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་རིང་ཁ་སང་ད་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་མཐོང་སོང་།  དྤེའི་ནང་དུ་ཁོ་རང་ཚོས་དཔལ་འབོར་གི་ཐོག་ནས་
རྤེད། སྐྱབས་འགོ་བཤད་ཀི་ཡིན་ཟྤེར་བའི་ཐོག་ནས་རྤེད། དྤེ་འདའི་ལོག་བཤད་ཀི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་གི་ས་ཁུལ་འགར་མགོ་
སྐོར་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་བསྡད་ཀི་འདུག གཞི་རའི་མི་མང་དྤེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་དད་པ་དམ་ཚིག་གི་ཐོག་ནས་རྤེད་
མི་འདུག་མོད།  མགོ་མ་འཚོས་པའི་ཐོག་ནས་འགོ་བཞིན་པ་དྤེ་དག་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་མཐོང་གི་འདུག  སིར་བཏང་ཕི་
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ཕོགས་ནས་དོལ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚུལ་དྤེ་གང་འཚམ་གི་ཁྱབ་འགོ་གི་འདུག་ལ་མགོ་ཡང་ འཚོས་ཀི་འདུག  ཕལ་ཆྤེར་རང་
ིད་ཀི་ཁྤེ་ཕན་གི་ཆྤེད་དུ་བས་བསྡད་པ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས།  མགོ་མ་འཚོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་ཐོག་ན ས་ཕལ་
ཆྤེར་ཡོང་གི་མི་འདུག་སམ་པ་ཞིག་དན་གི་འདུག  ཡིན་ནའང་བོད་ནང་གི་མི་དྤེ་ཚོ།  ལྷག་པར་དུ་ལུང་པ་ཁུག་ཀོག་དྤེ་ཚོར་
ཁོང་ཚོས་དོལ་རྒྱལ་དྤེ་ཚོ་ཡར་དར་སྤེལ་བྤེད་རྒྱུ་དང་མང་པོ་ཞིག་འགོ་བཞིན་པ་རྤེད་འདུག  དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཐོག་ནས་རྤེད། འདིར་ཡོད་ཚང་མ་འགན་ཡོད་མཁན་ཤ་སྟག་རྤེད། དྤེ་འདའི་ཐོག་ནས་མི་རྤེ་ངོ་རྤེའི་ཐོག་ནས་ཚང་
མས་འགན་འཁུར་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀི་ཡོད་ལ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད།  ངས་དྤེར་ནུས་པ་ཐོན་གི་
མ་རྤེད། ངས་དྤེ་བཤད་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ས་མ་རྤེད་བསམ་བསམ་དྤེ་འད་དན་ན་གི་མ་རྤེད།  སོ་སོ་མི་མང་གི་འཐུས་མི་
ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་དང་འགན་འཁུར་དགོས་པ་དང་། སོ་སོ་མི་མང་གི་འཐུས་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་
འཛིན་ཐོབ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གོ་སྐབས་གནང་བ་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  དང་པོ་འདིར་གོང་དུ་ཕག་རོགས་སི་འཐུས་ཤིག་
གིས་གསུངས་གནང་གྲུབ་སོང།  གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བསྡད་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་
ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་སོ་སོ་ཡིན་ནའང་བདྤེ་པོ་མ་བྱུང།  ཚིག་བྤེད་སོད་གནང་སྟངས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གཅིག་ པུར་
ལྷག་བསྡད་འདུག་ལབ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དང།  ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་ཚོས་དྤེ་དང་མམ་དུ་ཟྤེར་ནས་བས་པ་
ཡིན་ན། དྤེའི་རིགས་དྤེ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་སྐད་ཆ་རིགས་གཅིག་དྤེ།  ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད།  གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་ཆྤེན་པོ་
གཅིག་ཆགས་འགོ་ཡི་འདུག སི་ཚོགས་ནང་དུ་འཁྲུག་ཐྤེབས་ཀི་འདུག འདི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ར་བ་ིད་ནས་མ་རྤེད།  
སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན ། གནད་དོན་དྤེའི་ཐོག་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་སྐུ་ཕྤེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྤེན་པོ་མཆོག་
གིས་ང་རང་ཚོ་ཚང་མར་ཧ་ཅང་གི་བཀའ་དིན་ཆྤེན་པོ་གནང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟ་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྤེལ་
བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། འདི་དང་མམ་དུ་ད་ལྟ་ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡིན་དང་ཡིན། ཚང་མའི་ཐོག་ནས་ག་
རྤེ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་གནང་ བསྒྲུབས་ནས། མདོར་བསྡུས་པ་ཡིན་ན་ངས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚང་མར་
ཚོགས་གཙོ་བརྒྱུད་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གཙོ་བོའྱི་འགན་དྤེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་
པ་རྤེད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་དྤེའི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་འཐུས་ཤོར་ཕིན་པ་ཞིག་སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ར་བ་
རང་ནས་དན་གི་མྤེད།  དྤེའི་ཐོག་ལ་རྒྱུན་དུ་ནས་འགན་བཞྤེས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་བཞྤེས་དགོས་ཀིའང་རྤེད།  ག་རྤེ་ཡིན་པ་
ཡིན་ནའང་འཐུས་ཤོར་མི་འགོ་བ་ཞིག་སོ་སོའ་ིའབོད་སྐུལ་ཡིན། སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་སི་ཚོགས་
ལ་འབོད་སྐུལ་ག་རྤེ་ཡིན་ཞྤེ་ན། བྤེད་སོད་འདི་ལོགས་པ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཚར་དུས ། དྤེར་
ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད།  དབིན་ཇིའི་ཚིག་གཅིག་བྤེད་སོད་བཏང་ཆོག་པ་ཡིན་ན།  React མ་གནང་རོགས་གནང་།  ཁྱྤེད་
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རང་ཚོ་ཚང་མས་མགོ་འཚོས་ཡོད་ན་འགིག་གི་འདུག འདི་མ་གནང་བར་དྤེར་གང་གཟབ་གཟབ་ཅྱིག་གནང་ནས་འདི་གཅིག་
ཡིན། 
 གིས་པ་དྤེར་ད་གིན་ང་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཀང་ ། ངས་གོང་དུ ་དགོངས་
ཚུལ་ཞིག་ཞུས་པ་རྤེད། ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་དྤེའི་རྤེས་སུ་ངའི་ཐོག་ལ་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ལན་དྤེ་འད་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་
པ་མ་རྤེད་དྤེ།  ཡིན་ནའང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གིས་ཤིག་གིས་ད་ལྟ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀི་ཐོག་ལ་སོ་སོས་ཚིག་གཅིག་
གིས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཏན་ཏན་རྤེད། ཁོ་ང་ཚོས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་བྤེད་སོད་བཏང་བའི་ྤེར་ལྤེན་ལ་ བརླེན་ནས་དྤེ་འད་
རང་ལ་འཇོག་བཞག་ན་འགིག་གི་རྤེད། དམིགས་བསལ་བོད་ནང་ལོགས་ལ་དྤེ་ལ་བལྟས་ནས་ཧ་ཅང་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་
ཡོད་པ་དྤེ་སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ལས་གཞི་འདི་རང་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ད་ལྟ་གནང་བཞིན་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་སི་ཚོགས་ནང་དུ་
ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་ཆ་ཚང་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་ཚུར་དབིན་ཇིའི་སྐད་
ནང་དུ་ཚུར་བསྒྱུར་སྐབས།  ནང་ཆོས་ངོ་སོད་དྤེ་བོད་ནང་ལོགས་ལ་གཅིག་གནང་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ཞིག་རྤེད། ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུའང་གཅིག་གནང་བསྡད་ཀི་འདུག  ཡང་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་ཕི་ལོགས་
ལའང་ལས་གཞི་དྤེ་གཅིག་འགོ་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའི་སྐབས་སུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་ད་ལྟ་ཆོས་ལུགས་ཞིག་གི་དབུ་ཁིད་
ཞིག་ཡིན་སྟབས།  རྒྱུན་དུ་ནས་གཅིག་གི་ཐོག་ ལ་ད་ལྟ་༸ཁོང་གི་ལངས་ ཕོགས་ཞུས་ན་འགིག་གི་རྤེད་དམ།  དྤེའི་ཐོག་ལ་
དམ་བཅའ་བརན་པོ་འད་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་དམ། དྤེའི་ཐོག་ལ་ཚང་མར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཆོས་བརྒྱུད་ conversion མི་
བ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་རྒྱུན་དུ་ནས་བཀའ་སོབ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་ཚོའི་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་དྤེ་ང་རང་
ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་ཕི་ལོགས་ལ་ལས་གཞི་དྤེ་ བརམས་དུས། དབིན་ཇིའི་ནང་དུ་འབི་དགོས་སྟབས་མང་ཆྤེ་བ་ཞིག་ད་ལྟ་
ཚིག་འདི་བྤེད་སོད་གཏོང་བའི་སྐབས་སུ།  འདི་བྤེད་སོད་ལོག་པར་འགོ་རྒྱུའི་ངྤེས་པ་མི་འདུག་ཞུས་ནས ། འདི་ལ་ཚིག་
གཞན་ཞིག་བྤེད་སོད་བཏང་བ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། གཏོང་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན།  དྤེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དགོངས་
པ་བཞྤེས་དགོས་ཀི་འདུག ད་ལྟ་འདིར་སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན།  ད་ལྟ་འཕལ་དུ་ཐག་བཅད་ནས་དྤེ་འད་ཞིག་དགོས་
ཀི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གསལ་པོ་བྱུང་སོང།) ལགས། མར་སྡོད་གསུང་
གི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རང་ཡིན་ན་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་།  འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་གཟིགས་རྒྱུ་རྤེད།  Introduction to Buddhism ཟྤེར་
དུས། ཆོས་ལུགས་གཞན་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ངོ་བོ་དྤེ་ཆགས་ཀི་འདུག་གམ་མི་འདུག་ཅྤེས་པ་དྤེའི་སྐོར་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་
དགོས་ཀི་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད།  ད་གིན་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཟྤེར་དུས།  ཁོ་རང་གི་འགྤེལ་བཤད་ཀི་ཐོག་ནས་འགིག་གི་
ཡོད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་འགྤེལ་བཤད་གིས་ཀར་འགིག་བསྡད་ཀི་འདུག འོན་ཀང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་ཆ་ཚང་གལ་ཆྤེན་
པོར་བརི་ཡྱི་ཡོད་གསུངས་པ་བཞིན། གལ་ཆྤེན་པོར་བརིས་ནས་དབྱྱིན་ཇིའི་ནང་དུ་ཚིག་ཅི་ཞིག་བྤེད་སོད་བྤེད་དགོས་མིན་
ཐད་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད།  འདིའི་ནང་ཆ་ཤས་ལྤེན་མཁན་མཐའ་མ།  སི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་
རྒྱལ་མཚན། 
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སི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ལ་དི་བ་གང་ཡང་མྤེད། 
ཡིན་ནའང་ཕག་སྤེལ་སི་འཐུས་རྣམ་པའི་གསུང་མོལ་དང་འཕོས་པའི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་ལག་པ་ཞིག་བརངས་དགོས་ཐུག་
སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངས་ལག་པ་བརངས་དགོས་དོན་ཡང་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་གསུངས་སོང་།  དྤེང་སང་
གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་གསོལ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གསུང་ཕོགས་དང་ལས་རིམ་རྣམ་
གཞག་འདོན་ཕོགས་རྤེད། དྤེ་དག་གི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིསྤེམས་ནང་དུ་ཚོར་བ་མི་འད་བ་ཞིག་སྤེབས་པ་ཡིན་དུས།  དྤེ་གཅིག་
མ་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀི་མི་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་བྱུང་སོང་།  ངས་དང་པོ་དྤེ་ང་རང་ཚོའི་ཕི་ཟླ་  ༣ པའི་གོས་ཚོགས་
ནང་དུ་གལ་ཆྤེ་དོན་ཆྤེན་དུ་བརིས་ནས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་གོས་ཆོད་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕི་
ཟླ་ ༣ པ་ནས་ད་བར་ང་ཚོའི་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འགོ་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  ངས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དྤེ་
གཞུང་འབྤེལ་གི་ཡིག་ཆར་བརིས་ནས་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་ཞིག་ལ་བརིས་ཏྤེ།  ང་ཚོ་སི་འཐུས་ཚང་མས་མང་ཚོགས་ལ་གོ་
རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་ངོ་སོད་དང་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་ཡོད་ཤག་རིས་ཀི་ཡོད། ད་ལྟ་ངས་འདི་ནས་ན་དུས་གོས་ཆོད་དོན་
ཚན་ ༤ པ་དྤེ་གང་ཞིག་ལ་སྤེབས་ཡོད་དམ་བསམ་པའི་ཚོར་བ་དྤེ་འད་ཞིག་བྱུང་སོང་། མང་པོ་ཞིག་གིས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་
ནས་གཅིག་གསུང་གྱི་མི་འདུག གསུང་གགས་ཀི་མི་འདུག་ཅྤེས་བཤད་པ་དྤེ་ཚོ། གོས་ཆོད་དོན་ཚན་དང་པོའ་ིནང་དུ་ཆོས་
བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པ་བཞུགས་པའི་ཐོག་ལ་ཆོས་ཚོགས་ཐྤེངས་  ༡༠ 
པའི་ཐོག་ལ་སི་མོས་ཀི་གོས་ཆོད་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་གསོལ་བྤེད་མཁན་དང་རྤེས་འབང་བ་རྣམས་བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་གང་གི་
ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་མིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་ང་ཚོའི་གོས་ཆོད་ནང་དུ་ལུང་འདྤེན་བས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ནང་དུ་
མར་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུར་འགོ་དགོས་པ་དན་གི་ཡོད།  ཡིན་ནའང་ཡར་བཤད་མར་བཤད་མང་པོ་ཞིག་གིས་བ་མ་དང་
སྐྱྤེས་ཆྤེན་དམ་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕོག་ཐུགས་འད་འགོ་བའི་བརྡ་ལན་ཁྱད་མཚར་ཞིག་འགོ་ས་རྤེད་བསམས་ཏྤེ ། གོས་ཆོད་
དྤེ་གལ་ཆྤེན་ཡིན་པའི་དན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ཡར་ལངས་པ་ཡིན།  གིས་པ་དྤེ་ཕག་སྤེལ་མང་པོ་ཞིག་གིས་གིས་སན་
དབུ་མའི་ལམ་ཟྤེར་བ་དང་འཁྲུག་ཐྤེབས་མི་དགོས་པར་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་གསུང ་གྱི་འདུག འོན་ཀང་གོས་ཆོད་ནང་
དུ་ང་ཚོས་ག་རྤེ་བཞག་ཡོད་དམ་ཞྤེ་ན།  བོད་གན་འཕང་གི་དུས་ཚོད་འདི་འད་ཞིག་གི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་ཚོའི་བྤེད་སྟངས་
འདིས་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་ནག་ྤེས་ཅན་ཞྤེས་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་མིས་ང་ཚོ་ར་མྤེད་གཏོང་རྒྱུའི་གན་
འཕང་གི་དུས་རབས་འདི་འད་ཞིག་གི་འོག་ཁོང་ཚོའི་ལས་འགུལ་འད་མིན་སྤེལ་བཞིན་པ་དྤེ ། བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་ནག་
ྤེས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་བཟོས་ཚར་དུས།  ང་ཚོའི་སིད་བྱུས་ཀི་ལངས་ཕོགས་གང་འད་ཞིག་འཛིན་
དགོས་ས་རྤེད། མི་མང་ལ་འགྤེལ་བཤད་གང་འད་ཞིག་རྒྱག་དགོས་མིན་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ལ་མཐོང་གི་འདུག  དྤེའི་ཐོག་
ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་ང་ཚོའི་འགན་རྤེད།  བཤད་དགས་ན་འཁྲུག་ས་རྤེད།  བཤད་དམའ་དགས་ན་ཚུར་འཁྲུག་ས་རྤེད་
ཅླེས་བཤད་བསྡད་ན། ང་རང་ཚོ་རང་ངོས་ནས་བཞག་པའི་གོས་ཆོད་དྤེའི་དགོངས་དོན་དང་ལངས་ཕོགས་གང་དུ་ཕིན་ཡོང་
བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་བྱུང་། ཚོར་བ་གསུམ་པ་དྤེར་གོས་ཆོད་ནང་དུ་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་མཁན་དང་རྤེས་འབང་ བ་ཚོས་ད་
ལྟ་བྤེད་བཞིན་པ་དང་བཤད་བཞིན་པ་དྤེ་དག་ཆོས་ལུགས་དད་པ་རང་མོས་ཡིན་མིན་དང་ ། ཁོ་རང་ཚོར་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མིན་
གི་སྐད་ཆ་མིན་པར། རྒྱ་མིའི་དཔལ་འབོར་གི་བསླུ་བིད་འོག་ཏུ་ཚུད་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག་རྤེད་ཅྤེས་གོས་ཆོད་ནང་
བཞག་པ་ཡིན་པཱ། དྤེ་འདའི་གསལ་པོ་ཞིག་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་ཞིག་ང་ཚོས་གཅིག་བཤད་བསྡད་ན། དངོས་གནས་གོང་
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དུ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་དང་གོ་རོགས་སྤེལ་དགོས་ལུགས་ཀི་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ལྟར།  དང་ཐོག་ང་ཚོར་སིད་བྱུས་ཀི་གོ་
རོགས་སྤེལ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་སིག་དགོས་པ་མ་རྤེད་དམ་བསམ་པའི་ཚོར་བ་དྤེ་བྱུང་སོང་།  ང་ཚོ་མི་མང་གི་
འཐུས་མི་དང་སི་འཐུས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཚང་མ་ཕོགས་བསྐྱོད་དང་འཚམས་གཟིགས་ལ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད། ད་ལྟ་བཀའ་
ཤག་གིས་དོལ་རྒྱལ་གི་གནད་དོན་དྤེ་གལ་ཆྤེན་ནང་གི་དོན་ཆྤེན་དུ་རིས་ཀི་ཡོད་གསུངས་པ་བཞིན།  སི་འཐུས་རྣམ་པ་སུ་
ཡིན་རུང་གོས་ཆོད་བཞག་པའི་དགོངས་དོན་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ང་ཚོས་ཤྤེས་དགོས་པ་དང་གསལ་བསགས་བྤེད་དགོས་པའི་
ལས་ཀ་བྤེད་ཐུབ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་དན་གི་འདུག ངས་བསམ་ཚུལ་འདི་འད་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
འདི་ཡན་ཆད་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལས་བསྡོམས་སིང་བསྡུས་སན་སོན་གནང་བ་དང་།  ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་གཟིགས་ཞིབ་
གནང་བའི་སན་ཐོ་དྤེའི་ཐོག་ལ་སི་ཡོངས་བགོ་གྤེང་དགོས་པའི་གོས་འཆར་སན་ཐོའ་ིནང་དུ ། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་
གཟིགས་ཞིབ་གནང་བའི་སན་ཐོའ་ིནང་དུ་གསལ་བའི་དི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདྤེབས།  སི་ཡོངས་ཀི་བགོ་གྤེང་དྤེ་ནས་འབྤེལ་
ཡོད་བཀའ་བོན་གི་ལན་འདྤེབས་དང་བཅས་པ་མཇུག་སིལ་ཟིན་པ་ཡིན། 
 དྤེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བཞི་པའི་ཀ་པ་དྤེ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ལོའ་ི
ལས་བསྡོམས་སིང་བསྡུས་དྤེ་སན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པར་གཟིགས་རོགས་གནང། སན་སོན་གནང་མཁན་
དྤེ་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
༄༅། །བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ 

བར་གི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སིང་བསྡུས་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ། 
༡༽ ལས་དོན་ཇི་ཞུས་དང་གྲུབ་འབས་ཇི་ཐོན། 
༡་༡༽ གཞིས་ཆགས་གསར་བསྐྲུན་དང་གཞན་འཛུགས་བསྐྲུན། 
ཀ  གཞིས་ཁང་གསར་སྐྲུན། 
༡། ས་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ཀི་མ་འོངས་བྤེད་འཆར་དོན་ཚན་  ༼༤་༡༽ ཀ ༣ ནང་གསལ་ལྟར་བདྤེ་སྐྱིད་གིང་ྤེ་

འཁིས་སུ་ཁ་ཐོར་བོད་མིའི་ཁྱིམ་ཚང་གངས་  ༢༦༦ ཙམ་ལ་གཞིས་ཁང་གསར་བསྐྲུན་ཆྤེད་རྒྱ་གར་དབུས་ས་
གིས་ཀི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་ཡོད། 

ཁ། གཞན་མཐུན་རྤེན་འཛུགས་བསྐྲུན། 
༡། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་  ༼ཁ།༡༽ ནང་གསལ་བཞིན་ས་གནས་ཁག་  ༢༢ ནང་ས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་

གསར་རྒྱག་ལས་གཞིའི་ལས་རིམ་གསུམ་པའི་ཁོངས་ས་གནས་ཁག་  ༧ གི་ནང་ས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་གསར་
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རྒྱག་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་དང༌།  ཀ་སྦུག་དང་ཌལ་ཧོར་བཅས་ས་གནས་ཁག ་ ༩ ཡི་ས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་ནང་
འཛིན་ཆས་གསར་ོའ་ིལས་གཞི་བཅས་འགོ་མུས་ཡིན། 

༢། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་  ༤་༡༽ ཁ།༢ ནང་གསལ་ཐད།  ས་ཉོན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་སྣུམ་
འཁོར་གསར་ོ་ཞུས་ཟིན་རུང་ཧར་སྤུར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཆྤེད་སྣུམ་འཁོར་གསར་ོའ་ིརོགས་
དངུལ་དོན་འབས་མ་སོན་པས་སྣུམ་འཁོར་གསར་ོ་བས་ཐུབ་མྤེད། 

༣། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡༽ ཁ།༦ ནང་གསལ་བཞིན་ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གིང་གོང་སྡྤེ་ཁག་ལྔའི་ནང་ི་
 འོད་ལམ་གོག་གངས་ ༥༤ ཁིད་འཛུགས་ཞུས་ཟིན། 
༤། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་  ༤་༡༽ ཁ།༨ ནང་གསལ་བཞིན་ལ་བང་འབོག་སྡྤེ་ཁག་དགུའི་ནང་ལྷས་ར་གསར་

རྒྱག་སད་རོགས་དངུལ་འཛའ་ཐང་ཕན་བུ་འཕར་འབབ་ཐོག་རིས་ལོའ་ིནང་ལྷས་ར་གངས་ ༡༠༡ གསར་རྒྱག་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡོད། 

༥། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་  ༤་༡༽ ཁ།༩ ནང་གསལ་བཞིན་ལ་སྤེ་བསོད་ནམས་གིང་མི་མང་ཚོགས་ཁང་
 གསར་རྒྱག་ལས་གཞི་ལ་ཆྤེ་བ་གྲུབ་ཡོད། 
༦། ལ་བང་འབོག་སྡྤེ་ཁག་  ༩ ཡི་ནང་དགུན་དུས་སྒོ་ཕྱུགས་ཀི་ར་ཆག་མཁོ་སྒྲུབ་རྐང་འཇུག་ཆྤེད་རིས་ལོའ་ིནང་ས་

གནས་སུ་སྒོར་ ༤༩༩༡༢༠༠།༠༠ ཐམ་པ་སྐྱྤེད་ཆུང་བུན་གཏོང་གི་ལས་གཞི་འགོ་མུས་ཡིན། 
༧། སྦིར་སྡྤེ་དགྤེ་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆུ་རགས་གསར་རྒྱག་ཞུས། 
ག  གཞིས་ཁང་མས་གསོ། 
༡། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་  ༤་༡༽ ཀ ༡ ནང་གསལ་བཞིན་ཀུམ་རའོ་གཞིས་ཁོངས་གཞིས་ཁང་མས་གསོ་

ཞུ་བསྡད་ཁྱིམ་ཚང་ ༣ གི་གཞིས་ཁང་མས་གསོའ་ིལས་གཞི་མཇུག་བསིལ་ཞུས། 
༢། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་  ༤་༡༽ ཀ ༢ ནང་གསལ་བཞིན་ལ་བང་གཞིས་ཁང་མས་གསོའ་ིལས་རིམ་  ༣ 

པའི་ཁོངས་ཁྱིམ་ཚང་ ༧༤ ཡི་གཞིས་ཁང་མས་གསོའ་ིལས་གཞི་མཇུག་སིལ། 
༣། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་  ༤་༡༽ ཀ ༤ ནང་གསལ་བཞིན་མྤེའོ་ཆོས་འཕྤེལ་གིང་གི་གཞིས་ཁང་མས་

གསོའ་ིལས་རིམ་ ༡ པོའ་ིཁོངས་མཇུག་སྐྱོང་ཞུ་བསྡད་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༡༣ གི་གཞིས་ཁང་མས་གསོ་ལྤེགས་གྲུབ་
ཟིན་ཏྤེ་ལས་རིམ་ ༢ པའི་ཁོངས་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༨༡ གི་གཞིས་ཁང་མས་གསོའ་ིལས་གཞི་འགོ་མུས་ཡིན། 

༤། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡༽ ཀ ༥ ནང་གསལ་ལྟར་སྦིར་ཁུལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའི་ཁྱིམ་ཚང་
རྣམས་ས་གནས་སུ་ཁང་གའི་ཐོག་གནས་སྡོད་བྤེད་མུས་ཁག་གི་དཀའ་སྤེལ་སད་སྡོད་ཁང་གསར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུའི་ས་
ཆ་སྤུས་གཟིགས་ཀི་གོས་མོལ་འགོ་མུས་ཡིན། 

༥། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡༽ ཀ ༦ ནང་གསལ་བཞིན་ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གིང་གཞིས་ཁང་མས་གསོ་
ལས་རིམ་ ༡ པོའ་ིཁོངས་ཁྱིམ་ཚང་  ༨༠ ཡི་གཞིས་ཁང་མས་གསོའ་ིལས་གཞི་འགོ་འཛུགས་ཀིས་འགོ་མུས་
ཡིན། 

༦། ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གིང་མ་ཐག་ཁྱིམ་ཚང་ ༢ ཀི་གཞིས་ཁང་མས་གསོ་ཞུས། 
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ང༌། ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་མས་གསོ། 
༡། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་  ༤་༡༽ ཁ།༣ ནང་གསལ་བཞིན་ཀོ་ལྤེ་གྷལ་དོན་ལྡན་གིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ལྤེགས་པར་གྲུབ། 
༢། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡༽ ཁ།༤ ནང་གསལ་བཞིན་ལྡི་ལི་བསམ་ཡས་གིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་

ཁུངས་ཀི་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ཞུས། 
༣། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་  ༤་༡༽ ཁ།༥ ནང་གསལ་བཞིན་བསུ་ན་རྡ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་ལས་ཤག་

གསར་རྒྱག་ལྤེགས་པར་གྲུབ། 
༤། ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་ཤག་མས་གསོ་ཞུས། 
ཅ། ལས་དོན་གཞན་གང་དང་ཇི་ཞུས། 
༡། ཕོགས་མཐའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་འདུ་ཐྤེངས་ ༩ པ། 

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམས་ཀི་འཛིན་སྐྱོང་
ཚོགས་འདུ་ཐྤེངས་ ༩ པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ ནས་ཚེས་ ༣༡ བར་ིན་གངས་བཞིའི་རིང་རྡ་སར་
བསྐོང་ཚོགས་ཞུས།  ས་འགོའ་ིཚོགས་འདུ་དང་སྟབས་བསྟུན་ཏྤེ་  ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ ནས་ ༣ བར་ིན་
གིས་རིང་བོད་ཀི་གོས་ཚོགས་དང་སིད་བྱུས་མས་ཞིབ་ཁང་ནས་འགོ་གོན་བསྩལ་སོར་ཐོག་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་རྣམ་པར་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་རྒྱུའི་ཟབ་སོང་ཞིག་རྡ་སར་གོ་སིག་ཞུས། 

༢། བཟོ་ཚོགས་ཁག་གི་ཚོགས་འདུ་ཐྤེངས་དང་པོ། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༣ དང་ ༡༤ ིན་གིས་རིང་རྒྱ་བལ་གིས་སུ་གནས་འཁོད་བཟོ་གཞིས་ཁག་གི་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་འགན་འཐུས་རྣམས་ཀི་ཚོགས་འདུ་ཐྤེངས་དང་པོ་བསྐོང་ཚོགས་
ཞུས། 

༣། བཟོ་ཚོགས་ཁག་གི་ཐོ་གཞུང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐྱོང་སིག་གཞིའི་དོན་ཚན་  ༦ པའི་ནང་གསྤེས་ 
༤ པའི་ཁོངས་གསར་འཇུག་ཞུས་པ། 
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐྱོང་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༦ ནང་གསྤེས་ ༤ པའི་ཁོངས་བཟོ་ཚོགས་ཁག་གི་ཐོ་
གཞུང་གསར་འཇུག་ཐུབ་པ་དྤེས་མ་འོངས་པར་བཟོ་ཚོགས་ཁག་གི་རིས་ཁར་རིས་ཞིབ་ཚད་ལྡན་ཡོང་བ་དང་
རིས་ཞིབ་ག་ཡོན་ིས་ཟློས་སོད་མི་དགོས་པའི་དགྤེ་མཚན་བྱུང་ཡོད། 

༤། ས་གནས་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་ཀི་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས། 
རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་ཡོད་པའི་འདི་གའི་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་རྣམས་ཀི་བང་དོར་དང༌།  
ཐོབ་ཐང་གི་སིག་གཞི་ལྤེའུ་བཅུ་གཅིག་དོན་ཚན་  ༣༤ པར་ནང་གསྤེས་༼ཅ།༽གསར་བསྣན་གིས་གནམ་
གཤིས་དཀའ་ཚེགས་ཅན་གི་ས་གནས་ཁག་གི་རང་ཁོངས་གཏན་འཇགས་ལས་བྤེད་ལ་དགུན་དུས་ཟླ་གངས་
བཞི་དང་ཕྤེད་ཀའི་རིང་གནམ་གཤིས་གུན་གསབ་སི་ཞུའི་ལས་བྤེད་དང་གཅིག་མཚུངས་ཐོབ་རྒྱུའི་ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
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༥། ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་རྣམས་ལའང་ཕི་ལོ་  ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ 
ཚེས་ ༡ ནས་སོ་སོའ་ིར་ཕོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༢ བར་བརྒལ་ངལ་སྤེལ་རྒྱག་སོད་ཞུས། 

༦། བང་ཤར་ཁུལ་གི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནས་གཞིས་མི་ཆིག་སྟོང་ཀྤེ་ན་ཌར་གཞིས་སོ་བ་རྒྱུའི་ལས་གཞིའི་ཁོངས་མི་
འགོ་བསྐྱོད་ཐྤེངས་དང་པོའ་ིནང་གཞིས་མི་བསྡོམས་ ༩༣ དངོས་སུ་ཀྤེ་ན་ཌར་རྡོག་ཐོན་སྐབས་ཐོངས་མཆན་དང་
གནས་ཚང་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་ལག་འཁྱྤེར་དང་ངོས་སོར་ཞུ་རྒྱུ།  གནམ་གྲུའི་ཉི་སི་སྤུས་མངགས་ཞུ་རྒྱུ།  མི་
འགོ་སྐྱྤེལ་སྟོན་དང་སོབ་གསོ་ལམ་སྟོན་གནང་སྒོ་སོགས་གཞུང་འབངས་དབར་གི་འབྤེལ་ཟམ་དང་ལ་རྒྱ་ས་བརན་
ཡོང་ཐབས་ཞུ་འོས་འཕྱུག་མྤེད་ཞུས། 

༧། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ ིན་ཧི་མ་ལ་ཡན་དུས་སྟོན་ (Himalayan Festival) ཞིག་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་
སྡྤེའི་རྒྱལ་ས་སིམ་ལར་གོ་སིག་ཞུས། 

༡་༢༽ མམ་འབྤེལ་ཡར་རྒྱས་ལས་དོན། 
ཀ༽ མཐུན་རྤེན་སོར་སོད་སྐོར། 

ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་  ༤་༣༽༡ ནང་གསལ་བཞིན་དགོས་ངྤེས་ཅན་གི་མམ་འབྤེལ་ཁག་ལ་རིས་ལོའ་ི
ནང་དུས་ཐུང་བསྐོར་རྒྱག་མ་དངུལ་སྐྱྤེད་ཆུང་ཐོག་བུན་གཡར་ཞུས་པའི་མ་སྐྱྤེད་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ། 

ཨང། མམ་འབྤེལ། མ་ར་སྒོར། སྐྱྤེད་འབབ་
བརྒྱ་ཆ། 

བུན་དངུལ་བསྡོམས་
སྒོར། 

དུས་ཡུན། 

༡ ཀོ་ལྤེ་གྷལ་དོན་ལྡན་
གིང། 

༢༥,༠༠,༠༠༠ ༢ ༢༥,༢༠,༨༣༣ ༢༠༡༣།༧།༡༧  -
༢༠༡༣།༡༢།༡༧ བར། 

༢ ལ་དྭགས་བསོད་
ནམས་གིང། 

༡༥,༠༠,༠༠༠ ༢ ༡༥,༣༠,༠༠༠ ༢༠༡༣།༩།༡༨  -
༢༠༡༤།༥།༡༨ བར། 

༣ མན་སར་ཕན་བདྤེ་
གིང། 

༡༠,༠༠,༠༠༠ ༣ ༡༠,༡༡,༢༦༠ ༢༠༡༣།༡༡།༢༩  -
༢༠༡༤།༤།༡༤ བར། 

༤ ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་
གིང། 

༡༠,༤༩,༨༥༨ ༣ ༡༠,༦༥,༦༠༥ ༢༠༡༣།༡༢།༡༥  -
༢༠༡༤།༦།༡༤ བར། 

ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར། ༦,༠༤,༩༨༥༨  ༦༡,༢༧,༦༩༨  
ཁ། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་༼༤་༣༽༢ནང་གསལ་ལྟར་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐྱོང་སིག་གཞིའི་དོན་

ཚན་ ༦ པར་ནང་གསྤེས་བཞི་པ་གསར་བསྣན་ཐུབ་པ་བྱུང་བས་བོད་མིའི་མམ་འབྤེལ་ཁག་བོད་མིའི་སི་ཚོགས་
ཀི་ཁྤེ་ཕན་སྒྲུབ་མཁན་རང་སྐྱོང་སྡྤེ་ཚན་ལ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་དང་སགས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའི་བོད་
མིའི་མམ་འབྤེལ་ཁག་གི་རིས་ཁར་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་རིས་ཞིབ་གནང་
ལམ་བསྐྱར་གཏོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

ག ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་༼༤་༣༽༢ནང་གསལ་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་མམ་
འབྤེལ་ཁག་གི་ས་གནས་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་རྣམས་ཀི་གཅིག་ཕན་གཅིག་གོགས་ཀི་ལས་གཞི་མུ་མཐུད་དགོས་
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མིན་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུས་པར་ཐོག་མའི་ཚོགས་མི་གངས་  ༤༢༠ ནས་ཚོགས་མི་གངས་  ༢༥༣ བརྒྱ་ཆ་ ༦༠་༢༤ 
ཆག་སྟྤེ་འཕོས་ཚོགས་མི་  ༡༦༧ ལས་ལྷག་མྤེད་ཁར་གསར་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བ་མི་མྤེད་སྟབས་ལས་འཆར་མུ་
མཐུད་གནས་པར་དགོས་ངྤེས་ཚོགས་མིའི་གངས་འབོར་མ་ལོན་པར་སོང་ཕི་ལོ་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ 
ནས་ལས་འཆར་ཕིར་བསྡུ་ཞུ་དགོས་བྱུང་ཡོད། 

༡་༣༽ སོ་ནམ་ཡར་རྒྱས་ལས་དོན། 
ཀ  ས་ཆུ་བདག་གཅྤེས་ཀི་ལས་གཞི། 

ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༢༽ཀ ནང་གསལ་ལྟར་མྤེའོ་ཆོས་འཕྤེལ་གིང་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་ཆུ་བཀག་
བསྐྱིལ་གིས་ཞིང་ཆུ་འདྤེན་གཏོང་བ་རྒྱུའི་ཆུ་མཛོད་ཆྤེན་མོའ་ིཆུ་བཀག་གཏོང་ལྕགས་སྒོ་  Suluice Gates དང༌། 
ཆུ་ལྷག་འབབ་སྒོ་  Spillway སོགས་ཀི་ཨར་ལས་ཁག་ཅིག་མ་གཏོགས་ལས་གཞི་ཕལ་ཆྤེ་བ་བསྒྲུབས་ཟིན།  
ཨར་ལས་རིགས་འཆར་ལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༡༠ ས་གནས་སུ་ཆར་ཞོད་ཆད་བསྟུན་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་པ་བ་འཆར་ཡིན། 

ཁ། སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདྤེབས་ལས་ཀི་སོང་བརྡར་དང་མིག་སྟོན་ལས་འཆར། 
སོ་ནམ་གཞིས་ཆགས་ཆྤེ་ཆུང་གངས་ ༠༦ ནང་ཁྱོན་ཞིང་པ་ ༡༩༨༡ ལ་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདྤེབས་ལས་དང་འབྤེལ་
བའི་ཟབ་སོང་དང་གོ་རོགས་ལས་འགུལ་ཐྤེངས་ ༤༢ སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

ག སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་ལས་གཞི། 
༡། སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་ལས་འཆར་འགོ་བཞིན་པའི་ས་གནས་ཁག་ ༡༡ ནང་ཁྱིམ་ཚང་  ༨༡༡ ནས་ས་ཞིང་ཁྱོན་བསྡོམས་

ཨྤེ་ཀར་གངས་ ༢༩༦༠ འདྤེབས་ལས་བྤེད་བཞིན་པ་ཡིན། 
༢། མོན་གྷོ་འདོད་དགུ་གིང་དང༌།  མྤེའོ་ཆོས་འཕྤེལ་གིང་གིས་ནང་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདྤེབས་ལས་ཀི་ལས་འཆར་

མཇུག་སྐྱོང་ཞུ་བཞིན་པའི་ཐོག་འདི་ནས་༼ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་ཞུས་
ཟིན་པའི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་འགོ་རྒྱུ་ཡིན།༽ སར་ལུད་ཀྲོན་  ༡༡༣༣ དང༌། འབུ་ལུད་ཀྲོན་  ༧༨་༤༠ ནིམ་ཀྤེག་ 
(Neem Cake) ཀྲོན་ ༧༤་༦༠ རུས་ལུད་ཀྲོན་  ༢༦་༡༥ ས་དཀར་ (Agriculture Lime) ཀྲོན་ ༡༥་༧༥ 
བཅས་མཁོ་སོད་ཞུས། 

༣། མོན་གྷོ་གོང་སྡྤེ་ཁག་དགུའི་ནང་སྐྱྤེ་ལྡན་འགོ་མཁན་ཁྱིམ་དུད་  ༣༥༨ ནས་ཞིང་ས་ཨྤེ་ཀར་གངས་  ༡༦༡༦ ཙམ་
འདྤེབས་ལས་བྤེད་བཞིན་པ་དྤེ་དག་རང་ཁ་རང་གསོ་དང་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་ཡོང་ཐབས་སུ་སྐྱྤེ་ལྡན་ཞིང་པའི་རང་
འཚོ་རུ་ཁག་ Organic Self Help Group གངས་ ༡༦ གསར་སྤེལ་ཞུས་ཏྤེ་ལོ་  ༤ ཟིན་པ་རྣམས་ལ་འདི་ལོ་
ནས་བཟུང་སྐྱྤེ་ལྡན་ལས་འཆར་ཐོག་གཞུང་ནས་རོགས་དངུལ་འབུལ་མི་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་བས་པ་བཞིན་ད་
ལྟའི་ཆར་སྐྱྤེ་ལྡན་རང་འཚོའི་རུ་ཁག་གི་ལས་འཆར་གང་ལྤེགས་འགོ་བཞིན་ཡོད། 

༤། སྐྱྤེ་ལྡན་ཐོན་འབབ་གནས་སྟངས། 
སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདྤེབས་ལས་འགོ་བཞིན་པའི་ས་གནས་ཁག་  ༠༩ ནང་སྟོན་ཐོག་མི་འད་བ་གངས་  ༡༧ ཙམ་
འདྤེབས་ལས་བས་པས་ཁྱོན་བསྡོམས་ཐོན་འབབ་ཀོན་ཉལ་ ༡༣༨༣༢ ཙམ་བྱུང་ཡོད། 
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ང༌། འབས་ལྡན་དང་འབས་མྤེད་ཤིང་སྣ་འདྤེབས་འཛུགས་ལས་གཞི། 
༡། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་  ༤་༢༽ཁ།༡ནང་གསལ་ལྟར་མྤེའོ་ཆོས་འཕྤེལ་གིང་དུ་ས་སྟོང་བྤེད་མྤེད་ཨྤེ་ཀར་

གངས་ ༥༦ ཇ་ཞིང་འདྤེབས་ལས་  Tea Plantation ཀི་ལས་འཆར་གསར་གཏོད་ཆྤེད་ར་སོས་གངས་
༥༦x༦༠༠༠ ༣༣༦༠༠༠ བགོས་སོད་བས་པ་ལྟར་ལས་འཆར་གང་ལྤེགས་འགོ་བཞིན་ཡོད། 

༢། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༢༽ཁ།༥ནང་གསལ་ལྟར་ཏྤེ་ཛུ་དར་རྒྱས་གིང་དུ་འདྤེབས་བྤེད་མ་ཐུབ་པའི་ས་ཆ་
ཨྤེ་ཀར་གངས་ ༢༡ ནང་ Rubber Plantation འགིག་གི་ཤིང་སྡོང་གསར་འདྤེབས་ཞུས། 

༣། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་  ༤་༢༽ཁ།༢དང་ཁ།༣  སོ་སོའ་ིནང་གསལ་ལྟར་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གིང་དང༌།  སྦྤེལ་
ཀོབ་ལུགས་བསམ།  སྦྤེལ་ཀོབ་བདྤེ་སྐྱིད་སར་གསོ་བཅས་གཞིས་ཁག་གསུམ་དུ་ཨམ་སྡོང་སོགས་འབས་ལྡན་
ཤིང་རིགས་ Mixed fruit plantation འདྤེབས་འཛུགས་དང་ཞིང་ར་བསྐོར་རྒྱུའི་ཆྤེད་ཨྤེ་ཀ་རྤེར་སྒོར་ ༡༨༠༠ 
རྤེ་རོགས་རམ་ཐོག་ཁྱོན་ཨྤེ་ཀར་གངས་  ༢༠༠ ནང་ཤིང་འབས་རིགས་  ༧༧༢༠ འདྤེབས་འཛུགས་བས་ཏྤེ་ལས་
འཆར་ལག་བསྟར་ཚད་ལྡན་བྱུང་ཡོད། 

ཅ༽ སྟོན་ྤེས་གུན་སྐྱོབས། 
 ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༢༽ག ༡ནང་གསལ་ལྟར་ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོཌ་གིང་ཞིང་པ་རྣམས་ལ་འདི་ནས་ཨྤེ་
 ཀར་རྤེར་གུན་སྐྱོབས་སྒོར་ ༡༠༠༠ རྤེ་རིས་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་ ༡༨༠༠༠༠༠ བགོ་སོད་ཞུས། 
ཆ༽ ཨི་སི་རལ་སོ་ནམ་སོང་བརྡར། ི་འོང་ཨོཨིསཀ་ OISCA སོ་ནམ་སོང་བརྡར། 
 གཞིས་ཆགས་ཁག་ ༡༡ ནས་ན་གཞོན་ཕོ་གངས་ ༤༥ བུྤེད་གངས་ ༨ བསྡོམས་གངས་ ༥༣ ཨི་སི་རལ་སོ་ནམ་
 མས་གསོག་དང་ག་ཡོད་སོང་བརྡར་དང༌།  ི་འོང་ཨོཨིསཀ་  OISCA མཐོ་སོབ་ཏུ་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་གཅིག་
 སོང་བརྡར་རུ་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
ཇ༽ སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱྤེད་ཚོང་འབྤེལ། 
 མན་སར་ཕན་གིང་ཞིང་པའི་བའུ་མཁོ་སྒྲུབ་དང༌།  ཏི་ཛུ་དར་གིང་ཞིང་པའི་པད་ཀང་སྣུམ་སོན་མཁོ་སྒྲུབ་ཆྤེད་
 མམ་འབྤེལ་སོ་སོར་སོ་ནམ་ཚོང་འབྤེལ་ཡར་རྒྱས་དམིགས་སྒོར་ཧིན་སྒོར་འབུམ་  ༡༠ རྤེ་འདི་ནས་སྐྱྤེད་མྤེད་
 བུན་གཡར་ཞུས་པས་དྤེ་ས་ཞིང་པ་བཤུ་གཞོག་བཏང་སྟྤེ་བར་ཚོང་རྒྱག་མཁན་གི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། 
 ནམ་རྒྱུན་ཡུལ་ཐང་ལས་རིན་གོང་ཆྤེ་བ་ཐོབ་པ་སོགས་ཀི་ཕན་ཐོགས་གང་མཚམས་བྱུང་ཡོད། 
༽ སྦྤེལ་ཀོབ་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་མས་ཞིབ་དང་སོང་བདར་ཁང་ཞིང་འབོག་གི་ལས་འཆར་སྐོར།  
༡། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་  ༤་༢༽ཁ།༤  ནང་གསལ་ལྟར་སྦྤེལ་ཀོབ་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་མས་ཞིབ་དང་སོང་

བརྡར་ཁང་དུ་ས་ཆ་ཨྤེ་ཀར་གངས་ ༩༠ ཡོད་པ་ནས་ཕྱུཌ་རྩྭ་དང་ཕྱུགས་གསོའ་ིཆྤེད་ས་སྟོང་བཞག་པ་དང་ཤིང་སྣ་
འདྤེབས་འཛུགས་ཡོད་པ་བཅས་ཕུད་ཞིང་ས་ཨྤེ་ཀར་གངས་  ༡༩ ནང་སན་རའི་རིགས་འད་མིན་འདྤེབས་ལས་
བྤེད་བཞིན་པའི་ཁར། སྦྤེང་ལོར་སྐྱྤེ་ལྡན་སན་བཟོ་ཚོང་སྡྤེ་ཁག་ལ་དགོས་མཁོ་དང་ཚོང་རྒྱུགས་ཡོད་པའི་སན་རྩྭ་
རིགས་མི་འད་བ་གངས་ ༡༦ ཙམ་ལ་མས་ཞིབ་བྤེད་བཞིན་ཡོད། 

༢། གོང་གསལ་སན་རའི་ཐོན་སྐྱྤེད་ཇི་བྱུང་སྦྤེང་ལོར་སྐྱྤེ་ལྡན་སན་བཟོ་ཚོང་སྡྤེ་  Himalaya Drug 

Company/Phalada Agro Research Foundation གིས་ནས་ོ་རྒྱུའི་གིས་མོས་གན་ཡིག་གི་འབྲུ་
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དོན་བཞིན་ཚོང་སྒྱུར་བྤེད་བཞིན་ཡོད།  ལྷོ་ཕོགས་གཞིས་ཁག་གི་ཞིང་པ་སན་ར་འདྤེབས་ལས་བ་འདོད་ཡོད་
རིགས་རྣམས་ལ་སོང་བརྡར་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༣། སན་རྩྭ་ལས་གཞན་པའི་སྟོན་ཐོག་གཞན་ནི།  ལྒ་སྨུག ལྒ་སྤེར། སན་ནག  ལང་སན། ཇ་ཀོ་ཕི། གཡྤེར་ནག བྤེ་ཏྤེ་
ཨམ་སྡོང༌། སིལ་ཝར་ཨོག་ཤིང་སྡོང་སོགས་གསོ་སྐྱོང་དང་འདྤེབས་ལས་ཞུས། 

༤། དབུས་དང་ལྷོ་ཕོགས་བོད་མིའི་གཞིས་མི་དང༌།  སོབ་ཕྲུག་བཅས་ལ་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་
 བཅས་ཀི་སྐོར་ཟབ་སོང་ཐྤེངས་  ༡༠ ཙམ་གོ་སིག་ཞུས་པར་ཕོ་གངས་  ༤༡༨ དང་མོ་གངས་  ༢༧༣ བཅས་
 བསྡོམས་ཕོ་མོ་གངས་ ༦༩༡ ནས་མམ་ཞུགས་བས་ཡོད། 
༥། རི་ཤིང་མྱུ་གུ་གསོ་སྐྱོང་ཁང་ Nursery ནང་སན་ར་དང༌། སིལ་ཝར་ཤིང་སྡོང་གི་ར་སྨྱུག་གསོ་སྐྱོང་བས་ཏྤེ་སྦྤེལ་
 ཀོབ་ལུགས་བདྤེ་གཞིས་ཆགས་ཁག་གིས་ཀི་མི་མང་ལ་རིན་ཆུང་ཐོག་ཚོང་འགྤེམས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས། 
ཏ། ལོ་འཁོར་ནང་ལས་འཆར་གསར་སྤེལ་ཞུས་ཁག 
༡། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་  ༤་༢༽ཁ།༤  ནང་གསལ་ལྟར་སན་རྩྭ་སྐམ་རྒྱུའི་ཆྤེད་ི་འོད་དོད་ཁང་ཞིག་  

Polythene House གསར་རྒྱག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
ཐ། ལས་དོན་གཞན་ཇི་བས། 
༡། སྟོན་ྤེས་སིག་གཞིར་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་ཟིན་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཕུལ་བ་ལྟར་ཕི་ལོ་  ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ ིན་

བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབྤེབས་བསྩལ་གནང་བཞིན་ལག་བསྟར་ཞུས་མུས་ཡིན། 
༢། རང་རྤེའི་སི་ཚོགས་ནང་ཞིང་ལས་ཐོག་དོ་སྣང་ གནང་ཐབས་ཆྤེད་སོ་ནམ་བུན་གཏོང་སིག་གཞི་འཆར་ཟིན་ཞིག་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཕུལ་བ་ལྟར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ ིན་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་སོན་བྱུང་ཡོད། 
༣། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ནས་ ༢༣ བར་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གིང་དུ་སོ་ནམ་ཚོགས་ཆྤེན་ཐྤེངས་  ༩ དང་

ཚེས་ ༢༤ ིན་ལུགས་བསམ་དུ་བོད་མིའི་མམ་འབྤེལ་ཚོགས་ཁང་ནང་མམ་འབྤེལ་ཁག  ༡༥ ཡི་འགན་
འཐུས་རྣམས་དང་གཞིས་ལས་དབར་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་སར་ལྷག་དམ་ཟབ་ལྤེགས་སྤེལ་ཡོང་ཐབས་གོ་བསྡུར་
བས་པ་བཞིན།  མམ་འབྤེལ་གི་རིས་ཁ་ཁག་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སར་མུས་
བཞིན་རིས་ཞིབ་བ་རྒྱུ་དང༌།  གཞིས་མམ་དབར་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་  ༩༣ པ་བཅས་
ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་བསྐྱར་བཅོས་ཕུལ་བ་ཞིན་གཏན་འབྤེབས་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༡་༤༽ ངལ་སྤེལ་ལས་དོན། 
ཀ  རྒས་གསོའ་ིརོགས་སྐྱོར། 
ཁྱབ་ཁོངས་རྒས་གསོ་ཁང་ ༡༤ ཡོད་པའི་ནང་ད་ལྟའི་ཆར་རྒས་འཁོགས་བསྡོམས་  ༧༨༠ ཡོད། དབུས་ས་གིས་ཕོགས་
ནས་རྒས་གསོ་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན་ལ་ཕན་པའི་རྒས་གཅོང་མི་རྤེ་ངོ་རྤེར་སིན་བདག་ཐབས་འཚོལ་ཞུས་ཏྤེ་འབྤེལ་ཡོད་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོའ་ིབརྒྱུད་རོགས་དངུལ་ཁུངས་འགྤེམས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་མ་ཚད།  རྒས་གསོ་ཁང་ཁག་ཅིག་ནང་
མཐུན་རྤེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སད་རོགས་སྐྱོར་དོན་སོན་བཞིན་མཐུན་རྤེན་སོར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 
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༡། རྡ་ས་བམས་པ་གིང་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་རྒས་འཁོགས་རྣམས་ཀི་གཟུགས་པོ་དང་གོན་ཆས་སོགས་འཁྲུད་ཆྤེད་ི་
འོད་ཆུ་ཚ་དོད་གཏོང་ཆས་  (Solar Water Heater) ལི་ཀྲར་ ༥༠༠ ཅན་ ༤ གསར་བརྤེ་ཞུས།  རྒས་གསོའ་ི
གསོལ་ཐབ་ནང་དང་དྤེའི་གཡས་གཡོན་ཆུ་ཡུར་བཟོ་བཅོས་དང༌།  གསང་སོད་ ༢ གསར་བསྐྲུན་གི་ལས་གཞི་
ལྤེགས་སྒྲུབ་ཟིན། 

༢། སྦན་རྡ་ར་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་ཡང་ (Solar Water Heater) ལི་ཀྲར་ ༢ ཅན་ ༢ གསར་འཛུགས་དང༌། རྒས་ཁང་
གཡས་གཡོན་ཚོན་རི་གཏོང་རྒྱུ་དང་རྒས་འཁོགས་སོ་སོར་འགིག་གི་ཞབས་སྟྤེགས་རྤེ་གསར་ོ་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་
ཀི་ལས་དོན་འཐུས་གཙང་ཞུས། 

༣། ཀོ་ལི་གྷལ་རྒས་ཁང་ནང་འབུ་སིན་འདྤེ་ཤིག་འགོག་ཐབས་སུ་རྒས་ཁང་ཕི་ནང་ཡོངས་ལ་དཀར་རི་གཏོང་རྒྱུས་
མཚོན་རྒས་འཁོགས་རྣམས་ཀི་ལ་ཁི་དང་མལ་ཆས་ཡོངས་རོགས་གསར་བརྤེ་ཞུ་ཐུབ་པ་མ་ཟད།  དྤེ་ས་ཡོད་
བཞིན་པའི་མ་ཎི་ལག་བསྐོར་གི་རིག་རྤེན་གསར་རྒྱག་ལྤེགས་པར་ཟིན། 

༤། ཏི་ཛུ་རྒས་གསོ་ཁང་གི་ལ་ཁང་དང་ཐབ་ཚང་ཆྤེད་ི་འོད་ཁྱིམ་གོག་  (Solar light) གངས་ ༡༥ གསར་
འཛུགས་དང། རྒས་གསོའ་ིགསང་སོད་དང༌།  འཁྲུད་ཁང་བཅས་མས་གསོ་ཞུས་ཐོག་མལ་ཆས་དང་གོན་ཆས་
གསར་བརྤེ་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

ཁ། འཚོ་སྣོན་རོགས་སྐྱོར། 
༡། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་  ༤་༤༽ཀ ༡  ནང་གསལ་མ་ཐག་རྒས་གཅོང་གཟིགས་རོག་དགོས་པ་གངས་  

༢༡༩༤ ཡོད་པའི་ཐོག་  ༢༠༡༣་་་༡༤  ནང་རྒས་གཅོང་མ་ཐག་གསར་པ་ངོས་བཞྤེས་བྱུང་བ་  ༢༠ བསྡོམས་
རྒས་གཅོང་མ་ཐག་གངས་ ༢༢༡༤ བྤེད་ཁོངས་ནས་རིས་ལོའ་ིནང་རྒས་གསོར་ཚུད་པ་ ༥༢ དང་དུས་ཆོས་སུ་
གྱུར་བ་ ༤༠ འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤྤེས་ཀིས་རང་ངོས་ནས་མ་ཐག་ཁོངས་ནས་ཕིར་འཐྤེན་ཞུས་པ་  ༡༢ དྤེ་མིན་རྒྱ་
བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་མ་ཐག་བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས་ཚོགས་ཆུང་ནས་མུ་མཐུད་མ་ཐག་ཁོངས་སུ་འོས་བབ ས་
ངོས་བཞྤེས་མ་བྱུང་བ་  ༡༨༣ བཅས་ཕུད་རྒས་གཅོང་ཕོ་ཧྤེང་མོ་ཧྤེང་དང༌།  བུ་ཕྲུག་རྒྱུད་འཛར་ཡོད་ཀང་དཔལ་
འབོར་ཞན་པས་བལྟ་རོག་འགན་འཁུར་མ་ཐུབ་པ་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་རྒས་འཁོགས་  ༡༩༢༧ ལ་འདི་ལས་ནས་
བལྟ་སྐྱོང་བ་དགོས་པར་སོང༌། སིན་བདག་ཐབས་འཚོལ་དོན་འབས་སོན་པ་ ༡༨༢༡ དང༌། སིན་བདག་དོན་སོན་
མ་བྱུང་བའི་མ་ཐག་གསར་པ་རིགས། གཞན་ཡང་སྐབས་རྤེར་རྒས་གཅོང་ཁག་ཅིག་ལ་སིན་བདག་ཆད་པའམ་
སིན་བདག་དོན་སོན་བྱུང་ཡང་མ་ཐག་གཏན་འབྤེབས་འཚོ་སྣོན་སར་ཆ་ཤུགས་ཆྤེ་བྱུང་བ་ཁ་གསབ་ཞུ་དགོས་
བཅས་བསྡོམས་རྒས་གཅོང་མ་ཐག་  ༡༠༦ ལ་མ་ཐག་ཁ་པའི་རིས་ཁོངས་ནས་ཧིན་སྒོར་  ༧༤༩༩༨༠།༠༠ 
འབུམ་བདུན་དང་བཞི་ཁི་དགུ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ། དང་འཕོས་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་རྒས་གཅོང་གངས་  ༦༦ ལ་
ཟླ་དྲུག་འཚོ་སྣོན་འབབ་ཧིན་སྒོར་  ༥༠༠༠༠༠།༠༠  འབུམ་ལྔ། དངུལ་རིས་བཀའ་འཁོལ་དགོངས་དོན་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དམིགས་བསལ་རིས་ཁོངས་ནས་གསོལ་བསྩལ་གནང་ཡོད། 

