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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས། 
༡ ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སོན་རིས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང། གཏན་འབླེབས་མུ་མཐུད། ༡༌༌༌༨༡ 
༢ ཚོགས་དྲུང་སོབས་རྒྱལ་ལགས་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་དང། བདུན་རླེས་མའི་ལས་རིམ་

ཁག་སྙན་སོན། 
 

༨༡༌༌༌༨༤ 
༣ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༡༤ པ། དི་བ་དིས་ལན། ༨༤༌༌༌༨༥ 
༤ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༡༤ པ་དང་འབླེལ་བའི་འཕོས་དོན་དི་བ་དིས་ལན་ཁག ༨༦༌༌༌༡༠༤ 
༥ གཞུང་འབླེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ། ༡༠༥༌༌༌༡༠༦ 
༦ གཞུང་འབླེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་བཅས།། ༡༠༧༌༌༌༡༥༥ 

 



1 

 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ྱིན་གྱི་ཐུན་གྱིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་དང་། ལས་དོན་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བ་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། ངས་ད་ལྟ་འདྱིར་ཡར་ལངས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ 
Asian age གྱི་རོམ་སྱིག་པ་ཞྱིག་ཕྤེབས་པ་དྤེའྱི་སྐོར་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་
མཆོག་ནས་ལན་འདྤེབས་ཤྱིག་གནང་སོང་། ལན་འདྤེབས་དྤེ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་རང་ྱིད་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། དྤེ་ཞུ་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། མ་གཞྱི་ལན་འདྤེབས་གང་འད་གནང་མྱིན་དྤེ་བཀའ་ཤག་དང་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་
གྱི་སྐུ་དབང་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་འདྱིར་གནད་དོན་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་རང་ྱིད་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ལན་
འདྤེབས་དྤེ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་སྙམ་པ་ཞྱིག་སྤེམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་དུས། དྤེ་དང་ཁ་ཕོགས་འགལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ལན་འདྤེབས་ཤྱིག་གནང་སོང་བསམས་བྱུང་། རང་ྱིད་ལ་མཚོན་ན་ Asian Age ནང་ལ་ཐོན་པའྱི་རོམ་ཡྱིག་དྤེར་
གཞྱི་ར་ར་བ་ིད་ནས་མྤེད་པར་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་ཞུ་གྱི་ཡོད། འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ལན་འདྤེབས་དྤེ་འདའྱི་ཤུགས་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་
རྤེས་ལ་ལན་འདྤེབས་གནང་བ་དྤེ། ད་གྱིན་སོན་ལ་གསུངས་པ་ལྟར་ན་ཚགས་ཤོག་ནང་ཐོན་ཡོད། མར་ཕུལ་ཡོད། ཁྤེད་རང་
ཚོ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་བལྟ་དུས་ཕར་བཏང་ཡོད་མྱིན་དྤེ་ཡང་གསལ་པོ་བྱུང་མ་སོང་། སྱིར་ལན་འདྤེབས་དྤེ་ 
Asian Age ལ་ཐོན་ཐུབ་མྱིན་དྤེ་གནས་ཚུལ་གཞན་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། སོ་སོའ་ིངོས་
ནས་དྤེར་གཞྱི་ར་མྤེད་པ་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་དུས་སྣང་མྤེད་དུ་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན་སོན་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དོན་དག་གཙོ་བོ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་གཙོ་བོ་དྤེ་བཟང་སོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་
ལ་མཚོན་ན་ད་ལྟ་རོམ་ཡྱིག་བྱིས་མཁན་དྤེ་ཨ་རྱིའྱི་བུད་མྤེད་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། རོམ་ཡྱིག་བྱིས་མཁན་དྤེ་སུ་
ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་དངོས་གནས་བྱས་ན་འདྱིར་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དྤེའྱི་
རྒྱབ་ལོངས་ཤྱིག་ཀང་ལུང་དངས་གནང་སོང་སྙམ། དྤེ་འདའྱི་ལུང་དངས་པ་ཡྱིན་ན་མགོ་མཇུག་ཚང་བ་ཞྱིག་དངས་གནང་ན། 
ང་རང་ལ་མཚོན་ན་ངས་བུད་མྤེད་དྤེ་ངོ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་མོ་རང་ལ་བོད་ཀྱི་བུ་མོ་ཞྤེས་མྱིང་འདོགས་ལྟ་བུར་
ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ང་རང་མམ་དུ་འབྤེལ་བ་དྤེ་གང་འད་བྱས་ནས་བྱུང་ཞྤེ་ན། ཁ་སང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་
གསུངས་པ་བཞྱིན་ང་རང་བོད་རྒྱ་མྱི་ལ་སྤེལ་མཁན་འད་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་ནས་མོ་རང་གྱིས་ང་རང་ལ་
ལབ་ཀང་མོང་། ཡྱིན་ནའང་མོ་རང་གྱིས་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་ར་དོན་ལ་ཞབས་ཕྱི་ག་ཚོད་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་ངས་
ཐག་ྤེ་པོ་ནས་མཐོང་མོང་། ད་ལྟ་ས་དོ་རང་རྒྱ་གར་གྱི་གོགས་པོ་ཚོ་རྤེ་རྤེའྱི་མྱིང་བཏོན་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་དུ་
ཐལ་མོ་བརྡབས་ནས་དགའ་བསུ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། མོ་རང་ལ་མཚོན་ན། རྒྱ་གར་གྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཤྤེས་
མཁན་ཞྱིག་རྤེད། ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ཧྱིན་རྡུ། ང་ཚོའྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཤྤེས་
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མཁན་ཞྱིག་རྤེད། ངས་མོ་རང་ལ་གང་ལབ་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན། ཁྤེད་རང་བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ར་མཱ་ཡན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་ཤི་ལང་
ཀར་ཐོག་མར་འགོ་དུས་རྡོ་ཆུང་ཆུང་རྱིག་མཁན་གྱི་ squirrel ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་འད་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡི་ཡོད། སྐུ་ངོ་ཕྱི་དྱིལ་
བཀའ་བོན་གྱིས་ད་གྱིན་མར་དྤེ་འད་ཞྱིག་གསུངས་དུས། ངས་ཡར་མ་ལངས་པ་ཡྱིན་ན་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། འདྱི་གོས་
ཚོགས་ནང་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་རང་ྱིད་དགོང་མོ་གྱིད་ལ་དུས་ཀང་སྱིད་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ས་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ངའྱི་སྤེམས་
ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོ་སོ་ཡྱིན་ན་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་གཞྱི་ར་མྤེད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ལ་ང་ཚོས་གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཕར་ཕོགས་མྱི་ལ་སོ་བཏགས་ན་དོན་བདག་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་ལན་འདྤེབས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་དོན་གྲུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ལ་ཕན་ཡང་
ཐོགས་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རོམ་སྱིག་པའྱི་སྐོར་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་མང་པོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་ཚོགས་གཙོས་དྤེ་ཙམ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག བོད་
དོན་ལ་དོ་སྣང་བྱྤེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་རོམ་སྱིག་པ་སུ་ཡྱིན་རུང་ཤྤེས་ཀྱི་རྤེད། ང་ཚོས་ཤྤེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་
གནད་དོན་གཅྱིག་དྤེ་ཛ་དག་པོའ་ིཐོག་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གྤེང་དགོས་པ་དང་། ཡང་ན་རོམ་སྱིག་པ་གཞན་དྤེ་ཚོ་ངོ་ཤྤེས་ཀྱི་
མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་རོམ་དྤེ་ལས་སྡུག་པ་དྤེ་འད་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཡང་གོས་ཚོགས་ནང་གྤེང་མྱི་དགོས་
པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག རོམ་སྱིག་པ་རང་གྱི་ཐོག་ལ། སྱིར་བཏང་རོམ་སྱིག་པའྱི་གནས་
སྟངས་དྤེ་ཚོའང་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པས། མ་འོངས་པར་དྤེ་བྤེད་སོད་ལོག་པ་འགོ་མྱི་སྱིད་པ་མིན་པ་སོང་ཙང་། དྤེའྱི་སྐོར་
ལ་མང་པོ་གསུང་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ན་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྱི་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ར་བའྱི་ཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསལ་བཤད་དྤེ་ཚོར་མར་བལྟ་ཡོང་དུས། རྒྱ་བོད་ཞྱི་མོལ་གྱི་འབྤེལ་མཐུད་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་གཙོ་
ཆྤེ་བ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་བཅས་དངོས་སུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཆྤེད་ཕྤེབས་འབྤེལ་བ་ཞུས་
པའི་ལས་དོན་དྤེ་ཚོ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅྤེས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་
ང་ཚོའྱི་འབྤེལ་བ་ཆགས་ས་དྤེ་རྒྱ་ནག་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འབྤེལ་མཐུད་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་མཚམས་ཆད་ཟྱིན་པ་
རྤེད། རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་གནང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་ཡོད་དམ་མྤེད། གནང་ཡོད་ན་འབས་བུ་ཅྱི་ཞྱིག་
ཐོན་ཡོད་མྱིན་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེར། ཕག་རོགས་
ཚོས་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་བཞུགས་ཁང་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་སོང་། དྤེར་བརྤེན་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་
རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ངའྱི་གོ་ཐོས་ཤྱིག་ལ། ཡྱིག་ཆའྱི་ལམ་ནས་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། འོན་ཀང་ནིའུ་ཡོག་གྱི་དོན་གཅོད་ཁང་པ་དྤེ་སོག་
པོ་དགྤེ་བཤྤེས་ཞིག་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕུལ་ནས་དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཆྤེད་དུ་གསོལ་
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རས་གནང་བ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་དྤེ་འད་ཐོས་སོང་། གོ་བ་མ་ཚད་དོན་གཅོད་རྱིན་ཆྤེན་དར་ལོ་བར་དུ་གོང་གྱི་དོན་གཅོད་ཚང་
མར་ཁང་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ལས་ཁུངས་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ལས་ཤག་ཀང་ཡོད་པ་རྤེད། ངའྱི་གོ་ཐོས་ལ་དོན་གཅོད་རྱིན་ཆྤེན་དར་
ལོའྱི་རྤེས་ལ་ཁང་པ་དྤེར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ཁང་ག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དང་། ཁང་པ་དྤེ་བོད་ཀྱི་ཐྤེབས་རར་
དག་པ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཐྤེབས་རར་ཁང་ག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཐོས་སོང་། གོས་ཚོགས་
རྱིམ་པའྱི་ནང་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་ད་བར་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་མྤེད་པས། 
ད་ལྟའྱི་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་གནང་ཐུབ་ན་དགྤེ་མཚན་འདུག དྤེ་གཅྱིག་སབས་འཇུག་
གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། གྱིས་པ་དྤེར་རང་ྱིད་ནིའུ་ཡོག་ལ་ལོ་གཅྱིག་གྱིས་བསྡད་མོང་། དྤེའྱི་རྱིང་ཕྱི་
སྡོད་བོད་རྱིགས་ན་གཞོན་དྤེ་ཚོ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ལ་ལྷག་བསམ་ཡོད་མཁན་ཤ་སྟག་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་
ཐབས་སོ་བ་ལ་ཨང་བསམ་པ་གཅྱིག་ཀང་མཐོང་མ་སོང་། བོད་ཀྱི་ར་དོན་སྒྲུབ་ཐུབ་མཁན་འདུག་བསམ་པ་ཤ་སྟག་འདུག དྤེ་
འད་སོང་ཙང་ཁོང་ཚོ་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་། རྒྱ་བོད་གྱིས་ཀྱི་འབྤེལ་ལམ་གྱི་
གནས་སྟངས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁོང་ཚོས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་པ་རྤེད། སྐབས་རྤེར་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་ནས་ཟབ་སོང་
དྤེ་འད་ཐྤེངས་གཅྱིག་གྱིས་དྤེ་འད་ཚུགས་པ་གོ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་མྱི་འབོར་རྒྱ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ཕལ་ཆྤེར་འཛོམས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་
ས་མ་རྤེད། བུ་ཕྲུག་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་འཛོམས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རྤེད། སླད་ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་འཐབ་
རོད་བརྒྱུད་འཛིན་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་མྱི་རབས་གསར་པ་དྤེ་ཚོ་རྤེད། དྤེ་དག་གསོ་སོང་ཡག་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེར་བརྤེན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཁོང་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ་དྤེ་གལ་
ཆྤེན་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན་དྤེར་གོ་སྱིག་གང་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་གྱི་ཡོད། དྤེར་ཕྱི་དྱིལ་
བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ས་མོའ་ིང་ཚོའྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ལ་ཚོགས་དྲུང་ཟུར་པ་དང་། སྱི་འཐུས་ཟུར་པ་ཟུར་ན་ལ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། དགའ་བསུ་
ཞུ་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱི་ཟུར་འཆྱི་མྤེད་རྡོ་རྤེ་ལགས་
ཕྤེབས་ཡོད་པས་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མར་གོ་སྐབས་གནང་བ་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིར་གལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ལ་
རྱིས་ཁ་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནང་དུ་འཁོད་འདུག ངས་འདྱིར་གོ་སྐབས་བངས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་རྱིས་ ༨ 
པའྱི་ནང་དྤེ་འཁོད་འདུག སྐུའྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ དྤེར་འབུམ་ ༥ ཙམ་འཁོད་འདུག (དཔལ་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། དྤེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྐབས་སུ་གསུང་རོགས།) རབ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་རྒྱལ་རབས་ནང་གསལ་བའྱི་ཐོག་ནས། 
ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་སྐུ་ཕྤེང་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ནྱི་ནམ་ཡང་བརྤེད་དུ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་དུས་ཆྤེན་ཁ་ཤས་ཞིག་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་ལས་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་གནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་
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ཆྤེད་དུ་ཕག་དྤེབ་སྤུས་ལྤེགས་ཤྱིག་རོམ་སྱིག་གནང་ནས་ཡོངས་ཁབ་ཀྱིས་འགྤེམས་སྤེལ་ཞུ་ཐུབ་ན་ཏན་ཏན་གནད་དོན་དྤེར་
ཐུགས་ཕན་སོས་པ་མྤེད་འགོ་བསམ་པ་བྱུང་། 
 གྱིས་པ་དྤེར་འདས་པའྱི་ལོའ་ིནང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་འཁོལ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་གི་ཡོད་པ་
རྤེད། གོས་ཚོགས་གོང་ལ་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དག་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་རྤེད། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
ལ་གང་མང་མང་འགྤེམས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་ཞུ་རོགས་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བར་ཡྱིག་ཆ་དག་འབྤེལ་པོ་དྤེ་འད་
མྱི་འདུག དཔྤེ་མཚོན་ཞུས་ན། ན་ནྱིང་གོས་ཚོགས་ལ་བཅར་དུས་ Tibet Burning ཞྤེས་པའྱི་དྤེབ་ཐྤེར་དཀར་པོ་གནང་
རོགས་ཞུ་དུས་རྐང་ ༥ མ་གཏོགས་གནང་མ་སོང་། ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དག་དངོས་གནས་ཡག་པོ་དང་དོན་ལྡན་དང་། དོན་ཕན་ཅན། 
ང་རང་ཚོའྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པར་ཆ་བཞག་ནས་རང་ྱིད་ཡྱིན་ཡང་མྱི་སྣ་དྤེ་འད་མཇལ་འཕད་
བྱྤེད་དུས་ཕག་རགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་དབུ་མ་དང་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གྱི་
གནས་སྟངས་གང་ཡྱིན་རུང་། བོད་མིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྐོར་ཡྱིན་ཡང་རུང་། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་སྐོར་ཡྱིན་ཡང་རུང་། དྤེ་
དག་མང་དག་ཅྱིག་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་ནས། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། དགོན་སྡྤེ་ཁག ཚོགས་པ་ཁག་ནས་མང་པོ་དང་
འབྤེལ་པོ་ལྤེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་འབད་བརོན་གནང་རོགས། དྲྭ་རྒྱའྱི་ནང་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རྤེད། འོན་ཀང་། དྤེང་སང་དྲྭ་རྒྱའྱི་
ནང་སོ་སོའ་ིདགོས་གལ་ལ་དཔག་ནས་འཚོལ་ཞྱིབ་བྱེད་པ་མ་གཏོགས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་སྤེམས་བཟང་
པོའ་ིཐོག་ནས་མང་ཙམ་དཔར་བསྐྲུན་ཞུ་ཐུབ་ན་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་མྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རང་ཡྱིན། 

མཐའ་མ་དྤེར་ད་ལྟ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ Washington DC ལ་སོ་
རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱས་ཤྱིང་རྒྱས་པ་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་སྤེམས་འཚབ་ཅྱིག་ལ་ད་བར་ལོ་མང་རྱིང་ ICT 
གཞུང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྤེད། བོད་དོན་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དངོས་གནས་ལས་དོན་མང་དག་ཅྱིག་བསྒྲུབས་
ནས་ད་བར་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་དང་འབྤེལ་བ་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ 
Washington ལ་སོས་ན། དྤེའྱི་ས་མཚམས་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དོགས་པ་ཞྱིག་སོ་སོ་སྤེར་ལ་ཡོང་
གྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་སོ་སོའ་ིས་གནས་ཀྱི་བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སྤེམས་འཚབ་ཅྱིག་སླྤེབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ནུས་པ་དྤེ་
ཕར་ཚུར་བགོ་བཤའ་ཐྤེབས་ནས། རྱིག་གསྤེང་གྱི་བར་ལ་ང་ཚོའྱི་བོད་དོན་གལ་ཆྤེ་དྤེ་འད་ལུས་འགོ་བའྱི་ྤེན་ཁ་འདུག དྤེར་
ཁོ་རང་ཚོས་ཐུགས་འཚབ་མང་པོ་གནང་གྱི་འདུག གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ ICT ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མར་
བསགས་བརོད་དང་། མ་འོངས་པར་དོན་གཅོད་ཕར་སོས་ཀང་ཕར་གྲུ་མམ་འདྤེགས་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ Asian Age ཡྱིས་རོམ་གྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་ཚུལ་
ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐད་ཞུ་རྒྱུར། གལ་སྱིད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་འདོད་ཡོད་ན། 
Asian Age ལ་ཕར་ཕུལ་བའྱི་ཡྱི་གྤེ་དྤེ་འདྱིར་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་དོན་
གཅོད་ཀྱིས་ Tibet Fund  ལ་ཟླ་རྤེར་ཁང་ག་སོད་མྱིན་སྐོར་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་། ཁང་ག་འབུལ་གྱི་ཡོད་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ངོས་ནས་ཨ་རྱིར་ཡོད་པའྱི་བོད་རིགས་གཞོན་སྤེས་ཚོར་ཟབ་སོང་དང་ནུས་
པ་གོང་མཐོར་གཏོང་སྤེལ་ཆྤེད་ཕག་ལས་གང་གནང་མྱིན་སྐོར་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་
ཞིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་སྤེལ་ནས་ལོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕྱིན་པ་རྤེད། ད་
ལྟའྱི་ཆར་ཨ་རྱི་ལ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་མང་ཤོས་ཀྱི་བསྟྱི་གནས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ལོ་ལྟར་ཡང་ན་ལོ་གྱིས་གྱིས་
ལ་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ནས་རྤེས་གཟའ་ྱི་མའྱི་བོད་ཡྱིག་སློབ་འཁྱིད་དང་མམ་དུ་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་
གཏོང་ཐབས་སླད་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་གཞོན་སྤེས་དགུང་ལོ་ཡར་ཙམ་ཡྱིན་པ་ཚོ་དང་། ཁད་ལས་
པ་དང་སློབ་གྲྭ་ཆྤེན་མོའ་ིསློབ་ཕྲུག་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་པ་མ་ཟད།  ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་
ལ་རང་ྱིད་ཀང་བཅར་མོང་། ཚོགས་འདུ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་པོ། མམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚང་མས་ཧ་ཅང་
དགའ་པོ་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག དོན་གཅོད་ཀྱི་ངོས་ནས་གོ་སྱིག་གནང་སྟངས་ལ་ངས་བསགས་བརོད་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། དྤེར་
བརྤེན་ལས་གཞྱི་དྤེ་སོན་མ་ནས་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། མ་འོངས་པ་ལ་ཡང་སྤེལ་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གྱིས་ད་ལྟ་འབར་བཞྱིན་པའྱི་བོད་ཅྤེས་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཐོན་རྒྱུ་དྤེ་
རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་བཀྲམ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་གཏོང་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད། དྤེ་གནད་འགག་
ཅྱིག་ལ་ཐུག་བསྡད་འདུག Tibet Burning ཟྤེར་བ་དྤེ་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་འདོན་གྱི་ཡོད་ཅྱིང་། གཞན་ཡང་
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཀང་སྐོར་བསོད་འགྤེམས་སྟོན་ཟྤེར་ནས་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་
ཡྱིག་ཆ་གཞན་དང་ཕག་དྤེབ་ཁག་པར་སྐྲུན་གནང་སྐབས། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནང་དུའང་དྤེའྱི་སྐོར་བཀའ་མོལ་ཡང་ནས་
ཡང་དུ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་དངོས་གནས་ང་ཚོས་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། སྐབས་དྤེར་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཚོ་དང་བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས། གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན། ང་ཚོས་འདྱི་ནས་དཀའ་
ལས་བརྒྱབས་པ་དྤེ་ནུས་པ་གང་ཐུབ་དང་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། པར་སྐྲུན་བརྒྱབས་པ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། ཁབ་བསགས་གང་འད་བྱྤེད་དགོས་ཡོད་མྤེད། གང་འད་བྱས་ནས་འགྤེམ་དགོས་ཡོད་མྤེད་ཐད་ང་ཚོས་དགོངས་པ་
བཞྤེས་དགོས་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་རྒྱབ་ལོངས་ཐོག་འགོ་མྱི་དགོས་པར་གཙོ་འདོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། Tibet Fund ལ་ཁང་
ག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་སོང་། དྤེ་ག་རང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ Tibet Fund, Board of 
Directors མམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐོར་དྤེ་འདིའི་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་མོལ་ཕྱི་
གསལ་ནང་གསལ་ག་ཚོད་ཀྱིས་མང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་དུས་ངས་ཚིག་གཅྱིག་བྤེད་སོད་བཏང་
བ་ཡྱིན། གང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། བཀའ་མོལ་འཁྲུག་པོ་བྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དྤེར་ཁོང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་
ནས་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་འབུམ་ལྔ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡག་པོ་རྤེད། རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མང་པོ་ཞྱིག་
བསོག་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ཚར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཐག་གཅོད་དྤེ་གྱིས་སྨན་གྱིས་ཕན་ཚུན་གྱིས་ཀ་ལ་མཐུན་པ་ཞྱིག་བྱུང་
ན་ཡག་ཤོས་རྤེད། ཁོང་ཚོས་དགོངས་པ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ནས་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་འབུམ་ལྔ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ས་ཁང་ོ་ཆྤེད་
གནང་རྒྱུའྱི་ཁས་ལྤེན་གནང་བ་རྤེད། ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ D.C ལ་ཕར་སོ་ཆྤེད་ཁང་པ་ོ་རྒྱུའྱི་མ་ར་ཞྱིག་བྱུང་བར་བརྤེན་དྤེ་
གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁང་པ་ོ་རྒྱུ་ཐུགས་གཏན་ཁྤེལ་བ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ག་རང་གྱིས་འཐུས་པ་བྱས་ན་ཡག་པ་མྱི་ཡོང་
ངམ། ཡང་བཀའ་མོལ་གང་བྱུང་སོང་ངམ་ཞྤེས་རྒྱབ་ལོངས་ལོ་རྒྱུས་བསོག་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ང་འདིར་ལོ་གྱིས་དང་ཕྤེད་
ཀ་ལས་ཕྱིན་མ་སོང་སྟྤེ་ལོ་ྱི་ཤུའྱི་ནང་བགོ་གྤེང་མང་པོ་ཕྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བསར་ལོག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་བསམ་
པར་དགོས་པ་དྤེ་ཙམ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག 

དྤེ་བཞྱིན་ ICT ད་ལྟ་ཐད་ཀར་བཀའ་འདྱི་གནང་བར་བརྤེན། ICT དང་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་
ཕོགས་འཐུས་ཤོར་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་གྱིན་ངས་དྤེ་ཚོ་མྱིང་འབོད་མ་དགོས་ན་བསམས་
ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དྤེ་ལུང་པ་དྤེའྱི་རྒྱལ་ས་ལ་སོ་
དགོས་རྒྱུ་དགོས་ངྤེས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་གཟྱིགས་པར་བརྤེན། ད་ལྟ་བར་དོན་གཅོད་ཡོད་ས་དྤེ་ཚོ་ལུང་པ་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་
སར་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ནྱིའུ་ཡོག་དོན་གཅོད་མར་སོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལབ་དུས། དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་རྒྱ་རྱི་རྱིན་པོ་ཆྤེས་
ཕལ་ཆྤེར་ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་དྤེའྱི་སོན་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པར་ཡོད་པ། 
ཁོང་ཡང་དྤེར་རྒྱབ་སོར་ཡོད་སྐོར་སྙན་སྤེང་ཞུས་མོང་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས་སོ་དགོས་
ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ལ་ལོ་ལྔ་བཅུ་གནས་
ཚར་བ་རྤེད། གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གསུང་འཕྱིན་ནང་ཞུས་ཡོད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་བསི་གནས་རྤེད། མྤེད་དུ་མྱི་
རུང་བ་རྤེད། Irreplaceable core བརྤེ་པོ་རྒྱག་ཐབས་མྤེད་པ་རྤེད། ཨ་མ་འདྱི་ཡྱིན་པར་བརྤེན་ཨ་མ་འདྱིའྱི་ཡན་ལག་
འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་སར་གནས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ ༢༠༢༠ ལབ་པ་རྤེད་ཀང་ཕུགས་
རྒྱང་རྱིང་པོར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡུན་རྱིང་པོ་གནས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ས་བརན་ཡོང་
ཆྤེད་རྒྱལ་ས་ཁག་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོང་བ། གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོང་བ་བཅས་ལ་བརྤེན་བཀའ་ཤག་ནས་གཙོ་བོ་འགན་
བཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ནས་རྒྱལ་ས་ཁག་ལ་བཅར། གནད་ཡོད་མྱི་སྣར་བཅར། བཅར་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་དྤེ་བཟོ་བའྱི་
འབད་བརོན་བྱས་དང་བྱྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ༢༠༡༡ ནས་ཆབ་སྱིད་སྐུ་དབང་ཚང་མ་གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་
སྱིད་སོང་གང་དུ་ཕྱིན་ནའང་ཆབ་སྱིད་རང་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་བསོད་སྐབས། ལུང་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཐྤེ་ཚོམ་འདུག ཁག་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཐྤེ་ཚོམ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ཐུག་རྒྱུ་གང་འད་ལ་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྱིས་ནས་ཐུག་རྐྱང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། 
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ངས་ཞྱིབ་ཕ་ཞུ་དགོས་པ་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ངའྱི་ལས་ཀ་འདྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཕལ་ཆྤེར་མྱི་མང་ལ་བཤད་དགོས་ཀྱི་མ་
རྤེད། བཤད་མ་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ང་ཤྱི་དུས་འཁྤེར་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་
ལས་ཀ་ཁོ་རང་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ཆྤེ་ས་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་ཀི་སྐུ་དབང་
གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་གནས་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། ངའྱི་རྐུབ་བཀག་འདྱི་ལ་དམྱིགས་བསལ་འགྱུར་བ་
ཕྱིན་ཡོང་དུས་གཟབ་གཟབ་བྱས་ཏྤེ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་བཅར་ནས་འབྤེལ་བ་བྱས་དང་བྱྤེད་མུས་ཡྱིན། ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་
གནང་བར་བརྤེན་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མྱི་མ་གཏོགས་མཇལ་གྱི་ཨྤེ་ཡོད་གསུངས་ན། མ་རྤེད། གཞུང་འབྤེལ་མམ་དུ་
འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་དཔྤེ་མཚོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བགངས་པ་ཡྱིན། ལུང་པ་གང་དུ་ཕྱིན་ཡང་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས། 
སྱིད་བོན་ལས་ཁུངས། སྱིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད། གནས་རྱིམ་མཐོ་དམའ་མཚམས་
མཚམས་ཡོང་གྱི་འདུག མང་ཆྤེ་བ་གནས་རྱིམ་མཐོ་བ་འད་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་འགོ་སྟངས་དྤེ་ངའྱི་རྤེ་བ་དང་
འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་པ་ནང་བཞྱིན། བཀའ་ཤག་ནང་གོས་བསྡུར་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་འགོ་ཡྱི་འདུག 
གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ྤེ་བའྱི་ཆར་༸གོང་ས་མཆོག་ Washington D.C ལ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས། 
༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཐུགས་རྤེའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་ཁོང་གང་དུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆྱིབས་སྒྱུར་རང་བཞྱིན་གྱིས་
ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ICT བཀའ་འདྱི་གནང་ཡོང་དུས་ང་ཚོའྱི་གནང་སྟངས་དྤེ་སར་ལས་ལྷག་མྤེད་ན་ཡང་སོན་མ་
ནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་དྤེ་སྟོན་གྱི་ཡོད། 

ICT སྐུ་ཚབ་ྤེ་བའྱི་ཆར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕྤེབས་སོང་། གོས་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་བགྤེས་གཞོན་གྱིས་བཅར་ཡོད་
པ་རྤེད་ལ། གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཚོས་ཀང་བཅར་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་ཀང་ཐུག་པ་ཡྱིན། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་
འགའ་ཤས་མམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་རྤེད། ཁོང་ཚོའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་འདུག ང་ཚོ་ད་རྤེས་
འདྱིར་སྐད་ཆ་ན་པར་སླྤེབས་པ་ཡྱིན། ཁྤེད་ཚོས་གང་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་གསུང་རོགས་གནང་། ང་ཚོས་ན་གྱི་ཡྱིན། 
ཕར་གྲུ་མམ་འདྤེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་དྤེ་ག་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚོའྱི་གསུང་སྟངས་དྤེར་བལྟས་
པ་ཡྱིན་ན། ICT དང་ང་ཚོ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ཕར་གྲུ་མམ་འདྤེགས་ཞུ་རྱིས་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་དོན་གཅོད་ Washington D.C ལ་སོ་རྒྱུ་གཏན་ཁྤེལ་ཚར་བ་རྤེད། Washington D.C དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་གནང་རྒྱུ་གཏན་ཁྤེལ་བ་མ་ཟད་ལག་ལྤེན་བསྟར་མུས་རྤེད། འདི་སོན་ལ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པས་
གནང་གྱི་ཡོད་ལ། ད་ལྟ་སྱིད་སོང་གྱིས་ཀང་མཇུག་སོང་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཕར་གྲུ་མམ་འདྤེགས་
གནང་དགོས་པ་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད། དཔྤེར་ན། Tibet Policy Act ཞྤེས་པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་བཞག་
པའྱི་གོས་ཆོད་ཁྱིམས་རང་ཆགས་པ་དྤེ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ལ་མ་གཏོགས་མྤེད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ང་ཚོས་བསར་ཞྱིབ་བྱས་ནས་
གོས་ཆོད་གསར་པ་གཞག་རྒྱུར་དགོས་པ་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པར་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། གཙོ་བོ་ངས་ག་
རྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ང་ཚོའྱི་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ D.C ལ་སོ་ཡི་རྤེད། ྱིན་རྤེ་ྱིན་རྤེ་རྣམ་པ་ཚོ་ཕར་ཚུར་ཞལ་པར་
ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ། བདུན་ཕག་རྤེ་རྤེ་དང་ཟླ་བ་རྤེ་རྤེར་རྣམ་པ་ཚོ་འཛོམས་ནས་ག་རྤེ་བྱེད་དགོས་མྱིན་བཀའ་བསྡུར་
གནང་གྱིན་གནང་གྱིན་བྱས་ནས་ཕར་གྲུ་མམ་འདྤེགས་གནང་ན་ཡག་ཤོས་རྤེད་མ་གཏོགས། ས་མཚམས་འདྱི་ཟྤེར་བ་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། སྐབས་དང་དུས་ལ་ས་མཚམས་དྤེ་ཕར་ཚུར་འགོ་སྱིད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ྱིན་རྤེ་ྱིན་རྤེར་ཕན་ཚུན་འབྤེལ་བ་
བྱས་ན་ཕར་གྲུ་མམ་འདྤེགས་ཀྱིས་ནུས་པ་སྤུངས་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཐོག་ནས་
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ཐད་ཀར་འབད་བརོན་གནང་དགོས་པ་དྤེར་ང་རང་ལྟ་བུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ནས་མོས་མཐུན་ཡོད། གལ་ཆྤེ་དོན་ཆྤེ་
བྱས་ཏྤེ་དོན་གཅོད་ཁག་ཚང་མས་གཙོ་བོ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་འགན་ཁྤེར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་པ་ཆ་ཚང་གནང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཁྤེད་ཚོ་ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་དྤེའྱི་དོན་དུ་བསྐོས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གནང་མ་ཐུབ་པའམ་གཞན་ནས་
ཕག་རོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་འགོ་
བའྱི་སྤེམས་འཚབ་དྤེ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཕག་ལས་མམ་དུ་གནང་བའྱི་དུས། སྐབས་སྐབས་ལ་ཡར་ཙམ་མར་ཙམ་ནང་མྱི་
ལའང་ཡོང་གྱི་རྤེད། གོགས་པོ་ཚོ་ལའང་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་དུས་ཕན་ཚུན་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག གནད་དོན་དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཚང་མར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ཐྤེངས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རྤེད། 
འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་ཕྱིན་པ་རྤེད། ཆབ་སྱིད་སྐུ་དབང་གནང་ཚར་བའྱི་མཇུག་ཏུ་ང་ཚོའྱི་ལྟ་སྟངས་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བཀའ་ག་རྤེ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཁྤེད་ཚོ་རང་གྱི་རྐང་པའྱི་སང་ལངས་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས། 
དྤེར་བརྤེན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་འགན་ཁྤེར་བའྱི་ཐོག་རྐང་པའྱི་སང་ལ་ལངས་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད། བོད་
དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཚོ་ཡྱིན་ན། བསི་གནས་དྤེ་རྡ་རམ་ས་ལ་རྤེད། ཁྤེད་ཚོ་ང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་རྤེད། ང་
ཚོས་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནང་། གནང་མ་ཐུབ་ཀང་ཁད་པར་མྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་ཁྤེད་རང་ཚོའྱི་གནང་ཕོགས་དྤེ་མ་མཐུན་པ་ཡོད་ན་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་མཐུན་པ་ཞུས་པ་དྤེ་ཁྤེད་རང་ཚོས་
ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཞུ་ཡི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་མ་མཐུན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་འབྤེལ་བ་
གནང་སྟངས་ཀྱི་སོམ་དྤེ་འདྱི་ལྟར་བཏྱིང་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཐུས་ཤོར་འགོ་བའྱི་ྤེན་ཁ་ར་བ་ནས་མཐོང་གྱི་མྤེད་
ཅྱེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས 
གཅྱིག་དྤེ་རྒྱ་ནག་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་བརྤེན། བརྒྱུད་ལམ་གཞན་པ་ནས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད་ཟྤེར་
བའྱི་ཐད། བརྒྱུད་ལམ་གཞན་པ་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཀང་། གནང་གྱི་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེར་བཀའ་
ལན་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ། དྱི་བ་གཅྱིག་དྤེ་བྱུང་སོང་། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ྱིན་དང་པོའ་ིྱིན་གང་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་རྒྱ་ནག་མམ་དུ་ ༢༠༡༠ 
ལོའ་ིཟླ་ ༡ ནས་གཞུང་འབྤེལ་ཐོག་གྱི་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་གསལ་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་མྱིའྱི་མཁས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན་
གསར་འགོད་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན། འབྤེལ་བ་ཡོད་ཟྤེར་མཁན་མྤེད་ཟྤེར་མཁན། རྡ་རམ་ས་ལས་གཙོས་པའྱི་གང་ས་གང་དུ་
ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་གསལ་པོ་རོགས་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འབྤེལ་བ་བྱས་ཏྤེ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སྦ་
གསང་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད་པར་བརྤེན་གོང་ས་མཆོག་ནས་དུས་རག་ཏུ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བྱས་
ཏྤེ་བསམ་ཚུལ་བརྤེ་རྤེས་བྱས་དང་བྱྤེད་མུས་ཡྱིན་ཅྱེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཞུ་མ་དགོས་པ་བྱས་ན་
བསམས། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྐལ་བཟང་དག་འདུལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྐལ་བཟང་དག་འདུལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་བཀའ་
མོལ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ D.C ལ་དོན་གཅོད་ཁང་འཛུགས་རྒྱུར་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་གྱི་ཡོད། དྤེ་
སོན་མ་ནས་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ད་རྤེས་གསལ་པོ་ཞྤེ་དག་བྱུང་སོང་། ནིའུ་ཡོག་ཕོགས་ལ་ད་གྱིན་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། བོད་རྱིགས་སྟོང་ཕག་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཕ་གྱིར་སྟོང་པ་ཆགས་པ་འད་པོ། ཁ་
སོན་ང་ཨ་རྱི་འགོ་དུས་ལས་ཁུངས་མྤེད་པ། ཁོང་ཚོ་ལ་སོ་ཕྤེ་མཁན་མྤེད་པ། སྟོང་པ་འད་པོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་
རྤེད། དྤེར་བརྤེན་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་ནས་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཁད་པར་
ཆྤེན་པོ་མྱིན་ནམ་དན་གྱི་འདུག 

དྤེ་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་ཐོག་ཧ་ཅང་སྐུ་ལས་ཡག་པོ་བསོན་པ་དང་དྱིལ་
བསགས་ཐོག་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་བྱུང་སོང་། དཔྤེར་ན། ྤེ་བའྱི་ཆར་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡར་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་
ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་དུས། དྱིལ་བསགས་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག འབྤེལ་ཡོད་མྱི་སྣ་དྤེ་འདས་ང་ལ་གནས་ཚུལ་བཏང་
སོང་། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ང་ཚོས་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་གྱི་ཡོད། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་དྱིལ་བསགས་མུ་མཐུད་
ཡག་པོ་ཡོང་བའྱི་ཐད་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེའྱི་སྐོར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ཟབ་སོང་
རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་གནང་ཚར་བ་རྤེད། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ངྤེས་པར་དུ་གནང་དགོས་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། མང་པོ་
ཞྱིག་གྱིས་དྤེ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཧ་མ་གོ་བའྱི་ཐོག་
ནས་དྤེ་ལ་སྤེམས་ཀྱི་གཏྱིང་ནས་ཡག་པོ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་བསམས་པའྱི་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐད་དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་རྤེད། དབུ་
མའྱི་ལམ་དྤེ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་བཀའ་སློབ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕྤེབས་པ་བཞྱིན། རྒྱ་བོད་གྱིས་སྨན། རྒྱ་ཆྤེ་ས་
ནས་བཤད་ན་ཨྤེ་ཤི་ཡའྱི་ཡུལ་གྲུ་རང་ལ་ཕན་པ། ད་དུང་རྒྱ་ཆྤེ་ས་ནས་བཤད་ན་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་རང་ལ་ཕན་པའྱི་སྱིད་
བྱུས་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་སུ་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་དགོས་འདུག་ཟྤེར་ན། རྱིམ་པ་ཁག་གྱིས་
ཆགས་ཀི་འདུག གཅྱིག་དྤེ་རྒྱ་ནག་རང་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཚོ་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་ནས་ཏན་ཏན་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཁ་སོན་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ལྟར། རྒྱ་ནག་ནང་མྱི་འབོར་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ནང་
པ་རྤེད། ཁོང་ཚོར་གོ་རོགས་ཤྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་གྱི་ནུས་པ་ཆྤེན་པོ་ཐོན་གྱི་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག དྤེ་
རྱིམ་པ་གཅྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་ནས་ཆོས་ར་བ་ནས་ཁས་མྱི་ལྤེན་མཁན་སློབ་ཕྲུག་རང་ཡྱིན་པ་སྟོང་ཕག་ཁྱི་ཕག་ས་ཡ་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཚོར་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་གོ་རོགས་ཤྱིག་སྤེལ་ནས་རྒྱ་ནག་ཁོན་ཡོངས་ནས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་ཞྱིག་ཐོབ་ན། གཞུང་
འཛིན་ནས་དགོངས་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བཞྤེས་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་རྤེད་དན་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་རྒྱ་
རྱིགས་ཕོན་ཆྤེ་ཡོད་ཅྱིང་མང་པོ་ཞྱིག་སློབ་སོང་བྱྤེད་མཁན་ཆགས་ཡོད། དཔྤེར་ན། ཨྤེ་མོ་རྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གྤེར་ཁང་
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ཆ་བཞག་ན། ལོ་ལྟར་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་ཚོགས་ཀི་ཡོད། དྤེའྱི་ཐོག་རྒྱ་རྱིགས་སློབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་
བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་གོ་རོགས་སྤེལ་ནས་བོད་པའྱི་ཐོག་སྤེམས་ཁུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད་
འདུག དྤེ་བཞྱིན་ཨྤེ་མོ་རྱིའྱི་ནང་བོད་རྱིགས་དང་རྒྱ་རྱིགས་སློབ་ཕྲུག་མཐུན་ཚོགས་མང་པོ་ཞྱིག་བཙུགས་གནང་བ་དྤེའྱི་ཐོག་
ནས་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག མཐོ་སློབ་ཁག་གཞན་པའྱི་ནང་ཡང་དྤེ་ལྟའྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱིང་ཐུབ་ན། ཁོ་ཚོ་བོད་
པའྱི་ཐོག་ཤ་ཚ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ན་རྒྱ་ནག་ལ་ལོག་པའྱི་རྤེས་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཤུགས་རྤེན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་དན་
གྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ང་ཚོས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིདགོངས་པ་ཞྱིག་བཞྤེས་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁགཏུ་མཐོ་སློབ་ལ་མྱི་འགོ་མཁན། ནང་པ་ལ་དགའ་མཁན། སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེར་
དགའ་ཞྤེན་ཡོད་མཁན་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་དཀྱུས་མ་སྟོང་ཕག་ཁྱི་ཕག་ཡོད། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཁོ་
ཚོར་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་འགྤེལ་བཤད་རབས་དང་རྱིམ་པར་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རྱིམ་པས་
ཁོང་ཚོར་སྤེམས་འགུལ་ཐྤེབས་རྒྱུར་ཕ་མས་ཕྲུ་གུར་བསླབས། ཕྲུ་གུས་ཕྲུ་གུར་བསླབས། དྤེ་འད་བྱས་ནས་གང་ལྟར་རྒྱ་མྱི་
རྱིགས་ཀྱིས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་འཐོབ་རྒྱུར་འཆར་གཞྱི་དྤེ་འད་འད་པོ་འདྱིང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོང་
གྱི་རྤེད་དན་གྱི་འདུག དངོས་གནས་དང་གནས་འཆར་གཞྱི་ཡག་པོ་དྤེ་འད་ཁ་ཤས་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཨྤེ་མོ་རྱི་ལ་དྤེ་དཔྤེ་
མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ལོ་ལྟར་ Tibetan festival ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་
ཡོང་གྱི་འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་མཆོག་ནས། ལྡབ་སོར་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག) དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་
རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་ཀང་ལས་དོན་གྱི་སྐོར་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ད་ལྟའྱི་རྱིས་
དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་མྤེད། གནད་དོན་དང་པོ་དྤེ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་མྱི་
ཤྤེས་པ་འད་པོ་ཞྱིག དྤེར་བརྤེན་འབྤེལ་བ་བཏགས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་
ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ གྱི་ྱིན་མོ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡྤེའྱི་ལྟྤེ་གནས་སྱིམ་ལར་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་དུས་སྟོན་ཞྤེས་
པ་བརྱི་སྲུང་གནང་བ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འབྤེལ་གཞྱིར་བཟུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྱིག་
གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་གྱི་གཏོང་ཡྱིག་གྱི་ནང་དུ་གསལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་
གཞྱི་གནང་གྱི་ཡོད་ན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་འབྤེལ་བ་བཏགས་སྟངས་དྤེ་འདྱི་འད་བྱས་
ནས་བཏགས་ཀྱི་ཡོད། དངོས་དོན་ལ་གཞྱིགས་ན། སྐབས་དྤེར་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད་པོ་ཡོད་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྤེབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཕྤེབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཕྤེབས་ཡོད་
པ་རྤེད། སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་མ་རྤེད། སྐབས་དྤེར་སྐུ་མགོན་མང་པོ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡྤེའྱི་སྱི་ཁབ་བོན་
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ཆྤེན་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སྱིད་སོང་དང་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་དུང་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཕ་གྱིར་
ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་བཀའ་བོན་ཚང་མ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ་གསུངས་དུས་དྤེ་འད་རྤེད་མྱི་འདུག ཁོང་གང་འད་བྱས་
ནས་ཕྤེབས་ཡོད་མྱིན་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཕྤེབས་ཚར་བ་རྤེད། གོ་སྱིག་བྱྤེད་མཁན་ནྱི་རྤེད་མྱི་འདུག གོ་སྱིག་བྱྤེད་མཁན་
ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་འགན་འཁུར་མཁན་དྤེ་ཚོ་ཡང་ཕྤེབས་ཡོད་ས་མ་རྤེད། 

ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་ཐོག་མར་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་འཚོགས་རྒྱུ་བྱྤེད་དུས་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡྤེས་ཚུར་དགོས་འདུན་
བཏོན་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་དུས་སྟོན་ལ་བསྒྱུར་བ་རྤེད། མཐུན་རྤེན་གང་འཚམས་བསྐྲུན་ཡོད་ས་རྤེད། ཐོག་མར་ྱིན་གྱིས་
འཚོགས་འཆར་ཡོད་པ་བཞྱིན་ང་ཚོར་བཏང་བའྱི་སྱིད་སོང་གྱིས་མཛད་རྱིམ་ནང་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། མཇུག་ཏུ་ྱིན་
གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཚུགས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་གནད་དོན་དྱེ་འདྱིར་བཤད་རྒྱུ་དྤེ་འད་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་
པར་དྤེ་འད་མ་བྱུང་བའྱི་གནད་དོན་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེའྱི་འགན་དྤེ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཁུར་དགོས་ཀྱི་འདུག 
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་དྤེའྱི་འགན་དྤེ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་རོགས་བོས་ཞྱེས་ཞུ་ཡི་ཡོད། ྤེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའྱི་ནང་ཨ་
སམ་མངའ་སྡྤེའྱི་རྒྱལ་སའྱི་ལྟྤེ་གནས་ལ་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་ཞྱིག་བརྱི་སྲུང་བྱས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་མངའ་སྡྤེའྱི་ཡུལ་
སྐོར་སོ་འཆམ་བོན་ཆྤེན་གྱིས་མཐུན་རྤེན་སར་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལྟར་ྱིན་ལྔ་ཙམ་དུས་ཆྤེན་བརྱི་
སྲུང་བྱྤེད་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་དང་རླབས་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས་ཧྱི་
མ་ཅཱལ་མངའ་སྡྤེའྱི་བོན་ཆྤེན་དང་སྱིད་སོང་བཞུགས་ས་གཅྱིག་ལ་བཞུགས་ཐུབ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་ཀང་། གོ་སྱིག་གནང་སྟངས་དྤེ་
ག་སྱིག་པོ་ཞྱིག་དང་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་དྤེའྱི་རྱིགས་
དྤེ་དག་ཕྱི་དྱིལ་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གྱིས་པ་དྤེར། དོན་གཅོད་ཀྱི་སྐོར་མང་པོ་གསུངས་དུས་གནད་དོན་གཅྱིག་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་མ་སྱི་འཐུས་
ཁ་ཤས་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ངས་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུར་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་འདུག དོན་
གཅོད་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རན་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དོན་གཅོད་དྤེ་ཚོ་༸སབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་ཡོད་དུས། མདུན་དང་གཡས། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱབ་དྤེ་ཚོར་མང་པོ་ཕྤེབས་ཀྱི་འདུག དྤེ་མྤེད་དུས་ང་ཚོའྱི་
ས་ཆར་དོན་གཅོད་ཟྤེར་བ་མཐོང་རྒྱུ་ཡང་ཧ་ལམ་མྱི་འདུག དོན་གཅོད་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་འད་གོ་རྒྱུ་མང་པོ་
ཡོད་པ་རྤེད། འགན་རག་པར་འཁུར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ད་གྱིན་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་
འགན་ག་ཚོད་འཁུར་ས་ཡོད་པ་རྤེད། འབྤེལ་བ་བྱས་ནས་ནུས་པ་ག་ཚོད་འདོན་ས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདའི་གནས་སྟངས་དཀའ་
ལས་ཁག་པོ་ཆགས་བསྡད་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དོན་གཅོད་དྤེ་ཚོ་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་ཕྤེབས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

མཐའ་མ་དྤེར། རྱིས་འདྱི་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་མྱི་འདུག འོན་ཀང་སྱིར་བཏང་རྱིས་དང་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་
བསྡད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་འདུག གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དང་ཕྱི་དིལ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱིས་དོན་གཅོད་ཀྱི་
ཁང་པ་ོ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ག་དུས་ཞུས་ཞུས་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་གསུངས་སོང་། ངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་
ཐོས་སོང་། ང་ཚོའྱི་སོན་རྱིས་འདྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་ནས་སོན་རྱིས་བཟོ་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱིའྱི་ནང་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། མཐའ་མ་དྤེར་གནད་དོན་མ་འགྱིགས་པ་བྱུང་ན་དྤེ་དུས་བར་བརྒལ་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། མཇུག་ལ་ལམ་ཀ་ཡོད་པ་རྤེད་གསུང་མདོག་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ངའྱི་དྤེ་ཚོར་ལན་དགོས་ཀྱི་
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མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གསུང་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་ོ་སྱིད་པ་རྤེད། ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་ོ་སྱིད་པ་རྤེད་
ཅྤེས་གང་འཚམ་གཏན་འཁྤེལ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ད་དུང་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ནང་བཞག་པ་དྤེ་ཡ་མཚན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་དན་
གྱི་འདུག ས་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་ལ་རག་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཕྱིས་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་རག་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཚོད་
དཔག་བྱྤེད་ཐུབ་ས་ཞྱིག་རྤེད། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པ་ནང་ཡྱིན་ན་ན་ནྱིང་སོན་ནང་བཞག་པ་དྤེས་འགྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་མ་རག་
ན་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་རག་རྒྱུའྱི་གདྤེང་ཚོད་དྤེ་ཡོད་དུས། སོན་རྱིས་ནང་མ་བཞག་པར་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་གྱི་རྤེད་
ཟྤེར་དུས། ཕལ་ཆྤེར་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ག་དུས་ཞུས་ཞུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག བར་བརྒལ་བཀའ་
འཁོལ་ནང་ཆ་རྤེན་གྱིས་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད། ཆ་རྤེན་གཅྱིག་དྤེ་རོགས་ཚོགས་དང་ལས་འཆར་སོགས་འད་མྱིན་གྱི་དངུལ་
སླྤེབས་རྒྱུ་དྤེ་འད་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་དུས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ལ་སླྤེབས་ཀང་ཞུ་དགོས་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞན་དྤེ་ཐབས་ལམ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དམྱིགས་བསལ་གྱི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་སད་ཆོག་མྱིན་གྤེང་སློང་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་སྐབས་ 
༡༥ པ་འདྱིས་ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་མང་པོ་ཞྱིག་བྱྤེད་དུས། དྤེའྱི་ནང་རྒྱུན་གོན་མ་གཏོགས་ཞྤེས་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོས་
ཡོད་དུས། ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནང་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་དགོས་དབང་ཆྤེན་པོར་བརྤེན་ནས་གཞུང་གྱི་བང་
མཛོད་ནང་ནས་ཞྤེས་པའྱི་ཚིག་དྤེ་བྤེད་སོད་བཏང་ནས་དྤེ་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་ལ་ཚོར་སྣང་དྤེ་བྱུང་སོང་། མྱི་
གཞན་གྱིས་བལྟས་ཀང་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་དུས་ཞུས་ཞུས་རྤེད་འདུག སོན་རྱིས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་མ་
འཚོགས་ན་འགྱིག་མྱི་ཡོང་ན་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སླྤེབས་བྱུང་བས་དྤེ་འདོན་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་
པ་དག་ལ་ད་ལྟ་ལན་དམྱིགས་བསལ་དགོས་ཀྱི་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་རྱིས་དང་དམྱིགས་བསལ་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་མྤེད། ཕྱི་འབྤེལ་དང་དྱིལ་
བསགས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཕོགས་ཁ་ཤས་ལ་བསམ་འཆར་ཏོག་ཙམ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། སྱིར་བཏང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 
གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ཐྤེངས་ ༥༥ ཐོག་སྤེལ་བའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་ཡོངས་ཁབ་གསུང་བཤད་ཀྱི་ནང་དང་འབྤེལ་བ་
ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ཕྱི་དྱིལ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། གསུང་བཤད་ཀྱི་ནང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ འདྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གྱི་ལོར་སྲུང་བརྱི་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ད་ལོ་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོར་ཞྱི་བདྤེའྱི་གཟྤེངས་རགས་འབུལ་བཞྤེས་མཛད་དྤེ་ལོ་ངོ་ ༢༥ འཁོར་བའྱི་དུས་ཚིགས་ཀང་འཁྤེལ་གྱི་ཡོད་
པར་སོང་ཙང་གཟབ་རྒྱས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དུས་ཚིགས་འདྱི་ལོ་༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆྤེན་སྐུ་ཕྤེང་བཅུ་གཅྱིག་པ་དགྤེ་འདུན་ཆོས་
ཀྱི་ྱི་མ་དགུང་ལོ་ྤེར་ལྔར་ཕྤེབས་པའྱི་འཁྲུངས་སྐར་ཡང་སྲུང་བརྱི་ཞུ་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་བཀའ་གནང་འདུག དྤེ་དག་དངོས་
གནས་ཧ་ཅང་གྱིས་དགའ་བསུ་ཞུ་འོས་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་སོན་རྱིས་ནང་དུ་བདྤེ་སྲུང་གྱིས་
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དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ནང་ལ་སོར་འབུམ་ ༥ དང་ཕྱི་འབྤེལ་གྱི་ནང་ལ་སོར་འབུམ་ ༥ ཞྱིག་ཞུས་འདུག འདྱིར་སོར་འབུམ་ ༡༠ 
མ་གཏོགས་ངས་རྱིས་འགོ་གཞན་ནས་དྤེ་མཐོང་མ་སོང་། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྤེའྱི་གནད་དོན་དྤེ་
དམྱིགས་བསལ་སྐབས་གསུང་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་རྒྱུན་གོན་ཚར་ན་རྒྱུན་གོན་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཏྤེ་དམྱིགས་བསལ་སྐབས་
ཕག་བརང་ན་གོ་སྐབས་འབུལ་གྱི་ཡྱིན།) ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ནོ་སྱེལ་ཞྱི་བདྤེའྱི་གཟྤེངས་རགས་བཞྤེས་པའྱི་
ྱིན་མོ་དྤེ་རང་ལ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་གྱི་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་ལོ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་གང་དང་གང་ཞུ་འཆར་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། རྱིམ་པ་གཞན་གྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྐབས་ལ་ཞུས་ན་ཆོག་གྱི་འདུག་བསམས་བྱུང་། 

དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། གསུངས་དགོས་པ་ཞྱིག་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་
བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་སྐབས་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་དང་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་མང་པོ་གནང་
ཡོད་པ་རྤེད། འོན་ཀང་། ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིག་ཆ་གསར་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། བརྙན་འཕྱིན་གསར་པ་བཟོ་རྒྱུ། བརྙན་དྤེབ་
གསར་པ་བཟོ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ད་ལྟའྱི་བར་མཐོང་མ་སོང་། དྤེར་བརྤེན་སྱིར་བཏང་ར་བའྱི་ཆ་ནས་ར་དོན་གྱི་ཕག་ལས་
གནང་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྐད་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ལས་དོན། དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་སྐད་
ཤུགས་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་དངོས་གནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འད་བྱུང་ན་ཏོག་ཙམ་ཁད་པར་མྤེད་དམ་
བསམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་གོ་རོགས་མ་ཐུབ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད། གོ་རོགས་མཐོ་བ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལའང་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔྤེར་ན། སྱིམ་ལའྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་དང་། 
གོས་དོན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན། དྤེ་བཞྱིན་ Strasbourg གསུང་བཤད་རྤེད། བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་
པའྱི་རང་སྱིད་རང་སོང་ཡོངས་ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཡྱི་གྤེ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཧྤེ་བག་དང་སོམ་གཞྱིའྱི་ཁད་པར་ཚང་
མ། སྱིར་བཏང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་གོ་རོགས་གང་འཚམ་ཡོད་མཁན་གྱི་ནང་ལའང་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་གོ་རོགས་མ་ཐུབ་
པ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྐད་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། ངས་ཁ་
སང་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་དང་འབྤེལ་ལམ་གནང་སྟངས་ཐད་བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཁ་ྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་ང་
ཚོ་བོད་ནང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཞྱིག་གྱིས་ལམ་སྟོན་དང་འབྤེལ་བ་བཏགས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ད་ལྟ་ཡང་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡང་བསར་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། རྒྱ་ནག་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཕྱི་སྡོད་
རྒྱ་ནག་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དང་། རོམ་པ་པོ་དང་རོམ་སྱིག་པ་དང་། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་མས་ཞྱིབ་པ། 
དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་མྱི་སྣ་དང་། འབྤེལ་ལམ་བཟོ་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་ལམ་དྤེ་
རྒྱ་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་གཏྱིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཞྱིག་བཟུང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་གྱིས་དྤེ་ཞུས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐད་ཤུགས་དྤེ་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ནག་མྱི་རྱིགས་དང་འབྤེལ་
ལམ་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གྱིས་ཡྱིན། ད་ལྟ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གྱི་སྐོར་དྤེ་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཀྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུར་ལས་
འགུལ་ཤུགས་ཆྤེ་ཙམ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དང་། དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཕྱི་དང་ནང་གྱིས་ཀའྱི་ཐོག་
ནས་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དོ་སྣང་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་། བཀའ་མོལ་གནང་
བ་ནང་བཞྱིན་མོས་མཐུན་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མམ་དུ་འབད་བརོན་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་གོང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་སྐོར་
ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུར་ཞྱིབ་ཚགས་ཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེར་སྣ་ཁ་གྱིས་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་
ཚོགས་དང་གྱིས་ཐད་ནས་རྒྱ་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་རྤེད། རྒྱ་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཟྤེར་དུས་ཕྱི་ནང་གྱིས་ཀར་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
གསུམ་ཐད་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་། གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ། དབྱྱིན་སྐད་ནང་ལ་ཞུས་ན་ Civil 
society མང་ཚོགས་ནང་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
གསུངས་གསལ་ལ་ Emory University ལ་ Tibet Festival གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས་ལོ་ཤས་ཅྱིག་ཕྱིན་ནས་
ཚགས་ཚུད་དང་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་། དྤེ་རྱིང་གོ་སྐབས་དྤེ་བཟུང་ནས་ྤེ་ཆར་ང་རང་ཨོ་སྱི་
ཀོ་ལྱི་ཡར་འགོ་སྐབས། ང་རང་གཙོ་བོ་མགོན་འབོད་ཞུ་མཁན་དྤེ་ Brisbane ལ་ Tibet festival གོ་སྱིག་གནང་
མཁན་ཁོ་རང་ཚོ་རྤེད། ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡར་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་སྐབས་ང་རང་སྐུ་མགོན་དུ་སྐད་བཏང་བ་རྤེད། འདྱི་ནྱི་ང་ཚོ་བོད་
པ་ས་ཕོགས་གང་དུ་ཡོད་ཀང་། ཡུ་རོབ། བྱང་ཨ་རྱི། རྒྱ་གར་སོགས་གང་དུ་ཡྱིན་ཡང་། རྱིག་གཞུང་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་གོ་
རོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་ལམ་དྤེ་དངོས་གནས་ཡག་པོ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཡུ་རོབ་དང་བྱང་ཨ་རྱི་
སོགས་བོད་པ་མང་པོ་ཡོད་སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཆགས་དུས། ལོ་རྤེའྱི་ནང་དུས་ཚོད་གཅྱིག་གཏན་འཁྤེལ་བྱས་ནས་བོད་ཀྱི་དུས་
སྟོན་ཞྱིག་གོ་སྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག Brisbane ལ་འགོ་དུས་རྱིག་གཞུང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
ནང་ཆོས་ངོ་སོད། དཀྱིལ་འཁོར་བཞྤེངས་རྒྱུ། བོད་པའྱི་ཡྱིག་གཟུགས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐོར་ལ་འགྤེམས་སྟོན་སོགས་གོ་སྱིག་
སྣ་མང་གནང་ནས་ཕྤེབས་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡར་ང་རང་འགོ་སའྱི་ས་གནས་དྤེར་བོད་པ་ཧ་ལས་པའྱི་
མང་པོ་དྤེ་འད་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱིའྱི་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་བོད་པ་བརྒྱ། ྱིས་བརྒྱ། སྟོང་ཕག་ཡོད་སར་ཐབས་ལམ་དྤེ་
བརྒྱུད་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་ Brisbane གྱི་གོ་སྱིག་གནང་མཁན་
ཁོང་ཚོར་དྲྭ་རྒྱ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ནང་ཁོང་ཚོས་གོ་སྱིག་ལས་རྱིམ་སོགས་ཚང་མ་གསལ་བསྡད་ཡོད་པ་བཞྱིན་སུས་གཟྱིགས་
ཀང་གཟྱིགས་བདྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་དང་
འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ ༢༠༡༤ འདྱི་ལོ་འཁོར་མོ་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གྱི་ལོར་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད། ཞྱིབ་ཚགས་སུ་
ཞུས་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་ལས་འགུལ་གང་འད་ཞྱིག་སྤེལ་དགོས་ཡོད་ནའང་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བསམ་ཚུལ་གཞན་གྱིས་ལ་བཀའ་ལན་དགོས་ཀྱི་མྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་
ཞུ་ཡི་མྱིན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་ཁོན་བསྡོམས་པའྱི་སོར་ ༢༡,༡༩༩,༥༣༣ སྱི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་
བསལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས། སོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་སྨན་པ་
མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་དྤེར་སོར་ ༡,༧༧༡,༡༩༨ བཀའ་འཁོལ་
གནང་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་སྡྤེ་ཚན་གྱིས་ཡོད། དང་པོ་དྤེར་ ༤ པར་ལ་དྭགས་དུས་དབང་
ལས་གཞྱི་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་ལས་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་བརམ་རྒྱུ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཨང་ ༦ པ་དྤེར་
སྣར་ཐང་ལས་བྱྤེད་ལ་སྱིག་ཆས་གསར་ོ་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེར་དྤེ་ས་འདྱི་འད་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྱིག་ཆས་གསར་ོ་ཞུ་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཆགས་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ཕག་རོང་མཁན་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་
ལགས། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་བཅས་འདུག ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོན་ཚན་གྱིས་
ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་དང་པོ། རྱིས་འགོ་གྱིས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་དྤེབ་རྱིགས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་ྱིས་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་ ༢༥༠༠༠༠ འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་དྤེབ་གང་དང་གང་ཚུད་ཡོད་དམ། དྤེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་
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བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འདོན་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པའྱི་འབར་བཞྱིན་པའྱི་བོད་ཅྤེས་པ་དྤེའྱི་སྨད་ཆ་དྤེ་དྤེའྱི་ནང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་
དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གྱིས་པ། འདྱིར་རྱིས་འགོ་ ༡༥ དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་རྱིགས་ཤྤེས་ཡོན་ཅན་གདན་ཞུའྱི་ལས་འཆར་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་ར་བའྱི་གཅྱིག་ཀང་ཞུས་མྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་རྒྱ་མྱི་དང་ལྷན་དུ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་
གལ་ཆྤེན་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་རྱིགས་ཤྤེས་ཡོན་ཅན་གདན་འདྤེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཕར་བཅར་རྒྱུའི་ལས་འཆར་གཅྱིག་
ཀང་བཀོད་མྤེད་པ་དྤེ་ལས་འཆར་མྤེད་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་བར་བརྒལ་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་དགོས་བསམས་ནས་མ་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་གང་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ང་ཚོ་ལ་དྭགས་ལ་འཆར་གཞྱི་གང་ཡོད་མྤེད་ཐོག་
དོགས་འདྱི་གནང་སོང་། འགྤེམས་སྟོན་ཁང་གྱི་ལས་བྱྤེད་གྱིས་དང་པར་པ་གཅྱིག་འགོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོས་
མཁྤེན་གསལ་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོ་རྡོ་རྤེ་གདན་དུས་འཁོར་དབང་ཆྤེན་སྐབས། ལས་འཆར་ཕན་བུའྱི་ག་རྒྱས་པ་བྱུང་ཡོད་
པ་རྤེད། འོན་ཀང་ལ་དྭགས་ས་ཆ་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་ཡྱིན་སྟབས། ཁོར་ཡུག་དང་རྒྱུ་མཚན་མང་དག་ཅྱིག་གྱི་རྤེན་པས་ད་
ལྟའྱི་ཆར་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེབ་པར་སྐྲུན་ཐད་འབར་བཞྱིན་པའྱི་བོད་དྤེའྱི་ནང་གསལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གསལ་བ་གཅྱིག་
དྤེ་རང་ལུས་མྤེར་སྤེག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐད་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་གཅྱིག་དང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་པར་སྐྲུན་
བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད། སྣར་ཐང་པར་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་རྱིས་ཁ་དྤེ་ཁོང་ཚོ་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གོན་རྒྱུའྱི་ 
working dress ཟྤེར་ནས་སྱིག་ཆས་ོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ནང་ནས་རྒྱ་མྱི་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐད་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེའྱི་ཐད་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར། རྒྱ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་
གདན་འདྤེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འབྤེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་ཀྱི་སོན་རྱིས་ནང་དུ་གསལ་བསྡད་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་
དམྱིགས་བསལ་ཟུར་བཀོལ་ནང་ནས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་འཆར་གྱི་སོན་རྱིས་ནང་ནས་གངས་འབོར་
ཕན་བུའྱི་མཐོ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ཡང་ང་ཚོ་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་རྒྱུའྱི་སོན་རྱིས་
སྐོར་དྤེའྱི་ནང་དུ་གསལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་དགུང་ཚིགས་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ འི་སྐོར་
ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གང་ཟག་རང་ྱིད་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ལ་སྙོབ་མཁན་ཞྱིག་མ་རྤེད་དྤེ། རྒྱ་གར་
པཎ་གྲུབ་ལུང་པའྱི་ནང་ལ་བསྐོར་བ་རྒྱ ག་སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱི་དང་ ཡུ་རོབ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་
ཚོགས་པའྱི་སྐོར་ལ་མང་པོས་གསུངས་ཚར་བ་རྤེད། གན ད་དོན་གཅྱིག་གྱིས་ཀྱི་སང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་
མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་དོན་ཚན་རྤེ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དོན་ཚན་དང་པོ་
དྤེ། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པས་ཕྱིས་སུ་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཕྱིར་  International Tibet network ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་ 
Support group ཟྤེར་རྒྱུའྱི་ S དྤེ་བསུབ་ནས་མཚན་གནས་ཡོད་པའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ ར་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་གནང་མཁན་གྱི་མམ་དུ་ཐད་ཀར་འབྤེལ་ཡོད་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་
བཀའ་བོན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པས། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ལས་དོན་གནང་མཁན་ཚོའྱི་མམ་དུ་ཕྱི་དྱིལ་
ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་ལམ་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་དམ་ཞྱེས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དོན་གཅྱིག་ལ། མཚམས་རྤེ་ང་ཚོ་གཞུང་
འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སོ་སོས་རང་ས་འཕྤེར་བ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་གསུང་གྱི་ཡོད་ཀང་། 
བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་འཐབ་རོད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ ཆགས་ཡོད་པས། 
ས་མཚམས་ཧ་ཅང་བཟུང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་མས་རྒུད་དུ་མྱི་འགོ་བར་ལམ་སྟོན་ཕག་ལས་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་
ཞྤེས་འདྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ ༡༩༩༠ ནང་ལ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒན་རབས་པ་རྣམ་པས་འབད་བརོན་གནང་ནས་ཆྤེད་མངགས་སྡྤེ་
ཚན་ཞྱིག་བཙུགས་པ་རྤེད། འགོ་བ་མྱི འྱི་ཐོབ་ཐང་ལས་ཁུངས། མང་གཙོ་འ ཕྤེལ་རྒྱས་བསྟྱི་གནས་ཁང་། ཞོར་ ལ་བར་ལམ་
ཞྱིག་ནས་རང་ས་འཕྤེར་བ་བྱས་ནས་ཚུགས་བསྡད་ཡོད་ པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱི འྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བཙུག ས་པའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པས ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་དང་མམ་དུ་ག་ ཚོད་ཙམ་ལྷན་འཛོམས་གནང་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་འབྤེལ་ཡོད་རྣམ་པས་སྐུ་ངལ་བསོན་པ་ཁག་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལོངས་སུ་སོད་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད ་དམ། མམ་དུ་ལམ་སྟོན་ག་རྤེ་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ དམ། ཁང་པ་སྟྤེང་འོག་ དང་ཐག་རྱིང་པོ་མྱིན་པས་
འབྤེལ་ལམ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

དྤེ་ནས་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་བ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་
རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་སྐོར་ལ་ཕག་དངུལ་ཞུས་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། གདན་ཞུ་གནང་ཕོགས་སྐོར་ལ་ཡང་
ཕག་དངུལ་ཞུས་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྱིམ་པའྱི་ནང་དུ་ཞུས་བསྡད་པ་ཡྱིན་པས་ར་བའྱི་གནད་འགག་རྤེད། 
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ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ལམ་ ཙམ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕོས་ཡོང་དུས ། ང་ཚོའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་མྱི་སུ་འད་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་རྤེད། ར་བའྱི་བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་བ་གང་འད་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། དྤེ་སྣྤེ་ལྤེན་ཞུ་ཕོགས་ལ་གང་ལྟར་
བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། མཐོ་རྱིམ་དམའ་རྱིམ་ལ་དབྱྤེ་བ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆྤེ ས་མཐོའ་ིམྱི་སྣ་ཚོས་
དུས་ཚོད་འབུལ་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱུ་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཐུབ་པ་བྱྤེད་དགོས་པ། སོམ་གཞྱིའི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་མཛད་གཙོ་
རྣམ་པ་ཚོས་དུས་ཚོད་བཏང་ནས་ངྤེས་པར་དུ་མཇལ་འཕད་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ཕྱིར་ལོག་པའི་སྐབས་སུ་
རང་བཞྱིན་གྱིས་སྙྱིང་སྟོབས་འཕྤེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་ཕྱི་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་མཐོ་རྱིམ་མྱི་སྣ་
ཞྱིག་མཇལ་འཕད་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དགའ་ཚོར་དང་སོ་སྣང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། ཁོ་ཚོ་ལ་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་དྤེ་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་དྤེ་ཚོ་གནས་ཚུལ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པས་གནས་ཚུལ་མ་ལྷག་པ་ཞྱིག་བྱས་ནས། མ་འོངས་པར་
སྣྤེ་ལྤེན་གནང་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དམ་ཟབ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དོན་གཅོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཧ་ཅང་ མང་པོ་བྱུང་བསྡད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་བར་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་ལ་
གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ནའང་རྤེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་གངས་ཀ་བསོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སླྤེབས་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གོ་ཐོས་
ལ་རྒྱལ་ཁབ་སུམ་ཅུ་ཙམ་དྤེ་ཡང་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྤེན་པ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་པའྱི་ཐུགས་རྤེའྱི་བཀའ་དྱིན་ལས་
ང་ཚོས་སྙོབ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། ལོ་ཁ་ཤས་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་དང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་རྣམ་པ་ཚོ་ཆྤེད་ཕྤེབས་གནང་བའྱི་ཞོར་ལ་སར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་སུམ་ཅུ་ཙམ་དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་དག   ནམ་རྒྱུན་མཚན་
འབོད་བྱྤེད་བསྡད་པ་མ་ཡྱིན་པ་གསར་པ་གསར་རང་དྤེ་འདའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཚད་ཅྱིག་ལ་སྙོབ་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། 

དྤེ་ནས། དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ནང་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་སྟངས་སྐོར་ལ་གང་ལ་གང་མཚམས་ཤྱིག་བཀའ་མོལ་ཡོང་
བསྡད་པ་རྤེད། ཁ་སང་ཡང་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ རྱིང་ནན་ཏན་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་དུས་ཚོད་ཕར་འགང ས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་
ཐད་ལ་ཕག་ལས་ད་དུང་གནང་འདོད་ཡོད་ཟྤེར་མཁན་ཞྱིག་ཡང་བསར་ཕར་འགངས་ཀྱི་རྒྱབ་སོར་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་མཛད་
དཀའ་ག་རྤེ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་དམ། རྒན་རབས་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག ར་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འབྤེལ་མཐུད་པ་དང་
གོས་དྱིས་པ་བསྐོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་གནང་འདོད་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་མྱི་ལོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཞུས་ན་ག་རྤེ་
བྱས་ནས་རྒྱབ་གྤེར་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གསལ་པོར་གནང་རོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་དོན་གཅོད་རྙྱིང་པ་གང་ལ་གང་ མཚམས་ཤྱིག་རོགས་འགོ་བའྱི་གནས་ཚུལ་འད་ཞྱིག་རྤེད། མང་ པོ་
ཞྱིག་འཕོ་འགྱུར་ལ་འགོ་རྒྱུ་ྤེ་བའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། སྱིར་བཏང་དོན་གཅོད་ཚོ་བགྤེས་པ་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། 
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཕྤེབས་མཁན་ཁ་ཤས་མ་གཏོགས་མང་ཆྤེ་བ་སྱི་ཚོགས་གཞན་གྱི་ནང་ ལ་ཕག་ལས་གནང་
ནས་ཕྤེབས་པ་རྤེད། བྱ་ སྤུ་གནོན་གྱི་ སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ ཐོག་ནས་དོན་གཅོད་ཚོས་གསན་ཡོད་ ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  
མཚམས་རྤེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྱི་ཚོགས་གཞན་པ་ནས་ཕག་ལས་གནང་ནས་ཧོབ་ སྱེ་ཞབས་བཀག་གྱི་སྟྤེང་ལ་
ཕྤེབས་ཡོང་ན། ཧ་ལམ་མྱི་ལོ་སུམ་ཅུ་བཞྱི་ བཅུ་ཞྱིག་ལ་སྱི་ཚོགས་འདྱི འི་ནང་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་ཚོས་ཁོ ང་ཚོ་གོ་བུར་དུ་
ནམ་མཁའ་ནས་ཐོག་བརྒྱབ་པའྱི་བཟོ་འད་བྱས་ནས་སླྤེབས་སོང་མདོག་མདོག་གྱིས་སྣང་བ་མ་འགོ་བ་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་འད་
འདུག དྤེ་འད་བྱས་ན་བྱ་སྤུ་གནོན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མང་གཙོ་ལ་
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ཡང་རྒན་གཞོན་གོ་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། མང་གཙོ ་ལའང་བང་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་བརྱི་དགོས་ཀྱི་རྤེད་
ཅྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ལས་བྱྤེད་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་ནས་
ཕར་ཕྤེབས་པའྱི་རྤེས་ནས། བར་ལམ་ནས་ང་ཚོའྱི་ཕག་སྤེལ་རྣམ་པ་ཚོས་གསུང་བསོན་བསོན་ནས། བཟང་སོད་གྱིས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ལོག་ཡོང་མཁན་ཡང་ཡོད་ས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཕར་ཕྤེབས་ནས་ཚུར་ལོག་རྒྱུའྱི་གནས་སོས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། 
གནས་སོས་བཏང་ནས་ཚུར་ཡོང་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས་ནང་མྱི་ཡོངས་རོགས་ཕར་ལ་མྱི་སྤེར་ཞུས་ནས་བཞུགས་པའྱི་སྐུ་ངལ་
མང་པོ་འཕད་ཡོང་དུས། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ས་བརན་དང་། བྱ་སྤུ་གནོན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད ་
དམ། དྤེ་ཚོའྱི་གས་ཀི་གནས་བབ་གང་འད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྱེས་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

