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རོམ་སིག་ཚོགས་ཆུང། 

 
རོམ་སིག་པ། 
བོ་བཟང་ཉི་མ། 

 
རོམ་སིག་ལས་རོགས། 

ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ། 
 



 

 

དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས། 
༡ གཞུང་འབྲེལ་ཁྲིམས་ཡྲིག་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པའྲི་ཐོག་བརོད་པ་དང་

པོ་མུ་མཐུད། 
 

༡༌༌༌༡༧ 
༢ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པའྲི་ཐོག་སྲི་ཡོངས་ཀྲི་བགྲོ་གྲེང་མུ་མཐུད།  ༡༧༌༌༌༥༤ 
༣ ཕྲི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྲི་ཕྲི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྲི་ལོ་

འཁོར་ལས་བསོམས་སྲིང་བསྡུས། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༤༠ པ། 
 

༥༥༌༌༌༦༠ 
༤ དབུས་བོད་མྲིའྲི་སྲིག་འཛུགས་ཀྲི་ཕྲི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྲི་ལས་བསོམས་རྒྱས་

པར་སྲི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྲིས་ཞྲིབ་འཇུག་གནང་བའྲི་གྲུབ་དོན་སན་ཐོ། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པ། 
 

༦༡༌༌༌༦༥ 
༥ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ པ།  ༦༦༌༌༌༦༦ 
༦ དཔལ་ལྡན་ཕྲི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྲི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྲི་དྲི་བར་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་

མཆོག་ནས་ལན་འདྲེབས།  
 

༦༦༌༌༌༧༥ 
༧ ཕྲི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྲི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྲི་ཡོངས་བགྲོ་གྲེང་དང་ལན་

འདྲེབས་གསལ་བཤད། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ པ། 
 

༧༥༌༌༌༨༤ 
༨ སྲི་འཐུས་སྲེར་གྲི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པ། ༨༥༌༌༌༨༦ 
༩ གོང་གསལ་ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པའྲི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང།  ༨༦༌༌༌༡༡༥ 
༡༠ གོང་གསལ་ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ པའྲི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་མུ་མཐུད་བཅས།།  ༡༡༥༌༌༌༡༥༩ 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ ྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༣༩ 
པ་དྤེ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག མུ་མཐུད་ནས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
དྲུག་པ། 
ནང་གསྤེས།  
༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། 

༢ 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། 

༣ 
 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི། 
ཁ བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དབུས་སྨན་རྱིས་

ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་སྨན་པ་
རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བཞྱི། བཙན་བོལ་བོད་
མྱིའྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་པ་རྣམས་
ཀྱིས་འོས་འདྤེམས་བ་རྒྱུ། 

 
 
 
 
 
 
ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
གཙོ་གཅྱིག་དང༌།  ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་
གཅྱིག དྲུང་ཆྤེ་གཅྱིག་བཅས་དགོས་པ་ཆྤེས་
མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིས་
འོས་འདྤེམས་བ་རྒྱུ། 
 
ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
མྱི་འོས་འདྤེམས་བ་ཕོགས་ཐད།  རོག་གྤེང་
རྱིགས་བྱུང་ཚེ་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་
ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་དང་དྤེ་ལ་མོས་མཐུན་
མ་བྱུང་ཚེ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གཏུག་རྒྱུ། 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི། 
ཁ བཙན་བོལ་བོད་ ཀྱི་ སྨན་རྱིས་ཁང་ གྱི་སྱིག་

ཁོངས་སུ་ཡོད་ པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་
བཞྱི། གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་
མྱི་གཅྱིག  རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་མྱི་སྤེར་
ཡྱིན་པའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་ཀྱི་སྨན་པ་
རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་མྱི་གྱིས།  གོང་
གསལ་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་མྤེད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་
ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་མྱི་གསུམ་དགོས་པ་ལྷན་
ཚོགས་འོག་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་
ཀྱིས་འོས་འདྤེམས་གནང་རྒྱུ། 

 
ཆྤེས་མཐོའ་ི གསོ་རྱིག་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་
གཅྱིག་དང༌།  ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་གཅྱིག  དྲུང་ཆྤེ་
གཅྱིག་བཅས་དགོས་པ་ཆྤེས་མཐོའ་ི གསོ་རྱིག་ ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིས་འོས་འདྤེམས་བ་རྒྱུ། 
 
 
ཆྤེས་མཐོའ་ིགསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་འོས་
འདྤེམས་བ་ཕོགས་ཐད།  རོག་གྤེང་རྱིགས་བྱུང་ཚེ་
འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་
དང་དྤེ་ལ་མོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཚེ་བཙན་བོལ་བོད་
མྱིའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གཏུག་རྒྱུ། 

 

བདུན་པ། ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་ཆོས། ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་ཆོས།  
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༡  བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་པ། 
 
 
 
 
༢  ཁྱིམས་ཁང་ངམ་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་

རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པ་གསལ་བསགས་
བས་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

༣  བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡྱིན་
པ། 

༤  ཁྱིམས་ཁང་ནས་ནག་ྤེས་ཕོག་ཟྱིན་པ་
མ་ཡྱིན་པ། 

༥  དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་
ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

༡  བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་སྨན་པའྱི་སྐུ་ཚབ།  
ཀ དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་པ་མ་

ཡྱིན་པ། 
ཁ གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དྤེབ་སྐྱྤེལ་

ཡོད་པ། 
ག ཁྱིམས་ཁང་ངམ་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་རྱིག་

འཚོ་མ་ཟྱིན་པ་གསལ་བསགས་བས་པ་མ་
ཡྱིན་པ། 

ང  བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡྱིན་པ། 
 
ཅ  ཁྱིམས་ཁང་ནས་ནག་ྤེས་ཕོག་ཟྱིན་པ་མ་ཡྱིན་

པ། 
༢ ཧྱི་མཱ་ལཱ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་པའྱི་སྐུ་ཚབ། 
ཀ གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དྤེབ་སྐྱྤེལ་

ཡོད་པ། 
ཁ  ཁྱིམས་ཁང་ངམ་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་རྱིག་

འཚོ་མ་ཟྱིན་པ་གསལ་བསགས་བས་པ་མ་
ཡྱིན་པ། 

ག  བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡྱིན་པ། 
ང  ཁྱིམས་ཁང་ནས་ནག་ྤེས་ཕོག་ཟྱིན་པ་མ་ཡྱིན་

པ། 
ཅ ཚོགས་མྱི་རྣམས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུལ་མྱི་

སོ་སོའ་ིངོ་སོད་ལག་འཁྱྤེར་དགོས་པ། 
བརྒྱད་པ། ཚོགས་མྱིའྱི་ཡུན་ཚད། 

ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
མྱིའྱི་ལས་འཁུར་ཡུན་ཚད་ལོ་ལྔ་རྤེ་ཡྱིན།  
འོན་ཀང་མུ་མཐུད་བསྐྱར་འདྤེམས་བྱུང་བར་
དགག་བ་མྤེད། 

ཚོགས་མྱིའྱི་ཡུན་ཚད། 
ཆྤེས་མཐོའ་ིགསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
མྱིའྱི་ལས་འཁུར་ཡུན་ཚད་ལོ་ལྔ་རྤེ་ཡྱིན།  འོན་ཀང་
མུ་མཐུད་བསྐྱར་འདྤེམས་བྱུང་བར་དགག་བ་མྤེད། 

 

དགུ་པ། 
ནང་གསྤེས།  
༡ 
 
 

འགན་དབང༌། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་
མཚོན་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱིའྱི་འོག་དྤེབ་
སྐྱྤེལ་དང་ངོས་ལྤེན་ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་
རྱིག་པའྱི་སོབ་གྤེར་ཁང་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་

འགན་དབང༌། 
བཙན་བོལ་བོད་ ཀྱི་ སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་མཚོན་པའྱི་
ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱིའྱི་འོག་དྤེབ་སྐྱྤེལ་དང་ངོས་ལྤེན་ཡོད་
པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་གྤེར་ཁང་ཡོངས་
རོགས་ཀྱི་སོབ་ཚན་དང༌།  ལོ་རྱིམ།  རྒྱུགས་སོད།  
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ནང་གསྤེས།  
༥ 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས།  
༡༠ 
 

སོབ་ཚན་དང༌།  ལོ་རྱིམ།  རྒྱུགས་སོད།  
གནས་ཚད་ལག་འཁྱྤེར་བཅས་སྤེ་ཚན་སོ་
སོའ་ིསོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ལམ་སོལ་སྱིག་གཞྱི་ཁག་
ལ་རོག་ཞྱིབ་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་
འབྤེབས་བ་རྒྱུ། 
 
སྨན་སོར་ལག་ལྤེན་ཚད་ལྡན་ཡྱིན་མྱིན་
དོགས་གཞྱི་ཡོད་རྱིགས་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
དང༌། ཚད་ལྡན་མྱིན་པའྱི་ར་འཕོད་བྱུང་བ་
རྣམས་ལ་བཀག་སོམ་དང་གསལ་བསགས་
བ་རྒྱུ། 
 
ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་
དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྷན་ཚོགས་
ནས་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུ། 

གནས་ཚད་ལག་འཁྱྤེར་བཅས་སྤེ་ཚན་སོ་སོའ་ིསོབ་
ཁྱིད་ཀྱི་ལམ་སོལ་སྱིག་གཞྱི་ཁག་ལ་རོག་ཞྱིབ་ཀྱིས་
བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུ། 
 
 
 
སྨན་སོར་ལག་ལྤེན་ཚད་ལྡན་ཡྱིན་མྱིན་ དང་དོགས་
གཞྱི་ཡོད་རྱིགས་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ གྱིས་ཚད་ལྡན་
མྱིན་པའྱི་ར་འཕོད་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་བཀག་སོམ་དང་
གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ། 
 
 
ཆྤེས་མཐོའ་ིགསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྤེད་
ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་
འབྤེབས་བ་རྒྱུ། 

བཅུ་པ། 
 
 
ནང་གསྤེས།  
༣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས།  
༥ 
 
 
 
 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་གྤེར་ཁང་
དང༌། སོབ་ཐོན་སྨན་པ།  སྨན་སོར་སྤེ་ཚན་
བཅས་དྤེབ་སྐྱྤེལ་དང་ཚད་འཛིན་བ་ཕོགས། 
དྤེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུན་
འཛིན་སྨན་པ་ཁག་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཞུ་ཕོགས་ཐད།  
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་གྤེར་ཁང་
ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ནས་སོབ་ཐོན་ལག་འཁྱྤེར་
ཡོད་རྱིགས་ལ་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཨང་གངས་སད་
འཐུས། འོན་ཀང་ཚད་ལྡན་ལག་འཁྱྤེར་མྤེད་
རྱིགས་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་དང་ངག་རྒྱུགས་
འབུལ་ཐོག་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཨང་གངས་སད་འཐུས། 
 
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་གྤེར་ཁང་
ངམ་སོབ་གྤེར་སྤེ་ཚན་དང༌།  སྨན་པ། སྨན་
སོར་བ་གང་ཞྱིག་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་
ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོག་
དྤེབ་སྐྱྤེལ་གྱི་ཚད་འཛིན་ལག་འཁྱྤེར་མྤེད་ཚེ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབྤེལ་ངོས་

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་གྤེར་ཁང་དང༌།  
སོབ་ཐོན་སྨན་པ།   སྨན་སོར་སྤེ་ཚན་བཅས་དྤེབ་
སྐྱྤེལ་དང་ཚད་འཛིན་བ་ཕོགས། 
དྤེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་དྤེབ་
སྐྱྤེལ་ཞུ་ཕོགས་ཐད།  བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་
གྤེར་ཁང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ནས་སོབ་ཐོན་ལག་འཁྱྤེར་
ཡོད་རྱིགས་ལ་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཨང་གངས་སད་འཐུས། 
 
 
 
 
 
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་གྤེར་ཁང་ངམ་སོབ་
གྤེར་སྤེ་ཚན་དང༌།  སྨན་པ། སྨན་སོར་བ་གང་ཞྱིག་
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོག་དྤེབ་
སྐྱྤེལ་གྱི་ཚད་འཛིན་ལག་འཁྱྤེར་མྤེད་ཚེ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབྤེལ་ངོས་ལྤེན་མྤེད། 
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ནང་གསྤེས།  
༦ 
 

ལྤེན་མྤེད། 
 
བོད་ནང་གྱི་གསོ་རྱིག་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཐོན་
པ་གང་ཞྱིག་སྨན་པ་དཀའ་བཅུ་པའྱི་ལག་
འཁྱྤེར་དང་ཚད་མམ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་
པའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་
དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཞུ་སོད་ཆོག 

 
 
བོད་ནང་གྱི་གསོ་རྱིག་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཐོན་པ་གང་
ཞྱིག་སྨན་པ་དཀའ་བཅུ་པའྱི་ལག་འཁྱྤེར་དང་ཚད་
མམ་ཡོད་པ་རྣམས་གསོ་རྱིག་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་
འོག་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྤེར་ཁང་ཞྱིག་ནས་
ཡྱིག་རྒྱུགས་དང་ངག་རྒྱུགས་སོད་ཐོག་དྤེབ་སྐྱྤེལ་
ཨང་གངས་སོད་འཐུས་ཆོག 

བཅུ་གཅྱིག་
པ། 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ར་འཛིན་སྨན་
གཞུང༌། 
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་སོར་ལག་ལྤེན་
སོན་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ར་འཛིན་འོས་པའྱི་
དཔྤེ་ཐོ་ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱིའྱི་ཟུར་འཛར་  ཀ༽ 
པར་གསལ་བ་ལྟར་ཡྱིན།  ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱི་
གཏན་འབྤེབས་བྱུང་རྤེས་སྨན་གཞུང་ཚད་
ལྡན་དཔྤེ་རྒྱུན་དཀོན་པ་གསར་རྤེད་བྱུང་ཚེ་
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་
པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་གོས་ཚོགས་
སུ་འཆར་འབུལ་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏྤེ་
ཟུར་ཐོའ་ིནང་རྱིམ་འགོད་བ་རྒྱུ། 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ར་འཛིན་སྨན་གཞུང༌། 
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་སོར་ལག་ལྤེན་སོན་
པའྱི་གཞུང་ལུགས་ར་འཛིན་འོས་པའྱི་དཔྤེ་ཐོ་ཁྱིམས་
ཡྱིག་འདྱིའྱི་ཟུར་འཛར་  ཀ༽ པར་གསལ་བ་ལྟར་
ཡྱིན། ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱི་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་རྤེས་སྨན་
གཞུང་ཚད་ལྡན་དཔྤེ་རྒྱུན་དཀོན་པ་གསར་རྤེད་བྱུང་
ཚེ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་
ལྷན་ཚོགས་ནས་གོས་ཚོགས་སུ་འཆར་འབུལ་གྱིས་
བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏྤེ་ཟུར་ཐོའ་ིནང་རྱིམ་འགོད་བ་རྒྱུ། 

 

བཅུ་གྱིས་
པ། 
ནང་གསྤེས། 
༡ 

སྨན་རྫུས་དང་སྨན་སོར་བསྤེ་ལྷད་བཀག་
འགོག 
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་སོར་ལག་ལྤེན་
བྤེད་མཁན་ཁག་གྱི་སྨན་རྫུས་དང་སྨན་སོར་
བསྤེ་ལྷད་ཡོད་མྤེད་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་
ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་དུས་ནས་དུས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་མས་
ཞྱིབ་བྤེད་དགོས། 

སྨན་རྫུས་དང་སྨན་སོར་བསྤེ་ལྷད་བཀག་འགོག 
 
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་སོར་ལག་ལྤེན་བྤེད་
མཁན་ཁག་གྱི་སྨན་རྫུས་དང་སྨན་སོར་བསྤེ་ལྷད་
ཡོད་མྤེད་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་
པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་ནས་དུས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་
མས་ཞྱིབ་བྤེད་དགོས། 

 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༣༩ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག ་བྱ། ཚུད་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན།  དང་པོ་དྤེར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་
རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཅྤེས་པ།  ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་མྱིང་ཁོ་རང་འདྱིར་བཅོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
སྨན་པའྱི་ཟྤེར་བ་འདྱི་མར་འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཞན་མང་པོ་བཏོན་ཡོད་སབས།  
འདྱི་ཟུར་དུ་འདོན་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས། འདྱིར་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་མྱིང་ཞྤེས་ཚིག་བརོད་གསར་པར་སྨན་པའྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ་མྤེད་
པའྱི་སྒང་དྤེར་དྤེ་ལྟར་བས་ནས་བརོད་པ་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་འཁྱྤེར་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ི
ཐོག་ལ་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བས་ནས་མར་འགོ་ན་བསམ་གྱི་འདུག  ཚང་མ་མམ་དུ་བས་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན ། ཤོག་བུ་ཡར་མར་
མང་པོ་ཞྱིག་སོག་དགོས་ཐུག་ས་རྤེད། དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བས་ནས་ཕྱིན།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བརོད་པ་དང་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གསུང་
རོགས་གནང།  དོན་ཚན་དང་པོའ་ིབསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ཀྱི་བརོད་པ་དང་ པོའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ།  སྱི་
འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱིར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་
འདུག བོད་གཅྱིག་བསུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་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  ཁྱིམས་ཡྱིག་དྤེར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་
ཡྱིག་ཅེས་བྱིས་གནང་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འགོ་བརོད་དྤེར་སྨན་པའྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཕར་བཀོག་བཞག་ན་
འགྱིག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་སབས་བདྤེ་ ཞིག་གསུངས་སོང་ ། ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་ངོ་མ་སྨན་པའྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཀོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གང་འདྲ་བས་ནས་ཆགས་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཟྤེར་ནས་ང་ཚོས་ནམ་
རྒྱུན་ནས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་འོག་ལ་སྱིར་བཏང་ཡར་འབྤེལ་ནས་དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོའ་ིནང་དུ་མྱིང་
བསྡུས་པ་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད ། ཆྤེས་མཐོའ་ིགསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཟྤེར་ནས་མྱིང་བསྡུས་དྤེ་འདྱི་བཏགས་འདུག  འདྱི་ཡྱིན་དུས་
གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཟྤེར་ནས་མྱིང་བཏགས་དགོས་དོན་དང་སྨན་པ་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཕར་བཀོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
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ག་རྤེ་རྤེད། གལ་སྱིད་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཟྤེར་ནས་མྱིང་དྤེ་བཏགས་པ་ཡྱིན་ན ། གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་དྤེབ་
བསྐྱྤེལ་བྤེད་རྒྱུ་དང་། དྤེ་འདྲ་ཕན་ཐོགས་ཆྤེ་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ ། གནས་སངས་གང་བས་ནས་བྱུང་བ་རྤེད།  འདྱི་རྒྱུ་
རྤེན་དང་བཅས་པ་གསལ་པོ་བས་ནས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དྲྱི་བ་བཏང་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་
པའྱི་སྨན་པའྱི་ཚབ་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་གཅྱིག་པུར་བཞག་པ་འདྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དྤེ་ཁག་གྱིས་གསུམ་ཙམ་
ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་འདུག  གཅྱིག་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞྤེས་ཞུ་དུས ། སྨན་པ་གཅྱིག་པུར་གོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་ཞྱིག ཁོ་རང་ཚོས་ད་ལྟ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་གསུང་གྱི་འདུག  འདྱི་ཡྱིན་དུས་སྨན་པ་གཅྱིག་ པུར་མྱི་གོ་བའྱི་
ཆྤེད་དུ་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཡོངས་ལ་གོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་གཅྱིག་ཆགས་བསད་འདུག  གྱིས་ནས་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  ད་ལྟ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་མཚན་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་སྨན་འདྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ངོས་ལྤེན་
གནང་བ་ཡྱིན་སབས། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  འདྱིར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་
མཚན་བང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་དང་། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞྤེས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞྤེས་པའྱི་སྨན་པའྱི་
ཅྤེས་པ་དྤེ་ཕར་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞྤེས་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། སྱིར་བཏང་བོད་པས་དུས་རྒྱུན་མྱིང་
འདོགས་སངས་ཐོག་ལ་ལོ་རྒྱུས་རྱིག་པ་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་མཁན་དང་སྙན་ངག་ཡྱིན་ན་དཔྤེ་དྤེ་འདྲ་གཅྱིག་གྱི་སྒང་ནས་རོམ་པ་
པོའ་ིལྷན་ཚོགས་ཟྤེར་གྱི་རྤེད་མ་གཏོགས ། རོམ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཞྤེས་པ་དྤེ་འདྲ་མྱིང་འདོགས་སྐབས་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྱིག་པ་དྤེའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞྤེས་འབོད་ཀྱི་མ་རྤེད། དཔྤེར་ན། ང་རང་ཚོ་གོ་བདྤེ་ཤོས་གཅྱིག་བརོད་པ་ཡྱིན་ན།  
ཚོང་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་མ་གཏོགས་ཚོང་ལྷན་ཚོགས་ཞྤེས་བརོད་ཀྱི་མ་རྤེད།  འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་དུས ། མྱིང་འདྱི་སྱིར་བཏང་ནས་
རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་བས་ཏྤེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་ལོངས་འདྱི་ཏག་ཏག་མ་བསད་པའྱི་ ལྟ་བུ་འདུག  འདྱི་ལ་གསོ་བ་
རྱིག་པ་ལག་ལྤེན་བྤེད་མཁན་གྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞྤེས་བརོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གསོ་བ་རྱིག་པ་ཞྤེས་
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རྱིག་པ་དྤེས་ལྷན་ཚོགས་ཞྤེས་བརོད་ན། དྤེ་ལ་གང་ཟག་གཅྱིག་མཛུབ་མོ་འཛུགས་ས་རག་གྱི་མ་རྤེད།  མྱིང་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་
དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། དྤེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞྱིག་རྤེད་མྱིན་འདུག་གམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསན་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་བཞྱིན་ངག་རྒྱུན་ཐོག་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཞྤེས་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱིའྱི་མྱིང་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་
པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞྤེས་བཙན་བོལ་ཅྤེས་པ་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་སར་རྒྱུར་དམྱིགས་བསལ་གཅྱིག་ཡོད་ པ་རྤེད་དམ་མ་
རྤེད་ཅྤེས་དྲྱི་བ་འདྱི་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གོང་ནས་གསལ་པོ་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ནན་ཏན་གྱི་
ཚུལ་དུ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད། གསོ་བ་རྱིག་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་གཞུང་ལུགས་ཤྱིག་གྱི་མྱིང་རྤེད།  
གཞུང་ལུགས་ཤྱིག་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཟྤེར་བ་ཡོང་ཐབས་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་གཞུང་ལུགས་དྤེ་ལག་ལྤེན་བྤེད་མཁན་
དང་སོབ་སོང་བྤེད་མཁན་དྤེ་དག་གྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
བརོད་ན་མ་གཏོགས་ར་བ་ནས་ཡོང་ས་མ་རྤེད། དྤེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་དང་བཅས་པར་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དྲྱི་བ་བཏང་ བ་བཞྱིན། བཙན་བོལ་ཞེས་པ་དྤེ་གཙོ་བོ་དྤེ་
སོན་གྱི་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་རང་ལ་བཙན་བོལ་ཞེས་རང་འཇགས་འཁོད་བསད་ཡོད་ པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཚིག་བརོད་
གསར་པ་ལ་དམྱིགས་བསལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་ པ་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ཚིག་བརོད་གསར་པ་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་སྨན་པ་ཞེས་པ་དྤེ་མར་བཏོན་ཏྤེ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞྤེས་འཁོད་བསད་ཡོད་ པ་རྤེད་ཅྤེས་དང་།  དྤེ་བཞྱིན་
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གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་ ཞེས་པ་དྤེ་མར་འཐྤེན་དགོས་པ་དྤེ་གཙོ་བོ་ངས་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྤེད ། སྨན་པ་ཟྤེར་
དུས་ཨྤེམ་ཆྱི་གཅྱིག་པུ་ལ་གོ་ཡྱི་འདུག གསོ་བ་རྱིག་པ་ནྱི་སྨན་གཞུང་སོབ་སོང་བྤེད་རྒྱུ་རྤེད ། དྤེ་བཞྱིན་སྨན་སོར་རྤེད ། དྤེ་
དག་འདྱིར་དམྱིགས་ཡུལ་ནང་ལ་ཆ་ཚང་འཁོད་བསད་འདུག སྨན་པའྱི་ཤྤེས་ཚད་གཏན་འབྤེབས་རྤེད ། དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཚུད་
པ་ལ་འདྱི་ལྟར་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཞེས་པའྱི་མྱིང་འདྱི་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱབ་ཆྤེ་བ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་རྤེད་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་མྱིང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  གོང་དུ་ཕག་
སྤེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་།  གསོ་བ་རྱིག་པ་ཞེས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞྤེས་མྱིང་བསྒྱུར་
འདུག དྤེ་བསྒྱུར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ Ayush ནང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་གསོ་བ་རྱིག་
པའྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་དམྱིགས་ནས་ཁོ་ཚོས་མྱིང་འདྱི་ལྟར་འགྱུར་བ་གཏོང་གྱི་ཡོད་
ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན ། གསོ་བ་རྱིག་པ་དྤེ་རྱིག་གཞུང་རང་
རྤེད། ང་རང་ཚོས་གཞུང་དྤེ་ལག་ལྤེན་གྱི་གང་ཟག་གཙོ་བོར་བས་ཏྤེ་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བས་ཡོད་དུས།  ངེས་
པར་དུ་སོན་མ་ལྟར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་སྐྱོན་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་
ཚོགས་ཞྤེས་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ལས་སྨན་པ་ཞྤེས་པ་དྤེ་མྤེད་པ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག  འདྱི་རང་འཇགས་བཞག་ན་ཡག་པོ་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་སྨན་པ་ཞྤེས་པ་དྤེ་མར་འདོན་དུ་བཅུག་པ་དྤེ་གནས་སངས་གཅྱིག་རྤེད། དྤེ་མྱིན་འདྱིར་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་
ཞེས་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་བརོད་དུས་ཚོགས་མྱིའྱི་ནང་ལ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་དང་དྤེ་ཚོ་ཡང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་
དུས། ཡང་བོད་མྱི་ཞྤེས་པ་འདྱི་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཀི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་འདྱིར་
འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་དང་མྤེད་གཅྱིག་དྤེ། ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་ཆོས་ནང་ལ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་པའྱི་སྨན་པའྱི་
སྐུ་ཚབ་ཟྤེར་བ་གསར་འཇུག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཚད་འཛིན་ས་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་འཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་
ཀྱི་གནས་སངས་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག  ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱི་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཅྤེས་
ལབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། འདྱི་འདྲའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་སྙམ་པ་ཞྱིག་ཀང་འདུག སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་
སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྱིར་བཏང་འགེལ་བཤད་མང་པོ་བསྐྱོན་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་གནད་འགག་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་འགྤེལ་བཤད་གཅྱིག་བསྐྱོན་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་
པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞྤེས་སྨན་པ་འདྱི་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ ། ང་ཚོ་ལ་དྤེབ་སྐྱྤེལ་གྱི་གཅྱིག་
རག་ཡོད་ཅྤེས་པའྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་སྨན་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཀག་འགོ་བ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག  དྤེ་
ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུར་ང་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དུས་དུས་ལ་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་དྤེ་ཚོ་བྤེད་སོད་བཏང་ཆོག་པ་དང་མྱི་ཆོག་པ་མང་
པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག ་དབྱིན་ཇྱི་ལ་མཁས་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་
གར་གྱི་ཚིག་ནང་ལ་ཐ་སྙད་དྤེ་འདྲ་གཅྱིག་བཏགས་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ཐ་སྙད་དྤེ་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་འདྱི་འདྲ་བས་ཏྤེ་འགོ་
ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྨན་པ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་འདྱི་ལྟར་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་གཅྱིག་གོ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་ཅྤེས་པའྱི་
རྣམ་པ་གསལ་པོ་གཅྱིག་བྱུང་ན་མ་གཏོགས། ད་དུང་འདོད་པ་ཚིམ་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་བོད་མྱི་
ཞྤེས་པ་དྤེ་དང་། བོད་ཀྱི་ཞྤེས་པའྱི་འབྤེལ་ས་དྤེ་དགོས་ཀྱི་འདུག བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ན། གསོ་བ་རྱིག་པ་དྤེའྱི་བདག་
པོ་བོད་པ་ཡྱིན་པ་དྤེ་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་བསན་དགོས་ཀྱི་འདུག  དྤེའྱི་སྒང་གྱི་བཙན་བོལ་དྤེ་དགོས་ཀྱི་མ་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གསར་པ་རྱིང་པའྱི་ཁྱད་པར་ཨྤེ་ཡོད།  གང་ལྟར་ཡང་དྤེའྱི་སྒང་ལ་ཕར་ཚུར་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས ། 
བཙན་བོལ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཁྱབ་ཆུང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཞྤེས་བཏགས་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱབ་ཆྤེ་བ་
འདྲ་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དྤེ་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་སོབ་སོང་བྤེད་མཁན་
དང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བྤེད་མཁན་ཚང་མ་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་བཞྱིན་གྱི་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་
གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞྤེས་པ་དྤེ་མ་བཞག་ནས། བདག་པོ་དྤེ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ང འི་
མཐོང་ཚུལ་གཅྱིག་པ་རྤེད་མྱི་འདུག  གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཟྤེར་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག  དཔྤེར་མཚོན་ན ། ནང་བསན་ལྷན་ཚོགས་ཟྤེར་ བ་དྤེ་དང་ནང་བསན་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ ཞེས་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ནང་བསན་ལྷན་ཚོགས་ཅྤེ་ན་ངེས་པར་དུ་བ་མའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དང་གྲྭ་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཡྱིན་ པར་འགྱུར་
དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཟྤེར་ན་མ་འགྱིག་པ་མྤེད་པ་མཐོང་གྱི་འདུག  བཙན་བོལ་ཞྤེས་
པ་དང་བོད་མྱི་ཞྤེས་པ་གྱིས་ཀྱི་ཚབ་ལ་བཙན་བོལ་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཀོག བོད་མྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ ར་བཞག་ན་
ཏག་ཏག་མྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་གཞུང་འབྤེལ་ཁྱིམས་འཆར་འདྱིར་དགོངས་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཞྤེས་ནས་ བསྣམས་
ཕྤེབས་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག ཚབ་བེ་ཚུབ་བེ་ཧ་རེ་ཧུ་རེ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ནས་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་མྱིན་འགོ་བསམ་པ་ཅྱིག  
འགོ་ཁོ་རང་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བསན་གནང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས།  འགོ་བརོད་ཁོ་རང་ལ་བསྐྱར་
བཅོས་གང་ཡང་མྤེད་པར་དྤེའྱི་འོག་ནས་མར་སྨན་པ་ཞྤེས་པ་དྤེ་མྤེད་པ་བཟོས། འགོ་དྤེ་ལ་སྨན་པ་ཡོད་པ་རང་བཞག་དྤེའྱི་རྒྱུ་
མཚན་དྤེ་མྤེད་པ་བཟོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་དྤེ་བས་ན་རྒྱུ་
མཚན་ངྤེས་པ་རྤེད་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་མྱི་འདུག  བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞྤེས་པ་དྤེ།  ཐོག་མར་འཛིན་
སྐྱོང་ནས་ཁྱིམས་འཆར་དྤེ་བསྣམས་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ནས་མྱིང་ཡོད་པ་གཅྱིག་མྱིང་རྱིང་པ་དྤེ་རྤེད། ལོ་བཅུ་གསུམ་འགོ་ཡི་
ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ཁ་རྒྱུན་ལ་འཇགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ཀྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞྤེས་པ་དྤེ་སྨན་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་མྤེད་
པ་བཟོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ན་དྤེ་གཅྱིག་རྤེད།  རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ག་རང་ལས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་
གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག 
 དྤེར་སྨན་པ་ཞྤེས་མུ་མཐུད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྤེད་པ་ཞྱིག  དྤེ་བཞྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། འོག་དྤེ་ནས་མར་བོད་པ་མྱིན་པའྱི་མྱི་དྤེ་དག་འཛུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་
དུས། འགོ་དྤེ་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཚིག་ཆ་ཚང་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་བསྣམས་
པ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། བཙན་བོལ་ཞྤེས་པ་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བོད་མྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ་བོད་ཀྱི་ད་ལྟ་གསུངས་པ་བཞྱིན། ང་
རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ནང་ལ་དྤེ་རང་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་དྤེར་ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན།  དྤེ་ཡང་བསྐྱར་
བཟོས་ནས་བསྣམ་ཕྤེབས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག ང་རང་ལ་བསམ་ཚུལ་དྤེ་བྱུང། 

 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་ད་ལྟ་ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ལ་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་ བརྒྱབས་
གནང་རོགས་གནང་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས། ད་ལྟ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་སྨན་
པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མྱིང་དྤེ་  The Central Council of Tibetan Medicine ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་
དྤེའི་བསྐྱར་བཅོས་དྤེར་འགྱུར་བ་ཐྤེབས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན ། ངའི་གོ་བ་ལ་དྤེ་འདྲ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག  གཙོ་
བོ་དྤེ་གསོ་བ་རྱིག་པ་སྨན་པ་དྤེ་མར་བཀོག་ནས ། གསོ་བ་རྱིག་པ་རང་བཞག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་  Exile Tibetan 
Sowarigpa Council བྱིས་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དྤེ་སོན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་ཁག་གྱིས་ཙམ་ཞྱིག་
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གསུང་མཁན་འདྲ་པོ་བས་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཨ་ཡུ་ཤྱི་ནས་ད་ལྟ་བོད་སྨན་དྤེ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་
ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད། S གསར་པ་བསྣོན་པ་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། གསོ་བ་རྱིག་པ་ཞྤེས་
ནས། དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མམ་དུ་འབྤེལ་བ་བྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ཚོགས་མྱི་བོད་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་ཁོ་
རང་ཚོས་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་དྤེ་ནང་ལ་ཧྱི་མ་ལ་ཡ འི་རྱི་བརྒྱུད་ཀྱི་སྨན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་
ཡོད་བསད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའང་མྱིང་དྤེར་འགྱུར་བ་ཞིག་ཐྤེབས་པ་ཡྱིན་ན ། ཁོ་རང་ཚོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཞུགས་གནང་
རྒྱུ་དང་། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱད་པར་མང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་བའྱི་ཐོག་ནས་ འགྱུར་བ་བཏང་བ་གཅྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་དུང་འདྱིར་དྲྱི་བ་ཞིག་ག་རྤེ་སྤེབས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེ་ན།  དཔྤེར་ན། དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོའ་ིཁ་པའྱི་ནང་ལ།  
གོང་གསལ་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་མྤེད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་མྱི་གསུམ་དགོས་པ་ལྷན་ཚོགས་འོག་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཡོད་
པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི ས་འོས་འདྤེམས་གནང་རྒྱུ་ཞྤེས་བརོད་འདུག  དྤེ་སྨན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་པ་ནང་བསྤེབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་དང་མྤེད་ཅྤེས་དྤེ་གྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
སྨན་པ་དྤེ་མར་བཏོན་ཡོང་དུས ། སྨན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ ཀི་ཚོགས་མྱིའྱི་ནང་བསྤེབ་ན་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་དང་མྤེད་ཅྤེས་པའྱི་སྐད་ཆ་འདྱིར་སྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག གྱིས་པ་དྤེ་ལ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་དྤེ་ཡར་བསྣན་
ཡོང་དུས། བོད་མྱི་གཅྱིག་པུར་ཆགས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག  འདྱི་ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོ་སྒོ་ཕྤེ་ནས་བཞག་པའྱི་ཐོག་ཆྤེས་
མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཚོ་དང་གོས་བསྡུར་ཡག་པོ་ཞྱིག་བས།  དྤེ་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསལ་
བཤད་ཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་རྤེས་སུ་ད་དུང་གསལ་པོ་ཡག་པོ་མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན།  བོད་
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་པའྱི་
ནང་ལ། གོས་གཞྱི་ཚུགས་ཟྱིན་པའྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་འཆར་ཟྱིན་ཞྱིབ་
འཇུག་སད་ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ག ཏོང་རྒྱུ་ཞྤེས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ལ་འགོ་ན་མ་གཏོགས།  དྤེ་མྱིན་
གཞན་དག་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་རུ ང། འབབ་ས་གཅྱིག་ཀང་མ་རགས་པ་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སངས་ཆགས་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་
འདུག དྤེར་བརྤེན་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་འཁྱྤེར་ཡོང་མཁན་དྤེ་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཡྱིན་པར་བརྤེན།  ཆྤེས་མཐོའ་ི
སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གོས་བསྡུར་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་།  ང་ཚོས་ད་ལྟ་
བརོད་པ་དང་པོ་དྤེ་སྒོ་ཕེ་ནས་བཞག དྤེ་ནས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་འཕལ་ཟྤེར་དུས ། རྤེ་རྤེ་བས་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་
རྤེད། འདྱིར་དོན་ཚན་དང་པོ་ཁོ་རང་ལ་ང་ཚོ་འཆམ་གྱི་མྤེད་དུས།  འབབ་ས་ཞྱིག་རགས་ཀྱི་མྤེད་ན ། ཆྤེད་བཙུགས་ཚོགས་
ཆུང་ལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུར་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་
དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སོན་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་
དང་པོ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དྤེ་དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོའ་ིཁ་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་གཞན་ཞྱིག་དོན་ཚན་བཅུ་པའྱི་
ནང་གསྤེས་དྲུག་པ་ཞྱིག་འདུག  དྤེ་གྱིས་ལ་དྲྱི་བ་ཆུང་ཆུང་ ཞིག་ཡོད། དྤེ་ཞུ་ཆོག་པ་གནང།  དྤེ་ཞུས་ཆོག་པ་ཡྱིན་ན་ཕར་
འཁྱྤེར་འགོ་དུས་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  གསུང་རོགས་གནང། ) དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།  དང་པོ་འདྱི་དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསྤེས་ཁ་པ་བཙན་བོལ་བོད་ཀྱི་སྨན་
རྱིས་ཁང་གྱི་སྱིག་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བཞྱི།  གསོ་རྱིག་འབུམ་གཞྱི་སྐུ་ཚབ་གཅྱིག རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་གྱི་མྱི་སྤེར་ཡྱིན་པའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་མྱི་གྱིས། གོང་གསལ་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་མྤེད་པའྱི་
སྐུ་ཚབ་ཚོགས་མྱི་གསུམ་དགོས་པ། ལྷན་ཚོགས་འོག་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འོས་འདྤེམས་གནང་རྒྱུ་ཞྤེས་
པའྱི་ཚིག་སོར་གསལ་པོ་དྤེ་འདྱི་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུར། ཚིག་བརོད་རྱིང་པའྱི་ནང་ལ་ཁ་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་བཙན་བོལ་
བོད་མྱིའྱི་དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་སྨན་པ་བཞྱི།  བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་
འོས་འདྤེམས་བ་རྒྱུ་ཞྤེས་གསུང ་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་དོན་གནད་དང་པོ་དྤེ་སྨན་པ་བཞྱི་ཡོད་པ་དྤེ་འོས་
འདྤེམས་སུས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན་དང་སྨན་རྱིས་ཁང་རང་གྱི ས་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཡྱིན།  གྱིས་པ་དྤེ་སོན་མ་ག་པ་
དྤེའྱི་ནང་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་མྤེད་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་
ཀྱི་འཐུས་མྱི་བཞྱི་འོས་འདྤེམས་བ་རྒྱུ། དྤེའྱི་ནང་ཉུང་མཐར་གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱིའྱི་རྒྱུད་འཛིན་སྨན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཅྤེས་པ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ད་ལྟ་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་གང་ཡང་གསལ་མྱི་འདུག  གལ་སྱིད་དྤེ་བསད་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན་ཡང་བསྐྱར་གསོ་རྱིག་འབུམ་གཞྱིའྱི་གཅྱིག་དང་ ། མར་འོག་ལ་གོང་གསལ་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་དང་གོང་
གསལ་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་མྤེད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་མྱི་གསུམ་དགོས་པ་ལྷན་ཚོགས་འོག་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཡོད་པའྱི་
སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འོས་འདྤེམས་གནང་རྒྱུ་ཞྤེས་བརོད་དུས། གངས་ཚད་དྤེ་ར་བའྱི་ར་འབོར་དྤེ་ག་ཚོད་བར་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་
མྤེད་ཁ་གསལ་པོ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་ བརྒྱུད་ཀྱི་སྨན་པ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་མྱི་སྤེར་ཡྱིན་པའྱི་སྐུ་ཚབ་གྱིས་ཞྤེས་བྱིས་
ཡོད་དུས། ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་འོག་ལ་ཆ་རྤེན་བཟོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས ། 
ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་ཀྱི་སྨན་པ་དྤེ་ཚོས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཁས་ལྤེན་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  གལ་
སྱིད་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་སྨན་པ་དྤེ་ཚོ་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན ། མ་འོངས་པ་ལ་ང་ཚོའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ།  
གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ ། དྤེའྱི་བདག་དབང་དྤེ་གནས་སངས་མཐའ་མ་གང་དུ་འགྱུར་རྒྱུའྱི་
དོགས་པ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་དག་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས། 
 དྤེའྱི་རྤེས་ལ་དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསྤེས་ང་པ་དྤེ ། ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་པ་ཞྱིག་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་
དམྱིགས་འཛུགས་བྤེད་རྒྱུ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་མུ་མཐུད་ཡྱིན་གྱི་རྤེད ། དྤེའྱི་ནང་ལ་གང་ཡང་དོན་མྤེད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་
ག་པ་དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་མུ་མཐུད་ཡྱིན་ན ། མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་དྤེའྱི་ནང་དུ་ འདོན་གྱི་
འདུག དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་རྱི་བརྒྱུད་དྤེ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བས།  དྤེ་སོན་
ཞུས་པའྱི་དོན་ཚན་དགུ་པའྱི་ནང་གསྤེས་དྲུག་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་བོད་ནས་གསོ་རྱིག་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཐོན་པའྱི་སྨན་པ་
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རྣམས་ཞྤེས་པ་དྤེ་སོན་ཆད་ཡྱིན་ན ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཆྤེས་མཐོ འི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་  
(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  དགུ་པའྱི་ནང་གསྤེས་དྲུག་པ་རྤེད་དམ།  བཅུ་པའྱི་ནང་གསྤེས་དྲུག་པ་རྤེད། ) བཅུ་
པའྱི་ནང་གསྤེས་དྲུག་པ་རྤེད། བཅུ་པའྱི་ནང་གསྤེས་དྲུག་པ་ཤོག་གངས་བཞྱི་པ ། བོད་ནང་ནས་གསོ་རྱིག་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་
ཐོན་པའྱི་སྨན་པ་གང་ཞྱིག་སྨན་པ་དཀའ་བཅུ་པའྱི་ལག་འཁྱྤེར་དང་ ཚད་མམ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གསོ་
བ་རྱིག་པའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཞུ་ཆོག ད་ལྟ་དྤེའྱི་ནང་ལ་བོད་ནང་ནས་གསོ་རྱིག་སོབ་གྲྭ་ཁག་
ནས་ཐོན་པ་གང་ཞྱིག་སྨན་པ་དཀའ་བཅུའྱི་ལག་འཁྱྤེར་དང་མཚན་སྙན་ཡོད་པ་རྣམས་གསོ་རྱིག་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་
དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཡོད་ཟྤེར་དུས། དྤེའྱི་གསོ་རྱིག་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་ང་ཚོ་ལ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། གསོ་རྱིག་
ལྷན་ཚོགས་མ་གཏོགས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་མྤེད་པ་བཟོས་ཚར་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། གལ་ཏྤེ་དྤེ་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན ། དྤེའྱི་གསོ་རྱིག་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་དང་པོ་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་ལན་ བསྐྱོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་རྤེད། དྤེ་མྱིན་ན་ད་ལྟ་གསུངས་པ་བཞྱིན་གསལ་པོ་བས་ནས་བསྣམ་ཡོང་རོགས་གནང་ཞྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་བའྱི་བསམ་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ན ། ད་ལྟ་ཚང་མ་སྤུངས་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་
བོན་མཆོག་གྱིས་ཐོ་བཀོད་གནང་། ལན་འདྤེབས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རྤེས་ལ་གསལ་པོ་བས་ནས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཡག་པོ་ཡོང་
ས་རྤེད། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བརོད་པ་དང་པོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་གཅྱིག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ཡོད། དྤེ་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། དོན་ཚན་ ༡༠ ནང་གསྤེས་ ༦ པའྱི་
ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆའྱི་ཤོག་གངས་  ༤ ཡོད་པ་དྤེ་ནང་སོན་མ་ཡྱིན་ན ། བོད་ནང་གྱི་གསོ་རྱིག་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཐོན་པ་
གང་ཞྱིག་སྨན་པ་དཀའ་བཅུ་པའྱི་ལག་ཁྱྤེར་དང་ཚད་མམ་ཡོད་ན། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིགསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་
ཚོགས་འོག་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཆོག་ཅྤེས་ཡོད། གསར་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་བོད་ནང་གྱི་གསོ་རྱིག་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཐོན་པ་གང་ཞྱིག་སྨན་
པ་དཀའ་བཅུ་པའྱི་ལག་ཁྱྤེར་དང་ཚད་མམ་ཡོད་པ་རྣམས་གསོ་རྱིག་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་
གྤེར་ཁང་གང་ཞྱིག་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་དང་ངག་རྒྱུགས་སོད་ཐོག་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཨང་གངས་སོད་ཆོག་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། ངའྱི་དྲྱི་བ་
དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། སོན་མ་བོད་ནང་ནས་སྨན་པ་ དཀའ་བཅུ་པ་དང་དྤེ་འདྲའྱི་ལག་ཁྱྤེར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་
སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དྤེབ་སྐྱྤེལ་བྤེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱིའྱི་ནང་རྒྱུགས་སོད་དགོས་པ་ཞྱིག་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད།  
རྒྱུགས་སོད་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་ ། དྤེའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སྨན་པའྱི་སོབ་གྤེར་ཁང་ཞྱིག་ནས་སོད་
དགོས་ཀྱི་རྤེད་ལབ་དུས། དཔྤེར་ན་སྨན་རྱིས་ཁང་ལྟ་བུར་དྤེ་འདྲ་བའྱི་ངོས་ལྤེན་བྤེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རྒྱུགས་སོད་ཀྱི་ལམ་སོལ་དྤེ་
ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་གས་དྤེ་དག་གལ་སྱིད་རྒྱུགས་སོད་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་རང་གྱིས་ཐད་ཀར་
རྒྱུགས་ལྤེན་ཆོག་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་དམ་མྤེད།  ཡང་གཞན་ཁོ་རང་ཚོར་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  དྤེ་
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ཚོའྱི་འོག་ནས་དྤེ་འདྲ་བའྱི་རྒྱུགས་སོད་བྤེད་ཆོག་པའྱི་ལམ་དྤེ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་གཏན་ནས་འགག་འགོ་གྱི་མ་རྤེད་དམ།  དྤེ་
འདྲའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  གལ་སྱིད་རྒྱུགས་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན ། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་རང་གྱིས་རྒྱུགས་
ལྤེན་ཆོག་པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད་མ་གཏོགས ། དྤེ་སྤེ་ཚན་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བཞག་ན་སྤེ་ཚན་དྤེའྱི་སྱིག་
གཞྱིའྱི་ཐོག་དྤེ་འདྲ་བཀག་བཞག་ཡོད་ན།  སྱིར་བཏང་དྤེ་ཐྤེ་ཚོམ་ཡྱིན ། ངས་ཧ་གོ་གྱི་མྤེད།  གལ་སྱིད་ཡོད་ན་གཏན་ནས་
འགག་འགོ་བའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གམ། དྤེའྱི་ཐོག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་དོགས་འདྲྱི་ཟྱིན་པ་དྤེ་དག་བསྐྱར་ཟློས་མྱི་དགོས་པ་དང་།  དོགས་འདྲྱི་གསར་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ན་
གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་རང་ངོས་ནས་ཤྤེས་རོགས་བས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་བལྟས་ན།  ང་ཚོའྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་
ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ Ayurvedic ཚོགས་པའྱི་གསོ་རྱིག་གྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་མ་གཏོགས། བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཀྱི་སྤེ་ཞྱིག་ནས་འགོ་
མྱི་ཐུབ་པ། གསོ་རྱིག་ཟྤེར་དུས་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་འོག་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་སྨན་གྱི་སྤེབ་སོར་དང་ཚོང་ལས་དྤེ་དག་ཚང་
མ་བྤེད་ཆོག་པ་གང་ཞྱིག་ལ། བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཞྤེས་པ་དྤེ་འགོ་ཐབས་མྤེད་པ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སངས་གོ་ཐོས་བྱུང་།  གལ་ཏྤེ་
རྒྱ་གར་ལ་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་དྤེབ་སྐྱྤེལ་བས་པའྱི་ང་ཚོའྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་།  སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་ནས། དོན་ཚན་གང་དང་འབྤེལ་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དམ།) གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་སྨན་པ་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་
ཞུ་གྱི་ཡོད། རྤེད། ད་ལྟ་ཚོགས་པ་དྤེར་དྤེབ་སྐྱྤེལ་བྤེད་དུས ། བོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་མྤེད་པ་ཆགས་ན་ཚོགས་པ་དྤེ་དག་གྱི་ནང་དུ་
འགོ་ཆོག་པ་ཞྱིག་གོ་ཐོས་བྱུང་། གལ་ཏྤེ་དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་འགན་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག  ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་
ལ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ག་རྤེ་ཡོད་དམ་ཞྤེ་ན ། གལ་ཏྤེ་རྒྱ་གར་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་
གཙོས་པའྱི་ཁོ་རང་ཚོའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་འགོ་སངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བསྐྱོད་པ་ཡྱིན་ན ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་མ་དྤེབ་དང་
ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རོགས་རམ་གྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོར་ཡན་ལག་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་གཅྱིག་བཤད་ཀྱི་འདུག  ཏོག་ཙམ་ང་རང་གྱིས་ཤྤེས་རོགས་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན།  རྒྱབ་ལོངས་ལ་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་
དང་སྐད་ཆ་གང་ཞུ་འདོད་ཡོད་ཟྤེར་ན།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད།  
བརོད་པ་དང་པོ་གང་ཡྱིན་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།) ལགས་སོ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་བོད་ཀྱི་སྨན་
པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་དག་ནང་། བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཞྤེས་པའྱི་ཚིག་འདྱི་དག་བཀོག་སོང་ན། རྒྱབ་ལོངས་ལ་བལྟས་ན་ཧ་
ཅང་ྤེན་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དང་པོ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དང་པོ་དྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཀང་བརོད་པ་དང་པོ་ཡྱིན་མྱིན་ཤྤེས་མ་སོང་།  ད་ལྟ་འདྱི་ཁ་ཕྤེ་ནས་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཚོར། ལགས་སོ། ཕག་རོང་མཁན་ད་དུང་ཡོད་ན་
གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སོན་ལ་ཕག་བརང་རོགས་གནང་།  ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་བྤེད་ཁར་རྤེས་ལ་ཕག་ བརངས་
ཡོང་དུས་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་འདུག སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དོན་ཚན་ ༧ ནང་། ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་ཆོས་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་དང་དྤེ་འདྲ་ཡོད་དུས།  དྤེའྱི་ནང་དང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ། འོས་ཆོས་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་བགང་འདུག འོས་ཆོས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་དྤེ་ཚོར་གང་འདྲ་བས་
ནས་ཁྱབ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་ཚོ་ཡང་དགོས་ཀྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་གསལ་པོ་འདུག རྱིམ་པ་གྱིས་བཟོས་འདུག དང་པོ་དྤེར་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་སྨན་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ཟྤེར་བ་འདྱི་རྤེད། 
དྤེ་ནས་ཀ ཁ ག ང ཅ ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། གྱིས་པ་དྤེར་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་ བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་པའྱི་སྨན་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་
འོག་ལའང་ཀ ཁ ག ང ཅ ཞྤེས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་དྤེ་དག་གྱི་ནང་ལ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། གཞན་སུས་ཕག་བརང་གནང་དགོས་པ་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་བཅུ་པའྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ།  དྤེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་གསོ་
བ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་ཁག་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཞུ་ཕོགས་ཐད།  དོན་ཚན་བཅུ་པའྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་པ། (དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དོན་ཚན་བཅུ་པའྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་པ། ) ལགས་རྤེད། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ཚིག་བརོད་རྱིང་
པའྱི་མཐའ་མའྱི་ཡྱིག་ཕྤེང་གྱིས་པ་དྤེ་ནས།  དྤེའྱི་རྤེས་སུ་མཐའ་མའྱི་ཡྱིག་ཕྤེང་གྱིས་པ་དྤེར།  འོན་ཀང་ཚད་ལྡན་གྱི་ལག་
ཁྱྤེར་མྤེད་རྱིགས་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་དང་ངག་རྒྱུགས་འབུལ་ཐོག་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཨང་གངས་སད་ འཐུས་ཟྤེར་བ་འདྱི།  བསྐྱར་
བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་དུ་མྱི་འདུག འདྱི་མྤེད་པར་འདོན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  འདྱིར་གོ་སྐབས་
ཞྱིག་ཡོད། དྤེའྱི་གོ་སྐབས་དྤེ་ག་རྤེ་བས་ནས་མྤེད་པ་བཟོས་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་ཡང་ཐོ་བསྐྱོན་གནང་རོགས་གནང། ད་དུང་གཞན་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་འདྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན། སར་ཡང་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་
བོན་ལ་བཏང་། དྤེ་འདྲ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་འཁྱིལ་ ཐག་ཐྤེབས་བསད་ས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གོས་འཆར་
འདྱི་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད། ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ལ་བཏང་གནང་བ་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། ཡང་ན་ཚོགས་དུས་འདྱིར་གང་སངས་བཏང་ནས་རྤེས་མར་སྤེབས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཡག་པ་མྤེད་
དམ་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ག་རྤེ་གསལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་འཕྲལ་ཞྤེས་ཁོད་བསད་འདུག བརོད་པ་དང་པོ་
ཟྱིན་འཕྲལ་ཟྤེར་དུས་བརོད་པ་དང་པོ་མ་ཟྱིན་པའྱི་སོན་དུ་ཚོགས་ཆུང་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན ། སྱིག་གཞྱི་དང་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་
མྤེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་དྤེ་འདྲ་བས་ནས་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དོགས་གཞྱིའྱི་ཐོག་
ནས་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ད་ལྟ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་དམ། གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཕུལ་བཞག་
པ་ཡྱིན་ན། གོ་སྐབས་དྤེ་ཕུལ་བའྱི་རྤེས་སུ་ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་གཅྱིག་འགོ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་
སོད་ས་རྤེད་བསམ་གྱི་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 འདྱིར་བསམ་ཚུལ་སྤུངས་དགོས་པ་ཡྱིན་དུས།  དྤེའྱི་ནང་དུ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དབུས་
སྨན་རྱིས་ཁང་ཟྤེར་བ་དང་།  མང་པོ་ཞྱིག་བཙན་བོལ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ཞྤེས་བསྒྱུར་ཡོད་ས་རྤེད།  ཁ་ཤས་བསྒྱུར་མྱི་
འདུག དྤེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་བསད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
མྱིང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པར་ཚིག་འདྲ་མྱི་འདྲ་བྤེད་སོད་བཏང་བཞག་པ་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཚོ་
དང་འདྱི་ཁ་ཕྤེ་ནས་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཁ་ཕྤེ་ནས་བཞག  དུས་ཚོད་ངྤེས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་
བོན་མཆོག་གྱིས་གོ་བསྡུར་གནང་ནས་ལན་རྒྱག་ཆོག་ཆོག་ཅིག་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ལན་ཞྱིག་
གནང་རོགས་གནང། ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་འཇོག་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་འདུག ྱིན་མ་མང་པོ་འགོར་ན་འདྱི་ཏག་ཏག་སོད་ས་
མ་རྤེད། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་མགོགས་པོ་གནང་རོགས་གནང།  ད་ལྟ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུར།  ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་སུས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཐྤེ་བྱུས་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ ། སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱིར་ཐྤེ་
བྱུས་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོས་ད་ལྟ་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཐོ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡག་པོ་བྱུང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན ། 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་རང་གཟྱིགས་ནས།  སར་ཡང་སྱི་འཐུས་རྤེ་རྤེ་རྤེ་རྤེས་ག་རྤེ་གསུངས་འདུག  དྤེ་དག་ཚང་མར་
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ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཐྤེབས་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དྤེ་རྱིང་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་
ཀྱི་བརོད་པ་དང་པོ། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཕར་ཕུད་པའྱི་གཞན་དྤེ་དག་ཟྱིན་པ་དང་། 
 དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ཀ་པ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ལན་རྒྱག་རྒྱུ་ཞྱིག་ལྷག་བསད་
ཡོད་སྙམ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རོག་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བགོ་གྤེང་སྐབས་དྤེར་སྱིར་བཏང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བསགས་བརོད་དང་
དགོངས་འཆར་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་སྱིར་ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པའྱི་ལས་འཆར་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་
གནང་བ་དང་འབྤེལ ། འདྱིར་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ལྤེན་ན་སྙམ་པ་བྱུང། དང་པོ་དྤེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་མྱི་འགོའ་ིགངས་ཀ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྙན་སྤེང་གནང་སོང། འདྱིའྱི་ཐད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ད་ལྟ་ཡོད་
བཞྱིན་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོ་བརྒྱུད་ནས་ཡར་ལྤེན་པའྱི་གངས་ཀ་སྱིར་སྤེ་དགྤེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  བོད་
ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་མཁན་དུད་ཚང་ ༤༡ དང་ ། དྤེ་མྱིན་གྱི་དུད་ཚང་ ༡༡ སྱིར་བོད་
ཚོགས་ནང་དུ་དུད་ཚང་ ༡༢ སྱིར་ནང་ཆྤེན་ནང་དུ་དུད་ཚང་ ༢༡ བཅས་ཁྱོན་བསོམས་དུད་ཚང་ ༨༥ ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་
ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུས་ན་སྙམ་བྱུང། དྤེ་ནས་ཨར་ལས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཨར་ལས་སྤུས་དག་པོ་དགོས་པ། ལྷག་
པར་དུ་དྤེའྱི་གོང་དུའང་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་བྱུང་སོང་། དྤེ་དག་ཚང་མར་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་།  དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་
ཡྱིད་ལ་འཇོག་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་པས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
གསལ་པོ་བས་ནས་བསྐྱར་ཟློས་བས་ནས་ཞུ་འདོད་ཡོད་པ་གཅྱིག་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་རྣམས་ལ་བཞུགས་སའྱི་སོད་ཁང་
རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ཨར་ལས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དྤེའང་ཆ་ཚང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་འགན་འཁྱྤེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ལས་འཆར་རྱིགས་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་སོང་། ཨར་ལས་གང་མགོགས་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ལ། སོད་ཁང་གྱི་ཚད་གཞྱི་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྤེད་རྒན་པ་དྲུང་འཕར་གྱི་ལས་ཤག་གྱི་ཐོབ་འབབ་ཀྱི་ཚད་དྤེ་
བཞག་ནས། དྲུང་འཕར་གནས་རྱིམ་གྱི་ཁང་པའྱི་ཚད་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་རྣམས་ཀྱི་སོད་ཁང་ཚད་གཞྱི་དྤེ་
འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་གྱི་ཚད་གཞྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་རའྱི་ཨར་ལས་རྒྱག་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་ང་
ཚོས་རྤེ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འབྤེལ་ཡོད་རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་ག་དུས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་གསལ་པོ་བས་ནས་
ཞུས་ཡོད། ད་ལྟའྱི་སྐབས་འདྱིར་ང་ཚོའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཨར་ལས་འདྱི་ང་ཚོས་བྤེད་ཐུབ་པ་ དེ་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ང་
ཚོས་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུ་འདྱི་ག་རྤེ་རྤེད་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ས་ཆ་  plot ོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་
ཁང་ས་འདྱི་འབུལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཁང་ས་འདྱིའྱི་ཚད་གཞྱི་འདྱིའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲུང་ལས་དྲུང་
གཞོན་གྱི་ལས་ཤག་རྒྱག་ཐུབ་པའྱི་ཁང་པའྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་གཞྱི་བཞག་ཡོད།  འདྱི་ཚོ་འདོད་པ་ཁྤེངས་པ་ཞྱིག་
རྤེད་དམ་ཞུས་ན་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་སངས་གནས་བབ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔྤེར་ན་
ཁ་སང་ཕན་བུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དཔྤེར་ན་བསན་འཛིན་སྒང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ང་ཚོར་ས་ཆ་
ཡོད། གལ་སྱིད་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུང་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་ན་བསམ་བསམ་དྲན་



18 

 