གོང་གསལ་དངུལ་འབོར་ཕུད་པའི་ལོ་འཁོར་འདིའི་ནང་ཕིའི་རོགས་ཚོཌ་ཁག་ནས་རྒས་གཅོང་འཚོ་སྣོན་རོགས་རམ་དོན་
སོན་བྱུང་བ་ཧིན་སྒོར་  ༢༠༤༣༡༠༡༩།༠༠  འབུམ་ིས་བརྒྱ་བཞི་དང་གསུམ་ཁི་ཆིག་སྟོང་བརྒྱ་མྤེད་བཅུ་དགུ  ཆ་ཚང་
འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོའ་ིབརྒྱུད་རྒས་གཅོང་སོ་སོར་མིག་སན་མིག་གཏོང་ཁུངས་འགྤེམས་ཞུས། 
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༢། རིས་ལོ་ ༢༠༠༩་་་༡༠ ནས་བཟུང་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་ཁག་གི་རིས་ཁ་ཡོངས་རོགས་དབུས་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པའི་རིས་ཁའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་ཟླ་བསིལ་ཞུས་
སྟབས་འབྤེལ་ཆགས་རོགས་ཚོགས་ཆྤེ་ཁག་  ༡༨ ནས་རྒས་གསོ་ཁང་ཁག་  ༡༤ ཡི་རྒྱུན་གོན་གིས་གཙོས་
ཕོགས་མཐའི་ས་འགོ་ལས་ཁུངས་ཁག་ཅིག་གི་རག་རིག་རྒྱུན་གོན་དང༌།  ཛ་དག་ངལ་སྤེལ་འགོ་གོན།  སོབ་ཕྲུག་
ཁག་ཅིག་ལ་སོབ་ཡོན་བཅས་ཀི་ཆྤེད་ཧིན་སྒོར་ ༤༧༩༥༢༧༡༥།༠༠ འབུམ་བཞི་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་དགུ་དང་ལྔ་
ཁི་ིས་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་བཅོ་ལྔ།དོན་རོགས་སྐྱོར་བྱུང་བ་ཁུངས་སོ་སོར་དུས་ཐོག་བགོ་འགྤེམས་ཞུས། 

༣། ཁྱབ་ཁོངས་མང་ཚོགས་ལ་སོབ་གསོ་གོ་བཀོན་ཡང་ཡང་ཞུས་འབས་རིས་ལོའ་ིནང་རྒས་གཅོང་མ་ཐག་ཨང་
ཐོབ་ཅན་མི་གངས་ ༡༢ རང་ངོས་ནས་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤྤེས་ཀིས་མ་ཐག་ཁོངས་ནས་ཕིར་འཐྤེན་ཞུས། 

༤། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༤༽ཀ ༢ནང་གསལ་བཞིན་འདི་གའི་ཐད་འཛིན་འོག་ཡོད་པའི་རྒས་གཅོང་མ་
ཐག་རྣམས་ཀི་འཚོ་སྣོན་འཕར་འབབ་རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཐབས་ཤྤེས་རིམ་ཞུས་ལ་འགོག་རྤེན་
ཡང་མང་དག་ཅིག་འཕད་ཡོད།  འོན་ཀང་མཐའ་དོན་གྲུབ་འབས་སིན་སོན་གིས་འཚོ་སྣོན་འཕར་ཆ་འདི་གའི་མ་
དངུལ་ནས་གཏོང་མི་དགོས་པའི་དགྤེ་མཚན་བྱུང་ཡོད། 

༡་༥༽ ན་གཞོན་རོགས་སྐྱོར་ལས་དོན། 
ཀ༽ ལས་རིགས་སོང་བརྡར། 
སར་ལམ་བཞིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་སྦྤེང་ལོར་ནི་ལ་མངྒ་ལ་ལས་རིགས་སོང་བརྡར་བསྟི་གནས་ཁང་དུ་ས་གནས་ཁག་  ༡༨ 
ནས་ན་གཞོན་ལས་མྤེད་གངས་ ༦༧ ལ་སོང་བརྡར་གོ་སིག་ཞུས་པའི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ། 
༡། སོབ་ཚན་རྣམ་གངས་དང་སོང་བརྡར་བའི་གངས་འབོར་གནས་སྟངས། 

ཨང། ས་གནས། མོ། ཕོ། བསྡོམས། སོབ་ཡུན་ཟླ་
གངས། 

༡ སྐྲ་བཟོ།(Hair Dressing) ༡༡ ༡༧ ༢༨ ༦ 
༢ མཛེས་བཟོ།(Beautician) ༢༣ ༡ ༢༤ ༦ 
༣ སན་བཅོས་ཚིག་ཐོ་ཡིག་འབི། (Medical 

Transcription) 
༢ ༢ ༤ ༦ 

༤ དྲྭ་རྒྱ་བཟོ་འགོད། (Graphic & Web-
Designing) 

 ༡ ༡ ༡༢ 

༥ མ་བན། (Cookery)  ༥ ༥ ༦ 
༦ གོག་ཀད་བཟོ་བཅོས། (Hardware & 

Networking) 
 ༢ ༢ ༡༢ 

༧ འཚེམ་བཟོ། (Tailoring) ༢ ༡ ༣ ༡༢ 
བསྡོམས། ༢༨ ༢༩ ༦༧  
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༢། རིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོའ་ིནང་སོང་བརྡར་སྒྲུབ་འབས་གནས་སྟངས། 
ཨང། སོབ་ཚན། ཕོ། མོ། བསྡོམས། རང་

གནས་
སུ་ཕིར་
ལོག 

ལས་
འཚོལ་
ཐུབ་པ། 

སོང་
བརྡར་
བ་
མུས། 

རང་ངོས་
ནས་
ལས་
འཚོལ། 

སོང་
བརྡར་
ཁུངས་
མ་
འཁྱོལ་
བ། 

སོང་
བརྡར་
འཕར་
མ། 

ལས་
ཞོར་
སོར་
བརྡར། 

བསྡོམས། 

༡ སྐྲ་བཟོ། ༡༡ ༡༨ ༢༩ ༧ ༢༢      ༢༩ 
༢ མཛེས་བཟོ། ༢༣  ༢༣ ༥ ༡༥  ༣    ༢༣ 
༣ སན་བཅོས་

སན་ཐོ་ཡིག་
འབི། 

 
༢ 

 
༢ 

 
༤ 

 
༢ 

 
༢ 

      
༤ 

༤ དྲྭ་རྒྱ་བཟོ་
བགོད། 

  
༡ 

 
༡ 

       
༡ 

 
༡ 

༥ མ་བན།  ༥ ༥ ༡ ༢     ༢ ༥ 
༦ གོག་ཀད་

བཟོ་སིག 
  

༢ 
 
༢ 

      
༡ 

 
༡ 

 
༢ 

༧ འཚེམ་བཟོ། ༢ ༡ ༣   ༣     ༣ 
 བསྡོམས། ༣༨ ༢༩ ༦༧ ༡༥ ༤༡ ༣ ༣  ༡ ༤ ༦༧ 

ཁ༽ ན་གཞོན་རོགས་སྐྱོར་སྐྱྤེད་ཆུང་བུན་གཏོང་ལས་གཞི། 
ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆརདོན་ཚན་ ༤་༥༽ཁ་ནང་གསལ་ལྟར་རིས་ལོའ་ིནང་ན་གཞོན་གངས་  ༢༥ ཙམ་ལ་སྐྱྤེད་ཆུང་བུན་གཡར་
གཏོང་རྒྱུའི་འབད་བརོན་ཞུས་ཀང༌།  སྐྱྤེད་ཆུང་བུན་གཡར་གཏོང་ཕོགས་ཀི་སིག་གཞིར་བསྐྱར་བཅོས་དུས་འགོར་གིས་
ཐོག་མའི་དམིགས་ཚད་ལྟར་ལག་ལྤེན་བསྟར་ཐུབ་མྤེད། རིས་ལོའ་ིནང་ན་གཞོན་ཕོ་ ༣ དང་མོ་ ༥ བཅས་མི་ ༨ ལ་དངུལ་
བུན་ཁྱོན་སྒོར་འབུམ་ ༡༠ སྐྱྤེད་ཆུང་བུན་གཡར་ཞུས་ཡོད།  ད་བར་ན་གཞོན་ལས་མྤེད་གངས་  ༡༦༢ ལ་དངུལ་བུན་སྒོར་  
༡༧༡༧༢༤༤༠་༩༦ བུན་གཡར་ཞུས་པའི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ། 

ཨང། གནས་དོན། བུན་ལྤེན་པ་མི་
གངས། 

བུན་དངུལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧིན་སྒོར། 

༡ བུན་དངུལ་གཙང་འཇལ་བྱུང་བ། ༡༣༤ ༡༤,༧༨༤,༥༤༩༌༩༦ 
༢ ལས་གཞི་འགོ་བཞིན་པ། ༢༤ ༢,༡༩༡,༨༤༣༌༠༠ 
༣ བུན་དངུལ་ཕིར་སོག་དཀའ་ངལ་ཅན། ༤ ༡༩༦,༠༤༨༌༠༠ 
བསྡོམས། ༡༦༢ ༡༧,༡༧༢,༤༤༠༌༩༦ 

ག༽ དམིགས་བསལ་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་ཞུས་པ། 
༡། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༥༽(ག) ནང་གསལ་ལྟར་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའི་ན་གཞོན་ཁག་ཅིག་རྒྱ་

གར་གཞུང་གི་ཤྤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ OBE (Open Basic Education) འོག་འཛིན་རིམ་གསུམ་པ་དང༌།  ལྔ་པ། 
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བརྒྱད་པ་བཅས་ཀི་ལག་འཁྱྤེར་འཐོབ་ཆྤེད་དང༌། དབིན་སྐད་དང་གོག་ཀད་བཅས་ཀི་སོང་བརྡར་གོ་སིག་ཞུས་ཏྤེ་
ན་གཞོན་རྣམས་ལ་འཚོ་བའི་མདུན་ལམ་བསྐྲུན་རྒྱུའི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་ཐབས་ཞུས་པའི་གནས་སྟངས་གཤམ་
གསལ། 

རྨང་རིམ་ཤྤེས་ཡོན་སོང་བརྡར།(OBE) 
འཛིན་རིམ། ན་གཞོན་གངས། ༢༠༡༤།༣།༣༡ 

ིན་གི་གནས་སྟངས། 
ཕིར་འཐྤེན་གིས་འཇུག་འཁྱོང་
མ་བྱུང་བ་གངས། 

གསུམ་པ། ༢༠ ༡༤ ༦ 
ལྔ་པ། ༡༠ ༨ ༢ 
བརྒྱད་པ། ༧ ༥ ༢ 
བསྡོམས། ༣༧ ༢༧ ༡༠ 

དབིན་སྐད་དང་གོག་ཀད་སོང་བརྡར། 
སོབ་ཚན། ན་གཞོན་གངས། ༢༠༡༤།༣།༣༡ 

ིན་གི་གནས་སྟངས། 
ཕིར་འཐྤེན་གིས་འཇུག་འཁྱོང་
མ་བྱུང་བ་གངས། 

དབིན་སྐད། ༥༧ ༤༡ ༡༦ 
གོག་ཀད། ༡༠ སོབ་མ་མྤེད། ༡༠ 
བསྡོམས། ༦༧ ༤༡ ༢༦ 
༢། ས་ལོའ་ོབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༥༽(ང) ནང་གསལ་ལྟར་རིས་ལོའ་ིནང་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༢ བར་སོང་

བརྡར་ཐོབ་ཡོད་རུང་ལས་ཀ་ཇི་བཞིན་མ་ཐོབ་པར་བར་ལྡིང་ལུས་པའི་མཛེས་བཟོ་བ་དང་སྐྲ་བཟོ་བ་བཅས་ལ་
བསྐྱར་སོང་ Refreshing cause གོ་སིག་ཞུ་རྒྱུའི་གསལ་བསགས་རྒྱ་ཆྤེ་ཞུས་རུང་འཚང་སན་ཕུལ་འབོར་
བྱུང་བའི་ནང་སྐྲ་བཟོ་བ་བཞི་ལས་བྱུང་མྤེད་སྟབས།  ན་གཞོན་དྤེ་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་མུམ་བྷྤེ་  mumbai དུ་ཡོད། 
Jawed Habib Hair & Beauty སོང་བརྡར་ཁང་དུ་ིན་  ༡༤ རིང་དུས་ཐུང་སྐྲ་བཟོའ་ིསོང་བརྡར་ཕུལ་ཏྤེ་
ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང། 

༣། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ནང་རྒྱ་གར་གི་སྐྲ་བཟོ་བ་གགས་ཅན་  Jawed Habib ལགས་དང་དམིགས་བསལ་
མཇལ་འཕད་ཀིས་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་འབས་རིས་ལོ་  ༢༠༡༤་་་༡༥  ནས་བཟུང་སྦྤེང་ལོར་ནི་ལ་མངྒ་ལ་ལས་
རིགས་སོང་བརྡར་བསྟི་གནས་ཁང་གི་སྐྲ་བཟོ་དང་མཛེས་བཟོའ་ིསོང་བརྡར་མུམ་བྷྤེ་  Jawed Habib སོང་
བརྡར་ཁང་ནས་གནང་རྒྱུ་དང་སོང་བརྡར་ཐོན་རྤེས་ལག་འཁྱྤེར་  Jawed Habib སོང་བརྡར་ཁང་ནས་གནང་རྒྱུ་
བཅས་ཀི་ལོ་གསུམ་རིང་གིས་མོས་ཆོད་གན་འཇོག་ཐུབ་པ་བྱུང་བས་ནི་ལ་མངྒ་ལ་ལས་རིགས་སོང་བརྡར་ཁང་
ནས་སྐྲ་བཟོ་དང་མཛེས་བཟོའ་ིསོང་བརྡར་ཐོན་མཁན་རང་རིགས་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ས་
བ་དང་ག་འབབ་ཀང་མཐོ་བ་ཐོབ་རྒྱུའི་མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
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༡་༦༽ ཁོར་ཡུག་དང་གཙང་འཕོད་ཡར་རྒྱས་ལས་དོན། 
༡། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡༽ ཁ།༧ ནང་གསལ་ལྟར་རྒྱ་གར་དབུས་ཁུལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཨོ་རི་

ས་ཕུན་ཚོགས་གིང་དང༌། མན་སར་ཕན་བདྤེ་གིང༌། སྦན་རྡ་ར་ནོར་རྒྱས་གིང་བཅས་ས་གནས་ཁག་གསུམ་གི་ནང་
གད་སིགས་གསོག་འཇོག་དང་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོའ་ིལས་གཞི་ཆྤེད་  SOIR-IM,Sweden རོགས་ཚོགས་ཀི་
རོགས་རམ་འོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༢༠༡༤ བར་ལོ་གསུམ་རིང་ཁོར་ཡུག་དང་གཙང་འཕོད་ཀི་གལ་གནད་སྐོར་གོ་
རོགས་གོང་འཕྤེལ་ཆྤེད་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་མི་འཛོམས་ཆྤེ་སར་དུས་ནས་དུས་སུ་ཁོར་ཡུག་གཙང་སའི་སྐོར་
དང་སྲུང་སྐྱོབ་བ་རྒྱུ། གད་སིགས་གཙང་བཟོ་བཅས་ཀི་ལས་གཞི་འགོ་མུས་ཡིན། 

༢༽ ལས་དོན་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པ། 
༡། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡༽ ཁ།༡༠ ནང་གསལ་མངའ་གཞུང་ནས་མྤེག་གྷན་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་བར་

གི་གཞུང་ལམ་གཡས་གཡོན་ཚོང་ལས་བ་བཞིན་པ་རྣམས་ཀི་ཆྤེད་ཁོམ་ར་གསར་སྐྲུན་ཐུབ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཞུས་
ཡོད་རུང་། འདི་ནས་འབྤེལ་ཡོད་མངའ་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཞུ་གཏུགས་རིམ་པ་ཞུས་ཀང་ས་གནས་རོང་
ལས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སོད་མ་གནང་བར་ལས་དོན་བསྒྲུབ་ཐུབ་མྤེད་ཀང་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་
ཀི་ལས་བསྡོམས་སིང་བསྡུས་སུ། ནང་སིད་བཀའ་བོན་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ ལ།། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚེས་ ༡༥ ལ། སང་ས་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསྤེང་ཡིན། 

 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ིན་གི་ཐུན་དང་པོ། 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རིང་ཕི་ལོ་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་བརྒྱད་པའི་ལས་ིན་བཞི་པ་དྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད།  རྤེས་གཟའ་མིག་དམར་རྤེད།  དྤེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ནང་ལ་དི་བ་དིས་
ལན་གི་དུས་ཚོད་མྤེད།  ལས་རིམ་དང་པོ་དྤེ་བཀའ་བོན་ཞིག་གི་འོས་འདྤེམས་བ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད།  བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་  ༨༦ པ་བཀའ་བོན་གཞན་གི་འོས་
འདྤེམས། སིད་སྐྱོང་དྤེ་རང་གི་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་བོན་གི་མི་འགོ་བདུན་ལས་མི་མང་བའི་མི་འགོའ་ིགསལ་བཤད་དང་
འོས་བསྡུ། དང་པོ་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ གཞིར་བཟུང་བཀའ་བོན་ཇི་དགོས་མང་མཐའ་བདུན་ལས་མ་བརྒལ་བའི་མི་
འགོའ་ིམིང་དང་ལོ་རྒྱུས། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༢༡ ནང་གསལ་བའི་འོས་ཆོས་ཚང་ལུགས་བཅས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
སུ་རྤེ་རྤེ་བཞིན་གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས་ཕུལ་འཕལ། ཚོགས་གཙོས་འོས་མི་རྤེ་རྤེ་བཞིན་དགག་བ་ཡོད་མྤེད་གཟིགས་རྒྱུ་
ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག བཀའ་བོན་འོས་གཞིའི་མིང་དྤེ་སན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། 
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དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་  ༢༢ པའི་དགོངས་དོན་སིད་སྐྱོང་ནས་རང་གི་བཀའ་ཤག་ལྷན་
ཚོགས་སུ་བཀའ་བོན་འོས་མིའི་མཚན་དང་ལོ་རྒྱུས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་དགོས་ལྟར ། ཕན་གི་བཀའ་ཤག་ཏུ་
བཀའ་བོན་ཁ་སྐོང་ཞུ་རྒྱུའི་འོས་མིའི་མཚན་དང་ལོ་རྒྱུས་གཤམ་གསལ། 
༡༽ མཚན།   དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང། 
༢༽ འཁྲུངས་ལོ།  ༡༩༥༣ 
༣༽ ད་ལྟའི་སྡོད་གནས།  རྡ་ས་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོངས། 
༤༽ ད་ལྟའི་ཕག་ལས།  གོས་འདི་བའི་ལས་གནས་ཐོག་ཤྤེས་རིག་དྲུང་ཆྤེ་ལས་ཐོག 
༥༽ ལོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོར་སིམ་ལཱ་བོད་གཞུང་གཏན་སོབ་ནས་གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭ་དང་  
༡༩༧༧ ལོར་ཅན་དི་གྷར་མཐོ་སོབ་ནས་ྤེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་ཐོན།  ༡༩༧༩ ལོར་སྐབས་བདུན་པའི་བོད་མི་
མང་སི་འཐུས་ཁོངས་དབུས་གཙང་སི་འཐུས་བདམས་ཐོན། ༡༩༨༣ ལོར་ཤྤེས་རིག་དྲུང་གཞོན་ཐོག་ཐད་བསྐོས།  ༡༩༨༧ 
ལོར་ནང་སིད་དྲུང་གཞོན་ཐོག་གནས་སོས། ༡༩༩༠ ལོར་གནས་སར་གིས་ཟློས་གར་འགན་འཛིན་ལ་བསྐོ་གཞག  ༡༩༩༥ 
ལོར་གཞུང་ཞབས་སྡྤེ་ཚན་འགན་འཛིན་ཁོངས་སུད་སི་བོད་མིའི་གཟྤེངས་རགས་ཐྤེངས་དང་པོ་ཐོབ།  ༡༩༩༥ ལོར་ཤྤེས་
རིག་དྲུང་ཆྤེའི་ལས་འགན་ཐོག་བསྐོ་གཞག  ༡༩༩༩ ལོར་ནང་སིད་དྲུང་ཆྤེར་གནས་སོས།  ༢༠༠༠ ལོར་ཨ་རིར་ནང་མི་ཟླ་
བསིལ་སད་བསྐྱོད། ཨ་རིར་བཞུགས་རྒྱུན་རིང་  ༢༠༠༣ ལོར་མི་ནི་སོ་ཀྲའི་བོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང།  ༢༠༠༨ 
ལོར་བང་ཀྤེ་ལི་ཕོར་ནི་ཡའི་བོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་གིས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་ལས་འགན་ཞུས།  ༢༠༡༢ ནས་ད་
བར་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་རྤེ་གནང་དོན་ལྟར་དྷ་སར་ཕིར་ཕྤེབས་ཀིས་ཤྤེས་རིག་དྲུང་ཆྤེའི་ལས་འཁུར་ཞུ་མུས་དང།  
བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༢༡ པར་གསལ་བའི་བཀའ་བོན་གི་འོས་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་རོགས་ཚང་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དགག་བ། དགག་བ་མྤེད་པ་ཡིན་ན་སི་མོས་ཀིས་བཀའ་བོན་དྤེ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡིན།  དྤེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གིས་པ་
རིས་ཞིབ་སི་ཁྱབ་ཀི་འོས་བསྡུ་དྤེ་ཡིན།  ཡིག་ཆ་ནམ་རྒྱུན་ནས་འགླེམས ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་
གིས་སན་སོན་ཞུས། ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་ཨང་ཞིག་སད་བཞག་ཡོད། དྤེ་འད་བཤུས་བཟོས་ཏྤེ་ཚང་མ་ལ་བཀྲམ་རྒྱུ་ཡིན།  རྤེས་ལ་
བཀྲམ་གནང་ན་འགིག་གི་རྤེད།  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ ཞྤེས་སད་བཞག་ཡོད།  ཡིན་ནའང་དྤེ་ས་དྤེ་གསང་བའི་གནས་སྟངས་
ཤིག་ཡིན་དུས་བཀྲམས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྤེས་ལ་བཀྲམ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ཀི་འོས་བསྡུ། 

བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༧ སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིག་འཛུགས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་སི་ཁྱབ་
རིས་ཞིབ་འགན་འཛིན་འདྤེམས་སྒྲུག་བྤེད་སྟངས་དྤེ། རང་དབང་ཅན་གི་སྡྤེ་ཚན་གཞན་དང་གཅིག་པ་རྤེད། ཁ་ིན་ལས་རིམ་
གཞན་ཞིག་ཟིན་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་བསྐྱར་ཟློས་མི་དགོས་པ་བས། ཡིན་ནའང་རིས་ཞིབ་སི་ཁྱབ་པའི་འོས་ཆོས་དྤེ་གཞན་དང་
ཕན་བུ་མི་འད་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའི་ནང་ལ་དང་པོ་དྤེ་བོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།  གིས་པ་དྤེ་དམའ་མཐར་རིས་ཀི་མཐོ་
སོབ་ལག་འཁྱྤེར་ M.Com ཐོན་པའམ་ཡང་ན་རིས་པའི་ལས་ཁུར་ལོ་བརྒྱད་ལས་མི་ཉུང་བ་ཞུས་པའི་རིས་ཀི་མས་མོང་
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ཡོད་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རང་དབང་ཅན་གི་སྡྤེ་ཚན་གཞན་དང་མི་འད་བའི་དམིགས་བསལ་གི་ཁྱད་ཆོས་ཤྱིག་འོས་ཆོས་གཅིག་གི་
ནང་ལ་བཅུག་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བ་མཆོག་དང་ཚོགས་གཙོ་སྦྲླེལ་པོ་གིས་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐྱོང་གསུམ་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་བའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་དྤེ་དག་ཁིམས་དཔོན་ཆྤེ་བ་ཟུར་པ་བོ་དར་ལགས།  
ཁིམས་དཔོན་ཆྤེ་བ་ཟུར་པ་བ་དུར་བཟང་པོ་ལགས། དྤེ་ནས་བཀའ་ཟུར་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཏྤེ། ཁོང་གསུམ་ཚོགས་
མི་ལ་བསྐོ་གཞག་བས་པ་རྤེད། ཁོང་རྣམ་པས་འོས་གཞི་བཏོན་བཞག་པ་དྤེ། 

རིས་ཞིབ་སི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་འོས་གཞི། 
མཚན། རིས་ཞིབ་དྲུང་ཆྤེ་མགོན་པོ་ཕུན་ཚོགས་ལགས།  འཁྲུངས་ཚེས་ ༡༩༥༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ བཞུགས་

གནས། རྡ་ས་གངས་སྐྱིད། ལོ་རྒྱུས་ཟུར་སར་བས་ཡོད།  གིས་པ་དྤེ་མཚན་ཤྤེས་རིག་དྲུང་འཕར་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་
ལགས། འཁྲུངས་ཚེས་ ༡༩༧༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ བཞུགས་གནས། རྡ་ས་གངས་སྐྱིད། ལོ་རྒྱུས་ཟུར་སར་ཞུས་ཡོད།  འོས་
གཞི་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བ་ཟུར་པ་ཕུན་རབ་བོ་བཟང་དར་རྒྱས་ལགས།  གིས་པ་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བ་ཟུར་པ་བ་དུར་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ལགས།  གསུམ་པ་བཀའ་ཟུར་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
བཅས། ལོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས་སན་སོན་ཞུ་ཆོག་པར་གིས། 

སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་དྲུང་ཆྤེ་མགོན་པོ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། 
གུས་མིང་མགོན་པོ་ཕུན་ཚོགས་དང་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དྤེབ་ཨང ་ IN ༢༧༣༨༦༣༤  ཅན་ཕི་ལོ་  

༡༩༥༣ ལོར་སྡྤེ་དགྤེ་དཔལ་ཡུལ་དུ་ཕ་ནོར་བུ་དང་མ་བུ་དཀར་གིས་ཀི་བུར་སྐྱྤེས་ཤིང་།  དུས་འགྱུར་བྱུང་སྟྤེ་ཕི་ལོ་  
༡༩༦༣ ལོའ་ིནང་རྒྱ་གར་བཙན་བོལ་ལ་འབོར་ཏྤེ་མན་སར་ཕན་བདྤེ་གིང་གཞིས་ཆགས་སུ་གནས་སྡོད་བས།  ཐོག་མར་
གཞིས་ཆགས་ཀི་ིན་སོབ་དང་།  རྤེས་སུ་མ་སུ་རི་བོད་གཞུང་གཏན་སོབ་ཏུ་སོབ་སོང་བས་ཏྤེ་གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཐོན།  ལོ་
ཤས་རྤེས་སུད་སི་རོགས་ཚོགས་ཀིས་རོགས་རམ་ལ་བརྤེན་ནས་ཀར་ཎ་ཀྲ་ཀ་གཙུག་ལག་སོབ་གྤེར་ཁང་ནས་རིས་ཀི་
མཐོ་སོབ་སྦི་ཀོམ་ཐོན་ཏྤེ།  དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་འཕལ་སྤེལ་ལས་བྤེད་དང་དཔལ་འབོར་ཁྱབ་ཁོངས་ལྡི་ལི་རུམ་
གདན་ཕིར་ཚོང་ཁང་དུ་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་ལོ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་དང་།  ཕི་ལོ་ ༡༩༨༡ ལོའ་ིནང་ཚང་རྒྱུགས་སུ་ཞུགས་ཏྤེ་
གནས་བརྒྱད་པ་རྒན་དྲུང་གི་གནས་རིམ་ཐོག་དཔལ་འབོར་ཁྱབ་ཁོངས་ལྡི་ལི་ཕིར་ཚོང་ཁང་དུ་བསྐོ་གཞག་སྩལ་བར་རིས་
པའི་ལས་འཁུར་ཞུས།  ཕི་ལོ་ ༡༩༨༣ ལོར་ཨམ་རི་སར་བོད་གཞུང་བལ་སྤུན་ཚོང་ལས་ཁང་དུ་གནས་སོས་ཀིས་དངུལ་
གྤེར་དང་རིས་པའི་ལས་རོགས་གཅིག་ལྕོགས།  རིམ་བཞིན་རིས་པ།  རིས་པ་དང་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་བཅས་ཀི་
ལས་འཁུར། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོའ་ིནང་ཨམ་རི་སར་བལ་སྤུན་ཚོང་ལས་ཁང་པ་ནྤེ་པཉ་ལ་སོས་གནང་བར་རིས་པ་དང་འགན་
འཛིན་ལས་རོགས་ཀི་ལས་འཁུར་མུ་མཐུད་ཞུས། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་སྒང་ཏོག་བོད་ཀི་གསོལ་མགོན་ཁང་དུ་གནས་སོས་
གནང་སླེ་རིས་པ་དང་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་ཀི་ལས་འགན་རང་འཇགས། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
སུ་གནས་སོས་ཀིས་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་རིས་པའི་ལས་འཁུར་དང་། དྤེ་རྤེས་དཔལ་འབོར་སོན་རིས་སྡྤེ་ཚན་གི་འགན་
འཛིན་དུ་བསྐོ་གཞག  ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོའ་ིནང་གཞུང་ཞབས་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དགོངས་དོན་དྲུང་ཆྤེ་
གཞོན་པའི་གནས་རིམ་དུ་གནས་སར།  ཕི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་ཨ་རིར་ལོ་གཅིག་གཞུང་འབྤེལ་སོབ་བསྐྱོད།  ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ 
ལོའ་ིནང་ཟུང་དྲུང་གནས་རིམ་ཐོག་གནས་སར་དང་འབྤེལ་རིས་ཞིབ་སི་ཁྱབ་ལས་ཁང་དུ་བསྐོ་གཞག  ཕི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་
བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་དུ་གནས་སོས།  ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་དྲུང་ཆྤེ་ལས་འཕར་གི་གནས་རིམ་ཐོག་གནས་སར་དང་འབྤེལ་
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ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སོས། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༤ ནས་ཟླ་ ༩ བར་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲུང་ཆྤེ་ལས་ཚབ་
དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ིན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲུང་ཆྤེ་ངོ་མར་བསྐོ་གཞག་གནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་
སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་དུ་གནས་སོས་སྩལ་ཏྤེ་དྲུང་ཆྤེའི་ལས་འཁུར་ཞུ་མུས་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས་སུ་
བཀོད་པ་ལགས་སོ།།  གུས་མིང་གོང་ལམ་པས་ཕི་ལོ་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ིན་ཕུལ། འདི་ད་ལྟ་སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་
དྲུང་ཆྤེ་མགོན་པོ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས་དྤེ་རྤེད། 

དྤེ་ནས་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས། 
མིང་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ། སྐྱྤེས་ལོ་སྐྱྤེས་ཚེས།  ༡༩༧༣།༤།༢ བཙན་བོལ་བོད་མིའི་རང་དབང་གཅྤེས་འཛིན་

དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དྤེབ་ཨང་ IN ༧༢༤༤༢༢༧ 
ཤྤེས་མོང་ལོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས། 
༡༽ ༡༩༩༡ ལོར་མ་སུ་རི་གཏན་སོབ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གིས་ཐོན། 
༢༽ ༡༩༩༤ ལོར་ཅན་ལྡི་གར་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ནས་ྤེ་བའི་གཙུག་ལག་རམ་འབམས་པ་ B.Com ཐོན། 
༣༽ ༡༩༩༤།༦།༡ ནས་ ༡༩༩༦།༩།༦ བར་རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀི་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད། 
༤༽ ༡༩༩༦།༩།༧ ནས་ ༢༠༠༠།༧།༦ བར་རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས། 
༥༽ ༢༠༠༠།༧།༧ ནས་ ༢༠༠༦།༡༡།༡༤ བར་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་དྲུང་གཞོན། 
༦༽ ༢༠༠༦།༡༡།༡༥ ནས་ ༢༠༡༡།༡༢།༡༦ བར་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་ཟུང་དྲུང་། 
༧༽ ༢༠༠༨།༨།༢ ནས་ ༢༠༠༩།༩།༢ བར་ཨ་རིར་ལོ་གཅིག་གཞུང་མིན་སོབ་བསྐྱོད། 
༨༽ ༢༠༡༡།༡༢།༡༧ ནས་ ༢༠༡༤།༢།༢༣ བར་ི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ཟུང་དྲུང་། 
༩༽ ༢༠༡༤།༢།༢༤  ནས་ད་བར་ཤྤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲུང་འཕར་བཅས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས་སོ།།།  རྣམ་པ་
ཚོས་སུ་ལ་འོས་འདྤེམས་གནང་གི་ཡོད་ནའང་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ། ཡང་ན་མགོན་པོ་ཕུན་ཚོགས་ཞྤེས་འབི་གནང་རོགས་
གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འོས་ཤོག་བཀྲམ་རོགས་གནང་། ཚང་མ་ལ་རག་གནང་སོང་ངམ། 

འོས་གངས་བཤྤེར་བ་རྒྱུ་ཡིན། འོས་ཀི་བསྡོམས་དྤེ་སན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་
རིས་པའི་སི་འཐུས་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་ཆགས་ཀི་འདུག  མགོན་པོ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ལ་འོས་ གངས་ ༣༦ དང་བཀྲ་ཤིས་
སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ལ་འོས་གངས་ ༣ བཅས་ཏྤེ་མགོན་པོ་ཕུན་ཚོགས་ལགས ། སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་འགན་འཛིན་གི་ལས་
གནས་ལ་འོས་འདྤེམས་བྱུང་བ་ཡིན། 

དྤེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གསུམ་པ་དྤེ། ཚོགས་གཙོས་ཚོགས་འདུ་དབུ་འབྤེད་ཀི་གཏམ་བཤད་སྐབས་ལ་ཞུས་པ་ནང་
བཞིན་བས་ཏྤེ།  རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕི ན་ལས་གནས་བཞྤེས་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་ལ་ཐྤེངས་དང་པོ་ཕྤེབས་ཀི་
ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་  ༢༣ པ་ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་།  
གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་རྤེད། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དང་གོས་འཆར་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན།  གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་ལ་ངྤེས་པར་དུ་གོས་ཆོད་ཅིག་བཞག་དགོས་པ་རྤེད།  གོས་འཆར་ཟྤེར་བ་དྤེ་བགོ་གྤེང་གནང་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་རྤེད།  
གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས། 
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སི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར། 
༄༅། །སྐུ་ཞབས་ཞི་ཅིང་ཕིན་མཆོག་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་འཛིན་ཆགས་རྤེས་གནས་ཡུལ་རྒྱ་
གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཐོག་མར་འབོར་གི་ཡོད་པར་བརྤེན། བོད་ནང་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ིན་རྤེ་བཞིན་ཇྤེ་ཆྤེར་འགོ་
བཞིན་པའི་དཀའ་རོག་སྤེལ་ཐབས་དང།  བོད་དོན་བདྤེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་བཅས་ཀི་སྐོར་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་
རྣམས་ཀི་དགོངས་ཚུལ་ཇི་ཡོད་ལྷུག་འདོན་ཡོང་སད་གོས་ཚོགས་ནང་བགོ་གྤེང་དགོས་པའི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མི་མང་སི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མྤེད་པར་བརྤེན་ཚུད་པ་ཡིན། ཁ་སང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་བས་ཏྤེ་སི་འཐུས་རྤེ་རྤེ་ལ་སྐར་མ་ལྔ་
རྤེའི་དུས་ཚོད་ འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།  སྐར་མ་ལྔ་ལས་མ་བརྒལ་བ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་
ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བགོ་གྤེང་འདི་ལ་ཐོག་མར་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་བགོ་གྤེང་དྤེ་འགོ་འཛུགས་
གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཡག་པོ་མྤེད་དམ་སམ་བྱུང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ཤག་གིས་གོ་སྐབས་ག་དུས་བཞྤེས་དགོས་ཀི་ཡོད་མྤེད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རྒྱུ་རྤེད། 
ཚོགས་གཙོས་བཀའ་ཤག་གིས་སོན་ལ་གསུང་དགོས་པ་རྤེད།  མཇུག་ལ་གསུང་དགོས་པ་རྤེད།  བར་ལ་གསུང་དགོས་པ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ནས་ཕག་བརངས་པ་ཡིན་ན་ག་དུས་ཡིན་ནའང་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། 
སི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། 
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སི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དང་པོ་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིན་ད་ལན་ཡོང་བ་དང་བསྟུན་ནས ། ཁྱྤེད་རང་སོན་
མ་ང་ཚོ་བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་ལ་སིད་འཛིན་མ་ཆགས་དུས་ཡོང་བ་དང་།  སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་གཏམ་བཤད་དང་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་
གི་ཕུགས་འདུན་མངོན་གྱུར་ཡོང་དགོས་པ་དང་། དམིགས་བསལ་གིས་རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་བ་ལ་དང་ཐོག་མཐའ་མཚམས་སྐྱོང་
དགོས་པ་དང་། མཐའ་མཚམས་སྐྱོང་བ་ལ་བོད་ཁུལ་ལ་བརན་ལྷིང་དགོས་ཟྤེར་བའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་བཤད་བསྡད་ཀི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཤད་ཀི་ཡོད་དུས། བཤད་པ་ནང་བཞིན་གི་གནས་སྟངས་དྤེ་ལག་ལྤེན་བསྟར་རོགས་བོས།  ད་ལྟ་ང་ཚོས་
རྤེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ཀི་ཐོག་ནས་བོད་ཀི་ལས་དོན་སྐོར་གི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཡིན་ནའང་འད།  དོན་
དག་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་གནད་དོན་གི་ཐོག་ལ་གསལ་པོ་ཆགས་མ་སོང་ཞྤེས་ང་ཚོ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་
དབུས་པའི་ང་ཚོ་བོད་པ་ཚང་མས་བཤད་བསྡད་ཀི་ཡོད་དུས།  དྤེ་དག་གི་ལས་དོན་དྤེའི་ཐོག་ལ་འགན་ཆ་ཚང་ཞིག་ཁུར་
རོགས་བོས། དྤེ་ནས་བརན་ལྷིང་དགོས་ཀི་ཡོད་ན ། ྤེ་ཆར་རང་སྐྱོང་ལོངས་ལ་རྒྱ་ནག་དབུས་ཆབ་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་
འཐུས་མི་དང་སིད་ཁིམས་ལས་ཁུངས་ཀི་མགོ་གཙོ་ཡོངས་ནས། ཕོགས་ཚང་མ་ལ་དམ་དག་བས་པའི་གནད་དོན་དང་མང་
པོ་ཞིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་ཚོས་བརན་ལྷིང་དྤེ་ས་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ་ད་དུང་ཡོང་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡིན། 

གིས་པ་དྤེ་ྤེ་ཆར་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གིས་ཞི་ཅིན་ཕི ན་གྱིས་བསྒྱུར་
བཅོས་ཤིག་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། ཆབ་སིད་མ་གཏོགས་གཞན་པ་གང་ཡང་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་
གསུངས་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་གསལ་པོ་བས་ནས་གོ་བར་བ་རོགས་གིས། 

གསུམ་པ་དྤེ་ཁྱྤེད་རང་གིས་འགན་ཁུར་ཚར་བའི་མཇུག་ལ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀི་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་
ལ་སྟག་རྒན་མང་པོ་ཞིག་མར་སིག་གི་ཡོད།  ཀྲང་ཡའོ་ཁང་དང་།  པོ་ཞི་ལའྤེ།  ཞུའུ་ཚའྤེ་ཧུའུ་ལ་སོགས་པའི་སྟག་མང་པོ་
ཞིག་མར་སིག་བཞག་ཡོད་ཟྤེར་བའི་གནད་དོན་དྤེ་འཛམ་གིང་ལ་འགོ་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཀྲང་ཡའོ་ཁང་དང་
ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་སོན་མ་གསྤེར་ར་བ་རུང་ལ་གཏོར་བཅོམ་བཏང་བ་དང་། མཁན་པོ་འཇིགས་མྤེད་ཕུན་ཚོགས་ཀི་
གནད་དོན། སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདྤེ་ལྤེགས་ཀི་གནད་དོན་ལ་སོགས་པ་དྤེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་ཀྲང་ཡའོ་ཁང་གིས་གཏོར་བཤིག་
བཏང་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་གནད་དོན་དྤེ་ཚོ་ལ་ཡང་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་པ་ཞིག་བྤེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

བཞི་པ་དྤེ་ལ་ྤེ་ཆར་འཇར་མན་དུ་ཚོགས་པའི་ཐུན་མོང་གི་རྤེན་གཞི་འཚོལ་བ་ཞྤེས་པའི་ཚོགས་འདུའི་ནང་ལ་  
༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༧ ིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གིས་མའོ་ཙེ་ཏུང་དང་ཐུག་ནས་ལག་པ་བཏང་སྟྤེ ། 
ཕ་བུ་ལྟར་གི་གོགས་པོ་ཆགས་མོང་མཁན་ཕལ་ཆྤེར་ངོས་རང་མ་གཏོགས ། ཁྱྤེད་རང་ཚོའི་ནང་ལ་མྤེད་གསུངས་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་འད་བའི་གཤིས་ཀ་ཞིག་བཟུང་ནས་མདོར་བསྡུས་ན། མི་ལོ་ ༦༠ ཡི་རིང་ལ་ད་དུང་བོ་དཀར་གཞུང་དང་དྤེ་རིགས་
ང་ཚོས་ཕར་བསྟུན་གི་ཡོད་དུས། ཁྱྤེད་རང་གི་ཕ་དང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་བར་ཐག་ལ་འབྤེལ་བ་ག་
རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་གི་ཕ་སོན་མ་ང་ཚོའི་སྐུ་ཚབ་རིམ་པ་བཞིན་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་
ཆྤེ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྤེན་ཞུ་དགོས་པ་དང་།  ཕྤེབས་ཐུབ་དགོས་པ་དང།  ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེ་དན་གི་ཡོད་པ་
དང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེའི་སྐུ་པར་དགོས་ཀི་ཡོད་པ།  ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེས་གནང་བའི་ཆུ་ཚོད་ད་ལྟ་ར་
བསྡད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཕ་ཤུལ་བུ་འཛིན་བས་ནས།  མདོར་བསྡུས་ན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་
མཆོག་ཕར་གདན་འདྤེན་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་འགན་ཁུར་ནས་ཕ་ཤུལ་བུ་འཛིན་ངྤེས་པར་དུ་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད།  དྤེ་ནས་གལ་རིམ་
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འཐབ་རོད་དང་དྤེ་འདའི་སྡུག་བསལ་ནང་ལ་ཁྱྤེད་རང་གི་ཕ་རྒན་གིས་ག་ཚོད་ཅིག་མངས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞིན་དུ་ད་ལྟ་ང་
ཚོ་བོད་མི་རིགས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་མངས་དང་མོང་བསྡད་པ་དྤེ ། ཁྱྤེད་རང་གི་མི་ཚང་དྤེ་ལ་གཞི་བཞག་ནས་ཚང་མ་ལ་འགན་
ཁུར་དགོས་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ལྔ་པ་དྤེ་ལ་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་གར་གི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པ།  དམིགས་བསལ་གི་ད་ལྟའི་སིད་
བོན། དྤེ་ཚོ་འཛམ་གིང་ཐོག་སན་གགས་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ཚོའི་མདུན་ལ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་བཙོང་རྒྱུ་ཟྤེར་ནའང་འད།  དོན་དག་
ཆ་རྤེན་མང་པོ་ཞིག་བཏོན་ནས་དྤེ་འདའི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་མ་བྤེད་རོགས་གིས་རྤེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  དྤེ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གིས་ཀིས་ང་ཚོ་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དང་དམིགས་བསལ་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་དྤེ་ཚོ་དབུ་མ་འཁོར་
བར་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོས་ཀང་ད་ལྟ་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་ཁིམས་ཀི་སོམ་
གཞིའི་འོག་ལ་བོད་དོན་བདྤེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ཁྱྤེད་རང་ཚོས་བཤད་པ་ནང་བཞིན་དྤེ་འད་རང་མ་རྤེད་དྤེ།  ཟབ་
སོང་དང་འོས་སོང་སད་ནས་འགོ་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཁྱྤེད་རང་གིས་གོ་ཐོས་བ་རོགས་ཞྤེས་རྤེ་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད་པ་དྤེ། ཡིན་ནའང་མཐའ་བསྡོམས་དྤེར་ང་རང་གི་ངོས་ནས་ཁྱྤེད་རང་ད་ལྟ་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་འགིག་འཇགས་མ་བྱུང་བར་
དུ་བསྟན་དག་རྒྱ་མི་དམར་པོ།  བོད་མི་འབུམ་བཅུ་གིས་ལྷག་རྤེན་འདས་གཏོང་མཁན་དྤེས་ འགོ་ཁིད་རང་རྤེད།  ཞི་མི་
དཀར་པོ་ཡིན་ནའང་འད། ནག་པོ་ཡིན་ནའང་འད། དོན་དག་ཙི་ཙི་ཟ་མཁན་ཡིན་པ་དྤེ་རང་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་གངས་ལྟ་མོ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  རྒྱ་ནག་གི་གཙོ་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིན་ཚེས་  ༡༧།༡༨།༡༩ ིན་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་
གསར་འགྱུར་དུ་བསགས་ཀི་འདུག གོ་ཐོས་བས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་དཀར་ནག་གིས་ཀི་དབར་ལ་ཨ་སྒོར་ཐྤེར་འབུམ་བརྒྱ་ཡི་
ཕན་ཚུན་དཔལ་འབོར་གི་སྐོར་ལ་མ་འཛུགས་ཀི་མམ་ལས་དྤེ་འད་བ་འཆར་ཡོད་སྐོར་གོ་སོང་། དྤེ་ནས་ཞི་ཅིན་ཕིན་གིས་
རྒྱ་ནག་ནང་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་སྐོར་ལ་རྡུང་རྡྤེག་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞིག་འགོ་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སི་
འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རབས་དང་རིམ་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟའི་ཆ་ལ་སྐད་གགས་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ཀྲུའུ་ཡུང་
ཁང་ལྟ་བུར་མཚོན་པ་ཡིན་ན། གསར་ལམ་ཁག་ནས་འགོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན།  ཀྲུའུ་ཡུན་ཁང་གི་
ཟུར་ཙམ་ཤྤེས་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ།  ཁོའ་ིརྒྱུ་ནོར་གི་མ་ར་ཕོགས་སིག་བས་པར་ཐྤེངས་གཅིག་གཟིགས་ན།  སྡོད་ཁང་ཆ་འགིག་  
༣༨༩ གསྤེར་དངུལ་རྒྱ་མ་ ༤༢༨༥༠ རྒྱ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་ ༡༥ དང་བྤེ་བ་ ༨། སྒྤེར་གི་རླངས་འཁོར་སྤུས་ལྤེགས་རགས་ཅན་
ཡོད་པ་ ༩༥ རྒྱ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་ ༥༠ ཡི་རིན་ཚད་ལྡན་པའི་གགས་ཅན་གི་སྡྤེབས་རིས་གངས་ ༨༣ གགས་ཅན་གི་ལན་ཁྲུང་
ཐུང་མདའ་དྤེ་འད་ ༩། མདྤེའུ་གངས་ས་ཡ་གཅིག  དངུལ་ཁང་ནང་ལ་དངུལ་བཅོལ་ཡུལ་ཁག་མི་འད་བ་  ༡༡༦༠ ལ་སྡོམ་
རྒྱ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་  ༩༦༥། གཞན་གསང་བའི་དངུལ་འཛིན་ནང་ལ་རྒྱ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་  ༨༦༣ བཅས་ཡོད་འདུག  དྤེ་ཕོགས་
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གཅིག་གིས་བཤད་སོལ་རྤེད།  དྤེ་འད་ཡིན་དུས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་དྤེ་ཚོ་དངོས་འབྤེལ་ཐོག་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཀི་ཁག་
རྣག་ཆུ་སྤེར་ཚང་མ་འཇིབ་ནས་སྒྤེར་བདག་བྤེད་མཁན་དྤེ་ལ་རྡུང་རྡྤེག་བས་པ་དྤེ་འགིག་གི་མི་འདུག་ཅྤེས་ར་བ་ནས་བཤད་
ཤྤེས་ཀི་མི་འདུག དྤེ་ཡག་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀི་ཡོད། འདི་དང་འདི་ནང་བཞིན་རྒྱ་བོད་མི་རིགས་གཙོ་བོ་བས་པའི་
གངས་ཉུང་མི་རིགས་  ༥༦ གྱི་ཁག་རྣག་ཆུ་སྤེར་ཚང་མ་འཇིབ་ནས་སྒྤེར་ཟ་བྤེད་བསྡད་མཁན་དྤེ་ཚོ་གཏོར་བ་ལ་ཡག་པོ་
བྱུང་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན། 

སིར་བཏང་གི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་དོགས་པས་ཕུངས། བོད་རྤེ་བས་ཕུངས་ཟྤེར་ནས་བཤད་
ཀི་ཡོད། གཞན་རྤེ་བ་ཡག་ས་ནས་རྒྱོབས།  ག་སིག་སྡུག་ས་ནས་གིས་ཅྤེས་བཤད་སོལ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འད་བས་དུས་ང་
རང་གིས་མཐོང་སྣང་བས་པ་ཡིན་ན།  ཞི་ཅིང་ཕིན་དྤེ་སོན་གི་གཙོ་འཛིན་གཞན་དྤེ་ཚོ་དང་མི་འད་བར་གཅིག་ག་རྤེ་འདུག་
ཟྤེར་ན། གསར་ལམ་ཁག་ཡིན་ནའང་འད། གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་ཕི་ལ་འབུར་དུ་ཐོན་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་ལ་མཚན་སད་
དང་ཁ་རྡུང་དྤེ་འད་ཞུས་པ་ཧ་ལས་ཧོན་འཐོར་དགོས་པ་ངས་མཐོང་མ་སོང་།  གཅིག་བས་ན་ཁོང་གི་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་ཆྤེས་
དགོས་མཁོ་ཅན་གི་མི་ཆོས་རིང་ལུགས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་ཅིག་དགོས་པ་ལ་མཐོང་བཞག་པ་ཡང་ཡིན་སིད་ཀི་རྤེད།  དྤེ་མཐོང་
བཞག་པའི་རྤེ་བ་ཡང་ཡོད།  ད་དུང་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན ། ཚང་མའི་ཤྤེས་གསལ་རྤེད།  རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་ང་ཚོའི་གངས་ཀར་བས་པ་ཡིན་ན། མི་འབོར་དུང་ཕྱུར་ ༡༣ ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་རྤེད།  ད་ལྟའི་ཆ་
ལ་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་རི་དང་ཨིན་ཇི ས་གཙོས་པའི་ཡོ་རོབ་དང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མས་རྒྱ་ནག་ལ་སྟབས་བསྟུན་མཁས་པོ་
དང་འཛེམས་གཟོན་བ་དགོས་པ། དཔལ་འབོར་གི་འཛམ་གིང་ཨང་གིས་པ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དྤེ་འད་བས་དུས་ང་
ཚོ་མིའི་རིགས་ལ་ཤར་ཨྤེ་ཤི་ཡའི་གིང་གི་ནང་ལ་རྒྱ་དམར་གི་ཡག་པོ་བས་དང་མི་བྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཁོ་རང་ལ་རག་ལས་ཀི་
འདུག ང་ཚོའི་འགོ་བ་མིའི་རིགས་སི་ཡོངས་ལ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ལུགས་མཐུན་གི་འཚོ་བ་དང་ཁོར་ཡུག་ཅིག་མྤེད་
པར་ཆགས་སོང་ན། རྒྱ་ནག་གི་དངོས་འབྤེལ་མིག་དཔྤེ་ཞིག་དང་། དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕར་ཚུར་ཨ་
རིས་ག་རྤེ་བས་ནའང་བས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་པ་ནང་བཞིན་རྒྱ་ནག་ཀང་གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་འད་ཆགས་ཀི་འདུག གལ་ཏྤེ་རྒྱ་ནག་
དྤེ་ལུགས་མཐུན་དང་དངོས་འབྤེལ་མི་མང་ལ་ཕན་བདྤེ་བསྐྲུན་ཐུབ་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་མ་ཆགས་པ་ཡིན་ན།  ཕི་རིག་
ནང་རུལ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན ། འགོ་བ་མི་མང་པོ་ལ་དངོས་འབྤེལ་གནོད་ཀི་འདུག  དྤེར་བརྤེན་སིང་པོ་
ག་རྤེ་འདུག མཇུག་ཏུ་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་དྤེ་གལ་ཆྤེའི་རང་བཞིན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་དགོས་ན། བོད་ཀི་ནང་ཆོས་
དྤེ་དྤེའི་ནང་ལོག་གི་གལ་ཆྤེན་ནང་གི་དོན་ཆྤེན་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འད་ཆགས་དུས་སིའི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་
གོ་ཐོས་བས་ན།  ཞི་ཅིང་ཕིན་གི་ནང་ཆོས་ལ་བརི་སྲུང་བ་དགོས་པའི་སྐད་ཆ་ཟུར་ཙམ་བཤད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ལ་ང་ཚོས་
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གདྤེང་འཇོག་བྤེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། ཁོ་རང་ལ་དངོས་འབྤེལ་བོད་པའི་རིག་གཞུང་ལ་མཐོང་ཆྤེན་དང་
བདག་སྐྱོང་བ་རྒྱུ་འགོ་བརམས་དགོས་ཀི་འདུག 

མཐའ་མཇུག་ལ་རྤེ་བ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྤེ་བ་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་དངོས་འབྤེལ་སྤེམས་ནང་ལ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་
དང་། མ་འོངས་པར་ཞི་ཅིང་ཕིན་གྱིས ་དངོས་འབྤེལ་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་འདི་དང་སྐལ་བ་བཟང་པོ་འདི་བཟུང་ནས་ག་རྤེ་བ་
རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེས་ས་ཕི་བར་གསུམ་དུ་མང་པོ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོང་ནང་པ་ཞིག་ཡིན་
པའི་ངོས་ནས།  ནང་པའི་དབུ་ཁིད་ཅིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས།  ང་ཚོའི་བ་མ་ཞྱིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས།  རི་བོ་རྤེ་ལྔ་ལ་གནས་
གཟིགས་ཤིག་ཕྤེབས་ཐུབ་ན་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད། རྤེ་བ་ལ་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན།  ཞི་ཅིང་ཕིན་ཁྱོད་རང་གི་དངོས་འབྤེལ་
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གོ་སྐབས་དང་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཡིན་བསམ་པའི་ཐོག་བསམ་བོ་བཏང་ནས།  ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་རི་བོ་རྤེ་ལྔ་ལ་གནས་
གཟིགས་ཕྤེབས་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཞིག་གནང་རོགས་གིས། དྤེ་ཡང་དངོས་འབྤེལ་ཁྱོད་རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་ལ་ང་སྐལ་བ་བཟང་
པོ་ཡིན་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་དྤེ་འད་ཞིག་བྤེད་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་སྐར་མ་ ༥ ལས་མ་བརྒལ་བ་གསུང་རོགས་གནང་། གལ་སིད་འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་བགོ་གྤེང་དྤེ་ལ་
མམ་ཞུགས་གནང་བ་ཡིན་ན། དུས་ཚོད་ཚད་བཀག་གང་ཡང་མྤེད། ག་ཚོད་གསུང་གི་ཡིན་ནའང་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་
གཟིགས་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་བགོ་གྤེང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་རྤེད།  ར་བའི་ང་
རང་ཚོ་གཞུང་ཞིག་ཡིན་པ།  སིག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་པ།  དམིགས་བསལ་རྒྱ་དཀར་ནག་གིས་ཀི་འབྤེལ་བ་དྤེ་བོད་ཀི་
གནད་དོན་སྤེལ་རྒྱུའི་གལ་གནད་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན།  རྒྱལ་དོན་འཚམས་གཟིགས་ལ་མ་
ཡོང་སོན་ནས་ང་རང་ཚོའི་མས་ཞིབ་པ་ཡིན་ནའང་འད། གཞུང་ཡིན་ནའང་འད། འཛིན་སྐྱོང་ཡིན་ནའང་འད། དྤེ་དང་བསྟུན་
པའི་སིད་བྱུས་དང་ལངས་ཕོགས་ཤིག་མང་ཚོགས་ལ་ཁ་གསལ་པོ་བས་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད། སང་ིན་ཕི་ཚེས་ ༡༧ ིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་འདིར་སྤེབས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  སྤེབས་སྟངས་དྤེ་ཡང་དང་པོ་རྒྱ་གར་གི་
མངའ་སྡྤེ་ Gujarat ད་ལྟའི་རྒྱ་གར་གི་སིད་བོན་  Modi མཆོག་གི་སྐུ་ཡི་འཁྲུངས་ཚེས་དང་བསྟུན་ཏྤེ་དྤེ་འད་ཡོང་རྒྱུའི་
གནད་དོན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་རྒྱ་དཀར་ནག་གིས་ཀི་བར་གི་རྒྱལ་དོན་འཚམས་
གཟིགས་དྤེ་འཛམ་གིང་དང་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ལ་གནད་དོན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་ཚང་མས་ངོས་འཛིན་བྤེད་
པ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་དང་འབྤེལ་ཏྤེ་ང་རང་ཚོས་འདིར་བགོ་གྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དུས་ཚོད་ཀི་ཆ་ནས།  ལན་ཕར་
སྐྱྤེལ་རྒྱུའི་ཆ་ནས། དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ཅིག་རན་འཚམས་ག་ཚོད་ཡིན་མིན་ཤྤེས་ཀི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་བགོ་གྤེང་ཞུ་རྒྱུའི་
གོ་སྐབས་ཤིག་ཡོད་པར་བརྤེན་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དང་པོ་རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་པ་ཡིན་ནའང་འད།  རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་པ་ཡིན་ནའང་
འད། དྤེ་རིང་རྒྱ་དཀར་ནག་གིས་ཀི་འཚམས་གཟིགས་དྤེ་རྒྱལ་ཁབ་གིས་ཀི་གནད་དོན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་དང་།  གནད་
དོན་གལ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་ལ་འགལ་རྤེན་གང་ཡང་ཡོང་མི་དགོས་པ་དྤེ་རྒྱལ་ཁབ་གིས་ཀས་གཙིགས་ཆྤེར་བརིས་པ་ཡིན་དུས།  
རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ན་གནས་ཚང་གཡར་ཏྤེ་བསྡད་མཁན་ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་གཞུང་དང་མི་མང་ཡོངས་ལ་
མཚོན་པ་ཡིན་ནའང་འཚམས་གཟིགས་དྤེ་ལ་མ་བདྤེ་བ་བསྐྲུན་མི་དགོས་པ་དྤེ་ཆབ་སིད་ཀི་བརྡ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ལ་མཐོང་
གི་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་ངས་དང་པོ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ འགའ་ཡོད་དང་མྤེད་ཤྤེས་ཀི་མྤེད་ཀང་ ། ང་རང་ཚོ་གཞུང་འབྤེལ་མིན་
པའི་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་འད།  བོད་དོན་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་སུ་ཡིན་རུང་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ལས་འགུལ་གང་སྤེལ་ བ་
ཡིན་ནའང་བོད་ནང་གི་དཀའ་ངལ་མངོན་འདོད་དྤེ་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ཞུ་གཏུགས་ཐུབ་པ་དང་།  རྒྱ་གར་གཞུང་
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མང་ལ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་བ་ལས།  གཞན་ཁོམ་གཞུང་ལ་རྒྱུགས་ནས་ྤེན་
རོག་པས་བཀག་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་རིགས་མ་སྤེལ་ན་ཡག་ས་རྤེད་བསམ་བསམ་འད་ཞིག་འདུག  དྤེ་ང་རང་རང་གི་ཚོར་བ་ཡིན།  
དྤེའི་ཐོག་ལ་གཅིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། 