དྤེ་ནས། དོན་ཚན་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་རྒྱབ་ལོངས་གནས་ཚུལ་ཁ ག་ཁག་ཅིག་རྤེད། རྒྱ་ནག་རང་ལ་ཕྱིའྱི་གསར་
འགོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བསྡད་ནས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མོང་མཁན། སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་
ལོག་ནས་རྒྱ་ནག་སྱིད་བྱུས་སང་ལ་བགོ་གྤེང་བྱས་ནས་བྱས་བསྡད་པ་དྤེ། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གང་ཟག་འདྱི་ཨ་རྱི་ཡུ་
རོབ་ལ་སྙོབ་ཐུབ་མཁན་མ་རྤེད་ཀང་། རྒྱ་གར་པཎ་གྲུབ་ཀྱི་ལུང་པའྱི་ནང་དུ་སོད་མཁན་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ན་པའྱི་གོ་སྐབས་ཐོབ་དུས། ཁ་སང་ྤེ་ཆར་ BBC དང་ CNN དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་
བཅའ་བཞུགས་བྱས་པའྱི་མཁས་དབང་དྤེ་འདའྱི་བགོ་གྤེང་གནང་བ་དྤེ་འད་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་བྱས་ནས ་རྒྱ་ནག་གྱི་
ཚགས་པར་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན ། དྤེ་ཚོའྱི་མམ་དུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ཚོས་སྙོབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད་དམ་མ་
རྤེད། གལ་སྱིད་སྙོབ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ངྤེས་པར་དུ་སྙོབ་ཐབས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཕྱི་ལ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་
བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཚོས་སྐུ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་བསོན་གནང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་གནས་ཚང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་
དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དྤེ། བོད་པ་ཡོད་སར་སོ་པོ་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་
ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མམ་འདུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ངྤེས་
པར་དུ་སྐུལ་ལྕག་གནང་དགོས་པ་གནད་འགག་རྤེད་འདུག ན་ནྱིང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་འདུ འྱི་སྐབས་སུ་
འབྤེལ་ལམ་ཤྱིག་གནང་སོང་ སྱེ། ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཧུར་ཐག་གནང་གྱི་འདུག དཔྤེར་ན་སྦྱིར་སྡྤེ་ཁག་གསུམ་འད་ པོ་ཡྱིན་ན་
གསར་འཛུགས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཡག་ཐག་ཆོད་གསར་འཛུགས་གནང་ཐུབ་སོང་། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་འབྱུང་འགྱུར་
བོད་པ་ཡོད་ས་ལ་གང་ལས་ཚགས་ཚུད་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག བོད་པ་མྤེད་ས་ལ་ཡག་ཐག་ཆོད་འདུག  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་
པར་དུ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་དང་འཛིན་སོང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་། ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་མམ་འདུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངྤེས་པར་དུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཕག་བསྟར་འཁྤེལ་
བ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་དོན་གནད་གཅྱིག་ལ། ར་བའྱི་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ནས་བཀའ་ལན་ཕྤེབས་སོང་སྟྤེ། ད་ལོ་ལ་དྭགས་ ལ་དུས་
འཁོར་དབང་ཆྤེན། ས་གནས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་ཞྱིག་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། རྡོ་རྤེ་གདན་དང་མྱི་འད་བ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་ཕ་ཕོགས་ས་གནས་འདྱི་ནང་པ་དྤེ་འད་རང་རང་ཡྱིན་དུས། གནང་འཆར་གྱི་ལས་གཞྱི་ཕ་གྱིར་འཚམས་པ་དང་རན་པ་
ཡོད་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་རྤེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
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ད་ལོ་འཛིན་སོང་གྱི་བ་ན་མྤེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་
དན། ལྷག་པར་དུ་ཞྱི་བདྤེའྱི་གཟྤེངས་རགས་ཕུལ་ནས་ལོ་ངོ་ ༢༥ འཁོར་བའྱི་དམྱིགས་ བསལ་གྱི་དུས་སྟོན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་ ཡྱི་
ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། སོན་མ་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་དགུང་གངས་  ༧༥ ༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྱི་ཞུས་
པའྱི་སྐབས་སུ་ཧ་ལམ་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་དོན་དང་མམ་དུ་སྟབས་བསྟུན་ནས་བྱས་བསྡད་པ་ཤ་སྟག་མཇལ་སོང་། བྱས་
ཙང་ཞོར་གྱི་ལས་རྱིམ་ དྤེ་འད་མ་ཡྱིན་པར་ལས་རྱིམ་འཕར་མ་བསྱིག ས་ནས་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་དྤེ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རོགས་
གནང་། དྤེ་བཞྱིན་བོད་མྱི་གཅྱིག་པུའྱི་ནང་དུ་མ་ཡྱིན་པར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་དང་འདུད་གུས་གསུམ་གནང་
མཁན་གྱི་སྱི་ཚོགས་ཡོངས་རོགས་ནང་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གནང་ ཐབས་ཡོང་བ་གནང་
རོགས་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

མཐའ་མ་དྤེ་ལ། ཕྱི་ཡྱི་མྱི་ཚོ་རུབ་རུབ་བཟོ་བའྱི་གོ་སྐབས་ཡག་ཤོས་གཅྱིག ང་ཚོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི་ལ་བསྡད་
ནས་དཔལ་ལྡན་དོན་གཅོད་ཀྱི་སྐུ་ངོའ་ིདབུ་ཁྱིད་འོག་ལ་མང་ པོ་ཞྱིག་མཐོང་བསྡད་པ་རྤེད། ༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྱིའྱི་
དགོང་མོ་དྤེར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་རྤེད། མཁས་དབང་རྤེད། རོམ་པ་པོ་རྤེད། མྱི་མང་དཀྱུས་མ་རྤེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་
ཆྤེའྱི་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་སྐབས་སུ་འདུ་འཛོམས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་སོ་སྣང་དང་དགའ་སྣང་གྱིས་ཕྤེབས་གནང་གྱི་འདུག 
དཔྤེར་ན། ད་ལོ་ཡྱིན་ན་བཞྱི་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཀྱི་འདུག་པས། ༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དང་ཞྱི་བདྤེའྱི་གཟྤེངས་རགས་ལ་
ཡོངས་ཁབ་ཀྱི་ དགོང་མོའ་ིགསོལ་སྟོན་ཞྱིག་ཕུལ་ནས། ཆྤེས་མཐོའ་ིམྱི་སྣ་ཡོངས་རོགས་ཚུར་རུབ་རུབ་བཟོ་རྒྱུ་ དང་ལྷན་
འཛོམས་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བཟང་ཤོས་ཤྱིག་རྤེད་ འདུག  བྱས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད ། 
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ས་གནས་ཚང་མའྱི་ནང་ལས་གཞྱི་འདྱི་ངྤེས་པར་དུ་རྒྱ་ཆྤེན་ པོའྱི་སོ་ནས་གནང་
ཐབས་ཡོང་བ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་མྱི་བྱ་ཐབས་མྤེད་ཆགས་ཀི་འདུག ལས་ཁུངས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་
རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་སྐབས་སུ་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། རྒྱུན་གོན་སྐབས་ལ་ཡང་མང་པོ་བྱས། དྤེ་
ནས་མར་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་པ་ལ་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་འགོར་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས། དམྱིགས་བསལ་དང་ཟུར་
བཀོལ་ལ་སླྤེབས་དུས་ལས་འཆར་རྱིས་འགོ་བྱྤེ་བག་པ་དང་དྱི་བ་ཡོད་ན། དྤེ་དུས་གནང་ན་སྟབས་བདྤེ་བ་ཡོང་ས་རྤེད། དྤེ་
མ་གཏོགས་ལས་ཁུངས་རྤེ་རྤེ་ལ་ྱི་མ་གཅྱིག་གྱིས་མྱི་འདང་བའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཆགས་འགོ་ས་རྤེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་འདྱིར་གནད་དོན་དགུ་བཅུ་ཞྱིག་ བསྡྤེབས་གཅྱིག་ཏུ་གསུངས་པས། དང་པོ་དྤེ་ལ་བཀའ་ལན་གནང་
རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་དྱི་བ་དང་པོ། ང་ཚོ་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་ངོས་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་
སོར་ཚོགས་པ་ལ་འབྤེལ་བ་གང་འད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་དྱི་བ་བཏང་གནང་སོང་། དྤེའྱི་ནང་ནས་ལྷག་པར་དུ་དབྱྱིན་ཇྱི་ལུང་པའྱི་ 
ITN ལ་འབྤེལ་བ་གང་འད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ ཤིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འབྤེལ་མཐུད་པ་ལས་བྱྤེད་གཅྱིག་བསྐོས་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ལས་བྱྤེད་དྤེ་བསྐོས་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་མཐུན་ འགྱུར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ITN གཅྱིག་པུ་མྱིན་པའྱི་བོད་དོན་
རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་ཚོ་ལ་  email གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ནས་འབྤེལ་བ་ཡོད་དང་ཡོད་བཞྱིན་
པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་རྡ་རམ་ས་ལ ར་སླྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ལ་ དུས་ཚོད་གོ་
སྱིག་བྱྤེད་རོགས་ཟྤེར་ན། གོ་སྱིག་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་མཐུན་ འགྱུར་ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་
བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་པས། ང་ཚོས་མཐུན་སོར་ཞུས་པའྱི་ངོ་བོ་གཙོ་བོ་དྤེ། 
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་ནང་གྱི་གནད་དོན་ དང་འབྤེལ་བའྱི ་ལངས་ཕོགས་གང་འད་ཡོད་མྤེད ་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་
དུས། ང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མ་འོངས་པར་བྱྤེད་ཕོགས་དང་། བོད་མྱི་ཚོ་ལ་ལམ་སྟོན་ག ང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་
མྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་དུས་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ TCHRD གསུང་གྱི་ཡོད་ན།  TCHRD ཡྱིན་ན་ལས་ཁུངས་ཁང་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་
ནས་ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་འབྤེལ་བ་ཡོད་ཡོད་པ་དང། དྤེའྱི་ནང་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འགོ་བ་མྱི འྱི་ཐོབ་ཐང་དང་།  
EU དང་ UN གྱི་ desk ཡོད་དུས། ལས་བྱྤེད་དྤེ་བརྒྱུད་ནས་འབྤེལ་བ་བཟུང་དང་འཛིན་བཞྱིན་པ་རྤེད། 

ཡང་རྒྱ་རྱིགས་ཚོ་ལ་སྣྤེ་ལྤེན་ཞུ་སྟངས་དང་། སྱིར་བཏང་སྐུ་མགོན་སུ་ཡྱིན་ལ་སྣྤེ་ལྤེན་ཞུ་སྟངས་སྐོར་ལ་དགོངས་
ཚུལ་གནང་སོང་བས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཡང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་སོན་མ་སྙོབ་པ་ད་ལྟ་རྒྱལ་ཁབ་གསར་པ་ག་ཚོད་ལ་འབྤེལ་བ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དོགས་འདྱི་
ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་། ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་བར་འབྤེལ་བ་ཁོན་ནས་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་འད་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོ ང་བའྱི་འབད་བརོན་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དང་པོར་ཞུས་ན། ང་ཚོ་ད་ལྟ་བར་དུ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་དགུང་ལོ་བགྤེས་པའྱི་ལམ་
སྟོན་འོག་ལ་གནད་འགག་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆྤེ་བ་ལ་འབྤེལ་བ་བྱུང་ཚར་ཡོད་ པ་རྤེད། ཁོན་ནས་བྱུང་མྤེད་པ་དྤེ་འད་
དཔྤེ་ཉུང་ཉུང་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས། ཁོན་ནས་བྱུང་མྤེད་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་
གཅྱིག་ལ། ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྤེན་དང་མཁྤེན་བཞྱིན་པ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ལ་སོགས་པ་ ཚད་མྤེད་པ་དྤེ་འད་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། 
དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་རྤེན་ཡང་ཚད་མྤེད་པ་དྤེ་འད་མྤེད་དུས། ང་ཚོས་དཀའ་ལས་རྒྱག་ས་དྤེ་ཕར་འགོ་སོང་དང་དུས་ཚོད་
བཏང་བ་དང་། ཚུར་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་རྱིས་ཡག་པོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་ རྒྱལ་ཁབ་མ་སྙོབ་ས་ལ་སྙོབ་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་དུས་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ས་དྤེ་ལ་ཕར་བཏང་བ་
དྤེ་ཚུར་བརྡབས་གཅྱིག་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའི་བརྱིས་བརྒྱབས་ནས་འབྤེལ་བ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

རྒྱ་གར་ནང་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ལ་ཡང་འབྤེལ་བ་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་འབད་བརོན་ཞུ་དགོས་
ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་སོང། དྤེ་ག་རང་ལ་མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་བཙན་བྱོལ་གྱི་མྱི་འབོར་
ཆྤེ་ཤོས་གནས་ས་རྒྱ་གར་ཡྱིན་དུས། ལྷག་པར་དུ་ ཧ་ཅང་གྱི ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་འགོ་ ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་སྱི་ཚོགས་
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ནང་ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་ཆྤེན་མོའ་ིསློབ་ཕྲུག་གཞོན་སྤེས་ཚོ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་དྤེ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མ་མམ་རུབ་ ཀི་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཚགས་
ཚུད་པོ་ཡོང་རྒྱུ་དང། ང་རང་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དང་། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་
མམ་རུབ་ཀྱིས་གང་ཐུབ་མཐུན་སོར་གནང་རྒྱུ་དང་འབད་བརོན་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
(འདྱི་མཚམས་ས་ཅུང་ཟད་མྱི་གསལ། ) དྱི་བ་གཏོང་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བསར་དུ་དྱི་བ་གཏོང་མཁན་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་
བ་ཡྱིན་ན།  དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་ འགག་འགོ་ས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས། དོན་གཅོད་ལས་བྱྤེད་ཡྱིག་རྒྱུག ས་གཏོང་རྒྱུ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དྤེ་ལ་དགོངས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡོད་དམ། བོད་པའྱི་གཞྱི ས་ཆགས་ཡོད་སའྱི་
ས་འགོ་ལ་འབྤེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོང་རྒྱུའྱི་སྐུལ་ལྕག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་
གི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་སོང་། འཁྲུངས་སྐར་དང་ཞྱི་བདྤེ འི་གཟྤེངས་རགས་དྤེ་
འད་ཞྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས། ཡྱིག་ཆའི་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་སྲུང་བརྱི་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་
ལ། བཀའ་དྱིན་དྤེ་ལ་འདྱིན་དང་། རྤེས་དན་དྤེ་ལ་འདྤེན་ཟྤེར་བ་དྤེ་འད་བྱིས་འདུག ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་དྱིན་ལ་འ་སོན་འཇུག་མྱི་
དགོས་པ་དང་། འདྤེན་དྤེ་ལ་དན་གཅྱིག་པུ་འབྱི་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བཟོ་བཅོས་རྒྱབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དམ། དྤེ་བཅོས་པ་ཡྱིན་ན་འ་སོན་འཇུག་གྱིས་ཀ་དང་འགྤེང་བུ་དྤེ་མར་འཐྤེན། དཔལ་
ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག ལྷག་མ་དྤེ་གསུང་གནང་རོགས། སྱི་འཐུས་ཨ ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།  བསར་དུ་
གསུང་རོགས་གནང་། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། དན་ཐོ་དྤེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བསོན་རོགས་གནང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་ཡང་བསར་ཡང་བསར་བཏང་ན་དྤེ་ཙམ་གྱི་དུས་ཚོད་མང་པོ་འགོར་འགོ་ཡི་འདུག 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཧ་ཅང་ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ནས་ལབ་པའྱི་སྐད་ཆ་རྤེད།  ཚོགས་ཁང་འདྱིའྱི་ནང་ཧ་ཅང་ཁུ་སྱིམ་
པོ་འདུག་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆྤེར་གོ་ཡོད་ས་མ་རྤེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས་ཕར་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ཚོ་ 
རྤེས་ལ་ཚུར་གནས་སོས་བཏང་བའྱི་སྐབས་སུ་མང་པོ་ཞིག་མ་ལོག་པ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གནས་བབ་གང་
འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཕལ་ཆྤེར་མ་འོངས་པ་ལ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་བཏང་ན་ཡག་ས་རྤེད། དོན་གཅོད་བགྤེས་
ཡོལ་ལ་ཕྤེབས་ལ་ྤེ་བ་ཁ་ཤས་ད་དུང་ལོ་ཁ་ཤས་བཞུགས་འདོད་ཡོད་གསུང་མཁན་ཚོ་ལ་ཕར་འགངས་ཀྱི་གོ་སྐབས་མ་
སད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་དམ། དོན་དག་ཆྤེན་པོ་འདྱི་གྱིས་ལ་བཀའ་ལན་གནང་རོགས།  དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བཀའ་དྱིན་
རྤེས་དན་རྤེད། འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྱི་རྤེད། ཞྱི་བདྤེའྱི་གཟྤེངས་རགས་རྤེད།  རྒྱ་ནག་གྱི་ཐོག་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་མས་ཞྱིབ་པ་
མྱི་ང་འད་པོ་མགོ་དཀར་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་མཇལ་རྒྱུ་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་མམ་དུ་འབྤེལ་བ་གང་འད་གནང་གི་ཡོད་དམ་ཞྱེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྱི་བ་ཁ་ཐུག་མ་བཏང་བས་གོ་བརྡ་འཕོད་ཀྱི་མྤེད་པ་འད། ལྷོ་ཨ་ཧི་རྱི་ཀའྱི་དོན་གཅོད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སང་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ད་ལོའ་ི
༢༠༡༤ འདྱི་སྐུ་ཕྤེང་ ༡༤ པ་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གྱི་ལོར་གཏན་ཁྤེལ་བའྱི་ཐོག་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་ནས་
རྱིམ་པས་གསལ་བསགས་ཐོན་ཡོང་གྱི་རྤེད། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་མཐོ་སློབ་གཙོས་པའྱི་གཞོན་སྤེས་ནང་ལ་ངྤེས་
པར་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་སྐུ་ལས་ག་ཚོད་བསོན་ཡོད་པ།  དྤེ་བཞྱིན་བོད་མྱི་དང་བོད་དོན་ཆྤེད་དུ་བཀའ་
དྱིན་ཆྤེན་པོ་ག་ཚོད་གནང་ཡོད་པ་ངྤེས་པར་དུ་མཁྤེན་པ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡང་
འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། ནང་སྱིད་གཙོས་པའྱི་སྱི་ཡོངས་གཞྱི ས་ཆགས་ཁག་དང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ལའང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པས། དྤེ་དག་རྱིམ་པས་གསལ་བསགས་ཐོན་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   དྤེ་བཞྱིན་
ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སྤེས་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་མཁྤེན་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག  དྤེ་བཞྱིན་ནོ་སྦྤེལ་ཞྱི་
བདྤེའྱི་གཟྤེངས་རགས་ཕུལ་ནས་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བ་ཡྱིན་དུས། ཕལ་ཆྤེར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ཅུང་ཙམ་ཐོན་
ཚར་བ་རྤེད།  ད་རྤེས་  Oslo ལ་ཕྱི་ཟླ་  ༥ པའྱི་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྤེ་  Nobel Peace 
Institute, Oslo ནོ་སྦྤེལ་གཟྤེངས་རགས་ཕུལ་མཁན་གྱི་བསྟྱི་གནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས།  ན་ནྱིང་ལོ་ Oslo ལ་ཕྱིན་
པའྱི་སྐབས་སྐད་ཆ་རོབ་ཙམ་བྱུང་སོང་།  ཁོང་ཚོའི་གསུང་སྟངས་ལྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན།  ནོ་སྦྤེལ་ཞྱི་བདྤེའྱི་གཟྤེངས་རགས་
བཞྤེས་མཁན་ཞྱིག་ལ་ལོ་  ༡༠ དང་ ༢༥ འཁོར་བར་སྲུང་བརྱི་བྱས་པ་ཧ་ལམ་དཀོན་པོ་འད་རྤེད་གསུང ་གི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་ད་རྤེས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཁོང་རང་གྱིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་ནས་དམྱིགས་བསལ་གནང་རྒྱུ་དྤེ།  ནོ་སྦྤེལ་ཞྱི་བདྤེའྱི་
གཟྤེངས་རགས་ཕུལ་བའྱི་ནང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གཞན་དང་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཆགས་པ ར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཧ་
ཅང་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག 

དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་  ༡༠ པའྱི་ཚེས་ ༢ དྤེ་གྷན་དྷྱིའྱི་ྱིན་མོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ག་དུས་
ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ།  ང་ཚོས་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ཐོག་ནས་ར་དོན་རོད་ཀྱི་ཡོད་དུས།  གྷན་དྷྱིའྱི་རྤེས་
འཇུག་གྱི་བཟོ་འད་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ྱིན་མོར་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་མཛད་སོ་དྤེ་འད་གོ་སྱིག་ཞུ ་རྒྱུའྱི་
སྐབས་ལ་ཡང་། རབ་ཏུ་བྱུང་ན་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ནོ་སྦྤེལ་ཞྱི་བདྤེའྱི་གཟྤེངས་རགས་བཞྤེས་མཁན་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་ན་བསམ་
པའྱི་རྤེ་བ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་  ༡༢ པའྱི་ཚེས་ ༡༠ དྤེ་ནོ་སྦྤེལ་ཞྱི་བདྤེའྱི་གཟྤེངས་རགས་ཕུལ་བའྱི་ྱིན་མོ་རང་
ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས།  རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སྱི་སྱི་ཡོངས་ནས་དུས་ཆྤེན་དྤེ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་ནམ་རྒྱུན་དང་མ་འད་བ་ཞྱིག་
གནང་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ས་གནས་ས་ཐོག་
ནས་ལས་གཞྱི་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྱིམ་པས་ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་དྤེ་
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འད་ཡོད།  སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དྤེ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཆར་ཅན་གྱི་ཕག་ལས་དང་སྟབས་བསྟུན་མ་
གནང་རོགས་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེ་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་གང་ཤྤེས་ཏྤེ་ཡྱིན་ནའང་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནང་བཞྱིན་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་སྟངས་སྐོར་ལ་གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་གང་དན་དན་བྱས་ནས་ལས་
བྱྤེད་འདྱེམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བདམས་ཏྤེ་ཕར་ཕྤེབས་ནས་ཚུར་ལོག་མཁན་ཚང་མས་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་རྤེད།  ཚུར་ག་
ཚོད་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ཚུར་ག་ཚོད་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་སྐབས་ཁོ་
ན་མ་རྤེད། འདྱིའྱི་སོན་སོན་གྱི་བཀའ་ཤག་དང་འཛིན་སོང་ག་རྤེ་ཞུས་ནའང་རྤེད།  ལོ་བཅུ་ྱི་ཤུའི་སོན་ནས་དྤེ་འད་ཆགས་
བསྡད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཆུ་རགས་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཁུང་བུ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བརྡོལ་ཚར་བའྱི་རྱེས་ལ། རྙྱིང་དུ་རྙྱིང་དུ་ཕྱིན་ན་
འགོག་རྒྱུ་དྤེ་ཁག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ནན་ཏན་གྱིས་སྱིག་གཞྱིར་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ཚུར་ལོག་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ།  མ་ལོག་པ་ཡྱིན་ན འང་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སྱིག་གཞྱིར་འགྱུར་བ་བཏང་བ་རྤེད།  
ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་དྤེ་རང་འཇགས་གནས་བསྡད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  ནང་ཚགས་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། མཚམས་མཚམས་ཤྤེས་རྱིག་སློབ་ཡོན་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལས་བྱྤེད་སྱིག་གཞྱི་བཟོ་བའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་
རྤེད། འགོག་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་སྡུག་ཤོས་གང་འད་ཞྱིག་བྱྤེད་དགོས་སམ ། དྤེ་འད་ཆགས་གབས་འད་པོ་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག གོང་དུ་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་འཛིན་སོང་གྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། རྒྱ་གར་
གཙོས་པའྱི་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ལ་སོ་སོའ་ིལུང་པའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གང་ས་ནས་མཐུད་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་དམ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དང་ལམ་སྟོན་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན། མཐའ་མ་དྤེ་སོ་སོའ་ི
ཡ་རབས་བཟང་སོད་དང་ ། ལས་རྒྱུ་འབས། དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་དྤེ་དག་བརྱིས་དང་མ་བརྱིས་ལ་རག་ལུས་པ་རྤེད་མ་
གཏོགས། ང་ཚོ་དངོས་གནས་སབས་བཅོལ་བའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས་དམག་མྱི་དང་བཙོན་ཁང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ་
དྤེ་འད་ཆོག་གྱི་ཡང་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། ༸གོང་ས་མཆོག་ཁ་སང་ཚོགས་ཁང་དབུ་འབྱྤེད་ྱིན་ཕྤེབས་ཏྤེ་
བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་དུས་རག་ཏུ་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཚོ་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུང ་གི་ཡོད་པ་རྤེད། 
གལ་སྱིད་དྤེ་འད་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་སྱི་ཞུ་བའྱི་ནང་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ནས་སྱི་ཞུ་བ་ཚོས་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཚང་མས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ངས་དུས་རག་ཏུ་ཆྤེ་
མཐོང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ལ་བསགས་བརོད་ཀང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་སྐབས་སྐབས་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག 

དོན་གཅོད་ཁོང་ཚོས་ཞུ་འདོད་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྱིམ་པས་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
མྤེད་གསལ་པོ་ཤྤེས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ལྷན་ཁང་དང་སགས་བཀའ་ཤག་ནས་དགོས་མཁོར་གཟྱིགས་པའྱི་
ཐོག་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དགོས་མཁོ ར་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕར་འགངས་གནང་དང་མ་གནང་
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཕར་འགངས་གནང་བ་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། མ་གནང་བ་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་
སྐབས་ལ་ཡང་འབྱུང་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གོས་བསྡུར་དང་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཞྱིག་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

མཐའ་དོན་རྒྱ་ནག་གྱི་མཁས་པ་དབུ་སྐྲ་དཀར་པོ་ཡོད་པ་དྤེ་འད་གདན་འདྤེན་ཞུ་ཐུབ་ན་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། སོན་
མ་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་བའྱི་སྐབས་ལ་འཛམ་གྱིང་ནང་སྙན་གགས་ཅན་ Guoden 
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Quan ཞྤེས་པ་ཁོ་རང་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ཐའྤེ་ཝན་ Defense ministry གཞོན་པ། རྒྱ་གར་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་མཁས་པ་རྡ་
རམ་ས་ལར་གདན་འདྤེན་ཞུས་ནས་བཀའ་སློབ་གནང་བ། དྤེ་བཞྱིན་དོན་གཅོད་ཁག་ནས་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་ བའྱི་སྐབས་
ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་མཁས་པ་རྤེད། རྒྱལ་སྱི་སྱི་ཡོངས་ལ་མཁས་པ འྱི་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་
རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ བསོད་པའྱི་ སྐབས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་། 
Think Tank སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ ལ་སོགས་པར་བཅར་རྒྱུ་དང་། ཁོང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཁབ་བསགས་མ་
གནང་རོགས་གསུང་གི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ཁོང་ཚོས་རྒྱ་ནག་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་གྱི་ཡོད་ཙང་། རྒྱ་ནག་ལ་མས་
ཞྱིབ་གནང་དུ་འགོ་བར་ visa ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས། ཁོད་རང་ཚོ་ལྷན་དུ་ཐུག་པ་དྤེ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། 
མ་འོངས་པར་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཁོང་ཚོ་རང་གྱིས་གསུངས་དུས། ཁོ་རང་མཇལ་ དགོས་པ་མཇལ། 
བགོ་གྤེང་དྤེ་བྱས་དང་བྱྤེད་བཞྱིན་པ་རྤེད། ྤེ་ཆར་རང་  Washington DC དང་ Boston གཙོས་པའྱི་ག་པར་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། དུས་རག་ཏུ་ང་ཚོས་ཁོ་རང་ཚོ་དང་མམ་དུ་མཇལ་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ྤེ་ཆར་
ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་སྐུ་མགོན་དྤེ་འད་འབྱོར་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ གི་ཡོད། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ བྱས་ཏྤེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་
སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་བཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་གསར་པ་འགའ་ཤས་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པ་ནས་གསུངས་སོང་། 
དྤེའྱི་སོན་ལའང་གསུངས་འདུག ཡྱིན་དང་ཡྱིན། རྒྱལ་ཁབ་གསར་པ་ལ་བཅར་འདོད་མྤེད་པ་དྤེ་འད་ར་བ་ནས་མ་རྤེད། རྒྱལ་
ཁབ་གསར་པ་ལ་འགོ་སྐབས ་ལས་སླ་ པོ ་ཞྱིག་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། ང་རང་གྱི་མས་མོང་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
Bangladesh ནས་མགོན་ཤོག་འབྱོར་བ་རྤེད། བོད་དོན་ལ་དམྱིགས་བསལ་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། Asian 
Society ཡྱིས་སོན་མ་ནས་ང་  Asia ཡྱི་གཞོན་སྤེས་འགོ་ཁྱིད་བྱས་ ཏྤེ་བདམས་པ་ཡྱིན་དུས་ལོ་ལྟར་རྤེ་བཞྱིན་ཚོགས་
འདུ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མགོན་ཤོག་ཡྱིན་ནའང་ Bangladesh ཡྱི་བོན་ཆྤེན་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་གྱིས་མགོན་ཤོག་ཡོད་
པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཡོང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཕར་གཏོང་དུས། མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་དྤེ་ལ་  visa དྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། 
གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ཁོད་རང་གྱིས་ཆབ་སྱིད་དང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། ངས་ཕར་ Bangladesh ལ་
ཡོང་ནས་བོད་དོན་སྐོར་ཚིག་གཅྱིག་བཤད་ཀྱི་མ་རྤེད། Leadership ཐོག་ལ་ Preliminary session ལ་ང་སྐད་ཆ་
བཤད་པར་སྐད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བཤད་ནའང་། ཁྤེད་ལ་གང་ལྟར་ཕུལ་ཐུབ་ས་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་ཀྱི་འདུག  ཡང་ལུང་
པ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ visa ཞུ་བར་གཏོང་དུས་བདུན་ཕག་གྱིས་ཙམ་རིང་ཐག་གཅོད་རོགས་མ་བྱས་པར་ལྷག་གྱི་འདུག  
རྤེས་ལ་མར་འཐྤེན་ནས་ལུང་པ་གཞན་དག་ལ་ཞུས་ན་མ་གཏོགས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་འད་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག གང་
ལྟར་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དག་ལ་བརྤེན་ནས་འགོ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ྤེ་བའྱི་ཆ་ལ་ཕལ་ཆྤེར་ཕྱི་དྱིལ་
བཀའ་བོན་ Indonesia  ལ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། Philippines ལ་ཕྱི་དྱིལ་དྲུང་ཆྤེ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། ལུང་པ་གསར་
པ་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་དག་བརྱི་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལུང་པ་གསར་པ་ལ་ཕྤེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྤེན་དྤེ། ཐ མ་ག་རག་
རྒྱུ་དྱེ་ཁག་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིམ་པས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་དྱིལ་བསགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་རྤེད།  ངའི་འདི་
རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༥ རྒྱ་རྱིགས་ཤྤེས་ཡོན་ཅན་གདན་ཞུ འི་ལས་འཆར་དང་འབྤེལ་ནས་ཡྱིན།  དང་པོ་དྤེ་དྱིལ་བསགས་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཡྱིན་པར་བརྤེན་གཙོ་བོ་དྱིལ་བསགས་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཁོར་ཡུག་ཚན་པ་དྤེ་མས་ཞྱིབ་
ཁང་དང་ཟླ་བསྱིལ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་གཙོ་བོ་མས་ཞྱིབ་རྤེད། དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་དྤེ་གཙོ་བོ་དྱིལ་བསག ས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་
པར་བརྤེན་དྱིལ་བསགས་རང་ཁྤེ་གཙང་དུ་འཇོག་དགོས་ཞྤེས་སྐད་ཆ་དྤེ་བྱུང་བ་རྤེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་དོན་སྤེལ་བར་
བཀའ་འཁོལ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རྤེད།  ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་སྐོར་ལ་ དྱིལ་བསགས་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱིས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ལོ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་སོན་
རྱིས་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ངས་རྒྱུན་གཏན་བསམ་བོའ་ིནང་རང་དབང་ལུང་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་དྤེ་ཚོར་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རོགས་སྤེ་དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་རྤེད་འདུག་སྙམ། ད་དུང་གོ་རོགས་མ་སད་པ་ཡྱིན་ན།  མྱི་མང་གྱིས་དོ་སྣང་
མ་བྱས་པའི་རགས་མཚན་རྤེད། ངྤེས་པར་དུ་མྱི་མང་ངོས་ནས་གཞོགས་འདྤེགས་མ་བྱས་པར་གཞུང་གྱི་འགོ་སོང་རང་རང་
གཏོང་རྒྱུ་ལ་བལྟ་ནས་བསྡད་ན། དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་རྤེད།  མྱི་མང་གྱིས་དོ་སྣང་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་ དྱེ་གནད་འགག་ཅྱིག་རྤེད་
འདུག དྤེ་ངའྱི་སྱིར་བཏང་གྱི་ཚོར་སྣང་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་དྱིལ་བསགས་ཡོང་བའྱི་སྐབས། རྒྱ་རྱིགས་ཤྤེས་ཡོན་ཅན་གདན་ཞུ་དང་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ཡར་རྒྱས་ག ཏོང་
རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་མྤེད་པ་དྤེར་ང་ལ་ཚོར་སྣང་གཅྱིག་གང་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྒྱ་རྱིགས་དྤེ་ཚོ་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་དང་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དགོངས་དོན་དྤེ་ཚོ་ངོ་སོད་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་
རྤེད། སྱིར་བཏང་ངས་རྒྱ་ཡྱིག་གང་ཡང་ཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ཡྱིག་ལ་བལྟ་དགོས་པ་དྤེ་ངས་གནད་འགག་ཁ་ཤས་
མཐོང་གྱི་ཡོད། སོན་མ་ང་ཚོ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞྱི་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པ་ཡོད། ང་ཚོ་ངྤེས་པར་དུ་
རྒྱ་ཡྱིག་ཤྤེས་མཁན་དྤེ་ཚོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་སྐད་ཆ་མང་པོ་བཤད་ནས་འདྤེམས་ བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི ར་བསར་
བཅོས་བྱས་ཏྤེ་རྒྱ་ཡྱིག་ཤྤེས་མཁན་ཡར་འགོ་ཆོག་པའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཟོས་པ་རྤེད།  ཡྱིག་ཚད་ཐྤེངས་མ་ཁ་ཤས་བཏང་བ་
རྤེད། ཐྤེངས་མ་གྱིས་པའྱི་སྐབས་མྱི་འཛུལ་ཞུགས་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཙམ་མྤེད་པ་ངས་གོ་སོང་།  ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་
ཤྤེས་མཁན་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡང་རྒྱ་ཡྱིག་ཚད་ལྡན་ཤྤེས་མཁན་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེང་སང་རྒྱ་ཡྱིག་ཤྤེས་ཀྱི་
ཡོད་ཟྤེར་མཁན་མང་པོ་རྤེད། ཟ་སྐད་འཐུང་སྐད་ཤྤེས་པ་ཙམ་གྱིས་རྒྱ་ཡྱིག་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་ ན། དྤེ་ཚོ་ཁུངས་འཁོལ་བ་ག་
ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། དྤེ་ཡང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གཅྱིག་ཞུ་ རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་རྡོག་རྡོག་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་
ཟྤེར་ན། འདས་མ་ཐག་པའྱི་  ༢༠༡༣ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དྱིལ་མང་པོ་ཞྱིག་བསགས་པ་རྤེད།  ང་ཚོའྱི་དྱིལ་བསགས་
ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་དྤེ་ལ་དོ་སྣང་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཁ་ཤས་ཅིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། དཔྤེར་ན། བོད་རང་སོང་ལོངས་
དམར་ཤོག་དྲུང་ཆྤེ་ཁན་ཆོན་སོ་ཟྤེར་བ་དྤེས་རོམ་ཡྱིག་གཅྱིག་གང་ས་གང་དུ་ཁབ་བསགས་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་དྤེའྱི་ནང་
ལ་སྐད་ཆ་གསར་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག  ༸གོང་ས་སྐུ་ཕྤེང་བཅུ་བཞྱི་པ་དང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱིས་ཁ ག་ཁག་སོ་སོར་ཕྤེ་
དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དང་གཅྱིག ༸གོང་ས་སྐུ་ཕྤེང་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་མཚན་དང་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཚན་ཁ ག་ཁག་ཕྤེ་དགོས་པ་
རྤེད་ཟྤེར་བ། གནད་འགག་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་གྱིས་རྤེད། རོམ་ཡྱིག་དྤེ་རལ་གྱི་གཤོམ་པ་ཟྤེར་གྱི་འདུག  དྤེ་བོད་ལོངས་ྱིན་རྤེའྱི་
ཚགས་པར་ནས་བཏང་བ་རྤེད། བདྤེན་འཚོལ་ཟྤེར་བའྱི་དུས་དྤེབ་དྤེ་འདའྱི་སང་ལ་བཏང་ འདུག རྤེས་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་
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ཚོགས་ནས་དྤེ་ལ་དགག་པ་གཅྱིག་བརྒྱབ ས་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་རྤེས་ལ་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་ནང་ལ་ཐོན་སོང་།  ངས་དྱིལ་
བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེ་ལ་དགག་པ་དྤེ་འད་གང་བརྒྱབ ས་ཡོད་དམ། དྤེ་རྒྱ་ཡྱིག་དང་བོད་ཡྱིག་དྤེ་འདའྱི་སང་ལ་གང་
འད་བྱུང་ཡོད་དམ།  དྱིལ་བསགས་བཀའ་བོན་ནས་དྤེ་ལ་དགོངས་ཚུལ་དྤེ་འད་གང་ཡོད་དམ།  དོ་སྣང་བྱུང་སོང་ངམ་ཞྤེས་
གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

དྤེ་ནས་མར་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་ཡོང་བའྱི་སྐབས། ངས་འདི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ལྟ་ྤེ་ཆར་ཏང་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆྤེན་
མོའི་དགྤེ་རྒན་གཅྱིག་གྱིས་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་དང་འབྤེལ་ནས་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ཁབ་སོང་། ༢༠༡༣ ལོར་སྐད་གགས་ཆྤེ་
ཤོས་འད་ཞྱིག་ཆགས་སོང་།  དྤེ་ལ་རྒྱ་གར་ཚགས་པར་དང་དྤེ་འདའྱི་ནང་གྤེང་སློང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བྱས་སོང་།  ད་ལྟ་ཧོང་
ཀོང་གྱི་ Asian Weekly ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ནང་ཐོན་སོང་། དྤེ་ལ་དྱིལ་བསགས་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དོ་སྣང་བྱུང་ཡོད་དམ།  
དྤེ་ལ་དྱིལ་བསགས་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་དགག་ལན་དྤེ་འད་བརྒྱབས་ཡོད་དམ། དྤེ་ཚོ་དང་འབྤེལ་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་དྤེ་ཡར་
རྒྱས་ཤྱིག་གཏོང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། དྤེའྱི་གནད་འགག་དྤེ་རྒྱ་ནག་གྱིས་བཤད་བསྡད་པ་ཚང་མ་
དང་པོ་ཐོན་ས་དྤེ་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་ཐོན་གྱི་ཡོད་པར་བརྤེན། སྐད་ཡྱིག་གྱིས་པ་དྤེ་དབྱྱིན་ཇྱི་ཆགས་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་དང་། གསུམ་
པ་དྤེ་གཞྱི་ནས་བོད་ཡྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་ངས་ཁ་ཐུག་ལ་བལྟ་བར་ཕན་ཐོགས་མྱིན་འགོ་ སྙམ། དྤེ་ང་རང་གྱི་བསམ་
ཚུལ་ཡྱིན། དྤེ་ལ་གལ་སྱིད་བཀའ་ལན་བསོན་བདྤེ་པོ་ཡོད་ན་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གཙོ་བོ་རྱིས་འགོ་ཨང་  ༨ དྤེ་ཆགས་བསྡད་འདུག 
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་སྲུང་བརྱི་བྱ་རྒྱུ་ དྤེ་རྤེད། ར་བའྱི་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ དང་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་ངོས་ནས་བཀའ་ལན་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་གནང་སོང་།  ད་ལྟ་ངས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  
འཆར་གཞྱི་ཐོག་མར་གོ་རྒྱུ་དྤེ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་བཀའ་སློབ་གསུང་བཤད་ནང་ལ་ང་ཚོས་
གོ་སོང་། བོ་འཚབ་གཅྱིག་གང་བྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  གསལ་བསགས་དྤེ་གསུམ་པའྱི་བཅུ་ལ་བྱུང་ཡོད་ པ་རྤེད། ད་ལྟ་
བཀའ་ལན་རྱིམ་པས་ཡོང་དུས། ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཚར་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གསལ་
པོ་མྱི་འདུག ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་གཞྱི་ནས་འཛུགས་དགོས་རྒྱུ།  འཆར་གཞྱི་སྱིག་
དགོས་རྒྱུ། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། དུས་ཚོད་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ༢༠༡༤ དཀྱིལ་མ་ལ་བསླྤེབས་དུས་གཞྱི་ནས་ལག་
ལྤེན་བསྟར་རྒྱུ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། གང་འད་ཡོད་དམ་བསམས་ནས་བོ་འཚབ་ཅྱིག་སླྤེབས་ཀྱི་འདུག དཔྤེ་མཚོན་འད་པོ་ཞྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་  General Assembly ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ ལོ་ལྟར་མི་འད་མི་
འད་སྲུང་བརྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་ཡྱིན་ན་ཆུ། ད་ལོ་ཡྱིན་ན་རླུང་གཙང་མ།  དྤེ་འད་འད་པོ་ཡྱིན་ན།  ད་ལོའི་ལོར་ད་
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ལྟ་དབྱྱིན་སྐད་ནང་ The Year of Crystallography ཡྱིན་ན། ༢༠༡༢ ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༧ ནང་གཏན་འབྤེབས་གནང་ཚར་
བ་མ་ཟད་ ༢༠༡༣ གྱི་ལོ་འགོ་བཙུགས་དུས་འཆར་གཞྱི་ཆ་ཚང་བསྱིགས་པ་རྤེད། ༢༠༡༤ ད་ལྟ་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་རྱིམ་པ་དང་
པོ་རྱིམ་པ་གྱིས་པ་ལབ་ནས་ལག་ལྤེན་འཁྤེལ་གྱི་ཡོད་དུས།  ད་རྤེས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གྱི་ལོ་སྲུང་
བརྱི་ལབ་ན་ཧང་སངས་བའྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག  ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་
དྤེ་མར་བཀའ་གནང་དུས་དྤེ་  ༢༠༡༥ དགུང་གངས་ ༨༠ ཕྤེབས་དུས་རན་པ་མྱིན་ནམ་བསམས་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སླྤེབས་
སོང་། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།  དགུང་གངས་བརྒྱད་བཅུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡྱིན་ན འང་རྤེད། རྒྱབ་སོར་
ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རྒྱལ་སྱི་ཡོངས་ལ་ད་ལྟ་ནས་ག་སྱིག་གཅྱིག་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་རན་པ་མྱིན་ནམ་འད་
པོ་ཞྱིག་བསམས་སོང་སྟྤེ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་བཀའ་ལན་ནང་ལོག་ལ་འཆར་གཞྱི་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་མཐོ་
སློབ་ཁག་གྱི་གཞོན་སྤེས་ལ་ ༸གོང་ས་མཆོག་ བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་དོ་སྣང་བསླྤེབ ས་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་དང་དྤེ་འད་
ཞྱིག་གསུང་གི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ནང་ལ་འབུམ་ལྔ།  
འབུམ་ལྔ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་།  ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བཀའ་དྱིན་རྤེས་
དན་གྱི་ལོ་སྲུང་བརྱིའྱི་སྐབས་ལ་འབུམ་ལྔ་དྤེ་ཉུང་ཉུང་འད་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་བཙུགས་གྲུབ་པ་
ཡྱིན་ནམ། འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ།  གལ་སྱིད་བཙུགས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན།  ཚོགས་མྱི་གང་འད་རྤེད ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
རང་ནས་ཡྱིན་ནམ།  ཕྱི་ལོགས་ནས་མཁས་དབང་དང་བོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལམ་སྟོན་གནང་ཐུབ་མཁན་དྤེ་འད་ཕྤེབས་ཀྱི་
ཡོད་དམ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་འཆར་གཞྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་གསུངས་པ་ལས་ལྷག་པ།  གཞྱི་རའྱི་ང་ཚོ་མང་
ཚོགས་ངོས་ནས་མགོ་འཚོས་དགོས་རྒྱུ། དྤེ་འདའྱི་འཆར་གཞྱི་མ་འད་བ་ཞྱིག་ཡོད་དམ།  དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བར་མྱི་མང་ཐོག་
ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་མོལ་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ག་རང་ལ་མོས་
མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་རྒྱ་སྐད་མཁྤེན་མཁན་ལས་བྱྤེད་བསྐོ་དགོས་ཡོད། སྱིར་བཏང་གྱི་རྒྱ་
སྐད་ཙམ་མྱིན་པ་ཚད་དང་ལྡན་པ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་ ང་རང་བསམ་ཚུལ་ཡོད།  ད་ལྟ་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ྤེ་ཆར་  Asian Weekly 
ནང་ནས་ article ཐོན་པ་དྤེ་སྱི་པའྱི་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། དྤེར་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཕྱི་དྱིལ་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་
ལན་འདྤེབས་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་
གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད ། ང་ཚོས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་དོ་སྣང་བྱས་
ནས་དྤེའྱི་ནང་ནས་ལན་འདྤེབས་དགོས་དང་མི་དགོས་དྤེ་ཚོ་དབྱྤེ་བ་ཕྤེ་ནས ། ལན་འདྤེབས་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་ཚགས་ཚུད་པོ།  
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གང་ཐུབ་ཐུབ།  གང་མགོགས་མགོགས་འབུལ་ཐུབ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་ལན་འདྤེབས་ཚོགས་ཆུང་ཞྤེས་པ་དྤེ་བསར་དུ་བཙུགས་
ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པར་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བྱས་པ་གཅྱིག ང་ཚོའི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནང་ཁ་ཤས་
རྒྱ་ཡྱིག་ཡག་པོ་མཁྤེན་གྱི་རྤེད།  ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་ལོ་གྱིས་ཀྱི་ནང་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ ་དྱེ་འབད་བརོན་བྱ་ས་གཅྱིག་དྤེ་
རྤེད། རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གསར་འགྱུར་བཀོད་སྟངས་དྤེ། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ News Writing ཐོག་ནས་
ང་ཚོས་ནུས་པ་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ད་ལྟ་དྲྭ་རྒྱ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་ངོ་དྤེབ་ཡོད་པ་རྤེད། དུས་དྤེབ་
གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་ཚད་དང་ལྡན་པ་དང་གསར་འགྱུར་ འགོད་སྟངས་དྤེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་
ཆྤེད་དུ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཏན་ཏན་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད།  ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་མུ་
མཐུད་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གྱི་ལས་འཆར་སྐོར་ལ་དོགས་འདྱི་གཅྱིག་ཕྤེབས་
སོང་། ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་ཟླ ་ ༣ པ་ཟྱིན་ཚར་ཡོད་པར་བརྤེན་གང་མགོགས་མགོགས་
བཙུགས་ཏྤེ་འཐུས་ཤོར་མི་འགོ་བ་བྱས་ནས་འབད་བརོན་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ། གོང་དུ་བོད་ ༢༠ །༢༠ ཐོག་ལ་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་ངོས་ནས་ལས་འཆར་དང་བསམ་འཆར་
གང་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེར་ལན་རག་མ་སོང་། གྱིས་པ། དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ ༤ པའྱི་ནང་ལ་
དྭགས་དུས་དབང་གྱི་ལས་འཆར་སྐོར་ལ་ཡར་ཕག་འབུལ་ཞུས་པ་དྤེ་འབུམ་ ༦ ལྷག་ཙམ་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་
འཁོལ་མ་གཏོགས་གཅོག་ཆ་གནང་ནས་འབུམ་ ༢ ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག  གཞྱི་རའྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡ 
དང་ ༢ ཚང་མའྱི་ཐོག་གཅོག་ཆ་གནང་འདུག འདིའི་སོན་ལ་སང་ལམ་བར་ནས་གོ་ཐོས་བྱུང་བ་ལྟར་ན ། ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་
གཅོག་ཆ་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གོ་བྱུང་ཡང་། དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ལ་དྭགས་
དུས་དབང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་གལ་ཆྤེ་ཆུང་གང་འད་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དཔྤེར་ན་ད་ལོའ་ིལ་དྭགས་དུས་དབང་དྤེ་
ཆོས་དང་ཆབ་སྱིད་གྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་གང་འད་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དངུལ་འབོར་
དང་གཅོག་ཆ་གནང་ཕོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ཀང་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་མ་སོང་། དྤེ་གང་འད་
རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 

གྱིས་པ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། སྐབས་ ༡༤ པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༤ ལོ་དྤེ་༸གོང་ས་སྐུ་ཕྤེང་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་པར། བསགས་བརོད་དང་
སགས་དངུལ་འབོར་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་གལ་ཆྤེན་དུ་བལྟས་ན་དངུལ་
འབོར་དྤེ་ཉུང་དགས་པ་འད་པོ་ཞྱིག་འདུག ལས་འཆར་དྤེ་ཡང་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཏན་མྱི་འཁྤེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མཐོང་
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དུས་ཁད་མཚར་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། སོ་སོ་རང་ྱིད་ཀྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འཆར་དང་འབྤེལ་ བའི་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་
གང་ཡོད་ཅྱེ་ན། ད་ལོ་ ༢༠༡༤ འདྱི་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གྱི་ལོ་ལ་སྲུང་བརྱི་བྱྤེད་པའྱི་ལས་འཆར་ནང་། 
༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་དན་པའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་རྤེད། དགོན་སྡྤེ་ཁག་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བཞུགས་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚང་མས་ཤ་མྱི་ཟ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཤྱིག་འགོ་ཐུབ་ནས་ཐོ་གཞུང་ ཞིག་བསྡུ་རུབ་
བྱས་ཐུབ་ན། ཏན་ཏན་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག་པས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

དྤེ་ནས་གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ ཞིག་གྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེར་ཚོགས་གཙོས་ངོས་ལྤེན་གནང་ཡོད་དམ་མྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་གནང་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་དང་མྤེད་
པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། དྤེར་བརྤེན་ང་ལ་ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་དྱི་བ་ཞིག་སླྤེབས་པ་འད་པོ་བྱུང་སོང་། དྤེ་གང་འད་
བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ། གོང་དུ་རྱིས་འགོ་སོ་སོའ་ིདྱི་བ་དྤེ་སོ་སོའ་ིནང་གཏོང་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཞན་དག་མ་གཏོང་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་ཞུས་སོང་། དྤེའྱི་རྤེས་ནས་གཏོང་མཁན་དང་མྱི་གཏོང་མཁན་མང་པོ་བྱུང་སོང་།  ང་རང་རྱིས་
འགོ་གཞན་དྤེར་དྱི་བ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  དྤེ་རྱིས་འགོ་གཞན་གྱི་སྐབས་སུ་གསུང་
རོགས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ངོས་ལྤེན་ཞུ་དང་མྱི་ཞུ་དྤེ་དྤེའྱི་སྐབས་ཐག་བཅད་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ན་མྱི་ན་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རྤེད། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་
པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ཞུ་རྒྱུ་
ལུས་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གོང་ནས་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་བཞྱིན་རྤེད། 
༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་སོར་འབུམ་ ༥ མ་གཏོགས་ཞུས་མྱི་འདུག ལོ་གཅྱིག་གྱི་
རྱིང་དུས་དན་དྤེ་སྲུང་བརྱི་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་སོར་འབུམ་ ༥ པོ་དྤེས་འདང་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། ཞུ་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ལས་གཞྱི་དྤེ་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་ཆུང་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་མྤེད་བསམ་པའྱི་སྤེམས་འཚབ་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པས་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ལན་དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་རག་མ་སོང་། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ཀྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། དྤེའྱི་ལས་གཞྱི་
འདྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་གསལ་བསགས་ཡོང་གྱི་རྤེད་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐད་ལ་ར་བའྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་དངུལ་
འབོར་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གང་འད་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད་མྱིན་མྱི་ཤྤེས་ཀང་། སོ་སོའ་ིབསམ་པར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་
བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་དྱིན་གྤེང་སློང་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་རྒྱལ་སྱིའྱི་རང་
བཞྱིན་ཅན་གྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་གོགས་པོ་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ བསྐོང་འཚོགས་གནང་སྟྤེ། 
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༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་ཕག་ལས་སྐོར་གྤེང་སློང་ཤུགས་ཆྤེ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཁབ་བསགས་དང་
ཆབ་སྱིད་ཐོག་ནས་ཁྤེ་ཕན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། ཡང་རྒྱལ་སྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་
གནད་ཡོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཚོ་དང་ལྷན་བགོ་གྤེང་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཁད་པར་ཞྱིག་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། གོང་ནས་
ལན་གནང་བར་སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་དགོན་སྡྤེ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་སྲུང་བརྱི་གནང་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སྤེས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་དྱིན་ཤྤེས་རོགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་ཡོད་པའྱི་ཕོགས་ཤྱིག་གསུངས་སོང་། 
དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུའྱི་
འཁྲུངས་སྐར་དང་ཞྱི་བདྤེའྱི་གཟྤེངས་རགས་ཀྱི་ྱིན་མོ་སོགས་དུས་ཆྤེན་གལ་ ཆྤེ་ཁག་དང་བསྟུན་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་
པོ་ཆྤེའྱི་མཛད་པ་རྣམ་ཐར ་དང་། གསུང་རོམ་ཁག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་སོགས་ཤྤེས་རོགས་ཐུབ་ ཆྤེད་བགོ་གྤེང་གནང་ཐུབ་ པ་
སོགས་བཟོ་རྒྱུ། དྤེས་མ་ཟད་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་དགོངས་གཞྱི་གཏྱིང་ཟབ་ པ་དྤེ་ཚོ་གསལ་རོགས་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་
ལམ་སྟོན་ཞྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་ན་ཁད་པ ར་མྤེད་དམ་བསམ་བྱུང་། དྤེ་བཞྱིན་སྱི་ཞུ་ལས་བྱྤེད་ཡྱིན་ཡང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་
ཆྤེའྱི་དགོངས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱིར་ར་བའྱི་དོགས་འདྱི་དྤེ་
འབུམ་ ༥ དྤེ་ཉུང་དགས་ཀི་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་ཞུས་ན་ཞུ་སོ་ཆོད་པ་ཞྱིག་གནང་ནས་ཁབ་
གདལ་རང་བཞྱིན་ཅན་ཞྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་ན་ཁད་པར་ཞྱིག་མྤེད་དམ་བསམས་ཏྱེ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འབུམ་ ༥ ཡྱིས་མ་འདང་ན་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཡྱི་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ལ་དོགས་འདྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་གྱིས་པ་དྤེའྱི་ནང་
ལ་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱི་ལོ་འཁོར་དཔར་བསྐྲུན་ སོར་ ༡,༣༦༠,༠༠༠ འགོ་འཆར་འཁོད་འདུག  དཔར་ཁང་གཅྱིག་གྱི་
དཔར་བསྐྲུན་ཞུ་རྒྱུར་སོར་ས་ཡ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་འགོ་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ།  དྤེ་ངས་མགོ་འཚོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དཔར་
ཁང་ཟྤེར་དུས་དཔར་རྒྱག་སའྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་ལ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ཙམ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་
དམ། ཡང་ན་དྤེའྱི་འགོ་སོང་དྤེ་དག་ག་པར་གཏོང་གྱི་ཡོད་དམ། དཔར་ཆས་གསར་པ་ོ་ཆྤེད་ཡྱིན་ན་རྱིས་འགོ་ ༡༧ པའྱི་
ནང་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ོ འི་ཆྤེད་གསལ་འདུག དྤེ་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱི་སྐོར་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་སྐབས་སུ་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་རྤེད། ཕྱིན་ཚར་འདུག དམྱིགས་
བསལ་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཟུར་འཛར་ ༡ ནང་གསལ་བའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢ པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་ཚར་སོང་།  ཡྱིན་
ནའང་བཀའ་ལན་གནང་ན་སོན་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༨ པ། འདྱི་ལོར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་
དྱིན་རྤེས་དན་ཞུ་རྒྱུར་ཐུགས་གཏན་འཁྤེལ་ཟྱིན་པ་རྤེད། དགོངས་པ་སོན་ ལ་འཁོར་ཡོད་པའང་རྤེད། ད་ལྟ་དངོས་སུ་ཕག་
ལས་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཚར་ བའྱི་རྤེས་ལ་གཞྱི་ནས་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་པས། ངར་
བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚོད་ལ ། ད་ལོའ་ིའཁྲུངས་སྐར་ནས་ལོ་རྤེས་མའྱི་འཁྲུངས་སྐར་བར་ལོ་
འཁོར་མོར་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ན་སྙིང་རྤེ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་གྱིས་བསམ་
འཆར་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱིས་གནད་དོན་འདྱིར་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་ཡོད་ན་བཞྤེས་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འདའི་དགོངས་པ་བཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་སྱིག་གནང་རྒྱུ་དང་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་སོགས་ཚང་མ་ཡག་པོ་
ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་གྱི་བསམ་འཆར་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་
གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་དང་པོ། དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༤ པ་ལ་དྭགས་དུས་དབང་ལས་
གཞྱི་སྐོར་ལ། སོན་རྱིས་ཐོག་མར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དང་ད་ལྟ་གཅོག་ཆ་གནང་བའྱི་གནད་དོན་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་
བྱུང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ང་ཚོ་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་ཕག་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་གནད་དོན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཆྤེན་པོའ་ི
ཐོག་ནས་རད་གཅོད་བྱས་པ་ཡྱིན། གཙོ་བོ་དྤེ་ལ་དྭགས་ལ་དུས་དབང་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ས་བརྙན་སྡྤེ་
ཚན་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཁ་ཤས་ས་གནས་སུ་བསོད་ནས་པར་ལྤེན་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་མྤེད་པ་གནང་འདུག དྤེ་འབྤེལ་ཡོད་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་
ཚང་དང་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འཐུས་པ་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེའྱི་དངུལ་འབབ་མར་བཅག་ཡོད་ པ་རྤེད། དོན་ཚན་
གྱིས་པ། འཆར་གཞྱི་བཞྱིན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་འཆར་ཐོག་དྱིལ་བསགས་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག  དྤེ་མར་བཅག་ཡོད་པ་
རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཟུར་བཀོལ་ནང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྤེས་པ་ཡོད་དུས ། འདྱིར་མྱི་དགོས་པར་གནང་བ་རྤེད། 
གནད་དོན་དྤེ་གྱིས་ལ་བརྤེན་ནས་འདྱི་མར་བཅག་པ་རྤེད། ང་ཚོས་འདྱི་ལྟར་མཐོང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
མཇུག་བསྡུ་དགོས་བསམ་བསྡད་དུས་ཕག་ རྐྱོང་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་
ལགས་གསུང་རོགས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་
ཨང་གྱིས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་གལ་ཆྤེའྱི་དྤེབ་རྱིགས་ཁག་ཅྱིག་དཔར་བསྐྲུན་དང་མཁོ་སྒྲུབ་ཅྤེས་གསུངས་འདུག  གལ་ཆྤེན་
གསུངས་དུས་གལ་ཆྤེན་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། དཔར་བསྐྲུན་བྱྤེད་འཆར་དྤེ་གང་ཡྱིན་ནམ། མཁོ་སྒྲུབ་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་དྤེབ་རྱིགས་དྤེ་གང་
ཡྱིན་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཁད་པར་ཏོག་ཙམ་འགོ་གྱི་འདུག མཁོ་སྒྲུབ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ས་ཆ་གང་
ནས་མཁོ་སྒྲུབ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༥ ནང་ལ་རྒྱ་རྱིགས་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ལས་འཆར་ཞྤེས་
གསུངས་འདུག ད་ལོ་དམྱིགས་བསལ་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་མྱི་འདུག་ཀང་། མ་འོངས་པར་ལས་ཀ་དྤེའྱི་རྱིགས་ཡོང་གྱི་ རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ན འང་ང་རང་ལ་ཚུར་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་མཁན་གྱི་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཞྤེས་ཆྤེ་མཐོང་ཧ་ཅང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བརག་དཔྱད་ཅྱིག་གནང་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྱི་བ་དྤེ་གྱིས་ཀ་གོས་ཚོགས་ནང་དྱིས་ཟྱིན་པ་རྤེད་ལ། ལན་བརྒྱབས་ཟྱིན་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ལན་
ཐྤེབས་པ་དྤེ་མ་གསན་པར་རང་ྱིད་རང་རང་ གི་དྱི་བ་དྱིས་བསྡད་ན། ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ཟླ་བ་གྱིས་ཚོགས་ཀང་དུས་
ཚོད་ཀིས་འདང་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་རྱིས་འགོ་རང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་རྣམ་པ་དྤེ་མགོ་འཚོས་པ་བཟོ་ཐུབ་ན་
ཡག་པོ་འདུག ལ་དྭགས་དུས་དབང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཟྤེར་དུས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་འད་པོ་གོ་ཡྱི་འདུག དཔྤེར་ན་ལ་དྭགས་དུས་དབང་སྐབས་ ཀི་དམྱིགས་བསལ་ལས་གཞྱི་ཞྤེས་བྱིས་ཡོད་ན ། དུས་
འཁོར་དབང་ཆྤེན་གོ་སྱིག་བྱ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ལས་གཞྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ ལ་གོ་རྒྱུ་ཅྱིག་
ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལ་དྭགས་དུས་དབང་གྱི་སོན་རྱིས་སྐོར་དྤེ་དྱིས་པ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
ལན་འདྤེབས་གནང་སོང་། དྤེ་ག་རང་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ང་ཚོ འི་སྣར་ཐང་
དཔར་ཁང་གྱི་སོན་རྱིས་ཀི་དངུལ་འབོར་དྤེ་གང་འད་ཆགས་པ་རྤེད་ཅྤེས་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང།  དྤེ་གོང་དུ་བཀའ་
འཁོལ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ཙང་ལགས་ལན་ ཕུལ་མྱི་དགོས་པ་དང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤིག་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་
དྱིན་རྤེས་དན་སྲུང་བརྱི་དྤེ་ད་ལོའ་ིའཁྲུངས་སྐར་ནས་ལོ་རྤེས་མའྱི་འཁྲུངས་སྐར་བར་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་
ཚུལ་གསུངས་པར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བསམ་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་རྱིགས་ཤྤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་ལས་གཞྱི་མྤེད་པ་དྤེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ ་
མཆོག་ནས། ལན་བྱུང་ཟྱིན་པས་བསར་ཟློས་མྱི་དགོས་པར་ཞུ།) ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེའྱི་ནང་དུ་དྱི་བ་ཁག་གྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ལྷག་སོང་། བོད་ ༢༠༢༠ ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་ཕྱི་དྱིལ་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ལས་འཆར་
ཡོད་དམ་མྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་དང་། རྤེས་སུ་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆྤེན་ནས་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆྤེན་བར་རྱིས་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་དམ་མ་
རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་ཐོག་དང་པོ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་། གྱིས་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་
བཀའ་ལན་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༢༠༢༠ ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཁ་སང་ནས་དྱི་བ་དྱིས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ལན་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ༸གོང་ས་མཆོག་ གི་་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གྱི་ལས་གཞྱི་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད་གོང་དུ་རོབ་ཙམ་
ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པས་བྱུང་། ལས་གཞྱི་ག་རྤེ་ག་རྤེ་སྤེལ་དགོས་ཡོད་མྤེད་གང་
ལ་གང་འཚམ་ཞིག་གཏན་ཁྤེལ་ཡོད། ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་དང་འདྱི་དང་འདྱི་བྱྤེད་དགོས་ པ་རྤེད་ཅྱེས་ལག་ལྤེན་བསྟར་
རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཚོགས་ཆུང་ཁོ་རང་ བཙུགས་མྤེད་པ་ཡང་གོ་ནོར་ཐྤེབས་པའྱི་ྤེན་ཁ་འདུག  གོང་དུ་ཞུས་པ་
ནང་བཞྱིན་རྤེད། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པ་ཟྱིན་ནས་གསལ་བསགས་བྱས་ཡོ ང་དུས། ནོ ་སྦྤེལ་ཞྱི་བདྤེའྱི་གཟྤེངས་རགས་ལོ་ངོ་ ༢༤ 
འཁོར་བ་དང་མམ་དུ་ཆགས་ཡོང་དུས། ཕྱི་ཟླ་ ༥ པ་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དབུ་འཛུགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་
ཞྤེ་ན། Oslo ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་ནོ་སྦྤེལ་ཞྱི་བདྤེའི་གཟྤེངས་རགས་ཕུལ་ནས་ལོ་ངོ་ ༢༥ དུས་ཆྤེན་དྤེ་སྲུང་བརྱི་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆྤེན་ ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་། དྤེ་ནས ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་ནས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་གདན་
འདྤེན་ཞུས་ནས་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གྱི་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་རྣམ་ཐར་དང་དགོངས་པ་ལ་སགས་ནས་གསུང་བཤད་རྱིམ་
པས་གནང་རྒྱུ། དྤེ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ནོ་ སྦྤེལ་ཞྱི་བདྤེའྱི་གཟྤེངས་རགས་ཕུལ་ནས་ལོ་ངོ་ ༢༥ 
འཁོར་བའྱི་དུས་ཆྤེན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྤེས་མ་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༧ པ་དྤེ་ལ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ ར་ཕྤེབས་པ་རྤེད། བོད་ལོ་
བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན་དགུང་ལོ་ ༨༠ དྤེ་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པ་ལ་རྤེད། དྤེ་དག་རྱིམ་པས་བང་ བསྱིགས་ནས་བཞག་ཡོད། ད་ལོའ་ིལོ་འདྱི་
གཙོ་བོ་ང་ཚོས་རྒྱལ་སྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གཙོ་བོ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་ཁུལ་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ན། དགུང་ལོ་ ༨༠ དྤེ་རྒྱལ་སྱི་སང་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ན་ ཞྤེས། ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་སྱི་དང་
ནང་ཁུལ་ལབ་དུས་དཀར་པོ་དང་ནག་པོ་ཞྤེས་དབྱྤེ་བ་ཕྤེ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱི འྱི་
ལུང་པར་ཡོད་པས་ཁོ ང་ཚོས་སྲུང་བརྱི་ ཞུ་གནང་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་ས་ དང་ཕུགས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་འད་ཡོད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆྤེར་རྤེས་མ་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བརན་བཞུགས་འབུལ་རྒྱུ་དྤེ་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པས། ང་ཚོས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པ། ༧ པ། ༡༠ པ། ༡༢། ཡང་ ཕྱི་ཟླ་ ༣ པ་དང་ ༤ པ། དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་ལ་བང་
བསྱིགས་ཡོང་དུས། ཟླ་བ་གྱིས་གྱིས་མཚམས་ལ་མཛད་སོ་དང་ཚོགས་འདུ་སོགས་ལས་གཞྱི་ཆྤེ་བ་དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་
ཡོང་གྱི་ཡོད། དྤེའྱི་བར་དུ་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་སློབ་གྲྭ་ཚོགས་དང་མ་འཚོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཀང་བལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་
མཐོ་སློབ་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་།  དྤེ་བཞྱིན་དགོན་སྡྤེ་ཁག་གྱི་ནང་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་སོགས་བང་ བསྱིགས་
ཡོང་དུས། ཕལ་ཆྤེར་ཟླ་བ་བཅུ་ པ་བཅུ་གྱིས་ཞིག་གྱི་ནང་ལ་ལས་གཞྱི་མང་པོ་བྱས། དྤེ་ནས་ཡང་རྤེས་མ འི་ལོ་ཤར་བའྱི་
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སྐབས་སུ་དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བརན་བཞུགས་དང་སགས་ནས་ལས་གཞྱི་ཁག་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཁ་སང་སོན་མ་ཡང་ཐྤེངས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་དང་འཇོན་གྱི་མྱི་
འདུག་སྟྤེ། ང་ཚོའི་འཆར་གཞྱི་འདིང་སྟངས་དྤེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཟླ་བ་བཅུ་གྱིས་བཅུ་གྱིས་བཏྱིང་ནས་འགོ་ རྒྱུའྱི་འབད་
བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། དྤེ་ཡང་རྣམ་པ་ཚོ་ཐུགས་བདྤེ་པོ་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་འཆར་གཞྱི་མྤེད་པ་རང་
མྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ ༢༠༢༠ བྱས་ཏྤེ་ ༢༠༢༠ ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གྱི་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་ཡང་བཀོད་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་
ལ་གཞྱི་རའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་མཁྤེན་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་དང་གནད་འགག་ཡྱིན་པ ། མ་གཞྱི་ནས་ག་རྤེ་གནང་དགོས་ཡོད་
མྤེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་དག་སྱི་ཚོགས་ནང་གྤེང་སློང་བྱྤེད་དུས། དང་པོ་སྱི་ཚོགས་ནང་ ལ་བགོ་
གྤེང་ཞིག་བངས། དྤེ་ནས་རྱིམ་པས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་རྤེས་གནད་དོན་ཞྱིག་གྤེང་
སློང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཚང་མས་དོ་སྣང་བྱས་ ཏྤེ། ཕལ་ཆྤེར་གོས་ཚོགས་ ར་བའི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་ང་ཚོ་མྱི་ཚེ་ ཞྤེས་པ་འདྱི་
བཤད་ཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད་དྤེ ། ༢༠༢༠ ལོ་ལ་ཚང་མ་ བཞུགས་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་འདྱི་
མཁྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོར་བརྱི་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ག་རྤེ་གནང་དགོས་ཡོད་མྤེད་ང་ཚོའི་འཇོན་ཚོད་དཔག་ཚོད་ཀྱིས་དྤེའྱི་ནང་དུ་བཀོད་ཡོད། གཙོ་བོ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཆགས་
དགོས་རྒྱུ། བོད་མྱི་སུ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཤྤེས་པའྱི་ཐོག སོ་སོའ་ིསྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་གོམ་གཤྱིས། དྤེའྱི་
ཐོག་སོ་སོའ་ིནང་མྱི་དང་སོ་སོའ་ིཕ་མ་བྱུང་སའྱི་ལོ་རྒྱུས་དྤེ་ཤྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ཁྤེད་རང་གང་ནས་ཡྱིན་ཟྤེར་
དུས། ང་བོད་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ལབ། བོད་ལུང་པ་གང་དུ་འགོ་ ཡྱི་ཡྱིན་ནམ་ ཞྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོའ་ིཕ་མ་ཡོང་ས་ དང་
བསྡད་ས་དྤེ་མ་ཤྤེས་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་རའྱི་བོད་ཅྤེས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་ནའང་ར་བ་དྤེ་མ་མཁྤེན་པ ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་
ཚོར་བ་དང་འབྤེལ་བ་བརླག་འགོ་བའྱི་ྤེན་ཁ་འདུག ལོ་ ༧༠ འཁོར་ཡོང་དུས་བོད་རང་བཙན་ཡོད་པའྱི་ལུང་པ་ནས་ཁ་བལ་
ཏྤེ་འདྱི་ག་ཙམ་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡོད་དུས། ཉུང་མཐར་སོ་སོའ་ིཕ་མ་ཡོང་ས་དང་བྱུང་ས་དྤེ་དག་མཁྤེན་དགོས་པ་གལ་
ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ། དྤེ་ནས ་ང་ཚོའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ དང ་གོམ ས་གཤྱིས་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་ པོ ་རྤེད། ཁ་སང་ང་  
Washington DC ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་དང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཡྱིན་ ནའང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་བསམ་གྱི་འདུག 
བོད་མྱིར་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་དགོས་དོན་དྤེ་ཁོང་ཚོས་གཙོ་བོ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྤེན་ནས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། བོད་པའི་མྱི་
ཞྤེས་པ་དྤེ་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ དང་དང་བདྤེན་ཡྱིན་ པ། འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་ར་དོན་རོད་ཀྱི་ཡོད་པ ར་རང་བཞྱིན་
གྱིས་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས། ང་ལ་གསུང་མཁན་དྤེ་ཨ་རྱི འྱི་ནང་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་བོད་ མྱིར་བརྤེ་སྤེམས་ཡོད་མཁན ། 
བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ཨ་རྱི་ལ་བོད་ མྱི་མང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མ་
རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ཨ་རྱི་ལ་བོད་རྱིགས་ལས་རྒྱ་རྱིགས་མང་བ་རྤེད། དགོས་དོན་ཐོག་ནས་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན་བཙན་བྱོལ་
ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ལས་ཨ་རྱིའི་མྱི་སྤེར་རྒྱ་ནག་ལ་ཚོང་རྒྱག་མཁན་མང་བ་ཡོད་ པ་རྤེད། ཨ་རྱིའྱི་མྱི་སྤེར་ཚོང་པ་དྤེ་ཚོའྱི་
དགོས་དོན་དང་བོད་པ་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོའྱི་མྱི་སྤེར་གྱི་དགོས་དོན་ལ་ བལྟ་དགོས་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་བོད་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། ཁྤེད་རང་ཚོའྱི་སྐད་འབོད་ཤུགས་ཆྤེ་དག ས་ནས་མ་རྤེད། ཁྤེད་
རང་ཚོ་ལས་སྐད་འབོད་ཤུགས་ཆྤེ་བ་ཧྥ་ལོང་གུང་གྱིས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཁོད་རང་
ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་པུ་ལ་བརྤེན་ནས་མ་རྤེད། ཁོད་རང་ཚོ་ནང་བཞྱིན་ཤྱིན་ཅང་ལ་ཡང་གནས་ཚུལ་ཛ་
དག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁྤེད་རང་ཚོ་ལ་དམྱིགས་ བསལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ ཞྤེ་ན། བོད་མྱི་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་
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ཁོད་ཚོའྱི་བ་ན་མྤེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྤེན་ནས་རྤེད། བོད་ མྱི་ལབ་དུས་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ དང་དང་
བདྤེན། འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་ར་དོན་རོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོས་དམྱིགས་ བསལ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ང་ཚོར་ཡུ་གུར་མྱི་རིགས་རྤེད། མང་གཙོ་རོད་མཁན་རྤེད། སོག་པོའ ་ིམྱི་རྱིགས་རྤེད ། ཁོ་ཚོ་ཚང་མས་དྱེ་འད་བཤད་
ཀྱི་འདུག ཨ་རྱི་གཞུང་གཙོས་པའྱི་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱིས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བོད་ མྱིར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྒྱབ་སོར་
བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་མྱི་རབས་གསར་པ་ཚོ་ཤྤེས་འཇོན་གྱིས་ལྡན་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་སོལ་རྒྱུན་
ལམ་ལུགས་དང་ཡ་རབས་བཟང་སོད་མཁྤེན་དགོས་པ་དྤེ་དུས་རག་ཏུ་སྤེམས་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུ་
དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་མ་བརྤེད་པ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འདྱི་ནས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་
རྤེད། བོད་མྱིའི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་བསྟྱི་གནས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སྤེས་སུ་
ཡྱིན་ནའང་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཛུལ་ཞུགས་དང་འགན་ཁུར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བསྟྱི་གནས་
འདྱི་ག་ཚོད་ཙམ་གནས་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་ར་དོན་རོད་རྒྱུའྱི་གཞྱི་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་སོ་
སོ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་པ། དམྱིགས་ བསལ་ཁ་སང་གསུམ་བཅུ འྱི་དུས་དན་གསུང་འཕྱིན་དྤེ་ད་ རྤེས་ང་ཚོའྱི་
གཞོན་སྤེས་ཚོ་ལ་སློབ་གསོ་ཐྤེབ ས་རྒྱུ་དང་། ཁོང་ཚོས་ཐུགས་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ྱིན་རྤེ་ྱིན་རྤེ ར་བསམ་བོ་བཏང་
ནས་འབད་བརོན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ ༢༠༢༠ ཡི་རྤེས་སུ་ང་ཚོའྱི་འགན་དྤེ་ཧ་
ཅང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་སྐབས། ཚང་མས་མཁྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་རང་ནས་གོམ་པ་སོ་རྒྱུ་དང་ག་སྱིག་གནང་རྒྱུ་གལ་
ཆྤེན་པོ་རྤེད། ལས་གཞྱི་ཟྤེར་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་བྱུང་ན་གཙོ་བོ་མྱི་རྤེ་རྤེ་ཡྱིས་
འགན་ཁུར་གནང་བ་ཡྱིན་ན། རྱིམ་པས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཡོང་གྱི་
རྤེད། ད་ལོ་ ༢༠༡༤ འདྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གྱི་ལོ། རྤེས་མའྱི་ལོ་དགུང་ལོ་ ༨༠ དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཡོང་དུས། 
དྤེའྱི་རྤེས་ཚང་མ་ བསྡྤེབས་གཅྱིག་ཏུ་ཚང་ཁ་བརྒྱབས་པ་མ་ཡྱིན་པར་རྱིམ་པས་སྤེལ་བ་ཡྱིན་ན། གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་
དང་འོས་ཤྱིང་འཚམས་མྱིན་གང་ཤྤེས། མ་འོངས་པ་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས། བང་རྱིམ་བསྱིགས་ནས་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་
པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཁོན་བསྡོམས་ ༡,༧༧༡,༡༩༨ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་
དམ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་
ཚུལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། སོན་མ་དགུང་སྐྤེག་གྱི་ལོར་བོད་ནང་དུ་ལས་འགུལ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་
ནའང་དགོན་སྡྤེ་ཁག་དང་གཞྱི ས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལོ་གཅྱིག་ པུ་དྤེ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་བར་ཤ་སང་བངས་བྱས་པ འི་ཐོ་གཞུང་
ཞྱིག་རུབ་ནས་ཁབ་བསགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག མྱི་ཚང་མ་ཤ་བཟའ་རྒྱུ་ལ་དགའ་པོ་ཡྱིན་པས་ཤ་བཅད་བཞག་
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པ་ཡྱིན་ན། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཤ་དན་ཡོང་དུས་བཀའ་དྱིན་དྤེ་ཡང་མམ་དུ་དན་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་
སྐོར་ལ་གང་ཡང་གསུངས་མ་སོང་། གནང་རྒྱུའྱི་དགོས་གལ་མ་མཐོང་ནས་མ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་བྱྤེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད་པ་
རྤེད། དྤེ་བརྤེད་པ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་རྤེད། གསུངས་ཆོག་གྱི་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ད་ལྟ་ འཛུགས་རྒྱུ་
རྤེད། གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས། ལས་རྱིམ་ཞྱིག་བང་བསྱིགས་ནས་དྤེའྱི་ནང་དུ་ལས་གཞྱི་ག་རྤེ་ བརམས་རྒྱུ་ཡྱིན་དང་། 
མྱི་མང་ལ་འབོད་སྐུལ་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མར་རྱིམ་པས་སླྤེབ ས་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་གསུངས་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་དྤེ་ལ་ཏན་ཏན་གོ་བསྡུར་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྱེ་རྱིང་རང་ཐག་བཅད་ནས་དྤེ་
ཡོང་གྱི་རྤེད་དང་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད། དྤེ་འད་ཞྱིག་གྱིས་འགྱིག ་གི་མྤེད་དམ།  ལགས་སོ། དྤེ་སྱི་མོས་སུ་
གཏོང་བ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པ་ཡྱིན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་
སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དྤེ་ལ་  ༤༤,༤༥༨,༡༣༩ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་
གནང་འདུག དྤེ་ལ་ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་གནང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དྤེ་རྱིང་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་འདྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་
པའྱི་ཆ་ནས། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལ་སོ་སོ་ལ་སྤེམས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་
ཞྱིག་ཡོད་དུས་བསར་དུ་མ་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་ཆགས་སོང་། གོང་དུ་ཨ་རྱི འི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་གསར་པ་དྤེ་སོན་
རྱིས་ནང་དུ་སླྤེབས་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་དུས་བར་བརྒལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་འགྱིག་གི་རྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ། ཧ་ཅང་སྤེམས་འཚབ་ཅྱིག་
རྤེད་འདུག དྤེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་ཁོ་རང་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་སོན་རྱིས་ཀྱི་སང་ལ་ཡྱིན་དུས། དམྱིགས་བསལ་
དངུལ་འབོར་ཆྤེན་པོ་འདྱི་འད་ཞྱིག་སོན་རྱིས་ལ་མ་སླྤེབས་ནས་བར་བརྒལ་ལ་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལ་ཏག་ཏག་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དང་། དྱེ་རྱིང་ངས་འདྱི་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ང་ཚོས་རྱིམ་པས་འདྱི་འད་ཆགས་ཀྱི་
འདུག ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མྤེད་ནའང་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་འདའྱི་མྱིག་ལྟོས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན ། སོན་
རྱིས་འདྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་ཙམ་མ་རྤེད། ས་གནས་ལ་སོན་རྱིས་འདྱི་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་འད་ལ་ཡང་མྱིག་
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ལྟོས་ཆགས་ནས་སོན་མ་དབུས་ལ་འདྱི་འད་བྱུང་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ཀང་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ཡོད་པ་རྤེད་ ཅྱེས་པ་དྤེ་འད་
མི་ཆགས་པའྱི་ངྤེས་པ་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ལ་སྤེམས་འཚབ་བྱས་ནས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བཞྱིན་བསོད་རྒྱུ་དང་། 
ང་ཚོ་འདྱིའྱི་ཆྤེད་དུ་གོས་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོད་དུས། འདྱི་ཚོ་གནད་དོན་ཆུང་ཆུང་མ་རྤེད། སྤེམས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་གནད་
དོན་རྤེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཟྤེར་རྒྱུ་འདྱི་རྒྱུན་དུ་གནས་དགོས་པས། འདྱི་ལ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག 
འདྱི་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ། གཞྱི་ར་དྤེ་ག་རང་རྤེད་དྤེ། བཀའ་ལན་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་མ་བྱུང་བ་སོང་ཙང་གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་འད་པོ་དྤེ་ཕྱིན་བསྡད་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་  ༢༦ ྱིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་  
༣ པའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཐྤེངས་ ༢༤༣ ཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ། ཨ་རྱི འི་དོན་ཁང་གྱི་ཁང་པ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས། ཁྱིམས་རོད་པའྱི་སློབ་སྟོན་ག་ འབབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཨ་སོར་ ༧༥༠༠ རྒྱ་གར་སོར་མོ་ ༤༠༡ ,༥༥༠ 
དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢  པའྱི་ཚེས་ ༥ ྱིན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་པའྱི་སྐབས། ཨ་སོར་ ༢ ,༦༠༠,༠༠༠ དྤེ་ཚོ་
ཚང་མ་ཁང་པའྱི་ཁལ། འཛིན་ཆས། མས་གསོ། རྱིས་འཇུག་གྱི་འགོ་གོན། དྤེ་ལ་ཨ་རྱི འི་སོར་མོ་ ༡༥༠༠༠༠ གཞན་དོན་
གཅོད་ཁང་ས་ོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཙག་ཙིག་འགོ་གོན་ཆྤེད་དུ་ ༥༠ ,༠༠༠ ཁོན་བསྡོམས་ ༢༨༠ ,༠༠༠ སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ནས་བཀའ་འཁོལ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རྤེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྤེ་བ་ག་རྤེ་ཞུ་ ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཟླ་བ་འདྱིའྱི་ཟླ་ མཇུག་ལ་
བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་གཞྱིར་བཞག་གིས་ོ་ཐུབ་པ། ཁང་པའྱི་དངུལ་ཕར་སད་ཚར་བ་དང་ས་ཆའྱི་བདག་དབང་ཆ་ཚང་
ཚུར་རྱིས་ལྤེན་ཚར་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཟླ་མཇུག་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པས། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ནང་ལ་ཚུད་བསྡད་
ཡོད་པ་རྤེད། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་འདྱི་གཏོང་ལྤེན་གྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་ཞིག་སླྤེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེའྱི་ནང་
དུ་གསལ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཞུས་པ་སོང་ཙང་། གལ་སྱིད་དྤེ་མ་འགངས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་འཆར་གཞྱི་
གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། གལ་སྱིད་ ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཟླ་མཇུག་ལ་ོ་མ་ཐུབ་ན་ ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་རྤེས་ལ་ོ་དགོས་
པས། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལོའ་ིགཏོང་ལྤེན་བསར་བཅོས་དྤེའྱི་
ནང་དུ་དངུལ་འབོར་གཅྱིག་ཐྤེབ ས། ཡང་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན ་ན། ལྡབ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་
ཙང་མ་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཆགས་འདུག་ཅྤེས། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་ནང་
གསལ་པོ་མ་ཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་འོག  གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ། འདྱི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་
སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་འདྱི་ ༡༌༢ འཛིན་ཆས་
དང་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ོ་ཞྤེས་པའྱི་ཀ་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ོ་ཞྤེས་གཅྱིག་འཁོད་བསྡད་འདུག  དྤེའྱི་དངུལ་
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འབོར་ ༣༧,༤༩༧ དྤེ་སོན་ལ་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནང་ལ། དང་པོ་དྤེ་ལ་འཕྲུལ་ཆས་དང་ཡོ་ཆས། 
འཛིན་ཆས་གསར་ོ་ཞྤེས་པ། འདྱི་ནང་ལའང་འཕྲུལ་ཆས་ཞྤེས་ཐྤེབས་བསྡད་འདུག འཕྲུལ་ཆས་འདྱི་གྱིས་མི་འད་བ་ག་རྤེ་
རྤེད་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང། རྱིས་འགོ་གྱིས་ལོགས་ཀར་འཁྤེར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ་གསལ་
བཤད་གཅྱིག་དང་། 