བྱུང། ཕྤེབས་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་རྤེད་འདུག གཞྱིས་ཆགས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཚུར་གསུང ་གི་འདུག ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ནང་དུ་མྱི་འབོར་ཉུང་ཉུང་དང་ས་ཆ་ཆྤེན་པོ་བས་ཏྤེ་བདག་པོ་ཡག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཡོང་གྱི་འདུག  འདྱི་ཡྱིན་
དུས་མྱི་ཕར་གཏོང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཟྤེར་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ས་ཆ་ོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། འདྱིའང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ས་ཆའྱི་ཐོག་ཕ་གྱིར་འགོ་དུས་ས་ཆ་བགོས་འགྤེམས་བས་ཚར་བ་དང་མམ་འབྤེལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་
ས་ཆ་རྣམས་ཁ་དང་སྤུ་ལྟ་བུའྱི་དབྤེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། གང་ལྟར་ང་ཚོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ས་ཆ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་
ཡོད་ཅྤེས་ཕར་ལམ་སྤེང་བགོ་འགྤེམ་བྤེད་ཆོག་ཆོག་ ཅིག་ཡོད་ཟྤེར་རྒྱུ་འདྱི་ཉུང་ཉུང་རྤེད་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཨོ་རྱི་ས་ལྟ་
བུའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་དུ་བར་སྐབས་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གྱི་རྤེད་ལ། ཞྱིང་ཁ་བཏབ་ཐུབ་པ་དང་མ་ཐུབ་སའྱི་ས་ཆ་མང་པོ་
ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ར་བ་རང་ནས་ཞྱིང་ལས་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཞྱིང་ཁ་བཏབ་རྒྱུ་རང་ལ་དཀའ་ངལ་
ཡོད་སའྱི་ས་ཆ། ལྷག་པར་དུ་འདྱིའྱི་ཕོགས་ལ་ཞྱིང་ཁ་མ་བཏབ་པའྱི་རྱིགས་སོ་སོའ་ིཁང་པ་དང་རྒྱང་ཐག་ རིང་པོ་ཡོད་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ བརྤེན་ནས་གང་ལྟར་གཞུང་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་ས་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་ཚོ་དྤེ་དག་གྱིས་ས་ཆ་འདྱི་
ཡར་ཕུལ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ ཅེས་ང་ཚོ་འདྱིར་འབྤེལ་ཡོད་དྲུང་འཕར་རྤེད ། དེ་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན། སྐུ་ངོ་
དྲུང་ཆྤེ་ས་གནས་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་བཅས་ཡར་མར་འབྤེལ་བ་བས་ནས་ད་ལམ་ས་ཆ་ཨྤེ་ཀ ར་ ༢༠༠ ཙམ་ཞྱིག་གཞུང་
ལ་ཚུར་སྤེབས་བསད་ཡོད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་མ་འོངས་ཀི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་ད་ལྟ་བཟོ་རྒྱུ་རྤེད་ལ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་ཡྱིན་
ནའང་དགོངས་པ་འདྲ་བཞྤེས་རྒྱུ་མྤེད་དམ། འདྱི་ནང་བཞྱིན་སོ་ན་ རྡ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ ེ་བའྱི་ཆར་ཟྤེར་ནའང་ཟླ་
བ་བརྒྱད་དགུ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད། སོ་ན་རྡའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ནས་ང་ཚོས་ས་ཆ་ཕན་བུ་ཚུར་ཞུ་ཐུབ་པ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད། 
དྤེ་འདྲའྱི་ནང་དུ་ཕྤེབས་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན ། ང་ཚོ་ཨར་ལས་རྱིགས་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཕན་བུའྱི་བདྤེ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  ད་ལྟ་
སྱིར་ལ་ས་ཆ་ོ་ཐུབ་པ་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་འགན་རྤེད་ལ། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ད་ལྟ་བདྤེ་
སྲུང་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ནང་ནས་ཡྱིན་ནའང་མཁྱྤེན་གྱི་རྤེད་ལ།  སྣྤེ་ལྤེན་གྱི་རྱིས་འགོའ་ིནང་ནས་ཀང་དངུལ་གང་ལ་གང་
འཚམས་ཤྱིག་ང་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུར་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།  རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སྤེང་ཞྱིག་ལ་ས་ཆ་
ོ་རྒྱུའྱི་དངུལ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རག་ཐབས་འདྱི་ཕན་བུའྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་གནས་སངས་འདྱི་སྙན་སྤེང་
ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་གྱི་དགོངས་འཆར་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་
ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞུས་ན་བསམ་བསམ་ཞྱིག་རྤེད། 
 དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གྱིས་པ་ཞྱིག་ལ་ ལྡེ་ར་ལྡུན་ཁུལ་དུ་ཨར་ལས་བྤེད་རྒྱུ་དྤེའྱི་ནང་དུ་དུད་ཚང་ ༢༦༦ དྤེ་དག་ཆ་
ཚང་མ་ཐག་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང། ༢༦༦ ཆ་ཚང་མ་ཐག་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་
ཡང་དྤེའང་སྙན་སྤེང་ཞུ་འདོད་བྱུང། གཅྱིག་བས་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོས་མ་མཁྱྤེན་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་ལ།  གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་སོན་མའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་བདྤེ་སྐྱྱིད་གྱིང་གྱི་ཨར་ལས་དྤེ།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གང་
ཐུབ་ཀྱིས་བསྡུས་པོ་བས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་ཞུས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་གང་གསལ་གསལ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ན་མ་
གཏོགས། གལ་སྱིད་ཞུས་ནའང་ད་དུང་ལྷག་པ་ཡོང་གྱི་འདུག  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  གང་གསལ་གསལ་
གསུང་རོགས་གནང། དྤེ་རྱིང་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པའི་བར་དུ་འཚོགས་རྒྱུ་ཡྱིན།) ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག 
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 ཆྱིག་སོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་ནས་ལས་གཞྱི་འདི་གོ་བཙུགས་ནས།  ལྡྤེ་ར་ལྡུན་དུ་མྱི་ཚང་  ༡༡༦ ལ་ས་
ཆ་ཨྤེ་ཀར་བདུན་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་མྱི་ཚང་ ༡༡༦ ལ་ཨར་ལས་འཆར་གཞྱི་ཡུན་རྱིང་པོ་བཏྱིང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་
པ་རྤེད། མཐའ་མའྱི་དྤེ་དྤེ་སོན་ཡང་ཞུས་པ་རྤེད། གང་ལྟར་དུད་ཚང་ ༡༡༦ དྤེ་དག་ལ་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཨར་ལས་བས་པ་
ཡྱིན་ན་ཞྤེས་དངུལ་ཐབས་ཤྤེས་བས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དངུལ་དྤེ་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་རྤེད། མྱི་མང་རང་ལ་ཕར་ཁ་ཐུག་སད་པ་
ཡྱིན་ན། འདྱིའང་བྤེད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་བྱུང་འདུག  འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་འབྤེལ་ཡོད་མ་གྱིར་ས་གནས་ལ་
བཅར་བའྱི་སྐབས་དྤེར་ས་གནས་  Uttarkhand མངའ་སྤེ་དྤེའྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྤེ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་གནང།  ཁྱྤེད་
རང་ཚོ་དྤེ་འདྲ་མ་བྤེད། བཀའ་འཁོལ་ཞུས་དང་ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ན།  དུད་ཚང་ ༡༥༤ ལ་ཨར་ལས་བྤེད་ཆོག་པ་ཞྱིག་
འདུག 
 ས་དྤེ་ཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བུན་གཡར་བས་ནས་  lease སད་པའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དྤེའྱི་ནང་ལ་
ཁྱྤེད་ཚོ་ཨར་ལས་བས་པ་ཡྱིན་ན། བྤེད་སངས་ནང་མྱི་ཇྱི་ཙམ་ལ་དགོས་དང་མྱི་དགོས་དྲྱིས་ཡོང་དུས་  ༡༥༤ རྒྱབ་བཞག་
ཡོད་དུས་ ༡༡༦ འདྱི་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོང་ཚོས་དྤེ་འདྲ་མ་བྤེད ། དྤེང་སྐབས་ས་ཆ་འདྱི་རྱིན་ཐང་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རྤེད།  ཁྱྤེད་རང་ཚོའྱི་ནང་ལོགས་ལའང་དཔལ་འབོར་ཡོད་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་རྤེད།  དྤེར་
བརྤེན་ས་ཆ་ཨྤེ་ཀར་བདུན་ཡོད་པ་དྤེ་བྤེད་སོད་ཡག་ཙམ་བཏང་ནས། དུད་ཚང་ ༡༡༦ དྤེ་དག་ལ་ཁང་པ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་
དང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་བོད་པ་རང་ནས་དངུལ་ཕན་བུ་འདོན་ཐུབ་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ། ཁོང་ཚོར་ཁང་པ་དྤེ་
བཙོངས་ནས། དྤེའྱི་དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཚུར་ཕོགས་དྤེར་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཆའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་བྤེད་སོད་ལྤེགས་པ་
ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ལམ་སོན་དྤེ་འདྲ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ལམ་སོན་ཕྤེབས་པ་ནང་བཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་
ཤག་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གསུང ་གི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་ནས།  དྤེ་ཡང་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་རྤེད་མྱི་
འདུག རྒྱ་གར་མངའ་སྤེའྱི་གཞུང་དང་དབུས་གཞུང་གྱིས་ཀ་ཐད་ཀྱི་འདུག་ལ། དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྤེའྱི་གཞུང་གྱིས་
ཀར་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཐོག་ནས། ང་ཚོས་བྤེད་རྒྱུ་དུད་ཚང་ ༡༥༠ འཕར་མ་ཞྱིག་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་ཆོག་རྒྱུ།  གལ་ཏྤེ་དུད་ཚང་  
༡༥༠ འཕར་མ་ཞྱིག་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་སྤེབས་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ ༡༡༦ གྱི་འགོ་སོང་དྤེ་ཁ་གསབ་བྤེད་
ཐུབ་རྒྱུར་ང་ཚོས་རྤེ་བ་བས་པ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཨར་ལས་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོ ག་ལ་སུ་དང་བཀའ་མོལ་ཞུའམ་
ཞྤེས་ལབ་ཡོང་སྐབས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རང་བཞྱིན་གྱི་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་བ་ཆྤེ་ཤོས་འདྱི་སྱི་མཐུན་
མམ་འབྤེལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་ཕ་གྱིར་འདྱི་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཨར་ལས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡར་མར་ཡག་པོ་རྒྱུགས་ཐུབ་དགོས་
ཀྱི་འདུག ཨར་ལས་ཆ་ཚང་བལྟ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག  འདྱི་བས་ཡོང་དུས་སྱི་མཐུན་མམ་འབྤེལ་གྱི་འགན་དྤེ་ཁྱྤེར་ནས་
ཨར་ལས་ཀྱི་ལས་ཀ་འདྱི་བས་ནས་གང་ལྟར་ང་རང་ཚོར་དགོས་པའྱི་དུད་ཚང་ ༡༡༦ གྱི་བཀོད་རྱིས་འདྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་
ང་ཚོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད། འཕར་མ་ ༡༥༠ རྒྱག་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བགོ་འགྤེམས་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཁྱྤེད་
རང་ཚོས་བས་པ་ཡྱིན་ན ། གང་འདྲ་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཨར་ལས་བྤེད་མཁན་སྱིམ་ལར་བསན་འཛིན་ལགས་དང་ཁོ་ཚོར་
བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན།  གང་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད་དམ་ཞུ་སྐབས་དྤེ་ཚོ་ཁག་པོ་རྤེད ། ཐོག་མ་ྱིད་ལ་བོད་པར་དངུལ་རང་དྤེ་འདྲ་
བས་ནས་བཏོན་ཐུབ་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་འགོ  ོ་མཁན་མང་པོ་ཡོད་འགོ་ཞེས་དྤེ་འདྲ་བས་ནས་ལག་པ་བཟུང་མཁན་ཡང་ཁག་
པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། དྤེར་ཧ་ཅང་གྱི་འཚང་ཁ་དྤེ་འདྲ་མཐོང་མ་སོང།  ཡྱིན་ནའང་སྒྤེར་པ་གཅྱིག་ལ་སད་པ་ཡྱིན་
ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག  སྱི་མཐུན་མམ་འབྤེལ་འདྱི་སྱི་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་རྤེད།  སྒྤེར་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་མ་རྤེད།  
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གལ་སྱིད་ཁྤེ་བཟང་ཕན་བུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་སྱི་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ལ་འགོ་ཡྱི་འདུག་བསམས་ནས། ང་ཚོས་ལས་
བསོམས་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བའྱི་ལན་གྱི་ནང་དུའང་ལས་འཆར་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་གྱི་མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ང་ཚོས་ད་ལྟ་སྒུག་བསད་ཡོད་ཞུས་པ་དྤེ་ཚོ་བྤེད་པའྱི་རྣམ་གངས་ཚུར་གང་འདྲ་
བྤེད་དགོས་པ་འདུག ཕར་གང་འདྲ་གནང་དགོས་འདུག་ཟྤེར་ནས་ད་ལྟའང་བཀའ་མོལ་ཡོང་གྱི་ཡོད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དུད་ཚང་  
༢༦༦ ཆ་ཚང་མ་ཐག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་མྤེད་པ་འདྱི་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ ས་བྱུང། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྐབས་དྤེར་ང་ཚོ་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་གཞྱི་དྤེ ། བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་ང་
རང་ཚོའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཁག་གཅྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་ཚོར་
བ་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་བཀའ་གནང་ཡོང་དུས ། ང་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཁོ་ན་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་
རྤེས་སུ་ཚིག་བྤེད་སོད་གནང་སངས་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་ཡོང་དུས ། གཞྱི་རའྱི་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་བསམ་བོ་
གཅྱིག་པ་རྤེད་ལ ། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་མངོན་གསལ་དོད་པོའ་ིཐོག་ནས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཞྱིག་
བྤེད་ཐུབ་དགོས་པ་དྤེ་གཞུང་ལ་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེར་ང་ཚོས་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་དང་མམ་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་བོད་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་བདག་པོ་དྤེ་ཙམ་རྒྱག་གྱི་མྤེད་པའྱི་རྤེན་གྱིས་བོད་ནས་དྤེང་སང་ཡོང་མཁན་ཕན་བུའྱི་ཉུང་དུ་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཕལ་ཆྤེར་ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད་དྤེ ། བརྡ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་
བསྤེབས་སོང། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འདྱིར་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། བོད་གཞུང་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་རང་གྱི་ནུས་པ་དང་
འོས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་གནང་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་མང་དུ་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག  ཤུགས་ཆྤེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ན་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས།  བདག་པོ་མ་
བརྒྱབས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་མྤེད། བདག་པོ་རྒྱག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་རྒྱུ་མཚན་
དྤེར་བལྟས་ནས་བདག་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་འདུག་བསམས་ནས་ཕྤེབས་པ་རྤེད།  དྤེ་རྱིང་མ་ཕྤེབས་མཁན་དྤེ་ཚོ་བདག་པོ་རྒྱག་
གྱི་མྱི་འདུག་བསམས་ནས་མ་ཕྤེབས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བོད་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་བྤེད་སངས་འདྱི་འདྲ་མྱིན།  ཁ་སང་
བརྡ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་དང་མྤེད་ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་ཚོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྤེ། ཡྱིན་ནའང་གོ་སྐབས་འདྱི་བངས་ནས་
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཕར་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམ་བསམ་ཞྱིག་དྲན་བྱུང། 
 
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 དྲྱི་བ་ཐུང་ཐུང་གསུམ་དང་འབོད་སྐུལ་ནན་པོ་གསུམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་མ་ཞུས་སོན་ལ་དཔལ་
ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་དོགས་འདྲྱི་ཞུས་པ་དྤེ་ཚོར་བཀའ་ལན་ཕྤེབས་པ།  རྒྱུན་དུ་གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ནང་ཐོན་པ་ལྟར། དོ་སྣང་བྤེད་པའྱི་སྐབས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་སོང་།  ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དཀའ་
ངལ་སྡུག་བསྔལ་རོགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལ་དཀའ་སྤེལ་གནང་རྒྱུ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་གནང་
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འདུག དྤེར་བརྤེན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 

དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ལ་ང་ཚོ་ས་བགོས་སྐོར་བསྐྱོད་ཕྱིན་སྐབས། ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་གྱི་བཞུགས་མོལ་ལམ་
མྱི་དམངས་འདུ་འཛོམས་སྐབས་ལ།  ཁོ་རང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ལམ་དོགས་འདྲྱི་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གཅྱིག་གང་རྤེད་དམ་ཞྤེ་ན།  
ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཆ་དྤེ་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་བོགས་མ་གཏོང་མྱི་ཆོག་པའྱི་
བཀའ་རྒྱ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ནན་པོ་ཞྱིག་ཚང་མ་ལ་ཁྱབ་པའྱི་སྱིད་ བྱུས་གང་འཛིན་གྱི་ཡོད་དམ་ཟྤེར།  
གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོ་མ་གྱིར་སྱིག་གཞྱི་དམ་པོ་ཞྱིག་འདུག  དྤེས་གཙོས་པའྱི་མང་
པོ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་དང་འགའ་ཤས་གང་ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་འགོ། སྐྱག་རྫུན་དྤེ་འདྲ་གང་ལ་གང་
འཚམས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད།  རྒྱ་གར་ལ་བཏང་ནས་རྒྱ་གར་དང་ཁ་མཐུན་གྱིས་བཏང་ བ་མ་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་ངའྱི་ལས་ཀ་
བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ལབ་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ལྟ་བུ་དྤེ་འདྲ་བས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ས་རྤེད། སྱིག་འཛུགས་འཁྱྤེར་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་རྒྱ་
གར་ལ་བོགས་མ་བཏང་ཡོད་ན།  ྤེས་པ་དྤེ་སྒོར་མོ་ཁྱི་གཅྱིག  གཅྱིག་རྒྱག་གྱི་འདུག  དྤེར་བརྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་ས་སོང་ལྷག་
པའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་ཀི ་འདུག་ཟྤེར། དྤེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་གཟྱིགས་ཕོགས་གང་ཡོད་དམ།  
ཚང་མ་ལ་ཁྱབ་པའྱི་ལམ་སོན་གང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཅྱིག་ད་ལྟ་ྱི་ཧོང་ཨོ་སྱི་ཀཱ་ལ་སོ་ནམ་པའྱི་སོང་བརྡར་དྤེ་འདྲ་བཏང་བ་ཡྱིན་ཞྤེས་བཀའ་གནང་འདུག སོང་བརྡར་
གནང་བ་དྤེས་ཚུར་ལོག་ནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཕན་ཐོགས་ག་ཚོད་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་
དམ། སོང་བརྡར་དྤེ་གང་སེང་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གསུམ་པ་དྤེ། ན་ནྱིང། ན་ནྱིང་རྤེད་དམ། ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པ་ནས་ཕལ་ཆྤེར་ཡྱིན་པ་ཡོད།  བུད་མྤེད་ནུས་པ་འཕྤེལ་
རྒྱས་ཀྱི་ཚན་པ་དྤེ།  ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་འོག་ལ་བསྤེབས་པ་རྤེད།  དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་སོན་མ་ནས་
ལས་བྤེད་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གོ་ཐོས་བས་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོབ་སོང་གནང་བར་ཕྤེབས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་འདུག ཕལ་
ཆྤེར་ཕྤེབས་ཚར་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་དྤེའྱི་གནས་བབ་གང་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ལྟ་འབོད་སྐུལ་ནན་པོ།  ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་གྱི་མྱི་དམངས་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བརྒྱུད་
ནས་ནང་སྱིད་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ།  སོན་ྤེས་དཀའ་སྤེལ་ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རོགས་སྐྱོར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་ འདུག 
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་ལ་ད་ལོ་སོན་ྤེས་བྱུང་སོང་། ཁ་ཤས་སོན་ྤེས་ཟྤེར་ནའང་།  ཐན་པ་དྤེ་
འདྲ་རྤེད་མྱི་འདུག  འོན་ཀང་མང་པོ་ཞྱིག་སོན་ཐོག་གདབ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་ཏག་ཏག་མ་ཁྤེལ་བ་ལ་བརྤེན ། མང་པོ་ཞྱིག་ལ་
དཀའ་ངལ་ཆགས་སོང་ཟྤེར།  དྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དང་བཀའ་ཤག་ནས་ྤེ་འགམ་ལ་ཕྤེབས་པ་བྱུང་སོང་།  
ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་ལ་འཁྱུག་ཙམ་དཀོགས་ནས་དཀའ་ངལ་གང་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲའྱི་གཟྱིགས་རོག་གནང་བར་ཡང་
ཕྤེབས་མ་སོང་། ཧ་ཅང་བོ་ཕམ་བྱུང་སོང་ཞུ་མཁན་བྱུང། དྤེ་ལ་དཀའ་སྤེལ་གྱི་རོགས་སྐྱོར་འདྲ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ས་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་འདུག 

དྤེ་ནས་གཅྱིག ཧོན་སུར་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་རྒྱབ་རྒྱུར་རོགས་སྐྱོར་གནང་འདུག  བཀའ་དྲྱིན་
ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག  དྤེ་དང་མམ་དུ།  ཕ་གྱིར་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ང་གྱིས་བལྟ་བར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན།  ཁང་པ་
བརྒྱབས་པ་དྤེ་གྲུ་བཞྱི་ཏག་ཏག་གཅྱིག་མ་གཏོགས་དྤེ་ལ་ཁྱམས་ར་དྤེ་འདྲ་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག  དྤེར་བརྤེན་ཆར་དུས་སྐབས་



22 

 

དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱམས་ར་གཅྱིག་འདུམ་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་
རྒྱུ་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་བའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རོགས་གནང་ཞྤེས་གསུང ་གི་འདུག ང་ཚོས་ཀང་དྤེའྱི་འཆར་གཞྱི་གཅྱིག་
ཡར་ཐད་ཀར་ཕུལ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ལམ་སོན་ཞུས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གསུམ་པ་དྤེ་ད་ལྟ་ས་འཐུས་ཚོའྱི་ྱིན་དོད་དང་ལས་དོད་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་འདྲ།  དྤེ་ཡར་ཏོག་ཙམ་སར་
རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 

(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  སུ་རྤེད། ས་འཐུས་རྤེད་དམ།  དྤེ་ནང་སྱིད་ལ་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། གྲུབ་སོང་ངམ།) ས་འཐུས། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཟེར་ན་ནོར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ལགས་འོང། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  ཧོན་སུར་དང་འབྤེལ་བའྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་
ཐོག་དོགས་འདྲྱི་ཁག་ཕྤེབས་སོང། དྤེ་ལ་དྤེ་རྱིང་ངས་གསར་པ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ནས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསར་གནང་མཁན་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་བ་
དང་སགས། དྤེ་བཞྱིན་ས་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་ལོ་མང་རྱིང་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་འཛུགས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་
བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། གསུང་མཁན་འདུག  ང་ཚོ་ལ་ཡང་གསུང་གྱི་འདུག  སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་རྱིགས་དྤེ་མ་ཆུང་སྒང་ལ་རྤེད་
འདུག་མ་གཏོགས་མ་སྲུང་ན་བ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་སྙན་སྤེང་ཞྱིག་ཞུས་
པ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་སྱིད་ཇུས་གཏན་འབྤེབ ས་ཅྱིག་འབྱུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེའྱི་སྐབས་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་
ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སངས་དང་འཚམ་པ།  དངོས་གནས་ལག་བསར་བྤེད་འོས་པ་ཞྱིག་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག  
དྤེ་ཚོ་ཡང་དགོས་ཀྱི་མྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་གང་ཆགས་ཀི་ཡོད་དམ་མྤེད་འདྱིར་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་
གྱི་འདུག དྤེ་རྱིང་ཏོག་ཙམ་ས་དྲགས་འདུག  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དྤེ་ཡར་བསྡུས་ནས་གང་ལྟར་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
ལག་བསར་བྤེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་དང་པོ་སྱིག་གཞྱི་རང་གྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་རྱིགས་
གོས་ཚོགས་ལ་མགོགས་པོ་སྙན་སྤེང་འབུལ་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ཨོ་སྱི་ཀ་ Osaka ལ་སོང་བརྡར་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཕན་ཐོགས་པོ་བྱུང་འདུག ཨོ་སྱི་ཀ་དྤེའྱི་ནང་
ལ་སོ་ནམ་རང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཁྱིད་གནང་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་བཏང་བ་དྤེ་ཡང་ལས་ཐོག་སོ་
ནམ་སོབ་སོན་པ་རང་བཏང་ བ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཚུར་ལོག་རྤེས་མུ་མཐུད་ནས་འགན་ཁྱྤེར་ བ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་སྱི་
ཚོགས་ལ་ཡང་ཕན་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
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དྤེ་ནས་བུད་མྤེད་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕྤེལ་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་དྤེ་ག་རང་རྤེད།  དྤེའྱི་སོན་ལས་བྤེད་
ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གོ་བུར་དུ། ང་ཚོ་ལ་གོ་བུར་ཞིག་ཆགས་པ་རྤེད།  དགོངས་ཞུ་གནང་དགོས་པ་བྱུང་
སོང། ཁོ་རང་གྱིས་དགོངས་ཞུ་ཕུལ་བ་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་ཕུལ།  དྤེ་བཞྱིན་ས་མྱིག་དྤེ་ཁྱད་ལས་ཀྱི་ས་མྱིག་ཡྱིན་པར་
བརྤེན། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཕར་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་ཕུལ་ཏྤེ་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་
འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་དོན་ཚན་གཞན་དག་གྱིས་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་རང་བལྟ་ རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་བ་རྒྱུ་
ཡོད་ན་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་དུང་སྱི་འཐུས་ཕག་རོང་མཁན་བཅུ་ཡོད། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་གོང་དུ་ཕྱིན་ཚར་བར་བརྤེན་བསྐྱར་ཟློས་ཞུ་ རྒྱུ་མྱིན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་གཞུང་གྱི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  གོ་
སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་དྤེ་འགོ་ལས་ཚར་མར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ངས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་རང་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  སྤེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་སྐྱྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་མས་ཞྱིབ་དང་སོང་
བརྡར་ཁང་གྱི་ལས་འཆར་གྱི་སྐོར་དང་འབྤེལ་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།  དྤེའྱི་ནང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཞྱིང་སྒང་ལ་
སྨན་རྩྭ་འདྤེབས་ལས་བས་ཏྤེ་རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་སོར་ཚན་པ་དྤེ་འདྲ་དང་ཚོང་ལས་མམ་འབྤེལ་གྱིས་གྱིས་མོས་ཆོད་གན་
བཞག་འདུག དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་ང་རང་གྱིས་ཞུ་འདོད་པ་དྤེ་ལ་ང་ཚོའྱི་བོད་སྨན་དྤེ་ཚོ་སྨན་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་མཁོ་སྒྲུབ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་སྨན་བཟོ་བའྱི་སྨན་རྒྱུའྱི་ནང་མང་ཤོས་དྤེ་ཁག་སྨན་གྱི་རྱིགས་དྤེ་རྤེད། ཁག་སྨན་གྱི་རྱིགས་
ཡག་ཤོས་དྤེ་རྒྱ་གར་ནང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། ཁོམ་ར་ནས་ོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་དང་། བོད་པའྱི་སྨན་བཟོ་མཁན་སྨན་རྱིས་ཁང་གཙོས་པའྱི་ཝ་ར་ ཎཱ་སྱི། ལྕགས་པོ་རྱི།  ལ་དྭགས་དྤེ་ཚོར་ཡོང་གྱི་ཡོད།  
རྡ་རམ་ས་ལའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་སྨན་བཟོ་མཁན་སྱི་སྒྤེར་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་དབར་བཀའ་མོལ་བྱུང་
ཡོད་དམ་མྤེད། བོད་སྨན་བཟོ་བའྱི་སྨན་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཞྱིང་སྒང་ལ་འདྤེབས་ལས་ཀྱིས་གྱིས་ཕན་
གྱི་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་སྒང་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད།  ར་བའྱི་བོད་སྨན་ནང་སྨན་དྤེ་སྐྱྤེ་ས་སྐྱྤེ་ཡུལ་གྱི་ཆ་ནས་
ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཆྤེད་ལས་ཁོང་ཚོ་མམ་དུ་གོ་བསྡུར་གནང་ནས་གང་དུ་བཏབ་ན་ལྤེགས་
མྱིན་གོ་བསྡུར་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད། མྤེད་པ་ཡྱིན་
ན། དྤེ་འདྲ་གཅྱིག་གནང་ཐུབ་ན་གྱིས་ཕན་གྱི་སྒོ་ནས་ལས་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།  
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འཆར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ངས་ཤྤེས་པའྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་འདྲ་
ཚུར་བཀའ་གནང་བ་བྱུང་མ་སོང་ལ། ང་ཚོས་ཕར་དྤེ་འདྲའྱི་ང་རང་གྱིས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་བོད་པའྱི་སྨན་ལ་དགོས་པ་
དྤེ་ཚོ་རྱི་མཐོན་པོ་དྤེ་འདྲ་ལ་ཡོད་པ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམས་བྱུང་། ང་རང་གྱིས་མ་ཤྤེས་པའྱི་སྐྱོན་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མང་
པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས།  དྤེ་ཡང་སྨན་པ་ཡྱིན་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་
བར་བརྤེན། ཏན་ཏན་རང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཡག་པོ་རྤེད་ལ། ང་ཚོས་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕར་འབྤེལ་བ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ནས་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་དགོས་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་མོད། མང་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ཕྱིན་སོང་ ། དྤེར་
བརྤེན་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་ནས་ད་ལྟ་འདྱི་ནས་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་ཞུ་དགོས་བྱུང་སོང་།  ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་
ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་གཞྱིས་ཆགས་རྤེད ། བོད་
ནས་འབོར་མཁན་ཚོ་རྤེད། འདྱི་འདྲའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ཕག་ལས་ཡག་པོ་ཧ་ཅང་བྱུང་འདུག དྤེར་བསགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གྱིས་པ་ཞྱིག་ལ་ཁ་སང་ང་ཚོ་འདྱི་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ཕོགས་ཤྱིག་ལ་བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་དྤེ་
ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རྤེད།  སོ་སོ་རང་ངོས་ནས་ཡྱིན་ན་བོད་ནས་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཉུང་ཉུང་
ཆགས་པ་དྤེའྱི་གནས་སངས་ཁ་སང་ང་རང་ཚོས་འདྱིར་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་མྤེད། ད་ལྟ་
ཁས་ྱིན་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད ། བོད་ནས་ཡོང་མཁན་ཡྱིན་ན ། སོ་སོའ་ིལུང་པ་དྤེའྱི་གནས་
ཚུལ་དྤེ་སོ་སོས་ཤྤེས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ངའྱི་ལུང་པ་ང་ཡོང་སའྱི་བར་གཞྱི་དྤེ་ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲའི་
རྱིགས་ར་བ་ནས་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་གསལ་པོ་བས་ཏྤེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་།  བོད་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་དྤེའྱི་རྒྱུ་
རྤེན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་རྒྱ་མིའྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཛ་དྲག་ཡྱིན་པ་དྤེ་རང་རྤེད།  ༡༩༥༩ ནས་ད་
ལྟ་བར་དུ་ཛ་དྲག་རྤེད། ས་མཚམས་བཀག་སོམ་དྤེ་ཡང་དྤེ་ག་རང་རྤེད།  ཞྱིབ་ཚགས་སུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན།  ༢༠༠༨ ཀི་ཚུན་
ཆད་ལ་ས་མཚམས་བཀག་སོམ་བ་རྒྱུ་དྤེ་དྤེའྱི་སོན་ལ་དྤེ་འདྲ་བཀག་སོམ་རང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འགམ་གྱི་ཟམ་པའྱི་ཐོག་ནས་
ཕར་ཚུར་གྱིས་ཆ་འགོ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དེར་བརེན་དྤེ་དག་གསལ་པོ་
བས་ན་མ་གཏོགས་ཡོང་མ་སོང་། ལར་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༧༠ ཡས་མས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འཆར་ལྡན་བུ་སྐྱྤེས་སྐྱྤེ་སྒོ་
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འགོག་རྒྱུའྱི་སྱིད་ཇུས་ཟྱིན་པའྱི་ྤེར་ལྤེན་ལ་བརྤེན་ནས། ད་ལྟ་བོད་ནང་ལ་གསར་དུ་སྐྱྤེ་རྒྱུའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་ཚད་ཉུང་དུ་ཕྱིན་
པས་དབང་གྱིས་མྱི་གངས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རྤེད།  ངའྱི་གས་དྤེ་རྤེད ། དགུ་བཅུ་གོ་གངས་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་དྤེ་མང་ཤོས་ཀྱི་
སྐབས་རྤེད། འདྱིའྱི་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའ་ཡྱི་སྱིད་ཇུས་ལག་ལྤེན་མ་བསར་བའྱི་སོན་གྱི་མྱི་དྤེའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པར་བརྤེན། དུས་
ཚོད་དྤེའྱི་ནང་ལ་མྱི་འབོར་ཆྤེན་པོ་ཧ་ཅང་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་རྒྱ་གར་ལ་ཕྤེབས་མཁན་དང་དགོན་པ ར་ཕྤེབས་མཁན་གྱིས་
ཀར་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ཧ་ཅང་བྱུང་བ་རྤེད། འཆར་ལྡན་བུ་བཙའ་ཡྱི་སྱིད་ཇུས་ལག་ལྤེན་བསར་བའྱི་རྤེས་ལ་མྱི་འབོར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་
པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་ པ་རྤེད། ང་ཚོས་འདྱི་ཡང་མཁྱྤེན་རོག ས་ཐུབ་དགོས་པ་དྤེ་གནས་ཚུལ་དྤེ་རྤེད།  
གནས་ཚུལ་གྱིས་པ་ཞྱིག་ཚོགས་དུས་སོན་མ་སོན་མའྱི་ནང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་འགྤེལ་བརོད་གསལ་ པོ་
ཞྱིག་གནང་བྱུང་།  སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཨྱིན་ཇྱི འི་སྐད་ཡྱིག་དང་འདྱི་ཚོ་སང་དགོས་པ་ལ་ཐད་ཀར་རྒྱ་གར་ནང་ཡོང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ནང་ལ་སོབ་སོང་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཡང་འདྱིའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ལ་ཡང་འགྱུར་བ་
གཅྱིག་ཕྱིན་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་བྱེད་དུས་གཅྱིག་དྤེ་རྤེད།  གསུམ་ནས་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་བོད་ནས་ཐད་ཀར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོབ་
གྤེར་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་ཕོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེས་པ་རྤེད། གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་གྱི་ྤེར་ལྤེན་ལ་བརྤེན་ནས་སོབ་གྤེར་
ལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཁ་ཕོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདྱི་འདྲ་བས་ནས་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་འདུག  དྤེ་འདྲ་བྱེད་དུས་འདྱི་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཕྱིན་
ན་མ་གཏོགས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག  དྤེ་རྱིང་སང་ྱིན་དགོན་པ་ནང་ལ་གྲྭ་ པའྱི་ཚད་དྤེ་སོན་མ་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན ། བོད་ནང་
ལོག་ལ་ཡང་གྲྭ་པའྱི་གངས་ཚད་དྤེ་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ པ་རྤེད། འདྱི་ཚོ་ཆ་ཚང་དྤེ་ཞྱིབ་ཚགས་བས་ནས་མཁྱྤེན་རོག ས་
དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་དུ་ལོ་གཅྱིག་རྤེ་གྱིས་རྤེ་བསད ། རང་གྱི་ཁུངས་མ་འཁྱོལ་བ་བས ། ཕར་ལོག་
མཁན་རྤེ་ཟུང་གྱིས་འགྤེལ་བརོད་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་རྒྱག་མཁན་དྤེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དང་པོ་ྱིད་ནས་ལས་འགན་ག་རྤེ་སད་
བཞག་ཡོད་པ་རྤེད་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ང་རང་ཚོ་དོགས་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་འདྱི་ང་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་
དུས། ད་ལྟ་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་སྤུན་མཆྤེད་དང་དྤེ་ཚོ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། འདྱི་འགྤེལ་བརོད་བ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཞྱིག་
བྱུང་སོང་། འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རྤེད། བོད་ནས་ཡོང་མཁན་ཚོར་རོགས་རམ་གནང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆྤེན་པོ་ཧ་ཅང་རྤེད། དྤེར་བརེན་ད་ལྟ་ལས་དོན་ཡོང་རྒྱུ་འགོ་བཞྱིན་པ་དང་། མ་འོངས་པར་ལས་དོན་ཡོང་རྒྱུ་འདྱི་ཚོ་ཆ་
ཚང་ལ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ལས་དོན་འགོ་བཞྱིན་པ་དག་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ ། ད་ལྟ་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཡ ང་དགའ་བསུ་
དང་བསགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དོན་དག་གཞན་དག་ཅྱིག་ནས་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་ཚུལ་སྒང་ནས་
བདག་པོ་རྒྱག་མ་ཐུབ་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་རྤེད།  དྤེ་རྱིང་སང་ྱིན་འདྱི་འདྲ་བས ། སྱི་ཚོགས་ནང་ལོག་གྱི་གོ་སངས་ལ་བལྟས་
ཡོང་དུས། ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཞབས་ཕྱི་བསྒྲུབས ། རྒས་ཡོལ་ལ་ཕྤེབས་ཡོང་བའྱི་གནས་
སྐབས་ལ་ཁང་དོད་ཅྱིག་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་བཞུགས་ས་བཀོད་སྱིག་བྤེད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གོ་རྒྱུ་འདུག  དྤེར་
བརྤེན་དགུང་ལོ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་དར་མའྱི་གནས་སྐབས་ནས་དབུ་སྐྲ་དཀར་པོ་ཆགས་ཚད་བར་དུ་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་ག་
རང་ལ་ཞབས་འདྤེགས་ཞུས་བསད་པ་ཁོང་རྣམ་པ་ལ་སོད་ཁང་གོ་སྱིག་བྤེད་མ་ཐུབ་པ་དྤེ ། ང་རང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཞུ་
འདོད་མྤེད་པ་དང་དྤེ་འདྲ་ར་བ་ྱིད་ནས་ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད། ཡྱིན་ན་ཡང་མཐུན་རྤེན་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་གོ་སྱིག་བྤེད་མ་ཐུབ་པར་
ལྷག་བསད་ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  དངོས་གནས་བས་ན། འདྱི་ཚོར་ད་ལྟ་རྒས་ཡོལ་ཕྤེབས་བསད་མཁན་དྤེ་
ཚོར་སོད་ཁང་གོ་སྱིག་ཐུབ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་ཡོད། ཡང་འདྱིའྱི་རྱིགས་དྤེ་འདྱི་འདྲ་བས་ཏྤེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་
འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ངས་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུ་དྤེ་དོན་དག་དྤེའྱི་སྒང་ལ་གལ་ཆྤེན་པོར་མཐོང་གྱི་ཡོད། དྤེ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་
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ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་བཞག་པའྱི་འདྱིའྱི་ཤོག་ངོས་ལྔ་ པའི་ནང་ལ་ལས་
བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་  ༤༤༠ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༢༡ འཁོད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་འཁོད་འདུག་ཟྤེར་དུས་འབྲུག་
གཞུང་གྱིས་ནང་སྱིད་ནང་ལ་ཕྱི་མྱིའྱི་ཐོ་འགོད་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་བོད་པའྱི་ངོ་སོད་ལག་འཁྱྤེར་དང་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་
བཤྤེར་གྱི་སྐོར་ཞྱིག་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་མྤེད་ ཀི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་འཁོད་འདུག་ཟྤེར་དུས ། 
མྱི་རྤེ་བོན་ཆྤེན་ལས་ཁུངས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བའྱི་ངོ་སོད་ལག་འཁྱྤེར་ལྤེགས་བཅོས་དང་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མྱིའྱི་
ཁྱིམས་འགལ་ནག་ྤེས་མྤེད་པའྱི་ངོས་སོར་ཞུ་སོད་ཡོང་བའྱི་སྙན་ཞུ་འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་མྤེད། འདྱི་ངས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཧ་གོ་ཐུབ་
མ་སོང་། ངས་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་མཐོང་མ་ཐུབ་པ་རྤེད།  འབྲུག་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མྱི་ཚོར་སྐྱབས་
བཅོལ་ལག་འཁྱྤེར་དྤེ་ལྤེགས་བཅོས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ངོ་སོད་ལག་འཁྱྤེར་ལྤེགས་བཅོས་
དང་བཤད་འདུག  ལྤེགས་བཅོས་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ནས་ལྤེགས་བཅོས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་དམ། ཡང་ཁྱིམས་འགལ་མྱིན་པའྱི་ྤེས་མྤེད་ངོས་སོར་ཞུ་སོད་ཅྤེས་འདྱི་ག་རྤེ་བས་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། འདྱིའྱི་
གནས་ཚུལ་དྤེ་ཡོང་གཞྱི་ཡྱིན་རྒྱུར་ངས་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་མ་མཐོང་བ་ཡྱིན་པར་བརྤེན། ཕལ་ཆྤེར་དྤེའྱི་ཆ་ནས་ཆགས་
ཡྱིན་པ་འདྲ། འདྱི་འདྲ་བལྟས་ཡོང་དུས་སྐབས་ལ་ཡྱིན་རྒྱུ་ཚིག་ལ་ཕར་བལྟས་ཡོང་དུས། ངོ་སོད་ལག་འཁྱྤེར་དྤེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་
བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ།  ད་ལྟ་ཡོད་བསད་མཁན་གྱི་ངོ་སོད་ལག་འཁྱྤེར་དྤེ་ཡང་ཡག་ ཏུ་བཟོ་དགོས་པ་དོན་གནད་གང་
འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་ཡོད་དམ།  དྤེ་འདྲ་བས་དུས་འདྱི་གཅྱིག་བས།  ཡང་ཁྱིམས་འགལ་ནག་ྤེས་མྤེད་པའྱི་ངོས་སོར་ཞྤེས་པ་
ཞྱིག་འདྱི་ཆ་ཚང་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཡང་རྤེ་ཟུང་ལ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།  འདྱིའྱི་སྙན་ཞུ་འབུལ་རྒྱུ་
བྱུང་མྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བཤད་འདུག འདྱིའྱི་དོན་དག་ངོ་མ་དྤེ་ག་རྤེ་བས་ནས་ཡོང་ཡོད་མྤེད་འདྱིའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་གསལ་
པོ་བས་ནས་ཤྤེས་རོགས་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་པར་བརྤེན། འདྱི་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་པར་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་རྱིང་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པ འི་བར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་བཀའ་གནང་ བ་རྤེད། བོད་ནས་གསར་
དུ་ཚུར་འབོར་མཁན་ཚོ་ད་ལྟ་སྐབས་དྤེ་ལ་གངས་ཀ་ག་རྤེ་བས་ནས་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྤེ་རྤེ་ཡྱིས་དགོངས་པ་རྤེ་རྤེ་གསུངས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཞུས་ཚར་
བ་ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟའྱི་སྐབས་དྤེར་ལན་འདྤེབས་བརྒྱབས་དགོས་པ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་སྙམ་བྱུང་། དྤེར་བརྤེན་
ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་དོགས་འདྲྱི་གནང་བ་ནང་བཞྱིན ། ཕལ་ཆྤེར་གཅྱིག་བས་ན་ང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་
རང་གྱི་ནང་ལ་ཚིག་སོར་འབྱི་སངས་དྤེ་དྤེ་ག་རང་ཡོད་པ་ཞྱིག་དྲྱི་བའྱི་ནང་དང་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་གྱིས་ཀའྱི་ནང་
སྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག  གོ་དོན་གང་འདྲ་ཞྱིག་གོ་ཡྱི་ཡོད་ པ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ཁྱིམས་འགལ་མྱིན་
པའྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྱིར་བཏང་དཔྤེར་ན་རྒྱ་གར་གྱི་དྤེབ་སྤེར་ པོ་བཟོས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ན། སྐོར་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་
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ནས་མྱི་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ནག་ྤེས་ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཨྱིན་ཇྱི འི་སྐད་ཅྱིག་བྤེད་སོད་བཏང་ཆོག་པ་
ཞུ། Police clearance ཞྤེས་པའྱི་ཚིག་དྤེ་ཚུར་བསྒྱུར་བའྱི་ཁུལ་རྤེད། ནག་ྤེས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡང་ད་ལྟ་རག་
རྒྱུ་དྤེ་ཁག་པོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་འབྲུག་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་དྤེ་ཚོ་དཀའ་ངལ་དྤེ་གོས་ཚོགས་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་བས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་མ་གཏོགས ། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་
ཅུང་ཙམ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གནང་སངས་བདྤེ་པོ་མྤེད་ན་བདྤེ་པོ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་
གསུངས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།) ཕ་གྱིར་བོད་པ་གཏན་སོད་ཡོད་མཁན་གྱི་ལག་འཁྱྤེར་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། 
ཡར་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུ་དང་དཀའ་ངལ་སངས་ཆྤེད་ཡར་ཞུས་པར་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསན་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་འདུག  དྤེ་བཞྱིན་དུ་བཀའ་བོན་
གྱིས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་དྤེ་བསྐྱར་
ཟློས་མྱི་དགོས་པ་ལ་འབད་བརོན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་གྱིས་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཁ་སང་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་བཀའ་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ། ད་ལོ་ཨྱི་ཛི་རལ་ལ་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སོང་བརྡར་བ་རྒྱུར་གཏོང་བའྱི་མྱི་  ༥༣ 
ཞྱིག་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་འདྲ་བས་དུས་མྱི་  ༥༣ གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ཆ་རྤེན་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་གཏོང་
གྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྲྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་གྱིས་པ་ཐད་ཀར་ནང་སྱིད་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་སྤེ། ཡྱིན་ནའང་
ང་ཚོའྱི་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ན་ཡོད་མཁན་དང་འདྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་གྱིས་ཟླ་བསྱིལ་གཏོང་
རྒྱུ་རོགས་སྐྱོར་གྱི་ཟླ་བསྱིལ་ གཏོང་རྒྱུའྱི་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་འདུག་པ་དྤེ་འདྲའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་ཞྱིག་གོ་ཡི་འདུག དྤེའྱི་ལས་འཆར་དྤེ་གང་འདྲ་བས་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་རྤེད་དམ།  གཞྱིས་ཆགས་ཁ་ཤས་ལ་ འགོ་
བཙུགས་ཚར་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག ཁ་ཤས་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག ཁ་ཤས་ལ་འབྤེལ་བ་བྤེད་བཞྱིན་ཡོད་
ཟྤེར་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་ལག་ལྤེན་ཞྱིག་ཐྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྲྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེ་ཡྱིན།  དྲྱི་བ་གསུམ་པ་ཟྤེར་
རུང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གཞན་བསྐུལ་གྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་བཞྱིན་འདུག སབས་བདྤེ་པོ་
ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན།  ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔྤེ་མཚོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ལོ་རྒན་པ་ཁ་ཤས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ་ཁོ་
རང་ཚོ་ཡར་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་འཛུལ་བ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ས་ཁང་དྤེ་གཞུང་ལ་རྱིས་སོད་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དྤེས་
ཁོ་རང་ཚོ་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་འཛུལ་རྒྱུར་སོ་སོའ་ིཁང་པ་དྤེ་ཡང་སོ་སོའ་ིབུ་ཕྲུག་ས་གནས་གཞན་པ་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་བཟུང་ནས་རྒ ས་གསོ་ཁང་ལ་མ་འཛུལ་བ་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་རྒན་པ་ཁ་ཤས་ལ་ས་གནས་ལ་དཀའ་ངལ་
འདྲ་པོ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  དཔྤེ་མཚོན་གཅྱིག་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། ད་ལྟ་ཧོན་སུར་གཞྱིས་ཆགས་
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ནང་ལ་ལོ་ ༩༠ ཅན་གྱི་པཱ་ལགས་ཤྱིག་འདུག ཁོ་རང་ལ་བུ་མོ་གྱིས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག བུ་མོ་གཅྱིག་སེལ་ཀོབ་ལ་
མ་མའི་ཕག་ལས་གནང་གྱི་འདུག  བུ་མོ་གཅྱིག་དྤེ་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་འདུག ཁོ་རང་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་འཛུལ་གྱི་ཡྱིན་ནམ་ཟྤེར་
དུས། རྒས་གསོ་ཁང་ལ་ར་བ་ནས་འཛུལ་གྱི་མྱིན་ཟྤེར་ནས་བསད་འདུག ནང་ལ་ཁོ་རང་སྐུ་རང་མར་ཁ་ལག་རག་ལ་མ་རག  
འགོ་ཐུབ་ལ་མ་ཐུབ་དྤེ་འདྲ་འཁྱར་འཁྱོར་ངང་བཞུགས་འདུག དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་
དྤེ་ག་རྤེ་བས་ནས་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་འཛུལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྲྱི ས་དུས། ཁོང་རང་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་འཛུལ་བ་
ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་གྱི་ཁང་པ་དྤེ་ཡར་གཞུང་ལ་རྱིས་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་འདྲ་བས་ཏྤེ་ཁོང་གྱི་ཨུ་ཚུགས་
བརྒྱབས་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཨ་མ་ཞྱིག་འདུག  ནད་པ་རྤེད་འདུག  
མོ་རང་གཅྱིག་པུ་ལ་ས འི་ནང་ལ་ལྷག་འདུག  ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྱིམ་པ་མང་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུས་འདུག  སོན་མ་ནས་
ཁྱྤེད་རང་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་འཛུལ་གྱི་ཡྱིན་ནམ་ཟྤེར་དུས ། རྒས་གསོ་ཁང་ལ་ར ་བ་ནས་འཛུལ་གྱི་མྱིན།  དྤེ་ག་རང་ལ་ཤྱི་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཟྤེར་གྱི་འདུག དྤེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་དྲྱིས་དུས། མོ་རང་གྱི་བུ་ཕྲུག་ཅྱིག་སེང་ལོར་དུ་ལས་ཀ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲར་
ཁོང་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་མ་འཛུལ་བའྱི་རྒྱུ་རྤེན་དྤེར་ཐུག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུང ་གི་འདུག དཀའ་
ངལ་འདྱི་འདྲའྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་བ་དྤེ་ཚོ་གཞྱི་རའྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ཡྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག ་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་གཞྱིའི་ནང་ལ་
ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་གྱིས་ཐོག་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་
མྱི་མང་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ནང་ལ་གཅྱིག་ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་ཡྱིན་ན ། ས་གནས་ས་ཐོག་རང་ལ་སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་
གཞུང་ཞབས་ཡྱིན་པ་ཆ་བཞག་ན། ལོ་ ༢༠ ཡར་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གཞུང་ཞབས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ནས་ལོ་ ༢༠ ཟྱིན་པ་ཡྱིན་
ན་གཟེངས ་རགས་བ་དགའ་རག་རྒྱུ་དང་འདྱི་འདྲ་ཡོད་ པ་རྤེད། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དཀའ་ལས་རང་བརྒྱབས་ནས་མྱི་ཚེ་
ཧྱིལ་པོ་མྱི་མང་དང་གཞུང་དང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་གཟྤེངས་བསོད་ཕག་འཁྱྤེར་ཟྤེར་
ནའང་མྱི་འདུག གང་ལྟར་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་མྱི་མང་གྱི་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆྤེ་ཡོང་གྱི་
འདུག དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་ནང་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་
ནའང་རྤེད། ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།  ྤེ་བའྱི་ཆ་ལ་ང་ཚོ་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་
གྱིང་ལ་ཁོང་ཚོས་ག་རྤེ་ཞུ་བཞྱིན་འདུག་ཟྤེར་ན ། སོན་མ་ལམ་ཁ་བཟོ་རྒྱུའྱི་རོགས་དངུལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ སེལ་ཀོབ་དང་ ། དྤེ་
བཞྱིན་དུ་ཀོ་ལྱི་གྷལ་དང་ཧོན་སུར་དང་མམ་དུ་རག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལག་པ་ལ་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་འབོར་མ་སོང་། དྤེ་འདྲ་བྱེད་དུས་གཞྱི་རའྱི་ས་གནས་ འགོ་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་བརྒྱབས་སོང་
མོད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་གྱི་ང་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་ མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་སྐད་
ཤུགས་ཆྤེན་པོས་དྲྱི་བ་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཟྤེར་གྱི་འདུག 
ཁོང་ཚོས་ག་རྤེ་ཟྤེར་གྱི་འདུག་ཟྤེར་ན། ྤེ་བའྱི་ཆར་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་མར་ལྷོ་ཕོགས་ལ་ཕྤེབས་སོང་། དྤེའྱི་སྐབས་
ལ་ཁོང་ཚོའྱི་ལམ་ཁའྱི་སྐོར་དྤེ་ཞུས་ཡོད་ཟྤེར་གྱི་འདུག  ཁོང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་གསུམ་ཀར་མམ་དུ་རོགས་རམ་ཞྱིག་
རག་ཡོད་ཟྤེར། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོའྱི་དྤེ་ལྟ་རག་མ་སོང་། གཞན་པ་གྱིས་ཀྱིས་ལམ་ཁ་བཟོས་ཚར་སོང་།  དྤེ་འདྲ་བས་ནས་
སྐད་བརྒྱབས་བསད་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ས་ཁུལ་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་ལ་ཁོང་ཚོས་བསམ་འཆར་གཅྱིག་ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེ་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དྤེ་ཡང་བརྤེ་པོ་བརྒྱབས་འགོ་
བཞྱིན་འདུག  ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡང་བརྤེ་ པོ་བརྒྱབས་དུས ། ས་གནས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  



29 

 

ཕོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ལས་དྲུང་གྱི་
ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ཚོ་དངོས་གནས་མར་བཏང་དུས་རྒྱུན་རྱིང་པོ་སོད་ཐུབ་མཁན་དང་ ། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་
ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞུ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོགས་འདྲྱི་དང་པོ་ཨྱི་ཛི་རལ་ Israel དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། དྤེ་ས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཐོག་མ་འགོ་བཙུགས་པའྱི་སྐབས་དྤེ་ལ་ཨྱི་ཛི་རལ་ལ་ལས་གཞྱི་དྤེ་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
རང་ལ་ཁྱབ་བསད་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་རྤེད། རྱིམ་བཞྱིན་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཏྤེ་འདས་པའྱི་ལོ་གྱིས་ནང་ཡྱིན་ན། སོ་ནམ་གཞྱིས་
ཆགས་རང་པ་མ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་མཁན་དྤེ་དག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་ནས་དགོས་
ངྤེས་ཀྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་ལག་འཁྱྤེར་དྤེ་དག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཨྱིན་ཇྱི་གོ་བརྡ་འཕྤེར་མཁན་ཡྱིན་ན ། འགྱིག་
གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ནས་འགྱུར་བ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་འདྲ་ཕྱིན་ཡོད་ པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཆ་རྤེན་ག་རྤེ་བཞག་ཡོད་
མྤེད་ཞྱིབ་ཚགས་བས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་འདྱིར་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སང་ྱིན་ཞོགས་པ་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་བརྒྱུད་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གོས་ཚོགས་ལ་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྙྱིང་བསྡུས་
བས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད།  དྤེ་ནས་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་དོན་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ས་གནས་གང་འདྲ་
ཞྱིག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ཕྱི་ནང་གྱིས་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་ག་ པར་ཐུག་པའྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་
ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྤེད་ཀྱི་འདུག  དུས་ལ་བབས་པ་དང་འོས་ཤྱིང་འཚམ་པ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་དགའ་ པོ་བྤེད་ཀྱི་འདུག  
ཕྱི་རྒྱལ་ས་གནས་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་བསམ་པར་སྤུན་སྱིང་བས་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་ཡྱི་ལས་འགན་ཆ་ཚང་ཁུར་
དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེའྱི་ནུས་སོབས་དྤེ་ད་ལྟ་ང་ཚོར་འདང་བ་མྱི་འདུག་བསམ་པ་དྤེ་འདྲ་ཡང་དྲན་གྱི་འདུག་བསམ་པ་བྱུང་།  དྤེ་
དག་ང་ཚོས་ཕར་ཚུར་འགྤེལ་བརོད་ཡག་པོ་ཞུས་ཏྤེ་དྤེའྱི་དགོས་པ་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་དག   དྤེའྱི་སོན་གྱི་སོན་རྱིས་གོས་
ཚོགས་སྐབས་ལ་གཅྱིག་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ཐོག་མར་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུང་མཁན་ནང་
ལ། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སེལ་ཇམ་ལ་ཡོད་པས་ར་ཝང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་བདམས་གནང་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་གནང་ཚར་བ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་སེལ་ཇམ་རང་གྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་
བསད་པ་རྤེད། གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཛ་དྲག་ཀང་བྱུང་། དུས་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ།  ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཡར་
མར་ལ་སྱིག་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་བས་ནས་ལྷག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།  ཚུར་གསུང་མཁན་ནང་ནས་ཐོག་མ་དྤེ་ར་ཝང་ལ་གཞྱིས་
ཆགས་འདྤེམས་མཁན་སེལ་ཇམ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེ་ནས་དངོས་སུ་རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་ཕྤེབས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་
ཕྤེབས་ནས་ལས་གཞྱི་དངོས་སུ་ཡོང་ཐུབ་པ་བྱུང་མཁན་དྤེ་ད་ལྟ་  New York དང་ New Jersey (NY/NJ) སྱི་
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མཐུན་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ཧོན་སུར་གཞྱིས་ཆགས་དང་།  སན་རྡ་ར་གཞྱིས་ཆགས་བཅས་གྱིས་དྤེ་  
New York དང་ New Jersey དང་མམ་དུ་སྤུན་སྱིང་གྱི་མཐུན་ལམ་ འགོ་བཙུགས་ཚར་བའྱི་གནས་སངས་ཆགས་
བསད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་མ་ཚོགས་སོན་ལ་ཨ་རྱི་ཁུལ་ནས་ཆ་ཤས་ལྤེན་འདོད་ཡོད་པ། ང་ཚོར་ཚུར་
འབྤེལ་བ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཕ་རན་སྱི་ནས་ལ་དྭགས་གཞྱིས་ཆགས་མམ་དུ་སྤུན་སྱིང་ ཐོག་ནས་
བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་བཞག་པ། ད་ལྟ་དྤེ་ཡན་བར་དུ་རྱིམ་པ་རྱིམ་པ་བས་ནས་ཡག་པོ་ཡོང་ཐུབ་ས་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོའྱི་
མཐོང་སངས་དྤེ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་རྒས་གསོ་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལྷག་པར་དུ་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་
འཛུལ་ཞུགས་དང་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་སོང་།  དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་ངས་རྱིང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་རྒས་འཁོགས་དྤེ་དག་གྱི་མཚན་གཞུང་ཞྱིག་ང་ཚོར་ཚུར་གནང་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་ བལྟ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་སྱིག་གཞྱི་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་
འདུག ཡང་སྱིག་གཞྱིའི་ཆ་རྤེན་གཞན་དག་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་འགལ་ན་མ་གཏོགས ། རྒས་གསོ་ཁང་ལ་འཛུལ་བའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ས་ཁང་ཤོར་བཞག་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་ པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  རྒས་འཁོགས་
ཁྤེར་རང་ཡྱིན་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གནས་སངས་གཞན་པ་རྤེད། ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་
རྒྱུའྱི་རྒས་འཁོགས་ཞྱིག་ལ་བུ་མོ་གྱིས་ཡོད་པ།  ཡང་རོ་རོ་ཞྱིག་ལ་བུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་ཁོང་ཚོ་ཡྱིན་ན ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་
ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མྱིང་དང་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ངྤེས་པར་དུ་ཛ་དྲག་བརྱིས་ནས་ང་ཚོས་
ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་འདུག  བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཁོང་ཚོའྱི་གནས་བབ་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་འོས་ཤྱིང་
འཚམ་པ་རྒས་གསོ་ཁང་རང་ལ་འཛུལ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། བདག་པོ་བརྒྱབས་ཏྤེ་ཡང་སོང་པ་
ཡོད་མྤེད་ལ་རག་ལས་ཀྱི་རྤེད་མོད ། ཛ་དྲག་ཏན་ཏན་རང་རྱིས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ལོ་
མང་རྱིང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན འང་རྤེད། ངོས་བཞྤེས་ཡོད་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་
བཀའ་གནང་སོང་ ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན་རྤེས་སུ་དཔལ་ལྡན་ བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཡར་སྙན་སྤེང་ཞྱིག་ཞུས་
ནས་གནང་ཕོགས་ག་རྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ལོ་ཚད་ག་ཚོད་གཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། ད་ལན་ང་ཚོས་འགོ་ཞྱིག་བཙུགས་
པ་རྤེད། ས་གནས་རང་ལ་ལས་ཀ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་བས་མོང་མཁན་འོས་བབ་ཡོད་ན ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བསྐོ་རྒྱུའྱི་ང་
ཚོས་འགོ་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་རང་ནས་གཏན་འབྤེབས་གནང་ཕོགས་གང་
འདྲ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཚད་གཞྱི་གང་འདྲ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོས་ལྷན་ཁང་ནང་ལ་ཡང་བཀའ་བསྡུར་བས་ནས ། 
བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་དུས་ཚོད་
ཐུང་ཐུང་ནང་ལ་བརྤེ་པོ་སོག་གྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ང་ཚོས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཡྱིན་ན འང་
དུས་ཚོད་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་བསད་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་འདུག་སྤེ།  མཚམས་མཚམས་ལ་བསྐོ་གཞག་ཟྱིན་རྤེས་དོ་བདག་རང་
ྱིད་ནས་བདྤེ་སྡུག་སྙན་སྤེང་ཞུས་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག  མང་ཆྤེ་བ་དྤེ་བསྐོ་གཞག་བྤེད་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་
དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གང་འདྲ་ཞྱིག་འཁོད་དང་མ་འཁོད། བསྐོ་གཞག་གང་འདྲ་བྱུང་དང་མ་
བྱུང་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལས་ལྷག་པ་ཐད་ཀར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་རང་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན།  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་
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དགོངས་པ་མ་བཞྤེས་པ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་མོད། མཚམས་མཚམས་གནས་སངས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འདྲ་ཡོང་བསད་
ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསགས་
བརོད་ཅྱིག་དང་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཡོད།  བསགས་བརོད་མང་པོ་ཆགས་སོང་བས་མྱི་བདྤེ་བ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་འདུག  འོན་ཀང་། 
ཕག་ལས་དྤེ་འདྲ་གནང་དུས་དངོས་གནས་བསགས་བརོད་ག་ཚོད་མང་ཡང་མ་འོངས་པར་ཐུགས་ཕན་ གསོ་རྒྱུར་ཕན་
ཐོགས་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ནང་སྱིད་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷན་ཁང་ཚང་མས་ཕག་ལས་
ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་དྲུང་ཆྤེ།  དྤེ་
བཞྱིན་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་ཡོངས་ལ་ད་བར་གང་ལྟར་ཕག་ལས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱིས་འབད་བརོན་གནང་བཞྱིན་པ།  ཏན་
ཏན་ཁག་ཅྱིག་གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་གྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་བསྒྲུབས་པ་དང་མཇུག་སྐྱོང་བྤེད་བཞྱིན་པ་དྤེ་དག་
ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ ཡི་ཡོད། གང་ལྟར་བསགས་བརོད་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
འབོད་སྐུལ་ནན་ཏན་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། རང་ྱིད་རྡ་སའི་ས་བགོས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས ། རྡ་སའྱི་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ཁག་
ཅྱིག་ཡོང་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་ལས་བསོམས་ནང་དུའང་ལས་དོན་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པ་ཞྤེས་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་རྤེད།  ད་ལྟ་མྤེག་གྷན་གྱི་གཞུང་ལམ་གྱི་གཡས་གཡོན་དུ་ཁོམ་ས་འཛིན་བཞྱིན་པའྱི་བོད་མྱི་  ༡༢༩ 
གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ཁོམ་ས་གསར་རྒྱག་གྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་རོང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་མ་བྱུང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་བཞྱིན་པ་
དང་། མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སྐྱོང་གནང་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་
སོགས་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་། དྤེ་འཛུགས་སྐྲུན་མ་ཐུབ་བར་དུ་ད་ལྟ་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ད་ལྟ་ཕ་
གྱིར་ཚོང་རྒྱག་ཆོག་པ་དང་། ཛ་དྲག་གྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་རོང་དཔོན་སོགས་ཕྤེབས་ནས་གོ་བུར་བའྱི་དཀའ་ངལ་མ་འཕད་
པར་འབད་བརོན་གནང་རོགས། གཞན་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོད་ཁང་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ད་ལྟ་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་
གྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཡོད། དྤེར་མངའ་སྤེའྱི་ཐོག་ནས་ལན་གཅྱིག་ཁྱིམས་མཐུན་བཟོ་རྒྱུའྱི་བཀའ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས། ཁ་སང་ལས་
བསོམས་ནང་དུ་ཡང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་།  ཁྱིམས་མཐུན་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་མཁོ་
སྒྲུབ་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཐད་ཟླ་འདྱིའྱི་ཚེས་  ༢༥ དང་ ༢༦ ྱིན་མཐའ་མ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ྱིན་བདུན་བརྒྱད་མ་གཏོགས་ལྷག་མྱི་
འདུག  སོད་ཁང་ ༢༠༠ ལྷག་དྤེའྱི་ནང་ནས་  ༡༨༠ ཡྱིག་ཆ་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་ ། དྤེ་མྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་འབྤེལ་བ་བྤེད་ཀྱི་
མྤེད་པ་དང་།  ཡྱིག་ཆ་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ལྷན་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སོད་ཁང་རང་ལ་
བཅར་རྒྱུ་རྤེད། གང་ཟག་ལ་འབྤེལ་བ་བས་ནས་གང་ལྟར་བདུན་ཕག་གཅྱིག་གྱི་དུས་ཚོད་ཡོད་དུས ། ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་མཁོ་
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སྒྲུབ་བས་ནས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་འབྤེལ་བ་བྤེད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། འབྤེལ་བ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལན་གོ་སྐབས་ཡོད་
པ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སྐྱོང་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཁ་སང་ཆར་དུས་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུས་ཡོད།  ང་རང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་
ལའང་སྙན་ཞུ་འབོར་སོང་།  བོད་མྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་  ༤༥ ཆར་པ་ཤུགས་དྲག་པ་དང་རྱི་ལུགས་པ་དང་ས་རུད་ཡོང་བའྱི་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་ལྷན་ཁང་ལ་འབྤེལ་བ་གནང་འདུག  ལྷན་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་གནས་སངས་ཛ་དྲག་
ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་སུ་ཞྱིབ་དཔྱོད་གནང་རྒྱུར་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༤༥ ཙམ་ཞྱིག་
ྤེན་ཁའྱི་འོག་ལ་ཚུད་བསད་པ་དངོས་གནས་རྤེད་འདུག ཆར་དུས་དྤེའྱི་སྐབས་རླུང་ར་རྒྱུགས་ནས་ཆར་པ་རྱིམ་པས་ཉུང་དུ་
ཕྱིན་པ་རྤེད་མ་གཏོགས ། ཆར་པ་མུ་མཐུད་བབས་ཡོད་ན་ཡ་གིའི་ཟློས་གར་དང་སག་སུའྱི་ལམ་དྤེ་ ིལ་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་དང་ ། 
དྤེ་ལུགས་ན་ལམ་གྱི་སྤེང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁང་པ་ ༢༠ དང་འོག་གྱི་ཁང་པ་ ༢༠ ལྷག་ཙམ་གང་ལྟར་ཁྱོན་བསོམས་ཁང་པ་  ༤༥ 
ཙམ་ལ་ྤེན་ཁ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བྱུང་སོང་། འོན་ཀང་ལྷན་ཁང་ནས་ལས་བྤེད་བཏང་སྤེ་ཞྱིབ་དཔྱོད་བས་པ་
བརྒྱུད་རོང་གྱི་ལས་ཁུངས་ལའང་ཛ་དྲག་གྱིས་འབྤེལ་བ་གནང་ནས་གནད་དོན་ཞུས་པའྱི་རྤེན་གྱིས ། ཁོ་རང་ཚོས་ཀང་དྤེར་
ཏན་ཏན་རོགས་པ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞལ་བཞྤེས་ཀང་གནང་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་
ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། Retaining wall གཅྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག ད་
ལྟ་སབས་ལྤེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ཆར་པ་ཆད་བཞྱིན་པ་རྤེད། འདྱི་ལོ་གངས་དང་ཆར་དུས་མ་སྤེབས་སོན་དུ་གནང་ཐུབ་ན།  དྲང་
པོ་ཞུས་ན་གནད་དོན་དྤེ་ལོ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་འདུག  ཁོ་རང་ཚོས་དུས་ཐོག་ཏུ་འབྤེལ་བ་བྤེད་དགོས་སར་འབྤེལ་བ་བས་
ཡོད་ས་མ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་འབྤེལ་བ་བས་པའྱི་དཔང་རགས་དང་ཁུངས་སྐྱྤེལ་དྤེ་འདྲ་མྱི་འདུག  ད་ལྟ་དུས་
ཚོད་ཅུང་ཡོད་དུས ། གནས་ཚུལ་དྤེ་ཛ་དྲག་ཏུ་མ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་འབྤེལ་ཡོད་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རང་གྱིས་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་
ཡོད་པའྱི་ནང་གང་ཐུབ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། མཐའ་མ་དྤེར་ནན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་ཁ་སང་ལས་བསོམས་
ནང་དུ་ཡང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་།  དྤེ་སོན་ Congress གཙོས་པའྱི་གཞུང་གྱིས་ལས་དོན་
མཇུག་བསོམས་མ་བས་པའྱི་སོན་དུ ། འདྱི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་  ༥ ཚེས་ ༡༥ ྱིན་བཀོད་ཁྱབ་ཅྱིག་མངའ་སྤེ་ཚང་མར་བཏང་བའྱི་
བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་མངའ་སྤེ་དང་ ། ས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཚོར་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་དྤེ་བོད་མྱི་ཚོར་ཡང་ཐོབ་ཀྱི་རྤེད།  དྤེ་
ཐོབ་རྒྱུའྱི་འབོད་སྐུལ་བྱུང་ཐུབ་ན་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་དྤེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱི་ཚོར་བཟའ་འབྲུ་དང་
ལས་ཀ བུ་ལོན། ཤྤེས་ཡོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་བུ་ལོན།  ས་ཁང་རྒྱག་རྒྱུ།  སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་སོགས་དྤེ་བརྒྱུད་ནས་བོད་མྱི་
ཚོར་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་ཅྤེས་པའྱི་བཀོད་ཁྱབ་ཅྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་མཇུག་སྐྱོང་ཐོག་ནས་ཁ་སང་སབས་ལྤེགས་པ་ཞྱིག་ལ་  
West Bengal གཞུང་གྱི་བོན་ཆྤེན་ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་སོད་ཁང་རྡོར་གྱིང་ ཀ་ལན་སྦུག ་ལ་བཅར་བའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ཁས་
ལྤེན་གནང་བ་བཞྱིན ། རྤེས་ལ་མངའ་སྤེ་དྤེ་ྱིད་ཀྱི་ནང་དུ་བཀོད་ཁྱབ་ཅྱིག་གནང་ནས་བོད་མྱི་ཚོར་དྤེ་དག་ཐོབ་དགོས་ཀྱི་
རྤེད་ཅྤེས་དང་། དྤེའྱི་སྐབས་གཞུང་དྤེས་བཏང་བ་ཡྱིན་དུས ། གཞུང་དྤེ་སྒོ་བརྒྱབས་གབས་སྐབས་འཁྤེལ་བས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་
གང་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞྤེ་ན། དབུས་གཞུང་གསར་པས་དྤེ་ལ་ངོས་ལྤེན་གང་འདྲ་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་པའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དབུས་གཞུང་འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ལ་འབྤེལ་བ་བས་ནས་ད་ལྟ་དྤེ་བཞྱིན་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་།  མངའ་སྤེ་
ཁག་ལ་ཡྱིན་ཡང་བཀོད་ཁྱབ་སོན་མ་འབོར་བ་དྤེ་མཇུག་སྐྱོང་བ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ཁག  



33 

 