གིས་པ་དྤེ་ང་རང་ཚོས་ཞུས་བསྡད་པ་དྤེ་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཐོག་ལ་སིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་དྤེ་ཞི་ཅིང་ཕི ན་ཡོང་
བའི་རྤེས་སུ་གང་འད་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།  ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཞི་ཅིང་ཕི ན་གྱིས་འགོ་ཁིད་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཟླ་བ་  
༢༠ ཙམ་ཞིག་འགོ་བའི་རྤེས་ལ་ད་དུང་ཡང་བོད་ཀི་ཐོག་ལ་སིད་བྱུས་གསལ་པོ་ཞིག་གཏན་འབྤེབས་བཟོས་མྤེད་པ་དྤེ་
གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་སིད་བྱུས་གསལ་པོ་ཞིག་གཏན་འབྤེབས་བཟོས་མྤེད་ཀང་། བོད་དང་འབྤེལ་བའི་
ཐོག་ལ་ཁོ་རང་གིས་སྐད་ཆ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཁ་ཤས་བཤད་ཡོད་པ་དྤེའི་ཐོག་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན།  མ་འོངས་པར་ང་ཚོར་རྤེ་བ་
བཅང་ས་ཞྱིག་ཡོད་བསམ་བསམ་གི་ཚོར་བ་དྤེ་ཚང་མ་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡང་དང་པོ་དྤེ་
ཞི་ཅིང་ཕིན་གྱིས་སོན་མ་དང་མ་འད་བར་བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་རྤེད། དམིགས་བསལ་བོད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་དྤེ་ལ་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་བས་ཏྤེ། བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་སྲུང་སྐྱོབ་བཟོ་དགོས་
པ་དྤེ་སོན་ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆྤེན་གི་སྐབས་སུ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞིག་གསུངས་ཡོད་
པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དྤེ་ཚོ་ལག་བསྟར་བྤེད་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་བསྡད་པ་དྤེ་གཅིག་ཆགས་ཡོད་པ་
རྤེད། གིས་པ་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་གསུངས་པ་དྤེ་ཞི་ཅིང་ཕིན་གྱིས་མཐའ་མཚམས་དང་གངས་ཉུང་མི་
རིགས་ཀི་སྐོར་ཚད་མཐོ་བའི་ལམ་སྟོན་གཙོ་བོ་རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་བ་ལ་དང་པོ་མཐའ་མཚམས་དྤེ་སྐྱོང་དགོས། མཐའ་མཚམས་
སྐྱོང་བ་ལ་དང་པོ་བོད་བརན་ལྷིང་དགོས་ཟྤེར་བ་དྤེ། དྤེང་སང་བོད་དང་འབྤེལ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་ཡོངས་རོགས་ཀིས་
གཙོ་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་གྱི་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆའི་ལུངས་དངས་ས་དྤེ་ཆགས་བསྡད་ཀི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཞི་ཅིང་ཕིང་གི་མཐའ་
མཚམས་སྐྱོང་དགོས་ན། དང་པོ་བོད་དྤེ་བརན་ལྷིང་དགོས་ཞྤེས་པའི་བརན་ལྷིང་དྤེ་གང་འད་ཞིག་དགོས་པ་དྤེ་ལ་སིད་ བྱུས་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བརན་ལྷིང་དགོས་པའི་སིད་ བྱུས་གང་ཡང་མྤེད་པ་ཡིན་དུས།  འབྤེལ་ཡོད་བོད་ཐོག་ལ་ཡོད་པའི་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་བྤེད་དང་འབྤེལ་ཡོད་གཞུང་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་ལག་བསྟར་བྤེད་སྟངས་དྤེ་སོན་མ་ཧུའུ་ཅིན་ཐའོ་
ཁོང་ཚོའི་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དག་གནོན་བ་རྒྱུ་དང་འཛིན་བཟུང་བཀག་ར་བྤེད་པའི་གནས་ཚུལ་
དྤེ་ག་རང་གི་ཐོག་ལ་འགོ་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འགོ་བསྡད་པ་དྤེ་ཡང་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི་བོད་དང་འབྤེལ་
བའི་ཐོག་ལ་སིད་བྱུས་ཁ་གསལ་པོ་ཞིག་གཏན་འབྤེབས་བཟོ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་པར་བརྤེན།  གནད་དོན་དྤེ་ལ་རག་ལས་བསྡད་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་དྤེ་རིང་གི་གོས་ཚོགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་།  དྤེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་
འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཁྱྤེད་རང་གིས་གསུངས་པ་གཞིར་བཟུང་། བོད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་ལ་ངོས་འཛིན་
གསལ་པོ་བས་པའི་ཐོག་ནས། བོད་ཀི་ཆོས་དང་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་གོམས་གཤིས་དང་བཅས་པ་ལ་བརི་འཇོག་དགོས་
པ། དྤེ་བཞིན་དུ་བོད་བརན་ལྷིང་དགོས་པའི་ཐོག་ལ་སིད་བྱུས་ཤིག་མྱུར་དུ་གསལ་པོར་བཏོན་ཏྤེ ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
གཞུང་གི་སིད་བྱུས་གིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ལ་བོད་ཀི་གནད་དོན་དྤེ།  དངོས་ཡོད་ཀི་གནད་དོན་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་
ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་བས་པའི་ཐོག་ནས་དྤེ་སྤེལ་ཐུབ་པའི་སིད་བྱུས་ཤིག་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུར་རྤེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

གསུམ་པ་དྤེ་ང་ཚོའི་གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་བ་ན་མྤེད་པའི་རྒྱ་གར་གཞུང་རྤེད།  རྒྱ་གར་གཞུང་ཡིན་ནའང་ང་རང་
ཚོའི་སིད་བྱུས་དང་གཞུང་གི་ལངས་ཕོགས་གསལ་པོ་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་དཀར་ནག་གིས་ཀི་བར་ལ་
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བོད་ཀི་གནད་དོན་དྤེ་ཡང་འགོག་ཐབས་མྤེད་པ་དང་གཡོལ་ཐབས་མྤེད་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་ཡིན་དུས།  དྤེ་
རིང་རྒྱལ་ཁབ་གིས་ཀི་སིད་འཛིན་དང་སིད་བོན་གི་ཐུག་འཕད་དྤེ་དཔལ་འབོར་དང་འབྤེལ་བ་ཡིན་ནའང་འད།  རྒྱལ་ཁབ་
གིས་ཀི་བར་ལ་འབྤེལ་བ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་རྤེད་ཀང་།  དྤེའི་ཐོག་ལ་བོད་ཀི་གནད་དོན་སྤེལ་རྒྱུ་དང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་དང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་གཞིར་བཟུང་གང་མགོགས་བོད་
རྒྱ་གིས་བར་གི་འབྤེལ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་ཐུབ་རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་ཟྤེར་ནའང་འད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དྤེ་འད་ཞིག་གསུང་ཐུབ་
རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞིན་དུ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དྤེ་མུ་མཐུད་དྤེ་ཛ་དག་འོག་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་དང་།  ཀྲུང་གོ་བོད་ལོངས་
འཕྤེལ་རྒྱས་གྤེང་སྟྤེགས་ལྟ་བུས་ཕི་ལ་ཁྱབ་བསགས་བྤེད་བསྡད་པ་དྤེ་དངོས་གནས་མིན་པ་དྤེ་འད་གསུང་ཐུབ་པའི་རྤེ་བ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཆབ་སིད་དང་འབྤེལ་བའི་གནད་འགག་ཆྤེ་བའི་ལས་རིམ་ཞིག་བཞག་པ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་རིང་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆྤེན་པོའ་ིསིད་འཛིན་ྤེ་བའི་ཆ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་བཞི་སྐོར་བསྐྱོད་གནང་ཏྤེ།  མཐའ་མ་
དྤེར་རྒྱ་གར་ལ་ཆྤེད་ཕྤེབས་གནང་རྒྱུའི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་ཡང་རང་བཞིན་གིས་གྤེང་སོང་ཡོང་
བསྡད་པའི་འབྤེལ་བ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་པར་བརྤེན། དྤེ་རིང་འདིར་གོས་ཚོགས་འཚོགས་བསྡད་པའི་དུས་ཚོད་ཁྤེལ་བ་དང ། 
དྤེ་འདའི་གོ་སྐབས་དྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་སྣ་ཚོགས་པ་ཕྤེབས་པའི་ནང་ནས་ཐྤེངས་དང་པོའ་ིགནས་སྟངས་
ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་རིང་འདིར་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ིན་གསུམ་གི་རྤེས་ལ་ང་
རང་ཚོའི་བ་ན་མྤེད་པའི་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྒྱ་གར་གི་ཆོས་
ལུགས་ར་འཛིན་མཛད་པའི་ལྟ་གྲུབ་སྣ་ཚོགས་ཅན་གི་བ་ན་མྤེད་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཀང་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱྤེན་
པའི་ཐུགས་ཀི་མངའ་གསོལ་གཞིར་བཟུང་གིས།  རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི ར་བསྐྱང་རྒྱུ་ཡིན་པར་བརྤེན།  དྤེ་ལྟ་བུའི་ལས་
དོན་ཆྤེ་ཁག་གིས་ཀ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་སིད་འཛིན་ཡང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ།  བ་ན་མྤེད་པའི་སི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་འཛམ་གིང་ཞི་བདྤེའི་དྤེད་དཔོན།  འཛམ་གིང་ཡོངས་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀི་ཐུགས་ཀི་
དགོངས་པ་མངའ་བཞིན་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་དུ།  རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ལ་རྒྱ་གར་གི་ཆོས་ལུགས་ཡོངས་རོགས་ཀི་
ཚོགས་འདུ་དྤེ་ལ་དངོས་ཡོད་ཀི་དགོངས་གཞི་ཆྤེན་པོ་གནང་བ་དྤེ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བཀའ་དིན་ཆྤེ་ཞུ་ཆོག་པར་གིས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོང་བ་མང་པོ་རྤེད། ཡིན་ནའང་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་རྒྱ་གར་
ལ་ཡོང་གི་རྤེད་ཟྤེར་བའི་བགོ་གྤེང་དང་། དྤེ་བཞིན་དུ་ཞི་ཅིང་ཕིན་མ་ཕྤེབས་པའི་སོན་ལ་རྒྱ་ནག་རང་གི་སིད་བྱུས་པ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་སོབ་སྟོན་བྤེད་མཁན་གི་སིག་འཛུགས་རང་མར་ཡོང་སྟྤེ། རྒྱ་གར་གི་རྒྱ་ས་ལྡི་ལི་ལ་བགོ་གྤེང་སྣ་ཚོགས་གནང་སྟྤེ་
ཞི་ཅིང་ཕིན་ཡོང་བའི་རྤེས་ལ་གྲུབ་འབས་ག་རྤེ་ཡོང་གི་རྤེད།  གནད་དོན་ག་རྤེ་ཡོང་གི་རྤེད་ཅྤེས་ཞོར་ལ་བོད་པའི་གནས་
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ཚུལ་དྤེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྤེབས་བསྡད་པ་ཞིག  འདས་པའི་ིན་ཁ་ཤས་ཀི་ནང་ལ་སོ་སོ་ཚོགས་འདུ་སྣ་ཚོགས་ནང་ལ་རྒྱ་
གར་གི་སྡིངས་ཆ་དྤེ་ཚོའི་ནང་ལ་བཅར་བའི་སྐབས་སུ་དང་།  སིད་འཛིན་དང་སིད་བོན་མཇལ་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་རང་
བཞིན་གིས་ཡོང་བསྡད་པའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་བསྐྲུན་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྐབས་དྤེར་རང་དབང་ཅན་གི་རྒྱལ་
ཁབ་རྒྱ་དཀར་ནག་གིས་བར་ལ་ཚོང་འབྤེལ་ཡོང་གི་རྤེད།  འབྤེལ་ལམ་ཡོང་གི་རྤེད།  ཡིན་ནའང་ཚོང་འབྤེལ་དང་འབྤེལ་
ལམ་ཡོང་རྒྱུའི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་དྤེ་ཡིད་ཆྤེས་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་གསུངས་གནང་གི་འདུག  དྤེར་བརྤེན་ཡིད་ཆྤེས་
དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་ཚོས་ཀང་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་དཔོན་རིགས་ཚོས་ཀང་བཤད་ཀི་ཡོད་
པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་དཔོན་ཡོངས་རོགས་ཀི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀི་
དགོངས་གཞི་གཞིར་བཟུང་བོད་མི་ཡོངས་རོགས་ཀི་མངོན་འདོད་ལ་རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་ཡོད་པ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་ཀི་འདུན་པ་
བསྐྲུན་པ་ནང་བཞིན། བོད་པའི་དངོས་ཡོད་ཀི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་གྱིས་ངྤེས་པ་རྤེད་པ་ཞིག་དང་ཡིད་
ཆྤེས་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དྤེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་གར་གི་དཔོན་རིགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་སྐད་ཆའི་
ནང་ལ་ཡིད་ཆྤེས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འད་མམ་དང་ཆྤེ་མཐོང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་
བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མཚུངས་ཀི་བོད་མི་དྤེ་དག་ལ་ཡིན་ནའང་རྤེད། བོད་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་སོ་སོའ་ིམི་སྤེར་ལ་གངས་
ཀ་བརིས་པའི་བོད་མི། ང་ཚོ་འདིར་བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཡོངས་རོགས་ཀི་གནད་དོན་ལ་ཆྤེ་མཐོང་དང་གུས་
བརི་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་མམ་མཐུན་ཡོང་བ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་དྤེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་ཨྤེ་
ཤི་ཡའི་དུས་ཚོད་ཡིན་གསུང ་གྱི ་ཡོད་པ་རྤེད།  ཨྤེ་ཤི་ཡའི་དུས་ཚོད་ནང་ལ་དྤེང་སང་རྒྱ་དཀར་ནག་གིས་ཀི་སྟོབས་
ཤུགས་ལྡན་པའི་ཨྤེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་སིད་འཛིན་མ་ཡོང་པའི་སོན་ལ་གྤེང་
སྟྤེགས་འདི་ཡོངས་རོགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། ཨྤེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོང་བར་བྤེད་པ་ལ་རྒྱ་ནག་ཨྤེ་
ཤི་ཡའི་ནང་ལ་སྟོབས་ཆྤེན་དངོས་སུ་གྱུར་བ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། བོད་ཀི་གནད་དོན་ཡང་གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པ་ཞིག་ཐོག་ནས་
ཐབས་ལམ་བསྐྲུན་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་གཅིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད།  རྒྱ་དཀར་ནག་གིས་ཀི་བར་ལ་
ཚོང་འབྤེལ་ལས་ལྷག་ནང་ཆོས་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོང་གི་རྤེད་ཅྤེས་ཚུར་ཕོགས་ཀི་སིད་བོན་
གིས་ཀང་རྤེ་བ་བྤེད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕར་ཕོགས་ཀི་སིད་འཛིན་གིས་ཀང་ནཱ་ལྤེན ་ཌ་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་གལ་ཆྤེན་པོར་
བརིས་པ། ཕ་གིར་ཧོན་ཙང་འཁྲུངས་སའི་འཁྲུངས་ཡུལ་ལ་རྒྱ་གར་གིས་ནང་ཆོས་ཀི་ལྟྤེ་གནས་ཁང་གི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་
དགོས་པ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན།  བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ནང་ཆོས་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ལུགས་གཞན་དག་ལ་ཆྤེ་མཐོང་
རིས་ཀི་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་གིས།  བོད་ཀི་ཆོས་དྤེ་ལ འང་ཆྤེ་མཐོང་ཆྤེན་པོའ་ིགུས་བརིའི་ཐོག་ནས་གནང་ཐབས་ཡོང་བ་
གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེར་བརྤེན་རྒྱལ་སིའི་ནང་ལ་དངོས་ཡོད་ཀི་རྒྱ་ནག་གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པའི་ཆྤེ་མཐོང་
ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། འཛམ་གིང་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་མཆོག་ཏུ་བཀུར་ཏུ་འོས་པའི་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་སན་གགས་ཅན་གི་ཨ་རི་དང་ཨིན་ཇི་ཡིན་ནའང་རྤེད། རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་རོགས་ཀི་དབུ་ཁིད་ཀི་༸རྒྱལ་བ་
རིན་པོ་ཆྤེ་ལ་སྐོམ་པ་ཆུ་འདོད་ལྟར་གི་མཇལ་འཕད་ཞུས་པ་ནང་བཞིན ། སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕི ན་གྱིས་ཀང་དྤེ་ལུགས་ཡོང་
རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁོ་རང་གི་ལྕམ་སྐུ་དྤེ་རིག་གཞུང་ལ་སན་གགས་ཆྤེ་བ། གསུངས་ལ་སན་གགས་ཆྤེ་བ། རྒྱ་གར་ནང་ལ་
ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་མིའི་སིད་འཛིན་ཡོང་པའི་ནང་ཁོ་རང་གི་ལྕམ་སྐུ་ལ་སན་གགས་ཆྤེ་བ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་གིས ། མམ་
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མཐུན་གི་ཐོག་ནས་བོད་ཀི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་ཡོང་ཐབས་ཡོད་པ་གནང་རོགས་གནང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་པའི་གནས་ཚུལ་
ལ་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་མཁན་ཨྤེན་རམ་ལ་སོགས་པའི་ཕི་ནང་གི་མི་ཚོས་དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབས་པའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་ལ་
ཡིད་ཆྤེས་མྤེད་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཕག་བརངས་པའི་མཚན་གཞུང་དྤེ་མར་སན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཚོགས་གཙོས་
མཐོང་མྤེད་པ་དྤེ་འད་ཡོད་ན་ཕག་ཡང་བསྐྱར་བརང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དོན་འགྲུབ་ལགས།  སི་
འཐུས་ག་ཟི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རིང་པོ་ལགས། དྤེ་ནས་སི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས། སི་འཐུས་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན་
ལགས། སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།  སི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  སི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་
པོ་བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས། སི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས། སི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས།  སི་འཐུས་སན་
པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་བཅས་ཡོད། ཚོགས་གཙོས་མ་མཐོང་བ་དྤེ་འད་ཡོད་ན་ཕག་
བརང་རོགས་གནང་། སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དོན་འགྲུབ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དོན་འགྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཡིག་ཆ་ཨང་  ༢༣ པ་གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་བསྣམས་ཕྤེབས་མཁན་ཕག་སྤེལ་སི་
འཐུས་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་བ་དང་སགས།  སིར་བཏང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཚང་མ་གསུངས་མཁས་པ་མང་པོ་
ཞིག་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་ང་རང་ངོས་ནས་ན་མཁས་པ་ཞིག་བས་ནས་ིན་ཁ་ཤས་བསྡད་པ་རྤེད།  ཡིན་ནའང་ཁ་སང་
ཚོགས་གཙོའི་དབུ་འབྤེད་གསུང་བཤད་ནང་ལ་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་དང་འབྤེལ་བའི་གོས་འཆར་ཞིག་བསྣམས་ཕྤེབས་ཀི་
ཡོད་པ་གསུངས་པ་རྤེད་དྤེ། སྐབས་དྤེ་དུས་སོ་སོ་རང་གི་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡིན་ན། དྤེ་ཕིས་མྤེད་ནའང་ས་མ་སོང་བསམ་
པ་ཞིག་དང་། བྱུང་ན་སྐབས་དྤེ་དུས་གཞུང་འབྤེལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་རྤེས་ལ་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་
ཡིན་ན། གང་ལ་གང་འཚམ་གི་བསམ་བོ་གཏོང་ས་ཞིག་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་དན་སོང་སྟྤེ།  ཡིན་ནའང་དྤེ་རིང་བསམ་ཚུལ་
ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  འདི་སི་པའི་ར་དོན་ཞིག་ཆགས་བསྡད་དུས་ན་བསྡད་པ་ཞིག་གི་
འགིག་གི་མི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་འདི་སི་པའི་ར་དོན་ཞིག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་དུས།  སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་དྤེ་ཞུ་
འདོད་བྱུང་སོང་། གཙོ་བོ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ང་རང་ལ་ཚོར་བ་གང་ཞིག་བྱུང་སོང་ཟྤེར་ན།  འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་
ཤག་གི་ཕག་ལས་གནང་བ་མང་པོ་ཞིག་ལ་འདོད་པ་མ་ཁྤེངས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་།  བྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུངས་
བསྡད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་འདུག ཡིན་ནའང་གལ་སིད་དྤེ་འད་ཡིན་ན་གང་འད་གནང་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཡར་ལམ་སྟོན་
གནང་མཁན་དྤེ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་དང་། རང་བཞིན་གི་འདོད་བོ་མ་ཁྤེངས་པའི་ཚུལ་འད་ཞིག་ལ་ཚང་མ་བཞག་བསྡད་པའི་ཚོར་
བ་ཞིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་འད་ཡིན་དུས་སོ་སོ་རང་ིད་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་སིར་བཏང་ཆབ་སིད་དང་གནད་འགག་
ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ཆབ་སིད་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་
པ་རྤེད། ལས་འགུལ་མ་སྤེལ་བ་ཡིན་ན། སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕི ན་འདིར་ཕྤེབས་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་གར་ལ་ཕྤེབས་
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བསྡད་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་གསུང་ཞྱིག་འབོན། དྤེ་ནས་གྲུབ་འབས་གང་ཡང་མྤེད་པ་ཡིན་ན།  
དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་མ་ཐུབ་པ་ ལྟ་བུ་ངས་དྤེ་འད་ཞིག་ཚོར་བསྡད་ཀི་འདུག  དྤེར་བརྤེན་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་ཀི་རྤེད་དྤེ་
འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་ལམ་སྟོན་ཕྤེབས་པ་ནང་བཞིན་གི་ཆྤེ་མཐོང་དང་ལྡན་པ།  ཡུལ་ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་
ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་བྱུང་མྤེད་འགོ་བསམ་པའི་ངས་ཚོར་བ་དྤེ་འད་ཞིག་བྱུང་སོང་། གལ་སིད་ལས་
འགུལ་སྤེལ་བ་ཡིན་ན། གང་འད་ཞིག་སྤེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དགོངས་ཚུལ་དྤེ་ཆགས་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། གལ་
སིད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་ཡིན་ན། ལས་འགུལ་སྤེལ་སྟངས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་པར་རིས་གསུམ་དང་།  པར་རིས་གསུམ་
དྤེ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་དང་ཞི་ཅིང་ཕི ན་ཕག་སྤེལ་གནང་བསྡད་པ་དང་།  དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་
མཆོག་དང་ཞི་ཅིང་ཕིན་ཕག་སྤེལ་གནང་བསྡད་པ།  དྤེ་གིས་ཐོག་སིར་བཏང་བརོད་བ་དྤེ་ཡང་མང་པོ་དང་རོག་ག་མྤེད་པ་
བས་ནས། ད་ལྟ་རང་དབང་གསར་ཤོག་ཁག་ལ་བིས་བཞག་པའི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་ཁིམས་སོམ་
གཞིའི་འོག་ལ་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ཚད་ལྡན་ཟྤེར་བ ། གང་ལྟར་དྤེའི་ཚིག་དྤེ་ངས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ངག་ཐོག་ལ་འགོ་ཡི་མི་
འདུག་སླེ། གང་ལྟར་ཡང་དྤེའི་རིགས་འཁོད་པ་བོད་ཡིག ཨིན་ཡིག རྒྱ་ཡིག་གསུམ་གི་འཁོད་པ། པར་རིས་དྤེས་ཆྤེ་ཆུང་གི་
ཚད་ཡང་ཕི་ཉི་  ༣།༦ ཡོད་པ། བོད་མིས་ངོ་རྒོལ་དང་སྐད་འབོད་ རྱིགས་གང་ཡང་བྤེད་མི་དགོས་པ་བས།  ངོ་རྒོལ་སྐད་
འབོད་བས་ཏྤེ་རྒྱ་གར་ྤེན་རོག་པ་ལ་དཀའ་ངལ་སད་རྒྱུ་ལས་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ྤེ་ཆར་
སྐུ་ལུས་མཆོད་མྤེ་ཕུལ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  སྐུ་ལུས་མཆོད་མྤེར་ཕུལ་བའི་པར་རིས་
གཅིག པར་རིས་དྤེའི་ཐོག་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོའི་འབོད་ས་རང་གཞི་ལ་བཞག་ནས་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས།  ༸རྒྱལ་བ་
རིན་པོ་ཆྤེ་བོད་ལ་ཕྤེབས་དགོས་ཟྤེར་བའི་ཚིག་འཁོད་པ་ཞིག  དྤེ་ཡང་འཆར་གཞི ་དང་སན་པའི་ཐོག་ནས་ཞི་ཅིང་ཕི ན་ག་
པར་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་ནའང་ཕྤེབས་པའི་ས་ཚུགས་རྣམས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཡར་ཞུས་ཏྤེ་ཕྤེབས་ལམ་ལ་མི་ལྔ་བརྒྱ་རྤེ་རྤེ་ཡར་
བཞྤེངས་ནས་བོད་ཀི་རྒྱལ་དར་དང་ཁ་བཏགས།  སིར་བཏང་ཞི་བདྤེ་མཚོན་བྤེད་ལ་ངས་འདིར་ཕྤེབས་བསུ་དང་སགས་ངོ་
རྒོལ་ཟྤེར་གི་ཡོད།  ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ཁ་བཏགས་འཁྱྤེར་དགོས་པ་རྤེད།  ཁ་བཏགས་སོན་པོ་དྤེ་ཡང་ཞི་བདྤེ་མཚོན་གི་
ཡོད། གང་ལྟར་སིག་འཛུགས་ཤིག་གིས་ལས་འགུལ་སྤེལ་གི་ཡོད་དུས ། ཚགས་ཚུད་པོ་དང་སྐད་འབོད་གང་ཡང་མྤེད་པ།  
ངོ་རྒོལ་དྤེ་ཡང་རོག་ག་གང་ཡང་མྤེད་པ་ཞིག་བས་ཏྤེ། མི་བཅུ་ཚན་རྤེའི་མཚམས་ནས་བོད་ཀི་རྒྱལ་དར་རྤེ།  དྤེ་འད་བས་ཏྤེ་
ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།  དྤེ་རིང་ཕིས་པ་ཡིན་གི་རྤེད་དྤེ།  མ་འོངས་པར་དྤེ་འད་སྤེལ་ བ་ཡིན་ན། སིར་བཏང་
སིག་འཛུགས་ཤིག་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་སྤེལ་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད་པ་དྤེ་མཚོན་ཐུབ་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད་བསམ་གི་ཡོད། གལ་སིད་དྤེ་འདའི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་བ་ཡིན་ན། གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཚོར་འབོད་
སྐུལ་ཞུས་ནས ། ཁྱྤེད་རང་ཚོའི་ལས་འགུལ་དྤེ་མཚམས་འཇོག་བ་རོགས་གིས།  ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་ཆྤེ་
མཐོང་དང་ལྡན་པ། ཡུལ་ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་སྒང་ནས་ལས་འགུལ་འདི་འད་ཡོད། དྤེ་འད་ཡིན་དུས་ཚང་མ་འདིའི་ནང་ལ་
མམ་ཞུགས་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་དྤེ་འད་ཞིག་གསུངས་པ་ཡིན་ན།  དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་ས་རྤེད་
བསམ་པ་ཞིག་ངས་དན་བསྡད་ཀི་འདུག ངས་ཞུ་ཕོགས་ནོར་སིད་ཀི་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་མཁྱྤེན་པའི་བདག་
པོ་རང་རང་རྤེད།  གསན་འཇོག་མ་ནོར་བའི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་ལས་འགུལ་གི་རྣམ་པ་ཞིག་མཚོན་དགོས་པ་དང་།  བོད་
རྒྱའི་དཀའ་རོག་དྤེ་སྤེལ་མ་ཐུབ་པ་མཚོན་ཐུབ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་ཞིག་ཏན་ཏན་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་པ་ངས་དྤེ་འད་ཞིག་དན་
གི་འདུག དྤེ་ནས་ངས་དྤེར་མཚམས་འཇོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དོན་འགྲུབ་ལགས།  གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་ནང་ལ་ཐྤེངས་དང་པོ་མམ་ཞུགས་གནང་བར་བརྤེན་
ཚང་མས་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་། སི་འཐུས་ག་ཟི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རིང་པོ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ག་ཟི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་ལྟར་རྤེད།  དྤེ་རིང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིན་ལ་ཕར་
བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཅིག་འཁྤེལ་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  དུས་ཚོད་རིང་པོ་མྤེད་པ་དང་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཡིན་
དུས་གསར་འགྱུར་ཕོགས་སིག་བྤེད་མི་དགོས་པ་བས་ནས་ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་
ཞི་ཅིན་ཕིན་ལ་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡོད་ཟྤེར་ན། གཞིས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་རྣམ་པའི་མངོན་འདོད་གཙོ་བོ་དྤེ་སི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་ཕར་གདན་འདྤེན་ཞུ་དགོས་ཞྤེས་གསུངས་ནས་རང་ལུས་མྤེར་མཆོད་ཕུལ་བསྡད་
ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའི་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་གང་འད་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བོད་གཞིས་བྤེས་ཁ་བལ་ནས་ཡུན་རིང་པོ་ཆགས་པ་རྤེད། 
དྤེ་འད་ཡིན་དུས་བོད་མི་གཞིས་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་མཇལ་འདོད་ཡོད་པ་
བཤད་མ་དགོས་པ་རྤེད། དྤེའི་སྟྤེང་དུ་རྒྱ་ནག་ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་ཧན་མི་རིགས་དུང་ཕྱུར་  ༡༠ ལྷག་ཅིག་དམའ་མཐའ་སར་
ནང་པ་ཆགས་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་རྣམ་པས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་མཇལ་འདོད་ཧ་ཅང་
ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞིན་དུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་འབྤེལ་ཡོད་མང་པོ་ཞིག་གིས་མཇལ་འདོད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་
བརྤེན་ཕར་གདན་འདྤེན་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་
རྤེད། རྒྱལ་ཁབ་སུ་དང་སུ་ཡིན་ནའང་སོ་སོའ་ིམངའ་འོག་འབངས་ལ་ངོ་མི་སྲུང་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་སུ་གཅིག་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་མང་པོ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྱྤེད་རྣམ་པ་ཚོས་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ལ་
ཕིར་གཟིགས་ཤིག་གནང་བ་ཡིན་ན། སོ་སོའ་ིའོག་སྡོད་མངའ་འབངས་དྤེ་དག་ལ་ངོ་སྲུང་མཁན་དྤེ་ཚོ་གང་འད་ཆགས་འདུག 
ངོ་མི་སྲུང་མཁན་དྤེ་དག་ག་རྤེ་ཆགས་འདུག དྤེ་ཚོ་ལ་རྒྱང་གཟིགས་ཤིག་གནང་རོགས་གིས་ཟྤེར་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད། དྤེ་བཞིན་
བོད་ནང་དུ་བཞུགས་བསྡད་པའི་རང་ལུས་མྤེར་མཆོད་ཕུལ་བསྡད་མཁན་དྤེ་ཚོས་མི་རིགས་ལ་རང་དབང་དགོས་ཟྤེར་བ་དྤེ་
བོད་པ་མི་རིགས་གཅིག་པུ་ལ་ཟྤེར་གི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འོག་ཏུ་ཡོད་བསྡད་པའི་
མི་རིགས་ ༥༦ དྤེའི་ནང་དུ་ལྷག་དོན་དུ་གངས་ཉུང་མི་རིགས་དྤེ་ཚོ་ལ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བཅའ་
ཁིམས་ནང་དུ་གསལ་བསྡད་པ་གང་ཞིག་ལ།  དྤེས་ས་གནས་ས་ཐོག་ས་ཁུལ་ལུང་ཁུག་དྤེ་ཚོ་ལ་ལག་བསྟར་གནང་མ་ཐུབ་
པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་རྒྱ་ནག་གི་བཅའ་ཁིམས་ནང་ལ་གང་གསུངས་པ་ཡིན་ནའང་ཁ་ཚ་
དགོས་གཏུགས་ཀི་ལག་ལྤེན་བསྟར་དགོས་ཀི་འདུག་ཟྤེར་ནས།  རྒྱ་ནག་གི་མངའ་འོག་ལ་ཡོད་བསྡད་མཁན་གི་མི་རིགས་
ཚང་མའི་སྐུ་ཚབ་བས་ཏྤེ་རང་ལུས་མྤེར་མཆོད་ལ་ཕུལ་བསྡད་པའི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེ་ལ་ཡར་མར་བཤད་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ཁྱྤེད་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཡག་པོ་ཞིག་གནང་དགོས་པ་རྤེད། 
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གིས་དངོས་ཡོད་གིས་ཕན་དབུ་མའི་ལམ་གི་
དགོངས་བཞྤེད་གནང་བ་དྤེ་ལ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་རྤེས་སུ་ཡི་རངས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་ནས།  གིས་ཕན་དབུ་མའི་ལམ་
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དྤེས་བོད་དོན་བདྤེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀི་ཐབས་ལམ་དྤེ་བསྟན་གི་ཡོད་པ་རྤེད། གིས་ཕན་ཐོག་ལ་བསྐྱོད་ན་རྒྱ་ནག་ལ་
ཕན་གི་རྤེད། བོད་པ་ལའང་འདི་དང་འདི་ཕན་གི་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ཚོས་
དབུ་མའི་ལམ་གིས་བོད་དོན་བདྤེན་མཐའ་ གསལ་གི་རྤེད་བསམས་ནས་ལོ་  ༤༠ འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་ནག་གི་ངོས་
ནས་གལ་སིད་བཟང་ཕོགས་ཀི་བརྡ་ལན་དང་རྣམ་པ་གང་ཡང་མྤེད་ན།  ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཡང་བསམ་བོ་གཞན་ཞིག་གཏོང་
དགོས་ཐུག་ན།  ཧ་གོ་ཡི་མ་རྤེད།  དཔྤེར་ན། མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་འ ཛམ་བུ་གིང་གི་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་སིད་
བྱུས་ཆྤེན་པོ་རང་ཐག་རང་གཅོད་གསུང ས་པ་ཞིག ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གིས་རང་མགོ་འཐོན་མཁན་གི་མི་རིགས་ཤིག་
ཡིན་ན། རྒྱལ་ཁབ་སུ་དང་མམ་དུ་བསྡད་ཀང་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་གསུང་མཁན་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་ང་རང་ཚོ་
བོད་མི་རིགས་ལ་མཚོན་ན། བོད་མི་རིགས་ཀི་གནའ་ས་མོའ་ིཆོས་དྤེ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ནས་དར་ཡོང་ བ་རྤེད། དྤེ་
བཞིན་ཆབ་སིད་དྤེ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལ་འད་འད་བས། གཙོ་བོ་མང་གཙོ་ཚང་མ་ནས་དཔྤེ་བངས་ཀང་། གཙོ་བོ་དྤེ་
རྒྱ་གར་གི་མང་གཙོའི་འགོ་སྟངས་བྤེད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞིན་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ལ་བསྤེབས་ནས་ལོ་ཕལ་ཆྤེར་  ༥༤ 
འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་བཀའ་དིན་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  མང་གཙོ་རྤེད་ཅྤེས་མིང་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར།  
ཕི་གསལ་ནང་གསལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་བཀའ་དིན་ཆྤེན་པོ་ཞིག་རྤེད། རྒྱ་གར་མི་རིགས་དྤེ་བཀའ་དིན་ཆྤེན་པོ་ག་ཚོད་ཡིན་མིན་
དང་། རྒྱལ་ཁབ་གང་འད་ཡིན་མིན་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཚང་མས་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚོ་བོད་
མི་རིགས་དྤེས་རང་ཐག་རང་གཅོད་བས་ནས། རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བསྡད་ཀི་ཡིན་ཅྤེས་མི་ཟྤེར་རང་ཟྤེར་ཞིག་ཆགས་
འགོ་ཡི་འདུག རྒྱ་ནག་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིན་དང་འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མས་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་ན།  གཏོང་རན་པའི་དུས་
ཚོད་དང་ཐུགས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཡོད་ན་གཅོད་རན་པའི་དུས་ཚོད་རྤེད། དྤེ་ནས་རྒྱ་དཀར་ནག་གིས་ཀི་སིད་འཛིན་དང་སིད་
བོན་རྣམ་པ་གིས།  གནད་འགག་ཆྤེན་པོར་བརིས་ནས་མཇལ་འཕད་གནང་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདའི་དུས་ཚོད་དྤེ་གནད་
འགག་ཆྤེན་པོ་ཞིག་རྤེད།  ངས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཚིག་གཅིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང།  གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅྤེ་ན།  སོན་མའི་ལོ་
རྒྱུས་བཤད་ན། ལོ་རྒྱུས་མང་པོ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་བོད་པས་སོན་མ་ཆོས་རྒྱལ་མྤེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གི་
བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་གིས།  བོད་མི་འབུམ་ཚོ་  ༡༢ རྤེན་འདས་སུ་ཤོར་བ་དྤེ་བོད་རང་བཙན་དོན་ལ་ཤོར་བ་རྤེད།  
དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཐུགས་ལ་གཅིག་འཇོག་རོགས་གནང་།  ཆབ་སིད་ལ་འགྱུར་བ་སྣ་ཚོགས་པ་འགོ་ཡི་རྤེད།  གང་འད་
ཡིན་ནམ་འཁོར་སིད་ཀི་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་རྒྱ་དཀར་ནག་གིས་ནས་དྤེ་འད་ཞིག་ཐུགས་ལ་གཞག་གནང་རོགས་གནང་ཞླེས་
དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས། 
 
སི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགསནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་  ༢༣ པའི་བརོད་གཞི་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས།  
འཛམ་གིང་ནང་གི་མང་གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་དབུ་ཁིད་དང་མི་འབོར་ཆྤེ་ཤོས་ཀི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་
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སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་འཛིན་གིས་དྤེ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ལྷན་འཛོམས་གནང་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  དུས་སྐབས་དྤེ་དང་བསྟུན་
ནས་ང་རང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ར་བའི་ནང་དུ་དྤེ་རིང་གོས་འཆར་ཞིག་བསྣམས་ཕྤེབས་དུས།  ངའི་ཐོག་མའི་ཚོར་བ་དྤེ་རྒྱ་
ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མི་དམངས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་བོད་ནང་གི་གནས་
ཚུལ་དྤེ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་མ་རོག་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མི་མང་ཚོས།  རང་དབང་ལུང་པའི་
ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོའི་བདྤེ་སྡུག་གི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཞུ་འབོད་བས་པའི་སྐབས་དྤེར། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ལ་གདོང་ཐུག་
བྤེད་ཀི་འདུག་བསམ་པའི་སྤེམས་ཀི་ཚོར་བ་ཞིག་འཛིན་གི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཐོན་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁག་ཅིག་གཞུང་
རང་གི་ངོས་ནས་དངུལ་དངོས་ཀི་ཁྤེ་ཕན་སད་ནས་གདོང་ཐུག་གྱི་རྣམ་པ་བཟོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་ཤིག་བྤེད་བཞིན་ཡོད་དུས།  
བོད་མི་མང་གི་བདྤེ་སྡུག་གི་ཞུ་འབོད་དྤེ་རང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་མ་གཏོགས། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་
མི་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་བབ་ཅིག་མྤེད་པ་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་མཁྱྤེན་དགོས་ཀི་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ལ་
གདོང་ཐུག་མིན་པ་དང་མི་དམངས་ལ་འཁོན་འཛིན་མྤེད་པ་དྤེ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱྤེན་པ་གནང་རོགས་གནང་། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་
བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དྤེ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུ་ཁིད་ཚོས་བཟོས་བཞག་པ་ཡིན་དུས། འགན་དྤེ་
ཡང་ཁོ་རང་ཚོས་ཁུར་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའི་སན་ལ་འཁྱོལ་བ་བས་ནས་ཁོ་རང་ཚོར་ཞུ་འབོད་བྤེད་དགོས་པ་
དྤེ་ང་རང་ཚོའི་འགན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་འགན་དྤེ་བསྒྲུབ་ཀི་ཡོད།  དྤེ་དག་རྣམ་པ་ཚོས་གོ་ནོར་མ་ཐྤེབས་པ་གནང་
རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་རྒྱལ་ཁབ་ཆྤེན་པོ་གིས་ཀི་དབུ་ཁིད་འཛོམས་པའི་སྐབས་སུ་བཀའ་
མོལ་གང་འད་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་ཀང་།  ངོ་ལོག་མྤེད་པ་དང་དང་བདྤེན་གི་ཐོག་ལ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་རྒྱུར ། ང་ཚོ་བོད་པ་ཡིན་
པའི་ཆ་ནས་སོན་འདུན་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག རྒྱལ་ཁབ་གིས་ཀ་མི་འབོར་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རྤེད།  དྤེ་
སོན་འདུན་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔལ་འབོར་གི་ཁྤེ་ཕན་གང་བྱུང་བ་དྤེ་དག་ལོག་བཟའ་རུལ་སུངས་བྤེད་མཁན་
གི་མི་རྤེ་ཟུང་གི་ཨམ་ཕག་ནང་དུ་མ་ཕིན་པར། རྒྱ་ཆྤེའི་མང་ཚོགས་ཞིང་བན་ཁི་ཚོ་བརྒྱ་ཞྤེས་ཁོང་ཚོས་བོད་ནང་དུ་ཧ་ཅང་
བཅིངས་གོལ་བཏང་ཡོད་ཟྤེར་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  བོད་ལ་བཅིངས་གོལ་བཏང་དང་མི་བཏང་ཡང་རྤེད།  དང་ཐོག་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་རང་གི་ནང་དུ་ཧ་ཅང་མ་ཐག་གི་གནས་སུ་ལྷུང་བའི་མི་མང་དྤེ་དག་གི་ཁྤེ་ཕན་བསྒྲུབ་དགོས་པ་དྤེ་དག་ང་ཚོས་རྤེ་
བ་བྤེད་ཀི་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་དག་ལམ་ལྷོང་ཡོང་རྒྱུར་ང་ཚོས་སོན་འདུན་ཞུ་ཡི་ཡོད། 

གིས་པ་དྤེར།  རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བརན་འཕིན་ནང་དུ་བོད་ས་མོ་དང་བོད་དྤེང་རབས་
ཞྤེས་སྟོན་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་སྟོན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གང་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན།  བོད་དྤེ་ཆྤེས་རྤེས་ལུས་དང་ཆྤེས་ཀ་ཀོ་
ཡིན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོས་བཀྲམས་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡིན་ནའང་ངས་དྤེ་རིང་ཅི་ཞིག་ཞུ་
འདོད་བྱུང་ཞྤེ་ན། བོད་མི་རིགས་འདི་གང་ཡིན་མིན་དང་བོད་ཀི་རྒྱལ་རབས་དྤེ་རྒྱ་མིས་བཤད་ནས་འཛམ་གིང་མགོ་སྐོར་
གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཁྱྤེད་རང་ཚོ་ཞིང་བན་ཁི་ཚོ་བརྒྱ་ཡར་ལངས་བས་པའི་དུས་དན་གི་མཛད་སྒོ་
འཚོག་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  མཛད་སྒོ་འཚོག་སྟངས་དྤེ་དག་ནི་མཛད་སྒོ་ཞིག་འཚོག་པར་མི་ག་ཚོད་མང་པོ་ཞིག་ལ་ྤེན་བརྡ་
བཏང་ནས་མཛད་སྒོ་འཚོག་དགོས་བྱུང་གི་ཡོད་པ་དང་།  སྒྤེའུ་ཁུང་ཡན་ཆད་ཕྤེ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཀི་འོག་ནས་
མཛད་སྒོ་འཚོག་གི་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད། གལ་སིད་ཁི་ཚོ་བརྒྱ་ཡར་ལངས་བས་ཡོད་ན། དྤེ་དང་མཐུན་པའི་རང་
དབང་ཞིག་ང་ཚོས་མཐོང་གི་མི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་འདོད་ཅིག་བྱུང་། 
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དྤེ་ནས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གིས་དུས་རག་ཏུ་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  བོད་མི་
རིགས་ཀི་གནད་དོན་དྤེ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་ཆོད་སྤེམས་ཤིག་སྤེབས་པ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་
ལས་ས་པོ་རྤེད།  ཡིན་ནའང་བོད་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་དྤེ་བོད་ཙམ་མིན་པར་ལྷོ་ཤར་ཨྤེ་ཤི་ཡ་དང་ ། སིར་
འཛམ་གིང་ཡོངས་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་ཁྱད་པར་ཆྤེན་པོ་བཟོ་དུས།  དྤེའི་ཐོག་ནས་བོད་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་མྤེད་ལ་
མ་ལྟོས་པར་ཚང་མས་འཛམ་གིང་སིའི་འགན་འཁུར་ཡོད་པའི་ལས་ཀ་ཞིག་བྤེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་ཀི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཞི་ཅིང་ཕིན་གི་ངོས་ནས་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་དྤེ་ཡག་པོ་ཞིག་དང་གཙང་མ་ཞིག་བྱུང་ན།  དྤེའི་ཁྤེ་ཕན་དྤེ་
རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མི་དམངས་ལ་སོས་མྤེད་དང་། འཛམ་བུ་གིང་སི་ཡོངས་ཀི་ཐོག་ལ་ཐོབ་ཀི་ཡོད་
དུས། དྤེ་དག་གི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འཁུར་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དྤེ་ཡིན། 

ཁོ་རང་ཚོའི་ཞལ་ནས་མི་རིགས་འཆམ་མཐུན་དང་རྒྱལ་ཁབ་བརན་བརླིང་གི་བཀའ་མོལ་དྤེ་རིགས་གནང་གི་ཡོད་
པ་རྤེད། ཡིན་ཡང་བཀའ་མོལ་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་གི་ཕག་ལས་དྤེ་གནང་གི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེ་ན། དྤེ་དང་ཐད་ཀར་ལྡོག་
ཕོགས་ཀི་ཕག་ལས་གནང་ནས་བཞུགས་ཀི་ཡོད།  ཁ་སོན་གདུང་སྤེམས་མམ་སྐྱྤེད་ཀི་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་བཞིན་རྤེད།  
བོད་མི་རིགས་ཀི་བ་སོག་དྤེ་བོད་ཀི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་ིང་ཁུ་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཀི་བ་སོག་དྤེ་ཆགས་ཀི་
ཡོད། དྤེ་དག་བསབ་པ་སོབ་གྤེར་བྤེད་སའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ང་རང་ཚོའི་བག་
ཆགས་དང་འབྤེལ་བའི་རྒྱུན་གཏན་གི་བྤེད་སྒོ་རྣམ་གཞག་ཚུན་ཆད་ཁོ་རང་ཚོས་བཀག་འགོག་བྤེད་བཞིན་པ་རྤེད།  གལ་
སིད་མི་རིགས་འཆམ་མཐུན་དང་རྒྱལ་ཁབ་བརན་བརླིང་ཞིག་དགོས་ཀི་འདུག་ན།  བོད་མི་རིགས་ཀི་སྤེམས་ཀི་རྨ་ཁ་དྤེ་
གསོ་དགོས་ཀི་རྤེད། བོད་མི་རིགས་ཀི་རྤེ་བ་དྤེ་བསྐོང་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་མ་བས་ན་མི་རིགས་འཆམ་མཐུན་དང་རྒྱལ་ཁབ་
བརན་བརླིང་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 

མཐའ་མ་དྤེར་ང་ཚོའི་གིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་
ཁིམས་ཀི་འོག་ལ་བསྡད་ཀི་ཡིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཞུས་པ་ནང་བཞིན་སྐབས་  ༨ པའི་གོས་མོལ་སྐབས་སུ་ང་
ཚོའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོར་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཕུལ་ཡོད་ཀང་ཤྤེས་ནའང་མ་ཤྤེས་མདོག་མདོག་ངང་ནས། བོད་ཆྤེན་པོ་དང་
མངོན་པར་མ་གསལ་བའི་ཞྤེས་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་ཡོང་དུས་དྤེ་དག་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀི་མི་འདུག  དངོས་གནས་རང་མི་
རིགས་འཆམ་མཐུན་དང་རྒྱལ་ཁབ་བརན་བརླིང་དགོས་ཀི་འདུག་ན།  དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ནས་བོད་ཀི་གནད་དོན་དྤེ་
གསལ་རྒྱུའི་ཆོད་སྤེམས་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་བཞྤེས་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་རྤེས་འདིར་ཡིག་ཆ་ཨང་  ༢༣ པའི་གོས་འཆར་འདི་ཕྤེབས་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་།  
དུས་ཚོད་ཐོག་སྤེབས་པ་ཞིག་རྤེད་འདུག  དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོ་དྤེ་རིང་འདིའི་ཐོག་ལོ་རྒྱུས་ ཀྱི་བགོ་གླེང་བཤད་ས་དྤེ་འད་གང་
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ཡང་མ་རྤེད། བོད་ནང་ལ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ིན་རྤེ་བཞིན་ཇྤེ་ཆྤེར་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་དྤེ་སྤེལ་ཐབས་གང་འདུག་ཅྤེས་ཚིག་
དྤེ་གིས་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆྤེའི་མི་མང་མམ་
དུ་གདུང་སྤེམས་མམ་སྐྱྤེད་བྤེད་ཀི་ཡིན་ཞྤེས་གཏམ་བཤད་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡིག་ཆའི་ཐོག་གོས་
ཆོད་མང་པོ་འཇོག་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  གདུང་སྤེམས་མམ་སྐྱྤེད་བས་ནས་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆྤེའི་མི་མང་གི་སིང་སྟོབས་ནང་
བཞིན། སྐུ་ལུས་མྤེར་སྤེག་བཏང་ནས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀི་དོན་དུ་གཅྤེས་པའི་སོག་བོས་གཏོང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་
ནའང། ཁོ་ཚོའི་བས་རྤེས་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འཛམ་གིང་མི་དམངས་ཀི་མདུན་སར་སྐྱྤེལ་ཐུབ་པའི་ལས་འགན་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅིག་
འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད་ སྙམ་པ་མ་གཏོགས། ཁ་ཁུ་སིམ་པོར་སོན་ལམ་བརྒྱབ ས་ཏྤེ་བསྡད་ན།  ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་
ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག དྤེ་འད་ཞིག་ངས་རྒྱུན་གཏན་ནས་བསམ་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་ད་རྤེས་འདིར་རྒྱ་མིའི་སིད་འཛིན་
ཞི་ཅིན་ཕིན་ཁོང་ཐོག་མར་སྤེབས་དུས།  ང་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  
ཁོང་བོ་རྒྱ་ཡག་པོ་ཡོད་པས་རྤེ་བ་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་པ་དང་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ཚུལ་གསུང་མཁན་བྱུང་ཡོད།  ཁོའ་ིཐོག་ལ་
ཧ་ལམ་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་པ་ཡོང་གི་རྤེད་མདོག་མདོག་གསུང་མཁན་དྤེ་འད་བྱུང་སོང།  དྤེར་བརྤེན་མི་དྤེ་ཕར་འགོ་མ་
དགོས་པར་འདིར་ཚུར་སྒོ་འགམ་ལ་སྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་དྤེ་འད་སྤེབས་པའི་དུས་སྐབས་འདིའི་ཐོག་ལ་ང་
ཚོས་ཁོ་ལ་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད་སམ།  དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་ག་སིག་གིས་བ་དགོས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་
འདུག ག་སིག་དང་པོ་དྤེ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ལ་ཁོ་ཡོང་དུས། ང་ཚོ་བྤེས་འབོར་མི་དམངས་སྤེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་སོབ་ཕྲུག་གང་
ཅིའི་ཐོག་ནས། མི་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་ཀིས་ཞི་བའི་ཐོག་ཁོ་ལ་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་དགོས་ཀི་འདུག་སྤེམས་ཀི་འདུག  ཕྤེབས་བསུ་
ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་བོད་རྒྱ་ཆྤེའི་མི་མང་ལ་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིགཞུང་གིས་བོད་ཀི་མི་རིགས་དང་ཆོས།  རིག་གཞུང། ཁོར་ཡུག སྐད་
ཡིག་ཚུན་ཆད་ར་མྤེད་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་སིད་བྱུས་ངན་པ་རྣམས་ཡིག་ཐོག་ལ་བཀོད་ནས།  སྐད་ཡིག་སྣ་ཚོགས་ཐོག་ལ་
ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་བཀོད་དྤེ་ཕག་ལ་འཕྤེད་དར་བསྣམས་ནས་ཁོ་ལ་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་དགོས་འདུག  དྤེ་ཚོ་ངྤེས་པར་དུ་
མཚམས་འཇོག་བ་རན་འདུག་ཟྤེར་ནས། ང་ཚོས་སྐད་འབོད་བརྒྱབས་ཏྤེ་ཁོ་ལ་ངོ་རྒོལ་རྣམ་པ་མ་བསྟན་པར་གོ་རོགས་སྤེལ་
ཐུབ་པ་དང་། ཁོས་ཤྤེས་རོགས་ཐུབ་པ་ཞིག་ང་ཚོས་བ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག གཅིག་དྤེ་འད་ཞིག་མཐོང་གི་
འདུག 