དྤེའྱི་འོག་གྱི་ང་པ་འགོ་བ་མྱི འི ་ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྤེས་པ་དྤེ་ལ་དངུལ་འབོར་  
༡,༦༡༩,༣༩༦ ཅྱིག་འདུག འདྱིས་འགོ་བ་མྱིའི་ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ། མྱི་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་རྒྱུ་རྤེད་དམ།  འཛིན་ཆས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད་དམ།  དངུལ་འབོར་ཆྤེན་པོ་གཏོང་ས འི་ཡུལ་དྤེ་གང་དང་གང་
ཡྱིན་མྱིན་གྱི་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་མར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  ལས་འཆར་མྱིན་པའྱི་འགོ་གོན་ནང་གྱི་ཀ་པ་དྤེའྱི་རྱིས་འགོ་  ༢༌༢ ཀྱི་འབབ་གོན་
གཞན་དྤེའྱི་ནང་ལ་  ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ པ་ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ པའྱི་བར་གྱི་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་བར་བརྒལ་བྱས།  འདྱི་
ཡང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་འདུག  སང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་  ༧ པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་འདུག  དྤེའྱི་ནང་ལོ་ཟླ་བ་
དང་ཚེས་གངས་གཅྱིག་པ་རྤེད་འདུག  དྤེའྱི་ནང་ལ་དངུལ་འབོར་  ༥༠༠,༠༠༠ འདུག དྤེའྱི་ཁད་པར་འདྱི་ག་རྤེ་བྱས་ནས་
རྤེད་དམ་ཅྤེས་དང་།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  དམྱིགས་བསལ་རྱིས་ འགོ་ཨང་ག་རྤེ་རྤེད་འདུག ) ༧ པའྱི་
ནང་ལ་རྤེད། འདྱི་ཚོ་རྱིས་འགོ་གཅྱིག་ནང་ལ་ཁུར་མ་ཐུབ་པར་གྱིས་ནང་ལ་ཁུར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དང་པོ་དྤེ ་རྱིས་འགོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན།  དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་  ༡༌༤ ཀ་
པའྱི་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ལ་ས་ལོ་ས་ཡ་གྱིས་དང་འབུམ་ལྔ་ལྷག་ཞུས་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་
འཆར་འགོད་སྡྤེ་ཚན་ནས་དྤེའྱི་ནང་ལ་མར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན།  ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་འཆར་
སྤེལ་རྒྱུའྱི་ནང་།  ལྷོ་ཨྤེ་ཤི་ཡ་དང་པོ་དྤེ་དང། དྤེ་ནས་ཡུ་རོབ་དང་བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ ཀ དྤེ་ནས་ཤར་ཨྤེ་ཤི་ཡ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་གོ་
རོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་འཆར་འགོད་ཅྱིག་གནང་ཡོད། དྤེ་གཙིགས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  
གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་
འཆར་གཞྱི་དྤེ་  ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༣ བར་གྱི་ལས་འཆར་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེའྱི་སོན་རྱིས་དྤེ་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་
ཚོའྱི་ནང་ལ་བཏང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་  South Tyrol ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས།  ཕ་གྱིར་ཚོགས་འདུ་ཚར་
ནས་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་སྤེལ་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གོ་བསྡད་པ་རྤེད།  དྤེ་
འད་སྤེལ་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གྱིས་པ་དྤེ་ཡྱིན། 



40 

 

གསུམ་པ་དྤེ།  ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ ཁག་གྱི་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་སྒྲུག་སྐོར་ལ་སྱིར་བཏང་ཕྱི་གསལ་ནང་
གསལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མཚམས་མཚམས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དཔྤེར་ན། ལས་
བྱྤེད་འཛུལ་མཁན་དྤེ་མྱི་དྲུག་ཡོད་ པ་རྤེད་ཟྤེར། ཀམ་པུ་ཉར་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་བའྱི་སྐབས།  གཞོན་པ་གྱིས་ཁང་པ་གཅྱིག་
ནང་ཁྱིད་པ་རྤེད། རྒས་འཁོགས་དྤེ་ཚོ་ཁང་པ་གཞན་པ་ཞྱིག་ནང་བཞག་པ་རྤེད།  ཚུད་པ་ཁང་པ་གཞན་པའྱི་ནང་བཞག་པའྱི་
གྱིས་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་གོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཡྱིག་ཚད་གཏོང་ཕོགས་ཐོག་མ་རུང་བ་ཡོད་པ་དྤེ་འད་ངས་ཡྱིད་ཆྤེས་ར་བ་ནས་བྱྤེད་
ཀྱི་མྤེད། ང་ཚོས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དང་གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་མ་ཐྤེབས་པའི་ཆྤེད་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་ཞྱིག   རྣམ་རོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་
གཅྱིག་ལངས་ཚར་སོང་ན།  དྤེ་ལ་ཡན་ལག་འད་པོ་མང་པོ་སྤེས་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གཅྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་དུས།  དྤེ་ཚོའྱི་
ཐོག་དམ་གཟབ་གནང་རོགས་གནང་། ཡྱིག་ཚད་སུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང། གཏོང་མཁན་ཡོངས་རོགས་ཁང་ཁུངས་
གཅྱིག་ལ་ཡོད་ནས་དང་བདྤེན་བྱུང་སོང་བསམ་པའྱི་ངྤེས་པ་རྙྤེད་པ་དྤེ་ཚང་མ་ལ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་
གཅྱིག་ཞུ་གྱི་ཡོད། 

དྤེ་ནས་གོང་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱིས་ཕག་ལས་གང་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་གསུངས་པ་རྤེད།  ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་
གྱིས་ཕག་ལས་མང་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་ཡག་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ།  གང་ལས་མྤེད་པ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ལ་ང་ཚོ འི་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མྱི་སུ་ལ་ཡང་དོགས་པ་རྣམ་རོག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དཔྤེར་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཕྱི འི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
ལ་ཞབས་སོར་འཁོད་པའྱི་སྐབས། ཕྤེབས་ཉོ་གོ་སྱིག་གནང་རྒྱུ་དང་སྐུའྱི་སྲུང་ བ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དང་ཕྱི་ནང་གསང་
གསུམ་ལ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འགན་ཆག ས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་བོན་
རྣམ་པ་ཕོགས་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལའང་ཡང་བསར་དྤེ་ནང་བཞྱིན་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ཚོ་ཁ་
སོན་ཡུ་རོབ་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་དངོས་གནས་སོ་སོས་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་རང་བྱུང་། ལས་བྱྤེད་གྱིས་གསུམ་ལས་མྱི་
འདུག དྤེ་ཚོ་སུ་སུའྱི་མཇུག་ཏུ་འགོ་དགོས་པ་རྤེད་དམ། མང་པོ་ཞྱིག་ཕག་ལས་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱིས་ས་གནས་
གང་དུ་བོད་མྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་སྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ྱིན་མཚན་མྤེད་པར་རྒྱུགས་ཀྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་
གོས་ཚོགས་སྡྱིངས་ཆའྱི་སང་ལ་དྱི་བ་དྤེ་གཏོང་དུས།  དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ཐོག་ནས་གང་ དང་གང་གནང་བ་དྤེ་
གོས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་མྱི་མང་ གྱིས་མཁྤེན་རོགས་ཡོད་པ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ འདུག གང་ཡྱིན་
ཟྤེར་ན། མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་དྤེ་ཚོ་ལ་ལས་ཀ་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་འགོ་ཡྱི་
འདུག ང་ཚོ་མྱི་རྤེ་རྤེའྱི་ མདུན་ལ་ལན་སྤེལ་བར་འགོ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རྤེད།  གོས་ཚོགས་སྐབས་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་རྤེད། ཚང་མས་དོ་སྣང་བྱས་ཏྤེ་གཟྱིགས་དུས།  དྤེའྱི་སྐབས་དྤེ་ལ་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་
ཐུབ་ན་ང་ཚོའྱི་བརྡ་ལན་ཕག་ལས་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེ་འད་གནང་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། གསུང་རྒྱུ་དྤེ་ཡག་པོ་འགོ་ཡྱི་འདུག  དྤེར་
བརྤེན་ཡོངས་རོགས་ངྤེས་ཐུབ་རྒྱུ་སྐུ་ལས་ཆྱེན་པོ་རྤེད། དངོས་གནས་ཕྱི་དྱིལ་དྤེ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ ་
མཆོག་ནས། ལྡབ་སོར་མྱི་དགོས་པ་བྱྤེད། གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད། དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་གནང་རོགས་
གནང་།) ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འདའྱི་སྐབས་ལ་དྤེ་གཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ངས་ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ལ་ཡྱིག་ཆ་དྤེའྱི་ནང་གྱི་རྱིས་འགོ་ང་པ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཡྱི་གྤེའྱི་གོ་བ་སོ་སོས་གང་རོགས་
ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་ཟྤེར་ན།  ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་འགན་ཞྱིག་བཞྤེས་
ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཕག་ལས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་རྤེད་སྙམ། ཡང་བོད་ནང་ལ་དམྱིགས་སུ་
བཀར་ཏྱེ། བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་ ནས། དྤེའྱི་རྱིས་འགོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།  ཡྱི་གྤེ་དྤེའྱི་གོ་བ་ལྤེན་སྟངས་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཞྱིག་
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག  གལ་ཆྤེ་བ་གཅྱིག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ དང་མམ་དུ་འབྤེལ་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན། གང་ལ་གང་འཚམ་ང་ཚོ་འབས་བུ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཐོན་པ་རྤེད་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཁ་སང་སོན་ལ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་
གྱི་གསུང་བཤད་ནང་ལའང་དྤེ་འད་པོ་ཞྱིག་གསལ་གྱི་འདུག དྤེ་དང་མམ་དུ་སོ་བཏགས་བྱས། ལྷོ་ཨ་ཧྥྱི་རྱི་ཁར་ང་ཚོའྱི་དོན་
གཅོད་ལྷན་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་ པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་དོན་གཅོད་ཁག་ནས་སོ་སོའ་ིགཞུང་ དྤེ་བཙན་བྱོལ་གཞུང་
གཅྱིག་གྱིས་ཁབ་པའྱི་ཚད་མཐོ་པོའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོས་དམྱིགས་ཡུལ་ཆྤེན་པོ་གཅྱིག་བཟུང་སྟྤེ་ལྷོ་ཨ་ཧྱི་རྱི་ཁ་ལ་དོན་གཅོད་
ལྷན་ཁང་འཛུགས་དགོས་པ་དྤེ། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཚང་མ་མཁྤེན་བསྡད་ཀྱི་རྤེད་ སྙམ།  དྤེ་
ངས་འབྤེལ་བ་བཏགས་པ་དྤེ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ པ་རྤེད། 
རང་ཐག་རང་གཅོད།  དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་ཐག་རང་གཅོད་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཐོག་མར་དྤེ་མམ་འབྤེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ལ་ལྷོ་ཨ་ཧྥྱི་རྱི་ཁ་ལ་དོན་གཅོད་ཐོག་མར་འཛུགས་དགོས་པ་དྤེ་ཨ་ཧྥྱི་རྱི་ཁ་གྱིང་ཕན་ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་མང་
པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། ཨ་ཧྱི་རྱི་ཁ་ལ་ཆོས་ཕོགས་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་འབྤེལ་བ་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་
ང་ཚོ་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་ པ་མ་རྤེད་དྤེ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ལྷོ་ཨ་ཧི་རྱི་ཁའྱི་དོན་གཅོད་སྐབས་ལ་
གསུང་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག་གམ། རྱིས་འགོ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་མར་ཏོག་ཙམ་འགོ་ཐུབ་ས་རྤེད།  
དྤེ་མ་གཏོགས་མང་པོ་ཞྱིག་འགག་སོད་ཀྱི་འདུག ལྷོ་ཨ་ཧི་རྱི་ཁའྱི་འབྱུང་ཁུངས་འད་པོ་དྤེ་ཚོ་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  ཕྱི་
དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་ན་ཡག་པ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད།) ལགས་སོ། ལགས་སོ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག  རྱིས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་
གསུང་གྱི་ཡོད་དམ། གྱིས་ཀ་ཕ ་གི་ནས་གསུང་གྱི་རྤེད་དམ།  ལགས་སོ། ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་
མཆོག་གསུང་རོགས་གནང་། 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
རྱིས་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞིག་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འཛིན་ཆས་
གང་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་།  དྤེ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འགྤེམས་སྟོན་ཁང་གྱི་  Scanner ོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ། དྤེ་
བཞྱིན་ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་ཅྤེས་པ་དྤེ་  TCRC སྡྤེ་ཚན་གྱི་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་ཡྱིན་ པ་རྤེད། ད་ལྟ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཀྱིས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་འཆར་གྱི་སྐོར་ལ་དོགས་འདྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
ཕྤེབས་སོང་། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ངར་ཚིག་(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། རྱིས་དྤེ་གཙང་མ་ཞྱིག་བཟོས་བཞག་ན། ད་ལྟ་དྤེ་
དམྱིགས་བསལ་ནང་ལོགས་ལའང་རྱིས་འགོ་དྤེ་ག་རང་གྱིས་འདུག  ཟུར་བཀོལ་ནང་ལོགས་སུའང་གྱིས་འདུག དྤེར་
བརྤེན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་ན།) 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག རྱིས་ཀྱི་སྐོར་དྤེ་གསལ་པོ་བཟོ་རོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་འཛིན་ཆས་དྤེ་རྱིས་ཤོག་གྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་གསལ་འདུག་
གསུངས་པ་དྤེ་རང་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་བང་མཛོད་ནས་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་ན་ནྱིང་གྱི་
རྱིས་ཤོག་ནང་ལ་གསལ་བསྡད་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེར་དམྱིགས་བསལ་རོགས་རམ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་འད་མྤེད་པ་རྤེད། དྤེར་
བརྤེན་བང་མཛོད་ནས་གཏོང་རྒྱུར་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཟུར་བཀོལ་ནང་ཡོད་པ་ཕལ་ཆྤེ་བར་རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་
རམ་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བ་བཞྱིན་འགྤེམས་སྟོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
དཔར་བཤུས་འཕྲུལ་ཆས་ཞིག་གཟྱིགས་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་དྤེ་ཡང་
དྤེ་འད་རང་རྤེད། ཀམ་པུ་ ཉར་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ད་ལོའ་ིའགོ་སོང་ཕལ་ཆྤེ་བ་ཟུར་བཀོལ་ནས་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ཚོ་ལ་
འབུལ་རྒྱུའྱི་གསོལ་ཕོགས་དང་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་དྤེ་དག་ཆྤེད་རོགས་རམ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཟུར་བཀོལ་ནང་
བཞག་པ་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་ལྟར་ན་རྒྱུན་གོན་རོས་ཤོག་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ཐྤེངས་རྒྱུན་གོན་ནས་འཐྤེན་ཏྤེ་ཟུར་
བཀོལ་ནང་བཞག་པ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ལས་འཆར་འདྱི་གཙོ་བོ་དྤེ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་
མཆོག ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་།) 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འགྤེལ་བཤད་མང་པོ་བསོན་གྱི་འདུག ཤོག་བུ་མང་པོ་ཀོག་བསྡད་དུས་ཟུར་འཛར་མང་པོ་
གཏོང་གྱི་འདུག དྤེ་ལས་ང་ཚོ་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཚོར་རྒྱབ་ལོངས་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་
རྤེད། ད་ལྟ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་མར་གཅྱིག་ཀོག་ན།  ཚང་མ་ཕྲ་ལྷམ་མྤེར་གསལ་པོ་
ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དན་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཡྱིག་ཆ་དྤེ་འབྤེལ་ཡོད་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལའང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལའང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གྱིས་ཀྱིས་སུས་འགན་བཞྤེས་ནས་གནང་ནའང་། སོན་ལ་ངས་རྱིས་དང་འབྤེལ་བ་
ཡོད་པ་དྤེ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་སྐད་ཆ་དྱིས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་རྤེད། སོན་མ་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་དྤེ་འད་བྱུང་ཡོད་ པ་རྤེད། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་
གཟྱིགས་གྲུབ་པའྱི་རྤེས་ལ་ཚོགས་གཙོས་གོས་ཚོགས་ནང་མར་ཤོད་ཟྤེར་དུས། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་
ཆུང་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བྱྤེད་དགོས་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཤོད་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་
གོ་སྐབས་དང་པོ་འབྤེལ་ཡོད་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ལ་ཕུལ་བའྱི་སྐད་ཆ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འདྱིར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱི་མདུན་དུ་ཡྱིག་ཆ་གཟྱིགས་ཆོག་ཆོག་མྤེད་ན། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་རྱིས་འགོ་གྱིས་པོ་དྤེར་ལས་འཆར་གང་དང་གང་ཚུད་ཀྱི་
ཡོད་མྱིན་བཀགས་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མར་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་སྙམ། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༌༤ ཡྱི་ནང་གསྤེས་ ཇ་པ་༽ དྤེ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་
དང་འབྤེལ་བ་དྤེ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། ལས་འཆར་དྤེའྱི་ངོ་བོ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་བོད་ནང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་
གུས་བརྱི་དང་གཞྱི་རའྱི་རང་དབང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སླད་ཅྤེས་བཀོད་འདུག ལས་འཆར་གྱི་ལས་དོན་འགྤེལ་བརོད་སྙྱིང་
བསྡུས་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་ནང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་བོད་དོན་སྐོར་ གྱེང་སློང་བྱ་རྒྱུ་ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཚོགས་འདུ་དང་། 
འགོ་བ་མྱིའི་སྲུང་སོབ་དང་། སྱི་ཚོགས་བདྤེ་དོན་ཚོགས་པར་གཏམ་བཤད་བྱ་རྒྱུའྱི་ཟབ་སོང་། ཁ་ཤས་དག་ཆ་ནོར་འདུག་
ཀང་དྤེ་ལྟར་བྱིས་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཚོགས་འདུ་གོ་སྱིག་ཞུ་མུས་བཅས་ཀྱི་ལམ་གོན་གྱི་ཞྤེས་
འཁོད་འདུག ལས་འཆར་དྤེའྱི་དུས་ཡུན་ལོ་དུས་གང་ནས་གང་བར་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤།༤།༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༧།༣།༣༡ བར་ཞྤེས་འཁོད་འདུག ལས་འཆར་གྱི་དགོས་དངུལ་ཁོན་བསྡོམས་རྱིས་འགོའ་ིནང་གསལ་བའྱི་འབུམ་ 
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༡༦ ལྷག་ཙམ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་རོགས་ཚོགས་དྤེ་ Tibet House Trust, London ཞྤེས་བཀོད་རྒྱུའྱི་ལག་བསྟར་ཇྱི་ཞུས་
དང་མ་དངུལ་འགོ་གོན་ཇྱི་སོང་ཞྤེས་པ་དྤེར། ལས་གཞྱི་གསར་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་འཁོད་འདུག གཞན༌དྤེ༌  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་ནས། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཀ་པ་དྤེ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་བར་ལ་འཚོལ་རོགས་གནང་།) 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ཆ་ཚང་མ་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ཐོག་ཕྤེབས་ཐུབ་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་འདུག བཀའ་བོན་རྣམ་པ་གཅྱིག་ཀང་
ཕྤེབས་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་གྱིན་འགྤེལ་བཤད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྤེན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གྤེང་དང་དྱི་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཡྱི་སྐོར་ལ། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་
རྒྱ་མཚོ་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཇ་མ་བཏུང་ནས་བཙལ་བསྡད་པ་ཡྱིན། སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་ཆོག་ཡོད། ལས་འཆར་དྤེའྱི་མྱིང་
ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གོ་རོགས་ལས་འགུལ་ཟྤེར་བ་དང་། དྤེའྱི་ལས་འཆར་གྱི་ངོ་བོ་དང་དམྱིགས་ཡུལ། དབུ་མའྱི་ལམ་སྐོར་
གཏམ་བཤད་དང་། འབྤེལ་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའྱི་ཐོག་ནས་ "རྒྱབ་བཅོར་"ཞྤེས་བྱིས་འདུག རྒྱབ་སོར་ཡྱིན་པ་འད། 
རྒྱབ་སོར་གང་མང་ཐོབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ། ལས་འཆར་གྱི་དགོས་དོན་འགྤེལ་བཤད་སྙྱིང་བསྡུས། དྤེབ་དང་ཡྱིག་ཆ་པར་སྐྲུན། 
ལས་བྱྤེད་གསུམ་ལ་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ། མང་ཚོགས་ནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ། དྤེ་འད་བྱིས་འདུག 
ལས་འཆར་གྱི་དུས་ཡུན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༡ ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་ཞྤེས་
བཀོད་འདུག རོགས་དངུལ་དྤེ་གོང་དུ་ཕྱིན་ཚར་འདུག རོགས་ཚོགས་ཀྱི་མྱིང་ཞྱིག་བྱིས་འདུག ལས་འཆར་དྤེ་གསར་ པ་
ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་བཀོད་འདུག དྤེ་ནས་སྐབས་འདྱིའྱི་སོན་རྱིས་ལོ་ནང་གྱི་ལས་དོན་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ། དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་དྤེབ་དང་ཡྱིག་ཆ་པར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་ལས་བྱྤེད་གསུམ་ལ་ཟླ་བ་
གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་ཟབ་སོང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་ལ་དྭགས་སུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་ཆྤེན་གྱི་སྐབས་སུ། ཆོས་
ཞུ་བ་རྣམས་དང་། ཅན་ རི་སར་མཐོ་སློབ། རྡ་སྟྤེང་བོད་ཁྱིམ། སུ་ ཇཱ་བོད་ཁྱིམ་གྱིས་ཀྱི་སློབ་མ། གཞན་ཡང་རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་
བོད་མྱི་རྣམས་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་བཅས་བཀོད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བར་ལམ་ནས་གང་འད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནམ། གཞན་སོན་རྱིས་འགོ ད་འབུལ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་ལ། དངུལ་འབོར་ཆྤེ་བའྱི་ལས་
འགུལ་དྤེ་ལས་དོན་བྱྤེ་བག་པ་གཅྱིག་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་རང་རྤེད་མ་གཏོགས། ལས་དོན་རྱིམ་པ་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། རྱིམ་པ་རྤེ་རྤེའྱི་འགོ་སོང་ག་ཚོད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་།  དྤེ་ཚོད་དཔག་བྱས་ནས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་
རྤེས་འདྱིར་དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་འདུག མ་འོངས་པ་ལ་དྤེ་འད་ལ་འགྤེལ་བཤད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གོས་
ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚོ་ལ་དབྱྤེ་བ་འད་པོ་དྤེ་ག་ཚོད་འདུག་གམ། ལས་རྱིམ་ལ་རྱིམ་པ་ག་ཚོད་འདུག་གམ།  དྤེ་མཁྤེན་རོགས་
ཡོང་རྒྱུར་ཁད་པར་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གི་ཡོད། 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་པ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གནང་རོགས་
གནང་། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག ད་ལྟ་དྤེར་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་རྒྱུ་དང་།  Computer ཡྱི་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་རྒྱུ་
དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། དང་པོའ་ིདྱི་བ་དྤེར་དངོས་གནས་ཡྱིན་དང་མྱིན་ཞྤེས་པའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་གསལ་
པོ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་། དངོས་གནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་གནང་ཕོགས་གཅྱིག་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་འདྱི་ལ་
བཀའ་མོལ་གསུང་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་པ་རང་འད་པོ་བྱས་ནས་གསུངས་པའྱི་གནང་སྟངས་འད་པོ་གཅྱིག་ཆགས་སོང་། 
དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ། Computer ཡྱིག་ཚད་གཏོང་བའྱི་སྐབས་དྤེ་ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་
འད་བྱུང་བ་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་བྱུང་བ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། སྐད་ཆ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གྤེང་སློང་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། དྤེ་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱི་དོགས་པ་དྤེ་ལྷག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་པ་སོང་
ཙང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་མང་ཚོགས་དང་ཚང་མ་ལ་གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་
གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་གཅྱིག་རྤེད། དྤེ་ནས་ད་གྱིན་གྱི་གཞན་པ་གཅྱིག་དྤེ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ། ས་
བགོས་བྱས་འདུག ཕོགས་དང་ཕོགས་ལ་བགོས་འདུག དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་ ལག་བསར་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་
བའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག ཚོགས་གཙོ ས་ཐོ་བརྒྱབས་བཞག་པའྱི་ནང་ལ་དྤེ་འདའྱི་དྱི་བ་གྱིས་ཤྱིག་ལྷག་སོང་སྙམ། དཔལ་ལྡན་
དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལམ་སྟོན་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཁང་གྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་ཕོགས་སྐོར་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ 
Computer ཡྱིག་ཚད་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ Computer འདང་དང་མ་འདང་གྱི་ཐོག་ནས། རྒན་པ་གྱིས་ཁང་མྱིག་
ཅྱིག་དང་། གཞོན་པ་གསུམ་ཁང་མྱིག་གཞན་ཞྱིག་ནང་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གཞོན་
པ་གྱིས་ཁང་མྱིག་གཞན་པའི་ནང་ལ་བཞག རྒན་པ་དྤེ་ཚོ་ཁང་མྱིག་གཞན་པ་ནང་ལ་བཞག་པ་རྤེད། ) ཨོ་དྤེ་འད་རྤེད། 
ལགས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཚུད་པ་དྤེ་ཚོ་གཞོན་པ་རྣམས་རྤེད་འདུག  Computer ཐོག་ལ་གཞོན་པ་དྤེ་ཚོ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ཙང་
ཚུད་པ་མྱིན་ནམ། དྤེ་འད་རྤེད། དྤེ་སྱི་ཡོངས་ལྟ་བུའྱི་ཡྱིག་ཚད་གང་ཡང་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ནང་གསྤེས་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། སྱིར་བཏང་བཀུར་འོས་ཚོད་དཔག་ འཆར་
རིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྙན་སོན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་འགོ་གོན་དྤེ་རྱིགས་གྱིས་ ཞིག་
འདུག དྤེའྱི་ནང་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་ལ་ཁྤེ་ལས་པའྱི་འགོ་སོང་འབུམ་གྱིས་ ༢༠༠ ,༠༠༠ ཡྱིག་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་ལ་འབུམ་
བཞྱི་ ༤༠༠ ,༠༠༠ དྤེ་ནས་ཟབ་སོང་  Advocacy training གཏོང་རྒྱུ་ལ་སྟོང་ཕག་དགུ་བཅུ་གོ་གསུམ་ ༩༣ ,༠༠༠ 
དགོངས་དག་འབུམ་བདུན་ ༧༠༠,༠༠༠ དྤེ་ནས་འདྱིའྱི་སང་འཛིན་སོང་འགོ་སོང་ཆྤེད་འབུམ་དྲུག་ ༦༠༠,༠༠༠ གནང་འདུག 
བསྡོམས་འབུམ་ྱི་ཤུ་ ༢,༠༠༠,༠༠༠ དྤེ་འདྱི་འད་བྱས་ནས་ཆགས་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་ལ་འབུམ་ྱི་ཤུ་ ༢,༠༠༠,༠༠༠ མྱི་འདུག དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ལ་འབུམ་ྱི་ཤུ་ 
༢,༠༠༠,༠༠༠ འདུག ལན་དྤེ་ཚོ་ག་ པར་འཕོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དང་། གང་འད་བྱས་ནས་འཕོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག 
སོ་དང་སྤེའུ་ཁུང་ཚང་མ་བརྒྱབས་བཞག་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དབུགས་ཀྱིས་མ་འདང་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ། མྱི་ཚང་
མ་ོབ་ཏོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་འད། གང་ལྟར་ཕན་བུའྱི་རྱིག་པ་རྣོ་ཙམ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
འདུག དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འབུམ་ྱི་ཤུ་དང་བདུན་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་ ༢༠ ,༠༧,༨༣༠ རྤེད། 
འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འབུམ་བཅུ་དྲུག་དང་ཆྱིག་ཁྱི་དགུ་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་དྲུག་ 
༡༦,༡༩,༣༩༦ དྤེ་རྤེད། ད་གྱིན་འགྤེལ་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ལས་གཞྱི་གསུངས་པ་སོང་
ཙང་། དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ས་ཡ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་བཞྱི་དང་བཞྱི་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་བརྒྱད་སྟོང་བརྒྱ་
དང་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་ ༤༤,༤༥༨,༡༣༩ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་ གཞག་དྤེ་ད་གྱིན་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ཐོག་ནས་མར་
འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལགས་ཀོག་གནང་དུས་ལ། བོད་ནང་དུ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱར་
གཏོང་རྒྱུ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་གསལ་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་རང་ྱིད་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན། ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་དམ་
སྙམ་གྱི་ཡོད། དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལོགས་སུ་ལགས་ཀོག་གནང་ཚར་དུས། ཡང་ན་དྤེ་འགྱིག་ཡོད་ པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསལ་
བཤད་ཅིག་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་མྱིན་ནམ་བསམ་གི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་བོད་ནང་དུ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ནང་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་
སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ལས་འགུལ་འདྱི་ནས་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་ཐད་ཀར་རྒྱ་ནག་
དང་འབྤེལ་བ་བྱས། བོད་ནང་ལ་འཛུལ་ནས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་མ་
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རྤེད། ལས་གཞྱི་དྤེ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཞྤེས་ད་གྱིན་སྙན་སོན་གནང་པའྱི་དུས་ལ་ཚིག་ཇྱི་མ་
ཇྱི་བཞྱིན་དྤེ་ཡྱིན་མྱིན་གང་ལྟར་ཡང་དོན་དག་དྤེ་ག་རང་གྱི་སང་ལ་འབབ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ནང་དུ་འགོ་བ་མྱིའྱི་
ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ། ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ལ་འགོ་སོང་དྤེ་འད་དྤེ་འད་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟྤེར་
ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འགྱིག་པ་བྱས། དྤེ་ནས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནང་། རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།  སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་
ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་ཁར་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
བསླྤེབས་ནས། གཏན་འབྤེབས་བྱས་མ་སོང་།  མུ་མཐུད་ནས་ཕྤེབས་ན་འགྱིག་མ་སོང་། སོན་ལ་གཏན་འབྤེབས་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཚར་བ་ཡྱིན། ཡང་བསར་བརྙན་འཕྱིན་ནང་དུ་གསན་དགོས་ན་མ་གཏོགས། དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱས་
ནས་གཞྱི་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བྱས་མ་སོང་ངམ། ལགས།  བྱས་མ་སོང་ངམ། ཨ་ལྤེ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་
བཀོལ་ས་ཡ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་བཞྱི་དང་བཞྱི་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་བརྒྱད་སྟོང་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་ ༤༤,༤༥༨,༡༣༩ དྤེ་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ་མྤེད། མྤེད་པ་སོང་ཙང་ འདི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སྱི་མོས་
ད་གྱིན་ནས་ཚོགས་གཙོས་བྱིས་ཚར་བ་ཡྱིན། དྤེ་ལབ་ནས་སྱི་མོས་བྱིས། དྤེ་ནས་གཞྱི་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་དུ་
བཅུག་པ་ཡྱིན། ད་ཆ་སོ་དང་སྤེའུ་ཁུང་ཚང་མ་བརྒྱབ་ནས་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ཚང་མས་ཏོག་
ཙམ་ཞྱིག་རྱི་སངས་སངས་གནང་རོགས་གནང་། ཚོགས་གཙོ་ཏོག་ཙམ་གྲུང་པོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ལ་ས་ཡ་བརྒྱད་དང་དགུ་འབུམ་བརྒྱད་ཁྱི་
སུམ་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅྱིག་ ༨,༩༨༣,༦༨༡ ལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་
ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ལ་ས་ཡ་བརྒྱད་དང་དགུ་འབུམ་བརྒྱད་ཁྱི་སུམ་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་
གཅྱིག་ ༨ ,༩༨༣,༦༨༡ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ འབྱེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ཡོད་ས་མ་རྤེད། ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་
གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་དྤེ་ལ་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་བདུན་འབུམ་བརྒྱད་ཁྱི་
དྲུག་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་བརྒྱད་ ༡ ,༧༨༦,༣༤༨ ལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེ ར་གནང་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་
གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་དྤེ་ལ་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་བདུན་འབུམ་བརྒྱད་ཁྱི་དྲུག་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་
བརྒྱད་ ༡,༧༨༦,༣༤༨ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་
གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། ཤོག་གངས་ ༧༢ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁོངས། འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ ལས་ཁང་གྱི་
རྒྱུན་གོན་དྤེ་ལ་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་གཅྱིག་འབུམ་གྱིས་ཁྱི་བརྒྱད་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་བཅུ་མྤེད་བརྒྱད་ ༡,༡༢༨,༥༠༨ ལ་བཀའ་
འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྡྱི་ལྱི་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་དྤེ་སྐབས་ཤྱིག་ལ་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་
ནང་ལོགས་ལ་ཡོད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་དང་། སྐབས་ཤྱིག་ལ་མར་ལྡྱི་ལྱིར་སོ ས་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རྤེད། ཧ་ཅང་གྱི་གལ་
ཆྤེན་པོ་རྤེད། འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ཉུང་ཉུང་རྤེད། ལས་བྱྤེད་རྒན་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བར་སྐབས་ ཤིག་ལ་
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གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་གྱི་གཞྱིས་འགོ་ཡར་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡང་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱིས་གནས་སོས་བཏང་དགོས་ཆགས་པ་
རྤེད། དྤེ་རྤེས་འདྱི་ནས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ ཅིག་མར་གནས་སོས་བཏང་བ་རྤེད་ཀང་། གོ་ཐོས་སུ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་
དྤེས་སྤེར་དགོངས་ཞུས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག གང་ལྟར་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུ ད་ལས་ཁུངས་སུ་འགན་འཛིན་
གནས་སོས་གཏོང་འདུག་ཀང་། ད་དུང་ཡང་གནས་སོ་བཏང་བའྱི་གང་ཟག་དྤེས་སྤེར་དགོངས་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་
ས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ པ་རྤེད་
དམ། དྤེ་དུས་ཚང་མས་སོན་ནས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ྤེ་ཆར་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱིན་དུས།  
དྤེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གོ་སོང་། འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ཏན་ཏན་གནས་སོ ས་བཏང་འདུག 
འདྱི་ནས་མར་ཕྱིན་འདུག གང་ལྟར་མ་གྱི་ནས་དགོངས་ཞུ་ཆགས་ཡོད་ས་རྤེད། དགོངས་ཞུ་དྤེ་སོན་ནས་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་
ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད་དམ། ལས་ཁུངས་ གང་ཞིག་ནས་སོན་ནས་
དགོངས་པ་འཁོལ་བ་ཞྱིག་མ་གྱི་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། གང་ཟག་དྤེ་ལ་ངས་གང་ཡང་
ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ངས་དགོངས་ཞུ་གནང་མཁན་ཚོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་དྤེ། གང་ལྟར་
འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། 
བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཡོད་པ་རྤེད་ཀང་། འགན་འཛིན་མྤེད་པ་ཆགས་བསྡད་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གང་འད་བྱས་ནས་དགོངས་
པ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ལས་བྱྤེད་གནས་སོ་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ ར་ཞྱིབ་ཏུ་མ་བརད་པ་ཡྱིན་
ན། འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ད་ལྟའང་ལྷག་བསྡད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་ཁང་ག་གང་ཡང་བཀོད་མྱི་འདུག 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིཟླ་ ༡ པོ་ནས་གནས་བབ་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱུན་གོན་ལ་བསར་
བཅོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་པ་
བཞྤེས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་དྱི་བ་དྤེ་ལ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་
བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གསར་པ། ཐོག་མར་དགོངས་པ་ཞུས་
པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། ཟླ་བ་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་ཞུས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དགོངས་ པ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་དྤེ་
ལ། གལ་སྱིད་གནད་འགག་གྱི་རྤེན་གྱིས་ལྡྱི་ལྱིར་ཕྤེབས་དགོས་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། ང་
ཚོར་ཐབས་ཤྤེས་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ཧྱིན་དྷྱིའྱི་སྐད་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་ པ་རྤེད། གུང་སྤེང་གྲུབ་ཚར་
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བའྱི་རྤེས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ཁང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ལོ་ཁ་ཤས་ཞིག་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་ང་ཚོས་རྤེ་བ་བྱྤེད་ཀྱི་
ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁང་ག་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གོ་བསྡུར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། འདྱིའྱི་རྱིས་འགོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ།  
རྱིས་འགོ་ཕྤེ་ནས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ པོ་ནས། བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ཕི་ཟླ་ ༡ པོ་ ༢ པ་ ༣ པ་དྤེ་ཁང་ག་སོད་དགོས་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གོ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་
ལ་ཁང་ག་ཅི་ཡང་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ལྟའི་འདྱི་སོ་བརྒྱབ་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། རྤེས་སུ་རྒྱུན་གོན་ལ་བསར་བཅོས་བྱ་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེའྱི་གནད་འགག་དྤེ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་གསུང་རོགས་གནང་། དྤེ་ད་ལྟ་ལམ་
སྤེང་གཏན་འབྤེབས་བྱ་མ་དགོས་པར་གོ་བསྡུར་གནང་ནས། ཡང་བསར་སར་ཆ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་
ལྟ་གསུང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་
གསལ་པོ་ཤྤེས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་དུས། གནད་འགག་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་
འདུག བྱས་ཙང་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན་དྤེ། དྤེ་རྱིང་ཕར་འགངས་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ད་ལྟ་གཏན་འབྤེབས་མ་བྱས་པ་དང་། བཀའ་ཤག་ ཏུ་གོ་བསྡུར་གནང་
ནས། གཟའ་ཟླ་བ། ཡང་ན་གཟའ་མྱིག་དམར་གྱི་ཞོགས་པར་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ལན་ཡོད་པ་གནང་རོགས་གནང་
ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་གཏོང་གནང་རོགས་གནང་། ག་སྱིག་བྱས་ནས་
བསྣམས་ནས་ཕྤེབས་རོགས་གནང་། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁབ་ཁོངས་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་
དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁབ་ཁོངས་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་
བསལ་དྤེ་ལ་ས་ཡ་གྱིས་དང་དྲུག་འབུམ་ྱིས་ཁྱི་ྱིས་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་ ༢ ,༦༢༢,༧༩༣ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་
གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ཁོན་བསྡོམས་པའྱི་ ༢,༦༢༢,༧༩༣ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ་མྤེད། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་ཨང་དྲུག་པ་དང་། བདུན་པ། བརྒྱད་པ། དགུ་པ། བཅུ་པ། བཅུ་གཅྱིག་དྤེ་ཚོའྱི་
གས་དྤེར་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་བསོན་དགོས་འདུག དྤེ་ཁོང་ཚོ་ལ་ཕར་ཐད་ཀར་སོད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད་དམ། ཁོང་ཚོ་མམ་དུ་
ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དང་། ལས་འགུལ་སྤེལ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་དངུལ་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཚོགས་པ་སོ་སོ་ལ་ཕར་དངུལ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལོ་སོན་མར་ཡང་དྱི་བ་དྤེ་ག་རང་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་། སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུས་པ་དང་གཅྱིག་པ་
རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ལས་འཆར་གོ་སྱིག་བྱས་ནས་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ ལས་ཁང་ལ་
ལས་འཆར་དྤེ་ཞུས། ལས་འཆར་དྤེ་གཏན་ལ་ཕབ་སོང་ན་དངུལ་དྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པའྱི་ཐོག་ནས་
དངུལ་དྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ཐད་ཀར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། འདྱིའི་ནང་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༩ པ་དྤེར་ཛ་དག་འཆར་
རྱིས་ནང་དུ་མ་ཚུད་པ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག རྱིས་འགོ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བསར་དུ་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
 



52 

 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
(སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ས་སོ་མ་ཕྤེ་སྟབས་འདྱི་ལ་ས་གསལ་གི་མྱི་འདུག) 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱྱིངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྡ་རམ་ས་ལ ར་ཡོད་པའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དྤེའྱི་ནང་ནས་གསལ་མྱིན་དྤེ་ང་ལ་
གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ལན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གྱིས་པ་ཛ་དག་
ཆབ་སྱིད་འཕར་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་དུས་ཚོད་འཕར་མ་ཞྱིག་ཞུས་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞིག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གྱིས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་མཁྤེན་དགོས་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། 
འཕགས་བོད་མཛའ་འབྤེལ་ཚོགས་པ་ (BTSM) ལ་ཁོན་བསྡོམས་སོར་ ༡༠༠ ,༠༠༠ བཀའ་འཁོལ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
དབུས་དང་ས་གནས་གང་འདར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་འཕགས་བོད་མཛའ་འབྤེལ་ཚོགས་པ་ (BTSM) རང་གྱི་ནང་
ལོགས་སུ་གོ་བསྡུར་ཞུས། དྤེ་ནས་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་བྱས། འཆར་གཞྱི་བཟོས་ནས་ལག་
ལྤེན་དུ་བསྟར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྒྱུན་ལྡན་འད་པོ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་རྣམས་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ནས་ཤྤེས་དགོས་པ་
ཞྱིག་རྤེད། གཅྱིག་དྤེ་རྤེད། གྱིས་པ་དྤེར་ཛ་དག་གྱི་འཆར་རྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་མ་ཚུད་པའི་ལས་དོན་ཆྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྒྱ་གར་ནང་
དུ་ཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་པའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་མ་འཁོད་པ་བྱས། ཛ་དག་གྱི་ལས་གཞྱི་གསར་པ་ཐོན་པའྱི་
གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཐོན་པའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་འདའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་སོར་  ༣༠,༠༠༠ ཞྱིག་བཞག་པ་རྤེད་
མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ལས་འཆར་དངོས་སུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད།  ཛ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་སྤེལ་དགོས་པ་དྤེ་འད་རྒྱ་གར་
གྱི་ནང་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་ལྷན་དུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་རང་གྱིས་དངོས་
སུ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་དངུལ་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བཀྲ་
ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། འདྱི འི་ནང་དུ་བོད་སྐད་དུ་ཕར་ཕོགས་དྤེས་ན་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་
ཚོགས་པ་ཞྤེས་བྱིས། ཚུར་ཕོགས་དྤེ་ན་ཤད་གུག་ནང་དུ་ Bharat Tibbat Sayok Manch ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབྤེལ་
ཚོགས་པ་ (BTSM) ཟྤེར་བ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་བཞྱིན་ཚུར་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན་གང་འད་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། འདྱི་ཁད་མཚར་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
མྱིང་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་བ་བསྒྱུར་ན་ཡྱིག་ཕྤེང་གྱིས་གསུམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞན་ཁད་པར་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་
དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག དྤེའྱི་སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་གསུངས་རྒྱུ་ཡོད་དམ། དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་རྒྱ་གར་བོད་
དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པར་དབྱྤེ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཤད་གུག་གྱི་ནང་དུ་བཅུག་པ་མ་གཏོགས་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་སྐད་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་བོད་སྐད་རང་གྱི་ནང་ལ་འབྱི་དགོས་ཀྱི་
འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེར་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དགོངས་དཔྱད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ཁོན་བསྡོམས་ ༢ ,༦༢༢,༧༡༣ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། རྱིས་དྤེ་མ་འགག་པའྱི་ཆྤེད་དུ་
ཚོགས་གཙོས་གང་ཤྤེས་པ་དྤེ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཞྱིག་ལས། ཚོགས་གཙོས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་
བྱེད་ཀྱི་མྤེད། དྤེ་མཁྤེན་པ་གནང་རོགས། ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནང་། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ལ་ ༡ ,༩༠༢,༧༠༤ དྤེ་འད་ཞྱིག་ གཅྱིག་ལ་
བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཡུལ་ལུང་དངུལ་འབབ་ཅྤེས་པ་དྤེ་ཧྱིན་སོར་ལ་བརྱི་དགོས་རྤེད་དམ། ཨ་སོར་ལ་བརྱི་དགོས་པ་རྤེད་དམ། ཨ་ལྱེ། སྟྤེང་དྤེ་
ཡུལ་སོར་དང་འོག་དྤེ་ཧྱིན་སོར་རྤེད་འདུག ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༡,༩༠༢,༧༠༤ སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་དྤེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༤ ,༠༨༡,༠༨༢ བཀའ་
འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་ཁོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༤ ,༠༨༡,༠༨༢ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་རྤེད་དམ།  ངས་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་དང་ངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་སྐོར་བ་བརྒྱབས་ནས་
མགོ་ཞྱིག་སྐོར་གྱི་ཡོད། དྤེའྱི་སྐབས་དྤེར་ཕག་བརང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ཁའྱི་མཚམས་སུ་
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དགག་བྱ་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་འདྱི་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕག་བརངས་ན། དགག་བྱ་ཡོད་པའྱི་ངོ་བོའ་ིབཟོ་འད་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་གྱི་
འདུག ཕན་བུའྱི་སོན་ལ་ཕག་བརང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འབའ་ པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲལ་དུ་ལག་པ་བརངས་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྙན་སོན་ཞུ་ཚར་བ་དང་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་
པ་མམ་དུ་འད་པོ་འཁྤེལ་སོང་། དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ད་ལྟ་འདྱིར་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་རྱིས་འགོ་དང་པོ་དྤེ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྱིས་འགོ་དང་པོ་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཞུས་པ་
སོར་ ༤༤ ,༦༤༥ ཞུས་འདུག བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་དྤེ་ལ་ ༢༥ ,༤༨༥ དྤེའྱི་གཙོ་བོ་དྤེ་ཨ་སོར་ཡུལ་ལུང་གྱི་སོར་མོ་རང་
ཡྱིན་ས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་ད་ལྟ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ལས་
དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་དོན་གཅོད་ཁག་སོ་སོ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུང་དུས། རྒྱ་ཡྱིག་སྡྤེ་ཚན་རང་
གྱི་ནང་དུ་སོན་རྱིས་མྤེད་པར། ཡང་དོན་གཅོད་ཁག་ནས་ཡོང་བ་དྤེ་ཡང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བཅག་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་གང་འད་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་འགོ་གོན་དྤེའྱི་ནང་དུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
ལས་འཆར་གང་དང་གང་ཡོད་པ། ད་ཆ་གོང་དུ་ཕྱི་དིལ་བཀའ་བོན་གྱི་བཀའ་ལན་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་འགོ་བ་མྱིའི་ཐོབ་ཐང་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་དུའང་རྒྱ་རྱིགས་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་ལན་གནང་སོང་ཡང་། 
ང་ཚོས་འདྱིར་མར་ལྟ་དུས་དྤེ་འད་ཞྱིག་མཐོང་རྒྱུ་མྱིན་འདུག དྤེ་ཡྱིན་སྟབས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་
ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱ་རྱིགས་ལ་འབྤེལ་བ་བྱ་རྒྱུའྱི་སོན་རྱིས་ཞུས་པ་བཞྱིན་བཀའ་འཁོལ་མ་བྱུང་བ་དྤེའྱི་འགྤེལ་
བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གཙོ་བོ་རྡ་རམ་ས་ལར་རྒྱ་རྱིགས་སྐད་གཏོང་རྒྱུའྱི་མྱིའྱི་གངས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཉུང་དུ་བཏང་བ་རྤེད། 
རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་དྤེ་རྤེད། ལས་འཆར་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན། ཨ་རྱིའྱི་འབྤེལ་ མཐུད་པས། ༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རྱི་ལ་
ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་རྱིགས་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྱིག་གནང་རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་རྱིག་རོམ་པ་པོ་དང་། ཤྤེས་
ཡོན་ཅན་ལ་འབྤེལ་བ་བཟོ་རྒྱུ་རྤེད། རྒྱ་སྐད་ཤྤེས་མཁན་བོད་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཁ་ཤས་རྡ་རམ་ས་ལར་གདན་འདྤེན་ཞུ་རྒྱུ། དྤེ་
བཞྱིན་རྒྱ་མྱིའྱི་སྐུ་མགོན་གཅྱིག་གྱིས་ཙམ་ཞྱིག་རྡ་རམ་ས་ལར་གདན་འདྤེན་ཞུ་རྒྱུ། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་དུ་ཡྱིག་ཆ་མང་
པོ་ཞྱིག་ག་སྱིག་བྱ་རྒྱུ་དང་ཁ་ཤས་ཞིག་དཔྤེ་བསྐྲུན་བྱས་ནས་དགམ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཁ་ཤས་ཤིག་འདུག འཆར་གཞྱི་ཚང་
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མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དུས་ཚོད་འགོར་རོགས་རྤེད་འདུག ཕག་རོགས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་གསུང་
རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ཞུས་ཀང་ཁད་པར་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འཆར་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་ཡར་ཕུལ་བ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་ནས་གང་
དང་གང་མར་བཅག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་གསལ་པོ་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་དྤེ་རྱིང་ཚང་མ་མར་ལུང་དངས་ཡོང་སྐབས་
དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས། མ་འོངས་པར་དངུལ་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་ཡྱིན་སྟབས། དྤེའྱི་ནང་ནས་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ག་རྤེ་ག་རྤེ་ལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་མྤེད་པ། དྤེའྱི་དངུལ་
འབོར་དྤེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། གསལ་པོ་ཆགས་འགོ་གྱི་རྤེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱ་ཡྱིག་དང་འབྤེལ་བ་ལས་འཆར་ཁག་ལྔ་ཡོད་པ་རྤེད། དང་པོ་དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་རྒྱ་
རྱིགས་འབྤེལ་མོལ་རྤེད། དྤེ་ལ་གཅོག་ཆ་གང་ཡང་ཞུས་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། གྱིས་པ་དྤེ། བོད་རྱིགས་རྒྱ་སྐད་ཤྤེས་མཁན་
འཚམས་གཟྱིགས་ཀྱི་ལས་དོན་དྤེའྱི་ནང་མྱི་གསུམ་གདན་འདྤེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྲུག་གདན་འདྤེན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡོད་ པ་རྤེད། 
དྤེའྱི་ནང་ནས་མྱི་གངས་མར་བཅག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་ལས་དོན་རང་འཇགས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  གསུམ་པ་དྤེ་ལ་རྒྱ་སྐད་
ནང་བོད་དོན་ཁབ་བསགས་རྤེད། ཁབ་བསགས་དྤེའྱི་ནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོ་སོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྱིན་ཚད་ལྡན་སྐར་མ་ྱི་
ཤུ་ལས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཨ་སོར་ ༡༡༧༠༠ ཞུས་ཡོད་ པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཨ་སོར་ ༡༠༠༠ 
ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་སློབ་སོགས་བོད་དོན་སྐོར་གོག་བརྙན་དགོས་མཁོའ་ིརྱིགས་ཇྤེ་མང་དུ་འགོ་
བཞྱིན་པར་ཁོང་ཚོའྱི་དགོས་མཁོ་བསྐོང་སྒྲུབ་ཆྤེད་འོད་སྡྤེར་བཟོ་ཆྤེད་ཨ་སོར་ ༡༢༠༠ ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཨ་སོར་ 
༡༠༠༠ ཕུལ་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་པ། རྒྱ་རྱིགས་འད་མྱིན་མང་པོ་ཐུག་ནས་བོད་དོན་སྐོར་འགྤེལ་བརོད་བྱ་རྒྱུ་
ཡོད་པ་དང་། ལག་རགས་ཀྱི་ངོ་བོར། ཧོ ང་ཀོང་དང་། ཐྤེ་ཝན་ནས་དཔར་བསྐྲུན་བྱས་པ་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ཡོད་པའྱི་དྤེབ་རྤེ་ཕུལ་
ཆྤེད་ཨ་སོར་ ༣༩༠༠ ཞུས་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ ༢༠༠༠ ཕུལ་བ་རྤེད། བོད་ མིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གལ་ཆྤེའྱི་སྱིད་
བྱུས་རྣམས་ངོ་སོད་སྟབས་བདྤེ་ཞུ་ཆྤེད་བསྒྱུར་མཁན་རྣམས་ལ་ལྤེགས་གསོལ་འབུལ་རྒྱུར་ཨ་སོར་ ༢༧༠༠ ཞུས་ཡོད་པ་
རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ ༡༠༠༠ མ་གཏོགས་གནང་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་རྱིགས་སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་སྐོར་
ཞྱིག་ལ་བོད་དོན་ངོ་སོད་སྐོར་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འཚོགས་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཨ་སོར་ ༡༨༠༠ ཞུས་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ 
༡༧༠༠ ཕུལ་བ་རྤེད། རྒྱ་རྱིགས་སློབ་ཕྲུག་དང་། བོད་རྱིགས་སློབ་ཕྲུག་འབྤེལ་ལམ་བཟོ་ཆྤེད་ཨ་སོར་ ༡༦༠༠ ཞུས་ཡོད་ པ་
རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་དྤེ་རང་འཇགས་བཞག་པ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་མུ་མཐུད་ནས་གཏྱིང་ཟབ་དང་འབྤེལ་
བ་གསར་འཛུགས་ཆྤེད། ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་དུས་ཚོད་འོས་འཚམ ས་ཤིག་ལ་རྒྱ་རྱིགས་གོགས་པོ་རྣམས་མགོན་འབོད་ཀྱི་
སྣྤེ་ལྤེན་ཆྤེད། ཨ་སོར་ ༣༢༠༠ ཞུས་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ ༢༠༠༠ བཞག་པ་རྤེད། Minnesota རུ་རྒྱ་རྱིགས་སློབ་
ཕྲུག་མང་ཤོས་ཡོད་ཅྱིང་། བོད་པར་རྒྱབ་སོར་ཡོད་མཁན་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཤྤེས་ཡོན་ཅན་གྱིས་གདན་ཞུ་བྱ ས་ནས་བོད་དོན་
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སྐོར་འགྤེལ་བརོད་བྱ་ཆྤེད་ཨ་སོར་ ༡༦༠༠ ཞུས་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་དྤེ་ལ་གཅོག་ཆ་གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྒྱ་རྱིགས་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འཚོགས་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཨ་སོར་ ༣༥༠༠ ཞུས་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ ༡༥༠༠ བཞག་
པ་རྤེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་མྱི་འབོར་གྱི་གངས་ཀ་ཙམ་ལས་ལས་དོན་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞན་དག་ཚང་མ་གོ་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་རྱིགས་རྒྱ་སྐད་ཤྤེས་མཁན་འཚམས་
གཟྱིགས་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དྤེ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། རྡ་རམ་ས་ལ ར་ཡོད་མཁན་བོད་རྱིགས་རྒྱ་སྐད་
ཤྤེས་མཁན་ཁ་ཤས་ཕར་ཨ་རྱི་ལ་འཁྱིད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་ཨ་རྱི་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་ཚུར་འཁྱིད་ཀྱི་
ཡྱིན་ཞྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་ཤྤེས་མ་སོང་དྤེ་གཅྱིག་གསུང་གནང་རོགས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོ་རྒྱ་མྱིར་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་སྟངས་སྐོར་ལ་དྱི་བ་ཡང་ཡང་ཕྤེབས་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་སྐོར་
ལ་ང་ཚོ་ད་ལྟ་ྤེ་བའྱི་ཆར་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སོན་ནས་འབྤེལ་མཐུད་པ་དང་ཐྤེ་ཝན་དོན་གཅོད་ཁང་དང་ང་ཚོ་དྤེར་
འཛོམས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་གཅྱིག་ག་རྤེ་བྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་རྒྱ་མྱིར་འབྤེལ་བ་འཛིན ་རྒྱུ་དྤེ་གནད་
འགག་ཅིག་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ད་ལྟ་འབྤེལ་བ་ཟྱིན་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་ལམ་དྤེ་འབྤེལ་མཐུད་པ་གསུམ་དང་ཐྤེ་ཝན་དོན་གཅོད་
གཅྱིག་པུར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་འགིགས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི ས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ནུས་པ་ཤུགས་ཆྤེ་
རུ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཅིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་ནྱི་ང་ཚོས་ད་ལྟ་རྒྱ་རྱིགས་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་འབྤེལ་བ་
བྱྤེད་དགོས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་ང་ཚོ་སློབ་གྲྭ་ཆྤེན་མོ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་མཁན་གྱི་
བོད་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་བོད་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་དྤེང་དུས་
ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོད་པ་རྒྱ་སྐད་ཤྤེས་མཁན་གཞོན་སྤེས་ཚོ་དྤེའྱི་ནང་ནས་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ཁག་ཅྱིག་བོད་ནང་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་ཡོད་དུས ། ཁག་ཅྱིག་རྒྱ་གར་ལ་སླྤེབས་མ་མོང་བ་དྤེ་འད་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཐད་ཀར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན། ཁོང་ཚོས་བཙན་བྱོལ་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་དྤེ་ཙམ་གྱི་གོ་མ་ འཚོས་པ་བྱས། 
ཡྱིན་ནའང་བོད་པ་ཡྱིན་པ་ཞྤེན་ཁོག་ཡོད་པ་བྱས། བོད་དོན་སྐོར་ལ་ཤྤེས་ཐུབ་པ་བྱས། རྒྱ་མྱིའྱི་ལྟ་བ་དང་བསམ་བོ་གཏོང་
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སྟངས་དང་དྤེ་ཚང་མ་གོ་འཚོས་པ་བྱས། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ནུས་པ་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་དྤེང་དུས་ང་ཚོ་
ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པ་རྒྱ་སྐད་ཤྤེས་མཁན་བོད་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ནང་ནས་རྡ་སར་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་གདན་འདྤེན་ཞུ་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན་གོ་འཚོས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྤེས་སུ་རྒྱ་རྱིགས་ཚོར་འགྤེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར་ནུས་པ་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་ཅྤེས་
བཀའ་མོལ་བྱུང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཚུར་ཡོང་རྒྱུ་རྤེད་འདུག ཕར་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད་མྱིན་འདུག སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ།  རྱིས་འགོ་ཨང་ ༥ པ་དྤེ་ཡྱིན། བྱང་ཨ་རྱིའྱི་ཁབ་ཁོངས་
བཟའ་མཇུག་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་སློབ་ཁྱིད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཚོགས་འདུ་
ཞྤེས་པ་ཞྱིག་འདུག གཟའ་མཇུག་དྤེ་ག་རྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྱིས་འགོ་ ༥ པ་དྤེ་ནྱི།  ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱི་གསུང་བཤད་ནང་དུ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༥ པ་རྤེད་འདུག དྤེབ་དྤེའྱི་
ནང་དུ་ ༥ པ་རྤེད་འདུག ཕག་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ ༦ པ་ཡྱིན་ནམ་མྱི་ཤྤེས།  གང་ལྟར་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་ཁབ་ཁོངས་གཟའ་མཇུག་ལབ་
འདུག དྤེ་ག་རྤེ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། གོ་བ་ལྤེན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་འགྤེལ་བཤད་སུས་གནང་
གྱི་ཡྱིན་ནམ། ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་གཟྱིགས་གནང་རོགས། གཟའ་དང་མཇུག་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན། འགྱིག་སོང་ངམ། སྱི་འཐུས་
བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཨང་ ༢ པ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད། Latin America ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་
འགོ་གོན་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ལ་ཌོ་ལར་ཁྱི་ ༣ འདུག ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཞྱིག་བསྐོ་ གཞག་གནང་སྱེ་ཕག་
ལས་གནང་ནས་ལོ་བཅུ་ཕག་ལྷག་ཅྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕག་ལས་ཡྱིན་ནའང་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། བྱས་ཙང་མ་གྱིར་ས་གནས་སོ་སོའ་ིནང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འབྤེལ་བ་གང་ལ་གང་ འཚམ་ཡག་པོ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེར་ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང་དུ་དོན་གཅོད་རང་གྱི་ངོ་བོའ་ིནང་དུ་ བསྒྱུར་གནང་
རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞྤེས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་
ནས་ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ལས་ཁུངས་དོན་གཅོད་ཁང་ཞྱིག་ཟུར་དུ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་དམ། གང་ལྟར་ཡོད་བསྡད་པའྱི་འབྤེལ་མཐུད་པ་དྤེ་མུ་མཐུད་དྤེ་ག་རང་འབྤེལ་མཐུད་པའྱི་ལས་འགན་ལ་བཞག་གནང་
རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཟའ་མཇུག་ཟྤེར་བ་དྤེར་འགྤེལ་བཤད་རྙྤེད་ཡོད་དམ། ཨ་ ལྱེ། ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གསུང་
རོགས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཟའ་མཇུག་མ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ (weekend) ལ་གོ་དགོས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
ད་ལྟ་ང་ཚོ་ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོགས་འདྱི་ཕྤེབས་པར་གསལ་བཤད་ཅིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀར་ལས་ཁུངས་འཛུགས་རྒྱུར་སོན་མ་ལྟར་འཆར་གཞྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་
ནས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཟའ་མཇུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་དབྱྱིན་ཡྱིན་ཐོག་ weekend ཟྤེར་བ་དྤེ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཟའ་སྤེན་པ་དང་ྱི་མ་དྤེ་འད་ཞྱིག་
རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེའྱི་བཟའ་དྤེ་གཟའ་འབྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཟའ་མཇུག་གྱི་གཟའ།  ད་ལྟའྱི་ཡྱི་གྤེ་འབྱི་སྟངས་དྤེར་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་བཟའ་མཇུག་ཅྤེས་པ་དྤེ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་སློབ་སོང་སོད་ཡུལ་དྤེ་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་འདུག ཚིག་ལ་མར་
བསྱིགས་ནས་བལྟས་ན་དྤེ་འད་ཞྱིག་འདུག བྱས་ཙང་འགོ་བརོད་ཀྱི་ཚིག་དྤེ་ཚོར་ཏོག་ཙམ་ནན་པོ་བྱས་ནས་གཟྱིགས་གནང་
བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚོའྱི་དོགས་གཞྱི་སློང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ ”གཟའ”གཟའ་མཇུག་གྱི་གཟའ་བཟོས་གནང་རོགས། 
ཕལ་ཆྤེར་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་བསམས་བྱུང། དྤེ་དག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ཁོན་བསྡོམས་པའི་ཧྱིན་སོར་ ༤ ,༠༨༡,༠༨༢ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་
པར་དགག་བྱ་ཡོད་དང་མྤེད། མྤེད་སྟབས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་
ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་
དགྤེ་ར་དྤེ་ཡྱིན་པ་འད། ཟུར་བཀོལ་དྤེར་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༦ ,༥༣༠,༨༨༨ བཀའ་ འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོས་
སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་ཞྤེས་བཀོད་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགྤེ་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་དགྤེ་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་
དྤེར་ ༦,༥༣༠,༨༨༨ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་སྙན་གསྤེང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཙོ་སོང་སྙན་སོན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁོན་བསྡོམས་དྤེ་སྙན་སོན་གནང་བ་མ་གཏོགས་དྤེ་མར་མཇུག་ལྷག་དང་། དྤེའྱི་ས་
རོལ་ལྷག་བསྡད་དང་དྤེ་དག་ཚང་མ་མར་བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན། མཐའ་མ་དྤེར་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་ཧྱིན་སོར་ཟྤེར་བ་དྤེ། 
དྤེ་ག་རང་རྤེད་དམ། ཧྱིན་སོར་དྤེ་རྤེད་དམ། ༼སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། དྤེ་ག་རང་རྤེད་འདུག༽ 
ཨ་ལྱེ། དྤེའྱི་སང་དྤེ་ཨ་སོར་བྱས། གོང་གསལ་ཁོན་བསྡོམས། ལགས་སོ། ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་དགྤེ་ར་དྤེར་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༦ ,༥༣༠,༨༨༨ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་
སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
(མཚམས་འདྱིར། སྐར་མ་འཁྱུག་ཙམ་རིང་སྐུ་ངོ་མཆོག་ནས་ས་སོ་མ་ཕྤེ་བ་ཡྱིན་ནམ། ས་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག) 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
(མཚམས་འདྱིར། སྐར་མ་འཁྱུག་ཙམ་རིང་སིད་སོང་མཆོག་ནས་ས་སོ་མ་ཕྤེ་བ་ཡྱིན་ནམ། ས་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག) 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དགྤེ་ར་དྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༦,༥༣༠,༨༨༨ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་། 
སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་
མཚོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེར་ཧྱིན་སོར་ ༢༡ ,༩༨༥,༥༤༥ བཀའ་
འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། དྤེའང་རྱིས་དང་
འབྤེལ་བ་མྱིན། ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ལ་མྱིན། བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིན། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣།༥།༢༢ ྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་ནང་དུ་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ཚེ་བརན་བསམ་གྲུབ་ལགས་ ༢༠༡༣།༨། 
༢ ྱིན་མོར་ སར་སྱིལ་ལ་ཕར་ལས་བཅར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། སོག་སྟོད་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྤེ་ལགས་ ༢༠༡༣།༨།༩ ྱིན་མོར་
སུད་སྱིར་ལས་བཅར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཀོད་ཁབ་ཅིག་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་ཤྤེས་ཚོད་བྱས་ན་ད་དུང་ཕལ་ཆྤེར་
ཁོང་རྣམ་པ་གྱིས་ལས་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་བཀོད་ཁབ་དྤེ་བཏང་ནས་ཟླ་བ་ ༡༠ མ་ཟྱིན་
ཙམ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག བཀོད་ཁབ་དགོངས་དོན་གྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་ཟླ་བ་ ༧ ལྷག་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེའྱི་བར་གྱི་གནས་སྟངས་
དྤེར་ཡང་བཀོད་ཁབ་གང་འད་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་དྤེ་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གསུང་རོགས་གནང། ཟླ་དུས་ཚེས་
གངས་ག་དུས་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། བཀོད་ཁབ་ཆ་རྤེན་ག་རྤེའྱི་འོག་ནས་བཏང་ཡོད་ པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་གོས་ཚོགས་སོན་
མ་ནས་ བཤད་བསྡད་པ་ཡྱིན།  ཁད་མཚར་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག  དྤེ་ཁ་སང་སོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ངས་གཅྱིག་
ཞུས་པ་རྤེད། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ད་ལྟ་བཞུགས་བསྡད་པ་དྤེ་འདྤེམས་ལྷན་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་དང་གནས་
སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྤེན་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་དབང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དང་པོ་ལོ་བཞྱི་ བསྡད་ཆོག་པ་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ཕར་
འགངས་ཆོག་པ། འགངས་ས་མྤེད་པ་དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ འདའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཐུག་པ་རྤེད་
དམ་ཞྱེས་ཁ་སང་ཞུ་དུས་མ་རྤེད་མདོག་མདོག་འད་གསུངས་སོང། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་ཁོང་རྣམ་པ་གྱིས་བཀོད་ཁབ་སོན་མ་བཏང་བ་བཀའ་ཤག་རང་གྱིས་བཏང་བའྱི་བཀོད་ཁབ་དྤེ་ད་དུང་ཡང་ལག་ལྤེན་མ་
བྱས་པར་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ལྷག་བསྡད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་དོན་དུ་བཀོད་ཁབ་གསར་པ་ག་རྤེ་བཏང་ཡོད་མྤེད་དང་ ། དྤེ་བཞྱིན་དུ་
དུས་དུས་ལ་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནས་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཕར་ཕྤེབས་རྒྱུ་དང་ ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིག་ཆ་འགྱིག་
དང་མ་འགྱིག་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་འགྱིག་མ་འགྱིག་དང་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་
པ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་ཤོག་བུ་དཀར་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་བཀོད་ཁབ་དྤེ་འད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། སྤེར་པོ་དྤེ་མ་རྤེད། སྤེར་པོ་དྤེ་མང་ཆྤེ་བ་ང་ཚོ་ལས་བྱྤེད་གཞན་པ་དྤེ་ཚོར་རྤེད། ག་རྤེ་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན་ཡྱིག་ཆ་
གོ་སྱིག་ཟྱིན་པ་དང་ཞྤེས་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལོ་གཅྱིག་ལ་བཞག་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གྱིས་བཞག་བཞག་
ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་རྣམ་པ་གྱིས་ལ་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ཕ་ལྷམ་མྤེར་བྱིས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་
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བཀོད་ཁབ་དྤེ་ཆ་རྤེན་ག་རྤེའྱི་འོག་ནས་ཕྱིར་འཐྤེན་བྱས་པ་དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གསུང་རོགས་གནང་ཞྤེས་དྤེ་བཀའ་ཤག་
རང་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕོགས་འདིའྱི་ནང་དུ་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ནང་དུ། གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ། ནང་
དུ་བཞུགས་ནས་ཕོགས་ཕུལ་དགོས་པའྱི་ལས་བྱྤེད་ག་ཚོད་ཀྱི་ཁ་གངས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་དག་སུ་དང་སུ་རྤེད་ཅྤེས་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྱི་བ་དང་པོ་དྤེའྱི་ལན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ Brazil ལ་ཕྤེབས་རྒྱུ་དང་། Brazil དོན་གཅོད་སུད་སྱིར་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་
ཐོག་ནས། ཐོག་མའྱི་འཆར་གཞྱིར་མགོགས་པོ་བྱུང་ན་བསམས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་  Brazil ལ་
ཕྤེབས་རྒྱུར་སྐུ་ངལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་  Brazil ཡྱི་དོན་གཅོད་ཚུར་སུད་སྱིར་གནས་སོ་བྱ་རྒྱུར་ནང་མྱི་དང་ཕྲུ་
གུ་ཡོངས་ཀྱི་ VISA དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་ VISA ནང་མྱི་ཚང་མར་རག་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་
སྟབས། དྤེ་འད་བྱས་ནས་གནས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག ནང་ལ་བསྡད་ནས་ཕོགས་སོ ད་དགོས་པའྱི་ལས་བྱྤེད་ག་ཚོད་ཡོད་
པ་རྤེད་དམ། 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་དུ་བཞུགས་ནས་མཚམས་མཚམས་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། གཙོ་བོ་
ནང་དུ་བཞུགས་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་སུད་ཛ་ལྱེན་ཌྱིར་ང་ཚོའྱི་ལས་བྱྤེད་གསུམ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཐོལ་པ་མ་སླྤེབས་བར་དུ་འགྱིག་སོང། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། ཡུ་རོབ་ནང་ལ་ཡྱིག་ཆ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་གསུངས་པ་རྤེད། 
དཀའ་ངལ་དྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་འདུག དྤེ་ཡོད་དུས་ཁྤེད་རང་གྱིས་གནས་སྐབས་ཀྱི་རྱིང་ལ་སོན་མའྱི་བཀོད་ཁབ་
དྤེ་ཕྱིར་འཐྤེན་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་མ་འགྱིག་བར་དུ་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་རྒྱུའྱི་བཀོད་ཁབ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་བཏང་
བ་ཡྱིན་ན་ག་དུས་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྦུག་སྦུག་སུད་སུད་བཞག་
པ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་གཅྱིག་རྤེད། གྱིས་པ་དྤེ་ཚེ་བརན་བསམ་གྲུབ་ཕ་གྱིར་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ ས་
ཏྱེ་བཏང་དགོས་པའྱི་འགྤེལ་བཤད་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་ནས་བཀོད་ཁབ་བཏང་བ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ཡྱིག་ཆ་གོ་སྱིག་ཟྱིན་མཚམས་ནས་
གནས་སོས་འགོ་དགོས་པ་ཡོད། ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་ག་རང་བཀོད་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་སུ ད་སི་དོན་གཅོད་ཕར་སྱེལ་
ཇམ་ལ་བཏང་དགོས་དོན་དྤེ་བཀའ་ཤག་ནས་དགོས་ངྤེས་ཞིག་ཏུ་གཟྱིགས་ནས་བཏང་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་དང་། སྦྤེལ་ ཇམ་དོན་གཅོད་ཕར་ཚུར་འཕོ་ལྤེན་བྱ་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་བཀོད་
ཁབ་གསར་པ་ཞྱིག་སླྤེབས་ཡོད་པའྱི་འད་བཤུས་ཤྱིག་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབྱོར་བ་ཞྱིག་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱིས་
དན་གྱི་མྱི་འདུག སོན་མ་དང་པོར་སླྤེབས་པ་དྤེའྱི་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཀོད་དྤེ་སླྤེབས་ཡོད་པ་དྤེ་
གསལ་པོ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་ཟྱིན་མཚམས་ཟྤེར་ནས་འཁོད་པ་དྤེ་དན་གྱི་མྱི་འདུག་ཀང་། གལ་སྱིད་དྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་
དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས། ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་བཙལ་ཏྤེ་ཡར་འཁྱེར་ཡོང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་
བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་ལ་བཞུགས་ནས་གསོལ་ཕོགས་འབུལ་དགོས་མཁན་མྱི་གསུམ་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་པ་
རྤེད། གསུམ་དྤེས་མཚམས་མཚམས་ལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་གསུང་གྱི་ཡོད་རྤེད། མཚམས་མཚམས་ལ་
ལས་ཁུངས་སུ་ཕྤེབས་མཁན་གྱི་མྱི་གསུམ་དྤེ་སུ་དང་སུ་རྤེད་དམ། དུས་རྒྱུན་དུ་ཕག་ལས་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སུད་སྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་བྱྤེད་གསུམ་ནང་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གཅྱིག་དྤེ་ ཡུ་
རོབ་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་རྤེད། གྱིས་པ་དྤེ་ཁོང་གྱི་སྤེར་དྲུང་བསྟན་འཛིན་
གསྤེར་འོད་ལགས་རྤེད། གསུམ་པ་དྤེ་རྒྱ་མྱིའྱི་འབྤེལ་མཐུད་པ་བོ་བཟང་ྱི་མ་ལགས་རྤེད་ཅྱེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ གོང་དུ་གནད་དོན་དང་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ནང་ལ་བསྡད་ནས་གསོལ་
ཕོགས་གནང་དགོས་སའྱི་མྱི་གསུམ་གྱི་མཚན་སོས་སོང། ནང་ལ་བསྡད་ནས་གསོལ་ཕོགས་ཕུལ་དགོས་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་
གོ་དུས། ཁད་མཚར་པོ་ཞྱིག་ཚོར་སོང། དྤེ་ྱིན་ག་འད་པོ་བྱས་ནས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཕོགས་རང་གྱི་གཞྱིར་བཟུང་
བྱས་ནས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ནས ་ནང་ལ་བསྡད་ནས་ཕོགས་གནང་དགོས་
རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ། ལས་ཁུངས་སུ་རག་ཏུ་ཕྤེབས་མྱི་དགོས་ པ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ནམ། དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཀ་དྤེ་ཞོར་
ལས་འད་པོ་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་ པོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ནང་ལ་
བསྡད་ནས་གསོལ་ཕོགས་སོད་པ་ལས། ལས་བྱྤེད་ངོ་མ་བསྐོ་ གཞག་གནང་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ནམ། དྤེ་གསལ་བཤད་
ཅྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག དྤེ་གསལ་པོ་གསུང་རོགས་གནང་། ལས་ཁུངས་ཡོད་ པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ལས་
ཁུངས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་
བཟོས་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་རྱིང་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ ། ཁོང་ཚོས་ནང་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་དགོས་
མཁོ་ལ་བལྟས་ནས་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཁོང་ཚོས་ནང་ལ་ལས་ཁུངས་བཙུགས་
ཡོད་པ་རྤེད། ནང་ནས་ལས་ཁུངས་བཙུགས་ནས་དཔྤེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ Geneva ལ་
ཡོད་དུས། དཔྤེར་ན་ ཡུ་རོབ་དམྱིགས་བསལ་དོན་གཅོད་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཡྱིན་ན། ཁོང་ལོ་མང་པོ་ལ་མས་
མོང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡུ་རོབ་ལ་འགན་ཁོ་རང་ནང་བཞྱིན་བཞྤེས་ཐུབ་མཁན་དཀོན་པོ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་གནས་སྟངས་ལ་
བལྟས་ནས་སོན་མ་ནས་བཀའ་ཤག་གོང་མ་ནས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་ ཡུ་རོབ་དོན་གཅོད་ཁོང་
གྱི་ཁྱིམ་ཚང་དང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ Zurich ལ་ཡོད་པ་རྤེད། Zurich ལ་ཡོད་དུས་ Geneva ལ་སོ་དགོས་ན་ཏོག་ཙམ་
དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཁོང་གྱི་སྤེར་དྲུང་ྱིན་ག་རྤེད། ཡུ་རོབ་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་དོན་གཅོད་ཁོ་རང་ང་
ཚོ་ད་ལྟ་བསར་བཅོས་ཞིག་བྱུང་བ་རྤེད། བསྟན་འཛིན་གསྤེར་འོད་ལགས་སྤེར་དྲུང་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ྱིན་ག་རྤེད། ྱིན་ག་
བྱས་ནས་ཁོང་ད་ལྟ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ Part-time རྤེད། ཁོང་ད་ལྟ་སློབ་སོང་གནང་གྱིན་གནང་གྱིན་སྐུ་
ངོ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞོར་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ྱིན་གའྱི་ཕོགས་བྱས་ནས་ཕུལ་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། བོ་བཟང་ྱི་མ་ལགས་ཀང་གོས་འདྱི་པའྱི་ངོ་བོར་ཕོགས་ཤྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། བོ་བཟང་ྱི་མ་ལགས་
ཡང་དང་པོ་ཞུས་ན་ Geneva ལ་ཁང་ག་དྤེ་དཔྤེ་མཐོ་པོ་ཡྱིན་དུས། གོས་འདྱི་པའྱི་ཕོགས་ཐོག་ནས་ཡང་འཚོ་བའྱི་གནས་
སངས་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྤེར་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས། ང་ཚོ་གཅྱིག་ནས་བོད་པ འི་
སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་བོ་བཟང་ྱི་མ་ལགས་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། རྒྱ་
སྐད་ཤྤེས་པ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་གི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ཤྤེས་ཚད་ཡག་པོ་ཡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། རྒྱ་མྱིའྱི་ལོ་
རྒྱུས་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། དྤེ་བཞྱིན་དུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཤྤེས་བྱའྱི་ཤྤེས་ཚད་ཅྱིག་ལ་གཞྱིགས་ནས་ང་ཚོས་འབྤེལ་མཐུད་པ ར་
བསྐོས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བོ་བཟང་ྱི་མ་ལགས་བོད་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་། རྒྱ་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་ལོ་རྒྱུས་དྤེ་ཚོ་ཚང་
མའྱི་ཐོག་ལ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གྱི་ཤྤེས་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གོས་འདྱི་པར་བསྐོས་པ་རྤེད། དགོས་མཁོ་ཞྱིག་
ལ་བལྟས་ནས་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་སྐུ་ངལ་
མང་པོ་ཞྱིག་བསོན་ནས། ཁ་སང་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐོར་དྤེའང་ཚོགས་གཙོས་ དཀའ་ལས་བསོན་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་
ཡང་འདྱི་ནས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས། དངོས་གནས་བྱས་ན་ང་ལ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་དགོས་རྒྱུ་འད་པོ་
དྤེ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འགན་ཁུར་ལན་འདྤེབས་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྱི་བ་
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བཏང་ཚར་བའྱི་མཇུག་ལ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དགོས་རྒྱུ་འད་པོ་ཞྱིག་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྤེད། དྤེ་ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་གྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་གང་ཡང་མྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱི་ཐོག་མའྱི་གྤེང་སློང་བྱས་པའྱི་བསམ་ཚུལ་དྤེ་དྤེ་ཡྱིན། 
ཡྱིན་ནའང་ངས་མཐོང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ནང་ལ་དུས་ཚོད་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ པའྱི་ཚེས་ ༢༢ ལ་བཏང་བའྱི་
བཀོད་ཁབ་དྤེའྱི་ནང་ལ། ཟླ་གངས་ཚེས་གངས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱི་ལས་འགན་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་བཀོད་
བཞག་འདུག དྤེ་གཅྱིག་རྤེད། གནས་ཚུལ་གཞན་པ་གཅྱིག་དྤེ་དྱི་བ་གཅྱིག་དང་གནད་དོན་གཅྱིག་སླྤེབས་ཡོང་དུས། ཡང་
གནད་དོན་གསར་པ་ཞྱིག་སླྤེབས་ཡོང་དུས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ནང་ལ་གསོལ་ཕོགས་བཞྤེས་མཁན་དྤེ་
ཚོ་ལ་ལས་བཅར་ཐོ་དྤེབ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེ་དྤེ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དཔྤེར་ན་སུད་སྱི་ནང་ལ་ཡོད་རྒྱུ་དྤེ་
ཚོ། ནང་ལ་བཞུགས་ཚེ་ཚང་མར་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བཞུགས་པར་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་ལས་ཁུངས་ལ་
ཕྤེབས་བའྱི་རྣམ་པ་འད་པོ་དྤེ་སྟོན་དུས་ནང་ལ་བཟོ་ལྟ་གང་འད་འད་པོ་ཞྱིག་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་བཞུགས་ས་མྱིན་
པ་ཞྱིག་ལ་ཕར་ཕྤེབས་ཏྤེ་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཕར་བཅར་བའྱི་རྣམ་པ་འད་པོ་ཞྱིག་སྟོན་གི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་ནས་སྐུ་ངོ་
ལགས་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་སོང་། ཞབས་ཕྱི་དྤེས་སྐུ་ངོ་ལགས་ལ་ཕར་གསོལ་ཇ་བཀག་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཞལ་ལག་འད་པོ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ཚོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྣམ་པར་བརྱི་
ཡྱི་ཡོད་རྤེད་དང་གང་འད་རྤེད། དྤེ་ཁད་མཚར་འད་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་སོན་མའྱི་སྐབས་སུ་འད་པོ་
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཆགས་དུས། དྤེང་སང་འཛམ་གྱིང་གྱི་མཐུན་རྤེན་
གསར་པར་འགོ་དུས་དང་། དམྱིགས་བསལ་ གི་སྱིད་སོང་དང་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་དྤེ་ཚོས་འཛམ་གྱིང་ཚང་མ་གཟྱིགས་ཚར་
བ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཕ་གྱིར་ཡོད་རྒྱུ་དྤེ་ལ་གང་འད་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་གྱི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བསམ་པའྱི་རྤེ་བའྱི་ཐོག་ནས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་ སང་རྱིས་ཞྱིབ་དྲུང་
ཆྤེ་སྐད་བཏང་བ་དྤེ་ཡང་དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་ཞྱིག་བསོན་པ་རྤེད། ལན་དྤེ་ནས་
གསལ་པོ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དམ་མྤེད་ཀྱི་གནས་བབ་ཀྱི་འོག་ནས། ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱིས་ཡང་གནས་སྟངས་དྤེར་
ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་ཐད་གཟྱིགས་ཞྱིབ་བྱྤེད་དགོས་པ་ཡྱིན་པ་དང་། བལྟ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་སྐད་བཏང་ནས་སྐད་ཆ་
དྱིས་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ལྤེན་རོགས་ཞྤེས་བརོད་
པ་ཡྱིན། དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ལ་མ་བྱུང་ བ་ཡྱིན་ན་འགག་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་ཡྱིན་སྟབས། དྤེ་གང་མྱུར་ཚར་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ལན་ད་ལྟ་ ཕྱེབས་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས། དམྱིགས་བསལ་གྱི་དོགས་འདྱི་ ཞིག་བྱུང་སོང་། 
བྱས་ཙང་གཅྱིག་ནས། ང་ཚོ འི་དྤེ་གཟྱིམས་ཤག་ལ་བཞུགས་ནས་གསོལ་ཕོགས་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དྤེ་གསུང་
དུས། དྤེ་ཁྱིམས་སྱིག་ལམ་ལུགས་ག་རྤེ་དགོངས་དོན་གྱི་སང་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ དམ། མ་འོངས་པ་ལ་དྤེ་བརྒྱུད་ལམ་ག ང་འད་
ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡི་ཡོད་དམ། དོན་གཅོད་ ཁང་མང་པོའི་ནང་ལ་ཕལ་ཆྤེར་གོས་དྱིས་པ་ཡོད་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་
ཡང་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་བཟོ་འད། དྤེ་འདའྱི་ངོ་བོ་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག བྱས་
ཙང་གཅྱིག་དྤེ་རྤེད། གྱིས་ནས་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཕལ་ཆྤེར་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། ཡུ་རོབ་ཀྱི་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཡྱིན་ནའང་
རྤེད། ཡུ་རོབ་ཀྱི་ག་རྤེ་ཡྱིན་ན་བསྐོ་གཞག་བསྩལ་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ ཡུ་རོབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ལ་ལས་
བྱྤེད་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ག་ཆ་གང་འད་ཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར། དྤེ་ལས་བྱྤེད་ག ང་འད་བྱས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། དྱི་བའྱི་ལན་སང་ལ་ཡང་བསར་དྱི་བ་མ་ཆགས་པ་བྱྤེད་རོགས་གནང་
ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་དྤེ་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། མྱི་གསུམ་ནང་ལ་བཞུགས་ནས་ཕག་ལས་གནང་སྟྤེ་
གསོལ་ཕོགས་བཞྤེས་མཁན་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། དྤེ་ལ་ཁང་ག་དྤེ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བབས་བསྡད་ འདུག དྤེ་བཞྱི་ཁྱི་སུམ་སྟོ ང་ 
༤༣༠༠༠ (སུད་སྱི་སོར་མོ) རྤེད་འདུག དྤེ་བྱས་དུས་ནང་ལ་བཞུགས་ནས་ཕག་ལས་གནང་། ཕོགས་ཤྱིག་བཞྤེས། དྤེ་ནས་
ཕར་ཕོགས་དྤེ་ལ་ཁང་པ་ཞྱིག་གས་ནས་ཁང་ག་ཞྱིག་སད། དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
གྱིས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་
ང་ཚོས་ཁང་ག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གནང་། ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ཡང་ཕོགས་ཤྱིག་བཞྤེས། ཡང་ྱིན་ག་འད་པོ་ཞྱིག་ཀང་བྱས། གོས་
དྱིས་པ་འད་པོ་ཡྱིན་ན་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས། ངའྱི་དྱི་བ་དྤེ་སོན་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལས་བྱྤེད་ངོ་མ་ཞྱིག་ག་རྤེ་བྱས་
ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། བསར་དུ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོས་ ཡུ་རོབ་ཏུ་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ། འབྤེལ་ཡོད་
ལས་བྱྤེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བགོ་གྤེང་འགོ་སྟངས་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་གཟབ་གཟབ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་
ད་ལྟའྱི་བཀའ་མོལ་འགོ་སྟངས་དྤེ་ཁོང་ཚོས་རྦད་དྤེ་ནང་ལ་བསྡད་དྤེ་ཅྱི་ཡང་མ་བྱས་ནས་ཕོགས་བཟའ་ཡྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་
ཞྱིག་འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གནས་སྟངས་གསར་ པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་གཏོགས། སྱིར་བཏང་
རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁང་ག་བསྱི་ཚགས་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ། 
ཁོང་ཚོའྱི་ལས་བྱྤེད་ཚོས་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཁང་ག་ཡོད་པ་དྤེ་ Geneva ཡོད་པ་རྤེད། Geneva 
ལ་བཞག་པ་དྤེ་གཙོ་བོ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་དང་། འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དྤེ་ཚང་མ་འབྤེལ་བ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་
སྟབས་བདྤེ་པོ་ཡྱིན་ཙང་། ལས་ཁུངས་དྤེ་ Geneva ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡུ་རོབ་དམྱིགས་བསལ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་ཕག་ལས་
ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད། ཟླ་བ་གྱིས་གསུམ་གྱི་སྙན་ཐོ་ཕྤེབས་ཕྤེབས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོང་གྱི་སྤེར་དྲུང་
འཛིན་སོང་དང་། ཡྱིག་ཆ་ག་སྱིག་བྱྤེད་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕག་རོགས་གནང་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་གྱིན་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཁོང་སློབ་སོང་གནང་བའྱི་ཞོར་ལ་རྤེད། བདུན་ཕག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ནས་ཆུ་ཚོད་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྱིང་ལ་ལས་
ཀ་བྱྤེད་པའྱི་སྐད་ཆ་རྤེད། དྤེ་ནས་ལས་བྱྤེད་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བསྐོ་ གཞག་གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་ལ། ང་ཚོ་བཀའ་
ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་རྤེད། རྣམ་པ་ཚོས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་གནང་ནས། བཀའ་ཤག་
གྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་རྤེད། ང་ཚོ་ད་ལྟ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་འབྤེལ་མཐུད་པའྱི་མྱི་དྤེ། རྣམ་པ་ཚོས་མཁྤེན་
གསལ་རྤེད། རྒྱ་གར་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་སྐད་ཤྤེས་མཁན་དང་ཤྤེས་ཚད་འདང་མཁན་འ བྱེལ་འབྱེལ་ལྷུག་ལྷུག་ཅྱིག་
མྤེད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དུ་དམྱིགས་བསལ་ཡུ་རོབ་དོན་གཅོད། ད་ལྟ་ཡུ་རོབ་ཁག་ལ་དོན་གཅོད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་གཅོད་མང་པོ་ཞྱིག་ ལ་ཆྱིབས་སྒྱུར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་རྱེད། ཡང་འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་
རྤེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་མང་པོ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ ཡུ་རོབ་ཀི་དམྱིགས་བསལ་
དོན་གཅོད་ཀྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་བསོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྱེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རའྱི་ལས་བྱྤེད་གསུམ་དྤེའྱི་སྐོར་བཀའ་མོལ་ཡོང་བ་དྤེ་དག་དྤེ་སོན་བཀའ་ཤག་གོང་
མས་བསྐོ་གཞག་གནང་། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་མུ་མཐུད་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། ནང་དུ་བཞུགས་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་གསུང་པ་དྤེ་ལས་ཀའྱི་དགོས་མཁོའ་ིཐོག་ནས། དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་བཞག་པ་དྤེ་གལ་
ཏྤེ་ཇྱི་ནྱི་ཝར་བཞུགས་པ་དང་། ཡང་ན་ཛུ་རྱིག་གྱིས་གང་རུང་ལ་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡུ་རོབ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱ་རྱིག་ཡོད་
པར་འབྤེལ་མཐུད་པའྱི་འགན་འཁུར་ཡོང་དུས། སྟབས་བདྤེ་ལོས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཇྱི་ནྱི་ཝར་ལས་ཛུ་རྱིག་དྤེ་སྟབས་བདྤེ་བ་
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ཡོད་པ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་ཁོ་རང་ཛུ་རྱིག་སྱི་ཡོངས་ལ་རྒྱ་རྱིགས་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ལ་འབྤེལ་མཐུད་པ་གནང་
དགོས་དུས་ཇྱི་ནྱི་ཝར་བཞུགས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རྤེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཁང་ལའང་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཇྱི་ནྱི་ཝར་ནས་ཡུ་རོབ་
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུར་སྟབས་བདྤེ་ལོས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཛུ་རྱིག་ནས་ཕྤེབས་ལམ་སྟབས་བདྤེ་བ་ཡོད་པ་རྤེད་
ཅྤེས་འདྱི་སུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྟབས་བདྤེ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་ཁོ་རང་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཞུ་བའྱི་ནང་དུ་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་ཡོད་བཞག་པ་སོན་མ་ནས་ཡྱིན་པ་མ་ཚད་དྲུང་ཆྤེའྱི་
གནས་རྱིམ་ཐོག་ལོ་སུམ་ཅུ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་ཁོ་རང་ ཡུ་རོབ་སྱི་
ཡོངས་ལ་འབྤེལ་བ་གནང་བར་ཕྤེབས་དགོས་དུས། ཇྱི་ནྱི་ཝར་ཞོགས་པ་ནས་དགོང་དོ་བར་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྤེབས་དགོས་པ་
རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཕྤེབས་ཆོག་གྱི་རྤེད་དྤེ། འགོ་སོང་ཆྤེ་རོགས་རྤེད། ཡུ་རོབ་སྱི་ཡོངས་ལ་ཕྤེབས་དུས་ཛུ་
རྱིག་ནས་ཕྤེབས་ལམ་སྟབས་བདྤེ་བ་ཡོད་དུས་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀང་དྤེ་ལ་དྤེ་བསྟུན་གནང་བ་ཞྱིག་རྤེད། ཁོ་རང་གྱི་
ཕག་རོགས་ལས་བྱྤེད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ྱིན་གའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་བསྱི་ཚགས་གང་ཐུབ་
བྱས་དང་བྱྤེད་མུས་ཡྱིན། ཡང་སྱི་ཞུ་བ་ཁ་ཤས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོར་དོ་སྣང་གནང་དགོས་པ་རྤེད། བརྱི་
དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ཞྱིག་ཕྤེབས། དྤེ་དང་མམ་དུ་ནང་དུ་བསྡད་ནས་ཁང་ ག་གང་འད་བྱས་ཏྤེ་བཟའ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
ཅྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་དུས། ལོ་སུམ་ཅུ་ཧྱིལ་པོའ་ིརྱིང་ལ་སོ་སོའ་ིམྱི་ཚེ་དྤེ་སྱི་པའྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པ་དྤེར་གོ་ནོར་ཐྤེབས་པ་ཡྱིན་
ན། ཁ་སང་བསྐོ་གཞག་གྱི་ཐོག་ནས་བོ་ཕམ་ཡོད་དམ་མྤེད་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཡང་བགོ་གྤེང་གྱི་འགོ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོ་
ཕམ་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་སོན་གྱི་བཀའ་ཤག་ནས་ཡྱིན་ནའང་སྟབས་བདྤེ་ལོས་དང་ལས་དོན་
ཚགས་ཚུད་པ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་བསྐོས་པ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་རང་སོར་གནས་བསྡད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁང་ག་དྤེ། ད་ལྟ་འདྱིར་ཁང་ག་གསལ་བསྡད་པ་འདྱི་ཇྱི་ནྱི་ཝར་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁང་ག་རང་པ་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་ཐོག་
ལ་གཞན་པ་བསྣན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་གང་འད་རྤེད། ཇྱི་ནྱི་ཝར་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ གཅྱིག་པུའྱི་ཁང་པ་རྤེད་དམ། བྱས་
ཙང་དྱི་བ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཐོ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བྱས་ནས་བསོན། ལན་བསོན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆ་ཚང་ལ་བསོན་པ་
ཡྱིན་ན། ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཞྤེངས་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་ཅིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་
བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་དྱི་བ་དྤེ་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ཞྱིག་ལ་ལན་འབྱོར་མ་སོང། ད་ཆ་ངས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་
སླར་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ལས་བཅར་ཐོ་དྤེབ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག ྱིན་རྤེ་ྱིན་རྤེ་ལས་ཀར་བཅར་བའྱི་ཐོ་དྤེབ་དྤེ་ཡོད་ པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་
འདྱིར་ཡྱིན་ན་ས་ཡྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ྱིན་ལྟར་ཞོགས་པའྱི་ཆུ་ཚོད་དགུ་པར་ཡོང་བ་ཡྱིན།  ལྔ་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་
པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སོད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བཅར་ཐོ་དྤེབ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞུས་ན་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡུ་རོབ་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་དོན་གཅོད་སྱི་ཞུ་བ་དགུང་ལོ་བགྤེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ང་
ཚོས་ཡྱིད་ཆྤེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཟླ་བ་གྱིས་ལ་ཚུར་སུ་ཐུག་གྱི་ཡོད་མྤེད་དང་སྙན་ཐོ་དང་དྤེ་འད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྤེར་དྱི་བ་དྤེ་ག་ཚོད་མང་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཙམ་གྱི་དྱི་བ་མང་དུ་འགོ་
བའྱི་ལན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། དྤེ་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་ཕན་བུ་ཞྱིག་བཞག་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་རང་ལ་སྐད་ཆ་
དྱིས་ནས་ཚུར་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་བསོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།) ལགས་སོ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོང་གྱི་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྤེས་སུ་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གསར་བསྐོ་དང་གནས་
སོས་ལས་གསལ་བསགས་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་འདུག “ལས”དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ་གང་ཤྤེས། བཀའ་དྲུང་ཡྱི ག་ཚང་ནས་བཏང་
བཞག་པའྱི་ ༢༠༡༣།༥།༢༢ ལ་འཁོད་པ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ཚེས་ 
༢༧ ལ་སྙན་སོན་ཞུས་བཞག་པའྱི་བཀོད་ཁབ་ཀྱི་གསལ་བསགས་ཡྱི་གྤེ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན། ཨང་ཀྱི་
དང་པོ། ཨང།  མཚན། ལས་ཁུངས། ལས་འགན། ལས་ཁུངས་འགོ་བཙུགས་ཅྤེས་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། དང་པོ་དྤེ། ཚེ་བརན་
བསམ་གྲུབ་རྤེད། ལས་ཁུངས་ Brussels སྐུ་ཚབ་སྡོད་ཁང། ལས་འགན་  Brussels སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད། ལས་འཁུར་
འགོ་འཛུགས་ ༢༠༡༣།༨།༢ གྱིས་པ་དྤེ། སུད་སྡོད་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྤེ། ལས་ཁུངས་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང། ལས་
འགན་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད། ལས་འཁུར་འགོ་འཛུགས་ ༢༠༡༣།༨།༩   གསུམ་པ་དྤེ། ཚོང་འགོ་ལྷག་པ། ྱི་ཧོང་དང་
ཤར་ཨྱེ་ཤྱི་ཡའྱི་དོན་གཅོད་ཁང། ྱི་ཧོང་དང་ཤར་ཨྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད། ༢༠༡༣།༦།༡ ནས་ལས་འགན་གཙང་
ཁྱུར་འགོ་རྒྱུའང་ཕི་ཟླ་ ༡༡ བར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ྱི་ཧོང་དུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་
མ་གྲུབ་བར་ད་ལྟའྱི་ལས་འགན་མཇུག་སོང་གནང་དགོས་ཅྤེས་མཆན་འཁོད་པ་དྤེ་ྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་འཁོད་ཡོད་
པ་རྤེད། སར་སིལ་དོན་གཅོད་དང་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་གྱིས་ལ་མཆན་གང་ཡང་འཁོད་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིག་ཆའྱི་གྲུབ་
མཚམས་ཟྤེར་བ་དང་། ནམ་རྒྱུན་ལས་བྱྤེད་གཞན་པ་ཚོར་ཡྱིན་ན་དྤེ་འད་ཞྱིག་སླྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་གྲུབ་
མཚམས་ཟྤེར་དུས། ཡྱིག་ཆ་མ་ཚར་བར་དུ་དྤེ་ལྷག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་འདྱིར་དུས་ཚོད་ངྤེས་ཅན་བཞག་ཡོད་
དུས། དྤེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་འགོ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཆགས་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་
ཆགས་འདུག དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བསགས་ཡང་བསར་ཞྱིག་