༤༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོར། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་རག་རྒྱུའྱི་ཐད་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་
ཞུ་ཡི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  བསགས་བརོད་ག་ཚོད་ཀྱིས་མང་བ་གནང་བ་
ནང་བཞྱིན་ལས་ཀ་ཡང་མང་བ་བྤེད་རྒྱུའྱི་འགན་ཆྤེ་རུ་ཕྱིན་སོང་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས ། ལས་ཀ་བྤེད་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཕན་
ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེའྱི་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་རྤེས་སུ་ཡྱིན་ཡང་ ། ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གྱི་ལས་བྤེད་
རྣམས་འཛོམས་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་བསགས་བརོད་གནང་སོང་། རྤེས་སུ་ཞབས་འདྲྤེན་མ་ཞུས་པ་ཞྱིག་
ང་ཚོར་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་འདུག་ལ་ང་ཚོས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་གྱི་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་ད་ལྟ་རྡ་ས་དང་
འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁག་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་དག་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ལ ། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སྐྱོང་དང་ ། ལྷག་པར་དུ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་
ཆོག་པར་ཞུ། Retaining wall དྤེ་གང་མགོགས་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་ ཡི་ཡྱིན། དྤེ་མྱིན་གནད་དོན་དྤེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལའང་ང་ཚོས་དོ་སྣང་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན།  དྤེ་སའྱི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ཀོང་ རི་སྱི་ཚོགས་པ་དང་  UPA གཞུང་ཡོད་དུས ། 
སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མྱི་ཡོང་ལ་གཟྱིགས་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་རགས་ཟྱིན་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་  ༥ ཚེས་ ༡༥ ལ་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་
བ་ལྟར་། མངའ་སྤེ་སོ་སོར་བཏང་ནས་མངའ་སྤེ་ཚང་མའྱི་བསམ་ཚུལ་དྤེ་དབུས་གཞུང་ལ་ཡར་ཕུལ་བ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་ད་
ལྟའྱི་ཆར་མངའ་སྤེ་ West Bengal ལ་མཚོན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བསམ་འཆར་དྤེར་ཁོང་ཚོས་ངོས་བཞྤེད་ཞུས་ཡོད ། 
མངའ་སྤེའི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་བོད་མྱི་ཚོར་གཟྱིགས་སྐྱོང་བྤེད་རྒྱུའྱི་ལམ་སོན་ཞྱིག་ཟུར་དུ་གཏན་འབྤེབས་བས་ཡོད་
ཅྤེས་ཁ་སང་རྒྱ་གར་མངའ་སྤེ་  West Bengal གྱི་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆྤེའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་ཚགས་པར་ནང་དུ་
ཐོན་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ངས་འདྱིར་རྱིང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་པར་དམྱིགས་བསལ་གཟྱིགས་སྐྱོང་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་དང་། ས་ཆ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་དྤེ་འདྲའྱི་གཏམ་བཟང་དྤེ་འདྲ་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་དང་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་གྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་མཇུག་གནོན་བས་ནས ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་ཀྱི་ཡོངས་གགས་ཀྱི་
གསལ་བསགས་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  དྤེ་བཞྱིན་སྱིད་བྱུས་ཡོད་པ་ཙམ་གྱི ས་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ལ་སྱིད་བྱུས་དྤེ་དག་ལག་བསར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དངོས་སུ་ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ཆ་ཤས་ལྤེན་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་ཡོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཡོད།  དྤེར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་ཞལ་བཞྤེས་གནང་རྒྱུར་སྱིད་
བྱུས་དྤེ་མར་དོན་མ་ཐག འབྤེལ་ཡོད་མངའ་སྤེ་གཞུང་སོ་སོའ་ིསྐུ་ཚབ་དང་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་དང་འབྤེལ་ཡོད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བཅས་ཚང་མ་བསྐོང ས་ནས་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལག་བསར་ཡང་དག་པ་
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ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་བང་བསྱིགས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་དག་ཚང་མ་ལམ་ལྷོང་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུར་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
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།  ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ལ་བསགས་བརོད་མང་པོ་ཕྤེབས་སོང་།  ང་རང་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱི་རྤེས་སུ་ཡྱི་
རངས་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་གྱི་ཡོད།  ལྷན་ཁང་གཞན་ཚོས་ཀང་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་གྱི་འདུག་པས ། ལྷན་ཁང་
གཞན་ཚོར་ཡང་བསགས་བརོད་ཞུ་གྱི་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུར་རྣམ་པ་ ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད།  བང་ཤར་
ཁུལ་གྱི་གཞྱིས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་ཁྤེ་ན་ཉར་གཞྱིས་ཆགས་གཏོང་འཆར་ཡོད་པ་དྤེ་ཚགས་ཚུད་དང་དྲང་བཞག  ཕྱི་གསལ་ནང་
གསལ། རོག་གྤེང་ར་བ་ནས་མྤེད་པ་དྲང་བཞག་ཅྱིག་བྱུང་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག དྤེ་སའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཕྱི་མྱིག་
ཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སོན་མ་སུད་སྱིར་བོད་པ་ཁག་ཅྱིག་བཏང་ཡོད། དྤེ་ནས་ཁྤེ་ན་ཌར་བོད་པ་ཁག་ཅྱིག་བཏང་ཡོད། དྤེའྱི་
རྤེས་ལ་ཨ་རྱིར་ཡང་བོད་པ་ཁག་ཅྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་དྲང་བདྤེན་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མྱིན་དྤེ་རྱིང་དམྱིགས་
བསལ་གང་ཡང་ཞུ་འདོད་མྱི་འདུག གྤེང་ཙམ་ཞྱིག་བས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་བོད་མྱི་ལྔ་སོང་ཙམ་ཞྱིག་ཨ་རྱིར་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐུགས་རྤེ་ཡོད་སྐོར་ལ་
གསུངས་སོང་། དྤེའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་གང་དུ་སྤེབས་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་ རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེས་བོད་པའྱི་འཚོ་བའྱི་ཐོག་ལ་
ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་འདུག་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག  དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་གོ་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་པ་གང་འཚམས་ཤྱིག་ཨ་རྱིར་ལྤེན་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྱིན་གསུང་སབས་བདྤེ་པོ་མྤེད་ན་ཐུགས་ཁྱད་མྱི་འདུག  འོན་ཀང་། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་
ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་ནས་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། ཏན་ཏན་ཐབས་ཤྤེས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཡྱིན།  དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་མྤེད་འགོ་དྲན་གྱི་འདུག  དྤེ་ནས་
གཞན་ཞྱིག་ནྱི་ཁ་སང་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར ། ལ་དྭགས་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དངོས་གནས་དྲང་
གནས་དགོངས་པ་ཡག་པོ་བཞྤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག འཕལ་སྤེལ་གྱི་ཡ་གྱིར་ས་རུད་བྱུང་བ་དང་ཆུ་རགས་རྒྱག་
རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དག་ལ་རོགས་རམ་ད་བར་ང་ཚོས་གནང་བསད་པ་རྤེད།  དྤེ་དག་གྱིས་ཁོང་ཚོ་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུ་
དང་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་དྤེ་ཙམ་ཡོང་གྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་མཐོང་ཡོང་གྱི་འདུག  ལུང་པ་དྤེ་ྱིད་ཀྱི་གནམ་
གཤྱིས་དང་གནས་སངས་གང་ཅིར་བལྟས་ཡོང་དུས ། ཕུགས་ལ་ཡ་གྱིར་བརན་པོར་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་
འདུག ང་རང་ས་གནས་སུ་ཐྤེངས་འགར་ཕྱིན་མོང་།  ལྷག་པར་དུ་བང་ཐང་ལ་ཆ་མཚོན་ན།  ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་མ་
མཁྱྤེན་པ་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོས་རོགས་རམ་ག་ཚོད་གནང་ཡང་ས་གནས་སུ་འཕལ་སྤེལ་གྱི་ཕན་ཐོགས་ཙམ་དུ་
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མ་ཟད་ཀྱི་ས་གནས་སུ་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོར་མངོན་གྱི་འདུག  དྤེ་བཞྱིན་ལ་དྭགས་སྤེ་ལ་
མཚོན་ཡང་ལ་དྭགས་མྱི་མང་ཚོའྱི་འཚོ་བ་མང་ཆྤེ་བ་སོན་མ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་བཞྱིན། ཨར་ལས་ཀྱི་ལས་ཀ་གནང་བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེང་སང་ཨར་ལས་ཀྱི་ལས་ཀ་མང་ཆྤེ་བ་ལས་གྲྭ་ཆྤེ་ཁག་གྱིས་བངས་དུས། ཨར་ལས་ཀྱི་ལས་ཀ་དྤེ་དག་ཀང་
ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས་གནས་སངས་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོར་གྱུར་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ཁ་སང་ས་ཆའྱི་སྐོར་ལའང་སྙན་སྤེང་ཞུས་
སོང་། དྤེ་དག་ང་ཚོས་དགོངས་པ་ཡག་པོ་བཞྤེས་ནས་འཕལ་སྤེལ་གྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་།  ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ི
དཀའ་ངལ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བསྱིགས་ཐུབ་ན། ད་ལྟ་ཁག་ཤོས་དྤེ་བང་ཤར་དབུས་པའྱི་ལ་དྭགས་སུ་ཡོད་པའྱི་བོད་
མྱི་ཚོའྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་ཡོད་ས་རྤེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག  ད་གྱིན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་
བཞྱིན་བསན་འཛིན་སྒང་ལ་ས་ཆ་ཡོད་པ་དང་། ཕ་གྱིའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་བཞྤེས་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་བས་ན་ལ་དྭགས་
ནས་ཕ་གྱིར་ཕྤེབས་འདོད་ཡོད་མཁན་ཏན་ཏན་ཡོད་སྱིད་པ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག  བང་ཐང་མྱི་མང་ཁ་ཤས་ཀྱི་མ་ར་དྤེ་དག་
ཕྱུགས་རྱིགས་ལ་བརེན་ཡོད་དུས། ཕྱུགས་རྱིགས་ཉུང་དུ་འགོ་རྱིམ་བཞྱིན་མ་ར་དྤེ་ཡང་སོང་འགོ་མཁན་ལྟ་བུར་འགྱུར་གྱི་
ཡོད་པས། མ་འོངས་པར་འཚོ་རྤེན་བརྤེན་ས་གང་ཡང་མྤེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད།  བསན་འཛིན་སྒང་དང་ས་
ཆ་གཞན་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། ཕྤེབས་འདོད་ཡོད་པ་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་འཆར་གཞྱི་ཏན་ཏན་བསྱིག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན ། ང་
ཚོའྱི་ལ་དྭགས་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོ་ཕ་གྱིར་ཕྤེབས་ཐུབ་ན་དཀའ་ངལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་གཅྱིག་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་རྡ་སར་ཆ་བཞག་ན། བོད་པ་སྱི་སྒྤེར་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ས་ཆ་དཀའ་ངལ་
གྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་རྤེད།  སོན་མ་བཀའ་ཤག་རྱིམ་པས་དཀའ་ངལ་དྤེ་དག་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་ཐབས་ཤྤེས་གནང་བ་རྤེད།  ད་
ཐྤེངས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ཤྤེས་ཏན་ཏན་གནང་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་
ཐད་ད་ལན་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག སོན་མའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་སོན་མའྱི་གཞུང་
འཛིན་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཞྱིག་བཞྤེས་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟའྱི་གཞུང་འཛིན་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཚུར་ཕྤེབས་དུས ། ཐབས་
ཤྤེས་མུ་མཐུད་གནང་ཐུབ་ན་སྱི་སྒྤེར་དང་།  ལྷག་པར་དུ་བསྱི་གནས་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སངས་འོག་གནས་
ཡོང་དུས། འཆར་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་འདྱིང་དགོས་བསམས་ཀང་མ་འོངས་པར་གང་བས་ཡོང་བསམས་ནས་འཆར་གཞྱི་འདྱིང་
ཚོད་མ་ཐྤེག་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས ། དྤེ་དྤེ་རྱིང་གྱི་གོ་སྐབས་དྤེ་བརྒྱུད་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དང་
འབོད་སྐུལ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
བང་ཤར་ཁུལ་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསགས་བརོད་གནང་བ ར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  དྤེ་བཞྱིན་ཨ་རྱིར་བོད་མྱི་
གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་འབད་བརོན་ཞུ་མུས་རྤེད་ལ་འབྤེལ་བ་དྤེ་མུ་མཐུད་གནས་མུས་ཡྱིན།  བྱུང་བའྱི་ྱིན་མོ་
དྤེར་ང་ཚོས་སྙན་སྤེང་ཞུ་གྱི་ཡྱིན།  འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་ཀ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད་ལ་ཐབས་ཤྤེས་གནང་
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གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འོན་ཀང་། བསྒྲུབ་ཐུབ་མྱིན་དང་གང་མགོགས་ཡོང་མྱིན་དྤེ་དག་གནས་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་
ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  འགྱིག་བསད་པ་དྤེ་འདྲ་ཡང་སྐབས་རྤེ་གོ་བུར་དུ་འགྱུར་བ་འགོ་གྱི་
འདུག དྤེ་བྱུང་བའྱི་ྱིན་མོ་དྤེར་ཚང་མས་མཁྱྤེན་པའྱི་གསལ་བསགས་ཤྱིག་སྤེལ་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ལ་དྭགས་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོས་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། དྤེ་དག་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུས་པ་དང་སགས་
དྤེ་ནས་མང་དག་ཅྱིག་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་འགྤེལ་བརོད་བྤེད་བདྤེ་པོ་མྱི་འདུག དྤེའྱི་གནས་བབ། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ། ཡྱིག་
ཆའྱི་འགོ་སངས་སོགས་གང་འདྲ་ཡོད་མྱིན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ང་ཚོ་ལས་ལྷག་པ་མཁྱྤེན་མཁན་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་
པ་རྤེད། གནས་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་ང་ཚོས་འདྱིར་ཞུས་བསད་ན་ཕན་ཐོགས་མྱི་འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། 
བོད་མྱི་ཚོ།  ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱི་གཞྱིས་ཆགས་གང་དུ་ཡོད་ཀང་ ། རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཞུང་གྱིས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གྱི་
ཐོག་ནས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། རང་འཚམས་ཀྱིས་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་ལ་དྭགས་
ལ་ཡྱིན་ཡང་ཡྱིག་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་བྤེད་རྒྱུར་ལོ་མང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས ། ང་ཚོ་དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རྤེད་ལ ། 
མཐའ་མ་དྤེར་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་
ཚོའྱི་ཐོག་སར་ལས་ལྷག་པའྱི་དོ་སྣང་བས་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་ནས།  ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་རང་གྱི་ལས་
ཁུངས་ནང་ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་བྤེད་བཞྱིན་པའྱི་དུས་སྐབས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད།  དྤེ་ནས་བང་ཐང་དང་འབྤེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་བང་ཐང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་སོས་ཆོག་ཆོག་ཅྱིག་དང་འགོ་ཆོག་ཆོག་ཅྱིག་ར་བ་ནས་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  
ཡ་གྱིར་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ལའང་ཡྱིག་ཆ་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་ལ་ཐུག་པ་མ་གཏོགས་ས་ཆ་གནང་བཞག་པ་དྤེ་འདྲ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་
བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཐད་ལའང་རྤེད།  རྒྱ་གར་འབྤེལ་ཡོད་མང་པོ་ཞྱིག་མཇལ་འཕད་བྤེད་
དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སོ་སོར་རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཟྤེར་དུས་སོ་སོའ་ིལས་ཁུངས་
ནང་དུ་བཞུགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཡོད་པ་དང་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་ཞུ་
དགོས་དུས ། དབུས་ས་གྱིས་ཀར་མང་པོ་ཞྱིག་བཅར་དགོས་བྱུང་གྱི་ཡོད།  བཅར་སྐབས་དཔོན་རྱིགས་ཤ་སག་རྤེད།  
དཔོན་རྱིགས་ཡྱིན་དུས་ས་མཚམས་དྤེ་གང་དུ་ཐུག་གྱི་ཡོད་མྱིན། སྐབས་རྤེ་བོད་མྱིའྱི་བདྤེ་སྡུག་དྤེ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་འགོ་
དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་བསམ་པ་དྤེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་སོ་སོར་ཡང་འདུག  འོན་ཀང་ཐྤེ་ཚོམ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་གྱི་བདྤེ་
སྡུག་དཀའ་ངལ་ཞུ་ས་ཞྱིག་ལ་བཅར་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར ། བང་ཐང་ལ་ཡོད་མཁན་དྤེ་དག་གྱིས་
ལས་འགན་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་བསྒྲུབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བོད་མྱི་ཙམ་མ་རྤེད།  ལས་འགན་ཆྤེན་པོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད་
བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་སྣང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཡང་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་
ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད།  དྤེ་ཙམ་ཞྱིག་འདྱིར་ཞུས་ན་འགྱིགས་ཀྱི་མྤེད་འགོ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་།  ཞུ་སངས་ཞུ་ལུགས་ཀྱི་
གནས་སངས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་ལྟར་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིའཆར་གཞྱི་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེར་བརྒྱ་ཆ་  ༡༠༠ ངོས་
བཞྤེས་ཞུ་གྱི་ཡོད་ལ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་སྱིག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 རྡ་ས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁག་གཅྱིག་ད་ལྟ་  Benami དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་རྤེད།  དྤེའྱི་སོན་
གྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ལ་མངའ་གཞུང་རང་ནས་ཕན་བུ་ཕར་འགངས་བས་ན་ཞྤེས་ཚུར་བཀའ་གནང་བ་རྤེད།  ད་ལྟའྱི་ཆར་ཟླ་བ་  
༤།༥ ཙམ་གྱི་སོན་ནས་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྤེད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ག་རང་གྱི་
ཆྤེད་དུ་ཟུར་དུ་ཡྱིག་ཆ་བཟོས་ནས་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ང་ཚོས་བྤེད་མ་ཐུབ་པ་རྤེད།  གནས་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཛ་
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དྲག་གཞན་མང་པོ་ཐོན། ཛ་དྲག་དྤེ་དག་ལྷྱིང་འཇགས་དུས་ཟླ་བ་ ༤ ལྷག་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག  ང་ཚོས་དྤེ་རང་གྱི་
ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ བུན་གཡར་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༢ ངྤེས་པར་དུ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་དང་།  
དྤེའྱི་ཞུ་ཡུལ་དྤེ་ཟུར་དུ་ཡྱིག་ཐོག་གྱི་ནང་བཟོས་ནས་མངའ་སྤེའྱི་བོན་ཆྤེན་རང་གྱི་སར་དངོས་སུ་བཅར་བ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ས་
གནས་ཀྱི་འགན་ཁུར་མཁན་གྱི་བོན་ཆྤེན་  Revenue ཡྱི་ Minister, Kaol Singh Thakar ཁོ་རང་ཡང་མཇལ་
ནས་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་ཡང་བསྐྱར་འཁྱྤེར་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞྤེད་ཀྱི་འདུག་མོད། དྤེ་ཚོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཁག་
ཅྱིག་འགན་ཁུར་ཅན་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་མྱི་སྣ་ཁ་ཤས་ལ་ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་ཐྤེངས་རྤེ་གྱིས་ཤྱིག་བྱུང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་རྤེས་
སུ་ཡང་མཇུག་གནོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་ཡོང་གྱི་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལག་པ་འཆང་ཡོད་ཅྤེས་
སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཐོག་མའྱི་འཆར་གཞྱིར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་འདྲ་ཞུ་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་གང་ཡང་མྤེད། ལས་བསོམས་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ངས་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་དོ་
སྣང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཡར་ལངས་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་དང་འཕོས་པའྱི་གསུང་བབ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་།  དྤེའྱི་ཐོག་ནས་
ངས་ཆ་ཤས་ལྤེན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་
གྱིས་བཀའ་གང་གནང་སོང་ཞུས་ན།  དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བུད་མྤེད་ཚང་མ་འཇོན་ཐང་ཆྤེ་བ་ཤ་སག་
ཡྱིན་པ་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་།  ངོས་འཛིན་འདྱི་ཞུས་པར་ང་ལ་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མྤེད།  
ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་རྤེས་ལ་བསམ་བོ་ཞྱིག་གཏོང་སྐབས་གོ་བརྡ་ཁྱད་མཚར་དྤེ་འདྲ་འཕོས་འགོ་ཡྱི་འདུག  དབུས་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་
དག་ཚང་མ་འཇོན་ཐང་ཡོད་པ་ཤ་སག་བས། འཇོན་ཐང་མྤེད་པ་དྤེ་ཚོ་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞྤེད་མྤེད་
དམ་བསམ་པ་འདྲ་གཅྱིག་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་བསམ་བོ་འདྱི་འདྲ་གཅྱིག་འཁོར་གྱི་འདུག  འདྱི་འདྲའྱི་བརྡ་འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་
ཏག་ཏག་གཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག  དྤེའྱི་སྤེང་ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་གཅྱིག་གྱི་སྐུ་ངལ་ལ་བལྟས་ཏྤེ་
དགོངས་བཞྤེས་གནང་མཁན་གཅྱིག་གྱིས་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རྤེད། ད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བསྐོ་བ་
ལ་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་པ་འཇོན་ཐང་ཆྤེན་པོ་ཤ་སག་བས ། འདྱི་ནྱི་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་མ་བཏང་བ་དང་བཏང་བ་ལ་འཇོན་པོ་
མྤེད་པ་ཚོ་ནྱི་མྱིན་འདུག་ཅྤེས་གོ་བརྡ་འདྱི་འདྲ་འགོ་མྱི་སྱིད་པ་མྱི་འདུག  དྤེ་ནས་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་སོན་མ་ཡྱིན་ན ། 
དང་ཟུར་རུ་ཚོགས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ལྟ་དྤེའང་ལམ་ལྷོང་མྱི་འགོ་བའྱི་གོ་བརྡ་གཅྱིག་ཕྤེབས་བསད་ཀྱི་འདུག  གོ་བརྡ་འདྱི་
ཚོའྱི་གས་ཚང་མ་དགོངས་པའྱི་གཏྱིང་ལ་གོ་བ་ལོག་ཕོགས་འགོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་འདྲ་གསན་
མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པས། འདྱི་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་མྤེད་དམ་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་དྤེ་འདྲ་
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གཅྱིག་སྐྱྤེས་སོང་། དྤེ་ནས་ས་གནས་རང་ཁུངས་ལས་བྤེད་ཚོ་ལ་སྤེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
བསྐོས་ཡྱིན་གསུངས་པ་འདྱི། གཅྱིག་བས་ན་སྤེམས་ཤུགས་འཕར་གྱི་ཡོད་སྱིད། གཅྱིག་བས་ན་འགོ་མཁན་མྤེད་པར་དྤེ་ལ་
བཏང་བ་དྤེས་སྤེམས་ཤུགས་འཕར་གྱི་ཡོད་དམ། ྤེས་པ་གཏོང་གྱི་ཡོད་དམ་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་
དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་གཅྱིག་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག ངའྱི་ཞུ་དོན་གཙོ་བོ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསྐོ་
གཞག་གནང་རྒྱུར་གཞུང་ཞབས་ཐོག་ནས་མར་ག ཏོང་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ས་གནས་ནས་འོས་བསྡུ་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་
མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  གང་འདྲ་ཞྱིག་བསྐོ་གཞག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དྤེ་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་
གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།  ཡང་ན་དྤེ་ལ་ཆ་གཞག་ས་གཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཡྱིན་ན།  
རྤེས་སུ་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག  ད་ལྟ་ྤེ་ཆར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་དྤེ་ལ་ཆ་
བཞག་ནའང་། གཞུང་ཞབས་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་གསལ་བསགས་མ་ཕྤེབས་གོང་ནས་ས་གནས་ལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་སུ་བསྐོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་དང་། མྱི་སུ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཡོངས་གགས་ཆགས་བསད་འདུག དྤེ་ལྟར་ཆགས་ཚར་
བའྱི་རྤེས་ལ་གཞུང་ཞབས་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་གསལ་བསགས་གཞྱི་ནས་ཕྤེབས་བསད་མཁན་འདྲ་གཅྱིག  དྤེ་འདྲ་
ཡྱིན་དུས་གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ལྷག་བསམ་རྤེད་ལྷན་ཁང་གྱི་དགོངས་པ་རྤེད ། དྤེ་བཞྱིན་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་
ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་རྒྱུ་སོགས་ལ་སྐྱོན་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ནས་བལྟ་དུས་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་
པས། གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མྱིན་འདུག  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཙམ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དབུས་དང་ས་གནས་ཚང་མ་འཇོན་ཐག་ཆོད་ཡྱིན་གྱི་རྤེད།  རྤེད་དམ། དབུས་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད་དམ།  སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་
རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བོད་མྱིའི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་སྱི་ཞུའྱི་
ལས་བྤེད་ཚང་མ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ལྷག་བསམ་སྤེམས་ཤུགས་ལྡན་པ་དང་ ། ཕག་ལས་ཚང་མ་ཧུར་ཐག་གནང་
མཁན་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད་ལ།  གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ ས་ཐུགས་རྤེའྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་འོག་ཁོང་རྣམ་
པས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པ་ལ་བརྤེན་ནས ། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཟོ་ལམ་གཞྱིས་གསུམ་ལ་གནས་པའྱི་མྱི་
དམངས་ཀྱི་གནས་སངས་དྤེ་དག་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བ་གཅྱིག་བྱུང་ཡོད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བསགས་
བརོད་ཞུས་པ་དང་སགས། ད་དུང་དུས་ཚོད་ཛ་དྲག་པོ་གན་འཕང་གྱི་སྐབས་འདྱིར། ཚང་མས་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ཧུར་ཐག་
གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་དངོས་
གནས་ཕག་ལས་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནས་ཚུར་ཕྤེབས་མཁན་ཚོ་ལ་ང་
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ཚོས་གཟྱིགས་རོག་གནང་དགོས་པ་དྤེ། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགན་གལ་ཆྤེའི་ནང་གྱི་གལ་ཆྤེ་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  སྱིར་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་དཀའ་སྡུག་ག་ཚོད་ཙམ་མང་ཡོད་མྤེད ། ལྷག་
པར་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དང་བོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དྤེ་དག་དངོས་གནས་སྐད་གཅྱིག་བརྒྱབ ས་པ་ཡྱིན་
ན། རང་སོག་འགོ་མྱི་འགོ་བའྱི་ངྤེས་པ་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་གཅྱིག་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་འགོ་ས་གང་ཡང་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། 
ང་ཚོས་ལྡྱི་ལྱི་ལྟ་བུར་སྐད་བརྒྱབས་ཏེ་རྒྱུགས་འགོ་ནའང་མྤེ་མདའ་རྒྱབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་བསམ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ། དྤེ་བཞྱིན་
བཙོན་དུ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ནའང་ྤེས་ བརྡུང་གཏོང་མཁན་དང་འདྲྱི་ཞྱིབ་བྤེད་མཁན་ལ་སོགས་པ་ར་བ་ནས་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། ད་
དུང་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་སྱིད་དོན་བཙོན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོབ་ཐང་དགོས་ཡོད་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་འདྲའང་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེ་འདྲ་
ཡྱིན་དུས། བོད་ནས་ཡོང་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་གཟྱིགས་རོག་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  ལྷག་པར་དུ་ད་རྤེས་
དགའ་པོ་བྱུང་བ་གཅྱིག་ནྱི་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ བཞུགས་སའྱི་ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ས་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་
བྱུང་འདུག དངོས་གནས་དགའ་པོ་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ཞྱིབ་ཕ་ལྟ ། ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་དྤེར་བལྟ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཙང་ ། དྤེའྱི་
ནང་འཁོད་ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས།  ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙ ན་སེང་གནང་བའྱི་ནང་ལ་བལྟས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཁ་ཤས་ཞུ་
རྒྱུར། ང་རང་ཚོ་སྐབས་འདྱིའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་གཙོ་བོ་ཞྱིག་རང་ཁ་རང་གསོ་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་།  གཞན་
བརྤེན་གནང་མྱི་དགོས་པ་དྤེ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  གང་ཡྱིན་ཞུས་ན ། ང་ཚོ་མྱི་རབས་ལོ་ངོ་ལྔ་
བཅུ་ལྷག་ཙམ་མྱིའྱི་ལུང་པར་བསད་དྤེ་གང་ཅྱིའྱི་གནས་སངས་ལ་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རྤེད།  དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་འགན་འཁྱིའྱི་གནས་སངས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ལོ་བཅུ་དང་ལོ་ལྔའྱི་གོང་དང་བསྡུར་
བ་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་དང་། དཔལ་འབོར། རྱིག་གནས་ཀྱི་གནས་སངས་ཐོག་ལ་སྱི་སྒྤེར་གང་སར་ཧ་ཅང་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་
ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ངས་བཀའ་ འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར་དཔྤེར་ན་མྱི་མང་ཚོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་བ་དྤེ་
དག་ལ་དངོས་གནས་དགའ་བསུ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། དྤེ་འགྱིགས་མྱི་འདུག་ར་བ་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། གང་ལྟར་མ་ལྷག་མ་ཆད་
པ་མྤེད་པའྱི་མཐུན་གོགས་རོགས་ཕན་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་
བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། དཔྤེར་ན་ད་ལྟ་མམ་སྤེལ་སྱི་ཁང་ངམ་མྱི་དམངས་སྱི་ཁང་གསར་རྒྱག་བས་པ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་འདུག  བས་
ཙང་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ང་ཚོས་མྱི་དམངས་ཀྱི་སྱི་ཁང་གཅྱིག་དགོས་ཡོད་གསུང་དུས ། དགོས་ངྤེས་ཅན་གཅྱིག་ཆགས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་གཟྱིགས་ནས།  འཕྲལ་སེལ ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕག་དངུལ་ཐབས་ཤྤེས་
གནང་སྤེ། འདྱི་ཡོད་ཅྤེས་ལབ་བསད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ན ། ཡང་ན་དྤེའྱི་ཐད་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རོགས་རམ་ཚོགས་པ་
ཁག་གྱི་རོགས་པ་བྤེད་སངས་ཤྱིག་ལ། གལ་ཏྤེ་སྒོར་འབུམ་གཅྱིག་འགོ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡོད་ན།  རོགས་ཚོགས་ནས་
རོགས་སྐྱོར་སྒོར་སོང་ཕག་བདུན་བཅུ་དོན་ལྔ་སད་ཆོག  ཁྱྤེད་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འབུམ་ྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་ཐབས་འཚོལ་བ་
དགོས་ཟྤེར་བའྱི་མམ་རུབ་ཀྱི་ལས་ཀ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངོས་ནས་དངུལ་སོད་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མྤེད་
ན། ལས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་བཏང་ནས་ལས་ཀའྱི་རོགས་སྐྱོར་དང་ཞལ་འདྤེབས་གནང་རྒྱུ་སོགས་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད།  
འབད་བརོན་གནང་ཡོད་དམ་མྤེད།  དྤེ་འདྲ་བ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་དྤེ་འདྲ་གཅྱིག་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ འདྲྱི་ཞུ་འདོད་
བྱུང་། གྱིས་པ་དྤེ་ལ་གཞྱིས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གཞྱིས་ཁང་ཟྤེར་དུས། མྱི་ཚང་སྒྤེར་གྱི་ཁང་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
ཚོ་མང་པོ་མས་གསོ་གནང་བསད་ཀྱི་འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་དྤེ་ཚོར་དབྤེ་ཞྱིབ་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། དཔལ་འབོར་
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གནས་སངས་ལ་དབྤེ་ཞྱིབ་འདྲ་གནང་ནས་རོགས་སྐྱོར་དྤེ་དག་དགོས་དང་མྱི་དགོས་གནས་སངས་ལ་དཔག་པའྱི་གཟྱིགས་
ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་ཁང་པ་དྤེ་དག་བརྒྱབས་ནས་ལོ་ྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ཕྱིན་པ་རྤེད ། སུམ་ཅུ་ཕྱིན་པ་རྤེད ། མས་
གསོ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་དུས། དབྱུག་པ་ལྤེབ་བརྡུང་གྱིས་མས་གསོ་གནང་བཞག་པ་གཅྱིག་རྤེད་དམ། 
དྤེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཅྤེས་བཀའ་ འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  གཞན་ཡང་རོགས་སྐྱོར་བ་རྒྱུ་དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་།  
ཁང་པ་དྤེ་ནྱི་སྒྤེར་གྱི་ཁང་པ་རྤེད།  དྤེར་མས་གསོ་ཁྱྱིམ་ཚང་སོ་སོས་འགན་འཁུར་བ་དགོས་པ་ལས་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་
རོགས་རམ་གནང་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་ཀང་།  ཁང་པ་མས་གསོའ་ིཐོག་སྒྤེར་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ནུས་པ་དང་
མཐུན་རྤེན་སར་བ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་ཤྤེས་འདོད་འདུག དྤེ་ནས་གསུམ་པ་དྤེ་ལ་གོང་དུ ་དཔལ་
ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་སྱི་མཐུན་མམ་སྤེལ་ཚོགས་པ་དང་ང་ཚོ་ཁ་དང་ཁ་སྤུ་ལྟ་བུ་ཁ ག་
ཁག་རྤེད་ཅྤེས་ངས་གོ་ནོར་བྱུང་མྤེད་ན། དྤེ་འདྲ་གཅྱིག་གསུང་གནང་དུས་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ། གནས་
ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་ལ་མམ་སྤེལ་ཡོད་པ་ གཞྱིས་ཁག་ནང་གྱི་གཞྱིས་ལས་ཁང་ཁུངས་ཁག་ལས་ཁུངས་དང་། སོད་ཤག་
བཅས་ཚང་མ་མམ་སྤེལ་ཁོངས་གཏོགས་ཡྱིན་བསད་པ་གཅྱིག་དང་།  དྤེ་དག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ ཁུངས་ངོས་ནས་
མམ་འབྤེལ་ལ་ཁང་ག་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་གྱུར་
ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤྤེས་ཏྤེ་དྤེ་འདྲ་གསུང་དུས། དཔྤེར་ན་ཏྱི་ཛུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཤག་མས་གསོ་ཞུས་པ་
ཡྱིན་གསུང་དུས ། སྱིར་བཏང་འགོ་སངས་བས་པ་ཡྱིན་ན།  གལ་ཏྤེ་ལས་ཤག་དྤེ་དག་མམ་སྤེལ་ཁོངས་གཏོགས་ཆགས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ། གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་དྤེ་མོ་ཡན་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། མམ་སྤེལ་དྤེ་ཁང་བདག་
ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁང་པ་མས་གསོ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  དྤེའྱི་མས་གསོའ་ིའགན་འཁུར་མམ་སྤེལ་གྱིས་
བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལས། གཞྱིས་ལས་ཁང་གིས་མས་གསོ་བྤེད་མྱི་དགོས་པ་ལྟ་བུར་མངོན། དྤེ་ཡྱིན་མྱིན་ངས་མྱི་ཤྤེས། 
སྱིར་བཏང་གྱིས་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་མམ་སྤེལ་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་བདག་
པོ་དྤེ་མམ་སྤེལ་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཁང་ག་སད་བསད་པའྱི་ས་ཁང་ཐོག་ལ་མས་གསོ་བྤེད་དགོས་པ་
གཅྱིག་ཡོད་ན།  དྤེ་མམ་སྤེལ་ནས་གནང་དགོས་པ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་གནང་དགོས་པ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་
མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཞོར་འཕོས་སུ་གཞན་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་ཀོ་ལྱི་གྷལ་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་ད་ལྟ་འབུ་སྱིན་འདྲྤེ་ཤྱིག་དྤེ་ཚོ་ འགོག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་
དུ་དཀར་རྱི་བཏང་བ་དང་། གདན་དང་ལ་ཁྱི་ཚང་མ་བརྤེས་གནང་བ་ཡྱིན་གསུངས་འདུག ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། འབུ་སྱིན་
འདྲྤེ་ཤྱིག་ཚང་མ་མྤེད་པ་ཆགས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་ཁང་པ་མས་གསོ་བྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོ་ བདག་སོ་སོས་ཁང་པ་
མས་གསོ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དོ་བདག་རང་གྱིས་དྤེའྱི་ནང་ཆ་ཤས་གཅྱིག་ལྤེན་ནས་དངུལ་གཅྱིག་གཏོང་དགོས་
པ་དྤེ་ད་ལྟའང་ལམ་སོལ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་མམ་སྤེལ་ཁག་གྱི་ས་ཆ་ཡོད་པ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
བྤེད་སོད་ནང་ལ་ཡོད་པ ། ཁང་ག་སོད་དགོས་རྱིགས་ལ་མས་གསོ་བྤེད་དགོས་པའྱི་རྱིགས་དྤེ་མང་ཆྤེ་བ་གཅྱིག་མས་
སྤེལ་རང་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ངས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཀོ་ལྱི་གྷལ་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་འདྲྤེ་ཤྱིག་
དྤེ་ད་ལྟ་མྤེད་པ་ཆགས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
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་གཅྱིག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར།  སྱིར་ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕྤེབས་པ་ཚོར་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་ལན་
འདྤེབས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ སིར་ལ་ས་ཆ་
ོས་ཟྱིན་པ་བས ། སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ན་ནྱིང་ཕི་ཟླ་ ༣ ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་གསུང་རྒྱུར་ས་ཆ་ོས་
ཟྱིན་པ་བས། ས་ཆ་བགོ་འགྤེམས་བྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་མ་གཏོགས། ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་མྱིན་པ་གཅྱིག་གསལ་བཤད་ནང་ལ་ངས་
འདྱི་གོ་སོང་།  དྤེ་བཞྱིན་དོ་བདག་ཁོ་རང་ཚོ་ལའང་ས་ཆ་བགོ་འགྤེམས་བྤེད་རྒྱུ་མ་གཏོགས ། ཁང་པ་རྒྱབ་ཀྱི་མྱིན་ཞེས་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ཞུས་སོང་། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་དང་པོ་ཁོ་རང་ཚོས་བདྤེ་སྡུག་ཞུ་དུས། ང་ཚོ་ཁང་པ་མགོ་འཛུལ་ས་མྤེད་པ་དང་། 
ཁང་ག་སད་དྤེ་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁང་པ་བསད་ས་གཅྱིག་དང་ཁང་ག་སད་མྱི་དགོས་པས ། བདྤེ་སྡུག་
ཞུས་པ་གཅྱིག་དངུལ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་དང་པོ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་དྲྱི་བར་ལན་འདྤེབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འདྲ་གཅྱིག་ཕྤེབས་
སོང་བསམ་གྱི་འདུག  ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེ་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཏྤེ་ས་ཆ་ོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་རྱིས་བཀའ་
འཁོལ་ཞུས་སོང་བསམས་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་གནང་བའྱི་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕྤེབས་
པའྱི་མྱི་བརྒྱ་བཅུ་ག་གངས་གཅྱིག་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་། སིར་སྤེ་དགྤེ་ནས་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་གཅྱིག་དང་ནང་ཆྤེན་ནས་ྱི་ཤུ་ར་
གངས། སིར་བོད་ཚོགས་ནས་བཅུ་གྱིས་ཙམ་གསུངས་སོང་།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མྱི་བརྒྱ ད་བཅུ་ག་གངས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མས་
བདྤེ་སྡུག་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ས་ཆ་བགོ་འགྤེམས་ཁོ་ན་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ།  
ཁང་ག་སོད་མྱི་དགོས་པར་ཁང་པ་འཛུལ་ས་ཡོད་པ་གཅྱིག་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ། ས་ཆ་བགོ་འགྤེམས་ཁོ་ན་བས་པ་ཡྱིན་
ན། ཁང་པ་དྤེ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱབ་ཀྱི་རྤེད།  དོ་བདག་སོ་སོས་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད་དམ། ཁང་པ་རྒྱབ་རྒྱུའྱི་དཔལ་
འབོར་དྤེ་ཇྱི་ལྟར་དགོངས་པ་བཞྤེས་པ་ཡྱིན་ནམ། དོ་བདག་སོ་སོ་ལ་གསུངས་ཚར་བ་ཡྱིན་ ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་
ཚོ་ལ་གསུངས་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་ངོས་ལྤེན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།  ཁོང་ཚོ་ལ་ཁྱྤེད་
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ཚོར་ས་ཆ་གཅྱིག་པུ་བགོ་འགྤེམས་བས་ཡོད། ཁང་པ་རྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་གསུངས་པ་ཡྱིན་གསུང་པའྱི་སྐབས་ལ།  ཁོ་རང་
ཚོས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་ས་རྤེད ། ས་ཆ་གཅྱིག་པུས་འགྱིགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ངོས་ལྤེན་གནང་སོང་ངམ།  གལ་སྱིད་ངོས་
ལྤེན་གནང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཆ་བགོ་འགྤེམས་ཁོ་ན་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། དཀའ་ངལ་དྤེ་ཇྱི་ལྟར་བས་ཏྤེ་སྤེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་
པ་གཅྱིག་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། དང་པོ་དངུལ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་དུས། ས་ཆ་ོས། ཁང་པ་བརྒྱབས་
ཚང་མ་བས་ནས་བགོ་འགྤེམས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་ང་ཚོས་གོ་ཐོས་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གསལ་བཤད་ཐོག་ནས་དྤེ་
མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེར་གསལ་བཤད་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱད་པར་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གཅྱིག་བས་ན་འདྱིར་ཞུ་མཁན་གྱིས་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་འགོ  གཅྱིག་
བས་ན་གསན་མཁན་གྱིས་གསལ་པོར་གསན་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་འགོ  ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཐོག་མ་རང་ནས་ ས་ཆ་ོ་
བའྱི་སྐབས་དྤེར་ཐོག་མའྱི་འཆར་གཞྱིར་གཞན་མ་བྱུང་ཡང་ཁོང་ཚོ་བསད་ས་དྤེ་ནྱི་སྱིར་རང་ལ་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་
དུས་ང་ཚོས་གཞན་གང་ཡང་བྤེད་མ་ཐུབ་ཀང་ས་ཆ་ཞྱིག་ཕར་ཕུལ་ན་ཞྤེས་འགོ་སངས་དྤེ་རྤེད། ད་བར་ཁང་པ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན།  
ཁང་པ་བརྒྱབས་ནས་སད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁང་པ་བརྒྱབ་ཐུབ་ན་ཞྤེས་བསམ་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེ་ན་ཏན་ཏན་
བསམ་གྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་ད་བར་ཁས་ལྤེན་བས་པ་དྤེ་ས་ཆ་རང་བགོ་འགྤེམས་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཁས་ལྤེན་ཞུས་ཡོད།  
འབྤེལ་ཡོད་དྲུང་ཆྤེ་ས་གནས་སུ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་རྤེད།  ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་བསྐྱོད་དུས་
ཀང་དྤེ་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོ་དྤེས་བརྒྱ་ཆ་  ༡༠༠ འདོད་པ་ཁྤེངས་ཀྱི་འདུག་གམ་ཞྤེ་ན ། འདོད་པ་ཁྤེངས་ཀྱི་
མྱི་འདུག བྱུང་ན་ཁང་པ་རང་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག  དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད།  དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་སྐོར་
ཞུས་ན་འགྱིག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁང་པ་རྒྱག་རོགས་ཞྤེས་གསུང་གི་འདུག འོན་ཀང་ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་
འགན་ལྤེན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཁྱྤེད་རང་ཚོའྱི་ལས་འཆར་གྱི་སོན་ནས་བདྤེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་  ༡༡༦ལ་
ཁང་པ་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༨༤ ནས་ལྷག་བསད་འདུག་ཅྤེས་ཚང་མ་འགྤེལ་བརོད་ཞུས་ཡོད།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ 
ལོར་རྒྱ་གར་ས་གནས་དང་དབུས་གཞུང་། བོད་གཞུང་བཅས་མམ་རུབ་ཀྱི་ལས་འཆར་བསྱིགས་ནས་དུད་ཚང་ ༡༡༦ ལ་
ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་བཟོས་འདུག་མོད ། དངུལ་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཕུལ་
འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོར་རོགས་དངུལ་ཐོན་པར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ད་བར་རོགས་ཚོགས་བཙལ་ཐུབ་
མྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་རག་རྒྱུ་དཔྤེ་ཁག་པོ་བྤེད་ས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཐུབ་པ་དྤེ་ས་ཆ་དྤེ་ང་ཚོས་ོ་
ཐུབ་ཀྱི་འདུག ས་ཆ་དྤེ་ང་ཚོས་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་དྤེ་ག་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་རྤེས་སུ་ང་ཚོ་ཡར་ཡོང་ནས་ལྷན་
ཁང་ནང་དུ་གཞྱི་རྱིམ་དྤེ་ང་ཚོས་བཏྱིང་ཐུབ་ན་ཞྤེས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་ ། སྐབས་དྤེར་ཁོང་རྣམ་པར་



43 

 

གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རང་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རང་ཁ་རང་གསོ་ཞྱིག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཆགས། དངུལ་ཐབས་ཤྤེས་ཀང་ཐུབ་ན་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། སྐབས་དྤེར་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་འབུལ་གྱི་ཡྱིན། དྤེ་མྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་
དྤེ་ག་རང་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༥།༤༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ ྱིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་
ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། མཐའ་མ་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཡོད། ད་དུང་ཕག་རོང་མཁན་གཅྱིག་བྱུང་སོང། གྱིས་
བྱུང་སོང། ད་དུང་ཕག་བརང་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་གྱི་མྱིན།  ད་ལྟ་
ཕག་བརང་མཁན་གསུམ་བྱུང་སོང་སྙམ། དྤེ་ག་རང་རྤེད་དམ། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་གོ་སྐབས་གྱིས་པ། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་དྲྱི་བ་ཞུ་ཡུལ་དྤེ་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་ཡྱིན།  བས་ཙང་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་སྱིད་སྐྱོང་བཞུགས་
མྤེད་སབས། གོ་སྐབས་གཞན་ཞྱིག་ལྤེན་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕྱིར་འཐྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་ཁ་སང་གྱི་དྲྱིས་ལན་ནས་སར་ཡང་དྲྱི་བ་གཅྱིག་གཏོང་དགོས་བྱུང་སོང།  ག་
རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ང་ཚོས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་དྤེ་ཚོའྱི་གངས་ཐོ་ཞྱིག་བངས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། གངས་ཀ་ཞྱིག་བངས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་། གངས་ཀ་དྤེར་དཔག་པའྱི་ཁོ་རང་ཚོའྱི་གནས་སངས་དང་ ། དྤེ་བཞྱིན་འཛིན་
སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་རོགས་རམ་དང་ཁྤེ་ ཕན་གང་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད་མྤེད་ཆ་ཚང་ཁོ་རང་ཚོར་ངོ་སོད་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད། ཁ་སང་དྲྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། 
 ད་ལྟ་དྲྱིས་ལན་གཅྱིག་འདུག  ངའྱི་ལན་དྤེ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤྤེས། དྤེ་ཡྱིན་ན་ང་ལ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་འདུག  མྱིན་ན་ངའྱི་ཁ་
སང་གྱི་དྲྱི་བ་དྤེར་ལན་གནང་མ་སོང་།  དྲྱིས་ལན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་ན།  ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་བོད་
ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་གངས་ཀ་དྤེ་ཡར་གཅྱིག་འབོར་ཡོད་ ཅེས། འདྱིའི་གངས་ཀ་དྤེ་ད་ལྟ་ ༨༥ ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
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འདུག དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ན་སྱིར་སྤེ་དགྤེ་དང། ནང་ཆྤེན་དང་དྤེ་འདྲ་ནས་འབོར་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད།  འདྱི་ངའྱི་དྲྱི་བའྱི་དྲྱིས་ལན་ཡྱིན་
ན། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་འཐུས་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དྤེ་ཚོས་ཡར་གངས་ཐོ་ག་རྤེ་ཕུལ་བ་དྤེར་
གཞྱི་འཛིན་དགོས་པ་རྤེད། དཔྤེ་བཞག་ན་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་མྱི་རྐང་
གཅྱིག་གྱི་གངས་ཐོ་གནང་རྒྱུ་མྤེད་ན། འདྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ། འདྱི་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།  ངའྱི་དྲྱི་བ་དྤེ་ར་བའྱི་ཆ་ནས་
བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ས་ཁུལ་ནས་ཡར་འབོར་བསད་པའྱི་གསར་དུ་འབོར་བ་ཟྤེར་བ་དྤེར་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱི་གཅྱིག་
ཡྱིན། 
 དྲྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དྤེ་ཚོར་ཁང་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁང་པ་དྤེ་གང་ལྟར་ཡང་
ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཟྤེར་ན ། བཙོན་ཁང་ནང་དུ་ཕྱིན་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་ལ་སྤེབས་ཐུབ་པ་དྤེ་ཚོ་རྤེད།  དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
འབྤེལ་ཆགས་དང་འབྤེལ་ཡོད་ཟྤེར་བ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཐུས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ག་རང་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུར།  གོང་དུ་ངས་གངས་ཀ་དུད་ཚང་སྱིར་སྤེ་དགྤེ་རྤེད།  བོད་
ཚོགས་རྤེད། ནང་ཆྤེན་གྱི་གངས་ཀ་འདྱི་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་གྱི་དོགས་
འདྲྱི་གནང་བའྱི་ལན་འདྤེབས་དྤེ་མྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཞུ་དགོས་དོན་དྤེ་དེའྱི་སྐབས་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་གངས་འབོར་ཞྱིག་མར་སྙན་སྤེང་ཞྱིག་གནང་སོང། འདྱི་བྤེད་དུས་མྱི་འབོར་གི་གངས་ཀ་ཤྱིག་གསུངས་པ་
རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་འདྱིར་ས་གནས་ས་ཐོག་རང་ནས་མཐུན་འགྱུར་སར་དགོས་སའྱི་དུད་ཚང་ཇྱི་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་སྱིར་གྱི་ལས་འཆར་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོ་བརྒྱུད་ནས་ཡར་འབོར་བ་
དྤེ་དུད་ཚང་ ༨༥ ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་མྱི་འབོར་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་དང་མྤེད་འདྱི་ང་ཚོ་གངས་
ཚད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་དྤེ་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་
ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ལས་འཆར་གོ་སྱིག་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཚོགས་
ཆུང་བསོ་གཞག་གནང་བ་དྤེའྱི་ནང་ནས་ཀང་མྱི་འབོར་གསལ་བཤད་ ཅིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལས་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ང་ཚོ་དུས་
རྒྱུན་ནས་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཐོ་གཞུང་ཞྱིག་ཡོད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སྣེ་ལྤེན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་
མཁན་ཞྱིག་མ་གཏོགས་མྤེད་པ་རྤེད།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཐོ་གཞུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ས་གནས་སོ་
སོའ་ིནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ཡར་སོས་མར་སོས་བསད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བསོམས་ལྟ་བུ་
འདྱི་ང་ཚོར་རག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་གངས་ཀ་ཞུས་པ་དྤེ་སྱིར་ཁུལ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། 



45 

 