གིས་པ་དྤེ་ད་རྤེས་ག་སིག་རྤེད།  ལག་ལྤེན་དྤེ་འཁྤེལ་གི་ཡོད་མིན་མི་ཤྤེས།  དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་གིས་ཀིས་དབུ་ཁིད་པའི་བཀའ་སི་ཟུང་འབྤེལ་གི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཟོས་ཏྤེ།  ཡིག་ཐོག་
ལའང་གནས་ཚུལ་ཞུ་སན་ཆ་ཚང་ཞིག་བཟོས། རྒྱ་གར་གཞུང་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་མཇལ་འཕད་བ་དགོས་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོས་
འབོད་སྐུལ་ཞིག་བ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག  ལག་ལྤེན་འཁྤེལ་མིན་མི་ཤྤེས།  ཕལ་ཆྤེར་འཁྤེལ་གི་མ་རྤེད།  
ཡིན་ནའང་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞིག་བསྟན་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་སམ།  ཁོ་ལ་ཡིག་ཐོག་ནས་ངྤེས་པར་དུ་སོད་
ཐུབ་པ་ཞིག གང་ལྟར་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་དགོས་ཀི་འདུག་མ་གཏོགས། ད་རྤེས་འདི་ལྟར་ཁོ་རང་དོན་གི་བདག་
པོ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་སྤེབས་དུས།  ང་ཚོས་འཁུམས་ནས་བསྡད་ན་ཐབས་སྐྱོ་པོ་ཞིག་དང་།  དྤེས་རྒྱ་མི་ལ་སོབས་པ་
ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞིག་སོད་རྒྱུའི་ྤེན་ཁ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག  དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོ་འདི་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་མྤེ་མདའ་
ཞིག་རྒྱག་མ་ཐུབ་ན། ཡག་པོ་ཁྱོན་ནས་མི་འདུག་བསམ་གི་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་སི་ཟུང་འབྤེལ་གིས་གནང་
དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་རྤེད། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དླེ་བོད་རྒྱ་ཆྤེའི་མི་དམངས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་མི་མང་
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འགོ་འཁིད་དགོས་རྒྱུའི་འགན་དྤེ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་
འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ད་ཐྤེངས་སི་འཐུས་ཚང་མ་ས་གནས་འདིར་ཡོད་ཐོག་ལ།  ང་ཚོས་ལས་ཀ་འདི་བྤེད།  
(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་ལྔ་ཟིན་སོང།) ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་མི་མང་བསྡུ་སྟངས་འདི་དང་འདི་ཡིན་
ཟྤེར་ནས་འཆར་གཞི་ཞིག་བཟོ་དགོས་ཀི་འདུག་བཅས་དྤེ་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞིག་བས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད།  ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་རྤེས་རྒྱ་ནག་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕི ན་རྒྱ་གར་ལ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་གཟིགས་གནང་གི་
ཡོད་པ་རྤེད། འཚམས་གཟིགས་དྤེས་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ངོས་ནས་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་
རྤེས་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིན་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་བའི་ཐོག་ནས། རྒྱ་དཀར་ནག་གིས་ཀི་འབྤེལ་ལམ་དྤེ་སར་ལྷག་བཟང་དུ་འགོ་
རྒྱུ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་ཡོང་རྒྱུར་རྤེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡོད།  ཞུ་རྒྱུ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་བོད་ཀི་
གནད་དོན་དྤེ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གིས་བར་ལ་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའི་གནད་འགག་དྤེ་
མཁྱྤེན་པའི་ཐོག་ནས། དང་པོ་དྤེར་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་གང་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞྤེ་ན།  ད་རྤེས་རྒྱ་གར་སིད་བོན་མཆོག  རྒྱ་ནག་གི་
སིད་འཛིན་མམ་དུ་མཇལ་མོལ་གནང་ བའི་སྐབས་ལ།  བོད་ཀི་དཀའ་རོག་དྤེ་སྤེལ་ཐུབ་པའི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་བཀའ་
མོལ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། དྤེ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་གི་མི་མང་ཁི་ཚོ་མང་པོ།  གངས་རིན་པོ་ཆྤེ་དང་མཚོ་
མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་མཇལ་མཁན་ཚོ་ཡིན་ནའང་། བཀག་འགོག་མྤེད་པ་ཤར་བསྐྱོད་འགོ་ཐུབ་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་རྤེ་བ་བཅང་
གི་ཡོད། རྒྱ་དཀར་ནག་གིས་ཀི་འབྤེལ་བ་དྤེ་ག་ཚོད་ཀིས་བཟང་དུ་ཕིན་ནའང། དྤེ་ཚོད་ཀིས་སིར་འཛམ་བུ་གིང་དང་སྒོས་
སུ་ཨྤེ་ཤི་ཡའི་གིང་ཆྤེན་ནང་ལ་ཤུགས་རྤེན་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཐྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀི་གནད་དོན་ལ་དྤེ་བས་
ཀང་འབྤེལ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་བར་བརྤེན།  ད་རྤེས་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕི ན་རྒྱ་གར་ལ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་གཟིགས་ཡོང་
བའི་སྐབས་ལ་རྤེ་བ་ཞིག་གང་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེ་ན།  རྒྱ་གར་ཙམ་མ་རྤེད།  འཛམ་བུ་གིང་གང་དུ་ཕིན་ནའང་རྒྱ་
ནག་ངོས་ནས་དངུལ་དངོས་ཀི་འགོ་སོང་ཞིག་བཏང་།  དངུལ་གི་མཐུན་འགྱུར་ཞིག་སར།  ཡར་རྒྱས་འཛུགས་སྐྲུན་ཞིག་
བས་ན། དྤེ་བརྒྱུད་འཛམ་གིང་མི་མང་དྤེ་ཚོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་ཇུས་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དགའ་ཞྤེན།  རྒྱབ་སྐྱོར་
སྤེབས་ཐུབ་རྒྱུའི་རྤེ་བ་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ།  དྤེ་ལས་ལྡོག་སྟྤེ།  དངོས་གནས་དང་གནས་འཛམ་བུ་གིང་ནང་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ འགོ་འཁིད་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་།  རྒྱ་ཆླེའྱི ་མང་ཚོགས་ནས་ཡིད་ཆྤེས་སྤེབས་ཐུབ་པ་ཞིག་
བཟོ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། འགོ་འཛུགས་དང་པོ་དྤེ་རྒྱ་ནག་རང་ིད་ཀི་ས་ཐོག་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏྤེ། སོ་སོའ་ིལུང་པའི་ནང་མི་
རིགས་ཚང་མར་རང་དབང་འད་མམ་ཡོད་པ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་པ།  གཞི་རིམ་རྨང་གཞིའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་།  ཆོས་དད་
རང་དབང་། ས་བརོད་རང་དབང་དྤེ་ཚོ་ཐོབ་ཐུབ་པའི་འགྱུར་བ་ཞིག་བཏང་ན། དངུལ་དངོས་འགོ་སོང་བཏང་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་
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རག་ཐབས་བས་པ་ལ་ཕུགས་བརན་པ་དང་ཡག་པ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་དྤེ་རིང་རྒྱ་གར་གི་ས་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་
འཛིན་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པར་བརྤེན། དྤེ་འད་ཞིག་བཤད་འདོད་བྱུང་སོང། 

གཞན་པ་གཅིག  གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མང་པོས་བཀའ་གནང་ བ་རྤེད། དྤེ་གཞིར་བཟུང་ཚིག་རྤེ་བཟུང་
ཞུས་ན། རྒྱ་ནག་གི་མི་རབས་བཞི་པའི་འགོ་ཁིད་ནང་ལ་བོད་པའི་གནས་ཚུལ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་མཁན་གཅིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད། དྤེ་གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། ཞི་ཅིང་ཕིན་གྱི་ཕ་དམ་པ་དྤེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་མཇལ་མོང་མཁན།  ཞལ་རྒྱུས་ཡོད་
མཁན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་དང་མམ་དུ་ཕག་བཏང་མོང་མཁན་གི་མི་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོ་རང་ཡང་དཀའ་སྡུག་
མང་པོ་མངས་ཡོད་ནའང་།  དྤེ་འབྤེལ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ནང་མི ་དང་མ མ་དུ་དགོང་མོའ་ིཁ་ལག་དང་ིན་དགུང་ཁ་
ལག་བཟས་པའི་སྐབས་བཀའ་མོལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ངྤེས་པར་དུ་ཞི་ཅིན་ཕི ན་གྱིས་སྤེམས་ལ་བཅང་པའི་ཐོག་
ནས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེའི་དགོངས་གཞི་དང་བོད་མི་མང་ཚོགས་ཀི་མོས་མཐུན་ཡོད་པའི་གིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་ཐོག་
ནས། བོད་ཀི་དཀའ་རོག་སྤེལ་ཐུབ་པའི་ཕག་ལས་ཤིག་ལག་ལྤེན་བསྟར་གནང་བ་ཡིན་ན།  ཏན་ཏན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་མི་རིགས་ཚང་མ་འཆམ་མཐུན་དང་རྒྱལ་ཁབ་བརན་ལྷིང་ཡོང་བ་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་ཀི་རྤེད།  
དྤེ་འདའི་ལས་འགུལ་ཞིག་མ་བརམས་པ་ཡིན་ན།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  སྐར་མ་ལྔ་ཟིན་སོང། ) ག་ཚོད་
ཀིས་འབད་བརོན་བས་པ་ཡིན་ནའང་བོད་རྒྱ་ཆྤེའི་མང་ཚོགས་ཀི་ཡིད་ཆྤེས་དྤེ་དུས་ནམ་ཡང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཐོབ་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་  ༢༣ པའི་སྒང་ཆ་ཤས་བངས་ནས་བསམ་
ཚུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང། སིར་བཏང་ང་ཆུང་ཆུང་ཡིན་པའི་གནས་སྐབས་སུ།  རྒྱ་ནག་གི་གསར་ལམ་ཁག་ལ་
ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་ཕ་དྤེའི་མིང་ཡང་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་རྤེད།  ཁོ་རང་གིས་གཏམ་བཤད་བས་པ་དྤེ་ཚོ་སོབ་གྲྭའི་ནང་
སོབ་སོང་བ་དགོས་པ་དྤེ་འད་གཅིག་གིས་ཤིག་བྱུང་བ་དན་གི་འདུག  དྤེ་བཞིན་བོད་པ་ཚོས་དགའ་པོ་བ་ས་དང་སྤེམས་
ཐག་ྤེ་པོ་བ་སའི་མི་གཅིག་རྤེད། བོད་པ་ཚོས་དགའ་པོ་བ་ས་དང་སྤེམས་ཐག་ྤེ་པོ་ཡིན་མཁན་གི་མི་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་པ་
རྤེད། ཀྲུའུ་ཨན་ལན་ཟྤེར་བ་དང་ཞུས་ཀྲུང་ཤུན་ཟྤེར་བ་སོགས་ཁོ་ཚོ་ཚན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོར་གང་བས་ནས་
སྤེམས་ཐག་ྤེ་བ་བས་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེ་ན། རིག་གནས་གསར་བརྤེ་སོགས་འདི་འདའི་རླུང་འཚུབ་གཡོ་བའི་སྐབས། དགོན་པ་
སྲུང་སྐྱོབ་བ་རྒྱུས་མཚོན་པའི་ལས་ཀ་དྤེ་འད་ཕ་ལ་ཕན་བུ་བྱུང་བ་རྤེད། གཅིག་དྤེ་དྤེ་རྤེད། གིས་ཐད་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་འཆར་
གཞི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིགཞུང་གིས་ཐབས་ཇུས་དང་བསམ་ཚུལ་གཅིག་པ་ཡིན་པ་ལ་གདོང་པ་དྤེ་གིས་སྟོན་
གི་རྤེད། རྒྱ་མི་ཁོ་རང་ཚོ་ལའང་སྐད་ཆ་གཅིག་ཡོད་པ་རྤེད། འཐབ་རོད་བ་དགོས་ཀི་རྤེད་ལ་མཐུན་སིལ་ཡང་བ་དགོས་པ་
རྤེད། འདི་༸པཎ་ཆྤེན་རིན་པོ་ཆྤེའི་སྒང་རྒྱ་ནག་གིས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་༸པཎ་ཆྤེན་རིན་པོ་ཆྤེར་
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མཐུན་སིལ་དང་མཛའ་འབྤེལ་གི་རྣམ་པ་སྒང་ནས། ༸པཎ་ཆྤེན་རིན་པོ་ཆྤེ་རྤེད། བོད་པ་རྤེད། བོད་པའི་བ་མ་ཚོ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་
བསླུ་ཐབས་བ་རྒྱུའི་ཚན་པ་དྤེའི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་མི་གཅིག་རྤེད། ངས་ཁོ་རང་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ་དྤེ།  ཁོ་རང་གི་ཕ་ཡིན་ནའང་
དྤེ་ག་རང་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀི་ཡོད་ལ་ཚན་པ་དྤེ་ག་རང་ནང་ཡོད་མཁན་གི་མི་གཅིག་རྤེད། ཚན་པ་དྤེ་ངོས་འཛིན་བྤེད་མཁན་
དང་པོ་དྤེ་ཀྲུའུ་ཨན་ལན་སྒང་ངོས་འཛིན་གསལ་ཤོས་གནང་མཁན་དྤེ།  ཕལ་ཆྤེར་ས་ཤོས་དྤེ་ད་ལྟ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་
ཆྤེ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་འདི་འདའི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་ཞི་ཅིན་ཕིན་བོད་པའི་མི་ཚོས་ཐོག་མའི་ཆ་ལ་བོད་ནང་ཡོད་མཁན་གཞི་རིམ་མི་
དམངས་ཚོའི་བོ་ཐག་ྤེ་པོ་ཡོད་མཁན་གི་མི་གཅིག་རྤེད། ང་སོབ་གྲྭར་ཡོད་པའི་སྐབས་ལ། ཞི་ཅིང་ཕིན་ཁོ་རང་སྐབས་དྤེར་
སོབ་གྲྭར་འགོ་ཡི་ཡོད་ཀི་རྤེད། ཡ་གིའི་ཆབ་སིད་སྟྤེགས་བུའི་སྒང་བསྤེབ་རྒྱུ་རྤེད། རྤེས་ནས་བསྤེབས་པ་རྤེད།  ཁོ་རང་ཆབ་
སིད་ཀི་སྟྤེགས་བུའི་སྒང་མ་བསྤེབས་པའི་སོན་རྤེད།  བསྤེབ་གབས་ཡོད་པའི་གནས་སྐབས་རྤེད།  བརྒྱུད་ལམ་ཁག་མང་པོ་
ཞིག་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་སྤེལ་བ་རྤེད། རྤེ་བ་བརྒྱབས་པ་རྤེད། མང་པོ་ཞིག་ང་ཚོའི་ནང་ནས་རྤེ་བ་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་པ་
རྤེད། ང་རང་ལ་ཆ་མཚོན་ན།  ཁོ་རང་གི་གནང་སྟངས་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་སྟངས།  རྒྱ་མི་རིགས་ནང་ལོགས་ཡོད་
མཁན་མང་ཆྤེ་བའི་བསམ་བོ་ཁྱྤེར་སྟངས་ཆ་ཚང་ལ་ལྟ་སྐབས།  ད་ལྟའི་ཆར་ཁོ་རང་གིས་བོད་དོན་དཀའ་ངལ་སྤེལ་གི་རྤེད་
བསམ་པའི་རྤེ་བ་གང་ཡང་འཆར་གི་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  རྒྱུ་མཚན་གང་རྤེད་ཅྤེ་ན།  ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་ཁོ་ཚོས་ནོར་
འཁྲུལ་ལ་ཕིན་པའི་ལམ་ཁ་དྤེར་སོན་མ་ནང་བཞིན་འགོ་ཡི་འདུག  ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁྱོག་བཤད། དོན་དངོས་ལ་རྫུན་བཟོ།  
དངོས་ཡོད་ལ་གཡོལ་ཐབས་བྤེད། འདི་གསུམ་མུ་མཐུད་གནས་འདུག ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁྱོག་བཤད་བ་རྒྱུ་དྤེ་མཚམས་བཞག་
མི་འདུག དངོས་ཡོད་རྫུན་བཟོ་བ་རྒྱུ་དྤེ་མཚམས་འཇོག་གི་མི་འདུག དོན་དངོས་ལ་གཡོལ་ཐབས་བ་རྒྱུ་དྤེ་མཚམས་འཇོག་
གི་མི་འདུག དྤེར་བརྤེན་རྒྱུ་མཚན་འདི་གསུམ་ཀའྱི་སྒང་ནས་བལྟས་སྐབས། སོན་མ་དང་གཅིག་པ་གཅིག་རང་ཡིན།  ཡིན་
ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་བཤད་པའི་ར་བའི་ར་དོན་བཞི་རྒྱུན་འཁྱོངས་བས་ནས། དྤེའི་འོག་ནས་བོད་པའི་རིག་གཞུང་དང་གངས་
ཉུང་མི་རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་། གངས་ཉུང་མི་རིགས་མི་རིགས་ཆྤེན་པོ་དང་མམ་དུ་སྡོད་ཐུབ་པའི་ལམ་ཁ་གཅིག་འཚོལ་
གི་ཡོད་ཅྤེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་གཅིག་སྟོན་གི་ཡོད་པ་རྤེད། རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དྤེ་ཚོ་དོན་དངོས་ལག་ལྤེན་
ཐོག་འཁྱོལ་བ་ཞིག་གནང་དགོས་ཀི་རྤེད། འཁྱོལ་བ་ཞིག་བ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ག་རང་ཡིན། དྤེ་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་
མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གཞུང་འབྤེལ་གི་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་འདིའི་ཐོག་ལ་སོ་སོ་སྒྤེར་གི་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་
ཤིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང།  སིར་བཏང་ད་ཐྤེངས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕི ན་སིད་འཛིན་ཆགས་པའི་རྤེས་ལ།  
བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་དུ་ཐྤེངས་དང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ།  དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་
བོད་ཁུལ་གི་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་ཚོ་ཡིན་ནའང་རྤེད།  རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཡིན་ནའང་རྤེད།  ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་
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འཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་ལ་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་རྤེད། སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་རྣམ་འགྱུར་གང་སྟོན་གི་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་
དོ་སྣང་བྤེད་ཀི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཡོད། དྤེ་འདའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་ལངས་ཕོགས་དྤེ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གསལ་པོ་
དྤེ་གང་རྤེད་ཅྤེ་ན།  རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འཚེ་བ་མྤེད་པར་ཞི་བདྤེའི་ལམ་ནས་འགིགས་འཇགས་ཡོང་བ་དང་།  ལྷག་པར་དུ་
བཀའ་མོལ་ལམ་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་ཤིག་འགོ་ཡི་ཡོད་པར་བརྤེན།  ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་བརྒྱུད་ལམ་གི་ཁོར་
ཡུག་འདིའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་རྣམ་འགྱུར་དྤེ་གསལ་སྟོན་བ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ལ་བརི་ཡི་ཡོད།  གཅིག་དྤེ་སིད་
འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིན་ཁྱིམ་ཚང་གི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལོངས་དང་། དྤེ་བཞིན་སིད་འཛིན་ཆགས་རྤེས་སོབས་པ་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་
མང་ཚོགས་ཀི་བདྤེ་སྡུག་ལ་ཆྤེད་དུ་བལྟ་བར་བཀའ་བོན་ཚོ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཆྤེད་དུ་བཏང་བ་དང་།  དྤེ་ནང་བཞིན་གི་
དབུས་དང་ས་གནས་ཀི་འགོ་ཁིད་ཚོས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བས་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་དྤེར་སོབས་པ་ཆྤེན་པོས་གདོང་
ལྤེན་བས་དང་བྤེད་བཞིན་པ། རྒྱལ་སིའི་ནང་མུ་མཐུད་ནས་འབྤེལ་ལམ་བཟོ་རྒྱུའི་སོབས་པ་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས། རྒྱ་ནག་གི་
རྒྱུན་མཐུད་རང་བཞིན་གི་བརན་ལྷིང་དང་ཡུན་རིང་གི་བརན་ལྷིང་། ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་བརན་ལྷིང་ཐོག་ལ་གོམ་པ་མདུན་ བསྐྱོད་
བྤེད་ཀི་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་སོ་སོ་སྒྤེར་གིས་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀི་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་བརན་ལྷིང་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་
ན། བོད་ཀི་ཤུལ་ལུས་ཀི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་མ་བྤེད་ཐབས་མྤེད་ཆགས་ཡོད་པ་ཞིག་བསམ་བོ་གཏོང་གི་ཡོད།  ཐག་
གཅོད་བྤེད་པའི་ཐབས་ཤྤེས་དྤེ་གཅིག་མ་གཏོགས་གཞན་པ་ཞིག་རྒྱལ་སིའི་ཆབ་སིད་དཔྱད་ཞིབ་པ་ཚོས་གཟིགས་ཀི་ཡོད་
པ་མ་རྤེད་ལ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཀང་ལྟ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གཅིག་དྤེ་གང་རྤེད།  ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་བོད་ལ་གདན་འདྤེན་ཞུ་
རྒྱུ་དྤེ་གཅིག་པུ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའི་ཆར་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱིས་སོབས་པ་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་
པོ་ཆྤེ་བོད་ལ་གདན་ཞུའི་ཐོག་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་སྐུ་ཕྤེང་ ༡༤ པའི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གི་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཕོགས་
དྤེ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ལ་ར་འཕོད་ཐུབ་པ་ཞིག་བྤེད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་།  དྤེའི་ཁོར་ཡུག་དང་གོ་སྐབས་ཤིག་བསྐྲུན་ཐུབ་ན།  དྤེས་
རྒྱ་ནག་མི་དམངས་དང་རྒྱ་ནག་གི་འབྱུང་འགྱུར།  མཐའ་མཚམས་ཀི་བརན་ལྷིང་ཚང་མ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤིག་ཡོང་གི་རྤེད་
ཅྤེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དྤེ་ཡིན། 

ད་ལྟ་ཛ་དག་གི་གནས་ཚུལ་གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྤེད།  དྤེ་
ནང་བཞིན་རིག་གཞུང་དང་འབྤེལ་བའི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐོག་ལ་རྤེད།  སྐད་ཡིག་གི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་མང་པོ་
ཞིག་གི་ཐོག་ལ། གོ་བ་ལོག་འགྤེལ་བ་དང་ཕག་ལས་ལོག་པ་གནང་བའི་ཐོག་ནས།  ༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྤེན་རིན་པོ་ཆྤེ ས་
གཙོས་པའི་ཆབ་སིད་ཐོག་ནས་བཙོན་ལ་བཅུག་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་གོད་བཀྲོལ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོའི་སྐད་
ཡིག་ཆགས་འཇིག་གི་ཐོག་ལ།  གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་བདྤེ་སྡུག་གི་གནས་ཚུལ་ལ་གཟིགས་རོག་རྒྱ་ཆྤེ་ཙམ་གནང་རྒྱུ་
དང་། རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་གཏོང་མཁན་གི་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་རོག་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད་ཅྤེས་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིན་དང་ད་ཐྤེངས་ཀི་འདི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དོ་སྣང་གནང་
གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན།  ང་ཚོའི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གི་བསམ་ཚུལ་དྤེ་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ར་སོད་བ་དགོས་རྒྱུ་དང་ ། རྒྱལ་སིའི་
སྒང་ལ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་མ་འགོད་མ་ལན་པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་སོན་བྱ་རྒྱུ་དང་རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་ལ་ཡང་གསལ་སྟོན་བས་ཡོད་ཅྤེས་པའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་གསྤེང་ཡིན། 

 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ིན་གི་ཐུན་གིས་པ། 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགོ་བཞིན་པ་དྤེ། རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞྤེ་ཅིང་ཕྤེན་མཆོག་རྒྱ་གར་ལ་ཕྤེབས་
པ་དང་འབྤེལ་བའི་གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་དྤེའི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་ གནང་བཞིན་པ་རྤེད།  སི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་
ལགས། 
 
སི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་རིང་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་ཧ་གོ་དུས། གང་འད་
ཞིག་ཡིན་ནམ་བསམ་པ་ཞིག་དང་། དྤེའི་གནད་དོན་དྤེ་གང་འད་ཤོད་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་བྱུང་སོང་། དང་
པོ་ཐོག་མ་དྤེར་འགག་པ་ཞིག་རྒྱག་དགོས་པ་མིན་ནམ་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་བྱུང་སོང་ སླེ། ཡིན་ནའང་རྤེས་སུ་བལྟས་
ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་དྤེའི་ཐོག་ལ་བོད་དོན་བདྤེན་མཐའ་གསལ་ཐུབ་ཆྤེད་ཀི་སྐོར ། གོས་ཚོགས་ནང་གི་འཐུས་མི་རྣམས་ཀི་
དགོངས་ཚུལ་ཇི་ཡོད་གྤེང་སོང་ཡོང་སད་ ཅླེས་གསལ་པོ་ཞིག་འདུག  དྤེ་འད་ཡིན་དུས་དྤེའི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་གཅིག་
གིས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང།  དྤེ་འད་ཡིན་དུས་སི་ཡོངས་ཀི་དྤེ་རིང་ཁ་སང་གི་སི་ཚོགས་ནང་ལོགས་ལ་ལྷག་
པར་དུ་བོད་ཀི་ར་དོན་གི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་ན། སོ་སོ་རང་ྱིད ་གོགས་ཁྱྤེར་རང་བསྡད་པའི་བཟོ་བལྟ་ཞིག་ཡིན་
དུས། སྟབས་བདྤེ་པོ་ཞིག་དང་ཡག་པོ་ཞིག་ཤོད་ཀང་ཤྤེས་ཀི་མྤེད། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དྤེ་རིང་ངས་འདིར་ཤོད་རྒྱུ་དྤེར་ག་རྤེ་
ཡོད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དགོས་འདུན་གཅིག་དང་ྤེན་བརྡ་གཅིག་ཅླེས་དྤེ་རང་གི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་མང་པོ་
ཞིག་གིས་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་ལའང་བསྐྱར་ཟློས་ཞུ་དགོས་པ་མི་འདུག  གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་གཅིག་དྤེ་དྤེ་རིང་ཁ་སང་རྒྱ་ནག་གིས་
འཛམ་བུ་གིང་ལ་བསགས་བསྡད་རྒྱུར། བོད་པ་དྤེ་མི་རིགས་གཞན་གྱི་ཁུངས་སུ་འགྱུར་ནས་དངོས་གནས་གནམ་ས་བ་འོག་
ཏུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའི་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་བཏང་ནས། བོད་མི་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དྤེ་བདྤེ་སྐྱིད་ཀི་འཚོ་བ་ཞིག་ལ་རོལ་གི་
ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་འདི་སོབས་པ་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་བཤད་སྡོད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། གལ་སིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཤད་བསྡད་
པ་དྤེ་བདྤེན་པ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དྤེ་རིང་ཁ་སང་ང་ཚོ་འཛམ་བུ་གིང་གི་ནང་ལོགས་ལ་མིག་དཔྤེ་བལྟ་ས། གནངས་ིན་གི་ིན་
མོར་དབིན་ཡུལ་གི་ནང་དུ་ Scotland ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཁོ་རང་ཚོའི་མི་མང་གི་ངོས་ནས་རང་ཐག་རང་གཅོད་
བྤེད་རྒྱུའི་གནས་བབ་ཅྱིག་འགོ་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོའི་ལངས་ཕོགས་དྤེ་འད་ཞིག་ཡིན།  བཙན་བོལ་གི་
ལངས་ཕོགས་དྤེ་འད་ཞིག་ཡིན་ཟྤེར་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆྤེའི་མི་མང་གི་བསམ་བོ འྱི་རྤེ་བ་དང་ཁོ་རང་ཚོའི་
དགོས་འདུན་ག་རྤེ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་འདི་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ནས་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་ཁོ་ཚོར་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་བོ་ཁོག་དྤེ་
ཡོད་དམ་ཞྤེས་འདི་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཤོད་དགོས་པ་དྤེའང་རྒྱུ་མཚན་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ཐོག་
ནས་ངས་ཤོད་རྒྱུ་ཡིན། དང་པོ་དྤེ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་རྒྱའི་གནད་དོན་གི་
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མཐར་ཐུག་གི་ཐག་གཅོད་དྤེ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆྤེའི་མི་མང་གིས་གནང་གི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ཡང་ནས་ཡང་དུ་
གནང་ཡོད་པ་རྤེད། གཅིག་འདིའི་ཐོག་ནས་ངས་ཞུ་ཡི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གིས་པ་དྤེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩།༡༩༦༠།༡༩༦༢ ཀི་ནང་
ལོགས་ལ་འཛམ་གིང་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་བོད་དོན་གི་སྐོར་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་པའི་ནང་དུ་བོད་འདི་ཕིའི་ལུང་
པས་བཙན་འཛུལ་བས་བཞག་པའི་ལུང་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང། གིས་པ་དྤེ་རང་ཐག་རང་གཅོད་བ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་དྤེ་
ཧ་ཅང་གི་གསལ་པོ་བས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡིན་དུས་ྤེ་ཆར་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནང་ལོགས་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་
དག་གནས་སྟངས་ཀི་སྐོར་ལ་གདུང་སྤེམས་མམ་སྐྱྤེད་ཀི་གོས་ཆོད་དྤེའི་ནང་དུ། འཛམ་གིང་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
གཙོས་པའི་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་མཐུན་རྤེན་ལྤེན་དགོས་པ་དྤེའང་གསལ་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱུ་མཚན་དྤེ་
གིས་ཀི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན།  ང་ཚོར་དུས་ལ་བབས་འདུག གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆྤེའི་མི་མང་གི་བསམ་འདུན་དྤེ་གང་
འད་རྤེད་འདུག རྒྱ་ནག་གིས་དངོས་གནས་ཁོ་རང་ཚོས་ཁྱབ་བསགས་བས་བསྡད་པ་ནང་བཞིན་གི་བོ་ཁོག་དང་སོབས་པ་
ཡོད་པ་ཡིན་ན།  འཛམ་བུ་གིང་གི་གཟུ་དཔང་རྣམ་པས་དང་བདྤེན་གི་ཐོག་ནས་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆྤེའི་མི་མང་ལ་མང་མོས་
ཐག་གཅོད་བྤེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་གནང་རོགས་ཞྤེས་ད་ལྟ་འདི་ངའི་དགོས་འདུན་ཡིན།  གལ་སིད་དྤེ་འད་མ་བྱུང་བ་ཡིན་
པ་ཡིན་ན། སི་ཡོངས་ཀི་རྒྱ་ནག་གིས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་རྤེད། སི་ཡོངས་ཀི་རླུང་གི་འཁོར་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་བོད་
པ་དྤེ་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་སིད་ཀི་མ་རྤེད།  ཡོང་སིད་ཀི་མ་རྤེད།  རྒྱ་ནག་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡི་མ་རྤེད་ཟྤེར་བའི་བསམ་ཚུལ་
ཞིག་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ་ངས་དྤེ་འད་མཐོང་གི་མི་འདུག རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ཀི་
ས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་རྒྱ་མིའི་འོག་ལ་ཤོར་བའི་སྐབས ། འཛམ་བུ་གིང་གི་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་དངོས་
གནས་རང་བཙན་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ ཁག་ ༨༡ མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་རིང་ཁ་སང་གི་དུས་ཚོད་དྤེར་འཛམ་བུ་
གིང་གི་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཁོངས་སུ་རང་བཙན་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༡༩༣ ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་ལྔ་ཟིན་སོང།) སྐར་མ་གཅིག་རང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དྤེ་འད་ཡིན་སྟབསརྒྱལ་ཁབ་དྤེ་དག་ང་
ཚོས་འཐབ་རོད་བས་པའི་དུས་ཚོད་དྤེའི་རིང་ལ་རང་བཙན་ཐོབ་བསྡད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་  ༡༡༢ བྱུང་བ་རྤེད། དོན་དག་
གིས་པ་དྤེ། རྒྱ་ནག་སྟོབས་འབོར་ཆྤེན་པོ་ཆགས་པའི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་འགོ་ཡི་མ་རྤེད་ཟྤེར་གི་ཡོད་ན།  ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ 
ཐམ་པའི་ལོར་ཨུ་རུ་སུའི་གནད་དོན་དྤེར་བསམ་བོ་བཏང་། སྐབས་དྤེ་དུས་དམག་དོན་གི་ཐོག་ནས་འཛམ་བུ་གིང་གི་ཐོག་ལ་
ཨང་དང་པོ་རྤེད། གིས་པ་དྤེར་བོད་པའི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ཐོག་ནས་བཤད་ན། འཇིག་རྤེན་
གི་མཐའ་བཞིས་མ་བསྡུས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ལས་རྒྱུ་འབས་ཁས་ལྤེན་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན།  མཐོ་བའི་མཐའ་
མར་དམའ་བ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡོང་གི་རྤེད།  གལ་སིད་དྤེ་ཡོང་གི་མ་རྤེད་ཟྤེར་གི་ཡོད་ན།  ལས་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཁས་མི་
ལྤེན་པའི་སྐད་ཆ་རྤེད་དོ་ཞྤེས།  མདོར་ན་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་ཁྱྤེད་རྣམ་པར་དྤེ་འདའི་བོ་ཁོག་དང་སོབས་པ་ཡོད་ན་གནང་
རོགས་གནང་མ་གཏོགས། བོད་མི་རིགས་དྤེའང་ད་ལྟའི་ཆར་བཤད་སྟངས་བས་ན། བོད་ནང་དུ་ས་ཡ་བདུན་རྤེད།  དྤེ་འདའི་
གནས་སྟངས་ཤིག་གི་ཐོག་ལ་ནམ་ཞིག་ཁ་བལ་ལ་འགོ་རྒྱུའི་ྤེན་ཁ་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་དོ་ཅྤེས་ངས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
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སི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཚིག་གཅིག་གིས་
ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མ་དྤེར་ང་རང་ཚོའི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
དང་། ད་ལན་གོ་སྐབས་དྤེ་བཟུང་ནས་ཁོ་རང་ཚོར་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུ་ཁིད་དང་། བ་མ། རྒྱལ་པོ་དང་ཁོང་གི་གཞུང་དྤེ་རྒྱ་
གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ལོ་  ༥༦ རིང་ལ་གནས་ཐུབ་པ་དྤེར།  ད་ལན་དུས་ཚོད་དྤེ་འད་ཞིག་ལ་བལྟས་ནས་སོ་སོས་
འཚམས་འདི་དང་བཀྲ་ཤིས་བདྤེ་ལྤེགས། ཐུགས་རྤེ་བཀའ་དིན་ཆྤེ་ཞྤེས་འདི་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང།  ད་ལྟ་གནད་དོན་དྤེ་དང་
འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ་དང་དན་གསོ་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་གང་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན།  ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་སིད་འཛིན་དྤེར་ཕྤེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཁོ་རང་ཚུར་ཕྤེབས་རྒྱུ་དང་ ། ཁོ་རང་ཚོར་བཀའ་
མོལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་དྤེར་ལམ་འགོ་ཡོང་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་སོན་ལམ་རང་མ་རྤེད།  ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུའི་
རྤེ་བ་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་དྤེ ། དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་ནས་ལོ་རྒྱུས་དང་རྒྱལ་རབས་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག ཐོག་མ་དྤེར་རྒྱ་
དཀར་ནག་གིས་ཀི་འབྤེལ་བ་ང་རང་གིས་ཤྤེས་པ་དྤེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༢ དང་འབྤེལ་བ་འདི་གཅིག་རྤེད།  ཆོས་ཕོགས་ཀི་ཐོག་
ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུ་མཁན་བྱུང་སོང། དམིགས་བསལ་གི་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་འད་ངས་གང་ཡང་ཤྤེས་ཀི་མྤེད། ཏན་
ཏན་ཁོ་རང་འབྤེལ་བ་གཅིག་ཆགས་རྒྱུ་དྤེ་བོད་འདི་རྤེད། བོད་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  འདི་ཁོང་རྣམ་
པ་ཚོས་བརྤེད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག དམིགས་བསལ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་ད་ལྟ་ས་མཚམས་ཐོག་ལ་བཀའ་
མོལ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཐོག་མ་དྤེར་བོད་དང་རྒྱ་བོད་གིས་ཀི་བར་དྤེར་གོས་མོལ་ཞིག ་གི་ཐོག་
ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཐབས་ལམ་ཞིག་འཚོལ་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  འདི་མ་ཚར་བར་དུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་སོ་
སོའ་ིརྤེ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཞྱི་ཅིང་ཕྱིན་ཁོ་རང་ལ་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མྤེད།  གཅིག་
བས་ན་སང་ིན་ལྡི་ལིར་བོད་མི་མང་གི་མངོན་འདོད་དྤེ་གཟིགས་ཀི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག དྤེར་ཁོ་རང་གིས་སྣང་ཆུང་གཏོང་
རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  འདི་ཁོ་རང་གིས་མཁྱྤེན་པ་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག  ཡིན་ནའང་མངོན་འདོད་དྤེ་
གང་འད་ཞིག་ཡོང་གི་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན།  བོད་ཀི་བདག་པོ་བོད་མི་ཡིན་ཞྤེས་མངོན་འདོད་འདི་ཤར་ཡོང་གི་རྤེད།  འདི་
ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བོད་གཞུང་གིས་ད་ལྟ་བར་དུ་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཐབས་ལམ་ཞིག་རོད་ཀི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེར་ང་ཚོས་དམ་བཅའ་བརན་པོ་ཡོད་པ་དྤེའང་ཞུ་འདོད་བྱུང།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  མཐའ་མ་དྤེར་ད་ལན་
ངས་གོས་ཚོགས་སུ་གོས་ཆོད་ དླེ་འཐུས་མི་སྒྤེར་གིས་འདོན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད།  ད་ལན་གི་
དུས་ཚོད་དྤེར་དམིགས་བསལ་ད་ལྟ་རྒྱ་བོད་དབར་ལ་ང་ཚོ་གོས་མོལ་གང་ཡང་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག  
ད་ལན་གི་དུས་ཚོད་དྤེར་ང་ཚོས་གོ་སྐབས་འཛིན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག འདི་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ང་ཚོར་
བྤེད་སའི་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། དམིགས་བསལ་ད་ལན་ཁོ་རང་འདིར་རྒྱ་གར་དུ་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་གནང་དགོས་པ་
ཞིག་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་གི་མྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  རབ་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ད་གིན་ཐོག་མ་དྤེར་འཛིན་
སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་དྤེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་དྤེར་མཁྱྤེན་པ་ཡིན་ན།  སོ་སོས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་རྒྱུ་རང་ལ་
བསམ་བོ་ཞིག་བཏང་ནས་ཀུན་སོང་དྤེ་རང་ལ་བལྟས་ནས།  ཐོག་མར་བཀའ་ཤག་གིས་འདི་གནང་ན་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་
ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ཞུས་པ་ཡིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་སན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ ཐོག་བགོ་གྤེང་བ་རྒྱུའི་གཞི་ར་དྤེ། ཞྤེ་ཅིང་ཕྤེན་
རྒྱ་གར་ལ་ཕྤེབས་ཕོགས་དང་འབྤེལ་ནས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ིན་རྤེ་བཞིན་ཇྤེ་སྡུག་ཏུ་འགོ་བཞིན་པའི་དཀའ་
རོག་སྤེལ་ཐབས་དང། བོད་ཀི་བདྤེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཟྤེར་བའི་སྐོར་ལ་གསལ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  གནད་དོན་དྤེ་དང་
འབྤེལ་བའི་དོན་ཚན་གཅིག་གིས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞྤེ་ཅིང་ཕྤེན་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་། ད་ལྟ་བར་དུ་
རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀི་ཁྤེ་ཕན་ཆྤེད་དུ་ལས་དོན་གང་ལ་གང་འཚམ་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་བཞིན་པ་རྤེད།  དྤེའི་
ནང་དུ་གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པའི་ལས་ཀ་དྤེ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀི་གནས་སྟངས་འདི་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ནང་བཞིན་
ཞྤེ་ཅིང་ཕྱིན་གིས་རྒྱ་མི་རིགས་གཙོས་པའི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གི་གཞི་རའི་འགོ་བ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་མང་གཙོའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཆྤེ ར་བཞྤེས་ཀི་ཐོག་ནས་ཆྤེ་མཐོང་ལྡན་པའི་ཕག་ལས་ཤིག་གནང་
རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་དང་པོ་དྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང། 
 གིས་པ་དྤེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ནས་བཟུང་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཛ་དག་ཆགས་བསྡད་པ་དྤེ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་
གསལ་རྤེད། ཁོ་རང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་འཛིན་ཆགས་ནས་ཟླ་གངས་  ༢༠ ཡས་མས་ཤིག་འགོ་སྡོད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའི་
ནང་དུ་ཡིན་ནའང་བོད་ནང་ལོགས་ལ་གཞི་རའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་གི་ཐོག་ལ་དག་གནོན་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་
མཚམས་མ་བཞག་ནས་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་འགོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་རྤེད།  འདི་ལོའ་ིཕི་ཟླ་  ༨ པའི་ནང་དུ་བལྟས་པ་ཡིན་
ནའང་བོད་ནང་དུ་དམར་གསོད་བཙོན་འཇུག་སོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  ཟླ་བ་འདིའི་ནང་དུ་བལྟས་པ་ཡིན་
ནའང་བ་བང་ཨ་ཁུ་འཇིགས་མྤེད་ལ་ྤེས་མྤེད་ྤེས་འཛུགས་དང་ ། རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་གི་ཐོག་ནས་ཐྤེངས་ཁ་ཤས་འཛིན་
བཟུང་བས་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་ནད་གཅོང་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ་ལོ་ལྔའི་ཁིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོང་
གིས་ག་རྤེ་བཤད་ཡོད་པ་དང་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ང་ཚོ་རྒྱ་བོད་གིས་ཙམ་མ་ཟད།  འཛམ་བུ་གིང་དུ་ཡོངས་གགས་
ཆགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རྤེད།  དང་བདྤེན་མ་ཡིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འད་སོང་
ཙང་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར།  བོད་ནང་གི་རྒྱ་ཆྤེའི་མི་མང་གི་མངོན་འདོད་དང་བསམ་ཚུལ་དྤེ་དག་ལ་དང་བདྤེན་དང་ན་
ཞིབ་བས་ཏྤེ་ཐག་གཅོད་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་ཀི་འདུག  བོད་རྒྱ་གིས་ཕན་ཐོག་དང་བདྤེན་གི་ལས་ཀ་ཞིག་གནང་རོགས་
གནང་། བོད་མི་རིགས་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མི་བརླག་པ་ཞིག་བྤེད་རོགས་གནང་ཞྤེས་འདི་འབོད་སྐུལ་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། 
 གསུམ་པ་དྤེ།  ཤིན་ཅང་མི་རིགས་ཀི་ཐོག་ལ་མི་རིགས་མམ་བསྤེས་ཀི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཞྤེ་ཅིང་ཕྤེན་ཁོ་རང་གིས་
བཤད་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་རོབ་ཙམ་གྤེང་བ་ཡིན།  མི་རིགས་མམ་བསྤེས་ཀི་ལས་དོན་སྐོར་ལ་ཞི་
ཅིང་ཕིན་གིས་ལམ་སྟོན་གནང་བར་བརྤེན་ནས ། བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་ཀི་འགོ་གཙོ་ཁྤེན་ཅིན་ ཀའོ་ཡིས་བོད་ནང་དུ་སྐད་ཆ་
འདི་རང་བཤད་ནས། བོད་མི་རིགས་དང་རྒྱ་མི་རིགས་གིས་ཆང་ས་བརྒྱབ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞི་བསིགས་པ་དང་ལས་
དོན་སྤེལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། མི་རིགས་མམ་བསྤེས་ལས་དོན་དྤེ་ལམ་འགོ་བྱུང་བ་ཡིན་ན ། ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་ཁ་བལ་གི་ནུས་
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པ་གཅོག་རྒྱུའི་ལས་དོན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གངས་ཉུང་མི་
རིགས་ཁག་དང་ ། ལྷག་པར་དུ་བོད་མི་རིགས་ར་མྤེད་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་དོན་དྤེ་རིགས་མཚམས་འཇོག་གནང་རོགས་
གནང། འདི་སྐོར་ལ་ལམ་སྟོན་དང་སིད་བྱུས་རིགས་མ་གསུང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 དོན་དག་བཞི་པ་དྤེ་ཁོ་རང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་དང་། མི་རིགས་བརན་བརླིང་གི་སིད་བྱུས་ཤིག་འཛིན་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  
བོད་དྤེ་བརན་བརླིང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན།  བོད་མིའི་མངོན་འདོད་དྤེ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཀི་ཐོག་ནས ། བོད་
རྒྱའི་འབྤེལ་མོལ་གི་གནད་དོན་འདི་གལ་ཆྤེན་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ནང་དུ་གོ་བ་
ལོག་སྒྲུབ་དང་འགྤེལ་བཤད་ལོག་སྤེལ་གི་ཐོག་ནས་མ་ཡིན་པར། དོན་ཕན་ལྡན་པའི་ཕག་ལས་ཤིག་གནང་དགོས་ཀི་འདུག  
ད་ལྟའི་ཞྤེ་ཅིང་ཕྤེན་གིས་སྣྤེ་ཁིད་པའི་གཞུང་དྤེས་གནང་གི་མི་འདུག དཔྤེ་མཚོན་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཀི་ལོ་
མཇུག་ལ་ཡིན་པ་ཡོད།  རྒྱ་ནག་མི་མང་གི་ཁིམས་ཞིབ་དང་སི་བདྤེ་ཅུའུ་རྤེད།  ལས་ཁུངས་གཞན་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ འཐབ་
ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ་ཡོད། སྡྤེ་ཚན་གསུམ་གི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་དང་།  ང་ཚོས་ཕར་
ཕུལ་བའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་སྐོར་ལ་ནང་དོན་གཙོ་བོ་བས་ཏྤེ་དོན་ཚན་མང་པོ་ཅན་གི་ཡིག་ཆ་ཞིག་བཀྲམ་ཡོད་པ་
རྤེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ནང་ཆབ་མདོ་ནས་གནད་དོན་དྤེ་རང་ཐོག་སྡྤེ་ཚན་གསུམ་གིས་དོན་ཚན་ི་ཤུ། སུམ་ཅུ་ཡས་མས་ཅན་
གི་ཡིག་ཆ་ཞིག་བཀྲམས་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་དྤེའི་ནང་ཨ་མདོ་བ་བང་ཕོགས་ཀི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆྤེན་ནང་དུ་གོང་གསལ་ཡིག་
ཆ་དྤེ་ནང་བཞིན་བཀྲམས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དངོས་གནས་བརན་བརླིང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན།  ང་ཚོས་ཕར་བོད་
རྒྱ་གིས་ཞི་མཐུན་ཡོང་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་དགོངས་པ་ཞིག་བཞྤེས་ནས།  ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་སྐུ་འཚོ་
བཞུགས་ཀི་རིང་ལ་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་དྤེ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་།  གུ་ཡངས་ཀི་
དགོངས་པ་ཞིག་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ནན་ཏན་གིས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།  དོན་ཚན་ལྔ་པ་དྤེ།  ཞྤེ་ཅིང་ཕྱིན་
རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཕྤེབས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་ལྔ་ཟིན་ཚར་སོང། ) 
དྤེ་འད་སོང་ཙང་ང་ཚོས་དྤེའི་ཐོག་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་འདོན་རྒྱུའི་སད་དང་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་དང་རྤེ་བ།  ཛ་དག་གི་གནས་
སྟངས་གསལ་བའི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཤིག་བཀའ་སི་གིས་ཀི་ངོས་ནས་སྤེལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ་
བསམས་ནས་འདི་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞྤེ་ཅིང་ཕྤེན་རྒྱ་གར་ལ་རྒྱལ་དོན་བལྟ་སྐོར་ལ་ཡོང་རྒྱུ་དྤེའི་
སྐོར་ལ་བགོ་གྤེང་བྤེད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། རང་ིད་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་སུ་
ལའང་ཡིད་ཆྤེས་ར་བ་ནས་མྤེད།  དྤེ་རིང་ང་ཚོས་བགོ་གྤེང་ཇི་ཙམ་བས་པ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་གི་རྣ་ཅོག་ལ་
འགོ་ཡི་རྤེད་བསམ་པ་དྤེར་ཡིད་ཆྤེས་ར་བ་ནས་མྤེད།  ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་ནང་དུ་སྤེབས་པ་ཡིན་



95 

 

སྟབས། དྤེའི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་ཤིག་ལྤེན་དགོས་བསམ ས་ནས་མཐའ་མ་དྤེར་ལག་པ་བརངས་པ་ཡིན། སིར་བཏང་རྒྱ་དཀར་
ནག་གིས་ཀི་བཀའ་མོལ་དང་འབྤེལ་ལམ་ཡག་པོ་དགོས་རྒྱུ།  གཙང་མ་དགོས་རྒྱུ།  སྤུས་དག་པོ་དགོས་རྒྱུ་དྤེར་ བརྒྱ་ཆ་
བརྒྱ་ཡིད་ཆྤེས་ཞུ་ཡི་ཡོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡག་པོ་དགོས་ཀི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་དཀར་ནག་གིས་ཀི་
འབྤེལ་ལམ་བྤེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། བོད་ཀི་གནད་དོན་དྤེ་འཁྱུར་མིད་བཏང་བ་ཡིན་ན་ར་བ་ིད་ནས་འགིག་གི་མ་རྤེད།  
འདི་ངོས་ལྤེན་ར་བ་ིད་ནས་བྤེད་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་ཤུགས་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་
སོང། རྒྱ་དཀར་ནག་གིས་ཀི་ས་མཚམས་ཀི་སྐོར་ལ་ཡིན་ནའང་བོད་ཀི་དཀའ་རོག་གི་གནད་དོན་མ་གསལ་བར་དུ་རྒྱ་
དཀར་ནག་གིས་ཀི་ས་མཚམས་ནམ་ཡང་དཀའ་ངལ་གསལ་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་རྒྱ་དཀར་ནག་གིས་དང་བོད་
བཅས་པའི་ཟུར་གསུམ་དྤེའི་ནང་དུ་བོད་ཀི་གནད་དོན་འདི་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་དྤེ་རྒྱལ་ཁབ་ཆྤེན་པོ་གིས་ཀི་འགན་
ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་འདི་དབུ་ཁིད་གིས་ཀར་ཞུ་འདོད་བྱུང།  དྤེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་གཞོན་པ་རྒྱ་
ནག་ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་འདིར་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། འདིའི་རྤེས་སུ་ི་ཧོང་དུ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་
རྤེད། གང་ལྟར་བཀའ་མོལ་ག་རྤེ་གནང་བ་ཡིན་ནའང་བོད་ཀི་བཀའ་མོལ་ཞིག་སྤེབས་སིད་པ་རྤེད།  དྤེ་འད་སྤེབས་པའི་
སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་མགོ་སྐོར་བསླུ་བིད་འོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་སོན་མ་ཡིན་ནའང་ཚུད་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཡིན་
ནའང་ཚུད་ཀི་མ་རྤེད།  དྤེ་འད་ར་བ་ནས་མ་ཚུད་པའི་ཐོག་བོད་པའི་གནད་དོན་འདི་གཞི་འཇོག་རྒྱུ་ཞིག་དང་།  བོད་པའི་
གནད་དོན་འདི་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྒྱ་དཀར་ནག་གིས་ཀི་བར་ལ་དཀའ་ངལ་སྤེལ་རྒྱུའི་ ལྡླེ་མིག་ལྟ་བུར་བྤེད་སོད་བས་
ནས། རྒྱ་གར་གཞུང་ཡིན་ནའང་ཡིད་གཟབ་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་རིང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མཛད་གཙོར་
འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང།  དྤེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཕར་ལོག་ཚར་བའི་རྤེས་སུ།  རིང་མིན་རྒྱ་
གར་གི་སིད་བོན་ཨ་རིར་ཕྤེབས་རྒྱུ་རྤེད།  དྤེ་རིང་ཁ་སང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་འདིར་ཡོང་རྒྱུ་དང་།  རྒྱ་གར་གི་སིད་བོན་
ཕར་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཆབ་སིད་ཀི་འགྱུར་འགོས་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཡིན་དུས། རྒྱ་གར་གི་གནས་བབ་དྤེར་འཛམ་གིང་ཚང་
མས་བལྟ་ཡི་ཡོད་སྟབས།  རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ངོས་ནས་དྤེ་རིང་ངྤེས་པར་དུ་བོད་པའི་བཀའ་མོལ་དྤེར་གྤེང་བ་མ་ཚད།  ཨ་
རིར་བསྐྱོད་པའི་སྐབས་སུ་སིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་མམ་དུ་བོད་ཀི་དཀའ་རོག་གྤེང་སོང་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཁིད་པའི་
ལས་འགན་ཞིག་རྤེད།  ང་ཚོ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེས་དུས་རག་ཏུ་གསུངས་གནང་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  བོད་པ་དྤེ་དག་རྒྱ་
གར་གི་དགྤེ་ཕྲུག་ཡིན། རྒྱ་གར་ང་ཚོའི་དགྤེ་རྒན་ཡིན། དགྤེ་རྒན་གི་ལས་འགན་དྤེ་དགྤེ་ཕྲུག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པའི་དུས་
སུ་བདག་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་དྤེ་ཡིན་དུས། རྒྱ་གར་གི་སིད་བོན་ཨ་རིར་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་བོད་ཀི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་ངྤེས་པར་
དུ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞིག་གྤེང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དྤེའི་རྤེན་གིས་རྒྱ་ནག་ཚ་གི་ཚི་གི་ཆགས་རྒྱུའི་གནས་སངས་ཡོང་སིད་པ་རྤེད། 
དྤེ་ཡིན་དུས་འདི་རྒྱ་གར་ངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀི་འདུག  ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ངོས་ནས་མངའ་སྡྤེ་
ཡིན་ནའང་འད། དབུས་ཡིན་ནའང་འད། བོད་མི་ཡོངས་ལ་བཀའ་དིན་བསམ་གི་མི་ཁྱབ་པའི་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  འདིར་སིང་ཐག་
པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  མ་འོངས་པར་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དྤེ་ནང་བཞིན་གི་མོས་མཐུན་གནང་ནས ། རྒྱ་གར་གི་
ངོས་ནས་འཛམ་གིང་གི་ནང་དུ་བོད་ཀི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་རྒྱུར་ཐུགས་འགན་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ནས།  མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་གི་
དབུ་ཁིད་དྤེ་འཛམ་གིང་གི་ནང་དུ་བོད་ཀི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་མཁན་གི་དབུ་ཁིད་ཆྤེན་པོ་ ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེར་འགན་
ཁུར་དགོས་པ་དྤེ་རྒྱ་གར་ལ་ཆྤེ་མཐོང་ཆགས་རྒྱུ་དང་རྒྱལ་སིའི་ནང་དུ་གནས་བབ་ཡག་པོ་ཆགས་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་
ཡོང་གི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག དྤེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་མ་བཞྤེས་པའི་དོགས་པ་མྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་བྤེད་རོགས་ཅྤེས་དྤེ་རིང་
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གོས་ཚོགས་ཀི་བརྒྱུད་ལམ་འདིའི་ཐོག་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང། མཐའ་མ་དྤེར་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ལ་འབོད་སྐུལ་
གིས་ཤིག་ཡོད། དྤེ་རིང་ང་ཚོར་ལུང་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། གོས་ཚོགས་དྤེའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་
རྒྱུའི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་གལ་ཆྤེན་པོ་བས་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་ངོས་ནས་ཡིན་པ་
ཡིན་ནའང་། སིད་འཛིན་གིས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆྤེན་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེ་
གདན་འདྤེན་ཞུས།  ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེའི་སྐུ་ཚབ་ཀི་ངོས་ནས་བོད་མི་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཡོང་
ཐབས་ཀི་བསམ་འཆར་ཡིག་ཆ་ཕུལ་བ་རྤེད།  དྤེའི་ཐོག་ལ་༸སྐུ་མདུན་གི་གསུང་བཤད་དང་ ། ལྷག་པར་དུ་དྤེའི་ཐོག་ལ་
འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆྤེན་ནང་དུ་བགོ་གྤེང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞིག་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསྡད་འདུག  དྤེ་འདའི་བགོ་
གྤེང་གནང་བ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་རྒྱ་ནག་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆྤེན་གི་བསམ་ཚུལ་ག་རྤེ་འདུག  འདི་གནང་བ་གཞི་ལ་བཞག་
པའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ངོས་ནས་མ་འོངས་པར་རིང་མིན་ཁོ་རང་གི་ལས་རྒྱུན་ནང་དུ ། རྒྱ་ནག་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་བཏོན་བཞག་པའི་བོད་མི་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཡོང་ཐབས་ཀི་བསམ་
འཆར་དྤེའི་ཐོག་ལ་མང་མོས་ཐག་གཅོད་འོས་བསྡུ་ཞིག་བས་པ་ཡིན་ན།  རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཀི་ལངས་ཕོགས་ག་རྤེ་རྤེད་
འདུག གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཞིག་ཆགས་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་ཞིག་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁིད་དྤེ་མི་མང་གི་ཚབ་ཡིན་
ཞྤེས་བཤད་ཀི་ཡོད་ན། ཏན་ཏན་མི་དགུ་གཅིག་པུའི་ཐོག་ལ་མ་བཞག་པར། རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ངོས་ནས་བོ་སྟོབས་ཆྤེན་
པོའ་ིངོས་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆྤེན་ལ་གདན་འདྤེན་ཞུ་རྒྱུ་དང།  ཕ་གིར་
གསུང་གི་བདུད་བརིའི་བཀའ་སོབ་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་།  བོད་མི་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཡོང་ཐབས་ཀི་
བསམ་འཆར་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་ཡོང་རྒྱུ།  དྤེའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་མང་མོས་ཐག་གཅོད་བས་པ་ཡིན་ན།  རྒྱ་
ནག་དྤེ་འཛམ་གིང་ཡོངས་སུ་དངོས་གནས་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་དབུ་ཁིད་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་རྒྱུའི་རྤེ་བ་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེའི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་སིད་འཛིན་ངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས། 
 
སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་དྤེའི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང་།  ར་
བའི་ཆ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ྤེ་བའི་ལོ་རབས་ཁ་ཤས་ཀི་ནང་ལ།  རྒྱ་ནག་གཞུང་འཛིན་མི་སྣ་དབང་ཆ་མཐོ་པོ་
འཛིན་མཁན་དྤེ་ཚོ།  དཔྤེ་བཞག་ན་རྡོ་བཟོ་དང་།  ཤིང་བཟོ་དང།  མགར་བ་དང། གོག་བཟོ་བ་དྤེ་འད་རང་རང་གིས་འཛིན་
ནས། རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་ཁ་སང་དྤེ་རིང་རུལ་སུངས་དུ་གྱུར་ནས་སྟག་ བཙོག་པ་ཟ་མཁན་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་པ་རྤེད། ཞྤེ་ཅིང་ཕྤེན་དྤེ་ཕན་བུའི་མི་འད་བ་ཞིག་ལ་ཁོ་རང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གི་སོབ་སོང་གནད་ཆྤེ་ས་དྤེ། དམར་
ཤོག་གི་ལྟ་གྲུབ་དང་རང་ལུགས་ཀི་ཐོག་ལ་སོབ་སོང་བས་བཞག་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང། ཁོ་རང་གིས་ད་ལྟའི་བར་དུ་
ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་ལས་ཁུངས་ཆྤེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་གང་འད་ཞིག་ལ་ཕིན་པ་ཡིན་ནའང་།  དམར་ཤོག་གི་དབང་
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འཛིན་མཐོ་ཤོས་ཀི་གནད་འགག་དྤེ་ཁུར་བསྡད་མཁན་གི་མི་དྤེ་འད་ཞིག་ཡིན་སྟབས། ཁོ་རང་ལ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་རྤེ་བ་ཡོད་
བསྡད་པ་ཞིག་ལ་རུལ་སུངས་སུ་གྱུར་པའི་དམར་ཤོག་དྤེ་ལྤེགས་ལམ་ཞིག་ལ་ཁིད་ཐུབ་རྒྱུའི་རྤེ་བ་ཞིག་འདུག  གང་ཡིན་
ཞུས་ན་ཁོ་རང་ལ་དམར་ཤོག་གི་ཆྤེད་ལས་པ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་དམ། དམར་ཤོག་གི་ཆྤེད་སོང་ཐོབ་མཁན་གི་མི་ཞིག་ཡིན་
སྟབས་ལྤེགས་བཅོས་བྤེད་ཐུབ་ཀི་རྤེད་བསམ་བསམ་འདུག དྤེ་ལ་རྤེ་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཟིན་ཡོད།  དྤེ་བཞིན་དྤེང་སྐབས་རྒྱ་
ནག་དྤེ་སྟོབས་ཆྤེན་རྒྱལ་ཁབ་རྤེད་ཅྤེས་མི་མང་པོས་ཤོད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་ཀང་བསམ་གི་ཡོད་ཀི་རྤེད།  ང་རང་
ཚོའི་ངོས་ནས་ཀང་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་འགོ་བའི་སྐབས་སུ། 
གཞུང་འཛིན་གི་འགན་ཁྱྤེར་མཁན་མི་སྣ་གཙོ་བོ་རྤེ་འགས་ཕན་བུའི་རྒྱ་ནག་ལ་བསྟུན་ནས། ང་རང་ཚོར་ཞུ་གཏུགས་དྤེ་དང་
ལྤེན་བྤེད་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡིན་ནའང་དྤེ་དག་ཚང་མ་རྒྱ་ནག་དྤེ།  ཁ་སང་དྤེ་རིང་དངོས་
གནས་དང་གནས་རིན་སོད་མི་དགོས་པའི་ཕོར་ཟས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  (ཕོར་པའི་ནང་དུ་ཁ་ལག་སོན་
མ་ནས་ག་སིག་བས་ནས་འཇོག་བཞག་པ་དྤེ་ལ་ཕོར་ཟས་ལབ་ཀི་འདུག ) རིན་སོད་མི་དགོས་པའི་ཕོར་ཟས་ལྟ་བུ་ཞིག་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  སིད་འཛིན་མི་སྣ་རྤེ་བཟུང་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་རིན་པ་མི་དགོས་པའི་ཕོར་ཟས་དྤེར་བལྟས་
ནས། དོན་དངོས་ལ་ངོས་ལྤེན་བྤེད་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཡོད་ཀི་རྤེད་དྤེ། འཛམ་གིང་མི་མང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཕོར་ཟས་
དྤེ་དུས་ནམ་ཡང་ཟ་ཡི་མ་རྤེད།  རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན།  རྒྱ་ནག་མི་གངས་དུང་ཕྱུར་  ༡༣ གིས་ཤ་དང་ཁག་
ལས་གྲུབ་པའི་ཕོར་ཟས་དྤེ། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ནང་ཁུལ་བརན་བརླིང་ཡོང་རྒྱུ་དང་དམར་ཤོག་གི་འགོ་ཁིད་དྤེ་
ཚོས་གོ་གནས་བརན་པོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྤེད་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་མི་མང་གི་ཁྤེ་ཕོགས་ཕི་ལོག་ལ་རིན་མྤེད་དུ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་
བརྤེན་དྤེས་ཡུན་རིང་པོ་གནས་ཐབས་བྤེད་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 དུས་ཚོད་མང་པོ་མྤེད་སྟབས་ངས་ཐུང་ཐུང་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གསུམ་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན།  རྒྱ་ནག་གི་
མཁས་པ་ཡིན་མཁན་དང་ཆབ་སིད་པ་ཡིན་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་འད་རྤེ་བཟུང་གིས་མི་རིགས་དབྤེ་འབྤེད་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བྤེད་པ་
དང་དུས་མཚུངས་སུ་མི་རིགས་ཀི་རི གས་རྒྱུད་གཅིག་འགྱུར་བ་རྒྱུ་དང།  སྐད་དང་ཡི་གྤེ་གཅིག་འགྱུར་བ་རྒྱུ་ལ་སོགས་
པས་མིའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་བྤེད་ཐབས་མི་འཚམ་པའི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་འདོན་ཡོང་གི་འདུག  ྤེ་བའི་ཆར་ཤིན་ཅང་ནས་རྒྱ་
མི་རིགས་ལ་གྤེན་སིག་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ལྟ་བུ་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ཡོང་ཐབས་མྤེད་པ་ཞིག་རྤེད།  
མི་རིགས་ ༥༦ ཕར་ཞོག ཁ་ཆྤེའི་མི་རིགས་ཀི་ཞྭ་མོ་དཀར་པོ་དྤེའང་ཕུད་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག  དྤེ་བཞིན་བོད་
མི་རིགས་གཅིག་པ་རྤེད། བོད་མི་རིགས་དྤེ་རྒྱ་ནག་དང་མམ་འདྤེས་མམ་གོགས་བས་ནས་ལོ་སྟོང་ཕག་མང་པོ་ཕིན་ཡོད་
པ་རྤེད། བོད་མི་རིགས་དྤེ་མྤེད་པ་བཟོ་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད།  རྒྱ་ནག་གི་ལྕགས་རི་རིང་པོའ་ིརྡོ་ལྤེབ་རྤེ་རྤེས་དཔང་རགས་བྤེད་
ཐུབ་ཀི་རྤེད།  དུས་ནམ་ཡང་མྤེད་པ་བཟོ་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད།  རྨི་ལམ་དྤེ་སྟོང་པ་རྤེད་ཅྤེས་སར་ཡང་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།  དྤེ་
བཞིན་ཁ་སང་དྤེ་རིང་བོད་ནང་དུ་རང་དབང་ཡོད།  བོད་ནང་དུ་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  བོད་ནང་དུ་དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས་བཏང་
ཡོད་ཅྤེས་མང་པོ་ཞིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་ཀི་གོང་ཁྱྤེར་ནང་དུ་གཅིག་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཤང་དང། 
གོང་། གོང་ཁྱྤེར་སོགས་ཀི་གང་དང།  རིག་པ། ཤིང་སྡོང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བརན་མིག་གིས་ཁྤེངས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  
CC camera ཡིས་ཁྤེངས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་གསང་སོད་ནང་དུ་ཡོད་ས་རྤེད་བསམ་བསམ་ཞིག་འདུག  སིད་
འཛིན་ཞྤེ་ཅིང་ཕྤེན་གིས་རྒྱ་རིགས་དཔོན་པོ་དྤེ་ཚོ་བོད་ཀི་ས་ཐོག་ལ་མངགས་བཞག་པ་དྤེ་ཚོས། བོད་མི་རིགས་དྤེ་དུས་དང་
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་རིགས་ཐ་ཤལ་དང་། འཇིགས་སྐུལ་བ་དང། དག་པོའ་ིངོ་བོ་ཞིག་ལ་བསྒྱུར་ནས་མཐའ་མཚམས་སྲུང་སྐྱོབ་
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ཟྤེར་བ་དང་རྒྱལ་ཁབ་བརན་བརླིང་ཟྤེར་བར་ཁ་གཡར་ནས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དངུལ་དྤེ་སོ་སོའ་ིདངུལ་ཁུག་ནང་དུ་བླུགས་
ཀི་ཡོད་པ་དྤེ་སིད་འཛིན་གིས་མཁྱྤེན་དགོས་ཀི་འདུག  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  སྐར་མ་ལྔ་ཟིན་སོང། ) 
མགོན་པོས་བདག་པོ་ཕིར་ཕུད་བཞག་པའི་ལམ་ལུགས་དྤེ་སིད་དོན་པ་རྤེ་བཟུང་གིས་ངོས་ལྤེན་བྤེད་སིད་པ་ཞིག་རྤེད་དྤེ།  
འཛམ་གིང་མི་མང་གི་བོ་ཁར་མི་གཤོངས་པའི་དོན་དག་ ཅྱིག་རྤེད། ིན་མ་ཞིག་བདྤེན་མཐའ་ཤར་གི་རྤེད།  བོད་མི་ས་ཡ་
དྲུག་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། བདུན་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང་།  དུས་ཚོད་
ཟིན་སོང།) གང་ལྟར་ཡང་བོད་མི་རིགས་ཀི་མངོན་འདོད་དྤེ་ལྕགས་ལྟར་ས་ལ་རྡོ་ལྟར་མཁྤེགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དྤེ་ཤྤེས་
དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་ཙམ་གི་མྤེད་པར་གཏོང་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། ངས་འདི་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཡྤེ་ཤྤེས་སོལ་མ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཡྤེ་ཤྤེས་སོལ་མ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་འདི་ཕྤེབས་པ་དྤེར་དགའ་པོ་བྱུང། ད་ལྟ་རྒྱ་
མིའི་སིད་འཛིན་ཞྤེ་ཅིང་ཕྱིན་ཁོ་རང་རྒྱ་གར་ལ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་འཛམ་བུ་གིང་གི་རྒྱ་དཀར་ནག་ད་ལྟ་  Asia ནང་
ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཆྤེ་ཤོས་གིས་འཛོམས་ཀི་ཡོད་དུས།  འཛམ་བུ་གིང་ཚང་མས་མིག་བལྟས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོ་རང་
གིས་གོས་བསྡུར་དང་བཀའ་མོལ་ག་རྤེ་གནང་བ་ཡིན་ནའང་།  Asia རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མར་འགུལ་བསྐྱོད་ཐྤེབས་རྒྱུའི་གྲུབ་
འབས་ཤིག་ག་དུས་ཡིན་ནའང་འདོན་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  བས་ཙང་ང་ཚོས་རྒྱ་མིའི་སིད་འཛིན་ཡིན་ནའང་རྤེད།  རྒྱ་ནག་ལ་ང་
ཚོ་སུས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་བོད་པ་ཚོས་ཡིད་ཆྤེས་དངོས་གནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་རང་ཡང་ཡིད་ཆྤེས་མྤེད།  ཡིད་ཆྤེས་ར་
བ་ིད་ནས་མྤེད། ག་རྤེ་གནང་གི་ཡིན་གསུངས་པ་ཡིན་ནའང་ཡིད་ཆྤེས་མྤེད།  ཡིན་ནའང་དྤེང་དུས་ཀི་དུས་ཚོད་ཡར་ཐོན་
ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་འཛམ་བུ་གིང་གང་དུ་ཡིན་ནའང་མང་གཙོ་དང་བདྤེན་པར་ཚང་མས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་དང་།  ཚང་མས་
མིག་མཐོང་ཐུབ་རྒྱུའི་དོ་སྣང་གནང་གི་ཡོད་པ།  དྤེ་བཞིན་ང་ཚོ་དབིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཁབ་  Scotland ལུང་པ་དྤེར་རང་དབང་
མྤེད་པ་དང། དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མར་བསྣན་བཞག་པ་དྤེ་འད་གང་ཡང་མ་རྤེད་དྤེ།  ད་དུང་ཡང་དབིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་
མར་འོས་ཤོག་འཕྤེན་ནས། ཁོ་རང་ཚོ་རང་མོས་ཀིས་ག་རྤེ་གནང་འདོད་ཡོད་ནའང་འོས་ཤོག་འཕྤེན་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དྤེ་འད་
གནང་གི་ཡོད་པ།  དྤེ་ཚོ་ཁོ་རང་ཚོས་མིག་ལྟོས་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དྤེ་རྒྱ་ནག་ནས་གཟིགས་དགོས་ཀི་རྤེད་བསམ་གི་
འདུག གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་གི་ཞྤེ་ཅིང་ཕྱིན་ཁོང་རང་ཕན་བུའི་མི་འད་བ་ཞིག་ ག་རྤེ་མཐོང་གི་ འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན།  ང་ཚོའི་རྤེ་
བ་ཞིག་ལ་ལོག་བཟའ་རུལ་སུངས་དྤེར་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་དམ་བསགས་གནང་གི་ཡོད་པ།  དྤེ་བཞིན་ཕྲུ་གུ་གཅིག་མ་
གཏོགས་སྐྱྤེས་ཆོག་གི་མྤེད་པའི་ཁིམས་དྤེར་འགྱུར་བ་བཏང་བ་དྤེ་དག་ལ་ཁོ་རང་གིས་དངོས་གནས་ལམ་ཁ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་གི་
ཐོག་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་ཕན་བུའི་མི་འད་བ་ཞིག་མྤེད་དམ་སམ་པའི་བོ་ཁོག་དང་སོབས་པ་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་གི་ འདུག 
ང་ཚོས་རྤེ་བ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད། བས་ཙང་དྤེའི་རྤེ་བ་འདིའི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་བོད་པའི་གནས་སྟངས་དྤེར་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་
སྤེབས་འདུག་བསམ་གི་འདུག ཁ་སང་ང་ཚོ་ྤེ་ཆར་ཕི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ཚགས་པར་ནང་དུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་
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པོ་ཆྤེ་མཆོག་དང་བོད་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་མམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའི་ག་སིག་མི་འདུག་ཅླེས་ཚགས་པར་ནང་དུ་བཏོན་
གནང་སོང། འདི་ང་ཚོ་བོད་གཞུང་ནས་ཕར་ལགས་ལན་གནང་སོང་ སླེ། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་དྤེར་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞུས་པ་
ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུར་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ག་སིག་ཡིན། དྤེའི་ཆྤེད་དུ་ང་ཚོས་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུ་
དང་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  འབད་བརོན་མང་པོ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པ་
རྤེད། བས་ཙང་འདི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་རྤེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་དང་བོད་གཞུང་མམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡིན་ན།  ང་
ཚོར་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ག་སིག་ཡོད་ཅྤེས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་བཞིན་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་སིད་བོན་ Modi མཆོག དྤེ་བཞིན་སིད་
འཛིན་གི་སོབ་སྟོན་པ་ Ajit Doval ཁོ་རང་གིས་ཀར་ང་ཚོས་ཡིད་ཆྤེས་གཙང་མ་ཡོད། ང་ཚོའི་བོད་དོན་ཐོག་ལ་ཟུར་དུ་
བཀའ་མོལ་གནང་ནས་གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་གི་སོན་ལ་གཅིག་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུར་ང་ཚོས་ཡིད་ཆྤེས་གཙང་མ་ཡོད་
ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟའི་གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་གི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་རྒྱ་གར་དུ་ཕྤེབས་པའི་
སྐབས་སུ། ང་ཚོས་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་མོལ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་རིང་ངས་གོས་ཆོད་འདིའི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཡིན་པ་དང་འདི་སྤེལ་ཐབས་
ཀི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་གསུམ་ཙམ་ཞིག་ཡོད།  དང་པོ་དྤེ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མི་
མང་ཚང་མར་སིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་ཀི་གནད་དོན་དྤེ་ང་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་རྒྱུར།  
ཁོ་རང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་དང་རོགས་པ་གནང་བ་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་དང་མུ་མཐུད་ནས་དྤེ་ག་རང་གནང་ཐུབ་རྒྱུའི་རྤེ་བ་ཞུ་
ཡི་ཡོད། གནས་ཚུལ་གིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་ཞུས་ན།  འདས་པའི་ལོར་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པ་རྤེད།  
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་སྐོར་བསྐྱོད་དང་འབྤེལ་མི་མང་དཀྱུས་མ་ནས་གཞུང་གི་མི་སྣ་རྤེད།  ཆབ་སིད་ཀི་མི་སྣ་རྤེད།  སོབ་
ཕྲུག་རྤེད་ཚང་མར་ཞུ་གཏུགས་བས་ནས ། བོད་ནང་དུ་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཡིན་པ་དང་།  གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེ་
ཕར་གཅིག་ངོ་སོད་བྤེད་པའི་སྐབས་སུ།  མང་ཆྤེ་བས་ང་ཚོས་ཁྱྤེད་རང་ཚོར་ག་རྤེ་བྤེད་ཐུབ་ཀི་རྤེད་དམ་ ཞླེས་བཀའ་འདི་
གནང་གི་འདུག  ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཞིག་རྤེད།  ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོས་འཕལ་དུ་ཁྱྤེད་རང་ཚོར་འདི་བྤེད་
ཐུབ་ཀི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད་དྤེ།  ཡིན་ནའང་གནས་ཚུལ་དངོས་ཡོད་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཁྱྤེད་རང་ཚོར་ངོ་
སོད་བ་རྒྱུར་བཅར་བ་ཡིན་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་རིང་འདི་བརྒྱུད་ནས་ངས་ག་རྤེ་བྤེད་ཐུབ་ཀི་རྤེད། ང་ཚོས་བྤེད་རྒྱུའི་འདོད་
པ་ཡོད་ཅྤེས་དྤེའི་ཐོག་ལ་ཞལ་བཞྤེས་ཡག་པོ་གནང་མཁན་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མར། དྤེ་རིང་གི་ཐོག་ནས་བོད་ཀི་དཀའ་ངལ་འདི་
རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱྤེན་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་རྤེ་བ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན།  རྒྱ་གར་གཞུང་དང་རྒྱ་གར་མི་མང་ལ་རྤེ་བ་ཡོད་
བསམ་གི་འདུག བས་ཙང་དྤེ་འད་ཞིག་ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་དང་ང་ཚོའི་དགོས་དོན་གང་ཡིན་པ་དྤེ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱྤེན་གི་
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ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་གཟིགས་པའི་ཐོག་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་མོལ་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  འདས་པ་
ལས་ལྷག་པའི་ད་ལྟའི་སིད་འཛིན་སོ་སོ་རང་ིད་ཀིས་དངོས་སུ་མཇལ་འཕད་བྱུང།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  
རྒྱ་གར་གི་སིད་བོན།) སིད་བོན་དངོས་སུ་མཇལ་འཕད་བྱུང། བས་ཙང་ཁོ་རང་གིས་དྤེའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོར་ཡ་ལན་གནང་
སྟངས་རྤེད། དྤེར་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཡོད། བས་ཙང་ཁོ་རང་ལ་རྤེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་རང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན།  གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་
བཙན་བོལ་ལ་སྐྱྤེས་ནས་ཚར་ལོངས་བས།  ཡིན་ནའང་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཡིན་པ་དང་དྤེ་ཚོར་གཅིག་བྤེད་
དགོས་འདུག་ལབ་ནས་བསམ་བོར་སྤེབས་རྒྱུ་དྤེ་འདས་པའི་རྒན་རབས་པ་ཚོས་ང་ཚོར་སོབ་གསོ་སོད་སྟངས་རྤེད། ང་ཚོར་
མིག་དཔྤེ་བཞག་པ་དྤེའི་ཐོག་ནས་ཆགས་པ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག ངས་གནད་འགག་ག་རྤེ་མཐོང་གི་འདུག་ཞུས་ན།  ང་རང་
ཚོའི་སི་ཚོགས་འདི་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་འགན་ཁྱྤེར་མཁན་ཚོས་འགོ་ཁིད་ཐུབ་ཀི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ང་ཚོའི་གནད་འགག་དྤེ་ནང་
ལོགས་ཀི་ཆིག་སིལ་དྤེ་གལ་ཆྤེ་བ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག ཕི་ལོགས་ཀི་རྤེ་བ་ཇི་ཙམ་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་ང་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་གིས་
སྐོར་བསྐྱོད་ལ་འགོ་བའི་སྐབས་སུ། དྤེ་ཙམ་གི་རྤེ་བ་མཐོང་གི་མི་འདུག རྤེ་བ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ང་རང་ཚོའི་མི་མང་དང་བོད་མིས་
བོད་པའི་ཐོག་ལ་བྤེད་ཀི་ཡིན། བྤེད་དགོས་ཀི་འདུག བོས་གཏོང་ཐུབ་ཀི་འདུག ག་རྤེ་ཡིན་ནའང་ཆིག་སིལ་དང་ང་རང་ཚོའི་
ནང་ལོགས་ལ་ཆུང་ཆུང་དྤེ་འདར་ཕར་ཚུར་མིན་པ་བས་ནས། དངོས་གནས་ཆིག་སིལ་གི་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་
རྤེད་འདུག་བསམ་གི་ ཡོད། ང་ཚོའི་ཆིག་སིལ་གི་ནུས་པ་དྤེ་གནས་པའི་བར་དུ་བོད་ཀི་གནད་དོན་འདི་གནས་ཀི་རྤེད་
བསམ་པའི་རྤེ་བ་དང་དམིགས་ཡུལ་བཅས་ཆོད་སྤེམས་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་ཡོད་ བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  བས་ཙང་དྤེ་རིང་ངས་
བརྒྱུད་ལམ་དྤེ་ནས་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་རྤེ་བ་འདི་ང་ཚོ་ཕིར་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོར་བཅོལ་གི་ཡོད་པ་ལྟ་
བུ། ང་ཚོས་ཀང་ང་རང་ཚོའི་ནང་ལོགས་ཀི་ནུས་པ་དྤེ་གཅིག་ལ་སྤུངས་ནས་ང་ཚོའི་འཐབ་རོད་འདི་བྤེད་ཐུབ་རྒྱུའི་དུས་
ཚོད་ཅྱིག་སྤེབས་འདུག་བསམ་གི་འདུག ཛ་དག་དྤེ་ིན་མ་གཅིག་གིས་མ་རྤེད།  མུ་མཐུད་ནས་ཛ་དག་འདི་གནས་བསྡད་
ཡོད་པ་རྤེད།  ང་ཚོའི་ད་ལྟའི་ནུས་པ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་འགོ་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་གཅིག་ལ་སྤེབས་འདུག་བསམ་གི་འདུག  
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་  ༢༣ གི་ཐོག་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་ན་
བསམས་བྱུང། གོས་ཚོགས་ཀི་སྡིངས་ཆ་ར་ཆྤེན་པོ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་དོན་ཚན་གསུམ་ལ་དབྤེ་ནས་བཞག་ཡོད།  
དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེ་ངོ་རྒོལ་གསུམ།  དོན་ཚན་གིས་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་དང་ངོས་འཛིན་གསུམ།  དོན་ཚན་གསུམ་པ་དྤེ་གོ་
སྐབས་དང་རྤེ་བ་གསུམ་བས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  མདོར་བསྡུས་ཤིག་གསུངས་ན་མ་
གཏོགས་དུས་ཚོད་སྐར་མ་ལྔ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།) ད་ལྟ་ཞྤེ་ཅིང་ཕྱིན་རྒྱ་མིའི་དཔོན་པོ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སྤེབས་མཁན་
དྤེ་བོད་བཙན་འཛུལ་བྤེད་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འགོ་ཁིད་ཅྱིག་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་ངོ་རྒོལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། ངོ་རྒོལ་གིས་པ་དྤེ་
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བོད་བཙན་འཛུལ་བས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་གི་ནང་དུ་བོད་མི་ས་ཡ་  ༡་༢ ལྷག་ཙམ་ཞིག་དམར་གསོད་
འགོ་རྒྱུ། བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང། ཡུལ་གོམས་གཤྱིས་ལུགས། རི་ཆུ་གཏྤེར་གསུམ་གཏོར་གཤིག་འགོ་རྒྱུ། དྤེ་བཞིན་
བོད་ནང་དུ་ཞི་བདྤེ་བདྤེ་སྐྱིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་མྤེད་པ་བཟོ་རྒྱུ། འདིར་མཐའ་གཅིག་དུ་ངོ་རྒོལ་ཡོད། གསུམ་པ་དྤེར་ད་ལྟ་
ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ལོ་དྤེ་ཙམ་ཞིག་བོད་ནང་ལོགས་ལ་སྡུག་རྩུབ་མནར་གཅོད་བཏང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་གི་ཐོག་ནས།  ད་ལྟ་
ཡིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་བོད་ནང་ལོགས་ལ་ངན་པའི་སིད་བྱུས་ཤིག་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་མུ་
མཐུད་ནས་གཏོང་རྒྱུ། བཙན་འཛུལ་བྤེད་རྒྱུ།  དམར་གསོད་གཏོང་རྒྱུ།  དྤེའི་བརྒྱུད་རིམ་གི་ཐོག་ནས་བོད་མི་  ༡༣༠ ལྷག་
ཙམ་ཞིག་སྐུ་ལུས་མྤེར་མཆོད་ཕུལ་དགོས་པ།  མང་པོ་ཞིག་ཐབས་ཤྤེས་ཟད་ནས་སོ་སོའ་ིསོག་གཅོད་དགོས་པའི་གནས་
བབ་དྤེ་འད་ཞིག་གི་ཐོག་ལ།  རྒྱ་མིའི་དབུ་ཁིད་ཞིག་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་ཞྤེ་ཅིང་ཕྤེན་ལ་ངོ་རྒོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ངོས་ལྤེན་གསུམ་ཞུ་རྒྱུར་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་དང་དབུ་ཁིད་གཅྱིག་ནང་བཞིན་ད་ལྟ་ཁོ་རང་འདིར་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོང་གི་
ཡོད་པ་རྤེད་ལ་ལུང་པ་མང་པོའ་ིནང་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། འཛམ་གིང་གཞན་གི་དབུ་ཁིད་དང་མ་མཚུངས་པར། ཁོ་རང་
མི་མང་གིས་འོས་འདྤེམས་བས་ནས་བདམས་པའི་དབུ་ཁིད་ ཅྱིག་མིན་པ་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད།  ངོས་ལྤེན་གིས་
པ་དྤེ་རྒྱ་མིས་བཤད་བསྡད་པ་བོད་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གིས་ཀང་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་ངོས་ལྤེན་བྤེད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྤེད ། 
འཐབ་རོད་ལ་ངོས་ལྤེན་བྤེད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཞུས་བསྡད་པ་དྤེ།  བོད་མྱིའི་རང་བཙན་ཁུངས་འཕྤེར་བྤེད་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་
མཚན་གི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སིའི་ནང་ལོགས་ལ་ངོས་ལྤེན་བྤེད་མི་ཐུབ་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་པ་དྤེ་མིན་པ།  རྒྱ་ནག་རང་གི་དག་
པོའ་ིསྟོབས། དཔལ་འབོར་གི་སྟོབས། ཚོང་གི་སྟོབས། རྒྱལ་སིའི་ནང་ལོགས་ལ་འབྤེལ་བའི་སྟོབས་བཅས་བརྒྱུད་རིམ་མང་
པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ངོས་ལྤེན་མྤེད་པ་མ་གཏོགས།  བོད་པའི་འཐབ་རོད་དྤེ་བདྤེན་པ་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་མ་རྤེད་ཅྤེས་ངོས་
འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། ངོས་འཛིན་གསུམ་པ་དྤེར་བཙན་བོལ་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་ཐབས་ཤྤེས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་
ཐོག་ནས་གང་བས་པ་དྤེར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ངོས་ནས་ཡ་ལན་བས་མ་སོང་ཞྤེས ། བོད་
རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་གལ་སིད་བྱུང་མྤེད་པའི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ན། ལམ་ལྷོང་འགོ་མྤེད་པ་ཡིན་ན། འདིའི་འགན་ཆ་ཚང་ཞིག་
རྒྱ་ནག་ལ་ཡོད་པ་ཅྤེས་ངོས་འཛིན་གསུམ་པ་འདི་ཡིན།  གོ་སྐབས་དང་རྤེ་བ་གསུམ་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་ནང་
ལོགས་ལ་ཞི་ཅིན་ཕིན་རྒྱ་ནག་གི་དབུ་ཁིད་གཞན་དང་མི་འད་བའི་སྟོབས་ཆྤེན་པོ་ཆགས་རྒྱུའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་འགོ་བསྡད་
ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ཆབ་སིད་ཀི་འོས་བསྡུའི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་རག་པའི་
ཐོག་ནས། རྒྱ་གར་གི་སིད་བོན་ Shri Narendra Modi ཁོ་རང་རྤེད། གིས་ཀའི་ཆབ་སིད་ཀི་སྟོབས་དྤེ་རྒྱ་ཆྤེར་ཡོད་
པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐོག་ནས།  བོད་ཀི་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་ཆྤེན་པོ་ཞིག་བྤེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངས་ངོས་
འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། གོ་སྐབས་འདི་དམ་འཛིན་བྤེད་རོགས་གིས་ཞྤེས་ངས་ཞུ་ཡི་ཡོད།  བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ངོས་ནས་བོད་
རྒྱའི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་རྒྱུར་གོས་མོལ་གི་ལམ་ལ་རྤེ་བ་ཞིག་གནང་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ཞྤེ་ཅིང་ ཕྱིན་
རྤེད། དྤེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཚོ་ལ་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ།  དཀའ་ངལ་འདི་སྤེལ་བར་གོས་མོལ་གི་ལམ་ཐོག་
ནས་མ་འོངས་པར་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ང་ཚོས་སྒུག་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་དྤེ་དམ་འཛིན་
བས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གསུམ་པ་དྤེར་ད་གིན་ཕག་སྤེལ་སི་འཐུས་མང་པོས་གསུངས་གནང་སོང།  
རྒྱ་གར་གཞུང་ང་རང་ཚོར་གང་ཅིའི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གི་བཀའ་དིན་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  བརྒྱུད་ལམ་འདིའི་ཐོག་ནས་སར་ཡང་སིང་
ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། ང་ཚོས་བཀའ་དིན་དྤེ་ལོ་སྟོང་ཕག་མང་པོ་ཞིག་སྤེམས་སུ་དན་རྒྱུ་དང་རྤེས་
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དན་བྤེད་རྒྱུའི་གནས་བབ་ ཅྱིག་རྤེད། ཡིན་ནའང་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན།  ང་ཚོའི་
འཐབ་རོད་དྤེ་ཆབ་སིད་ཀི་འཐབ་རོད་ ཅྱིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐོག་ནས།  ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་
བོད་ནང་དུ་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་དྤེའི་ཐོག་ལ་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་ཞིག་དང། ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་རྒྱུ་
དྤེ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་ཞིག་སྡིངས་ཆ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད།  སོང་ཙང་ད་ལན་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་
ནས་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་འཛོམས་པའི་སྐབས་སུའང་། བོད་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ལའང་བཀའ་མོལ་མཐིལ་
ཕིན་པ་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་  ༢༣ པ། རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་རྒྱ་གར་ལ་འབོར་
བར་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ཕོགས་དྤེ་རྤེད། ང་ལ་རྤེ་བ་གང་ཡང་མྤེད། འབོད་སྐུལ་ཡང་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གང་ཡིན་ཞྤེ་ན་ང་ཚོ་བོད་
གངས་ཅན་ལོངས་ལ་ཁག་གི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ།  རུས་པའི་རི་བོ་བརིགས་ནས་བོད་དྤེ་བཙན་བཟུང་དང་བཙན་འཕོག་བས་
ནས་ལས་རྒྱུ་འབས་གང་ཡང་མྤེད་མཁན། དང་བདྤེན་ལ་རྡོག་རོལ་གཏོང་མཁན་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་དག་ལ་རྤེ་བ་དང་
ཡིད་ཆྤེས་སོན་ཆད་ནས་མྤེད་ལ་ད་ལྟ་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཙམ་ཡིན།  ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་བོད་རྒྱ་གིས་ཀི་དཀའ་ངལ་
སྤེལ་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ལ་སིད་བྱུས་འཛིན་བསྡད་པ་དྤེ། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་ཁིམས་ཀི་སོམ་གཞིའི་
འོག་ལ་བསྡད་ཀི་ཡིན་ཞླེས་པ་དྤེ་ལ་རྤེ་བ་དང་ཡིད་ཆྤེས་མྤེད་མཁན་གི་གང་ཟག་གཅིག་ཡིན།  དྤེ་ལྟར་ཡིན་དུས་དྤེ་རིང་གི་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་དྤེ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན།  ཞལ་གཅིག་ནས་ལྕྤེ་གིས་ཐོན་བསྡད་པ་
ཞིག་དང་། རྐང་རྤེས་ལག་བསུབ་ལྟ་བུའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་མཐོང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་ར་ཁིམས་ཀི་སོམ་གཞིའི་འོག་ལ་བསྡད་ཀི་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་ཁིམས་དྤེ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་
བོ་གཏད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་པོ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་བོས་གཏད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འད་ཡིན་དུས་
དྤེའི་ཐོག་ལ་ (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སོ་སོའ་ིདགོངས་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་དྤེ་གསུང་ན་འགིག་གི་ཡོད་ པ་རྤེད། 
སི་འཐུས་གཞན་གི་ཐོག་ལ་མང་པོ་གསུངས་པ་ཡིན་ན ། གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་འཁྲུག་མང་པོ་ཐྤེབས་རྒྱུའི་རྒྱུ་གཅིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། སི་འཐུས་གཞན་པ་ཚོའི་དགོངས་ཚུལ་སྐོར་ལ་མང་པོ་གསུངས་པ་ཡིན་ན།  ཡང་གོས་ཚོགས་ནང་
འཁྲུགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུའི་ྤེན་ཁ་མྤེད་པ་མ་རྤེད། ) ལགས་ཡིན། ང་རང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད།  རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་ཁིམས་ཀི་སོམ་གཞིའི་འོག་ལ་བསྡད་མ་ཐུབ་པར་སྤེབས་ཡོང་མཁན་གི་མི་གཅིག་ཡིན།  
དྤེའི་འོག་ལ་སྐྱིད་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་མཁན་བསྡད་མོང་མྤེད་མཁན་ཚོས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ལྟ་བུ་མཐོང་གི་ཡོད་པ་
འད། དྤེ་འདའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཁ་གཅིག་ནས་གཏམ་གིས་བཤད་ན་དུས་ནམ་ཡང་བོད་ཀི་བདྤེན་མཐའ་གསལ་ཐུབ་ཀི་མ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་དྤེ་རིང་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཚོས་གསུང་སྟངས་ནང་བཞིན་བས་པ་ཡིན་ན།  
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ང་ཚོའི་རྣམ་འགྱུར་དྤེ་དྤེ་ལས་ཆྤེ་ཙམ་ཞིག་སྟོན་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག  གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆྤེའི་མི་མང་བོད་བསྟན་པ་
ཆབ་སིད་ཀི་དོན་དུ་ཕག་ལས་གནང་བཞག་པའི་འཆི་གསོན་གིས་ཀིས་རྤེ་བ་དང་ཡིད་ཆྤེས་ཆ་ཚང་དྤེ་ང་ཚོ་ལ་བོ་གཏད་
དྤེ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་ཚོས་དྤེ་རིང་རྒྱ་ནག་སིད་འཛིན་རྒྱ་གར་དུ་སྤེབས་ཡོང་དུས།  སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་གཅིག་
བཤད་བཞག་ན་ལ་དག་གི་མ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག  ང་ཚོ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་བོད་ཀི་བདག་པོ་དྤེ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆྤེའི་མི་
མང་རྤེད་ཅྤེས་བརོད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་ཚོའི་རྤེ་བ་ཚང་མ་ང་ཚོ་ལ་གཏད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་སང་ིན་རྒྱ་ནག་
གི་སིད་འཛིན་ཞྤེ་ཅིང་ ཕྱིན་རྒྱ་གར་དུ་སྤེབས་དུས།  ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་བསྡད་པའི་སྐབས་ལ་རྤེད།  ཚང་མས་གོས་
ཚོགས་མཚམས་བཞག་ནས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག དྤེ་འདའི་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་ཡང་སྟོན་མ་
ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་སྐད་ཆ་མང་པོ་བཤད་བསྡད་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བརོད་ཀི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོ་སོ་བོད་རྒྱ་ཆྤེའི་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་ཤོད་ཀི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས ། 
སོ་སོ་སྒྤེར་གི་ངོས་ནས་བཤད ་ཀི་མྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྤེའི་དབང་དུ་བས་ནས་སིད་འཛིན་ཞྤེ་ཅིང་ཕྤེན་རྒྱ་གར་ལ་ཕྤེབས་པའི་
སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་ཡི་ཡོད། འབོད་སྐུལ་དང་པོ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་ཞྤེ་ན། བོད་གཞིས་ལུས་
རྒྱ་ཆྤེའི་མི་མང་གིས་ིན་འཁྱོལ་ནའང་མཚན་མི་འཁྱོལ་བའི་གནས་སྟངས་ཀི་འོག་རྤེ་སྒུག་ ཅྱིག་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན།  
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་ཕྤེབས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་
གསྤེར་ཞལ་མཇལ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དྤེ་བོད་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆྤེའི་མི་མང་གི་རྤེ་བ་རྤེད། དྤེ་བཞིན་རྒྱ་ཆྤེའི་མི་མང་གི་མངོན་
འདོད་རྤེད། རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་གནང་མཁན་རྣམས་ཀི་ཞལ་ཆྤེམས་རྤེད། འདི་ནང་བཞིན་རྒྱ་མི་རིགས་ཀི་དད་ལྡན་མི་
མང་གིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེར་རྤེ་སྒུག་ཇི་ཙམ་གནང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་མི་རིགས་དང་ ། ལྷག་པར་དུ་
བོད་རྒྱ་ཆྤེའི་མི་མང་གི་མངོན་འདོད་ལ་དང་ཚུགས་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་མཁྱྤེན་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་གི་
ཡོད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་དང་། བོད་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆྤེའི་མི་མང་ལ་ལྷ་ངོ་མི་ངོ་འཕོད་ནས་མི་ངོར་ི་
མ་ཤར་བ་ཞིག་བཟོ་རོགས་གནང་ཞྤེས་ངས་འབོད་སྐུལ་དང་པོ་འདི་ཞུ་ཡི་ཡོད། 
 འབོད་སྐུལ་གིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ལབ་པ་ཡིན་ན། ྤེ་བའི་ཆར་སིད་འཛིན་ཞྤེ་ཅིང་ཕྱིན་ཁོ་རང་གི་ཐོག་ནས་
ཀང་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྤེད་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་མར་གཏམ་བཤད་ཅྱིག་གནང་འདུག དྤེ་
ཚོ་ཆ་ཚང་དོན་གནད་ཡིན་པའི་རྤེ་བ་རྒྱག་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཡིད་ཆྤེས་མྤེད། དྤེ་འད་བྤེད་དུས་ད་ལྟ་ཁོ་རང་གིས་དངོས་
གནས་བཤད་བཞག་པའི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་གན ས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན།  བོད་ཀི་ས་ཁུལ་ལ་ཆ་བཞག་ན།  བོད་
ཀི་སྐད་ཡིག རིག་གཞུང། གོམས་གཤིས་ བཅས་མས་ཆག་གི་ཐོག་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀི་ངོ་བོ་མས་འགོ་ཡི་འདུག 
དོན་དངོས་ཀི་ཐོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། བཤད་བཞག་པ་དྤེ་ལག་ལྤེན་ལ་
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འཁྤེལ་བ་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། ང་ཚོར་སོན་མ་ཞིག་བཤད་ཡོད། ཟླ་བ་དྲུག་བདུན་སོན་ལ་
ལག་ལྤེན་ཞིག་དང་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་ཡོད། ལོ་གཅིག་གི་སོན་ལ་གཅིག་བས་ཡོད་ ཅླེས་ཡིག་ཐོག་ལ་འཇོག་བཞག་ན་
ཕན་ཐོགས་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་འད་བྤེད་དུས་བཤད་གཞག་རྒྱུ་དང་ཡིག་ཐོག་ལ་འཇོག་གཞག་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ལག་ལྤེན་གི་ཐོག་ལ ། དྤེ་
རིང་ཁ་སང་ག་རྤེ་འགོ་ཡི་འདུག་ཞིབ་འཇུག་གི་བརྒྱུད་རིམ་འགོ་དགོས་པ་དང་།  ལག་ལྤེན་གི་ཐོག་ལ་འགོ་དགོས་པ་དྤེ་
གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། གསུམ་པ་དྤེར་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་གི་སྐོར་ལ་
ཡིན། ཛ་དག་ཤོས་དྤེ་བོད་ནང་གི་གཏྤེར་ཁ་ བསོགས་འདོན་རྤེད། ཤིང་ནགས་གཅོད་འབྤེག་རྤེད། བོད་འཛམ་གིང་གི་ས་
མཐོ། འཛམ་གིང་མཐོ་སྒང་གི་བོད་དྤེ་དྤེ་རིང་ཁ་སང་མས་ཆག་གང་འད་ཞིག་གཏོང་གི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་དཔྤེ་མཚོན་གིས་ཀི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཅིག་དྤེ་བོད་གངས་ཅན་དུ་ཨ་མྤེས་རྨ་ཆྤེན་ཟྤེར་དུས།  
བོད་གངས་ཅན་ལོངས་དུ་རྨ་ཆུ་སོན་མོའ་ིའབྱུང་ཁུངས་ཀི་རི་ར་ཆྤེན་པོ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་རིང་ཁ་སང་ཨ་མྤེས་རྨ་ཆྤེན་གི་འདབ་
ལ་གཏྤེར་ཁ་བསོགས་འདོན་གི་ལས་འགུལ་གང་འད་ཞིག་སྤེལ་གི་འདུག དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་མཚམས་འཇོག་བྤེད་རོགས་གནང་
ཞྤེས་གཅིག་ཡིན། གིས་པ་དྤེར་མཚོ་སོན་པོ་ཟྤེར་དུས། ང་ཚོ་བོད་གངས་ཅན་གི་ས་དང་བཅུད་གིས་ཀི་ཐོག་ནས་བཤད་
ནའང་དངོས་གནས་ར་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། འཛམ་བུ་གིང་གི་གཅྤེས་ནོར་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་རིང་ཁ་སང་མཚོ་སོན་པོ་དོ་དམ་པ་ཡིན་ནའང་རྤེད།  དྤེ་བཞིན་དབང་འཛིན་པ་རྤེ་ བཟུང་གིས་སྒྤེར་གི་ཐོག་ལ་ཡིན་
ནའང་རྤེད། གཞུང་གི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་འད། གང་ལྟར་མཚོ་སོན་པོ་དྤེ་འཕོག་ལྤེན་བྤེད་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ལས་གཞི་ཞིག་
འགོ་བཞིན་པ་རྤེད། མཐའ་སྐོར་ལ་གདོད་མ་ནས་གནས་བསྡད་པའི་སོ་སོ་དངོས་གནས་མཚོ་སོན་པོའ་ིམཐའ་སྐོར་གི་དོན་
གི་བདག་པོ་མི་མང་ལ་ཧ་ཅང་གི་བོ་འཚབ་ཆྤེན་པོ་ཡོང་བསྡད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་འདའི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་བོད་
ཀི་ཁོར་ཡུག་སི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ངས་ད་ལྟ་ངོས་འཛིན་བས་པ་དྤེས་མཚོན་པའི་ཁོར་ཡུག་ལ་བདག་གཅྤེས་གནང་རོགས་
གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། མཐའ་མ་དྤེར་ཞྤེ་ཅིང་ཕྤེན་གི་ཐོག་ནས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་
གདོང་ལྤེན་མང་པོ་ཞིག་བྤེད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། རྤེས་སུ་ཡི་རངས་ཡོད། དགའ་འོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རྤེད་བསམ་གི་
འདུག དྤེ་བཞིན་ཀྲུའུ་ཡོའ་ོཁང་དང་དྤེ་ནང་བཞིན་རྒྱ་རིགས་མི་མང་ལ་རུལ་སུངས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞག་པ་དྤེ་དག་ལ་
ཁོ་རང་ཚོས་བསགས་བཞག་པའི་ྤེས་པ་དྤེ་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་རྤེད་བསམ ས་ནས་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀི་ཡོད། ཡིན་
ནའང་སིད་འཛིན་ཞྤེ་ཅིང་ ཕྱིན་གི་ད་ལྟ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀི་ལས་གཞི་འདིར་ཁ་གཡར་ས་ཞིག་བས་ནས།  ད་ལྟ་སོ་སོ་
དགའ་དང་མི་དགའི་ཕོགས་གཏོགས་དང་དང་ཚུགས་མིན་པའི་ཕོགས་ལ་མི་འགོ་བའི་རྤེ་བ་དང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། དྤེ་
ལ་ཁ་གཡར་ནས་བོད་ཡིན་ནའང་རྤེད། རྒྱ་ནག་གི་ཤྤེས་ལྡན་པ་ཡིན་ནའང་རྤེད། འདི་འདའི་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་རང་བཞིན་
གིས་བརྡབ་གསིག་ཐྤེབས་ཀི་མྤེད་དམ་བསམ ས་ནས་དོགས་པ་ཞིག་ཡོང་བསྡད་ཀི་འདུག  དྤེ་འད་བྤེད་དུས་ལོག་བཟའ་
རུལ་སུངས་ལ་རྡུང་རྡྤེག་དང་ཚར་གཅོད་བྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་དང་ཚུགས་ལྡན་པ་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་
སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། དྤེ་འད་མ་བས་པ་ཡིན་ན་ཁྱྤེད་རང་ལའང་རྤེས་སུ་ལས་རྒྱུ་འབས་འཁོར་གི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ། 
 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས། 
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སི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ ཕྤེབས་པ་དྤེར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་སོང་།  ད་
ལན་འདིར་ཞྤེ་ཅིང་ཕྱིན་རྒྱ་གར་ལ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ཚར་དང་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལན་འདིར་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ང་རང་ཚོ་ཨྤེ་
ཤི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་འཛམ་བུ་གིང་ཚང་མས་རིན་ཐང་ཆྤེན་པོ་དང་།  མ་འོངས་པའི་ཡོང་འཆར་ཐད་ལ་ཚང་མས་
གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་དང་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་བོད་མི་གཞིས་བྤེས་གིས་ཚང་མས་རྤེ་
བ་གང་བཅོལ་གི་ཡོད་པ་རྤེད་ལབ་ན།  གཞིས་བྤེས་མམ་འཛོམས་ཀི་ིན་གཅིག་ཆགས་རྒྱུའི་རྤེ་བ་དང་ངང་སྒུག་ཐོག་
གནས་བསྡད་ཀི་ཡོད་དུས། དྤེ་ལྟ་བུའི་གནད་དོན་ཐོག་བལྟས་པ་ཡིན་ན།  སོ་སོའ་ིགནད་དོན་ཐོག་བསམ་བོ་བཏང་ བ་ཡིན་
ན། གོ་བ་མ་ལོག་པའི་ཐོག་ནས་ཡིད་ཆྤེས་ཞིག་ཀང་དགོས་འདུག་ཅྤེས་དང་།  རྤེ་བ་ཡང་བཅོལ་དགོས་ཀི་འདུག  མ་ཟད་
ངོས་ལྤེན་ཡང་བྤེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དྤེ་ཡིན།  གོང་དུ་ཞུས་ཡོད།  གོ་བ་མ་ལོག་པའི་ཆ་ནས་ཡིད་
ཆྤེས་བྤེད་དགོས་ཞྤེས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་རང་ཚོས་ཞུས་བསྡད་རྒྱུ་དྤེ་གང་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བརོད་པ་ཡིན་ན།  
གིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་ཅྤེས། དྤེ་འདའི་གིས་སན་གི་དབུ་མའི་ལམ་སྟོན་པ་དྤེ་ལམ་གི་
ནང་ནས་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཡིན། དྤེ་ལྷག་ང་ཚོར་སྟོན་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་མི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་རང་ཚོ་བོད་མིས་
བོ་རྤེ་གིས་ཀིས་དོན་མི་སྒྲུབ་ཟྤེར་བ་དང་ཁབ་རྤེ་གིས་ཀིས་འཚེམ་མི་ཐུབ་ཟྤེར་བ་ནང་བཞིན།  དྤེ་ལྟ་བུའི་བསམ་བོ་
འཁྱྤེར་འདོད་མྤེད་བཞིན་དུ་ཁ་ཤས་ཀིས་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་དྤེ་འད་མཐོང་གི་འདུག  ཡིད་ཆྤེས་མྤེད་པ་དང་།  ངོས་ལྤེན་
མྤེད་པ་དང་། ངོ་རྒོལ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་བས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་གང་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སྡིངས་ཆ་གང་གི་སྟྤེང་དུ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ནས་བསྟན་དགོས་ཀི་ཡོད་ན།  ཕ་རོལ་པོས་མོས་མཐུན་བྤེད་དགོས་ཀི་
འདུག མོས་མཐུན་མྤེད་པའི་མི་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་ངོས་ལྤེན་ཇི་ལྟར་གནང་གི་ཡིན། བཀའ་མོལ་གང་འད་གནང་གི་ཡིན།  བོད་
གཞིས་བྤེས་མམ་འཛོམས་ཡོང་རྒྱུའི་ལས་དོན་དྤེ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབས་ཐུབ་བམ།  ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་དགོས་ཀི་འདུག  
བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་ལངས་ཕོགས་ག་རྤེ་ཡིན་ནའང་འད། ལྟ་བ་ག་རྤེ་ཡིན་ནའང་གཅིག་ལ་འཛིན་དགོས་
ཀི་འདུག་མ་གཏོགས། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་མཐོང་སྟངས་གིས་ལྟ་བུ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག  ཚང་མས་གིས་སན་དབུ་མའི་
ལམ་ལ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའི་སྟྤེང་ལ་འགོ་དགོས་དུས་ལམ་གི་འགོག་རྤེན་མང་པོ་ཞིག་འཕད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  མི་
སུམ་ཅུ་ལ་བསམ་པ་གསུམ་ཅུ། མཛོ་སུམ་ཅུ་ལ་རྭ་ཅོ་དྲུག་བཅུ་ཟྤེར་བ་བཞིན། བསམ་ཚུལ་དང་མཐོང་སྣང་མི་འད་བའི་ཐོག་
ནས་ལམ་གི་འཁྱྤེར་ཕོགས་ཐད་འགོ་སྟངས་མི་འད་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡིན་ནའང་དོན་དངོས་ཀི་གནད་འགག་ལ་སྡིངས་
ཆ་དྤེ་གཏོར་གཤིག་མི་འགོ་བའི་ཐོག་ནས་ཐབས་ལམ་གཅིག་དང་ཐུགས་བསམ་ཆྤེར་བཞྤེས་གནང་དགོས་ཀི་འདུག འདིར་
ཕྤེབས་བསྡད་པ་དྤེ་དག་ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་གི་ཨ་ཡོད་ནང་གི་ད་ཡོད། སྒོ་ངའི་ནང་གི་སྤེར་རིལ་ལྟ་བུ་ཡིན་གསུང་གི་
ཡོད་པ་རྤེད།  དོན་ལ་དྤེ་བཞིན་ཐུགས་བསམ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་དགོས་ཀི་འདུག  དྤེ་རིང་ང་རང་ཚོས་གནད་དོན་གསུང་
རྒྱུར་ཞི་ཅིང་ཕིན་རྒྱ་གར་ལ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའི་ཐོག་ལ་ཐབས་ལམ་གང་ཞིག་བྤེད་དགོས་འདུག  ད་བར་བྱུང་མ་
མོང་བ་གང་ཞིག་བྱུང་འདུག  དྤེ་ལས་ལྷག་པའི་ང་ཚོས་གོམ་པ་གང་འད་ཞིག་སོ་དགོས་ཀི་འདུག  དྤེ་ལ་ཐུགས་བསམ་
བཞྤེས་དགོས་ཀི་འདུག  ད་ལྟ་བར་དུ་ང་རང་ཚོ་ནར་ལུས་སུ་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  ག་ཚོད་ཀི་འབད་བརོན་བས་པ་
ཡིན་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐོག་ནས་རྤེད། སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རྤེད།  ང་རང་ཚོ་ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་
དོན་གང་ཞིག་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕིན་ཡོད་ནའང་འཐུས་ཤོར་ཕིན་པ་དྤེ་ང་རང་ཚོས་མཐོང་གི་མྤེད་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ལས་དོན་
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ཆ་ངྤེ་ཆུང་ངྤེ་གང་འད་ཞིག་བས་པ་ཡིན་ནའང་། ང་རང་ཚོས་བས་པ་ཡིན་ཞླེས་ཡོངས་གགས་སུ་ཤོད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  བས་
པ་དྤེ་མཐོང་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ལས་དོན་བྤེད་རྒྱུ་ལུས་པ་དྤེ་གཟིགས་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག  ང་རང་ལྟ་བུ་
ཡིན་ན། ད་ལན་ཞི་ཅིང་ཕིན་ལ་ང་རང་ཚོའི་གནད་དོན་ གྲུབ་རྒྱུར་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཡོད།  ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི
དཔོན་རིགས་ནང་ནས་བྱུང་མ་མོང་བའི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཞི་ཅིང་ཕིན་གི་བས་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེ་མཚོན་གཅིག་ཞུས་པ་
ཡིན་ན། ཕག་སྤེལ་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་ཚར་སོང་། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀིས་བསོགས་འདོན་བས་པ་དང་། 
དྤེ་བཞིན་དངུལ་མང་པོ་ཞིག་གངས་ཀ་དྤེ་ཡག་པོ་དན་གི་མིན་འདུག  ཚང་མས་གསུངས་སོང་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་པ་
རྤེད། སར་དང་མི་འད་བའི་ལས་འགུལ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་གཅིག་བཏོན་ཡོང་དུས།  ལས་འགུལ་སར་དང་མི་འད་བ་གསར་
པ་ཞིག་སྤེལ་ཐུབ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཞིག་ངའི་ངོས་ནས་མཐོང་གི་འདུག  འདི་འདའི་ཐོག་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
གཙོ་བོར་བས་པའི་མི་མང་ཚང་མས་རྤེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད།  ལས་འགུལ་གང་ཞིག་སྤེལ་གི་ཡོད་ནའང་རྤེད།  དྤེ་མིན་གི་
ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཡིན་ནའང་རྤེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཚང་མས་གཟིགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  གནས་ཚུལ་དྤེ་
གནད་འགག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ལས་འགུལ་གང་སྤེལ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་གཙོ་བོ་འཛིན་སྐྱོང་ལ་རག་ལུས་
ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་དོན་གང་སྤེལ་དགོས་ཀི་འདུག ང་ཚོ་འདིར་ཞི་མོལ་ཡོང་ཐབས་ཡོང་རྒྱུར། ད་ལན་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་
སིད་འཛིན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཕྤེབས་ཡོང་དུས།  གོ་སྐབས་བཟང་ཤོས་ཤིག་མཐོང་གི་ཡོད།  གོ་སྐབས་དྤེ་མ་ཤོར་བའི་ཐབས་
ལམ་ཐོག་ནས་དམིགས་བསལ་གི་རྒྱ་གར་གཞུང་ལྟ་བུ་ཡིན་ནའང་། སིད་བོན་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན།  ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་ལས་ཀི་སྣྤེ་མོར་གཏོགས་མཁན་ལ་ཧ་ཅང་གི་འབྤེལ་བ་དམ་ཟབ་ཅྱིག་ཡོད་དུས། དྤེ་ལ་འབྤེལ་བ་
ཞུས་ཏྤེ་མི་མང་གི་ཐོག་ནས་ཞི་བའི་ངང་། ཆྤེ་མཐོང་ལྡན་པ། ཁིམས་མཐུན་གི་ཐོག་ནས་ཞུས་ཏྤེ། ང་ཚོས་ངོ་རྒོལ་དྤེ་འད་གང་
ཡང་མིན་པར་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞླེས་ཁ་བཏགས་ཤིག་འཁྱྤེར་ནས་བཅར་ཏྤེ།  དྤེ་ལས་ལྷག་པ་གཞན་མ་བྱུང་ཡང་།  ད་
ལྟ་བར་དུ་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་ལྟར་ན།  རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་གཏོང་མཁན་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་
བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདའི་གནད་དོན་མདོར་ཙམ་ཞིག་ངོ་རྒོལ་གི་རྣམ་པ་མ་ཡིན་པར་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་ཡི་གྤེ་ཞིག་ཕུལ་
ཐུབ་ན། མི་གཅིག་བཅར་ཐུབ་ནའང་འགིགས་ཀི་འདུག  མི་གིས་བཅར་ཐུབ་ནའང་འགིགས་ཀི་འདུག  འཛིན་སྐྱོང་དང་
བཀའ་ཤག་ཚབ་མཚོན་གི་ཡོད་ནའང་རྤེད།  དོ་བདག་སོ་སོས་བཅར་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་རྤེད།  རིམ་པས་ང་ཚོས་གོམ་པ་
ཡར་ཐོན་གཅིག་སོ་ཐུབ་ས་རྤེད།  ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་གི་ཐོག་ནས་ཞི་བའི་སྡིངས་ཆ་གཅིག་སོད་དགོས་པ་འདུག  (དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་ལྔ་ཟིན་སོང་། ) ལགས་སོ། ཏོག་ཙམ་གཅིག  དྤེ་འད་ཡིན་དུས་ཕག་སྤེལ་སི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚོ་མང་པོ་གཅིག་གིས་དྤེ་འད་གསུངས་གནང་སོང་།  དྤེ་ལ་ངས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཆྤེན་པོ་གཅིག་མཐོང་གི་འདུག  
དྤེའི་ཐོག་ལ་ཐབས་ལམ་ཞིག་སྤེལ་ཐུབ་ན། ཐབས་ལམ་སྤེལ་བ་མ་ཟད་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག དྤེའི་ཞོར་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་ང་ཚོ་
བོད་དོན་གི་རོག་ད་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ཁྱབ་སྤེལ་གི་འབྤེལ་བ་དང་གོ་རོགས་ཧ་ཅང་གི་ཉུང་ཉུང་ཞིག་རྤེད་འདུག  ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་
ནག་ལ་ཐུག་བསྡད་མཁན་མང་པོ་གཅིག་ངས་མཐོང་བྱུང་།  ཁོང་རྣམ་པས་གང་བརོད་ཀི་འདུག་ ཅླེ་ན། བོད་དོན་སྐོར་ལ་
བཤད་ཡོང་དུས།  དྤེ་འད་མ་རྤེད་ཅྤེས་བོད་དྤེ་ས་མོ་ནས་རྒྱ་མིའི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་རྤེད།  ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་ག་ཚོད་
འགྤེལ་བརོད་བས་པ་ཡིན་ནའང་མཁྱྤེན་རོག་ཡོད་མཁན་གཅིག་ཆྤེས་ཉུང་ཤས་རྤེད་འདུག  དྤེའི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོ་བཙན་
བོལ་བོད་མིའི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་གཙོ་བོ་བས་པའི་ད་རྒྱའི་ཐོག་ནས་འགྤེམ་དགོས་ནའང་རྤེད།  གནས་ཚུལ་དངོས་ཤུགས་
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བརྒྱུད་གསུམ་གི་ཐོག་ནས་གང་ཡག་བྤེད་དགོས་ནའང་རྤེད། བོད་དོན་དིལ་བསགས་དང་བོད་ཀི་གནད་དོན་གང་ཡིན་པ་དྤེ་
གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀི་ཁྱབ་སྤེལ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལགས། 
 