70 

 

གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། བཏང་ཡོད་ པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། བཏང་ཡོད་ན་ག་དུས་བཏང་ཡོད་ པ་རྤེད་
དམ་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱི་དན་ལམ་ལ་གསལ་བསགས་དྤེ་ འབོར་བའྱི་རྤེས་ལ་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ལ་གསལ་བསགས་གཞན་འབོར་བའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་མཐོང་མ་སོང། དྤེ་མྱིན་པ་སོང་ཙང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་དུས་ཡུན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཕྱིན་ཡོད་དུས། དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་གསལ་
བསགས་ཡང་བསར་ཡོང་དགོས་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཀང་། དྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་མ་ཡོང་བ་དྤེ་འཐུས་ཤོར་ཞྱིག་ལ་
མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་པར་བརྤེན་དྱི་བ་དྤེ་སླྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་དུ་ཚོགས་གཙོའྱི་དན་ལམ་ལ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཡང་བསར་སླྤེབས་ཡོད་མྤེད་དན་ལམ་ལ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་སོན་མ་སླྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དན་གྱི་
འདུག དྤེར་དུས་ཚོད་ངྤེས་ཅན་ཡོད་པ་ཞྱིག ད་གྱིན་ཚོགས་གཙོས་དྤེ་འད་ཞུ་བའྱི་སྐབས་དྤེར་བཀའ་བོན་ནང་དུ་མ་རྤེད་
ཅྤེས་མགོ་གཡུག་མཁན་གྱི་རྣམ་པ་འད་མཐོང་སོང། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཡང་བསར་ འཁྤེར་ཡོང་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་
དུ་སྙན་སོན་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འད་པོ་དྤེ་འད་བྱས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གོས་
ཚོགས་ཚོགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་
དམ་མ་རྤེད། སར་སྱིལ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ནང་མྱི་ཆ་ཚང་སུད་སྱིར་སོ་རྒྱུའྱི་ཐོངས་མཆན་དྤེ་རག་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་
རྤེད། མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིར་བཞག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་རྤེ་ཐུགས་ཐག་བཅད་གནང་གྱི་
རྤེད་དམ། དྤེ་དག་ཚང་མར་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བསགས་དྤེ་ཚོ་ཡང་བསར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། 
ག་རྤེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། གཅྱིག་གནང་ན་མ་གཏོགས་དྤེ་མུར་གནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སོང་གྱི་ལས་
དོན་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་དོགས་གཞྱི་ཞྱིག་སླྤེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་དྱི་བ་སླྤེབས་
རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དྤེ་འད་བྱས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་འབྤེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་གལ་སྱིད་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་འདྱིར་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཤོག་འཛར་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་བོན་ལ་
གསལ་བཤད་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཤོག་འཛར་བརྒྱུད་ནས་གནང་རོགས་གནང། གལ་སྱིད་དྤེ་
མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་གཟའ་ཟླ་བ་མྱིག་དམར་བར་དུ་ཕར་འགངས་བ་དགོས་པ་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་
རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་མ་བྱས་པར་ཕར་འགངས་ནས་འཇོག་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཁང་ལ་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་རག་ས་རྤེད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་སྤེལ་ཞུ ་བ་དང་སགས། ང་རང་ད་ལྟ་སྱིག་འཛུགས་ལ་སླྤེབས་ནས་ལོ་དྤེ་ཙམ་ཕྱིན་
མྤེད་སྟབས། སུད་སྱིའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་གསུམ་ལ་ལས་བཅར་ཐོ་དྤེབ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་བཅར་ཐོ་དྤེབ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་འདུག སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་དྤེར་ཁང་ག་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཁང་ག་དྤེ་ཇྱི་ནྱི་ཝར་རང་ལ་ལས་དོན་
གཞན་དག་གྱི་ཆྤེད་དུ་མྱིན་པ་འད་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་འདྱི་གནང་དུས ། ཁང་ག་སོད་སའྱི་
ལས་ཁུངས་དྤེ་ལས་དོན་གཞན་དག་གང་གྱིའང་མྱིན། ཇྱི་ནྱི་ཝར་ཁོ་རང་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན། ཁོང་རྣམ་པ་
གསུམ་མཚམས་རྤེ་མཚམས་རྤེ་ཕྤེབས་ས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། མཚམས་མཚམས་ཕྤེབས་ས་དྤེ་འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཁང་
ག་དྤེ་འད་ཆྤེན་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུར་ཕན་བུ་ཐྤེ་ཚོམ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་གསལ་བཤད་ཡག་པོ་
བྱས་ནས་གནང་རོགས་མ་གཏོགས་ཡང་རྒྱབ་སོར་བྱ་རྒྱུར་ཁད་པར་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་གནང་དུས། སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་འདྤེབས་གསལ་
བཤད་ག་རྤེ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་འད་བྱས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་རྤེས་ལན་འདྤེབས་
གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་སོ་སོའ་ིདོགས་པ་ཞྱིག་མ་སངས་བར་དུ། ད་ལྟ་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ྱིན་ག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་
གསུང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་ཤས་ལ་ྱིན་ག་ཡྱིན་ས་མ་རྤེད། ད་ལྟ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཁོ་རང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་
ྱིན་ག་མྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ངས་གོ་སོང། ྱིན་ག་མ་རྤེད་པ། བྱས་ཙང་དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁ་ཤས་ལ་ྱིན་ག་ཡྱིན་པ་བྱས ། 
ཁ་ཤས་ལ་ྱིན་ག་མྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་ལས་བཅར་གྱི་ཐོ་དྤེབ་དྤེ་ཡོད་དམ་ཟྤེར་དུས་དྤེ་ཡོད་པའང་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུང་
གི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ལས་བྱྤེད་བརྒྱུད་ནས་ གནང་དུས་ཡོད་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། ལན་འདྤེབས་དྤེར་སོ་སོས་ཡྱིད་
ཆྤེས་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཐོ་དྤེབ་དྤེ་བལྟ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ཆ་ཐོ་དྤེབ་དྤེ་འདྱིར་ལམ་སྤེང་བལྟ་ཆོག་ཆོག་ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས། དྤེ་ཛུ་རྱིག་ནས་ཚུར་དབོར་དགོས་བྱུང་ན་སོན་རྱིས་ཀྱི་
དུས་ཚོད་ནང་དུ་ཚར་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཀང་མྱི་ཤྤེས། གལ་སྱིད་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་
མཚན་ལགས་ཕག་བརངས་པ་རྤེད་དམ། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་
ལགས། ད་དུང་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག  ད་ཆ་འདྱི་མར་འགོ་ཐུབ་ས་མ་རྤེད། སྱི་འཐུས་འབའ་ པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་
མཚན་ལགས་གསུང་རོགས་གནང། མདོར་བསྡུས་མདོར་བསྡུས་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་དྤེ་དོན་གཅོད་ཁག་གནས་སོ་ཞུ་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་
ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྐུ་ངོ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་མར་སོག་སང་གནང་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་ཕྱི་ཟླ་ ༥།༢༢ ྱིན་
གྱི་སྐབས་དྤེ་དུས་ཀང་རྒྱུན་ལས་སུ་གཅྱིག་ཞུས་ཡོད། ང་རང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་བསྐོ་ གཞག་གནང་རྒྱུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ལྟ་ལས་
བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༩ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།  དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཡུན་
དྤེ་ལོ་བཞྱི་ཡྱིན། དོན་གཅོད་དྤེ་ལོ་བཞྱིའྱི་མཚམས་སུ་གནས་སོས་གཏོང་དགོས་ཞྤེས་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། གལ་སྱིད་དགོས་
གལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་གྱིས་ཕར་འགངས་བྱས་ཆོག་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་གོ་བ་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ། དོན་གཅོད་ཀྱི་
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ལས་ཡུན་དྤེ་ལོ་བཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་གྱིས་ཕར་འགངས་བྱས། དྤེ་རྤེས་ཚུར་གནས་སོས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད་དན་གྱི་
ཡོད། ངའྱི་གོ་བ་ལྤེན་སྟངས་དྤེ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དུས་ཚོགས་གཙོས་ང་ལ་འགྤེལ་བཤད་ག་རྤེ་གནང་སོང་ཞུས་ན ། སོན་
མ་ནས་དྤེ་ག་རང་གྱི་ལུགས་སོལ་གནང་གྱི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེང་སྐབས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱིས་ང་ཚོར་རྙོག་ག་
མང་པོ་ཡོང་སྟངས་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ྱི་ཧོང་ནས་ཨོ་སི་ཀོ་ལྱི་ཡར་བཏང། ཨོ་སྱི་ ཀོ་ལྱི་ཡ་ནས་
ྱི་ཧོང་ལ་བཏང། མྱི་ཁ་ཤས་ཞྱིག་དྤེའྱི་བར་ལ་གནས་སོས་གཏོང་རྤེས་བྱས་ཏྤེ།  སྐོར་བ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་
འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་མྱི་ཚེ་དོན་གཅོད་དུ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་བཞྱིའྱི་ཟྱིན་མཚམས་ཡྱིན་ཟྤེར་བའྱི་གོ་
བ་དྤེའྱི་གནས་བབ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅིག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེའྱི་གོ་བ་ལྤེན་ཕོགས་མྱི་འད་བ་གྱིས་
ཡོད་སྟབས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ང་ཚོ་ཚང་མས་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་
ཡུན་ལོ་བཞྱི་དང་དགོས་གལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ལོ་གྱིས་ཕར་འགངས་ཟྤེར་བའྱི་གོ་དོན་དྤེ་དོན་གཅོད་ནང་ཁུལ་དུ་གནས་
སོས་ཡྱིན་ནམ། ཡང་མྱིན་ན་ཚུར་གནས་སོ་གཏོང་དགོས་པ་གང་ཡྱིན་དྤེར་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ཆ་ཐོ་ཡག་པོ་བསོན་གྱི་ཡོད་པར་ཡྱིད་ཆྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། དྤེ་ད་ལྟ་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་དུ་མྱི་གསུམ་གྱིས་
སོ་སོའ་ིནང་དུ་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། མཚམས་མཚམས་ནང་དུ་ཕྱིན ། མཚམས་མཚམས་ལས་ཁུངས་
སུ་ཕྤེབས་རྒྱུ་དྤེས། ད་གྱིན་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་དུས་ཐོ་བཀོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ལྷག་བསམ་ཆྤེན་པོ་
རྒན་པ་བྱས། དྤེ་འད་བྱས་ནས་ཡྱིད་ཆྤེས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྱེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ཐོ་ཡོད་པ་རྤེད་གསུང་གི་
ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་འབྱོར་ཐོ་བཀོད་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད། གལ་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་
མཚམས་མཚམས་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཐོ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་དང། ནང་དུ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཐོ་དྤེ་རྒྱབ་འདུག་མྱི་
འདུག་བལྟ་མཁན་དྤེ་སུ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མ་དྤེར་དྤེང་དུས་ཡར་རྒྱས་ཐོན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་འད་གསུངས་སོང་བསམས་བྱུང། ནང་
དུ་བསྡད་པ་དྤེ་འད་ངས་གོ་མ་མོང། ཡྱིན་ནའང་ནང་དུ་བསྡད་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ངོས་ལྤེན་གནང་གྱི་ཡོད་
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པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཏག་ཏག་ཅིག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ་པ་མ་གཏོགས། ཐ་སྙད་གསར་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་
འདུག་སྙམ། ད་ལྟ་མང་པོ་འཁྲུག ས་བསྡད་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་བསྡད་ནས་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་མྱིན་ནམ་སྙམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཡར་
ལངས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟ་ཇྱི་ནྱི་ཝར་  Geneva དང་སུད་སྱི་ Swiss དོན་
གཅོད་སྐོར་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་མོལ་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཇྱི་ནྱི་ཝར་ཡོད་ས་དྤེར་
མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཡོད་དུས། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་གོང་དུ་
སོན་ལ་ཞུས་པ་དྤེ་རྤེད། ཡར་རྒྱས་ཟྤེར་བའྱི་ཐ་སྙད་དྤེ། བོད་ནང་ལོགས་ལ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་བྱྤེད་
དུས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཐ་སྙད་དྤེ་ངས་གོ་བར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེར་ཡར་རྒྱས་ཟྤེར་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་སྐད་འབོད་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་བོད་ནང་དུ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ལོ་ལྔ་
བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་སྐད་འབོད་བྱས་ནས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་དུང་དྤེ་ལ་སྱིད་བྱུས་གང་ཡང་འགྱུར་བ་འགོ་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། ད་ལྟ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་གསུང་སོལ་ལ་ཁ་སང་ Innovative བསམ་བོ་འཁྤེར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་
དུས། རྱིས་འགོ་དྤེར་མྱིང་གཞན་ཞྱིག་བཏགས་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ་ཞྤེས་འདྱི་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་
གཙོས་ལན་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ང་རང་ལ་ཁད་པར་དྤེ་ཙམ་མྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་
སོང་གྱིས་བསམ་བོ་ཞྱིག་གཏོང་རོགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ། ང་ཚོ་ཕྱི་ལོགས་ལ་འགོ་དུས་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་
འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུར་ཏོག་ཙམ་ཁག་པོ་འདུག ད་ཚར་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེའྱི་སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཚར་སོང། ད་ཆ་སུད་སྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་མར་སླྤེབས་བསྡད་ཡོད། ཡང་
མྱིན་ན་ཚིག་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཚབ་ཏུ་འདི་འད་ཞྱིག་འཇུག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་
ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་འགྱིག ་གི་མྱིན་འདུག འདྱི་འགྱིག་གི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསུངས། འགྤེལ་བཤད་དྤེའང་མ་འགྱིག་
པ་ཞྱིག་དང་། ཚོགས་གཙོའྱི་འགྤེལ་བཤད་ཀྱིས་ག་ལ་འགྱིག དྤེ་འགྱིག་རྒྱུ་མྤེད་དུས་ཕན་ཐོག ས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
བབས་ས་གང་ཡང་རག་གྱི་མ་རྤེད། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གནད་དོན་གྱིས་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན།  ལས་བཅར་ཐོ་དྤེབ་ཡོད་པ་རྤེད་
གསུངས། ཡོད་ པ་མ་རྤེད་གསུངས། ཡོད་ པ་རྤེད་གསུངས། མཐའ་མ་དྤེར་ཡོད་པ་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡོད་ པ་རྤེད་
གསུངས་དུས། ངས་ད་ལྟ་བལྟ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་མྤེད། ཡོད་ན་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ད་
ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོ་གང་ཟག་གྱི་དབང་བསྒྱུར་མ་རྤེད། ཁྱིམས་ལུགས་ཀི་དབང་བསྒྱུར་ཐོག་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་
ཟག་ཡུ་རོབ་སྐུ་ཚབ་དྤེ་མྱི་སྡུག་པ་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མྱི་སུ་གང་གྱིས་ཀང་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ཀྱིས་ཁོང་ཡག་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཡྱིན་རབས་མང་པོ་ཅྱིག་བཤད་ཡོང་དུས། 
ཕལ་ཆྤེར་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚོས་ཁོང་སྡུག་པོ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་འད་མཐོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད། 
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དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ངས་མཐའ་མ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཁོང་ལས་བྱྤེད་རྒན་པ་ཞྱིག་རྤེད། ལོ་སུམ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་དྲུང་ཆྤེ་རང་བྱས་པ་རྤེད། 
ཡྱིད་ཆྤེས་བོ་གཏད་ཆ་ཚང་ཡོད། དྤེར་བཀའ་ཤག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་བཏང་ བ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་གྱིས་
བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་ག་རྤེའྱི་ནང་དུ་ཐག་གཅོད་གང་འད་ཞྱིག་བྱས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་མྱིན་ན་བཀའ་ཤག་སོན་
མའྱི་སྐབས་སུ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། བཀའ་ཤག་རྤེས་མའྱི་སྐབས་སུ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྱེས་ཡང་ཡང་བསམ་
བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སབས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སབས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སུད་སྱིར་གཟྱིམ ས་ཤག་ལ་བཞུགས་ནས་ཕག་ལས་གནང་སོད་
མཁན་གྱི་ལས་བྱྤེད་དྤེ་དག་གྱི་སྐོར་ཡྱིན། ཁོང་ཚོ འི་ཐོ་དྤེབ་དྤེ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྤེབས་དུས་ལས་བཅར་ཐོ་དྤེབ་དྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
པ་རྤེད་དམ། གཟྱིམས་ཤག་ལ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་བཅར་ཐོ་དྤེབ་དྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་གྱིས་ཀར་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། གཅྱིག་ལ་ཞུས་ནས་གཅྱིག་ལ་མ་ཞུས་པ་དྤེ་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། འདྱི་གཅྱིག་གསལ་པོ་ཞྱིག་
གསུང་རོགས་གནང། ལས་ཁུངས་ལ་ཕྤེབས ་རྒྱུ་དྤེ་བདུན་ཕག་རྤེའྱི་ལས་དུས་ཆ་ཚང་ཡྱིན་ས་མ་རྤེད། དྤེ་བྱྤེད་དུས་ Part-
time ཡྱིན་དུས་བདུན་ཕག་རྤེའྱི་ནང་དུ་ྱིན་མ་གྱིས་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་རྤེད་དམ། ལས་ཁུངས་ལ་ཕྤེབས་ རྒྱུ་དྤེ་ྱིན་གསུམ་ལ་
ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་འད་བྱས་ནས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཟྱིམས་ཤག་ལ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་གསོལ་ཕོགས་
གནང་སྟངས་དྤེ་ཆུ་ཚོད་ལ་ག་ཚོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ཁད་པར་བྱས་ནས་དྤེ་དག་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུང་
རོགས་གནང། མཐའ་མ་དྤེར་ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པར་ཡོད་པའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གཞན་པའྱི་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་
དྤེ་འདའྱི་གཟྱིམས་ཤག་ལ་བཞུགས་ནས་གཞུང་གྱིས་ཕོགས་གནང་བསྡད་སའྱི་ལས་བྱྤེད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། འདྱི་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྦར་ཛིལ་དོན་གཅོད་དང་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ཕར་ཚུར་གནས་སོས་བཏང་ནས་ཐོངས་
མཆན་དྤེ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག ཕི་ཟླ་ ༨།༩ ནང་ལ་ཕར་ཚུར་རྱིས་སོ ད་རྱིས་ལྤེན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་སུད་སྱི་དོན་
གཅོད་བརྒྱུད་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་ཞུ་འབྱོར་བ་ལྟར་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ ༢༠༡༣།༦།༡༢ ལ་
ཕར་ཡྱིག་ཆུང་ཕུལ་ནས་ཐོངས་མཆན་ཆ་ཚང་མ་ཐོབ་བར་དུ་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་གནང་དགསོ་ཞྤེས་བཀའ་དྲུང་
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ཡྱིག་ཚང་ནས་ཡྱི་གྤེ་བཏང་བ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྤེའྱི་ངོ་བཤུས་དྤེ་ཚོགས་
དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་སླྤེབས་ཡོད་དམ་མྤེད། ) ལགས་རྤེད། དྤེའྱི་ངོ་བཤུས་དྤེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡྱིག་ཚང་ལ་ཕུལ་འདུག་མ་
གཏོགས་འཛིན་སོང་ནང་ཁུལ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞུ་དོན་ལྟར་ཡྱིག་ཆ་ཕུལ་འདུག་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མ་འོངས་པར་དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་ལ་ངྤེས་པར་དུ་འད་བཤུས་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་གསལ་བསགས་ཀྱི་ཡྱིག་
ཆ་ཐོག་མ་དྤེ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་སླྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སླྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་འགྱུར་བ་
ག་རྤེ་ཕྱིན་པ་དྤེ་དག་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཁྤེན་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་མཁྤེན་པ་བཟོ་
དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་མ་ཡོང་བར་བརྤེན་ད་ལྟའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་དང་དྱི་བ་ཡང་ཡང་སླྤེབས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ངྤེས་པར་དུ་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག  མུ་
མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང། ) ད་ལྟ་ལས་བྱྤེད་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་སོང། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་རྤེད། ལས་བྱྤེད་གསུམ་པོ་དྤེ་དག་བཀའ་ཤག་གོང་མ་ནས་བསྐོས་ཏྤེ་ལོ་གང་ལ་གང་ འཚམས་ཕྱིན་པ་རྤེད། གོས་
ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་གནང་སྟྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་སོན་རྱིས་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བཞག་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་འདྱི་དྤེ་འད་རྤེ་རྤེ་གནང་ཡོང་དུས ། གོ་ནོར་ཐྤེབས་པའྱི་ྤེན་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཁོ་
རང་ཚོ་གཟྱིམས་ཁང་ལ་ཕག་ལས་གནང་དགོས་དོན་དྤེ་ཡུ་རོབ་སྱི་ཡོངས་ལ་ཕྤེབས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་དུས། 
ཛུ་རྱིག་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་ཇྱི་ནྱི་ཝ་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་འགོ་སོང་དང་སྟབས་བདྤེ་ལོས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་
པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའང་ཛུ་རྱིག་ནས་སྟབས་བདྤེ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་དྤེ་སོན་གི་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཟྱིགས་པ་རྤེད་ལ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་
ཤག་ནས་ཀང་གཟྱིགས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་དང་གནང་མུས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁང་ག་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁང་ག་དྤེ་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ཇི་ནྱི་ཝར་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་
ཁང་ག་རྤེད་མ་གཏོགས། ལས་བྱྤེད་སོ་སོ་སོ་སོའ་ིཁང་ག་དང་དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་གཅྱིག་གསལ་པོ་བཟོས་
པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གཅྱིག་ག་རྤེ་བྱུང་བ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བ་དྤེ་ལ་
ཡྱིད་ཆྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཐོ་དྤེབ་ལ་ བལྟ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། ཡྱིད་ཆྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་
དུས། བཀའ་བོན་བྱྤེ་བག་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། བཀའ་ཤག་སྱི་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད། སྐད་ཆ་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ལྱིད་ཁོག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
རྤེད། ཡྱིད་ཆྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་དྤེའང་བཀའ་ལན་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རྤེད། ཐོ་
དྤེབ་དྤེ་རྒྱུན་ལྡན་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འགོ་སྟངས་འད་པོ་གང་ཡྱིན་ཅྤེ་ན། ལས་ཁུངས་སོ་སོ་སོ་སོར་ཐོ་དྤེབ་ཡོད་དང་མྤེད། 
གསོལ་ཕོགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཆུ་ཚོད་ལ་ག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ྱིན་ག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་དག་
ཆ་ཚང་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བལྟས་རྤེས། དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་ཐོ་དྤེབ་
མྤེད་ན་མྱིན་འདུག་ཅྤེས་དང་། ཡོད་ན་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་དགག་བྱ་མྤེད་པ་དང་། ྱིན་ག་ཡྱིན་ན་ྱིན་ག་ཡྱིན་
པ་དང་། ཆུ་ཚོད་ལ་ག་ཆ་སོད་ཀྱི་ཡོད་ན་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཐོ་དྤེབ་དྤེ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེས་སུ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་
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སྟབས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ལྕོག་ལ་རྤེས་སུ་ཕུལ་རོགས་གྱིས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕ་གྱི་ནས་ཚུར་མྱུར་འཕྱིན་འད་ཞྱིག་
བརྒྱུད་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། འདི་ནས་ང་ཚོས་ལས་ྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སོན་རྱིས་བཀག་བསྱིལ་བྱས་པ་ཡྱིན་
ན། ལས་རྱིམ་དྤེ་ཏག་ཏག་འགོ་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་མགོགས་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ལ་ཕུལ་རོགས་གྱིས། འབྤེལ་ཡོད་དྱི་བ་གནང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་སུ་
ལ་དགོས་ནའང་ཕུལ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དོན་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་གཙང་མ་ཆགས་པའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་གྱི་ཡོད། དྤེར་
འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་རྤེས་སུ་གང་ཞྱིག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་འཁྱིལ་ཐག་མྤེད་པ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་གསལ་པོ་ཞྱིག་
བཟོ་དགོས་པ་དང་། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་ངོས་ནས་ཀང་འཁྱིལ་ཐག་མྱི་ཐྤེབས་རྒྱུའྱི་དྱི་བ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་
པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་ཁོན་བསྡོམས ་ཧྱིན་སོར་ ༢༡ ,༩༨༥,༥༤༥ 
གཏན་འབྤེབས་བྱས་ན་དགག་བྱ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངས་དགག་བྱ་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ། ལས་འཆར་ཐོ་དྤེབ་ལ་བལྟ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་འདྤེབས་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཡྱིད་ཆྤེས་སླྤེབས་ཐུབ་
ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཞུས་པ་རྤེད། ལས་འཆར་ཐོ་དྤེབ་དྤེ་མ་མཐོང་སོན་ལ་སོ་སོས་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་དགོས་ན་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་
མྱི་འདུག ངས་དྱི་བ་བཏང་བ་དྤེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་འདྤེབས་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། ལས་
འཆར་ཐོ་དྤེབ་དྤེ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་རྤེས་སོ་སོས་གཅོག་ཆ་བྱྤེད་དགོས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་ལམ་ཁ་མྤེད་
པ་ཆགས་འགོ་ཡི་འདུག འདྱི་གནས་སྐབས་རིང་ལ་སོ་ཕྤེ་ནས་འཇོག་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་འཚོགས་བཞྱིན་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་མང་པོ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁག་ཁག་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་བྱྤེ་བག་པ་
གཅྱིག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་སངས་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོ་ཆ་ཚང་གྱིས་འགོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་ཚོར། གོས་
ཚོགས་སུ་ཡྱིག་ཆ་ལམ་སྤེང་དྤེ་རྱིང་རང་ལ་རག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེར་ངས་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ྱི་མ་ཁ་ཤས་
འགོར་བ་ཡྱིན་ན་ལས་རྱིམ་ལ་ཁད་པར་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་སྟབས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ངས་
བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་དགག་བྱ་ཡོད་མཁན་ཚོས་སོན་ལ་ཕག་ རྐྱོང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་
དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་པ་ལ་སྱི་མོས་གཏོང་དགོས་ཟྤེར་ནས་གང་ཞྱིག་ལའང་བྱིས་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། དགག་བྱ་བྱྤེད་མཁན་བྱུང་ན་དྤེ་ནས་མར་དགག་བྱ་བྱྤེད་མཁན་ག་ཚོད་འདུག རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་ག་ཚོད་
འདུག མར་གཏན་འབྤེབས་གནང་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གྱིས་དྤེ་གཏོང་ཆོག་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་
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འོས་བསྡུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ཏག་ཏག་འགོ་གྱི་མྱི་འདུག མྱི་གཅྱིག་གྱིས་བཀག་སོང་ན་དྤེ་ འགོག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་
ཟྤེར་བ་དྤེ་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཁ་ སང་ངས་གཅྱིག་ཞུས་ནས་ཁ་ཤས་དྤེ་རྱིང་བར་དུ་བཀག་བཞག་པ་དྤེ་འདའང་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་ལས་དགག་བྱ་བྱྤེད་མཁན་བྱུང་ན་ལག་པ་བརང་ན་ཡག་གྱི་མ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་ལས་རྱིམ་དྤེ་རང་ལ་ཏག་ཏག་འགོ་ཡི་ཡོད་པའྱི་ཁུལ་རྤེད། གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་པ་ལ་དགག་བྱ་གནང་མཁན་
དྤེ་ཚོས་སོན་ལ་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གྱིས་ཞྤེས་དྤེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རང་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ ཡི་ཡོད་པ་མ་
གཏོགས། མགོ་རྙོག་མང་པོ་མྤེད་པ་ཞྱིག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཕ ་གིར་གཟྱིམས་ཤག་ལ་བསྡད་ནས་མྱིན་པ། གཟྱིམས་
ཤག་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལས་བྱྤེད་གསུམ་གྱི་སྐོར་དྤེ། གོང་དུའདི་ནས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་བྱུང་སོང་ལ། འདྱི་ད་ལོ་
གསར་དུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གནང་སྟངས་དྤེ་མཁྤེན་བཞྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་སོན་རྱིས་ལོ་
མང་པོ་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་སུ་གྤེང་སློང་བྱུང་བ་དྤེར་ང་ཚོས་འགྱིག ་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་བབ་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་པའྱི་དཔྤེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལྟར་ཡྱིན་ཀང་བྱས་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་པོར་
དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ་པ་ཞྱིག་འདུག 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ད་ལྟ་འདྱིར་ཡར་ལངས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་
འཁོལ་དང་སགས་ནས་ག་རྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེ་ན། ལས་འཆར་ཐོ་དྤེབ་ཡོད་དང་མྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ། མཚམས་རྤེས་དྤེ་
འད་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་བོན་བྱྤེ་བག་པ་གཅྱིག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མ ང་པོས་དྱི་བ་གནང་བ་དང་། དྤེ་
ཡང་རྤེ་རྤེའྱི་སྐབས་སུ་དྱི་བ་དྲུག བདུན། བརྒྱད། དགུ་ཙམ་སྡྤེབ་གཅྱིག་ཏུ་གནང་ཡོད་དུས། སྐབས་རྤེ་མྱི་ཡྱིན་སྟབས་ཡར་
མར་འཁྲུག་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཆ་ནས་དྤེ་འད་ཡོང་ཡང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་རྤེས་ཀྱི་གནད་དོན་འདྱིའྱི་
སང་ལ་ངས་ཞུ་རྒྱུར། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོས་གསལ་བཤད་གང་གནང་བ་དྤེ་ལ་ཐུགས་ཡྱིད་ཆྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས། སོན་རྱིས་
དྤེ་ལ་འོས་ཤོག་བསྡུ་མ་དགོས་ན་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ཐུགས་
དོགས་གནང་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཀང་། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ནས་གསོལ་ཕོགས་དྤེ་ཚོ་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་ གི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་
ལྟའྱི་སྐབས་ལ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའི་གསོལ་ཕོགས་བཀག་པ་དྤེ་འད་ང་ཚོས་ཤྤེས་པ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་
ཀང་མཁྤེན་པ་དྤེ་འད་གང་ཡང་ཡོད་ཀི་མ་རྤེད། དྤེའྱི་ཆ་ནས་ངས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་དྤེ་ག་རང་ལ་
ཐུགས་ཡྱིད་ཆྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཏོང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་བསར་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བསྡོམས་འབོར་ཧྱིན་སོར་ 
༢༡,༩༨༥,༥༤༥ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དགག་བྱ་ཡོད་པ་སོང་
ཙང་། དགག་བྱ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོན་ལ་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གྱིས། གཅྱིག གྱིས། གསུམ། བཞྱི་དང་། རྒྱབ་སོར་གནང་
མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག གྱིས། གསུམ། བསོམས་ཏྱེ་བཅུ་དགུ། མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཡྱིན། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་དྤེ་མྤེད་པ་འད།  ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་དྤེ་སྙན་སོན་གནང་
རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་དྤེ་ལ་ ༧ ,༣༢༦,༠༠༠ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་
གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཁོན་བསྡོམས་ ༧,༣༢༦,༠༠༠ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། དགག་བྱ་ཡོད་པ་རྤེད་པས། ལགས་སོ། དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོས་སོན་ལ་ཕག་རྐྱོང་
རོགས་གནང་། གཅྱིག གྱིས། གསུམ་དང་། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག གྱིས། 
གསུམ།༌༌༌༌༌བཅོ་བརྒྱད། འདྱི་ཡང་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཨྱིན་ལྤེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་
གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། ཤོག་གངས་ ༨༧ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ལྤེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ལ་ཧྱིན་སོར ་ ༨ ,༨༢༥,༦༣༩ བཀའ་
འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཨྱིན་ལྤེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ལ་ཁོན་བསྡོམས་ ༨ ,༨༢༥,༦༣༩ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་
དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཨྱིན་ལྤེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་དམྱིགས་བསལ་
མྤེད་ཅྱིང་། ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ལྤེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་དྤེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༢ ,༤༧༨,༦༠༤ བཀའ་
འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་དྤེ་ལ་ཁོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༢ ,༤༧༨,༦༠༤ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཨྱིན་ལྤེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་
ཁབ་ཁོངས་བོད་ཁང་ཐྤེབས་ར། ཤོག་གངས་ ༩༣ ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་
མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ལྤེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་བོད་ཁང་ཐྤེབས་ར་དྤེ་ལ་ 
༧༤,༦༤༢,༠༧༤ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཨྱིན་ལྤེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་བོད་ཁང་ཐྤེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཁོན་བསྡོམས། སྱི་འཐུས་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གྱིས་ཡོད། འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དཔལ་
ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཡྱིན། བཀའ་ལན་གང་འད་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་གནང་རོགས་
གནང་། ཚོད་ཚོད་བྱས་ནས་མ་གནང་རོགས་གནང་། གོས་ཚོགས་དབུ་སྐོར་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ྤེས་པ་ཚབ ས་ཆྤེན་པོ་རྤེད། 
དྤེ་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཐ་དང་། ད་དྤེ་ཡྱིན། ཐ་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་བོད་ནང་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་གུས་བརྱི་དང་གཞྱི་རའྱི་རང་
དབང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའྱི་འཆར་གཞྱི་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག ད་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་དྤེ་ག་རང་ལས་འཆར་གྱི་ཆ་ཤས་བསྡུ་དངུལ་
འབབ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་སུའྱི་ས་ནས་བསྡུ་བཞྱིན་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེ་གྱིས་བར་ལ་གང་འད་གང་འད་ཞྱིག་རྤེད་དམ། དྤེ་
གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་མྱི་འད་བ་ལ་ཐ་སྙད་མྱི་འད་བ། མྱི་འད་བ། ལས་གཞྱིའྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ལ། 
འགོ་མྱིའྱི་ཟྤེར་བའྱི་བར་འདྱིར་བ་ཞྱིག་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག འགོ་བ་མྱི་ཞྤེས་བཟོས་པ་ཡྱིན། འགོ་མྱི། 
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འགོ་མྱི་ཟྤེར་བའྱི་བཟོ་འད་པོ་དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོར་མ་འོངས་པར་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་
གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ད་གྱིན་གྱི་དགོངས་ཚུལ་དྤེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སླྤེབས་བསྡད་པ་དྤེ་ཡང་དྤེ་འད་ཞྱིག་མྱིན་ནམ། དྤེར་གསལ་
བཤད་གནང་མཁན་ཡོད་དམ། རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་བལྟ་
ཆོག་ཆོག་འདུག་གམ། ལས་འཆར་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་ལ་ཡོང་འབབ་ཀྱི་གནས་བབ་གྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་
ཞྱིག་དང་། ཚོད་དཔག་གྱི་བྱུང་དྤེ་འདི་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་འཁྤེར་མྤེད་པ་ཞྱིག་འདུག ཚོད་དཔག་སོང་དྤེ་མྱི་
འད་བ་གྱིས་ཆགས་བསྡད་པ་ཞྱིག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དབྱྱིན་ཡུལ་རོགས་ཚོགས་ནས་
དངུལ་འབོར་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་རག་པ་རྤེད། རག་ས་དྤེ་ཨྱིན་ལྤེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཡུ་རོབ་ནང་གྱི་དབྱྱིན་ ཇི་བ་
ཡྱིན་པ་ Tibet Trust ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་ཁོ་རང་ཚོ་
བརྒྱུད་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་བྱུང་སོང་དྤེ་དྤེ་འད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་པ་དྤེ་ཨྱིན་ཡུལ་ནང་དུའང་དབྱྱིན་ ཇི་བ་
དྤེ་ཚོས་རོགས་རམ་ལྤེན་པའྱི་སྐབས་སུའང་ཆ་ཤས་ཤྱིག་སོ་སོའ་ིམ་དངུལ་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་འོག་གྱི་ཆ་
ཤས་འདྱི་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཨྱིན་ལྤེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་བོད་ཁང་ཐྤེབས་རར་ཁོན་བསྡོམས་ ༧༤ ,༦༤༢,༠༧༤ སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་དྤེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨོ་སྱི་ ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༡༢ ,༦༦༤,༨༡༧ 
བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཁོན་བསྡོམས་ ༡༢,༦༦༤,༨༡༧ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་
ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།  ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་
དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་དྤེ་ལ་ཧྱིན་སོར ་ ༤༥༠ ,༢༨༨ 
བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་ཁོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༤༥༠,༢༨༨ སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་དྤེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༢ ,༤༠༩,༤༠༩ 
བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཁོན་བསྡོམས་ ༢ ,༤༠༩,༤༠༩ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཁང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ལྟྤེ་གནས་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་
སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ལྟྤེ་གནས་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་དྤེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ 
༡,༠༤༡,༦༡༠ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ལྟྤེ་གནང་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཁོན་
བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༡,༠༤༡,༦༡༠ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་མཐའ་མ། དགོངས་ཤོག་ཁག་དང་། བདུན་རྤེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་སྙན་སོན་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཚོགས་དྲུང་མཆོག་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། 
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ཚོགས་དྲུང་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། དང་པོ། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་མཆོག 
ད་ལམ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་དབུ་འབྱྤེད་མཛད་པར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆྱིབས་སྒྱུར་
བཀའ་དྱིན་ཆྤེ་སྩལ་གནང་རྒྱུ་ལྟར། བཅར་འདོད་ཧ་ཅང་ཆྤེ་ཡང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་ས་བསྣུར་གནང་བ་དང་ཕན་
སྤེར་འབྤེལ་ཕོགས་བསོད་ལས་དོན་གལ་ཆྤེ་ཁག་གཅྱིག་སོན་ཚུད་ནས་གཏན་འཁྤེལ་ཟྱིན་པར་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐབས་བལ་
བས་ཤྱིན་ཏུ་བོ་འགོད་དང་བཅས་ཚོགས་དུས་ ༧ པ་ཆ་ཚང་དགོངས་འཁོལ་ཡོང་བ་ཞུས་གནང་སོང་། 
གྱིས་པ། སྱི་འཐུས་ཆུང་བདག་ཀོ་རྱིན་མཆོག ཡུན་རྱིང་ནད་མནར་ཚབས་ཆྤེས་ད་དུང་དག་སྤེད་ཇྱི་བཞྱིན་མ་བྱུང་བས་ད་
ལམ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པ་ཆ་ཚང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༧༨ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༣ པའྱི་དགོངས་དོན་
ལྟར་དགོངས་ཤོག་ཕུལ་གནང་སོང་། 
གསུམ་པ། སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་མཆོག ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༤ བར་ྱིན་གསུམ་རྱིང་དགོངས་ཞུ། 
བཞྱི་པ། སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སབས་མཆོག གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ས་སྣུར་གནང་བས་གནམ་གྲུའྱི་འཛིན་བྱང་ས་
བསྣུར་མ་ཐུབ་པས་འདྱི་ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༤ བར་དགོངས་འཁོལ་ཞུས་གནང་སོང་། 
ལྔ་པ། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་མཆོག སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའྱི་སོག་ཤྱིང་༸བྱམས་མགོན་ཀན་ཏྱིང་ཏཱའྱི་སྱི་ཏུ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་
དགུང་གངས་ ༦༠ ལ་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་མཛད་སོར་བརན་བཞུགས་དང་བཅས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྤེ་གདན་དུ་བཅར་
དགོས་ལ་འདྱི་ཟླའྱི་ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༣ བར་ྱིན་གསུམ་རྱིང་དགོངས་ཞུ། 
དྲུག་པ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྐལ་བཟང་དག་འདུལ་མཆོག ལྡྱི་ལྱིར་སྐུ་གཟུགས་བརག་དཔྱད་སླད་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་དུས་
བཀག་གནང་ཡོད་པ་ལྟར་ཕྤེབས་དགོས་ཆྤེད་འདྱི་ཟླའྱི་ཚེས་ ༡༢ ནས་ ༡༤ བར་ྱིན་གསུམ་རྱིང་དགོངས་ཞུ། 
བདུན་པ། སྱི་འཐུས་ཡྤེ་ཤྤེས་སོལ་མ་མཆོག་དང་། སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་མཆོག སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་
མཆོག སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་མཆོག་བཅས་འདྱི་ཟླའྱི་ཚེས་ ༡༢ ྱིན་བུད་མྤེད་སྤེར་ལངས་ཀྱི་མཛད་སོར་
ཕྤེབས་གཞུག་ཆྤེད་ས་དོའ་ིཚོགས་ཐྤེངས་དང་པོ་དགོངས་ཞུ། 
བརྒྱད་པ། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག འདྱི་ཟླའྱི་ཚེས་ ༡༢ ྱིན་ྱིན་ཕྤེད་རྱིང་དགོངས་ཞུ། 
དགུ་པ། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག འདྱི་ཟླའྱི་ཚེས་ ༡༣ ྱིན་གཅྱིག་རྱིང་དགོངས་ཞུ། 
བཅུ་པ། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་མཆོག སྐུ་གཟུགས་བདྤེ་མྱིན་གྱིས་འདྱི་ཟླའྱི་ཚེས་ ༡༤ ྱིན་རྒྱབ་ནས་ྱིན་ཕྤེད་
དང་།  དྤེ་རྱིང་ས་དོའ་ིཚོགས་ཐྤེངས་རྱིང་སྨན་པའྱི་བརག་དཔྱད་སླད་ཕྤེབས་དགོས་ཆྤེད་བཅས་དགོངས་ཞུ་གནང་གསོང་
བས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདུན་རྤེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ༢༠༡༤།༣།༡༧ རྤེས་
གཟའ་ཟླ་བ། ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ ཡྱི་ཐོག་དྱི་བ་དྱིས་ལན་དང་། དྤེ་རྤེས་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ། ༡༠།༣༠ ཐོག་གཞུང་འབྤེལ་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག ཕག་ཚོད་ ༡༡ ལ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་། ༡༡།༡༥ ནས་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག་གྱི་
བརོད་པ་དང་པོ་དང་གྱིས་པ། དྤེ་ཡི་རྤེས་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གྤེང་དང་གཏན་འབྤེབས་གནང་
རྒྱུ། ྱིན་གུང་ཚོུད་ ༡༢།༣༠ ཡྱི་ཐོག་གསོལ་ཚིགས་བར་གསྤེང་། ཚོུད་ ༡།༣༠ ཐོག་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་
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ཐོག་བགོ་གྤེང་དང་གཏན་འབྤེབས། ཕག་ཚོད་ ༣ པའྱི་ཐོག་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་དང་། ༣།༡༥ ཡྱི་ཐོག་ལས་ཁུངས་གོ་
རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གྤེང་གཏན་འབྤེབས་མུ་མཐུད། ཚོུད་ ༥ པ་ནས་སང་ས་དོ་ཚོུད་ ༩།༣༠ བར་ཚོགས་
གསྤེང་། 

༢༠༡༤།༣།༡༨ རྤེས་གཟའ་མྱིག་དམར། དྱི་བ་དྱིས་ལན་མྱིན་འདུག ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར། 
ཚོུད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གྤེང་དང་གཏན་འབྤེབས། ཚོུད་ ༡༡ ཐོག་གསོལ་ཇའྱི་
བར་གསྤེང་། ཚོུད་ ༡༡།༡༥ ཐོག་གོང་བཞྱིན་བགོ་གྤེང་དང་གཏན་འབྤེབས། ཚོུད་ ༡༢།༣༠ ཡྱི་ཐོག་གསོལ་ཚིགས་བར་
གསྤེང། ཚོུད་ ༡།༣༠ ཡྱི་ཐོག་གོང་བཞྱིན་བགོ་གྤེང་དང་གཏན་འབྤེབས། ཚོུད་ ༣ པའྱི་ཐོག་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་དང་། 
༣།༡༥ ཡྱི་ཐོག་གོང་བཞྱིན་བགོ་གྤེང་དང་གཏན་འབྤེབས་མུ་མཐུད། ཚོུད་ ༥ པ་ནས་སང་ས་དོ་ཚོུད་ ༩།༣༠ བར་ཚོགས་
གསྤེང་། 

༢༠༡༤།༣།༡༩ རྤེས་གཟའ་ལྷག་པ། ས་དོ་ཚོུད་ ༩།༣༠ དྱི་བ་དྱིས་ལས་མྤེད་པ་དང་། ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་བསྐུལ་
གྱི་གོས་འཆར། ཚོུད་ ༡༠།༣༠ ཡྱི་ཐོག་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གྤེང་དང་གཏན་འབྤེབས། ཚོུད་ ༡༡ 
ཐོག་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་། ཚོུད་ ༡༡།༡༥ ཐོག་གོང་བཞྱིན་བགོ་གྤེང་དང་གཏན་འབྤེབས་མུ་མཐུད། ཕྱི་དོ་ཚོུད་ ༡༢།༣༠ 
ཡྱི་ཐོག་གསོལ་ཚིགས་བར་གསྤེང་། ཚོུད་ ༡།༣༠ ཡྱི་ཐོག་གོང་བཞྱིན་བགོ་གྤེང་དང་གཏན་འབྤེབས་མུ་མཐུད། ཚོུད་ ༣ 
པའྱི་ཐོག་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་། ཚོུད་ ༣།༡༥ ཡྱི་ཐོག་གོང་བཞྱིན་བགོ་གྤེང་དང་གཏན་འབྤེབས་མུ་མཐུད། ཚོུད་ ༥ པ་
ནས་སང་དོ་ ༩།༣༠ བར་ཚོགས་གསྤེང་། 

༢༠༡༤།༣།༢༠ རྤེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ལས་དོན་གཞན་གྱི་ཆྤེད་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད། དྤེའྱི་ྱིན་གོས་ཚོགས་མྱི་
འདུག 

༢༠༡༤།༣།༢༡ རྤེས་གཟའ་པ་སངས། ༩།༣༠ དྱི་བ་དྱིས་ལས་མྤེད་པ་དང་། ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་
འཆར་དང་། སྱི་འཐུས་སྤེར་གྱི་གོས་འཆར་ཡོད་ན་འབུལ་རྒྱུ། ཚོུད་ ༡༡ ཐོག་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་། ཚོུད་ ༡༡།༡༥ ཐོག་
ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གྱིས་པ་ཁག་གཅྱིག དྤེ་རྤེས་ཕྱི་དོ་ཚོུད་ ༡༢།༣༠ ཡྱི་ཐོག་གསོལ་ཚིགས་བར་
གསྤེང་། ཚོུད་ ༡།༣༠ ཡྱི་ཐོག་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གྱིས་པ་མུ་མཐུད་ཡོད་ན་ཕྤེབས་རྒྱུ་དང་། ཚོུད་ 
༣ པའྱི་ཐོག་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་། ཚོུད་ ༣།༡༥ ཡྱི་ཐོག་གཞུང་འབྤེལ་གོད་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག  ཚོུད་ ༥ པ་ནས་
སང་ས་དོ་ ༩།༣༠ བར་ཚོགས་གསྤེང་། 

གོས་ཚོགས་ཀྱི་ྱིན་མཐའ་མ། ༢༠༡༤།༣།༢༢ རྤེས་གཟའ་སྤེན་པའྱི་ྱིན། ས་དོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མྤེད་
པ་དང་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་བསྐུལ་ཡོད་དམ། དྤེ་མྤེད་ན་ཚོུད་ ༡༠ པ་ཐོག ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གསུམ་
པ། ཚོུད་ ༡༡ ཐོག་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་། ཚོུད་ ༡༡།༡༥ ཐོག་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ་མུ་
མཐུད། ཕྱི་དོ་ཚོུད་ ༡༢།༣༠ ཡྱི་ཐོག་གསོལ་ཚིགས་བར་གསྤེང་། ཚོུད་ ༡།༣༠ ཡྱི་ཐོག་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་དོན་གཏོང་
ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཁག་གཏོང་རྒྱུ་གནང་། དྤེ་རྤེས་ལས་དོན་འཕོ་སོང་དགོས་རྱིགས། ཚོུད་ ༣ པའྱི་ཐོག་གསོལ་ཇའྱི་བར་
གསྤེང་། ཚོུད་ ༣།༡༥ ཡྱི་ཐོག་ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ། ཚོུད་ ༥ པའྱི་ཐོག་ཚོགས་གཙོའྱི་
མཇུག་བསྡོམས་གསུང་བཤད། ྱིན་དྤེའྱི་ལས་རྱིམ་མཐའ་མའམ་བརྒྱད་པ་དྤེ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ 
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༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པ་གོལ་བའྱི་གསལ་བསགས་གནང་རྒྱུ་བཅས་བདུན་བརྤེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་
སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གནངས་ས་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསྤེང་། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་རྱིང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
བདུན་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༧ ལས་ྱིན་དྲུག་པ་དྤེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད།  དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ།  དི་
བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན། དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཨང་ ༡༤ པ། སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༡༤ པ་སྙན་སོན་གནང་མཁན་
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༡༤ པ་དྤེ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

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

དྱི་ཤོག     དྱི་བ་ཨང༌༡༤ 
 

གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ནས་ཚེས་ ༢༢ བར། 
དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས།  ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
༄༅། །སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་རླབས་ཆྤེན་ཐུགས་ བསྤེད་ཀྱིས་སྱིད་དབང་ཡོངས་རོགས་
མང་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་འདྤེམས་གནང་བའྱི་དབུ་འཁྱིད་ལ་གནང་བ་དང་། སྐུ་ྱིད་གཙོས་ལྷག་བསམ་ཤྤེས་འཇོན་གྱིས་ལྡན་
མང་པོ་ཞྱིག་ནས་དུས་ཚོད་ག་ཕ་བའྱི་སྐབས་རང་མགོ་གང་ཐོན་དུ་མ་བཞུགས་པར་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་། མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དོན་
དུ་འགན་འཁུར་གནང་རྒྱུའྱི་ཐུགས་སོབས་ཆྤེན་པོས་འོས་གཞྱིར་བཞྤེངས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་མང་ཚོགས་ལ་སྱིད་བྱུས་
ལངས་ཕོགས་ཁབ་སྤེལ་གནང་སྟྤེ། རྒྱ་ཆྤེའྱི་མྱི་མང་ནས་ཡྱིད་མོས་ཆྤེན་པོས་སྐུ་ྱིད་ལ་རྒྱལ་ཁ་གནང་སྟྤེ་དངོས་སུ་ཐུགས་
འགན་བཞྤེས་ཏྤེ་ལོ་འཁོར་གྱིས་ལྷག་འགོ་བའྱི་རྱིང་། སྐུ་ྱིད་ཀྱི་ཐོག་མའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཆྱིག་བསྱིལ། གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་
གསོ་གསུམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། 
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༡། ཆྱིག་བསྱིལ་གོང་འཕྤེལ་ཆྤེད་ལས་འཆར་གང་བརམས་ཡོད་དམ། ལས་འཆར་དྤེའྱི་གྲུབ་འབས་འཛིན་སོང་སོན་མ་
ཚོ་ལས་ལྷག་པ་གང་བྱུང་ཡོད་དམ། 

༢། གསར་གཏོད་གང་དང་གང་གནང་ངམ། འཛིན་སོང་སོན་མ་ལས་ལྷག་པའྱི་གྲུབ་འབས་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་དམ། 
༣། རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཐོག་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་དམ། མྱི་མང་ཅྱི་ཙམ་ཞྱིག་རང་ཁ་རང་གསོ་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་དམ། 

ཡང་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་དམ། སོན་མའྱི་འཛིན་སོང་ཚོ་ལས་ལྷག་གང་
བྱུང་ཡོད། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་

བ་ཨང་ ༡༤ པའྱི་ལན། 
༡༽ ད་བར་བོད་མྱི་ཚོའྱི་དབར་ནང་ཁུལ་འཐྤེན་འཁྤེར་སོགས་མྤེད་པར་དམ་ཚིག་རྡོག་ར་གཅྱིག་བསྱིལ་ངང་གནས་དང་