 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཨར་ལས་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་འདྱི་སའྱི་གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཨར་ལས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད། མར་
བགོ་འགྤེམ་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཐོ་གཞུང་དང་དྤེ་དག་དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་གོ་བསྡུར་དང་། ལྷག་པར་དུ་མྱི་འགོ་དྤེ་དག་
ཡྱིན་ནའང་སུ་སུ་དྤེའྱི་ཁུངས་སུ་ཚུད་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཕར་ནས་ཚུར་ཡོང་ནས ། མཐའ་མ་བཀའ་ཤག་གྱི་ནང་
དུ་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་དྤེ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་འབྤེལ་ཡོད་དང་འབྤེལ་
ཆགས་མ་ཚུད་པ་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རྤེད།  ཚུད་ཀང་སྱིད་པ་རྤེད། མྱི་འབོར་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་དང་
པོ་དྤེ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་རང་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོ་གཞུང་འདྱི་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་
ནས་མར་གནང་བ་འདྱིར་བགོ་འགྤེམ་བྤེད་རྒྱུ་རྤེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་ག་ཡྱིན་ས་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དང་པོ་དྤེར་ངའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་མ་ཞུས་པའྱི་
སོན་ལ་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། ང་ཚོ་འདྱིར་བགོ་གྤེང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པ་ཚོ་ས་ཁུལ་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད ། ལས་བསོམས་ཆ་ཚང་དང་པོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་སྙན་སོན་གནང།  དྤེ་ནས་
བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་བཏང་། དྤེ་ནས་མར་ལན་བརྒྱབས། དྤེ་ནས་སོ་སོའ་ིདྲྱི་བ་ལ་ལན་ཕོག་དང་མ་ཕོག་དྤེ་འདྲ་བས་ནས་དབྤེ་
གསལ་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། ད་ལྟ་ས་ཁུལ་འགོ་ཟྱིན་པ་དྤེ་ཚོ་ས་ཁུལ་འགོ་ནས། ྱི་མ་བཅུ་ཙམ་མ་འགོ་བའྱི་སོན་ལ་ལས་
བསོམས་ཡར་སྤེབས་ཚར་ཙམ་བྤེད་དུས་ལས་བསོམས་ཆ་ཚང་འདྱིར་བསྐྱོར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ལས་བསོམས་བསྐྱོར་
བའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཀྱིས་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འཚང་ཁ་བརྒྱབས་ནས་བསྐྱོར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
ཡང་གནས་སངས་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་ས་ཆ་གཅྱིག་གྱི་སྒང་ལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་མམ་དུ་བསྐྱོར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ ། 
ང་རང་ལ་ཚོར་སྣང་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན།  གཞྱིས་ཆགས་མང་པོ་རྤེད།  ང་ཚོ་དྤེའྱི་ནང་དུ་བགོ་གྤེང་གནང་བསད་པ་དྤེ་
གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། ང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་རག་པར་གོས་ཚོགས་
ཀྱི་ནང་དུ་གོ་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག  དྤེ་ལས་སྡུག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞུས་ན ་ཡོད་པ་རྤེད་
ཟྤེར་གྱི་འདུག  དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཡོང་དགོས་ངྤེས་ ལ་ཁ་ཤས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག  ཁ་ཤས་ཤྱིག་ནང་སྐོར་བ་བརྒྱབས་ནས་འདྱི་
རང་རང་བགངས་ནས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། གཞྱིས་ཆགས་ཁ་ཤས་ཀྱི་བལྟ་སངས་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་གཅྱིག་ཡང་ཡང་གྤེང་སོང་བྤེད་ཀྱི་འདུག  ང་ཚོ་གྤེང་སོང་གཅྱིག་ཀང་བྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག  
ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ལ་མ་བལྟས་པ་རྤེད་དམ།  སྐུ་མཁྱྤེན། ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའང་གཅྱིག་གྤེང་སོང་བྤེད་རོགས་ཟྤེར་
ནས་དྤེ་འདྲ་ལབ་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ལ་ཐུག་མོང་མ་གཏོགས་གོ་བ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སངས་ལ་བརྤེན་
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ནས་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་སངས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་ཞུ་བའྱི་ཐོབ་ཐང་འདྱི་
ཡོད་དུས། གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་གཅྱིག་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་ངས་དང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གྱིས་པ་དྤེར་དངོས་གནས་བས་ན་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་མྤེད།  ཡྱིན་ནའང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་ལྔ་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ སེལ་ཀོབ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་ནས་གསར་དུ་
ཕྤེབས་མཁན་ཚོར་དབུས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ས་ཆ་ཞྱིག་ཞུས་ནས་མར་རག་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བཀའ་
ཕྤེབས་སོང། དྤེ་རྱིང་ངས་ཞོར་འཕོས་ལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང། གལ་སྱིད་གངས་ཚད་དྤེ་འདྲ་ཏག་ཏག་ལབ་དགོས་པ་ཡྱིན་
ན། ད་ལྟ་གསར་འབོར་ཡོད་པ་གངས་  ༣༥༩ རྤེད། བས་ཙང་ད་ལྟ་དབུས་གཞུང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གང་དུ་སྤེབས་བསད་ཡོད་
དམ། སྱིར་གྱི་ས་ཁུལ་དང་དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་གཟྱིགས་རོག་གནང་བ་དྤེ་ཚང་མས་བསགས་བརོད་ཞུས་
ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ངས་ཚང་མ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་གསུངས་པ་དྤེར་ངས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་དགོས་པ་
མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དོགས་འདྲྱི་གནང་བ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་དུས་ལྔ་པའྱི་སྐབས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ནས་ སེལ་ཀོབ་ཀྱི་
ཆྤེད་དུ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་ས་ཆ་ཞུས་ཡོད་ལབ་པ་ཞྱིག་ར་བ་ྱིད་ནས་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག  ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ལབ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སེལ་ཀོབ་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་རྱིགས་དྤེ་དག་ལ་ས་ཆ་ཐབས་ཤྤེས་གྱིས་ལབ་དུས ། ཕལ་ཆྤེར་
ནང་སྱིད་དབུས་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་པ་དྤེས་འཁྲུགས་པ་མྤེད་དམ་མ་གཏོགས། གང་ལྟར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཐབས་ཤྤེས་བས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟའྱི་ཆར་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུར ། བོད་མྱི་
སྒྤེར་ཞྱིག་གྱིས་ཁོ་རང་གྱི་མཚན་དྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  དག་བཅོམ་པ་ཞྤེས་ཁོ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཏྤེ་དངོས་གནས་དྲང་
གནས་ཁྱྤེད་རང་ཚོས་ལས་འཆར་ཞྱིག་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་མཁན་དྤེ་དག་གྱི་ཆྤེད་དུ་མར་བགོ་འགྤེམ་བྤེད་རྒྱུའྱི་ལས་
འཆར་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཁོ་རང་ལ་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་དྲུག་ཞྱིག་ཡོད། འདྱི་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་
བགོ་འགྤེམ་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ། ཕལ་ཆྤེར་འདྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གཅྱིག་བས་ན་མཚམས་རྤེས་ངས་མགོགས་པོ་བཤད་
དུས་འཁྲུག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་འདྲ། བས་ཙང་ངས་གང་ཐུབ་ཐུབ་རྱིང་པོ་དང་གསལ་པོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་བར་སྐབས་
ཤིག་ལ་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆྤེ་མ་གྱིར་ཆྤེད་དུ་ས་གནས་ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད།  སོན་རྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་སོམ་དངུལ་སྒོར་འབུམ་
ལྔ་ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། སྒོར་འབུམ་ལྔ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ས་ཆ་འདྱི་རྱིས་སོད་ཐུབ་
ས་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། གནང་བ་དྤེ་བཀའ་དྲྱིན་ཆྤེ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འབྤེལ་མཐུད་གནང་མཁན་དྤེ་སྱི་མཐུན་
མམ་འབྤེལ་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་ཟུར་པདྨ་བདྤེ་ལྤེགས་ལགས་ནས་ང་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་སར་གནང་སོང་། འདྱི་ཡྱིན་དུས་
ང་ཚོར་ས་ཆ་འདྱི་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞྤེས་ཞྱིག་ཡོད་ན ། ས་ཆ་འདི་ཚོ་ང་ཚོར་གང་མགོགས་མགོགས་ཚུར་གནང་
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རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་སྐབས། ད་ལྟའྱི་སྐབས་འདྱིར་ཕ་གྱིར་ཞྱིང་ཁའྱི་ནང་དུ་བོག ས་མ་སད་ནས་གཅྱིག་བཏབ་འདུག  འདྱི་
ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་སྐུ་ངོ་དྲུང་ཆྤེ་མར་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ནའང་ ། ང་ཚོ་ཚུར་མགོགས་ཙམ་རག་
ཐུབ་ན་ཟྤེར་དུས། གལ་ཏྤེ་འགྱུར་བ་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཚུར་མགོགས་པོ་ཞྱིག་རག་རྒྱུར་ང་ཚོས་རྤེ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་རག་
པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་གང་མགོགས་མགོགས་ཤྱིག་རྭ་བ་སྐོར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་སྙམ། མྱི་འབོར་གྱི་གངས་ཀ་འདྱི་ཡྱིན་ནའང་གོང་
དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཚོགས་ཆུང་སོན་མ་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་སྐབས་དྤེར་མྱི་འབོར་གྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་བསྡུ་ རུབ་གནང་
འདུག འདྱིའྱི་གངས་ཀ་འདྱི་དང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འདྱིར་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད།  ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟ་འདྱིར་གངས་ཀ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང།  ང་ཚོའྱི་ཕ་གྱིར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུའང་གངས་ ཀ་གང་
འདྲ་འདུག་ཅྤེས་ཕར་ཚུར་སང་བཤད་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། ༣༥༩ ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང། འདྱིའི་ས་ཆ་འདྱི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
མ་རྤེད། ནང་སྱིད་དབུས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་སོད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་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  ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་རྱིམ་གསར་པ་སྤུན་སྱིང་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་
བའྱི་ྤེ་ཆར་ནིའུ་ཡོག་དང་ནིའུ་འཇར་སྱིའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་ལ་སོགས་པ་
འདྱིར་ཕྤེབས། གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆྤེ་མཆོག་དང་འབྤེལ་ཡོད་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
གྱིས་ལ་གཟྱིགས་སྐོར་གནང་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མྱིའྱི་མྱིང་འབོད་
དགོས་པ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སོན་མ་བོད་གཞུང་གྱི་ནང་དུ་ལས་ཀ་མང་པོ་གནང་མཁན་ལྡྱི་ལྱི་བོད་སྒར་བསམ་ཡས་གྱིང་
ལ་སོགས་པར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡུན་རྱིང་པོ་གནང་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་ Twitter ནང་དུ་ད་ལན་ཕར་ཕྱིན་པ་དྤེ་ཁོ་
རང་ཚོ་སྱིད་སྐྱོང་ལ་ྤེ་པོ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཕྱིན་པ་རྤེད།  བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་གོ་
བསྡུར་བྱུང་མྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་ཐད་ཀར་ཕྱིན་འདུག མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་མཇུག་སྐྱོང་བར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་
ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་ཡྱི་གྤེ་དྤེ་འདྲ་བཏང་བསད་སོང། དྤེ་མང་པོས་མཐོང་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་
ལ། ཁ་སང་སོན་མ་འདྱིར་ཡོང་མཁན་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཞོན་དང་ཚོགས་གཙོ་དྤེ་ཚོ་ཕལ་ཆྤེར་
བརྤེས་པོ་ཐྤེབས་ཚར་བ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་དྤེ་ཚོ་དང་འབྤེལ་བ་གང་
འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་དམ། ལས་དོན་འདྱི་མཇུག་སྐྱོང་གནང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་མུ་མཐུད་ནས། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་འབྤེལ་བ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་
བྱུང་སོང་ངམ། མ་འོངས་པར་ཐུགས་རྤེ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ལས་བྤེད་ཟུར་པ་ཞུས་ནའང་མྱི་འདུག ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཟུར་པ་ཁོ་རང་གྱིས་བྱིས་པ་
དྤེ། ཕལ་ཆྤེར་ཁོང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཆགས་སོད་ཀྱི་འདུག  ང་ཚོས་སྐབས་དྤེར་འབྤེལ་བ་བྤེད་ས་འདྱི་བྤེ་བག་པ་དྤེ་
འདྲ་མ་རྤེད། ནིའུ་ཡོག་དང་ནིའུ་འཇར་སྱི་ཡྱི་རྒྱུན་ལས་རང་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་
མམ་དུ་མུ་མཐུད་ནས་འབྤེལ་བ་ཡོད་ཅྤེས་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  ད་ལྟ་ངས་སོན་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ཟྱིན་པ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དྲྱི་བ་ འདྲྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱི་ཐོག་ནས།  ས་ཆ་འབུམ་ ༥༠ སད་ནས་
ོས་པ་དྤེ་བགོ་འགྤེམས་བྤེད་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་གསུངས་པ་རྤེད།  ས་ཆ་སོང་པ་ཞྱིག་བགོ་འགྤེམས་བྤེད་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱིས་
གནས་སྐབས་རྱིང་ལ་དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་བས་ནས་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ།  གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ས་ཆ་སོང་པ་དྤེ་བགོ་
འགྤེམས་བས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕྤེབས་པའྱི་ནང་མྱི་བརྒྱད་བཅུ་ག་གངས་འདྱི། ས་ཆ་སོང་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
གང་འདྲ་བས་ནས་སོད་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་འདྱི་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  འབུམ་ལྔ་བཅུ་མ་རྤེད།  ས་ཆ་འབུམ་ ༡༢༥ ལ་ོས་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་སོན་འགྤེལ་
བརོད་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  དྤེ་ལ་བདམས་ཀ་དྤེ་རྤེད་འདུག ཁང་པ་རྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པར་བརྤེན ། ས་ཆ་དྤེ་དག་མ་སད་ནས་
བསད་ན་གཅྱིག་འགོ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། གོང་དུ་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ག་ཚོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་བྤེད་པ་ཡྱིན་ན། 
འདྱིའྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དཀའ་ངལ་སེལ་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་བརོད་ཀྱི་མྤེད་ལ་བསམ་གྱི་མྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དཀའ་ངལ་བསལ་རྒྱུ་ལ་
ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཏན་ཏན་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།  རྱིམ་པས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ བརྒྱབ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  གང་ལྟར་མཐུན་རྤེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམས་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྤེད།  འདོད་པ་
བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཁང་པ་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཕར་འགྤེལ་བརོད་བྤེད་དུས། ད་ལྟའྱི་སྐབས་དྤེ་
ལ་ཁོ་རང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོ་དང་ང་ཚོའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཐུག་བསད་ཀྱི་ཡོད།  ཐུག་བསད་ཡོང་དུས ། ད་ལྟའྱི་
སྐབས་ལ་ང་ཚོས་རྱི་མོ་འདྲ་ཞྱིག་བཟོས་ནས་མར་ བགོ་འགེམས་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ ། ཁང་གསར་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ འགོ་
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འགེམས་བྤེད་ཕོགས་ཐོག་ནས་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁོ་རང་ཚོས་མ་ཤྤེས་པ་མྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་
ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་འཕལ་དུ་དཀའ་ངལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་སེལ་ཐུབ་པ་དང་བས་གྲུབ་པ་
ཞྱིག་དྲན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་མཐའ་མ་དེ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཕུལ་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་
ནས་དྲྱི་བ་ཅྱིག་ལ་ལན་རགས་མ་སོང། གོང་ལ་ཕག་སྤེལ་རྣམ་པའྱི་དྲྱི་བ་གནང་བཞག་པ་དྤེ་ཚོ་མ་གཏོགས། ངའྱི་དྲྱི་བ་དྤེ་ལ་
ལན་རགས་མ་སོང་། 
 ཁ་སང་དྲྱི་བ་དྤེ་ཡང་བསྐྱར་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་གྱི་དྲྱི་བ་ལ་ལན་ལྷག་བསད་པ་དྤེ་གང་རྤེད་ཞྤེ་ན། ང་རང་ཚོའྱི་
གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི འི་ནང་ནས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བཞག་པའྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁྱབ་ ཁོངས་སུ་མྤེད་པའྱི་བཟོ་
གཞྱིས་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སོན་མ་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཟྱིན་པ་དྤེར་ག་རྤེ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ པ་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཡང་
བསྐྱར་རྒྱ་གར་གྱི་དབུས་སའྱི་གཞུང་ལ་དྤེབ་སྐྱྤེལ་བྤེད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གོ་སོང་། དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། 
 དྤེ་རྱིང་གསར་པ་ཞུ་འདོད་ག་རྤེ་བྱུང་སོང་ཞྤེ་ན།  དཔྤེར་ན་ཆ་བཞག་ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབུས་ལ་ལས་
བྤེད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  ས་གནས་ལས་བྤེད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་པོ་ནས་བདམས། ས་གནས་རང་ལ་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་
ལས་བྤེད་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་དབུས་ལ་ྱིན་མ་རྤེ་གྱིས་བཅར་བ་ཙམ་མ་གཏོགས ། དབུས་ལ་གང་འདྲ་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁ་ཤས་ཤྱིག་དབུས་ལ་བཞུགས་བསད་ནས་ངས་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད།  ངར་མས་མོང་ཡོད།  ང་
ལ་ཤྤེས་ཚད་ཡོད། འདྱི་ནས་ལགས་སོ་ཞྤེས་པ་ལས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕར་ཕྤེབས་ན ། ང་རང་གྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རལ་དུ་
བཏོན་ས་ཡོད་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་པའྱི་ཐུགས་ལ་འཆར་བསད་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་ས་གནས་ཀྱི་
ལས་བྤེད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དབུས་ལ་ཚུར་བཞྤེས་པ་དང།  དབུས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཁ་ཤས་ས་གནས་ལ་ཕར་ གཏོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མྤེད། 
 དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་བཀའ་ལན་ལས་འཕོས་པའྱི་དཔྤེར་ན།   སྱིར་ལ་ཡོད་བསད་མཁན་གྱི་
གསར་འབོར་དྤེ་ཚོ་ལ་ས་ཆ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ོས་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་ཡང་ཞུ་
གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ས་ཆ་བགོ་འགྤེམས་བྤེད་ཚར་དུས ། སོ་སོ་དོ་བདག་རང་ྱིད་ཀྱི་སྱིན་བདག་འཚོལ་ནས་ཁང་པ་རྒྱབ་
རྒྱུ་རྤེད། རྤེས་སུ་དོ་བདག་དྤེ་ས་ཆ་གཞན་དག་ཅྱིག་ལ་འགོ་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན ། ཁང་པ་དྤེ་བཙོང་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ པ་
རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  ས་ཆ་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྤེད།  སྱིན་བདག་སོ་སོ་བས་ནས་ཁང་པ་རྒྱབ་དུས། ས་ཆའྱི་བདག་
དབང་དྤེ་སུ་ལ་ཡོད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྲྱི་བ་བཏང་ནས་ྱིན་མ་གཅྱིག་ཕྱིན་ཙང་ལུས་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་ཐུགས་རྤེ་ ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ངས་གཅྱིག་ལྷག་འདུག  ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། གཞན་དག་ཚང་མས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུས་གནང་། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་ཐུགས་རྤེ་ ཆེ་ཞུས་ན་དྤེ་རན་པོ་འདྲ་མྱིན་འདུག ) དངོས་གནས་ལྷག་འདུག  དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བཟོ་གཞྱིས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་འགྱུར་བ་ག ཏོང་རྒྱུ་དྤེ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
མ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཁ་སང་བཀའ་མོལ་འཕོས་ས་དྤེ་སྱིམ་ལ ར་ཡོད་པའྱི་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་དྤེ་
གཞྱི་རའྱི་བཟོ་གཞྱིས་སྤེ་ཚན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པའྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁྱབ་ ཁོངས་ལ་
སྤེབས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། བཟོ་གཞྱིས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁག་དྤེ་
འགྱུར་བ་གཏོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་མྤེད།  ཕལ་ཆྤེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཡང་ནས་ཡང་དུ་གོ་སྐབས་མྤེད་པར་
བརྤེན། ངའྱི་ལན་དྤེ་གལ་སྱིད་གསལ་པོ་བྱུང་མྤེད་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་གོ་སྐབས་ཤྱིག་གནང་རོགས་གནང།  
དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁྱབ་
ཁོངས་ནང་མྤེད་པའྱི་བཟོ་གཞྱིས་ཁག་གྱི་རྱིགས་ཅྱིག་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་བསྐྱར་དུ་དྤེབ་སྐྱྤེལ་བྤེད་དགོས་ པ་རྤེད་ཅྤེས་
གོ་རྒྱུ་འདུག དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད་དམ།  ) ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། གསལ་པོ་བྱུང་སོང་།  དྤེ་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཡོད་པའྱི་
ཚོགས་པ་སོན་ལ་ ༡༨༦༠ ཡྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཚོགས་པ་དྤེབ་བསྐྱྤེལ་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཁྱིམས་འཆར་དགོངས་དོན་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཡོད་པའྱི་
ཚོགས་པ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་ཁོངས་ནང་ཡོད་ན ། ཧྱི་མ་ཅཱལ་གཞུང་རང་གྱི་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༦ ལ་ཡྱིན་པ་ཡོད། ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་
ཁོངས་སུ་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་  Society དྤེབ་སྐྱྤེལ་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་གཏན་འབྤེབས་
བས། ཁྱིམས་འཆར་དྤེའྱི་དགོངས་དོན་མངའ་སྤེ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་ ། དྤེ་
སོན་ ༡༨༦༠ ཁྱིམས་འཆར་དགོངས་དོན་གྱི་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཡོད་ནའང་ཡང་བསྐྱར་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༠༦ ཡྱི་དགོངས་དོན་དྤེབ་སྐྱྤེལ་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་ཁྱིམས་རང་རྤེད།  དྤེ་རྣམས་ནྱི་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་ཀྱི ས་
མཁྱྤེན་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང་ ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་ལམ་སོན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས ། ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་བཟོས་བཞག་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆྤེར་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 དྤེ་ནས་ས་གནས་ཀྱི་ལས་བྤེད་སོ་རྒྱུ་དྤེ་རང་རྤེད།  ད་ལྟ་དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་པ ར་ཡོད་པ་
བཞྱིན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བསམ་གྱི་ཡོད་ལ ། ས་གནས་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཡྱིན་ཕྱིར་ས་གནས་
གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ལ་བསྐོ་གཞག་བྤེད་དགོས་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་དང། དབུས་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་དབུས་རང་ལ་བསད་མཁན་དྤེ་
འདྲ་མཚམས་རྤེ་མཐོང་བསད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིན་ནའང་མཚམས་རྤེ་ང་ཚོ་བཀའ་
བསྡུར་མང་པོ་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གནས་སངས་གནས་ལུགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མཚམས་རྤེ་འགྱུར་བ་
བཏང་མ་ཐུབ་ནས་ལྷག་བསད་ཀྱི་འདུག དགོངས་འཆར་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 དྤེ་ནས་སིར་གྱི་ས་ཆ་དྤེ་མྱི་ལ་བཙོང་ཆོག་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རྤེད།  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
རགས་ཟྱིན་ཞྱིག་ད་ལྟ་ང་ཚོས་བཟོས་བསད་ཡོད། དྤེ་ཚོ་རྱིམ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  དྤེ་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བསམ་བོ་ གཏོང་ཕོགས་བས་པ་ཡྱིན་ན། དང་པོ་དྤེ་ལ་ས་ཆ་ོ་ས་དང་ ། ཁོ་རང་ཚོ་
གནས་སའྱི་ས་ཆའྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། 
གྱིས་པ་དྤེར་བགོ་འགྤེམས་བས་ནས་གནང་ཟྱིན་ན ། ཁོ་རང་ཚོའྱི་དངུལ་བླུགས་ནས་ཨར་པོ་ བརྒྱབས་ཡོད་ཙང། ས་ཆ་
དྤེའྱི་ནང་ནས་འགོ་བའྱི་ྱིན་མོ་དྤེར་གཞུང་ལ་ས་ཆ་དྤེའྱི་དངུས་འབབ་ཀྱི་རྱིན་པ་དྤེའྱི་སྐབས་དྤེ་ལ ། ཁོ་རང་གྱིས་སད་པའྱི་
དངུལ་འབབ་ཀི་རྱིན་པ་དྤེ་ཚུར་ངྤེས་པར་དུ་སོག་དགོས་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་རྤེས་སུ་ཡོང་མཁན་དྤེ་ཡང་ངྤེས་པར་དུ་སྐྱབས་
བཅོལ་བོད་མྱི་ཡྱིན་དགོས་པ། གཏན་ཁྤེལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅེས་ཞུ་ཡི་མྤེད་ཀང་རགས་ཟྱིན་ནང་ནས་ང་ཚོའི་འགོ་སངས་དྤེ་འདྲ་
ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེ་ཚོ་རྱིམ་པ་བས་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཡང་བསྐྱར་
སང་བཤད་བས་ནས་འགྱུར་བ་ཏོག་ཙམ་འགོ་མ་སྱིད་པ་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་འཁྱྤེར་སངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད་ ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་མཐའ་མ་དྤེ་ཡྱིན་ནམ།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྤེ་མཐའ་མ་རྤེད། ) 
ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་དོན་གཅྱིག་གྱིས་ཙམ་ལྷག་འདུག དྤེ་ཞུ་ཆོག་པ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཅྱིག་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཁོངས་གཏོགས་སུ་ལས་བྤེད་རྣམ་གངས་གསུམ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ལས་བྤེད་ག་
ཚོད་ཡོད་དམ།  དྤེ་དག་གྱི་ནང་ལ་ཡུལ་ཐང་གུན་ གསབ་མ་རག་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་པ་
རྤེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ད་ཡོད་ལས་བྤེད་དྤེ་ ༨༧ 
ཆགས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་བཞྱིན་ནང་སིད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོ འི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་རང་
ཁུངས་ལས་བྤེད་འདྱི་ ༣༦ གཏན་འཇགས། ༡༦ དྤེ་ཆོད་གན་རྤེད་འདུག དྤེ་ནས་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རང་ལ་ཡོད་
པའྱི་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་དགུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་མ་རག་མཁན་སུ་ཡང་མྱི་འདུག  
ཡྱིན་ནའང་བར་བརྒལ་ངལ་སྤེལ་དྤེ་ས་གནས་ལ་ཡོད་པའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་
ཡོད་པའྱི་ཆོད་གན་ལས་བྤེད་ ༡༦ དྤེ་ལ་སྱི་སྙོམས་བས་ནས་རགས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ཚེས་ ༢༠ ྱིན་མོར་བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་འབུལ་བས་ནས་ཆོད་གན་ལས་བྤེད་ལའང་དགོས་ངྤེས་ཀྱི་ངལ་
སྤེལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༢ སར་ཆའྱི་འཆར་འབུལ་ཞྱིག་ཡར་ཕུལ་ནས། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་མར་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་  ༩ 
ཚེས་ ༦ ྱིན་མོ་ཐོན་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ཚེས་ ༡  ནས་བཟུང་ས་གནས་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་ཆོད་གན་དྤེ་དག་ལའང་ང ལ་
སྤེལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༢ འདྱི་རག་པ་བྱུང་སོང་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་དོགས་འདྲྱི་གཅྱིག་དྤེ་ ཨོ་རྱི་ས་གུན་སོབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ད་ལྟ་དབར་དུ་དངུལ་འབོར་བ་དྤེ་ག་ཚོད་བྱུང་
ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གངས་ཀ་དྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཀའ་ཕྤེབས་སོང་།  དྤེ་ལ་འབུམ་ ༢༤༥༡༡༧༨༣ དང་
དཔྤེ་ ༩༥ ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་ནས་ས་གནས་ཀྱི་སོན་ེས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་མར་བགོ་འགེམས་བས་ཚར་བའྱི་དངུལ་འབོར་ 
༦༨,༡༧༣༤༨ ཆགས་ཀྱི་འདུག  དྤེའྱི་འཕོས་དྤེ་དག་དྤེ་རྱིང་སྱིངས་ཆ་དྤེའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡང་བསྐྱར་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ལ ། 
དངུལ་འབོར་རགས་པ་དྤེ་དག་དངུལ་ཅྱིག་ཀང་ཆད་ལྷག་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་རང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆྤེད་དུ་བྤེད་སོད་
གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་གྱི་དངུལ་དྤེ་མྱི་མང་ཚང་མ་ལ་ བགོ་འགྤེམས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་
ཚོའྱི་ཆྤེད་དུ་སད་པ་རྤེད། དྤེ་བགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་འདྲའྱི་དགོངས་པ་ཡོད་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཡང་བྱུང་འདུག ང་ཚོ་ལའང་
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ཞུས་མཁན་བྱུང་སོང་། དྤེ་མྱི་རྤེ་རྤེ་ལ་ག་ཚོད་འབབ་ཀྱི་འདུག་བས་ནས་བགོ་འགྤེམས་བ་རྒྱུ་དྤེ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག  གང་ཡྱིན་
ཞྤེ་ན་དངུལ་འབོར་གནང་མཁན་ནང་ནས་ཕོན་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་འབུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་རྣམ་རྒྱ ལ་གྲྭ་ཚང་གྱི་གྲྭ་ཟུར་པ་
གཅྱིག་བརྒྱུད་ནས། ང་ཚོར་རོགས་རམ་རག་པ་དྤེའྱི་ནང་ནས་ད་ལན་ Phailin ཐོག་ནས་གོད་ཆག་བྱུང་བ་དང་། གཞྱིས་
ཆགས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆྤེད་དུ་ལ་བྤེད་སོད་གཏང་ཆོག་ཅྤེས་དྤེ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་དངུལ་གཞན་ཡོད་
པ་ཚང་མ་སྱིར་བཏང་དྤེའྱི་ནང་ནས་རྱིགས་གཅྱིག་དྤེ་མ་འོངས་ཞྱིང་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞྱིང་ལས་དང་འཚོ་བརྤེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
དམྱིགས་ཆྤེད་ཅྤེས་བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་དྤེ་དག་དྤེའྱི་སྒང་ནས་མར་བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད། ཕུལ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དངུལ་ཡོད་པ་འབུམ་ ༢༤༥ ལྷག་ཙམ་དྤེ་ཆ་ཚང་ས་གནས་རང་གྱི་དམྱིགས་གཏན་དང་ས་གནས་རང་
གྱི་ཆྤེད་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན།  གཞྱི་རའྱི་དྤེ་རྱིང་གོ་སྐབས་དྤེ་ལྤེན་ནས་དྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སོན་ེས་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་རང་
བས་པ་ཡྱིན་ན། སོན་ེས་ཤྱིག་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་དངུལ་ཐབས་ཤྤེས་དང་འབོད་སྐུལ་བས། དངུལ་རགས་པ་དྤེའྱི་ནང་ནས་
སོན་ེས་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་མར་བགོ་འགྤེམས་གང་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་བས།  ལྷག་མ་ཡོད་པ་དྤེ་དབུས་གཞུང་
གྱི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་མ་འོངས་པར་ཡང་དྤེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་བའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གཞན་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་པའྱི་
ཆྤེད་དུ་མ་དངུལ་ནང་གཞག་རྒྱུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁོ་རང་ནང་ལ་ལམ་སོན་དྤེ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་ཨོ་རྱི་སའྱི་ཆྤེད་དུ་ང་ཚོས་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་དཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས ། ལྷག་པར་དུ་དྤེའྱི་སྐབས་དྤེ་ལ་འ བོད་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རོགས་ཚོགས་རྤེད།  
སྒྤེར་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གནང་བའྱི་དམྱིགས་ས་དྤེ་ཨོ་རྱི་ས་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་དངུལ་གནང་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་ལུང་
འདྲྤེན་བས་ནས་ཟུར་དུ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཨོ་རྱི་ས་མྱི་འབོར་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། དངུལ་གནང་མཁན་ཚོས་ཨོ་རྱི་ས་རང་གྱི་
ཆྤེད་དུ་གནང་ཡོད་བརོད་དུས། ཨོ་རྱི་ས་ལ་རང་ལ་སྤེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག་བས་ནས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
ནས། ད་ལན་དངུལ་འབོར་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་དྤེ་ས་གནས་རང་ལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསན་པ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན ། འགོ་སངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་དོགས་པ་
ཞྱིག་བཟའ་སོང།  དྤེར་བརྤེན་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་སོན་
ཕྤེབས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ྱི་མ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སོན་ལ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཕོགས་བསྐྱོད་
ཅྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན།  གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་བསྐྱོད་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སོན་ལ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་པ་དྤེ་ས་གནས་ས་
ཐོག་གྱི་མྱི་མང་གྱི་རྤེ་བ་རྤེད། འགོ་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་མྱི་མང་གྱི་བདྤེ་སྡུག་དྤེ་ལའང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་གྤེང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་
པ་དྤེ་སོ་སོའ་ིཁས་ལྤེན་ཡྱིན། དྤེ་འདྲའྱི་ཁས་ལྤེན་པའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས ། དྤེ་རྱིང་ཡར་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་གནས་
སངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྤེང་སོང་བྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི ས་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྤེང་ལ་ཡར་
སྙན་ཐོ་ཕུལ་རྒྱུ་ལ་ལམ་སོན་མ་བྤེད་པའྱི་སོན་ལ་གྤེང་སོང་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་།  དྤེ་འདྲ་
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བྤེད་དུས་ད་ལྟ་ཡང་སང་ྱིན་གནངས་ྱིན་སྤེ་ཚན་གཞན་ཐོག་ལ་བདྤེ་སྡུག་གྤེང་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད།  
དྤེར་བརྤེན་ངས་གྤེང་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་མ་རྤེད། མར་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ར་བའྱི་ཐོག་མའྱི་ང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་ས་བགོས་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ ། དུས་ཚོད་གང་ནས་གང་བར་དུ་
བཅར་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ལས་བསོམས་གང་ནས་གང་བར་དུ་ཡར་སྤེབས་ཚར་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  རྱིས་ཁ་ག་དུས་སྤེབས་ཚར་
དགོས་ཀྱི་རྤེད།  སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་འདྱི་དབྤེ་འབྤེད་བས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་ལ་ཕར་ག་དུས་སོད་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  དྤེ་
བཞྱིན་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལན་འདྤེབས་འདྱི་ཚུར་ག་དུས་སྤེབས་ཚར་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  དྤེ་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་གཅྱིག 
དྤེ་འདྲ་བས་ནས་མར་བང་བསྱིགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུ་དྤེ་དག་སྱི་འཐུས་སོ་སོ་ སོ་སོས་དུས་
ཚོད་དང་སབས་བསྟུན་ནས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་ལས་རྱིམ་བང་བསྱིགས་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཡོང་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  འོན་ཀང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་སོ་སོ་ སོ་སོའ་ིས་ཁུལ་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་
དག་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གྤེང་རྒྱུ་དྤེ་ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་རང་ཕྱིན་ནས་ཡར་སྤེབས་ཚར་ནས་ལས་བསོམས་ཀང་རྒྱུན་ལས་ལ་
སྤེབས་མ་སྤེབས་ཀྱི་གནས་སངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོའང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འདྲྱི་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྱིས་ཀི་ཡོད་པ་
རྤེད། འདྱི་ངས་བཀག་མྤེད། འདས་པའྱི་ལོའ་ིལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་དང་མྤེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གོས་
ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་གྤེང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་སབས། གཅྱིག་གྱིས་ལ་བཀག་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་བྤེད་ཀྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་ྱིས་ལྡབ་མྱི་འགོ་བ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  གོས་ཚོགས་དྤེའྱི་ནང་དུ་གྤེང་ཚར་
བའྱི་རྤེས་ལ་ས་གནས་འདྱི་དང་འདྱི་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་བཏང་བཞག་པ་འདྱི་ངར་ལན་དགོས་ཀྱི་མྤེད། 
ང་ལ་ལན་འགྱིག་སོང་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཡང་
བསྐྱར་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ལན་བཟོས་ནས་ཚུར་བཏང་དགོས་པའྱི་ལས་ཀ་ འཐོལ་པ་དྤེ་མྱི་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་
ཡོད། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དྲྱིས་ཚར་བ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་གསུང་རོགས་གནང།  ལན་དགོས་ཀྱི་མྱི་
འདུག འདྱི་དང་འདྱི་ང་ཚོར་ལན་རག་ཚར་སོང་ཞེས། འདྱི་མ་གཏོགས་ངག་ཐོག་ནས་ལན་གཅྱིག་སོད་དགོས་པ་དང་ཡྱིག་
ཐོག་ནས་ལན་གཅྱིག་སོད་དགོས་པ་མང་པོ་བྤེད་དུས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་སྱི་འཐུས་ལ་ལན་རྒྱག་རྒྱུ་གཅྱིག་ པུ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སུ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་གཅྱིག་ པུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ལས་དོན་མང་
པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་གཞན་ཞྱིག་ལ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དགྤེ་མཚན་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་
ཕོགས་གྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ པ་འདུག མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངས་འགྱིག་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་
ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་འགྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། འདྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་གྱི་སྐད་ཆ་མ་རྤེད།  མང་པོ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་
བ་ཆགས་སོད་ཀྱི་འདུག ཚང་མས་ལས་བསོམས་དྤེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཤོད་མཁན་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག  དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་
བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་མཐའ་མ་ཡྱིན་གསུངས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ང་རང་
གྱིས་ཕར་བལྟས་བསད་པའྱི་སྐབས་སུ། སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཕག་བརངས་པ་གཅྱིག་བྱུང་སོང་།  འདྱིའྱི་གནད་དོན་དྤེའང་
སྱིར་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་འཚོར་བྱུང།  སྱིར་ལ་ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་འདྱི་ལས་གཞྱི་གལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ལ་
ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏྤེ་ལས་གཞྱི་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མྱི་མང་གྱི་མམ་དུ་ཡྱིན་
ནའང་གོ་བརྡ་ཡག་པོ་འཕོད་པ། ཁ་སང་འདྱིར་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དང་གཅྱིག་པ་རྤེད།  གཞུང་གྱིས་བས་པ་འདྱི་ང་ཚོ་འདྱི་
ནས་མར་འདོན་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚང་མས་འགྤེལ་བརོད་ཡག་པོ་ཞྱིག་དང་གཙང་མ་ཡོང་ཐུབ་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི ས་
གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག  འདྱི་ཡྱིན་དུས་དཔྤེར་ན་ང་ཚོ་བྤེད་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་གནང་ཕོགས་གང་འདྲ་འདུག 
ད་ལྟ་སྱིར་ཕོགས་ཀྱི་གནས་སངས་མཁྱྤེན་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འདྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་
ཁག་ཁ་ཤས་ང་ཚོ་ཁ་ཐུག་འབྤེལ་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་གཞུང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཕ་གྱིར་ཕན་པ། གཞུང་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་
བས་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ཐུབ་པ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་དངུལ་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་། རྤེས་
སུ་འགྱིག་མ་འགྱིག་ཅིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་འཕོ་བརླག་འགོ་ས་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང།  མཐའ་མར་ཚང་མས་ཆ་ཤས་ལྤེན་
པར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ཚོགས་གཙོས་སར་ཡང་གོ་སྐབས་གནང་བ་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་འགན་བྤེད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ལས་རྱིམ་མཇུག་ བསིལ་རྒྱུ་
ཡོང་གྱི་མ་རྤེད།  སུས་ཕག་རོང་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག  སུ་ལ་གོ་སྐབས་སོད་དགོས་དང་མྱི་འདུག་ཚོགས་གཙོས་ཐག་
གཅོད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་ ༢༤ ཆ་ཤས་བངས་སོང། འདྱིའྱི་ནང་
ནས་སྱི་འཐུས་ ༥ སར་ཡང་གོ་སྐབས་བཞྤེས་གནང་བ་རྤེད། དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་བཏང་བ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་ྱིན་མ་
གཅྱིག་དང་ཕྤེད་ཀ་མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་ པུའྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མྱི་རྤེ་རྤེས་དྲྱི་བ་བཏང་
བཞག་པ་ཆ་སྙོམས་ཀྱིས་བཞྱི་ཙམ་བཞྱི་ཙམ་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཕལ་ཆྤེར་དྲྱི་བ་བརྒྱ་དང་བཅུ། ྱི་ཤུ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་
པ་ཡོད། ལན་འདྤེབས་དྤེ་ཚོའང་གསལ་པོ་བྱུང་སོང།  དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་མྱི་མང་ལ་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པ་དྤེ་
གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་
དང་རྒྱས་པའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་བ།  དྲྱི་བ་དྲྱིས་པ།  དྤེ་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཁག་ལ་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལན་འདྤེབས་དང་ནང་སྱིད་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་། དྲྱི་བ།  གསལ་བཤད། ལན་འདྤེབས། 
ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ་འདྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དྤེ། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་དང་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་དྤེའྱི་སོན་ལ་གནད་དོན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གོ་བསྡུར་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཕར་ཕྤེབས་དགོས་བྱུང་
འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བས་ནས་མ་ཕྱིན་པར། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་
སོན་ལ་ག་རྤེ་བས་ནས་བཏང་བ་རྤེད་ཅྤེན། ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་དྲུང་ཆྤེ་ཞྱིག་ལས་རྱིམ་གཞན་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཕོགས་བསྐྱོད་ལ་ཕྤེབས་
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དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་སབས། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་འདྱི་སོན་ལ་གཏོང་རོགས་གྱིས་ཅྤེས་ལས་ཁུངས་ནས་རྤེ་འདུན་ཞུས་པ་
བཞྱིན། ང་ཚོས་ལས་རྱིམ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་གཞྱིར་བཟུང་སོན་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དྤེ་འདྲ་
བས་ནས་བཏང་བཞག་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ་འདྱི་བཞག་ནས་ལས་རྱིམ་ལྔ་པ་
འདྱིར་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་ལྔ་པ་མུ་མཐུད་ནས་ལས་བསོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་གཤྤེར་ལས་དོན་ཀ་པ།  ཕི་དྲྱིལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤  ལོའ་ིལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༤༠ པར་གཟྱིགས་རོགས་
གནང། སྙན་སོན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཡིག་ཆ་ཨང་  ༤༠ པ། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་
པ་ཞུ། 
 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ 
ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས། 

ལས་དོན་ཇྱི་བས། 
ཀ ཕྱི་འབྤེལ་སྤེ་ཚན།  
ཀ ༡༽ ཁོར་ཡུག་དང་འཛུགས་སྐྲུན་ཚན་པ། 
༡། རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ཁོར་ཡུག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཚོགས་འདུ་དང་ཟབ་སོང་ཁག་  ༣༩ ནང་མམ་ཞུགས་

གནང་ཞྱིང། རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དང༌།  གཞྱིས་ཆགས།  རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་སོབ་མ་བཅས་
ཁག ༣༦ ལ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སངས་ངོ་སོད་དང་སོབ་ཁྱིད་ཞུས་ཐུབ་ཡོད་པས།  བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་
ཛ་དྲག་གནས་སངས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དྲྱིལ་བསགས་དང་བོད་པའྱི་གཞོན་སྐྱྤེས་དང་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་གོ་རོགས་
རྒྱ་ཆྤེ་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད། 

༢། དུས་དྤེབ་ནང་དཔྱད་རོམ་ཁག་ ༥ སྤེལ། 
༣། རྒྱུན་ཏུ་བོད་འབྤེལ་རླུང་འཕྱིན་ཁག་ཏུ་བཅར་འདྲྱི་དང་ལྤེན་ཞུས། 
ཀ ༢༽ རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ། 
༡། གཞུང་འབྤེལ་རྒྱ་ཡྱིག་དྲྭ་རྒྱའྱི་ནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་རྒྱའྱི་གནད་དོན་ཐད་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་

དང༌། གལ་ཆྤེའྱི་ཡྱིག་ཆ། ྱིན་རྤེའྱི་གསར་འགྱུར་དང་དཔར་རྱིས།  བོད་དོན་སྐོར་གྱི་རོམ་ཡྱིག་འཚོལ་བསྡུ་དང༌།  
བརན་པར། དཔྤེ་དྤེབ་སོགས་བཅུག་ཡོད།  ཡང་བསྒྱུར་བས་པའྱི་གསར་འགྱུར་གངས་  ༤༥༠ དང༌། དཔར་རྱིས་
གངས་ ༧༦༠ བརན་པར་གངས་  ༡༦ རྒྱ་རྱིགས་མཁས་པས་བོད་དོན་སྐོར་སྤེལ་བའྱི་ཆྤེད་རོམ་གངས་  ༩༧ 
བཅས་སྤེལ་ཡོད། 

༢། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འཕོ་འགྱུར་དང་སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆྤེ།  བཀའ་སོབ། གསུང་འཕྱིན། 
བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་ཚུལ།  བོད་རྒྱའྱི་མཁས་པ་ཁག་གྱིས་བོད་དོན་སྐོར་སྤེལ་བའྱི་རོམ་བྱིས་དག་ཇུས་
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འགོད་དང་རོམ་སྱིག་བས་ཏྤེ་བོད་གནས་གསར་འཕྱིན་གངས་ ༡༢༠༠ དཔར་བསྐྲུན་གྱིས་ཕྱི་སོད་རྒྱ་རྱིགས་དང༌།  
འབྤེལ་ཡོད་ཚོགས་པ། དཔྤེ་མཛོད་ཁག་ལ་བརྒྱུད་གཏོང་དང་འགྤེམས་སྤེལ་ཞུས། 

༣། སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་གཏམ་བཤད་དང་ཡྱིག་ཆ།  རྒྱ་ནག་གྱི་འཁྱོག་གཏམ་ལ་རྒོལ་ལན་སོགས་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ཕབ་སྒྱུར་
གྱིས་བོད་ཀྱི་དྲྭ་གནས་ནང་བཀོད་མུས། 

༤། དྤེང་སྐབས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་སོད་སྒོ་ཡངས་པའྱི་ Twitter དང༌། ངོ་དྤེབ། ཝའྤེ་པོ་སོགས་སུ་ཚན་པའྱི་དྲྭ་
གནས་ཁ་བང་སད་ནས་ྱིན་རྤེའྱི་གནས་ཚུལ་དང་རོམ་ཡྱིག་སོགས་བརྒྱུད་བཀོད་བྤེད་པའམ་གཞུང་འབྤེལ་རྒྱ་
ཡྱིག་དྲྭ་རྒྱའྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་འབྤེལ་མཐུད་ཞུས་ཏྤེ་འགོད་སྤེལ་ཞུ་མུས་དང༌།  Wikipedia ནང་ལ་བོད་དོན་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་གར་འོས་ཁ་སྣོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 

༥། རྒྱ་ཡྱིག་ཨྤེ་ཤི་ཡའྱི་རང་དབང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་ནང་ཐྤེངས་  ༤༠ དང༌། ཨ་རྱིའྱི་རླུང་འཕྱིན་ཁང་ནང་ཐྤེངས་  ༡༠ 
སྱིས་སྱིས་སྱི་ཐོག་ཐྤེངས་  ༢ བོད་ཀྱི་བརན་འཕྱིན་ནང་ཐྤེངས་  ༥ བཅས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་དུས་
བསྟུན་བོད་དོན་ངོ་སོད་ཞུས། 

༦། རྡ་སའྱི་ྤེ་འཁོར་སོབ་གྲྭ་དང༌།  དགོན་པ། མགོན་ཁང༌། དྤེབ་ཚོང་ཁང༌།  ཇ་ཁང་སོགས་ཀྱི་ནང་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་བོད་
འབྤེལ་ཡྱིག་ཆ་ཁག་འགྤེམས་སྤེལ་ཞུས། 

༧། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡ་དང༌། ཨ་རྱི། ཧོང་ཀོང༌། ཐའྤེ་ཝན། ནྱིའུ་ཛི་ལྤེནཌ།  ཐཱའྱི་ལྤེན ་ཌ། རྒྱ་ནག་བཅས་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་
རྒྱ་རྱིགས་སྐུ་མགོན་བསོམས་མྱི་གངས་ ༥༧ ལ་གཞུང་འབྤེལ་སྣྤེ་ལྤེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

ཀ ༣༽ མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པ། 
༡། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བོད་ནང་དྲག་གནོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་འོག་བོད་མྱིའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་རྱིས་མྤེད་རྡོག་རོལ་དུ་

གཏོང་བཞྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་གསོག་སྒྲུབ་ཐོག་མས་ཞྱིབ་ཀྱིས་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤེལ་གྱིས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་
བརྒྱུད་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་དང་ཡོ་རོབ་མཐུན་
ཚོགས་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་འབུལ་མུས། 

༢། བོད་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྤེལ་བའྱི་གཏམ་བཤད་དང་ཚོགས་འདུ། ཟབ་སོང་བཅས་ཁག ༡༠ ནང་མམ་
 ཞུགས་ཞུས། 
༤། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགྤེམས་སྤེལ་ཆྤེད་དང་འབྤེལ་ཡོད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྤེང་གྤེང་སོང་

ཆྤེད་མས་ཞྱིབ་ངོ་སོད་ཡྱིག་ཆ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ་གངས་ ༡༣ 
ཀ ༤༽ བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་འབྤེལ་མཐུད་ཚན་པ། 
༡། བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཇྱི་བྱུང་དང༌།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་གནས་སངས།  བོད་རྒྱ་

འབྤེལ་མོལ་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་རྱིགས་འབྤེལ་ཡོད་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ་མྱུར་འཕྱིན ་
(TSGL@LISTS.MCGILL.CA) བརྒྱུད་དུས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་ཞུས། 

༢། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་བོད་དང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གནས་སངས་ལ་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་བྱུང་
རྱིགས་ལ་ལན་འདྤེབས་དང༌།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་མྱི་སྣ་
མཇལ་འཕད་དགོས་རྱིགས་ལ་དུས་ཚོད་གོ་སྱིག་ཞུས། 
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༣། རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་འབྤེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ཟུར་
ན་དུ་བཅར་མུས་མ་ཟད།  བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་གོས་བསྡུར་སྐབས་མམ་ཞུགས་
ཞུ་མ (Global Tibet Movement) ཞྤེས་པའྱི་དྲྭ་ངོས་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་དུས་ནས་དུས་སུ་ཁ་སྐོང་ཞུས་དང་ཞུ་མུས། 

༥། རྡ་ས་ྤེ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་མམ་བོད་དོན་གནས་ཚུལ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་
 དང་དྤེ་མྱིན་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་དང་འབྤེལ་མཛད་རྱིམ་གང་སར་མམ་ཞུགས་ཞུ་མུས། 
༦། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་བརྒྱུད་སོབ་ཕྲུག་དང་ཚོགས་མྱི་སོགས་འདྱི་ལས་སུ་ཕྤེབས་མཁན་རྣམས་ལ་

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོ་སོད་ལ་སོགས་གོ་སྱིག་ཞུ་མུས། 
ཁ། ཡྱིག་ཆ་གསོག་འཇོག་ཁང༌། 
 བོད་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྤེབ་སྣ་ཚོགས་གསོག་འཇོག་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་སྤེ་
 ཚན་ཁག་གྱི་ལས་བྤེད་རྣམས་ལ་མས་ཞྱིབ་ཞུ་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་མུས། 
ག  གསར་འགོད་འབྤེལ་མཐུད་ཚན་པ། 
 གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཁག  ༤ གསར་འགོད་གསལ་བསགས་  ༡༦ གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སྒོ་སྐབས་གསར་
 འགོད་འབྤེལ་མཐུད་གངས་  ༡༥ གསར་འགོད་པ་ཚོགས་ཁག  ༡༡ ལ་མཇལ་འཕད་དང་སྣྤེ་ལྤེན་མཐུན་འགྱུར་
 ཞུས། 
༥༽ སྣྤེ་ཤན་ཚན་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༡༤ ནས་སྐུ་མགོན་ཚོ་ཁག་ ༢༢ ཕྤེབས་པའྱི་མྱི་གངས་ ༡༢༩ ལ་སྣྤེ་ལྤེན་མཐུན་
 འགྱུར་ཞུས་ཡོད། 
ཁ༽ དྲྱིལ་བསགས་སྤེ་ཚན། 
ཁ།༡༽ བོད་ཡྱིག་ཚན་པ། 
༡། ཤྤེས་བ་དུས་དྤེབ་ཟླ་རྤེར་ཐྤེངས་རྤེ་རོམ་སྱིག་ཞུ་མུས། 
༢། བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་ཟླ་རྤེར་ཐྤེངས་བཞྱི་རྤེ་འདོན་སྤེལ་ཞུ་མུས། 
༣། བོད་ཡྱིག་བོད་ཀྱི་དྲྭ་གནས་ནང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ྱིན་གཅྱིག་ལ་ཉུང་མཐར་གསར་འགྱུར་མྱི་འདྲ་བ་ཁག་བཞྱི་

ཙམ་འདོན་སྤེལ་ཞུ་མུས་དང༌།  དྤེ་ཡང་ཟླ་བ་གཅྱིག་ནང་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་གངས་  ༡༨༠ འདོན་
སྤེལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པས་ལོ་གཅྱིག་ལ་རོབ་རྱིས་གསར་འགྱུར་གངས་ ༢༡༦༠ འདོན་སྤེལ་ཞུ་མུས། 

༤། གསར་འགོད་པ་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་བསྐྱོད་དྤེ་གསར་འགོད་དཔར་ལྤེན་ཐྤེངས་ ༥ ཞུས། 
༥། ྋགོང་ས་མཆོག་དང༌། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ། སྱིད་སྐྱོང་བཅས་ཀྱི་བཀའ་སོབ་ཁག་ས་ཕབ་ཞུས་པ་གངས་ ༣༨ 
ཁ།༢༽ ཨྱིན་ཡྱིག་བོད་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱ་དང་ཨྱིན་ཡྱིག་དུས་དྤེབ་ཚན་པ། 
༡། ཨྱིན་ཡྱིག་བོད་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱའྱི་ཐོག་གནས་ཚུལ་བསོམས་གངས་ ༡༡༤༠ འདོན་སྤེལ་ཞུས། 
༢། ཟླ་བ་གྱིས་རྤེའྱི་མཚམས་ཀྱི་བོད་གནས་གསར་འཕྱིན་དུས་དྤེབ་ཨྱིན་ཡྱིག་དུས་དྤེབ་འདོན་སྤེལ་ཞུས། 
ཁ།༣༽ ལས་འཆར་ཚན་པ། 
༡། དབུ་མའྱི་ལམ་གི་སྱིད་བྱུས་གོ་རོགས་སྤེལ་སད་སོབ་ཕྲུག་དང༌། གྲྭ་བཙུན། ལས་བྤེད་བཅས་ཚུད་པའྱི་གཏམ་ 
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 བཤད་དང་བགོ་གྤེང་ཐྤེངས་བདུན་གོ་སྱིག་ཞུས། 
ཁ།༤༽ རོམ་བསྒྱུར་དང་དཔར་བསྐྲུན་ཚན་པ། 
༡། བོད་ཡྱིག་ནས་ཨྱིན་ཡྱིག་དང་ཨྱིན་ཡྱིག་ནས་བོད་ཡྱིག་ལ་ཡྱིག་ཆ་གངས་  ༡༦ ཕབ་བསྒྱུར་དང་གསུང་འཕྱིན་
 གངས ༤ ས་ཕབ་ཞུས། 
༢། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་གངས་ ༨ ཞུ་དག་ཞུས། 
༣། དཔྤེ་དྤེབ་གངས་གྱིས་གསར་དུ་དཔར་བསྐྲུན་དང་སར་ཡོད་དཔྤེ་དྤེབ་གངས་ ༦ བསྐྱར་དུ་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས། 
ཁ།༥༽ ས་བརན་དང་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྱིན་ཚན་པ། 
ཁ།༦༽༡ ས་བརན་ཚན་པ། 
༡། བརན་འཕྱིན་འོད་སྤེར་གངས་ ༢༧༡༠༣ འགྤེམས་སྤེལ་ཞུས། 
༢། བརན་འཕྱིན་པར་ལྤེན་གངས་ ༤༨ ཞུས་ཤྱིང༌། དྤེ་བཞྱིན་གལ་གནད་ཆྤེ་བའྱི་བརན་འཕྱིན་གངས་  ༤༡ བསྐྱར་དུ་
 འགྤེམས་སྤེལ་ཞུས། 
༣། བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་བརན་པར་གངས་ ༣ མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 
ཁ།༧༽༢བོད་ཀྱི་བརན་འཕྱིན་ཚན་པ། 
༡། བོད་ཀྱི་བརན་འཕྱིན་དྲྭ་རྒྱའྱི་ནང་བརན་འཕྱིན་གངས་ ༣༨༤ གསར་འཇུག་ཞུས། 
༢། སྐབས་དུས་སོ་སོར་གོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་ཁག་དང༌།  གསུང་ཆོས། གལ་གནད་ཆྤེ་བའྱི་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སྒོ་

ཁག་སག་སུ་ཀྤེ་སལ་བརྒྱུད་ཐད་ཀར་རྒྱང་བསིངས་དང་དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་རྒྱང་བསིངས་ཞུ་མུས། 
༣། འདྱི་ལོ་ནས་བཟུང་གསར་འགྱུར་ལས་རྱིམ་ནང་རྤེས་གཟའ་ལྷག་པ་ནམ་ཡྱིན་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་དང་རྤེས་གཟའ་
 པ་སངས་ནམ་ཡྱིན་ལ་བགོ་གྤེང་གྱི་ལྤེ་ཚན་གསར་གཏོད་ཞུས། 
ཁ།༨༽ འགྤེམས་སོན་ཚན་པ། 
༡། བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ཐོག་སྐོར་བསྐྱོད་འགྤེམས་སོན་ཐྤེངས་བརྒྱད་གོ་སྱིག་ཞུས། 
༢། བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ཡྱིག་ཆ་དང་དཔྤེ་དྤེབ་ཁག་མྱི་འདྲ་བ་ ༥ དཔར་བསྐྲུན་ཞུས། 
༣། ཕྱི་ནང་མྱི་སྣ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་འགྤེམས་སོན་ཁང་དུ་བོད་དོན་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་གསུང་བཤད་དང་བགོ་གྤེང་

ཐྤེངས་ ༡༤ གོ་སྱིག་ཞུས། 
༤། འགྤེམས་སོན་ཚན་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆྤེད་ཟབ་སོང་དུ་ཐྤེངས་བཞྱི་མམ་ཞུགས་དང་ཟབ་སོང་
 ཐྤེངས་གཅྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས། 
༥། དཔར་རྱིས་ཀམ་པུ་ཉར་དུ་བཅུག་པ་གངས་ ༤༣༦༦ དང༌། འདྲ་དཔར་རྱིང་པ་གངས་ ༦༢༠ མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས། 
ཁ།༩༽ དུས་དྤེབ་འགྤེམས་སྤེལ་ཚན་པ། 
༡། བདུན་རྤེའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་འདོན་ཐྤེངས་རྤེར་  ༢༠༠༠ འགྤེམས་སྤེལ་བགྱིས་པ་རྱིས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་

གསར་ཤོག་ ༡༠༨,༠༠༠ ཙམ་འགྤེམས་སྤེལ་ཞུས། 
༢། ཟླ་རྤེའྱི་ཤྤེས་བ་དུས་དྤེབ་འདོན་ཐྤེངས་རྤེར་  ༢༥༥༠ འགྤེམས་སྤེལ་བགྱིས་པ་རྱིས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུས་དྤེབ་  

༣༠༦༠༠ ཙམ་འགྤེམས་སྤེལ་ཞུས། 
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༣། ཟླ་གྱིས་ཨྱིན་ཡྱིག་གསར་འཕྱིན་འདོན་ཐྤེངས་རྤེར་  ༣༩༢༥ འགྤེམས་སྤེལ་བགྱིས་པ་རྱིས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་
དུས་དྤེབ་ཆ་སྙོམས་ ༢༣,༥༥༠ ཙམ་འགྤེམས་སྤེལ་ཞུས། 

༤། ཟླ་གྱིས་རྒྱ་ཡྱིག་དུས་དྤེབ་འདོན་ཐྤེངས་རྤེར་  ༡༡༠༠ འགྤེམས་སྤེལ་བགྱིས་པ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུས་དྤེབ་  
 ༦༦༠༠ འགྤེམས་སྤེལ་ཞུས། 
༥། ས་གནས་ཁག་ལ་དཔྤེ་དྤེབ་གངས་ ༧༢༠༠ འགྤེམས་སྤེལ་ཞུས། 
ག  ཁྱབ་ཁོངས་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་དང་ཀམ་པུ་ཉར་སྤེ་ཚན། 
ག ༡༽ སྣར་ཐང་དཔར་ཁང༌། 
༡། བོད་ཨྱིན་རྒྱ་གསུམ་གྱི་དུས་དྤེབ་དང༌།  གསར་ཤོག  གསར་འཕྱིན་བཅས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་གངས་  
 ༡༦༨,༧༥༠ 
༢། སྱིད་སྐྱོང་གྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་གཏམ་བཤད་བོད་ཨྱིན་གྱིས་ནང་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་གངས་ ༢༥༠༠ 
༣། ཤོག་གངས་ ༡༥༦ ཅན་བོད་མཐོ་སྒང་གྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་ཅྤེས་པའྱི་དྤེབ་གངས་  ༤༡༠༠ དཔར་བསྐྲུན་
 ཞུས། 
༤། ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་འདྲ་མྱིན་དྤེབ་གཟུགས་དང་ཤོག་ཆག་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་གངས་ ༣༥༠༨༤ 
༥། ཤྤེས་བ་གསར་དྤེབ་དང༌།  བོད་མྱིའྱི་རང་དབང༌།  གལ་ཆྤེའྱི་དྲྱིལ་བསགས་ཡྱིག་ཆ་བཅས་ལོ་འཁོར་ནང་དཔར་

བསྐྲུན་བས་པ་རྣམས་ཕོགས་བསྱིགས་བགྱིས་ཏྤེ་དྤེབ་གངས་ ༣༠ བཟོས། ཡང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང༌། 
 ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཕོགས་བསྱིགས་བགྱིས་ཏྤེ་དྤེབ་གངས་  ༡༣༠ ལ་རྒྱབ་ཤ་མཐུག་ལྤེགས་བཟོས་

ཡོད། 
ག ༢༽ ཀམ་པུ་ཉར་སྤེ་ཚན། 
༡། ཀམ་པུ་ཉར་དང་དྲ་རྒྱ་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་ (Malware) ཚན་པ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་ཞུས། 
༢། དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་དྲྭ་རྒྱ་  (Network) རྣམས་རང་གཞྱི་བརན་པོ་ཡོང་ཆྤེད་  (Fibre Cable) གསར་
 མཐུད་ཞུས། 
༣། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང༌།  བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང༌།  ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང༌།  ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས།  ཤྤེས་

རྱིག་རོམ་འབྱི་སྤེ་ཚན།  རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང༌།  མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་ལས་ཤག  བཀའ་ཡྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་ལོ་རྒྱུས་
འབྱི་རོམ་སྤེ་ཚན་བཅས་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱའྱི་གོག་སྐུད་གསར་འཐྤེན་ཞུས། 

༤། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དང༌། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང༌། བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་
བྤེ་བག་པའྱི་ཆྤེད་གངས་མཛོད་ Database གསར་བཟོ་ཞུས། 

༥། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དྲྭ་རྒྱ་གསར་བཟོ་ཞུས་པ་དང་དྤེ་མཚུངས་ལས་ཁུངས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་དྲ་རྒྱ་
མས་གསོ་དང་ལྤེགས་བཅོས་ཞུས། 

༦། ཀམ་པུ་ཉར་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཤྤེས་ཚད་གོང་འཕྤེལ་གཏོང་སད་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་རྣམས་ལ་སོང་བརྡར་ཐྤེངས་
 དྲུག་གོ་སྱིག་ཞུས། 
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ང༌།༽ སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས། 
༡། འདྱི་ལོའ་ིནང་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཨྱིན་ལྤེན་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་ཡོ་

རོབ་ཁུལ་དང༌།  ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡ།  ྱི་ཧོང༌། བང་ཨ་རྱི་བཅས་སུ་བསན་འགོའ་ིསད་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བཀྲྱིན་བསྐྱངས་
སྐབས་ྋསྐུ་ཕྱྭའྱི་ྤེན་སྲུང་དང་མཛད་འཆར་ཁག་གོ་སྱིག་གང་ཐུབ་ཞུས། 

༢། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ནས་དུས་རག་ཏུ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་འབྤེལ་ལམ་
 ཞུས། 
༣། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིགོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པར་འབྤེལ་ལམ་མུ་མཐུད་
 གནང༌། 
༤། རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་གནས་སོད་རྒྱ་རྱིགས་ལ་འབྤེལ་ལམ་ཞུས། 
༥། གཞུང་འབྤེལ་གལ་ཆྤེའི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིསྐད་ཡྱིག་ནང་ཕབ་བསྒྱུར་གྱིས་དྲྱིལ་བསགས་ཞུས། 
༦། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་ལ་དུས་བསྟུན་གདུང་སྤེམས་མམ་བསྐྱྤེད་ལས་འགུལ་སྤེལ། 
༧། བོད་ཀྱི་བ་ཆྤེན་ཁག་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཆོས་འབྤེལ་དང་བོད་མྱིའི་ན་གཞོན་ཚོར་རྱིག་གཞུང་ངོ་སོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་
 སྤེལ། 
སྱི་སྨན་རྤེ་འདུན། 
༡། བོད་གཞྱིས་བྤེས་གྱིས་ལ་བལྟ་བའྱི་མྱིག་དང་ཁོག་པའྱི་སྙྱིང་ལྟ་བུ་ནྱི་ྋསྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་

མཆོག་ྱིད་ཁོ་ན་ལས་མྤེད་སབས་ྋརྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭར་ར་བའྱི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང༌། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞྤེས་གནང་མུས་ཀང་རང་རྤེ་བོད་མྱི་སྱི་བོ་གནམ་བསན་
ཡོངས་ནས་ྋསྐུ་ཕྱྭའྱི་ྤེན་སྲུང་ཞུ་སྒོར་དོ་སྣང་དང་འབད་བརོན་གནང་གལ་ཤྱིན་ཏུ་ཆྤེ་བ་མངོན། 

༢། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ངོ་ལས་ཡོངས་ནས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ ཏུ་རང་ནུས་གང་ལྕོག་གྱིས་ལས་དོན་
འགན་འཁུར་ཞུ་མུས་ཀང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མྤེད་པས་སྐབས་རྤེ་ལས་དོན་ཐོག་གཟྱིགས་ཚུལ་བྱུང་འཕལ་སྐབས་
མཚམས་སོ་སོར་དགྤེ་སྐྱོན་ཡོ་བསངས་ཀྱིས་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་གནང་ཐབས་བྱུང་ཚེ་སྱི་པའྱི་ལས་དོན་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཆྤེ་བ་མངོན། ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ལ་ཕུལ།། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་ཁ་པ། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་གནང་
མཁན་གྱིས་ཡོད། ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས ། སོན་ལ་
སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
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༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཤོག་གངས་ ༣༡༣ ཡོད་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཆབ་
སྱིད་སྤེ་ཚན་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིབ་ཚགས་ཞུས་པར་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་དང་འབྤེལ་གཏན་འབྤེབས་

ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 
དྲྱིལ་བསགས་དང་ཕྱི་འབྤེལ་ལས་ཁུངས། 
༡༽ ལས་བསོམས་ཤོག་ངོས་ ༢༣ པའྱི་ ཅ༽ པར། སར་ཡོད་དཔྤེ་དྤེབ་ཁག་བསྐྱར་དུ་ཞུ་དག་དང་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་

པ། ཞྤེས་པ་དང་། ཤོག་ངོས ༡༢ དོན་ཚན་ ཁ། ནང་གསྤེས་ ༢ པར། ཕྱི་དྲྱིལ་ནས་དཔར་བསྐྲུན་བས་པའྱི་དཔྤེ་
དྤེབ་ཁག་ར་ཚགས་ཞུ་མུས་ཞྤེས་གསལ་ཐད།  སར་ཡོད་དཔྤེ་དྤེབ་<<འབར་བཞྱིན་པའྱི་བོད་>> བསྐྱར་དུ་
ཞུ་དག་དང་དཔར་བསྐྲུན་གྱིས་འཐུས་སྒོ་ཇྤེ་ཚང་དུ་བཏང་ཡོད་མྤེད་དང་།  རྤེས་ནས་བྱུང་བའྱི་རང་ལུས་མྤེར་
བསྤེགས་གནང་མཁན་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་སྐོང་གྱིས་མཇུག་སྐྱོང་དྤེབ་ཕྤེང་གྱིས་པ་དཔར་
བསྐྲུན་ཐུབ་ཡོད་དང་མྤེད།  མྤེད་ཚེ་དཔར་སྐྲུན་གནང་མྱི་དགོས་པར་གཟྱིགས་པའམ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་
ཡྱིན། 

༢༽ ལས་བསོམས་ཤོག་ངོས་  ༣༦ དཔར་རྱིགས་གོག་ཀླད་དུ་བཅུག་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ ཡྱི་དོན་ཚན་  ༡༽པོའ་ིནང་དུ་
པར་རྱིགས་གངས་ཚད་ ༣༠༠༠༠ ཙམ་གསོག་འཇོག་ཞུས། ཞྤེས་གསལ་འདུག་ན།  དཔར་རྱིགས་དྤེ་དག་ཡྱིག་
ཚགས་སུ་ར་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཙམ་རྤེད་དམ་འགྤེམས་སོན་ལས་གཞྱིའྱི་ཆྤེད་ཡྱིན། 

༣༽ ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གང་དུའང་རྱིས་ཀྱི་བྱུང་སོང་
བསད་གསུམ་སྐོར་ལ། ལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་སོན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཟུར་ཙམ་ཡང་བཀོད་མྱི་འདུག་
ན། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་གྱི་ཆྤེད་ཡྱིན་ནམ། 

༤༽ ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཙོ་གྤེར་གནང་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་དང་འགྤེམས་སོན་ཚན་པ་
གྱིས་སོན་དང་བསྡུར་ན།  འཐུས་སྒོ་ཚང་བ་དང་།  རྣམ་གངས་མང་བ།  འགྤེམས་སོན་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་
བ། གསར་འགྱུར་རྱིགས་དུས་ཐོག་དྲ་ངོས་སུ་འགོད་བཞྱིན་པ་ནྱི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕྤེལ་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་
བསགས་འོས་སུ་མཐོང་། 

ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། 
༡༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༠ དོན་ཚན་ ག༽ པ་ནས་འཕགས་བོད་མཛའ་འབྤེལ་ཐད་ཚོགས་འདུ་དང་།  མྱི་སྣ་

ཐུག་འཕད་གནང་བ་བཅས་བོད་དོན་གོ་རོགས་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕྤེལ་ཆྤེད་ལས་གཞྱི་ཐྤེངས་གངས་ ༣༩ གནང་
འདུག་ཀང་། འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ཚོགས་པས་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་གསར་
འཛུགས་དང་། ཚོགས་མྱི་ག་ཚོད་ཁ་སྣོན་ཐུབ་ཡོད་མྤེད་ཐད་གསལ་ཆ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ན་དྤེ་དོན་ལན་གསལ་
ཡོང་བ། 

༢༽ ཤོག་ངོས་ ༣༨ པའྱི་གཤམ་གྱི་ཡྱིག་ཕྤེང་གྱིས་པར་ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་གྱི་བདུན་རྤེའྱི་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཕོགས་
བསོམས་ Weekly Tibet News Digest ཁག་དྲ་ཐོག་བརྒྱུད་གསར་འགོད་པ་དང་དོན་གཅོད་ཁག་བཅས་ལ་
དྲ་གནས་ཐོ་གཞུང་ཡོད་པ་བཞྱིན་བཏང་དང་གཏོང་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་གསལ་འདུག་པར། གསར་འགོད་འབྤེལ་
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མཐུད་ཚན་པས་དྲྱིལ་བསགས་ལས་རྱིགས་ཀྱི་ནང་དོན་ཁག་བརྒྱུད་གཏོང་གང་བས་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་
གནས་ཀྱི་ཁྱབ་རྒྱ་ཅྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཟྱིན་ཡོད་མྤེད་དང་། རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཁྱོན་མྱི་འབོར་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལ་ཁྱབ་གདལ་
དུ་གཏོང་ཐུབ་ཡོད་པའྱི་རོབ་རྱིས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། 

༣༽ ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་གྱིས་ཀང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་མཐའ་
བར་གསུམ་གང་དུའང་རྱིས་ཀྱི་བྱུང་སོང་བསད་གསུམ་སྐོར་ལ།  ལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་སོན་གྱི་
གནས་ཚུལ་ཟུར་ཙམ་ཡང་བཀོད་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་
ལོ་གཅྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ནྱི་ཕོགས་ཡོངས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་དང་ཆད་ལྷག་གྱི་གཞྱི་འཛིན་ས་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པར་སོང་།  རྱིས་ཀྱི་གནས་སངས་སྐོར་ཡང་ལས་དོན་གཞན་དག་དང་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་ལས་བསོམས་ནང་
འགོད་དགོས་གལ་མཐོང་། 

༤༽ ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་དྤེ་བཞྱིན་སྙྱིགས་ཤོག་ཐོག་པར་འདྤེབས་བས་འདུག་པ་ནྱི་གོན་ཆུང་བསྱི་ཚགས་
ཀྱི་ཆྤེད་ཡྱིན་ཚོད་ཀང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་ཀྱི་གལ་ཆྤེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ཐུགས་སྣང་
ཞན་པའྱི་སྐྱོན་གནད་དུ་མཐོང་། 

ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། 
༡༽ ལས་བསོམས་ཤོག་ངོས་  ༡༥ གཤམ་གྱི་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དངུལ་ཁང་དང་དངུལ་རང་ལག་ཡོད་ལྷག་

བསད་གནས་སངས་སྐོར།  ཞྤེས་པར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་ Checking དངུལ་ཁང་ནང་
དངུལ་རང་ལྷག་བསད་ཡུལ་སྒོར་ ༣༩༥༢༢༧།༠༥ ཙམ་དང་། Citibusiness Savings ནང་ལ་དངུལ་རང་
ལྷག་བསད་ཡུལ་སྒོར་ ༢༢༤༠༩།༤༧ བཅས་ཁྱོན་བསོམས་དངུལ་ཁང་ནང་དངུལ་རང་ལྷག་བསད་ཡུལ་སྒོར་  
༤༡༧༦༣༦།༥༢ ཙམ་ཡོད། དྤེ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ྱིན་རྱིས་པའྱི་དངུལ་སྒམ་ནང་གྱི་ལག་
ཡོད་དངུལ་རང་ལྷག་བསད་ཡུལ་སྒོར་ ༦༩༩༢།༤༥ བཅས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་དངུལ་ཁང་གྱི་དངུལ་རང་ལྷག་བསད་
དང་། དངུལ་རང་ལག་ཡོད་ལྷག་བསད་གྱིས་བསོམས་ནས།  ཞྤེས་གསལ་འདུག་ན།  གོང་གསལ་དངུལ་ཁང་
གྱིས་ཀྱི་ནང་དངུལ་རང་ལྷག་བསད་དང་རྱིས་པའྱི་དངུལ་སྒམ་ནང་གྱི་ལག་དངུལ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་བསྐྱར་དུ་
དངུལ་ཁང་གྱི་དངུལ་རང་ལྷག་བསད་ ཟྤེར་བ་དང་།  དངུལ་རང་ལག་ཡོད་ལྷག་བསད་ ཟྤེར་བ་གྱིས་བསོམས་
འདུག་པ་ནྱི་ཅྱི་ཡྱིན་ཆ་མ་འཚལ་བ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་འདུག་པས་གསལ་བརོད་ཡོང་བ། 

༢༽ ཨ་རྱིའྱི་དོན་ཁང་གྱི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ལྷག་བསད་ཡུལ་སྒོར་ ༤༢༤,༦༢༨།༩༧ ཡྱིན་ཞྤེས་གསལ་འདུག་
ཀང་། སྱིད་སྐྱོང་གྱི་སོབ་ཡོན་ལས་གཞྱིའྱི་ཆྤེད་ཡུལ་སྒོར་  ༡༠༠,༠༠༠།༠༠ ཞལ་འདྤེབས་བྱུང་བ་ལས་སྒོར་  
༥༠༠༠༠།༠༠ ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་ཚུད་ཡོད་ཀང་ལྷག་མ་སྒོར་  ༥༠༠༠༠།༠༠ དོན་གཅོད་རྱིས་པའྱི་
དངུལ་སྒམ་ནང་བདག་ར་བྤེད་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་གསལ་འདུག  དྤེ་ལྟར་ན་གོང་དུ་དངུལ་ཁང་གྱིས་དང་།  རྱིས་
པའྱི་དངུལ་སྒམ་ནང་གྱི་ལག་དངུལ་དང་བཅས་པ་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་ཚུད་ཡོད་ཚུལ་གསལ་ཡང་།  
སྱིད་སྐྱོང་གྱི་སོབ་ཡོན་ལས་གཞྱིའྱི་ཞལ་འདྤེབས་སྒོར་  ༡༠༠,༠༠༠ དྤེའྱི་ཕྤེད་ཀ་དངུལ་ཁང་དུ་ཡོད་པ་ཕོགས་
བསོམས་མ་དངུལ་ནང་ཚུད་ཡོད་པ་དང་། ཕྤེད་ཀ་རྱིས་པའྱི་དངུལ་སྒམ་ནང་ཡོད་པ་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་དུ་
ཚུད་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་ནམ། 
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༣༽ ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཁག་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་།  གོ་རྱིམ་ཡོད་པ།  ཡང་
ནས་བསྐྱར་དུ་དྲན་སྐུལ་གཏོང་བ་དང་རྤེ་བ་ཞུ་བ་སོགས་འབྤེལ་ལམ་མཇུག་སྐྱོང་གྱི་བྤེད་ཐབས་མང་པོ་སད་དྤེ་
གྲུབ་འབས་ཀང་མྱི་དམན་པ་ཞྱིག་སོན་འདུག་པར་བསགས་འོས་སུ་མཐོང་། 

སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། 
༡༽ སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱིས་རྱིས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་དང་འཐབ་རོད་ལས་དོན་ལ་གྲུབ་

འབས་ཇྱི་སོན་རྱིམ་པ་མྱི་འདྲ་བ་ཁག་བཞྱི་རུ་བགོས་ཏྤེ་དོན་ཚན་  ༢༦ གྱི་ཁོངས་སུ་བསྡུས་ཏྤེ་བཀོད་འདུག་པའྱི་
ནང་དོན་ཁག་ལ་གཞྱིགས་ན།  དོན་ཁང་དྤེ་ྱིད་ཀྱིས་རྱིས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ལས་དོན་ཇྱི་བས་ལ་དྤེ་ལྟའྱི་གྲུབ་འབས་
ཀང་མྱི་དམན་པ་ཞྱིག་བངས་ཡོད་པ་མངོན་འདུག་པས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་བསགས་འོས་སུ་མཐོང་། 

༢༽ སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པས་ལས་དོན་ཇྱི་བས་རྣམས་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ཁ་གསལ་
ཐོག་སུ་དང་གང་ལ་ཐུག་འཕད་དང་།  སྐབས་དུས་རྤེ་རྤེའྱི་བརོད་གཞྱི་ཇྱི་ཡྱིན་གསལ་ཙམ་ལས་མཇལ་འཕད་བ་
ཡུལ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དང་།  བརྒྱུད་བསགས་ཀྱི་ནང་དོན་ཁག་ཡྱིག་རྱིགས་དང་
བརྡ་འཕྱིན་རྱིགས་གང་དང་གང་བརྒྱུད་ནས་ཁྱབ་གདལ་ཇྱི་སོང་སོགས་རྤེས་འདྤེད་མཇུག་སྐྱོང་གྱི་བྤེད་ཐབས་
སད་དྤེ་གྲུབ་འབས་ཇྱི་སོན་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཅྱི་ཡང་བཀོད་མྱི་འདུག་པས་ངང་ཚུལ་འདྱི་ཅུང་འཐུས་སྒོ་མ་ཚང་
བ་ལྟ་བུར་མངོན། དཔྤེར་ན། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་ངོས་  ༢༧ རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་
པའྱི་ལས་དོན་ཞྤེས་པའྱི་དོན་ཚན་༦༤༽པར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༩ ྱིན་དམངས་གཙོ་དོན་གྤེར་བ་ཕང་ལུང་
གུང་དང་ཡུ་གུར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཆྱིབས་སྒྱུར་སྐབས་མཇལ་འཕད་ཚོགས་འདུ་སྐོར་བཀའ་མོལ་ཞུས།  དྤེ་
ྱིན་ཨྤེ་ཤྤེ་ཡའྱི་རང་དབང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་ཚེ་བརན་རྡོ་རྤེ་ལགས་དང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་ནང་ལྤེ་ཚན་
གསར་པ་བོད་རྒྱ་ཞྤེས་པའྱི་ཞྱིག་གསར་བཏོད་གནང་རྒྱུ་དང་དྤེའྱི་ནང་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཞུགས་རོགས་
གསུངས་བྱུང་། ཞྤེས་པ་ལྟ་བུ་མང་པོ་སྣང་། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། 
༡༽ ལས་བསོམས་ཤོག་ངོས་  ༢༢ ནས་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་ཁང་ཐྤེབས་ར་ནས་ལས་དོན་ཅྱི་བས་གཤམ་གསལ་

ལྟར་ཡྱིན་ཞྤེས་པའྱི་འགོ་བརོད་འོག  ཁྤེ་ན་ཌའྱི་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་ཐྤེབས་ར་ནས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་མོན་གྷོ་གཞྱིས་
ཆགས་སུ་བོད་རྱིགས་གཞོན་སྐྱྤེས་ཚོར་རྒྱ་གར་གོང་ཁྱྤེར་ནང་ལས་འཚོལ་ཆྤེད་བསྐྱོད་མྱི་དགོས་པར་གཞྱིས་
ཆགས་རང་ནང་འཚོ་གནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཆྤེད་རོགས་དངུལ་དྤེ་བཞྱིན་དགོངས་པའྱི་མངའ་གསལ།  སྐུ་
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ཞབས་ཐུབ་བསན་བསམ་འགྲུབ་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་
འོན་ཀང་དོན་ཁང་གྱི་ལས་དོན་གལ་ཆྤེ་ཁག་ཏུ་ལས་བྤེལ་དབང་གྱིས་ད་བར་ལས་འཆར་དྤེ་བཞྱིན་འགོ་བཙུགས་
ཐུབ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ པ་ནས་སྐུ་ཞབས་ཐུབ་བསན་བསམ་འགྲུབ་ལགས་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་
གནས་ནས་འཁྱུར་གྱི་ཡོད་པར་སོང་།  འཆར་གཞྱི་འདྱི་ལག་བསར་གནང་ཐུབ་རྤེ་ཡོད་པ་ཞུ་རྒྱུ།  ཞྤེས་འཁོད་
འདུག་པས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་གནས་ནས་འཁྱུར་སྐབས་གཞུང་འབྤེལ་རོགས་དངུལ་ལག་བསར་གནང་
ཕོགས་ཀྱི་སྐུ་དབང་གང་འདྲ་ཡོད་དམ།  ཡང་ན་དོན་གཅོད་གསར་པ་ཕྤེབས་སྐབས་ད་ལྟའྱི་དོན་གཅོད་ལྟར་ལས་
བྤེལ་མྤེད་པ་དང་། རོགས་དངུལ་ལག་བསར་གྱི་དུས་ཚོད་ཡོང་ངྤེས་ཡྱིན་ཞྤེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནམ། 

སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། 
༡༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ནང་གྱི་ ཁ༽ནང་ལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐོན་གྱི་འགོ་བརོད་ནང་  

༡ ཆབ་སྱིད་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་གྱི་  ཆ༽པའྱི་ནང་།  ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་དམྱིགས་
བསལ་སྐུ་ཚབ་མཆོག རྒྱ་ནག་དང་བོད་དུ་ཕྤེབས་རྤེས་གནས་སངས་མངོན་གཟྱིགས་དང་། མོང་ཚོར་ཇྱི་བྱུང་ན་
ཞྱིབ་དང་གོས་བསྡུར་སད་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༢ ྱིན་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་
མཚན་ལགས་དང་། གུས་དོན་གཅོད་ངོ་ལས་གྱིས་བཅས་ངོ་བཅར་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད། སྐབས་དྤེར་ཡུ་
རོབ་སྱི་མཐུན་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་མཆོག་ནས་བོད་ནང་དངོས་བསྐྱོད་ཐུབ་པ་དྤེ་
བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དངོས་ཡོད་ཇྱི་ཡྱིན་གསལ་རོགས་ཡག་པོ་བྱུང་ ། ཞྤེས་འགྤེལ་བརོད་གནང་བྱུང་ཞྤེས་འཁོད་
འདུག་ན། ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་མཆོག་ནས་བོད་དུ་ཕྤེབས་རྤེས་བོད་
ཀྱི་གནད་དོན་དངོས་ཡོད་ཇྱི་ཡྱིན་གསལ་རོགས་ཡག་པོ་བྱུང་ཞྤེས་འགྤེལ་བརོད་ཞྱིབ་ཕ་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་
དམ། 

ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། 
༡༽ ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ལས་བསོམ ས་ཤོག་གངས་ ༡༧ ནང་གྱི་ ༤།༤ ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ 