སི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པའི་ཐོག་ལ་བསམ་འཆར་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
སིར་བཏང་ཕག་སྤེལ་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་དགོངས་འཆར་ལྷུག་པོ་གནང་སོང་།  སྤེམས་ཚོར་ཆྤེན་པོའ་ིངང་ནས་
གནང་སོང་། མང་ཆྤེ་བའི་བསམ་བོ་གཅིག་པ་རྤེད་འདུག  བས་ཙང་ངས་ལྡབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་མིན།  ཡིན་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ལ་
ཞྤེ་ཅིང་ཕྱིན་ཁོ་རང་རྒྱ་གར་ལ་སིད་འཛིན་གི་ཆ་ནས་ཐྤེངས་དང་པོ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། ཞྤེ་ཅིང་ཕྱིན་ཐོག་མར་སིད་འཛིན་
ལ་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་ལ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། ཁོང་གི་པཱ་ལགས་དྤེ་སོན་མ་
ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་ལ་མཇལ་འཕད་བྱུང་མོང་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་འདའི་ཐོག་ནས་བོད་མི་ཕི་ནང་གིས་ཀི་ཐོག་ནས་རྤེད། 
བོད་དོན་གི་དཀའ་རོག་དྤེ་སྤེལ་རྒྱུའི་རྤེ་བ་ཡོད་པ་དང་།  དཀའ་རོག་དྤེ་འཕལ་དུ་མ་སྤེལ་བ་ཡིན་ནའང་དྤེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་
མོལ་ཡོང་རྒྱུའི་རྤེ་བ་གཅིག་ཞུས་སོང་། ཟླ་བ་ི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ནང་གི་གནད་དོན་ལ་དམ་དགས་ཆྤེ་
རུ་འགོ་རྒྱུ་དང་ཚབས་ཆྤེ་རུ་ཕིན་པ་མ་གཏོགས།  ཡག་ཏུ་ཕིན་པ་ཞིག་ད་ལྟ་བར་དུ་གཅིག་ཀང་མཐོང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  རྒྱ་
ནག་རང་གི་སི་ཡོངས་ཀི་ནང་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན།  ད་གིན་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་པ་ནང་
བཞིན་རྤེད། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་དང་སིད་བྱུས་མང་པོ་གཅིག་ལ་དོ་སྣང་གནང་ནས་འགྱུར་བ་ག་ལ་གང་ཙམ་གཅིག་ཐྤེབས་
ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡག་པོ་རྤེད།  ཁོ་རང་ད་ལྟ་མི་རབས་གསར་པའི་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་པོ་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་ཙང་།  
གོམ་པ་མདུན་སོས་གནང་རྒྱུ་དང་གསར་གཏོད་གནང་རྒྱུ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་རྤེ་བ་ཞུས་པ་རྤེད།  དྤེ་འད་ཡིན་དུས་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕྤེབས་ནས་ཚོང་འབྤེལ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་།  དྤེང་རབས་ཀི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ལ་
གཟིགས་པ་ཡིན་ན།  ད་ལྟ་ྤེ་ཆར་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་གི་སིད་བོན་ྤེ་ཧོང་དུ་ཕྤེབས་ནས་ཚོང་འབྤེལ་གི་དངུལ་འབོར་ཆྤེན་པོ་
གཅིག་གི་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་རྒྱ་གར་ལ་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་ལ།  དྤེ་ལས་མང་བ་གཅིག་གཞག་
གི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཞླེས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་གར་གི་སིད་བོན་ད་གིན་གོང་དུ་
ཕག་སྤེལ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་ང་ཚོ་ལ་ཧ་ཅང་བཀའ་དིན་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཆབ་སིད་ཀི་
ཐོག་ནས་ད་དུང་ཡང་ཁ་གསལ་དུ་གཏོང་རྒྱུ་གཅིག་དང་། ཤུགས་ཆྤེ་ཙམ་ཞིག་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་རྤེ་
བ་ཆྤེན་པོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ྤེ་ཆར་ད་ལྟ་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་གཞུང་འཛིན་པའི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་མི་སྣ་གནད་
འགག་ཆྤེ་བ་མང་པོ་གཅིག་གིས་གསུང ས་གསལ་ལྟར། ད་ལྟའི་སིད་བོན་དྤེ་དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་དང་བྤེད་སྟངས་མི་
འད་བ་ཞིག་དང་འཆར་གཞི་མང་པོ་ཞིག་འདིང་གི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས།  འཆར་གཞི་མང་པོ་ཟྤེར་དུས ། ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་
ཚོ་དང་འབྤེལ་ལམ་ཟབ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གཟིགས་དང་གཟིགས་བཞིན་པ་རྤེད།  རྒྱ་ནག་གི་སིད་
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འཛིན་རྒྱ་གར་དུ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ང་རང་གི་ངོས་ནས་ཡག་པོ་གཅིག་རྤེད་བསམ་གི་ཡོད།  ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ལ་
ང་རང་གི་ངོས་ནས་གང་ཞུ་འདོད་ བྱུང་ཞུས་པ་ཡིན་ན།  ཁོང་ལ་རྤེ་བ་བཅོལ་བ་བཞིན་མི་རབས་གསར་པའི་དགོངས་པ་
བཞྤེས་སྟངས་གསར་པ་དང་ ། གོམ་པ་སོ་སྟངས་གསར་པ་དང་ ། འཆར་གཞི་འདིང་སྟངས་གསར་པ་མང་པོ་གཅིག་གི་ནང་
ལ། རྒྱལ་སིའི་ནང་ལ་དངོས་གནས་ཁོ་རང་ལ་ཆྤེ་མཐོང་དང་ངོས་འཛིན་ཡོང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་ཡག་ཤོས་དྤེ།  གང་རྤེད་ཟྤེར་
ན་བོད་དོན་དཀའ་རོག་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག  བོད་དོན་དཀའ་རོག་སྤེལ་རྒྱུར་དགོངས་པ་གཅིག་བཞྤེས།  གོམ་
པ་གཅིག་སོས་པ་ཡིན་ན། འཛམ་བུ་གིང་ཡོངས་ཀིས་ད་ལྟ་དྤེའི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་དོན་
དྤེ་ང་རང་ཚོས་བལྟས་པ་ཡིན་ན་མི་འབོར་ཉུང་ཉུང་ཞིག་རྤེད་ཀང་། ཡིན་ནའང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེའི་བཀའ་དིན་གིས་བོད་
དོན་གི་དཀའ་རོག་དྤེ། རྒྱལ་སིའི་གནད་དོན་གཅིག་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་དུས།  དྤེ་ལ་སྤེལ་ཐབས་ཀི་དགོངས་པ་བཞྤེས་པ་
ཡིན་ན། ཁོ་རང་གི་གཟི་བརིད་དང་རྒྱལ་སིའི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དྤེ་ལ་གཟིགས་ཚུལ་མི་འད་བ་གཅིག་དང་ངོས་ལྤེན་མི་
འད་བ་གཅིག་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་ངྤེས་ཅན་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  དྤེའི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀི་འདུག  རྒྱ་གར་
གཞུང་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་བོད་དོན་ཐད་བོད་མི་ཚོས་རྤེ་བ་བཅོལ་བ་བཞིན ། ཁ་གསལ་པོ་གཅིག་དང་ཆབ་སིད་ངོས་ནས་
བཞྤེངས་ཕོགས་གཅིག་བཞྤེས་པ་ཡིན་ན། བཞྤེངས་རྒྱུའི་དུས་ལ་བབས་འདུག་པས་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་འ བོད་སྐུལ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞྤེ་ཅིན་ཕིན་རྒྱ་གར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའི་
སྐབས་དྤེར་ང་རང་ཚོས་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་ནས་སྣྤེ་ལྤེན་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་དམ ། ངོ་རྒོལ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད ། དྤེ་རིགས་
གནང་མཁན་ཏན་ཏན་ལྡི་ལིའི་ནང་ལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་ག་སིག་གནང་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ད་རྤེས་
འདིར་ངས་ཁོ་ཚོས་གནང་བ་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཡག་པོ་དང་གནད་འགག་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་རྤེས་འདིར་ང་ཚོའི་རྤེ་
བ་དང་ཡིད་ཆྤེས་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་གཅིག་གནང་སོང་། ར་བའི་ཆབ་སིད་ནང་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་གཞི་རྩ་དྤེ་ཡིད་ཆྤེས་
དང་རྤེ་བ་དྤེ་ཨ་ཡིན་བསམ་བསམ་གཅིག་དན་གི་ཡོད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་བར་གི་སྐད་ཆ་གཅིག་ཡིན་དུས།  ཁྤེ་
ཕན་གི་སྐད་ཆ་དྤེ་གལ་ཆྤེ་བར་བརི་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚོས་ཞྤེ་ཅིང་ཕྤེན་རྒྱ་གར་ལ་ཕྤེབས་པའི་
སྐབས་དྤེར་ང་རང་ཚོའི་ཁྤེ་ཕན་དྤེ་གང་རྤེད་ཅྤེས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཆགས་ཡོད་དུས།  རྒྱ་ཆྤེ་ས་གཅིག་ནས་
གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ཞྤེ་ཅིང་ཕྱིན་དང་རྒྱ་ནག་དབུ་འཁིད་མང་པོ་གཅིག་རྒྱ་གར་གཅིག་པུ་མ་རྤེད། འཛམ་བུ་གིང་ས་ཕོགས་
གང་སར་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་དྤེར་གཙོ་བོ་ང་རང་ཚོས་ལས་འགན་སྒྲུབ་དགོས་པ་གསུམ་མྤེད་དམ་བསམ་
བསམ་དན་གི་འདུག  གཅིག་དྤེ་གང་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་གཏན་འབྤེབས་བས་པའི་སིད་བྱུས་དྤེ་ཁོ་རང་ལ་ངོ་སོད་
ཡོང་རྒྱུ་གཅིག་དང་། དྤེའི་ལན་དྤེ་ཕ་གིར་གསལ་པོ་ཡོང་རྒྱུ་གཅིག་རྤེད་བསམ་གི་ཡོད། གིས་པ་དྤེ་གང་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན་
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ན། ལུང་པ་སོ་སོའ་ིནང་ལ་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་དྤེ་དག་གིས་མུ་མཐུད་ནས་བོད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཡོད་ཟྤེར་བའི་ངོ་བོ་དྤེ་གསལ་པོ་སྟོན་རྒྱུ་དྤེ་ང་རང་ཚོའི་ལས་འགན་རྤེད།  དྤེའི་ལས་འགན་དྤེ་ང་རང་ཚོ་སིག་འཛུགས་ཀི་
ངོས་ནས་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞིན་ང་ཚོ་ཚོགས་པ་ཁག་དང་མི་སྒྤེར་པ་ཚོས་གང་ལྟར་ཧུར་ཐག་རྦད་ཐག་
བས་ནས་དྤེའི་སྐབས་དྤེར་ཕིར་བཏོན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། གསུམ་པ་དྤེ་གང་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གོ་སྐབས་ཆགས་འགོ་
ཡི་ཡོད་པ་རྤེད།  གོ་སྐབས་དྤེ་གང་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན།  དམིགས་བསལ་གཅིག་ལ་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཞར་ལ་ཚགས་
པར་རྒྱབ་མཁན་ཡིན་ནའང་རྤེད།  སི་ཚོགས་ནང་ལ་བོད་པའི་ཐོག་དོ་སྣང ་ཞྱིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའི་སྐབས་སུ་ཞིབ་
ཅིང་ཕ་བ་བོད་པའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  གོ་སྐབས་དྤེ་ང་ཚོས་
འཛིན་ཐུབ་པ་བྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་ཚོ་གསུམ་གི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཕག་ལས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞིག་
གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།  ང་རང་ཚོའི་ཁྤེ་ཕན་དྤེ་མ་བརླག་པ་བས་ཏྤེ་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་གཅིག་དང་ཡིད་ཆྤེས་ ཤྱིག་ཡོད། རྒྱ་
གར་གི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཧ་ཅང་གི་ཅ་བསུན་པོ་རྤེད། ང་ཚོ་འདིར་རྒྱ་ནག་གི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྤེད།  ང་ཚོ་འདིར་གནས་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡིན་དུས་རྒྱ་གར་ལ་ཕྤེབས་དུས་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་མི་འད་བ་ཞིག་དང་དོན་
གནད་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའི་ཐོག་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་ཟིན་ཙང་ངས་གང་ཡང་ཞུ་དགོས་པ་མི་
འདུག མཐའ་བསྡོམས་འདིར་ངས་ཞྤེ་ཅིང་ཕྱིན་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་ངའི་ངོས་ནས་ཁོ་རང་ལ་
རྤེ་བ་གང་ཡང་མྤེད།  གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ཁོ་རང་ལ་འགན་གཅིག་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག  རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུ་འཁིད་
གཅིག་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ཙམ་ཞིག་རྒྱ་མིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གནས་བསྡད་དུས།  ཁོ་རང་དྤེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ལྟ་རོག་
ཡག་པོ་ཞིག་བ་དགོས་རྒྱུའི་འགན་གཅིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་དན་གསོ་གཏོང་དགོས་པ་གཅིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རྤེད་བསམ་གི་འདུག  དྤེ་འད་ཡིན་དུས་ད་རྤེས་སང་ིན་མ་གིར་ལྡི་ལི་ལ་ངོ་རྒོལ་གི་ལས་ཀ་དྤེ་འད་བས་པའི་སྐབས་ལ། ཁོ་
རང་གི་འགན་དྤེ་ང་ཚོས་དན་གསོ་གཅིག་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག  དྤེ་འད་ཡིན་དུས་དྤེ་འགིག་པའི་ལས་ཀ་
རྤེད་བསམ་གི་འདུག གཞན་ཡང་གོང་དུ་ངས་གཅིག་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་ཏོག་ཙམ་སྐར་མ་གཅིག་ཡོད་ན ། དྤེའི་སྐོར་
ལ་ཕན་བུ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་དངོས་གནས་དམིགས་བསལ་གི་འགན་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན།  ང་རང་ཚོ་བོད་པའི་
རྒྱབ་ལོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་དྤེ་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་གང་ལྟར་ལུང་པ་གང་འད་གཅིག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་གསལ་པོ་གཅིག་ངོ་
སོད་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག དཔྤེར་ན།  ད་ལྟ་ང་རང་ཚོས་གཏན་འབྤེབས་བས་པའི་སིད་
བྱུས་དྤེ་དབུ་མའི་ལམ་རྤེད། དྤེ་བཞིན་ ༢༠༠༨ དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་ཚོགས་པའི་སྐབས་དྤེར་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་
རང་ཚོས་ད་ལྟ་གཏན་འབྤེབས་བས་པའི་སིད་བྱུས་དྤེ་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ལྟར་བས་ནས་དུས་ཚོད་
ངྤེས་ཅན་གཅིག་ནང་འགྱུར་བ་གཅིག་ཀང་ཕིན་མྤེད་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོའི་དྤེའི་ཐོག་ལ་གང་ཅིའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་
རྒྱུའི་ལམ་ཁ་གཅིག་ཡོད་ཅྤེས་ཕ་གིའི་ནང་གསལ་པོ་བཀོད་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  རྣམ་པ་ཚོས་ཕལ་ཆྤེར་དམིགས་བསལ་
ཚོགས་ཆྤེན་སྐབས་ལ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡིན་དུས་ད་རྤེས་འདིར་ཞྤེ་ཅིང་ཕྱིན་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་ལ།  ལན་དྤེ་གང་
འད་བས་ནས་འཕོད་དགོས་ཀི་ཡོད་མྤེད་ངས་གསལ་པོ་བཤད་ཤྤེས་ཀི་མྤེད། ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་ལ་དྤེའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་
འགན་གཅིག་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག  ད་ལྟ་ང་ཚོས་སིད་བྱུས་གཅིག་འཛིན་བསྡད་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་ཁོ་རང་གི་གོམ་པ་
གཅིག་རྒྱབ་ཐུབ་ན་ཁྤེ་ཕན་གཅིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞིན་ར་བ་ིད་ནས་འགྱུར་བ་གཅིག་མ་ཕིན་པ་ཡིན་ན།  ང་ཚོའི་ཐོག་
ནས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ང་རང་ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་བཞིན་པ་གཅིག་རྤེད།  དྤེ་
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འད་ཡིན་དུས་དྤེའི་ཐོག་ལ་ཁོ་རང་ལའང་ལན་འཕོད་པ་ཞིག་བྤེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད་
བསམ་གི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མར་འདིར་ཆ་ཤས་ལྤེན་རྒྱུའི་བསམ་བོ་གང་ཡང་མྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་ད་ལྟའི་སིད་བྱུས་དྤེ་གིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཡིན་པ་དང་།  སིད་བྱུས་དྤེ་སྒྲུབ་པ་ལ་རྒྱ་མི་མམ་
དུ་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་།  རྒྱ་མིའི་འགོ་འཁིད་ཆྤེས་གདུག་རྩུབ་ཅན་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་བསྟོད་བཤད་
གཅིག་བྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་།  གཞུང་གི་བཞྤེངས་ཕོགས་རྤེད།  མཛད་བྱུས་ལ་དོ་ཕོག་གཅིག་འགོ་ཡི་རྤེད་
བསམས་ནས་གདྤེང་ཚོད་དང་སོབས་པ་མ་རྤེད་པའི་ཐོག་ནས་ལག་པ་བརངས་མྤེད།  ཡིན་ནའང་ཕག་སྤེལ་སི་འཐུས་མང་
པོས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དང་ ། ད་ལྟའི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་བབ ས་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་གཅིག་མ་ལྤེན་རང་ལྤེན་ཐུག་སོང་།  
དྤེའི་ཐོག་ནས་ངས་ཆ་ཤས་དྤེ་ལྤེན་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ཞྤེ་ཅིང་ཕྤེན་ལ་བསགས་བརོད་བྤེད་འོས་པ་དྤེ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་སྐོར་ལ་
རྤེད། ཞྤེ་ཅིང་ཕྱིན་གིས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་དཔལ་འབོར་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བས་པ་
གཅིག་དང་། ནག་བཙུགས་ལྟ་ས་དྤེ་ཡང་ཁོ་རང་གི་ཁ་གཏད་དང་ ། ཁོ་རང་གི་རྐུབ་སྟྤེགས་ལ་ྤེན་ཁ་བཟོ་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་
བྤེད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་མི་གང་འད་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན།  ཁོ་རང་བཟང་སོད་ཀིས་
ཕོངས་པའི་མི་གཅིག་རྤེད། བཟང་སོད་མྤེད་པས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བྱུང་བ་རྤེད། སོ་སོའ་ིརྐུབ་སྟྤེགས་ཀི་དོན་དུ་གཞན་ལ་
སྐྱོན་བརོད་དྤེ་བྤེད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  སྐྱོན་བརོད་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་སྡུག་པ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ཀི་མྤེད།  འཛམ་བུ་གིང་གིས་བསགས་
བརོད་བྤེད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་བཟང་སོད་ཀིས་ཕོངས་པའི་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། གང་ལྟར་
སྡུག་ཅག་ཡིན་པ་འད་འད་ཞིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་ཅྤེས་བཤད་འདོད་བྱུང་སོང་། སོན་མ་ངའི་ངོ་ཤྤེས་རྒན་པ་ཞིག་
གིས་དྤེ་འད་ཞིག་གསུངས་མོང་ཡོད། རྒྱ་མི་བོད་ལ་ལམ་ནོར་ཐྤེབས་ནས་སྤེབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ང་རང་ཚོས་དཀའ་ལས་
རྒྱག་དགོས་པ་རྤེད་གདའ། དྤེ་ངས་ག་དུས་ཡིན་ཡང་བརྤེད་ཀི་མི་འདུག  ཡིན་ནའང་གཏམ་བཤད་བྤེད་སའི་གོ་སྐབས་དང་
ཁོར་ཡུག་ཡག་པོ་ཞིག་ག་དུས་ཡིན་ཡང་རྤེད་མ་སོང་། དྤེ་འད་ཡིན་དུས་ཞི་ཅིང་ཕིན་སྤེབས་ནས་ང་ཚོས་སྐད་བརྒྱབ་པ་དྤེས་
ན་གི་རྤེད་བསམ་པའི་ཡིད་ཆྤེས་དང་རྤེ་བ་གང་ཡང་མྤེད།  སིར་བཏང་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ལ་རྤེ་བ་དང་ཡིད་ཆྤེས་མ་བྤེད་
གསུངས་པ་རྤེད། ཁྤེ་ཕན་གི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཞྤེས་གསུངས་པ་རྤེད།  གནད་དོན་དྤེ་དྤེང་སང་གི་འགོ་སྟངས་
ཀི་ཐོག་ནས་བདྤེན་པ་ཡིན་སིད།  ཡིན་ནའང་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་ཚད་མ་འདང་བས་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཞིག་དང་ ། 
སྤེམས་ནང་ཡོད་པའི་སྐད་ཆ་དྤེ་གིས་སར་ནས་བྤེད་སོད་མ་གཏོང་ཐབས་མྤེད་ཆགས་སོང་།  ད་ལྟའི་རྒྱ་མིའི་དབུ་ཁིད་ཚོ་
གང་འད་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན། བོང་བུའི་རྣ་བར་གསྤེར་བླུགས་པ་བཞིན་ཡིན་པས། ང་ཚོས་སྐད་བརྒྱབས་ནས་ཁྤེ་ཕན་ཡོད་མིན་
གི་ཐོག་ངས་ཞུ་ཚོད་གང་ཡང་ཐྤེགས་མ་སོང་།  དྤེ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བཀའ་དིན་ཆྤེ་ཞུའི་སྐོར་ལ་ཕག་སྤེལ་སི་འཐུས་
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མང་པོས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོ་ཚང་མས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཀའ་དིན་དྤེ་ནམ་ཡང་བརྤེད་ཐབས་མྤེད་པ་ཞིག་དང་། རྒྱ་གར་
གཞུང་གི་འགོ་ཁིད་རྣམ་པ་ཚོས་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཕོགས་དྤེ་ཡང་གཏིང་ཟབ་དང་ ། དྤེའི་གཞུང་དྤེས་
ཆབ་སིད་མི་སྣ་ཚོའི་དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་དྤེ།  ངས་གང་འད་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་དམ་ཟྤེར་ན།  དོན་ཆྤེན་
བསྒྲུབ་པར་ངང་རིང་དགོས་ཟྤེར་བ་བཞིན།  དོན་ཆྤེན་པོ་ཞིག་བསྒྲུབ་རྒྱུར་ངང་རྒྱུན་རིང་པོ་བས་ནས་སྒུག་བསྡད་ཀི་ཡོད་
པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།  ད་ལྟའི་ཞི་ཅིང་ཕིན་དང་རྒྱ་གར་གི་དབུ་ཁིད་ཚོ་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་སྐབས་སུ།  སོན་མ་
གསུངས་པ་བཞིན་ཚིག་གི་ཐོག་ནས་བོ་ཕམ་ཕན་བུ་ཡོང་མི་སིད་པ་དྤེ་འད་མ་རྤེད།  དོན་དངོས་སུ་འཛམ་གིང་གི་མཐོ་སྒང་
དྤེར་བོད་དྤེ་གནས་ཡོད་པ་ཚང་མས་ཧ་གོ་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་གར་ཡིན་ཡང་ཧ་གོ་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  འཛམ་བུ་གིང་གི་མཐོ་
སྒང་དྤེར་བདྤེ་སྐྱིད་ཀི་ི་མ་ཞིག་ཤར་ན། རྒྱ་གར་ལ་དྤེ་བཞིན་ས་འབྤེལ་ཡིན་པས། མི་གངས་ས་ཡ་མང་པོར་ཁྤེ་ཕན་ཡོད་པ་
རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མི་མང་གིས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་པའི་ཡིད་ཆྤེས་ཡོད།  དྤེ་ཡིན་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མཛད་
ཕོགས་ལ་ང་རང་དོགས་པ་དང་རྣམ་རོག་གང་ཡང་མྤེད། ངས་བཀའ་དིན་ཆྤེན་པོ་ཡིན་ཟྤེར་བ་དྤེ། དྤེ་རིང་ཆ་ཤས་བངས་པའི་
ཐོག་ནས་ཚིག་དྤེ་ཙམ་གི་ཐོག་ནས་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལྤེན་པའི་ཐོག་ནས་ཚིག་ཁ་
ཤས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། སིང་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུར་ད་ལྟ་རྒྱ་མིའི་སིད་འཛིན་ཞྤེ་ཅིང་ཕྤེན་རྒྱ་གར་ལ་དྤེ་རིང་སང་ིན་
གཅིག་འབོར་གི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ལ་གཙོ་བོ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གང་ཆགས་ཀི་འདུག་ཞུས་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་པའི་དཀའ་རོག་དྤེ་
སྤེལ་ཐབས་བྤེད་རྒྱུར ། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལས་ལྤེགས་པ་གཅིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཁོ་རང་ཚོས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ།  
ཡིན་ནའང་དན་གསོ་རང་གི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ནས་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་དྤེ་
ཡག་ཤོས་ཆགས་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ཀི་གནད་དོན་དྤེ་རྒྱུན་རིང་པོའ་ིཐོག་ནས་གནས་རྒྱུ་གཅིག་རྤེད་མ་གཏོགས།  
མྤེད་པ་ཆགས་རྒྱུ་གཅིག་ཡོང་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དྤེ་དང་ཆབས་ཅིག་ད་ལྟ་མ་ཞུས་པ་གཅིག་ཞུས་ན་
བསམས་སོང་། ལོ་མང་ནང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེ་གང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་ཡིན་ནའང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
བར་ཆད་དང་གནོན་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞིག་བྤེད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ལ་ངོ་རྒོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  རྒྱ་གཞུང་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་དྤེ་
འད་ཞིག་གནང་དུས། རྒྱལ་སིའི་ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོའི་རིན་ཐང་དྤེའང་མར་ཆག་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་འད་མ་
གནང་རོགས་གནང་ཞླེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དང་། དྤེ་བཞིན་ང་ཚོ་བོད་པའི་ཆོས་ནང་ལ་ཁོ་ཚོས་ཆབ་སིད་འཁབ་རྒྱུ་
དྤེར་ངོ་རྒོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་དང་ཆབས་གཅིག་ང་ཚོ་མང་པོ་གཅིག་གིས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་འཇོག་དུས། བོད་ནང་ལ་རྒྱལ་སིའི་སྐུ་ཚབ་ཕྤེབས་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་གཅིག་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  
རྒྱ་མི་ཡིན་ནའང་རྒྱལ་སིའི་ནང་ལ་སྟོབས་ཤུགས་ཆྤེ་ཤོས་ཤིག་ལ་སྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འད་ཡིན་དུས་ཁོ་ཚོས་དྤེའི་ཐོག་
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ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དྤེ་སྤེབས་འདུག  ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཀང་རྒྱ་མིའི་གཞུང་ཚབ་ཀི་བརྒྱུད་
ལམ་ནས་ང་ཚོའི་སྐུ་ཚབ་གཅིག་ཕྤེབས་ཐུབ་རྒྱུའི་རྤེ་བ་གཅིག་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་ལ་བརིས་ནས་ཡ་ལན་
ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ཡིན་དུས།  སོ་སོའ་ིལུང་པའི་ནང་ལ་གང་འད་ཆགས་ཡོད་མྤེད་ལྟ་
སྐོར་བ་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཧ་ཅང་གི་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡོད་པ་དང་ཞི་བདྤེ་ཡོད་པ། སྐྱིད་པོ་དང་ཡག་
པོ་ཡོད་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་ཡང་ལྟ་སྐོར་དང་ལྟ་འདོད་ཡོད་པས ། བོད་པའི་སི་འཐུས་ཀི་སྐུ་ཚབ་
གཅིག་ཕར་ཕྤེབས་ཐུབ་རྒྱུའི་རྤེ་སྐུལ་གཅིག་ཞུས་ཡོད་པ་དྤེར་ཡ་ལན་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གུང་ཚིགས་ཀི་བར་གསྤེང་ཡིན། 
 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགོ་བཞིན་པ་དྤེ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་རྒྱ་གར་
ལ་ཐྤེངས་དང་པོ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་དྤེའི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བགོ་གྤེང་གནང་
བཞིན་པ་རྤེད། སི་འཐུས་འཇིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་འཇིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་  ༢༣ པའི་ཐོག་ལ་གནད་དོན་གིས་ཀི་ཐོག་ལ་
བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གནས་དོན་གིས་པོ་དྤེ་གང་ཡིན་ཞུས་ན། རྒྱ་གར་གི་སིན་བོན་དང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་གིས་
ལ་འབོད་སྐུལ་རྤེ་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུའི་གནད་དོན་དྤེ་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་སྤེལ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ།  ༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་གཞི་རར་བཞག་ནས། བོད་གཞུང་མང་གིས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པའི་གིས་ཕན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་གཞི་རར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་གར་གི་སིད་བོན་ཐོག་ལ་འབོད་
སྐུལ་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཞྤེ་ན།  གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་མང་པོ་ཞིག་ནས་བོད་དོན་གྤེང་སོང་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་བཤད་ཀི་
ཡོད་པ་རྤེད།  སོ་སོ་རང་ིད་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན།  རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ངོས་ནས་བོད་པའི་ར་དོན་ཐོག་ལ་དོ་ཕོག་ཡོང་རྒྱུའི་
བཀའ་མོལ་གནང་གི་རྤེད་བསམ་པའི་དོགས་པ་ར་བ་ནས་མྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བ་ན་མྤེད་པའི་བཀའ་དིན་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་གོ་སྐབས་དྤེ་བསྟུན་ནས་རྒྱ་གར་གི་སིད་བོན་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སི ད་འཛིན་ལ་གིས་ཕན་དབུ་མའི་
ལམ་གི་ཐོག་ནས།  རྒྱ་བོད་འབྤེལ་མོལ་མྱུར་དུ་ཡོང་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
གཅིག་ཡིན། 

གིས་པ་དྤེར་ཞི་ཅིང་ཕིན་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་བསམ་བོ་ག་ཚོད་གཏང་བ་ཡིན་ནའང་དོན་ཚན་གཅིག་མ་གཏོགས་རྤེད་ཀི་
མི་འདུག  དྤེ་མ་རྤེད་པ་དྤེ་གཞུང་མང་གིས་ཀི ས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སིད་བྱུས་གིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ལ་
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མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རོགས་གནང་།  ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ནང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་བསྡད་པ་ཡིན་ན།  
འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ ༥༠ ཕར་བཞག ལོ་ ༢༠ ཡང་བསྒུག་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བསྒུག་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་ང་སི་འཐུས་བྤེ་བག་པ་
གཅིག་གིས་ངོས་ནས་ཞུ་གི་མྤེད། དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་བསྒུག་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀི་
རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ནས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
བགོ་གྤེང་ནང་མམ་ཞུགས་གནང་མཁན་མཐའ་མ། སི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱ་མིའི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལ་ཚུར་སྤེབས་རྒྱུ་དྤེ་ལ་ང་རང་
ངོས་ནས་མཐའ་ཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ངོ་རྒོལ་ཞུ་དོན་གང་ཡིན་ཞྤེ་ན།  ཁོ་རང་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཚོད་དང་འབྤེལ་བ་
བྤེད་པ་ཡིན་ནའང་དྤེ་རིས་ཀི་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་འགོ་ཡི་འདུག ཁོ་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་འགོ་དུས ། ང་ཚོའི་བོད་པའི་གནས་སྟངས་ དླེ་སྐྱོ་
རུ་སྐྱོ་རུ་འགོ་བ་མ་གཏོགས་ཡག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཁོ་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཚོད་ལ་འབྤེལ་བ་བ ས་པ་ཡིན་ནའང་
རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མས་ང་ཚོའི་བོད་དོན་ཐོག་གྤེང་སོང་བྤེད་རྒྱུ་ལ་ཐྤེ་ཚོམ་གནང་བསྡད་ཀི་འདུག  དྤེར་བརྤེན་ཁོ་རང་གི་
ལུང་པའི་ཐོག་ལ་ག་ཚོད་ཡག་པོ་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་བ ས་པ་ཚང་མར་ངོ་རྒོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བ་རྒྱུ་
ཡིན། ཁོ་རང་ལ་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འད་ང་རང་ཡིན་ན་ཡོང་ས་མ་རྤེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་རྒྱ་གར་དུ་སང་ིན་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  
དུས་ཚོད་དྤེ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་གར་གི་སིད་བོན་ཁོ་རང་གི་འཁྲུངས་སྐར་དང་བསྟུན་པའི་ཐོག་ནས་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གི་ཡོད་
པ་གསལ་པོ་ཞིག་རྤེད་འདུག ཁ་སང་ Gujarat ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་དང་། དྤེ་བཞིན་ིན་མ་གསུམ་རིང་ལ་རྒྱ་གར་
དུ་བཞུགས་ཀི་ཡོད་དུས། བཞུགས་པའི་རིང་ལ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གི་དབར་གི་འབྤེལ་བ་དྤེ་ཡག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་བཟང་དུ་
གཏོང་རྒྱུ་ལ་འབད་བརོན་བ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་དྤེ་ག་རང་གི་ཆྤེད་
དུ་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་མུས་རྤེད། ཚོང་འབྤེལ་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རྤེད། སི་ཡོངས་ཀི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རྤེད།  
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཐོག་ནས་དུས་རག་ཏུ་རྒྱ་གར་དང་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་སི་ཡོངས་དང་མམ་དུ་མཐུན་ལམ་
ཡག་པོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་གི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་དང་མམ་དུ་འབྤེལ་ལམ་ཡག་པོ་བྱུང་བ་ཡིན་ན ། 
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བོད་དོན་ལ་ཕན་པ་ཞིག་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ིན་གསུམ་གི་རིང་ལ་རྒྱ་གར་གི་ས་ཆ་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་
དུས། རྒྱ་གར་ནི་མི་རིགས་དང་སྐད་ཡིག་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་དུས།  ཆིག་སིལ་བས་ནས་
གནས་ཐུབ་པའི་གཞི་རྩ་གཙོ་བོ་དྤེ་རྒྱ་གར་ནང་རང་དབང་ཡིན་པ་ལ་བརྤེན་ནས་མི་རིགས་མི་འད་བ་དང་།  སྐད་རིགས་མི་
འད་བ་ཡིན་ནའང་ཚང་མ་གཅིག་ཏུ་གནས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་གིས་རྒྱ་གར་ནས་སོབ་གསོ་
ལྤེན་པའི་རྤེ་བ་ཡོད། རང་དབང་ཡོད་ན་ཆིག་སིལ་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་ལ་
མཁྤེགས་འཛིན་གི་སིད་ཇུས་གནང་བསྡད་ཡོད་ཀང་། མི་རབས་གསུམ་པ་ཆགས་འགོ་ཡི་ཡོད་ནའང་བོད་མི་ཚོས་ངོ་རྒོལ་
གནང་བསྡད་པ་དྤེ་གཞི་རང་དབང་མྤེད་པ་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བ་རྤེད། རྒྱ་གར་ནས་སོབ་གསོ་ར་ཆྤེ་ཤོས་འདི་རང་དབང་དང་
མི་རིགས་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་ལ་མཐུན་སིལ་གི་ཐོག་གནས་ཐུབ་པ་དྤེ་སོབ་གསོ་ར་ཆྤེ་ཤོས་ཤིག་རྤེད་བསམ་གི་འདུག  ད་
ལྟའི་ཆར་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་རྤེད།  དྤེའི་ནང་ནས་དམིགས་བསལ་རང་ལུས་མྤེར་སྤེག་བཏང་གནང་མཁན་  
༡༣༠ དང་འདས་གོངས་སུ་ཕིན་པ་  ༡༡༢ དྤེ་རྣམས་ཀིས་སོག་བོས་བཏང་དགོས་དོན་དྤེ་ཞི་ཅིང་ཕིན་གི་མཁྱྤེན་པའི་ཐོག་
ནས། བོད་སི་ཡོངས་ཀི་སྒང་ལ་གུ་ཡངས་ཀི་སིད་བྱུས་འཛིན་རྒྱུའི་རྤེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡོད།  དྤེ་བཞིན་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་དབར་
གི་འབྤེལ་བ་བཟང་དུ་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན།  དྤེའི་བརྒྱུད་ལམ་དྤེ་བོད་ཡིན་པ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་
གར་གཞུང་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་བོད་དོན་སྐོར་ལ་གྤེང་སོང་ཡོང་བའི་རྤེ་བ་ཡོད།  མ་གཞི་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ང་ཚོས་
དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་ཞུ ས་དང་ཞུ་མུས་རྤེད།  ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཞུ་བཞིན་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་
གཞུང་གི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཧ་ཅང་གི་བཀའ་དིན་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  རྒྱ་གར་གཞུང་དང་རྒྱ་གར་མི་མང་ནང་བཞིན་བོད་མི་
དང་བོད་དོན་ཆྤེད་དུ་གནང་མཁན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་རླབས་ཆྤེན་གི་བཀའ་དིན་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་ད་བར་བཀའ་
དིན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དྤེ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་སགས། མུ་མཐུད་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡིན། 
དྤེ་བཞིན་ང་ཚོའི་རྤེ་འདུན་དྤེ་གང་ཡིན་ཞྤེ་ན། བོད་དོན་དཀའ་རོག་དྤེ་ཞི་མོལ་ཐོག་ནས་སླེལ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེའི་ཆྤེད་དུ་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་དབར་ལ་འབྤེལ་མོལ་གནང་ནས་དཀའ་རོག་ སླེལ་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་གཙོ་བོ་
ཆགས་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའི་ལངས་ཕོགས་ཡིན་ནའང་གསལ་པོ་ཡིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དྤེར་ཕྤེབས་པའི་ཞོར་དུ་
བཀའ་ཤག་ནས་དྤེའི་སོན་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།  ལས་འགུལ་ཅི་འད་ཞིག་སྤེལ་བ་ཡིན་ནའང་ཞི་བ་དང་ཁིམས་
མཐུན། ཆྤེ་མཐོང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་སོན་མ་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ལམ་
སྟོན་གནང་བཞག་པ་དྤེ་ཡིད་ལ་བཅང་པའི་ཐོག་ནས།  སུས་གང་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་ནའང་ངྤེས་པར་དུ་ཡིད་ལ་འཇགས་
རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རང་ཡིན།  དྤེ་མིན་འདི་ལྷག་དྤེ་རིང་ཞུ་མི་དགོས་པ་བ ས་ན་བསམས་བྱུང། གང་ཡིན་ཞྤེ་ན་ད་
ལྟའི་བགོ་གྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ས་མ་དགས་པ་དང་ཕི་མ་དགས་པའི་ཚོར་བ་འད་པོ་ཞིག་བྱུང་སོང།  དྤེར་བརྤེན་ཆ་ཤས་
ལླེན་མཁན་ཚང་མའི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་རྤེད།  བཀའ་ཤག་ནས་དུས་རག་ཏུ་གསུངས་བསྡད་པ་དྤེ་རང་ད་ལན་སན་
སྤེང་ཞུས་ན་བསམ་པ་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རིང་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་དྤེ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་མཐིལ་ཕིན་པ་ཞིག་བས་ནས། རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་
ཞི་ཅིང་ཕིན་མཆོག་རྒྱ་གར་ལ་ཐྤེངས་མ་དང་པོ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པར་བརྤེན། ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་དང་
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འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ཞིབ་ནན་ཞིག་བྱུང་བ་རྤེད།  དྤེ་རིང་ཚེས་  ༡༦ ིན་མོ་དྤེ་ལ་གོ་བསྡུར་
བྤེད་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་ཀང་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཐག་གཅོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  ར་བའི་གོས་
ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་བང་བསིག་རྒྱུའི་འགན་ཡོངས་རོགས་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོ་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་ཀང་།  
དུས་ཚོད་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་རྒྱུ་དྤེའང་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་མ་ཕྤེབས་སོན་གི་ིན་གཅིག་གི་སོན་ལ་གོ་བསྡུར་འབྱུང་བ་
ཡིན་ན། དུས་ཚོད་རན་པོ་དང་འཚམ་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྤེས་གོ་བསྡུར་བྱུང་བ་རྤེད། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་དབུ་འབྤེད་ཀི་གཏམ་
བཤད་ནང་ལ་ཚོགས་གཙོས་ཞུ་དོན་གཙོ་བོ་དྤེ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན།  ཡིན་ནའང་དྤེ་རིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སི་འཐུས་  ༢༨ 
ཀིས་ཆ་ཤས་བངས་པ་རྤེད། འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་འཛིན་སྐྱོང་གི་དགོངས་པ ར་གང་ཡོད་པ་
དྤེ་དག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྤུངས་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ལས་ལྷག་པའི་ཚོགས་གཙོས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཡིན་
ནའང་དྤེ་རིང་གོས་འཆར་འདི་གལ་ཆྤེན་དོན་ཆྤེན་བས་ཏྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འཁྱྤེར་ཡོང་བར་བརྤེན། ལས་རིམ་དྤེའི་མཇུག་
བསྡུའི་མཚམས་དྤེ་ལ་ཚིག་གཅིག་གིས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་
པ་ནང་བཞིན།  རྒྱ་ནག་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་ལྷག་པར་དུ་དྤེ་རིང་རྒྱ་གར་དུ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པར་
བརྤེན། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གི་འབྤེལ་བའི་སྐོར་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་ནག་ལྷན་དུ་འཆམ་མཐུན་དང་འབྤེལ་བ་
བཟང་པོ་ཡོང་རྒྱུ་ལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་ད་བར་དུ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་
རྒྱལ་ཁབ་དང་གཞུང་གི་དབུ་འཁིད་དང་འགན་འཛིན་གིས་ཀར་གནང་བའི་སྐབས་ནས།  ད་ལྟ་བར་དུ་མུ་མཐུད་ནས་སིད་
བྱུས་དྤེ་རང་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱལ་ཁབ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་
ནའང་འབྤེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། འབྤེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོང་བའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་དྤེ་འགན་འཁྱྤེར་མཁན་གི་སྟོབས་ཆྤེན་
རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཆགས་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཞུས་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  འགན་འཁྱྤེར་མཁན་གི་སྟོབས་
ཆྤེན་རྒྱལ་ཁབ་ཆགས་པ་ལ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་རང་གི་ནང་ལ་མི་རིགས་ཚང་མ་རྒྱ་མི་རིགས་རིས་ཀི་ཡོད་ན།  མི་རིགས་
ཚང་མར་ཆྤེ་མཐོང་གཅིག་པ་སོད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་གནད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  དུས་ཚོད་ག་ཕ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་
པ་རྤེད། བོད་པ་ལའང་དུས་ཚོད་ག་ཕ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡུ་གུར་མི་རིགས་ལའང་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  སོག་
པོ་ལའང་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། མན་ཇུ་དྤེ་དག་ཕལ་ཆྤེར་བརླག་ཟིན་པ་ལྟ་བུ་རྤེད། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་དར་ཐོག་ལ་
སྐར་མ་ཆྤེ་བ་གཅིག་དང་ཆུང་བ་བཞི། དྤེ་དག་གངས་ཉུང་མི་རིགས་དྤེ་མཚོན་བྤེད་ཡིན་པའི་སྐད་ཆ་རྤེད། མན་ཇུ། སོག་པོ། 
ཡུ་གུར། བོད་པ། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་མན་ཇུའི་རྣམ་པ་དྤེ་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  མན་ཇུའི་སྐད་རྒྱག་མཁན་ཡན་ཆད་ནས་
ཕལ་ཆྤེར་ཕལ་ཆྤེར་འཛམ་གིང་དྤེའི་ནང་ལ་ཉུང་ནས་ཉུང་དུ་དང་། ཕལ་ཆྤེར་མྤེད་པ་ཆགས་འགོ་རྒྱུའི་ྤེན་ཁར་སྤེབས་འདུག  
བར་ལམ་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ ར་ཕིན་པའྱི་སྐབས་ལ་མན་ཇུའི་མི་རིགས་ཤིག་ཐུག་སོང་།  ཁོ་རང་གིས་མན་ཇུའི་སྐད་ཚད་ལྡན་
ཞིག་རྒྱག་རྒྱུར་ཁག་པོ་ཆགས་ཀི་འདུག  རྒྱ་ནག་ལ་ཕིན་པ་ཡིན།  སོ་སོའ་ིལུང་པའི་ནང་ ལ་སོ་སོའ་ིསྐད་རྒྱག་མཁན་ཕལ་
ཆྤེར་ཡལ་འགོ་གི་འདུག སྐད་ཡིག་ཡལ་འགོ་དུས་མི་རིགས་དྤེའི་ངོ་བོ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་ཡལ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའི་
གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་དར་དྤེའི་སྒང་ནས་སྐར་མ་ཆུང་བ་ཅིག་མར་སྐོགས་རན་པའི་
དུས་ཚོད་གཅིག་ལ་སྤེབས་ཚར་ བའི་བཟོ་འད།  དྤེ་ནས་ཚུར་ནང་སོག་བས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་མིང་བཏགས་བཞག་ཡོད་པ་
རྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་ལྷོ་སོག་ཅྤེས་མིང་བརོད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། སོག་པོའ་ིནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན ། བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཙམ་ཧན་མི་
རིགས་དང་བརྒྱ་ཆ་ི་ཤུ་ཙམ་ཞིག་སོག་པོའ་ིམི་རིགས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོ་ཚོའི་འཐབ་རོད་དྤེའང་ཕལ་ཆྤེར་
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མཐའ་ལ་སྤེབས་པ་ལྟ་བུ། རྒྱལ་སིའི་ནང་ལའང་དོ་སྣང་དྤེ་ཙམ་མྤེད་པ་དང་ ། ཕིས་སུ་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་ནས་བཟུང་སོག་
པོའ་ིནང་ལ་འབད་བརོན་ཞིག་བས་ནས་ཕན་བུ་གོ་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།  སི་ཡོངས་ཀི་འཐབ་རོད་ཀི་ནུས་པ་
མས་པ་དང་ཕ་གིའི་མི་རིགས་ཀི་ངོ་བོ་ཆ་ཚང་ཞིག་མས་འགོ་རྒྱུ་དང་།  རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་དར་ནས་སྐར་མ་གིས་པ་ དླེ་
མར་འཐྤེན་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་སྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞིན་ཡུ་གུར་དང་བོད་རྤེད། ཡུ་གུར་དང་བོད་གིས་
ཀའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་མི་རིགས་ག་ཚོད་ཙམ་སྤེབས་ཡོད་མྤེད་ཚོད་དཔག་བྤེད་མཁན་ ཡང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡིན་ནའང་སི་
ཡོངས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན ། རྒྱ་མི་རིགས་དྤེ་གདོད་མའི་མི་རིགས་ལས་མང་བ་ཆགས་བསྡད་པ།  བོད་པ་དང་ཡུ་གུར་
ལས་མང་བ་ཆགས་བསྡད་པའི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོངས་གགས་ཀི་འགྤེལ་བཤད་འགོ་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་
བོད་པའི་དཀའ་རོག་དྤེ་མགོགས་པོ་ཞིག་ སླེལ་མི་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།  ལོ་ི་ཤུ་སུམ་ཅུའི་རྤེས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་དར་ནང་ལ་
གངས་ཉུང་མི་རིགས་མཚོན་པའི་སྐར་མ་དྤེ་དག་མར་འཐྤེན་ནས་སྐར་མ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་གཅིག་པུར་ལྷག་རྒྱུའི་ྤེན་ཁ་དྤེ་ཡོད་
པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་མོལ་གསུངས་པའི་སྐབས་ལ། མི་རིགས་མམ་བསྤེས་ཀི་སིད་བྱུས་དང་
འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁ་སང་ཚོགས་གཙོའི་དབུ་འབྤེད་གཏམ་བཤད་
སྐབས་སུ་ཡང་ཞུས་ཡོད། མི་རིགས་མམ་བསྤེས་ཀི་སིད་བྱུས་འདིའི་འོག་ནས་གཅིག་ནི་མི་འབོར་སོ་བཞུད་བ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། 
དྤེ་ཡང་མིང་དྤེ་འཛུགས་སྐྲུན་བཏགས་ནས་མི་འབོར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་སོས་པ་དང་།  དྤེང་སང་ཕིས་སུ་རྒྱ་མི་རིགས་དང་བོད་
མི་རིགས་ཆང་ས་བརྒྱབས་ནས་དྤེ་འདའི་མམ་བསྤེས་ཀི་ཐོག་ནས།  མི་རིགས་ཀི་ངོ་བོ་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་རྒྱུའི་རིགས་ཡོང་
བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རྤེད། བར་ལམ་ནས་རྒྱ་མི་རིགས་དང་བོད་མི་རིགས་ཆང་ས་བརྒྱབས་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་བ་དགའ་སད་
པ་དང་། དྤེ་འདའི་གནས་སྟངས་གཞུང་འབྤེལ་དང་རྒྱ་ཁྱབ་རང་གི་ཐོག་ནས་ཚང་མར་མངོན་གསལ་དོད་པོའ་ིཐོག་ནས་བས་
བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་བོད་པའི་མི་རིགས་ཀི་ངོ་བོ་ལྷག་པར་དུ་སྐད་ཡིག་དང་།  ཆོས། རིག་གཞུང་
ཚང་མ་ར་མྤེད་འགོ་རྒྱུའི་ྤེན་ཁ་སྤེབས་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་དྤེ། གནས་སྟངས་དྤེའི་འོག་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་
གིས་གསུངས་པ་བཞིན་རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཡིན་ན།  མི་རིགས་དང་།  སྐད་ཡིག གོམས་གཤིས་མང་པོ་ཚང་མ་མཐུན་ལམ་གི་
ཐོག་ནས་གནས་ཐུབ་པའི་གནས་བབ་དྤེ་རྒྱ་ནག་གི་ཏན་ཏན་གཙོ་སྐྱོང་བ་འོས་པ་ཞིག་དང་།  སིར་བཏང་ཆབ་སིད་ཀི་འགོ་
ལུགས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ནུབ་ཕོགས་ཀི་མང་གཙོའི་འགོ་ལུགས་དྤེ་ཤར་ཕོགས་ལ་མཐུན་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས་རྒྱ་ནག་གི་
འགོ་འཁིད་ཚོས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡིན་ནའང་འཛམ་གིང་ནང་ལ་མི་འབོར་ཆྤེ་ཤོས་ཀི་མང་གཙོ་དྤེ་ཨྤེ་ཤི་ཡ་ནང་དུ་
ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་བོད་བཙན་བཟུང་བས་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གི་གོང་པ་བས་ནས་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེར་བརྤེན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་མང་གཙོའི་འགོ་ལུགས་དང་མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པའི་རང་དབང་།  འགོ་སྡོད་ཀི་
རང་དབང་དང་འདུ་འཛོམས་ཀི་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་ལུང་པ་དྤེའི་ནང་ལ་ཞི་བདྤེ་བག་ཕྤེབས་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོང་ཐུབ་
ཀི་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་།  རྒྱ་ནག་གི་སོབ་སོང་ལྤེན་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཏན་ཏན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་
བརྤེན་དྤེ་རིང་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་མཆོག་རྒྱ་གར་ལ་ཕྤེབས་ནས་རྒྱ་གར་གི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཚོ་ལ་མས་ཞིབ་གནང་
ནས། ཕར་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་ལྤེགས་ཆ་ གངས་ནས་བཟང་ཕོགས་ཀི་འགྱུར་བ་གང་འད་ཞིག་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་
དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཏན་ཏན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་སམ། ཁོར་ཡུག་སྐོར་ལ་མང་པོ་གསུངས་པ་
རྤེད། འདི་ཚོའི་སྐོར་ལ་བསྐྱར་ལྡབ་མི་དགོས་པ་བས། གང་ལྟར་ང་རང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ནས། དྤེ་རིང་གོས་ཚོགས་དྤེའི་
ནང་ལ་མི་མང་གི་རྣམ་འགྱུར་གང་འད་སྟོན་དགོས་ཀི་ཡོད་མྤེད་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད།  ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་
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ནས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཞིག་ཐོག་མ་ཨ་མི་རི་ཀ་ལ་ཕིན་པའི་སྐབས་ལ། ཁོ་རང་ཚོའི་འཆར་གཞི་བསིགས་བཞག་
པ་བས་ན། གཟི་བརིད་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ལས་རིམ་བང་བསིགས་པ་བཞིན་ལས་དོན་བསྒྲུབས་ནས་ཚུར་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཡོང་
བའི་སྐབས་ལ་གཟི་བརིད་ཆྤེན་པོ་བས་ནས་ཡོང་དགོས་བསམས་ནས་ཕིན་པ་རྤེད།  ཡིན་ནའང་ཨ་མི་རི་ཀ་ལ་སྤེབས་པའི་
སྐབས་ལ་ང་ཚོ་བོད་པ་ཙམ་མ་རྤེད།  Falun Gong ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་རོད་མཁན་ཚོ་ཡོད་པ་རྤེད།  མང་པོ་
ཞིག་གི་ཁོ་རང་ཕ་གིར་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས།  དྤེ་དུས་སིད་འཛིན་ཅཱང་ ཙི་མིན་
སྒྤེར་ལའང་ཕོག་ཐུག་ཆྤེན་པོ་ཕིན་ཡོད་པའི་སྐད་ཆ་དྤེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། སྒྤེར་ལ་ཕོག་ཐུག་ཕིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་
ནས་ངོ་རྒོལ་བྤེད་མཁན་གི་མི་རིགས་དང་སྡྤེ་ཁག་ཡིན་ནའང་རྤེད།  འདི་ཚོར་བསམ་བོའ་ིའཁྱྤེར་ཕོགས་དང་སིད་བྱུས་
འཛིན་སྟངས་དམ་དུ་ཕིན་པ་དང་མ་ལྤེགས་པ་ཕིན་པའི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདའང་བྱུང་ཡོད་པ་ཁག་ཅིག་གིས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་
ཀི་རྤེད། གཅིག་བས་ན་ཁག་ཅིག་གིས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ད་ལན་
སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་དུས། ཁོ་རང་ཀང་འདིར་ཡོང་སྟྤེ་ལས་དོན་གྲུབ་ནས་གཟི་བརིད་ཆྤེན་པོས་ཕར་ལོག་
རྒྱུའི་རྤེ་བ་བྱླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྤེད་སྟངས་དང་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་ལ་བསམ་ཚུལ་
མི་འད་བ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  གོང་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསུངས་པ་བཞིན།  མ་གིར་ལས་འགུལ་
བང་སིག་མཁན་ཚོས་བསིགས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  འོན་ཀང་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་རྣམ་
འགྱུར་སྟོན་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  རྣམ་འགྱུར་གང་སྟོན་གི་ཡོད་ཀང་བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སྟོན་གཞིར་བཟུང་སྟོན་
གནང་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་སྒྤེར་ལ་མ་གནོད་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་དྤེ་གཟིགས་དགོས་པ་ཞིག་
རྤེད། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་ལ་བརྡབ་གསིག་མ་གཏོང་བ་ཞིག་བྤེད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་
ན་བསམས་བྱུང་།  གང་ལྟར་རྤེ་བ་རྒྱག་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་རྤེ་བ་མྤེད་གསུང་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་སོ་སོས་
གཟིགས་ཕོགས་མི་འད་བ་ཏན་ཏན་ཡོང་སིད་ཀི་རྤེད། རྒྱལ་སིའི་ནང་ལའང་ཐག་ཆོད་པོའ་ིངང་ནས་ཞི་ཅིང་ཕིན་གིས་དྤེ་འད་
བྤེད་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྒྱ་ནག་རང་གི་ནང་དུ་ཡང་སིད་འཛིན་གིས་དྤེ་འད་ཞིག་གནང་གི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་
ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྒྱ་ནག་གི་དཔྱད་པ་བྤེད་མཁན་ཕིར་སྡོད་པ་ཚོས་ཀང་རྒྱ་མི་རིགས་རང་ཡིན་ཡང་།  དྤེའི་རྤེས་ལ་
གོམ་པ་དྤེ་འད་ཞིག་སོ་གི་རྤེད་ཅྤེས་སུ་ཞིག་གིས་ཀང་ཞུ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོས་འགོ་བཞིན་
པ་དྤེ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆླེན་པོ་མཆོག་གི་ཐོག་མའི་དགོངས་གཞི་དང་། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀིས་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་བཞག་པའི་གོས་ཆོད་ཀི་དགོངས་དོན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཀི་འོག་ནས་འགོ་གི་
ཡོད་དུས། རྤེ་བ་ག་དུས་ཡིན་ཡང་རྒྱག་དགོས་ཀི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག རྤེ་བ་མྤེད་ན་ང་རང་ཚོའི་འཐབ་རོད་ཀི་ལམ་ཁ་ཡང་
ཕལ་ཆྤེར་ད་ལྟ་ནང་བཞིན་གི་གནས་བབ་ ཅྱིག་སྤེབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  འཐབ་རོད་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ཡང་ད་ལྟ་དྤེ་འད་ཞིག་ལ་
བབས་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་པ་ཞིག་དན་གི་མྤེད། རྤེ་བ་དྤེ་ག་དུས་ཡིན་ཡང་རྒྱག་དགོས་ཀི་རྤེད། རྤེ་བ་མྤེད་ན། དྤེའི་ིན་
མོ་ནས་འཐབ་རོད་རོགས་པ་རྤེད། རྤེ་བ་མི་འདུག་ཅྤེས་ལྷག་བསྡད་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས་བྤེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད་པ་རྤེད། རྤེ་བ་
དྤེ་རྒྱག་ཆོག་གི་རྤེད།  ཡིད་ཆྤེས་བྤེད་མིན་དྤེ་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རྤེད།  ཡིད་ཆྤེས་རྤེད་དང་མ་རྤེད།  ཡིད་ཆྤེས་བས་དང་མ་
བྤེད། ཡིད་ཆྤེས་ཡོང་བར་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ད་བར་འབད་བརོན་གང་བས་ཡོད་དམ།  མ་འོངས་པར་གང་བྤེད་ཀི་རྤེད་
དམ། དྤེ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་རྤེད། ང་ཚོས་ཕིར་བལྟས་ཤིག་ལོག་ནས་ལོ་རྒྱུས་ལ་མར་བལྟས་པ་ཡིན་ན།  སི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆླེན་པོ་མཆོག་དང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས། ཁ་ཤས་ཀི་གསུང་བབ་ལ་བལྟས་ན་ལོ་ ༣༠/༤༠ 
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དབུ་མའི་ལམ་སྒང་ཕིན་ནས་གྲུབ་འབས་ཐོན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ལ་གང་བྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་དམ་ཟྤེར་བའི་གནས་སྟངས་དྤེ་
འད་ཡོང་གི་ཡོད་ཀང་། ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བལྟས་ན། ང་ཚོའི་ལངས་ཕོགས་འདི་ད་བར་བརན་པོ་གང་འད་ཞིག་འཛིན་
པ་རྤེད། འགྱུར་བ་མྤེད་པ་དང་གཡོ་བ་མྤེད་པ་བརན་པོ་གང་འད་ཞིག་འཛིན་པ་རྤེད།  ལངས་ཕོགས་རང་ལ་སྐྱོན་མྤེད་པ་དྤེ་
གསལ་པོ་རྤེད། གནས་དུས་མང་པོ་ཞིག་ལ་རག་ལུས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་རྤེད།  ཚང་མས་དུས་རག་ཏུ་
བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱུ་རྤེན་མང་པོ་ཞིག་ལ་བརྤེན་ནས་གནད་དོན་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།  གནད་དོན་
བྤེ་བག་པ་གཅིག་ལ་བརྤེན་ནས་ཡོང་གི་མྤེད་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཁས་ལྤེན་བྤེད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་བོད་ཀི་གནད་
དོན་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་རྒྱུ་རྤེན་མང་པོ་ཞིག་འཛོམས་པའི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་སྤེལ་འགོ་གི་རྤེད། དྤེ་ཡིད་ཆྤེས་གནང་གི་ཡོད་
པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་དྤེ་ག་རང་ནང་ལ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་ཚོགས་
གཙོས་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་རྤེད། ༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆྤེ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་ཀི་རིང་བོད་དོན་གི་དཀའ་
རོག་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དྤེ་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པོའ་ིསྒོ་ནས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་
ནས། གཞན་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་གོང་དུ་ངས་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་ཡིན། ཁ་སང་
ཚོགས་འདུ་འགོ་འཛུགས་དུས་ནས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་དགོས་ཀི་འདུག་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡིན་ལ།  ད་ལྟ་
ཡིན་ཡང་ཞུ་ཡི་ཡོད། དྤེའི་བར་དུ་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན། བཀའ་མོལ་ཞིག་གནང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ང་རང་ཚོའི་གོས་
ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོ་མ་མཐུན་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞིག་བསྟན་པ་ཡིན་ན ། གནས་སྟངས་གང་
འད་ཞིག་ལ་སྤེབས་ཀི་རྤེད་དམ། དྤེ་ཡིན་དུས་སོ་སོའ་ིདགོངས་འཆར་དྤེ་གསུངས་ཆོག་གི་རྤེད། རང་ིད་ཀི་ལངས་ཕོགས་
ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེ་བཞྤེངས་ཆོག་གི་མ་རྤེད་དང་གནང་ན་འགིག་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མ་འོངས་པར་འགྱུར་བ་
མ་ཕིན་བར་དུ་གོས་ཚོགས་ར་བ་དྤེའི་ནང་བསྡད་པའི་རིང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་གསུངས་ཆོག་གི་རྤེད་དྤེ།  གོས་
ཚོགས་ཕི་ལ་འགོ་བའི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་འདིའི་སྐུ་ཚབ་བས་ནས་འགོ་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།  སོ་སོ་སྒྤེར་གི་
བསམ་ཚུལ་བཤད་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཞྤེས་སོན་མ་ནས་ཞུས་ཡོད་ལ་ད་ལྟ་ཡིན་ཡང་བསྐྱར་ལྡབ་བས་ནས་ཞུ ་ཡྱི་
ཡོད། སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་མ་གཏོགས་གཞན་གི་ལངས་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའི་ཚིག་རྣོན་པོ་མང་པོ་གསུངས་ཡོང་དུས།  
རང་བཞིན་གི་བརྡབ་གསིག་ཅིག་ཐྤེབས་ནས་ང་ཚོའི་འདིར་མི་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་
གནད་དོན་དྤེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཡང་བསྐྱར་སྐུལ་མ་ཞུ་གི་ཡོད།  དྤེ་རིང་ལས་ིན་གསུམ་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡིན་
དུས་ད་དུང་ཡང་ལས་རིམ་མང་པོ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་དུས། དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང་ ཞླེས་ཞུས་བསྡད་
ཀི་ཡོད། གང་ལྟར་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་ལ་བཟང་ཕོགས་དང་ངན་ཕོགས་གིས་ཀ་བཤད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རྤེད་
དྤེ། དངོས་སུ་བོད་ནང་དུ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕིན་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད།  སྡུག་ཏུ་ཕིན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་བཟང་དུ་ཕིན་
ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ལྷག་པར་དུ་གསར་འགོད་པ་བོད་ནང་དུ་ཕྤེབས་རྒྱུའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་བར་ལམ་ཞིག་ལ་མཁས་པའི་
བགོ་གྤེང་ཞིག་ཀང་བལྟ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་། འདས་པའི་ལོ་གིས་ཀི་ནང་དུ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་བོད་ནང་དུ་འགོ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་
ནག་སི་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་ལ་དམ་དག་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆྤེན་ཆགས་པའི་གནས་སྟངས་བཤད་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོའི་རྤེ་བར་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་གིས་བོད་དོན་ཙམ་མིན་པར་གངས་ཉུང་མི་རིགས་གཞན་པ་ཚོ་ཚང་མ་མི་
རིགས་གཅིག་བརི་ཡི་ཡོད་ན།  ལག་པ་འདི་བཞིན་མཛུབ་མོ་ལྔ་ལ་བརི་ཡི་ཡོད་ན།  ཚང་མར་ལྟ་སྟངས་གཅིག་པ་བལྟ་
དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས།  མི་རིགས་ཁག་ཅིག་ལ་དབྤེ་འབྤེད་བས་ནས་སྡུག་སོང་དང་མནར་གཅོད་ཚད་མྤེད་དྤེ་འད་