གནས་བཞྱིན་ཡོད་པ་ནྱི། གཙོ་བོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་དང་ཐུགས་
རྤེའྱི་བྱྱིན་མཐུ་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་བརོད་མྱི་དགོས་པ་དང། སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་
བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་མཚམས་ཁད་པར་ཅན་ཞྱིག་གྱི་དུས་སུ་བོད་མྱིའྱི་ཆྱིག་བསྱིལ་གྱི་གོང་བུའྱི་ནུས་པ་མ་
མས་རྒྱུན་གནས་དང།  སར་ལྷག་གོང་སྤེལ་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཤྱིན་ཏུ་ཆྤེ་བར་མཐོང་སྟྤེ།  དྤེའྱི་ཐད་འབོད་
བསྐུལ་དང་ཤུགས་གནོན་གང་ཆྤེ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང།  ད་བར་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་རྙོག་གྤེང་རྱིགས་མྤེད་
པར་ཞྱི་བདྤེ་ལྷྱིང་འཇགས་ངང་གནས་ཡོད། 

༢༽ ལས་དོན་གསར་གཏོད་གང་དང་གང་ཞུས་མྤེད་ཐད། ས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོའ་ིསོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལས་འཆར་གསར་པའྱི་རྱིགས་  ༩༤ ཙམ་བརམ་འཆར་ཡོད་སྐོར་ཐོ་གཞུང་ཟུར་
འཛར་དང་བཅས་གསལ་བཀོད་གནང་ཡོད་པ་ལྟར་ལག་བསྟར་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༣༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་སུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་མང་ཚོགས་དང། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གྱིས་ཀ་རང་ཁ་རང་གསོ་
ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་མྤེད་ཀང།  རྱིམ་པས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་སུ།  ཐོག་མར་གཞན་
བརྤེན་གྱི་བསམ་བོ་ཆུང་དུ་གཏོང་དགོས་སྐོར་དང།  མྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་རྱིང་བསམ་བོ་དྤེའྱི་གོམས་གཤྱིས་དང་
བག་ཆགས་མཐུག་པོ་འཇགས་ཡོད་པ་རྣམས་ཆུང་སབ་ཏུ་གཏོང་དགོས་སྐོར་ལམ་སྟོན་དང།  རྒྱུ་མཚན་འགྤེལ་
བརོད། གོས་འདྤེབས།  འབོད་བསྐུལ་བཅས་གང་ལ་ཅྱི་འོས་དང་རྒྱ་གང་ཆྤེར་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་བཅས།  
སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེངྤེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ལ།། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བཀའ་ལན་ཕྤེབས་པ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས།  དྱི་བ་གང་ལ་གང་འཚམ ་ཞིག་འདྱི་དགོས་བྱུང་
སོང། བཀའ་ལན་དང་པོ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་དྱིན་དང་།  བྱྱིན་མཐུ་ལ་བརྤེན་ནས་ཆྱིག་
བསྱིལ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུངས་འདུག  དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད།  སོན་མ་ནས་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་ཡང་དྤེ་རྤེད། མ་
འོངས་པ་ལའང་དྤེའྱི་རྤེན་བྱས་ཏྤེ་ཆྱིག་བསྱིལ་དུ་གནས་རྒྱུ་ལ་ཐྤེ་ཚོམ་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་འད་བའྱི་མང་
ཚོགས་ཀྱིས་ག་རྤེ་ཤྤེས་འདོད་ཡོད་ པ་རྤེད་ཅྱེ་ན། སྱིད་སོང་གྱིས་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་ལ་མར་གསལ་བསགས་གནང་དུས།  
ཆྱིག་བསྱིལ་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི། ལྟ་བ་དང་། སྱིད་བྱུས། ལངས་ཕོགས་དྤེ་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་དམ།  སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་ཆྱིག་ བསྱིལ་དང་འཐྤེན་འཁྤེར་དྤེ་འད་ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ་དང་པོའ་ིལྟ་ཕོགས་དང་།  སྱིད་བྱུས་བཟུང་བ་ནང་
བཞྱིན་ཕན་པའྱི་ཕག་ལས་དང་། ལས་འཆར་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

གྱིས་པ་དྤེར་ཆ་བཞག་ན།  གསར་གཏོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཐོག་ལ།  ན་ནྱིང་གི་སོན་རྱིས་ཐོག་ལ།  ལས་འཆར་ ༩༤ 
ཞྱིག་གསུངས་འདུག  དྤེ་ Innovation དང་ Invention ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གལ་སྱིད་དྤེ་  
Innovation ཡྱིན་ན། གསར་གཏོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བསགས་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན།  བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་
དམ། གལ་སྱིད་དྤེ་འད་ཞྱིག་གནང་མྤེད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དྤེ་འདའྱི་སྱིད་བྱུས་ཁབ་བསགས་གནང་ནས་དགོས་པ་གང་
བྱུང་ཡོད་དམ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གསར་གཏོད་ཀྱི་ལས་འཆར་ག་རྤེ་སྤེལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར། དྤེ་འད་སྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོན་མའྱི་
འཛིན་སོང་ལས་ལྷག་པ་དང་།  བཀའ་ཤག་སྐབས་  ༡༣ པ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པ།  དྤེའྱི་སོན་གྱི་བཀའ་ཤག་ལས་ལྷག་པ་ག་རྤེ་
བྱུང་ཡོད་དམ་ཅྤེས་དྤེ་གཅྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 དྤེ་ནས་གསུམ་པ་དྤེ་ལ།  རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཐོག་ལ་རྤེད།  རང་ཁ་རང་གསོ་ཆ་ཚང་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མ་
རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུངས་འདུག དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་བོད་མྱི་ཡོངས་ལ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཟྤེར་བ་དང་།  འདྱི་ལོ་གཅྱིག་
གྱིས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ནས་ཆ་ཚང་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་ཁག་པོ་རྤེད།  དྤེ་བདྤེན་པ་བདྤེན་རང་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ང་
ཚོས་ཤྤེས་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  སྱིད་བྱུས་ཁབ་བསགས་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ལོ་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་
བརྒྱ་ཆ་ ༥། བརྒྱ་ཆ་ ༡། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠། བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ དྤེ་འདའྱི་རང་ཁ་རང་གསོ་ག་རྤེ་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་དམ།  དྤེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་
རྒྱུ་གཅྱིག་རྤེད།  དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བཀའ་ལན་ནང་དུ་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  ང་ཚོས་རང་ཁ་རང་གསོ་བཟོ་རྒྱུ་ལ་
གཞན་བརྤེན་གྱི་བསམ་བོའ་ིབག་ཆགས་ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ་མར་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་གསུངས་འདུག  དྤེ་འད་ཡྱིན་
ན་དྤེ་ཇྤེ་ཉུང་དུ་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་བཏང་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད། བརྒྱ་ཆ་ ༥། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠། བརྒྱ་ཆ་ ༡༥། བརྒྱ་ཆ་ ༡ ག་
ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་བཏང་ཐུབ་ཡོད་དམ། གལ་སྱིད་དྤེ་འད་ཡྱིན་ན།  དང་པོ་ནས་འོས་བསྡུར་ཡར་བཞྤེངས་པའྱི་སྐབས་ལ།  མང་
ཚོགས་ཀྱི་གཞན་བརྤེན་གྱི་བསམ་བོ་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ལ་དགོངས་པ་ཡྱིན་ནམ། དྤེའྱི་སྐབས་ནས་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་
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བྱུས་དྤེ་གཞན་བརྤེན་གྱི་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ཉུང་དུ་དང་སབ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱེས་ལངས་ཕོགས་བཟུང་མ་ཐུབ་པ་དང་།  
དྤེ་འད་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་དམ་ཅྤེས་དྤེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བར་འཕོས་དོན་དྱི་བ་བསྐུལ་བའྱི་གཞྱི་དྤེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ལྟ་གྲུབ་
གསུམ་བྱས་ནས་བཤད་པ་དྤེ་ལ་ཚད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གྲུབ་འབས་ག་རྤེ་སྨྱིན་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད།  ངས་དྤེ་
སོན་གྱི་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཡྱིན་ནའང་ལྟ་གྲུབ་གསུམ་ཡོད་པ་སྟྤེ། མང་གཙོ། དང་བདྤེན། འཚེ་བ་སོང་བ་ཞྤེས་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་གསུམ་
ཡོད་པ་རྤེད།  ལྟ་གྲུབ་གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་མཇུག་ལ ་ Objective དང་ Subjective ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  
Subjective ཡྱིན་ཚར་ན། དྤེའྱི་མཇུག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥ དང་ ༡༠ ཟྤེར་ནས་འཇུ་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། དཔྤེར་ན། དྤེ་སའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་མང་གཙོ་དྤེ་སོན་དུ་མྤེད་པ་ག་རྤེ་གནང་བ་རྤེད་དམ།  དང་བདྤེན་མྤེད་པ་
ག་རྤེ་གནང་བ་རྤེད་དམ།  དྤེའྱི་སོན་དུ་འཚེ་བ་མྤེད་པ་ག་རྤེ་བྱས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ན།  དྤེ་ལ་ལན་
འདྤེབས་རྒྱུ་སུ་ཡྱིན་རུང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་ལྟར། མང་གཙོ། དང་
བདྤེན། འཚེ་བ་སོང་བ་ཞྤེས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་མ་གསུངས་པའི་བར་ག་རྤེ་བྱས་ཏྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྱེས་ལབ་པ་ཡྱིན་
ན། དྤེ་སའྱི་བཀའ་ཤག་དང་དྤེའྱི་སོན་དང་། སོན་གྱི་བཀའ་ཤག་ཅྤེས་རྱིམ་པ་ག་ཚོད་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་སོམ་དྤེ་རང་
གྱི་ནང་དུ་ཚུད་བསྡད་ཀྱི་རྤེད།  ༸གོང་ས་མཆོག་ཡྱིན་ནའང་ཆྱིག་ བསྱིལ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་
གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་རྤེས་བཀའ་ཤག་གྱི་གནད་འགག་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཆ་
ཚང་དྤེ་མར་གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་མང་ཚོགས་ནང་སྤེམས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཡྱིན་
ནའང། དྤེ་བཞྱིན་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྡོག་ར་ཆྱིག་ བསྱིལ་མི་ཡོང་བ་དང་གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་རྒྱུར་འབད་
བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སོང་ཙང་ྱིན་དང་པོ་ནས་ཞུས་མོང་།  ཆྱིག་བསྱིལ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད། དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་ལྔ་དྤེ་གང་འད་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན། ྱི་མ་རྤེ་རྤེའྱི་ཐོག་ནས་ལྷྱིང་འཇགས་
པོ་བྱས་ཏྤེ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ས་ཕག་རྤེ་རྤེ་བརྱིགས་པ་དང་གཅྱིག་པ་ལྟར།  ས་ཕག་གྱིས་གཞྱི་རྤེན་དྤེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གཏྱིང་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་སང་ལ་ཁང་པ་ཐོག་བརྤེགས་གཅྱིག་རྒྱ ག་རྒྱུ་ལས་སླ་པོ་ཡོད་པ་དང་།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཐོག་བརྤེགས་གྱིས་
གསུམ་བྱས་ནས་རྒྱག་རྒྱུར་ལས་སླ་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད།  ཆྱིག་བསྱིལ་དྤེ་གནས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན།  བཀའ་ཤག་གྱི་
ཐོག་ནས་དུས་རག་ཏུ་སྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་དྤེ་གང་འད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན།  ཆོལ་ཁ་དབྱྤེར་མྤེད། ཆོས་ལུགས་རྱིས་མྤེད།  
ཕོ་མོ་འད་མམ་གཙོ་བོ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་ག་རྤེ་སྤེལ་ བ་ཡྱིན་ནའང་།  ལས་དོན་ག་རྤེ་སྤེལ་ བ་ཡྱིན་
ནའང་ཐག་གཅོད་ག་རྤེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆོལ་ཁ་དབྱྤེར་མྤེད། ཆོས་ལུགས་རྱིས་མྤེད། ཕོ་མོ་འད་མམ་བྱྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་
སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  དྤེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཆྱིག་བསྱིལ་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རྤེད།  སྱིད་སོང་
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གཙོས་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ྤེ་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ཕལ་ཆྤེར་བོད་ཕྱི་
ནང་གྱིས་ཀར།  སོན་མའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན ། ང་ཚོའྱི་རྡོག་ར་ཆྱིག་བསྱིལ་གྱི་རྣམ་པ་དྤེ་ཚད་མཐོ་ཤོས་རྤེད་
ཅྤེས་བརྱིས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེང་སང་བཙན་བྱོལ་ནང་གྱི་གཞོན་སྤེས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  བོད་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་
རྤེད། ག་པར་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱི་ཡྱིན་པ་རྒྱལ་ཞྤེན་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ།  རྡོག་ར་ཆྱིག་བསྱིལ་གི་རྣམ་པ་དྤེ་ག་པར་ཡྱིན་
ནའང་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  དྤེའྱི་རྒྱུན་གནས་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག་ལ།  ད་ལྟ་བར་དུ་ལྷྱིང་
འཇགས་པོ་ཡྱིན་པ་དྤེས་རྡོག་ར་ཆྱིག་བསྱིལ་གནས་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རྤེད། 
 གྱིས་པ་དྤེ།  གསར་གཏོད་དྤེ་  Innovation ཡྱིན་ནམ་ Invention ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་།  
ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  གསར་གཏོད་ཟྤེར་དུས་གསར་པ་ཡྱིན་པ ར་ཁབ་ཀྱི་མ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་གསར་པ་ཡྱིན་ན་  
Invention ཟྤེར་གྱི་རྤེད། གསར་གཏོད་ཡྱིན་ན་ Innovation ཟྤེར་གྱི་རྤེད། དབྱྱིན་ཇྱིའི་ནང་ནས་ཐ་སྙད་ཐ་དད་ཡྱིན་པ་
ནང་བཞྱིན་དུ་བོད་ཡྱིག་གྱི་ནང་དུའང་ཐ་སྙད་ཐ་དད་འདུག  གསར་པ་ལ་གསར་པ་ཟྤེར་གྱི་འདུག  གསར་གཏོད་ལ་གསར་
གཏོད་ཟྤེར་གྱི་འདུག འདྱི་གྱིས་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ན་ཚིག་གཅྱིག་བྤེད་སོད་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད། དྤེ་སོང་ཙང་གསར་གཏོད་
རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། ན་ནྱིང་ལོའ་ིསོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཐོག་ནས། བཀའ་ཤག་གྱིས་ན་ནྱིང་ལོར་ཕུལ་པའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གསར་གཏོད་རྱིམ་པ་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་ཤྱིག་འདུག  
དང་པོ་ ༡༠༣། དྤེ་ནས་ཡང་ ༥ ཙམ་ཞྱིག་མར་བཅག་ནས་  ༩༨ བྱས། དྤེ་ནས་ ༩༤ དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་བབ་པ་རྤེད།  དྤེ་འད་
བྱས་ནས་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་རང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ལས་བསྡོམས་དྤེ་
ཡང་བསར་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུ་བྱས་ཏྤེ། དྤེ་ཐུབ་སོང་དང་། དྤེ་ཐུབ་མ་སོང་ཞྤེས་ལས་
བསྡོམས་ནང་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གསལ་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྱེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཞྱི་རའྱི་རང་ཁ་རང་གསོ་ཟྤེར་དུས། ནང་ཆོས་སྐོར་མང་པོ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་ཀང་།  ནང་ཆོས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་ནས་ཁ་
ཡོད་ལག་ཡོད་དུ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་རང་ཁ་རང་གསོ་ཟྤེར་བ་དྤེ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཆགས་ཐུབ་ ཀི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  བུ་ཕྲུག་
གཅྱིག་སྤེས་པ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིཕ་མར་རྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་ཚེ་མ་རོགས་བར་དུ་སོ་སོ་རང་དབང་ཅན་གྱི་ལུང་
པའྱི་མྱི་སྤེར་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། གཞན་ཞྱིག་ལ་བརྤེན་ནས་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་
སུ་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིབསམ་བོ་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་གཞན་བརྤེན་གྱི་བསམ་བོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གཞན་བརྤེན་གྱི་
བསམ་བོ་འདྱི་དུག་རྤེད།  དྤེ་གྷན་དྷྱིས་གཙོས་པའྱི་མཁས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་  Africa ལུང་པ་དྤེ་ཡར་རྒྱས་མ་སོང་བའྱི་
རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གཞན་བརྤེན་གྱི་བསམ་བོ་ཆྤེ་དགས་ཀྱི་འདུག གཞན་བརྤེན་གྱི་བསམ་བོ་དྤེ་དུག་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་དུ་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་གཞན་བརྤེན་གྱི་བསམ་བོ་ཆུང་ དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་།  རང་ཁ་རང་གསོའ་ིབསམ་བོ་དྤེ་ཆྤེ་རུ་གཏོང་
དགོས་ཀྱི་འདུག རང་ཁ་རང་གསོ་དྤེའང་ཐོག་མར་བསམ་བོའ་ིཐོག་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་མྱི་ཚེ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་
གཞན་ལ་མ་བརྤེན་ཐབས་མྤེད་རྤེད།  ལྷག་པར་དུ་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་ན་དྤེ་བས་ཀང་ཡྱིན་པ་རྤེད།  ཡྱིན་
ནའང་སོ་སོས་བྱྤེད་གང་ཐུབ་པ་དྤེ་སོ་སོས་བྱྤེད་རྒྱུ།  དྤེ་ནས་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་གཞན་ལ་བརྤེན་པ་ཡྱིན་ན།  གཞྱི་དྤེ་རང་ཁ་རང་
གསོའ་ིབསམ་བོ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དཔྤེར་ན་ཤྤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ལྟ་
བུ། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་རང་ཁ་རང་གསོ་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད།  ཁ་སང་ས་བརན་ཡོང་དང་མྱི་ཡོང་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད།  ས་ཆ་
དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་བརན་པོ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན།  རང་བཞྱིན་དུ་མྱི་ཡྱིན་ནའང་བརན་པོ་ཆགས་པ་དང་།  
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གཞྱིས་ཆགས་ཡྱིན་ནའང་བརན་པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ཚོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བྱས་དང་བྱྤེད་མུས་
ཡྱིན་ཅྱེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་གྱིས་པ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོས་དོན་དྱི་བ་གྱིས་པའྱི་བཀའ་ལན་གསུམ་པ་དང་འཕོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན།  དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་གནང་སོང་སྟྤེ། ད་དུང་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་གསལ་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་
ཆྤེད་དུ་ཡར་ལངས་པ་ཡྱིན། བཀའ་ལན་ ༣ ནང་ལ། "ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་སུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་མང་ཚོགས་དང་། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གྱིས་ཀ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་མྤེད་ཀང་། རྱིམ་པས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་སུ་"ཟྤེར་ནས་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་ལ་ཐག་ཆོད་ཚར་བ་རྤེད། འོག་དྤེ་ལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་རྤེ་བ་ཞྱིག་
འདུག དྤེ་གྱིས་ལ་འགལ་ཟླ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། གཅྱིག་དྤེ་རྤེད། གྱིས་དྤེ་ལུང་པ་ Africa ལ་དཔྤེ་བཞག་པ་རྤེད། 
དྤེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་པ་དང་། རང་བཙན་ཡོད་པའྱི་ལུང་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རང་ཁ་རང་གསོ་མྤེད་ནས། ལུང་པ་དྤེ་ཚོའྱི་
མྱིང་འབོད་མྱི་དགོས་པ་ཞུ། ང་ཚོའྱི་འཁྱིས་ལ་ཡོད་པའྱི་ལུང་པ་ཚང་མ་གཞན་ལ་བརྤེན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་སང་ལ་འབད་བརོན་ཞུས་ཆོག་གྱི་རྤེད་དྤེ། རང་
ཁ་རང་གསོ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་ངྤེས་པ་འད་པོ་ཞྱིག་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དྤེར་གསལ་བཤད་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞིག་གནང་སོང་། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་དྤེ། གོང་ལ་ཐག་ཅྱིག་བཅད། འོག་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གོ་བ་ག་རྤེ་ལྤེན་
དགོས་པ་རྤེད་དམ་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེ་ Innovation ཟྤེར་རྒྱུའྱི་ཚིག་ཐོག་ལ་འགྤེལ་བརོད་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ལ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་
ཟྤེར་ན། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་ཡང་ན། བོད་ཀྱི་བརྡ་སོད་ཀྱི་ནང་ལ་གསར་གཏོད་ཟྤེར་ན་གོ་བ་གང་འད་ཞྱིག་ལྤེན་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེའྱི་དོན་དག་ག་རྤེ་རྤེད་དམ། གསར་གཏོད་ཀྱི་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་ཡར་ Innovation ལ་བསྣམས་ནས། སྨྲ་བརོད་
ཀྱི་རང་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་བསོན་ན། དྤེ་ནས་ཚིག་མཛོད་དྤེ་ཚོ་ག་པ་ནས་ཆ་བཞག་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ཚིག་
མཛོད་དང་སྨྲ་བརོད་རང་དབང་གྱིས་གང་ཟག་རྤེ་རྤེས་འགྤེལ་བཤད་རྤེ་རྤེ་བསོན་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚོའྱི་གཞྱི་གཙོ་བོ་དྤེ་གང་
ལ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ། དྱི་བ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། གྱིས་པ་དྤེ་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང། ཐོག་མ་གཞྱི་འཇོག་
ས་དྤེ་བོད་པའྱི་ཚིག་དང་། བོད་པའྱི་དོན་དག བོད་པའྱི་བརོད་བྱ་དྤེ་ལ་གཞྱི་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་
ལུང་པ་གཞན་གྱི་བསམ་བོའི་འཁྱེར་ཕོགས་དང་། ལུང་པ་གཞན་གྱི་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེས་ང་རང་ཚོའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་གནས་བབ་
དྤེ་ཕར་ཙམ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྱེས་དྱི་བ་དྤེ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 



90 

 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་ཨང་ ༣ པའྱི་ལན་གྱི་ནང་ལ། "བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གྱིས་ཀ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཆ་
ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་མྤེད་ཀང་ " ཞྤེས་བཤད་ཡོང་དུས།  རང་ཁ་རང་གསོ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་མྤེད་པ་རྤེད།  དྤེ་
ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  "རྱིམ་པས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་སུ་ " བཤད་དུས་བསམ་བོའ་ིཐོག་
ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་བྱྤེད་ཐུབ་པ་དྤེ་རྤེད།  ངས་བྱྤེད་ཐུབ་པ་དྤེ་ངས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་ན།  དངོས་པོའ་ིཐོག་ནས་མ་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་བྱྤེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། སོང་ཙང་དང་པོ་བསམ་བོའ་ིནང་རང་ཁ་རང་གསོ་དྤེ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན།  གཞན་བརྤེན་
གྱི་བསམ་བོ་དྤེ་ལྷག་ཡོད་ན།  རང་བཞྱིན་གྱིས་སྱི་ཚོགས་ལ་གནོད་སོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གཞྱི་
རའྱི་བསམ་བོ་དང་དངོས་པོའ་ིཐོག་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་དྤེ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང།  རྱིམ་པས་བསམ་བོའ་ིནང་རང་ཁ་རང་
གསོ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། ང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་ངས་ནན་ཏན་གྱིས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད།  དྤེ་བཞྱིན་ 
Innovation ཚིག་དྤེ་ཁ་སང་བྤེད་སོད་བཏང་ བ་རྤེད། དྤེ་རྤེད། ཐོག་མ་ངས་སོལ་རྒྱུན་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ "གསར་གཏོད་
"ཟྤེར་དུས་གསར་པ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་གསར་གཏོད་ཅྤེས་པའྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཚིག་དྤེ་གསར་
པ་ལ་གོ་ཡྱི་མྤེད་ན་ག་རྤེ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་ཡོང་དུས། ངས་སོལ་རྒྱུན་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གསར་གཏོད་དང་
གསར་པ་རང་བྤེད་སོད་བཏང་བ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སོལ་རྒྱུན་རང་ཐོག་ནས་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཚིག་དྤེ་
ཡྱིན་ནའང་གསར་གཏོད་དང་གསར་པ་གྱིས་ཁ ག་ཁག་འདུག ཡྱིན་བཞྱིན་དུ་ད་དུང་གསར་གཏོད་དང་གསར་པ་གྱིས་
གཅྱིག་པ་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་ཡོང་དུས།  དབྱྱིན་ཇྱི་ལ་ཡྱིན་ནའང་གསར་གཏོད་ལ་  Innovation ཟྤེར་གྱི་
རྤེད། གསར་པ་ལ་ Invention རྤེད། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་དྤེ་རྤེས་ལ་སར་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་གསུམ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་འཕོས་དོན་དྱི་བ་དོན་ཚན་གྱིས་ཤྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐོག་
མ་དྤེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་ནང་གྱི་དོན་ཚན་  ༣ པ་དྤེ་"རང་ཁ་རང་གསོ་"ཞྤེས་པ་དྤེ།  དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་"རང་ཁ་རང་གསོ་"ཞྤེས་པ་དྤེ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་ན། དྤེ་དབྱྤེ་བ་ཞྱིག་འབྱྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་འདུག  "རང་ཁ་རང་གསོ་"ཞྤེས་བརོད་སྐབས།  རང་ྱིད་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་སྟངས་དྤེ ་ 
བོད་སབས་བཅོལ་དུ་ཡོད་པའྱི་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིགནས་ཚུལ་དྤེ་  ༡༩༦༠་་་༧༠ ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་
སྙམ། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་སྟངས་དྤེ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་མང་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་རང་ཁ་རང་
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གསོ་ཚད་མཐོན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཟྤེར་བའྱི་སྐབས་སུ་གཞུང་དང།  སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་ཐོག་ནས། སབས་བཅོལ་བའྱི་གཞུང་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ། མུ་མཐུད་ནས་གཞན་ལ་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། རྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་སྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་དུས་དྤེ་ལ་དབྱྤེ་བ་མང་པོ་
ཞྱིག་འབྱྤེད་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ་ པ་མ་གཏོགས། ང་རང་ཚོའི་མྱི་མང་ནང་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་
རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དུས་རྒྱུན་དུ་རང་ཁ་རང་གསོ་མ་རྤེད་དམ། དྤེ་ཚོ་དབྱྤེ་བ་འབྱྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་ངོས་
འཛིན་གནང་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། 
 གྱིས་པ་དྤེ་ལ་གསར་གཏོད།  གསར་ཞྤེས་པའྱི་དག་ཆ་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན་གྱི་རྤེད།  དྤེ་ནས་ Innovative དང་ 
Invention དྤེ་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་བཞག་པ་མ་རྤེད།  སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་
ལ་ཚིག་དྤེ་བྤེད་སོད་བཏང་གནང་ བ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེ་འབྤེལ་བ་ག་པར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག  དྤེ་ཕར་
དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་  Dictionary ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན།  ཐུགས་མྤེས་པོ་མྱེད་དམ་སྙམ། ཚིག་དྤེ་ཚོ་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེ་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་རྤེད་སྙམ།  ཡྱིན་ནའང་གསར་གཏོད་དྤེ་སོ་སོས་ངོས་འཛིན་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་ཟྤེར་ན། ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ཐོག་ནས་གསར་གཏོད་ཀྱི་ལས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་
སྱིག་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པའྱི་སྐུལ་སློང་དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྤེད།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྒྱབ་སོར་ཡོད།  
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་བརྤེད་བཞག་པ་དྤེ་ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་། དྤེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བོད་པའྱི་སྤུན་ཟླ་མམ་དུ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་སོ་སོས་གསར་གཏོད་ཀྱི་ལས་
འཆར་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེ་ནས་དྱི་བ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ཀུན་སློང་དྤེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཧ་
ཅང་ཡག་པོ་རྤེད། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་དྤེ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཆོབ་འད་པོ་ཞྱིག་ལ་ཆགས་པའྱི་ྤེན་
ཁ་འདུག དྤེ་ལ་མཚམས་ཤྱིག་སླྤེབས་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག སྱིད་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་
སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རྤེད།  སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་གསར་གཏོད་གནང་རྒྱུ་ལ་ཏན་ཏན་
དགོངས་པ་མང་པོ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་དྤེ། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གནང་རྒྱུར་རན་པ་ཞྱིག་དགོས་པའྱི་སྐབས་སུ། རན་པ་མྤེད་པ་འད་པོ་
དྤེ་འད་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། མདོར་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན་དྱི་བ་དྤེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གསར་གཏོད་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་རན་པ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཐོང་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་
བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རྤེད། རན་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད།  བོད་མྱིའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ ། ཁ་སང་རང་༸གོང་
ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་སློབ་ནང་ལ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། དུས་རྒྱུན་དུ་བཀའ་ཕྤེབས་པའྱི་ནང་ལ། སོན་མ་དུས་རབས་
བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པའྱི་སྐབས་ལ། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་སྱིར་བཏང་དངོས་པོའ་ིཐོག་ནས་རྤེས་ལུས་ཐྤེབས་པ་ཡྱིན་
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ནའང་། དྤེ་དུས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ལ་ཕྤེབས་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དྤེ་བོད་ལ་གདན་འདྤེན་ཞུས་ནས ་ 
བསྟན་པ་དར་ཐུབ་པ་དྤེ། དྤེ་དུས་སྐབས་ལ་བོད་ནང་དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་མྤེད་པ་དྤེ་དར་ཐུབ་པ་དྤེས་ག་རྤེ་སྟོན་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། དྤེའྱི་དུས་སྐབས་སུ་བོད་མྱི་ཚོར་ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་དང་། ཐོན་སྤེད་དང་འཕྲུལ་ཆས་མྤེད་
པ་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ལས་བསོན་ནས་སོ་སོར་ག་རྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ལ་ཕྤེབས་ཏྤེ་བོད་ལ་
གདན་འདྤེན་ཞུས་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དར་བ་མ་ཟད། ད་ལྟ་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ལ་ངོམ་ཆོག་པའྱི་ནང་པ་
སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་དྤེ་ཚོ་དྤེའྱི་དུས་སྐབས་ནས་བོད་མྱིར་ནུས་པ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་
བསྟན་པ་གསལ་པོ་རྤེད།   དྤེ་ལ་གཞྱིར་བཞག་ནས་ལོ་རྒྱུས་ནང་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན།  བོད་མྱི་ཞྤེས་ལབ་ཡོང་དུས་འཇོན་
ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། བསམ་བོ་གཏོང་ཐུབ་མཁན། དཀའ་ལས་རྒྱག་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས།  བཙན་བྱོལ་ནང་
ལ་ཡྱིན་ནའང་གསར་གཏོད་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས་དུས་རག་ཏུ་བོད་མྱི་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་སྤེར་ཐོག་ནས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
སྱི་པའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་བྱས་དང་བྱྤེད་མུས་རྤེད།  མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་མ་དགོས་པ་རྤེད།  བཙན་བྱོལ་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང།  རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་དང་། དྤེ་བཞྱིན་མྱི་མང་ཚོ་སྤེར་ཐོག་ནས་དང་ ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་རྤེད།  སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་
ནའང་གང་ལ་གང་འཚམས་ཞིག་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ ། བསགས་བརོད་
ཀང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སོང་ཙང་བྱྤེད་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་དུ་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཕྤེབས་པ་རྤེད། གོང་དུ་ངས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། གསར་གཏོད་ཀྱི་
ལས་འཆར་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་ཤྱིག་ཡོད་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་སུ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད།  བྱས་དང་བྱྤེད་བཞྱིན་པ་རྤེད།  དྤེ་
བཞྱིན་དུ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་དུས།  མྱི་མང་ཚང་མ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཆགས་
ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་བ་ཡྱིན་ན་དྤེ་བདྤེན་པ་མ་རྤེད།  ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་སློབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སློབ་
ཡོན་གནང་དགོས་པ་རྤེད། ལོ་རྒན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རྒན་ཕོགས་དྤེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  མ་ཐག་ཚོའང་ང་ཚོས་
བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་སོང་ཙང་སྱི་ཚོགས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་
ཞྱིག་རང་བཞྱིན་དུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་འབད་བརོན་གནང་མུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་  ༡༤ པའྱི་བཀའ་ལན་དང་པོ་ལས་འཕོས་པའྱི་དོགས་འདྱི་
ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ལན་དང་པོའ་ིམཐའ་མ་དྤེ་ལ་"ཞྱི་བདྤེ་ལྷྱིང་འཇགས་ངང་གནས་ཡོད་ "གསུངས་པ་དྤེ།  ཞྱི་བདྤེ་ལྷྱིང་
འཇགས་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་ ཞྱེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཞྱི་བདྤེ་ལྷྱིང་འཇགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་
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སྤེམས་ཁྱེལ་མྤེད་པ་དང་། གནང་སོང་བདྤེ་པོའ་ིཐོག་ནས་བསྡད་ཡོད་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་
སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཚང་མར་སྤེམས་ ཁྱེལ་ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ།  ཞྱི་བདྤེ་ལྷྱིང་འཇགས་རང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག  བྱས་ཙང་ཞྱི་
བདྤེ་ལྷྱིང་འཇགས་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ། 
 དྤེ་ནས་གསར་གཏོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། གསར་གཏོད་ཀྱི་རྣམ་གངས་  ༩༤ ཡོད་པའྱི་
ནང་ནས། མཐོ་རྱིམ་གྱི་སློབ་ཡོན་ཕུལ་བའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ཐུགས་ལ་ལོ་གྱིས་ལྷག་གྱི་རྱིང་ལ།  འདོད་བོ་
ཁྤེངས་ཤོས་ཀྱི་གསར་གཏོད་ཀྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་རང་དྤེ་ག་རྤེ་བྱུང་སོང་ངམ། མཐོ་རྱིམ་གྱི་སློབ་ཡོན་ཕུད་པའྱི་གཞན་དྤེ་ག་རྤེ་
བྱུང་སོང་ངམ། དྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེ་དྤེ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་གསར་གཏོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་འཆར་ནང་ལ། དྤེ་ལས་འཆར་ཡྱིན་ནམ་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་
འདུག གསར་གཏོད་དྤེ་ ༩༤ ནང་ལ། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྤེམས་ ཁྱེལ་མང་པོ་ཞྱིག  ང་སྱི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱ་དང་དྤེ་
འད་ནང་ལ་འཛུལ་མཁན་ཞྱིག་མྱིན་ཏྤེ།  མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སྤེམས་ ཁྱེལ་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་བོན་
རྣམ་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་གཅྱིག་རྤེས་གྱིས་མཐུད་ཕྤེབས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་ལས་སྱིག་
འཛུགས་འདྱི་རྒྱུས་ལོན་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་མྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་ཐུགས་སྣང་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྤེམས་ཁྱེལ་དྤེ་ལ་གཞྱི་ར་ཞྱིག་ཡོད་པ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། མྤེད་པ་གཟྱིགས་ཀྱི་
ཡོད། དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་གསར་གཏོད་ལ་དྤེང་སང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལྷན་ཁང་རྤེ་ཟུང་ནང་ལ་བཀའ་བོན་ཚོས་ལས་འཆར་གོ་
རོགས་སྤེལ་བར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ལས་བྱྤེད་དྤེ་ཚོ་ཕར་བཞག་ནས་བཀའ་བོན་ཚོས་ལས་འཆར་དམྱིགས་སུ་བཀར་
ནས་བསྐོར་སོད་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་གསར་གཏོད་ཀྱི་རྣམ་པ་
རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  ལས་འཆར་དྤེ་ཚོའི་ལས་བྱྤེད་དྤེ་རྒྱུན་འཁོངས་གནས་དགོས་དུས།  ལས་བྱྤེད་དྤེ་ཚོ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་
ནུས་པ་འཕྤེལ་རྒྱུ་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སོང་བ རར་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས།  ཁོང་ཚོས་སྤེལ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་བཀའ་བོན་གྱི་སྤེལ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། 
 དྤེ་ནས་བཞྱི་པ་དྤེ་ལ།  བྱང་ཤར་ཁུལ་ལ་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་ལས་འཆར་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་སྐབས་ལ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དྲུང་འཕར་གསུམ་ལྷན་དུ་ཁྱིད་པ་རྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་གསར་གཏོད་རྤེད་
དམ་མ་རྤེད་ཅྱེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཞྱི་བདྤེ་ལྷྱིང་འཇགས་ཞྤེས་ཞུས་དགོས་དོན་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་མར་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསལ་བསགས་གནང་བ་དང་། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྱི་ཚོགས་
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སྱི་ཡོངས་ནང་ལ།  བོད་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད ། སྤེམས་ཁྱེལ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་བ་རྤེད།  སྤེམས་ཁྱེལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ང་ཚོས་འགན་
འཁྱེར་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དུ་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་བརྒྱུད་ནས་གོས་ཚོགས་ར་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་
གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཞུ་སྐུལ་བརྒྱབས་ནས། མུ་མཐུད་ནས་ཆོས་སྱིད་གྱིས་
ཀའྱི་ཐུགས་འགན་དྤེ་བཞྤེས་རོགས་ཞྤེས་ཞུས་པ་རྤེད།  སྤེམས་ཁྱེལ་དྤེ་འད་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ད་ལྟ་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན ། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལྷྱིང་འཇགས་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་དྤེ་གཟྱི་བརྱིད་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ངས་ག་དུས་
ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཙོ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཐུགས་རྤེའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས། གྱིས་པ་དྤེ་
མྱི་རབས་རྒན་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་བསོན་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་སྱིག་འཛུགས་རྤེད།  གཞྱིས་ཆགས་ཁག་རྤེད།  སློབ་གྲྭ་
ཁག་རྤེད། དགོན་པ་ཁག་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་བརན་པོ་ཡོད་དུས། ལྷྱིང་འཇགས་པོར་གནས་ཐུབ་པ་རྤེད་མ་
གཏོགས་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོ་མྱི་བདུན་པོ་ཁོ་ནས་བྱས་བཞག་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་
ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལྷྱིང་འཇགས་པོ་བྱུང་སོང་།  བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འཐུས་ཤོར་བཏང་
མ་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་མཁན་མང་པོ་འདུག  དྤེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚོ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལའང་ཏན་ཏན་
གསུང་མཁན་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུ་དང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་བཞུགས་རྒྱུ།  དྤེ་བཞྱིན་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་མཁྤེན་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་བགོ་གྤེང་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད།  དྤེའྱི་སོན་ལ་དུས་ཚོད་ཡན་ཆ ད་བགོས་
ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ཉུང་ཤོས་ཤྱིག་རྤེད།  ཁ་སང་སོན་མ་བཀའ་ཤག་རང་གྱི་
ཐོག་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་བརྒྱ་ཆ་  ༣༠ ཙམ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག  གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་མྱི་
འབོར་རང་བཞྱིན་དུ་བརྒྱ་ཆ་  ༣༠ ཙམ་ཞྱིག་སླྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་དུང་མང་དུའང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད།  འགོ་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལབ་དུས་དང་པོ་བོད་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལའང་གནས་ཡོད་པ་རྤེད།  New York དང་ Toronto ལྟ་བུར་
ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  གཞྱིས་ཆགས་ཕྤེད་ཀའྱི་མྱི་འབོར་ནང་བཞྱིན་གནས་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་
ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྤེབས་ནས་ཟབ་སོང་དྤེ་བཀའ་བོན་ཚོ་ལ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།  ལས་བྱྤེད་ཚོ་ལ་གནང་
དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་གསུངས་དུས།  ལས་བྱྤེད་ལ་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  བཀའ་བོན་ལའང་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  
དྲུང་ཆྤེ་ལའང་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ཟབ་སོང་གྱི་རྱིམ་པའང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་ྤེ་ཆར་  Italy ལ་ཟབ་
སོང་ཞྱིག་གནང་བ་རྤེད། ཁོང་ཚོ་འདྱིར་ཕྤེབས་ནས་དྲུང་ཆྤེ་དང་དྲུང་འཕར། ཟུང་དྲུང་། རྱིམ་པས་བྱས་ཏྤེ་ལས་བྱྤེད་ཁག་ལ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་ནས་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཕག་
ལས་གནང་སར་ཕྤེབས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་དུས། ལས་གཞྱི་འགའ་རྤེ་ལ་བཀའ་བོན་ཕྤེབས་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། བཀའ་བོན་གྱིས་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཕྤེབས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས།  སྨན་ཁང་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། སློབ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  དགོན་པའྱི་གནས་སྟངས་མཁྤེན་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  ལས་གཞྱི་འགའ་རྤེ་
ལ་བཀའ་བོན་རང་གྱིས་འགན་ཁུར་ནས་གནང་དགོས་པ་དང་།  ལས་གཞྱི་འགའ་རྤེར་དྲུང་ཆྤེ་དང་སོ་སོའ་ིལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བྱྤེད་བརྒྱུད་ནས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་འདའང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  མྱི་སོ་སོའ་ིགཤྱིས་ཀ་དང་བྱྤེད་ཕོགས་རྤེད།  འགོ་
ཁྱིད་ཅྤེས་ལབ་དུས་འགོ་ཁྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་རང་འད་པོ་ཡྱིན་ནའང་འགོ་ཁྱིད་ཀྱི་ཟབ་སོང་
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འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལའང་ཕྱིན་མོང་། འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། བྱྤེད་ཕོགས་གཅྱིག་ནང་བཞྱིན་བྱས་
ཏྤེ་དྤེ་ག་རང་བྱྤེད་དགོས་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་མྱི་མང་ཡོད་
སར་འགོ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་མྱི་མང་ལ་འཐུས་ཤོར་
བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་མྱིན། དྤེ་འད་བཤད་ན་ལྱེན་པོ་འད་པོ་མྱི་འདུག་སྟྤེ། སྱིད་སོང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆྤེར་འབས་ལོངས་
ཕུད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཆ་ཚང་ལ་བཅར་ཚར་བ་ཡྱིན།  འབས་ལོངས་ཕུད་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཆ་ཚང་ ལ་བཅར་ཚར་བ་
ཡྱིན། དགོན་སྡྤེ་ཁག་ཕལ་ཆྤེར་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་ཤྱིག་ ལ་བཅར་ཚར་བ་ཡྱིན།  རྒན་གསོ་ཁང་ཕལ་ཆྤེར་བརྒྱ་ཆ་  
༧༥ དང་ ༨༠ ཙམ་ཞྱིག་ལ་བཅར་ཚར་བ་ཡྱིན།  ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ ཡུ་རོབ་ནང་གྱི་ Netherland དང་ Spain 
གཙོས་པའྱི་ལུང་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ལྷག་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། ལུང་པ་མང་ཆྤེ་བར་བཅར་ཚར་བ་ཡྱིན། བྱང་ཨ་རྱི་ལྟ་
བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན ། New Mexico དང་ Montreal  Vermont ས་ཆ་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ལྷག་ཡོད་པ་དྤེ་
བྱྱིངས་མང་ཆྤེ་བར་བཅར་ཚར་བ་ཡྱིན། གཅྱིག་ནས་ཁོང་ཚོས་ཡོང་རོགས་ཟྤེར་གྱི་འདུག  གྱིས་ནས་འགོ་དགོས་རྒྱུ་གལ་
ཆྤེན་པོ་རྤེད། རྡ་རམ་ས་ལ་དང་མྱི་མང་ཡོད་ས་ཐག་རྱིང་པོ་ཡོད་དུས། ཡང་ཕ་གྱིར་ཕྱིན་ནས་མང་ཆྤེ་བ་མཚན་གཅྱིག་ལས་
སྡོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟྤེ་ཁོང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་དགའ་པོ་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཡོང་
དགོས་ཀྱི་འདུག འབྤེལ་བ་དྤེ་གཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞྤེས་བཤད་ཀྱི་འདུག  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཆྱིག་ བསྱིལ་ཡང་རང་བཞྱིན་
གིས་ཡོང་གྱི་འདུག སྱིད་སོང་ས་ཕོགས་མང་པོར་འགོ་རྒྱུའྱི་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་གཅྱིག་བྱས་ན་གསར་གཏོད་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ན་
མ་འགྱིགས་པ་མྱིན་འདུག་སྙམ། 

དྤེ་ནས་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་འདོད་པ་ཁྤེངས་ཤོས་ག་རྤེ་བྱུང་སོང་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རྤེད། ངའྱི་བསམ་པར་
སྱིར་བཏང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ "ཤྤེས་ཡོན་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ "ཅྤེས་གྤེང་སློང་དང་བགོ་གྤེང་ཡོང་རྒྱུ་དྤེར་བལྟས་ཡོང་དུས།  
ཕུགས་ནས་གཞྱི་རྤེན་དྤེ་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ང་རང་གྱི་འདོད་པ་ཁྤེངས་པ་མྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་རྤེ་བ་ཡག་
ས་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ད་རྤེས་ཕྱི་ཟླ་  ༡ ནང་ལ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་སློབ་གྲྭ་ཁག་སུམ་ཅུ་སོ་
གངས་ནས་འདྱིར་ཁྱིད་དྤེ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ལ་ང་ཚོས་ྱིན་མ་བརྒྱད་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་ཟབ་སོང་སད་པ་རྤེད། དྤེ་སོད་པའྱི་སྐབས་
ལ་ཁོང་ཚོའྱི་རྱིག་པ་གྲུང་ལོས། དྱི་བ་སྐུལ་སྟངས། བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས། དྤེ་ཚོ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།  སློབ་ཕྲུག་ཚོ་འདྱིར་
སྐད་བཏང་ནས་ྱིན་མ་བརྒྱད་ལ་ཟབ་སོང་སད་དྤེ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  སློབ་གྲྭ་ག་པར་འགོ་དགོས་ཀྱི་
རྤེད། སློབ་ཚན་ག་རྤེ་འདྤེམས་དགོས་ཀྱི་རྤེད། མཐོ་སློབ་ག་པར་འགོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་དྤེ་འབས་བུ་ཕན་བུ་ཞྱིག་སྨྱིན་འདུག་བསམ་པའྱི་རྤེ་བ་ཞྱིག་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྲུང་འཕར་གསུམ་ཞྤེས་དྱི་བ་དྤེ་ལྷག་སོང་།  དྤེ་རྤེས་ལ་བཀའ་ལན་གནང་ན་འགྱིག ་གིའདུག འཕོས་དོན་དྱི་བ་ལྔ་པ།  སྱི་
འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༡༤ པའྱི་འཕོས་དོན་དྱི་
བ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་ལྟའྱི་ལྟ་གྲུབ་གསུམ་དྤེ།  ཆྱིག་བསྱིལ། གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་གསོ་དྤེ་སོ་སོ་རང་ྱིད་ཀྱི་ བལྟ་ཚུལ་ཡྱིན་
ན། དྤེ་གཞུང་དང་སྱིག་འཛུགས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ། མྱི་མང་ཚང་མས་མམ་རུབ་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་
གྱི་འདུག ད་ལྟ་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ལན་འདྤེབས་གནང་སོང་།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་མང་ནང་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་སོགས་
གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས།  ངའྱི་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ།  གསར་གཏོད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་  ༩༤ གནང་བཞག་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ས་
བརན་ཐོག་ལ་གསར་གཏོད་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཡོད་དམ། གྱིས་པ་དྤེ་ལ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚང་
མས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ར་བ་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་དུ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་གྱིས་མྱི་མང་ནང་ལ་གོ་རོགས་དང་སློབ་གསོ་གང་འད་བྱས་ནས་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  དྤེ་ལ་ལམ་སྟོན་ཡོད་
པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་དྤེ་མ་ཐག་ཏུ་ལན་འདྤེབས་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་དུ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་མང་
པོ་ཞྱིག་ལ་ཟབ་སོང་གནང་བ་དྤེ་དངོས་གནས་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངའི་བསམ་བོར་དྱེ་གངས་སྱིད་རང་ལ་བསྐོང་
ནས་ཟབ་སོང་གནང་བ་དྤེས་སློབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཕན་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། དྤེ་ལས་ལྷག་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ལྷན་ཁང་གི་སྐུ་
ཚབ་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོས་འགན་ཁུར་ནས་རྒྱུན་དུ་སོ་སོའ་ིགཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་ཚོ་མར་གནང་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་ནས་བཀའ་སློབ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རང་ཁ་རང་གསོ་གཞྱིར་བཞག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ག་རྤེ་གནང་
ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། དྤེ་སོན་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་ནང་ལ་ས་ས་བརན་ཡོང་བ་དང་།  སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་རྒྱུན་འཁོངས་
གནང་མཁན་ཡྱིན་པ་སོགས་ལ་སྤེད་ཁ་ཆུང་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་བུ་ལོན་གཡར་བ་དང་།  དྤེ་དང་དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཞུས་ཡོད།  མ་
གཞྱི་ནས་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་འཁོད་ཡོང་གྱི་རྤེད་ ཅྱེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོ་
ལའང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་གང་ཡྱིན་པ་གསལ་བཤད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཁོང་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོ་མཁྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་
མང་ལ་མཁྤེན་པ་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་ཁོང་ཚོའྱི་འགན་རྤེད་ཅྱེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་བཞྱིན་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཁྱིད་ཡོང་ནས་ྱིན་བརྒྱད་རྱིང་ཟབ་སོང་སད་པ་དྤེར་ཕྤེབས་མཁན་གྱི་དགྤེ་
རྒན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  སློབ་ཕྲུག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  སོ་སོའ་ིསློབ་གྲྭ་ལ་ཕྤེབས་ནས་སློབ་གོགས་མམ་དུ་བསམ་ཚུལ་བརྤེ་
ལྤེན་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད། གཙོ་བོ་དྤེ་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པས་འགན་ཁུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷོ་ཕོགས་
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ལ་ཡྱིན་ནའང་ལས་འགུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་གནང་མཁན་དྤེའྱི་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཡོད་ནའང་། 
གསལ་བསགས་ཐྤེངས་འགའ་ཤས་བྱས་ཡོད་ཀང་།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཆྤེད་ལས་པ འི་ལག་འཁྤེར་ཡོད་པ་ད་ལྟ་རག་ཁག་པོ་
ཆགས་བསྡད་འདུག  ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་ས་གནས་ཁག་སོ་སོ་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ ཅྱེས་ཞུས་ཡོད། 
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ལས་བྱྤེད་ཁག་ས་གནས་ཁག་སོ་སོ་ལ་ མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་གང་ཐུབ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ད་དུང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་འདུག 

དྤེ་བཞྱིན་དྲུང་འཕར་གསུམ་དྤེ་གང་འད་ཆགས་པ་རྤེད་ཞུས་ན། གཞྱི་རའྱི་སྱིད་སོང་ས་གནས་ཁག་ག་པར་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་འགོ་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་དྲུང་ཆྤེ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡང་ན་དྲུང་འཕར་ཕྤེབས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་དང་རྒྱུས་ཡོད་པའྱི་ནམ་རྒྱུན་སྱིད་སོང་མམ་དུ་ལས་དྲུང་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་དྲུང་འཕར་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ལས་དྲུང་གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་
ཕྤེབས་པ་རྤེད།  དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གསར་འགྱུར་བསྟན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
༸གོང་ས་མཆོག་ཤྱི ས་ལོངས་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་གྷོ་ཝ་ཉྱི་ལ་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་གནང་གྱི་ཡོད་སྟབས་  
Festival Tibet དྱིལ་བསགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་ལ་ཡྱིན་ནའང་པར་པ་དཀོན་པོ་
ཡྱིན་དུས། པར་པའྱི་ཚབ་ཏུ་དྲུང་འཕར་གཅྱིག་ལྕོག་ལ་ཕྤེབས་དགོས་བྱུང་བ་རྤེད། གནས་སྟངས་དྤེ་དག་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་
བ་རྤེད་ཅྱེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོས་ས་གནས་སོ་སོ་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ།  ནང་སྱིད་དང་
འབྤེལ་བ་འད་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ལས་འགན་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད་དམ་མ་རྱེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེས་སུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་ དྱེར་ནང་སྱིད་
བཀའ་བོན་ནས་བཀའ་ལན་གནང་བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་སྙམ། ད་ལྟ་ཕག་རོང་མཁན་གྱིས་ཡོད། འདིའི་རྤེས་སུ་གོ་སྐབས་ཕུལ་
མྱི་དགོས་པ་གནང་རོགས་གནང། འཕོས་དོན་དྱི་བ་དྲུག་པ། སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ལ།  ཆྱིག་བསྱིལ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ནམ་རྒྱུན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ ཆྱིག་བསྱིལ་
དང་། གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་གསོ་ཟྤེར་ཡོང་སྐབས།  ཆྱིག་བསྱིལ་གྱི་ཁབ་ཁོངས་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་དམ། དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན། གྱིས་པ་དྤེ་ལ། ཆྱིག་བསྱིལ་གྱི་ལམ་སྟོན་གནང་བ་དྤེ་བཙན་བྱོལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གཅྱིག་པུ་མ་
ཡྱིན་པར་གཞྱིས་བྱྤེས་གྱིས་ལ་ཆྱིག་བསྱིལ་ཡོང་བ་ལ་ཐབས་ལམ་དང་།  ལམ་སྟོན་གྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་
ཞྱེས་དྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེ་ཡྱིན། གསུམ་པ་དྤེ་ལ།  ང་ཚོས་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  རང་
ཁ་རང་གསོའ་ིལས་གཞྱི་དྤེ་ཐོག་མར་རང་ྱིད་ནས་འགོ་བརམས་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ པ་རྤེད། 
གངས་སྱིད་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིལག་ལྤེན་གང་འད་ཞྱིག་བསྟར་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ ཞྱེས་



98 

 

ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཞྱི་པ་དྤེ་ལ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་ནས་མྱི་མང་གྱི་ཐོག་ལ་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིལམ་སྟོན་ཕྤེབས་བཞག་པ་
དང་། སློབ་གསོ་བསོན་བཞག་པ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རང་ྱིད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རང་ཁ་རང་
གསོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ལམ་སྟོན་གང་འད་ཕྤེབས་ཡོད་དམ། ལག་ལྤེན་གང་འད་ཁྤེལ་ཡོད་དམ། རང་ཁ་རང་གསོའ་ིལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་
ལམ་སྟོན་གྱི་འོག་ལ་བཙན་བྱོལ་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ནང་དང་།  ལྷག་པར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ནང་དུ་མ་ཐག་མང་
པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ལོ་གསུམ་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་ཚར་བ་རྤེད།  ལས་གཞྱིའྱི་འདྱིའྱི་སང་ནས་མ་ཐག་ག་
ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཐག་ལས་གོལ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིལས་གཞྱི་འདྱི་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་
ཁག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  ལག་ལྤེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  རང་ཁ་རང་གསོའ་ིལམ་སྟོན་གང་འད་ ཞིག་
ཕྤེབས་ཡོད་དམ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཆྱིག་བསྱིལ་ལ་ཆོལ་ཁ་དབྱྤེར་མྤེད།  ཆོས་ལུགས་རྱིས་མྤེད།  ཕོ་མོ་འད་མམ་གཞྱིར་
བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།   བོད་ཕྱི་ནང་གྱིས་ཀྱི་ ཆྱིག་བསྱིལ་གི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་
ཞྱེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རྤེད། གཙོ་བོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་གནས་ཐུབ་པ་དྤེ་རྤེད། ར་དོན་རོད་མཁན་གང་འད་ཞྱིག་
ཡྱིན་ནའང་ལྟྤེ་གནས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆྱིག་བསྱིལ་ཡོང་བའྱི་གཞྱི་དྤེ་བརན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེའྱི་ཐད་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གྱིས་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  དམྱིགས་བསལ་དམག་ཆྤེན་གྱིས་པའྱི་རྤེས་སུ་
དབྱྱིན་ཇྱིའི་ལུང་པའྱི་ནང་ལ་བཙན་བྱོལ་གཞུང་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ཁོ ང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་བསྟྱི་གནས་དྤེ་མྤེད་ཚར་བའྱི་མཇུག་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆྱིག་བསྱིལ་གྱི་ནུས་པ་དྤེ་བརླག་
པ་དང་ཐོར་བ་སོགས་ར་དོན་རོད་པའྱི་གཞྱི་མྤེད་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འད་ཡྱིན་སྟབས།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་བསྟྱི་གནས་འདྱི་གནས་དགོས་པ་ར་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྱེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་བཞྱིན་བོད་ནང་ལ་རྡོག་ར་ ཆྱིག་བསྱིལ་གྱི་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད།  ྤེ་བའྱི་ཆར་བོད་ནང་གྱི་གཞས་སྣ་
ཁག་གྱི་ནང་དོན་ལ་ང་ཚོ་ཤ་ཁག་གཅྱིག་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་རྤེད། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་གུས་བརྱི་བཀུར། དྤེ་
བཞྱིན་བོད་ནས་འབྱོར་བའྱི་ཡྱི་གྤེའྱི་ནང་ལ་དགོན་སྡྤེ་ཁག་ལ་ཕག་མཆོད་འབུལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་
ཚེ་བརན་པ་དང་།  བོད་མྱིའྱི་ར་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུ། བོད་ནང་དུ་རྡོག་ར་ཆྱིག་བསྱིལ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རྤེད།  བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་
མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང།  སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་
པའྱི་སྐབས་སུ་རྒན་པ་སྦར་བ་གང་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞོན་པ་ཡོང་བ་དཀོན་པོ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། 
ྤེ་བའྱི་ཆ་ལ་ས་གནས་གང་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒན་གཞོན་ཆ་ཚང་བ་འཛོམས་པ་མ་ཟད།  བོད་ཆས་གོན་
ཞྱིང་ཕྲུ་གུ་ཡང་ཁུར། དགོང་མོ་ཕག་ཚོད་བཅུ་པ་བཅུ་གཅྱིག་བར་དུ་བསྡད་དགོས་ནའང་བསྡད་པ་སོགས་ང་རང་གྱིས་མཐོང་
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སྣང་ཡྱིན་ནའང་མང་དུ་ཕྱིན་འདུག  ྤེ་ཆར་རང་རྤེད།  Calgary, Vancouver, Denver ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ།  ནམ་
རྒྱུན་རྤེས་གཟའ་སྤེན་པ་དང་ྱི་མ་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  མྱི་མང་འཛོམས་ཁག་པོ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གཟའ་ཟླ་བ་དང་།  
མྱིག་དམར། ལྷག་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་ལའང་དགོང་མོ་ཕག་ཚོད་ ༡༡ ཡོལ་སོང་ནའང་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཕྱིས་པོ་ཆགས་ནའང་གནམ་
གྲུ་ཐང་དང་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་ནས།  སར་ལས་ལྷག་པའྱི་དོ་སྣང་དང་།  འགན་ཁུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ངས་བསམ ས་
པར་གཟྱི་བརྱིད་རྤེད་སྙམ། དྤེ་འད་སོང་ཙང་ཆྱིག་བསྱིལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག  ྤེ་
བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ཕྱི་ནང་གྱིས་ཀྱི་ ཆྱིག་བསྱིལ་རྣམ་པ་དྤེ་ཚད་མཐོ་ཤོས་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད།  གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་
༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཐུགས་རྤེ འི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་རྤེད།  དོན་གྱི་བདག་པོ་གཞྱིས་ལུས་མྱི་མང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་
བརྤེན་ནས་རྤེད། 

རང་ཁ་རང་གསོ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད། མྱི་ཐོག་རྒན་པས་སྐུ་ལས་བསོན་
པ་གཞྱིར་བཞག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བཙན་བྱོལ་བ་མང་པོའ་ིནང་ནས་བོད་མྱིའྱི་བཙན་བྱོལ་འདྱི་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཚད་
མཐོན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཡོངས་གགས་སུ་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་དཔྤེ་ཞྱིག་བཞག་ན། མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་
མྱི་འགའ་ཤས་དང་ཐུག་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁྱེད་ཚོས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་རོགས་པ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་ཀང་དཔལ་
འབྱོར་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་པའྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་རོགས་པ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་བའྱི་སྐབས་
ལ། ང་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོང་དགོས་དོན་ནྱི་ཁྱེད་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་སབས་བཅོལ་བའྱི་ནང་
ནས་ཁྤེད་རང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཡག་ཤོས་ཡྱིན་པ་དྤེ་ལ་རོག་ཞྱིབ་བྱྤེད་དུ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་པའྱི་སྐབས་སུ།  
དངོས་གནས་དང་གནས་མྱི་ཐོག་རྒན་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་བསོན་བཞག་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ ཞིག་
ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་བྱུང་སོང་། དྤེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་ཐབས་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ལས་གཞྱི་སྤེལ་ཡོད་པ་
རྤེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་སྟབས། ཡག་པོའ་ིརྱིགས་དཔྤེ་མཚོན་ཁ་ཤས་ ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད་ཀྱི་རྤེད་སྙམ།  བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རྤེ་རྤེ་བྱས་ ཏྱེ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས།  ཁོང་ཚོའྱི་ལས་བསྡོམས་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་རོག་
ཞིབ་ཡག་པོ་གནང་ཡོད་པ་སོང་ཙང། གཏམ་བཟང་ཁ་ཤས་ཞིག་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ལའང་གསུང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཕུལ་ན་ཡག་
པོ་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་ཡོད། 

དོན་གཅོད་ཁག་ལའང་དཔལ་འབྱོར་བསྡུ་རུབ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། དོན་གཅོད་འགའ་ཤས་ནས་
རྒྱུན་གོན་ཕུད་པའྱི་གཞན་དོན་གཅོད་རང་ནས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན། རྱིམ་པས་ལས་བྱྤེད་གཅྱིག་དོན་གཅོད་རང་གྱིས་གདམ་ཐུབ་
པའྱི་འབད་བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ ཞྱེས་དྤེ་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནས་གོ་རོགས་སྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོས་གནང་འདོད་ཡོད་པའྱི་
རྣམ་པ་དྤེ་བཏོན་ཡོང་གྱི་འདུག 

མ་ཐག་ལས་གོལ་མཁན་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང། མ་ཐག་ནང་ནས་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོ་ཡོད་
ཀང་། མ་ཐག་ནང་དུ་སླར་ཡང་འཛུལ་མཁན་དྤེ་འད་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ནས་གསུང་གི་རྤེད། སོན་མ་ང་
མ་ཐག་ནང་ལ་ལོ་ཤས་བསྡད་པ་ཡྱིན།  ད་ནྱི་བུ་མོར་ལས་ཀ་རག་སོང་།  མ་ཐག་ནང་ནས་མར་བཏོན་རོགས་གནང་།  ང་
སོ་སོའ་ིརྐང་པའྱི་སང་ལ་ལངས་ཡོད་གསུང་མཁན་དྤེ་འདའང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  མ་ཐག་ཡྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་གཏན་དུ་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོའ་ིནང་དུ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་འདའང་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་སོན་མ་ངས་
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སྨན་བཅོས་ཞུ་ཡི་ཡོད། ད་ཆ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་མཁན་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཡོང་གྱི་འདུག  གཞྱི་རའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
གྱིས་འགན་ཁུར་དང་མ་ཁུར་དང་འཇོན་ཐང་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་མང་ཆྤེ་བས་ཡག་པོ་གནང་
གྱི་འདུག ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་ཤྤེས་འཇོན་གྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་འདའང་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་ལ་
ང་ཚོས་ཕར་གྲུ་མམ་འདྤེགས་ཀི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་བདུན་པ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ལན་ལས་འཕོས་པའྱི་འཕོས་དོན་དི་བ་ཁ་ཤས་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གོང་དུ་སྱིད་
སོང་གྱིས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན།  ལྟ་གྲུབ་དང་།  སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཚོ་ལ་ཚད་འཛིན་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཕབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་
གསུངས་སོང་། ང་མཁས་པ་མྱིན་ཡང་། དྤེ་འད་རང་ཨྤེ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་དན་བཞྱིན་འདུག  བཀའ་ཤག་རྙྱིང་
པའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ལྟ་གྲུབ་ཡྱིན་ནའང་དངོས་སུ་ལག་ལྤེན་བསྟར་ཡོད་ན། ཏན་ཏན་ཁོ་ལ་ཚད་འཛིན་ས་ཞྱིག་དང་ཚོད་དཔག་
བྱྤེད་ས་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་ བཞྱིན་འདུག དཔྤེ་མཚོན་འད་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  དང་བདྤེན་འད་ཞྱིག་ལ་ཆ་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་བརྒྱ་ཡྱིས་དང་བདྤེན་བྱྤེད་ཀྱི་མྤེད་པ་ཞྱིག དྤེ་ལ་སློབ་གསོ་བརྒྱབས་པ་དང་། གོ་རོགས་སྤེལ་བ་སོགས་ལ་
བརྤེན་ནས་ངྤེས་པ་རྙྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་བརྒྱ་དྤེ་མྱི་བཅུ།  ྱི་ཤུ། སུམ་ཅུ། བཞྱི་བཅུ། ལྔ་བཅུ། དྲུག་ཅུ་ནས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་
ཡོད་ན། དང་བདྤེན་ལའང་ཏན་ཏན་བརྒྱ་ཆ་ཕབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་རོད་གཞྱི་གཙོ་བོ་འདྱི་མྱིན། 
རྒྱ་གར་གྱི་ཆབ་སྱིད་པས་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན་ཆུ་མྤེད་ས་ལ་ཟམ་པ་རྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བའྱི་བཟོ་འད་པོ་དང་།  གཅྱིག་གཅྱིག་
བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། གྱིས་གྱིས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ལངས་ཕོགས་དྤེ་འད་གཅྱིག་པུ་མར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན།  
ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་དང་རྤེ་བ་བྱྤེད་པ་ལ་གསར་གཏོད་དང་།  ཆྱིག་བསྱིལ། 
རང་ཁ་རང་གསོ་སོགས་དངོས་ཡོད་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས ་ཕུལ་བ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེ་འདའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ ཆྱིག་བསྱིལ་
ལབ་ན། ཆྱིག་བསྱིལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་རྤེད།  སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པས་བཀའ་ལན་དང་
བཀའ་སློབ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ཆྱིག་བསྱིལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལས་འཆར་སྤེལ་བ་དྤེ་གང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་
ང་ཚོས་ཤྤེས་འདོད་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད། གསར་གཏོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྤེལ་ཡོད་ནའང་རྤེད། གསར་པའྱི་ཐོག་ནས་སྤེལ་ཡོད་ནའང་
རྤེད། ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་རང་ཁ་རང་གསོ་འད་པོ་ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་ཚད་འཛིན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བརྒྱ་
ཆ་ཕབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་།  ད་ལྟ་རང་བཀའ་ལན་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན།  མ་ཐག་ནད་པ་དྤེ་
ཚོས་སྨན་རྱིན་མྱི་དགོས་ལབ་པ་དྤེ་འད་བྱུང་འདུག གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཞིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། བོད་པ་མང་ཆྤེ་བ་
རང་ཁ་རང་གསོ་རྤེད། བོད་པའྱི་ནང་ལ་རང་ཁ་རང་གསོ་མྤེད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་རོགས་པ་བྱྤེད ་ 
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་རང་ཁ་རང་གསོ་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་མར་སློབ་གསོ་དང།  རོགས་
རམ། ལམ་སྟོན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་པ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་དང་། ཁྱིམ་ཚང་ག་ཚོད་ཙམ་ཅྱིག་རང་ཁ་རང་གསོ་བྱྤེད་ཐུབ་
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ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་འདའྱི་བརྒྱ་ཆ་ཏན་ཏན་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་
ལངས་ཕོགས་གཞྱིར་བཟུང་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱི་ག་ཚོད་ཅྱིག་རང་ཁ་རང་གསོ་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་དམ། ཐུབ་ནའང་འད་མ་ཐུབ་
ནའང་ཁད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མ་ཐུབ་པའང་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད། འགྤེལ་བཤད་གཞན་པ་བརྒྱབས་བསྡད་ན་དྤེ་ཏག་
ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཆྱིག་བསྱིལ་ལ་འཐྤེན་ཁྤེར་ཡོད་པ་དྤེ་འད་ཡྱིན་ན་དྤེ་ཚོ་ལ་སློབ་གསོ་ག་རྤེ་ བརྒྱབས་ཡོད་དམ། གོ་
རོགས་ག་རྤེ་སྤེལ་ཡོད་དམ། དྤེ་བཞྱིན་རང་ཁ་རང་གསོ་མྤེད་པ་དྤེ་དངོས་འབྤེལ་རྤེད།  དྤེ་འད་ལ་རང་ཁ་རང་གསོ་བཟོ་ཐུབ་
རྒྱུ་ལ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་དམ། མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཁྱིམ་ཚང་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཡོད་ན་ཡོད་པ་རྤེད། མྤེད་ན་
མྤེད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་གནང་ཡོང་ན་ཡག་པོ་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཞུགས་གབས་ཡོད་དམ་བཞྤེངས་གབས་ཡོད། ཧ་ཡང་གོ་གྱི་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆྱིག་བསྱིལ་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། གོ་རོགས་སྤེལ་བཞག་པ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་
ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། འཚེར་པོ་འདུག་ཀང་འབས་ལོངས་ཕུད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མ་
ལ་བཅར་བ་ཡྱིན།  ཡུ་རོབ་ལུང་པ་ཁ་ཤས་ལ་མ་གཏོགས་ཚང་མ་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན།  བྱང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་ས་ཆ་ཁ་ཤས་མ་
གཏོགས་ཚང་མ་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། མྱི་དང་མྱི་ཐུག་ནས་ཆྱིག་བསྱིལ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་གོ་རོགས་སྤེལ་བ་ཡྱིན།  ༸གོང་
ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་མཇུག་སོང་དགོས་ཚུལ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ།  གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་བོད་མིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་དང་མྱི་མང་བར་ལ་སྤེམས་ཐག་ྤེ་རུ་གཏོང་བའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་བ་ཡྱིན། 

དྤེ་བཞྱིན་མ་ཐག་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དང་།  འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་རྣམ་པས་རྱིམ་པ་
བཞྱིན་གསུང་གི་རྤེད་ཞུས་ཡོད། མ་ཐག་ནང་ནས་ཀང་སོན་མ་ང་མ་ཐག་ཡྱིན། ད་རྤེས་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ཡག་
ཏུ་ཕྱིན་སོང།  མ་ཐག་ནང་ནས་མར་བཏོན ་རོགས་གསུང་མཁན་དྤེ་འདའང་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད།  དྤེ་ཚོ་རང་ཁ་རང་
གསོའི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་སློབ་ཡོན་ཕུལ་ནས་མཐོ་སློབ་ཐོན།  
ལག་འཁྤེར་ཡག་པོ་ཐོབ་ན། རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་དང། རྨང་གཞྱི་བརན་པོ་དང་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་
ལས་གཞྱི་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་ཤྱིག་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་རྱིམ་པས་གསལ་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་དྤེ་ཡྱིན། ཚད་ཞུ་རྒྱུ་དྤེའང་རང་
བཞྱིན་གྱིས་རོད་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  Subjective དང་ Objective དྤེའྱི་སང་ལ་མ་འགོ་ན་ཞྤེས་
ངས་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ཆྱིག་བསྱིལ་དང་། གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་གསོ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་མུས་རྤེད།  རྱིམ་
པས་ལས་ཁུངས་རྤེ་རྤེ་ནས་མར་གསལ་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྱེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་བཅུ་བཞྱི་ལས་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། རང་ཁ་རང་གསོ་ལ་ཁག་
གྱིས། སྱིག་འཛུགས་རང་ཁ་རང་གསོ་དང་། སྤེར་པ་རང་ཁ་རང་གསོ། སྱིག་འཛུགས་ལ་ཆོག་ཤྤེས་ཁག་པོ་རྤེད། གང་ཟག་
ལ་ཆོག་ཤྤེས་མྤེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་ཁག་པོ་རྤེད་བསམ་བཞྱིན་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ངས་དོན་དག་རྡོག་རྡོག་ཞུ་རྒྱུ་ལ།  ད་ལྟའྱི་
སྐབས་སུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།  སྙན་ཐོ་ཞྱིག་བཏོན་པའྱི་ནང་ལ་
སོན་རྱིས་མ་དངུལ་དང་། སྱིར་བཏང་མ་དངུལ།  ལས་འཆར་མ་དངུལ།  གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཞྤེས་དབྱྤེ་བ་ཕྤེ་བ་རྤེད།  
སོན་རྱིས་མ་དངུལ་དང་། ལས་འཆར་མ་དངུལ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ནས་བསྡོམས་ན་ལྷག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ངས་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟྤེར་ན།  སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རང་ཁ་རང་གསོ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  ད་ལྟ་ང་ཚོར་དྤེབ་
སྤེལ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཅྱིག་སོན་མའྱི་མ་དངུལ་གི་གནས་སྟངས་ལས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཉུང་དུ་སོང་བ་ཏན་ཏན་
བསྟན་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ནས་བསྡོམས་ན་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འཁྲུན་ཐག་ཐྤེབས་པའྱི་ྤེན་
ཁ་འདུག ཉུང་དུ་སོང་བ་དྤེ་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཐོག་ནས་དགོངས་བཞྤེས་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ།  དྤེ་
གཅྱིག་ཡྱིན། 

གྱིས་པ་དྤེ་ལ། སོན་མ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་འགོ་གཅྱིག་ལོ་གསུམ་བཞྱི་ལ་འཁྱུར་ བའྱི་
སྐབས་སུ། ངས་གཞྱིས་འགོ་རྱིས་ལྤེན་པའྱི་སྐབས་སུ་མ་དངུལ་འདྱི་ཙམ་འདུག  ང་འཁྱུར་ནས་མ་དངུལ་འདྱི་ཙམ་བཞག་
ཡོད་ཅྤེས་པའྱི་ལབ་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེང་སང་གནས་སྟངས་དྤེ་སོ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སང་ལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་བ་ལ་ཐབས་ལམ་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་བ་
ལ་དགོངས་བཞྤེས་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ།  དྤེའྱི་སང་ལ་ཏན་ཏན་དཀའ་ལས་རྒྱ ག་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  གང་
ཟག་གྱི་རང་གསོ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་རྤེད། བཙན་རྒྱལ་ཨ་རྱི་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་ལ་བརྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་ནག་
ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱི་ལ་བརྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་
ལ། གང་ཟག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཆོག་ཤྤེས་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་སློབ་ཡོན་ལྤེན་པ་དང་།  འཚོ་སྣོན་ལྤེན་པ་སོགས་བཀའ་
ཤག་གྱིས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། གལ་སྱིད་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན་དྤེ་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་ལ་དགོངས་པ་ག ང་འད་བཞྤེས་ཀྱི་
ཡོད་དམ། གཞན་བརྤེན་དྤེ་འད་བྱས་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  སྙན་པོ་འད་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་།  དྤེ་འདའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཉུང་དུ་གཏོང་
བའྱི་འབད་བརོན་གནང་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འབད་བརོན་གནང་བ་ལའང་བོ་ཁོག་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། 
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཅྱིག་གྱི་ངོས་ནས་ལས་ཀ ར་རོགས་པ་བྱྤེད་པ་ལ་ཁས་ལྤེན་དགོས་པ་རྤེད།  རོགས་པ་བྱྤེད་མ་
ཐུབ་ན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ལབ་ཐུབ་དགོས་པ་དྤེའང་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  དྤེ་སོན་གྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ཡྱིན་ན།  
ལས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་ན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་རྤེད། དྤེ་འད་གསུངས་པའྱི་སོབས་པ་དྤེའང་དགོས་ཀྱི་
རྤེད་བསམ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གང་ཟག་གྱི་རང་ཁ་རང་གསོ་བྱྤེད་པ་ལ་དགོངས་པ་གང་འད་བཞྤེས་ཀྱི་
རྤེད་དམ། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རང་ཁ་རང་གསོ་དྤེ་ངས་གལ་ཆྤེ་བར་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད། འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་མ་གནས་
ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རྤེད།  གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་མ་གནས་མང་དུ་གཏོང་བ་ལ་དགོངས་པ་གང་འད་བཞྤེས་ཡོད་
དམ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འཆར་ག་རྤེ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་དམ་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྱིག་འཛུགས་རང་ཁ་རང་གསོ་དང་གང་ཟག་རང་ཁ་རང་གསོ་རྤེད།  སྱིག་འཛུགས་ཐོག་
ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཆགས་རྒྱུ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་
གསལ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་དང་།  ལས་ཁུངས་དང་གང་ཟག་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་
སྟངས་གྱིས་ལས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན།  ལྷག་དང་སོང་གྱིས་ཀྱི་ནང་
ནས་ལྷག་མང་བ་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད།  དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ནས་གསུངས་སོང་།  དྤེ་ཚང་མས་མཁྤེན་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་འདྱིར་ཐོག་མར་སླྤེབས་པ་དང་།  ལས་ཁུངས་ཁག་ཅྱིག་  ༢༠༡༡།༢༠༡༢  ལས་གནས་ཨྤེ་ཡོང་ངམ།  
དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་རྤེད་འདུག  བང་མཛོད་ནས་འདོན་དགོས་སྱིད་པ་རྤེད།  ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཡང་
འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༣།༡༤ ལྷག་གནས་ཨྤེ་ཡོང་ངམ་ཞྤེས་ཛ་དག་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཞུ་མཁན་བྱུང་སོང་།  
ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ ༢༠༡༡།༡༢ ཡོལ་བ་རྤེད། ༢༠༡༣།༡༤ ཡོལ་བ་རྤེད། ད་རྤེས་སོན་རྱིས་དྤེ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་དྤེ་བང་མཛོད་ལ་ལག་པ་འཆང་མྱི་དགོས་པ་ཆགས་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད།  དྤེ་འད་ཡྱིན་
སྟབས། རྱིས་རྒྱག་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་གྲུབ་མྱི་འད་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་སྟབས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ཡག་
ཏུ་འགོ་བ་དང་མམ་དུ་ལས་ཁུངས་རྤེ་རྤེ་ནས་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ཡག་ཏུ་འགོ་བའྱི་འབད་བརོན་བྱས་
དང་བྱྤེད་མུས་ཡྱིན།  དང་པོ་སྡུག་ཏུ་མི་འགོ་བ། དྤེ་ནས་རང་འཇགས་གནས་པ།  དྤེ་ནས་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུ།  གོམ་པ་འད་
གསུམ་ཡོད་པ་རྤེད། སྡུག་ཏུ་སོང་མྤེད་པ་གསལ་པོ་རྤེད།  སོན་མ་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན་མ་འདང་ནས་བང་མཛོད་
ལ་ལག་པ་འཆང་དགོས་པ་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། གནས་སྟངས་ཡག་ཏུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ནང་སྱིད་ལྟ་བུ་ཡྱིན་
ནའང་གསུང་གི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་མཚོན་ན།  ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་བའྱི་
ལས་གཞྱི་སྤེལ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན། ལྡྱི་ལྱིའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁང་ག་ལྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་འགོ་སོང་གང་འཚམས་ཤྱིག་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་བ། དྤེ་དང་དྤེ་འད་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་
ལ་སྒུག་རོགས་གནང་ཞུ་དགོས་པ་གཙོ་བོ་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། 