ཚེས་ ༡༦ ྱིན་དྤེ་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་སྱི ཌ་ནྱི་ལྷག་དཀར་ཚོགས་ཆུང་ཟྤེར་བ་དང་།  ཡང་འོག་ཏུ་ལྷག་
དཀར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཞྤེས་གསལ་འདུག་ན། ལྷ་དཀར་ཚོགས་ཆུང་ཟྤེར་བ་དྤེ་དང་པོ་བོད་ནང་དང་།  
ད་ལྟ་བཙན་བོལ་ནང་སྲུང་བརྱི་བྤེད་བཞྱིན་པའྱི་ལྷག་དཀར་ལ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་ནོར་ཙམ་མ་ཟད་
དོན་ནོར་ཡང་སོང་འདུག་པས།  ལྷག་དཀར་དར་ནས་ཡུན་རྱིང་སོང་ཡང་འགྤེལ་བཤད་གནད་ལ་ད་དུང་འཁྤེལ་
མྤེད་པར་མཐོང་། 

ལྷོ་ཨ་ཧྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། 
༡༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༦ དང་ ༧ ནང་ ༸གོང་ས་མཆོག་ལྷོ་ཨ་ཧྱི་རྱི་ཀར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཐབས་ཐད་

འབད་བརོན་ཐོག་ཡོད་འཁོད་འདུག་ན།  ༸གོང་ས་མཆོག་ལྷོ་ཨ་ཧྱི་རྱི་ཀར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཐབས་ཐད་
འབད་བརོན་དང་གྲུབ་འབས་ག་ཚོད་སོན་ཡོད་མྤེད་དང་།  དྤེ་མྱིན་སྱིད་སྐྱོང་གཙོས་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་དབུ་ལས་རྣམས་ལྷོ་ཨ་ཧྱི་རྱི་ཀར་ཕྤེབས་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་གནང་ཡོད་དམ། 
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༢༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་  ༡༠ ཨང་ ༦ པའྱི་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་དང་
འབྤེལ་བ་ཞྤེས་འཁོད་པའྱི་ནང་གོང་ཁྱྤེར་ཌར་བྷན་ Durban དུ་གཏན་གཞྱི་བས་པའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་
པ་ Tibet Society of South Africa ཞྤེས་པ་དྤེ་ཚོགས་པ་ངོ་བོ་ལྡན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་བཙུགས་ཐུབ་མྱི་
འདུག་ཞྤེས་འཁོད་འདུག་ན། གོང་ཁྱྤེར་ཌར་བྷན་ Durban དུ་གཏན་གཞྱི་བས་པའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ 
Tibet Society of South Africa ཞྤེས་པ་དྤེ་ཚོགས་པ་ངོ་བོ་ལྡན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་བཙུགས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་གང་ཡྱིན་དང་། དོན་ཁང་ནས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་འགན་ཁུར་ཇྱི་ཙམ་གནང་ཡོད་དམ། 

ཐའྤེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། 
༡༽ ཐའྤེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་གྱི་ལས་འགུལ་ དེ་བོད་དོན་ཁྱབ་བསགས་དང་།  དཔྤེ་དྤེབ་པར་

བསྐྲུན། རྒྱ་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་དང་མྱི་མང་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་བོད་དོན་ངོ་སོད་སྐོར་གྱི་གཏམ་བཤད་དང་།  སྱིད་
གཞུང་གོ་མྱིན་ཏང་ཡྱིན་རུང་གོས་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་མང་དུ་སོང་བ་དང་། ཁ་མཆུ་རྱིམ་པར་རྒྱལ་ཁ་
ཐོབ་པ་སོགས་ལས་དོན་ལྤེགས་པར་བསྒྲུབས་ཡོད་གནས་འདུག་པས་བསགས་འོས་སུ་མཐོང། 

བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། 
༡༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ ཁ༽པའྱི་ནང་།  ལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐོན་སྐོར་  ཁ༽ དོན་

ཚན་ ༡ ནང་། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཞྤེས་པའྱི་འགོ་བརོད་འོག་ ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་
རྣམས་གང་ལྤེགས་སྤེལ་ཕོགས་ སྐོར་འཁོད་འདུག་པས་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་རྣམས་
གང་ལྤེགས་སྤེལ་འདུག་ཀང་བལ་ཡུལ་ཀ་ཐ་མན་གྲུའྱི་རྒྱལ་སར་ཆྤེད་འཛུགས་བས་པའྱི་ནང་ཆོས་དར་སྤེལ་སད་  
Buddha་TV བརན་འཕྱིན་དང་།  ཀ་ཐ་མན་གྲུ་མཐོ་སོབ་  Tribhuvan University ནང་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་
དང་དར་སྤེལ་གྱི་ལས་རྱིམ་གང་མང་ཡོད་འདུག་ན། དྤེ་ག་སྐུ་ཚབ་དོན་ལས་ནས་བརན་འཕྱིན་དྤེ་དང་མཐོ་སོབ་དྤེ་
གྱིས་སུ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་དང་དར་སྤེལ་གྱི་ལས་རྱིམ་སོགས་སྤེལ་ཐབས་བས་ཡོད་དམ། 

༢༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་  ༤ པར་ཆབ་སྱིད་སྐོར་དོན་ཚན་  ༧ པའྱི་ནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ 
ྱིན་བལ་ཡུལ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཐོངས་མཆན་ཚན་པའྱི་ལས་སྣྤེ་རྣམ་པ་དྤེ་ལས་སུ་ཆྤེད་བཅར་ཞུས་ཏྤེ་ཞུ་
གསོལ་ཐོངས་མཆན་ཞུ་མཁན་བོད་མྱི་  ༤༠ ཙམ་ནས་ ༣༧ གྱི་སྐྱྤེས་ཚེས་ལག་འཁྱྤེར་དང་།  ཆང་སའྱི་ལག་
འཁྱྤེར་རྫུན་མ་བཏོན་ཡོད ། སྐོར་གསལ་འདུག་ན།  དྤེ་ག་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་ཐོངས་མཆན་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་
རྒྱབ་གྤེར་ངོས་སོར་གནང་སྐབས་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ངོ་མ་ཡྱིན་མྱིན་ཐད་ཞྱིབ་འཇུག་གང་ཡང་གནང་མྤེད་པའམ།  
ཡང་ན་གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཐོན་པ་ཡྱིན་ནམ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༥ པའྱི་ག་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་འདོན་
མཁན་སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 

གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར། 
༄༅། །ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་བཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ།  སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། ཚུད་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་ང་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཁག་ལ་འབྤེལ་ཡོད་
བཀའ་བོན་ནས་ལན་འདྤེབས་གནང་རྒྱུ། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ ར་ལན་འདྤེབས་ཞུ་ཆོག་པར་
གྱིས། 
༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཤོག་གངས་ ༣༡༣ ཡོད་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཆབ་
སྱིད་སྤེ་ཚན་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིབ་ཚགས་ཞུས་པར་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་དང་འབྤེལ་གཏན་འབྤེབས་

ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 
དྲྱིལ་བསགས་དང་ཕྱི་འབྤེལ་ལས་ཁུངས། 
༡༽ ལས་བསོམས་ཤོག་ངོས་ ༢༣ པའྱི་ ཅ༽ པར་ སར་ཡོད་དཔྤེ་དྤེབ་ཁག་བསྐྱར་དུ་ཞུ་དག་དང་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་

པ་ཞྤེས་པ་དང༌། ཤོག་ངོས ༡༢ དོན་ཚན་ ཁ། ནང་གསྤེས་ ༢ པར ཕྱི་དྲྱིལ་ནས་དཔར་བསྐྲུན་བས་པའྱི་དཔྤེ་དྤེབ་
ཁག་ར་ཚགས་ཞུ་མུས ་ཞྤེས་གསལ་ཐད།  སར་ཡོད་དཔྤེ་དྤེབ་<<འབར་བཞྱིན་པའྱི་བོད་>> བསྐྱར་དུ་ཞུ་
དག་དང་དཔར་བསྐྲུན་གྱིས་འཐུས་སྒོ་ཇྤེ་ཚང་དུ་བཏང་ཡོད་མྤེད་དང༌།  རྤེས་ནས་བྱུང་བའྱི་རང་ལུས་མྤེར་
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བསྤེགས་གནང་མཁན་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་སྐོང་གྱིས་མཇུག་སྐྱོང་དྤེབ་ཕྤེང་གྱིས་པ་དཔར་
བསྐྲུན་ཐུབ་ཡོད་དང་མྤེད།  མྤེད་ཚེ་དཔར་སྐྲུན་གནང་མྱི་དགོས་པར་གཟྱིགས་པའམ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་
ཡྱིན། 

ལན། སར་ཡོད་དཔྤེ་དྤེབ་<< འབར་བཞྱིན་པའྱི་བོད། >> བསྐྱར་དུ་ཞུ་དག་གྱིས་འཐུས་སྒོ་ཇྤེ་ཚང་དུ་བཏང་ཡོད་ལ ། 
དྤེ་རྤེས་ནས་བྱུང་བའྱི་རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་གནང་མཁན་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་ ཁ་སྐོང་
ཞུས་ཡོད། དྤེབ་ཕྤེང་གྱིས་པ་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༥།༢༠༡༦ ལོའ་ིསོན་རྱིས་ནང་འཆར་འབུལ་གྱིས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུ་
འཆར་ཡོད། 

༢༽ ལས་བསོམས་ཤོག་ངོས་  ༣༦ དཔར་རྱིགས་གོག་ཀླད་དུ་བཅུག་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཡྱི་དོན་ཚན་  ༡༽ པོའ་ིནང་དུ་
པར་རྱིགས་གངས་ཚད་  ༣༠༠༠༠ ཙམ་གསོག་འཇོག་ཞུས།  ཞྤེས་གསལ་འདུག་ན།  དཔར་རྱིགས་དྤེ་དག་ཡྱིག་
ཚགས་སུ་ར་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཙམ་རྤེད་དམ་འགྤེམས་སོན་ལས་གཞྱིའྱི་ཆྤེད་ཡྱིན། 

ལན། པར་རྱིགས་དྤེ་དག་ཡྱིག་ཚགས་སུ་ར་རྒྱུ་ཁོ་ནར་མྱིན་པར།  འབྱུང་འགྱུར་འགྤེམས་སོན་ཆྤེད་བྤེད་སོད་བྤེད་རྒྱུ་
དང༌། དྤེ་བཞྱིན་གཞུངའབྤེལ་དང་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་དང༌། བོད་མྱི་དང་ཕྱི་རྒྱལ་བ་སུས་ཀང་
བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་གོག་བརན་བཟོ་བསྐྲུན་དང་མས་ཞྱིབ།  རོམ་སྱིག་གནང་མཁན་ཡོད་རྱིགས་ལ་ མཐུན་
རྤེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུར་གསོག་འཇོག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 

༣༽ ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གང་དུའང་རྱིས་ཀྱི་བྱུང་སོང་
བསད་གསུམ་སྐོར་ལ། ལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་སོན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཟུར་ཙམ་ཡང་བཀོད་མྱི་འདུག་
ན། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་གྱི་ཆྤེད་ཡྱིན་ནམ། 

ལན། ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་འགོད་ཕོགས་ལམ་སོན་ནང་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་བསོམས་འབུལ་དགོས་ཁ་གསལ་
མྤེད་པ་མ་ཟད།  ད་བར་འདྱི་ལས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་བསོམས་ཕུལ་བ་བྱུང་མྤེད་པ་
ལས་གཞན་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཞུ་རྒྱུ་མ་མཆྱིས། 

༤༽ ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཙོ་གྤེར་གནང་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་དང་འགྤེམས་སོན་ཚན་པ་
གྱིས་སོན་དང་བསྡུར་ན།  འཐུས་སྒོ་ཚང་བ་དང༌།  རྣམ་གངས་མང་བ།  འགྤེམས་སོན་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་
བ། གསར་འགྱུར་རྱིགས་དུས་ཐོག་དྲ་ངོས་སུ་འགོད་བཞྱིན་པ་ནྱི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕྤེལ་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་
བསགས་འོས་སུ་མཐོང༌། 

ལན། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ས་གཙོ་གྤེར་གནང་ བའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱ་དང་འགྤེམས་སོན་ཚན་པ་
གྱིས་ཀྱི་ལས་གཞྱིར་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕྤེལ་གཟྱིགས་པའྱི་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ། 

 
ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌། 
༡༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༠ དོན་ཚན་ ག༽ པ་ནས་འཕགས་བོད་མཛའ་འབྤེལ་ཐད་ཚོགས་འདུ་དང༌།  མྱི་སྣ་

ཐུག་འཕད་གནང་བ་བཅས་བོད་དོན་གོ་རོགས་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕྤེལ་ཆྤེད་ལས་གཞྱི་ཐྤེངས་གངས་ ༣༩ གནང་
འདུག་ཀང༌། འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ཚོགས་པས་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་གསར་
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འཛུགས་དང༌། ཚོགས་མྱི་ག་ཚོད་ཁ་སྣོན་ཐུབ་ཡོད་མྤེད་ཐད་གསལ་ཆ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ན་དྤེ་དོན་ལན་གསལ་
ཡོང་བ། 

ལན། ཀ ཧྱི་མ་ཅཱལ་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་སྱིར་དང་ཅོན་ཏ་ར།  ཇོ་གྱིན་དྷར་ན་གར་བཅས་ས་གནས་གསུམ་ལ་  Indo 
Tibetan Friendship Association ཞྤེས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཕྱི་ལྱི་ ༢༠༡༣།༡༢།༡༦  ྱིན་གསར་
འཛུགས་དང༌།  བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཨ ་ཅརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་དང་སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་
མཆོག  ས་གནས་བོད་མྱི་བདྤེ་དོན་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་ཟུང་འབྤེལ་ཐོག་ནས་ཚོགས་པ་དྤེ་ྱིད་གསར་
འཛུགས་གནང་ཐུབ་ཡོད། ཚོགས་པའྱི་དྤེར་ཚོགས་མྱི་ ༨ ཡོད། 

 ཁ། Bharat Tibbat Sahyog Manch གྱི་སྱི་ཁྱབ་འབྤེལ་མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་  Dr. Kuldeep Chand 
 Agnihotri མཆོག་གྱི་གཙོ་འགན་སྤེང་ལོར་དུ་  Bharat Tibbat Sahyog Manch གྱི་ཡན་ལག་
 ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཕྱི་ལྱི་ ༢༠༡༤།༠༣།༢༢ ལ་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དྤེར་ཚོགས་མྱི་ ༡༠ ཡོད། 

ག  ཡང་ Dr. Kuldeep Chand Agnihotri མཆོག་གྱིས་གཙོ་འགན་ཐོག་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤།༣།༥ ྱིན་རྒྱ་
གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་  Bharat Tibbat Sahyog Manch ལྡྱི་ལྱིར་ ལཀ་ཤྱི་མྱི།  ནཱ་གྷར་
དང། ལཇ་པཌ ནཱ་གྷར། རོ་ཧྱི་ནྱི་བཅས་ས་ཁུལ་ཁག ༣ ལ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་ཞྱིང༌། ཡན་ལག་དྤེ་
དག་ལ་ཚོགས་མྱི་ ༧༠ ཡོད། 

༢༽ ཤོག་ངོས་ ༣༨ པའྱི་གཤམ་གྱི་ཡྱིག་ཕྤེང་གྱིས་པར་ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་གྱི་བདུན་རྤེའྱི་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཕོགས་
བསོམས་ Weekly Tibet News Digest ཁག་དྲ་ཐོག་བརྒྱུད་གསར་འགོད་པ་དང་དོན་གཅོད་ཁག་བཅས་
ལ་དྲ་གནས་ཐོ་གཞུང་ཡོད་པ་བཞྱིན་བཏང་དང་གཏོང་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་གསལ་འདུག་པར།  གསར་འགོད་འབྤེལ་
མཐུད་ཚན་པས་དྲྱིལ་བསགས་ལས་རྱིགས་ཀྱི་ནང་དོན་ཁག་བརྒྱུད་གཏོང་གང་བས་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་
གནས་ཀྱི་ཁྱབ་རྒྱ་ཅྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཟྱིན་ཡོད་མྤེད་དང༌། རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཁྱོན་མྱི་འབོར་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལ་ཁྱབ་གདལ་
དུ་གཏོང་ཐུབ་ཡོད་པའྱི་རོབ་རྱིས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། 

ལན། ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་གྱི་བདུན་རྤེའྱི་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཕོགས་བསོམས་ Weekly Tibet News Digest ཁག་དྲྭ་
ཐོག་བརྒྱུད་ལྡྱི་ལྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ།  ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ལས་བྤེད་དང་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་པའྱི་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ལས་བྤེད་བཅས་ཁྱོན་བསོམས་མྱི་གངས་  
༥༠༠ ཙམ་ལ་བཏང་དང་གཏོང་གཞྱིན་ཡོད། དྤེས་མ་ཟད་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ངོ་དྤེབ་དང་དྲ་རྒྱ འི་ནང་ལ་ཡང་
འཇོག་གྱི་ཡོད། 

༣༽ ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་གྱིས་ཀང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་མཐའ་
བར་གསུམ་གང་དུའང་རྱིས་ཀྱི་བྱུང་སོང་བསད་གསུམ་སྐོར་ལ།  ལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་སོན་གྱི་
གནས་ཚུལ་ཟུར་ཙམ་ཡང་བཀོད་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་
ལོ་གཅྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ནྱི་ཕོགས་ཡོངས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་དང་ཆད་ལྷག་གྱི་གཞྱི་འཛིན་ས་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པར་སོང༌།  རྱིས་ཀྱི་གནས་སངས་སྐོར་ཡང་ལས་དོན་གཞན་དག་དང་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་ལས་བསོམས་ནང་
འགོད་དགོས་གལ་མཐོང༌། 
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ལན། ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་འགོད་ཕོགས་ལམ་སོན་ནང་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་བསོམས་འབུལ་དགོས་ཁ་གསལ་
མྤེད་པ་མ་ཟད། ད་བར་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་བསོམས་ཕུལ་བ་
བྱུང་མྤེད་པ་དང༌། མ་འོངས་དྤེའྱི་ཐད་ལམ་སོན་ཇྱི་ཕྤེབས་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ། 

༤༽ ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་དྤེ་བཞྱིན་སྙྱིགས་ཤོག་ཐོག་པར་འདྤེབས་བས་འདུག་པ་ནྱི་གོན་ཆུང་བསྱི་ཚགས་
ཀྱི་ཆྤེད་ཡྱིན་ཚོད་ཀང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་ཀྱི་གལ་ཆྤེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ཐུགས་སྣང་
ཞན་པའྱི་སྐྱོན་གནད་དུ་མཐོང༌། 

ལན། དོན་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་བུ་རྱིང་སོང་ལ་པར་འདྤེབས་བས་པ་དྤེ་བསྱི་ཚགས་བས་པ་ལས་གཞན་རྒྱུ་
མཚན་མ་མཆྱིས་ཤྱིང༌། དྤེའྱི་ཐད་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་མ་འོངས་དྤེ་ལྟར་མྱི་ཡོང་བ་དམ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌། 
༡༽ ལས་བསོམས་ཤོག་ངོས་  ༡༥ གཤམ་གྱི་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དངུལ་ཁང་དང་དངུལ་རང་ལག་ཡོད་ལྷག་

བསད་གནས་སངས་སྐོར་ ཞྤེས་པར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་ Checking དངུལ་ཁང་ནང་
དངུལ་རང་ལྷག་བསད་ཡུལ་སྒོར་ ༣༩༥༢༢༧།༠༥ ཙམ་དང༌། Citibusiness Savings ནང་ལ་དངུལ་རང་
ལྷག་བསད་ཡུལ་སྒོར་ ༢༢༤༠༩།༤༧ བཅས་ཁྱོན་བསོམས་དངུལ་ཁང་ནང་དངུལ་རང་ལྷག་བསད་ཡུལ་སྒོར་  
༤༡༧༦༣༦།༥༢ ཙམ་ཡོད། དྤེ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ྱིན་རྱིས་པའྱི་དངུལ་སྒམ་ནང་གྱི་ལག་
ཡོད་དངུལ་རང་ལྷག་བསད་ཡུལ་སྒོར་ ༦༩༩༢།༤༥ བཅས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་དངུལ་ཁང་གྱི་དངུལ་རང་ལྷག་བསད་
དང༌། དངུལ་རང་ལག་ཡོད་ལྷག་བསད་གྱིས་བསོམས་ནས།  ཞྤེས་གསལ་འདུག་ན།  གོང་གསལ་དངུལ་ཁང་
གྱིས་ཀྱི་ནང་དངུལ་རང་ལྷག་བསད་དང་རྱིས་པའྱི་དངུལ་སྒམ་ནང་གྱི་ལག་དངུལ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་བསྐྱར་དུ་
དངུལ་ཁང་གྱི་དངུལ་རང་ལྷག་བསད་ ཟྤེར་བ་དང༌།  དངུལ་རང་ལག་ཡོད་ལྷག་བསད་ ཟྤེར་བ་གྱིས་བསོམས་
འདུག་པ་ནྱི་ཅྱི་ཡྱིན་ཆ་མ་འཚལ་བ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་འདུག་པས་གསལ་བརོད་ཡོང་བ། 

ལན། ལས་བསོམས་ཀི་བརོད་བ་ཁ་གསལ་གོ་བདྤེ་མ་བྱུང་བར་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དངུལ་ཁང་ནང་གྱི་དངུལ་
རང་ལྷག་བསད་ཟྤེར་བའྱི་གོ་དོན་ནྱི།  Citi Bank ནང་ཡོད་པའྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་  Saving དང༌། 
Checking དངུལ་དྤེབ་ (Bank Accounts) གྱིས་ནང་ཡོད་པའྱི་དངུལ་འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ལ་གོ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད།  དངུལ་རང་ལག་ཡོད་ལྷག་བསད་ཟྤེར་བ་ནྱི།  དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་པའྱི་དངུལ་སྒམ་
ནང་ཡོད་པའྱི་དངུལ་དམར་ལ་གོ་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ། Citi Bank ནང་ཡོད་པའྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ Saving 
དང༌། Checking དངུལ་དྤེབ་གྱིས་ནང་ཡོད་པའྱི་དངུལ་ཡུལ་སྒོར་ ༤༡༧༦༣༦།༥༢ དང༌། དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་པའྱི་དངུལ་སྒམ་ནང་ཡོད་པའྱི་དངུལ་དམར་ཡུལ་སྒོར་  ༦༩༩༢།༤༥ གྱི་དངུལ་འབོར་གྱིས་
བསོམས་པའྱི་གངས་འབོར་ཡུལ་སྒོར་  ༤༢༤༦༢༨།༩༧  དྤེ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤ ཟླ་བ་ ༣ 
ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ལྷག་བསད་ཡྱིན། 

༢༽ ཨ་རྱིའྱི་དོན་ཁང་གྱི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ལྷག་བསད་ཡུལ་སྒོར་ ༤༢༤༦༢༨།༩༧ ཡྱིན་ཞྤེས་གསལ་འདུག་
ཀང༌། སྱིད་སྐྱོང་གྱི་སོབ་ཡོན་ལས་གཞྱིའྱི་ཆྤེད་ཡུལ་སྒོར་  ༡༠༠,༠༠༠།༠༠ ཞལ་འདྤེབས་བྱུང་བ་ལས་སྒོར་  
༥༠༠༠༠།༠༠ ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་ཚུད་ཡོད་ཀང་ལྷག་མ་སྒོར་  ༥༠༠༠༠།༠༠ དོན་གཅོད་རྱིས་པའྱི་



70 

 

དངུལ་སྒམ་ནང་བདག་ར་བྤེད་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་གསལ་འདུག  དྤེ་ལྟར་ན་གོང་དུ་དངུལ་ཁང་གྱིས་དང༌།  རྱིས་
པའྱི་དངུལ་སྒམ་ནང་གྱི་ལག་དངུལ་དང་བཅས་པ་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་ཚུད་ཡོད་ཚུལ་གསལ་ཡང༌།  
སྱིད་སྐྱོང་གྱི་སོབ་ཡོན་ལས་གཞྱིའྱི་ཞལ་འདྤེབས་སྒོར་  ༡༠༠༠༠༠ དྤེའྱི་ཕྤེད་ཀ་དངུལ་ཁང་དུ་ཡོད་པ་ཕོགས་
བསོམས་མ་དངུལ་ནང་ཚུད་ཡོད་པ་དང༌། ཕྤེད་ཀ་རྱིས་པའྱི་དངུལ་སྒམ་ནང་ཡོད་པ་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་དུ་
ཚུད་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་ནམ། 

ལན། སྱིད་སྐྱོང་སོབ་ཡོན་ལས་གཞྱིའྱི་ཆྤེད་དུ་ཨ་སྒོར་  ༡༠༠༠༠༠།༠༠  ཞལ་འདྤེབས་བྱུང་བ་ནས་ཕྤེད་ཀ་ཕོགས་
བསོམས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནྱི།  དངུལ་རང་ཕོན་ཆྤེ་ཞྱིག་དངུལ་ཁང་ནང་བཅུག་རྒྱུར་
དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་དཀའ་ངལ་སྣ་ཚོགས་འཕད་སྱིད་པ་དང༌། དངུལ་རང་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་གཏོང་དགོས་པའམ་ཡང་ན་དངུལ་བརྤེས་ལམ་ནས་གཏོང་དགོས་ལམ་སོན་ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་
བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་ཚུད་མ་ཐུབ་པར་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌།  སད་དྤེ་
རྱིགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཡྱིད་གཟབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་སྐབས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་ཡོངས་རོགས་
ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་ཚུད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༣༽ ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཁག་ཚགས་ཚུད་པོ་དང༌།  གོ་རྱིམ་ཡོད་པ།  ཡང་
ནས་བསྐྱར་དུ་དྲན་སྐུལ་གཏོང་བ་དང་རྤེ་བ་ཞུ་བ་སོགས་འབྤེལ་ལམ་མཇུག་སྐྱོང་གྱི་བྤེད་ཐབས་མང་པོ་སད་དྤེ་
གྲུབ་འབས་ཀང་མྱི་དམན་པ་ཞྱིག་སོན་འདུག་པར་བསགས་འོས་སུ་མཐོང༌། 

ལན། འདྱི་གའྱི་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་ལ་དྤེ་ནས་གདྤེང་འཇོག་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌།  མུ་མཐུད་
སར་ལས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་བསྐྱོད་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌། 
༡༽ སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱིས་རྱིས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་དང་འཐབ་རོད་ལས་དོན་ལ་གྲུབ་

འབས་ཇྱི་སོན་རྱིམ་པ་མྱི་འདྲ་བ་ཁག་བཞྱི་རུ་བགོས་ཏྤེ་དོན་ཚན་  ༢༦ གྱི་ཁོངས་སུ་བསྡུས་ཏྤེ་བཀོད་འདུག་པའྱི་
ནང་དོན་ཁག་ལ་གཞྱིགས་ན།  དོན་ཁང་དྤེ་ྱིད་ཀྱིས་རྱིས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ལས་དོན་ཇྱི་བས་ལ་དྤེ་ལྟའྱི་གྲུབ་འབས་
ཀང་མྱི་དམན་པ་ཞྱིག་བངས་ཡོད་པ་མངོན་འདུག་པས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་བསགས་འོས་སུ་མཐོང༌། 

ལན། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་དང་འཐབ་རོད་ལས་དོན་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ལ་བསགས་བརོད་
གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ། 

༢༽ སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པས་ལས་དོན་ཇྱི་བས་རྣམས་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ཁ་གསལ་
ཐོག་སུ་དང་གང་ལ་ཐུག་འཕད་དང༌།  སྐབས་དུས་རྤེ་རྤེའྱི་བརོད་གཞྱི་ཇྱི་ཡྱིན་གསལ་ཙམ་ལས་མཇལ་འཕད་བ་
ཡུལ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དང༌།  བརྒྱུད་བསགས་ཀྱི་ནང་དོན་ཁག་ཡྱིག་རྱིགས་དང་
བརྡ་འཕྱིན་རྱིགས་གང་དང་གང་བརྒྱུད་ནས་ཁྱབ་གདལ་ཇྱི་སོང་སོགས་རྤེས་འདྤེད་མཇུག་སྐྱོང་གྱི་བྤེད་ཐབས་
སད་དྤེ་གྲུབ་འབས་ཇྱི་སོན་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཅྱི་ཡང་བཀོད་མྱི་འདུག་པས་ངང་ཚུལ་འདྱི་ཅུང་འཐུས་སྒོ་མ་ཚང་
བ་ལྟ་བུར་མངོན། དཔྤེར་ན། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་ངོས་  ༢༧ རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་
པའྱི་ལས་དོན་ཞྤེས་པའྱི་དོན་ཚན་༦༤༽པར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༩ ྱིན་དམངས་གཙོ་དོན་གྤེར་བ་ཕང་ལུང་
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གུང་དང་ཡུ་གུར་རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཆྱིབས་སྒྱུར་སྐབས་མཇལ་འཕད་ཚོགས་འདུ་སྐོར་བཀའ་མོལ་ཞུས། དྤེ་ྱིན་
ཨྤེ་ཤྤེ་ཡའྱི་རང་དབང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་ཚེ་བརན་རྡོ་རྤེ་ལགས་དང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་ནང་ལྤེ་ཚན་གསར་
པ་བོད་རྒྱ་ཞྤེས་པའྱི་ཞྱིག་གསར་བཏོད་གནང་རྒྱུ་དང་དྤེའྱི་ནང་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཞུགས་རོགས་གསུང་
བྱུང་ཞྤེས་པ་ལྟ་བུ་མང་པོ་སྣང༌། 

ལན། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པའྱི་ལས་དོན་ཇྱི་བས་ཀྱི་ལས་བསོམས་འགོད་ཕོགས་དང་ཁ་
གསལ་མ་བྱུང་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ལས།  ལས་དོན་འཐུས་སྒོ་མ་ཚང་བ་མ་ཡྱིན།  རྒྱ་རྱིགས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་
བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་དོ་སྣང་གནང་མཁན་དང༌།  ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་གནད་དོན་གྱིས་ཀར་
འཆམ་མཐུན་གྱི་སྱི་ཚོགས་བསྐྲུན་རྒྱུར་རྒྱ་མྱི་དཔོན་རྱིགས་དང་ཐབས་མཁས་འབད་བརོན་བྤེད་མཁན།  གཞན་
ནྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་བོད་པའྱི་ཤོད་བཞྱིན་པའྱི་བཀའ་མོལ་རྣམས་བདྤེན་པ་ཡོད་མྤེད་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་
བདྤེན་འཚོལ་བྤེད་མཁན། ཡང་ཁག་ཅྱིག་ནས་ད་ལྟའྱི་དམར་ཤོག་གྱི ས་འགོ་འཁྱིད་པའྱི་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་
བོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཁག་ནང་གདུང་སྤེམས་མམ་སྐྱྤེད་གནང་མཁན།  ཡང་རྒྱ་རྱིགས་ཁག་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་ནང་པ་
ཡྱིན་པས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ལ་དད་པ་དང་བརྱི་བཀུར་ཆྤེ་ཞྱིང༌།  བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་མཁན་བཅས་
ཁག་སོ་སོར་འབྤེལ་བ་གནང་ཕོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་མྱི་དམན་ཙམ་ཐོབ་བཞྱིན་ཡོད་ལ།  བོད་ཀྱི་གནད་དོན་རྒྱ་
སྐད་ནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲྭ་བ་དང་དྲྭ་བརན།  ཨྤེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་བོད་སྐད་དང་རྒྱ་
སྐད་སྤེ་ཚན། ཕ་རན་སྱི་རྒྱ་སྐད་རླུང་འཕྱིན་ཁང༌། ཨ་རྱིའྱི་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་བོད་སྐད་དང་རྒྱ་སྐད་སྤེ་ཚན།  འཇར་
མན་རྒྱ་སྐད་རླུང་འཕྱིན་ཁང། སྱི་སྱི་སྱིའི་རྒྱ་སྐད་རླུང་འཕྱིན་ཁང༌། སོ་ཤུན་དྲ་ཚིག ཡུ་རོབ་རྒྱ་སྐད་གསར་ཤོག ཀྲུ་
ཀྲུར་སོགས་ནང་བརྒྱུད་བསགས་རྒྱ་གང་ཆྤེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ལོ་གཅྱིག་ནང་ཆ་སྙོམས་རླུང་འཕྱིན་ཁང་ལ་
བཅར་འདྲྱི་ཐྤེངས་  ༢༠ དང༌། ད་བར་ཀྲུ་ཀྲར་ཐོག་གནས་ཚུལ་  ༦༥༥༥ ཙམ་བཏང་ཡོད་པ་དྤེར་རྤེས་འདྤེད་བྤེད་
མཁན་མྱི་གངས་ ༤༠༠༡ ཡོད་པས་གྲུབ་འབས་མྱི་དམན་པ་ཐོན་ཡོད། 

ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌། 
༡༽ ལས་བསོམས་ཤོག་ངོས་  ༢༢ ནས་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་ཁང་ཐྤེབས་ར་ནས་ལས་དོན་ཅྱི་བས་གཤམ་གསལ་

ལྟར་ཡྱིན་ཞྤེས་པའྱི་འགོ་བརོད་འོག  ཁྤེ་ན་ཌའྱི་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་ཐྤེབས་ར་ནས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་མོན་གྷོ་གཞྱིས་
ཆགས་སུ་བོད་རྱིགས་གཞོན་སྐྱྤེས་ཚོར་རྒྱ་གར་གོང་ཁྱྤེར་ནང་ལས་འཚོལ་ཆྤེད་བསྐྱོད་མྱི་དགོས་པར་གཞྱིས་
ཆགས་རང་ནང་འཚོ་གནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཆྤེད་རོགས་དངུལ་དྤེ་བཞྱིན་དགོངས་པའྱི་མངའ་གསལ།  སྐུ་
ཞབས་ཐུབ་བསན་བསམ་འགྲུབ་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་
འོན་ཀང་དོན་ཁང་གྱི་ལས་དོན་གལ་ཆྤེ་ཁག་ཏུ་ལས་བྤེལ་དབང་གྱིས་ད་བར་ལས་འཆར་དྤེ་བཞྱིན་འགོ་བཙུགས་
ཐུབ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ པ་ནས་སྐུ་ཞབས་ཐུབ་བསན་བསམ་འགྲུབ་ལགས་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་
གནས་ནས་འཁྱུར་གྱི་ཡོད་པར་སོང༌།  འཆར་གཞྱི་འདྱི་ལག་བསར་གནང་ཐུབ་རྤེ་ཡོད་པ་ཞུ་རྒྱུ།  ཞྤེས་འཁོད་
འདུག་པས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་གནས་ནས་འཁྱུར་སྐབས་གཞུང་འབྤེལ་རོགས་དངུལ་ལག་བསར་གནང་
ཕོགས་ཀྱི་སྐུ་དབང་གང་འདྲ་ཡོད་དམ།  ཡང་ན་དོན་གཅོད་གསར་པ་ཕྤེབས་སྐབས་ད་ལྟའྱི་དོན་གཅོད་ལྟར་ལས་
བྤེལ་མྤེད་པ་དང༌། རོགས་དངུལ་ལག་བསར་གྱི་དུས་ཚོད་ཡོང་ངྤེས་ཡྱིན་ཞྤེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནམ། 
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ལན། དྤེ་སའྱི་དོན་གཅོད་མཆོག་ནས་ལས་བྤེལ་དབང་གྱིས་ལས་འཆར་ཕག་བསར་ཐུབ་མྱིན་དྤེ་ལྟར་ཡང༌།  དོན་གཅོད་
གསར་རྱིང་རྱིས་ལྤེན་རྱིས་སོད་རྤེས་དོན་གཅོད་གསར་པ་ནས་དམྱིགས་ཡུལ་དགོངས་དོན་ལས་འཆར་དྤེ་གང་
མྱུར་ཕག་བསར་གནང་ཐུབ་རྤེ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌། 
༡༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ནང་གྱི་ ཁ༽ནང་ལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐོན་གྱི་འགོ་བརོད་ནང་  

༡ ཆབ་སྱིད་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་གྱི་  ཆ༽པའྱི་ནང་ ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་དམྱིགས་
བསལ་སྐུ་ཚབ་མཆོག རྒྱ་ནག་དང་བོད་དུ་ཕྤེབས་རྤེས་གནས་སངས་མངོན་གཟྱིགས་དང༌། མོང་ཚོར་ཇྱི་བྱུང་ན་
ཞྱིབ་དང་གོས་བསྡུར་སད་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༢ ྱིན་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་
མཚན་ལགས་དང༌། གུས་དོན་གཅོད་ངོ་ལས་གྱིས་བཅས་ངོ་བཅར་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད། སྐབས་དྤེར་ཡུ་
རོབ་སྱི་མཐུན་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་མཆོག་ནས་་་་བོད་ནང་དངོས་བསྐྱོད་ཐུབ་པ་དྤེ་
བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དངོས་ཡོད་ཇྱི་ཡྱིན་གསལ་རོགས་ཡག་པོ་བྱུང་  ཞྤེས་འགྤེལ་བརོད་གནང་བྱུང་ཞྤེས་འཁོད་
འདུག་ན། ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་མཆོག་ནས་བོད་དུ་ཕྤེབས་རྤེས་བོད་
ཀྱི་གནད་དོན་དངོས་ཡོད་ཇྱི་ཡྱིན་གསལ་རོགས་ཡག་པོ་བྱུང་ཞྤེས་འགྤེལ་བརོད་ཞྱིབ་ཕ་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་
དམ། 

ལན། ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་མཆོག་རྒྱ་ནག་དང་བོད་དུ་ྱིན་གངས་  ༡༠ 
རྱིང་བཀོད་སྱིག་དམ་པོའི་འོག་བསྐོར་བསྐྱོད་གཟྱིགས་སྐོར་སྐབས།  ཁོང་བོད་ལ་མ་ཕྤེབས་གོང་དོན་གཅོད་ཁང་
དང་བོད་གནད་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོགས་སྒྤེར་ཁག་ནས་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཆ་འགྤེལ་བརོད་གནང་བར་
བརྤེན་ནས་གཟྱིགས་སྐོར་ས་ཁུལ་དང་མཇལ་འཕད་མྱི་སྣ་ཚོར་དྲྱི་བ་སྣ་ཚོགས་བཏང་སྤེ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དངོས་
ཡོད་ཇྱི་ཡྱིན་གསལ་རོགས་ཡག་པོ་བྱུང་བ་ཁག་ནྱི། སྤེ་ར་གཙོས་དགོན་སྤེ་ཁག་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་ནང་རྒྱ་
རྱིགས་མྱི་སྣས་ཐྤེ་བྱུས་བྤེད་བཞྱིན་པ། དཔྤེར་ན་སྤེ་ར་དགོན་པར་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་མྱི་ ༡༥ ཡོད་ཁོངས་ནས་ ༩ 
དགྤེ་འདུན་པ་ལས་འཕོས་མྱི་སྐྱ་ཡྱིན་པ་དང༌།དགོན་སྤེ་ཆོས་སྒར་ཕལ་ཆྤེ་བར་ཡུལ་སྐོར་སོ་འཆམ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་
གནས་གཟྱིགས་དང་མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་ལས་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་སྤེལ་མཁན་ཉུང་ངུ་ལས་མྤེད་པ།  མཐོ་
སོབ་གཙོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་རྒྱ་སྐད་ཤུགས་ཆྤེ་དར་སྤེལ་བྤེད་བཞྱིན་པ།  འབོག་པ་གཞྱིས་སོས་ཀྱིས་ཁོང་ཚོའྱི་
འཚོ་བའྱི་གོམས་གཤྱིས་ལ་བསྒྱུར་ལྡོག་ཤུགས་ཆྤེ་བཏང་རྤེན་འདོད་བོ་མྱི་འཚམས་པའྱི་གནས་ཚུལ།  བོད་ནང་
དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས་ཆྤེན་པོ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡོད་ནའང༌། དྤེར་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དབྤེ་འབྤེད་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ།  ྋགོང་
ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་དཔར་ཙམ་ཡང་ར་མྱི་ཆོག་པའྱི་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་རང་དབང་མྤེད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
གསལ་རོགས་ཡག་པོ་བྱུང་ཞྤེས་གསུངས་གནང་བྱུང༌། 

ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌། 
༡༽ ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ལས་བསོམ ས་ཤོག་གངས་ ༡༧ ནང་གྱི་ ༤༤ ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ 

ཚེས་ ༡༦ ྱིན་དྤེ་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་སྱིཌ་ནྱི་ལྷ་དཀར་ཚོགས་ཆུང་ཟྤེར་བ་དང༌།  ཡང་འོག་ཏུ་ལྷ་དཀར་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཞྤེས་གསལ་འདུག་ན། ལྷ་དཀར་ཚོགས་ཆུང་ཟྤེར་བ་དྤེ་དང་པོ་བོད་ནང་དང༌།  ད་ལྟ་
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བཙན་བོལ་ནང་སྲུང་བརྱི་བྤེད་བཞྱིན་པའྱི་ལྷག་དཀར་ལ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་དམ།  དྤེ་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་ནོར་ཙམ་མ་ཟད་དོན་
ནོར་ཡང་སོང་འདུག་པས།  ལྷག་དཀར་དར་ནས་ཡུན་རྱིང་སོང་ཡང་འགྤེལ་བཤད་གནད་ལ་ད་དུང་འཁྤེལ་མྤེད་
པར་མཐོང༌། 

ལན། བོད་ནང་ལྷག་དཀར་ལས་འགུལ་སྤེལ་གནང་བའྱི་དགོས་པ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་སྱི ཌ་ནྱིར་བཅའ་
བཞུགས་བོད་མྱི་ ༣༨ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞྱིན་འདུག་པར་སྱི ཌ་ནྱི་ལྷག་དཀར་ཚོགས་ཆུང་
ཞྤེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིག་ནོར་སོང་འདུག་པར་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ། 

ལྷོ་ཨ་ཧྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌། 
༡༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༦ དང་༧ ནང་ྋགོང་ས་མཆོག་ལྷོ་ཨ་ཧྱི་རྱི་ཀར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཐབས་ཐད་

འབད་བརོན་ཐོག་ཡོད་འཁོད་འདུག་ན།  ྋགོང་ས་མཆོག་ལྷོ་ཨ་ཧྱི་རྱི་ཀར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཐབས་ཐད་
འབད་བརོན་དང་གྲུབ་འབས་ག་ཚོད་སོན་ཡོད་མྤེད་དང༌།  དྤེ་མྱིན་སྱིད་སྐྱོང་གཙོས་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་དབུ་ལས་རྣམས་ལྷོ་ཨ་ཧྱི་རྱི་ཀར་ཕྤེབས་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་གནང་ཡོད་དམ། 

ལན། ྋགོང་ས་མཆོག་ལྷོ་ཨ་ཧྱི་རྱི་ཀར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཐབས་ཐད་འབད་བརོན་གནང་མུས་ལ་གྲུབ་འབས་སོན་
དང་མ་སོན་ཐོངས་མཆན་ཞུ་སྐབས་མཁྱྤེན་རྒྱུ་ལས་གཞན་ཞུ་ཐབས་དབྤེན།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་
བཀའ་བོན་མཆོག་དང༌།  ལྷོ་ཨ་ཕ ི་རི ་ཁའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ནང་མྱི།  སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཅས་
རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཕྤེབས་ཐུབ་ཡོད། 

༢༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་  ༡༠ ཨང་ ༦ པའྱི་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་དང་
འབྤེལ་བ་ཞྤེས་འཁོད་པའྱི་ནང་གོང་ཁྱྤེར་ཌར་བྷན་ Durban དུ་གཏན་གཞྱི་བས་པའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་
པ་ Tibet Society of South Africa ཞྤེས་པ་དྤེ་ཚོགས་པ་ངོ་བོ་ལྡན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་བཙུགས་ཐུབ་
མྱི་འདུག་ཅེས་འཁོད་འདུག་ན།  གོང་ཁྱྤེར་ཌར་བྷན་  Durban དུ་གཏན་གཞྱི་བས་པའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཚོགས་པ་ Tibet Society of South Africa ཞྤེས་པ་དྤེ་ཚོགས་པ་ངོ་བོ་ལྡན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་
བཙུགས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་གང་ཡྱིན་དང༌། དོན་ཁང་ནས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་འགན་ཁུར་ཇྱི་ཙམ་གནང་ཡོད་
དམ། 

ལན། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་  ༡༠ ཨང་ ༦ པའྱི་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་དང་
འབྤེལ་བ་ཞྤེས་པའྱི་ནང་  "དགོངས་ཆུབ་བཞྱིན་འདྱི་ཁུལ་གོང་ཁྱྤེར་ཌར་བྷན་དུ་གཏན་གཞྱི་བས་པ་  Tibet 
Society of South Africa ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ལས་ཚོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ལྡན་པའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཞྤེས་
བཙུགས་ཐུབ་མྱི་འདུག " ཞྤེས་པ་དྤེས་  Tibet Society of South Africa དྤེ་ངོ་བོ་ལྡན་པའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ཐའྤེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌། 
༡༽ ཐའྤེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་གྱི་ལས་འགུལ་ཏྤེ་བོད་དོན་ཁྱབ་བསགས་དང༌།  དཔྤེ་དྤེབ་པར་

བསྐྲུན། རྒྱ་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་དང་མྱི་མང་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་བོད་དོན་ངོ་སོད་སྐོར་གྱི་གཏམ་བཤད་དང༌།  སྱིད་
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གཞུང་གོ་མྱིན་ཏང་ཡྱིན་རུང་གོས་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་མང་དུ་སོང་བ་དང༌། ཁ་མཆུ་རྱིམ་པར་རྒྱལ་ཁ་
ཐོབ་པ་སོགས་ལས་དོན་ལྤེགས་པར་བསྒྲུབས་ཡོད་གནས་འདུག་པས་བསགས་འོས་སུ་མཐོང། 

ལན། ཐའྤེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ལས་དོན་མཐའ་དག་ལ་ལས་དོན་ལྤེགས་པར་བསྒྲུབས་པའྱི་བསགས་བརོད་གནང་
 བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ། 
བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌། 
༡༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ ཁ༽པའྱི་ནང་ ལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐོན་སྐོར་ ཁ༽ དོན་ཚན་ 

༡ ནང་ ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཞྤེས་པའྱི་འགོ་བརོད་འོག་ ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་རྣམས་
གང་ལྤེགས་སྤེལ་ཕོགས་ སྐོར་འཁོད་འདུག་པས་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་རྣམས་གང་
ལྤེགས་སྤེལ་འདུག་ཀང་བལ་ཡུལ་ཀ་ཐ་མན་གྲུའྱི་རྒྱལ་སར་ཆྤེད་འཛུགས་བས་པའྱི་ནང་ཆོས་དར་སྤེལ་སད་  
Buddha་TV བརན་འཕྱིན་དང༌།  ཀ་ཐ་མན་གྲུ་མཐོ་སོབ་  Tribhuvan University ནང་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་
དང་དར་སྤེལ་གྱི་ལས་རྱིམ་གང་མང་ཡོད་འདུག་ན། དྤེ་ག་སྐུ་ཚབ་དོན་ལས་ནས་བརན་འཕྱིན་དྤེ་དང་མཐོ་སོབ་དྤེ་
གྱིས་སུ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་དང་དར་སྤེལ་གྱི་ལས་རྱིམ་སོགས་སྤེལ་ཐབས་བས་ཡོད་དམ། 

ལན། Nepal China Cultural and Educational Council དང་བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱི་མཐོ་སོབ་  
Tribhuvan University དབར་འབྤེལ་ལམ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་ལ་བརྤེན་ནས་འདྱི་ག་དོན་ཁང་ནས་ལག་རྱིང་ཕུ་
ཐུང་གྱི་དཔྤེ་ལྟར་འབྤེལ་བ་བྤེད་ཐབས་བལ། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལས་ནས་མཐོ་སོབ་དྤེའྱི་གཙོ་འཛིན་ཟུར་པ་དང་དོན་
གཅོད་ཀྱི་ྤེ་འབྤེལ་  Nirmaldar Tuladhar དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་དྤེའྱི་སོབ་དཔོན་བགྤེས་པ་དང་བོད་དོན་
རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ Prof. Kapil Shrestha གྱིས་བརྒྱུད་འབྤེལ་ལམ་བྤེད་ཐབས་བས་ཀང་དོན་འབས་སོན་མ་
སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། Buddha TV ཟྤེར་བའྱི་བརན་འཕྱིན་བརྒྱུད་ལམ་དྤེ་ལོ་མང་པོའི་སོན་བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་
དྤེབ་སྐྱྤེལ་བས་ཡོད་འདུག་ཀང་དམྱིགས་ཡུལ་ལྟར་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པར་བརྤེན་ལོ་ཤས་སོན་བལ་གཞུང་ནས་
དྤེབ་སྐྱྤེལ་ནུས་མྤེད་དུ་བཏང་བ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་ལ ། ད་ལྟའྱི་ཆར་བརན་འཕྱིན་དྤེ་ཡོད་པ་སུ་ལའང་རྒྱུས་མངའ་མ་
མཆྱིས་ཀང་ Youtube དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་མྱིང་དྤེ་དག་བྤེད་སོད་གཏོང་བཞྱིན་འདུག 

༢༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤ པར་ཆབ་སྱིད་སྐོར་དོན་ཚན་  ༧ པའྱི་ནང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ 
ྱིན་བལ་ཡུལ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཐོངས་མཆན་ཚན་པའྱི་ལས་སྣྤེ་རྣམ་པ་དྤེ་ལས་སུ་ཆྤེད་བཅར་ཞུས་ཏྤེ་ཞུ་
གསོལ་ཐོངས་མཆན་ཞུ་མཁན་བོད་མྱི་  ༤༠ ཙམ་ནས་ ༣༧ གྱི་སྐྱྤེས་ཚེས་ལག་འཁྱྤེར་དང༌།  ཆང་སའྱི་ལག་
འཁྱྤེར་རྫུན་མ་བཏོན་ཡོད།  སྐོར་གསལ་འདུག་ན།  དྤེ་ག་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་ཐོངས་མཆན་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་
རྒྱབ་གྤེར་ངོས་སོར་གནང་སྐབས་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ངོ་མ་ཡྱིན་མྱིན་ཐད་ཞྱིབ་འཇུག་གང་ཡང་གནང་མྤེད་པའམ།  
ཡང་ན་གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཐོན་པ་ཡྱིན་ནམ། 

ལན། སྐྱྤེས་ཚེས་ལག་འཁྱྤེར་དང་ཆང་སའྱི་ལག་འཁྱྤེར་གངས་ ༤༠ ནས་ ༣༧ རྫུན་བཟོ་ཐོན་པའྱི་ཐད།  ཨ་རྱིའྱི་ཐོངས་
མཆན་ཚན་པའྱི་ལས་བྤེད་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ྱིན་དོན་ཁང་དུ་བཅར་ཏྤེ་རྤེ་བ་ཞུས་པ་ལྟར་འདྱི་
ལས་ནས་མ་དྤེབ་སོགས་འབྤེལ་ཡོད་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་ནན་ཏན་བས་པའྱི་འབས་བུ་ལ་བརྤེན་ནས་
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ཐོངས་མཆན་ཞུ་མཁན་བོད་མྱི་ ༤༠ ཙམ་ནས་ ༣༧ གྱི་སྐྱྤེས་ཚེས་ལག་འཁྱྤེར་དང༌། ཆང་སའྱི་ལག་འཁྱྤེར་རྫུན་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ར་འཕོད་བྱུང་ཡོད། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་ཅ་པ། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་སྱི་ཡོངས་བགོ་གྤེང་དང་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་
ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་
དང་དོགས་འདྲྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།  དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེ་ཁོར་ཡུག་ཚན་པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་
ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གྱིས་ང་ཚོ་དྤེའྱི་སོན་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལས་དོན་ལ་བསགས་བརོད་གནང་ན ། ལས་
ཀར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲ་གསུངས་སོང་།  ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་སྐབས་སོན་མ་དྤེ་འདྲའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་
ཚན་པ་ཡྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཀྱི་མྱིང་བཏོན་ནས ། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བསགས་བརོད་མང་པོ་བ ས་མོང་། ཕལ་
ཆྤེར་དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ལོ་གཅྱིག་ཀང་བཞུགས་མ་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་དྤེ་འདྲ་བྱུང་སོང་། དྤེ་གཅྱིག་དང་དྤེ་བཞྱིན་དུ་འདས་
པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡང་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སངས་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་སྒྲུང་ཆགས་འགོ་བཞྱིན་འདུག  ཡྱིན་ནའང་
གཙོ་བོ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ཁོར་ཡུག་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ ། ང་ཚོ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་
ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་གྱི་གནས་སངས་དྤེ་ཚོའྱི་ནུས་པ་དྤེ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་དམ། དྤེ་ངས་དོགས་སོང་གྱི་
ངོ་བོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཤྤེས་རོགས་བ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་གྱི་འཐུས་མྱིའྱི་ནང་ལ་དང་པོ་སྤེབས་ཡོང་དུས། ངས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཐྤེངས་
མང་པོ་དྲྱིས་མོང་། དྤེ་འདྲ་བས་དུས་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་ང་རང་ཡང་ངོ་ཚ་རྒྱུ་འདྲ་པོ་ཆགས་སོང་། དྤེ་རྱིང་ཕལ་ཆྤེར་ལོ་
བརྒྱད་ཙམ་ཕྱིན་པའྱི་རྤེས་ལ་བསྐྱར་དུ་དྲྱི་བ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། དྤེའྱི་དྲྱི་བ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན ། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ལས་
བསོམས་ཀྱི་ཤོག་གངས་  ༤ པའྱི་ནང་གསྤེས་ཀྱི་དོན་ཚན་གྱིས་པ་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་
པའྱི་སྐོར་ལ་སག་ཁང་གྱི་དྤེབ་སྐྱྤེལ་དྤེ་བས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  ངའྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་ཧ་ཅང་རྱིང་པ་ཡྱིན། སོན་མ་ཞྱིག་ནས་
དྲྱིས་བསད་ཀྱི་ཡོད། སག་ཁང་གྱི་དྤེབ་སྐྱྤེལ་བས་པ་ཡྱིན་ན ། རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་གཅྱིག་གྱིས་གསར་ཤོག་བཞྱི་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བྤེད་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་གི་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་དྤེ་བཤད་ནས་ཕལ་ཆྤེར་ལོ་བརྒྱད་འགོ་བཞྱིན་
ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕལ་ཆྤེར་ཕག་བསར་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཡོད་ཤག་བས་ནས་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད།  
དྤེའྱི་སྐོར་དྤེ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་དོན་དག་གཅྱིག་དྤེ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་དོན་བྤེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱི་སྐོར་ལ་འབོད་
སྐུལ་དང་དྲྱི་བ་གང་ཡང་མྤེད་དྤེ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན ། ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་འཁྱྤེར་དྤེབ་སྤེར་པོའ་ི
སྐོར་ལ་ཡྱིན། ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་འཁྱྤེར་གྱི་དྤེབ་ཁ་ཤས་ལོ་གསུམ་མ་ཟྱིན་དྤེ་འདྲ་འགོ་བསད་པའྱི་རྱིགས་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་འདྲ་
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བས་ཡོང་དུས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོས་གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་ཟྤེར་བ་དྤེ་གསུང་ཆོག་ཆོག་འདྲ་པོ་ཞྱིག་རྤེད།  ཡྱིན་
ནའང་དྤེ་འདྲ་འགོར་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་དང་ཐྤེ་ཚོམ་དྤེ་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ཚིག་གཅྱིག་བྤེད་སོད་བཏང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ།  སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དུས་འགོར་
ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ང་རང་གྱི་མཐོང་སངས་དྤེ་ལ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས། ང་ཚོའྱི་སོན་མའྱི་སྤེ་པ་གཞུང་གྱི་
སྐུ་དྲག་གྱི་ལས་ཀ་བྤེད་སངས་ཀྱི་སྒང་ལ་ས་གནས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྤེད་སངས་ཀྱི་ཤན་ཤུགས་ཤྱིག་ཚུར་ཞུགས ། དྤེ་གྱིས་ཆ་
ཡྱི་ཐོག་ནས་མྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་དྤེ་ཡོད།  ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འགོར་གཞྱི་ཆགས་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ། 
མ་གཏོགས་ལས་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་ཡྱིན་ནའང་ལོ་གསུམ་ཙམ་འགོར་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་
དྤེ་འདྲ་ཨྤེ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ། སྐབས་རྤེ་སྣང་ཆུང་དུ་ལྷག་འགོ་བཞྱིན་མྤེད་དམ་སྙམ། སྐབས་རྤེ་འབྤེལ་བ་ཆྤེ་ཆུང་གྱི་ངོ་བོ་ཞྱིག་ལ་
སྤེབས་ཀྱི་མྤེད་དམ་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་ཡོད། དྤེ་འདྲ་མ་བྤེད་རོགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ང་ལ་སོབས་པ་དང་བོ་སོབས་མྤེད།  ཡྱིན་ནའང་
མཐོང་སྣང་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་།  དྤེ་ལ་གནས་སངས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་གལ་སྱིད་ར་སོད་
དཔང་རགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཟུར་དུ་ཞུ་ཆོག  དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སངས་དྤེ་གཅྱིག་གཅྱིག་གྱིས་གྱིས་དྤེ་འདྲ་ཞུ་དགོས་པ་
ཨྤེ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེའྱི་སྒང་ལ་ད་ལྟ་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དྤེ་ལ་དགོངས་པ་གང་འདྲ་
བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། 

དྤེ་ནས་སུད་སྱི་དང་སར་སྱིལ་དོན་གཅོད་གྱིས་ལོ་སོན་མ་ནས་ཕན་ཚུན་གྱི་ལས་འགན་ཁུར་སའྱི་ས་གནས་བརྤེ་
པོ་སོག་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཐོས་ཀྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕན་ཚུན་དྤེ་འདྲ་ཕྤེབས་བསད་པའྱི་གནས་ ཚུལ་
ཕལ་ཆྤེར་གོ་མ་སོང་བའྱི་དྤེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ། ལོ་སོན་མའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ནས་མ་བྱུང་ བ་རྤེད་དམ། དྤེ་ལ་
འགྤེལ་བཤད་མང་པོ་རྒྱག་མཁན་ས་གནས་ལ་འདུག  ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོའྱི་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དགོས་པ་
གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྤེ། ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་ཀྱི་དོན་དག་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་བསད་ཡོད་དམ། 

དྤེ་ནས་དོན་དག་གཞན་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་
མཐུད་ཀྱི་སྐོར་གྱི་ལས་དོན་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངོས་ནས་དཔྤེ་བཞག་ན་ཨ་རྱིའྱི་སྐབས་སོན་མ་  New 
York ལ་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་འབྤེལ་མཐུད་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་བསགས་བརོད་ཅྱིག་གནང་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་
དུས་ངས་དྤེས་ལས་དོན་ཆ་ཚང་ཞྱིབ་ཚགས་ཤྱིག་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་པར་བརྤེན ། བསགས་བརོད་བྤེད་འོས་པ་ཞྱིག་ཕལ་ཆྤེར་
ཡྱིན་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོའྱི་དབུ་
མའྱི་ལམ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མམ་དུ་གོས་མོལ་བ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རྤེན་དང་འགལ་རྤེན་དང་།  དྤེ་འདྲའྱི་ངོས་ནས་
ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྤེད་སངས་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་མཐུན་རྤེན་ཞྱིག་ལ་བརྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་
ལ་ནུས་པ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཐོན་སོང་ངམ།  ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་པ་གཅྱིག་པུ་མ་
གཏོགས་པའྱི་ལས་དོན་གྲུབ་འབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ག་ཚོད་བཞྤེས་ཡོད་པ་དང་ནུས་པ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཐོན་ཡོད་དམ།  
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།  དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་ཁ་གསལ་པོ་བཤད་ན ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་ལ་
ཡག་པོ་མྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ག་ཚོད་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང ་། 
ནུས་པ་དྤེ་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐོག་ནས་ག་ཚོད་ཅྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་དྤེ་འདྲ་ཡོད།  དྤེ་བཞྱིན་དུ་ལས་དོན་
དྤེ་གལ་ཆྤེན་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཟྱིགས་ནས་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། གང་ལྟར་ལས་བྤེད་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་དང་པོ་ཕར་ཕྤེབས་
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པའྱི་གནས་སངས་དང་། དྤེའྱི་རྤེས་ནས་དཔྤེར་ཆ་བཞག་ན་ས་མྱིག་གྱི་བཟོ་བལྟ་ ལྟ་བུ་ལས་བྤེད་དྤེ་དང་མམ་དུ་ས་མྱིག་དྤེ་
ཡང་མམ་དུ་ཡར་ཡར་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་མང་པོ་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ད་ལྟ་
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསགས་བརོད་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ཤག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་
དུས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྤེད་སངས། ད་ལྟ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཁ་གསལ་པོ་མྤེད་པ་དྤེ་ཚོ་རྤེད།  
གནས་སངས་མང་པོའི་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་སྱིར་བཏང་ང་རང་ལ་སྤེམས་ཚོར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
ཡོད། དྤེ་ཚོ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་ལན་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག དྤེ་རྱིང་ངས་དྤེ་ག་རང་མཚམས་བཞག་པ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞན་ལ་གསུང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་སད་པར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁོར་ཡུག་ཚན་པ་ད་ལོ་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་བཏང་པ་
ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ནུས་པ་ག་ཚོད་ཅྱིག་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་
བ་སང་ྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་འགན་བཞྤེས་མཁན་ཡྱིན་པར་བརྤེན་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ན་ཟླ་བསྱིལ་ གཏོང་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྱིད་ བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་མས་
ཞྱིབ་ཀྱི་ཕོགས་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡྱིན་པར་བརྤེན། ང་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་ཚན་པ་འདྱི་ཡང་དྤེ་ལ་འབྤེལ་བ་ཤུགས་ཆྤེན་
པོ་འགོ་བཞྱིན་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཟླ་བསྱིལ་བཏང་བ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ནུས་པ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་འདོན་ཐུབ་པར་ཡྱིད་
ཆྤེས་གཙང་མ་ཡོད། དྤེ་ཞུས་བཞྱིན་དུ་ང་ཚོ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་མ་འོངས་པར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཁོར་ཡུག་དང་འབྤེལ་བའྱི་
དྲྱིལ་བསགས་བྤེད་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། རང་བཞྱིན་གྱི་ང་ཚོ་བོད་ནང་གྱི་གནས་སངས་ངོ་སོད་བྤེད་པའྱི་སྐབས་དང། 
གསལ་བསགས་དང་དྲྱིལ་བསགས་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཁོར་ཡུག་གནད་དོན་དྤེ་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། 
 ད་ལྟ་སར་སྱིལ་དང་ཇྱི་ནི་ཝ་དོན་གཅོད་འཁྱུར་བ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ང་
ཚོས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ནས་ ༣༠ བར་དུ་འཁྱུར་རྒྱུའྱི་ཐོག་ཐག་ཆོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