119 

 

གཏོང་བསྡད་པ་ཡིན་ན། མི་རིགས་དྤེའི་མིའི་སྤེམས་ནང་ལ་རྨ་ཁ་བཟོ་རྒྱུའི་ལས་ཀ་དང་རྨ་ཁ་བཟོས་པ་ཙམ་མིན་པར ། རྨ་
ཡོད་བཞིན་པ་དྤེའི་སྟྤེང་ཚ་བྱུགས་ནས་སྡུག་ཏུ་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ ཤྱིག་བས་ན། ཁོ་རང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་
ནས་བཤད་པ་ལྟར་འཆམ་མཐུན་གི་སི་ཚོགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་ར་བ་ིད་ནས་ཡོང་རྒྱུ་མྤེད་པ་རྤེད།  གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་
བཀའ་མོལ་དྤེ་ཡང་གསུང་མཁན་ཐྤེངས་འགའ་ཤས་ཅིག་བྱུང་སོང་། བར་ལམ་ཞིག་ནས་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བ་མང་པོ་ཞིག་
ལ་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་ཀིས་བསྐོར་བ་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེས་ག་རྤེ་མཚོན་གི་ཡོད་དམ་ཞྤེ་ན།  བོད་ལ་དོ་སྣང་སོད་ཀི་
ཡོད་པ་དྤེ་མཚོན་གི་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་འགོ་ཁིད་ཚོ་སྤེབས་མོང་མྤེད་ས་མངའ་རིས་ཁུལ་ལའང་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་ཚོ་
སྤེབས་ནས་གཅིག་བས་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་གནད་དོན་དྤེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་གཤམ་འོག་གཅིག་པུར་མ་བཞག་
པར། རྒྱ་ནག་སིད་འཛིན་རང་གིས་འགན་འཁུར་ནས་ལུང་པར་བདྤེ་འཇགས་དགོས་ཀི་ཡོད་ན།  དྤེ་འགན་འཁུར་ནས་བདྤེ་
འཇགས་བསྐྲུན་དགོས་ཀི་འདུག སྐབས་རྤེ་རྒྱ་ནག་གིས་བྤེད་སྟངས་དྤེ་ཚོར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོར་ཚུར་ཁ་བལ་བ་ཞྤེས་
བཤད་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། དོན་ངོ་མར་ཁ་བལ་བ་ངོ་མ་དྤེ་སུ་ཡིན་ནམ་བསམ་པ་དང་།  རྒྱ་ནག་དུམ་བུར་གཏོང་འདོད་
ཡོད་པ་དྤེ་སུའི་འདོད་པ་ཡིན་ནམ་བསམ་པའི་ཚོར་བ་དྤེ་སྤེབས་བསྡད་ཀི་འདུག  དྤེར་བརྤེན་རྒྱ་ནག་གོང་བུ་གཅིག་འགྱུར་
དགོས་ཀི་ཡོད་ན།  རྒྱ་ནག་ལ་བརན་བརླིང་དགོས་ཀི་ཡོད་ན།  རྒྱ་ནག་ལ་ཞི་བདྤེ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན།  བོད་པ་དང་འད་བའི་
གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ། རྒྱ་མི་རིགས་རང་ལའང་ཐོབ་ཐང་མྤེད་པའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཡོད་པ། དྤེ་དག་ཚང་མ་
སྤེལ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དྤེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ ༤ པ། ལས་བསྡོམས་སན་སོན་དང་ཞིབ་བཤྤེར་ལས་དོན་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཀ་པ་དྤེ་
ཁ་སང་ཚར་བ་རྤེད། ཁ་པ་དྤེ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་
པར་ཞིབ་བཤྤེར་གནང་བའི་སན་ཐོ་ཡིག་ཆ་ཨང་  ༡༩ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་།  ཡིག་ཆ་སན་སོན་གནང་མཁན་སི་
འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟི་ཚེ་རིང་པོ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ག་ཟི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ་སན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 

 
༄༅། །བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༥༤༨ ལ་སི་འཐུས་འཛིན་སྐྱོང་རོག་ཞིབ་སྡྤེ་ཚན་
གིས་ཞིབ་འཇུག་ཞིབ་ཚགས་ཞུས་པར་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་དང་འབྤེལ་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་པའི་གྲུབ་

དོན་སན་ཐོ་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 
 
༡༽ ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༣ པའི་ཡིག་ཕྤེང་ ༡༩ པར། 

༤། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤༌༡༽ ཀ ༥ ནང་གསལ་ལྟར་སྦིར་ཁུལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའི་
ཁྱིམ་ཚང་རྣམས་ས་གནས་སུ་ཁང་གའི་ཐོག་གནས་སྡོད་བྤེད་མུས་ཁག་གི་དཀའ་སྤེལ་སད་སྡོད་ཁང་གསར་སྐྲུན་
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ཞུ་རྒྱུའི་ས་ཆ་སྤུས་གཟིགས་ཀི་གོས་མོལ་འགོ་མུས་ཡིན།  ཅྤེས་གསལ་ཐད།  ད་ཆ་ས་ཆ་སྤུས་གཟིགས་གནང་
ཡོད་མྤེད་དང་། ས་ཆ་ཨྤེ་ཀ་ཇི་ཙམ་ོ་འཆར་ཡོད་མྤེད། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་བཅས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༡ པའི་ཡིག་ཕྤེང་ ༢ པར། 
༡། ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤༌༣༽( ༡ ) ནང་གསལ་བཞིན་དགོས་ངྤེས་ཅན་གི་མམ་འབྤེལ་ཁག་

ལ་རིས་ལོའ་ིནང་དུས་ཐུང་བསྐོར་རྒྱག་མ་དངུལ་སྐྱྤེད་ཆུང་ཐོག་བུན་གཡར་ཞུས་པའི་མ་སྐྱྤེད་གནས་
སྟངས་གཤམ་གསལ། 

ཨང་། མམ་འབྤེལ། མ་ར་སྒོར། སྐྱྤེད་འབབ་
བརྒྱ་ཆ། 

བུན་དངུལ་བསྡོམས་
སྒོར། 

དུས་ཡུན། 

༡ ཀོ་ལི་གྷལ་དོན་ལྡན་
གིང་། 

༢༥,༠༠,༠༠༠༌༠༠ ༢ ༢༥,༢༠,༨༣༣༌༠༠ ༢༠༡༣།༧།༡༧  
ནས་
༢༠༡༣།༡༢།༡༧ 
བར། 

༢ ལ་དྭགས་བསོད་
ནམས་གིང་། 

༡༥,༠༠,༠༠༠༌༠༠ ༢ ༡༥,༣༠,༠༠༠༌༠༠ ༢༠༡༣།༩།༡༨  
ནས་
༢༠༡༤།༥།༡༨  
བར། 

༣ མན་སར་ཕན་བདྤེ་
གིང་། 

༡༠,༠༠,༠༠༠༌༠༠ ༣ ༡༠,༡༡,༢༦༠༌༠༠ ༢༠༡༣།༡༡།༢༩ 
ནས་  
༢༠༡༤།༤།༡༤  
བར། 

༤ ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་
གིང་། 

༡༠,༤༩,༨༥༨།༠༠ ༣ ༡༠,༦༥,༦༠༥༌༠༠ ༢༠༡༣།༡༢།༡༥ 
ནས་  
༢༠༡༤།༦།༡༤  
བར། 
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ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར། ༦༠,༤༩,༨༥༨༌༠༠  ༦༡,༢༧,༦༩༨༌༠༠  

ཅྤེས་གསལ་ཐད། དངུལ་འབོར་དྤེ་དག་སྐྱྤེད་འབབ་དང་བཅས་དུས་ཐོག་ཕིར་འབུལ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༨ པའི་ཡིག་ཕྤེང་ ༢༠ པར། 
༤། ས་ལོར་ཨོ་ཌི་ཤ་ཕུན་གིང་གཞིས་ཆགས་སུ་ཡུལ་མི་དང་བོད་མིའི་དབར་ཞིང་སའི་རོག་གྤེང་རྤེན་པས་སོ་ནམ་
 ལས་གཞི་གང་ཡང་བྤེད་ཐུབ་མྤེད་པ་དང་། ད་ཆ་རོད་རོག་མཐའ་དག་གཙང་སྤེལ་བྱུང་སྟྤེ་སྟོན་ཐོག་འདྤེབས་ལས་
 ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཞིང་པ་རྣམས་ལ་སར་ མྤེད་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཚད་ལྡན་ཞུས་སོད་ཐུབ་པ་བྱུང་
 ཡོད། ཅྤེས་གསལ་བ་བསགས་འོས་སུ་མཐོང་། 
 ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༢༨ པའི་ཡིག་ཕྤེང་ ༡༡ པར། 
༣༽ ན་གཞོན་རོགས་སྐྱོར་སྐྱྤེད་ཆུང་བུན་གཏོང་ལས་གཞི། 

ཨང་། གནས་དོན། བུན་ལྤེན་པ་མི་
གངས། 

བུན་དངུལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧིན་སྒོར། 

༣ བུན་དངུལ་ཕིར་སོག་
དཀའ་ངལ་ཅན། 

༤ ༡༩༦,༠༤༨༌༠༠ 

ཅྤེས་གསལ་ཐད། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་གསལ་བཤད་གནང་གལ། 
ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༣༣ པའི་ཡིག་ཕྤེང་ ༢ པར། 
༢། བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའི་ན་གཞོན་ི་མ་བསྟན་འཛིན་ཞུ་བ་ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅྤེས་སྐྱོང་ཁང་དུ་
 ཤིང་བརྐོས་སོབ་གྤེར་བ་དཔལ་འབོར་གི་ཛ་དག་ངལ་སྤེལ་རོགས་རམ་ཞུས་དོན་བཞིན་འདི་ནས་  
 ༢༠༡༣།༨།༡ ནས་ ༢༠༡༤།༣།༣༡ བར་ཟླ་གངས་  ༨ རིང་ཟླ་རྤེར་སྒོར་  ༢,༠༠༠།༠༠  རྤེ་རིས་ཁྱོན་
 བསྡོམས་སྒོར་ ༡༦,༠༠༠།༠༠  ཐམ་པའི་སོབ་ཡོན་རོགས་སྐྱོར་ཞུས་ཀང་དོ་བདག་ཟླ་ གངས་གིས་ཙམ་རྤེས་
 སོང་བརྡར་ཁང་ནས་ཕིར་ཐོན་བས་ཏྤེ་ཤིང་བརྐོས་སོང་བརྡར་མཇུག་འཁྱོངས་ བ་བས་མྤེད།  ཅྤེས་གསལ་ཐད།  
 དོ་བདག་ཟླ་གངས་གིས་ཙམ་རྤེས་སོང་བརྡར་ཁང་ནས་ཕིར་ཐོན་བས་ཡོད་ཚེ་ཕི་ལོ་  ༢༠༡༣།༨།༡  ནས་ 
 ༢༠༡༤།༣།༣༡ བར་ཟླ་གངས་ ༨ རིང་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་ ༡༦,༠༠༠།༠༠ གནང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཇི་
 ཆགས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༣༣ པའི་ཡིག་ཕྤེང་ ༡༢ པར། 
༡། བདྤེ་སྐྱིད་གིང་ྤེ་འཁིས་ཁ་ཐོར་བོད་མི་ཁྱིམ་ཚང་གངས་  ༢༦༦ སྐོར་ལ་གཞིས་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞི་འགོ་

འཛུགས་ཞུ་འཆར། ཅྤེས་གསལ་ཐད། ཕི་ལོ་ཟླ་དུས་གང་ནས་འགོ་འཛུགས་གནང་ཐུབ་པའི་གདྤེང་ཚོད་ཡོད་དམ། 
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ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༣༦ པའི་ཡིག་ཕྤེང་ ༡༩ པར། 
༢། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་མམ་འབྤེལ་ཁག་དབར་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀི་རགས་ཟིན་བཀའ་ཤག་ཏུ་
 ཕུལ་ཟིན་པས་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་མཚམས་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ།  ཞླེས་གསལ་ཐད། ད་ཆར་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་ཡོད་
 མྤེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༦༥ པའི་ཡིག་ཕྤེང་ ༡༣ པར། 
ལུགས་བསམ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་སོ་ནམ་མམ་འབྤེལ་གི་རིས་ལོ་  ༢༠༠༩།༠༤།༠༡  ནས་ ༢༠༡༡།༠༣།༣༡  བར་ལོ་
གིས་ཀི་རིས་ཁར་བོད་གཞུང་རིས་ཞིབ་ལྤེགས་གྲུབ་ཟིན་པའི་རིས་འབས་སན་ཐོར་མཇུག་གནོན་བ་མུས་དང་མ་བྱུང་བ་
སྐྱོན་གནད་ཁག་གི་གསལ་བཤད་ས་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ནང་སན་སྤེང་ཞུས་ཟིན་པ་དང་།  རིས་ལོ་ ༢༠༡༡།༢༠༡༢ དང་ 
༢༠༡༢།༡༣ ༢༠༡༣།༡༤ བཅས་ལོ་ངོ་གསུམ་གི་རིས་ཁ་ས་གནས་རིས་ཞིབ་ལྷན་ཁང་དུ་ཕུལ་ཟིན་ཡང་ད་བར་རིས་ཞིབ་
པ་ཕྤེབས་མ་བྱུང་བའི་སན་སྤེང་དུ། ཞྤེས་གསལ་ཐད། ལོ་ངོ་གསུམ་གི་རིས་ཁར་ས་གནས་རིས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཕུལ་དུས་གང་
ཡིན་དང་། རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་རིས་ཞིབ་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་བགངས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༩༠ པའི་ཡིག་ཕྤེང་ ༡༥ པར། 
ཀ ས་གནས་སུ་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་མྤེད་སྟབས་མང་ཚོགས་ལ་ས་ལས་སྐོར་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུའི་ལས་དོན་དང་སྐྱྤེས་

ལྡན་སོ་ནམ་གི་ལས་འཆར་བཟོ་རྒྱུས་མཚོན་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་རིགས་ཞུ་ཐུབ་མྤེད།  ཅྤེས་གསལ་ཐད།  
ས་གནས་སུ་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་མྤེད་པའི་སྐུ་ངལ་དྤེ་དག་དངོས་བདྤེན་འཕད་ཀི་ཡོད་ཚེ། གཞིས་ཆགས་ཆྤེ་ཁག་
འདི་ལྟ་བུའི་ས་གནས་སུ་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་ཞིག་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་གལ་མཐོང་། 

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༠༣ ཡིག་ཕྤེང་ ༦ པར། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ རིས་གསལ་སྦྤེལ་ཀོབ་བདྤེ་སྐྱིད་སར་གསོ་བོད་མིའི་སོ་ནམ་གཞི་རིམ་མམ་འབྤེལ་གི་
མ་ར་ཁུངས་སྐྱྤེལ་རིས་ཤོག་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ། 
ཨང་། 

 

ཁུངས་སྐྱྤེལ་དགོས་པ། སྒོར་འབུམ། ཨང་། ཁུངས་སྐྱྤེལ་ཡོད་པ། སྒོར་འབུམ། 

༣ གཙང་ཁྤེ་ནས་ཟུར་བཅད་
རྤེན་ཁ། 

༡༦༤༌༥༦ ༣ ཤས་བདག་ནས་དངུལ་བུན་
ཡོང་བསྡད། 

༢༌༧༡ 

ཅྤེས་གསལ་ཐད། བུན་དངུལ་དྤེ་དག་ཕི་ལོ་ཟླ་དུས་གང་གི་ནང་གཙང་བཟོ་ཐུབ་འཆར་ཡོད་དམ། 
ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༥༥ པའི་ཡིག་ཕྤེང་ ༣ པར། 

གོས་ཆོད། 
འདི་གཞིས་སུ་རླུང་འཚུབ་གོད་ཆག་རྤེན་པས་ཤས་བདག་མང་ཚོགས་ཀི་རྒྱུན་གཏན་འཚོ་བའི་ རླེན་གཞི་སྟོན་འབས་ཚབ་
ཆྤེ་སྐྱོན་ཆག་ཤོར་ཡོད།  གཞིས་མམ་གིས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཆྤེད་འཛུགས་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་དང་སགས་སིག་གསལ་
འགྤེངས་ཁག་འཐུས་བཀང་གྱིས་མངའ་སྡྤེའི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་  ( Deptt.of Agriculture ) དང་བོད་མིའི་སིག་
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འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་དུས་ཐོག་ཕུལ་ཐུབ་པ་ལྟར་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཨྤེ་ཀ་རྤེར་གུན་སྐྱོབས་སྒོར་འབུམ་  
༤༥༠༠།༠༠ རྤེ་གནང་རྒྱུ་དང་། ཞྤེས་གསལ་འདུག་པས། ཨྤེ་ཀ་རྤེར་དངོས་བདྤེན་འབུམ་  ༤༥༠༠།༠༠ རྤེ་གནང་སོན་བྱུང་
ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། 
ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༩༣ ཡིག་ཕྤེང་ ༡༣ པར། 
ངོས་བཞྤེས་བྱུང་བའི་ལས་གཞི་ཁག་གིས་ཡོད་རུང་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་མ་ཐུབ་པར་ལས་གཞི་འགོ་འཛུགས་ཞུ་
ཐུབ་མྤེད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། ལས་གཞི་ཁག་གིས་ཇི་ཡིན་དང་། རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་འབད་བརོན་ཇི་ཞུས་བཅས་
གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༢༥༧ ཡིག་ཕྤེང་ ༡༧ པར། 
རིས་ལོའ་ིནང་ཚོང་ཁང་ ཀ་ པར་གོང་གུན་སོང་དགོས་དོན་ནི་ཚོང་དཔོན་གསར་པ་ཡིན་སྟབས་མས་མོང་ཆུང་བའི་རྤེན་
དང་ཆར་དུས་བཟའ་བཅའ་རུལ་པ་སོགས་ཀིས་ཡིན།  མ་འོངས་གནམ་གཤིས་ལ་དཔག་པའི་ཚོང་ཁང་དངོས་ཟོག་མཁོ་
སྒྲུབ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཚོང་དཔོན་ལ་སོང་བརྡར་གནང་རྒྱུ་ཡིན།  ཞླེས་གསལ་ཐད།  ཚོང་དཔོན་གསར་པ་ཡིན་ཚེ་ལམ་སྟོན་དང་
སོང་བརྡར་ཐོག་མ་ིད་ནས་གནང་གལ་དང་།  བཟའ་བཅའི་རིགས་མིན་པའི་དངོས་ཟོག་གཞན་ལ་གོང་གུན་ག་ཚད་ཕོག་
ཡོད་དམ། 
ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༤༣༦ ཡིག་ཕྤེང་ ༡ ནང་གསལ། 
༤། ༢༠༡༤།༣།༢༨ ིན་རྡོར་གིང་གོང་ཁྱྤེར་མི་མང་འདུ་འཛོམས་དོ་ར་ཅ འོ་ར་སི་ར་ས་གནས་ཡུལ་སྐོར་སོ་འཆམ་པ་

དང་། ས་གནས་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་བོད་ཀི་སོལ་རྒྱུན་གཞས་སྣ་འཁབ་སྟོན་ལྤེའུ་ལྔ་ཙམ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་པས་
གཟིགས་མོ་བ་རྣམས་ནས་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཞལ་འདྤེབས་དང་གཟིགས་མོའ་ིཕག་འཁྱྤེར་དོད་
བཅས་བསྡོམས་སྒོར་འབུམ་བཞི་མ་ཟིན་ཙམ་བྱུང་། ཞླེས་གསལ་ཐད། བོད་ཀི་རིག་གཞུང་ཁྱབ་སྤེལ་གནང་བ་ལ་
ཡི་རངས་ཞུ་བ་དང་ལྷན་བྱུང་སྒོར་དྤེ་དག་རིས་འགོ་གང་གི་ཐོག་བཞག་ཡོད་མྤེད་དང་། མ་འོངས་ལས་འཆར་གང་
ལ་འགོ་གོན་གཏོང་འཆར་ཡོད་མྤེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༤༤༠ ཡིག་ཕྤེང་ ༢༡ པར། 
འབྲུག་གཞུང་ནང་སིད་དང་སོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཕི་མི་ཐོ་དྤེབ་ལས་ཁུངས་སུ་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ངོ་སོད་ལག་
ཁྱྤེར་དང་མི་འབོར་གངས་བཤྤེར་སྐོར་ངག་ཐོག་ནས་སན་སྤེང་ཞུས་པ་ལས་ཡིག་ཐོག་ཕུལ་མྤེད།  མི་རྤེ་བོན་ཆྤེན་ལས་
ཁུངས་སུ་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ངོ་སོད་ལག་ཁྱྤེར་ལྤེགས་བཅོས་དང་། སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མིར་ཁིམས་འགལ་ནག་ྤེས་
མྤེད་པའི་ངོས་སོར་ཞུ་སོད་ཡོང་བའི་སན་ཞུ་འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་མྤེད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། གལ་ཆྤེན་དོན་ཆྤེན་འདི་རིགས་ལ་ངག་
ཐོག་བཤད་པ་བརྒྱ་ལས་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པ་གཅིག་གིས་བརན་གསུང་སོལ་ཡོད་པ་ལྟར། བོན་ཆྤེན་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་སན་མ་
ཕུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་དང་། སད་གནས་ཚུལ་གསལ་འཁོད་ཀིས་ཞུ་སན་རིམ་པ་འབུལ་དགོས་མཐོང་། 
ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༤༥༡ ཡིག་ཕྤེང་ ༡༢ པར། 
གཞིས་ཆགས་ནང་ཕྲུ་གུ་རང་ལོ་དྲུག་མ་ཟིན་པ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ལ་སོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་ཞིག་གསར་འཛུགས་ཐུབ་པ་
ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར།  ས་ལས་ནས་སིན་བདག་ཐབས་འཚོལ་ཐོག  ཤྤེས་རིག་ནས་སོན་དགྤེ་གཅིག་གི་གསོལ་ཕོགས་
རོགས་རམ་ཞལ་བཞྤེས་གནང་སིན་ལྟར་སོན་སོབ་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་འོག་གབས་སྐབས་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ལས་སོབ་



124 

 

འཇུག་བྤེད་མཁན་མ་བྱུང་སྟབས་དབུས་ཤྤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་འབྤེལ་ཡུལ་མིའི་ཕྲུ་གུ་གསུམ་འཇུག་ལྤེན་གིས་
སོབ་ཕྲུག་གངས་  ༦ ལ་སོན་སོབ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་འཆར་བས་ཀང་སོབ་དགྤེ་མ་རག་པར་སོབ་གྲྭ་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་མ་
སོང་། ཞླེས་གསལ་ཐད། སོབ་དགྤེ་རག་ཐབས་ཇི་གནང་དང་།  ཤྤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་སོབ་དགྤེ་མ་ཞུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ཇི་ཡིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།( རྡོར་གིང་ས་བཅད་ ༥,༦,༧ མྤེད། ) 
ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༤༩༥ ཡིག་ཕྤེང་ ༡༠ པར། 
ག གཞིས་ཆགས་སོབ་གྲྭའི་ནང་སོབ་དགྤེ་ཚན་ལྡན་མྤེད་པ་དང་།  དྤེ་བཞིན་བོད་རིགས་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་བའི་གནས་

སྟངས་ཐོག་གནང་ཕོགས་ཇི་འགབ་ས་གནས་ནས་དོན་འབས་སོན་དཀའ་དབུས་ནས་མཛད་ཕོགས་ཡོང་བ་ཞུ།  
ཞླེས་གསལ་ཐད།  ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་སུ་སོབ་དགྤེ་རག་ཐབས་ཀི་ཐབས་བྱུས་ཇི་ལྟར་བཏོན་
འཆར་ཡོད་དམ། 

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༥༠༦ ཡིག་ཕྤེང་ ༡༧ པར། 
༢། བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འཁྱིལ་གཞིས་སྒར་ྤེ་འཁིས་སུ་བོད་རིགས་ཁྱིམ་ཚང་  ༢༠ སྐོར་ལོ་ི་ཤུ་ལྷག་ཡུལ་མིའི་ཁང་པ་

ག་གས་ཀིས་གནས་སྡོད་བྤེད་ཁོངས་ནས་གཞིས་ཆགས་སིག་ཁོངས་སྤུན་གྤེན་ཡོད་རིགས་འདི་ལོ་ས་གནས་
གཞིས་མིའི་བང་དོར་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀིས་དུད་ཚང་  ༡༢ གཞིས་ཆགས་སིག་ཁོངས་བཅུག་སྟྤེ་ཐོབ་ཐང་
སི་མཚུངས་ཞུ་སོད་ཀིས་དྤེ་དག་གི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཡོད།  ཁ་འཐོར་ཁྱིམ་ཚང་གིས་ལ་  Help Tibet , UK 
དང་ American Himalayan Foundation གིས་ནས་ཁྱོན་བལ་སྒོར་  ༥༡༠,༠༠༠༌༠༠ སྡོད་ཁང་
གསར་རྒྱག་རོགས་རམ་གནང་སོན་ལྟར་སྡོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ཞུས།  ཅྤེས་གསལ་ཐད།  བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འཁྱིལ་
གཞིས་སྒར་ནང་སྤུན་གྤེན་མྤེད་པའི་ལྷག་འཕོས་དུད་ཚང་བརྒྱད་ཀི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་ནང་སིད་དབུས་ས་
གིས་ནས་ཇི་ལྟར་གནང་འཆར་ཡོད་དམ། 

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༥༢༥ ཡིག་ཕྤེང་ ༧ པར། 
ཁ། སིག་ཁོངས་རྒས་འཁོགས་རང་ལོ་ ༦༠ ཡན་མང་ཆྤེ་བ་མ་ཐག་ཨང་གངས་ཐོབ་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པར་སོང་དབུས་

ས་གིས་ནས་འཚོ་སྣོན་རོགས་རམ་ཐབས་སོར་གིས་དྤེ་དག་གི་འཚོ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད།  ཅྤེས་གསལ་ཐད།  
སིག་ཁོངས་རྒས་འཁོགས་རང་ལོ་  ༦༠ ཡན་ཆད་མང་ཆྤེ་བ་མ་ཐག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་གསལ་བཤད་
ཡོང་བ། 

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༥༤༥ ཡིག་ཕྤེང་ ༡༣ པར། 
༣། བལ་ཡུལ་ཁུལ་གནས་སྡོད་བོད་མི་ཕལ་མོ་ཆྤེ་བ་སྡོད་ཁང་མྤེད་པར་ཁང་གཡར་ཐོག་གནས་མུས་ཡིན་པ་ཁང་གའི་

ཡུལ་ཐང་འཕར་རྤེན་གིས་དཀའ་ངལ་འཕད་མུས་མི་མང་དྤེ་རིགས་རྒྱ་གར་གཞིས་ཆགས་སུ་འགོ་འདོད་བཞྤེས་
ཐབས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་ཕོགས་དགོས་འདུག  ཅྤེས་གསལ་ཐད།  ས་གནས་ནས་དཀའ་སྤེལ་ཞུས་དོན་ལྟར་
རྒྱ་གར་གི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ ཏུ་དབུས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་གནས་སོས་ངོས་བཞྤེས་གནང་འཆར་ཡོད་
དམ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དྤེའི་ལས་རིམ་རྤེས་མ་དྤེ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན་སི་
འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབླེལ་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ་སན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར། 
༄༅། །ནང་སིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་  ༢༠༡༣༌༌༌༡༤  ལོའ་ིལས་བསྡོམས་སིང་བསྡུས་དང།  སི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་  ༢༠༡༣༌༌༌༡༤  ལོའ་ིལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་
ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་སན་ཐོ་བཅས་སན་སོན་ཟིན་པའི་ཐོག་སི་ཡོངས་བགོ་གྤེང་དགོས་པའི་གོས་འཆར་དུ། སི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། མྤེད་པར་བརྤེན་ཚུད་པ་ཡིན། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་སི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀི་དི་བ་ཁག་གི་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
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༄༅། །བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༥༤༨ ལ་དཔལ་ལྡན་བོད་མིང་སི་འཐུས་འཛིན་
སྐྱོང་རོག་ཞིབ་སྡྤེ་ཚན་གིས་ཞིབ་འཇུག་ཞིབ་ཚགས་ཞུས་པར། རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་དང་འབྤེལ་གཏན་

འབྤེབས་ཞུས་པའི་གྲུབ་དོན་སན་ཐོ་གནང་འབོར་ནང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་གི་ཐད་ལན་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་གཤམ་གསལ། 
༡༽ ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༣ པའི་ཡིག་ཕྤེང་ ༡༩ པར། 

ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡༽ ཀ ༥ ནང་གསལ་ལྟར་སྦིར་ཁུལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའི་ཁྱིམ་ཚང་
རྣམས་ལ་ས་གནས་སུ་ཁང་གའི་ཐོག་གནས་སྡོད་བྤེད་མུས་ཁག་གི་དཀའ་སྤེལ་སད་སྡོད་ཁང་གསར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུའི་
ས་ཆ་སྤུས་གཟིགས་ཀི་གོས་མོལ་འགོ་མུས་ཡིན། ཞླེས་གསལ་ཐད། ད་ཆ་ས་ཆ་སྤུས་གཟིགས་གནང་ཡོད་མྤེད་
དང༌། ས་ཆ་ཨྤེ་ཀར་ཇི་ཙམ་ོ་འཆར་ཡོད་མྤེད། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་བཅས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

ལན། སྦིར་ཁུལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའི་ཁྱིམ་ཚང་རྣམས་ས་གནས་སུ་ཁང་གའི་ཐོག་གནས་སྡོད་བྤེད་མུས་ཁག་
གི་དཀའ་སྤེལ་སད་ས་ཆ་ཨྤེ་ཀར་ ༡་༨༡ མ་གནས་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ ༡༢༥ ཐོག་སྤུས་གཟིགས་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟའི་
ཆར་ས་ཆ་ཁུངས་སོ་སོར་བགོ་འགྤེམས་ཞུ་ཕོཌ་སྐོར་སྦིར་གཞིས་ཁག་གསུམ་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལྷན་གོ་
བསྡུར་ཞུ་མུས་ཡིན། 

 
༢༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༡ པའི་ཡིག་ཕྤེང་ ༢ པར། 

ས་ལོའ་ིབྤེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༣༽༡ནང་གསལ་བཞིན་དགོས་ངྤེས་ཅན་གི་མམ་འབྤེལ་ཁག་ལ་རིས་ལོའ་ི
ནང་དུས་ཐུང་བསྐོར་རྒྱག་མ་དངུལ་སྐྱྤེད་ཆུང་ཐོག་བུན་གཡར་ཞུས་པའི་མ་སྐྱྤེད་བསྡོམས་སྒོར་  
༦༡༢༧༦༩༨།༠༠ བྤེད་པ་དྤེ་དག་སྐྱྤེད་འབབ་དང་བཅས་དུས་ཐོག་ཕིར་འབུལ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་གསལ་བཤད་ཡོང་
བ་ཕྤེབས་ཐད། 

ལན། དགོས་ངྤེས་ཅན་གི་མམ་འབྤེལ་ཁག་ལ་རིས་ལོའ་ིནང་དུས་ཐུང་སྐོར་རྒྱག་མ་དངུལ་སྐྱྤེད་ཆུང་ཐོག་བུན་གཡར་
ཞུས་པའི་མ་སྐྱྤེད་བསྡོམས་སྒོར་  ༦༡༢༧༦༩༨།༠༠  བྤེད་པ་དྤེ་དག་མ་སྐྱྤེད་ཆ་ཚང་གཏན་འབྤེབས་དུས་བཀག་
ནང་རིས་གཙང་ཟིན་ཡོད། 

 
༣༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༨ པའི་ཡིག་ཕྤེང་ ༢༠ པར། 

ས་ལོར་ཨོ་ཌི་ཤ་ཕུན་གིང་གཞིས་ཆགས་སུ་ཡུལ་མི་དང་བོད་མིའི་དབར་ཞིང་སའི་རོག་གྤེང་རྤེན་པས་སོ་ནམ་
ལས་གཞི་གང་ཡང་བྤེད་ཐུབ་མྤེད་པ་དང༌། ད་ཆ་རོད་རོག་མཐའ་དག་གཙང་སྤེལ་བྱུང་སྟྤེ་སྟོན་ཐོག་འདྤེབས་ལས་
ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཞིང་པ་རྣམས་ལ་སར་མྤེད་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཚད་ལྡན་ཞུས་སོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  
ཅྤེས་གསལ་བར་བསགས་འོས་སུ་མཐོང༌། 

ལན། བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་བ་དང་སགས།  དྤེས་དབུས་ས་གིས་ཀི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཙམ་
མ་ཡིན་པའི་ལས་བྤེད་བིངས་ལའང་ལས་དོན་ཞུ་ཕོགས་ཐད་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གཞི་མངོན། 
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༤༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༢༨ པའི་ཡིག་ཕྤེང་ ༡༡ པར། 
ན་གཞོན་རོགས་སྐྱོར་སྐྱྤེད་ཆུང་བུན་གཏོང་ལས་གཞིའི་ཁོངས་བུན་དངུལ་ཕིར་སོག་དཀའ་ངལ་ཅན་  ༤ ནས་

 ཡོང་བསྡད་ཧིན་སྒོར་ ༡༩༦༠༤༨།༠༠༼ཆིག་འབུམ་དགུ་ཁི་དྲུག་སྟོང་བརྒྱ་མྤེད་བཞི་བཅུ་ཞྤེ་བརྒྱད།༽ ཐམ་པའི་
 གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་ཕྤེབས་ཐད། 
ལན། དཀའ་ངལ་ཅན་གི་བུན་ལྤེན་པ་ ༤ ཁོངས་ནས་ཀོ་ལྱི་གྷལ་གི་བུན་ལྤེན་པས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་  ༣༡༣༢༡།༠༠ ཆ་

ཚང་རིས་གཙང་ཟིན་པ་དང༌།  མན་སར་བུན་ལྤེན་པའི་ཡོང་བསྡད་སྒོར་  ༣༢༨༡༣།༠༠ སིག་མཐུན་རིས་བསུབ་
བྱུང་ཡོད། གཞན་གིས་ཁོངས་ནས་རྡ་སའི་བུན་ལྤེན་པས་སྒོར་ ༡༢༢༧༨།༠༠ (Part payment) རིས་འཇལ་
བྱུང་འཕོས་དང་ཧོན་སུར་གི་བུན་ལྤེན་པའི་ཡོང་བསྡད་བཅས་བསྡོམས་སྒོར་  ༡༡༩༦༣༦།༠༠ ཐད་དབུས་ས་
གིས་ནས་བརྡ་དྤེད་ཞུ་མུས་ཡིན། ར་བའི་བུ་ལོན་ཕལ་ཆྤེ་བ་རྒྱུན་རིང་པོ་ཞིག་ནས་ལྷག་བསྡད་པ་ཞིག་དང༌། ནང་
སིད་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་འཆར་འདི་རིས་མ་སད་གོང་གི་བུ་ལོན་ཡིན་འདུག་ཞུ་རྒྱུ། 

 
༥༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༣༣ པའི་ཡིག་ཕྤེང་ ༢ པར། 

བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའི་ན་གཞོན་ི་མ་བསྟན་འཛིན་ཞུ་བ་ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅྤེས་སྐྱོང་ཁང་དུ་
ཤིང་བརྐོས་སོབ་གྤེར་ཆྤེད་དཔལ་འབོར་གི་ཛ་དག་ངལ་སྤེལ་རོགས་རམ་ཞུས་དོན་བཞིན་འདི་ནས་  
༢༠༡༣།༨།༡ ནས་ ༢༠༡༤།༣།༣༡ བར་ཟླ་གངས་ ༨ རིང་ཟླ་རྤེར་སྒོར་ ༢༠༠༠།༠༠ རྤེ་རིས་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་ 
༡༦༠༠༠།༠༠ ཐམ་པའི་སོབ་ཡོན་རོགས་སྐྱོར་ཞུས་ཀང་དོ་བདག་ཟླ་གངས་གིས་ཙམ་རྤེས་སོང་བརྡར་ཁང་ནས་
ཕིར་ཐོན་བས་ཏྤེ་ཤིང་བརྐོས་སོང་བརྡར་མཇུག་འཁྱོངས་བས་མྤེད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། དོ་བདག་ཟླ་གངས་གིས་
ཙམ་རྤེས་སོང་བརྡར་ཁང་ནས་ཕིར་ཐོན་བས་ཡོད་ཚེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣།༨།༡ ནས་ ༢༠༡༤།༣།༣༡ བར་ཟླ་གངས་ 
༨ རིང་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་  ༡༦༠༠༠།༠༠  འབུལ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་
ཕྤེབས་ཐད། 

ལན། བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའི་ན་གཞོན་ི་མ་བསྟན་འཛིན་ལ་ཤིང་བརྐོས་སོང་བརྡར་ཆྤེད་སོབ་ཡོན་གི་དཀའ་
སྤེལ་ཡོང་བ་ཞུས་དོན་བཞིན་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་སོབ་ཡོན་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞྤེས་གནང་སྟྤེ་སོབ་ཡོན་དོ་
བདག་ལ་ཐད་ཀར་མ་ཡིན་པར་ནོར་གིང་སོང་བརྡར་ཁང་བརྒྱུད་ཟླ་གསུམ་རྤེའི་མཚམས་གནང་རྒྱུ་བས་ཀང་ཟླ་བ་
གིས་རྤེས་དོ་བདག་རང་མཚམས་ཀིས་ཕིར་ཐོན་སོང་འདུག་སྟབས་སོབ་ཡོན་འབུལ་དགོས་བྱུང་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ། 

 
༦༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༣༣ པའི་ཡིག་ཕྤེང་ ༡༢ པར། 

བདྤེ་སྐྱིད་གིང་ྤེ་འཁིས་ཁ་ཐོར་བོད་མི་ཁྱིམ་ཚང་གངས་ ༢༦༦ སྐོར་ལ་གཞིས་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞི་འགོ་
འཛུགས་ཞུ་འཆར།  ཞླེས་གསལ་ཐད།  ཕི་ལོ་ཟླ་དུས་གང་ནས་འགོ་འཛུགས་གནང་ཐུབ་པའི་གདྤེང་ཚོད་ཡོད་
དམ། 

ལན། རྒྱ་གར་དབུས་ས་གིས་ཀི་གཞུང་ནས་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་ཐོབ་བྱུང་བའི་གོང་གསལ་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༦༦ གི་ལས་
གཞི་ལག་བསྟར་ཞུ་ཕོགས་ཐད་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་མཐའ་མའི་བཀའ་འཁོལ་དང༌།  སོན་འགོའ་ིལས་འཆར་
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འབྤེལ་ཡོད་གོང་སྡྤེ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་ལས་རིམ་འགོ་མུས་ཡིན།  བཀའ་འཁོལ་ནམ་
ཐོབ་ཚོད་དཔག་ཐུབ་མིན་ཡང་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་མཚམས་ཨར་ལས་འཕལ་དུ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་འཆར་ཡིན། 

 
༧༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༣༦ པའི་ཡིག་ཕྤེང་ ༡༩ པར། 

ནང་སིད་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་མམ་འབྤེལ་ཁག་དབར་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀི་རགས་ཟིན་བཀའ་ཤག་ཏུ་
ཕུལ་ཟིན་པས་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་མཚམས་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ། ཞླེས་གསལ་ཐད། ད་ཆར་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་ཡོད་
མྤེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

ལན། ྤེ་བའི་ཆར་མན་སར་ཕན་བདྤེ་གིང་དུ་མམ་འབྤེལ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་ཆྤེན་སྐབས་ ༡༤ པའི་ཐོག་ནང་སིད་ལས་
ཁུངས་ཀི་དྲུང་ཡིག་ཆྤེན་མོས་དབུས་འབྤེལ་ལས་པ་གིས་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆྤེད་བཅར་སྐབས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་
ཤག་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤།༨།༢༢ འཁོད་ལམ་སྟོན་ཕྤེབས་དགོངས་ལྟར་མ་འོངས་ལག་བསྟར་བ་བདྤེའི་སད་བཀའ་
བསྡུར་དང་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལྤེན་གིས་སན་ཐོ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་མཐའ་མའི་ལམ་སྟོན་དང་ཐག་གཅོད་སད་
གོས་ཚོགས་གྲུབ་མཚམས་འབུལ་འཆར་ཡིན། 

 
༨༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༦༥ པའི་ཡིག་ཕྤེང་ ༡༣ པར། 

ལུགས་བསམ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་སོ་ནམ་མམ་འབྤེལ་གི་རིས་ལོ་ ༢༠༠༩།༤།༡ ནས་ ༢༠༡༡།༣།༣༡ བར་ལོ་
གིས་ཀི་རིས་ཁར་བོད་གཞུང་རིས་ཞིབ་ལྤེགས་གྲུབ་ཟིན་པའི་རིས་འབས་སན་ཐོར་མཇུག་གནོན་བ་མུས་དང་
མ་བྱུང་བ་སྐྱོན་གནད་ཁག་གི་གསལ་བཤད་ས་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ནང་སན་སྤེང་ཞུས་ཟིན་པ་དང༌།  རིས་ལོ་ 
༢༠༡༡་་་༡༢ དང་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ༢༠༡༣་་་༡༤ བཅས་ལོ་ངོ་གསུམ་གི་རིས་ཁ་ས་གནས་རིས་ཞིབ་ལྷན་ཁང་དུ་
ཕུལ་ཟིན་ཡང་ད་བར་རིས་ཞིབ་པ་ཕྤེབས་མ་བྱུང་བའི་སན་སྤེང་དུ། ཞྤེས་གསལ་ཐད། ལོ་ངོ་གསུམ་གི་རིས་ཁར་
ས་གནས་རིས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཕུལ་དུས་གང་ཡིན་དང༌། རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་རིས་ཞིབ་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ཇི་བགངས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

ལན། རིས་ཁ་ཁག་ལོ་དུས་སོ་སོར་ས་གནས་རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་སུ་དུས་ཐོག་ཕུལ་འདུག་ཀང༌། ས་གནས་རིས་ཞིབ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཚད་ཆྤེ་བ་དང་ལས་བྤེད་ཉུང་རྤེན་གིས་རིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ ལོའ་ིརིས་ཁར་རིས་ཞིབ་དུས་
ཁོམ་མ་བྱུང་བ་དང༌། རིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་༡༣ ཐད་འཛིན་སྐྱོང་སིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་མཚན་ཐོའ་ིནང་མམ་འབྤེལ་
ཁག་གསལ་ཁ་མྤེད་སྟབས་རིས་ཞིབ་གནང་ཐུབ་མི་འདུག  སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་  ༦ པའི་ཐོག་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐྱོང་སིག་གཞིའི་དོན་ཚན་  ༦ ནང་
གསྤེས་ ༤ གསར་འཇུག་དང༌།  རང་སྐྱོང་སྡྤེ་ཚན་ཁག་གི་སིག་གཞི་ཟུར་འཛར་  ༨ པར་མམ་འབྤེལ་ཁག་གི་
མིང་གཞུང་གསར་འཇུག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་སྟབས་རིས་ལོ་  ༢༠༡༤་་་༡༥ ཟླ་དྲུག་རྤེས་མའི་ནང་གོང་གསལ་ལོ་
འཁོར་གསུམ་གི་རིས་ཁ་ཁག་ལ་རིས་ཞིབ་གནང་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཁོངས་བཞག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ། 
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༩༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༩༠ པའི་ཡིག་ཕྤེང་ ༡༥ པར། 
ས་གནས་སུ་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་མྤེད་སྟབས་མང་ཚོགས་ལ་ས་ལས་སྐོར་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུའི་ལས་དོན་དང་
སྐྱྤེས་ལྡན་སོ་ནམ་གི་ལས་འཆར་བཟོ་རྒྱུས་མཚོན་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་རིགས་ཞུ་ཐུབ་མྤེད། ཅྤེས་གསལ་
ཐད། ས་གནས་སུ་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་མྤེད་པའི་སྐུ་ངལ་དྤེ་དག་དངོས་བདྤེན་འཕད་ཀི་ཡོད་ཚེ། གཞིས་ཆགས་ཆྤེ་
ཁག་འདི་ལྟ་བུའི་ས་གནས་སུ་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་ཞིག་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་གལ་མཐོང༌།  

ལན། སྦྤེལ་ཀོབ་ལུགས་བདྤེ་གིས་ནང་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་དྤེ་ས་ནས་བསྐོ་གཞག་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ ༢༠༡༤།༡།༡ ནས་
ར་དགོངས་ཞུས་པ་དང༌། ཚབ་གསར་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་ཞིག་  ༢༠༡༤།༤།༡༥ ནས་བསྐོ་གཞག་ཞུས་པས་སོ་
ནམ་སོབ་སྟོན་པ་གསར་རིང་གིས་ཀི་བར་མཚམས་སྐབས་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ། 

 
༡༠༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༠༣ ཡིག་ཕྤེང་ ༦ པར། 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ རིས་གསལ་སྦྤེལ་ཀོབ་བདྤེ་སྐྱིད་སར་གསོ་བོད་མིའི་སོ་ནམ་གཞི་རིམ་མམ་
འབྤེལ་གི་མ་ར་ཁུངས་སྐྱྤེལ་རིས་ཤོག་ནང་ཤས་བདག་ནས་དངུལ་བུན་ཡོང་བསྡད་ཧིན་སྒིར་འབུམ་  ༢་༧༡ 
གསལ་བའི་དངུལ་བུན་དྤེ་དག་ཕི་ལོ་ཟླ་དུས་གང་གི་ནང་གཙང་བཟོ་ཐུབ་འཆར་ཡོད་དམ།  

ལན། ཡོང་འཆར་སྒོར་འབུམ་  ༢་༧༡ དྤེ་བཞིན་ཞིང་བུན་ཡིན་སྟབས་དུས་བཀག་གཏན་འབྤེབས་གཞིར་བཟུང་རིམ་
བཞིན་རིས་གཙང་ཞུ་མུས་ཡིན་འདུག 

 
༡༡༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༥༥ པའི་ཡིག་ཕྤེང་ ༣ པར། 

གོས་ཆོད། འདི་གཞིས་སུ་རླུང་འཚུབ་གོད་ཆག་རྤེན་པས་ཤས་བདག་མང་ཚོགས་ཀི་རྒྱུན་གཏན་འཚོ་བའི་གཏན་
གཞི་སྟོན་འབས་འཚབ་ཆྤེ་སྐྱོན་ཆག་ཤོར་ཡོད། གཞིས་མམ་གིས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཆྤེད་འཛུགས་ཀིས་ཞིབ་
འཇུག་དང་སགས་སིག་གསལ་འགྤེངས་ཁག་འཐུས་བཀངས་ཀིས་མངའ་སྡྤེའི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ Deptt. 
of Agriculture དང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་དུས་ཐོག་ཕུལ་ཐུབ་པ་ལྟར་ནང་སིད་
ལས་ཁུངས་ནས་ཨྤེ་ཀར་རྤེར་གུན་སྐྱོབས་སྒོར་འབུམ་ ༤༥༠༠།༠༠ རྤེ་གནང་རྒྱུ་དང༌། ཞྤེས་གསལ་འདུག་པས། 
ཨྤེ་ཀར་རྤེར་དངོས་བདྤེན་འབུམ་ ༤༥༠༠།༠༠ རྤེ་གནང་སོན་བྱུང་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། 

ལན། སྒོར་འབུམ་ ༤༥༠༠།༠༠ ཞྤེས་འགོད་ནོར་གྱུར་འདུག་པར་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ཨྤེ་ཀར་རྤེར་གུན་སྐྱོབ་སྒོར་ 
༤༥༠༠།༠༠ རྤེ་ཕུལ་ཡོད། 