གྱིས་ནས་སློབ་ཡོན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དགོས་མཁན་དང་མྱི་དགོས་མཁན་གྱི་དབྱྤེ་བ་ཕྤེ་ནས་མྱི་དགོས་པ་ལ་
མ་གནང་ན་གསུངས་སོང་། དྤེའྱི་སྐོར་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་གོས་བསྡུར་ལྷུག་པོ་བྱུང་སོང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཡྱིན་ན་ལས་
སླ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་རྤེ་རྤེ་ནས་ཡོང་འབབ་ག་ཚོད་ཡྱིན་པ་ཁལ་གྱི་འགྤེངས་ཤོག་ནང་ལ་གསལ་པོ་བཀོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། རྒྱ་གར་ནང་ལའང་ལམ་ལུགས་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། འགྤེངས་ཤོག་ནང་ལ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་འགོད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་གང་ཤྤེས།  
ཁོད་རང་ཕྱུག་པོ་རྤེད་འདུག ཁྤེད་རང་གྱི་ཕྲུ་གུར་སློབ་ཡོན་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ནང་རྤེ་རྤེའྱི་ནང་ཕྱིན་ཏྤེ། མཛུབ་མོ་བཙུགས་
བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་མཆུའྱི་གཞྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རྤེད། གཞྱི་འཛིན་ས་ཞྱིག་མྱི་འདུག ང་ཚོས་དྤེ་བྱྤེད་དགོས་
ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།  དགོས་མཁན་ཞྱིག་ལ་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་
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གཏོགས། མྱི་དགོས་མཁན་ལ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་གནང་དགོས་པ་རྤེད་དམ། ཡྱིན་ནའང་འཇུ་ས་ཞྱིག་མྤེད་སྟབས།  ང་ཚོས་ག་
རྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། སྱི་ཡོངས་ནས་མྱི་དགོས་མཁན་ཚོས་མ་བཞྤེས་རོགས་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་དྤེ་འད་ཞུས་དང་ཞུ་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བོ་ཁོག་གྱིས་སྐོར་གསུངས་སོང་། དྤེ་ལ་ངའྱི་བོ་ཁོག་གྱིས་མ་འདང་བ་ར་བ་ནས་
མྱིན་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ངས་ Tibet Fund དང་ ICT Board of director ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་
ལ་བཀའ་མོལ་ལྷུག་པོར་བྱུང་སོང་ལ། འཁྲུག་པོ་ཡང་བྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཤད་དགོས་སར་བོ་ཁོག་གྱིས་མ་འདང་བ་ར་
བ་ནས་ཆད་མྤེད།  མ་ཆད་པ་མ་ཟད་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དྤེ་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད།  བོ་ཁོག་གྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ འཁལ་ར་བ་
ནས་མ་གནང་རོགས། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སྐད་ཆ་རྩུབ་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་སྙམ།  ང་ཚོའྱི་བོ་ཁོག་སྟོན་ས་དྤེ་རྱིའྱི་
ཕར་ཕོགས་སུ་ཡོད་སྟབས།  ནང་ཁུལ་ལ་མང་མང་ཞྱིག་བཤད་རྤེས་བྱས་ན་ཆོ་ཨྤེ་ཡོད་ དམ་དན་ཏྤེ། དུས་རག་ཏུ་སྐད་ཆ་
འཇམ་པོ་དང་སྙན་པོ་བཤད་ན་ཡག་གྱི་རྤེད་བསམ་མཁན་དྤེ་ཡྱིན།  ཐུགས་འཁལ་ར་བ་ནས་མ་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་དང་པོའ་ིཡྱིག་ཕྤེང་གྱིས་པ་དྤེ་ལ་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་མཆོག་ཟྤེར་བའྱི་ནང་དུ་པོ་ཞྱིག་བཅུག་ནས་ཆྤེན་པོ་
མཆོག་བཟོ་རྒྱུ་དང་།  ཡྱིག་ཕྤེང་ལྔ་པའྱི་ཤུགས་གནོན་དྤེ་ཤུགས་སྣོན་ལ་བཅོས་རྒྱུ།  གོང་དུ་གཅྱིག་གྱིས་གཞན་བརྤེན་གྱི་
དག་ཆ་ནོར་འདུག་གསུངས་སོང།  གཞན་བརྤེན་གྱི་དག་ཆ་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡན་ཆོད་ཀྱིས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་
དུས་ཚོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

དྤེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་བལ་ཡུལ་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དབུ་བརྙྤེས་
མཁན་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་དང་།  ད་ལྟའང་འགན་འཁུར་མུ་མཐུད་ནས་བཞྤེས་མཁན་  Mr Balaky Sutra གོས་ཚོགས་
ནང་ལ་ཕྤེབས་ཡོད། ཁོ་རང་ ༡༩༩༦ ལོར་བལ་ཡུལ་ནས་གསར་འགོད་པ་ཁག་ཅྱིག་ལྷན་དུ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕྤེབས་ཡོད་པ་
དང་། བར་ལམ་ཡང་འདྱིར་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟབ་སོང་སྐབས་སུ་
རང་སོང་གྱི་གནས་བབ་ཐོག་ལ་མམ་ཞུགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་རང་སོང་རོད་མཁན་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་
སྟབས། དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་དྤེབ་བྱིས་པའྱི་མས་མོང་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོང་འདྱིར་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་དགའ་བསུ་ཞུ་
རོགས་གནང་། 

དྤེ་རྱིང་གྱི་མཛད་རྱིམ་གྱིས་པ།  གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག་ཡྱིན།  གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་ཁག་ནང་ནས་ཀ་པ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ་དྱེ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་
ཡར་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
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གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། 
སོན་གྤེང་། 

༄༅། །རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དབུས་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྤེང་རྱིམ་བྱོན་དང་རྱིས་མྤེད་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྤེས་
མཆོག་དུ་མས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་དང་། སྤེ་འགོའ་ིབདྤེ་སྱིྤེད་ལ་གནོད་གཞྱི་ཆྤེ་བའྱི་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་གསོལ་ལ་དགག་བྱ་
མཛད་པ་ལྟར། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྤེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཀང་བརག་དཔྱད་
ཞྱིབ་འཇུག་ཟབ་ནན་མཐྱིལ་ཕྱིན་མཛད་རྤེས་བོད་བསྟན་སྱིད་ཀྱི་བདྤེ་དོན་ལ་གཅྱིག་ཏུ་དགོངས་ནས་དམ་སྱི་དོལ་རྒྱལ་
བསྟྤེན་གསོལ་མྱི་རུང་བའྱི་བཀའ་སློབ་གསལ་རྤེན་བཀའ་དྱིན་བསངས་དང་སོང་བཞྱིན་པར་བརྤེན་བོད་མྱི་ཆྤེས་ཉུང་ཤས་
ལས་དྤེ་མྱིན་ཚང་མས་བང་དོར་ཞུ་སོ་འཛོལ་མྤེད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། ད་དུང་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་གསོལ་ལ་རྨོངས་ཞྤེན་ཧ་
ཅང་ཆྤེ་བའྱི་སྤེ་བོ་རྣམས་ཀང་བང་དོར་མྱི་འཕྱུག་པ་འབྱུང་ཐབས་སོགས་ཀྱི་སླད་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ དང་། ༡༩༩༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ བཅས་སོ་སོར་གཞུང་
འབྤེལ་གོས་ཆོད་ཁག་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་ཡོད་པའྱི་འབྲུ་དོན་བཞྱིན་གདན་ས་ཁག་གྱིས་གཙོས་བོད་མྱི་སྤེར་ས་
ཕལ་མོ་ཆྤེས་སང་བངས་ཚུལ་བཞྱིན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པར་ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་ཞུ་འོས་ཀྱི་གནས་སུ་ཡོད་ཅྱིང་། 
 ཡང་བང་དོར་གྱི་གནས་ལ་རྨོངས་ཞྱིང་བོད་བསྟན་སྱིད་དང་། ༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་བཅས་པར་བསམ་ཞྱིབ་དོ་
སྣང་མྤེད་ཁར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སྱིད་དོན་གྱི་ལག་ཆར་དངུལ་དངོས་ཀྱིས་མགོ་སྐོར་བསླུ་བྱིད་འོག་ཚུད་པ་ཉུང་ཤས་
ཀྱིས་རང་ྱིད་མ་ཟད། མྱི་རྱིགས་གཞན་ལའང་བརྒྱུད་སྐུལ་བཅས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཕྱི་ནང་གང་སར་གོ་སྐབས་འད་མྱིན་བཟུང་
སྟྤེ་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞྱིན་པ་དང་། ྤེ་བའྱི་སོན་དུའང་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདྤེའྱི་དྤེད་དཔོན་སྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་བསྟན་འགོའ་ིདོན་དུ་ཨ་རྱིར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དྱིན་བསངས་སྐབས་ཨ་རྱིའྱི་གོང་ཁྤེར་
སན་ཕ་རན་སྱི་སྱི་ཀོ་རུ་ནང་ཆོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཇྱི་བཞྱིན་མྱི་རོགས་པའྱི་མྱི་སྣ་ཉུང་ཤས་བྤེད་སོད་ཀྱིས་སྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་གཞྱི་མྤེད་ཀྱི་མཚན་སྨོད་ཞུ་བའྱི་བྱ་སོད་འདྱི་རྱིགས་ལ་གཞྱིས་བྱྤེས་བོད་མྱི་ཡོངས་
དང་། དང་བདྤེན་དང་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའྱི་འཛམ་གྱིང་མྱི་མང་ཀུན་གྱིས་ངོས་འཛིན་གསལ་པོའ་ིཐོག་ནས་གོས་ཆོད་ས་མ་
རྣམས་མཇུག་གནོན་དང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་བསར་སྣོན་ཞྱིག་འཇོག་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་གལ་ཆྤེར་མཐོང་། 
 

གོས་ཆོད། 
༡༽ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ དང་། ༡༩༩༧ དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོ་བཅས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཁག་གྱི་ཐོག་བོད་

མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་བཞག་པའྱི་གོས་ཆོད་ཁག་གྱི་འབྲུ་དོན་རྣམས་ཐུགས་སྣང་ཆྤེན་
པོས་བསར་བསྐུལ་མཇུག་གནོན་མུ་མཐུད་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་། 

༢༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་དང་། གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་
དང་། མཁན་པོ། བ་སྤྲུལ། སྐུ་ཚབ་བཅས་འདུས་པའྱི་ཆོས་ཚོགས་ཐྤེངས་བཅུ་པའྱི་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་
གསྤེས་ (ཁ) པར་ "འཇྱིག་རྤེན་པའྱི་ལྷ་འདྤེ་སྱི་དང་། ལྷག་པར་དམ་སྱི་གདུག་པ་ཅན་ལ་སབས་སུ་འཆའ་ན། ནང་
པའྱི་ཆོས་ལ་འཇུག་པའྱི་སོ་སབས་འགོ་དང་འགལ་བར་བརྤེན། དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་གསོལ་བྱྤེད་མཁན་སྱི་སྤེར་གང་
ཡྱིན་རུང་། བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཆོས་རྒྱུད་གང་གྱིའང་ཁོངས་གཏོགས་མྱིན་པ་ཆོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་
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པོ་བཟོ་རྒྱུ།" ཞྤེས་གསལ་དོན་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་འདྱི་ཐོག་ནས་ཀང་དྤེ་དོན་ལྟར་ངྤེས་ཤྤེས་གསལ་པོས་ཕྱི་ནང་
གྱི་མྱི་རྱིགས་ཁག་ལ་དངོས་དོན་ཇྱི་ཡྱིན་གོ་བརྡ་འཕོད་ཐབས་ལ་ཚང་མས་འཁུར་མམ་ལྤེན་བྱ་རྒྱུ། 

༣༽ དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱྤེད་བབ་འདྱི་རྱིགས་ནྱི་དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཁྤེ་ཕན་ཁོ་ནའྱི་བསླུ་བྱིད་འོག་བོད་མྱི་
ནང་ཁུལ་དཀྲུག་ཤྱིང་དང་། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་གཞྱི་མྤེད་ཀྱི་མཚན་སྨད་སྐུར་འདྤེབས་ཞུ་
བ་སོགས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལག་ཆ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལས། ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་གནད་དོན་
དང་འབྤེལ་བ་སྤུ་ཙམ་མྤེད་པའང་གོས་ཚོགས་འདྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་བྱ་རྒྱུ་དང་། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་མཁོའ་ིགཡོ་བྱུས་འོག་དྱིན་ལན་ལོག་འཇལ་དང་། ལས་འབས་
རྱིས་མྤེད་ཀྱིས་བོད་བསྟན་སྱིད་མྱི་རྱིགས་དང་བཅས་པར་གནོད་ཚབས་ཅན་གྱི་བསམ་མྤེད་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་
དང་བཅས་པ་རྣམས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གྱི་ནག་ྤེས་ཅན་ལ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། 

༤༽ ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་གར་གསང་ལས་ཁང་ནས་ཀང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭར་སར་ལྷག་གཟབ་ནན་བྱ་གལ་ཆྤེ་བའྱི་སྙན་
གསན་བྱུང་ཡོད་པས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱིས་རྱི་གསང་རྣོན་པོས་ཕར་གྲུ་མམ་
འདྤེགས་བྱ་ཕོགས་དང་། ལྷག་པར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆྱིབས་སྒྱུར་སྐབས་རྒྱ་གར་
དབུས་སའྱི་གཞུང་དང་། བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས། ས་གནས་སོ་སོའ་ིབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས། དྤེ་བཞྱིན་ཕྱིའྱི་ཡུལ་
གྲུ་གཞན་གང་སར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྱིན་སོང་སྐབས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུལ་ལུང་
སོ་སོའ་ིའབྤེལ་ཆགས་སོ་སོར་སོན་ཚུད་ནས་འབྤེལ་ལམ་དམ་གཟབ་ཀྱིས་སྐུ་ཕྱྭའྱི་སྲུང་འདོམས་ཞུ་སོར་སར་ལས་
ལྷག་པའྱི་དམ་གཟབ་བྱ་རྒྱུ། 

༥༽ ྤེ་སོན་ཨ་རྱིའྱི་གོང་ཁྤེར་སན་ཕ་རན་སྱི་སྱི་ཀོ་རུ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའྱི་བྱ་སོད་དོན་རྤེན་གྱི་འབྱུང་ར་ཇྱི་ཡྱིན་
སྐོར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གནང་སྟྤེ་སླད་འདྱི་རྱིགས་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ལམ་སྟོན་དང་
བཀོད་ཁབ་ནན་པོ་གནང་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ལ།། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། ཚུད་པ་ཡྱིན། གཞུང་འབྤེལ་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སྱིད་སོང་དབུས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་།  གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
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མྱི་ཚང་མས་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཚོགས་གཙོས་ནན་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
དགོངས་བཞྤེས་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཚོགས་གཙོས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི ས་བསྣམས་ཕྤེབས་པའྱི་དོན་
ཚན་ལྔའྱི་ཐད་ལ་རྒྱབ་སོར་ཆ་ཚང་དང་།  ཁ་གསལ་བ་དང་དོན་ཡག་པོ་འདུག  དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཆ་ཚང་ཞུ་བ་དྤེ་གནད་དོན་
དང་པོ་དྤེ་ཡྱིན།  དོལ་རྒྱལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གལ་པོ་ཆྤེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་དཔྤེ་མཚོན་དུ།  དྤེང་སང་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་
གསོལ་བྱྤེད་སྟངས་ཀྱི་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་འགན་ཡོད་མཁན་དང་མྤེད་མཁན་ཚང་མས་བསྟྤེན་པ་དྤེ་སྡུག་ཅག་ཡྱིན་པའྱི་
ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་དང་ཐུགས་སྣང་མང་པོ་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་རྤེད་
ལ་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་ཞོར་ལ་བོ་འཚབ་ཅྱིག་སྤེ་ཡྱི་འདུག བོ་འཚབ་དྤེ་
ག་རྤེ་རྤེད་ལབ་ན། གལ་ཆྤེ་གལ་ཆུང་གྱི་ཁད་པར་དྤེ་ཏོག་ཙམ་འགོ་ཡྱི་མྤེད་དམ་བསམ་པ་དན་སོང་།  གོ་བདྤེ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་
དཔྤེ་མཚོན་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ཁ་སང་གསུམ་བཅུ འི་དུས་དན་སྐབས་སུ་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི ས་དོལ་རྒྱལ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་བཀའ་སློབ་གནང་བ་རྤེད། Minnesotta ལ་ལོ་གསར་སྐབས་སུའང་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་བཀའ་སློབ་གནང་བ་
རྤེད། གལ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་ག་རྤེ་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག་ལབ་ན། དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་པ་དྤེ་བ་མ་དང་སློབ་མའྱི་དམ་ཚིག་ལ་གནོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེ་ཙམ་ཞྱིག་དང་།  Emphasize དྤེ་ལ་མང་བ་གནང་གྱི་འདུག  དྤེ་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཡྱིན་
ནའང་དྤེ་གཙོ་བོ་མ་རྤེད་བསམ་པ་དན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཙོ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན།  གོས་ཆོད་ནང་ལའང་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་
འཁོད་འདུག དྤེ་གལ་པོ་ཆྤེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་ངས་ངག་ཐོག་ནས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ནས།  ཚིག་གྱི་ཐོག་ནས་གཞན་
ལ་ཕོག་ཐུག་མྱི་འགོ་བའྱི་ཆྤེད་དང་། ཟྱིན་ས་མྤེད་པའྱི་ཆྤེད་དུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ནང་གྱི་གནད་
དོན་གལ་ཆྤེན་དྤེ་མར་ལགས་ཀོག་ཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  སོན་གྤེང་ནང་དུ་  "རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དབུས་
༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྤེང་རྱིམ་བྱོན་དང་རྱིས་མྤེད་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྤེས་མཆོག་དུ་མས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་དང་།  སྤེ་འགོའ་ིབདྤེ་
སྱིྤེད་ལ་གནོད་གཞྱི་ཆྤེ་བའྱི་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་གསོལ་ལ་དགག་བྱ་མཛད་པ་ལྟར། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕྤེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཀང་བརག་དཔྱད་ཞྱིབ་འཇུག་ཟབ་ནན་མཐྱིལ་ཕྱིན་མཛད་རྤེས་བོད་བསྟན་
སྱིད་ཀྱི་བདྤེ་དོན་ལ་གཅྱིག་ཏུ་དགོངས་ནས་དམ་སྱི་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་གསོལ་མྱི་རུང་བའྱི་བཀའ་སློབ་གསལ་རྤེན་བཀའ་དྱིན་
བསངས་"ཞྤེས་གོང་གྱི་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཚོ་ངས་ནོར་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མྤེད།  གལ་ཆྤེ་ས་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་
དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།  གཙོ་བོ་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྤེལ་བ་སོང་སྟབས།  
འདྱིའྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་དང་དྤེ་ཚོའྱི་སྐབས་སུ་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐད་ཚགས་ཚུད་དང་མ་ཚུད་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ནས་གང་ཡང་
ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཁ་སང་འཛིན་སོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ནས་ཞུས་ཟྱིན་པས་འཐོལ་པ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། འཐོལ་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་གང་
འད་ཆགས་གབས་ཡོད་མྱིན་དྤེ་ཞུ་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག  ཁ་སང་ངས་ཞུས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་རྒྱང་སྱིང་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་
ངས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དང་ཐག་ཟྤེར་ནས་མྤེད་པ་བཟོས་སོང་ཟྤེར་གྱི་འདུག  ཕྱི་ལོགས་གང་ས་ནས་ཁ་པར་སླྤེབས་ཀྱི་འདུག  
དྤེ་ཚོའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཞུ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་ཀང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཞུས་ཀྱི་མྱིན།  
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་རྒྱང་སྱིང་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་གལ་སྱིད་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་བྱུང་ཡོད་ན་འགྱིག་གི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཚོགས་གཙོས་གང་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས་འདྱི་ག ཏོང་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་བྱུང་མྤེད་ན།  
རྒྱང་སྱིང་འདྱི་སུ་གང་གྱིས་གཅོད་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད།  ཡང་མྱིན་ན་ཚོགས་གཙོ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་
གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་དྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་
གསུངས་པ་ཡྱིན་སྟབས། ཁུངས་སྤེལ་བའྱི་འགན་དྤེའང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ལ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་
ཡོད། དྤེ་དང་མམ་དུ་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་སྙམ། འབོད་བསྐུལ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གྱི་༸གོང་
ས་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་རྒྱ་གར་ནང་ས་ཕོགས་གང་དུ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྲུང་སོབ་ཚད་མཐོ་
ཤོས་ Z-Plus Category གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། བཀའ་ཤག་རྤེད། བཀའ་ཤག་དང་འབྤེལ་
ཡོད་ལྷན་ཁང་རྤེད། ༸སྐུ་མདུན་ཕྱི་རྒྱལ་ས་ཕོགས་གང་དུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་སྲུང་སོབ་ཚད་མཐོ་ཤོས་དྤེ་ཐོབ་དགོས་པའྱི་
འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱིའི་ནང་ལ་བཀོད་བསྡད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པའི་
སོན་གྤེང་དང་། དྤེ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་དོན་ཚན་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་དུ་འདྱིའྱི་སོན་ལ་ཕག་སྤེལ་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གྱིས་ཀིས་གསུངས་པའྱི་ནང་དོན་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཚོ་
བགང་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད།  གསལ་པོ་བྱས་ནས་མཁྤེན་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱིའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་རྤེད།  ལྷག་པར་དུ་ཆོས་
ཁས་ལྤེན་མྱི་ལྤེན་གྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཀང་མ་རྤེད། རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱི་ར་དོན། མྱི་རྱིགས་གཅིག་གྱི་རང་དབང་ལ་ཐུག་གི་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང། དྤེར་དོ་ཕོག་ཏུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པས་གོས་ཆོད་འདྱིར་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ ལ་རྒྱབ་སོར་ཆ་ཚང་ཞུ་བ་དང་།  དྤེ་ནས་ར་བའི་
གོས་ཆོད་ཀྱི་ནང་དོན་ཁག་ལ་མ་ཚང་བ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་ལས་ལྷག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ "གཙོ་བོ་
གལ་པོ་ཆྤེ་ལ་ནན་ཏན་"ཟྤེར་བ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ།  བཀའ་ཤག་ལ་རྤེ་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར།  ༸སྐུ་མདུན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཆྱིབས་
སྒྱུར་བཀའ་དྱིན་སོང་པའྱི་སྐབས་དྤེ་དག་ལ། སྐུ་ཕྱྭའྱི་ྤེན་སྲུང་ཐད་སར་ལས་ལྷག་པའྱི་འགན་ཞྱིག་ཁུར་ནས་ཚགས་ཚུད་དམ་
དོན་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཕལ་ཆྤེར་སྤེམས་ཁྱེལ་མྤེད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་སོ་སོའི་ལྟ་སྣང་ལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་
འཆར་ཡོང་གྱི་འདུག རྒྱ་གར་གྱི་སྲུང་བྱ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཚད་མཐོན་པོ་དང་། ཧ་ཅང་གྱི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་མཐོང་ཡོང་གྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་དུས།  སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་དངོས་སུ་ ༸སབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆྤེ་དང་ལྷན་བཅར་གོ་སྐབས་ཐྤེངས་གཅྱིག་བྱུང་ བ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་དྤེ་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཟ་ཁང་ནང་
གོགས་པོ་ཕན་ཚུན་ཐུག་པ་ནང་བཞྱིན་དུ། མྱི་དྤེ་ཚོ་ག་ས་ག་ནས་ཕྤེབས་ཏྤེ་མམ་དུ་པར་རྒྱག་དགོས་ཟྤེར་བ་དང་།  མམ་
དུ་མཇལ་ཁ་གཏོང་དགོས་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདའྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་ཚོ་འགོ་སྟངས་ལོགས་ཀ་ཞྱིག་གྱི་སང་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་
མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཕོགས་ལ་མ་འོངས་པར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་ནས།  རྒྱ་གར་ནང་གྱི་འགོ་སྟངས་ འདི་ནང་བཞྱིན་དུ་
འབད་བརོན་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་གྱི་འདུག  དྤེ་ནས་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་ཟྤེར་དུས་མྱི་སྤེར་
ཙམ་ཞྱིག་མ་རྤེད།  སྟོབས་ཆྤེན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གྱི་ལག་ཆ་ཞྱིག་རྤེད།  རྒྱ་མྱི་ལ་གཏམ་དཔྤེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  "གྱི་གཡར་
ནས་མྱི་གསོད་"ཟྤེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། སོ་སོ་འགུལ་སོད་བྱྤེད་མ་དགོས་པར་ལག་ཆ་བྤེད་སོད་བཏང་སྟྤེ་ཕར་ཕོགས་མྤེད་པར་
བཟོ་བའྱི་ཐབས་ཤྤེས་ཞིག་རྤེད། དོལ་རྒྱལ་དྤེ་རྒྱ་མྱིས་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ར་དོན་མྤེད་པར་གཏོང་བྱྤེད་དང་།  ཡང་ན་ཟང་ཟྱིང་བཟོ་
རྒྱུ། ཁ་བལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལག་ཆ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ "ཟུར་བལྟས་ལྤེབ་མཐོང་"ཟྤེར་
བའྱི་དཔྤེ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་དུ།  ཕར་ལྟ་བ་ཙམ་གྱིས་ཧ་གོ་བ་དྤེ་གསལ་པོ་གསལ་རང་རྤེད།  སོང་ཙང་འདྱི་གནད་འགག་
ཆྤེན་པོ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་༸སྐུའྱི་སྲུང་བྱའྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་སར་ལས་ལྷག་པའྱི་ཡར་རྒྱས་ཇྱི་ལྟར་བཏང་བ།  རྤེས་མའྱི་
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཀྱི་སྐབས་ལ་ཚང་མར་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང།  ཚང་མར་སྤེམས་བདྤེ་བག་ཕྤེབས་ཐབས་ལམ་
ཞྱིག་འཚོལ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྐལ་བཟང་དག་འདུལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྐལ་བཟང་དག་འདུལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་རྱིང་ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འད་ཞྱིག་
ཕྤེབས་པ་ལ་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༢༢ ཀྱི་སོན་གྤེང་དང་གོས་ཆོད་དོན་
ཚན་ ༥ པ། ཚང་མ་ལ་རྒྱབ་སོར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་
དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་ བའྱི་ལོ་རྒྱུས་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་
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མས་གསལ་པོ་ཤྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག མ་མཁྤེན་པ་དྤེ་ཚོ་མཁྤེན་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང་།  ཁོང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་
པ་དྤེ། ང་ཚོས་གསལ་པོ་ཞྱིག་མཁྤེན་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་མྱིན་ན་ཁོང་ཚོའྱི་ནག་ྤེས་དྤེ་ང་ཚོས་ཐྤེར་འདོན་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་ལག་ཆ་
འད་བོ་དྤེ་མ་རག་པ་འད་ པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་འད་ཡྱིན་ཙང་ཁོང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་དཔྤེར་ན།  ང་ཚོའྱི་དགྤེ་བའྱི་བཤྤེས་
གྤེན་དགྤེ་བཤྤེས་བོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་བསམ་རྒྱུ་དང་དགོངས་རྒྱུ་མྤེད་མཁན་གྱི་
རྒན་བཀའ་དྱིན་ཅན།  རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་རྤེད།  ཁོང་འཚོ་ཞྱིང་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐུ་ལས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་
བསོན་ཡོད་མྤེད་དྤེ་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོང་གྱིས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་ བའྱི་ལངས་ཕོགས་དང་ཁོང་
ཚོའྱི་བྱ་ྤེས་དྤེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་འཐྤེར་འདོན་བྱས་པ་ལ་བརྤེན་ནས། མཐར་ཁོང་ཚོར་བྱྤེད་རྒྱུ་མ་ལྷག་ནས་ང་ཚོའྱི་རྒན་དམ་པ་
དང་མམ་དུ་སློབ་མ་གྱིས་བཀྲོངས་པ་རྤེད། རྒན་ལ་གྱི་ཐྤེངས་བཅུ་དྲུག་ཙམ་ཞྱིག་བརྒྱབས་པ་རྤེད།  རྒན་དང་ཁོང་རྣམ་པ་
ཚོས་ཤྤེས་རབ་སྙྱིང་པོ་དྤེ་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་ལ་སྒྱུར་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་བཀྲོངས་པ་རྤེད།  སློབ་མ་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་
པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ཚད་ལོན་ཐག་ཆོད། ལྷག་པར་དུ་སློབ་མ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ན།  ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་
ཆྤེའྱི་མ་འོངས་པའྱི་གསུང་སྒྱུར་ཡོང་ངྤེས་ཐོན་མཁན་ཞྱིག་གྱི་སློབ་མ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གནས་ཚུལ་དྤེ་
འདའྱི་ཐོག་ནས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་བའྱི་བྱ་ངན་དྤེ་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྤེན་དགོས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་འད་ཙམ་
མ་ཟད་གདན་ས་ཁག་ལ་རྙོག་ ག་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་བཟོས་བཞག་པ་རྤེད།  མ་མཐུན་པ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་བཟོས་པ་རྤེད།  
མཁན་པོ་དང་དགྤེ་བཤྤེས་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁོང་ཚོས་འཇྱིགས་སྐུལ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་བཟོས་པ་རྤེད།  བོད་གཞུང་གྱི་ལས་བྱྤེད་
ལ་འཇྱིགས་སྐུལ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་བྱས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་མཁྤེན་དགོས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་འད་མཁྤེན་པ་ཡྱིན་
ན་གོང་དུ་གོས་ཆོད་དྤེ འི་ནང་ལ་གསལ་པོ་འདུག  བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ལ་གནོད་མཁན་དྤེ་སུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག   བོད་
བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་མྱི་རྱིགས་དང་བཅས་པ་ལ་གནོད་སོན་ཚབ ས་ཆྤེན་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་
འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་ཙང་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་སུ་གནས་ཚུལ་དྤེ་གསལ་པོ་མཁྤེན་
པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག མཁྤེན་པ་ཙམ་མ་ཟད་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱས་ནས་དྤེ་ཡང་དག་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་
ལོག་པ་རྤེད།  དྤེ་བསྟྤེན་གསོལ་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ལོག་པ་རྤེད་ཅྤེས ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ལུང་འདྤེན་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་
པར། ཁུངས་སྤེལ་དང་ར་སོད་གསལ་པོ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོར་འགྤེལ་བཤད་ཅིག་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། སུ་
ཡྱིན་ནའང་དྤེ་བསྟྤེན་གསོལ་བྱྤེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག  ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་
ཆྤེའི་བཀའ་ནང་ "ངས་ལབ་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དྤེ་ག་ཙམ་ཞྱིག་བྱས་ནས་འཇོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
ལ་བལྟ་དགོས།  ད་ལྟ་བར་དུ་ག་རྤེ་བྱུང་འདུག  རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ག་རྤེ་བྱུང་འདུག  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་མཁྤེན་པ་
ཡྱིན་ན་གསལ་པོ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རྤེད་"ཅྤེས་གསལ་པོ་གསུང་གྱི་འདུག གནས་ཚུལ་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གྱིས་པ་དྤེ།  དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་དང་གདན་ས་ཁག་གཙོས་པའྱི་བ་མ།  སྤྲུལ་སྐུ། མཁན་པོ། ཚང་མས་ད་ལྟ་བར་དུ་
ཧུར་ཐག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སང་ལ་ཤུགས་གནོན་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ན་མ་གཏོགས།  
མ་འོངས་པ་ལ་རྱིམ་པས་ལོ་བཅུ་བཅོ་ལྔ་ཕྱིན་ཚར་དུས་གནས་ཚུལ་དྤེ་འཇའ་ཡལ་བ་ནང་བཞྱིན་དུ་ཡལ།  བསར་དུ་བསར་
ལོག་ཅྱིག་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན།  ང་ཚོ་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་མྱི་རྱིགས་དང་བཅས་པ་ལ་འདྱི་རྙོག་ ག་ཆྤེ་ཤོས་བཟོ་མཁན་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་ད་ལྟ་ནས་མུ་མཐུད་དྱེ་འགྤེལ་བཤད་ཡག་པོ་ཞྱིག་ བརྒྱབས། བ་མས་སློབ་མར་བརྒྱབས། 
སློབ་མས་སློབ་མ་ལ་འགྤེལ་བཤད་ཡག་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབས་པའྱི་ཐོག་ནས།  དྤེ་ར་བ་ནས་གཙང་མ་གཙང་རང་བཟོ་ཐུབ་ རྒྱུའྱི་
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ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ངྤེས་པར་དུ་འབད་བརོན་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་སྐད་ཆ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་མྱི་རྱིགས་དང་བཅས་པའྱི་དམ་ཚིག་རྡོག་ར་ ཆྱིག་བསྱིལ་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་གསལ་
རང་རྤེད། བསྟྤེན་མཁན་ཁོང་རང་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་མ་དོ་བ་དང་།  བཀྲ་མ་ཤྱིས་པ། དོན་མ་གྲུབ ་པ་བྱུང་ཡོད་
པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདའྱི་རྱིགས་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འད་ཡྱིན་ཙང་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དམྱིགས་
བསལ་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།  འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་སྣོན་ཡག་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་རྒྱུ་དང་།  དགོན་པ་གྲྭ་
ཚང། མཁན་པོ་རྣམ་པ་ཚོ། དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་པ་ཚོ།  བ་མ་རྣམ་པ་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་དུས།  གནས་ཚུལ་དྤེ་
གསལ་ལ་མ་གསལ་ལ་བྱས་ནས་འཇོག་པ་ཙམ་མྱིན་པར། གསལ་པོ་གསལ་རང་བྱས་ནས་སློབ་མར་འགྤེལ་བཤད་ཡག་པོ་
ཞྱིག་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།  སློབ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེར་ཡང་འགྤེལ་བཤད་ཡག་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན ། ཁོང་བསམ་བོ་
གཏོང་མཁན་ཞྱིག་རྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་ཚོར་འགྤེལ་བཤད་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག  
འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་ས་དྤེ་སློབ་ཕྲུག་ཡོད་པ་རྤེད། ཆོས་ཚོགས་ཁག་ཡོད་པ་རྤེད། གལ་སྱིད་འགྤེལ་བཤད་མ་རྒྱག་པ་ཡྱིན་ན། 
གཞན་པ་ཚོས་དྤེའྱི་ཚབ་ལ་གོ་སྐབས་དྤེ་བཟུང་ནས་འགྤེལ་བཤད་རྫུན་མ་བརྒྱབས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་དྤེ་ཚོ་རྨོངས་བཅུག་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ནས་ངོ་རྒོལ་རྒྱབ་ཏུ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དཔྤེར་ན་དྤེ་རྱིང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་དྤེ་འད་
བྱས་ནས་བྱུང་བ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེར་ཚང་མས་འགན་ཁུར་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་ཙམ་བྱས་ནས་འཇོག་གནང་ བ་ཡྱིན་ན། 
ང་ཚོ་ཚང་མ་འགོད་པ་སྤེ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག  བྱས་ཙང་དྤེར་ལན་འདྤེབས་
གང་འད་ཞྱིག་བརྒྱབས་ན་དགའ་ས་རྤེད།  མྱི་རྤེ་རྤེ་ནས་ཕར་འགྤེལ་བཤད་ཡག་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།  གཙང་མ་
གཙང་རང་ཆགས་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༢༢ ལ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ལ་རྒྱབ་
སོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  གོས་ཆོད་འཇོག་རྒྱུ་དྤེ་ལངས་ཕོགས་གསལ་འདོན་བྱྤེད་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད།  གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  དུས་རྒྱུན་དུ་
སོད་དགོས་ས་ལ་བརྡ་ལན་གསལ་པོ་འཕོད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནད་འགག་ཅྱིག་རྤེད།  དྤེ་ལས་གལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ནྱི་གོས་
ཆོད་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། གོས་ཆོད་དྤེ་ས་ ༡༩༩༦།༩༧།༢༠༠༨ ལོར་བཞག་པ་རྤེད། དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་ནས་ལྷག་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་དམ།  གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན།  གྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་
གང་ཟག་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་ལྟར་ག་རྤེ་བཤད་ནའང་ན་གྱི་མྤེད་དུས།  ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་གསལ་པོ་ཡག་པོ་ཞུ་དགོས་
རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་  ༡།༢།༣ དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་
གསལ་པོ་འདོན་རྒྱུའྱི་གོས་ཆོད། དྤེ་ནས་ཆོས་ལུགས། ཚོགས་ཆྤེན་ཐྤེངས་ ༡༠ པའྱི་གོས་ཆོད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དུ་ང་ཚོའྱི་
ལངས་ཕོགས་འདོན་རྒྱུ་དྤེ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལྤེན་མཁན་ཚང་མས་གོས་ཆོད་འདྱི་
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བཞག་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ག་པར་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ལག་ལྤེན་བསྟར་ནས་དྤེའྱི་གོ་རོག ས་དྤེ་
མྱི་མང་ལ་མཁོ་སོད་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་
ཞྱིག་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེར་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་སྱི་མོས་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་
ལག་བསྟར་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ངས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག  
ང་རང་ཡང་བརྱིས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

དྤེ་ནས་དོན་ཚན་  ༤ དང་ ༥ དྤེ་ལ་གནད་དོན་གྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  ཨ་མི་རྱི་ཀའྱི་གསང་བའྱི་ལས་
ཁུངས་དང་རྒྱ་གར་གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཟྤེར་ནས་ཞུ་དུས།  མ་འོངས་པར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ མཆོག་ཆྱིབས་
བསྒྱུར་ག་པར་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དམ་གཟོན་གནང་དགོས་རྒྱུ། གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་རྒྱུ། སོན་འགོའ་ིམྱི་
སྣ་ཕྤེབས་དགོས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་པོ་གསུངས་སོང་།  ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ཕྱིའྱི་ལྕགས་རྱི་དང་ནང་གྱི་ནོར་བུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ།  ད་ལྟ་
ནོར་བུ་ལག་ཏུ་ཡོད་དུས་བདག་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་ལས་འགན་ཡྱིན་དུས།  དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡྱིས་དོ་སྣང་བྱྤེད་
ཀྱི་རྤེད་ལ། དོ་སྣང་ངྤེས་པར་དུ་གནང་དགོས་རྒྱུའང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ ཁག་དང་རྒྱ་བལ་བྲུག་གསུམ་ག་ པར་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་། མྱི་མང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་འགན་ཁུར་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག  དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དུ་
དོན་ཚན་ ༥ པ་དྤེ་སྙན་ཐོ་འདོན་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པོ་གནང་རྒྱུར་ངས་རྤེ་བ་དང་ཡྱིད་
ཆྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་དྤེ་འད་མི་ཡོང་བ་གཙོ་བོ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ལྷག་པར་དུ་དྤེ་ལས་གལ་ཆྤེ་བ་
ཞྱིག་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་ག་དུས་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ།  གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་ཕྱིན་པའྱི་གོས་ཆོད་དང་། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཕྱིན་པ་ཆ་ཚང་དྤེབ་ཕོགས་བསྱིགས་བྱས་ནས་ལྷན་ཁང་
ཚང་མར་འགྤེམས་སྤེལ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་ངྤེས་པར་དུ་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག  ངས་
གཟྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ལབ་ཀྱི་མྤེད། ད་ལན་གོས་ཆོད་དྤེ་ཡང་ལྷན་ཁང་གཅྱིག་ པུ་ཙམ་མྱིན་པར་འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་
འཛིན། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཚང་མར་བཏང་ སྱེ་མྱི་མང་ཚང་མར་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ།  ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ནས་བཀྲམ་བཞག་པ་དྤེ་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་རྱིག་རྒྱུ་མ་རྤེད། རྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད།  དྤེ་ཡང་ཤོག་
བུའྱི་ནང་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་སྐུ་ལས་བསོན་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ཐོག་
ལ་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་གནང་རོགས་གནང་ཟྤེར་ནས་ངས་གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་ཐོག་ཆ་ཤས་བངས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚང་མར་
སླར་ཡང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

 



113 

 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ྱིན་གྱི་ཐུན་གྱིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའྱི་བྱ་སོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་བོད་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཞྱིག་
དངོས་གནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་རྱིང་ཞོགས་པ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་མ་བཙུགས་པའྱི་སོན་ནས་ཚོགས་གཙོས་
གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྙན་སོན་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཁུངས་མྱི་འད་
བའྱི་ནང་ལོགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཏོག་ཙམ་མཐུན་པ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་གནས་བབ་དྤེ་འད་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་འབྤེལ་ཡོད་
ཚོའྱི་ངོས་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་
ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཞུ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཞིག་ཆགས་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཁ་སང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤།༣།༡༦ ྱིན། བོད་ནང་གྱི་ས་དོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༡ དང་སྐར་མ་ ༤༠ ཙམ་ལ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་
པ་ཀྱིརྱི་དགོན་གྱི་གྲྭ་མཚན་ལ་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཞྤེས་ཞུ་ཡྱི་འདུག ཁོང་གྱི་རྒན་གྱི་མཚན་ལ་མཁས་མཆོག་ཡྱིན་པ་སོང་
ཙང་། བོད་དུ་ཁོ་རང་གྱི་མཚན་ལ་མཁས་མཆོག་དཔལ་ལྡན་ཞྤེས་ཞུ་མཁན་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མཁས་
མཆོག་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཁོང་གྱི་རྒན་ཡྱིན་པ་དང། ཁོང་རང་གྱི་མཚན་ངོ་མ་དྤེ་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཡྱིན་པ། རང་ལོ་ ༢༣ ཡྱིན་པ། 
ཁོང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་ཐོག་ལ་འཛིན་པའྱི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་གནང་བཞྱིན་པར་སྐུ་
ལུས་མྤེ་ལ་བསོན་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྐད་འབོད་ག་རྤེ་གནང་བའྱི་ཚིག་དྤེ་ད་ལྟ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཁོང་གྱིས་
ཨ་མདོ་རྔ་པའྱི་དཔའ་བོའ་ིགསང་ལམ་དུ་ལུས་ལ་ས་སྣུམ་བྱུགས་ནས་མྤེར་སོན་ཏྤེ་སྐད་འབོད་གནང་བཞྱིན་པར་གོམ་པ་ཁ་
ཤས་ཅྱིག་ཕྤེབས་ཡོད་ཀང་། དྤེ་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ས་ས་ནས་ག་སྱིག་བྱས་ནས་ཡོད་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་ྤེན་
རོག་པ་འབོར་ཆྤེན་སླྤེབས་ནས་མྤེ་བསད་ཅྱིང་རླང་འཁོར་ཆུང་བ་སམ་ཤྱིང་ཅན་གྱི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་འབར་ཁམས་ཕོགས་
སུ་བཙན་ཁྱིད་བྱས་ཡོད་པ་དང། ད་ཆ་ཤྱི་གསོན་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཤྤེས་རོགས་མྱི་ཐུབ་པར་གྱུར་འདུག 
ཁོང་ནྱི་རྔ་པ་རོང་རྱེའུ་རུ་དམར་ཡུལ་ཚོའྱི་རུ་ཆྤེན་གསུམ་པའྱི་ཨ་ཤྤེར་ཚང་ནས་ཡྱིན་ཞྱིང། མའྱི་མྱིང་ལ་ནམ་མཁོ་དང། ཕ་
ཡར་གྱི་མྱིང་ལ་ཤྤེས་རབ་ཡྱིན་འདུག མྱི་ཚང་དྤེར་རྔ་པ་རྐྱིརྱི་དགོན་དུ་གྲྭ་པ་སྤུན་གྱིས་ཡོད་པ་ལས་ཆྤེ་བ་དྤེ་ཡྱིན། ཁོང་ཆུང་
ངུའྱི་སྐབས་ནས་རྔ་པ་ཀྱིརྱི་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་བྱས་ནས་ད་ལྟ་འཛིན་གྲྭ་འདུས་ཆྤེན་ལ་སླྤེབས་ཡོད་འདུག 
ཁ་སང་གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་མ་ཐག་རྔ་པ་རོང་སར་གྱི་བོད་མྱིའྱི་ཟ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་ཚང་མ་སོ་བརྒྱབས་ནས་ཁོང་དང་ཁོང་
གྱི་ནང་མྱིར་གདུང་སྤེམས་མམ་བསྤེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྱིད་སྡུག་མམ་མོང་གྱི་རྣམ་པ་སྟོན་ཡོད་པ་དང། ད་ལྟའང་རྔ་པའྱི་
ཁོམ་གཞུང་དུ་སྱིག་ཆས་གོན་ཡོད་པ་དང་མ་གོན་པའྱི་ྤེན་རོག་པ་མང་པོས་དམ་བསགས་བྱྤེད་མུས་ཡྱིན་འདུག ཁ་སང་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༠༨།༣།༡༦ ྱིན་མོ་དྤེ་ཨ་མདོ་རྔ་པ་ནས་རང་དབང་གྱི་འབོད་ས་སོག་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ས་སྤེར་རྒན་གཞོན་མང་པོ་
དམར་གསོད་བཏང་ནས་མྱི་ལོ་དྲུག་འཁོར་བའྱི་ྱིན་མོ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡།༣།༡༦ ྱིན་རྒྱལ་གཅྤེས་དཔའ་བོ་བོ་
བཟང་ཕུན་ཚོགས་དང།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢།༣།༡༦ ྱིན་རྒྱལ་གཅྤེས་དཔའ་བོ་བོ་བཟང་ཚུལ་ཁྱིམས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣།༣།༡༦ 
ྱིན་རྒྱལ་གཅྤེས་དཔའ་བོ་གྲྭ་བོ་བཟང་ཐོགས་མྤེད་བཅས་ཀྱི་ས་ཕྱིར་ྱིན་མོ་དྤེ་དན་གསོ་ལྟ་བུར་མྤེ་དཔུང་གྱི་ཁདོ་ནས་བོད་
ལ་རང་དབང་དགོས་པའྱི་འབོད་ས་སོག་བཞྱིན་མྱི་ཡུལ་ལ་ཞལ་སྤེངས་གནང་ཡོད་ལ། ད་ལོ་ཡང་དྤེ་ལྟར་ཁོང་ཅག་དང་འད་
བར་དཔའ་བོའ་ིགསང་ལམ་ནས་ཚེ་སོག་གྱི་མྤེ་ལྕྤེས་རང་དབང་གྱི་འབོད་ས་བསགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག གནས་
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ཚུལ་དྤེ་ང་ཚོ་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱིརྱི་བྱྤེས་པ་གྲྭ་ཚང་གྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་པ་བརྒྱུད་ནས་ནན་ཏན་གྱིས་སྐད་ཆ་འདྱི་དགོས་པ་
དྤེ་དག་དྱིས་ནས་མཁོ་སྒྲུབ་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང། 

ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་ཤྤེས་རོགས་བྱུང་བར་བལྟས་ན་ཁོ་རང་གྱིས་ཞལ་ཆྤེམས་རྱིང་པོ་ཞྱིག་བཞག་འདུག དགོངས་
སྤེལ་ཞུ་རྒྱུར། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡྱིག་ནོར་དྤེ་འད་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། ཁོ་རང་གྱི་དགྤེ་རྒན་དང། ཕ་མ། ནང་གྱི་སྤུན་མཆྤེད་གཞན་
ཚོའྱི་བཟའ་ཟླ་མནའ་མ་དྤེ་དག་གྱིས་བྱམས་སོང་བྱས་པར་བརྤེན་ནས་ཁོ་རང་གསོ་སོང་ཡག་པོ་བྱས་སོང། དྤེ་རྱིང་ཁོ་རང་
སྐུ་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་ཕུལ་དགོས་པའྱི་གནས་དོན་དྤེ་བོད་ནང་དུ་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་
པར་བརྤེན་ཚང་མས་དགོངས་བཞྤེས་ཏན་ཏན་ཡོང་ངྤེས་རྤེད། བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་ལ་མཐུན་བསྱིལ་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་མྱི་
རྱིགས་ལའང་འཁྲུག་པ་རྒྱག་པ་སོགས་བྱས་ན་ཕན་ཐོགས་མྤེད་པ་དང། རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ལའང་མཐུན་བསྱིལ་བྱྤེད་དགོས་པ་
དྤེ་འདས་གཙོས་པའྱི་ཞལ་ཆྤེམས་ཤིག་བཞག་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདུག ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཚོགས་གཙོའྱི་ལག་པར་ལག་སོན་
བྱུང་མ་སོང། ཡྱིན་ནའང་ཞལ་ཆྤེམས་ཡོད་པ་དྤེའང་ཁུངས་ལྡན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནས་ཚུལ་
དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཁོ་རང་འདས་གསོན་གྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། རྤེས་སུ་གནས་ཚུལ་
གསལ་པོ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་སྐབས་དོན་སོ་སོར་ཚོགས་གཙོས་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་གསྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། དྤེ་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ད་ལྟ་ནས་བྱས་ཏྤེ་གོས་ཚོགས་མཇུག་མ་བསྱིལ་བར་དུ་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཆ་མ་གསལ་
བར་བརྤེན་གདུང་སྤེམས་མམ་བསྤེད་ཀྱི་གོས་འཆར་འཁྤེར་རྒྱུར་དྤེ་རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས་རྤེས་སུ་གོས་ཚོགས་
ནང་དུ་ཁྤེར་ཆོག་པ་ཞུ་ཞྱེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་
རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གཞུང་འབྤེལ་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ་དྤེར་སྤེམས་ཚོར་ཆྤེན་པོའ་ི
ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ཚིག་རྤེ་གྱིས་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
གཞྱི་རའྱི་དོལ་རྒྱལ་གྱི་རྤེས་འབང་པ་ཚོའྱི་བྱ་སོད་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ས་ཕྱི་རྱིམ་པས་
གོས་ཆོད་བཞག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་དང། གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་
པའྱི་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་དང། མཁན་པོ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་ཐོག་ནས་ཀང་གང་ལྟར་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་
གསོལ་བྱྤེད་མཁན་སྱི་སྤེར་གང་ཡྱིན་རུང་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་གང་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་མྱིན་པ། ཆོས་ཚོགས་
དྤེའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་ཞྤེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་བཀའ་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་གྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་འབྤེལ་ཡོད་ཁག་ནས་ཐག་གཅོད་འདྱི་དག་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས་གནས་ཚུལ་
མང་པོ་ཞྱིག་གསལ་པོ་བཟོས་ཟྱིན་པ་རྤེད། 

དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་གོ་བརྡ་འཕོད་དང་མ་འཕོད་ཀྱི་སོ་འདོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་ཡོང་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ཚོས་གནས་ཚུལ་ཚོད་རྱིས་
བྱས་ནས་ཤྤེས་བཞྱིན་དུ་ཁད་གསོད་བྱས་ནས་གང་ལྟར་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་སྙྱིང་ལ་བརྣག་པའྱི་འདོད་དོན་ལས་འགལ་
བའྱི་བྱ་སོད་རོམ་གི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་འཛམ་གྱིང་ནང་ལོགས་ལ་མྱི་འབོར་ས་



115 

 

ཡ་ཁྱི་ཚོ་སྟོང་ཚོ་མང་པོས་དད་གུས་ཆྤེན་པོ་ཞུ་བསྡད་ས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་
སྐུར་འདྤེབས་ཞུས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ཐ་ན་སྐུའྱི་གསང་བ་གསུམ་ལ་གནོད་ཚབས་ཡོང་གཞྱིའྱི་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་
གསུམ་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞྱིན་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཐད་ངས་འདྱིར་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། རྱིགས་ལམ་དགྤེ་བཤྤེས་ལགས་དང་ཁོང་གྱི་དགྤེ་ཕྲུག་གྱིས་བཀྲོངས་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་དག་ད་ལྟ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་ཁྱིམས་ཐག་གང་ཡང་ཆོད་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྐོར་སྲུང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལག་དམར་དྤེ་
དག་གང་ལྟར་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཚོད་ལ་བོད་ལ་གབ་ཡྱིབ་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་དྤེ་དག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་ཁྱིམས་གཅོད་
བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་བཟོས་ནས་དྤེ་འད་ཡོད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 

དྤེ་ལས་མར་འཕོས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ྤེ་བའྱི་ཆར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་གནོད་
སྤེམས་བཅངས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་
དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དོ་སྣང་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དྤེ་དག་རྒྱ་ནག་གུན་ཁན་ཏང་དང་འབྤེལ་
བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ་ངས་ཞུ་དགོས་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོའྱི་བྱ་སོད་དྤེ་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་དང་གནས་བོ་ཡྱིད་གཟབ་
ནན་ཐོག་ནས་དོ་སྣང་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་ཚོའྱི་རྤེས་འབང་པ་ཁག་ཅྱིག་ྤེ་བའྱི་ཆར་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཨ་རྱིར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དངོས་གནས་དང་གནས་མྱི་མང་སྟོང་ཚོ་ཁྱི་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་མཛད་པ་འཕྱིན་ལས་ལ་དགའ་མགུ་ཡྱི་རངས་བྱས་ནས་མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཐོག་ནས་དགའ་
དད་སོ་གསུམ་ཞུས་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་དྤེར་ཁོང་ཚོས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེར་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུའྱི་བྱ་སོད་ཅིག་སྤེལ་བ་
དྤེར་སྱིར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་རྤེས་འཇུག་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་བོད་མྱི་སྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་ལ་ཧ་ཅང་
གྱི་བོ་འཚབ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དྤེ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས་ངས་འདྱིར་ཐུང་ཙམ་
ཞྱིག་འབྤེལ་བའྱི་ཆ་ནས་ཚིག་རྤེ་གྱིས་ཞིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་དུ་གནས་པའྱི་མྱི་མང་མང་པོ་ཞྱིག་
གྱིས་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་གྱིས་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཡྱིད་ངག་གྱིས་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་བོ་འཚབ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ། 
དངོས་གནས་ཁ་ཤས་ངར་ནས་གསུང་གི་འདུག ཁ་ཤས་ངུས་ནས་གསུང་གི་འདུག དྤེ་འད་བྱས་ནས་ང་ཚོར་བོ་འཚབ་
ཤུགས་ཆྤེན་པོས་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང། ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དྤེར་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་གནད་དོན་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཚབས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་ཡྱིན་དུས་སོ་སོ་རང་ྱིད་ལ་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དྤེར་འཕྲལ་དུ་བཀའ་ཤག་ལ་ཚོར་ཤུགས་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཕག་བྱིས་ཞྱིག་ཕུལ་བ་དྤེ་འད་
ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ང་ཚོ་དྤེའྱི་རྤེས་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མྱི་ནྱི་སོ་ཌ་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་དང་
བསྟུན་ནས་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་འཐུས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་འཛོམས་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཆགས་ཡོད་དུས། ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཀྱི་འཁུར་འགན་
ལྤེན་ནས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ཚོས་ཁོང་ཚོས་བཤད་བཞག་པའྱི་ཚིག་ལ་ཚིག་ལན་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
འདུག ཁོང་ཚོས་མ་བདྤེན་པའྱི་གནས་ཚུལ་བཤད་བཞག་པ་དྤེ་དག་ལ་ང་ཚོས་བདྤེན་པའྱི་ལན་འདྤེབས་ཤིག་བྱྤེད་རྒྱུར་ང་
ཚོས་སྐབས་དྤེར་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་ཚང་མ་མམ་ཞུགས་ཡོད་པ་ཚོའྱི་མམ་དུ་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭར་བདོ་བའྱི་བྱ་སོད་ཐད་ཨ་རྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་བོ་འཚབ་
ཆྤེན་པོ་ཡོད་པའྱི་གསལ་བསགས་ཤིག་སྤེལ་བ་དྤེ་འད་ཡྱིན། 
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དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཁོང་ཚོས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་གང་དུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེར་མཚན་སྨད་སྐུར་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུའྱི་བྱ་སོད་ཅིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་དྤེའྱི་ལན་འདྤེབས་སུ་ང་ཚོའྱི་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་མཛད་པ་འཕྱིན་ལས་དང། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་སྐུ་ཚེ་ཧྱིལ་པོ་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་
སྱིད་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དོན་དག་ལ་བོས་གཏོང་གནང་བ་དྤེ་དག་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ། དྤེ་འདའྱི་བསམ་བོ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ང་ཚོ་མྱི་ཚང་མར་འཁོར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་
གཙོ་བོ་ New York དང་ New Jersey ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་ང་རང་ཚོ་བོད་རིགས་མི་མང་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་
རྒྱལ་ས་ Washington ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་རྤེད། དྤེ་དང་དྤེ་མཚུངས་ཀྱི་ཐག་ྤེའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གྱི་མྱི་མང་བཅས་
ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ Washington DC ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་དང་བསྟུན་ནས་གང་གྱི་མཛད་པ་འཕྱིན་
ལས་རྒྱས་བཞྱིན་པ་དང། སྐུ་ཚེ་ཡུན་རྱིང་པོ་བཞུགས་པ་དང། སྐུ་ཚེ་ཧྱིལ་པོ་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དོན་
དུ་སྐུ་ངལ་བསོན་གྱི་ཡོད་པ་དང། ལྷག་པར་དུ་སྐབས་དྤེའྱི་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཕྱིན་དྤེ་རྒྱས་པོ་བྱུང་བ་དང། སྱིད་འཛིན་
ཨོ་བྷ་མ་ཚུན་ཆད་མཇལ་འཕད་བྱུང་བ་བཅས་ལ་དགའ་དད་སོ་གསུམ་དང་ང་ཚོས་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་གུས་བཀུར་ཞུ་རྒྱུའྱི་
ཆྤེད་དུ་སྐབས་དྤེར་མྱི་མང་འདུ་འཛོམས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། 

བྱས་ཙང་ངས་གོ་སྐབས་དྤེ་བརྒྱུད་ནས་མྱི་མང་ཚང་མར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དྤེ་བཞྱིན་མྱི་མང་
ཚང་མས་བོ་འཚབ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པས། དྤེ་རྱིང་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་དུ་དངོས་གནས་དང་གནས་བཀའ་ཤག་
གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གནང་ནས་དྤེ་རྱིགས་སླད་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ལམ་སྟོན་དང་བཀོད་ཁབ་ནན་པོ་གནང་དགོས་འདུག་
ཟྤེར་བ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འདིའི་བསམ་ཚུལ་རྤེད་ལ། རྒྱ་ཆྤེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཀང་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་མཚུངས་
འཛིན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་ད་ལྟ་གོས་ཆོད་འདི་འད་ཞྱིག་འཇོག་རྒྱུ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སླྤེབས་བསྡད་པ་འདིར་
སོ་སོ་རང་ྱིད་ཡྱིན་ནའང་དགའ་པོ་བྱུང་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ་ལ་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་ནས་
རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག འདས་པའྱི་བདུན་ཕག་གྱིས་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་ས་ཁུལ་བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང་དུ་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་ San Francisco ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སྐབས་སུ་བྱུང་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ནས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ང་རང་
ཚོའྱི་བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀར་གནས་སྡོད་མྱི་མང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སྤེམས་ཚོར། ཚོར་བ་གཅྱིག་ཐོག་གཅྱིག་ཞལ་པར་དང་དྤེ་འད་
མང་པོ་ཞྱིག་འབོར་ནས་དངོས་གནས་དྤེ་དག་ཚང་མ་བོ་འཚབ་ཡོང་རྒྱུ་ལ་གཞྱི་ར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དྤེ་འད་བྱས་ནས་བྱུང་བསྡད་
པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་གྱི་གསང་བ་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་གསང་བ་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། སྙན་ཐོ་བཏོན་པ་ནང་བཞྱིན་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་གྱི་བྱ་སོད་ལ་མ་འོངས་པར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་
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པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ྤེན་ཁ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསལ་པོར་འཁོད་པ་རྤེད། དྤེར་བལྟས་ནས་ San Francisco ནང་དུ་སུའྱི་ནོར་
འཁྲུལ་ཞྱེས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གང་དུ་གནང་བ་
ཡྱིན་ནའང་དྤེར་མྱི་ཚོགས་མང་པོ་འཛོམས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གསར་འགོད་པ་མང་པོ་འཛོམས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་སུའྱི་གསར་འགོད་པ་ཡྱིན། སུས་དཔར་རྒྱག་གྱི་ཡོད། དོན་དག་ག་རྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་དབྱྤེ་བ་འབྱྤེད་རྒྱུར་ཏན་
ཏན་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། 

བྱས་ཙང་མ་འོངས་པར་ད་ལྟའྱི་བྱྤེད་ཕོགས་འདིར་བལྟས་ན། ང་རང་ཚོར་སློབ་གསོ་གསར་པ་ཞྱིག་དང། མ་
འོངས་པར་ལག་ལྤེན་གང་འད་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་འདུག དྤེ་དག་ཏན་ཏན་དོན་དག་གསར་པ་ཞྱིག་རྙྤེད་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་
གྱི་འདུག དྤེ་ཚོར་གཞྱི་བཞག་ནས་གཙོ་བོ་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཚོའྱི་གཞུང་རྣམ་པ་ཚོར་དམྱིགས་
བསལ་འབོད་སྐུལ་དྤེར་གཞྱི་བཞག་ནས་གང་འད་བྱས་ནས་ང་ཚོས་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་རྒྱུ་འདུག དྤེར་སློབ་སྟོན་ཞྱིག་རག་
གནང་དགོས་པ་རྤེད། གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་གནང་སོང། ཕི་ཟླ་ ༣།༣ 
ྱིན་དྤེར་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སྱི་འཐུས་གྱིས་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་མཐུན་ཚོགས་ལ་གསར་འགོད་གསལ་
བསགས་སྤེལ་བ་རྤེད། དྤེ་ཛ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་སྤེལ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་དོན་དག་དྤེ་
མ་སོང་ནའང་སྣྤེ་ཁ་དྲུག་ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། དང་པོ་དྤེར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུའྱི་སྲུང་སོབ་ལ་ཏན་
ཏན་ International Shugden Community ཡང་མྱིན་ན་ New Kadampa Tradition (NKT) ཟྤེར་བ་
དྤེ་ནས་འཐུས་མྱི་དྤེ་འད་སླྤེབས་ནས་སྐུ་གྤེག་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ང་ཚོས་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། 
གྱིས་པ་དྱེར་ ༡༩༩༧ ལོར་རྒྱ་གར་གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་ནས། དྤེའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་ལྤེན་མཁན་ཁོ་རང་ཚོ་དགྤེ་བཤྤེས་
ལགས་བཀྲོངས་པ་དང་ཁོ་རང་ཚོ་དངོས་གསལ་ར་འཕོད་ཚང་མ་བྱུང་བ་དྤེ་གཅྱིག་བྱས། གསུམ་པ་དྤེར་དོལ་རྒྱལ་གྱི་སྐོར་
ལ་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སོན་འགོའ་ིནང་དུའང་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་འགྤེལ་བཤད་
འཁྱུག་ཙམ་ཞྱིག་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད། བཞྱི་པ་དྤེར་ ༡༩༥༩ ལོར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་བོད་མྱི་སྤེར་ལངས་བྱུང་བའྱི་
སྐབས་སུ་གཙོ་བོ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ་ིསྐུ་ཕྱྭ་ལ་ྤེན་ཁ་ཞྱིག་བརྱིས་ནས། ང་ཚོས་ཞྱི་བའྱི་སྤེར་
ལངས་ཆྤེན་པོ་ལངས་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དྤེ་རྱིང་ང་ཚོ་འདིར་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་གྱིས་སྐུའྱི་སྲུང་སོབ་ལ་
དཀའ་ངལ་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་དྤེར་གདོང་ལྤེན་བྱས་ནས་ཡར་ལངས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཞྱི་པ་དྤེ་རྤེད། ལྔ་པ་དྤེར་བྱང་ཨ་མྱི་
རྱི་ཀའྱི་མྱི་ནྱི་སོ་ཌར་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ Washington DC ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་གཞུང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་སྲུང་སོབ་ལ་དོ་ནན་དུ་དང་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་
ཞྱེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་རྤེད། དྲུག་པ་དྤེར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚེ་ཁྱི་ཕག་བརན་པ་དང་
བོད་དོན་བདྤེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་རྒྱུར་སྨོན་འདུན་ཞྱིག་ཕུལ་བ་རྤེད། དོན་དག་ཡང་སྙྱིང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དོལ་
རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུ་དང་པོ་དྤེར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཆོས་དད་རང་དབང་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་
དྤེ་འད་ཞྱིག་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ང་རང་སྤེར་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མང་
ཚོགས་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་སྐད་དྤེར་སླྤེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ར་བ་ནས་བཀག་འདོམས་
གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྱེས་གསུངས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
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དངོས་གནས་གལ་སྱིད་ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ང་ཚོའི་བོད་ནང་དུ་
འཛིན་བཞག་པའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་དཀའ་ངལ་དྤེ་མང་པོ་འཕད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་ངོ་རྒོལ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ལས་
འགུལ་ཞྱིག་སྤེལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་དྤེར་གལ་ཆྤེན་པོ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་ངས་
མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་བྱྤེད་རྒྱུ་འད་མྱི་འདུག དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད། དོན་དག་ཡང་སྙྱིང་ངས་མང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་
བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང་དུ་བོད་མྱིའི་གནས་སྡོད་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བོ་འཚབ་གནང་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་
པའྱི་བོད་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དྤེར་བོ་འཚབ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ཚང་
མས་ལས་འགན་ཞྱིག་འཁུར་ནས་ཏན་ཏན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་མྱིའྱི་ལུས་སུ་ཕྤེབས་པ་ཞྱིག་
རྤེད། ཚང་མས་ྤེ་འཁོར་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཞལ་མཇལ་རག་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ང་རང་ཚོས་མ་
འོངས་པར་བསམ་བོ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་བོད་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མྱི་མང་གྱིས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་༸སྐུའྱི་སྲུང་སོབ་ལ་ཆྤེད་དུ་
རྒྱང་མཇལ་ལ་ཐག་བཅད་ནས་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྲུང་སོབ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་བསྡད་དུས་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་
འཚང་ཁ་རྒྱག་དུས་ཁོ་རང་ཚོ་སྲུང་སོབ་པ་ཚོར་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུར་ཁག་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་འད་མ་
ཐུབ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོར་ཁོར་ཡུག་དྤེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ང་རང་ཚོ་བོད་རིགས་རྒྱ་ཆྤེའྱི་
མྱི་མང་གྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་རྱེད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་དྤེར་ང་རང་ཚོ་བོད་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མྱི་མང་ཚང་མར་སྙྱིང་ལ་རུས་
པ་ཞྱིག་བཅུག་ནས་དངོས་གནས་རྒྱང་མཇལ་ལ་འདོད་པ་ཁྤེངས་པ་བྱས་ནས་ྤེ་འཁོར་དང་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སྐབས་སུ་འཚང་
ཁ་མང་པོ་མ་གནང་བར་ཁོ་རང་ཚོ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལ་ཁོར་ཡུག་ཡག་པོ་བསྐྱུན་རྒྱུ་དང་ལས་འགན་ཡག་པོ་བྱྤེད་ཐུབ་
རྒྱུ་དང། གྱིས་པ་དྤེར་དངོས་གནས་ང་ཚོས་རྣ་བ་གྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། ཕོགས་གྱིས་ཀ་ནས་ན་ནས་དངོས་གནས་གདོང་
ལྤེན་བྱས་ནས་བོད་ཀྱི་ར་དོན་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྤེན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་གང་འད་
ཡྱིན་ནའང་དོ་ནན་པོ་དྤེ་འད་གནང་དགོས་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་འབད་བརོན་གནང་ནས་གསལ་པོ་
ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་མུ་མཐུད་
ནས་དངོས་གནས་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ར་དོན་ལ་མྱི་གནོད་པའྱི་ཆྤེད་དུ་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞྱེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆྤེན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆྤེན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པར་རྒྱབ་སོར་དང་ཆ་ཤས་ཐུང་ཐུང་
ཞྱིག་ལྤེན་ན་སྙམ། གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཕ་གསུངས་ཚར་བ་རྤེད། ཡང་བསར་མྱི་
དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་གཞྱིས་བྱེས་གྱིས་ཀྱི་འདོད་དོན་དང་ང་རང་ཚོ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བོད་ཀྱི་ར་དོན་ལ་
དང་བདྤེན་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་ཡོང་རྒྱུ་དང་འཐབ་རོད་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་གང་འདའྱི་ཐོག་ནས་
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བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ང་རང་ཚོ་བོད་ལ་དང་བདྤེན་ཡོད་པ་དང། རྡོག་ར་ཆྱིག་བསྱིལ་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱི་
ཡོངས་ཀྱིས་དྤེར་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཤུགས་དྤེའང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་
དགོངས་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོས་ལངས་ཕོགས་གཙང་མའྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་གནོན་རྒྱག་
དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག རྡོག་ར་ཆྱིག་བསྱིལ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཆ་ཚང་བ་ད་ལྟ་ཡོང་གྱི་མྤེད་པ་དྤེ་གང་
ནས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟྤེར་ན་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་མཁན་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་བོད་པ་ཚང་མ་རྡོག་ར་ཆྱིག་བསྱིལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། དྤེ་ཁ་གསལ་པོ་རྤེད། ང་ཚོས་སྐད་ཆ་སྙན་པོ་བཤད་ནའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དོལ་རྒྱལ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་
ནག་གྱི་གནོན་ཤུགས་དང་རྒྱ་ནག་གྱིས་དཔལ་འབྱོར་འགོ་སོང་བཏང་ནས་མྱི་དངོས་གནས་གཅྱིག་སློབ་སོང་མྤེད་མཁན་
ཟྤེར་ནའང་རྤེད། བསམ་བོ་འཁོར་མྱི་ཤྤེས་མཁན་དྤེ་ཚོ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འོག་ལ་ཕྱིན་ནས་ང་ཚོ་ནང་འཁྲུག་རྒྱག་རྒྱུ་དང་
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེར་སྐུར་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་བརམས་དང་རོམ་བཞྱིན་པ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་ནང་
ནས་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་ཕྤེབས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་དྤེར་བརྱི་བཀུར་ཞུས་ནས་ཁུངས་དང་ཁུངས་ལྡན་ར་
འཕོད་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ད་ལྟ་མཚམས་འཇོག་བྱྤེད་མཁན་མང་ཐག་ཆོད་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་དུང་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལ་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་རྤེད། བསམ་བོ་མ་འཁོར་བའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་
རྤེད། རྒྱབ་ལོངས་དྤེར་རྒྱ་ནག་གྱིས་དཔལ་འབྱོར་མཐུན་རྤེན་རོགས་རམ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དཔལ་འབྱོར་བོས་མ་
ཐོངས་པར་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཁ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་བོད་པ་ཉུང་ཤས་ཤིག་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་ང་
ཚོས་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། ཁོང་ཚོར་ང་ཚོས་གནོན་ཤུགས་སོད་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ལས་སླ་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་
རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བ་མ་ཁ་ཤས་
མྱིང་སྨོས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱིར་བཏང་ཡོངས་གགས་རྤེད། དཔྤེར་ན། བ་མ་གངས་ཅན། དགོན་གསར་རྱིན་པོ་ཆྤེ། 
དྤེ་བཞྱིན་དགྤེ་བཤྤེས་སྐལ་བཟང་། བཀའ་གདམས་གསར་མ་བྱས་ནས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ཁོང་ཚོས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་
པར་མགོ་བསྐོར་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཁོ་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་པ་མང་ཆྤེ་བ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀར་བརྱིས་
ནས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཁོང་ཚོས་མགོ་བསྐོར་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་དྤེ་ཧ་གོ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་དངོས་གནས་གཅྱིག་གྲྭ་པ་ཨ་ནྱི་རྫུན་
མ་བཟོས། ཕྱི་རྒྱལ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་སློབ་སྟོན་པའྱི་མྱིང་སོད་ནས་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་
རྒྱལ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་གིས་ཁོ་ཚོའི་ཆོས་ལ་དགའ་པོ་བྱས་ནས་ཆོས་བྤེད་སོད་ལོག་པ་བཏང་ནས། ང་རང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སྡོད་ཀྱི་
ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཆོས་ཚོགས་མང་པོ་མམ་དུ་འབྤེལ་བ་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་དགྤེ་
བཤྤེས་སྐལ་བཟང་གྱི་ཆོས་ཚོགས་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ཡོ་རོབ་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ཆོས་ཚོགས་དངོས་
གནས་ཆྤེ་རུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད། ལུང་པ་རྤེ་རྤེའྱི་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འད་བཙུགས། སོམ་དང་ཆོས་འཆད་མཁན་དྤེ་
འད་ཡྱིན་ནའང་རྱིན་མྤེད་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཞྤེས་མྱི་བཀུག་ནས་དྤེར་བོད་གཞུང་གྱིས་ཤུགས་ལྡན་བསྟྤེན་མཁན་ཚོར་ཆོས་དད་
རང་མོས་མྤེད་པ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། དྤེ་བཞྱིན་གནོན་ཤུགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ། གྲྭ་ཚང་ནས་འབུད་ཀྱི་ཡོད་པ། ཐོབ་ཐང་
མྤེད་པ། ལས་ཀ་ནས་འབུད་ཀྱི་ཡོད་པ། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོའ་ིབཀའ་རྒྱ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདའྱི་ནག་ྤེས་ཞིག དང་
པོ་ཆོས་ཡག་པོ་མ་བསླབ་པ་བྱས། ལམ་སྤེང་བོད་གཞུང་དང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེར་ཁ་གཏད་གཅོག་པའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་
སླྤེབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོ་གལ་ཆྤེན་པོ་དང་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ངས་
མང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ྤེ་ཆར་ཆོས་རྒྱལ་ནམ་མཁའྱི་ནོར་བུ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ Spain ལ་ཕྤེབས་ནས་དངོས་གནས་
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སློབ་མ་སྟོང་ཕག་མང་པོ་ཕྤེབས་སོང། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཁོང་གྱིས་གསལ་པོ་གསུངས་པ་རྤེད། བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་ཆོས་
དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང། དྤེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་བར་ཆད་གཏོང་མཁན་དྤེ་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ང་ཚོར་བར་ཆད་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེར་སྐུར་
འདྤེབས་ཞུས་ནས་དྤེ་ཚོ་ཧ་ལས་པའྱི་སྡུག་ཅག་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རྱིང་ཁོད་རང་ཚོ་འདིར་ཆོས་ཞུ་མཁན་གི་ནང་དུ་དོལ་
རྒྱལ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འཕྲལ་དུ་མར་ཕྱིན་ནས་ངའྱི་དྲུང་ནས་ཆོས་ཞུ་བར་ཡོང་མྱི་དགོས་ཅྤེས་ཆོས་རྒྱལ་ནམ་
མཁའྱི་ནོར་བུ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་གསུངས་སོང། གསུངས་མ་ཐག་ལངས་ནས་འགོ་མཁན་དྤེ་འད་བྱུང་མ་སོང། ཡྱིན་ནའང་ྱིན་
མ་གྱིས་ཀྱི་རྤེས་སུ་ཁ་པར་སླྤེབས་འདུག མྱིའྱི་མྱིང་དང་དྤེ་འད་གང་ཡང་ལབ་མྱི་འདུག ཁ་པར་སླྤེབས་ནས་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཁྤེད་
རང་གྱིས་བཤད་དགོས་པའྱི་ཆོས་དྤེ་ཤོད། དྤེ་མྱིན་པའྱི་སྐད་ཆ་མང་པོ་བཤད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་རྙོག་ག་ཡོང་གྱི་རྤེད། ཁོད་
རང་གཟབ་གཟབ་བྱོས། རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཁྤེད་རང་སུ་ཡྱིན་མྱིང་གཅྱིག་ལབ་དང་ལབ་དུས་ངས་མྱིང་ལབ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག 
ཁྤེད་རང་གི་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་གཟབ་གཟབ་བོས། ཤུགས་ལྡན་དང་དོལ་རྒྱལ་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལོ་མང་པོ་ནས་བ་ཆྤེན་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བསྟྤེན་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས་ཁུངས་མྤེད་ལུང་མྤེད་དྤེ་འད་ཞྱིག་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁྤེད་རང་ཁ་
ཁར་སྡོད་ཅྤེས་ཁ་པར་སླྤེབས་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཁོད་རང་ང་ལ་མྱིང་ལབ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁོད་རང་ལ་
སོབས་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་ཁ་ཁར་སྡོད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་དོལ་
རྒྱལ་ཡིན་པ་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་མྱིན་པའྱི་མྱི་མང་གསན་མཁན་ཚང་མ་ལོགས་ཀྱིས་དོལ་རྒྱལ་དྤེ་དཀའ་རྙོག་
ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ང་རང་ཚོའྱི་མཐུན་སྱིལ་བརླག་ཏུ་འཇུག་མཁན་དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དོལ་རྒྱལ་གྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོ་
ཚང་མ། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བཀའ་ཤག་བཀའ་སྱི་གྱིས་ཀྱིས་འགན་ཁྤེར་ནས་བོད་མྱི་དངོས་
གནས་ཅྱིག་ཕལ་ཆྤེར་དྤེར་གོ་རོགས་མྤེད་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་པའྱི་ནང་དུ་གོ་རོགས་མང་པོ་སྤེལ་ཚར་བ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཤྤེས་བཞྱིན་དུ་ཁོ་ཚོས་མ་ན་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་བཀའ་རྒྱ་གཏོང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་
ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅིག་སླྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་དོལ་
རྒྱལ་བསྟྤེན་མཁན་ཚོར་འཇམ་པོའ་ིཐོག་ནས་མཁས་པོའ་ིཐོག་ནས་བགོ་གྤེང་བྱས་ནས་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་འདུག  ཁོ་ཚོས་
མ་ཤྤེས་པ་ཡྱིན་ན་ཤྤེས་པ་བཟོ་ཐུབ་མཁན་ཞིག་དང་ཤྤེས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་ནོར་བ་དྤེ་ནོར་བ་ཁས་
ལྤེན་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་ང་རང་ཚོས་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་ལས་འགན་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རྱིང་ངས་འདིར་ཆ་ཤས་ལྤེན་
པའྱི་ཐོག་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་མཁན་ཚོ། དཔྤེར་ན་ང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་ནས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་
ནས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སོན་མ་༸སབས་རྤེ་ཁི་བྱང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དྤེའང་
དུས་ཚོད་བཟང་པོའ་ིསྐབས་སུ་རྤེད། ཟླ་བསྐང་བཏང་གནང་དུས་ང་རང་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ནས་ཁྱི་བྱང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མམ་དུ་ཟླ་
བསྐང་ཁ་ཤས་ཞྱིག་གཏོང་བར་འགོ་མོང། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་སོག་གཏད་ཞུས་པ་དང་དྤེ་འད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་
བྱྤེད་དུས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ང་ཚོ་ཡར་ལོངས་གསུངས་ན་ལངས་རྒྱུ་རྤེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་མར་སྡོད་གསུངས་
ན་སྡོད་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས་དྤེར་ང་ཚོས་དོགས་པ་རྣམ་རོག་བྱས་ནས་བརག་དཔྱད་བྱྤེད་དགོས་པ་ཁོན་ནས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་
འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་གཙང་མ་གཙང་རང་ཡྱིན་མ་གཏོགས་ཅྱིག་ Ok དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་མང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་
ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་གཙང་མ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག ཁ་སང་ཁས་ྱིན་མྱི་
ཁ་ཤས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བསྟྤེན་མཁན་དྤེ་འད་མྤེད་འགོ་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་འད་མྱི་མང་ནང་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་བསྡད་ཀྱི་
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འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ནང་ནས་ང་ཚོ་གཙང་མ་གཙང་རྐྱང་ཡྱིན་ཞྤེས་གོས་ཆོད་ཅིག་བཞག་ནའང་ཡག་པོ་
མྤེད་དམ། དྤེ་འད་ཞྱིག་ངས་བསམ་བོ་གཏོང་གི་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གཙང་མ་གཙང་རང་རྤེད་ཅྤེས་ཕལ་ཆྤེར་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅད་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་སོན་དུ་འགོ་ཡྱི་
མ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་མཁན་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་བསྟྤེན་གྱི་ཡོད་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྱེན་ནས་དཔང་རགས་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཚོགས་གཙོས་ར་བ་ྱིད་ནས་གོ་མ་མོང། དྤེ་འད་གོ་མོང་བ་ཡྱིན་
ན་ཕྱིའྱི་མྱིར་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིར་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདིར་དོགས་གཞྱི་ཞྱིག་གནང་བ་སོང་ཙང་དྤེ་མྤེད་པ་རང་དང་། མང་ཚོགས་ནང་དུ་བསམ་
ཚུལ་ཡོད་ནའང་དྤེ་མྤེད་པ་དྤེ་ཚོགས་གཙོས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེ་གལ་ཆྤེན་
པོ་རྤེད། གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་གཞྱིར་བཟུང་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་དྤེའང་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་གནང་རོགས་ཞྤེས་
ཞུས་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་གསུང་མཁན་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་བ་དང་། བཀའ་མོལ་དྤེ་ཡང་རྱིང་དུ་རྱིང་དུ་འགོ་
དུས་གང་དུ་འཕོས་གབས་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་སླར་ཡང་ཚོགས་གཙོས་
འབོད་སྐུལ་ཞུ་གྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ་དྤེ། ྤེ་ཆར་༸སབས་མགོན་རྱིན་
པོ་ཆྤེ་ San Francisco ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ཆྤེས་ཉུང་ཤས་མྱི་གངས་ཁ་ཤས་
ཞྱིག་གྱིས་གཞྱི་མྤེད་ཀྱི་སོན་འཛུགས་དང་དྤེ་འདའྱི་བྱ་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མར་སྤེམས་འཚབ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་
སླྤེབས་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་སོན་གྤེང་རྤེད། 
གོས་ཆོད་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ཚིག་འབྲུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་མ་ལུས་པ་མྤེད་པར་ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་དང་སྦྲགས་ནས་ San 
Francisco ཀྱི་གནས་ཚུལ་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཨ་ནྱིའྱི་གཟུགས་སུ་ཡོད་པ་རྤེ་ཟུང་ཞྱིག་གྱིས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེར་
གཞྱི་མྤེད་བསྙོན་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་རྤེད། གཞྱི་མྤེད་བསྙོན་འཛུགས་དྤེ་དག་ང་ཚོས་ར་བ་ནས་ངོས་ལྤེན་མྤེད་པ་ཞྱིག་དྤེ་
རྱིང་འདི་ནས་གསལ་བཏོན་ཡྱིག་ཆ་འདིའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བྱས་པ་དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ཁོང་ཚོས་གཞྱི་མྤེད་བསྙོན་
འཛུགས་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་གཅྱིག་བསྡུས་
དབང་འཛིན་པ་སྡུག་ཤོས་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་པ་རྤེད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལས་ལྷག་པའྱི་གུ་
ཡངས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དང། སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྱི་བསྤེགས་བཅད་བརྡར་བའྱི་གསྤེར་བཞྱིན་དུ་ཞྤེས་དཔྱད་པ་བྱས་ན་སོ་
སོས་གདམ་ཁ་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད་གསུང་མཁན་དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་གཅྱིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ཁོ་རང་ཚོའྱི་
ཚིག་དྤེ་དག་བཤད་ཐུབ་ཙམ་མ་གཏོགས་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ནས་ངོས་ལྤེན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ། དྤེ་དག་གྱི་
བསྙོན་འཛུགས་དྤེ་དག་ཟུག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་ཐོག་ལ་
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རྤེད། ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤིག་གྱིས་གསུངས་སོང། གལ་སྱིད་གཅྱིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་པ་ཡྱིན་པ་དང་
ཆོས་དད་རང་དབང་མྤེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་དྤེ་མ་གནང་བའྱི་གོང་དུ་ཚོགས་
གཙོས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། བོད་ནང་དུ་བོད་མྱི་ཚོས་གཅྱིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་མྤེད་
པའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ལུས་མྤེ་མཆོད་གང་ཙམ་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ཁོང་ཚོས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་དམ། 
གཅྱིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་པ་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ལ་ཁོ་ཚོས་ངོ་རྒོལ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་མྱི་
དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་འཁྱིད་ཚོའྱི་མདུན་དུ་ཁོ་ཚོས་ྱིན་མ་གཅྱིག་འཕྤེད་དར་འཁྤེར་ནས་གཅྱིག་བསྡུས་
དབང་འཛིན་པ་རྤེད། ཆོས་དད་རང་དབང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ལབ་ནུས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ། དྤེ་མ་ལབ་པ་དྤེས་ག་རྤེ་སྟོན་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོས་ད་ལྟ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་དངུལ་དངོས་ཁོ་ནའྱི་ཁྱེ་ཕན་ཆྤེད་དུ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོགས་ནས་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ང་རང་ཚོས་
ཤྤེས་བཞྱིན་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་གནང་དགོས་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ང་རང་ཚོས་གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རྤེད། སྱི་
ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་མཛད་པ་དྤེ་ྱིན་རྤེ་ནས་ྱིན་རྤེ་ཆྤེས་ཆྤེར་གོང་འཕྤེལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་བཞྱིན་དུ་ང་རང་ཚོས་སོན་མ་དྤེ་འད་བྱུང་མོང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེར་དཔང་རགས་འད་གསུང་གིན་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ན། 
དྤེ་ཏག་ཏག་ར་བ་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་རང་ཚོར་བལྟ་བའྱི་མྱིག་དང་ཁོག་པའྱི་སྙྱིང་གཅྱིག་པུ་དྤེ་༸སྱི་ནོར་གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འགན་ཡོད་པ་ཚོས་ས་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་ཕྱི་ནང་
གསང་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འདའྱི་འཐུས་ཤོར་མྤེད་པ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་དྤེ་རྱིགས་མྱི་བྱུང་བའྱི་མཐའ་མའྱི་གོས་ཆོད་དྤེ་ཀོག་གྱི་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་
གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གནང་སྱེ་ཟྤེར་དུས། དྤེར་ལྷག་བཅས་ཤྱིག་ཡོད་དུས་མཐྱིལ་ཕྱིན་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་
ཤག་གྱིས་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་མྱི་མང་ཚོས་ཏན་ཏན་གཟྱིགས་བཞུགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ངས་དྤེ་རྱིང་འདིར་ཚིག་དྤེ་
བསྣན་འདོད་བྱུང། དྤེ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་དྤེ་འད་མྱི་འབྱུང་རྒྱུ་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་འགན་གཙོ་བོ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོ་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོར་གཏོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མྱི་མང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་འགན་ཧ་ཅང་
འཁྤེར་གྱི་འདུག དཔྤེར་ན་དྤེ་རྱིང་ San Francisco ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་དྤེའི་ྱིན་སྱི་འཐུས་མང་པོར་ཁ་པར་སླྤེབས་
ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ང་རང་ལའང་ཁ་པར་སླྤེབས་སོང། གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ཁག་གཅྱིག་གིས་ངུ་ཡྱི་འདུག དྤེ་
བཞྱིན་དུ་འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་འདུག  མ་འོངས་པར་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། 
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྱེས་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་མྱི་མང་གྱིས་དྤེར་རྤེ་བ་ཞྱིག་བྱས་ནས་ཡོད་དུས། སོ་སོའ་ིཐོག་
ནས་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་འཐུས་ཤོར་མྤེད་པ་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་དང་། གྲུང་ཤ་དོད་པོ་དགོས་པ་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་འགན་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་དུས། བོད་མྱི་སྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་
ཕྱྭ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ང་ཚོར་མྤེད་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སར་ལྷག་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ང་རང་ཚོས་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གོས་ཆོད་འདིའི་སོན་གྤེང་དང་གོས་ཆོད་ཡོངས་རོགས་ལ་ཚད་མཐོ་པོའ་ིཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ ལ་རྒྱབ་སོར་མ་ཞུས་གོང་ནས། 
སྨོན་ལམ་ལོག་པས་༸རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་པ་ལ། འཁུ་བའྱི་ནག་ཕོགས་གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མྤེད་སྡྤེ། །བསམ་སོར་ངན་པའྱི་
འཇུག་པ་མ་ལུས་པ། །མཆོག་གསུམ་བདྤེན་པས་བརད་ནས་འབིན་གྱུར་ཅྱིག །ཅྤེས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ངས་དྤེ་
དངས་ཏྤེ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདིར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ད་ལྟའྱི་གོས་ཆོད་དྤེའྱི་ནང་དུ་དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བསྣམས་ཕྤེབས་འདུག 
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོས་ཞྤེ་དག་ཡག་པོ་བསྣམས་ཕྤེབས་འདུག ང་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་དྤེ་ཚོ་གཞྱི་བཞག་
པའྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དང་། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་སློབ་
དངོས་གནས་དང་གནས་བ་མ་སྤེས་ཆྤེན་དམ་པ་མང་པོས་དཔྱད་པ་བྱས་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ཚོ་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་
ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རང་དབང་སོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། ཆོས་ལུགས་རང་དབང་འབྱེལ་བ་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག 

ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དྤེ་ཆོས་ཀྱི་གནད་དོན་རྤེད་ཅྤེས། ལྷག་དོན་དུ་གཞོན་སྤེས་ནང་དུ་དྤེ་ཆོས་
ཀྱི་གནད་དོན་རྤེད་ཅྤེས་དྤེར་ཡ་མྤེད་གཏོང་མཁན་དྤེ་འད་མང་པོ་འདུག དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་
ཚོའྱི་ཕ་མ་སྤུན་མཆྤེད་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ས་གནས་སོ་སོའ་ིནང་དུ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་
འགན་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཡག་པོ་རྒྱག་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ནམ་རྒྱུན་ནས་དྲྭ་རྒྱ་དྤེ་འདར་
བལྟ་མཁན་གང་ཡང་མྱིན་ཡང་། ཁ་སང་དྤེ་རྱིང་དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་འདུག་ཅྤེས་བལྟས་ཡོང་དུས། དམངས་ཁོད་ཁ་
བརྡ་རྤེད། དྤེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཐུགས་བརྤེ་ཆྤེན་པོས་སྐུ་ངལ་དྤེ་ཙམ་བསོན་ནས་ང་ཚོར་
ལམ་རྱིམ་ཆྤེན་མོའ་ིགསུང་ཆོས་གནང་བསྡད་པ་དྤེར་དྤེ་བསྡུ་བསྐོང་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་རྒྱག་
དུས། ཁ་ནས་བཤད་རྒྱུ་དང་སྤེམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཤོད་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས་གོ་རྒྱུ་ལའང་ན་མ་ཐུབ་པའྱི་བཟོ་འད། རྒྱ་མྱི་ལས་
སྡུག་ཙམ་གྱི་མཚན་སྨད་བྱས་པ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསྡད་འདུག དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་བྱས་པ་དང་ག་སྱིག་པོ་ཁོང་
ཚོའྱི་ཕོགས་ནས་བྱས་པ་དང། ང་ཚོའྱི་ཕོགས་ནས་ཆོས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་རྤེད་ཟྤེར་བ་དང། གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་
དྤེང་དུས་དྤེ་ཙམ་གྤེང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་མ་གྤེང་བར་བཞག་པ་དྤེ་འད་བྱས་ན། མ་འོངས་པར་གཞོན་སྤེས་ཚོར་ཏན་
ཏན་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ས་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་འདའྱི་འགྤེལ་བཤད་ལོག་པ་རྒྱག་མཁན་མང་པོ་
འདུག བྱས་ཙང་དྤེ་འདའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་མང་ཚོགས་ལ་དྤེ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུར་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་
དང། གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་བ་མ་དང་བ་སྤྲུལ་བ་ཆྤེན་སོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་ཐག་བཅད་པའྱི་གོས་ཆོད་དྤེར་གཞྱི་
བཞག་ནས་ང་ཚོས་དངོས་གནས་ཁ་ཞྤེ་གྱིས་མྤེད་ཐོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་བྱྤེད་དགོས་འདུག་
ཟྤེར་བ་དྤེ་ྱིན་མ་གཅྱིག་མྱིན་པ། ཐྤེངས་མ་གཅྱིག་མྱིན་པ། ཡང་ཡང་རྒྱག་དགོས་པ། དྤེ་ཐྤེངས་གཅྱིག་བཤད་ཚར་བ་ཡྱིན་
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ཟྤེར་བ་དྤེ་འད་མ་ཡྱིན་པར་ཡང་ཡང་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་ནས་མའོ་ཙེ་ཏུང་གྱིས་མང་ཚོགས་ལ་ཁོ་རང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དྤེ་
གསལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་དྤེ་བྱྤེད་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་མ་
འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་གཞོན་སྤེས་ཚོར་དྤེ་ཏན་ཏན་དཀའ་ངལ་འཕད་ས་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། 

དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདིའྱི་ཐོག་ནས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་བོད་པ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་གྱི་སྨོན་ལམ་ལོག་པ་དྤེ་འད་ཁ་ཤས་ཅིག་གྱིས་ཟྱེར་རྱེས་སུ་འབངས་ནས་ཕྱིན་པའྱི་དབྱྱིན་ཇྱི་ཁ་ཤས་ཤིག་གྱིས་
ཆོས་དད་རང་དབང་མྤེད་པར་བོད་པའྱི་ནང་དུ་ཆོས་དད་རང་དབང་མྤེད་པ་དང། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དཔྤེར་ན་འཕོད་
བསྟྤེན་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལས་འཆར་གི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་མཁན་ཚོར་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་དང། སློབ་གྲྭར་
འཛུལ་བའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ། དྤེ་ཚོ་ར་བ་ྱིད་ནས་བདྤེན་པ་མྱིན་པ་ཞྱིག་དྤེ་རྱིང་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་འདི་
བརྒྱུད་ནས་དབྱྱིན་ཇྱི་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཡང་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་མཁན་མྱིན་པའྱི་བོ་གཟུ་བོར་གནས་
མཁན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་བདྤེན་པ་ར་བ་ིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་དངོས་གནས་
ཁོད་རང་ཚོས་མཁྤེན་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་འདིར་ཡོད་པ་རྤེད། སྡྤེ་ཚན་དྤེར་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེར་ཁོད་རང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་དུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་ལན་གསལ་དྤེ་འདྱི་ནས་སོད་འདོད་བྱུང། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་མཁན་ཚོ་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་སྨོན་ལམ་ལོག་པ་རྒྱག་མཁན་ཁྤེད་
རང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ག་རྤེ་བསྟྤེན་གྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆོས་ལུགས་ཁག་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་ཡྱིན་ནའང་གཡུང་དྲུང་
བོན་བཅས་ཀྱི་བ་ཆྤེན་དང་བ་སྤྲུལ་ཁག་གྱིས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན་འཇྱིག་རྤེན་གྱི་ལྷ་དྤེགས་པ་དྤེ་འད་ཁོད་རང་
ཚོས་ག་ཚོད་བསྟྤེན་གྱི་ཡྱིན་ནའང་སུས་བསྟྤེན་གི་ཡྱིན་ནའང་བསྟྤེན། གང་དུ་བསྟྤེན་གྱི་ཡྱིན་ནའང་བསྟྤེན། འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་
དྤེ་འད་ཞྱིག་བསྟྤེན་རྒྱུའི་དོན་དུ་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་མ་གསུངས་པ་དང་། ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་པ་དང། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱི་བསྟན་པ་དྤེར་ལྷད་བསྤེས་གཏོང་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆའྱི་བཟོ་འད་བཤད་རྒྱུ་དང། རྤེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྤེན་པོའ་ིཆོས་རྒྱུད་ཆྤེན་པོ་
དྤེར་ལྷད་བསྤེས་གཏོང་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་སོ་སོའི་འདོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་ནས་ཆོས་དད་རང་
དབང་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་མཚམས་འཇོག་བྱྤེད་རོགས་གིས། ལོག་བཤད་མ་བྱྤེད་རོགས། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་བོད་
པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རྒྱ་མྱིའྱི་རྒྱུག་ཁྱི་བྱས་ནས་རྒྱ་མྱི་ལས་སྡུག་ཙམ་བྱས་ནས་མ་སོད་རོགས་ཞྱེས་འདྱི་ངས་དྤེ་རྱིང་འདི་
ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དང་འབྤེལ་ཁྤེད་རང་ཚོར་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཁྤེད་རང་ཚོར་སློབ་གསོ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དྤེ་
འད་བྱས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མཐའ་མ་དྤེར་ཁ་སང་ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༧ ྱིན་དྤེར་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའྱི་མྱི་དྲུག་
བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་ Washington ལ་ཡོང། ༸སྐུ་མདུན་ལ་མཚན་སྨད་ཞུས་ (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གནས་
ཚུལ་དྤེ་ངོ་མ་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་གསུངས་ན་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་གསུང་གྱི་ཡོང་དུས། 
གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་དྤེ་རྤེད། གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་གསུང་རོགས་གནང། གནས་ཚུལ་རོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་རོགས་
གནང། འདྱིར་གཅྱིག་གསུངས་ཚར་རྤེས་མར་འཐྤེན་ས་མྤེད་དུས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་འདུག དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའྱི་མྱི་ 
༦༠༠ སླྤེབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གནས་ཚུལ་དྤེ་གསུངས་དུས། དྤེ་
ཞྱིབ་ཚགས་པོ་མཁྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་གཅྱིག་གསུང་ཚར་དུས་ཕྱིར་
འཐྤེན་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་འདུག ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཁུངས་ལྡན་གྱི་གནས་ཚུལ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་གསུང་མྱི་དགོས་
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པ་ཞྱིག་གནང་རོགས།) ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་དྤེ་དྤེ་རང་ཡྱིན། ༦༠༠ ཟྤེར་བ་དྤེ་ངས་བརྒྱུད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་གོ་བ་དྤེ་དྤེ་ག་
རང་ཡྱིན། དྤེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་དྤེ་རྤེད་དམ་ཞྱེས་ཐག་བཅད་ནས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པ་དྤེ་འད་གང་ཡང་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་གོ་
བསྡད་པ་དྤེ་ ༦༠༠ ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དང་གནས་ཚུལ་གོ་བསྡད་པ་དྤེ་ཚོ་དྤེ་ཡྱིན། བྱས་ཙང་གལ་སྱིད་མྱིན་པ་འད་
ཡྱིན་ན་ངས་དྤེ་ཕྱིར་འཐྤེན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་སླྤེབས་པའྱི་སྐབས་དྤེར་ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་
ཚོས་དངོས་གནས་ཀྱི་སོ་སོར་འགན་ཡོད་པ་བཞྱིན་འགན་འཁྤེར་ནས་ཕ་གྱིར་འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་སོ་
སོས་འགན་འཁྤེར་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་གནང་འདུག དྤེ་ཚོར་ངས་གོས་ཚོགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་རྣམ་པ་ཚོར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་འབོད་སྐུལ་ཐྤེངས་གྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སླར་ཡང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་གྱི་མྱིན། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ག་རྤེ་
གསུང་ནའང་སོ་སོ་སོ་སོས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  གཞན་གྱི་ལག་ཆར་
འགྱུར་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཐོགས་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་
བརྤེན་འབོད་སྐུལ་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དྤེ་མ་གསན་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་གཙོར་བྱྤེད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གྱི་གལ་གནད་ཆྤེ་བའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞིག་ཞུ་
རྒྱུའྱི་གནས་བབ་འཛིན་གྱི་ཡོད། ར་བའྱི་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཟྱིན་པ་རྤེད། གཞྱི་རའྱི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་འདྱི་བོ་འཚབ་ཅན་ཞྱིག་དང་སྤེམས་འཚབ་ཅན་ཞྱིག གནད་དོན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་ཐུགས་འཚབ་
གནང་བ་བཞྱིན་ངས་གནད་དོན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་
པོ་མཆོག་གྱིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བཀའ་སློབ་གསུང་གྱི་བདུད་རྱི་ཕྤེབས་པའྱི་ནང་དུ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཅྱི་
གསུངས་བཀའ་སྒྲུབ་གནང་རོགས། ཕྱིའྱི་གནོད་པ་ལ་བརྤེན་ནས་སྐུ་སོག་ལ་ནམ་ཡང་ཐུགས་འཚབ་གནང་གྱི་མྤེད་ཅྤེས་
བཀའ་སློབ་རྱིམ་པར་ཕྤེབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་ཚང་མས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་
ནང་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུའྱི་ྤེན་སྲུང་ལ་དམ་དོན་གནང་རོགས་ཞྤེས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡང་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མྱིས་བོད་མྱི་ཡོད་དོ་ཅོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཞུས་ཏྤེ་ཡང་ཟློས་བསར་ཟློས་ཀྱིས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། འོན་ཀང་
བར་ལམ་བོ་འཚབ་དང་བོ་ཕམ་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་བྱུང་བ་རྤེད། 

འཇྱིག་རྤེན་འདྱིར་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཡོད་དོ་ཅོག་གྱིས་སོབ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་གྱིས་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བོད་མྱི་
ཙམ་མ་ཟད་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཀྱི་ཞྱི་བདྤེའྱི་དབུ་ཁྱིད་༸གོང་ས་༸རྒྱལ་དབང་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ི༸སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བསྐལ་
བརྒྱར་བརན་པ་དང་ཁོང་གྱི་སྐུ་སོག་ལ་མཛད་དཀའ་མ་འཕད་རྒྱུ་དྤེ་དགོས་དོན་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་རྤེད། སོབ་རྒྱུ་གྱིས་པ་དྤེ། ང་
རང་ཚོའྱི་བོད་སོབ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་པར་བརྤེན་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུའྱི་ྤེན་སྲུང་ལ་རྒྱ་



126 

 

གར་གཞུང་དང་ཕྱིའྱི་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ལྷོད་གཡྤེང་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། སར་ལས་
ལྷག་པ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཡོངས་གགས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་ཕྱིའྱི་ྤེན་སྲུང་པས་ང་ཚོའྱི་མྱི་སུ་དང་སུ། གང་
དང་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་ངོས་བཟུང་རྒྱུར་ཁག་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན། ལྷོད་གཡྤེང་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཤོར་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། འབྱུང་འགྱུར་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ཐབས་སྡུག་གྱི་གནས་ཚུལ། བོ་ཕམ་གྱི་གནས་
ཚུལ། བོ་འཚབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ། ཛ་དག་གྱི་གནས་ཚུལ། ཡྱིད་སོ་བའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བ་ཞྱིག་འཛིན་
སོང་གཙོས་པའྱི་ང་ཚོ་ཚང་མས་ད་ལྟ་གསུངས་པ་བཞྱིན་འགན་ཁུར་ཡོད་པ་ངྤེས་པར་དུ་གནང་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ནམ་རྒྱུན་གི་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་༸སབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལས་ལྷག་པ་བར་ལམ་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
གྱིས་དགོངས་པ་ཆྤེར་བཞྤེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལོའ་ིལོ་འཁོར་མོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་
རྤེས་དན་ཞུ་རྒྱུའྱི་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུའྱི་ྤེན་སྲུང་གྱི་
ཐོག་ལ་མྱི་མང་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་དང་ལྷན་དུ། སྐུལ་ལྕག་དང་སློབ་གསོ་ལམ་སྟོན་ངྤེས་པར་དུ་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་བཞྱིན་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སི་འཐུས་མང་པོས་གསུངས་པ་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་ཚང་མ་འཚམས་གཟྱིགས་བསྐོར་
བསོད་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་གོས་ཆོད་འདི་དགོངས་དོན་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུའྱི་
མཛད་འཕྱིན། ༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུའྱི་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལྷག་ཏུ་མྤེད་པའྱི་འགན་འཁུར་ང་ཚོ་ཚང་མས་འཁུར་
དགོས་ཀྱི་རྤེད། བར་ལམ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའྱི་གནད་དོན་དྤེའྱི་རྱིགས་བྱུང་བ་དྤེ་མྱི་མང་ཡོད་དོ་ཅོག་གྱིས་མཁྤེན་གྱི་
ཡོད་པར་བརྤེན། ང་ཚོས་གོས་ཆོད་དྤེ་བཞག་པ་བཞྱིན་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཕག་སྤེལ་རྣམ་པ་དང་། ང་
ཚོ་ཚང་མའྱི་འགན་འཁུར་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་དགོངས་དོན་གཞྱིར་བཟུང་། གོས་ཆོད་འདྱི་བཞག་པའྱི་རྤེས་
སུ་མགོགས་མྱུར་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྱེལ་པོས་ཡོངས་ཁབ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེར་
བརྤེན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་
བཀའ་མོལ་བཞུགས་མོལ་སྐབས་སུའང་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་གལ་པོ་ཆྤེ་ལ་ནན་ཏན་བྱས་ནས་གོ་སྐབས་བངས་ནས་
ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ལ། ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ལས་འགན་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འགན་ཡང་ཆགས་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཕྱིར་སླར་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་ཡོད་མཁན་ཚོའྱི་དཔོན་རྱིགས་ཚོས་སྐུ་ཡི་སྲུང་སོབ་དང་ལྷན་དུ་ཕྤེབས་
པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་སུ་གང་གྱིས་ཐུག་འདོད་ཡོད་ཀང་ཐུག་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གནང་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཁབ་ལ་ཆོས་ལུགས་ཡོངས་རོགས་འཆམ་འཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་
ཞྱི་བདྤེ་གོང་འཕྤེལ་དྤེ་འདའྱི་དགོངས་པ་ཆྤེར་བཞྤེད་དང་ཐུགས་འཁུར་ཆྤེར་བཞྤེད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མཇལ་འཕད་
གནང་རྒྱུ་དྤེ་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་ཚོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། མ་འོངས་པར་མགོན་ཁང་ནང་དུ་ཡྱིན་ན་ཡང་རྤེད། གནད་
དོན་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཡང་། ལྷོད་གཡྤེང་མྤེད་པར་ཞྱིབ་བཤྤེར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དམ་དོན་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུས་
པའྱི་ཐོག་ནས་སླར་ཡང་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། རྱིང་ཐུང་ག་ཚོད་ཅྱིག་གསུང་དགོས་མྱིན་སོ་སོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་
གནང་། གསུང་དགོས་མྱིན་ཚང་མ་གསུང་དགོས་པ་ཡོད་མ་རྤེད། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ ༢༢ ཀྱི་སོན་གྤེང་དང་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡོངས་
རོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་སགས་འདྱི་གོས་ཆོད་ལ་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚོགས་
གཙོས་བཀའ་སློབ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ངས་རྱིང་པོ་གང་ཡང་ཞུ་ཡི་མྱིན། དྤེ་རྱིང་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་འདྱི་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། གོས་ཆོད་དྤེ་བཞག་པ་གཞྱིར་བཟུར་ལག་ལྤེན་ལ་འཁྤེལ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་གྱིས་
ཀྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་དྤེ་ལ་བསར་ཟློས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གྱིས་པ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་སྤེ་ར་ཆོས་སར་དུ་ལམ་རྱིམ་བཀའ་ཁྱིད་མཛད་པའྱི་
སྐབས་སུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ་ིསྐུ་ལ་ྤེན་ཁ་བཟོ་མཁན་དྤེ་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་
བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་གནང་བ་དྤེ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བཀའ་དྤེ་འད་ཞྱིག་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་འད་
ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ཕྱིའྱི་གནད་དོན་ཆ་ཚང་རོགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་གྱི་སྤེམས་ཚོར་ཆྤེན་པོ་བྱུང་། དྤེ་
འད་སོང་ཙང་དྱེ་འདའྱི་བཀའ་གནང་མ་ཐག་ཏུ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་བསམ་གཞྱིགས་གོས་མོལ་དང་། འཆར་འགོད། ཞྱིབ་
འཇུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནུས་པར་དཔག་པའྱི་འཆར་འགོད་ལས་འཆར་དང་འབྤེལ་ཡོད་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་
དྤེ་ཆ་ཚང་བ་ཞུས་ཡོད་པར་ཡྱིད་ཆྤེས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། གང་འད་ཞུས་མྱིན་དང་ཇྱི་ལྟར་ཞུས་མྱིན་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཡི་མྤེད་ལ་
བཀའ་ལན་ཡང་གནང་བདྤེ་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་གང་ྱིད་དུས་གསུམ་གསན་
གཟྱིགས་ཡྱིན་པ་སོ་སོ་རང་ྱིད་ནས་ངྤེས་པ་གསལ་པོ་ཡོད། ད་ཐྤེངས་སྤེ་ར་ཆོས་སར་དུ་དྤེ་འདའྱི་བཀའ་གནང་བ་དྤེའྱི་ཟླ་
ཤས་ཀྱི་རྤེས་ལ་ San Francisco ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་མ་འོངས་སོན་གཟྱིགས་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་
རྤེད་དན་སོང་། དྤེའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། དྤེ་ནས་ San Francisco ལ་
གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་ནས་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་མ་སོང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཨ་རྱིར་གནས་པའྱི་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཀྱིས་
དབུ་འཁྱིད་པ་དང་ཨ་རྱིར་ཡོད་པའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་དྱེ་འགན་འཁུར་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཕག་ལས་
གནང་བ་དྤེར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུས་པ་དང་སགས། མ་འོངས་པར་ཡང་ཨ་རྱིས་གཙོས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་
པོར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པས། དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའྱི་གསལ་བཤད་གཏོང་ལྤེན་
གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་གྱི་ཡོད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་གཙོ་བོ་ཕྱི་རྒྱལ་རྤེད། ཡང་སོས་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཕོགས་
གང་དུ་ཡྱིན་ཡང་ཚང་མས་འགན་འཁུར་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀོད་ཁབ་ལམ་སྟོན་ལ་སྒུག་མྱི་དགོས་པར་རང་
རང་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འགན་འཁུར་ཆྤེན་པོ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཆྤེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་ཆབས་
ཅྱིག་ད་ལན་གྱི་གནད་དོན་གལ་ཆྤེན་པོ་འདྱི་འཐབ་རོད་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དོལ་རྒྱལ་
རྤེས་འབང་གྱིས་ལས་འགུལ་རྱིགས་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སྤེལ་བསྡད་ཀྱི་འདུག དང་པོ་དྤེར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེར་གཞྱི་
མྤེད་ཀྱི་སོན་བརོད། དྤེ་བཞྱིན་བཙན་བྱོལ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་གང་དུ་ཕྤེབས་ཀང་ངོ་རྒོལ་སྐད་
འབོད་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཁོང་ཚོས་གསར་འགོད་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་མང་པོ་ཞྱིག་བྤེད་སོད་བྱས་ནས་གྤེང་སློང་བྱྤེད་པ། 
ཚབས་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་ལ་ཚགས་པར་ཁག་གྱི་ནང་དུ་དུས་ནས་དུས་སུ་དང་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སོན་འཛུགས་དང་སག་རྫུན། 
བདྤེན་པ་མྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་རབས་དང་རྱིམ་པར་སྤེལ་གྱི་འདུག 

དམྱིགས་བསལ་ལོ་ཤས་ནང་རང་ྱིད་ཀྱི་གོ་ཐོས་ལ། ལྷོ་ཨ་ཧྱི་རྱི་ཁའྱི་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚགས་པར་གགས་ཆྤེ་བའྱི་
རྱིགས་ཀྱི་ནང་དུ་རོམ་དྤེ་འད་སྤེལ་གྱི་འདུག དྤེ་དག་ཕལ་ཆྤེ་བ་ཕྱི་གྱིང་བའྱི་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ཁག་ཅྱིག་ཡྱིན་ས་རྤེད། 
དྤེ་ཚོས་གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་མང་དུ་སྤེལ་བའྱི་རྤེན་གྱིས་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་གྤེང་སློང་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ལྷོ་ཨ་ཧྱི་རྱི་ཁའྱི་ང་
ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་ལན་འདྤེབས་དྤེ་འད་གནང་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚགས་པར་ཁག་གྱི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་
ཐོན་པ་དྤེ་དག་ང་ཚོས་ཧ་གོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ལུང་པ་ཆུང་ཆུང་དྤེ་འད་དཔྤེར་ན་ Mali ཟྤེར་བའྱི་དྤེའྱི་ནང་བོད་པ་མྤེད་པ་
དང་། རྒྱ་མྱིའྱི་ཚོང་པ་ཁ་ཤས་མ་གཏོགས་མྤེད་ཀང་ཚགས་པར་ནང་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུ་དང་བོད་
གཞུང་ལ་སོན་བརོད་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་འད་རྱིགས་ཚགས་པར་ཁག་གྱི་ནང་དུ་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའི་མང་པོ་འདོན་སྤེལ་བྱྤེད་ཀྱི་
ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལན་འདྤེབས་བྱྤེད་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དོ་
སྣང་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་ལན་འདྤེབས་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྒྲུབ་ཆ་གཅྱིག་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་དང་ལྷན་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ཚོས་ངན་སོད་གང་ཡོད་མྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ཁོང་ཚོས་གཞྱི་མྤེད་སོན་འཛུགས་ཀྱི་
ཁྱིམས་གཏུགས་བྱས་པའྱི་གནས་ཚུལ། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡྱིན་ན་ལྡྱི་ལྱིའྱི་ཁྱིམས་ཁང་དུ་ྤེས་མྤེད་སོན་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་
གཏུགས་བྱས་ཡོད་ཀང་། ཁྱིམས་ཁང་ནང་ལ་ལམ་ལྷོང་བྱུང་མྤེད་པ་རྤེད། བདྤེན་པ་མྱིན་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཁུངས་སྱེལ་
ཐུབ་མྤེད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྟྤེ་གནས་ National Human Rights Commission 
ལའང་ཞུ་འབུལ་བྱས་པས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའྱི་ཞུ་གཏུགས་འདྱི་ངོས་ལྤེན་མྤེད་པ་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ྤེས་ཡངས་ཚོགས་པར་ཡང་ཞུས་དུས། ཚོགས་པ་དྤེའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོའ་ིགསལ་བསགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་
དུ། སྱིར་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་གནད་དོན་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་ལག་པ་འཆང་རྒྱུའྱི་བརོད་གཞྱི་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིར་དོལ་རྒྱལ་
ཚོགས་པས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ྤེས་ཡངས་ཚོགས་པར་ཞུ་གཏུགས་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་དཔང་རགས་དང་ཡྱིག་ཆ་བཏོན་པ་དྤེ་ཚོའྱི་
ནང་དུ། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དོ་སྣང་བྱྤེད་དགོས་ས་གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྡོག་རོལ་བཏང་བ་ལ་སོགས་པ། དག་
སོད་བྱས་པ་སོགས་པ། སོག་ཐོག་གཏོང་བ་སོགས་པ། ཁྱིམས་འགལ་གྱི་ཐོག་ནས་ྤེས་འཛུགས་བྱས་པ་སོགས་པ། 
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ཁྱིམས་འགལ་གྱི་ཐོག་ནས་བཀག་ར་བྱས་པ་སོགས་པ། བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་སོགས་པ། དང་པོ་མྱིན་པའྱི་ཁྱིམས་
གཏུགས་བྱས་པ་སོགས་པའྱི་བརོད་གཞྱི་གང་ཡང་ཁོང་ཚོས་ཞུ་གཏུགས་བྱས་པའྱི་ནང་དུ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བཤད་ཡོད། རྒྱལ་
སྱིའྱི་ྤེས་ཡངས་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ཡང་ཁོང་ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་བདྤེན་པ་མྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ཁུངས་སྱེལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ལན་འདྤེབས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱིམས་དང་ལུང་པའྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོས་བཤད་པ་དྤེ་དག་
བདྤེན་པ་མྱིན་པ། ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་ཆོས་ཕོགས་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་པ། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོ་
རྱིམ་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྤེལ་བ་ྤེ་རུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེར་ཐད་ཀར་ངོ་རྒོལ་
བྱྤེད་མཁན་གྱི་རུ་ཁག་གམ་ཕོགས་ཁག་ཅིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། 

དྤེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་ལ་གནོད་པའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་
ཀྱི་ལས་གཞྱིར་ཐད་ཀར་གནོད་པ་དང་གཅྱིག་༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་རྒྱལ་སྱི་ཡོངས་ལ་བསགས་བརོད་དང་སྐད་གགས་
ཡོད་པ་དྤེ་ལ་སོན་བརོད་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ། དྤེ་ཡང་བདྤེན་པ་མྱིན་པ་རང་རང་ཞྱིག་དང་བོད་པ་ནང་
ཁུལ་དབྱྤེན་དཀྲུག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གསལ་བཤད་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཤད་རྒྱུ་
དང་འདོན་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོས་གསུངས་སོང་། 
ཁོང་ཚོའྱི་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ན་མྤེད་ན་དྤེ་དང་ཁོ་རང་ཚོས་སོན་བརོད་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཆོས་དད་རང་དབང་མྱིན་འདུག་ཅྤེས་པའྱི་
བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གང་དུ་ཡྱིན་ཡང་རྤེད། དཔྤེར་ན་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་
ཆ་མཚོན་ན་ཁོ་རང་ཚོ་སྐད་གསྤེང་མཐོན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཆོས་བྱས་ཡོད་པ་རྤེད། 

དྤེ་ཡང་སོན་མ་དགོན་པ་ཡོད་ས་དྤེ་ནས་ཐོབ་ཐང་སོ་སོ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་བངས་ནས། དགོན་པ་མྱི་མང་བ་ཡོད་ས་
དྤེ་ལས་ཐོབ་ཐང་མང་བ་བངས་ནས་ཟུར་དུ་ཐོན་ནས་དཔལ་འབྱོར་དང་དངོས་པོ་གང་དགོས་བངས་ནས་ཆོས་བྱས་ནས་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་དྤེ་ལྟར་བྱས་ནས་བསྡད་པ་མ་ཟད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་མ་གྱིར་གསུང་ཆོས་གནང་
དུས། དྤེ་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་སྐད་ཤུགས་ཆྤེན་པོས་རགས་གསལ་གཏོང་རྒྱུ། དྤེ་བཞྱིན་སྐད་ཤུགས་ཆྤེན་པོས་རྔ་བརྡུང་
རྒྱུ་རྤེད། སྐད་རྒྱག་རྒྱུ་སོགས་བྱས་ནས་གནོད་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བྱས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་
དུ་ཡྱིན་ཡང་ཁོང་ཚོའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་སློབ་སོང་བྱྤེད་མུས་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིགས་ཕྱི་གྱིང་
བ་ཞྱིག་གྱིས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་རོམ་དྤེ་ཚོ་བལྟས་ཡོང་དུས། སོན་འཛུགས་བྱས་པའྱི་སྐབས་སུ་མ་ཆུང་ཡྱིན་པ། དང་པོ་ཡྱིན་པ། 
ཞྱི་བ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་བཏོན་ཡོང་དུས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡྱིད་འཕོག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་དྤེ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཁག་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་དྤེ་ཚོ་གཞྱི་མྤེད་ཀི་སོན་བརོད་རྤེད་ཅྤེས་འདོན་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 

དམྱིགས་བསལ་ད་ལན་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། རང་དབང་དང་མང་གཙོ། གུ་ཡངས་
ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་བྱྤེད་མཁན་གྱི་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་མྱི་ཁག་ཅྱིག་གྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་གཅྱིག་བྱས་ན་འདྱི་ཐལ་དག་གི་མྤེད་དམ་
བསམ་པ་ཡོད་མཁན་དྤེའྱི་རྱིགས་ལ། ང་ཚོའྱི་འདྱི་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་འདྱི་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་ཚོའྱི་བྱ་
སོད་ལ་ལན་འདྤེབས་ཞུས་པ་འདྱི་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ། རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ། གུ་ཡངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ། གཙོ་བོ་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ། ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་འདྱི་ནས་
གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ཕར་ནས་བལྟས་ཡོང་དུས་ཡྱིན་
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ཡང་དངོས་གནས་བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་གཞུང་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དངོས་གནས་རྤེད་
འདུག ང་ཚོས་ཕར་ལུང་དངས་ཡོང་དུས་ཁོ་རང་ཚོས་དག་པོ་བྱས་པ་དང་། དབྱྤེན་དཀྲུག་བྱས་པ། རྒྱ་གཞུང་དང་ཐད་ཀར་
འབྤེལ་བ་བྱས་ནས་ལག་འབྤེལ་བྱས་པ་དྤེ་འདའྱི་གནོད་སོན་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱས་པ་ཁུངས་སྤེལ་ར་སོད་ཐོག་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་
རྤེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ལན་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རང་དབང་གུ་ཡངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། དམངས་གཙོའྱི་
ཐོག་ནས། ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ལན་འདྤེབས་ཞུ་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་
ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་གྱི་ཡོད། 

དྤེའྱི་ཐོག་ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་ཚང་མ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག དྤེའྱི་ནང་གྱི་གོས་ཆོད་ ༥ པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན་
གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་བོ་འཚབ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ལ་ང་
ཚོའྱི་འདྱིར་བགོ་གྤེང་བྱས་ནས་མཐར་ལག་བསྟར་བྱྤེད་དགོས་པ་དང་དངོས་སུ་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། མ་འོངས་པར་གནས་ཚུལ་དྤེ་མི་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཤྱིན་ཏུ་
ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་གནས་ཚུལ་དྤེ་གསར་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད། འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་སོན་ནས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གཞུང་དང་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་མང་པོས་དྤེ་འད་
ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་དྤེ་ཚོར་བཀའ་བཏང་ནས་ྤེན་བརྡ་
བཏང་སྟྤེ་ཁྤེད་ཚོ་ཞྱི་བ་བྱས་ནས་བསྡད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་བཏང་ནས་སྟངས་འཛིན་བྱས་ཏྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ངོས་ནས་
རྒྱབ་སོར་གནང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ཡང་ད་ལན་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱལ་ཁབ་གང་
འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་ར་དོན་དྤེ་མཁྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་རོགས་
གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྱིང་ཐུང་ག་ཚོད་གསུང་དགོས་མྱིན་སོ་སོས་བསམ་བོ་གཏོང་རོགས་གནང་། རྱིང་པོ་མང་པོ་གསུངས་ན་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་
འབང་པས་དྲྭ་རྒྱ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་བྤེད་སོད་གང་འད་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་མྱིན་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ང་ཚོས་
ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྐད་ཆ་ཤོད་པའྱི་སྐབས་ལ”དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པར་ྤེས་བརྡུངས་བཏང་ནས’’ཞྤེས་ཚིག་དྤེ་ཚོ་
བྤེད་སོད་གཏོང་ཡོང་དུས། དྤེའྱི་འོག་ནས་གཏུབས་ཏྤེ་ད་ཆ་ཁོ་རང་ཚོས་ལབ་ཀྱི་འདུག ྤེས་བརྡུང་བཏང་མྱི་འདུག་གམ་
ཞྤེས་པའྱི་ཚིག་དྤེ་འད་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ག་ཚོད་ཙམ་གསུང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། གང་འད་ཞྱིག་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་དགོངས་པ་བཞྤེས་གནང་རོགས་གནང་། 
སྱིར་བཏང་ནས་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཀང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུང་བཞུགས་ཀྱི་འདུག 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། གསུང་རོགས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་རྱིང་འདྱིར་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཨང་ ༢༢ དྤེར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡྱི་
རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་བཀག་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་འབོད་སྐུལ་ཚིག་
གཅྱིག་གྱིས་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་འཆར་དོན་ཚན་ ༥ འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག དྤེའི་ནང་མ་བསྡུས་པ་ཧ་ལམ་མྤེད་
པ་འད་པོ་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གཏམ་འཆལ་དང་དབྱྤེན་དཀྲུག་འད་མྱིན་ཡོང་བའྱི་ལམ་ཀ་ལྟྤེ་བ་དྤེ་འདྱིས་བཀག་
པ་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་འགྤེལ་བཤད་ཞྱིབ་ཕ་གནང་སོང་། དྤེ་འད་ཡྱིན་པས་ཕ་རོལ་
པའྱི་ལྟ་བ་དང་ལངས་ཕོགས་གང་དུ་བལྟས་ཀང་ཆོས་ལ་དུག་འཛིན་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཆལོ་ཁ་ལ་འཁྤེར་ནས་
འགོ་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་གཏོང་བཞྱིན་པ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དབྱྤེན་དཀྲུག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་གསལ་པོ་རྤེད། 
དྤེར་བརྤེན་འདྱིའྱི་གོས་འཆར་དྤེ་དག་ཡྱིག་ཐོག་གྱི་གོས་འཆར་མ་ཡྱིན་པར་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག 
དྤེ་ལག་ལྤེན་བསྟར་ཕོགས་དྤེར་གྱིས་འདུག གཅྱིག་ནས་གོས་འཆར་འདྱི་སྱི་མོས་འགོ་ཡི་རྤེད། སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་
ལ་ཕབ་པའྱི་གོས་འཆར་འདྱི་བསྙལ་ནས་མ་བཞག་པར། ང་རང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ཚོ་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་དུས་གསལ་
བསགས་དང་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཨང་དང་པོར་བཞག་ནས་མང་ཚོགས་དཀྱིལ་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་
ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གྱིས་པ་དྤེ་འཛིན་སོང་ནས་ལམ་སྟོན་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་ཀང་རུང་། ཐབས་ལམ་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་
གང་འད་ཞྱིག་ལ་འོས་འབབ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ནའང་། གང་ལྟར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་དཀྲུག་ཤྱིང་བརྒྱབས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་དབུ་ཁྱིད་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་གཞྱི་མྤེད་པའྱི་
མཚན་སྨད་མང་པོ་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་སྟོན་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་དང་ཆོས་ཚོགས་
ཁག་ལ་གསལ་སྟོན་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེད་ཅྱིག་གནང་རོགས་
གནང་། 

གསུམ་པ་དྤེར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གང་དུ་ཡྱིན་ཡང་། འབྤེལ་ཡོད་རྒྱལ་
ཁབ་སོ་སོས་ཐུགས་འཁུར་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ལྷོད་གཡྤེང་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
སྟོབས་ཆྤེན་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རྱི་གྱིས་ཀས་ྤེན་བརྡ་མང་པོ་གནང་བ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་མུར་མ་བཞག་པར་
འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་གཟབ་གཟབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་དུང་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་སོན་རྱིས་
སར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་སར་ནས་སྐུ་སྲུང་བ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་ཟབ་སོང་གང་གནང་དགོས་ཀང་གནང་། གསང་བའྱི་
ཟབ་སོང་གང་གནང་དགོས་ཀང་གནང་ནས་འགན་འཁུར་ཐུབ་མཁན་གྱིས་ཟབ་སོང་སོད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་
གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སོན་རྱིས་སར་དགོས་ཀང་སར་དགོས་པ་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་མྱི་ས་ཡག་དྲུག་ལ་ཕྱིའྱི་
ལྕགས་རྱི་དང་ནང་གྱི་ནོར་བུ། འདྱི་ཕྱི་གྱིས་ཀྱི་སབས་གནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འད་
སོང་ཙང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས། སོག་ཡན་ཆད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད་མ་
གཏོགས་གོམ་པ་གང་ཕྱིར་འཐྤེན་བརྒྱབ་རྒྱུ་བསྡད་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་ཡག་པོ་གནང་ནས་
བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐུགས་འཁུར་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་མང་པོ་བཀག་
གྱི་མྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སབས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སབས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོས་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པར་ཡོངས་སུ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་གྱི་
ཡོད། དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་ན། དོལ་རྒྱལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་
པ་རྤེད། ར་བའྱི་ཆ་ནས་ངའྱི་ལྟ་སྟངས་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོ་མྱི་ཉུང་ཤས་ཤིག་རྤེད། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མྱི་ཉུང་ཤས་ཤིག་
རྤེད། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་ལའང་མྱི་ཉུང་ཤས་ཤིག་རྤེད། མྱི་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་གང་འད་བྱས་ནས་ཧ་གོ་གྱི་འདུག་ལབ་
ན། ཁོ་རང་ཚོའྱི’’དམངས་ཁོད་ཁ་བརྡའྱི’’ནང་ལ་མྱི་མང་པོ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་དང་གང་གྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་ཡང་མྱི་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་སྟོན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་༸སབས་མགོན་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུར་མཚན་
སྨད་དང་སྐུར་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ། སྡུག་རྩུབ་ཀྱི་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱས་ཡོང་དུས་མ་གཏོགས། ར་བའྱི་ཆ་ནས་དྤེའྱི་རྒྱབ་དཔང་
དྤེ་མཐུག་པོ་མ་རྤེད། འོན་ཀང་ང་ཚོའྱི་བ་མ་རྤེ་ཟུང་གྱི་གསོ་སོང་བྱས་བཞག་པའྱི་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དང་དོལ་རྒྱལ་
བརྤེན་གསོལ་བྱྤེད་མཁན་གྱི་ཕྱི་གྱིང་བ་ཁ་ཤས་རྤེད། ཁ་སང་ཨ་རྱི་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དྤེ་འད་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོ་རྤེད།  
དྤེ་ཡང་ཕྱིའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གྲྭ་གཟུགས་སུ་ཡོད་པ་དྤེ་འད་རྤེད། ཕྱི་གྱིང་བ་དྤེ་ཚོ་གསོ་སོང་བྱྤེད་མཁན་མྱི་ཁ་ཤས་ཤིག་རྤེད། 
གངས་ཅན་བ་མ་དང་། སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ལྱི་ཐང་རྒྱ་མཚོ་ཞྤེས་པའྱི་སོན་མ་གྲྭ་སར་བསྡད་མོང་བའྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཤྱིག་
འདུག ཁོང་ཚོས་གསོ་སོང་བྱས་པའྱི་ཕྱི་གྱིང་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རྤེད། དྤེ་དག་གངས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་དྤེ་
འདར་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོས་གསོ་སོང་བྱས་བཞག་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་བ་དོལ་རྒྱལ་བརྤེན་
གསོལ་བྱྤེད་མཁན་ཡྱིན་ཡང་རྤེད། བྱྤེད་མཁན་གྱི་བ་མ་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བསྱེན་གསོལ་བྱྤེད་མཁན་བོད་པ་
ཉུང་ཤས་ཤིག་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་རྱིགས་གྱིས་ཙམ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག རྱིགས་གཅྱིག་དྤེ་དངུལ་རང་གྱི་
རྤེས་སུ་འབང་མཁན་དང་། དངུལ་རང་གྱི་རྤེས་སུ་འབང་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་རྙོག་ག་བཟོས་ནས་སོད་མཁན་དང་། དོལ་
རྒྱལ་ལ་དད་པ་མྤེད་ཀང་ཡོད་མདོག་བྱྤེད་མཁན་གྱི་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་བར་རྒྱབ་སོར་བྱས་ནས་འགོ་མཁན་དྤེ་འད་འདུག 
དྤེ་གཅྱིག་རྤེད། རྱིགས་གཞན་དྤེ་དད་པ་ཡོད་མཁན་རྱིགས་གཅྱིག་དྤེ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དད་པ་ཡོད་མཁན་གྱི་རྱིགས་དྤེས་
བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དད་པ་མྤེད་ཀང་དངུལ་ལྤེན་མཁན་གྱི་མྱི་དྤེ་ཚོས་ཁོ་རང་ཚོ་བྤེད་སོད་
གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དོལ་རྒྱལ་ལ་དད་པ་བྱྤེད་མཁན་གྱི་མྱི་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་
གྱི་འདུག སོ་སོ་མྱིས་བྤེད་སོད་བཏང་སྟྤེ་དངུལ་བཟས་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྤེ་ཕན་ལྤེན་གི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་
ནང་ནས་ཡྱིན་ཡང་གོ་རོགས་སླྤེབས་དགོས་རྒྱུ་དང་ངྤེས་ཤྤེས་རྙྤེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གི་ཡོད། 

དྤེ་ནས་ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོས་དྤེ་ནས་བཤད་པའྱི་ལྱི་ཐང་རྒྱ་མཚོ་ཞྤེས་པ་དྤེས་དམངས་ཁོད་ཁ་བརྡའྱི་ནང་ནས་མང་
པོ་བཤད་ཀྱི་འདུག བོད་ནང་ལ་ཕྱིན་ནས་དགའ་སྤེ་རྒུ་མདོར་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྤེན་གྱི་དབུ་འབྱྤེད་ཀྱི་མཛད་སོར་ཕྱིན་ནས་
མང་པོ་བཤད་ཀྱི་འདུག བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཁ་མང་པོ་གཏོང་གྱི་འདུག ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེར་
སྐུར་འདྤེབས་ཞུ་ཡི་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་རྱིན་ཐང་མྤེད་པ་དང་། ཡྱིད་ཆྤེས་བྱྤེད་ས་མྤེད་པ། གང་ཡང་མྤེད་པ་



133 

 

རྤེད་ཅྤེས་གནས་ཚུལ་རྫུན་མ་མང་པོ་ཞྱིག་ཁོ་རང་གྱིས་བཟོས་ནས་བང་བསྱིགས་ནས་བཤད་ཀྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚོ་མང་པོས་
དྤེ་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཚོ་ལ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དང་བདྤེན་མྱིན་པ། གནས་ལུགས་མྤེད་པ། སག་
རྫུན་གོང་བུར་བསྱིགས་བཞག་པ་དྤེ་དག་ལ་ང་ཚོས་དངོས་ཡོད་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ལན་འདྤེབས་དང་གསལ་བཤད་བྱྤེད་
དགོས་ཀྱི་རྤེད། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཡྱིན་ཡང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་མཐོང་གྱི་འདུག 

མཐའ་མ་དྤེར་ང་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། གོང་དུ་ཕག་རོགས་མང་པོས་གསུངས་སོང་། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཀང་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་སྐབས་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཕ་
གྱིར་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མས་སྐུ་ཕྱྭར་དམ་དོན་དང་ྤེན་སྲུང་གྱི་འགན་དྤེ་
སར་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་འཁྱེར་རོགས་ཞྤེས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་བཀའ་མངགས་གནང་རོགས་ཞྤེས་
འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། སྱིའྱི་ཆ་ནས་ལུང་པ་སོ་སོའ་ིནང་ཕྤེབས་སྐབས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ནུས་པ་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་
ཀང་། གང་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རོགས་གནང་ཞྤེས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུགས་སྣང་གནང་
རོགས་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་དགུང་ཚིགས་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ་
དྤེ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བ་དང་སགས་སྐད་
ཆ་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་ཁ་སང་ྱིན་གྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་
ཚིག་ཁ་ཤས་ཡོད། དྤེ་རྤེས་ལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་འདུག རྤེས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་བའྱི་གནད་དོན་དྤེ་འདི་རང་ཡྱིན། འདི་སང་
ལ་གང་འད་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་དང་བསམ་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཁྤེར་ཡོད། དྤེ་འད་ཡྱིན་
པར་བརྤེན་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་རའྱི་དོལ་རྒྱལ་ཟྤེར་བ་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དོལ་
རྒྱལ་ཐོག་མར་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆྤེན་པོའ་ིསྐབས་སུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་རྒྱུས་མངའ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆྤེན་
པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆྤེན་པོས་དོལ་རྒྱལ་དྤེ་གང་འད་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྱེ་ན། 
༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆྤེན་པོའ་ིགསུང། ལྤེགས་ལྡན་ཕག་དྲུག་ལས་གཤྱིན་དམག་ཟོར་ལྷ། །གདོང་བཞྱི་མགོན་པོ་ལྕམ་དལ་བྤེག་
རྤེ་སོགས། །བསྟན་མཆོད་སྒྲུབ་པའྱི་སྲུང་མ་དམ་ཅན་ལ། །གསྤེར་སྤེམས་ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ་འདྱི་འབུལ་གྱིས། དམ་མྱིན་དམ་
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བརྫུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞྤེས། །སྨོན་ལམ་ལོག་པའྱི་དམ་སྱི་འབྱུང་པོ་འདྱིས། །བསྟན་དང་འགོ་བ་ཀུན་ལ་འཚེ་བྱྤེད་ན། 
མགོན་སབས་དཔུང་གྤེན་མ་མཛད་ཐལ་བར་རློག་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆྤེན་པོས་ཐོག་མར་ལོ་
བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་རྱིང་ལ་ཁོ་རང་ཞྱི་འཇམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་གནས་པའྱི་ཐབས་ཤྤེས་གནང་བ་རྤེད་དྤེ། ཁོས་སོ་གང་ས་ནས་བསྟན་པ་
དང་འགོ་བ་ལ་གནོད་འཚེའྱི་ལས་བརམས་པར་བརྤེན་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ཟུར་དཔང་འདྱི་མཛད། རྒྱུ་སྨོན་ལམ་ལོག་པའྱི་དབང་
གྱིས་བྱུང་བཞག་པ་དང་ངོ་བོ་དམ་སྱི་འབྱུང་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། ཁོས་བྱ་བ་བསྟན་དང་འགོ་བ་ཀུན་ལ་འཚེ་བར་བྱྤེད་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ། དྤེ་འད་ཞྱིག་ངོས་འཛིན་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་འདའྱི་ཟུར་དཔང་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། དོལ་རྒྱལ་ཁོ་རང་
ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ཁོད་སུ་ཡྱིན་ཟྤེར་དུས་ང་དགྤེ་ལྡན་པའྱི་དམ་སྱི་དྤེ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཁོ་རང་གྱིས་ལན་བརྒྱབས་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེར་བརྱེན་དྤེ་དགྤེ་ལྡན་གྱི་བསྟན་སྲུང་ར་བ་ྱིད་ནས་མ་རྤེད། 

དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན་གྱི་ཨ་རྱིའྱི་དགྤེ་ལྡན་སྙན་བརྒྱུད་ལྷན་ཚོགས་ཟྤེར་བའྱི་མྱི་
ངན་རྤེ་ཟུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་དྤེ་ཚོ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་གཅྱིག་
ཡྱིན་ན། དོལ་རྒྱལ་ཟྤེར་མཁན་གྱི་འདྤེ་དྤེ་ལ་མ་མཐར་ཡང་གསོལ་ཁ་འད་པོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་ཡྱིད་ཆྤེས་དང་དད་པ་ཞྱིག་ཡོད་
དགོས་པ་རྤེད་དྤེ། ཁོ་ཚོས་འདྱི་ཁ་ལ་འཁྤེར་ནས་སོ་སོའ་ིཚེ་འདྱིའྱི་ལྟོ་ཕོར་པ་གང་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ཆྤེད་དུ་ང་ཚོའྱི་ཁ་གཏད་རྒྱ་
ནག་གྱི་ལག་པ་ནས་སོར་མོ་བངས་ནས་རྒྱུག་སོད་མཁན་གྱི་སོར་མོའ་ིརྤེས་འབང་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། ངས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་
འབང་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་མྤེད། ཁོ་ཚོས་གང་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དཔའ་
བོ། རྒྱ་མྱི་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ཚོའྱི་གདོང་པར་མཛུབ་མོས་བཀར་ཏྤེ་ཡྱིག་འབྲུ་ཁྱི་བདུན་གྱི་སྙན་ཞུ་རྒྱག་མཁན་གྱི་
༸པཎ་ཆྤེན་སྐུ་ཕྤེང་བཅུ་པ་དོལ་རྒྱལ་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ལོག་བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བདྤེན་པ་མ་
རྤེད། དྤེ་གང་འད་བྱས་ནས་བདྤེན་པ་མ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ༸པཎ་ཆྤེན་སྐུ་ཕྤེང་བཅུ་པ་རྒྱ་ནག་གྱི་བཙོན་འོག་ནས་ཡར་
ཐར་ཏྤེ་པྤེ་ཅྱིང་ནང་བསྟན་སློབ་གྱིང་དུ་བོད་ཀྱི་བ་མ་དང་སྤྲུལ་སྐུས་གཙོས་པའྱི་སློབ་མ་དྤེ་ཚོར་བཀའ་སློབ་གནང་དུས། ཁོང་
གྱིས་སློབ་མ་རྤེ་རྤེ་ལ་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོའ་ིབཅའ་ཡྱིག་བཙན་པོ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེ་རྤེ་གནང་ནས། སར་ཡྱིན་ན་གཙང་བཀྲ་ཤྱིས་
ལྷུན་པོའ་ིབཅའ་ཡྱིག་བཙན་པོ་མ་དྤེ་གྲྭ་ཚང་གྱིས་ར་ཆྤེན་པོ་བྱས་ར་ཏྤེ་ལག་ལྤེན་བསྟར་བ་མ་གཏོགས་ཕྱི་ལོགས་སུ་འདྱི་
འད་འགྱེམས་ཀི་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་བསྟན་པ་གསོ་སོང་བྱྤེད་མཁན། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་
བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་བ་མ་སྤྲུལ་སྐུས་མཚོན་པའྱི་མྱི་མང་པོ་ཡོད་པར་བརྤེན། རྤེ་རྤེ་འབུལ་གྱི་ཡྱིན། ཁྤེད་རང་ཚོས་འདྱི་ནང་
བཞྱིན་མ་འོངས་པར་དགོན་པ་ཚོ་འཛིན་སོང་བྱས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོའ་ིབཅའ་ཡྱིག་བཙན་པོ་མ་
གནང་བ་རྤེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་པཎ་ཆྤེན་སྐུ་ཕྤེང་བཅུ་པ་དོལ་རྒྱལ་ལ་ཐུགས་མྤེས་པོ་མྤེད་པ་གང་འད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་
ཟྤེར་ན། བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོའ་ིབཅའ་ཡྱིག་བཙན་པོ་མའྱི་ནང་དུ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད། བར་སྐབས་ཤྱིག་དགོན་པའྱི་
ཐོ་ཁོངས་སུ་གདོན་འདྤེ་ར་སྦུགས་སུ་འདྤེན་པ་ཁ་ཡ་བྱུང་ཡོད་ཚོད་འདུག་པ། ཕྱིན་ཆད་ལ་མོ་ཆོས་སོང་སོགས་དམྱིགས་
བསལ་མ་གཏོགས་གང་བྱུང་ཁོག་ཞུགས་བྱྤེད་མྱི་ཆོག ཆོས་སྲུང་ཡང་ཡྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་སན་ལྡན་རྡོ་རྤེ་སྲུང་མ་ལས། དོལ་རྒྱལ་
སོགས་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བའྱི་ཡྱི་དམ་འདྤེ་ངན་གྱི་རྱིགས་ལ་གསོལ་ཁ་བྱྤེད་པས་མཚོན་བསྟྤེན་ཅྱིང་སབས་སུ་འགོ་བ། ནང་པ་
སངས་རྒྱས་པའྱི་བསྟན་པའྱི་འཇུག་སོ་སབས་འགོ་དང་འགལ་འདུག་པས་མྱི་བྱྤེད། ཅྤེས་བཅའ་ཡྱིག་དྤེའྱི་ནང་དྤེ་འད་ཞྱིག་
འཁོད་ཡོད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ནང་བཞྱིན་སབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཀི་ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་འཛིན་གྱི་མྤེད་པ་གསལ་པོ་
བྱས་ནས་ཤྤེས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རྤེད། 
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དྤེ་བཞྱིན་དངུལ་དངོས་རྤེས་འབང་པ་དྤེ་ཚོས་༸གོང་ས་སྐུ་ཕྤེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆྤེན་པོས་ཆོས་དད་རང་དབང་སོད་ཀྱི་
མྱི་འདུག་ཅྤེས་འབོད་ས་སོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་སྐུ་ཕྤེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆྤེན་པོས་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆྤེན་པོའ་ི
སྐབས་སུ་མཛད་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན་ཐོག་མར་འཇམ་པོའི་ཐོག་ནས་འདུལ་ཐབས་གནང།  མ་ན་པར་བརྤེན་ཟུར་དཔང་
མཛད་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས། ༸གོང་ས་སྐུ་ཕྤེང་རྱིམ་བྱུང་གྱིས་གསུངས་པ་མ་གཏོགས་ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་སྐད་
ཆ་བཤད་ས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མྤེད་པའྱི་དཔང་རགས་གཙོ་བོ་གཅྱིག་དྤེ་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཐོག་མར་
མྱི་མང་ལ་ཡོངས་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་ ༡༩༧༨ ལོར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། དྤེའྱི་མཇུག་དྤེར་ཁོང་གྱིས་ཁ་ཆྤེ་ཕ་
ལུའྱི་ལུང་གཅྱིག་དངས་ཡོད། ཁ་ཆྤེ་ཕ་ལུའྱི་སྙྱིང་གཏམ་བཤད་ཡོད་དོ། །ན་དང་མྱི་ན་སོ་སོའ་ིའདོད་པ་ཡྱིན། ཞྤེས་དྤེའྱི་
ལུང་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་བཀའ་སློབ་གང་གནང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཇུག་ལ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་གང་མཚོན་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན་ཁོང་གྱིས་གང་གནང་བ། ༸གོང་ས་སྐུ་ཕྤེང་རྱིམ་བྱོན་གྱིས་གང་མཛད་པ། གང་མཁྤེན་པ་དྤེ་ལམ་སྟོན་
གནང་བ་མ་གཏོགས། ན་དང་མྱི་ན་སོ་སོའ་ིལག་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་བཀའ་སློབ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།  བྱས་
ཙང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཚུལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གཞྱི་རའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཞྤེས་པ་དྤེ་སོ་སོ་ཆོས་
པ་ཞྱིག་བྱྤེད་དང་མྱི་བྱྤེད་རང་དབང་རྤེད། ཆོས་པ་ཞྱིག་བྱྤེད་བསམས་ན་ཡང་ཆོས་གང་བྱྤེད་མྱི་བྱྤེད་རང་དབང་རྤེད། ནང་པ་
བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ། ཡྤེ་ཤུ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ། ཁ་ཆྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ། ནང་པ་གཅྱིག་བྱས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ང་ནང་པ་བྱྤེད་ཀྱི་
ཡྱིན་ཏྤེ། ངའྱི་སྟོན་པ་དྤེ་ཡྤེ་ཤུས་ཀྱི་སྟོན་པ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འགོ་ས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  འགལ་ཚར་བ་
རྤེད། ཆོས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དང་འགལ་བ་རྤེད། དྤེ་མ་བྱྤེད་ལབ་ན་དྤེ་ཆོས་དད་རང་དབང་བཀག་པར་འགོ་ཡྱི་ཁོ་རང་མ་རྤེད། 
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་སབས་གནས་མཐར་ཐུག་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དྤེ་ནང་པ་ཡྱིན་མྱིན་ས་མཚམས་ཀྱི་མཇུག་སོ་དྤེ་
རྤེད། དྤེ་དང་འགལ་བར་བརྤེན། ད་ལྟ་གོས་ཆོད་ནང་གསལ་བ་ནང་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི། གཡུང་དྲུང་བོན་
བཅས་པའྱི་བསྟན་བདག་བ་ཆྤེན་རྣམས་ཡྱིན་ནའང་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་སུ་འགོ་མཁན་དྤེ་ཚོ་སབས་འགོའ་ིབསླབ་བྱ་དང་འགལ་
བར་བརྤེན། བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུད་ཆྤེན་པོ་གང་གྱི་ཁོངས་སུ་མྱིན་ཞྤེས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚང་མས་
མཁྤེན་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་མ་གཏོགས་དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་ལྷག་པར་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་ང་དགྤེ་ལུགས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན། ང་བ་མ་
ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན། འདྤེ་ལྷ་རྤེད་ཟྤེར་མཁན། ལྷ་འདྤེ་རྤེད་ཟྤེར། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་རང་རང་ལབ། མདོར་ན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་
ནང་བཞྱིན་དངོས་དངུལ་གྱི་རྤེས་སུ་འབངས་ནས་དྤེ་འདའྱི་ཚོགས་པ་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་བཙུགས་བསྡད་པ་དྤེ་ལ་ཚང་མས་
ཡྱིད་ཆྤེས་བྱྤེད་ཀྱི་མ་རྤེད་ལ། དྤེ་ར་བ་ྱིད་ནས་བདྤེན་པ་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་གཡུང་དྲུང་
བོན་དང་བཅས་པ་གང་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀྱི་མྤེད་པ་དྤེ་གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་ནང་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། 

མཐའ་དོན་དྤེ་ལ་ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་སོག་ལ་ྤེན་ཁ་ཡོད་
པ། དྤེ་བཞྱིན་དོལ་རྒྱལ་གསོལ་བསྟྤེན་བྱས་པའྱི་ྤེར་ལྱེན་ལ་བརྤེན་བ་མའྱི་མདུན་ནས་ཆོས་ཞུས་ན་བ་སློབ་ཀྱི་དམ་ཚིག་ལ་
ྤེན་ཁ་ཡོད་པ་དྤེ། དྤེ་ཙམ་གྱི་ྤེན་ཁ་མ་རྤེད་འད་པོ་གསུངས་སོང། ངས་ན་སྟངས་ནོར་མྤེད་ན། སྱིར་བཏང་ཁོང་གྱིས་རྤེས་
ནས་དམ་ཚིག་དང་དམ་སྱི་གྱིས་ཀ་གཅྱིག་པ་འད་པོ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་བསྡད་ནས་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས་
གཞན། ང་རང་ཚོ་ད་ལྟའྱི་དུས་འདྱི་ལ། བོད་ཀྱི་ར་དོན་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྱི་མཐུན་གྱི་བསོད་ནམས་དགོས་པ་
དྤེ་མ་ར་རྤེད། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་རྤེད། སྱི་མཐུན་གྱི་བསོད་ནམས་གསོག་པའྱི་རྒྱུ་ངོ་མ་དྤེ་བ་སློབ་ཀྱི་དམ་ཚིག་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་
ང་ཚོས་ད་ལྟ་བ་སློབ་ཀྱི་དམ་ཚིག་དྤེ་གཙོ་བོའ་ིནང་གྱི་གཙོ་བོ་ལ་བརྱིས་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
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སོང་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱི་ནས་ལོ་གསར་སྐབས་སུ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། ཚང་མས་དགོངས་པ་ལ་ར་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་
ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དོལ་རྒྱས་རྤེས་འབང་པ་ཁོ་རང་ཚོས་སོ་སོའ་ིལྟོ་ཕོར་བ་གང་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ཆྤེད་དུ་རང་ྱིད་ལོ་
རྒྱུས་ཀྱི་ྤེས་ཅན་པ། ལྷག་པར་དུ་སོ་སོའ་ིཕ་གསོད་མཁན་དག་བོའ་ིལག་ཆར་གྱུར་བསྡད་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་བོ་ཕམ་ཡྱིན་པ་
དང་། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ལམ་ནོར་ལྡོག་ཤྤེས་ཀྱིས་བསམ་ཤྤེས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ནམ་ཡང་དགའ་
བསུ་ཡོད་པ་དང་གལ་ཏྤེ་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ལས་དང་རྒྱུ་འབས་ཀྱིས་ནམ་ཡང་གུ་ཡངས་གཏོང་གྱི་མ་རྤེད་ལ། བདྤེན་པ་དང་
གནས་ལུགས་ཀྱིས་ནམ་ཡང་གུ་ཡངས་གཏོང་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  དྤེའྱི་
སོན་གྤེང་དང་མམ་དུ་དོན་ཚན་ལྔ་ཀར་རྒྱབ་སོར་ནན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐོག་མ་དྤེར། དོལ་རྒྱལ་གྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ང་རང་གྱིས་
མགོ་འཚོས་པ་ལ་ཐོག་མར་འགོ་བཙུགས་དུས། ང་རང་ཚོ་ཆོས་ཕོགས་ནང་ལོགས་ལ་དད་པ་བྱྤེད་སྟངས་དང་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་
ནས་འགོ་ཚུགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ང་རང་ལ་ཚོར་བ་སླྤེབས་སོང། ཆུང་དུས་ནས་དྤེ་གོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ྤེ་བའྱི་
ཆར་ལྷག་པར་དུ་ San Francisco གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་བར་བརྤེན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཛ་
དག་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ང་རང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ལྤེའུ་དང་པོའ་ིནང་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ང་རང་ཚོའྱི་མགོན་སབས་དང་གཞྱིས་བྱྤེས་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་སབས་དང་
མཚོན་རགས་ཡྱིན་ཞྤེས་ང་རང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རང་ནང་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། འགོད་མཁན་དྤེ་ང་རང་ཚོ་འགན་ཁྤེར་
མཁན་ཚོ་ཡྱིན་དུས། ད་རྤེས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་གནང་སྟངས་དྤེས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཚེ་ལ་ྤེན་ཁ་བཟོ་བ་དང་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་གཟྱི་བརྱིད་ལ་གནོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་རང་ཚོ་ནང་ཆོས་ལ་དབྱྱིངས་ཡོད་ནའང་རྤེད་
མྤེད་ནའང་རྤེད། དད་པའྱི་ཐོག་ལ་ནམ་རྒྱུན་དོ་སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད་མྤེད་ནའང་རྤེད། བོད་མྱི་སྱི་བོ་གནམ་བསྟན། 
ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོ་འགན་བཞྤེས་མཁན་ཚང་མས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མགོ་ཡག་པོ་འཚོས་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་རྤེད་
སྙམ། ད་ལྟ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་ཚར་སོང་། མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ྤེ་ཆར་ཟླ་བ་ ༣ ཚེས་ ༧ ལ་ཨ་
རྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་དངོས་གནས་སྤེམས་ཤུགས་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས། དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ། གནམ་
གཤྱིས་སོ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། གཙོ་བོ་ང་རང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་དོན་གཅོད་ཁང། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚོས་
འགན་བཞྤེས་ནས་གནང་སྟངས་དྤེར་ཧང་སངས་བའྱི་དགའ་པོ་བྱུང་སོང་། ཚང་མས་གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་བརྱིས་ནས་
འགན་ཁྤེར་བའྱི་ཐོག་ནས། དང་དུ་བངས་ནས་ལག་ལྤེན་རང་གི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་དྤེར་ཧང་སང་བའྱི་གལ་ཆྤེན་
པོ་རྤེད། ད་རྤེས་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བསགས་བརོད་ཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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གྱིས་པ་དྤེ་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁོ་རང་ཚོ། ངས་དོལ་རྒྱལ་ལ་དད་པ་བྱྤེད་མཁན་ཟྤེར་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་
ལྟར་དོལ་རྒྱལ་མྱིང་ཁྤེར་ནས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ལ་གནོད་པའྱི་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་ཚོས་བར་ལམ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད། 
དྤེང་དུས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་མང་པོ་ཞྱིག་ད་ལྟ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ཚོགས་འབྤེལ་མཐུད་
ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག Social  Media Face book དང་ Twitter དྤེ་ཚོ་བྤེད་སོད་གཏོང་
སྟངས་ཐད་ང་རང་ཚོ་དམངས་ངོས་ནས་གཟབ་གཟབ་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དཔྤེ་མཚོན་འད་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ན། ད་ལྟ་
ཁོ་རང་ཚོ་རང་གྱི་ལས་འགུལ་ཆྤེད་དུ་ངོ་དྤེབ་ཀྱི་བརོད་བྱ་ལ་ Dalai Lama Truth ལབ་ནས་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་
བརྤེན་ང་ཚོ་བོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་མགོ་མ་འཚོས་པ་བྱས་ནས་༸སྐུ་མདུན་གི་མཚན་དྤེ་མཇལ་བ་དང་འཕལ་དུ་དྤེ་ལ་ 
like བྱས་བཞག་པ་རྤེད། ཡག་པོ་བྱས་ ཏྱེ་བསོག་དུས་ཁོ་རང་ཚོས་མྱིང་དྤེ་འད་བྱིས་པ་རང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་བྱུས་ཞིག་རྤེད། 
གང་མང་མང་གྱིས་དྤེ་ལ་དོ་སྣང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་སྟོན་དུས། ནང་རག་ཏུ་ད་ལྟ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། 
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་རྒྱུན་འཛིན་པ་ཡྱིན་པ་དང་། དྤེ་འདའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་རང་ཚོའི་ཐོག་ནས་དོ་
སྣང་བྱྤེད་དགོས་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔྤེ་མཚོན་གྱིས་པ་དྤེ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ San Francisco གནས་ཚུལ་འད་པོ་
ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོས་ Youtube ནང་ལ་བླུགས་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ནང་ལོགས་ལ་གཙོ་བོ་བོ་འཚབ་རྤེད། 
དཔྤེ་བསགས་སོང། ད་རྤེས་དཔྤེ་མ་སྱིད་པའྱི་ངོ་ྤེ་པོ་བྱུང་འདུག ང་ཚོས་བརྙན་པར་དྤེ་རྤེ་རྤེ་བལྟ་དུས་བལྟ་རྒྱུའྱི་གངས་ཀ་
དྤེ་འཕར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལས་འགུལ་ལ། ད་ལྟ་ངས་དོལ་རྒྱལ་མྱིང་འཁྤེར་ནས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ལ་
གནོད་རྒྱུ་དྤེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལས་འགུལ་དྤེར་བརྙན་པར་དྤེ་ག་ཚོད་ཀྱིས་མང་བ་
བལྟས་ན་དྤེ་ཚོད་ཀྱིས་ཚགས་ཚུད་དུ་བརྱི་དུས། ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་ཡོངས་ནས་ལྷག་པར་དུ་འགན་ཡོད་མཁན་ཚོས་སྱི་
ཚོགས་འབྤེལ་མཐུད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་དྤེ་ཚོ་བྤེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་བྱས་ནས་དམངས་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་
དྤེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་སྙམ། 