IC དང་འབྤེལ་བའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དོགས་འདྲྱི་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་བཞྱིན་འདུག  ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་གོ་
སྐབས་འདྱི་བཟུང་ནས་གསལ་བཤད་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམ ས་བྱུང་། ང་ཚོ་ཕྱི་ཟླ་  ༣ པའྱི་གོས་ཚོགས་སྐབས་
ལ་ IC དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་གཅྱིག་སྤེབས་པ་རྤེད།  དྤེ་ཁག་མྱི་འདུག  ད་ལྟ་ IC མང་པོ་ཞྱིག་འགག་བསད་པ་དང་ཧ་ཅང་
འགོར་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སྤེམས་འཚབ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་རྤེས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་བས་ན་བསམས་བྱུང་། 
སྱིར་བཏང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པ་ནང་ལ་གསལ་བཤད་ཞུས་ཟྱིན་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུར ། ད་ལྟ་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་
འགོར་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་  IC བཟོ་ས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་ཚན་པ ར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རྤེད།  སོན་མ་ཡྱིན་ན་  
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National Information Centre ཡྱི་འགན་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་གར་གཞུང་ངོས་ནས་ལས་འགན་དྤེ་  Tata 
Service ལ་བསྒྱུར་བ་རྤེད། བསྒྱུར་ནས་གོག་ཀླད་ཀྱི་མྤེན་ཆས་ཐོག་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་ནས་ཟླ་བ་མང་པོ་
ཞྱིག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ནས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ བར་དུ་ཟླ་བ་དྲུག་རྱིང་ལ་ལག་དྤེབ་སྤེར་པོ་བསགས་ནས་འགག་བསད་པ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ལ་ཁོང་ཚོ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱིས་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཡང་ཞུས་ནས ། དྤེ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ང་ཚོ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ལས་བྤེད་འཕར་མ་བཞག་ནས་ད་ལྟ་ཁོང་ཚོ་གོག་ཀླད་དང་མྤེན་ཆས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་
དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་སྤེལ་བ་རྤེད། ད་ལྟ་  ༢༠༡༣ ལོའ་ིནང་ནས་ལག་དྤེབ་སྤེར་པོ་  ༢༩༦༠ ཐོན་སོང་། མ་འོངས་པར་  ༢༠༡༣ 
བར་དུ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་པའྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་ལག་དྤེབ་སྤེར་པོ་  ༢༠༡༢ 
སོན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཐོན་ཚར་བ་རྤེད་གསུང་གྱི་འདུག  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ པ་ནས་ཐོན་དང་ཐོན་བཞྱིན་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟ་ཟླ་བ་དྲུག་རྱིང་ལ་བཀག་ཡོད་པར་བརྤེན ། ད་ལྟ་ལག་དྤེབ་སྤེར་པོ་  ༣༠༠༠ ཙམ་ད་ལྟ་ཐོན་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ བར་དུ་ཐོན་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོགས་འདྲྱི་ལ་ཁ་གསལ་དུ་གཏོང་རོགས་གནང།  ད་ལྟ་སྤེམས་འཚབ་
ཡོད་པ་དྤེ་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྤེམས་འཚབ་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་དམ།  ག་
རྤེའྱི་ཐོག་ནས་སྤེམས་འཚབ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ངས་གསལ་པོ་བྱུང་མ་སོང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་ནས། ནུས་པ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་དམ།) དྤེ་རྱིང་དོགས་འདྲྱི་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཕྤེབས་པར་བརྤེན ། ང་ཚོ་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་ྱིན་དང་པོའ་ིསྐབས་ལ་ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ང་ཚོ་རྒྱ་རྱིགས་ལ་འབྤེལ་བ་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་དོགས་འདྲྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕྤེབས་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ངས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་ཚོའྱི་འབྤེལ་མཐུད་
པ་གསུམ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  AUSTRALIA, EUROPE , NORTH AMERICA དྤེས་མ་ཟད་ TAIWAN ང་ཚོ་
འདྱི་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ནུས་པ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཐོན་
གྱི་ཡོད་མྤེད་དྲྱི་བ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་སྤེབས་དུས། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ང་ཚོའྱི་འབྤེལ་མཐུད་
པ་ཚོ་ཕག་ལས་མ་གནང་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  འབད་བརོན་མ་གནང་བ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་
ཕག་ལས་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ར་འཕོད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཚགས་སུ་བཀོད་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
མཐོང་གྱི་ཡོད་པར་བརྤེན། ན་ནྱིང་འབྤེལ་མཐུད་པ་འདྱིར་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་དྲ་བརན་ཚན་པས་
དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤  ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ནས་སོན་མ་དང་མ་འདྲ་བའྱི་ད་ལྟ་
འབྤེལ་མཐུད་པ་གསུམ་ལ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ནས་ཕག་ལས་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ལས་བསོམས་ཅུང་ཙམ་ཞྱིབ་ཚགས་
སུ་བཀོད་རོགས་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་རྒྱ་མྱི་ལ་མར་འབྤེལ་བ་བྤེད་ཕོགས་ཤྱིག ང་ཚོ་ད་ལྟ་ཤྤེས་ཡོན་ཅན། རོམ་པ་པོ། མང་གཙོ་རོད་ལྤེན་
པ་ཚང་མ་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་རྒྱ་མྱི་ལ་འབྤེལ་བ་བྤེད་སངས་དྤེ་མྱི་གཅྱིག་དང་གཅྱིག་གྱི་
འབྤེལ་བ་ལ་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། གྲུབ་འབས་ལས་ཀ་གཞན་ལས་ཅུང་ཙམ་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  
ལྷག་པར་དུ་རྣམ་པ་ཚོ་སོན་མ་ནས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བཞུགས་མཁན་དང་རྒྱ་རྱིགས་ཚོ་ལ་རྒྱ་སྐད་མཁྱྤེན་མཁན་ཚོ་ལོ་དྲུག་
བདུན་སོན་ནས་རྒྱ་རྱིགས་ངོས་ནས་བོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་གནང་སངས་དང་།  ད་ལྟའྱི་དྲྱི་བ་གནང་སངས་ཤྱིག་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཅུང་ཙམ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དྤེའྱི་བོད་དོན་འདྱི་བོད་ཀྱི་གནད་
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དོན་གྱི་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ལ་ཅུང་ཙམ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་འདྱི་
འབྤེལ་མཐུད་པ་ TAIWAN དོན་གཅོད་དང་རྒྱ་སྐད་ཚན་པས་འབད་བརོན་གནང་བའྱི་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། འབྤེལ་མཐུད་པ་ཚོ་ཡང་ང་ཚོ་གནང་ཕོགས་གཅྱིག་ Social Media སྒང་ནས་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་
བཞྱིན་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ twitter, youtube, facebook འདྱི་དག་ཚང་མ་ང་ཚོས་རྒྱ་རྱིགས་སྱི་ཚོགས་ལ་འབྤེལ་བ་བ་
རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་ལམ་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ྱིན་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་ང་ཚོ་དྲྱི་བ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་།  
ང་ཚོས་ད་ལྟ་རྒྱ་མྱི་ལ་འབྤེལ་བ་བས་པ་དྤེ་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆྤེན་པོའ་ིནང་ལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འབྤེལ་བ་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
གང་འདྲ་བས་ཏྤེ་ར་སོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ར་སོད་བ་རྒྱུ་དྤེ་ལས་ས་ པོ་ཞྱིག་མ་རྤེད།  གསར་འགྱུར་ག་རྤེའྱི་ཐོག་ཡྱིན་
ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་བཀག་ བསོམས་ཡོད་པ་དྤེ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད།  ལྷག་པར་དུ་བོད་དང་འབྤེལ་
བའྱི་གནས་ཚུལ་བཀག་ བསོམས་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བྤེད་ས་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ད་ལྟ་  Social 
Media དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་  BBC དང་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་རླུང་འཕྱིན་གྱི་བརྒྱུད་ནས་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་
པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཁ་སང་ྱིན་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་ང་ཚོ་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སྤེབས་
སོང་། དྤེ་དག་དྤེ་རྱིང་གོ་སྐབས་འདྱི་བཟུང་ནས་ཞུས་ན་བསམ ས་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གནས་ཚུལ་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་འགྤེལ་བཤད་མ་བརྒྱབ ས་ན་གནས་སངས་དྤེ་ཅུང་ཙམ་གོ་བ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བངས་ཨྤེ་ཡོད་དམ་བསམ་བསམ་
བྱུང་སོང་། ང་ཚོ་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའི་ནང་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་རྤེད། ལོ་གྱིས་སོན་ནས་ང་ཚོས་གོས་གཞྱི་ཞྱིག་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ནས། ང་ཚོས་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ནང་ནས་ལས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་
ནས། ས་མྱིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཏོན་ནས་ལས་བྤེད་གསར་པ་གྱིས་སྤེབས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་ས་མྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་
ཚང་མ་ཁྤེངས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ས་མྱིག་སོང་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་རྒྱུའྱི་གོག་སྐུད་དྤེ་དག་
མྱི་རྤེ་རྤེ་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་མྱི་ལ་ང་ཚོས་འབྤེལ་བ་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་མཐུད་པའྱི་ངོས་ནས་ང་
ཚོ་ནང་ཁུལ་གྱི་ངོས་ནས་ཡང་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་དང་འབྤེལ་མཐུད་པ་གསུམ།  TAIWAN དོན་གཅོད་ང་ཚོ་ཚང་མ་ནང་ཁུལ་
ལ་གོ་བསྡུར་བ་རྒྱུ་དང་ལས་འགུལ་སྤེལ་སངས་དང་འབད་བརོན་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚགས་ཚུད་པའྱི་ཐོག་ནས ། ང་
ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་འབྤེལ་བ་ཚགས་ཚུད་དུ་བཏང་ནས་ང་ཚོ་ལོ་རྤེ་རྤེ་ལ་ཚར་གཅྱིག་ཐུག་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  དྤེ་
བཞྱིན་དུ་ང་ཚོ་འབྤེལ་མཐུད་པ་གསུམ་ལ་ཁོང་ཚོས་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུ་གཅྱིག འབྤེལ་མཐུད་པ་གསུམ་དང་  TAIWAN 
གཅྱིག་པུས་རྒྱ་མྱི་ལ་འབྤེལ་བ་བ་དགོས་བྱུང་ན་སྙོབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་འདུག ང་ཚོས་ད་ལྟ་འབྤེལ་བ་བྤེད་ས་གཙོ་བོ་ཞྱིག་རྒྱ་མྱིའྱི་
ལོ་གཞོན་དྤེ་ཚོ་ཆགས་ཡོད་དུས། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་སོབ་གྲྭ་ཆྤེན་པོ་ལ་འགོ་མཁན་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་
ཟབ་སོང་དང་འགྤེལ་བཤད་གང་འདྲ་ཞྱིག་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད།  འབྤེལ་བ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཙུག་དགོས་ཡོད་མྤེད། 
འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དོ་སྣང་མང་ཙམ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་མངགས་བཞག་ཡོད།  དྤེ་བཞྱིན་དུ་གནང་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་
མྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཐུག་ཐུག་པ་རྤེད། ཁོང་ཚོ་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་ནང་ལ་ཡོད་དུས་འབྤེལ་བ་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་བདྤེ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྲྱི་བ་གཅྱིག་ལྷག་སོང། བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་དྤེ་སག་ཁང་ལ་དྤེབ་སྐྱྤེལ་བས་ཡོད་དམ་མ་རྤེད།  དཔལ་ལྡན་ཕི་
དིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
ང་ཚོས་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་  Tibet Freedom 
ཟྤེར་བ་དྤེ་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ནང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མྱིང་ཞྱིག་བྤེད་སོད་བཏང་ཡོད་པར་བརྤེན ། དྤེབ་སྐྱྤེལ་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་མཐོང་བ་སྱི་འཐུས་དྲུག་ཡོད།  སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  སྱི་འཐུས་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ལགས།  སྱི་འཐུས་ཨ ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།  སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།  སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་
གཡུ་སོན་ལགས། སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས། ད་ལྟ་མཐོང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ཕག་བརང་རོགས་གནང་།  སྱི་འཐུས་
དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་ ༦ པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཐད་ཀར་བཀའ་ཤག་དང་འབྤེལ་བ་
ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་རྤེད་མྱི་འདུག  རྒྱལ་སྱིའྱི་འགོ་སངས་དང་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆབ་སྱིད་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་
ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པས་ངས་དྤེ་རྱིང་འདྱི་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

གནད་དོན་དང་པོ་དྤེ་ཁ་སོན་གདུང་སྤེམས་མམ་སྐྱྤེད་ཀྱི་ྱིན་མོར་རོབ་ཙམ་ཞུས་པ་རྤེད། ྤེ་ཆར་ལྷ་ས་ནས་བོད་
རང་སྐྱོང་ལོངས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ་ཝང་དབྱི ན་ཅྱིན་གྱིས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་
ཁྱབ་བསགས་ཆྤེན་པོ་ཕྱིན་པ་རྤེད།  གནད་དོན་དྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་བའྱི་རྱིགས་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་
བཤད་ལན་འདྤེབས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སྣང་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་།  འོན་ཀང་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུར་རྒྱ་གར་ཚགས་
པར་ནང་དུ་ཐོན་པ་དྤེ་ཝང་དབྱིན་ཅྱིན་གྱིས་ངོ་མ་བཤད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  བཤད་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་སངས་དྤེ་ལ་
དབུས་གཞུང་གྱིས་བསམ་ཚུལ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ས་གནས་སོ་སོས་བྤེད་ཆོག་པའྱི་ལམ་ཞྱིག་མྤེད་དུས ། དབུས་གཞུང་གྱིས་དྤེ་
རང་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་གོ་བ་དྤེ་རང་ལྤེན་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ།  ང་རང་ཚོ་བོད་རྱིགས་ཡོངས་རོགས་ལ་རང་སྐྱོང་
ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར་སོགས་ཕུལ་ཡང་དམག་མྱི་ཡོངས་རོགས་བོད་ནས་ཕུད་དགོས་ པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་སོགས་དང་ ། 
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནང་གཏམ་འདྲ་པོ་བས་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྒྤེར་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་དྤེ་འདྲའྱི་
གནས་སངས་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཤད་ཡོད་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཐད་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་
ནས་ཤྤེས་རོགས་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད། 
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གྱིས་པ། དྤེང་སང་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབྤེལ་བ་ཤུགས་ཆྤེ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ།  སྱི་
ཚོགས་འབྤེལ་མཐུད་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱ་དྤེ་དག་བརྒྱུད་ནས་ཚ་རླབས་ཤྱིག་འཕྱུར་གྱི་ཡོད་པ་ད་ལྟ་འགྤེལ་བཤད་བསྐྱོན་པ་རྤེད།  དོན་
དག་རྡོག་རྡོག་ཞུ་རྒྱུར་རྒྱ་རྱིགས་དྤེ་ཚོས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་གྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད།  རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ནས་བོད་དྤེ་
གནའ་ས་མོ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་འཛིན་བྤེད་མཁན་བརྒྱ་ཆ་བགོས་ན་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་དམ།  དྤེ་
བཞྱིན་ད་ལྟ་བོད་དྤེ་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་ནང་དུ་མར་ལོག་འགོ་སྐབས། ཁ་གགས་མྱི་དགོས་
པའྱི་ཐོག་ནས་བསད་ས་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཡོད་མཁན་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་དམ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མས་ཞྱིབ་གནང་
མོང་ངམ་མ་མོང་། 

གསུམ་པ། སྱིར་བཏང་དྲྱིལ་བསགས་དྲུང་ཆྤེ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ཡྱིན་ཤག་རྤེད།  བར་
སྐབས་ཤྱིག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་འདྱི་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་གསལ་པོ་མྤེད་པ་འདྲ་པོ་བྱུང་ཡང་།  ྤེ་
ཆར་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་དྲྱིལ་བསགས་དྲུང་ཆྤེ་སུ་ཡྱིན་རུང་ ། དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་མགྱིན་ཚབ་རང་ཡྱིན་ཞྤེས་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་བ་བཞྱིན། དུས་ནས་དུས་སུ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་བསྐོང་གྱི་ཡོད་ནའང་
འདྲ། ཕྱིར་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་དང་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག  དྤེའྱི་
གནད་དོན་དྤེ་དཔྤེ་འགྤེས་ས་གང་ཞྱིག་ལ་འགྤེས་ཀི་ཡོད་ཞྤེ་ན། ྤེ་ཆར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་
མོལ་ཞྱིག་ལས་འཕོས་ནས་འཇར་མན་གྱི་གསར་ཤོག་གགས་ཅན་ཞྱིག་ནས་གོ་བ་ལོག་པར་ཐོས་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་
གསར་ལམ་ཁག་ལ་ཁྱབ་ཆྤེན་ཕྱིན་པ་རྤེད།  དྤེ་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་པའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་
བྤེད་ཀྱིས་ལན་བསྐྱོན་པ་ལས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་འགྤེལ་བཤད་འདྱི་དང་འདྱི་བསྐྱོན་ པ་རྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་
གསར་ཤོག་དྤེའྱི་ནང་ནོར་བཅོས་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བའྱི་ཚོར་སྣང་གང་ཡང་མ་བྱུང་།  བས་ཙང་ང་རང་ཚོའྱི་
མགྱིན་ཚབ་པ་ཚོའྱི་ནུས་པ་ཐོན་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  རྒྱ་ནག་གྱི་མགྱིན་ཚབ་པས་དྤེའྱི་སང་ྱིན་རང་ལ་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་
འདྲ་རྒྱག་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་ཐུགས་སྣང་དང་འགན་ཁུར་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཞྱི་པ། ྤེ་ཆར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལྷོ་ཨ་ ཕི་རྱི་ཀར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གནས་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་གྱིས་ཐོན་པ་རྤེད།  དྤེ་ཐོན་ནས་ཡོངས་གགས་
ཆགས་ཟྱིན་དུས། དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ཞུས་ནའང་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག་བསམས་སོང་། དང་པོ་དྤེར་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༥ ྱིན་ལྷོ་ཨ་ཕི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་ཐོངས་མཆན་སད་མ་སོང་། ཡྱིག་ཐོག་ནས་མྤེད་ཀང་ཞལ་པར་བརྒྱུད་ནས་
ཐོངས་མཆན་སད་ཀྱི་མྱིན་གསུང་གི་འདུག་ཞྤེས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཡོངས་གགས་ཕྱིན་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་
ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་གྱིས་ཐོངས་མཆན་མ་སད་པ་མ་རྤེད།  ཁོ་རང་ཚོས་རྤེ་
སྐུལ་ཞུས་པར་བརྤེན་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་རང་གྱིས་ཕ་གྱིར་ཅ་བསུན་པོ་མ་ཡོང་བའྱི་གནད་དོན་ཆྤེད་དུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་དྤེ་
ཕྱིར་བཤོལ་གནང་བ་རྤེད་ཅྤེས་གནས་ཚུལ་གྱིས་ཐོན་བསད་ཀྱི་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱིས་ནས་གནས་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་གྱིས་ཐོན་པ་དྤེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་
བྱུང་། མ་འོངས་པར་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་རྱིགས་ཆབ་སྱིད་དང་འབྤེལ་བ་ཤུགས་ཆྤེན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན ། ཐུགས་སྣང་རྒྱ་ཆྤེན་
པོ་གནང་དགོས་པ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ལྔ་པ། གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞྱིན་རྤེད། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་ཁྱྤེར་དུས་ཐོག་མ་རག་པའྱི་སྐོར་
ལ་རྤེད། ད་ལྟ་རག་གྱི་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་རག་གྱི་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད།  དྤེ་རྤེད། བདག་སྨོན་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་གྱི་ལག་ཁྱྤེར་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ནས་དུས་འགངས་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་བཞག་པ་ཡྱིན།  ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༥ ྱིན་ཐོན་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ལོ་གྱིས་ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བརྒྱུད་
སྐུལ་དང་ཞབས་སྐུལ།  ཛ་དྲག་དང་གནོན་ཤུགས་སོགས་གང་ཡང་བས་མྤེད།  ཡྱིན་ནའང་འབྤེལ་ཡོད་ཁ་ཤས་དང་སྐད་ཆ་
འཕོས་ཞོར་དུ་ངའྱི་དྤེ་མགོགས་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་སྐུལ་མ་བཏང་ཡོད་ཅྤེས་བཤད་མཁན་བྱུང་སོང་།  མདོར་བསྡུས་ན་ངའྱི་
དྤེ་ལོ་གྱིས་ལྷག་ཙམ་འགོར་སོང་། དཔྤེ་གཞན་ལ་གཞག་མྱི་དགོས་པར་ང་རང་དངོས་སུ་འཇོག་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ལྡྱི་ལྱི་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་གནད་དོན་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།  ང་ལ་རག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་།  
ྤེ་ཆར་ཨུ་ཀྲྱི་ནས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཐོན་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ཞུས་དུས།  དྲྱི་བ་དྲྱིས་མཁན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་
འདྲའྱི་དྲྱི་བ་དྲྱིས་མཁན་གྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་དང་པོ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དྲྱིས།  གོ་བརྡ་མ་འཕོད་པ་བས།  ཡང་བསྐྱར་དྲྱི་བ་
གཅྱིག་དྲྱིས། གོ་བརྡ་མ་འཕོད་པ་བས་པ་དྤེ་དག་ང་ཚོས་ཨང་གངས་དང་བཅས་པ་འཁུར་ནས་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་སད་
དུས། དྲྱི་བ་དྲྱིས་པ་དྤེ་དག་ཏག་ཏག་བསད་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུང ་གི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་རྒྱབ་ལོངས་སུ་ཁོ་རང་ཚོས་སྐད་ཆ་
བཤད་སངས་མང་པོ་འདུག  འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་དྤེ་དག་ནང་ཁུལ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས།  ལན་ག་རྤེ་བརྒྱབ་དགོས་པ་རྤེད་
དམ་ཞྤེས་པ་ལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་བྱུང་སོང་ཟྤེར་མཁན་མང་པོ་འདུག  སྱིར་བཏང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་
གསུངས་ཡོང་དུས་སྙན་པོ་ཞྱིག་འདུག་ཀང་ལག་པར་འཐོབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐོར་གོ་
བུར་དུ་སྤེབས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་དྤེ་མ་བྱུང་མ་གཏོགས།  ྤེ་ཆར་བོད་ཀྱི་བང་ཆྤེན་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་སྐུ་ཞབས་ཤྱིག་
གྱིས་རོམ་ཞྱིག་བྱིས་འདུག མྱིང་དྤེ་ཞུ་གྱི་མྱིན།  རོམ་བྱིས་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཁོ་རང་དང་པོ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་དུ་ཕྱིན་ནས་ལག་
ཁྱྤེར་སྤེར་པོ་དྤེ་ཐོན་འདུག་གམ་ཞྤེས་དྲྱིས་དུས་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེ་ནས་ྱིན་གྱིས་ནང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ལ་
མར་ཕྱིན་ནས་སྤེང་ལོར་ལ་སྤེབས་ཚར་དུས ། འབྤེལ་ཡོད་ཅྱིག་ལ་ཁ་པར་བཏང་དུས་ཁྱྤེད་ཀྱི་ལག་ཁྱྤེར་དྤེ་ཐོན་འདུག་
གསུངས་བྱུང་། ཡར་ཡོང་ནས་ངས་ལག་ཁྱྤེར་ཐོན་འདུག་ཞུ་དུས ། ལས་བྤེད་དྤེས་རྣམ་འགྱུར་དྲག་པོ་དང་བཅས་ནས་སུས་
ཟྤེར་གྱི་འདུག  ཁྱྤེད་རང་ལ་སུས་ལན་སད་བྱུང་ཟྤེར་གྱི་འདུག  ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་དྤེ་འདྲ་གསུང ་གི་འདུག་ཞུ་དུས ། 
ཡོད་པ་མ་རྤེད་གསུང ་གི ་འདུག ཡྱིན་ནའང་འབྤེལ་ཡོད་རོགས་པ་དྤེས་ཛ་དྲག་མདོག་ཁ་པོ་བྤེད་དུས་ཕ་གའྱི་དྤེབ་དྤེ་
བསོགས་དུས་དྤེབ་ཀྱི་བར་ནས་དོན་ཡོང་གྱི་འདུག ཐོན་ཚར་ནས་ཟླ་བ་མང་པོ་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་རོམ་ཞྱིག་
བྱིས་འདུག དྤེ་ངས་བདྤེན་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད་ཀང་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་མྤེད་མྱི་སྱིད་པ་རྤེད་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
དྤེ་ཆ་ཚང་བདྤེན་པ་རྤེད་ཅྤེས་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྤེད།  དྤེ་དག་ལ་ཐུགས་སྣང་རྒྱ་ཆྤེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད་མ་གཏོགས།  
ཧོབ་སེ་སྒང་ལ་འདྱིར་བཤད་དུས་སབས་བདྤེའྱི་ངང་ data base འཕོ་བརླག་ཕྱིན་འདུག གཅྱིག་གཅྱིག་བས་འདུག་ཅྤེས་
བཤད་དུས་སབས་བདྤེ་ཡོད་ཀང་། ཡྱིན་ནའང་ངོ་མ་ཐོན་ཡོང་དུས་དཀའ་ངལ་དྤེ་དག་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད་འདུག དྤེ་
དང་མམ་དུ་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མྱི་མང་གྱིས་དོ་སྣང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ན ། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་གྱིས་བརྒྱུད་ནས་མང་
པོ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོད། ལྤེན་མཁན་རག་མ་སོང་གསུངས་དུས། སྒུག་སོད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ཡང་ལྤེན་པར་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད་
ཅྤེས་དྤེ་ཡང་མམ་དུ་ཞུས་བཞག་ན་དྲན་བྱུང་། 
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དྲུག་པ། ཁ་སང་ང་ཚོར་གནང་བའྱི་དྤེབ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། དྤེ་བཀའ་ཤག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་མྱིན་གང་ལྟར་འོག་ཏུ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་པར་འགྤེམས་ཞུས་ཞྤེས་གསུངས་ཡོང་
དུས་གནད་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད།  ཤོག་གངས་ ༢༦ གྱི་དོན་ཚན་  ༤ པ་དྤེའྱི་ནང་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༨༨ ནས་ 
༢༠༡༠ བར་བསམ་འཆར་བསྡུ་ལྤེན་དང་གོས་བསྡུར་བགོ་གྤེང་སོགས་རྱིམ་པར་བས་རྤེས། མང་ཚོགས་ཀྱི་མང་མོས་རྒྱབ་
སྐྱོར་གཞྱི་བཟུང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་བཞྱིན་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཏུ་གྱུར་ བ་རྤེད་
ཅྤེས་བྱིས་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ཡོངས་གགས་དང་སྐད་གགས་བཞག་ནས་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་མང་
མོས་ཐོབ་ནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༩༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ 
ྱིན་ཡྱིན་ཟྤེར་བའྱི་གནས་སངས་དྤེ་བཤད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འོན་ཀང་འདྱིའྱི་ནང་གསུང་སངས་ལ་གཞྱིགས་ན ། ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༨༨ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ བར་ཡོང་ནས་དྤེ་ནས་གཞྱི་ནས་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ལ་གྱུར་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱིས་འདུག  རྣམ་པ་
ཚང་མས་ཡག་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་དང་། དྤེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག  གལ་སྱིད་བོད་རྱིགས་
ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སྐྱོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་སད་ཚར་
བ་རྤེད། བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སྐྱོང་ཡོང་ཐབས་བསམ་འཆར་གྱི་འགྤེལ་བརོད་ལ་ཞུ་གྱི་ཡོད་ན།  
དྤེང་སང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིས་ར་འཛིན་དུ་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སྐྱོང་
ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར་དྤེ་ཡྱིན་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚིག་དྤེ་འགག་ར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་འདུག་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་གཤམ་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་མང་མོས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་འོས་བསྡུ་གནང་སྐབས་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་འདུག  ད་
བར་མང་མོས་ཐག་གཅོད་འོས་བསྡུ་གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མང་མོས་ཐག་གཅོད་འོས་བསྡུའྱི་སོན་འགོའ་ིའོག་གབས་བས་པ་
རྤེད། དྤེ་ནས་མང་ཚོགས་ནས་བསམ་འཆར་བསྡུ་ལྤེན་བས་པ་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྤེད།  ང་ཚོའྱི་དྤེབ་དྤེ་སྐད་རྱིགས་བདུན་ལ་
བསྒྱུར་ཡོད་ཅྤེས་ཁ་སང་གཟྱི་བརྱིད་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་དབྱིན་ཇྱི་དང་གཞན་གྱི་ཐོག་ལ་གང་བྱིས་ཡོད་
མྱིན་མྱི་ཤྤེས་ཀང་། བོད་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཏག་ཏག་བསད་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ངས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་གྱི་ཡོད།  དྤེ་དང་ལྷན་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་གོ་རོགས་སྤེལ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་། དྤེར་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ལན་རྒྱག་
དགོས་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་རྒྱག་དགོས་མྱིན་མྱི་ཤྤེས།  ཁ་སང་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་སྙན་
སོན་ཞུ་དུས ། བོད་མྱིའྱི་དང་བང ས་ཞབས་ཞུ་དང་འབྤེལ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་སུད་སྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་གྱིས་འདྱིར་ཡོང་བར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་ཁོང་
གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རོགས་མཐོན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།  ཕར་ཕྱིན་ནས་ཟབ་སོང་སད་ནས་འགའ་ཞྱིག་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་
གསུངས་སོང་། དོན་དག་དངོས་སུ་ཕར་ལོག་ནས་སུད་སྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་བསྒྱུར་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་
ཡོད་དམ། ཡང་ན་གནད་དོན་གང་ཡྱིན་ཁ་གསལ་པོ་ཞིག་ཆགས་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཁ་ཤས་དོགས་འདྲྱི་རྤེད་འདུག  ཁ་ཤས་
དགོངས་ཚུལ་རྤེད་འདུག ངས་གང་ཐུབ་ཀྱི་ལན་ཞུ་གྱི་ཡྱིན།  གལ་སྱིད་ལན་ཆད་པ་ཡྱིན་ན་གསུང་རོགས་གནང་།  རྒྱ་ནག་
གྱི་ཝང་དབྱིན་ཅྱིང་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་འགན་བཞྤེས་མཁན་འབྤེལ་
མཐུད་པ་རང་གྱིས་ Hindustan Times ནང་ཐོན་པའྱི་གནད་དོན་དྤེར་ལན་ཞྱིག་ཞུས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  བདྤེན་
པ་མ་རྤེད། བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་བྱུང་མྤེད་ཅྤེས་ལན་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་མྱིའྱི་ནང་ནས་དབུ་མའྱི་
ལམ་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་རོག་གང་འདྲ་ཡོད་མྱིན་གྱི་ཐད་མས་ཞྱིབ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  སྱིར་བཏང་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱ་མྱིའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ནས་ལྟ་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 

 IC དང་འབྤེལ་བའྱི་ངས་གོང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་དྤེ་དཀའ་ངལ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུས་མྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་འགག་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ནང་ནས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནས་སངས་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མྱིན་དྤེ་དག་ལ་འབྤེལ་བ་ཤུགས་
ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ལྟ་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དྤེར་ང་ཚོས་བསྐྱར་དུ་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ང་ཚོས་ནོར་ཡོད་ན་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕྱི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགྱིན་ཚབ་པས་ཁ་སོན་འཇར་མན་ཧྤེམ་བྷག་ལ་༸སྐུ་མདུན་དང་འབྤེལ་བའྱི་གསར་འགོད་གསལ་
བསགས་དྤེ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་སོང་དང་མ་སོང་ཞྤེས་པ་གཅྱིག་དང་།  དོན་གཅོད་ཁག་གྱིས་ཀྱི་ལྷོ་ཨ་ཕི་རྱི་ཀ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
གནད་དོན་མྱི་འདྲ་བ་གྱིས་ཆགས་པ་དྤེ་གྱིས་ལྷག་སོང་།  དྤེའྱི་ཐོག་སུད་སྱིའྱི་གཞོན་ནུ་  Tibet Core ནང་ཡོད་པ་དྤེ་
ལྷག་སོང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ལྷོ་ཨ་ཕི་རྱི་ཀའྱི་གནད་དོན་ཐད་གསུངས་པ་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་
ཚུལ་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། གནས་ཚུལ་གྱིས་བྱུང་སོང་།  དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་མ་སོང་།  མ་འོངས་པར་དྤེ་འདྲ་མ་ཡོང་བ་གནང་
རོགས་ཞྤེས་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད།  ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  དྤེ་ག་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  སུད་སྱི་གཞོན་ནུ་ཚོའྱི་སྐོར་གསུངས་པ་དྤེ།  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་མྱི་གྱིས་ང་རང་དང་ཐུག་བྱུང་།  མཇལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་རང་གྱིས་གོ་
བ་ལྤེན་སངས་ལ་ཁོ་ཚོ་ཕར་སྤེབས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་མ་ཞུས་དྤེ་བཤད་ཁག་པོ་རྤེད།  ཁོ་རང་ཚོའྱི་རང་
དབང་རྤེད། འདྱིར་སྤེབས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་ཞྱིབ་ཚགས་ཤྱིག་བལྟ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་
རྤེད། མུ་མཐུད་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལངས་ཕོགས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཟྱིན་དགོས་དོན་
གང་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ར་འཕོད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅེས་བསམས་ཀྱི་འདུག 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་ལན་གནང་དགོས་པ་ཁག་ཁ་སང་གཅྱིག་ཞུས་ཡོད། ཕལ་ཆྤེར་བཀའ་བོན་རྣམ་པས་སྱིད་
སྐྱོང་ལ་ཞུས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་སྙམ།  གཅྱིག་དྤེ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་དགུང་ལོ་  ༨༠ ཕྤེབས་པའྱི་
འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྱི་ཞུ་སངས་འཛམ་གྱིང་རྒྱ་ཁྱབ་དང་ ། ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱི་འདུ་སོད་ས་གནས་ཁག་སོ་སོའ་ིནང་ལ་
མམ་ཞུགས་རྒྱ་ཆྤེ་ཆུང་གང་འདྲ་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་པ་གཅྱིག་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ཁོར་ཡུག་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་
དྤེ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ལན་འདྤེབས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་དང་སུད་སིའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་དྤེའྱི་ལངས་
ཕོགས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ལན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དག་སྱིད་སྐྱོང་མ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་སུ ། བཀའ་བོན་རྣམ་
པས་ཐོ་བཀོད་ནས་སྱིད་སྐྱོང་ལ་ཞུས་ནས་གོས་ཚོགས་རྤེས་མ་ཞྱིག་ལ་ལན་བསྐྱོན་རོགས་ གནང་གསུངས་ན་མ་གཏོགས།  
ངས་ཀང་བརྤེད་འགོ་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད། ཚང་མ་ངའྱི་ཀླད་པའྱི་ནང་བསད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད།  སང་ས་དྲོ་ཕག་ཚོད་  
༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་བཅོ་ལྔའྱི་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
བརྒྱད་པའྱི་ལས་ྱིན་བདུན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༡༩ རྤེས་གཟའ་པ་སངས་བས། དྤེ་རྱིང་
ས་དྲོ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མྤེད།  ལས་རྱིམ་དང་པོ་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།  ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ 
པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། སྙན་སོན་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པའྱི་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ ཀི་ལྤེའུ་ ༡༢ པའྱི་དོན་
ཚན་ ༤༦ གོས་འཆར་འདོན་པའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འགན་དབང་ཡོད་པ་བཞྱིན། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། 
སོན་གྤེང། 

༄༅། །དུས་རབས་ྤེར་གཅྱིག་ནང་འཛམ་གྱིང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྣམ་པ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ནའང།  
དོན་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པའྱི་དབང་སོབས་ཀྱི་ནུས་པའྱི་འགན་བསྡུར་འོག་མྱི་མང་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་གདུག་རྩུབ་དང་
དྲག་གནོན་འོག་དང། དྤེ་བཞྱིན་ཁོར་ཡུག་སོགས་གནོད་སྐྱོན་བཏང་པའྱི་རྤེན་གྱིས་ཨ་རབ་དང་ཨབ་རྱི་ཀ དྤེ་བཞྱིན་ལྷོ་ཤར་
ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་སོགས་ཀྱི་ནང་མྱི་མང་ཁྱི་ཕག་མང་པོའ་ིསོག་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་དོན་གནད་དང་། ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིགདུག་
རྩུབ་འོག་བོད་དང་ཤྱིན་ཅང། དྤེ་བཞྱིན་དྤེ་འོག་མྱི་རྱིགས་གཞན་རྣམས་ནས་རང་གྱི ས་གཅྤེས་པའྱི་སོག་ཀང་འདོར་དགོས་
ཀྱི་ཡ་ང་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོད་སབས། དཀའ་ངལ་དང་གནད་དོན་དྤེ་དག་ཐོག་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་གཞན་



86 

 

ཡང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁག་ནས་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་འགན་ཁུར་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འབོད་སྐུལ་གོས་ཆོད་ཅྱིག་
འཇོག་དགོས་མཐོང། 

གོས་ཆོད། 
ཨབ་རྱི་ཀ་དང་ཨ་རབ།  དྤེ་བཞྱིན་ལྷོ་ཤར་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་ནང་གྱི་གནས་སངས་དང།  དཀའ་རོག ལྷག་པར་བོད་དང་ཤྱིན་ཅང་
སོགས་ཀྱི་མྱི་མང་རྣམས་ནྱི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའྱི་གདུག་རྩུབ་དང་དཀའ་ངལ་འོག་ཤྱིན་ཏུ་ནས་ྱིན་མཚན་འཁྱོལ་
དཀའྱི་གནས་སངས་འོག་གནས་བཞྱིན་ཡོད་ན། དྤེའྱི་ཐོག་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁག་ནས་
དོན་དངོས་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་དོ་ཁུར་ཐོག་འབྤེལ་ཡོད་སྱིད་གཞུང་ཁག་གྱིས་འཚེ་བ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཚུན་ཞྱི་
བའྱི་གོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་དཀའ་རོག་རྣམས་དུས་ཐོག་སྤེལ་དགོས་ཆྤེད་ནུས་ལྡན་གྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་སྤེ་ཕག་
བསར་དོན་ཁྤེལ་ཡོང་བའྱི་འབོད་སྐུལ་གོས་ཆོད་དུ།  བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་ཀྱིས།  
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ རབ་གནས་ཤྱིང་ར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༤༤ པ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ།  ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པ་ཚུད་པ་ཡྱིན།  
བགོ་གྤེང་གྱི་དུས་ཚོད་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ར་བའྱི་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་ཚང་མས་དགོངས་པར་མངའ་གསལ་དང་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་
པར་བརྤེན། ངས་འགྤེལ་བཤད་མང་པོ་བརྒྱབ་དགོས་རྒྱུ་དང་ ། ལྷག་པར་དུ་དྤེའྱི་ནང་གྱི་ནང་དོན་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ འི་དགོངས་
དབྱིངས་སུ་ཡོད་པ་དང་ཡོངས་ཁྱབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པར་བརྤེན། ལར་ནས་ང་ཚོའྱི་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདྤེའྱི་དྤེད་དཔོན་སྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་བ་ན་མྤེད་པའྱི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་གཞྱི།  ད་ལྟའྱི་དུས་རབས་འདྱིར་ཨྤེ་ཤི་ཡ་དང་། ལྷག་
པར་དུ་དུས་རབས་ ༢༡ པ་འདྱི་ཞྱི་མོལ་དང་གོས་མོལ།  དྤེ་བཞྱིན་འཚེ་བ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་
འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཁྱབ་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་བཀའ་སོབ་གསུང་གྱི་བདུད་རྱི་སོལ་བཞྱིན་པ་ཡོངས་ཁྱབ་ཆགས་
ཡོད་པ་རྤེད།  ལྷག་པར་དུ་ཁ་སང་ཞོགས་པ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུའང།  རླུང་
འཕྱིན་ཡོངས་རོགས་ནང།  ༸གོང་ས་ཐམས་ཅད་མཁྱྤེན་པ་མཆོག་ལ་རླུང་འཕྱིན་ཡོངས་ཀྱིས་གནད་དོན་བཅར་འདྲྱི་ཞུས་
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པའྱི་སྐབས་སུ། སར་ཡང་༸གོང་ས་ཐམས་ཅད་མཁྱྤེན་པ་མཆོག་གྱིས་ཞྱི་མོལ་དང་གོས་མོལ།  ཞྱི་བདྤེ་བག་ཕྤེབས་ཀྱི་ངོས་
ནས་བདྤེ་འཇགས་ལྷྱིང་འཇགས་ཡོང་བའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་གནང་དགོས་པའི་གསུང་ཕྤེབས་པ་དང། 

དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་ར་བའྱི་ལུང་པ་མྤེད་པའྱི་གོས་ཚོགས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ང་ཚོ་འདྱིར་སྐུ་མགོན་ཕྤེབས་མཁན་
རྒྱ་གར་གྱི་དངོས་གནས་ཀྱི་སྙན་གགས་ཅན་གྱི་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ Lokh Sabha Channel ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ Rajya 
Sabha Channel ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང།  བོད་བཙན་བོལ་གཞུང་དྤེ་འདྱིར་ཡོད་པ།  ད་ལྟའྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་འགན་
འཁྱྤེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ།  ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་ངོས་ནས་འགན་འཁྱྤེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲའྱི་གསུང་དྤེ་ཡང་ཡོངས་ཁྱབ་འགོ་
བཞྱིན་པ། བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ།  དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ང་རང་ཚོ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར ། ང་རང་ཚོ་ཚང་མའྱི་དགོངས་པར་
མངའ་གསལ་གྱི་བོད་ཆོས་ལྡན་གྱི་ཞྱིང་ཁམས།  རྱིག་གཞུང་ཅན་གྱི་ཞྱིང་ཁམས།  དྤེ་བཞྱིན་འཕགས་མཆོག་སན་རས་
གཟྱིགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱི ས་རླབས་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་ཡྱིན་པ ར་བརྤེན། ང་ཚོས་རང་དོན་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་གཞན་ཕན་ཡང།  
ཡང་ཡང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་གསུང་གྱི་བདུད་རྱི་ཕྤེབས་གནང་མཛད་པ་བཞྱིན ། ང་ཚོས་ནམ་
རྒྱུན་གནས་ཚུལ་ཡོངས་རོགས་མཇལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐུགས་ལ་ཡང་ཐུགས་
ཕམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ད་རྤེས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་ང་ཚོ་བོད་དོན་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཡོངས་ཁྱབ་ལ།  ང་
ཚོ་ཆོས་ཀྱི་ཞྱིང་ཁམས་ཡྱིན་པའྱི་གོས་ཚོགས་ད་རྤེས་འཚོག་པའྱི་སྐབས་སུ།  ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་གོས་ཆོད་གཅྱིག་འཇོག་ཐུབ་
ན། རང་ཕན་དང་གཞན་ཕན་གྱིས་ཀའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད་སྙམ་པས། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འདས་པའྱི་དུས་ཚོད་མང་པོ་ལ་བསམ་བོ་
བཏང་ནས་ཡར་ཕུལ།  ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོ་གྱིས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་བཀའ་མོལ་ཞུས་རྤེས ། འདྱིར་འགྱུར་བ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་
ནས་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གསུངས་སོང།  དྤེར་བརྤེན་དྤེ་རིང་འདྱི་༸རྒྱལ་བ་དགྤེས་པའྱི་མཆོད་པའྱི་ཆ་ནས།  ང་ཚོས་
རང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འཐོབ་པར་བ་བར་གཞན་གྱི་སྐུལ་ལྕག་དང་གཞན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ངས་ད་
ལྟ་འདྱིར་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་སྙན་སོན་ཞུས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕག་སྤེལ་ང་གྱིས་ཀྱི་ཁ་པར་བརྒྱུད་སྱིར་བཏང་བཀའ་མོལ་བྱུང་
ནས་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་བསྣམ་རྒྱུ་བྱུང། བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  ང་
ཚོས་དྤེ་སྐད་སྒྱུར་དང་ཕབ་སྒྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་པའྱི་མྱི་མང་གྱིས་གཞན་ལའང་ང་ཚོས་ད་རྤེས་ཆོས་ལྡན་ཞྱིང་ཁམས་ཀྱི་
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོངས་ཁྱབ་ཆགས་པ་དྤེ་གཟྱི་བརྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་རྤེད་སྙམ་ནས་འདྱི་སྙན་སོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
མཐོང་སོང། སྱིར་བཏང་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དཀའ་ངལ་གྱི་ཐོག་འགོ་བའྱི་སྐབས།  རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དོན་
དུ་འཐབ་རོད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འཐབ་རོད་བྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ་བོད་ནང་ལ་ཞྱི་བདྤེ་བྱུང་ན།  བོད་ནང་
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ལ་རང་དབང་བྱུང་ན།  འཛམ་གྱིང་ནང་ཞྱི་བདྤེ་དང་རང་དབང་འཕྤེལ་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་
འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་བོད་ནང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་བཞྱིན།  རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་ནང་རང་དབང་མྤེད་པ་དང་ཞྱི་བདྤེ་མྤེད་
པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་སྐབས་སྐབས་ལ་ང་རང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་མཁན་དང་སོབ་
སོན་བྤེད་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སྣ་ཁག་གྱིས་སྱིངས་ཆ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་སོ་སོའ་ིདཀའ་ངལ་ཞུ་བའྱི་སྐབས། འཛམ་གྱིང་གྱི་ཡུལ་
གྲུ་གཞན་པ་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེའང་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། སྤེམས་འཚབ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་སོན་ཡོང་
གྱི་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན།  ཁྱྤེད་རང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་སོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་རྒྱལ་
སྱིའྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ཚོར་སོ་སོས་དོ་སྣང་བྤེད་པ་དང་ ། དྤེའྱི་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྒྱུ་དང་གདུང་སྤེམས་མམ་
སྐྱྤེད་བྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོའ་ིའཐབ་རོད་ལ་ཡང་ཕན་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། 
 གྱིས་ནས་ནམ་རྒྱུན་དུ་བརན་འཕྱིན་ནང་ལྟ་བའྱི་སྐབས།  ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ཡུལ་གྲུ་མང་པོ་
ཞྱིག་ནང་དཀའ་ངལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཀའ་ངལ་དྤེ་ཡང་དཀའ་ངལ་བཟོ་མཁན་དང་གདོང་ལྤེན་བྤེད་མཁན་མང་ཆྤེ་བས་
དྲག་པོའ་ིཐབས་ལམ་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ཞྱི་བདྤེ་དང་རང་དབང་ལ་དགའ་མོ ས་བྤེད་
མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བོ་འཚབ་གང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན།  དཀའ་ངལ་དྤེ་ཞྱི་བ་དང་གོས་མོལ་ཐོག་ནས་ཐབས་
ཤྤེས་མ་བས་པར་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་བཞྱིན་དམག་དང་སོབས་ཀྱི་ནུས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྤེལ་བ་དང་བཙན་འཛུལ་བ་རྒྱུའྱི་
ལམ་ཞྱིག་འགོ་བསད་པ་དྤེ། ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དཀྱིལ་ཤར་ཡུལ་གྲུའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ཨྤེ་ཤི་ཡའྱི་
ནང་ལ་རྤེད། ལུང་པ་མང་པོའ་ིནང་ ལ་ང་རང་ཚོ་བོད་ནང་དང་ཤྱིན་ཅང་།  སོག་པོའ་ིནང་གྱི་གནས་སངས་ཐོག་ལ་གང་ལྟར་
དྲག་པོ་རང་བྤེད་དུས། འཛམ་གྱིང་ལོ་རྒྱུས་ཁོ་རང་ནང་དྲག་པོའ་ིལམ་ཐོག་ནས་འཛམ་གྱིང་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་
པ། དམག་ཆྤེན་དང་པོ་དང་དམག་ཆྤེན་གྱིས་པའྱི་སྐབས་ས་ཡ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོ་ཞྱིག་འདས་གོངས་ སུ་ཕྱིན་པ།  དྤེའྱི་
བརྒྱུད་རྱིམ་ཐོག་ནས་ལོ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོ་ཞྱིག་དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་ལྷག་པ།  མྱི་རྱིགས་ནང་ཁུལ་ལ་མ་འཆམ་པའྱི་ངན་སྤེམས་
དང་སང་སྤེམས་དྤེ་མུ་མཐུད་འགོ་བར་བརྤེན། ཐབས་ཤྤེས་དྤེ་ཞྱི་བ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་པ། འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་
ཞྱི་བའྱི་ཐོག་སོབ་སོན་བྤེད་མཁན་ South Africa ཡྱི་ Nelson Mandela རྤེད། རྒྱ་གར་གྱི་གྷན་དྷྱི་ཇྱི། དྤེ་བཞྱིན་ཨ་
ཕི་རྱི་ཀའྱི་ Martin Luther King  རྤེད། ྤེ་བའྱི་ཆར་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་གགས་ཅན་ང་རང་ཚོའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ངོས་ལྤེན་རག་པ་དྤེ་ཞྱི་བ་དང་འཆམ་
མཐུན། གོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་བ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་ད་ལན་གྱི་
གོས་ཆོད་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བརྱི་རྒྱུ་ལ་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས།  ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་སྤེལ་
དགོས་པ་དང་དྲག་པོའ་ིལམ་དྤེ་དོར་དགོས་པ་དྤེ་འདྲའྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་དུས། ང་རང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་
འཁུར་བཞྤེས་པ་དང་ ། བོ་འཚབ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་གོས་ཆོད་ནང་ཡྱིན་ནའང་
འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་ཞྱི་མོལ་དང་མཐུན་སྱིལ།  འབྤེལ་བའྱི་ལམ་ནས་
སྤེལ་དགོས་པ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོས་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ྤེ་བའྱི་ཆར་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་ནག་
གྱིས་བོད་ནང་སྱིད་བྱུས་དྲག་པོའ་ིཐོག་ནས་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་པ་དྤེ་ར་བ་ྱིད་ནས་ལམ་ལྷོང་འགོ་ཡྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་
ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དཀའ་ངལ་ཞྱི་བའྱི་ཐོག་སྤེལ་བ་ལ་འདྲ་མམ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་གང་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དྤེ་དམངས་གཙོ་ཚད་ལྡན་ཡོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་
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ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྲ་མམ་ཡོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་རྒྱལ་
ཁབ་ ༡༩༣ ཡོད་པ་རྤེད།  སྱིར་བཏང་འཛམ་གྱིང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་  ༢༤༩ ལྷག་ཙམ་འདུག  རྒྱལ་ཁབ་ ༦༠ ལྷག་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་པའྱི་བཙན་འཛུལ་ནང་ཚུད་ཡོད་པ་རྤེད། མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་མཚོན་ན། དྤེའྱི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་
ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ།  ཡྱིན་ནའང་གཙོ་བོ་དབང་ཆ་གཅྱིག་སྡུད་བྤེད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་སོབས་ཆྤེན་  ༥ སྤེ། རྒྱ་ནག ཨ་རྱི། ཨུ་རུ་
སུ། དབྱིན་ཇྱི་དང་ཧྤ་རན་སྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་ལ་གཞྱི་བཅོལ་ན། འཛམ་གྱིང་གྱི་ཐྤེར་འབུམ་  ༦ 
དང་ཕྤེད་ཀ་ནས་ཐྤེར་འབུམ་ ༢ མ་ཟྱིན་ཙམ་མ་གཏོགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་
མྱི་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ཧ་ལམ་ ༡༧།༡༨ ཀྱིས་འཛམ་གྱིང་གྱི་མྱི་འབོར་གཞན་ལ་སངས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། སྱིད་བྱུས་
ཐག་གཅོད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་འདྱིའྱི་སོན་ལ་ League Of Nation ཞྤེས་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་མཐའ་མ་མཇུག་བསིལ་བ་དྤེ། གང་ལྟར་མཐྱིལ་ཕྱིན་པའྱི་
ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདྤེ་སྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  དྤེར་བརྤེན་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་
དགོས་འདུག་ཅྤེས་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་གངས་ནང་ལ་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟའྱི་ཆར་ལོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུའྱི་ནང་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། ཐོག་མར་བཙུགས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་ཕག་བསར་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་
པ་དང་། མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཁོ་རང་འདྲ་མམ་གྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་མྱིན་པ་དང་དམངས་གཙོའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་མྱིན་པ། 
ང་རང་ཚོའྱི་ཁྱི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ལ་མའྤེ་སོར་ལ་ལ་གསར་འགོད་པ་
གཅྱིག་གྱིས་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཐོག་ནས་བོད་དོན་ དཀའ་ངལ་སྤེལ་བ་ལ་རྤེ་བ་གང་ཡོད་ཅྤེས་བཅར་འདྲྱི་ཞུས་
སྐབས། ང་ཚོས་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་རྤེ་བ་གང་ ཡང་བྤེད་ཀྱི་མྤེད།  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།  མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཚོགས་པ་དྤེ་དམངས་གཙོ་ཚད་ལྡན་གྱི་ཚོགས་པ་རྤེད་མྱི་འདུག  ད་ལྟ་བར་དུ་ཁོ་རང་གྱིས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དྤེ་ལག་
བསར་བྤེད་ཐུབ་མྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་འབྤེལ་བ་བས་ན ། བྤེད་མྤེད་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་གསུངས་
ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་གསུང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཕག་ལས་གང་ཡང་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་
ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བོད་དོན་ཐོག་ལ་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་གསུམ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  གསུམ་
དྤེའང་ལག་བསར་བྤེད་ཐུབ་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟའྱི་ཆར་ Ukraine ནང་རོག་དྲ་བྱུང་བ་རྤེད།  Crimea 
ནང་བཙན་འཛུལ་བས་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ Iraq དང་ Syria, Pelestine Gaza  ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་ལ་མམ་
འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་ཡང་བྤེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་ཡང་བྤེད་མ་ཐུབ་པ་མ་ཟད་ Gaza ནང་ལ་ Pelestine 
སྐྱབས་བཅོལ་བ་ལ།  མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་སོབ་གྲྭ་བཙུགས།  སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་གཞྱིས་ཁྱྱིམ་གནས་ས་དྤེ་ལ་ 
Isreal  གིས་མྤེ་ཤུགས་ འཕུར་མདའ་དང་འབར་རས་བརྒྱབ ས་ནས་འདས་གོངས་ སུ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ལ་མམ་
འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཁོ་རང་ཕྱིར་འཐྤེན་བས་ཏྤེ། ང་ཚོས་ཁྱྤེད་རང་ཚོར་གང་ཡང་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གང་ལྟར་ཁ་ཆྤེ་
སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཚོ་ལ་དྤེ་འདྲ་ཞུ་རྒྱུ་ཆགས་པ་རྤེད།  གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ནང་དྤེའྱི་སྐབས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཁོ་
རང་མྱིག་ཆུ་བཏང་སྤེ། ང་ཚོས་གང་ཡང་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་།  མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་ཚོ་སྒྲུབ་མྱི་ཐུབ་པ།  ཕག་བསར་གནང་
ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ། གང་ལྟར་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་ཡང་དམངས་གཙོ་ཚད་ལྡན་མྤེད་པ་དང་ ། འཛམ་གྱིང་གྱི་
མྱི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༡༨ ཀྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ལྷག་ནང་སངས་འཛིན་བས་ཏྤེ་དབང་ཡོད་བཤད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་



90 

 

པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདྤེ་གནས་པར་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་འགན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འཁྱྤེར་དགོས་ན།  
མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འདྱི་འདྲ་མམ་གྱི་ཐོག་ནས། མྱི་འབོར་མང་པོ་ཡོད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༥ ལྷག་ཅྱིག་གྱིས་མམ་
འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བདྤེ་འཇགས་གཙོ་བོའ་ིཚོགས་མྱི་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བསད་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་གུ་ཡངས་དང་གང་ལྟར་མམ་
འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དྤེ་དམངས་གཙོ་ཚད་ལྡན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་དང་། དྤེའྱི་བརྒྱུད་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་
མཚོན་ཐུབ་པ་དང་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་པ་ལ་ཞྱི་བའྱི་ལམ་དྤེ་ལམ་ལྷོང་འགོ་ཡྱི་རྤེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་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 སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པ་དྤེའྱི་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས། སྱིར་བཏང་གོང་དུ་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་རྣམ་པ་གྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་གནས་བབ་ལ་མཁས་པ་དང་མས་མོང་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ ར་བརྤེན། འགྤེལ་བཤད་ཧ་ཅང་རྱིང་པོ་བསྐྱོན་གནང་སོང་བས་
ཚང་མར་གོ་རོགས་འཕྤེལ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དང་མམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དང་པོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་ལ་ "ཨབ་རྱི་ཀ་
"ཞྤེས་ངས་གང་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམས་བྱུང། དྤེ་གཅྱིག་རྤེད། གྱིས་པ་"ཤྱིན་ཅང་"ཟྤེར་བ་དྤེར་ཁོ་རང་ཚོས་དགའ་
པོ་གང་ཡང་བྤེད་ཀྱི་མ་རྤེད།  ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན་ཟྤེར་དགོས། དྤེ་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལོགས་ནས་དྤེ་བྤེད་སོད་
གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་མྱིས་"ཤྱིན་ཅང་"ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་བྤེད་སོད་བཏང་བ་རྤེད། དངོས་གནས་ཁོང་རྣམ་པ་ལ་དོ་ཁུར་
དང་འགན་ཁུར་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ན། ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན་ཞྤེས་འབྱི་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག 