 
༡༢༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༡༩༣ ཡིག་ཕྤེང་ ༡༣ པར། 

ངོས་བཞྤེས་བྱུང་བའི་ལས་གཞི་ཁག་གིས་ཡོད་རུང་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་མ་ཐུབ་པར་ལས་གཞི་འགོ་
འཛུགས་ཞུ་ཐུབ་མྤེད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། ལས་གཞི་ཁག་གིས་ཇི་ཡིན་དང༌། རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་འབད་
བརོན་ཇི་ཞུས་བཅས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
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ལན། གཅིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞི་བཞི་པའི་ནང་ལས་གཞི་ངོས་བཞྤེས་བྱུང་བ་གཅིག་ལས་མྤེད།  དྤེ་ནི་གཞིས་
ཆགས་ནང་སང་ལམ་བཟོ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཡིན་པ་དྤེའི་ཐད་འདི་ནས་  US-AID རོགས་ཚོགས་ལ་རོགས་
དངུལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཀང་འཆར་རིས་སྒོར་འབུམ་ ༨༨ ཕོན་ཆྤེ་བའི་རྤེན་གིས་རོགས་དངུལ་དོན་འབས་སོན་
མྤེད། 

 
༡༣༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༢༥༧ ཡིག་ཕྤེང་ ༡༧ པར། 

རིས་ལོའ་ིནང་ཚོང་ཁང་ཀ་པར་གོང་གུན་སོང་དགོས་དོན་ནི་ཚོང་དཔོན་གསར་པ་ཡིན་སྟབས་མས་མོང་ཆུང་
བའི་རྤེན་དང་ཆར་དུས་བཟའ་བཅའ་རུལ་བ་སོགས་ཀིས་ཡིན། མ་འོངས་གནམ་གཤིས་ལ་དཔག་པའི་ཚོང་ཁང་
དངོས་ཟོག་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ཚོང་དཔོན་ལ་སོང་བརྡར་གནང་རྒྱུ་ཡིན། ཞླེས་གསལ་ཐད། ཚོང་དཔོན་གསར་
པ་ཡིན་ཚེ་ལམ་སྟོན་དང་སོང་བརྡར་ཐོག་མ་ིད་ནས་གནང་གལ་དང༌། བཟའ་བཅའི་རིགས་མིན་པའི་དངོས་ཟོག་
གཞན་ལ་གོན་གུན་ག་ཚད་ཕོག་ཡོད་དམ། 

ལན། བཟའ་བཅའི་རིགས་མིན་པའི་དངོས་ཟོག་གཞན་ལ་གོང་གུན་སྒོར་ ༡༠༠༠༠།༠༠ ཕོག་འདུག 
 
༡༤༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༤༣༦ ཡིག་ཕྤེང་ ༡ ནང་གསལ། 

༢༠༡༤།༣།༢༨ ིན་རྡོར་གིང་གོང་ཁྱྤེར་མི་མང་འདུ་འཚོམས་དོ་ར་ཅའོ་ར་སི་ར་ས་གནས་ཡུལ་སྐོར་སོ་འཆམ་པ་
དང༌། ས་གནས་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་བོད་ཀི་སོལ་རྒྱུན་གཞས་སྣ་འཁབ་སྟོན་ལྤེའུ་ལྔ་ཙམ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་
པས་གཟིགས་མོ་བ་རྣམས་ནས་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཞལ་འདྤེབས་དང་གཟིགས་མོའ་ིཕག་འཁྱྤེར་
དོད་བཅས་བསྡོམས་སྒོར་འབུམ་བཞི་མ་ཟིན་ཙམ་བྱུང༌། ཞླེས་གསལ་ཐད། བོད་ཀི་རིག་གཞུང་ཁྱབ་སྤེལ་གནང་
བ་ལ་ཡི་རངས་ཞུ་བ་དང་ལྷན་བྱུང་སྒོར་དྤེ་དག་རིས་འགོ་གང་གི་ཐོག་བཞག་ཡོད་མྤེད་དང༌།  མ་འོངས་ལས་
འཆར་གང་ལ་འགོ་གོན་གཏོང་འཆར་ཡོད་མྤེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

ལན། བོད་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་སོལ་རྒྱུན་གཞས་སྣ་ཁབ་སྟོན་གཟིཌ་འབུལ་གནང་བར་མི་མང་ནས་ཞལ་འདྤེབས་
གནང་བ་དང་ཕག་འཁྱྤེར་དོད་བཅས་བསྡོམས་སྒོར་འབུམ་བཞི་མ་ཟིན་ཙམ་ཆ་ཚང་ཟློས་གར་ཚོགས་པར་བྱུང་
ཡོད་པ་ལས་ས་གནས་ལས་ཁུངས་སུ་བྱུང་བ་དྤེ་འད་རྤེད་མི་འདུག  ས་གནས་ནས་ས་བབ་མཐུན་འགྱུར་ཆ་ཚང་
ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག 

 
༡༥༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༤༤༠ ཡིག་ཕྤེང་ ༢༡ པར། 

འབྲུག་གཞུང་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཕི་མི་ཐོ་དྤེབ་ལས་ཁུངས་སུ་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ངོ་སོད་ལག་ཁྱྤེར་དང་
མི་འབོར་གངས་བཤྤེར་སྐོར་ངག་ཐོག་ནས་སན་སྤེང་ཞུས་པ་ལས་ཡིག་ཐོག་ཕུལ་མྤེད།  མི་རྤེ་བོན་ཆྤེན་ལས་
ཁུངས་སུ་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ངོ་སོད་ལག་ཁྱྤེར་ལྤེགས་བཅོས་དང༌།  སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མིར་ཁིམས་
འགལ་ནག་ྤེས་མྤེད་པའི་ངོས་སོར་ཞུ་སོད་ཡོང་བའི་སན་ཞུ་འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་མྤེད། ཅྤེས་གསལ་ཐད།  གལ་ཆྤེན་
དོན་ཆྤེན་འདི་རིགས་ལ་ངག་ཐོག་བཤད་པ་བརྒྱ་ལས་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པ་གཅིག་གིས་བརན་གསུང་སོལ་ཡོད་པ་
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ལྟར། བོན་ཆྤེན་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་སན་མ་ཕུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་དང༌། སད་གནས་ཚུལ་གསལ་འཁོད་ཀིས་
ཞུ་སན་རིམ་པ་འབུལ་དགོས་མཐོང༌། 

ལན། འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་ཡིག་ཐོག་ནས་ཞུ་སན་འབུལ་དགོས་ས་གནས་སུ་ལམ་སྟོན་ནན་པོ་ཞུས་ཡོད་ཞུ་
 རྒྱུ། 
 
༡༦༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༤༥༡ ཡིག་ཕྤེང་ ༡༢ པར། 

གཞིས་ཆགས་ནང་ཕྲུ་གུ་རང་ལོ་དྲུག་མ་ཟིན་པ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ལ་སོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་ཞིག་གསར་
འཛུགས་ཐུབ་པ་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར།  ས་ལས་ནས་སིན་བདག་ཐབས་འཚོལ་ཐོག  ཤྤེས་རིག་ནས་སོན་དགྤེ་
གཅིག་གི་གསོལ་ཕོགས་རོགས་རམ་ཞལ་བཞྤེས་གནང་སིན་ལྟར་སོན་སོབ་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་འོག་གབས་
སྐབས་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ལས་སོབ་འཇུག་བྤེད་མཁན་མ་བྱུང་སྟབས་དབུས་ཤྤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་འབྤེལ་
ཡུལ་མིའི་ཕྲུ་གུ་གསུམ་འཇུག་ལྤེན་གིས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༦ ལ་སོན་སོབ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་འཆར་བས་ཀང་སོབ་
དགྤེ་མ་རག་པར་སོབ་གྲྭ་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་མ་སོང༌།  ཞླེས་གསལ་ཐད།  སོབ་དགྤེ་རག་ཐབས་ཇི་གནང་དང༌།  
ཤྤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་སོབ་དགྤེ་མ་ཞུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།  

ལན། སོབ་དགྤེ་རག་ཐབས་ས་གནས་ནས་ཤྤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པར་ཤྤེས་ལྷན་ནས་སོབ་དགྤེ་
གཅིག་ས་གནས་ནས་ཐབས་ཤྤེས་ཀིས་ཆོད་གན་ཐོག་བསྐོ་གཞག་དགོས་པ་དང་གསོལ་ཕོགས་ཤྤེས་རིག་ནས་
གནང་རྒྱུ་བཅས་ཕྤེབས་དོན་ལྟར།  ས་གནས་ནས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསགས་ཀི་ལམ་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་
ཐབས་ཞུས་འདུག 

 
༡༧༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༤༩༥ ཡིག་ཕྤེང་ ༡༠ པར། 

གཞིས་ཆགས་སོབ་གྲྭའི་ནང་སོབ་དགྤེ་ཚད་ལྡན་མྤེད་པ་དང༌།  དྤེ་བཞིན་བོད་རིགས་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་བའི་གནས་
སྟངས་ཐོག་གནང་ཕོགས་ཇི་འགབ་ས་གནས་ནས་དོན་འབས་སོན་དཀའ་དབུས་ནས་མཛད་ཕོགས་ཡོང་བ་ཞུ།  
ཞླེས་གསལ་ཐད།  ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་སུ་སོབ་དགྤེ་རག་ཐབས་ཀི་ཐབས་བྱུས་ཇི་ལྟར་བཏོན་
འཆར་ཡོད་དམ། 

ལན། དྤེ་འབྤེལ་ས་གནས་ནས་འབྤེལ་ཆཌ་གངས་ཅན་བདྤེ་རར་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་ཡོང་བ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་རྤེད་
 འདུག 
 
༡༨༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༥༠༦ ཡིག་ཕྤེང་ ༡༧ པར། 

བཀྲིས་དཔལ་འཁྱིལ་གཞིས་སྒར་ྤེ་འཁིས་སུ་བོད་རིགས་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༠ སྐོར་ལོ་ི་ཤུ་ལྷག་ཡུལ་མིའི་ཁང་པ་ག་
གས་ཀིས་གནས་སྡོད་བྤེད་ཁོངས་ནས་གཞིས་ཆགས་སིག་ཁོངས་སྤུན་གྤེན་ཡོད་རིགས་འདི་ལོ་ས་གནས་
གཞིས་མིའི་བང་དོར་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀིས་དུད་ཚང་ ༡༢ གཞིས་ཆགས་སིག་ཁུངས་བཅུག་སྟྤེ་ཐོབ་ཐང་
སི་མཚུངས་ཞུ་སོད་ཀིས་དྤེ་དག་གི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཡོད།  ཁ་འཐོར་ཁྱིམ་ཚང་གིས་ལ་  Help Tibet, UK 
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དང་ American Himalayan Foundation གིས་ནས་ཁྱོན་བལ་སྒོར་ ༥༡༠༠༠༠།༠༠ སྡོད་ཁང་གསར་
རྒྱག་རོགས་རམ་གནང་སོན་ལྟར་སྡོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ཞུས།  ཞླེས་གསལ་ཐད།  བཀྲིས་དཔལ་འཁྱིལ་གཞིས་
སྒར་ནང་སྤུན་གྤེན་མྤེད་པའི་ལྷག་འཕོས་དུད་ཚང་བརྒྱད་ཀི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་ནང་སིད་དབུས་ས་གིས་
ནས་ཇི་ལྟར་གནང་འཆར་ཡོད་དམ། 

ལན། གོང་གསལ་དུད་ཚང་ ༨ དྤེ་དག་ཀང་རིང་མིན་གཞིས་ཁོངས་སུ་འཇུག་ཐབས་ཞུ་འཆར་ཡོད། 
 
༡༩༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༥༢༥ ཡིག་ཕྤེང་ ༧ པར། 

སིག་ཁོངས་རྒས་འཁོགས་རང་ལོ་ ༦༠ ཡན་མང་ཆྤེ་བ་མ་ཐག་ཨང་གངས་ཐོབ་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པར་སོང་དབུས་
ས་གིས་ནས་འཚོ་སྣོན་རོགས་རམ་ཐབས་སོར་གིས་དྤེ་དག་གི་འཚོ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད།  ཅྤེས་གསལ་ཐད།  
སིག་ཁོངས་རྒས་འཁོགས་རང་ལོ་ ༦༠ ཡན་ཆད་མང་ཆྤེ་བ་མ་ཐག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་གསལ་བཤད་
ཡོང་བ། 

ལན། ཝ་ལུང་བསམ་འཕྤེལ་གིང་གཞིས་ཆགས་དྤེ་བཞིན་ས་གནས་གཞན་དང་མི་འད་བར་གནས་སྟངས་སྐྱོ་ཤོས་དང༌།  
རྒྱང་ཐག་རིང་ཤོས་བོད་གཏིང་སྐྱྤེས་ྤེ་འགམ་ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་ཅྱིག་ལ་གནས་པའི་གཞིས་ཆགས་ཤིག་ཡིན།  ས་
གནས་སུ་གཏན་སྡོད་བྤེད་མཁན་རྒས་འཁོགས་མང་ཆྤེ་བ་མ་ཐག་དངོས་འབྤེལ་ཡིན་འདུག 

 
༢༠༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༥༤༥ ཡིག་ཕྤེང་ ༡༣ པར། 

བལ་ཡུལ་ཁུལ་གནས་སྡོད་བོད་མི་ཕལ་མོ་ཆྤེ་བ་སྡོད་ཁང་མྤེད་པར་ཁང་གཡར་ཐོག་གནས་མུས་ཡིན་པ་ཁང་གའི་
ཡུལ་ཐང་འཕར་རྤེན་གིས་དཀའ་ངལ་འཕད་མུས་མི་མང་དྤེ་རིགས་རྒྱ་གར་གཞིས་ཆགས་སུ་འགོ་འདོད་བཞྤེས་
ཐབས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་ཕོགས་དགོས་འདུག ཅྤེས་གསལ་ཐད། ས་གནས་ནས་དཀའ་སྤེལ་ཞུས་དོན་ལྟར་
རྒྱ་གར་གི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་དབུས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་གནས་སོས་ངོས་བཞྤེས་གནང་འཆར་ཡོད་
དམ། 

ལན། རྒྱ་གར་ནང་གནས་སོ་སྐོར་སིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བར་བརྤེན་ད་ལྟའི་ཆར་ཁ་གསལ་ཞུ་བདྤེ་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།  
ནང་སིད་བཀའ་བོན་གིས་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ལ།། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཁ་སང་སྐར་རགས་
ཅན་གི་དི་བ་དིས་ལན་གི་སྐབས་སུ་ཕྤེབས་པའི་དོགས་འདི་ཁག་གི་ཐོག་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གཅིག་འདི་སྐྱྤེ་
ལྡན་གི་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་མཁན་གི་ཁྱིམ་ཚང་གི་གངས་འདི་དྤེ་ས་བཀའ་ཤག་གོང་མའི་སྐབས་དང་ད་ལྟའི་གངས་
གང་འད་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞླེས་གསུངས་སོང།  དྤེའི་ཐོག་ལ་ཁྱིམ་ཚང་གི་གངས་དྤེ་ས་གནས་རྤེ་རྤེ འྱི་ཐོག་ནས་
མར་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  འདི་ལོ་རྤེ་རྤེའི་ལས་བསྡོམས་ལ་གཞི་བཞག་ནས་མར་སན་སྤེང་ཞུ་བསྡད་ཀི་ཡོད།  
གཅིག་འདི་ཀོ་ལི་གྷལ་དོན་གིང་ ༢༠༡༡ ལ་ ༩ དང་ ༢༠༡༣ ལ་ ༨། ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གིང་ ༢༠༡༡ ལ་ ༤༣ 
དང་ ༢༠༡༣ ལ་ ༡༡། མན་པཉ་ཕན་བདྤེ་གིང་  ༢༠༡༡ ལ་ ༢༣ དང་ ༢༠༡༣ ལ་ ༣༦། མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གིང་  
༢༠༡༡ ལ་ ༣༠༦ དང་ ༢༠༡༣ ལ་ ༣༧༡། སྦྤེལ་ཀོབ་ལུག་བསམ་  ༢༠༡༡ ལ་ ༡༩ དང་ ༢༠༡༣ ལ་ ༢༡། ཏི་
ཛུ་དར་རྒྱས་གིང་  ༢༠༡༡ ལ་ ༡༢༦ དང་ ༢༠༡༣ ལ་ ༡༢༢། མྤེའོ་ཆོས་འཕྤེལ་གིང་  ༢༠༡༡ ལ་ ༡༤༩ དང་ 
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༢༠༡༣ ལ་ ༡༧༨། བསྟན་འཛིན་སྒང་  ༢༠༡༡ ལ་ ༨ དང་ ༢༠༡༣ ལ་ ༨། ཧ་པ་པུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གིང་  
༢༠༡༡ ལ་ ༢༠ དང་ ༢༠༡༣ ལ་ ༢༡། བལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་གིང་ ༢༠༡༡ ལ་ ༤༥ དང་ ༢༠༡༣ ལ་ ༤༥། 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ གི་བསྡོམས་འདི་  ༧༤༨ དང་ ༢༠༡༣ གི་བསྡོམས་འདི་  ༨༡༡ རྤེད་འདུག འཕར་བའི་གངས་དྤེ་  ༦༣ 
ཆགས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་མིན་ད་བར་སྐྱྤེ་ལྡན་དང་འབྤེལ་བའི་སོན་རིས་ཀི་ཐོག་ལ་དངུལ་བཀའ་འཁོལ་
བྱུང་བ་བྤེད་སོད་གཏོང་བ་དྤེ་དག་ས་གནས་ཁག་  ༡༡ ནང་བགོ་འགྤེམས་གནང་ཕོགས་དྤེ་གང་འད་གནང་ཡོད་དམ་ཞྤེས་
དོགས་འདི་ཕྤེབས་སོང་། དྤེའི་ཐོག་ལ་ལོ་མང་པོ་ཞིག་གི་སོན་རིས་དང་རྒྱབ་རྤེན་གི་ཡིག་ཆ་ལ་བལྟས་ནས་ས་གནས་ཁག་
རྤེ་རྤེའི་ནང་ལ་གང་འད་བཏང་ཡོད་མིན་བལྟ་དགོས་དུས།  དྤེ་རིང་འདིར་ལན་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་མ་སོང་ཡང་སོན་རིས་སོ་
སོའ་ིནང་གསལ་ཡོད་པ་བཞིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྤེས་སུ་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསྡོམས་ཀི་ཐོག་ལ་སི་ཡོངས་ཀི་བགོ་གྤེང་དང་དི་བ།  
བསམ་ཚུལ། ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་ཀི་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སིད་ཀི་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ཨང་ ༩ པའི་ནང་རྒས་གསོའ་ིརོགས་སྐྱོར་ཟྤེར་བའི་
ང་ཚོའི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་གཅིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། དྤེ་ཞུ་དགོས་དོན་ནི་རྒས་གསོ་ཁང་དྤེའི་ནང་རྒས་
འཁོགས་ ༧༨༠ དྤེར་ང་ཚོའི་འཛིན་སྐྱོང་ནང་སིད་ཀི་ཕོགས་ནས་སྡོད་ཁང་མས་གསོ་དང་དངུལ་གི་ཐོག་ནས་རོགས་རམ་
བ་རྒྱུ་དྤེ་ནང་སིད་ཀི་བྤེད་ཀི་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། འཕོད་བསྟྤེན་གི་ཐོག་ནས་ནད་གཞི་བརག་དཔྱད་དང་སན་སིན་སོགས་ཡོད་
ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་གསར་དུ་ཁ་སྣོན་ཅི་ཞིག་བྤེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཟྤེར་ན།  རྒས་གསོ་ཁང་གི་ནང་དུ་ནང་
ཆོས་ཟབ་སོང་། མཛུབ་སྟོན། བགོ་གྤེང་བཅས་གོ་སིག་ཞུས་ན་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ས་རྤེད་ཅྤེས་སོན་མ་ནས་དན་སྡོད་
མཁན་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོ་དྤེང་སང་ནང་པས་ནང་ཆོས་མི་ཤྤེས་པའི་གནས་སྟངས་ཞུ་མི་དགོས་པར་མང་པོས་མཐོང་བཞིན་པ་
རྤེད། དྤེ་བཞིན་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤྤེས་པ་བཞིན་རྒས ་འཁོགས་ཚོ་ཚང་མས་ཁ་འདོན་གངས་གསོག་དང་མ་ཎི།  སྐྱབས་འགོ་
སོགས་གསུང་འདོན་གནང་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། གིས་ཐད་ནས་གོམ་པ་རྒྱག་ཐུབ་མཁན་དྤེ་དག་གིས་དགོན་བསྐོར་དུ་
ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གིས་ཕར་ཕུད་པའི་དངོས་འབྤེལ་སྤེམས་ལ་ལྟ་རོག་བྤེད་མཁན་དྤེ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རྤེད།  དངོས་
གནས་བཤད་ནས་ར་མཁན་ཡོད་ན ། ཁོ་རང་གཅིག་འགིག་འགོ་གི་རྤེད ་མ་གཏོགས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེང་སང་ནང་པ་ཚོས་ཕྤེང་བ་དྤེ་མཛེས་རྒྱན་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཆགས།  དཔྤེ་ཆ་དྤེ་དག་མཆོད་ཁིའི་སྟྤེང་གཤམ་བཞག་པ་
ཞིག་ཆགས། དགོན་པ་དྤེ་དག་སོ་འཆམ་པའི་ལྟད་མོ་ལྟ་ས་འད་པོ་ཆགས་སོང་ན། ནང་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚད་ལྡན་ཡོང་གི་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། ང་ཚོའི་ཁའི་ནང་འཇགས་བསྡད་པ ་དྤེ། ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞི་ཟྤེར་བ་དྤེ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་གང་ཞིག་བྤེད་
ཀི་ཡོད་དམ་ཞྤེ་ན། ཚང་མ་སྤེམས་ཀི་ཁྱྤེར་སྟངས་ལ་ལྟོས་ནས། ནད་རིགས་དྤེ་དག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་ཀི་ཡོད་
པ་རྤེད། གཅིག་ཞུས་ན་དངོས་ཡོད་ཀི་རྒས་འཁོགས་ཚོར་ལ་ཁའི་ི་མ་ཞྤེས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  སིར་བཏང་དཀིལ་
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འཁོར་འདིར་བཞུགས་པ་ཚང་མ ས་ནང་ཆོས་མས་ལྤེན་ག་ཚོད་གནང་མིན་དང་ཞིབ་ཕ་ག་ཚོད་བྤེད་ཀི་ཡོད་མིན།  དུས་
ཚོད་ག་ཚོད་རག་གི་ཡོད་མིན་ངས་གསལ་པོ་མི་ཤྤེས།  ཡིན་ནའང་རྒས་འཁོགས་ཚོ་རྒས་གསོ་ཁང་ནང་དུ་བསྡད་དུས ། 
མས་ལྤེན་དང་སྤེམས་ཀི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་མས་ལྤེན་སོགས་བྤེད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་འདང་ངྤེས་ཡོད ་པ་རྤེད། དྤེར་
བརྤེན་ཁོང་ཚོར་ནང་ཆོས་ཟབ་སོང་གནང་། དྤེའི་ཐོག་མཛུབ་སྟོན་གནང་།  མས་ལྤེན་ཡང་གང་འཚམ་བས།  སྒོམ་སོགས་
ཆ་ཚང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཞིན་ངྤེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀི་འདུག  དྤེ་ཞུས་པ་དང ་ཆབས་ཅིག་ཏུ་མ་འོངས་པ ར་དངོས་
འབྤེལ་འཕོད་བསྟྤེན་དང་ནང་སིད། ཆོས་རིག་གསུམ་ཟུང་འབྤེལ་གིས་དྤེ་དག་ཡོ ང་ཐུབ་པ་གནང་ན།  དངོས་གནས་སྤེམས་
ཁམས་ལ་ཧ་ལས་པ་ཞིག་ཕན་ས་རྤེད་ཅྤེས་ངས་སོན་མ་ནས་དན་བསྡད་ཀི་ཡོད།  རྒས་གསོ་ཁང་དུ་ཆོས་མས་ལྤེན་ནམ།  
སྒོམ་སྒྲུབ་གང་ལྟར་ཡང་མ་འོངས་པར་དྤེ་རིགས་ངྤེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་གི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སི་ཡོངས་ཀི་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  རྒས་འཁོགས་ཚོ་ལ་
ཐུགས་སྣང་གནང་བ་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། སིར་བཏང་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཚོས་མ་མཁྱྤེན་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ང་ཚོའི་རྒས་
གསོ་ཁང་དྤེ་དག་གི་ནང་དུ་དུས་ནས་དུས་སུ་ས་གནས་ཀི་གནས་བབ་དང་། གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་སྐབས་ས་གནས་ཀི་འབྤེལ་
ཡོད་ཚོས་འགན་འཁུར་ནས་ས་གནས་ཀི་བ་མ་དང་བ་ཆྤེན།  དགྤེ་བཤྤེས།  མཁན་པོ་བཅས་གདན་འདྤེན་ཞུས་ནས ། ཆོས་
འབྤེལ་དམིགས་བསལ་ཐོབ་པའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ནམ་རྒྱུན་ནས་བསྐྲུན་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་མཁྱྤེན་རོག་ཆྤེད་དུ་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། དྤེ་བཞིན་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེས་དུས་འཁོར་དབང་ཆྤེན་གནང་བའི་སྐབས།  དྤེའི་སོན་
གི་དུས་དབང་གི་སྐབས་སུ་ཡང་རྤེད།  སྐབས་དྤེར་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རོགས་རམ་བཟང་པོ་ཐོབ་བྱུང་།  
སྐབས་དྤེར་ཞུས་པ་བཞིན་མཚན་འདོན་དམིགས་བསལ་མི་དགོས་པ་ཞུ། རྒས་འཁོགས་ཀི་ལུས་ཁམས་ལ་དཔག་པས་འགོ་
ཐུབ་མཁན་ཡིན་པ་གང་ཞིག་དུས་དབང་ཐོབ་མ་མོང་བའི་རྒས་འཁོགས་རྣམ་པར་དངུལ་ཐབས་ཤྤེས་བས་ནས། དུས་དབང་
ལ་ཕྤེབས་ཐུབ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་ང་ཚོས་བས་བསྡད་ཡོད།  དྤེ་བཞིན་དུ་ད་ལྟ་ཡིན་ཡང་ང་ཚོས་འདོད་པ་ཁྤེངས་པ་ཡག་པོ་
ཞིག་ཡོང་ཐུབ་ཀི་འདུག་ཅྤེས་སོབས་པ་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ཞུ་མི་ཐུབ་ཀང་།  རྒས་འཁོགས་འདས་གོངས་སུ་ཕིན་པའི་
ཆྤེད་དུ་ཆོས་ཕོགས་ཀི་བ་བ་སྤེལ་དགོས་རིགས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་འགན་ཁུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  ད་ལྟ་འདིར་དགོངས་འཆར་
གནང་བ་དྤེ་དག་ང་ཚོས་རིམ་པ་བཞིན་བཀའ་བསྡུར་བས་ནས། གནང་ཕོགས་གནང་སྟངས་གང་འད་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོས་ལྟ་
རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་འཇིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
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སི་འཐུས་འཇིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་ངས་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དང་པོ་དྤེར།  ས་བགོས་སི་
འཐུས་ཕོགས་བསྐྱོད་ལ་ཕིན་པའི་རྒྱབ་གྤེར་ཞུས་པའི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ལ་དྭགས་སྤེ་
བང་གིས་དྤེའི་གནས་སྟངས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཛ་དག་ག་ཚོད་ཡོད་མིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་།  དྤེ་བཞིན་དཔལ་
ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག  དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་བཅས་དངོས་སུ་ས་གནས་ལ་ཞབས་ཀིས་
བཅར། སན་གིས་གཟིགས་ནས་དཀའ་ངལ་དྤེ་དག་ཐུགས་ལ་བཅངས་ཡོད་དུས། ངས་འགྤེལ་བཤད་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་
གང་ཡང་མྤེད། 

ད་ཐྤེངས་ཕོགས་བསྐྱོད་ལས་བསྡོམས་དྤེའི་ནང་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་གནད་དོན་ཁག་  ༢༠ ཐམ་པ་དང་འབྤེལ་
བ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད།  ཕོགས་བསྐྱོད་སི་འཐུས་ས་གནས་སུ་འགོ་མཁན་གིས་ཀི་ཐོག་ནས་ཡིན་
ཡང་མང་ཚོགས་དང་འབྤེལ་ཡོད་ལ་གོ་བསྡུར་དང་མས་ཞིབ་གང་ཡང་མྤེད་པ་བས་ནས ། གནས་ཚུལ་གང་ཞུས་པ་དྤེ་
གཅིག་ལས་གཅིག་གལ་ཆྤེ་བ་དང་།  གཅིག་ལས་གཅིག་ཛ་དག་པ་ཡོད།  དྤེ་འདའི་གནད་དོན་གི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་
སིད་བཀའ་བོན་གཙོས་པའི་དྲུང་ཆྤེ་རྤེད། ལས་བྤེད་ཚོའི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་གྤེར་ཞུས་པའི་གནད་དོན་དྤེའི་ཐོག་ལ་ངོས་ཤྤེས་
གནང་སྟངས་ཀི་ཐོག་ལ་འོས་ཤིང་འཚམ་པ་ཞིག་གནང་འདུག དྤེ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དྤེ་ནས་ལས་བསྡོམས་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་དོན་ཚན་  ༨ ཙམ་ཞིག་ཡོད།  དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེ།  
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་རྣམ་གངས་མི་འད་བ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། རྣམ་གངས་མི་འད་བ་
ཟྤེར་དུས་ཕོགས་འབབ་དང་མཐུན་རྤེན་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྟངས་མི་འད་བ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།  དྤེའི་གངས་འབོར་གི་ཇི་
ཚད། དྤེ་དག་གི་ནང་ནས་ཆོད་གན་དུ་བཞག་པ་མི་གངས་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།  རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་དྤེ་དག་གི་ནང་ལ་ཡུལ་
ཐང་གུན་གསབ་ཀི་ཕོགས་ འབབ་ཐོབ་མཁན་སྡྤེ་ཚན་གང་དང་གང་རྤེད།  ད་ལྟའི་ཆར་མ་ཐོབ་པའི་སྡྤེ་ཚན་གང་རྤེད།  མ་
འོངས་པར་མ་ཐོབ་པའི་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་འད་ཡོད་ན།  ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་ཀི་ཕོགས་ཐོབ་གནང་རྒྱུའི་དགོངས་གཞི་ཡོད་དམ་
མྤེད། 

གསུམ་པ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསྐོ་གཞག་བྤེད་རྒྱུའི་ཐད་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་སྐུ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེ་འདའི་སྐུ་ངལ་མི་ཡོང་བའི་ཆྤེད་དུ་ས་གནས་ལ་ཡོད་པའི་རང་ཁུངས་ལས་བྤེད་ཡུན་རིང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དྤེ་འད་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བསྐོ་གཞག་བྤེད་རྒྱུའི་གནས་བབ་ཅིག་བསྐྲུན་ཡོད་ས་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་ས་གནས་ལ་ཡོད་པའི་རང་
ཁུངས་ལས་བྤེད་དྤེ་དག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་ཐོག་ལ་ཆོད་གན་ གཞག་རྒྱུའི་མི་འགོ་བསྐོ་འཛུགས་འདྤེམས་སྒྲུག་བྤེད་
རྒྱུའི་བརྒྱུད་ལམ་གང་དང་གང་ཡོད་དམ། འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་ཐོག་ནས་ཞིབ་འཇུག་རྒྱབ་གྤེར་གནང་བའི་
སན་ཐོ་དང་འབྤེལ་བའི་མཛད་རིམ་ཞིག་ཡོད་དམ་མྤེད། ཡོད་ན་མི་འབོར་ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་ཡོད་དམ། མྤེད་ན་མ་འོངས་པར་
དྤེ་རིགས་དགོས་ཀི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ལ་བལྟས་ན་ས་གནས་ཀི་ལས་བྤེད་རྒྱུན་རིང་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་དྤེ་ཟུང་
འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེའི་ས་མིག་གི་ཐོག་ལ་སྤེབས་འགོ་གི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡིན་དུས་ལས་བྤེད་དྤེའི་ལྷག་བསམ་དང་ཀུན་སོད།  
འཇོན་ཐང་།  ཤྤེས་ཚད།  ལྷག་པར་དུ་མང་ཚོགས་ལ་གདོང་ལྤེན་གནང་ཕོགས་ཀི་གནད་ཚད་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་བཅས་
མཁྱྤེན་དགོས་པས།  དྤེའི་ཐོག་མཛད་རིམ་དྤེ་འད་ད་ལྟ་ཡོད་དམ་མྤེད།  མྤེད་ན་མ་འོངས་པར་དྤེ་འད་དགོས་ཀི་རྤེད་དམ་མ་
རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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དྤེ་ནས་ད་ལྟའི་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་དངོས་ཡོད་ཀི་སྟོན་ྤེས་སིག་གཞི་ལ་སྣོན་འཕི་གསར་གཏོད་གནང་ཡོད་
གསུངས་པ་ཞིག་འདུག སྟོན་ྤེས་སིག་གཞི་དྤེར་སོན་ཡོད་ཕིར་འཐྤེན་དང་ད་ལྟ་གསར་འཛུགས་ཇི་བས་ཡོད་དམ། 

གནས་ཚུལ་ ༥ པ་དྤེ། དྤེ་ཙམ་གི་གནད་འགག་ཆྤེ་བ་མི་འདུག  འོན་ཀང་ལས་བསྡོམས་དོན་ཚན་  ༡༌༤ ཀ་པའི་
ནང་དུ་སྦན་རྡ་ར་རྒས་གསོ་ཁང་དུ་  Solar Water heater Litre གིས་ཅན་བཙུགས་ཡོད་ཟྤེར་བ་ཞིག་འདུག  དྤེར་
ཕལ་ཆྤེར་ཀད་ཀོར་གཅིག་གིས་ཤིག་ཆད་མྤེད་འགོ ཐུགས་ཞིབ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དྲུག་པ་དྤེའི་ནང་འཚོ་སྣོན་རོགས་སྐྱོར་དངུལ་འབབ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཐབས་ཤྤེས་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་འདུག  དྤེ་
འད་ཡིན་དུས་ན་ནིང་འཚོ་སྣོན་བརྒྱ་ཆ་སར་ཆ་གནང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས ། འཚོ་སྣོན་རོགས་སྐྱོར་གི་ཆྤེད་དུ་
རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་དངུལ་འབོར་ཇི་བྱུང་དང་གཞུང་གི་དངུལ་འབོར་ཇི་བཏང། ལོ་དྤེ་རང་དུ་བྱུང་སོང་གང་རྤེད།  དྤེའི་
བར་ཁྱད་ག་རྤེ་ཡོད་དམ། རོགས་ཚོགས་ཀི་དངུལ་དྤེས་མི་འདྤེང་བ་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད། གལ་སིད་མི་འདང་བ་བྱུང་ཡོད་ན་
དངུལ་དྤེ་ག་ནས་བཏང་བ་རྤེད་དམ། 

དྤེ་ནས་ཨོ་རི་སར་སྟོན་ྤེས་གུན་གསབ་ཀི་ཆྤེད་དུ་སྒོར་  ༡༠༠༠ གནང་བ་ཞིག་འདུག  གཞན་རླུང་འཚུབ་ཀི་རྒུད་
ཆག་བྱུང་བ་དྤེར་ཨྤེ་ཀ་རྤེར་སྒོར་  ༤༥༠༠ རྤེ་གནང་འདུག  དྤེ་ཨྤེ་ཀར་ ༡༠༠༠ ལ་བརིས་ན་འབུམ་བཞི་བཅུ་ཞྤེ་གངས་
ཆགས་འགོ་ཡི་རྤེད།  བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གོ་རྒྱུར་དངུལ་དྤེ་ལས་མང་བ་ཞིག་རག་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ ཤྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད། དངུལ་དྤེ་ལས་མང་བ་རག་ཡོད་ན་དངུལ་འབོར་ཁྱོན་ག་ཚོད་རག་ཡོད་དམ།  ག་ཚོད་བགོ་སོད་བས་ཡོད་དམ།  བགོ་
སོད་བྤེད་རྒྱུ་བསྡད་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དྤེ་ནས་མཐའ་མ་དྤེར་ལྤེགས་གསོལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད། དྤེ་གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ཨི་ཛི་རལ་ལ་ན་གཞོན་
ཕོ་མོ་གངས་ ༥༣ བཏང་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག དྤེ་དངོས་གནས་གྲུབ་འབས་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག ཐོག་མར་ཨི་ཛི་རལ་
ལ་ལས་གཞི་དྤེ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལ་དཀའ་ལས་མང་པོ་བརྒྱབས་ནས་བས་པ་ཞིག་རྤེད། ལོ་དང་པོར་ ༢༥ དྤེ་ནས་ 
༥༠ དྤེ་ནས་ ༧༥ བཅས་ལོ་རྤེ་  ༢༥ སར་ནས། ན་གཞོན་ ༢༠༠ ནས་ ༣༠༠ བར་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཞིག་ཡོད་
པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་བར་སྐབས་སུ་འགལ་རྤེན་མང་པོ་ཞིག་འཕད་ནས་ཕིས་སུ་ལས་གཞི་འདི་འགོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་དམ་བསམ་
པའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ལ་བབས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ ༥༣ བཏང་ཐུབ་པ་དྤེས་ཧ་ཅང་གི་ཕན་རླབས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཡང་དངོས་གནས་གཞིས་ཆགས་ནང་གི་དཔུང་པ་ས་འོག་ཏུ་འཇོག་ཐུབ་མཁན་དྤེ་དག་གིས་གདོང་ལྤེན་བས་ཡོད་
པ་རྤེད། དངུལ་ལ་བསྒྱུར་ན་ཉུང་མཐར་འབུམ་  ༣ ཙམ་ཞིག་འཁྱྤེར་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོར་ལྤེགས་
གསོལ་གྱི་བསགས་བརོད་ཞུས་པ་དང་། མུ་མཐུད་ནས་ལས་གཞི་འདིར་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཡོང་བར་འབད་བརོན་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་རྣམ་གངས་མི་འད་བ་གསུམ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཅིག་དྤེ་ང་རང་ཚོའི་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཡོད་པའི་ CTRC ཞྤེས་ His Holiness the 
Dalai Lama's Central Tibetan Relief Committee དབུས་བོད་མིའི་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པའི་ཁོངས་སུ་ཡོད་
པའི་ལས་བྤེད་རིགས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད། དྤེའི་ནང་ལས་བྤེད་གངས་ཀ་ཏག་ཏག་ཅིག་ངྤེས་ཀི་མི་འདུག་སྟྤེ།  དགུ་བཅུ་གོ་
གངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དྤེ་བཞིན་ནང་སིད་དབུས་ཀི་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་
གི་ནང་ཡོད་པའི་རིགས་ཤིག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིནང་ཡོད་པའི་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་དྤེའི་ནང་ནས་  
༡༩ ལྷག་ཙམ་ཞིག་གན་རྒྱའི་ཐོག་ནས་ཡོད་པ་བཅས་ལས་བྤེད་དབྤེ་བ་  ༣ ཙམ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།  དྤེ་ནས་ཡུལ་ཐང་
གུན་གསབ་ཐོབ་མཁན་གི་ཁོངས་གང་འད་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདི་གནང་བ་རྤེད།  བར་བརྒལ་ངལ་སྤེལ་བརྒྱ་ཆ་  ༣༢ ལྟ་བུ་
ཞུས་པ་ཡིན་ན། གཅིག་མཚུངས་ལྟར་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གཅིག་མཚུངས་མ་ཡོང་བ་དྤེ་ཡང་ང་ཚོའི་ལྷན་ཁང་གི་ཐོག་ནས་
རྤེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་ཀང་བགོ་གྤེང་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཐག་ཆོད་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་
ཆགས་བསྡད་ཀི་ཡོད། ཅིའི་ཕིར་བྱུང་བ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན། ལས་བྤེད་རྣམ་གངས་གསུམ་དྤེ་དག་གི་བར་ལ་ལས་ཀ་གཅིག་པ་
བྤེད་ཀི་ཡོད་ཀང་། ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཁྱད་པར་གང་མཚམས་ཆྤེན་པོ་ཞིག་བསྤེབས་བསྡད་འདུག  དྤེ་གོས་ཚོགས་འདིས་
ཕལ་ཆྤེར་དན་གནང་གི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག ཕལ་ཆྤེར་དམ་འབུལ་བས་པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོ་དྤེར་ཡིན་པ་
ཡོད། དྤེའི་སྐབས་དྤེར་དྤེ་འད་བའི་གནས་སྟངས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་དག་གི་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཆྤེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དྤེ་
གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དགོངས་ཚུལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གསུངས་མཁན་བྱུང་སོང་ལ།  ས་གནས་ནང་གི་ལས་བྤེད་བྤེ་བག་པའི་
ཐོག་ལའང་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཡོང་བསྡད་ཀི་འདུག  དྤེ་དག་གི་ཐོག་ལ་འདས་པའི་ལོ་གསུམ་གི་རིང་ལ་ཐྤེངས་འགའ་ཤས་
ཅིག་གི་ཐོག དང་པོ་ས་གནས་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་དྤེ་དག་གི་ཕོགས་ཐོབ་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ནས་ ༢༠ བར་སར་བ་ཞིག་བྱུང་
བ་རྤེད། དྤེ་བཞིན་ད་ལན་བར་བརྒལ་ངལ་སྤེལ་བརྒྱ་ཆ་  ༣༢ ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ།  ས་གནས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་བྤེད་དྤེ་
དག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༢ ཕུལ་ཡོད། དྤེ་མིན་ང་ཚོའི་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཡོད་པའི་དགྤེ་ར་ཚོགས་པའི་ལས་བྤེད་དྤེ་དག་ལ་བརྒྱ་ཆ་  ༡༠ 
ཡིན་པ་ཡོད།  བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ མ་གཏོགས་བརྒྱ་ཆ་  ༣༢ སར་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་ཡང་ཁོ་རང་ཚོའི་བར་ལ་བར་ཁྱད་ཧ་ཅང་
ཆྤེན་པོ་མི་ཡོང་བ་བཟོ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་ཞིག་བཟུང་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་ས་གནས་ནང་དུ་ལས་བྤེད་ཡུན་རིང་བྤེད་མཁན་དྤེ་
དག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོ་འུ་ཐུག་ནས་ཟྤེར་ནའང་འད།  ལས་བྤེད་ནང་ལའང་ཡིན་ཡང་ས་
གནས་ནང་དུ་འོས་ཤིང་འཚམ་པ་བས་ནས་རྒྱུན་རིང་པོར་ལས་ཀ་ཡག་པོ་བྤེད་མཁན་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་ཡང་འགོ་སའྱི་
ལམ་ཁ་ཞིག་འདུག་བསམས་ནས་སྤེམས་ཤུགས་ཀང་འཕར་གི་རྤེད་བསམས་ནས ། ཕོགས་གིས་ཀར་བསམ་བོ་བཏང་
བཞག་པ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད།  དྤེའི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་གི་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་ཕོགས་དྤེ་འད་ཞིག་དགོས་ཀི་
འདུག་བསམ་པ་ཞིག་དམིགས་བསལ་སྐབས་དྤེར་སྤེམས་པའི་ནང་ཤར་མ་སོང་།  དཔྤེ་མཚོན་གཞག་ས་དྤེ་དྭང་ཟུར་ནང་
ཡུན་རིང་ཕག་ལས་གནང་ནས་མདའ་དཔོན་དང་རུ་དཔོན་དྤེ་འད་ཡིན་ན།  མས་མོང་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་
བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུའི་ལམ་སོལ་ཞིག་འདུག  ང་ཚོའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ཡང་སིག་འཛུགས་ཀི་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་
ལས་ཁུངས་ནང་ལོ་མང་རིང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཞིག་བསྐོ་གཞག་བས་པ་ཡིན་ན། དྤེ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀི་ལམ་ཞིག་
ལ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་མ་འགིག་པ་མི་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་བྱུང་།  ལྷག་པར་དུ་ཡིག་ཐོག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་འབྤེལ་
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ཡོད་ཀི་རྒྱབ་གྤེར་ཞུས་མྤེད་ནའང་ ། འབྤེལ་ཡོད་ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བཀའ་བསྡུར་དང་དགོངས་ཚུལ་གང་ཡོད་
མྤེད་ང་ཚོས་བངས་པ་ཡིན། ཡིག་ཐོག་ནས་མྤེད་ནའང་ལམ་ལུགས་དྤེ་གཙང་མ་ཞིག་དང་གསལ་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  
ཡིན་ནའང་དགོས་ངྤེས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་ཐོག་ནས་ཡིག་ཐོག་ནང་ཡོད་ན། ལྤེགས་པ་རྤེད་
མ་གཏོགས་མ་འགིག་པ་གང་ཡང་མྤེད་པ་རྤེད། ད་དུང་ཡིན་ཡང་ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ནས་མ་འོངས་བྤེད་འཆར་དྤེ་ཚོ་
ཡིག་ཆ་ནང་ལ་གསལ་པོ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན།  དྤེའི་སྐབས་དྤེར་གསལ་པོ་ཆགས་ཐུབ་ཀི་རྤེད།  འོན་ཀང་གནང་ཕོགས་དྤེ་
བསམ་བོ་མ་བཏང་ནས་ལམ་ལུགས་ཁྱྤེར་སྟངས་དྤེ་འད་ཞིག་བྱུང་སོང་ཞྤེས་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དྤེ་ནས་སྟོན་ྤེས་སིག་གཞི་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་གང་ཕིན་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདི་གནང་
སོང། ད་ལྟ་འཕལ་དུ་ངས་འདིར་ལངས་ནས་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དང་འདི་ཞྤེས་ངག་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མང་པོ་མྤེད་དྤེ།  གཙོ་བོ་དྤེ་ང་
ཚོས་སྟོན་ྤེས་སིག་གཞི་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་གང་བྱུང་བ་རྤེད་ཅྤེས་མདོར་ཙམ་སན་སོན་ཞུས་ན། གཅིག་
དྤེ་སྟོན་ྤེས་སིག་གཞིའི་ཐོག་ནས་དྤེ་ས་ཡོད་པའི་ནང་ཕིན་ན། ས་གནས་ལ་སྟོན་ྤེས་བྱུང་བའི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཛ་དག་ཅིག་
ཆགས་བསྡད་ཀི་འདུག  ཛ་དག་ཆགས་པ་ཡིན་དུས། ཛ་དག་སྐབས་སུ་མགོགས་པོར་ས་གནས་ཀི་གནས་བབ་དང་ལས་
ཁུངས་ཁག་ལ་འབྤེལ་བ་བ ས་ནས་གང་མགོགས་ཡར་ཡིག་ཆ་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཞིག་བཟོ་དགོས་ཀི་འདུག་མ་
གཏོགས། དང་པོ་དྤེར་སྟོན་ྤེས་བྱུང་སོང་ཞྤེས་ཡི་གྤེ་གཅིག་ཡར་བཏང་།  དྤེ་ནས་མར་ང་ཚོས་ཡི་གྤེ་གཅིག་ཕུལ།  ཡིག་
འབྤེལ་གི་འགོ་རྒྱུའི་རིམ་པ་བཞི་ཙམ་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཐུང་དུ་བཏང་ནས་གིས་བཟོས་པ་རྤེད།  ངས་ད་ལྟ་ཏན་ཏན་ཏིག་
ཏིག་དན་པ་དྤེ་ཆགས་ཀི་འདུག དྤེ་གཅིག་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞིན་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དི་བ་གཏོང་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། སྟོན་
ྤེས་ཟྤེར་དུས་དྤེའི་གོ་བ་གང་འད་ཞིག་ལ་ལྤེན་གི་ཡོད་དམ། དཔྤེར་ན་དབིན་སྐད་དུ་  Drought ཟྤེར་དུས་ཆར་པ་ཉུང་བ་
དང་མང་བའི་རྤེན་གིས་ཁྱབ་ཀི་ཡོད་དང་མྤེད་ཅྤེས་དྤེ་དག་ཚང་མའི་ཐོག་སྐད་ཆ་ཁ་གསལ་དུ་འགོ་ཐུབ་པ་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་
ཅྤེས་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་དི་བ་གནང་མཁན་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག་ཡིན་ཡང་ ། དྤེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་
མས་མོང་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  ད་ཐྤེངས་གོས་ཚོགས་ཐོག་བསྐྱར་བཅོས་ཕིན་པའི་འད་བཤུས་ཤིག་གོས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་
འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་ལྤེགས་པ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡིན་ན།  ཏན་ཏན་ད་དུང་ཡིན་ཡང་དགོས་ངྤེས་
ཀི་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་ལམ་གི་སྟྤེང་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཏན་ཏན་བལྟ་ཡི་ཡིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དབིན་ཇིའི་ཚིག་གཅིག་བྤེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པར་ཞུ།  སྦན་རྡ་རའི་  Solar 
Water heater ༼ ི་གོག་ཆུ་ཚ་པོ་བཟོ་ཆས།༽དྤེའི་སྐོར་ལ་དི་བ་གནང་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དྤེ་འགོད་ནོར་ཤོར་འདུག 
ས་གནས་ཀི་ལས་བསྡོམས་ཀི་ནང་དུ་ Litre གིས་ཞྤེས་འཁོད། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་སན་སྤེང་ཞུ་དུས ། དྤེ་ཏག་ཏག་
བསྡད་མི་འདུག་ཅྤེས་མར་འབྤེལ་བ་བས་ཡོང་དུས།  ལི་ཀྲར་ ༡༠༠ བས་པ་གིས་བསྐྲུན་ཐུབ་འདུག  དྤེར་བརྤེན་དགོངས་
སྤེལ་དང་སགས་ལས་བསྡོམས་སིང་བསྡུས་ནང་རྒས་གསོའ་ིརོགས་སྐྱོར་  ༡.༤ ཀ་པའི་ ༢ ནང་ལི་ཀྲར་ ༢ ཞྤེས་པ་དྤེ་ལི་
ཀྲར་ ༡༠༠ རྤེད་འདུག དྤེ་བཞིན་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ནང་དུ་ཡང་དྤེ་བཞིན་ནོར་འཁྲུལ་ཕིན་འདུག  དྤེ་ད་ལན་གོས་
ཚོགས་དྤེ་བརྒྱུད་ནས་ནོར་བཅོས་ཡོང་བ་ཞྤེས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གཞན་འཚོ་སྣོན་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས ། ད་
ལན་དངུལ་ག་ཚོད་འབོར་ཡོད་མིན་གི་ཐོག་ལ་གངས་འབོར་དྤེ་བགོ་གྤེང་མ་གྲུབ་སོན་ལ་འབུལ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་ཡིན། 

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨོ་རི་སར་སྟོན་ྤེས་གུན་སྐྱོབ་ཕུལ་བ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ལ་དོགས་འདི་
གནང་སོང་། དྤེའི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར ། ད་ལྟ་ཨྤེ་ཀར་རྤེར་སྟོང་ཕག་རྤེ་རྤེ་བྤེད་པ་དྤེ་རང་རྤེད།  ན་ནིང་ལོར་ཡུལ་མིའི་ཐོག་ནས་
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དཀའ་ངལ་བྱུང་བའི་རྤེན་གིས་སྟོན་ཐོག་འདྤེབས་མ་ཐུབ་པའི་གུན་གསབ་དྤེ་ཨྤེ་ཀར་རྤེར་ཧིན་སྒོར་སྟོང་ཕག་རྤེ་རྤེ་ཕུལ་བ་
རྤེད། དྤེ་ནས་ལས་བསྡོམས་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་མིན་ངས་མི་ཤྤེས་ཀང་། Phailin རླུང་འཚུབ་དང་འབྤེལ་བའི་དི་
བ་ཞིག་གནང་སོང་།  གང་ལྟར་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་བ་དྤེ་འབུམ་  ༢༤༠ ལྷག་ཙམ་ཞིག་བྱུང་སོང་།  དྤེ་དང་འབྤེལ་ཨོ་རི་ས་  
Phailin Cyclone དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་རོགས་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཡོངས་རོགས་ལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་
སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  དྤེའི་ནང་ནས་འབུམ་  ༧༠ ལྷག་ཙམ་ཞིག་ད་ལྟ་ས་
གནས་སུ་མར་ཕུལ་ཚར་བ་ཡིན།  དྤེ་ཡང་སྟོན་ྤེས་གུན་སྐྱོབ་ཀི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ས་ཆ་ཨྤེ་ཀར་རྤེར་སྒོར་མོ་  ༤༥༠༠ རྤེ་
བས་ནས་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། ས་ཆ་ཨྤེ་ཀར་བརི་སྟངས་དྤེ་ཞིང་ཁ་བཏབ་པའི་ས་ཆ་ཨྤེ་ཀར་དྤེ་དག་བརིས་པ་རྤེད། ཞིང་ཁ་མ་
འདྤེབས་པ་དྤེ་དག་གངས་ཀའི་ནང་ལ་སྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་དང་དཔལ་ལྡན་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་  Phailin Cyclone དང་འབྤེལ་བའི་
ཐོག་ནས། ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་སོན་རིས་སྐབས་ཡིན་ས་རྤེད། བྤེད་སོད་གཏོང་སྟངས་དང་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་དྤེ་འད་ཞིག་
ཡིན། སྟོན་ྤེས་སིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་དྤེ་དགོངས་འགལ་མྤེད་པར་ཞུ། འབུམ་ ༧༠ ཆགས་བསྡད་ཀི་འདུག འབུམ་ ༧༠ 
ནས་ས་ཆ་ཨྤེ་ཀར་རྤེར་སྒོར་ ༤༥༠༠ དང་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གི་ཐོག་ལ་འགོ་མཁན་ཡོད་ན་སྒོར་ ༥༠༠ ཞིག་འཕར་མ་ཕུལ་བ་
རྤེད། དྤེ་བཞིན་མ་ཐག་ཨང་གངས་ཡོད་མཁན་གི་ནང་མི་ཞིག་ཡིན་ན།  ས་ཆ་ཨྤེ་ཀར་རྤེ་རྤེའི་སྒོར་  ༤༥༠༠ ཡི་ཐོག་སྒོར་  
༥༠༠ རྤེ་འཕར་མ་ཕུལ་ཏྤེ་བགོ་འགྤེམས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་མ་སོང་། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  གསལ་པོ་མྤེད་ན་རྤེས་ལ་གསུངས་ན་འགིག་
གི་རྤེད། རོགས་དངུལ་དངོས་སུ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  ད་ལྟ་བར་དུ་ག་ཚོད་གནང་བ་རྤེད་དམ།  ལྷག་མ་ཡོད་དམ་
མྤེད། དྤེ་བཞིན་ཨོ་རི་སར་ཆིག་སྟོང་དང་ཧོན་སུར་ ༤༥༠༠ དྤེའི་བར་ཁྱད་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་སམ། ) ལགས་
འོང་། དྤེ་གིས་ཀི་གངས་ཀ་རྤེས་ལ་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ། 

དྤེ་བཞིན་ཨི་ཛི་རལ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། གསོལ་ཇ་བར་གསྤེང་གཏོང་རྒྱུར་སྐར་མ་གསུམ་འདུག  གསུམ་དྤེའི་ནང་གསུང་རོགས་གནང་། ) ལགས་སོ། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་ཨི་ཛི་རལ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་འཕད་བཞིན་
ཡོད་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  སིར་བཏང་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་
བཞིན་རྤེད།  ང་ཚོས་འགན་འཁྱྤེར་ བའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་དྤེ་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་ཀི་གནས་སྟངས་ཞིག་
ཆགས་འདུག་ཀང་།  ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་ཕ་གིར་ས་གནས་ལ་དངོས་སུ་བཅར་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ནས་བལྟ་དུས།  ད་དུང་
གངས་ཀ་ཡིན་ནའང་ཡར་སར་ཐུབ་ས་རྤེད་བསམ་པའི་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཡོང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཀང་བྱུང་སོང་།  ཡིན་ནའང་
སྟབས་མི་ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ་ང་རང་ཚོས་ཕར་བཏང་བའི་གཞོན་སྐྱྤེས་དྤེ་ཚོར་ལམ་སྟོན་དང་སོབ་གསོ་འཐུས་ཚང་ཞིག  འདི་
གའི་འབྤེལ་ཡོད་ནས་ཕུལ་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡིན་ནའང་ཕར་ཕིན་པའི་རྤེས་ནས་ལུགས་མཐུན་གི་ཐོག་ནས་ཁིམས་
འགལ་གི་གནས་ཚུལ་རྤེ་ཟུང་ཡང་བྱུང་སོང་། དྤེ་མཚུངས་ཆབ་སིད་ཀི་འགྱུར་བགོད་མང་པོ་ཞིག་འགོ་བསྡད་དུས།  གནས་
སྐབས་རིང་ལ་ང་ཚོས་སོ་ནམ་ཞིང་ལས་ཀི་འབྤེལ་བ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་བསྐྱང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོར་བརིས་ནས། ད་ལྟ་
ཕན་ཚུན་བཀའ་མོལ་འགོ་མུས་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོ་འགན་ཁུར་མཁན་ཚང་མ་ད་ལོ་དང་མ་འོངས་པར་གང་འད་བྤེད་ཀི་
ཡོད་དམ་བསམ་པའི་དངངས་སྐྲག་ངང་བསྡད་ཡོད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་བཞིན་གལ་ཆྤེན་པ་རྤེད་
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ལ། ཕན་རླབས་ཆྤེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་  ༡༠༠ ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀི་ཡོད་ཀང་།  ད་ལྟ་ང་ཚོ་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་
ལྤེན་བྤེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ལ་སྤེབས་བསྡད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་གསྤེང་ཡིན། 