མཐའ་མ་འདིར་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི། གཙོ་བོ་དྤེ་ལས་འགུལ་རང་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་ལས་འགུལ་གནང་ཕོགས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་
རང་ཚོ་བོད་མྱི་ཡོངས་ནས། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཕྱི་ལོག་ལ་ཡོད་མཁན་བཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་མཁན་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
ཚོར་བ་དང་མམ་དུ་མ་ཡྱིན་པ། དྤེ་ལ་ལན་འདྤེབས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གདོང་ལྤེན་དྤེ་ཐབས་དང་བྱུས་ལྡན་པ། རྱིག་སྟོབས་
མམ་དུ་གདོང་ལྤེན་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་ངས་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག འདྱི་འབོད་སྐུལ་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གཞུང་འབྤེལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པའི་ཐོག་བཀའ་མོལ་མ་ཞུས་གོང་ལ། ཚིག་གྱི་ཐོག་
ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སོན་གྤེང་གྱི་ཚིག་ཕྤེང་གྱིས་པ་དྤེ་ལ་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྤེས་མཆོག་དུ་མས་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ལ་
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བསྟན་འཛིན་གྱི་སྤེས་མཆོག་དུ་མ་ཞྱིག་གྱིས་མ་ཚད། མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དུ་མ་དྤེ་མང་པོ་
ཞྤེས་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁད་པར་ཞྱིག་མྤེད་འགོ་བསམ་བསམ་བྱུང་། དྤེ་ནས་འོག་གྱི་ཐྱིག་ཕྤེང་དགུ་པ་དྤེ་ལ་སང་བངས་
ཚུལ་བཞྱིན་ཞྤེས་པའྱི་ནང་སང་བངས་ཀྱི་བངས་དྤེར་ས་ཡང་འཇུག་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དྤེ་ནས་གོས་ཆོད་
དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་ཞྤེས་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་དྤེ་ལ་སོན་འཇུག་བ་ཡོད་པ་གཅྱིག་
དང་འོག་ལ་མྤེད་པ་གཅྱིག་གྱིས་འདུག དྤེ་ལ་སོན་འཇུག་བ་ཡོད་ན་ཡོད་པ་དང། མྤེད་ན་མྤེད་པ་གཅྱིག་གྱུར་བཟོ་ཐུབ་ན་
ཁད་པར་ཞྱིག་མྤེད་འགོ། འདྱི་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆྤེན་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
དྤེ་ཞུས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ར་བའྱི་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་གལ་གནད་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཚང་
མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དོན་ཚན་གྱིས་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། 

གཅྱིག་དྤེ་སྱིར་བཏང་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག གྱིས་པ་དྤེ་ྤེ་ལམ་
ཨ་རྱི་ལ་བྱུང་བའྱི་དོལ་རྒྱས་རྤེས་འབང་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་དང་གོ་སྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ངན་བྱུས་ལོག་བྱུས་སྤེལ་བ་དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་གཅྱིག་བཤད་ན་བསམས་སོང་། ར་བའྱི་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་
ལྔ་པ་ཆྤེན་པོ་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དུས་དྤེ་ནས་བཟུང་སྟྤེ་བསྡོམས་ཚིག་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་ལ་སྨོན་
ལམ་ལོག་པའྱི་རྒྱུ་རྤེན་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བ་དང་། ངོ་བོ་དམ་སྱིའྱི་འབྱུང་པོ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ། ཁོའ་ིལས་ཀ་དྤེ་དུས་རག་ཏུ་
བསྟན་པ་དང་འགོ་བ་ལ་འཚེ་བ་བྱྤེད་བསྡད་པ་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྤེས་བུ་མང་པོ་ཞྱིག་
གྱིས་ཚད་འཛིན་གྱི་བསྡོམས་བརྒྱབས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ང་
ཚོའྱི་མྱི་ཐོག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་གི་ནག་ྤེས་ཆྤེ་ཤོས་གཅྱིག་དྤེ་མྱི་བསད་པའྱི་དོན་རྤེན་གྱི་ལས་ཀ་དྤེ་རྤེད། དོལ་རྒྱལ་
རྤེས་འབང་པ་ཚོས་བརམས་བཞག་པ་དྤེ་བསུབ་ཐབས་མྤེད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་གཅྱིག་རྤེད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་དྤེ་
འད་ཞྱིག་རྤེད། ཆོས་ལུགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་གཅྱིག་
བྱྤེད་དགོས་དུས། ང་ཚོ་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པས་ཐག་གཅོད་གང་བྱས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། 
ཆོས་ཚོགས་ཐྤེངས་བཅུ་པའྱི་སྐབས་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་ནང་འཇྱིག་རྤེན་པའྱི་ལྷ་འདྤེ་སྱི་དང་། ལྷག་པར་དམ་སྱི་གདུག་
པ་ཅན་ལ་སབས་སུ་མཆྱི་བ་ཡྱིན་ན། ནང་པའྱི་ཆོས་ལ་འཇུག་པའྱི་སོ་སབས་འགོ་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་པར་བརྤེན། སབས་
འགོ་མྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ་ནང་པ་གཅྱིག་གྱི་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་གསོལ་བྱྤེད་མཁན་སྱི་སྤེར་
གང་ཡྱིན་ཡང་རུང་། བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་གང་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་མྱིན་པ། བོད་ཀྱི་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་
པའྱི་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་དང་མཁན་པོ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་ཆོས་ཚོགས་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་བཞག་པ་
གཅྱིག་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ར་བའྱི་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། མཁྤེན་དགོས་པར་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་
ང་ཚོས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ཁོ་ཚོས་ཆོས་ཁ་ལ་ཁྤེར་ནས། དོལ་རྒྱལ་དང་ཆོས་ཁ་ལ་ཁྤེར་ནས། 
ར་བའྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་དོལ་རྒྱལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་པ། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པ་གང་ལྟར་ཡང་
ཉུང་ཤས་ཤིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དངོས་དངུལ་དྤེ་ལྤེན་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ། དོལ་རྒྱལ་དང། ཆོས་དད་རང་དབང་ཁ་ལ་ཁྤེར་
ནས་བྤེད་སོད་མང་པོ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་དུས། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་བོ་རྱིག་གསལ་པོ་བྱྤེད་དགོས་ས་
དྤེ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་འད་མྱིན་ཞྱིག་བཟོ་བཞྱིན་པའྱི་དོལ་རྒྱལ་བ་ཚོར་དོ་སྣང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཐབས་སོ་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཁོག་མཚམས་འདྱི་འད་ཞྱིག་
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གྱི་སྐབས་ལ། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དག་ཟླར་ལངས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད། དྤེ་གཟབ་གཟབ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅྤེས་དྤེ་དོལ་རྒྱལ་བ་ཚང་མ་ལ་ངས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

དྤེ་ནས་ར་བའྱི་ཨ་རྱི་ལ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་རྤེད། ཨ་རྱི་ལ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེས་ང་ཚོ་ལ་ྤེན་བརྡ་གང་
གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའྱི་ལས་ཀ་དྤེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བཀོད་ཇུས་དང་ངན་ཇུས་འོག་ལ་འགོ་
གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་གཅྱིག་ང་ཚོས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་མདུན་ལ་སླྤེབས་ནས་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། མདུན་ལ་སླྤེབས་ཏྤེ་ངོ་རྒོལ་བརྒྱབས། དྱི་བ་དྱིས། གཞྱི་ར་གང་ཡང་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འད་བྱས་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞུ་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་མྱི་རྤེ་ངོ་རྤེ་ལ་འགན་ཡོད་པ་
ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པ། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱིས་གཙོས་
པའྱི་བོད་མྱི་སྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་ལ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ག་ཚོད་ཡྱིན་པ་དྤེ་མཁྤེན་
གསལ་ཡྱིན་པར་བརྤེན། ནམ་ཞག་རྒྱུན་ལྡན་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་སྐོར་ལ་རྱི་བསང་དོ་འཁུར་གནང་རྒྱུ་
དང་འགན་འཁྤེར་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

དྤེ་ནས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། སྱིར་བཏང་ནམ་ཞག་རྒྱུན་ལྡན་གྱིས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུའྱི་
གསང་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་འཕྱིན་གྱི་སྐོར་ལ། ལོག་འགྤེལ་རྒྱབ་སའྱི་བརྒྱུད་ལམ་གཅྱིག་དྤེ་དམངས་ཁོད་ཀྱི་ཁ་བརྡ་དྤེ་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དམངས་ཁོད་ཀྱི་ཁ་བརྡ་ནང་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་མཛད་པ་འཕྱིན་ལས་རྤེད། དྤེ་ནང་
བཞྱིན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྐོར་རྤེད། ཕོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་ལོག་འགྤེལ་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་མཁྤེན་
གསལ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འདའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུའྱི་
མཛད་པ། རྣམ་ཐར་གྱི་སྐོར་ལ་ལོག་འགྤེལ་བརྒྱབས་བཞག་པ་དྤེ་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་ལན་འདྤེབས་
བརྒྱབ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

དྤེ་ནས་སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕོས་ཚར་དུས་མང་པོ་ཞྱིག་འཁྱིད་འགོ་བ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དོན་
དག་རྡོག་རྡོག་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། འདྱིའྱི་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་ལ་འཁོད་པ་ནང་བཞྱིན། གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་
སོང་། སྱིར་བཏང་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བོད་མྱི་སྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱིས་འགན་ལྤེན་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་འབྤེལ་བ་ཆགས་པའྱི་ཆ་ནས། ྤེ་སོན་ཨ་རྱིའྱི་གོང་ཁྤེར་ནང་ལ་བྱུང་བའྱི་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་
འབང་བའྱི་བྱ་སོད། དོན་རྤེན་འབྱུང་ར་གང་ཡྱིན་སྐོར་ལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་ལས་ཞྱིབ་
འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གནང་དགོས་སྐོར་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དོན་ཚན་ལྔ་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་བསམ་གནང་
དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

མཐའ་དོན་ར་བའྱི་དོན་ཚན་གྱིས་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་མ་ཟད་འབྤེལ་ཡོད་ཚོའི་
ངོས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཐུགས་ཕམ་འབྱུང་གཞྱིའྱི་གནས་ཚུལ་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་མ་ལྷག་པ་བྱ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་སར་
ལས་ལྷག་པ་གནང་དགོས་པ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་གནོད་གཞྱིའྱི་ལས་དོན་སྤུ་རྤེ་ཙམ་ཡང་མ་ལྷག་པ་ཞྱིག་བྱྤེད་
དགོས་པ་དང། དྤེ་ཡང་བབ་ལྷྱིང་བརན་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་སར་ལྷག་ཤུགས་སྣོན་བྱྤེད་དགོས་པ། བོ་རྱིག་གསལ་
པོ་བྱྤེད་དགོས་པ། སྱིམ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་དྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གཞུང་འབྤེལ་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་རྒྱབ་
སོར་ཞུ་བ་དང་སགས། ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གཙོ་བོ་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དོལ་རྒྱལ་བསྱེན་མཁན་གྱི་ལས་
འགུལ་སྤེལ་མཁན་དྤེ་ཚོས་ད་བར། ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་གནང་བ་བཞྱིན་འཕྲུལ་ཆས་འད་མྱི་འད་
བྤེད་སོད་བཏང་ནས་གསལ་བསགས་ཤྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་དྤེ་ཙམ་མྱིན་པར་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའི་སྱིག་འཛུགས་
ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་འགན་ཁུར་བ་རྣམ་པ་དང་། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་། མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་ཐད་ཀར་
ཕག་བྱིས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཟླ་བ་ཟླ་བ་ལ་མྱི་རྤེའྱི་ངོས་ནས་ཕག་བྱིས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལུང་པ་འད་མྱི་འད་ནས་
རྤེད། Singapore, England དྤེ་བཞྱིན་ America ནས་རྤེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
ད་ལྟའྱི་བར་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་གནང་བ་རྤེད། ད་དུང་ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་
པོ་རྤེད་ལ་གནང་རྒྱུ་ཡང་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྱེན་གནང་མཁན་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་དྤེ་
ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱི་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་ཡང་དབྱྱིན་ཇྱིའི་ནང་ལ་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད་འདུག  དབྱྱིན་ཇྱིའི་ནང་ལ་ཕལ་ཆྤེར་ཡོད་ཀི་རྤེད་དྤེ། ངས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཀོག་བདྤེ་པོ། གོ་བདྤེ་པོ་དྤེ་འད་མཐོང་མ་སོང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས། གོ་བདྤེ་པོའྱི་ཐོག་ནས་དགོས་པ་དང་། མྱི་ཚང་མ་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་བའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་
ཆྤེས་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག མྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་འགྱུར་བ་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྟ་བ་དང་ལངས་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཀང་འགྱུར་བ་འགོ་སྱིད་པ་རྤེད། ཞྱི་བའྱི་ལམ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ང་
ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དག་ག་སྱིག་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་ཁ་གསལ་པོ། མཐུག་པོ་མྱིན་པ། སབ་སབ། གོ་བདྤེ་པོ་དྤེ་འད་དགོས་རྒྱུ་ཧ་
ཅང་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་མྱི་རབས་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་རབས་གསར་
པ་རྣམས་ཁོ་ཚོའྱི་མགོ་སྐོར་བསླུ་བྱིད་འོག་ཏུ་འགོ་མྱི་སྱིད་པ་མྱིན་པ་མ་རྤེད། ངས་མགོ་སྐོར་བསླུ་བྱིད་འོག་ལ་འགོ་གྱི་རྤེད་ཞུ་
ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་དྤེ། ཁོ་ཚོས་ལས་འགུལ་དྤེ་འད་སྤེལ་མྱི་སྱིད་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། འདྱི་དག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ནས་གཅྱིག་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། ང་རང་ཚོའྱི་སྣྤེ་འཁྱིད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་རྤེད། མཚམས་མཚམས་སུ་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་
ཁ་ནས་ཀང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཐོན་གྱི་འདུག ང་ཚོས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་ཡྱིན་པ་ཤྤེས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མར་འགྤེལ་བཤད་བསོན་དུས་དྤེ་འད་འགྤེལ་བཤད་བསོན་རྒྱུ་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག 
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ཆྤེ་ཡྱིན་ནའང་སར་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་འགྤེལ་བཤད་མང་པོ་ཞྱིག་བསོན་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཆབ་
སྱིད་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་སྐོར། དྤེ་ཚོའྱི་སང་ལ་དམྱིགས་སུ་བཟུང་ནས་འགྤེལ་བརོད་གནང་། དྤེ་ག་རང་སང་
ལ་ཤུགས་ཤྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག་པས། དྤེ་འད་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་འདྱི་ཞུ་འདོད་
བྱུང་། གོས་ཆོད་དྤེའྱི་གོ་སྐབས་དྤེ་བཟུང་ནས་ང་ཚོས་གསལ་པོ་གཅྱིག་ག་རྤེ་ར་འཕོད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཁོ་ཚོ་འགའ་
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ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དྤེའྱི་རྒྱབ་ལ་མཐུན་སོར་རོགས་རམ་དྤེ་ལ་རྒྱ་མྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོར་གསལ་པོ་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཨང་ ༢༢ པ་དྤེའྱི་དོན་འཚམས་པོ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཧ་
ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདྱིའྱི་དོན་ཆ་ཚང་བ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། དྤེ་བཞྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བྱས་ནས་གསུངས་གནང་སོང་། དྤེ་ཚོ་ཚང་
མ་ལ་མོས་མཐུན་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཚང་མས་གསུངས་ཚར་བས་ང་ལ་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ནང་གྱི་ཚིག་རྤེ་གྱིས་ཞིག་བཟོ་བཅོས་འོས་པ་འདུག་ན་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གྱིས་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུར། 
སོན་གྤེང་གྱི་ཡྱིག་ཕྤེང་གྱིས་པའྱི་ནང་དུ་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་གསོལ་ལ་དགག་བྱ་མཛད་པ་ལྟར་ཟྤེར་བའྱི་དགག་བྱའྱི་ཚབ་ལ་
དམ་བསགས་ཞྤེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་གང་འད་ཡོད་དམ་ཞྱེས་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

དྤེ་ནས་གོས་ཆོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༣ པ་དང་ ༥ པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱྤེད་བབ་ཟྤེར་རྒྱུ་
དང་། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའྱི་བྱ་སོད་དོན་རྤེན་གསུངས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་འདྱི་ལ། དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་གསོལ་རྤེས་འབང་པ་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན།  དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་གསོལ་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་དག་གྱི་རྤེས་སུ་འབང་ནས་ཞྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་
གྱིས་ལ་བཟོ་བཅོས་འོས་པ་འདུག་ན་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་སགས་ནས། ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དོལ་
རྒྱལ་བསྟྤེན་གསོལ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཧ་ལམ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ལྷག་པར་དུ་ཁོ་ཚོས་ལོག་བཤད་རྒྱལ་སྱིའི་ནང་ལ་གང་འད་སྤེལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཚང་མས་ཧ་ལམ་མཁྤེན་བསྡད་ཡོད་པ་
རྤེད། བྱས་ཙང་ངས་ད་ལན་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་གཅྱིག་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔྤེར་ན་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་གསོལ་སྐོར་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ྤེ་ཆར་ཨ་རྱི་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བ་
རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གི་གསུང་འཕྱིན་ངག་ཐོག་གྱི་གསུང་བཤད་ནང་
དུ་ཡང་གསུངས་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས་ག་སྱིག་
ཅྱིག་གནང་ནས་ཞྱིབ་ཚགས་པོས་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྱེས་དན་གི་ཡོད། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྤུས་དག་པོ་
ཡོང་རྒྱུ་དང་བ་སློབ་ཀྱི་འབྤེལ་བ་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་དྤེ་འད་ཕྤེབས་པ་རྤེད་ཅྤེས་
དོན་དག་གྱིས་ནང་ལ་བསྡུས་ནས་གསུངས་བསྡད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་རྤེད། བྱས་ཙང་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་གསོལ་རྤེས་འབང་པ་
དྤེ་དག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ག་རྤེ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་ཚོས་ལོག་བཤད་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྲུ་གུ་སློབ་
གྲྭའྱི་ནང་ལ་འཇུག་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་མྱི་འདུག སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་མང་པོ་ཞྱིག་ཁོ་
ཚོ་ལ་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ནས་ཆོས་དད་རང་དབང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་སྡོམ་འད་ཞྱིག་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ནང་དུ་ཁྤེལ་ཡོང་
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གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་དག་ང་ཚོས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གསུང་སའྱི་སིངས་ཆ་རག་དུས་གསུངས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་
ཕན་སོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་མ་གཏོགས་སྡོམ་འད་པོ་གྱིས་ལ་བརྒྱབས་བཞག་དུས། ས་བཅད་མ་
སྟོང་ཙམ་ཞྱིག་དོལ་རྒྱལ་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རྤེད་དྤེ། དྤེས་དོན་ལ་སྨྱིན་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད་
བསམས། དྤེ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བྱས་ནས་གསུང་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེ་ན། གོང་དུ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། མྱི་རབས་གསར་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཚར་ལོངས་བྱས་ནས་སླྤེབས་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་རབས་རྒན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་རྒས་ནས་རོགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་
མྤེད་པ་ཆགས་འགོ་དུས། མྱི་རབས་གསར་པའྱི་ནང་ལ་རྒྱུས་མངའ་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་
འདུག དཔྤེར་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སྤེས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དྤེ་འད་གསུངས་བསྡད་པ་བྱུང་འདུག བཙན་བྱོལ་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭར་མ་བཅུག་པ་དང་། བོད་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་འཕོག་པ་དང་། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་གོ་སྐབས་མྤེད་པར་
བཟོས་པ་དྤེ་ཚོ་བྱས་ན་དངོས་གནས་སྡུག་ཅག་རྤེད་ཞྤེས་དངོས་སུ་ལབ་བསྡད་མཁན་དྤེ་འད་བྱུང་འདུག འདྱི་ལ་མཚན་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན། སོན་མ་ང་རང་ཚོའྱི་དྱིལ་བསགས་ནང་པར་བསོན་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན། ད་ལྟ་ཨ་རྱི་ལ་བཞུགས་པ་ཁོ་
རང་ rail མྤེ་འཁོར་ནང་མམ་དུ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལོ་གཞོན་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དྤེ་འད་གསུངས་པ་བྱུང་འདུག དྤེ་ལ་ཕར་
འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་དུས་ཁོན་ནས་ན་གྱི་མྱི་འདུག དངོས་གནས་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ར་སོད་གསལ་
པོ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁོ་ཚོས་ལབ་པའྱི་སང་ལ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལབ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྱེས་ཚུར་
འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་འདུག མཇུག་ལ་ཁོ་རང་གྱིས་དྱིལ་བསགས་ནས་བ་ཆྤེན་རྣམ་པའྱི་༸སྐུ་མདུན་ནས་བཅར་འདྱི་ཞུས་
པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་སྐུ་མདུན་ནས་སློབ་གྲྭ་ནས་ཕུད་མྤེད་པ། དྤེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་དག་
འཕོག་མྤེད་པར་རག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཅར་འདྱི་ཞུས་པའྱི་འོད་སྡྤེར་དྤེ་དག་ཁུར་ནས་སད་པ་བྱུང་འདུག སད་དུས་སྐབས་ལ་
གྱིས་མམ་དུ་ཡོད་པ་ལས་གཅྱིག་གྱིས་རྤེས་སུ། ཨ་ལྤེ་དྤེ་འད་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ཧ་གོ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ངོས་ལྤེན་འད་ཞྱིག་
བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར། གཞན་པ་གཅྱིག་དྤེས་ད་དུང་ཁོ་ཚོས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་དྤེ་གཏྱིང་ཚུགས་པོ་འད་ཞྱིག་སྤེམས་
ནང་ལ་ལྷག་ནས་ལས་སླ་པོར་ངོས་ལྤེན་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་གསུང་བཤད་གང་ལ་གནང་བ་
ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཕྱི་དྱིལ་ནང་ལ་འོད་སྡྤེར་དྤེ་ཡང་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སོན་མ་མང་པོ་ཞྱིག་བཟོས་གནང་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བ་ཆྤེན་རྣམ་པའྱི་༸སྐུ་མདུན་ནས་བཅར་འདྱི་ཞུས་པ་དྤེ་དག་གྱི་ཕག་དྤེབ་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ་
དག་ལ་ང་ཚོའྱི་མཛད་གཙོ་ཚང་མས་ཏོག་ཙམ་སློབ་སོང་ཞྱིག་གནང་ནས། གང་དུ་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཞྱིབ་
ཚགས་པོ་ཞྱིག་དང་། ཁོ་ཚོས་ལོག་བཤད་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་དྤེ་བསྟུན་གྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྫུན་མ་ཤོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དག་གསལ་པོ་ཡག་པོ་ཞྱིག་
བཤད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གསུངས་པ་དྤེ་དངོས་གནས་དོན་ལ་གནས་པ་དང་སྨྱིན་པོ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམས། དྤེ་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། 

དྤེ་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་གང་དུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ར་བའྱི་ཆ་ནས་འཕགས་པ་
སན་རས་གཟྱིགས་ཐུགས་སྙྱིང་རྤེའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་དྤེ་འད་ཡྱིན་པས། མྱི་མང་དཀྱིལ་དུ་མར་ཕག་གཏོང་དུ་ཕྤེབས་པ་དང་
བཀའ་མོལ་གནང་དུ་ཕྤེབས་པ་སོགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་སྙྱིང་རྤེའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན་
པས་ཕྤེབས་ནས་དྤེ་འད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ San Francisco ལ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ག་ཚོད་ཙམ་
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ཐག་ྤེ་པོ་སླྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་གང་འད་ཞྱིག་གྱིས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག སྐུའྱི་སྲུང་བྱ་ཞུ་མཁན་དྤེ་ཚོས་བོས་གཏོང་བྱས་ནས་༸སྐུ་མདུན་ཐུགས་མ་མྱེས་
པ་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་། གང་འད་བྱས་ནས་མར་མ་ཕྤེབས་པ་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག དྤེ་དག་ང་
ཚོས་ཛ་དག་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ནས་གནང་དགོས་པའྱི་དུས་ལ་བབས་འདུག་མ་གཏོགས། དྤེ་འད་བྱས་ནས་༸སྐུ་མདུན་
ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ྤེན་ཁ་ཆྤེན་པོ་ལ་སླྤེབས་ཚར་བ་རྤེད། ༸སྐུ་མདུན་
བཞུགས་སའྱི་མགོན་ཁང་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ། ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཧ་ལམ་འཐམ་ཐུབ་པའྱི་དུས་ཚོད་དང་གནས་སྟངས་ལ་
སླྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ང་ཚོས་འགན་བཟོད་ཐུབ་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། མ་འོངས་པ་ལ་དྤེ་འདའྱི་རྱིགས་དྤེ་མྱི་ཡོང་བ་
ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་༸སྐུ་མདུན་གང་དུ་བཞུགས་གདན་འཇགས་པའྱི་གོ་སྱིག་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། མགོན་ཁང་དྤེའྱི་
ནང་གྱི་འགྲུལ་པ་ཚང་མའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་པར་གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱི་དང་ྤེན་སྲུང་པ་ལ་མངགས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག ས་ཙམ་ནས་༸སྐུ་མདུན་བཞུགས་ས་གང་དུ་གོ་སྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་། དྤེའྱི་ནང་གྱི་མགོན་
ཁང་གི་ཁང་མྱིག་མྱི་རྤེ་ངོ་རྤེ་ལ་མྱི་སུ་དང་སུ་བསྡད་འདུག དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་གང་འད་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་ས་
ཙམ་ནས་ཤྤེས་ཐུབ་པ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ༸སྐུ་མདུན་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་འཐོན་
རྒྱུ་མྤེད་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ཁོ་ཚོས་ཆོས་དད་རང་དབང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བཤད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དང་པོ་ཁོང་ཚོས་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཆོས་དད་རང་དབང་བཀག་ཟྤེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་ཨ་ལྤེ་ཕར་ཙམ་རྤེད། དང་པོ་ཆོས་དད་རང་
དབང་མྤེད་པ་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་ཆོས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་རྒྱུ་དྤེ་ཆོས་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་དྱི་བ་ཞྱིག་རྤེད། 
དྱི་བ་དྤེ་གསལ་པོ་ཤྤེས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཕར་སབས་འགོའི་བསླབ་བྱ་དང་འགལ་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་དྤེའྱི་སོན་ལ། ཁོ་རང་ཚོས་ཆ་གཞག་ས་དང་གཞྱི་གཞག་ས། གཞྱི་བཅོལ་ས་འད་པོ་
དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ༸སབས་རྤེ་ཕ་བོང་ཁ་བདྤེ་ཆྤེན་སྙྱིང་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ༸སབས་རྤེ་ཕ་བོང་
ཁ་བདྤེ་ཆྤེན་སྙྱིང་པོས་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྤེང་ ༡༣ པའྱི་དྲུང་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་པ་དྤེ་སབས་འགོའི་བསླབ་བྱ་དང་འགལ་བར་
ངོས་བཞྤེས་གནང་ནས་དགོངས་དག་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་པ་སབས་འགོའ་ིབསླབ་བྱ་དང་འགལ་བ་
དྤེ། ཁོ་རང་ཚོས་ཁུངས་གཏུགས་ས་དང་ཁུངས་བཅོལ་ས་༸སབས་རྤེ་ཕ་བོང་ཁ། བ་མ་རང་ྱིད་ཀྱིས་སབས་འགོའ་ིབསླབ་
བྱ་དང་འགལ་བ་ལ་ངོས་བཞྤེས་གནང་ནས་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྤེང་ ༡༣ པ་ལ་དགོངས་དག་ཐུགས་བདྤེན་ཞུས་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན། དྤེ་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་གང་ནས་སླྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སབས་འགོའ་ིབསླབ་བྱ་དང་འགལ་བ་ཞྱིག་
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་བྱྤེད་པའྱི་གལ་དུ་ཡོང་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་གང་ནས་སླྤེབས་
ཀྱི་རྤེད། དང་པོ་དྤེ་རྤེད། གྱིས་པ་ལ། དྤེ་རྱི་བོ་དགྤེ་ལྡན་པའྱི་བསྟན་སྲུང་གང་འད་བྱས་ནས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། 
༸སབས་རྤེ་ཕ་བོང་ཁ་རང་ྱིད་ཀྱི་རང་རྣམ་ནང་ལ་འདྱི་ངའྱི་ཨ་མའྱི་སྤེས་ལྷ་རྤེད། སྤེས་ལྷ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ངས་བསྟྤེན་གྱི་
ཡོད་ཅྤེས་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྤེང་ ༡༣ པ་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཞུས་ཡོད་དུས། རྱི་བོ་དགྤེ་ལྡན་པའྱི་བསྟན་སྲུང་གང་འད་
བྱས་ནས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ། དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་པ་སབས་འགོའ་ིབསླབ་བྱ་དང་འགལ་བ་ཞྱིག་༸སབས་རྤེ་ཕ་བོང་ཁ་
བདྤེ་ཆྤེན་སྙྱིང་པོ་རང་ྱིད་ཀྱིས་ངོས་བཞྤེས་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་ཚོས་གང་འད་བྱས་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་པ་དྤེས་རྱི་
བོ་དགྤེ་ལྡན་པའྱི་ཆོས་རྣམ་དག་ཅྱིག་དང་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ཁས་ལྤེན་གྱི་རྤེད་དམ། བྱས་ཙང་དྤེ་དག་ང་ཚོས་ཤྤེས་དགོས་ཀྱི་
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འདུག དྤེ་ང་ཚོས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཐད་ཀར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་སློབ་གང་
ལ་གནང་བར་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྡྱིངས་ཆ་གང་ལ་རག་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་དང་ཁོང་ཚོས་ག་
རྤེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་དྤེ་བསྟུན་གྱི་ལན་ཐྤེབས་པ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་མྱི་རབས་གསར་པ་ཚོ་ལ་ངོ་
སོད་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་གང་དུ་གདན་འདྤེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
ནའང་རྤེད། གང་དུ་བཞུགས་ས་གོ་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་ས་ཙམ་ནས་གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་ལ་
འབྤེལ་བ་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ། དྤེ་བཞྱིན་ྤེན་སྲུང་པ་ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་དག་གནང་ནས། མགོན་ཁང་དྤེའྱི་ནང་ལ་མྱི་
སུ་དང་སུ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ས་ཙམ་ནས། མྱིག་འོག་ལ་ཆུད་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་གསོལ་གྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པ། གོང་དུ་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་མང་པོས་གསུངས་གྲུབ་པ་རྤེད། ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད། སྤྲུལ་སྐུ་བདྤེ་ཆྤེན་གྱིས་ New York ལ་དམངས་ཁོད་
ཁ་བརྡ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་གོ་སྱིག་བྱས་ནས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡང་མྱི་བརྒྱད་དགུ་བཅུ་ཞྱིག་ལས་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མྱི་དྤེ་དག་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཡག་པོ་བྱས་ནས་ཐུགས་སྣང་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། 
རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་དཔོན་རྱིགས་ཚོ་དང་། རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་
འགོ་གཙོས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་མཚན་སྨད་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ལ་ག་རྤེ་ལོག་བཤད་བྱྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་གྱིས་སུ་མྤེད་པ་ཞྱིག་བཤད་ནས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ནས་
ག་རྤེ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་མྱིའྱི་ལག་ཆ་ཁོ་ཚོ་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཧ་ཅང་གསལ་པོར་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་
རྤེད་ཅྤེས་ཟུར་དུ་འཇོག་ཐབས་མྤེད་པ་ཞྱིག དྤེ་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དམ་བསགས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་བོད་བསྟན་སྱིད་
མྱི་རྱིགས་དང་བཅས་པའྱི་དོན་དག་ལ་དམ་བསགས་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན། དོན་ལ་གནས་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
དུས། ད་ལོ་ San Francisco ལ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདའྱི་བཟོ་འད་པོ་རྤེ་གྱིས་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ། ང་ཚོས་ཚ་ཚ་
རུབ་རུབ་འད་ཞྱིག་བྱས། དུས་རྒྱུན་ང་ཚོ་རྦད་དྱེ་འཇམ་ཐྱིང་ཐྱིང་འད་བྱས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་གཅྱིག་
བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་དུས་ཁོ་ཚོ་འཇམ་ཐྱིང་ཐྱིང་ཡོད་སྐབས། ང་ཚོས་གྤེང་བསྡད་ན་གང་ཡོང་ཟྤེར་ནས་གསུངས་
བསྡད་པ་འད་པོ། དྤེ་འད་བྱས་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ར་བ་ྱིད་ནས་འགྱིགས་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཞྱིག་རྤེད་
འདུག་པས། འདྱི་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་མུ་མཐུད་ནས་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། འདྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་
གཙང་མ་བཟོ་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པས་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་སྟོན་ཆྤེད་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་གཅྱིག་མ་བཤད་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གནས་ཚུལ་འདྱི་ར་བའྱི་རྒྱལ་རབས་
ལོ་རྒྱུས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་དགོས་དུས་སྐད་ཆ་མང་པོ་རྤེད། སོན་གྤེང་ནང་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་འཁོད་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་དུ་ཡང་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཀང་གྲུབ་སོང་བས། འདྱིའྱི་སང་ལ་བསར་
བཤད་དྤེ་འད་བྱྤེད་རྒྱུ་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་འདྱི་ལ་དཔག་པའྱི་བྱྤེད་ལུགས་བྱྤེད་སྟངས་ཀྱི་སང་ལ་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་
གྱིས་ཞིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། 

ང་ཚོས་འདྱི་འདའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞྱིག་འཇོག་གི་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་ཡྱིན་ནའང་བཞག་འདུག དངོས་
གནས་ང་ཚོས་ལག་ལྤེན་གྱི་སང་ལ་གོས་ཆོད་དོ་ནན་པོ་ཞྱིག་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
གོས་ཆོད་བཞག་པ་གཅྱིག་པུས་ཀང་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ྤེ་བའྱི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་སོན་ལ་ང་ཚོའྱི་བཀའ་སྱི་
གྱིས་ཀས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་གར་གྱི་གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའྱི་བྱྤེད་
སྟངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་
རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ྤེ་ཆར་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང་གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེས་ག་རྤེ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཤད་
རྒྱུ་ལ་ཚང་མས་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་འདྱིའྱི་སང་ལ་རྱི་རོན་པོ་བྱྤེད་དགོས་ཞྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་ལོ་
གསར་གྱི་ཚེས་པ་གཅྱིག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དབུ་བཞུགས་ཡོད་སར་ཡོངས་
གསལ་གྱིས་དོལ་རྒྱལ་གྱི་སྐོར་དྤེ་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཧ་ཅང་ཞལ་སངས་པོའ་ིསང་ནས་
གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མས་གོ་སོང་། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལག་ལྤེན་གྱི་སང་ནས་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མྱི་མང་ཚང་མ་སྤེམས་
འཚབ་སྤེ་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། སྡུག་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས་གོ་སྐབས་ལྤེན་མཁན་ཞྱིག་
གྱིས་གོ་སྐབས་བངས་པ་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ལག་ལྤེན་གྱི་སང་ལ་ཡང་
དོ་ནན་པོ་བྱྤེད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱིའཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་སོན་མ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་འགོ་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ང་ཚོའྱི་བདྱེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། གནས་
ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་ཧུར་ཐག་བྱས་ཏྤེ། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
གནས་ཚུལ་སྡུག་པ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལུང་པ་གང་འད་
ཞྱིག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ལ་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཙམ་དང་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ཙམ་མྱིན་པར། 
ལག་ལྤེན་གྱི་སང་ནས་སྲུང་སོབ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པས། དྤེ་འད་ཞྱིག་གནང་རོགས་
ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། 

དོན་དག་གྱིས་པ་དྤེ། དོལ་རྒྱལ་ཁ་ལ་ཁྤེར་ནས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་བྤེད་སོད་བཏང་བའྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར། སོན་མ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡང་བྱུང་ནས་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་ཚང་
མ་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་དུ་བགང་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་བྱྤེད་སྟངས་དྤེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སང་ལ་ཁ་ཕོགས་ནས་རྒྱལ་
སྱིའྱི་དྲྭ་ལམ་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་འད་མྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་དངོས་སུ་༸སབས་
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མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་སའྱི་མདུན་ལ་ཐོན་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུ་ལ་མཚོན་
པའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚང་མ་སྒྲུབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་འདྱི་ནས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ག་རྤེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། དང་བདྤེན་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་ཁོ་ཚོ་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བྱས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གཡུག་བཞག་པ་
མ་ཡྱིན་པར། ཁོང་རང་ཚོས་དང་བདྤེན་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སང་ལ་སྤེལ་གྱི་འདུག་པ་དྤེ་དག་ལ་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་གསུངས་པའྱི་བཀའ་སློབ་དྤེ་དག་གྱི་དགོངས་དོན་ཡྱིན་ནའང་འད། ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་གོས་ཆོད་
ཁག་ཡྱིན་ནའང་འད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་མོ་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་འདྱི་དག་
ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནད་དོན་དྤེ་དག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་སང་ལ་འགྤེམ་སྤེལ་བྱྤེད་
དགོས་པ། དྤེ་བཞྱིན་དྤེང་སང་དབྱྱིན་སྐད་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། དྤེང་སང་རྒྱ་སྐད་ཀང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་
ཁབ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་དག་གྱི་ནང་དུ་བསྒྱུར་ནས་གང་ནས་བལྟས་ནའང་ལྟ་ཆོག་ཆོག་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་
བསམ་གྱི་ཡོད། གཅྱིག་བྱས་ན་བཟོས་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། སོ་སོས་མ་ཤྤེས་ནས་མ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ན་མྱི་ཤྤེས། གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་
སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། འདྱི་གོ་རོགས་སྤེལ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོ་
རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་དྲྭ་ལམ་ནས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་དང་། དྤེ་ཡང་དྤེང་སང་ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་ལྟ་ཀོག་བྱྤེད་
མཁན་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་བདྤེན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཆ་ག་རྤེ་བཤད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ག་རང་གྱི་སང་ལ་བབས་
པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་དག་དུས་ཐོག་གསལ་པོར་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་དག་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག གལ་སྱིད་གནང་མྤེད་པ་ཡྱིན་
ན་བོད་གཞུང་གྱི་དྲྭ་རྒྱ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་སང་ལ་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཚོ་གསལ་པོར་བྱས་ནས་འཇོག་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་གནས་ཚུལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གལ་
སྱིད་ཆོས་རྱིག་ལ་ཟུར་དུ་དྲྭ་རྒྱ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚོའྱི་སང་ལ་འབྤེལ་ཡོད་ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདྱི་དག་སྐད་ཡྱིག་འད་
མྱིན་གྱི་སང་ནས་འཇོག་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

གྱིས་པ་དྤེ། གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཞིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྤེད། ཆབ་
སྱིད་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དོ་སྣང་མྤེད་པ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྤེད་འདུག་
པས། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། འདྱིའི་སྐོར་སོན་མ་སྤེས་ཆྤེན་དམ་པ་མང་པོས་
གསུངས་པའྱི་དྤེབ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། ྤེ་བའྱི་ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་བྱིས་པ་དང་། ཞྱིབ་འཇུག་
བྱས་ནས་བཏོན་པའྱི་ཆྤེད་དྤེབ་དྤེ་འད་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དགག་ལན་གྱི་དྤེབ་ཀང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་
ཆ་ཚང་ལ་གཞྱི་རྱིམ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ག་ཚོད་ཙམ་སྙོབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞྱི་རྱིམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལས་སླ་པོ་
བྱས་ནས་རོགས་ཐུབ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིག་ཆ་གང་འད་བྱས་ནས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། གོ་རོགས་གང་འད་བྱས་
ནས་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། འདྱི་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་ཚུལ་འདྱི་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། 
༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་ལོ་བཞྱི་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནས་ཐག་མ་ཆོད་པར་ལྷག་བསྡད་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་རྤེད། ང་ཚོས་འདྱི་ག་དུས་ཞིག་ལ་གཙང་མ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་ན་བཤད་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་
མྱི་རབས་རྤེས་མའྱི་ནང་ལ་གོ་རོགས་གསལ་པོར་སྤེལ་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། འདྱིའྱི་སང་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་
མྱིན་གཅྱིག་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ལས་འཆར་སྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ག་རྤེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གནང་དགོས་
པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པའྱི་སོན་གྤེང་ནང་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་ཞུ་མྱི་
དགོས་པ་བྱས། དངོས་གནས་བགོ་གྤེང་གྱི་དོན་གནད་ཆྤེན་པོ་དང་གལ་འགངས་ཆྤེན་པོར་བརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས། གོས་ཆོད་
དོན་ཚན་ ༥ རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་དུ་གལ་འགངས་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་ལ་ཡང་དྤེ་འད་གནས་ཀྱི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་ཚར་དུས། བསར་ཟློས་དང་རྒྱས་བཤད་ཧ་
ཅང་མང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། གོས་ཆོད་དང་པོ་གཞྱིར་བཟུང་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་ ༩༦ དང་ ༩༧ ནས ༢༠༠༨ 
དྤེ་རྱིང་དང་བཅས་ནས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་བཞག་པ་དྤེ་རབས་དང་རྱིམ་པ་
མང་པོ་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཞག་པ་ཙམ་གྱིས་མྱི་འགྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོས་དོན་ལ་འཁྤེལ་དགོས་པ་དྤེ་གནད་
འགག་གཙོ་བོ་གཅྱིག་རྤེད་དན་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་གནད་དོན་འདྱི་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་གཙོ་བོ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
གསུམ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྱེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཆིག་སྱིལ་ལ་གནོད་པའྱི་གཞྱི་ར་
ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་གལ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ་བརྱི་རྒྱུ་མྤེད་པ་རྤེད་ལ། འགངས་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་དོན་ཟབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་
སྤེལ་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་གནད་དོན་འདྱི་ཕྱི་དྱིལ་དང་ནང་སྱིད། བདྤེ་སྲུང་གྱི་འབྤེལ་
ཡོད་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོར་གཏོགས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་གཙོ་བོར་བྱས་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་རྤེད། གཞུང་
ཞབས་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་ཡོད་དོ་ཅོག་གྱི་མྱི་རྤེའྱི་ངོ་རྤེར་སོང་བའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། ལས་
འགན་ག་རྱེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་ངོ་སོད་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་རྤེད། དོལ་རྒྱལ་
རྤེས་འབང་པས་གནས་ཚུལ་འདྱི་འད་སྤེལ་གྱི་འདུག་ཅྤེས་བགོ་གྤེང་བྱས་བསྡད་པ་མ་ཡྱིན་པ། བཤད་བསྡད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་
པ། དྤེ་འད་བསྟྤེན་མཁན་གྱི་རྱིགས་དྤེ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་པ་དྤེ། ང་ཚོའྱི་གོས་འཆར་ནང་ལ་ཡང་བསྟན་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་
འཆར་གྱིས་བསྟན་པ་དྤེ་དང་ང་རང་ཚོས་ལབ་པ་དྤེ་གྱིས་དོན་ལ་ཐུག་དགོས་ཀྱི་འདུག་དན་གྱི་ཡོད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་
བཤད་དུས་ཧ་ཅང་སྟོབས་ཆྤེན་པོ་དང་རྒྱ་ཆྤེན་པོར་གོང་འཕྤེལ་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕོགས་གཅྱིག་
ནས་ཆྤེས་ཉུང་ཤས་ཤིག་ཡྱིན་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཆྤེས་ཉུང་ཤས་ཤིག་ཡྱིན་དུས། ཆྤེས་ཉུང་ཤས་
དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་དགོས་པ་མྤེད་ཀང་། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་དུས་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་དུས་བརྱི་
དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡ་རབས་སོད་བཟང་ཡོད་པའྱི་མྱི་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་ཡོད་ནའང་ད་དུང་ཉུང་
དག་པའྱི་སོན་རྤེད། སོད་ངན་དང་མ་རབས་བྱྤེད་མཁན་བརྒྱའྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་མང་དག་པའྱི་
སོན་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ཆྤེས་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་
ནའང་དོན་ཟབ་པོ་དང་གལ་ཆྤེན་པོ་ལ་བརྱིས་ནས། ཚང་མས་དོ་སྣང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་སོད་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་དན་
གྱི་འདུག 
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དྤེ་ནས་ྤེ་ཆར་ San Francisco ལ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ། གོས་ཆོད་ 
༥ པའྱི་ནང་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གནང་སྟྤེ་སླད་འདྱི་རྱིགས་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་ཀྱི་
རྤེད། བཀོད་ཁབ་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ལམ་སྟོན་དང་བཀོད་ཁབ་གནང་བ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་གི་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་སོན་ལ་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་སྱི་གྱིས་གཙོ་བོ་བྱས་པས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡང་ཕྤེབས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཟྱིགས་སྐོར་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གསར་འགོད་ལ་
ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་གནད་འགག་གྱི་གཞུང་འབྤེལ་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་བསྣམས་དགོས་པ་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་
འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དོ་ནན་པོའ་ིསང་ནས་འགྤེལ་བཤད་གནང་དགོས་པ་དང་།   
དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་ལབ་པ་དྤེ་དོན་དངོས་ཐོག་ལ་གནས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག ཁ་སང་ཨ་ནི་གྱིས་ཀྱིས་གསུངས་
པ་ཆོས་དད་རང་དབང་མྱི་འདུག ཞལ་རྫུན་གསུང་གྱི་འདུག་ལབ་པ་དྤེ་དོན་དངོས་ཐོག་གནས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་དྤེ་ 
ལབ་བཞག་པ་ཙམ་མྱིན་པར། རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་དུ་ལན་རྒྱག་དགོས་པ་དང་། དོན་ལ་གནས་ཀྱི་འདུག་མྱི་འདུག་ལབ་དགོས་པ་དྤེ་
གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཡོད་པའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་ཡྱིན་པའྱི་
དོན་གཅོད་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ལ་གནས་པའྱི་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བསགས་གཏམ་སྤེལ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། དྲྭ་རྒྱ་དང་ face book ནང་ལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད། ག་རྤེའྱི་ནང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་གནས་ཚུལ་དངོས་ཡོད་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་དྤེ། ཆོས་དད་རང་དབང་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ། ཆོས་དད་རང་དབང་
གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་དྤེ་ལན་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་ཆོས་དད་རང་དབང་གྱིས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་
བཞྱིན་དུ་ད་དུང་ཆོས་དད་རང་དབང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་མྱིན་ངོ་སོད་
བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་ཡོད་དོ་ཅོག་གྱི་སྐབས་བབ་ཀྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་
ཡྱིན། ཞྱིབ་ནན་ཙམ་དང་མཇུག་གནོན་ཙམ། བཀོད་ཁབ་གནང་བ་ཙམ་མྱིན་པར་ང་རང་ཚོ་ཚང་མའྱི་ལས་འགན་ལ་ངོས་
འཛིན་བྱྤེད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ལན་གྱི་གནས་ཚུལ་འདྱིས་ཆྱིག་བསྱིལ་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཆྱིག་བསྱིལ་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཆྱིག་
བསྱིལ་ལ་གནོད་པའྱི་གཞྱི་དྤེ་གང་རྤེད་དམ། ང་ཚོས་བདྤེན་དོན་རོད་པའི་ནང་ལ་རོག་ར་གཅྱིག་སྱིལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ནང་གྱི་རོག་ར་དྤེ་བསྱིལ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོའྱི་ཕྱི་ཡྱི་དག་དྤེ་འདུལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ཆྱིག་བསྱིལ་
ཡོང་བར་བྱྤེད་པ་ལ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་གནད་དོན་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་
ག་རྤེ་འགྱིག་གི་མྱི་འདུག་གམ། ངོ་གཏུགས་ནས་སོན་འཛུགས་བྱ་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། 
དྤེ་བཞྱིན་དོན་ཚན་ ༤ པ་དྤེ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་བྱུང་ཚར་བ་དྤེ་ཚར་བ་རྤེད། དོན་ཚན་བཞྱི་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་འདྱི་ལྟར་གསུངས་
ཡོད་པ་རྤེད། ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་གར་ས་གནས་གང་སར་༸གོང་ས་མཆོག་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིའི་དོན་དུ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ཆོས་སྤེལ་བའྱི་དོན་དུ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ག་རྤེ་འབྱུང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད། རྒྱ་གར་
གྱི་བདྤེ་སྲུང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་བདྤེ་སྲུང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གཟབ་ནན་དང་དོན་དག་གལ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་
མ་འོངས་པར་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཆྤེད་དུ། ད་ལྟ་འདྱིར་སོན་བརྡ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་བརྡ་བཏང་བ་དྤེ་སོན་བརྡ་ཡྱིན་པ་ངོ་
འཕོད་པར་བྱས་ནས་མ་འོངས་པར་དྤེ་འད་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་གཟབ་ནན་གནང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་
མཐོང་གྱི་འདུག དྤེར་ཚང་མས་ཐུགས་གཟབ་བྱྤེད་པ་དྤེ། དྤེ་རྱིང་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་ལངས་ནས་བཤད་པ་ཙམ་མྱིན་པར། 
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ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས། ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་རྣམས་ལ་ལས་འགན་ཡོད་པ་བཞྱིན་དུ་དོན་འགན་གཙོ་བོ་ཁུར་ནས་ང་རང་ཚོ་
ཚང་མས་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ང་ཚོས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་པ་གོང་དུ་ཞུས་ཚར་བ་རྤེད། ཆོས་དད་རང་མོས་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་གོ་
རོགས་སྤེལ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡྱིན་ནའང་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ག་པར་ཡྱིན་
ནའང་སྤེལ་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་རྫུན་ཁུངས་རྡྱིབ་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་འདོན་བྱས་
ནས། ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་མྤེད་དང་ཞལ་རྫུན་གསུང་གི་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་ལན་རྒྱག་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་
གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཐོག་མར་གོས་ཆོད་འདྱི་ལ་ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་ ༥ ཞྱིག་གསལ་བསྡད་ཡོད་པ་
རྤེད། ཐོག་མར་དོན་ཚན་ ༥ པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་གང་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་ཅྤེ་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བྱྤེད་དུས། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་
དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་གཞུང་གཙོས་པའྱི་བོད་མྱི་ཡོངས་ལ་ལས་འགན་འཐོལ་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་
འདྱི་རྤེད། དྤེ་བྱྤེད་དུས། མྱི་མང་དང་སྱི་ཚོགས་ཚང་མ་ལ་ལས་འགན་འདྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཐད་ཀར་འགན་གཙོ་བོ་དྤེ་འཛིན་
སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང། 

ང་ཚོས་སར་གོས་ཆོད་མང་པོ་ཞྱིག་བཞག་པ་དྤེ་དག་ལུང་དངས་ནས་ཡང་བསར་གོས་ཆོད་འདྱི་འཇོག་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ག་རྤེ་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ྤེ་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ནས་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐད་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་
རྤེན་ལ་བརྤེན་ནས་རྤེད། འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་དུང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཛིན་སོང་གྱི་
ངོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གྱི་སྐོར་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདས་པའྱི་ནང་ཞྱིབ་འཇུག་ག་རྤེ་གནང་ཐུབ་དང་མ་
ཐུབ་དྤེ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་རྤེད། མདོར་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་སྐུ་ཕྱྭའྱི་འཐུས་ཤོར་དྤེ་ཚད་མཐོན་པོ་རྤེད། ཁ་སང་འཛིན་
སོང་གྱི་ཐོག་ནས་མགོན་ཁང་ནང་ལ་མྱི་ལོགས་ཀར་འདུག་ཟྤེར་བ་འད་པོ་འགྤེལ་བཤད་བསོན་གནང་སོང་། མགོན་ཁང་ནང་
ལ་སུ་བཞུགས་ཡོད་མྤེད་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ཚང་མས་ youtube ནང་མཇལ་རྒྱུ་འདུག་
པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ྤེ་འགམ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལ་སླྤེབས་ཡོད་མྤེད། མགོན་ཁང་ནང་ལ་ག་རྤེ་བསྡད་ཡོད་མྤེད་གཅྱིག་པུ་ལ་འབྤེལ་བ་
ཆགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་བྱྤེད་དུས། འཐུས་ཤོར་ཧ་ཅང་ཚད་མཐོན་པོ་རྤེད། ང་ཚོས་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་
ངོས་ལྤེན་གནང་ནས་རྤེས་མ་དྤེ་འད་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཐབས་ཤྤེས་གང་ཡོད་པ་དང་། དྤེའྱི་འགན་ཆ་ཚང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་
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རྤེད་མ་གཏོགས། རག་པར་བཙན་བྱོལ་མྱི་མང་གྱིས་འགན་ཁུར་ནས་འགོ་ས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་
ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

ང་ཚོས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གོས་ཆོད་འདྱི་འཇོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དྤེ་གང་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
འདྱི་གཅྱིག་པོས་ཚད་ཀྱི་མ་རྤེད། ཐོག་མ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ དང་ ༩༧ རྤེད། ༢༠༠༨ ལ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གོས་ཆོད་
མང་པོ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་བཞག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གསལ་
པོ་བྱས་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཁོ་ཚོས་ལོག་བཤད་གང་བྱས་བཞག་པ་དྤེ་ལ་བོད་མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་གསལ་བཤད་
ཞུ་ཐུབ་མཁན་དྤེ་གོས་ཚོགས་འདྱི་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་བར་གོས་ཆོད་མང་པོ་དྤེ་འད་བཞག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་བོད་གཞུང་དང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་མཚན་སྨད་དང་ལོག་བཤད་ཀྱིས་
དཀྲོག་གཏམ་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དང་། འཛམ་གྱིང་ནང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་
དུ་རྤེད། ང་ཚོས་དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ཡྱིན། གོས་ཆོད་ཡང་བསར་འཇོག་དགོས་མྱིན་ང་ཚོའྱི་ལག་པ་ལ་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། ཁ་སང་ཨ་རྱི་ལ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བརྤེན་ནས་དྤེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཆོད་འདྱི་འཇོག་དགོས་ཁྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་གསལ་པོར་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

ང་ཚོའྱི་ ༡༩༩༦ དང་ ༩༧ ལ་རྤེད། ༢༠༠༨ ལ་རྤེད། ཆ་ཚང་ནང་ལ་སོ་སོ་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མྱི་བྱས་པའྱི་
སྐབས་སུ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གཙང་མ་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། དྤེ་ཡང་གོང་དུ་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་གཙང་མ་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་འད་བྱུང་སོང་སྙམ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ནང་ལ་དྤེ་འད་གང་ཡང་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་བར་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མྱིན་པའྱི་ལོག་བཤད་རང་རང་བྱས་པ་དྤེ་དག་ལ་གསལ་བཤད་བྱྤེད་དགོས་པ་
དང་། ལན་འདྤེབས་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་དག་ལ་སབས་བཅོལ་མྱི་མང་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། བོད་ཕྱི་ནང་གྱིས་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་
མྱི་ས་ཡ་དྲུག་ཆ་ཚང་གྱི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས། གོས་ཚོགས་ནང་ནས་བགོ་གྤེང་བྱས་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཆོད་འཇོག་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་གསལ་པོ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕལ་ཆྤེར་ ༢༠༠༨ ཡྱིན་པ་ཡོད། སྐབས་དྤེར་སོ་
སོ་སྱི་འཐུས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས་ཡྱིག་ཆུང་ཞྱིག་སླྤེབས་སོང་། ཡྱིག་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ང་ལ་གང་བྱིས་འདུག་ལབ་པ་
ཡྱིན་ན། ཁོད་རང་ག་རྤེ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་བར་འདྱི་འདའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་གཅྱིག་ཀང་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་འཁོད་
འདུག གང་ལྟར་དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གོས་ཆོད་གསུམ་འདྱི་ཆ་ཚང་སྱི་མོས་རང་རང་རྤེད་མ་
གཏོགས་མང་མོས་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 

དྤེ་རྱིང་སོ་སོ་ཡར་ལངས་ནས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསལ་བཤད་ཡོང་བར་ཡྱིག་ཆ་མང་
པོ་ཞྱིག་དཔར་སྐྲུན་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་བསྡད་པ་འད་པོ་གོ་སོང་། ང་རང་སོ་སོའ་ིགནས་ཚུལ་རོགས་ཐུབ་པ་
ལོ་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་སླྤེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་གང་ཤྤེས་པ་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་
ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་གནད་དོན་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་བྱྤེད་དགོས་པ་གཅྱིག་ཀང་མྤེད། ང་རང་
ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མྱི་རབས་རྤེས་མ་ཡོང་མཁན་ཚོའྱི་ཆྤེད་དུ་ཏན་ཏན་གསལ་བཤད་ཅྱིག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་མྱི་འགྱིག་
པ་མ་གཏོགས། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གང་ཡང་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ཁོ་ཚོས་ཆོས་དད་རང་མོས་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ལོག་བཤད་
ཅྱིག་བྱྤེད་ཀི་འདུག ལོག་བཤད་བྱྤེད་མཁན་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། 
ཕྱི་ལོགས་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་འགོ་གྱི་རྤེད་དམ་ཞྱེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། གང་ཡང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ངས་ད་
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ལྟ་གོ་སྐབས་འདྱི་བཟུང་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དུས་ཚོད་འཕོ་བརླག་མ་གཏོང་། དངུལ་འཕོ་བརླག་མ་གཏོང་། 
དྤེས་འཛམ་གྱིང་ནང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་ཐུབ་པར་ནུས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོ་
རང་ཚོ་ལ་དངུལ་འད་པོ་རག་པའྱི་ཐབས་ཤྤེས་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། རྒྱ་ནག་གཙོ་བོ་བྱས་པའྱི་ཁོ་རང་ཚོས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་
ཆྤེ་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འད་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད་ན། གང་ཡང་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས། ང་རང་གྱིས་
མཐོང་ཚུལ་འད་པོ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་མྱིན་པར་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་གནད་དོན་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་ཡྱིག་ཆ་འགའ་དཔར་བསྐྲུན་བྱྤེད་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ང་རང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་འད་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དྤེས་ཁོ་རང་ཚོས་ནུས་པ་ཐོན་པ་དང་། དྤེ་ལ་ང་ཚོས་གསལ་བཤད་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མྱི་
འདུག གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། 

གོང་དུ་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སྐུ་ངོ་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་མཆོག་ནས། གོས་ཆོད་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་འབྤེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཆ་ཚང་ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་སྐུ་ངོས་
བཀའ་མོལ་མང་པོ་གནང་བ་དྤེས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་དབུ་སྐོར་ཐྤེབས་པ་དྤེ་དག་ལ་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཡོང་
གྱི་རྤེད། དྤེ་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་མར་དོ་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་དོ་སྣང་
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ལན་ར་གཅྱིག་ག་རྤེ་འཕོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བརོད་ན། དུས་རྒྱུན་ང་རང་
ཚོས་དོགས་པ་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་དོགས་པ་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་ཆ་ཚང་དོན་དངོས་ཡྱིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད་དྤེ། ད་ལན་ San 
Francisco ལ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེས་ག་རྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་གསོལ་
འདྱིས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ྤེན་ཁ་ཡོད་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་བསམས་ན་
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ྤེན་ཁ་ཡོད་པ་འདྱི་རྒྱ་མྱི་ལ་མ་གཏོགས་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་སུ་གང་ལ་ཡང་ཁྤེ་ཕན་མྱི་འདུག  
དྤེ་ཡྱིན་དུས། ཁོ་ཚོ་རྒྱ་མྱིའྱི་དབུ་སྐོར་འོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བྤེད་སོད་འོག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ར་འཕོད་
ཀྱི་འདུག་སྙམ། ང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་དྤེ་ཚོའྱི་ལས་འགན་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ལ། ཞུ་འདོད་ཀང་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་དུང་ང་
ཡར་ལངས་ནས་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གཟུང་གྱི་ཡྱིན་ཞྱེ་ན། བོད་རྱིགས་ཡྱིན་པ་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་གསོལ་བྱྤེད་མཁན་བོད་
མྱི་ཚོ་ལ། ཁོད་རང་ཚོ་རྒྱ་མྱི་དམར་པོའ་ིགཞུང་གྱི་བྤེད་སོད་འོག་ལ་འགོ་ན། ཁོད་རང་ཚོ་ལ་ནང་མྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གྤེན་ྤེ་
ཚན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། ཁོད་རང་ཚོ་ཆོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དོ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
ད་དུང་ངས་འདྱི་ལ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གཅྱིག་བྱས་ན་ཁོད་རང་ཚོ་སྣང་བ་འགོ་མདོག་ཁ་པོ་མ་རྤེད། ང་ཚོས་འགན་ཁུར་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཁུར་ཐུབ་པ་དྤེ་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཁུར་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ཡང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་
ཁུར་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། ནང་མྱི་ཕ་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུའྱི་འགན་ཁུར་ཐུབ་དགོས་པ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་
ཁོད་རང་ཚོས་ག་རྤེ་འདོད་པ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་༸རྒྱལ་བ་
རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭར་སང་ྱིན་ཁོད་རང་ཚོས་མ་ཤྤེས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རྒྱ་མྱིས་བྤེད་སོད་བཏང་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་
ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་བོ་ཕམ་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དུས་ཕྱིས་དགས་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཐོ་བརྒྱབས་བཞག་ཡོད། ཕག་བརངས་རྱིམ་བཞྱིན་
དུ་ཐོ་བརྒྱབས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་ས་རྤེས་དྤེ་ཚོ་གང་ཡང་གོ་རྱིམ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་ཡོད་
པ་དྤེ་ག་རང་ཡོད་པ་རྤེད། མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རོགས་གནང་།) གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༢༢ ཀྱི་སོན་གྤེང་
དང་གོས་ཆོད་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞུས་པ་དང་སགས། བསམ་འཆར་ཁ་ཤས་ཞིག་འདོན་དགོས་བསམས་
སོང་སྟྤེ། དྤེ་ནས་མར་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ང་རང་གི་བསམ་བོ་ལས་རྒྱ་ཆྤེ་བ་དང་གཏྱིང་ཟབ་པ། སྤུས་དག་པ་
གསུངས་ཚར་བ་བརྤེན་བསར་ལྡབ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཆུང་ཆུང་གཅྱིག་ང་ཚོས་སྱིར་བཏང་བཀའ་མོལ་ནང་ལ་འཕོས་
ཡོད་ཀྱི་རྤེད་དྤེ། གསལ་པོ་རང་བྱུང་མ་སོང་། དྤེ་ཁ་གསལ་དུ་གཏོང་རྒྱུར་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། 

ང་ཚོའྱི་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་མྱི་རབས་གསར་པ་ཚོར། ལྷག་པར་དུ་ནུབ་ཕོགས་ལ་དྤེ་
འད་དང་འབྤེལ་བའྱི་གོ་རོགས་ལ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་ཏན་ཏན་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་སྙམ། ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རང་
བཞྱིན་གྱིས་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བཤད། དྤེ་འདའྱི་ཤུགས་རྤེན་གྱིས་དྤེ་འད་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་སྙམ་
པའྱི་བསམ་བོ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པར་སྙམ། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་བ་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་། 
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། བཤད་རྒྱུ་དང་འབོད་ས་གཅྱིག་གང་
བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན། ཆོས་དད་རང་དབང་དགོས་འདུག་ཅྤེས་པ་གཅྱིག་དང་ཏཱ་ལའྱི་བ་མས་ང་ཚོ་ལ་ཆོས་དད་
རང་དབང་སོད་རོགས་ཟྤེར་བ་འད་པོ། ྤེ་ཆར་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་ཡང་། ཁྤེད་རང་ཞལ་རྫུན་གནང་གྱི་
འདུག་ལབ་པ་དྤེ་འད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་གསུང་ཆོས་རྱིམ་པ་མང་
པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་བཀའ་གང་ཕྤེབས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ། ནང་པའྱི་ཆོས་དྤེ་
ཚོ་གསུམ་ལ་ཕྤེ་ནས་བཀའ་སློབ་ཕྤེབས་ཀྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག་དྤེ་འད་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ཕྤེབས་མཁན་ཡོད་ན། སུས་ཕྤེབས་ཀང་འགྱིག་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཁོ་རང་ཤྤེས་ཡོན་རང་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། སོ་སོར་
གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་ཤྤེས་འདོད་ཡོད་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་བཀའ་སློབ་གནང་བའྱི་སྐབས་ན་པར་ཡོང་ན་འགྱིག་
གི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་བཀའ་གསལ་པོ་གནང་བ་ང་རང་གིས་མཇལ་མོང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དབང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དབང་ཞུ་
བར་མ་ཡོང་རོགས་ཞྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་ང་རང་ཚོ་ཆོས་ཕོགས་ནས་དད་པ་དམ་ཚིག་དང་བ་མ་དང་སློབ་མའྱི་འགོ་སྟངས། 
ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཆོས་ཕོགས་ནས་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་མཁྤེན་མཁན་གྱི་ཐོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་
བསོན་གནང་སོང་། དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་གྱི་འོག་ནས་མ་ཡོང་རོགས་ཞྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེར་
བརྤེན་ང་ཚོས་གོ་རོགས་སྤེལ། གསལ་བཤད་བྱྤེད་དུས་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་རྤེད་
གསུངས་པ་ཙམ། བཀའ་དྤེ་གང་གནང་ཡོད་མྱིན་དྤེ་ང་ཚོས་མར་གསལ་པོ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་
སྙམ། དྤེ་ཚོ་གསུམ་ལ་ཕྤེ་ནས་གང་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་བྱྤེད། དབང་མ་ཞུ་རོགས་ཞྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོ་དབང་ཞུ་
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རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་རོད་ཀྱི་ཡོད་ན། བ་མ་ཆོས་དད་རང་དབང་མྱི་གནང་མཁན་གཅྱིག བ་མ་ཞལ་རྫུན་
གནང་མཁན་གཅྱིག་གི་འགམ་ནས་ང་ཚོར་དབང་ཞུ་བའྱི་ཐོབ་ཐང་དགོས་འདུག་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཁད་མཚར་ཆགས་
པ་རྤེད། དུས་རྒྱུན་ང་རང་ཡྱིན་ན་དྤེ་འད་སྤེམས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ང་ཚོ་གཞོན་སྤེས་མྱི་རབས་གསར་པ།  ལྷག་
པར་དུ་དངོས་གནས་ཤྤེས་ཡོན་ལྡན་པ་དྤེ་འད་ཡྱིན་ནའང་མཚམས་རྤེ་མཚམས་རྤེ་དྤེ་འདའྱི་གོ་ནོར་ཐྤེབས་ནས་རང་བཞྱིན་
གྱིས་ང་ཚོ་མྱི་རབས་རྒན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྤེམས་འཚབ་སླྤེབས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་སོ་
སོ་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་ཚོ་གང་དུ་ཕྤེབས་ཀང་། ཚང་མར་འགན་ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ། བཀའ་ཤག་ནས་རྱིས་པའྱི་གཞུང་ཞབས་
རྣམ་པ་དང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་དགོན་སྡྤེ་ཁག་གྱི་བ་མ་དང་མཁན་པོ། དངོས་
གནས་ཆོས་ཕོགས་ནས་མཁྤེན་མཁན་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་ཡྱིན་མྱིན་མར་ལམ་སྟོན་གནང་
རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་སྐུ་སྤེར་གཅྱིག་པུ་ལ་འཁྱི་བ་ཞྱིག་
མྱིན་པར་བརྤེན། དྤེ་ང་ཚོས་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་སྙམ། གཞན་པ་བསར་ལྡབ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། གོ་སྐབས་གནང་
བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་གྱིན་གཅྱིག་ཆད་པ་བྱུང་འདུག སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ི
བསམ་ཚུལ་རྤེ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་
ངས་འདྱིའྱི་སོན་གྤེང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ལྔ་ཡོད་པའྱི་ནང་ལ་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་དོན་ཚན་
གྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་དྤེ་གྱིས་རྱིས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིས་དགོས་པ་གསུངས་པའྱི་སྐབས་སུ་ངས་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་
པ་གལ་ཆྤེན་པོ་མྱིན་པ་དྤེ་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། དོན་ཚན་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པ་དྤེ་གྱིས་གཙོ་བོ་འབྤེལ་ཡོད་ང་ཚོའྱི་གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་
རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་གྱི་སྟོབས་ཆྤེན་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གཙོས་པའྱི་ང་རང་ཚོ་
ཚང་མས་འགན་འཁྤེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་འགན་ཁུར་བསྡད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཐོག་མ་འོངས་པར་
ཡང་དྤེ་ལས་ལྷག་པའྱི་འགན་ཁུར་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འགན་འཁུར་བསྡད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ང་རང་གྱིས་ཡྱིད་ཆྤེས་
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་དྤེ་བས་ཆྤེ་བ་འཁུར་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ང་རང་གྱི་འབོད་སྐུལ་ཡྱིན། 

ངས་དོན་ཚན་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཐོག་ལ། གཙོ་བོ་ང་ཚོས་དྤེ་རྱིང་འདྱི་རུ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་གསོལ་
རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་རྤེས་འབང་བ་ཚོ་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་གང་གྱི་ཁོངས་དུའང་གཏོགས་ཀྱི་མྱིན་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་འདྱི་
བརྒྱུད་གསལ་བསགས་གསལ་པོ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་བོད་ཕྱི་ནང་རྤེད། རྒྱལ་སྱི་ཡོངས་རོགས་ལ་ཧ་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
དྤེ་དོན་ཚན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེ་ཡྱི་ནང་ལ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་གྱིས་ཡོད་པ་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་
བྱྤེད་བསྡད་པ་དྤེ་ཚོ་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འབྤེལ་བ་ར་བ་ནས་མྤེད་པ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལག་ཆ་རང་གྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་བསྡད་
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ཡོད་པ་དྤེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བསགས་གཏམ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་གན་འཕང་གྱི་དུས་སྐབས་སུ། ཁོ་རང་ཚོའྱི་
བྱེད་སྟངས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གྱི་ནག་ྤེས་ཅན་ལ་ངོས་འཛིན་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་ཆྤེན་པོ་འདྱི་རུ་
ངོས་འཛིན་བཟོ་བསྡད་ཡོད་དུས། ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཡོད་དོ་ཅོག་གྱིས་མ་འོངས་པར་ལངས་ཕོགས་གསལ་པའོི་ཐོག་ནས་ཁོང་
ཚོ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གྱི་ནག་ྤེས་ཅན་ལ་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་དྤེ། དྤེར་ཁོ་རང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་རྒྱུ་མྤེད་པ་དང་། བསྟན་རྒྱུ་
མྤེད་པ། བྱ་རྒྱུ་མྤེད་པ། མང་པོ་ཞྱིག་ཡར་མར་འཐྤེན་རྒྱུ་མྤེད་པ་གསལ་པོ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
བསགས་གཏམ་གལ་ཆྤེན་པོ་གྱིས་མཐོང་གྱི་ཡོད། དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ། ངས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་བ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་བསྟྤེན་གསོལ་བྱྤེད་མཁན་ཚོའྱི་
བར་ལམ་ལས་ཀ་བྱྤེད་སྟངས་གསུམ་འད་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོའྱི་བྱྤེད་སྟངས་བྱྤེད་ལུགས་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས། ང་
རང་ཚོའྱི་གཙོ་བོ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་རྤེད། དྤེ་ལ་གནང་སྟངས་གང་འད་གནང་དགོས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་བྱ་
དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ངས་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་འཐབ་བྱུས་ལྟ་བུའྱི་བྱྤེད་སྟངས་གཅྱིག་དྤེ་གཙོ་བོ་སོན་གྤེང་ལྟ་བུ་
ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བར་ལམ་ལོ་འགའ་ཤས་ཀྱི་རྱིང་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་ང་ཚོ་ལ་ཚུར་ཧམ་བཤད་བྱྤེད་པ་དང། ཚུར་རྒོལ་བྱྤེད་
པ། དྲྭ་ལམ་ཡྱིན་ནའང་འད། སྡྱིངས་ཆ་གང་ཡོད་བྤེད་སོད་བྱས་ཏྤེ་རྦད་དྤེ་སོ་ཧམ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཚུར་རྒོལ་བྱ་རྒྱུ་
དྤེ་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་མང་པོས་གསུངས་སོང་། འབྤེལ་
ཡོད་མྱི་མང་པོ་ལ་ཐད་ཀར་ཡྱི་གྤེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྐབས་སྐབས་ཡྱི་གྤེ་མཐུག་པོ་དྤེ་འད་སླྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག དབྱྱིན་
ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་དང་སྐབས་སྐབས་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཡོང་གྱི་འདུག བོད་ཡྱིག་ཐོག་ལའང་འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་འཁོར་
ཐག་འདུག དྤེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་རྒྱབ་ལོགས་ལ་ཁོ་ཚོ་མྱི་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་རྤེད་ཀང་། དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱབ་རྤེན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་
པ། གཏོང་མཁན་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོས་ཞུ་བསྡད་རྒྱུ་གཅྱིག་
དྤེ། དྤེའྱི་ནང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་དྱིལ་བསགས་བྱྤེད་སྟངས་ཐོག་ལ་ངས་དོན་ཚན་གསུམ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དང་པོ་དྤེ། བོད་ནང་ལོགས་ལ་ཁོ་
རང་ཚོའྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྟངས་དང་དྱིལ་བསགས་བྱྤེད་སྟངས་དྤེ། བོད་ནང་ལོགས་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་དྱིལ་བསགས་བྱྤེད་
པའྱི་སྐབས་སུ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའི་མཚན་བྤེད་སོད་མྱི་བཟོ་ཀ་མྤེད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་གང་
ལབ་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ན། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ནས་དོལ་རྒྱལ་བཀག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡང་འགྤེལ་
བཤད་མང་པོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མྱི་རྤེ་གྱིས་གཅྱིག་གྱིས་ཡར་བཤད་མར་བཤད། ཁོ་རང་ཚོས་
གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པར་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཅུག་སྱེ་འད་མྱི་འད་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་བཀག་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ཡོང་དུས་མྱི་མང་པོ་མགོ་རྨོངས་སུ་འཇུག་གྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།  
གལ་སྱིད་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་གཅྱིག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
ན་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཐག་ཆོད་པ་ཡྱིན་དུས། དམྱིགས་བསལ་ས་ཁུལ་ཁུག་ཀོག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ། ༸གོང་ས་ ༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་སློབ་དྤེ་ཚོ་བསླྤེབ་ས་མྤེད་པའི་སྐབས་མང་པོ་ཞྱིག་ནང་ལ། ཁོ་རང་ཚོས་སྐད་ཆ་དྤེ་ཤུགས་
ཆྤེན་པོ་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དངོས་གནས་འདྱི་འད་གསུངས་ཡོད་ན། 
དྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་དམ་ཞྤེས་སྐད་ཆ་དྱིས་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག བྱྤེད་ལུགས་བྱྤེད་སྟངས་དྤེ་ཡྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོས་
དངོས་གནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་གསོལ་སྐོར་ལ་གང་གནང་ཡོད་པ། བཀའ་
སློབ་གང་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ། བོད་ནས་མར་ཕྤེབས་མཁན་ཚང་མས་ངྤེས་པར་དུ་འགྤེལ་བཤད་གསལ་པོ་བརྒྱབས་ཏྱེ་གོ་
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བརྡ་འཕོད་པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག ར་བའྱི་ང་རང་ཚོ་མང་ཆྤེ་བའྱི་ལངས་ཕོགས་བརན་པོ་རྤེད། ཧ་མྱི་གོ་
བ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དོགས་པ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཡྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་ཕག་
ལས་གནང་སྟངས་དོགས་དཔྱོད་དང་ལྡན་པ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གྱིས་པ་དྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ང་ཚོས་གོག་དྤེ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། སྐམ་ཀོག་གི་སྐད་དྱེ་གོ་ཡྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གོག་སླྤེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཏོག་
ཙམ་སྒུག་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ 
༣།༠༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 