དྤེ་ནས་འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བ་དང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་༸གོང་ས་ ༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ལ་
མཐུན་འགྱུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འདྱིར་བཞག་པ་
དྤེ་མཐའ་མ་དྤེ་གང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད། ང་ཚོས་ཁོ་ཚོ་ལ་གོ་བརྡ་གང་འདྲ་བས་ནས་སོད་ཀྱི་རྤེད། དུས་ནས་དུས་སུ་ང་ཚོས་
གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་དང་གོས་ཆོད་འདྲ་འདོན།  དྤེ་བཏོན་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་གང་ཟག་སོ་སོ་
སྒྤེར་གྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ཁྱབ་བསགས་མང་པོ་བས་པ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་མོང་བ་རྤེད།  དཔྤེ་མཚོན་གཞག་རྒྱུ་དྤེ་སྱི་པཱན་ཁྱིམས་ཁང་
ནང་གྱི་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་དྤེ་བཞག་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ ། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་གཅྱིག་
གོས་ཚོགས་ནང་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ཕལ་ཆྤེར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་གནང་བ་དྤེ་འབྤེལ་
ཡོད་སྱི་འཐུས་དྤེ་ཚོས་ཧ་ཅང་གྱི་བས་རྤེས་གལ་ཆྤེ་བཞག་པའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་པོ་བས་ནས། བྤེད་སོད་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་
པ་རྤེད། ད་ལྟ་རྤེ་སྐུལ་གནང་དུས་སྱི་མོས་བཏང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད།  དགག་བ་བ་འདོད་གང་ཡང་
མྤེད། སྱི་མོས་འགོ་ནའང་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་མོས་སོང་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་དྤེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པའྱི་གོས་ཆོད་གཅྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། གང་ཟག་སྒྤེར་དྤེའྱི་གོས་ཆོད་མ་རྤེད་ལ ། དྤེས་ངོམ་གསོ་བ་རྒྱུ་དུས་ནམ་ཡང་
མ་རྤེད། དྤེར་ཐུགས་སྣང་ཡག་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག 
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སྱིར་བཏང་ངའྱི་ཁ་དྤེ་ཏོག་ཙམ་གོང་པོ་ཡོད་པར་བརྤེན། གཏམ་དཔྤེ་རང་དྲང་རྒྱུ་ཡྱིན།  ལྷ་རང་མགོ་མྱི་འཐོན་དུས་
འདྲྤེ་ཕྱི་ཤ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།  ང་རང་ཚོས་གོས་ཆོད་རྱིམ་པ་མང་པོ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ད་ལྟ་གང་དུ་སྤེབས་ཡོད་མྤེད་
ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁོང་རྣམ་པ་ལ་མཐུན་འགྱུར་བ་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ཡག་པོ་རྤེད།"ནུས་ལྡན་གྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་སྤེ་ཕག་
བསར་དོན་ཁྤེལ་ཡོང་དགོས་"ཞྤེས་དྤེའྱི་ནང་ལ་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད།  དཔྤེ་མཚོན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག  ཁ་སང་དྤེ་རྱིང་ཨ་མྱི་རྱི་ཁས་
གཙོས་པའྱི་བང་སྱི་ཆྱིངས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཨྱི་རག་ལ་བརྒྱབས་དང་རྒྱབ་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་གང་
འདྲ་བས་ནས་ནུས་པ་ཐོན་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཐོན་པར་རྤེ་བ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བཅང ་གི་ཡོད། ཐོན་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་ཡག་པོ་འདུག  དྤེ་
མྱིན་ན་རྣམ་འགྱུར་བསན་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་རྣམ་འགྱུར་མང་པོ་བསན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན།  རྣམ་འགྱུར་བསན་ནའང་
དྤེ་རྣམ་འགྱུར་བསན་ས་ཞྱིག་རག་གྱི་རྤེད་དམ། མ་མཐར་ཡང་འདྱིའྱི་ནང་བྱིས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་ཚོའྱི་མྱིས་ཧ་གོ་ཡྱི་རྤེད་དམ། 
གོ་བརྡ་འཕོད་ཀྱི་རྤེད་དམ། ཡང་ན་མ་འོངས་པར་ལོ་སོང་ཕག་གཅྱིག་གྱིས་རྤེས་ ལ་ང་ཚོར་བོད་དོན་བདྤེན་མཐའ་གསལ་
བ་ག་དུས་འབྱུང་གྱི་ཡོད་ནའང།  དྤེ་དུས་སོན་མ་སོན་མ འི་མྱི་རབས་རྒན་པ་དྤེ་ཚོས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བྤེད་སོད་
གཏོང་རྒྱུ་རྤེད་དམ། དྤེ་ཚོ་གང་ཡྱིན་མྱིན་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གྱི་དོན་ཚན་  ༡༤ པ་དྤེ་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་ལས་དོན་
སྐོར་ལ་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད། དྤེའྱི་འོག་དྤེར་རྤེས་གཟའ་པ་སངས་ནམ་ཡིན་གྱི་ས་དྲོའ་ིཚོགས་ཐྤེངས་སྱི་འཐུས་བྤེ་བག་པ་
སོ་སོས་ལས་དོན་ཆྤེད་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་བ་དགོས་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་ཚོད་ཚོགས་ཐྤེངས་འདྱི་འདྲ་འདྱི་
འདྲ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསལ་པོ་མྱི་འདུག ར་བའྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་སྐུ་དབང་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྤེད་མྱི་ཆོག་པ་མ་རྤེད་དྤེ།  བཀའ་
མོལ་གསུང་མཁན་ཚང་མས་ཉུང་ཉུང་དང་། གོས་ཆོད་ཀྱི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་ཏྤེ་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་མྱིན་ནམ་སྤེམས་ཀྱི་
འདུག དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་སྙོབ་མྱི་ཐུབ་པ་དང་གཞན་པ་ལ་ཕོག་ཐུག་འགོ་རྒྱུ་གསུངས་ན། དགྤེ་ཕན་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་བཤད་
ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་མཐོང་རྒྱུ་དང་རྤེག་རྒྱུ། ཚོར་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་དྤེ།  སོ་སོས་
བསྙབ་རྒྱུ་དྤེ་ག་ཚོད་ཡོད་མྱིན་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་དྤེ་བས་གལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དགོངས་པ་
བཞྤེས་ནས་ས་དྲོའ་ིཚོགས་ཐྤེངས་གཅྱིག་རྱིང་གོས་ཆོད་དྤེ་འགོ་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་གནང། སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་
བསན་འཛིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པ་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་བགོ་གྤེང་བྤེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ད་རྤེས་གོས་འཆར་འདྱི་ཧ་ཅང་རླབས་ཆྤེན་རྤེད་འདུག ཨ་ཕྱི་རྱི་
ཀ་དང་ཨ་རབ།  ལྷོ་ཤར་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་ཚང་མ་ལ་ཁྱབ་པ་ཧ་ཅང་རླབས་ཆྤེན་ཞྱིག་རྤེད་འདུག  གོས་འཆར་འདོན་མཁན་རྣམ་པ་
གྱིས་ཀྱིས་འདྱི་ཚོའྱི་ནང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སངས་དང་ ། ནང་ལོགས་ལ་དཀའ་རོག་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གསལ་པོ་
མཁྱྤེན་ནས་གོས་འཆར་བཏོན་པ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། ཡག་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ལྟ་བུ་རོངས་པ་ཞྱིག་གྱིས་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ཆབ་སྱིད་
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ཀྱི་གནས་སངས་གང་ཡང་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། ནང་ལོགས་ལ་ཁོ་ཚོར་དཀའ་ངལ་གང་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ། སུས་རོག་དྲ་སོང་གྱི་ཡོད། 
སུས་བཙན་གནོན་གཏོང་གྱི་འདུག  རྒྱུ་མཚན་གང་བས་ནས་རོག་དྲ་སོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གས་གང་ཡང་ཤྤེས་ཀྱི་
མྤེད། མགོ་མ་འཚོས་ནས་འདྱིའྱི་སྒང་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་ན། ལྷ་ལ་ཕོག་དང་ཀླུ་ལ་ཕོག་ཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད། མདའ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་
གང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ངས་གོས་འཆར་འདྱི་ལ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་
འདུག དྤེར་བརྤེན་དགག་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ཚང་མས་དགོངས་པ་ཡག་པོ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམས། བབ་ལྷྱིང་བརན་
གསུམ་ཡག་པོ་མ་བས་པར ་དགོས་མྤེད་མུན་ནག་མདའ་འཕྤེན་གནང་བ་ཡྱིན་ན།  གང་དུ་ཕོག་སུས་ཀང་ཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད།  
དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོ་ལ་ཕན་མ་ཐོགས་པ་ལས་གནོད་བསྐྱལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་མ་ཤྤེས་པར་ལས་ཀ་བས་ན་
མྱི་འགྱིག  འཛམ་གྱིང་ནང་མྱི་རྤེ་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ལ་བམས་སྐྱོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་མཁན་ཞྱིག་མ་གཏོགས། དྤེར་ང་
ཚོའྱི་ལྟ་ཚུལ་མཐོང་ཚུལ་མ་བདྤེ་བ་ཡོད་མཁན་དྤེ་འདྲ་བཟོ་བར་རྒྱུ་མཚན་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་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 སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་
པའྱི་སི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེ་ལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱི་ལྷག་བསམ་
དང་ཀུན་སོང་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གོས་ཚོགས་ནང་གཏན་འབྤེབས་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་
ལག་བསར་ངྤེས་པར་དུ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། འབྤེལ་ཡོད་བྤེ་བག་བཀའ་བོན་གཅྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་གོས་འཆར་ཞྱིག་ཆགས་
དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདོན་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་གྱི་ནང་ལ་དང་པོ་དྤེ།  གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གང་བཏོན་
ནའང་དོན་གནད་དམྱིགས་ བཀར་གཅྱིག་གྱི་སྐོར་ཞྤེས་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་
སྱིར་བཏང་བོད་དང་ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན་མམ་དུ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ལས་རྒྱ་ཆྤེ་བའྱི་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་དང་ཨ་རབ།  ལྷོ་
ཤར་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱིས་ཡོང་དུས།  གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེ་བཞག་ཚར་རྤེས་ལག་བསར་དྤེ་གང་འདྲ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་
དམ། སུས་ལག་བསར་བ་དགོས་སམ། དྤེའྱི་ཐོག་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱིས་དགོངས་པ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཞྤེས་ཡོད་དམ། 
 སོན་མ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེ་གལ་སྱིད་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གྱིས་ལག་བསར་མ་
བས་ན། བཀའ་བོན་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་བའྱི་དབང་ཚད་ཡོད་པའྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཆྤེན་པོ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་ང་
ཚོའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེ་ས་རུ་ས་རུ་ཕྱིན་ཏྤེ ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་བཞག འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ལག་
བསར་བྤེད་ཀྱི་མྱིན་ཟྤེར་སྐབས། གང་ཡང་བ་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ལ་ལྷག་ཡོད་བཞྱིན་པ་གསལ་པོ་རྤེད། ང་ཚོས་
ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ཤྤེས་པ་ཞྱིག་ལ་སོན་མ་བོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་ "བོད་"དྤེའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་ཐ་སྙད་དྤེ་གང་བྤེད་སོད་
བ་དགོས་པ་འདུག དྤེང་སང་བོད་ནང་བྤེད་པའྱི་ "ཤྱིས་ཙང་"དང་སོན་མ་དྤེའྱི་ཐོག་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་
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ནའང་ད་ལྟ་ལག་བསར་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདོན་ཆོག་མྱིན་གྱི་ཆ་རྤེན་གཅྱིག་གྱི་
ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྤེས་གཅྱིག་ཡོད།  སྱིར་བཏང་མམ་འབྤེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ལ་གཅྱིག་བ་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཨ་རབ་དང་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་དྤེ་ཚོའྱི་ལས་དོན་
ཡོངས་རོགས་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་་གོས་ཆོད་གཅྱིག་གཞག་དགོས་པ་རྤེད་
དམ་མ་རྤེད། དྤེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན།  ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རྤེད་
དམ། དྤེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་འགན་འཁུར་མྤེད་པའྱི་ཚོགས་སྤེའམ་སྐྱྤེ་བོ་བྤེ་བག་པའྱི་སྐོར་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡོད། 
ཨ་རབ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།  ལྷོ་ཨྤེ་ཤི་ཡ་སོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་དག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་
འབྤེལ་བ་གང་ཆགས་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོད་ན། ང་རང་ཚོས་གདུང་སྤེམས་མམ་སྐྱྤེད་བ་དགོས་པ་དང་
འབོད་སྐུལ་བ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོ་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་འོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དྤེར་ང་
ཚོས་འདྱིར་གོས་ཆོད་གཅྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ།  དྤེར་བརྤེན་ངས་
འདྱིར་དགག་བ་བྤེད་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གོས་ཆོད་འདྱི་བཞག་ན།  ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་དྤེའྱི་གཟྱི་བརྱིད་དང་།  སྱིར་
བཏང་གཟྱི་བརྱིད་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པར་འཁྱྤེར་ཡོང་ཡོད་ཤག་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཞྱིབ་ཏུ་བསམ་བོ་བཏང་ན།  གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་འདྱི་བཞག་ན་ཕན་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཐོགས་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་སོང། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་ཀ་
ལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་ཀང། དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞྤེས་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསན་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གཞྱི་རའྱི་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་མཁན་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱིས་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ཁྱྤེར་བ་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེར་བསགས་བརོད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ད་
ལྟའྱི་ཆ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རྒྱལ་
སྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཐོག་ནས་རྤེད།  འདྱི་འདྲའྱི་ལས་རྱིམ་
ཞྱིག་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་ང་ཚོས་གསར་དུ་གོས་ཆོད་གཞག་རྒྱུ་འདྱི་མ་འོངས་པར་གནང་དགོས་
ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་མཇུག་སྣོན་གྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་འཆར་དྤེ་ཚོའྱི་སྒང་ལ་བཏང་སྙོམས་ཀྱི་
ཆྤེད་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ། གང་འདྲ་ཞྱིག་ཐོག་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་དགོས་པ་འདུག 
ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། བཤད་པ་དང་སྒྲུབ་པ་གྱིས་ཀྱི་ནང་སྒྲུབ་པ་དྤེ་གཙོ་ཆྤེ་བ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་
ཡྱིན། ང་ཚོས་གོས་ཆོད་མང་པོ་ཞྱིག་གཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར ། 
ལག་ལྤེན་དུ་བསར་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་
སོང། ངས་བསྐྱར་ཟློས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།  གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན།  གོས་ཆོད་འདྱི་ཡར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
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ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་བསྤེབས་ཚར་བ་རྤེད།  སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོའ་ིཐོག་ནས་ཡར་གནང་བ་རྤེད།  དྤེར་
བརྤེན་གོས་ཆོད་འདྱི་གལ་སྱིད་བསྤེབས་ན། མ་འོངས་པའྱི་ཐོག་ལ་བརན་པོ་བྱུང་ན། མཇུག་སྣོན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་བ་འདུག 
གང་འདྲ་ཞྱིག་ཕན་ཐོགས་ས་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོའ་ིཐོག་ནས་མར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཡོད་ན་གནང་རོགས་
གནང་མ་གཏོགས། སྱི་མོས་ལ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་དྲན་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་འཆར་འདྱི་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དགག་པ་ཞུས་མྤེད།  ང་ཡར་ལངས་དོན་གཙོ་བོ་དྤེ་
གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་མྤེད་པའྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་ཡྱིན། ད་རྤེས་འདྱིར་གོས་འཆར་འདྱིའྱི་
ངོ་གདོང་དང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་བལྟ་དུས། རྤེ་བ་དང་སྐྱབས་བཅོལ་ས་དྤེ་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཆགས་འདུག དྤེའྱི་གནས་
སངས་ཐོག་ནས་ང་ཡར་ལང་པ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱི་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་ནའང་། མམ་
འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ཕག་ལས་གནང་སངས་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཕ་མར་བཀའ་གནང་ བར་བརྤེན། ངས་ཞུས་ནའང་ལྡབ་
སྐྱོར་མ་གཏོགས་དྤེ་ཙམ་གྱིས་ཐུགས་ཕན་གསོ་བའྱི་གཞྱི་ར་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག  མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་
ལ་ Veto Power ཡོད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་གང་འདྲ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གནོན་ཤུགས་གང་འདྲ་སོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ཞབས་བཀག་གལ་ཆྤེ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་གདམ་སངས་གང་འདྲ་འདྤེམས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ངས་འདྱིར་ཞུས་ན ། ང་ཆབ་སྱིད་མྱི་ཤྤེས་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཤྤེས་མདོག་ཁ་པོ་ཆགས་ཀྱི་
རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག གདྤེང་ཚོད་མ་ལྡང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་གང་ཡང་མ་བྱུང།  གང་ལྟར་ང་རང་ཚོ་བོད་དོན་ལ་ཆ་བཞག་
ནའང་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས།  ང་རང་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མྱིན་པར་གཞན་ལ་ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་གཏུགས་བ་རྒྱུ་གལ་
ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་པའྱི་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་ངས་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ག་རང་དང་
གཞན་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁག་དྤེ་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དྤེ་ཚོ་གསལ་པོ་ཡྱིན་པར་བརྤེན།  གོས་ཆོད་འདྱི་
ཕྤེབས་པར་ངས་དགག་པ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་ཡྱི་མྤེད་དྤེ། འབོད་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡྱིན་པར་བརྤེན།  ངས་དྤེ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་
གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཐོག་ལ་ཞུ་འདོད་གང་ཡང་མྱི་འདུག  ང་ལངས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དྤེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན། ཞུ་ས་དྤེ་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཡྱིན་པར་བརྤེན ། མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་གང་ཡང་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་ར་བའྱི་ཆ་ནས་དགག་བ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། གོས་ཆོད་
འདོན་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱིས་ཀས་ཀུན་སོང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡྱིན་པས། རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད།  
ཡྱིན་ནའང་གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་ཚིག་སོར་གྱི་ཆ་ནས་རྤེད།  ཐ་སྙད་བྤེད་སོད་གཏོང་སངས་རྤེད། གང་ལྟར་མ་བདྤེ་བའྱི་དཀའ་
ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་འདུག དྤེ་ཚོ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་ཆོག་པ་ཞྱིག་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ནང་དོན་གྱི་ཆ་ནས་དོན་དག་གཙོ་བོ་དྤེ་
གང་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། "མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁག་ནས་དོན་དངོས་མྱིང་དོན་
མཚུངས་པའྱི་དོ་ཁུར་ཐོག་འབྤེལ་ཡོད་སྱིད་གཞུང་ཁག་གྱིས་འཚེ་བ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཚུན་ཞྱི་བའྱི་གོས་མོལ་གྱི་ལམ་
ནས་དཀའ་རོག་རྣམས་དུས་ཐོག་སྤེལ་དགོས་ཆྤེད། ནུས་ལྡན་གྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་སྤེ་ཕག་བསར་ "འདྱིའྱི་མདོ་དོན་དྤེ་
གང་ཟྤེར་འདུག་ཅྤེ་ན། ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་དང་ཨ་རབ། དྤེ་བཞྱིན་ལྷོ་ཤར་ཨྤེ་ཤི་ཡའྱི་ནང་གྱི་དཀའ་རོག་ཅན་གྱི་གནས་སངས་འདྱི་ཚོ་
ཚང་མ་སད། དྤེས་མ་ཚད་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་གནས་སངས་འདྱི་ཚང་མར།  མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་གཙོ་བོ་བས་པའྱི་དཀའ་
རོག་དྤེ་དག་སྤེལ་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་ཟད་འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་ཕན་ཚུན་གོས་མོལ་བས་ཏྤེ་
སྤེལ་དགོས་པ་རྤེད། ར་བའྱི་ང་ཚོས་ལྷོ་ཤར་ཨྤེ་ཤི་ཡ་དང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ།  ཁོ་ཚོའྱི་ནང་
ཁུལ་དུ་ཁ་སང་དྤེ་རྱིང་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། འཛམ་གྱིང་གྱི་སོབས་ཆྤེན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་རྤེ་བ་བྤེད་
དུས། འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བ་རང་གྱི་སྒང་ནས་རོགས་པ་དགོས་ཅྤེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད།  ཁག་ཅྱིག་གྱིས་དྲག་པོ་རང་གྱིས་
རོགས་པ་བྤེད།  དམག་གྱི་རོགས་པ་ཐོངས་ཟྤེར་བ་འདྱི་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་ཚང་མ་ང་ཚོས་
འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བ་ལ་བསྒྱུར་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཆགས་འདུག  དྤེས་མ་ཟད་ཁོ་རང་ཚོའྱི་གནས་སངས་དཀའ་རོག་དྤེ་ཚོ་
ཐོག་མ་རང་ནས་དྲག་པོ། ཕན་ཚུན་གྱིས་ཀ་དྲག་པོ་རང་གྱི་ངོ་བོར་གནས་པ།  མ་འོངས་པར་ཡང་རང་དྲག་པོ་རང་གྱིས་མ་
གཏོགས་ཐག་གཅོད་མྱི་ཐུབ་པ་དྤེ་འདྲའྱི་བསམ་ཚུལ་འཁྱྤེར་མཁན་གྱི་མྱི་རྱིགས་རྤེད། རྒྱལ་ཁབ་རྤེད། ས་གནས་རྤེད།  
དཀའ་རོག་ནང་ཚུད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་རང་ཚོས་འདྱི་འདྲ་ཁོ་ཚོ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆྤེད་ཁོ་ཚོ་ལ་བསམ་
ཤྤེས་བས་ནས་འདྱི་འདྲའྱི་གོས་ཆོད་གཅྱིག་ཁྱྤེར་ན།  ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ངོས་ལྤེན་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད།  
མདོར་བསྡུས་ན། སོ་སོས་རང་མགོ་རུམ་ལ་མ་བཅུག་གོང་དུ་མྱི་མགོ་ཤ་ཐག་ལ་བཏགས་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་འགོ་ཡྱི་མྱིན་
འདུག ཚང་མས་གོ་བསྡུར་སངས་བཤད་བས་ནས་གང་བ་དགོས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་བས་ན་ལྤེགས། རང་ྱིད་ལ་མཚོན་ན་
གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་ནང་དོན་འདྱི་ཁྱྤེར་ནས་གཏོང་ཐུབ་ས་མ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་སོང་། ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གང་
ཡྱིན་ཞུས་ན། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དགོངས་འཆར་འབུལ་དུས།  ཏན་ཏན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་
ཟུར་ན་པ་བཞུགས་པ་ནང་བཞྱིན་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ཆ་ཤས་ཤྱིག་བཞྤེས་ཀྱི་རྤེད་བསམས་སོང། 
གང་འཚམས་ཤྱིག་བསྒུགས་ཀང་དྤེ་ལ་མམ་ཞུགས་གནང་མཁན་མྱི་འདུག  ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱི་གོས་ཚོགས་
ནང་དུ་བཀའ་སོབ་ཕྤེབས་དུས། བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་གང་ཡྱིན་པ་དྤེར་སོ་སོ་མགོ་འཐོམ་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཆ་ཤས་ཤྱིག་བཞྤེས་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་སྙམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ར་བའྱི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཞུགས་བཞྱིན་པ་རྤེད། བཀའ་མོལ་གསུང་རྒྱུ་དང་བགོ་གྤེང་ལ་ཆ་
ཤས་བཞྤེས་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ཕག་བརངས་པ་ཡྱིན་ན། གོ་སྐབས་ཆ་ཚང་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཕག་མྱི་བརངས་པ་ཡྱིན་ན ། ཕག་
བརང་དགོས་ཡོད་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག  ད་ལྟ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་གང་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་
དུས་གཅྱིག་མ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིགས་པ་འདྲ་པོ་ཆགས་སོང་།  ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཀྱི་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེ་དག་གོ་བུར་ལ་ཕྤེབས་ཡོང་དུས། བཀའ་ཤག་ཀང་འཐོམས་ཙམ་བྤེད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ལབ་རྤེད།  དྤེ་
དངོས་གནས་ཁ་ཞྤེ་གྱིས་མྤེད་ཀྱི ས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གོས་ཚོགས་མ་ཚོགས་པའྱི་ྱིན་གསུམ་གོང་ལ་བཀའ་སྱི་ ལྷན་ཚོགས་
ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཕྤེབས་རོགས་གསུངས་སོང་། དྤེའྱི་ཞོགས་པ་དྤེ་ལ་གནད་དོན་གང་གྱི་སྐོར་ཡྱིན་
མྱིན་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། Belgium དང་འབྤེལ་བའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་རྤེད་གསུངས་སོང་།  
དྤེ་ནས་ངས་བཅར་བ་ཡྱིན། Belgium དང་ Turkey དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་འགའ་ཤས་སྐོར་རྒྱུན་ལས་ཚང་མས་
བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་ལ།  བཀའ་ཤག་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཐུབ་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དྤེའྱི་འཕོས་གང་ཡང་མྤེད་པར་
བརྱིས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཞོགས་པ་ས་པོ་གོ་བུར་དུ་གོས་འཆར་རྤེ་རྤེ་སྤེབས་ཡོང་དུས་ཞུ་ཚོད་འཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག  གནད་
དོན་གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་གལ་ཆྤེ་བ་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་འདྱི་ལ་བོད་དང་ཤྱིན་ཅང་བྱིས་འདུག སོག་པོ་ཆད་འདུག ང་ཚོའྱི་སྤུན་
མཆྤེད་གཅྱིག་ཆད་འདུག་བསམས་དུས། ཞུ་སངས་མྱི་ཤྤེས་པ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན་མང་གཙོ་རོད་
ལྤེན་པ་ཆད་འདུག་བསམ་བསམ་འདྲ་གཅྱིག  ཞུས་ན་མྱི་འགྱིགས། མ་ཞུས་ནའང་མྱི་འགྱིགས། དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་བཏང་ཡོང་དུས། ཡར་བཞེངས་ཏྤེ་དྲང་པོ་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་འདྲ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་སོན་ལ་ཕག་བརངས་གནང་སོང་། དྤེར་གོ་སྐབས་སོན་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བར་མོས་མཐུན་ཞུས་པའྱི་
ཐོག་ནས། འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས་ཚིག་འགའ་ཤས་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་རྤེ་བ་ལ་
ང་ཚོ་བོད་དོན་བདྤེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གང་མང་མང་གཅྱིག་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱུང་ན་བསམ་པ་
ང་ཚོ་ཚང་མའི་རྤེ་བ་གཅྱིག་རྤེད། ད་ལྟ་ང་རང་ལོ་གསུམ་གྱི་མས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་མཐོང་བའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། Africa ས་ཁུལ་ནང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སངས་ཡག་ཤོས་གཅྱིག་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་  South Africa ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་ South Africa ཡྱི་གནས་སངས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་ཡྱིན་དུས། ཨ་ཕྱི་
རྱི་ཀ་ Africa རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚོས་ང་ཚོ་བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་འདྲ་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དང་རྤེ་བ་ག་ཚོད་
ཙམ་ཟྱིན་དགོས་པ་ཡོད་མྤེད་ཀི་དྲྱི་བ་གཅྱིག་སྤེབས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ཨ་རབ་ Arab ས་ཁུལ་ཡྱིན་
ནའང་དྤེ་ག་རང་རྤེད།  ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་  Africa ས་ཁུལ་དྤེ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་ལས་འགུལ་ཧ་
ཅང་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་སྤེལ་ཏྤེ་ལོ་ལྟར་ས་ཡ་དང་ས་ཡ་འགོ་སོང་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་ལས་འགུལ་
དྤེ་དག་ཕར་བཞག་སྤེ ། ང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་  South Africa ལ་ང་ལོ་གཅྱིག་
གྱིས་སོན་ནས་བཅར་བའྱི་སྐབས་ལ། རྒྱ་ནག་གྱི་མྱི་ཡོང་མཁན་མང་ཐག་ཆོད་དྤེ་གནམ་ཐང་ལ་གསང་སོད་གཙང་མ་བཟོ་
མཁན་ཡང་རྒྱ་སྐད་བཤད་ཀྱི་འདུག ང་རྒྱ་རྱིགས་རྤེད་བསམ་སྤེ་ཚུར་རྒྱ་སྐད་རྒྱབ་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་གཅྱིག་སྱི་ཚོགས་ནང་
ལ་འཐྱིམ་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་  South Africa ཡྱི་དངུལ་ཁང་ཆྤེ་ཤོས་གཅྱིག་གྱི་བདག་པོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  ཨ་རབ་ Arab ལུང་པ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྤེད།  དྤེ་ནས་ལྷོ་ཤར་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་  South East 
Asia འདྱིར་དངོས་གནས་ཀྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  གཅྱིག་ནས་ང་ཚོ་ད་
ལྟ་བོད་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་
ཁབ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་ལ་ལྷོ་ཤར་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་ South East དྤེ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཡྱིན་ཙང་། 
ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་ལ་ཕག་ལས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་
འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པར་འབད་བརོན་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་དཔྤེ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ཚོང་
བརྒྱབས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། སོ་སོས་ཚོང་བརྒྱབས་པའྱི་མ་ར་སྒོར་བཅུ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན ། ཚུར་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་
དྤེ་རྱིས་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་མྱིའྱི་མཐུན་རྤེན་དང་དཔལ་འབོར་གྱི་མཐུན་རྤེན་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་རྣམ་
པ་ཚོས་མཁྱྤེན་གསལ་ཡྱིན་ཙང་། ངས་ད་རྤེས་འདྱིར་ཚིག་འགའ་ཤས་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཞུ་འདོད་བྱུང་
སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འཁྱྤེར་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་མཁན་གྱིས་ཀ་སྱིར་བཏང་
མཁྱྤེན་པ་རྒྱས་པོ་ཡྱིན་པ་དང་ ། དམྱིགས་བསལ་ཆབ་སྱིད་ཐོག་མཁྱྤེན་པ་རྒྱས་པོ་ཡྱིན་པ་ངས་སོན་མ་ནས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད།  
ད་ལྟ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འཁྱྤེར་ཡོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོང་དུས་ཡྱིན་བསམ་
བསམ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཆོས་དང་ཆབ་སྱིད་གྱིས་ཏོག་ཙམ་འདྲ་ཡྱི་མ་རྤེད།  ཆོས་ཡྱིན་ན་སོ་སོས་ལྕོགས་ཀྱི་ཡོད་རུང་
མྤེད་རུང་སྤེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་སྤེལ་ཐབས་བས་ནས། སོ་སོས་འཁུར་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  ཆབ་
སྱིད་ཅྤེས་པ་དྤེ་སོ་སོས་གང་ྤེ་ས་དང་གང་གཅོག་ས་དྤེ་བཤད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན ། རྤེས་སུ་མྱི་ཚང་མས་ཁོང་གྱི་ནུས་པས་
འདང་བ་དྤེ་བཤད་བསད་ཀྱི་རྤེད། ནུས་པས་མ་འདང་བ་དྤེ་འདྲ་གསུང་གྱི་མ་རྤེད་བསམ་བསམ་དྤེ་འདྲ་གཅྱིག་དགོངས་ཀྱི་
རྤེད། རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བགོ་གྤེང་གཅྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་གནང་བ་རྤེད་བསམ་བསམ་མ་
གཏོགས། དྤེ་གཏན་འབྤེབས་གནང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་མྤེད་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞིག་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་གཅྱིག་
གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རྤེད། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འཁྱྤེར་སྤེབས་ཏྤེ་གོས་ཆོད་དྤེ་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་།  གནད་དོན་
གཅྱིག་གྱི་ཐོག་རྤེད་མ་གཏོགས། གནད་དོན་མང་པོ་སྤེབ་གཅྱིག་སྱི་མ་སོམ་ནས་ཁྱྤེར་བའྱི་ལམ་ཁ་མྤེད་པ་ཆགས་བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད།  ཕོགས་གྱིས་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་བོན་རྣམ་པས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རྤེད།  ང་རང་ཚོས་གོས་ཆོད་དྤེ་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། གོས་ཆོད་བཞག་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཕག་བསར་ཡོང་དཀའ་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཁོང་རྣམ་པའྱི་ཐུགས་ལ་བབས་མཁན་
དང་མ་བབས་མཁན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ཡོད་ས་རྤེད། གལ་སྱིད་གོས་ཆོད་དྤེ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དྤེ་ཚོ་
དབྤེ་བསྤེས་བས་ནས་བཟོ་བཅོས་གནང་ན་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་ནམ་རྒྱུན་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གསུངས་པ་བཞྱིན ། མྱི་ལ་རང་
དབང་མ་ཐོབ་གོང་དུད་འགོར་རང་དབང་དགོས་ཞྤེས་ཡར་མར་རྒྱུགས་བསད་པ་དང་ ། གཅྱིག་མཚུངས་ཆགས་ས་རྤེད།  
དྤེར་བརྤེན་སོ་སོར་ནུས་པས་མ་འདང་བ་ཞྱིག་ལ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྐུ་ངོ་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱིས་ཐུགས་ལ་
འདྱི་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་ཡོད་ས་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༤༤ པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་
བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  དང་པོ་དྤེར་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན ། 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་དང་ཤྱི ན་ཅང་ཞྤེས་ཤྱིན་ཅང་གྱི་མྱིང་དྤེ།  ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་དྤེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན ། ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན་ཞྤེས་
བཞག་དགོས་པ་དྤེ་ང་རང་གྱིས་རྒྱུན་དུ་གནད་འགག་ལ་མཐོང་བསད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། དྤེ་ནས་དྤེའྱི་ནང་ད་དུང་
ནང་སོག་ལ་སོགས་པ་སྣོན་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གྱིས་པ་དྤེར་ལས་རྱིམ་
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ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་གོས་ཆོད་འདྱི་ང་ཚོའྱི་འདྱི་
ནས་འགོ་བ་ཡྱིན་ན ། ང་རང་ཚོའྱི་མཐུན་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་སྱིད་པ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་
དམ་མྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡོད་དམ་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 དྤེ་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྤེ་པྤེན་ཁྱིམས་ཁང་ནང་དུ་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་གྱི་བཀའ་མོལ་
ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད།  གཞྱི་རའྱི་དྤེ་ཙམ་གྱི་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་ཀང་འབྤེལ་ཡོད་ངོ་མ་དྤེ་འདྱིར་མྤེད་པས ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
བསམ་ཚུལ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གཞྱི་རའྱི་དྤེ་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ལ་སྱི་མོས་དང་མང་མོས་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། གྱིས་པ་དྤེར་དྤེ་འདྲ་བའྱི་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་དྤེ་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་འདྲ་འདྲའྱི་ནང་ནས་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་
ཆགས་ནས། རྒྱ་ནག་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཁ་ཤས་ནང་ཐོན་ཡོད་པ་དང་།  དྤེ་བཞྱིན་འབྤེལ་ཡོད་ཁྱིམས་ཁང་
ནང་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ཕྱིའྱི་མྱི་སྣ་གཙོ་བོ་གྱིས་ཀྱིས་ཁོ་རང་ལ་འབྤེལ་བ་བྱུང་ནས ། དྤེ་འདྲ་བའྱི་ཐུགས་སྣང་
གཞྤེན་སྐུལ་དྤེས་ཕན་ཐོགས་དང་སྤེམས་ཤུགས་སོགས་ལ་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་བྱུང་སོང་ཞྤེས་འབྤེལ་ཡོད་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་
བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རྤེད། གཞྱི་རའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཐུགས་སྣང་ གཞྤེན་སྐུལ་དྤེ་ཙམ་མྱིན་པར ། ང་རང་ཚོའྱི་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་གལ་ འགངས་ཆྤེ་བ་རྣམས་གཅྱིག་དང་གྱིས་བས་ནས་གཏོང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། 
དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཐུགས་སྣང་ གཞྤེན་སྐུལ་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁོ་རང་གྱིས་ཧ་ཅང་བས་རྤེས་སུ་བརྱིས་ནས་
བཞག་པ་ཞྱིག་ལའང་རང་ངོས་ནས་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཡྱི་མྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གཏམ་དཔྤེ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རྤེད། རང་མར་འགོའ་ིལས་ལ་མ་སྡུག་པར། མྱི་ཡར་འགོའ་ིལས་ལ་སྡུག་ཟྤེར་བའྱི་དཔྤེ་ལྟར་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ལོ་ཆུང་
སྤེམས་ཤུགས་ཡོད་མཁན་དང་ལྷག་བསམ་ཡོད་མཁན་དྤེ་དག་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་རྒྱུར་ྤེན་ཁ་ཡོད་དུས ། འདྱི་ལྟར་ཚིག་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལས་རྱིམ་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་མཚན་འབོད་ཅྱིག་གནང་སོང་།  ངས་ཚོགས་གཙོ་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་གྱི་རྤེད་བསམས་སོང་།  
(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  ངས་འདྱི་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་བང་བསྱིགས་བཞག་ཡོད།  ) ལགས་སོ། དྤེའྱི་
ཐོག་ངས་གང་ཡང་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བས།  ཡྱིན་ནའང་ཡར་ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་དྲན་བྱུང་།  སོན་
གྤེང་ནང་ "དྤེ་བཞྱིན་ལྷོ་ཤར་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་མྱི་མང་ཁྱི་ཕག་མང་པོའ་ིསོག་འགོ་བཞྱིན་པས་"ཞྤེས་པའྱི་ཚིག་
བརོད་ཅྱིག་འདུག དྤེ་གང་དུ་གསུང་གི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་གཅྱིག་སྤེབས་ཀྱི་འདུག 
 དྤེ་བཞྱིན་གོས་ཆོད་ནང་དུ་ལྷོ་ཤར་ཨྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་གནས་སངས་སྐོར་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་།  ཨ་ཕི་རྱི་ཁ་དང་ཨ་
རབ་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ཞྱིག་གསུངས་གནང་འདུག  ཨ་ཕི་རྱི་ཀའྱི་ྤེ་ཆར་གནད་དོན་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན།  Boko Haram  གྱི་གནས་
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ཚུལ་དྤེ་རྤེད།  གནས་སངས་དྤེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་ཁྱབ་སྤེལ་དང་རྒྱ་གགས་བོད་གགས་ཕྱིན་པའྱི་བཀའ་མོལ་གྱི་ཐོག་ནས་
དཀའ་ངལ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བས་ཡོད་པ་དྤེ་དག་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་དུ་ང་རང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་བཞྱིན་
པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་ལ ། དྤེ་དག་ལ་ན་འཇོག་མ་བས་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རྱིང་ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་འབུར་དུ་བཏོན་ཡོང་དུས ། དྤེ་ལ་སྐྱོན་
བརོད་འགོ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གོས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན་གྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་
སྙམ། ར་བའྱི་གོས་འཆར་འདོན་གནང་མཛད་མཁན་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱི་ཀུན་སོང་ལ་དོགས་པ་དང་དྤེ་ལ་ཡར་འཐྤེན་བས་ནས་
བཤད་དགོས་པ་གང་ཡང་མྤེད། ང་རང་ཡར་ལངས་ཞོར་དུ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞུས་ན་དྲན་བྱུང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གནང་
བའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བགོ་གྤེང་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱིས་གོས་
ཆོད་ཐོག་ནས་བྤེད་སོད་བཏང་བ་དྤེ་འདྲ་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། རང་ྱིད་ལ་མཚོན་ན་དྤེ་འདྲ་བར་རྣམ་ རོག་གང་ཡང་མྤེད།  
བྤེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་ན་གཏོང་རོགས་གནང་།  གོས་ཚོགས་འདྱི་ལ་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་ཚར་བ་དྤེ་བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་
ཡྱིན་དུས་སུས་གཏོང་ཐུབ་ཀང་། ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་རྒན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཁུལ་རྤེད།  རབ་ཏུ་
བྱུང་ན་འདྱིའྱི་ནང་གོས་ཆོད་དང་བཀའ་བསྡུར་གནང་བ་གང་ཡྱིན་ཡང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བྤེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་ཡོད།  དྤེ་ལ་བལྟས་ནས་གོང་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད།  ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུས་དུས་འཛིན་སྐྱོང་བཞྤེངས་སོང་།  འཛིན་སྐྱོང་བཞྤེངས་ནས་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ནང་སོག་དྤེ་བཅུག་གནང་
སོང་། ཕྱི་སོག་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་མྱི་ཤྤེས། གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ནང་སོག་དྤེ་བཅུག་གནང་སོང་།  ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ནས་ཀང་མམ་ཞུགས་གནང་སོང་ཡང་།  དྲང་པོ་ཞུས་ན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱི་དྤེའྱི་ནང་གོ་བ་ལྤེན་རྒྱུ་
འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དང་ཐོག་གོས་ཆོད་བཏོན་གནང་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་གྱིས་ལ་ཨ་ཕ ྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་གང་
ཡོད་དམ་ཞྤེས་སྐད་ཆ་དྲྱིས་དགོས་བསམས་བྱུང་།  དྤེ་བཞྱིན་ཨ་རབ་རྤེད།  དྤེ་ཧ་ཅང་རོག་དྲ་ཚ་པོ་རྤེད། རྣམ་པ་ཚོས་
དགོངས་པ་བཞྤེད་ན་མ་གཏོགས། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གཟབ་གཟབ་གནང་ན་མ་གཏོགས་གོས་ཆོད་དྤེས་རྤེན་པས་ཨྱི་ ཛི་
རལ་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བརླག་ཡོང་།  མདོར་བསྡུས་ན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་དྤེ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་
ཡོད་ན། སྱི་མོས་ལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད།  གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་སྱི་མོས་ལ་བྱུང་ན་བསམས་པ་རྤེད་དྤེ། 
དགག་བ་གཅྱིག་ཀང་ཕྤེབས་ཟྱིན་པ་རྤེད།  འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དྤེར་གནད་འགག་གཟྱིགས་ཀྱི་མྤེད་ན ། སྱི་
མོས་འགོ་དགོས་པ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྱི་མོས་མ་འགོ་ན་དྤེར་སྣང་བ་རྣམ ་རོག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་
མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་ལངས་དགོས་པ་
ཞྱིག་ཆགས་སོང་། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཕག་སྤེལ་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་འགོས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན ། དྤེ་འགོ་ཡི་
ཨེ་ཡོད་བསམ་པ་བྱུང་སོང་། བས་ཙང་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ཡང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག འཚེ་བ་མྤེད་པ་དང་ཞྱི་བའྱི་གོས་
མོལ་ལམ་གྱི་དཀའ་རོག་སྤེལ་རྒྱུའྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་ཁྱྤེར་ཡོང་ནས་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  
ཡྱིན་ནའང་ངས་འདྱིའྱི་ཚིག་གྱི་ཐོག་ནས་བལྟ་དུས ། གོས་ཆོད་ཡང་བསྐྱར་གཅྱིག་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་འདུག འདྱིའྱི་ཚིག་འབྲུར་བལྟས་ན་"དཀའ་རོག་རྣམས་དུས་ཐོག་སྤེལ་དགོས་ཆྤེད་ངྤེས་གཏན་གྱི་གོས་ཆོད་
ཅྱིག་བཞག་སྤེ་"ཞྤེས་གོས་ཆོད་ཡང་བསྐྱར་གཅྱིག་འཇོག་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག རྒྱབ་སྐྱོར་བས་ན་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་མྱི་
བདྤེ་བ་ཞྱིག་དང་དགག་པ་བརྒྱབས་ན་རྒྱག་མྱི་བདྤེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག  ར་བའྱི་ཆ་ནས་ཨ་ཕི་རྱི་ཀ་དང་ཨ་རབ། ལྷོ་ཤར་
ཨྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གདུང་སྤེམས་མམ་སྐྱྤེད་དང་། སོ་སོའ་ིབོད་ཀྱི་གནད་དོན་དངོས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་རྤེད་འདུག  འོན་ཀང་གོས་ཆོད་ཀྱི་
ངོ་གདོང་ལ་བལྟ་དུས། མ་བདྤེ་ཤྱིག་ཤྱིག་ཅྱིག་ཆགས་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་བཞྱིན་ཚིག་སོར་བྤེད་སོད་གཏོང་སངས་
ཐོག་ཤྱིན་ཅང་གྱི་ཚབ་ལ་ཏུར་ཀྱི་སི་ཐན། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སོན་གནང་བ་དྤེ་དག་གོས་ཆོད་འཇོག་མཁན་གྱི་
ངོས་ནས་བཞག་ཀང་གནད་འགག་གང་ཡང་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ཡང་དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་
ཆགས་བསད་འདུག དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༤༤ ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱི་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་རྤེད། སོ་སོ་རང་ྱིད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གནས་སངས་ཞྱིབ་
ཤྱིང་ཕ་བ་ཞྱིག་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གྱིས་ཐད་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་
འདྱི་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་གསུངས་སོང། བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། གོ་བུར་དུ་ཕྤེབས་པ་
ཡྱིན་སབས་ཕན་བུའྱི་གསུངས་མྱི་བདྤེ་བ་འདྲ་ཆགས་པ་མྱིན་འགོ། ངས་དོན་དག་རྡོག་རྡོག་འདྱི་ག་རྤེ་ཞུ་ཡོད་ཞུས་ན།  གོས་
ཆོད་འདྱི་མ་འགོ་བ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་བུའྱི་གནད་འགག་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་དཀའ་རོག་འདྱི་འཛམ་གྱིང་
རྒྱལ་སྱིར་ཡྱིད་ཆྤེས་ཡོད་མཁན་དང་མྤེད་མཁན། རྤེ་བ་ཡོད་མཁན་དང་མྤེད་མཁན་སྣ་ཚོགས་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་
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གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་གོལ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་འགོ་དགོས་པ་ཡྱིན་སབས། འདྱི་མ་འགོ་བ་ཡྱིན་ནའང་ཏག་
ཏག་ཅིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག  འགོ་བ་བྤེད་པར་ང་རང་གྱི་རྤེ་བ་བས་པ་ཡྱིན་ན ། གོང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ི
མྱིང་དྤེ་དག་མ་བཏོན་ནས་བཟོ་བཅོས་ཤྱིག་བསྐྱོན་ན་ཡག་པ་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག  ང་ཚོ་ང་རང་ཚོ་རང་མཁོ་དྤེ་ཙམ་
ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ཙམ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། དོན་དག་ཡོང་གྱི་ཡོད་
མྤེད་ཀང་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱིར་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཞྱིག་བཏོན་ནས། ང་རང་ཚོའྱི་གནས་སངས་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་འདྱི་བཟོས་ནས་བསྣམས་ཕྤེབས་ན་ཡག་པོ་མྤེད་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པ་ལ་དང་པོའ་ིགས་སུ་ལག་པ་
ཞྱིག་བརངས་པ་ཡྱིན། བསྐྱར་དུ་ཕལ་ཆྤེར་གོ་སྐབས་འདྱི་ཞུ་དགོས་ས་མ་རྤེད་བསམ ས་བྱུང་སེ། དྤེ་ནས་བགོ་གྤེང་མང་པོ་
བྱུང་བའྱི་མཐའ་མར་བསྐྱར་དུ་མ་ཞུས་ནའང་མ་འགྱིག་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་ཚོར་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དང་པོ་འདྱིར་གོས་ཆོད་
འདྱིའྱི་ནང་གྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན ། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ནམ་རྒྱུན་བསམ་པ་རྒྱ་ཆྤེ་བ་བང་ཆུབ་སྤེམས་
ཀྱི་ཀུན་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད།  དངོས་གནས་ཧ་ཅང་གྱིས་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ས་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་
འཇྱིག་རྤེན་སྱི་ཡོངས་ལ་འཁྱི་བའྱི་འགན་ཁུར་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་ཤོད་སངས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་
རླབས་ཆྤེན་པོ་དང།  རྒྱ་ཆྤེན་པོ། གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ས་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཡྱིད་སྨོན་འདྲ་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་
འདྱིའྱི་དཔྤེ་མཚོན་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་མྱི་གསོད་ཁག་སོར་གྱི་གནས་སངས་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་
གསལ་པོ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའང་ཕན་བུ་ཞྱིག་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕ་བ་ཞྱིག་མྱི་ཤྤེས་ཀང། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཚང་
མའྱི་ཐོག་ནས ། ང་ཚོས་ད་ལྟ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བསད་ས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་རོགས་གྱིས་ཟྤེར་ས་མང་པོ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བ་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་བསམས་ནས། དྤེ་འདྲའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་མདོར་
བསྡུས་ནས་ཁ་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་གོས་ཆོད་འདྱིར་དགག་བྱ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 དོན་དག་གྱིས་པ་དྤེ་གོས་ཆོད་འདྱི་མ་སོང་ན། འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བའི་མཚམས་དང་བརྒལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་
གསུང་གི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད། ངའྱི་ངོས་ནས་དྤེ་འདྲ་བསམ་གྱི་འདུག དོན་དག་གཞན་ཞྱིག་ལ་གོང་དུ་གསུང་
མཁན་ཞྱིག་གྱིས་འདྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱིང་དྤེ་ཚོ་ཕར་བཏོན་ནས ། ང་རང་ཚོའྱི་གནད་དགག་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་གསར་
དུ་བཏོན་ནས་ཁྱྤེར་ཡོད་ན་གསུངས་སོང།  འདྱི་ཡང་དགོས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ག་རྤེ་བས་ནས་ཞུས་ན ། ང་
ཚོའྱི་འདྱི་ད་ལྟ་གདུང་སྤེམས་མམ་སྐྱྤེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཀྱི་ནང་ལ་འབོད་སྐུལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་ཚར་བ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་
དུས་འདྱིའྱི་ངས་ཚིག་སྡུག་ཅག་ ཅིག་ཡྱིན་མྱིན་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱིན་འདུག གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོད་ཀྱི་
འདུག འདྱི་གཅྱིག་དངོས་གནས་ལག་མཐིལ་ཐོག་ལ་པག་མཐིལ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་སྙམ། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སོན་མ་འདྱི་མ་
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ཞུས་ན་བསམ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བགོ་གྤེང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང།  དྤེ་ནས་དྲྱིལ་བསགས་
བཀའ་བོན་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་དུས ། ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང་ལ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་རག ་གྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་
ཤྱིག་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཆོད་ཀྱི་ཁ་ཕོགས་དྤེ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང།  ང་
ཚོས་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀར་གནས་སངས་ལ་ཕར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་དོན་དག་དངོས་གནས་འདྱི་རྤེད་
འདུག་བསམས་བྱུང། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་མདོར་ན་གོས་ཆོད་འདྱི་ལག་ལྤེན་ཁྤེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་
ཞྱིག་རྤེད། སྱིར་བཏང་གྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཀུན་སོང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ལབ་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཟྤེར་བའྱི་
རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་སྤེབས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བསམ་བོ་གཏོང་སངས་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་དྤེ། གང་ལྟར་མདོར་བསྡུས་
ན་གོས་ཆོད་འདྱིར་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༤༤ པ་ལ་བགོ་གྤེང་དྤེ་འདྲ་
གནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སྱི་འཐུས་ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན ། འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱིར་ད་ལྟ་གོས་ཆོད་
འཁྱྤེར་གནང་མཁན་འདྱི་དགྤེ་འདུན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མ་སྤེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཐུགས་ལ་བཞྤེས་ནས་ཕལ་
ཆྤེར་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་གནས་སངས་འདྱི་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་རྤེད། ཏན་
ཏན་ཛ་དྲག་པོ་དང་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ལྷུང་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཕར་ཕོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཆྤེ་བར་གཟྱིགས་ནས ། འདྱི་ལ་གདུང་སྤེམས་མམ་སྐྱྤེད་གནང་
རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཕལ་ཆྤེར་བསྣམས་མྤེད་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག ཏན་ཏན་འདྱིར་འཁྱྤེར་གནང་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་
གྱིས་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་བས་ནས་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་དང་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཕག་སྤེལ་ཞྱིག་གྱིས་
གསུངས་གནང་སོང། དྤེའྱི་ནང་གྱི་ལུང་པ་ལུང་ཚན་དྤེ་དག་མར་བཏོན་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་གཅྱིག་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་
མྱིན་འདུག་གསུངས་པ་དྤེར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འདས་པའྱི་ཕྱི་ཟླ་  ༩ པའྱི་ཚེས་ ༥ ྱིན་དྤེར་ཤར་
ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན་གྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་ཆྤེན་འདྱི་ཀྲོ་རན་ཀྲོ་ལ་ཚོགས་སོང།  ང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པར་ཡོང་རོགས་ཅྤེས་ཞུ་བ་
བཞྱིན་བཅར་བ་ཡྱིན། དྤེ་ཁོ་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་ང་རང་ཚོ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་རྤེད། རྒྱ་མྱིའྱི་དམར་ཤོག་གྱི་འོག་
ལ་སྡུག་བསལ་མངས་བསད་པ་དྤེ་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  དཀའ་ངལ་
གཅྱིག་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག བས་ཙང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏྤེ ། གདུང་
སྤེམས་མམ་བསྐྱྤེད་ཀྱི་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། འདྱི་དང་གོས་ཆོད་འདྱི་བཞག་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གོ་བ་ལོག་
པ་ལྤེན་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་ཞྱིག་འདུག དང་པོ་འདྱིར་ག་རྤེ་ཟྤེར་གྱི་འདུག་ཞུས་ན། འདས་པའྱི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་ཡུ་
ཀེ་རན་དང་ཨུ་རུ་སུའྱི་རོག་དྲའི་ནང་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ཀྱི ས་བོད་པའྱི་རྒྱལ་དར་བསྣམས་ནས་ཡུ་ ཀེ་
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རན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་རྒྱུས་མཚོན་པ། ཡང་འདྱི་ཨྱི་ཛི་རལ་དང་པ་ལྱི་སྱི་ཐན་གྱི་སྐོར་ལ་ཨྱི་ཛི་རལ་ལ་བོད་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་
རྒྱབ་སྐྱོར་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོར་སྱིར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དུས་རག་ཏུ་གསུང ་གི་
ཡོད་པ་རྤེད།  བོད་པ་ཟྤེར་བ་འདྱི་དངུལ་དང་དྤེ་འདྲའྱི་ཆྤེད་དུ་ང་ཚོ་གོགས་པོ་མང་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། བདྤེན་
པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱི་གོགས་པོ་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་འདྱི་ཏན་ཏན་ངས་
ཡྱིད་ཆྤེས་དང་དུས་རག་ཏུ་མཐོང་བསད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།  བས་ཙང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དོན་དག་མྤེད་པར་ང་རང་ཚོར་འགལ་ཟླ་
མང་པོ་ཆགས་བསད་པ་ཡྱིན་ན ། དྤེའང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གོ་བ་ལོག་པ་འགོ་རྒྱུར་དང། བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་
མཁན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བོད་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ད་རྤེས་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་
ཁྱྤེར་བའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱིར་ང་ཚོས་ག་རྤེ་བས་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག་བསམ་པ འི་གོ་བ་ལོག་པ་མ་ལྤེན་རོགས་
ཅྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འདྱི་དང་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་གོང་དུ་གོ་བུར་དུ་ཕྤེབས་སོང་གསུངས་གནང་
སོང། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་སྱི་འཐུས་ཚང་མ་ལ་དྤེ་རྱིང་འདྱི་གོ་བུར་དུ་རྤེད།  དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་ཚང་མས་སོ་སོའ་ི
བསམ་འཆར་དང་འཆར་གཞྱི་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་གཅྱིག་ཞུས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་དོན་དག་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་པ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་སྱི་དོན་ཁོ་ནའྱི་ཐོག་གསུང་གྱི་ཡོད། དྤེས་མ་ཚད་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། འདྱི་ངས་དུས་རག་ཏུ་རྤེ་བ་བཟང་སར་བཅོལ།  ག་སྱིག་སྡུག་ས་ནས་བྤེད་ཟྤེར་བ་བཞྱིན་རྤེ་བ་
བཅོལ་རྒྱུ་འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རྤེད།  ང་ཚོ་ད་ལྟ་ཛ་དྲག་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། རྤེ་བ་བཅོལ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོས་མུ་
མཐུད་ནས་རྤེ་བ་བཅོལ། མཐའ་དོན་དོན་དག་གྲུབ་དང་མ་གྲུབ་འདྱི་ལོ་ཇྱི་ཙམ་འགོར་ནའང་མྱི་ཐོག་མྱི་ཐོག་འགོར་ནའང་ང་
ཚོས་རྤེ་བ་བཅོལ་ས་དྤེ་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་གཅྱིག་པུའྱི་ནུས་པ་ལས་འཕྲལ་དུ་དོན་དག་གྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས། དྤེ་རྱིང་ངས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
བསྐྱར་དུ་གོ་སྐབས་བཞྤེས་མཁན་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡོད།  སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།  དྤེའྱི་རྤེས་སུ་གོས་ཆོད་འདོན་
གནང་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ལ་གོ་སྐབས་སོད་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྐབས་དྤེ་དུས་ཚིག་བརོད་དང་ནང་དོན་ག་རྤེ་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐད་ཀར་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསྐྱར་དུ་གོ་སྐབས་ལྤེན་དགོས་པ་དྤེ་དོན་དག་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་
ཞྱིག་གྱི་གསུང་འབྤེལ་ལ་གསལ་བཤད་གཅྱིག་བྤེད་དགོས་པ་འདུག གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་ངོ་གདོང་ནས་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀས་ང་རང་ཚོ་
ཚུར་རོགས་པ་བྤེད་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་རང་ཚོས་ཕར་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀར་མམ་རུབ་བས་ནས་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་སྲུང་
སྐྱོབ་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཐབས་བྱུས་བཏིང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བ་ཟྤེར་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་དགོས། འཚེ་
མྤེད་ཞྱི་བ་ཟྤེར་བ་འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཅིག་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་ལྟ་གྲུབ་དྤེ་འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་རྱིག་
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གཞུང་དང་ཁག་ཁག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་དྤེ་ཚོར་འཚེ་མྤེད་ཞྤེས་པ་འདྱི་འགོ་ཡྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱི་
གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་མ་ཟད་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་དང་ཨ་རབ་དྤེ་བཞྱིན་ལྷོ་ཁུལ་ཨེ་ཤྱི་
ཡ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཚུད་ཡོང་སྐབས ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་དང་ ། ཡང་ན་རོད་རོག་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁོ་ཚོའྱི་
བསམ་ཚུལ་དྤེ་དྲག་པོ་རང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྤེད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་བསད་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་རང་
ཚོས་ཞྱི་བར་འགྱུར་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱི་གཅྱིག་རྤེད།  དོན་དག་གཞན་གཅྱིག་འདྱི་དཀའ་རོག་བྱུང་ལུགས་
བྱུང་སངས་དང་ལོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལོངས་སོགས་ཚང་མ་ཁག་ཁག་སོ་སོ་རྤེད།  ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕལ་ཆྤེར་
འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་གསུམ་ཆ་གྱིས་ཚུད་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་དཀའ་རོག་ཚང་མ་སྤེབ་གཅྱིག་ལ་ངོ་བོ་གཅྱིག་
གྱུར་བཟོས་ནས ། མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཚོགས་སྤེ་ཁག་ལ་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱི་ངོ་བོ་
གཅྱིག་གྱུར་ལ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད།  ཐ་ན་ཤྱིན་ཅང་དང་བོད་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་བཟོ་མཁན་གཅྱིག་པ་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དཀའ་ངལ་མོང་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་གཅྱིག་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  ལོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལོངས་ཕན་བུ་
ཞིག་ལས་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་ཡྱི་མ་རྤེད།  བོད་ལ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོང ས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཤྱིན་
ཅང་ལ་ཤྱིན་ཅང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལོངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་ཤྱིན་ཅང་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། 
ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན་ཟྤེར་ནའང་རྤེད།  འདྱི་དང་བོད་གྱིས་ཏོག་ཙམ་འདྲ་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོ་གནོན་ཤུགས་སོད་མཁན་དང་
མནར་གཅོད་གཏོང་མཁན་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་བྤེད་སོད་བཏང་ནས་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་དང་། དཀའ་ངལ་ཡང་དྤེ་བཞྱིན་མོང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དོན་དག་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཨ་ཕྱི་རྱི་
ཀ་དང་ཨ་རབ་དང་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་གནས་སངས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་ ། ཛ་དྲག་གྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཆ་ཚང་བོད་དང་
ཤྱིན་ཅང་ལ་སོགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཚང་མ་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་སྤེ་ཁག་གྱིས་ཐག་གཅོད་
རོགས་གྱིས། རོགས་པ་བྤེད་རོགས་གྱིས།  རོགས་པ་བྤེད་སངས་དྤེའང་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་བྤེད་རོགས་ཅྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་
རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ངས་ད་ལྟ་སོན་ལ་ཚིག་གཅྱིག་བྤེད་སོད་བཏང་བ་ཡྱིན།  
བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔྤེ་གཅྱིག་རྤེད། རང་མགོ་རང་ལ་མྱི་འཇུག་པར་མྱི་མགོ་ཤ་ཐག་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དང་པོ་སོ་སོའ་ི
མགོ་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་མ་ཐུབ་པར་མྱི་གཞན་གྱི་མགོ་བདག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་
བཤད་ཀྱི་ཡོད།  མདོར་བསྡུས་ན་ང་ཚོ་འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བའྱི་གནས་སངས་ཐོག་ལ་འབུར་དུ་ཐོན་ནས་དྤེ་འདྲའྱི་གོས་ཆོད་ ཅིག་
ཁྱྤེར་ཡོང་ནས་འགོ་མ་ཐུབ་ན་དཀའ་ངལ་ ཞིག་མཐོང་གྱི་ཡོད།  འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བ་འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ལྟ་གྲུབ་ ཅིག་རྤེད། ང་རང་
ཚོའྱི་རྒྱལ་དོན་བོད་རང་གྱི་དོན་དག་གྱི་ཐོག་ལ་འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བས་ཐག་གཅོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོར་རོགས་སྐྱོར་བྤེད་
ནའང་འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བ་ཡྱིན། ཕར་ཞུ་གཏུགས་བྤེད་ནའང་འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་གཏུགས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཚུར་རོགས་
པ་གནང་ནའང་འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བ་ཡྱིན་དགོས་ཅྤེས་འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་འདོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་ལྟ་གྲུབ་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་ལངས་
ཕོགས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་གསུམ་ཆ་གྱིས་ཀྱི་ས་ཁྱོན་ཞྱིག་ལ་འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བ་བྤེད་སོད་
བཏང་ནས། འདྱི་དང་མམ་དུ་ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་བསལ་དགོས་ཟྤེར་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་རྤེད། དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
གོས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  ཕལ་ཆྤེར་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་  ༡༤ 
ཡིས་ཆ་ཤས་བངས་གནང་མཛད་ནས ། དྤེ་བཞྱིན་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་དང་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་
གྱིས་ཀས་དགོངས་ཚུལ་ཕྤེབས་གནང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་བསྣམས་ཕྤེབས་ པའི་སྐོར་ལ་ཕག་
སྤེལ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང།  འདྱི་དོན་ཚན་ཁོ་རང་ཁག་ཁག་རྤེད་ ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་དྤེ་གོས་གཞྱི་
གོས་ཆོད་ཁག་བསྣམས་སངས་དང་འདྱི་ལྤེའུ་ ༡༢ པ་འདྱི་ནང་དོན་ཁག་ཁག་རྤེད།  གཅྱིག་གོས་འཆར་ཁག་འདྱི་ཁ་སང་ང་
ཚོ་གོས་འཆར་རང་བསྣམས་ནས་གོས་ཆོད་འཇོག་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་དབུ་བཞུགས་ཀྱི ས་ཁ་
སང་ང་ཚོ་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་སྒང་ལ་གོས་ཆོད་གཞོག་མྱི་དགོས་པར་གོས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་སྐར་མ་ལྔ་ལྔ་གྤེང་སོང་བས་
ནས་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་བས་པ་རྤེད། བས་ཙང་འདྱི་དོན་ཚན་རང་ཁག་ཁག་རྤེད། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འཇོག་སངས་ཀྱི་
འདྱི་དོན་ཚན་ ༡༢ ནང་དུ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་གཞྱི་བཟུང་བས་ནས། ཁྱིམས་ལུགས་འདྱི་ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད ། 
ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཡར་ཞུ་སྐུལ་བྤེད་མཁན་གང་ཟག་ཕག་སྤེལ་རྣམ་གྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་གང་ཡོད་པ་འདྱི་
གཞྱི་བཟུང་ཕྤེབས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ ། ཕལ་ཆྤེར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གྱི་ནང་དུ་ཚུད་དང་མ་
ཚུད་ཐོག་ལ་བཀའ་ཕྤེབས་གནང་བ་རྤེད།  གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་འདྱིར་བསྣམས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་རང་བཞྱིན་གྱི་བགོ་
གྤེང་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་དྤེའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་བསྐྱར་བཅོས་དང་བཟོ་བཅོས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། 
ང་ཚོ་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཞྤེངས་གནང་མཛད་ནས ། གཙུག་ལག་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་
མཁྱྤེན་པའྱི་མངའ་གསལ་ང་ཚོ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་དང་དགོངས་ཚུལ་ཆ་ཚང་སྤྲུངས་ནས་མཐའ་མའྱི་ང་ཚོ་འཇོག་
སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་མ་འདྤེམས་པ་རྱིགས་འདྱི་ང་གྱིས་ཀྱིས་འདྤེམས་པ་གཅྱིག་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཙུགས་དགོས་པ་དང་འཇོག་དགོས་པ་དྤེ་དག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གཙོས་པའྱི་ཚང་
མས་གནང་བ་འདྱི་ཡྱིན་དང་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 དྤེ་ནས་ཕག་སེལ་རྣམ་པ་ ༡༤ ཡིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པའྱི་ནང་དུ་འདྱི་མཇུག་སྐྱོང་མཇུག་འདྤེད་སུས་
གནང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་གནང་བ་རྤེད ། མཇུག་སྐྱོང་དང་མཇུག་འདྤེད་དྤེ་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་རྤེས་སུ་འཛིན་
སྐྱོང་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་འབྤེལ་ཡོད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལྟྤེ་གནས་ཁང་ཡོད་
ས་གྱིས་འདྱི་ཨ་རྱི་དང་སུད་སྱི་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཆ་ནས་ནམ་རྒྱུན་ནས་ཚང་མ་
ཕག་བསར་གནང་མཁན་འདྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཡྱིན་ཙང་ ། འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་བཞག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་
ནས། མམ་དུ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་གཏན་འཇགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་གཙོ་ སེལ་པོས་དབུས་
པའྱི་སྐུལ་ཅག་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ནན་ཏན་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལས་སོས་པའྱི་སྐབས་
སྐབས་དུས་དུས་ལ་ང་ཚོའྱི་མང་ཚོགས་ཚོའྱི་དཀྱིལ་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ ། དྤེ་འདྲ་བཞག་ཡོད་ཅྤེས་འཇོག་རྒྱུ་དྤེ་ཕན་
ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་འབར་མའྱི་ནང་དུ་ཞྱི་བའྱི་འཐབ་རོད་པ་  Aung Sung Suu Kyi ཡྱིས་གོས་ཆོད་
བཞག་པ་ང་ཚོས་འདྱིར་གྤེང་སོང་མང་པོ་བས་ནས་གོས་ཆོད་གཞག་གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་འབར་མའྱི་འཐབ་རོད་པ་
ཚོ་མམ་དུ་ཡང་ཡང་བཅར་ནས་དོན་འབས་སོན་པའྱི་རྤེས་སུ་དོན་འབས་མ་སོན་པའྱི་སོན་ལ་ང་ཚོ་འདྱིར་བཙན་བོལ་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གདུང་སྤེམས་མམ་སྐྱྤེད་ཀྱི་དྤེ་འདྲ་བཞག་ཡོད་བྤེད་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་  Aung Sung Suu Kyi 
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གོད་གོལ་ག་དུས་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། གང་ལྟར་འབར་མའྱི་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་ལམ་ནས་བས་ཏྤེ ། 
འབར་མའྱི་ནང་དུ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡོང་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡོང་བ་ནང་བཞྱིན་ྤེ་བའྱི་ཆར་ གོད་གོལ་བྱུང་བའྱི་རྤེས་སུ་༸རྒྱལ་བ་
ཐམས་ཅད་མཁྱྤེན་པ་དང་མཇལ་འཕད་བྱུང་བ་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་ལའང་མཇལ་འཕད་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གནད་དོན་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་འདས་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་རང་མ་རྤེད་དྤེ། བར་མའྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ག་རྤེ་བྱུང་བ་དྤེ་དག་ཀླད་པའྱི་ནང་དུ་དྲན་
པ་དྤེ་དག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་འདྱིར་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་མཚན་འབོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཨ་རབ་ཟྤེར་དུས ། 
ཁོ་ཨ་རབ་རྒྱལ་ཁབ། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུས་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག མར་བཞུགས་རོགས་གནང།) 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསན་པ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུར་ཞྤེད་ཀྱི་འདུག  མྱི་སྒྤེར་ལ་ཕོག་ཐུག་འགོ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་སོང་།  ང་རང་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན ། དྲྱི་བ་དྲྱིས་དགོས་
ཀང་རྤེད། བཤད་དགོས་ཀང་རྤེད། ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་དུས་ཚོད་ཟྤེར་བ་དྤེར་ར་ཆྤེན་ཞྱིག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་གང་ཐུབ་
གཟབ་ནན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འགྤེལ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འཁྱྤེར་ཡོང་མཁན་གྱི་ཕག་སྤེལ་
གྱི་གསལ་བཤད་གནང་ཚར་བ་རྤེད། བགོ་གྤེང་གནང་ཚར་བ་རྤེད། དྤེའྱི་མཇུག་གནོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་ག་
སྱིག་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱས་བཤད་ཧ་ཅང་མང་པོ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་དྤེ་དང་པོ་ནས་ངོས་ལྤེན་ཡོད་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་རྤེད།  ར་བའྱི་གོས་ཆོད་འཁུར་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་མཁན་གྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གསུངས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་ཆ་ཤས་བཞྤེས་
ནས་ཚིག་དོན་གྱི་ཆ་དང་ཚིག་སོར་གསར་པ་བཅུག་དགོས་མྱིན་གྱི་ཐད་ལ་དོགས་འདྲྱི་རྤེད།  གསལ་བཤད་དགོས་པ་
རྱིགས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ཞྱིབ་ཕ་གནང་ཐུབ་ན ། མཐའ་མ་གཏན་འབྤེབས་གནང་རྒྱུར་དྤེས་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་
རྤེད། རྒྱབ་ལོངས་ཚང་མ་བསྐྱར་དུ་བསྣན་བསད་ན་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་བསད་མྱིན་གཅྱིག་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་
པ་དང་འཛིན་སྐྱོང་བཅས་ཚང་མས་ན་ཐུབ་མྱིན་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་དགོངས་པ་
བཞྤེས་ནས་ཚིག་སོར་དང་ནང་དོན་དྤེ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
གནང་མཁན་གྱི་ཕག་བརངས་གནང་སོང་།  གསལ་པོ་གསུང་ཐུབ་རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞྤེད་རོགས་ གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་མུ་མཐུད་གསུང་རོགས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ ༡༤ དང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱིས་ཆ་
ཤས་བངས་པ་དྤེར་དོན་བསོམས་ནས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་དུས།  སྱིར་བཏང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཕྤེབས་ཆོག་གྱི་
རྤེད། ཕག་སྤེལ་ ༡༤ དགོངས་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་རྤེ་ཕྤེབས་དུས ། གསལ་པོ་ཆགས་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་རྤེད་འདུག་
བསམ་གྱི་འདུག ཕག་སྤེལ་ ༡༤ དང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་བོན་གྱིས་ཀྱི་གསལ་བཤད་དྤེ་ བྱས་ན་ཕལ་ཆྤེར་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་
ཙམ་འགོར་གྱི་རྤེད། དྤེ་འདྲ་རན་གྱི་མ་རྤེད་ལ་ཕལ་ཆྤེར་ཚར་སོང་བསམ་པ་ཆགས་སོང་། ད་ལྟའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་ལ་ཕན་
རླབས་གང་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད། གོང་དུ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཕན་ཚུན་གྱིས་ཀར་ཁྤེ་ཕན་ཡོད་པ་ཞྤེས་གསུང ་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཀུན་སོང་ལ་ར་བའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཟྤེར་བ་དྤེ་ ཕོགས་གང་ས་ནས་འཐོབ་རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་
བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  མྱི་ལོ་ ༥༥ ནང་དུ་ད་དུང་ཡྱིན་ཡང་ཨ་ཕྱི་ རི་ཀའྱི་ནང་༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་གྱིས་
སྙོབས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་སྙོབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཨ་རབ་རྒྱལ་ཁབ་ལའང་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་
ཐུགས་རྤེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་གྱིས་གང་འཚམ་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་དུང་ཡྱིན་ཡང་ང་ཚོས་འཛེམ་གཟོན་ཤ་སག་བས་
ནས་འདྱི་ལ་ཕོག་དང་ཕ་གྱིར་ཕོག་ཅྤེས་བསད་ན། མ་འོངས་པར་རྱིམ་པས་མྱི་རབས་ནས་མྱི་རབས་བར་བོ་ཞུམ་ནས་གོས་
ཆོད་གང་ཡང་མ་སྤེབས་རྒྱུ་དང། འཇམ་བུ་གྱིང་གཞན་གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ན་དཔྤེ་བསག་གྱི་རྤེད། བཤད་ན་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་
རག་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་རྣམ་པ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད།  དྤེས་དོ་ཕོག་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་
ངོས་འཛིན་ར་བ་ནས་ཞུས་མྤེད།  ཕན་རླབས་དང་ ། ལྷག་པར་དུ་ཆབ་སྱིད་དང་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྤེད། གཞན་ཕན་
ཟྤེར་བ་གྱིས་ཀར་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཆོས་ཕོགས་ནས་གཞན་ཕན་ཡོད་པ་དང་སྱིད་ཕོགས་ནས་གཞན་ཕན་མྤེད་པ་
མ་རྤེད། མང་གཙོའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ངོ་བོ་གཞན་ཕན་རང་རྤེད། 
 གོང་དུ་ཕ་གྱིར་དམག་རྒྱག་པར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་དམག་མྱི་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་སོང་།  དྤེ་ར་བ་ྱིད་
ནས་མ་རྤེད། སྲུང་སྐྱོབ་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་བཞག་ནས་དམག་མྱི་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་མ་གཏོགས། ཞྱི་བདྤེའྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ཆྤེད་དམག་མྱི་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས ། དམག་རྒྱག་པར་མདའ་མདྤེའུ་མྤེ་
མདའ་ཁྱྤེར་ནས་རྒྱལ་ཁབ་སུ་གང་གྱིས་གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ད་བར་བཏང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ ། མ་འོངས་པར་
ཡང་གཏོང་གནང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཆར་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་བྤེད་དགོས་པ་
གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
 དྤེ་ནས་ང་ཚོས་ཡྱིན་ཁྱབ་མྱིན་ཁྱབ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་པར ། ཆབ་སྱིད་ལ་ཡྱིན་ཁྱབ་མྱིན་ཁྱབ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ང་རང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་དགོས་པ་རྤེད། 
རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཐབས་བ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། མྱི་མང་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འགོ་དཔོན་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་འདྱིས་འགོ་དཔོན་ལ་གནོན་ཤུགས་གང་ཡང་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
 དྤེ་ནས་ནང་དོན་ལ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བཅར་འདྲྱི་ཞུས་གནང་སོང་། གོས་ཆོད་དྤེ་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་སྱིག་
འཛུགས་ཁག་གྱིས་གོས་ཆོད་ནན་ཏན་ གཞག་གནང་རོགས་གནང་།  དྤེ་འཇོག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་གོས་ཆོད་
ཅྱིག་འདྱིར་གཞག་དགོས་འདུག་ཅྤེས་ནང་དོན་གཅྱིག་འདྱི་རྤེད།  མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ང་ཚོ་ར་བ་ྱིད་ནས་ཡྱིད་
ཆྤེས་མྤེད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན ། མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡན་ལག་གྱི་གཙོ་འཛིན་གཅྱིག་གྱིས་
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གསུང་དམར་རྤེན་མར་ཕལ་ཆྤེར་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༨ ནས་ད་བར་ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ་གསུངས་གནང་བ་རྤེད།  ཧ་ལམ་བོད་དང་
རྒྱ་ནག་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསུངས་གནང་ཡོད།  མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་མང་པོའ་ི ནང་དཔྤེར་ན་
བྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆུང་སྱིད་༸པཎ་ཆྤེན་རྱིན་པོ་ཆྤེར་ཡན་ལག་མང་པོས་རྒྱབ་སྐྱོར་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  མམ་འབྤེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་ཀར་གྱི་ཡན་ལག་དང་བཀོད་བྱུས་ཀྱི་འོག་ནས་མང་པོ་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ར་བ་ྱིད་ནས་
མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དྤེ་ནུས་མྤེད་རྤེད་འདུག་ཞུས་ན ། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དྤེ་འཛམ་གྱིང་
ཡོངས་རོགས་ཀྱི་བཅོལ་ས་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་
དྤེ་དག་ལས་བྤེད་རྤེད་མ་གཏོགས། དྲུང་ཆྤེ་ཡྱིན་ཡང་ལས་བྤེད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁོས་བས་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་པས་ང་ཚོས་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕ་གྱིར་རྒྱ་མྱིས་སྙོབས་པས ། ང་ཚོར་རྤེ་བ་མྱི་
འདུག་ལབ་ན་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྒྱ་མྱིས་སྙོབས་ཡོད་པས་ཨ་ཕི་རྱི་ཀའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ༥༣ ནང་ལ་ང་ཚོས་
སྙོབས་ཐབས་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད།  བས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་མང་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་རྤེད།  མཇུག་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ་རྤེད།  དྤེ་
བཞྱིན་ཕན་རླབས་གང་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན།  བལྟ་ཕོགས་བལྟ་ཚུལ་གང་ཡང་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་ནྱི་འབོད་སྐུལ་གྱི་
གོས་ཆོད་ཅྱིག་རྤེད། འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་མཇུག་སྐྱོང་དྤེ་ང་ཚོས་གོང་དུ་སྱིག་འཛུགས་ཁག་གྱིས་འབོད་པ་དྤེ་གྱིས་ཀྱིས་
གནང་རྒྱུ་རྤེད།  ཆབ་སྱིད་དང་ཆོས་ཕོགས་གྱིས་ཀའྱི་ཐོག་སྐུ་ཞབས་  Advani མཆོག་གྱིས་གསུངས་གནང་གྱི་རྤེད།  
ངའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་སོབ་སོང་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས་ཆབ་སྱིད་འདྱི་འབུད་རྒྱག་རྒྱག་རྒྱུར་ཕན་གྱི་འདུག  དྤེ་མམ་
མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་ད་བར་སོ་སོས་ལས་ཀ་གང་བས་ཀང་བརན་པོ་དང་ཚགས་ཚུད་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་འདུག  དྤེ་
འདྲའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་དྤེ་སྱི་མོས་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུར་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་དགག་བ་བསྐྱོན་གྱི་ ཡིན་གསུངས་པ་རྤེད།  གང་ལྟར་
སྱི་པའྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་ལ་བསམས་ནས་འདྱིར་བསྣམས་ ཕེབས་ཡོང་བ་རྤེད།  འགོ་དང་མྱི་འགོ་དྤེ་ཕག་སྤེལ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་
དགོངས་གཞྱི་རྤེད།  མ་འགོ་བ་ཡྱིན་ཡང་ང་གྱིས་ལ་ཕོག་འགོ་ ཡི་རེད ་བསམ་པ། སྱིར་ཀུན་སོང་ལ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་
དོགས་པ་གནང་གྱི་མྱི་འདུག  ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཀུན་སོང་ལ་དོགས་པ་མྤེད་པ་བཞྱིན་ནང་དོན་ཡང་དྤེ་བཞྱིན་རྤེད་
སྙམ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱི་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་ན་མ་གཏོགས། ཚིག་དོན་ཁ་ཤས་ཆ་ལ་གསལ་བཤད་གང་
ཡང་བྱུང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔྤེར་ན། "མྱི་མང་ཁྱི་ཕྲག་མང་པོའ་ིསོག་འགོ་བཞྱིན་པ་ "ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དང་འགོ་
སངས་གང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ནང་སོག་འཇུག་དགོས་མྱིན་དང་ལྷོ་ཨ ་ཕི་རྱི་ཀ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཚིག་སྐྱོན་རྤེད་དམ། ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་
ཐན་དང་ཤྱིན་ཅང་སྐོར་ཚིག་དྤེ་ཚོ་གསུང་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ཡང་རང་འཇགས་བཞག་ན་རང་འཇགས་འཇོག་གྱི་
ཡྱིན། འགྱུར་བ་གང་ ཡང་གཏོང་གྱི་མྱིན་གསུང་དགོས་པ་དང་། དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་བངས་ན་ཡག་པོ་འདུག  
འདྱི་མོས་མཐུན་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།  གོས་ཆོད་འདོན་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱིས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་ཞུ་
དགོས་པ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་གོང་དུ་ངས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལུང་ཞྱིག་དྲངས་པ་ཡྱིན།  དྤེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་བསྐྱོན་སོང།  ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདོན་པའྱི་ཆ་རྤེན་
རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་དང་ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་རང་འདོན་པའྱི་ཆ་རྤེན་ཡྱིན་ན།  དོན་གནད་དང་པོ་དྤེ་བརོད་བའྱི་དོན་གནད་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ པ་རྤེད། 
འདྱིར་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་དང་ཨ་རབ། ཡོ་རོབ། ལྷོ་ཤར་ཨྤེ་ཤི་ཡ་དང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ། བོད་དང་ཤྱིན་ཅང་། སོག་པོ་དྤེ་འདྲའྱི་
གནས་ཚུལ་དྤེ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདོན་པའྱི་ཆ་རྤེན་དོན་གནད་གསལ་པོ་མྤེད་པ།  གྱིས་པ་དྤེ་དོན་གནད་དམྱིགས་
བཀར་གཅྱིག་གྱི་སྐོར་ཡྱིན་དགོས་པ།  Aung Sung Suu Kyi སྐོར་ལ་དཔྤེ་བཞག་སོང།  དྤེ་ག་རང་རྤེད།  Aung 
Sung Suu Kyi དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་སྐབས་སུ་གདུང་སྤེམས་མམ་སྐྱྤེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དྤེ་དོན་གནད་
དམྱིགས་བཀར་གཅྱིག་གྱི་སྐོར་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རང་
གསུང་རོགས་གནང།) ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་པ་འདྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་གྱི་འདུག  འགལ་བར་བརྤེན་མུ་མཐུད་
ནས་བགོ་གྤེང་གནང་བ་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག  ད་ལྟ་གོང་དུ་གསལ་པོ་ཞུས་མྤེད།  གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན།  ལས་རྱིམ་ཚོགས་
ཆུང་དང་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་ཚང་མས་ཞྱིབ་གཟྱིགས་དགོས་པར་བརྤེན་ཕུད་མྤེད། འགལ་བའྱི་དོན་གནད་དང་པོ་དྤེ་
བརོད་བའྱི་གནད་དོན་གསལ་པོ་མྤེད་པ། གྱིས་པ་དྤེ་དོན་གནད་དམྱིགས་བཀར་གཅྱིག་གྱི་སྐོར་མ་ཡྱིན་པ།  གསུམ་པ་དྤེ་
གོས་ཆོད་ཀྱི་གནད་དོན་རྡོག་རྡོག་གསུངས་པ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་གྱི་སྱིད་ བྱུས་དང་འགལ་འདུག་
དང་མྱི་འདུག་གཟྱིགས་དགོས་འདུག 

གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱིའྱི་ནང་གང་འདུག་ཞུས་ན། འཛིན་སྐྱོང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་འགན་ཁུར་དྤེ་ཨ་
རབ་ཀྱི་ལུང་པ་དྤེ་ཚོ་གོས་མོལ་བྤེད་འཇུག  ལག་པ་འཇུ་འཇུག  འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་འཇོག  སྐད་ཆ་འཆད། 
ལྷོ་ཤར་ཨྤེ་ཤི་ཡ་ྱི་ཧོང་དང་རྒྱ་ནག་གྱིས་སྐད་ཆ་བཤད་འཇུག  Philippines དང་རྒྱ་ནག་དབར་ལ་ལག་པ་གཏོང་
འཇུག ང་ཚོས་འཛིན་སྐྱོང་དྤེ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱུགས་རྒྱུ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་མམ་དུ་བོད་དོན་
འབྤེལ་མོལ་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ང་ཚོ་ཕྱི་ཕོགས་ཀྱི་ལས་དོན་གཅྱིག་པུའྱི་སྒང་རྒྱུག ས་ན་གང་འདྲ་ཆགས་ས་རྤེད།  འཛིན་སྐྱོང་
གྱིས་གལ་སྱིད་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་པར་ལག་བསར་བྤེད་ཐུབ་ས་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  གསལ་པོ་ཞྱིག་
གསུང་དགོས་འདུག་དྲན་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རྤེད། 

 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ར་བའྱི་གོང་དུ་མཇུག་ལ་མར་གསལ་བཤད་མམ་དུ་འཕོས་ཏྤེ་ཞུས་ན་བསམ་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་ལས་
དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལུང་འདྲྤེན་བས་ནས།  སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེ་དྤེབ་དང་ཏག་ཏག་མཐུན་
གྱི་མྱིན་འདུག དྤེ་བཏོན་སངས་དྤེ་ཚོགས་གཙོ་ སེལ་པོ་དང་ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དགོངས་པ་གང་བཞྤེས་ཡོད་དམ་
ཅྤེས་པའྱི་དྲྱི་བ་དྤེ་ཐྤེངས་གྱིས་གསུམ་ཙམ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བགོ་གྤེང་ཚུད་ཟྱིན་པ་རྤེད། བགོ་གྤེང་འགོ་བསད་ཡོད་
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པ་རྤེད། དྤེའྱི་མཇུག་ལ་གསལ་བཤད་གཅྱིག་གྱུར་གྱིས་གཅྱིག་གནང་ནས་འགོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ཡྱིན་
ནའང་བསྐྱར་དུ་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀི་སྱིག་གཞྱི་ལུང་འདྲྤེན་བས་ནས་གནང་བ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་
དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྤེ་རྤེ་ཡྱི་དགོངས་པ་དྤེ་ང་ཚོས་གལ་ཆྤེན་པོ ར་བརྱི་དགོས་པ་གཅྱིག་དང་།  ལྷག་པར་དུ་ཚོགས་
གཙོ་བགྤེས་གཞོན་གྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆྤེན་པོར་མཐོང་གྱི་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དང་པོ་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
འདྱི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབོར་བ་རྤེད། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབོར་ཡོང་དུས། ར་བའྱི་གོང་དུ་ང་ཚོ་བགོ་གྤེང་
བྱུང་བ་བཞྱིན་རྤེད། ང་རང་ཚོས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་བཞག་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ལག་ལྤེན་ག་ཚོད་འཁྱྤེར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་བལྟ་
དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ལག་ལྤེན་བསར་རྒྱུར་ཤྱིན་ཏུ་ནས་ཐག་
རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་དུས།  དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཏོག་ཙམ་འབྤེལ་མྤེད་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གོས་འཆར་བཏོན་མཁན་
ལའང་ཞུས་པ་རྤེད་ལ། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཆྤེད་མངགས་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོའྱི་ལས་ཁུངས་ནང་སྐད་བཏང་ནས་འབྤེལ་
བ་བས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱི་ཀུན་སོང་དང་དྤེ་ཚོར་དོགས་པ་གང་ཡང་མྤེད་པ་གསལ་པོ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་
ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འགོ་ན་ཕན་ཐོགས་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཞྱིབ ་ཕྲ་ཞུས་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་གོས་འཆར་
འདོན་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་ཨུ་ཚུགས་ཟྤེར་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས།  གང་ལྟར་དྤེ་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད།   དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་རྤེས་གཟའ་པ་སངས་ནམ་ཡྱིན་ལ་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་
ལས་དོན་དྤེ་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གསལ་བསད་དུས ། དྤེའྱི་འོག་ནས་བཏང་
བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གྱིས་པ་དྤེ་ལ་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་དོན་ཚན་  ༤༧ པར་གོས་
འཆར་འདོན་པའྱི་ཆ་རྤེན་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་དོན་ཚན་ལྔ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དོན་ལའང་ཞྱིབ་ ཕྲ་བལྟས་ཡོད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་གོས་ཆོད་ནང་ལ་ར་བའྱི་མྱིང་ཚིག་མྱི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གྱི་རྤེད། མྱིང་ཚིག་ཚང་མ་ང་ཚོ་
ལག་ལྤེན་བསར་དགོས་པ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། ཐ་ན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་ངོ་གདོང་ནང་ལ་ འཐབ་རོད་
དཀའ་རོག་འདྱིའྱི་རྱིགས་དྤེ་འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བ་དང་ཕན་ཚུན་འབྤེལ་མོལ་གྱི་བཀའ་མོལ་ཐོག་ནས་གསལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་
པའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་དྤེ་རྤེད།  གནད་དོན་གཅྱིག་དྤེ་རང་ངོས་འཛིན་ཞུས་ནས་བཏང་བ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས ། ལུང་པ་རྤེ་
ལ་འགོ་སངས་མྱི་འདྲ་བ་དང་དྤེའྱི་གནད་དོན་དྤེ་སྤེལ་དགོས་པའྱི་ངོ་བོ་དྤེ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུས་མྤེད་ ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་
ཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོ་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དྤེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་ནང་བཞག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཡྱིན་ ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོ་ཚོགས་གཙོ་བགྤེས་གཞོན་གྱིས་ལས་རྱིམ་སྱིག་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སབས་མྱི་
བདྤེ་བ་དང་། སྱིག་གཞྱིའྱི་གོ་བ་ལྤེན་ཕོགས་ཐོག་ལ་མྱི་བདྤེ་བ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ན་དྤེ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱྤེན་གྱི་རྤེད།  སོན་དུ་ང་ཚོ་
ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་ཞེས་སོབ་སོན་འབུལ་མཁན་གཅྱིག་བཅུག་ཡོད་པ་རྤེད།  སོབ་སོན་འབུལ་མཁན་རྣམ་པས་དྤེའྱི་ཐད་
ལ་ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་ལ་གོ་བསྡུར་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད། གོ་བསྡུར་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་
དོན་ཚན་ལྔ་ཡྱི་ནང་དོན་དང་འགལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་ཅྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་
ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་མྤེད།  ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེ་ཚུད་ཚར་ བའྱི་རྤེས་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུ་དང་གོས་ཆོད་དྤེ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་རྒྱབ་
ལོངས་རྒྱུ་མཚན་དམྱིགས་ཡུལ་དང་ལྡན་པ་གཅྱིག་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མའྱི་འགན་རྤེད་ ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དང་པོ་ཡར་ཚུད་མྤེད་ལ་དགག་པ་ཡོད་མྤེད་བལྟས་དུས་ཡར་ཚུད་པ་རྤེད།  ཚུད་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་ལ་ང་
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ཚོ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚང་མས་བགོ་གྤེང་དང་། ལྷག་པར་དུ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གྤེང་གྱི་ཆ་ཤས་བཞྤེས་ནས་
གོས་ཆོད་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད།  དྤེའྱི་ཐོག་ནས་གོ་བ་ལྤེན་དགོས་པ་གཅྱིག་དང་བལྟ་ཕོགས་འཛིན་
དགོས་པ་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་ལས་དོན་
བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་སྱིག་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྤེའྱི་རྤེས་ལ་གསལ་བཤད་རྱིགས་གཅྱིག་རྤེས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ལ་གོ་སྐབས་མཐའ་མ་འདྱི་
ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བ་དྤེ ར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་གསལ་བཤད་གང་ཡང་ཞུ་མྱི་
དགོས་ན་བསམས་བྱུང། གོས་ཆོད་དང་སོན་གྤེང་ཚང་མ་གསལ་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རྤེད། ཚང་མས་གསུངས་གནང་སོང། 
ད་ལྟ་བསམ་ཚུལ་ཁག་གཅྱིག་ད་ལྟ་བཏོན་གནང་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན་ཟྤེར་བ་རྤེད། ནང་སོག་རྤེད། དྤེ་ཚོ་
གཅྱིག་བཅུག་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་བཞྱིན་གོང་དུ་སོན་གྤེང་ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་
མྱིང་འབོད་བསད་པ་དྤེ་གང་ལྟར་དཔྤེ་མཚོན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས ། གང་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་སྙྱིང་དོན་དྤེ་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་
དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་ཞྤེས་འདྱི་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་འདྱི་སབས་མྱི་ལྤེགས་པ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ། འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་གང་སར་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསད་ས་དྤེ་ཚོ་ཞྤེས་འགྱུར་བ་གནང་ནའང་གནད་དགག་མྱི་འདུག  
གོས་ཆོད་འདྱི་འཇོག་དགོས་པ་དང་ ། གོས་འཆར་འདྱི་ཁྱྤེར་ཡོང་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དྤེ་གོང་དུ་ཚོགས་
གཙོས་འགྤེལ་བཤད་བསྐྱོན་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། གང་ལྟར་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདྤེའྱི་ དེད་དཔོན་གཅྱིག་གྱི་རྤེས་འཇུག་པ་
བོད་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་
བདྤེ་ཞྤེས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསུངས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདྤེ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་གང་ལྟར་བསམ་
འཆར་ཕུལ་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའང་བྤེད་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་གཞྱི་བཅོལ་རྒྱུ་
རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རང་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཆོད་འདྱི་འབོད་སྐུལ་གྱི་གོས་ཆོད་ ཅེས་མཐའ་མ་འདྱིར་ང་ཚོས་
འབོད་སྐུལ་གནང་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་བཀའ་མོལ་དྤེ་གནང་བསད་པ་
ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་དྤེ་འབོད་
སྐུལ་དང་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་ཐོག་ནས་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
འདྱི་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད། གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་
སོ་རྒྱག་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ཞོགས་པ་ནས་དགོང་དག་དུས་རག་ཏུ་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདྤེ་
ཡོང་རྒྱུ་དང་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདྤེ་བསྐྲུན་པ་མ་ཚད་ཞྱི་བདྤེ་དྤེའྱི་ནང་ལ་འགོ་བ་རྱིགས་དྲུག་སྤེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་
རྒྱུའྱི་སྨོན་ལམ་ཞྱིག་ཞོགས་པ་ནས་དགོང་དག་ བར་ཞུས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་རྤེ་བ་བཟང་ས་ནས་རྒྱག་རྒྱུའྱི་
འབད་བརོན་གཅྱིག་ནམ་རྒྱུན་ནས་ང་ཚོའྱི་གོམས་གཤྱིས་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་གོས་ཆོད་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་ནའང་
རྤེ་བ་བཟང་སར་རྒྱག་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞྱིག་བས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཀའ་ངལ་འདྱི་བཟོ་མཁན་འདྱི་རྤེད་འདུག དཀའ་
ངལ་ངོ་བོ་འདྱི་རྤེད་འདུག སྐྱོན་བརོད་བྤེད་ས་དྤེ་འདྲར་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དཀའ་ངལ་ངོ་བོ་ལ་ང་ཚོས་ཐྤེ་
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བྱུས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཕན་ཚུན་ཞྱི་མོལ་དང་གོས་མོལ་ལམ་ནས་སྤེལ་རོགས་གྱིས་ཅྤེས་གོ་
དོན་གཙོ་བོ་འདྱི་རྤེད། གོས་ཆོད་འདྱིའང་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་ཡྱིན་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་གོ་བ་མང་པོ་ལྤེན་
རྒྱུ་དང་། ཐུབ་མ་ཐུབ་དང་། སོ་སོ་རང་མགོ་མ་ཐོན་པར་གཞན་ལ་གཅྱིག་བྤེད་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་རྒྱུ ། འདྱིའྱི་བཀའ་མོལ་འདྱི་
གཞྱི་ར་མྤེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་དྤེར་གོས་ཆོད་ཀྱི་ངོ་གདོང་གྱི་ཐོག་ནས་ར་བའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་སོ་སོའ་ིདགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་དྤེ། སོ་
སོ་རང་གྱི་འགན་འཁུར་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་གནང་ བ་ལ་རྱིགས་
གཅྱིག་མ་གཏོགས ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མོས་མཐུན་གནང་མ་གནང་སྣ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་
རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་རྤེ་བ་མྤེད་ཅྤེས་པ་དང་། ནུས་པ་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚིག་ཁ་ཤས་གསུངས་སོང།  
ར་བའྱི་གསུང་མྱི་ཆོག་ཅྤེས་ནས་བཀག་ཆོག་རྒྱུ་ཁྱིམས་སྱིག་ནང་གསལ་པོ་འཁོད་མྤེད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་
སྱིག་ནང་སོ་སོའ་ིའཛའ་འབྤེལ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ དོ་ཕོག་མ་འགོ་བ་དང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་
ལངས་སོད་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད།  དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ངོས་ནས་
བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་ཐྤེངས་གསུམ་ཙམ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོའྱི་གལ་དྤེ་ང་ཚོས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དང་ལོ་
རྒྱུས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་པ་ཞྱིག་རྤེད་བསམས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་འདས་པའྱི་ལོ་ཁ་ཤས་ནང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བདྤེན་པའྱི་མྤེ་ལྕྤེ་ཞྤེས་པའྱི་ལས་འགུལ་ ཞིག་སྤེལ་བ་རྤེད། ལས་འགུལ་དྤེ་མཚན་རགས་བསྡུ་རུབ་
བས་ནས་དགོས་དོན་དང་བཅས་པའྱི་ཐོག་ནས་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཕུལ་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་ང་ཚོས་རྤེ་བ་གཅྱིག་དང་
ནུས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལ་གོས་ཚོགས་དྤེ་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་བསམས་ནས་དྤེ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ཞྱིག་དྤེ་
ཡྱིན། རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དྤེ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་སོ་སོ་དང་འབྤེལ་བ་ལག་ལྤེན་ བསར་ཐུབ་
མཁན་གྱི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་བྱུང་སོང་།  དྤེར་བརྤེན་དྤེ་སྱིར་བཏང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡོང་ཐུབ་པ་ལ་གཙོ་
འགན་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་གནད་དོན་དང་མ་འདྲ་བ་དྤེ་འདྲ་རྱིགས་མང་པོའ་ིཐོག་ནས ། ཚོགས་
འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་སྱིག་གཞྱི འི་ནང་དུ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཡོང་མྱི་ཆོག་པའྱི་གནད་དོན་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོའྱི་གལ་གསལ་པོ་བཟོས་ན་བསམ ས་སོང། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་མ་མཁྱྤེན་པ་ཞྱིག་
དང་། སོན་ཐོན་ནས་ལས་རྱིམ་མ་མཁྱྤེན་པའྱི་གལ་གསུངས་སོང།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱྤེན་གྱི་རྤེད།  ཁ་སང་ང་ཚོ་
ཕག་ཚོད་ ༨ པའི་བར་དུ་གོས་ཚོགས་ཚུགས་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཚར་བ་དང་གཞྱི་ནས་ལས་རྱིམ་སྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་འཕལ་དུ་མཁྱྤེན་རོགས་ཐུབ་མྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ།  ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ནས་སོན་ཐོན་ནས་ག་སྱིག་བས་ནས་ལས་རྱིམ་རགས་ཟྱིན་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་གོས་ཚོགས་
མ་འཚོགས་པའྱི་བདུན་ཕག་ཅྱིག་སོན་ནས་ཕུལ་ཚར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ནང་ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་སྱིག་སངས་དྤེ་ལས་རྱིམ་
རགས་ཟྱིན་གྱི་གཙོ་འདོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་འགོ་སྱིད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས ། དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་
ལས་རྱིམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་གནད་དོན་དྤེ་རྱིགས་འབྤེལ་བ་ཡོད་ན ། སོན་ཐོན་ནས་
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འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། འབྤེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།  དོ་སྣང་བས་ནས་ཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་ལ་འདྲྱི་བཙད་བྱས ་ན་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་དྤེ་གསལ་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད།  ཞུ་མ་ཐུབ་
པའི་ལས་དོན་རིགས་གཅིག་གོས་ཚོགས་རང་ལ་མ་བསྤེབས་བར་དུ་ཧ་མ་གོ་བའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོའྱི་གལ་
རྒྱུས་ལོན་མྤེད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས ། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་རྱིགས་དྤེ་ཚོ་སོན་ཐོན་ནས་
མཁྱྤེན་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་གོས་ཆོད་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་བྱུང་ བ་རྤེད། 
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཚུད་ཚར་བ་རྤེད། ཚུད་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་ལ་བགོ་གྤེང་གྱི་གོ་སྐབས་བཞྤེས་པ་རྤེད། རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་དྤེ་མ་
བརྱིས་ནའང་ང་ཚོ་འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལམ་དང་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་མཁན་གྱི་རྱིགས་ཤྱིག་བྱུང ་སོང་། དྤེ་
ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་གསུངས་སོང། ཚད་མྤེད་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལམ་དྤེ་ང་ཚོ་འཐབ་
རོད་རོད་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེར་འཕོ་འགྱུར་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་དྤེ་འདྲའྱི་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱིས་བསྣམས་ཕེབས་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ཀུན་སོང་དང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཚང་
མས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་དྤེ་སྱི་མོས་བྱུང་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ།  མང་མོས་བྱུང་
གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། གོས་ཆོད་དྤེ་མར་ཟགས་ཀི་ཡོད་ནང་འདྲ། དྤེ་འདྲའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ལྟ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱི་ནང་སོག་དང་དཀའ་རོག ལྷག་པར་བོད་དང་ནང་སོག  ཤྱིང་ཅང་གྱི་ཚབ་ལ་ཤར་
ཏུར་ཀི་སྱི་ཐན་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཡར་བླུགས་ན་ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་སོང་།  དྤེ་ཡར་བླུག་རྒྱུ་བས།  ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་བས།  གནད་
དོན་གཞན་ཅྱིག་ལ་དཀའ་རོག་ནང་བདྤེ་སྡུག་བསལ་དགོས་ཆྤེད་ནུས་ལྡན་གྱི་གོས་ཆོད་གཅྱིག་བཞག་སྤེ་ཟྤེར་ནས ། གོས་
ཆོད་ད་དུང་གཞན་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག  ལས་རྱིམ་ཏོག་ཙམ་ཕར་འགངས་ཞུས་ནས་གོས་ཆོད་འདྱི་དང་པོ་
མར་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལག་ལྤེན་ཁྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  འབོད་སྐུལ་ཙམ་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་རྤེད་དམ།  
འབོད་སྐུལ་དྤེ་བཏོན་དགོས་འདུག་དང་མྱི་འདུག་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ནས ། མམ་འབྤེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གོང་གྱི་ནང་དོན་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན། ནང་དོན་འདྱི་ཚོ་ཚུད་པའྱི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་ཡོངས་རོགས་གོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་
ཡོང་ཐབས་ཡོང་བ་ཞྱིག་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་གཞག་རོགས་གནང་།  གོས་ཆོད་གཞག་རྒྱུའྱི་ནང་དོན་
དྤེ་འདྱི་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གོས་ཆོད་འཇོག་ཐབས་ཡོང་བའྱི་འབོད་སྐུལ་གོས་ཆོད་དྤེ་ང་ཚོས་འཇོག་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
འབོད་སྐུལ་ཟྤེར་བ་དྤེ་གཏན་འཁྤེལ་མྤེད་ཟྤེར་བའྱི་ནང་དོན་དྤེ་ག་རང་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་དགོངས་པ་
བཞྤེས་རོགས་གནང་།  "དཀའ་རོག་རྣམས་དུས་ཐོག་སྤེལ་དགོས་ཆྤེད་ནུས་ལྡན་གྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་སྤེ་ཕག་བསར་
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དོན་ཁྤེལ་"ཟྤེར་བ་ནས་གཞག་སྤེ་ཕར་བསུབ་བཞག་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག  གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་སྤེ་
ཟྤེར་བ་དྤེ་མ་བདྤེ་བ་ཅུང་ཙམ་འདུག་གམ། 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་གསོལ་ཇའྱི་དུས་ཚོད་ཟྱིན་སོང་། དོན་དག་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཁོ་རང་རྣམ་པ་གྱིས་
ཀྱིས་ཕྱིར་འཐྤེན་བྤེད་ཀྱི་མྤེད་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཟོ་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག  
འོས་བསྡུས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
གསོལ་ཇ་དུས་ཚོད་ཟྱིན་སོང་། ང་ཚོས་ཅུང་ཙམ་ཕར་འགངས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་
དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་རྤེད། འདྱི་ཕར་ར་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ར་སོད་བས་ནས་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱི་དགོངས་པ་མ་བཞྤེས་
ན་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས།  གཞན་པ་འདྱི་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཐབས་ལམ་གང་ཡང་སོན་གྱི་མྱིན་
ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཀའ་རོག་རྣམས་དུས་ཐོག་སྤེལ་དགོས་ཆྤེད་ནུས་ལྡན་གྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་ཕག་བསར་དོན་ཁྤེལ་ཡོང་བ་
ཞྤེས་པ་འགྱིག་འདུག་གམ། གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་སྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གོང་དུ་ནང་སོག་དང་། ཤར་ཏུར་ཀྱི་
སྱི་ཐན། ལྷོ་ཨ་ཕི་རྱི་ཀ་དྤེ་འདྲའི་ནང་ལ་ཡར་བཅུག་ནས ། ང་ཚོས་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༤༤ པ་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས ། དང་པོ་དགག་པ་བྤེད་མཁན་རྣམས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་།  དགག་བ་བྤེད་མཁན་  
༡༣ བྱུང་སོང་།  རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་མཁན་གྱི་ཕག་བརང་རོགས་གནང་།  རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་མཁན་  ༧ བྱུང་སོང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༤༤ པ་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེ་ཟགས་པ་ཡྱིན། 
 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ིན་གི་ཐུན་གིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ལས་རྱིམ་གྱིས་པའྱི་ཅ་པ།  ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་
བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གྤེང་དང་ ། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་ཅྤེས་པའྱི་ལས་རྱིམ་
འདྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་བཞྤེས་མཁན་ངས་མཚན་ཐོ་ཡར་ཞུས་ཟྱིན་པ་དྤེ་ཚོ་མར་སྙན་སོན་གཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་མ་འཐུས་པ་འདུག་ན་ཕག་རོང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་ལྷག་བསད་པ་སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་
གནས་ལགས། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།  སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།  སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་
སོན་ལགས། སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས།  སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས།  སྱི་འཐུས་ཀར་ཆོས་
འཕྤེལ་ལགས། སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་བཅས་འདུག སྱི་འཐུས་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་འཆར་གཅྱིག་དང་
དོགས་འདྲྱི་གྱིས་ཡོད། བསམ་འཆར་གཅྱིག་འདྱི་ཁ་སང་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རང་དབང་གསར་ཤོག་འདྱི་སག་འཛིན་ཆྤེད་
བཅག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དྤེབ་སྐྱྤེལ་བས་ཡོད་དང་མ་རྤེད་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་བྤེད་ཐུབ་མྤེད་གསུངས་པ་རྤེད།  མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་དྤེ་རང་དབང་ཟྤེར་བའྱི་ཐ་སྙད་དྤེ་ཡོད་སབས་ཐུབ་མ་སོང་གསུངས་པ་རྤེད།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་རང་དབང་གསར་ཤོག་
ཐོག་མར་བཏོན་པའྱི་སྐབས་སུ་རང་དབང་གསར་ཤོག་རྤེད ། ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་རྤེད།  སོན་མ་ཐོག་མར་བཏོན་པའྱི་
སྐབས་སུ་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་གསར་ཤོག་དང་པོ་འདོན་མཁན་མཐར་ཕྱིན་ ས་བུས་མྤེ་ལོང་འདོན་
གནང་མཁན་ཁོ་རང་གྱིས་འདྱི་འདོན་ཙམ་གྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་འདྲ་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། རང་དབང་ཡོད་དུས་རང་དབང་མྤེད།  རང་
དབང་མྤེད་དུས་རང་དབང་ཡོད་ཟྤེར་བ་འདྱི་འདྲ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དང་པོ་དྤེར་རང་དབང་གསར་ཤོག་དྤེ་ནས་རྡ་རམ་ས་
ལར་ཡར་སོས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས་དྤེབ་སྐྱྤེལ་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་
མྤེད་པ་ཡྱིན་ན ། འདྱིའྱི་མྱིང་འདྱི་སར་ཡང་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ།  འདྱི་གཅྱིག་བསམ་འཆར་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་དོགས་
འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཁ་སང་བཀའ་ འདྲྱི་ཞུས་བཞག་པ་དྤེའྱི་བཀའ་ལན་འཕོས་ནས་ཡྱིན།  ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་བསོམས་འདྱི་སྙྱིགས་ཤོག་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད།  སྙྱིགས་ཤོག་ཟྤེར་བ་འདྱི་མདུན་འདྱིར་དཔར་གོག་རྒྱབ་
བཞག་པ་དྤེའྱི་རྒྱབ་ལ་ཆ་ཚང་བརྒྱབས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་བཀའ་ལན་གནང་ རྒྱུར་ལ་བསྱི་ཚགས་
ཡྱིན་གསུངས་སོང།  བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གལ་ཆྤེ་བའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཤྱིག་རྤེད། འདྱིར་ལས་བསོམས་ཕུལ་རྒྱུ་འདྱི་ཤོག་བུ་ྱི་ཤུ་གསུམ་བཅུ་ཞྱིག་རྤེད། ཤོག་བུ་ྱི་ཤུ་གསུམ་བཅུ་ཞྱིག་
གྱིས་བསྱི་ཚགས་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་བསྱི་ཚགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲའྱི་བསྱི་ཚགས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་ལས་མཐོ་བའྱི་ལས་ཁུངས་གང་དང་
གང་དུ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འོག་གྱི་ལས་ཁུངས་གང་དང་གང་དུ་བསྱི་ཚགས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  
སྙྱིགས་ཤོག་བྤེད་སོད་བཏང་ནས་འདྱི་གཅྱིག་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཀྱིས་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་སོབ་ཡོན་འབུམ་གཅྱིག་ནས་ཁྱི་ལྔ་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད། ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་དུ་དྤེ་ས་
ཚུད་ཡོད་པ་མ་རྤེད ། ད་ལྟ་ཚུད་ཡོད་གསུང ་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་ འདུ་འགོད་དང་ལོ་འཁོར་
སོན་རྱིས་དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་ བཅས་ཀི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་  ༥ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢ པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ག་རྤེ་གསལ་
བསད་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་དུ་མ་ཚུད་པའྱི་དངུལ་འདྱི་གཞུང་དངུལ་ལ་རྱིས་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་
གཞུང་གོན་ལ་གཏོང་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲའྱི་ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་གསུམ་བས་ནས་ནང་གསྤེས་
དོན་ཚན་བཞྱི་པ་དྤེར་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ ཅེས་ཞུས་ན། ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་དུ་མ་ཚུད་པའྱི་དངུལ་ཞྱིག་ར་བ་
ཡྱིན་ན། ལས་བྤེད་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཐྤེར་འདོན་བས་ནས་ྤེས་ཆད་ཡན་པོར་མ་སོང་བ་གཏོང་དགོས་པ་རྤེད་
གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་སབས་དངུལ་དྤེ་ར་བའྱི་སྐབས་སུ་ལས་བྤེད་སུ་དང་སུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་
ཐྤེར་འདོན་བས་ནས་ྤེས་ཆད་ཡན་པོར་མ་སོང་བ་ག་རྤེ་བཏང་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  རང་དབང་གསར་ཤོག་གྱི་མྱིང་བརྤེ་པོ་རྒྱག་ཐུབ་ དང་མ་ཐུབ། དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཆྤེད་དུ་གང་འདྲ་
གནང་དགོས་ཡོད་མྤེད་འདྱི་དགོངས་ཚུལ་ཕྤེབས་པ་འདྱི་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུས་པ་དང་སགས། ང་ཚོས་བསམ་ཤྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན །  
དྲྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་དྤེ་ སྙིགས་ཤོག་གྱི་ཐོག་ནས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་དྤེ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་
རང་ནས་མ་འགྱིག་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་གྱིས་བསྐྱར་དུ་འགྱིག་མྤེད་པ་དྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་དྤེ་འདྲ་བས་ནས་དཔར་བསྐྲུན་མ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིད་སྐྱོང་
གྱི་སོབ་ཡོན་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བསྐྱར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་རྤེས་སུ་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་ཀྱི་སྐོར་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག  དང་པོ་
ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་ན ། གཞུང་འཛིན་ཕོགས་ཀྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཁྱབ་བསགས་ཀྱི་ཐོག་ལ།  གཙོ་བོ་ཁ་སང་ང་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་
བཀྲམ་པ་ནང་དུ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་ངོ་སོད་དང་།  བྱུང་རྱིམ། དྲྱི་བ་དྲྱིས་
ལན་གཅྱིག་འགོ་སོད་ཀྱི་འདུག  ང་རང་གྱི་མཐོང་སྣང་འདྲ་བས་པ་ཡྱིན་ན ། སྱིར་བཏང་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ ཕི་དྲྱིལ་བཀའ་
བོན་གྱིས་གཙོས་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ནས་དངོས་གནས་ག་ས་གང་དུ་ཕྤེབས་ནས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་བར་རྤེས་
སུ་ཡྱི་རངས་ཡོད། ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་དཔྤེ་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཐོག་མར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་
ང་རང་གྱིས་བས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ག་རྤེ་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་བསགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་
གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་དང་། མྱི་ཚོས་ན་པའྱི་སྐབས་སུའང་འཐུས་ཚང་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་བསགས་དགོས་
པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་སོད་ཀྱི་འདུག  ད་བར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་བསགས་མཁན་གྱི་ནང་དུ་ཕར་ངོ་སོད་བྤེད་མཁན་
གྱི་གང་ཟག་ནང་དུ་དངོས་གནས་ང་རང་གྱི་མཐོང་སྣང་འདྲ་བས་པ་ཡྱིན་ན།  ཟམ་མདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དངོས་གནས་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་མཁྱྤེན་པའྱི་བདག་པོ་འདྱི་རྤེད་ཨང་བསམ་བསམ་འདྲ་ཞྱིག་དངོས་གནས་ག་དུས་གསུངས་ནའང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
སྱིད་བྱུས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་མྱིན་ན། གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག  དབྱིན་ཇྱིར་མྤེས་པོ་སོང་ཙང་དབུ་མའྱི་ལམ་
གྱི་ Boss མ་སོང་ནའང་དངོས་གནས་ཟམ་མདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་རྤེད་བསད་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཡོང་གྱི་འདུག  ང་རང་
གྱིས་བས་པ་ཡྱིན་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་བསགས་པའྱི་སྐབས་སུ་བྱུང་རྱིམ་དང་པོ་ངོ་སོད་འདྱི་གཅྱིག་བས། ནང་དོན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་
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ནང་ལའང་ང་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་ལ་ཁ་རྱི་ཁ་ཐུག་གི་ལྱིད་ཁོག་ཆྤེ་ཤོས་འདྱི་ཆོལ་གསུམ་ཆྱིག་སྱིལ་
གྱི་ཚད་ལྡན་རང་སྱིད་རང་སྐྱོང་ཟྤེར་བ་ཡྱི་གྱི་འདྱིར་རྤེད།  ཕར་འཐྤེན་ཚུར་འཐྤེན་བྤེད་ས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཡོད་ན་
མྤེད་ན་འདྱི་རྤེད་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཆོལ་གསུམ་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་རང་སྱིད་རང་སྐྱོང་ཟྤེར་བ་འདྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལྱིད་
ཁོག་དྤེ་མ་སོང་ནའང་འདྱི་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། སྙྱིང་པོ་དྤེ་མ་སོང་ནའང་འདྱིར་ཡོད་པ་རྤེད།  བས་ཙང་འདྱི་ཡྱིག་ཆ་བསགས་རྒྱུ་
དྤེ་གཙོ་འཛིན་འདྲ་ཆགས་དགོས་ཀྱི་རྤེད། གསུམ་པ་ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན ། དབུ་མའྱི་ལམ་བསགས་པའྱི་སྐབས་
སུ་མཇུག་དྤེར་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་ཇྱི་ཆགས་ཟྤེར་བ་འདྱི་ངྤེས་པར་དུ་བསགས་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  ད་ཕན་ཡོན་ཏན་དང་དགྤེ་
མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་བསགས་ནས་མཇུག་སྱིལ་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་ཚང་མས་དྲན་གྱི་རྤེད་པ། ད་ཕན་དགྤེ་མཚན་ཡང་མང་པོ་ཡོད། 
དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད།  མཇུག་དྤེར་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་ན།  དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་ཇྱི་ཆགས་མཁས་པ་ཚོས་དྲ་ལམ་
ཁག་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་བས་ཡོད་པ་རྤེད།  ཐོག་མར་རྒྱ་མྱིས་ང་ཚོར་ཚུར་འབྤེལ་བ་ག་དུས་ག་དུས་བས་འདུག  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ 
ལོར་མཐོ་རླབས་གང་དུ་ཕྱུར་འདུག  ད་ལྟ་མར་གང་འདྲ་ཆགས་འདུག་ཟྤེར་བ་རྱིམ་པ་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱིའྱི་གནས་སངས་ག་
རྤེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོའྱི་ཕོགས་ལ་དངོས་གནས་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས ། གསུངས་ནས་ངའྱི་
རྣ་མཆོག་ལ་འཇགས་འཇགས་འདྲ་ཆགས་བསད་འདུག ང་ཚོས་ག་སྱིག་ཨང་གསར་ཡོད། ང་ཚོས་འདྱི་བས་བསད་ཀྱི་ཡོད། 
འདྱི་ང་ཚོའྱི་གཞུང་ཕོགས་ཀིས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ག་སྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕག་གཅྱིག་གྱི་རྡོག་པའྱི་ས་མྱི་གགས་ཟྤེར་བའྱི་
དཔེ་བཞྱིན་རྒྱ་མྱིས་ཡ་ཁོ་རང་བྤེད་ཀྱི་མྤེད་པ། བས་ཙང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མཇུག་དྤེར་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་ཟྤེར་ནས་དྲྱིལ་
བསགས་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  བྱུང་རྱིམ་དང་ནང་དོན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་
མཇུག་དྤེར་ངྤེས་པར་དུ་མམ་དུ་ཁོ་རང་ཚོ་གསུམ་སྤུན་ལྟ་བུར་ཏག་ཏག་ཅིག་བསགས་པ་ཡྱིན་ན ། ཁྱོན་ཡོངས་དང་འཐུས་
ཀ་ཚང་བ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཏོག་ཙམ་འདུག་ ཅེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འདྱི་མྱིན་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་བར་ལ་
འབྤེལ་བ་བྤེད་སངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རྤེད། དྤེ་སོན་ཕྱི་དྲྱིལ་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་གྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་རྒྱ་ཡྱིག་ཤྤེས་མཁན་ཚོ་མམ་
དུ་ཕ་གྱིར་གཅྱིག་རུབ་ནས་བསམ་འཆར་བསྡུ་ལྤེན་བས་ནས་ཡག་པོ་བས་སོང།  སོ་སོས་བསམ་འཆར་ཞྱིག་བཤད་རྒྱུ་
བྱུང། སྐབས་དྤེ་དུས་སྱིར་བཏང་བོད་པ་བཙན་བོལ་ལ་གནས་བསད་པ་ཚོ་དངོས་གནས་རྣམ་རོག་ཚ་པོ་རྤེད་འདུག སྐད་ཆ་
ཕར་བཤད་དུས་མྱིང་འདོགས་དང་འབྤེལ་འགོ་བ་འདྱི་ར་བ་ྱིད་ནས་ཡག་པོ་མྱི་འདུག  དྤེ་དུས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞུས་ན ། 
རྒྱ་རྱིགས་དང་འབྤེལ་བ་བྤེད་དུས། སོ་སོའ་ིལངས་ཕོགས་དང་སྱིད་བྱུས་འདྲ་བཟུང་ནས་དྤེ་འདྲ་བྤེད་ཐབས་ཁོ་རང་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། སྱིད་སྐྱོང་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གང་དུ་ཕྤེབས་ནའང་རྒྱ་རྱིགས་སྤེབས་པ་ཙམ་གྱིས་
ང་ཚོས་ཕར་བསགས་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། ཁོ་རང་ཚོར་དབྤེ་འབྤེད་འདྲ་བས་ནས་ཁ་རྱི་ཁ་ཐུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཙན་
རོད་མཁན་དྤེ་ཚོ་དང་ང་ཚོ་འབྤེལ་བ་ཁོ་རང་མྤེད་ཟྤེར་བ་དང། རྒྱ་ནག་གྱི་མང་གཙོ་རོད་མཁན་ཚོ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་ཟྤེར་བ་
དྤེ་འདྲ་བྤེད་ཐབས་ཁོ་རང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་དྲྱིལ་ནས་རྒྱ་རྱིགས་
དབར་འབྤེལ་མཐུད་སྐབས་སུ་དབྤེ་བ་ཕྤེ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་མྱི་ཡྱིན་ཚད་ལ་ང་ཚོས་
བསགས་དགོས་པ་རྤེད།  འདྱི་བྤེད་དུས་ྤེ་ཆར་གཞུང་གྱི་ཆ་ནས་བསམ་ཚུལ་འདྱི་ས་ བརན་པོ་རྤེད། ང་རང་གྱིས་ཧ་གོ་ཡྱི་
འདུག འདྱིར་ཡག་པོ་བས་ནས་ས་ཚུགས་པོ་བས་ནས་འདྱིར་རྐང་འཛིན་ནས་འགོ་སོད་ཀྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་གཞུང་འབྤེལ་
དང་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ག་ས་ག་ལ་དྤེ་འདྲ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བས་སོད་སྐབས ། ྤེ་ཆར་རྒྱ་བོད་
བར་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་མཁན་དྤེ་ཚོ་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་དང་སྒྤེར་དཔྤེ་མཚོན་འདྲ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། ྤེ་དུས་འཇར་
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མྱི་ནྱིར་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཟུར་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་གཙོ་ བོར་བས་པའྱི་གཅྱིག་མཐུན་གྱིས་གཞྱི་རྤེན་
འཚོལ་བ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་འདུག  དྤེ་འདྲ་བྤེད་དུས་ཁོ་ཚོས་ཆ་རྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་བཏོན་ཡོང་གྱི་རྤེད།  རྒྱ་མྱི་ཟྤེར་བ་
འདྱི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་སང་གྲུང་འཛོམས་པ་དྤེ་འདྲར་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།  ཁོ་ཚོས་ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། མམ་དུ་འབྤེལ་མཐུད་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་ཚོས་ཆ་རྤེན་བཏོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དཔྤེར་ན་
ཆ་བཞག་ན་ྤེ་དུས་དྤེ་འདྲ་བྤེད་སྐབས་དོན་ཚན་ལྔ་བཞག་འདུག  ང་རང་གྱིས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་སྐུལ་གྱི་ཡྱིན།  དྲྱི་བ་འདྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་
བཀའ་བོན་ལ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་ན ། ཕལ་ཆྤེར་ཁྱྤེད་རང་གྱིས་འདྱིར་ཐུགས་སྣང་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད།  གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་འདྱི་རྒྱ་
བོད་དབར་གྱི་འབྤེལ་མཐུད་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲའྱི་ནང་ལོགས་ལའང་རྒྱ་བོད་ཀྱི་འབྤེལ་མཐུད་
གཞུང་འབྤེལ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་ནའང་འདྲ། དྤེ་འདྲའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཁོ་ཚོས་དོན་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་བཞག་
ནས། ང་ཚོས་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་མྤེད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད ། དྤེ་འདྲའྱི་ནང་ལོགས་ལའང་དགྤེ་མཚན་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲ་
མཐོང་གྱི་འདུག་གམ། མཐོང་གྱི་འདུག་ན་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན།  ཡང་ན་དྤེ་འདྲ་བྤེད་པའྱི་ནང་ལོགས་ལ་དགྤེ་ མཚན་མྤེད་པ་དྤེ་
འདྲའང་མཐོང་གྱི་འདུག་གམ།  མཐོང་གྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན ། དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞྤེས་དྲྱི་བ་ཆུང་ཆུང་གྱིས་ ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་
ཚུལ་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་དྤེ་ལས་འགུལ་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་
དུས། ཕྱི་ནང་གྱིས་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་དྤེ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་ར་སོད་
ས་དྤེ་སྱི་ཚོགས་ཁ་ཤས་ལ་ཁག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་རྱིགས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ར་འཕོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ཡྱིན་དུས། དམྱིགས་ཡུལ་ཟྱིན་ས་དྤེ་རྤེ་རྤེར་བབས་པའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་བརྡ་
ལན་ག་རྤེ་ར་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། རྤེ་རྤེར་བབས་པའྱི་བརྡ་ལན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ར་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། དྤེ་རྱིང་ང་ཚོ་
ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་ འགོ་བཙུགས་ཡོད་སབས ། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་རྤེས་སུ་སར་ཡང་དགོངས་
ཚུལ་བསྐྱར་དུ་དུས་ཚོད་གཅྱིག་ཞུས་ནས། འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱི་གོ་བསྡུར་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱིར་
བཏང་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བརྡ་ལན་ཁ་གསལ་དུ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། ཡང་གཅྱིག་ཡར་རྒྱས་ག་རྤེ་
གཏོང་དགོས་ཡོད་མྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སུ་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡོད་ནའང་ང་ཚོར་ཐད་ཀར་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་
ཁུངས་ལ་འབྤེལ་བ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱིན་སྤེལ་གྱིན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱི་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  གྱིས་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྲྱི་བ་དྤེ་གསལ་པོ་དྤེ་ཙམ་བྱུང་མ་སོང་ ། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ག་རྤེའྱི་ཐོག་ནས་དགྤེ་ མཚན་བྱུང་ཡོད་མྤེད་ད་ལྟ་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་འདྱི་
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གསུང་གི་ཡོད་དམ་ག་རྤེ་གསུང ་གི་ཡོད་དམ། ཚོགས་འདུ་དྤེ་འདྲ་ཚོགས་པའྱི་དགྤེ་ མཚན་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་གསུང ་གི་
ཡོད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག བཞུགས་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། བསྐྱར་དུ་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དྲྱི་བ་བསྐུལ་རྒྱུ་དྤེ་གྱིས་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་ན་འདྱི་ཡྱིན། གཞུང་འབྤེལ་དང་གཞུང་འབྤེལ་
མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་མང་པོས་རྒྱ་མྱི་དང་འབྤེལ་མཐུད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོང་ཚོས་གོས་མཐུན་འདྲ་ འཇོག ་གྱི་འདུག  
དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན་ངས་འདྱིར་ལྤེགས་ྤེས་ཀྱི་དབྤེ་བ་ཞྱིག་ཕྤེ་ཡྱི་མྤེད།  སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཁོང་ཚོའྱི་ཕོགས་དང་
རྒྱ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་མམ་དུ་འཛོམས་ནས་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ གཞག་འདུག ང་ཚོས་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཞག་ནས་
འདྱིར་དོན་ཚན་དྤེ་འདྲའྱི་ནང་ལོགས་ལའང་དཔྤེར་ ན་ཆ་བཞག་ན། རྒྱ་དང་བོད་རྱིགས་དབར་ལ་འབྤེལ་མཐུད་བྤེད་རྒྱུ་དྤེར་
དགྤེ་མཚན་ཡོད་པ་ག་རྤེ་འདུག དགྤེ་མཚན་ཡོད་ན་ཡོད་ས་འདྱི་གང་དུ་འདུག་གམ།  འདྱི་གཅྱིག་དང་།  དགྤེ་མཚན་མྤེད་པ་
དྤེ་འདྲའང་མཐོང་གྱི་འདུག་གམ། དགྤེ་མཚན་མྤེད་ན་ག་རྤེ་ག་རྤེའྱི་ཕོགས་ལ་མྱི་འདུག་གམ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
བཀའ་མོལ་གསུངས་ཡོང་དུས་ཁ་སང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གསུངས་སོང།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཞལ་དྤེ་ཚོགས་གཙོ་བརྒྱུད་ནས། 
ཚོགས་གཙོར་ཕོགས་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་ཞལ་གང་དུ་ཕོགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཁྱད་
པར་མྱི་འདུག གང་ལྟར་སོ་སོའ་ིམདུན་ནས་ཞལ་ཕོགས་རྒྱུ་དྤེ་ཚོགས་གཙོ་བརྒྱུད་ནས་ཕོགས་ན་དྤེ་བདྤེ་པོ་མྤེད་དམ་སྙམ་
གྱི་འདུག དྤེའང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་
དགོངས་དོན་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་གཙོ་འདོན་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིྤེད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཚོགས་འདུའྱི་གོས་ཆོད་ནང་ནས་དོན་ཚན་འདྱི་གཞག་རྒྱུ་དྤེ་དགྤེ་ མཚན་ག་རྤེ་མཐོང་གྱི་
འདུག་ཞུས་ན། ང་ཚོ་ད་ལྟ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་ཟྤེར་དུས། ང་ཚོ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་གོས་མོལ་གང་ཡང་ཡོང་གྱི་མྤེད་ཙང་། ད་ལྟའྱི་དོན་ཚན་དྤེར་གོ་བ་ལྤེན་དགོས་པ་དྤེ་དབྱིན་
ཇྱིའྱི་ནང་ནས་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་བ་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་
གོས་མོལ་མྤེད་ནའང་ང་ཚོ་  Civil Society མང་གཙོའྱི་བར་ལ་ང་ཚོ་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་མུ་མཐུད་ནས་ སོང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། 
འབད་བརོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་འདྱི་གོ་བ་ལྤེན་དགོས་པ་རྤེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ངས་ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་
དོན་གནང་ཕོགས་ཐད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དཀའ་ངལ་འདྱི་གསུང ་གི་འདུག ཡར་འབྤེལ་བ་མཐུད་པའྱི་
སྐབས་སུ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཁ་པར་ཨང་གངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འབྤེལ་བ་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ ། ཨང་ཀྱི་གཅྱིག ་མནན་ཡང་
གྱིས་མནན་ནས་སྒོར་མོ་བརྒྱད་བཅུ་ག་གངས་ཤྱིག་འགོ་ནའང་ད་དུའང་འབེལ་བ་མཐུད་ས་འདྱིར་མཐུད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་
ཅྤེས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུང་གི་འདུག ཡྱིན་ནའང་མྱིས་འདྱི་གསུང ་གི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ར་བ་ྱིད་ནས་འདྱིར་གྤེང་གྱི ་
མེད། དྤེ་དངོས་གནས་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་བསམ ས་ནས་ན་ནྱིང་སྐུ་ཞབས་ཤྱིག་གྱིས་རོགས་པ་གྱིས་དང་ ། ང་སྐད་གོ་བརྡ་མྱི་
འཕོད། དེ་བྤེད་སྐབས་ངས་རོགས་པ་བས་པ་ཡྱིན།  འདྱི་ངས་ཁུངས་སེལ་རྒྱུ་ཡོད་དུས ། འདྱི་དྤེ་ག་རང་འགོ་སོད་ཀྱི་འདུག  
ཨང་ཀྱི་གྱིས་མནན་ཡང་ཨང་ཀྱི་གྱིས་མནན། དྤེ་འདྲ་བས་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་སར་ཡང་གྱིས་མནན་ཟྤེར་ནས་དངུལ་མང་
པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་ནས་འབྤེལ་བ་མཐུད་དགོས་སར་མཐུད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  འདྱི་ཡྱིན་དུས་སོན་མ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས་ཞལ་
པར་བཏང་བ་དང་ ། ཡ་ལན་བྤེད་ཐུབ་མཁན་ཡོད་ན་དྤེ་འདྲ་བྤེད་ཐུབ་རྒྱུ་དང།  གལ་སྱིད་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན ། འགོ་རྒྱུ་མྤེད་པ་
ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་གཏོང་མཁན་དྤེའྱི་དངུལ་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཁ་སང་གནད་དོན་གཅྱིག་འདྱི་ཕལ་ཆྤེར་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལའང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་
འདུག ངས་དྲྱི་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ ། ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ས་འདྱི་སྱིད་སྐྱོང་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། འདྱི་ང་ཚོའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་ད་ལོའ་ིལོ་འདྱི་༸སྐྱབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་རྤེས་དྲན་ཡྱིན་ཞྤེས་མར་གསལ་བསགས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱི་དངོས་གནས་འོས་ཤྱིང་
འཚམས་པ་དང།  མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་གནང་འདུག  ཕྱི་ལོ་ ༡༠༡༤ སྐུ་ཕྤེང་ ༡༤ པ་ཞྤེས་དྤེ་འདྲ་བས་ནས་གཟྱིགས་
གནང་འདུག དངོས་གནས་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང།  ཡྱིན་ནའང་འདྱི་གཅྱིག་གསལ་བསགས་གནང་བ་
ཙམ་མ་གཏོགས ། འདྱི་ང་ཚོས་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་ལས་འགུལ་ག་རྤེ་གནང་གྱི་རྤེད་དམ་ཅྤེས་དང་པོ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་
གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།  གྱིས་ཐད་ནས་བཀའ་དྲྱིན་རྤེས་དྲན་ཟྤེར་བ་འདྱི་དུས་ཆྤེན་ཞྱིག་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་ཙམ་གྱིས་བཀའ་དྲྱིན་
རྤེས་དྲན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།  བཀའ་དྲྱིན་རྤེས་དྲན་ལ་དངོས་གནས་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་ཡོད་ཚད་ཀྱིས་བཀའ་དྲྱིན་བསམ་
ཤྤེས་བྤེད་རྒྱུར་ནུས་པ་འཕྤེར་བ་ཞྱིག་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞྱིག་བྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་སོ་སོ་རང་ྱིད་ཀྱིས་དངོས་གནས་
འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ན་བསམས་ནས་ཚོར་བ་མང་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་
ལ་༸འཁྲུངས་སྐར་རྒྱས་པ་གནང་རོགས་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་བཀའ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད་གསུང ་གི་འདུག ༸འཁྲུངས་སྐར་སྐབས་སུ་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁོ་རང་མ་གྱིར་གཅྱིག་སེང་ལོར་ལ་དུས་དྲན་སབས། ས་གནས་ལ་དུས་རྒྱུན་གྱི་༸འཁྲུངས་སྐར་བཞྱིན་
སྱིར་བཏང་ཞྱིག་མ་གཏོགས ། འདྱིས་ད་ལོ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ དང་རྒྱས་པ་འདྲ་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང།  བས་ཙང་འདྱི་ཡྱིན་
དུས་འདྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ལས་རྱིམ་ཡྱིན་དུས ། འདས་པའྱི་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་གང་ཡང་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ ། མ་འོངས་
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པའྱི་ཟླ་བ་དགུ་སྤེབས་རྒྱུ་ཡོད་སབས། འདྱི་དངོས་གནས་ཀྱི་དོན་དག་ཡོད་པའྱི་ལས་འགུལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་
པ་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག གསུངས་རོགས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་དྲྱིན་རྤེས་དྲན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ ལ་ལན་གཅྱིག་
བསྐྱོན་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  དྲྱི་བ་དང་པོ་འདྱི་གསུང་གནང་རོགས་གནང། ) 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ལྡྱི་ལྱི་ Bureau གྱི་ཞལ་པར་དང་འབྤེལ་བའྱི་དཀ འ་ངལ་འདྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
མྱིན་པ་གཞན་དག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་གྱིས་ང་ལ་གསུངས་མོང། འདྱི་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བས་ང་ཚོས་ལྡྱི་ལྱི་ Bureau 
ལ་དྤེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་རང་ཞུ་རྒྱུ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ལན་འདྤེབས་ཞུ་དགོས་པ་ཡོད་ན་ཕག་བརངས་ན་གོ་སྐབས་ འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  སྱི་
འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས། ཕྱིར་འཐྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། ལགས་སོ། སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་
དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་སོན་མ་གནད་འགག་ཆྤེ་ས་ཞྱིག་ལ་ངས་དྲྱི་བ་ འབུལ་གྱི་ཡྱིན། འདྱི་བྤེད་དུས་ད་ལྟ་ང་
རང་ཚོ་འབྤེལ་བ་བྤེད་ས་འདྱི་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྤེལ་བ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གྱིས་ཕན་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱིས་བོད་དོན་བདྤེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ང་རང་ཚོས་ཐུགས་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གོང་དུ་སྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་གྱིས་ཕན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱིས་བོད་དོན་བདྤེན་མཐའ་ གསལ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་
དང་། ༸རྱིན་པོ་ཆྤེ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་གསལ་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་བཞག་པ་དྤེ་ངར་ངར་ཤུགས་ཤུགས་
ཀྱིས་བོད་ཀྱི་བདྤེན་མཐའ་གསལ་དགོས་པ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྒྱུ་མ་རྤེད། འདྱིར་འབད་བརོན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། 
འབད་བརོན་ཞྱིག་གནང་དགོས་ན་རྒྱ་ནག་མྱི་ དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དགྤེ་ མཚན་དྤེ་ཚོ་ཕར་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་གསུངས་དགོས་ས་རྤེད། གལ་ཏྤེ་གསུང་ས་མ་རྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་དང་རྒྱ་ནག་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་
མཁན་དྤེ་ཚོར་སྐད་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕར་གོ་བརྡ་ འཕོད་པ་བས་ནས་གསུངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་བསམ ས་སོང་། བྤེད་
དུས་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་འདྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་མ་ཁྱབ་པ་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྤེད་དུས་ད་ལྟའྱི་
ཆར་ང་རང་ཚོ་རྒྱ་དང་འབྤེལ་མཐུད་བྤེད་མཁན་འདྱི་གངས་ཀ་གསུམ་མ་གཏོགས་ཡོད་ས་མ་རྤེད།  མ་འོངས་པར་རྒྱ་དང་
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འབྤེལ་མཐུད་བྤེད་མཁན་གྱི་གངས་ཀ་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  ག་སྱིག་འདྲ་གནང་གྱི་
ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོ་དང་འབྤེལ་བ་བྤེད་མཁན་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ང་རང་
ཚོར་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རུང་ཕལ་ཆྤེར་རྒྱ་རྱིགས་ཤྤེས་ཡོན་ཅན་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་གསུངས་
བསད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་དྤེ་ཚོར་དབྤེ་ཞྱིབ་ ཅིག་བྤེད་དགོས་ས་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག  རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྤེལ་བ་བས་ནས་དཀའ་ངལ་འདྱི་སྤེལ་གྱི་ཡོད་དུས། རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་འགལ་ཟླ་
བས། རྒྱ་མྱི་གཅྱིག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་དང་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་འབྤེལ་བ་བས་
ནས་དཀའ་ངལ་འདྱི་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། རྒྱ་རྱིགས་ཚང་མར་ཤྤེས་ཡོན་ཅན་ཟྤེར་ནས་འབྤེལ་བ་མ་གནང་བར ། དང་པོ་
འབྤེལ་བ་གནང་དུས་ནན་ཏན་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ནས་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་གང་འདྲ་རྤེད་འདུག་བསམ་ནས་བསམས་བོ་བཏང་ནས ། 
མས་ཞྱིབ་ཞྱིག་གནང་ན་དགྤེ་མཚན་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་མས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་
དྲྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེ་འདྱི་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དང་པོ་འདྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཤོག་གངས་དང་པོ་དྤེར་ཕྱི་དྲྱིལ་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའྱི་རྤེད་འདུག  ཨང་གྱིས་པའྱི་
ནང་དུ་ དཔྱད་རོམ་ཁག་ལྔ་སྤེལ་ཞེས་འདྱི་འདྲ་གསུངས་འདུག  དཔྱད་རོམ་ཁག་ལྔ་ཟྤེར་དུས ། གངས་ཀ་མང་པོ་མ་རྤེད་དྤེ ། 
ཡྱིན་ནའང་ཁག་ལྔ་དྤེ་ར་ཧ་ཅང་གྱི་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་ས་རྤེད།  འདྱི་བྤེད་དུས་དཔྱད་རོམ་ཁག་ལྔ་དྤེ་མཁས་པ་སུས་མཛད་པའྱི་
དཔྱད་རོམ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་འོག་ཏུ་ཨང་ཀི་གྱིས་པའྱི་ནང་ལོགས་ལ་བོད་དང་རྒྱའི་མཁས་པ་མང་པོ་
ཞྱིག་གྱིས་བོད་དོན་སྐོར་ལ་གྤེང་སོང་བས་ནས་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་དཔར་བསྐྲུན་བས་ཡོད་གསུངས་བཞག་འདུག  འདྱི་བྤེད་
དུས་གཞུང་འབྤེལ་ཐོག་ནས་མཁས་དབང་ཚོའྱི་གསུངས་དུས། མཁས་པ་ཆྤེན་པོ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱིས་ཆ་འཇོག་བྤེད་འོས་པ་
ཞྱིག་མྱིན་ན། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཆ་འཇོག་བྤེད་འོས་པ་དྤེ་འདྲའྱི་མཁས་དབང་ཞྱིག་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད ། དེ་འད་བྤེད་དུས་
མཁས་དབང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་མཚན་ཚུར་བཏོན་གནང་རོགས། དྤེ་ནས་མར་འགོ་དུས་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ལྔ་པ་འདྱི་
རྤེད་འདུག དུས་དྤེབ་འགྤེམ་སྤེལ་ཚོགས་པ་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཨང་གངས་ལྔ་པ་འདྱི་བས།  ས་གནས་ཁག་ལ་དཔྤེ་དྤེབ་གངས་  
༧༢༠༠ འགྤེམས་སྤེལ་བས་ཡོད་གསུངས་འདུག  དྤེ་བྤེད་དུས་དཔྤེ་དྤེབ་འདྱི་གནད་ འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རྤེད།  འདྱི་
བྤེད་དུས་དཔྤེ་དྤེབ་འདྱི་སུས་མཛད་པ་རྤེད།  དཔྤེ་དྤེབ་འདྱིའི་ནང་དོན་གང་ཞྱིག་དྤེའྱི་འོག་དྤེར་ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ཤོག་
གངས་བདུན་པ། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཁག་གྱི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་བ་ཆྤེན་ཁག་གདན་
ཞུས་ཀྱིས་ཆོས་འབྤེལ་བས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་འདུག དྤེ་བྤེད་དུས་ད་ལྟ་དཔྤེ་བཞག་ན་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་གྱིས་སོ་སོའ་ིགྲྭ་ཚང་གྱི་འཚོ་གནས་ཀྱི་དོན་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕར་ཕྤེབས་ནས ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དཀྱིལ་
འཁོར་བཞྤེངས་རྒྱུ་དང་ ། ཡང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གསུང་ཆོས་གསུངས་པ ། གར་འཆམ་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་དང་དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཕལ་ཆྤེར་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ཡོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིས་གྲྭ་ཚང་གངས་
འབོར་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོར་ཐུགས་ཕན་ཆྤེན་པོ་གསོ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་འདྲ་བྤེད་དུས་དྤེ་ཚོར་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་
རྒྱུ་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་དག་དྤེ་ཚོར་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ག་སྱིག་གནང་ན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཡོད་པ་བཤད་མྱི་དགོས་པ་རྤེད། དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེ་ལྟ་བུ་མུ་མཐུད་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་རྤེད་དམ་མ་
རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་གཞན་ཕལ་ཆྤེར་གོ་བརྡ་གསལ་པོ་
ཞྱིག་འཕྲོད་མ་སོང། ད་ལྟ་དྲྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ང་ཚོ་འབྤེལ་མཐུད་པ་གངས་ཀ་གསུམ་འདྱི་ཡར་
འཕར་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་སྐོར་ལ ། ད་ལྟ་གནས་སྐབས་ཀྱི་རྱིང་ལ་འཆར་གཞྱི་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་ང་ཚོ་
འབྤེལ་མཐུད་པ་གསུམ་དང་ཐྤེ་ཝན་དང་ང་ཚོ་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སབས ། ཁ་སང་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོ་རྒྱ་མྱིར་འབྤེལ་བ་བྤེད་རྒྱུའི་འབད་བརོན་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སབས ། 
ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་མྱིར་འབྤེལ་བ་བྤེད་ རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིག་ཆ་དང་གོག་བརན་དང་ ། དྤེ་ཚོ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་ང་ཚོས་མྱི་
མང་གྱི་ནང་ནས་ཧ་གོ་བ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་སོ་སོ་མྱི་སྒྤེར་གྱི་ངོས་ནས་འབད་
བརོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོས་བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་འདྱི་གཟྱིགས་བདྤེ་བ། བྤེད་སོད་གཏོང་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་ཡོང་
རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་ཨ་རྱི་དང་ཡོ་རོབ་བོད་པ་གཞོན་སྐྱྤེས་ཚོར་རྒྱ་མྱིར་འབྤེལ་ བ་བྤེད་
སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་མཐུད་པ་རང་གྱིས་འགན་བཞྤེས་ནས་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུར་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ད་
ལྟ་ང་ཚོས་རྒྱ་མྱིར་འབྤེལ་བ་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་སྐོར་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་
པའྱི་ནང་ནས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོས་ད་ལྟ་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ང་ཚོ་ལོ་ལྟར་ཐྤེ་ཝན་དོན་གཅོད་ཀྱི་འབྤེལ་མཐུད་
པ་གསུམ་དང་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ང་ཚོ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ནས་ཉུང་མཐར་ཚར་གཅྱིག་འཛོམས ། རྒྱུན་དུ་འབྤེལ་བ་ཡོད་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་མྱི་རང་གཅྱིག་འཛོམས་ནས་ང་ཚོ་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་སབས་འཆར་
གཞྱི་འདྤེའྱི་ནང་ནས་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། ང་ཚོ་ལས་ཁུངས་རྤེ་རྤེ་དང་འབྤེལ་མཐུད་པ་རྤེ་རྤེ་དང་ཐྤེ་ཝན་གྱི་ངོས་ནས་
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི ་ཁོངས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ ། ཡྱིག་ཆ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་ གཞག་རྒྱུའྱི་འབད་
བརོན་བས་ནས། འདྱི་མྱི་སུ་ཡྱིན་ནའང་བྤེད་སོད་གཏོང་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན་ཐྤེ་
ཝན་དོན་གཅོད་ཐོག་ནས་གོག་བརན་ཁག་བཞྱི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ ཞིག ་བོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་ནས་བསྒྱུར་ཡོད ་
སབས། ང་ཚོས་ད་ལྟ་  YouTube རང་གྱི་ཐོག་ནས་  Tibet channel ཟྤེར་ནས་ད་རྒྱ་སྐད་ནང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན །  
༼zang ren Xing Zheng zhong yang shu xun pin dao༽ ཞྤེས་དྤེ་འདྲ་བཟོས་ནས་གོག་བརན་ ༤༠ འདྱི་
གཟྱིགས་ཆོག་ཆོག་ཅིག་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ཡྱིན་ན ། ད་ལྟ་བོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཕག་དྤེབ་  
ཁག་ ༡༧ དང་བཅུ་ད་ལྟ་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་བཞག་ཚར་བ་རྤེད།  ཧོང་ཀོང་ནས་འདོན་པ ་ང་ཚོ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་རང་ནས་
འདོན་པ། ཐྤེ་ཝན་ནས་འདོན་པ།  དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བཞག་པ་བཅུ་ཡོད།  ༡༧ ད་ལྟ་ང་ཚོས་བཞག་ཆོག་
ཆོག་བས་ནས་ང་ཚོས་སང་ྱིན་གནངས་ྱིན་བས་ནས་འཇོག་རྒྱུར་རྱིམ་པ་བས་ནས་འཆར་གཞྱི་ཡོད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཡྱིག་
ཆ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་གཅྱིག་གཟྱིགས་བདྤེ་པོ་བཟོས་ནས་ཡོད་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཁྱབ་བསགས་ཡོང་རྒྱུར་འབད་
བརོན་ཞུས་ནས། གནས་སྐབས་རྱིང་ལ་ང་ཚོས་འབྤེལ་མཐུད་པ་གཅྱིག་རྤེས་མར་མ་བཏང་གྱི་བར་དུ་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
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ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་མྱིན་ནའང་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡར་འཕར་བ་ཡྱིན་ན ། ང་ཚོ་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་དྤེ་ང་ཚོ་ཚ ང་
མས་འདྱི་འགན་གཅྱིག་བཞྤེས་དགོས་པ་ཡོད། གནད་འགག་གཅྱིག་ཡྱིན་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་རང་ཡྱིན། དྤེ་འདྲ་བས་པ་ཡྱིན། ང་
ཚོས་གང་མང་མང་ཞྱིག་ལ་སྙོབ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཁ་པར་
གི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། ད་ལྟ་མྱི་མང་གྱི་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡང་ཡང་ འཕད་ཀྱི་ཡོད་
སབས། ལྡྱི་ལྱི་ Bureau རང་ནས་ད་ལྟ་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  Hot line ཞྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས་
ནས། ད་ལྟ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ཅྤེས་གསལ་བསགས་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
ད་ལྟ་མས་ཞྱིབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོགས་འདྲྱི་ཞྱིག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དྲྱི་བ་གཏོང་དུས། ཁ་གསལ་གཏོང་ཐུབ་ན་བརྤེད་ཐོ་བསྐྱོན་རྒྱུར་ཁྱད་པར་མྤེད་དམ་སྙམ་གྱི་
འདུག བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་ན་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་ཞྤེས་དང་། དྲྱི་བ་ཡྱིན་ན་དྲྱི་བ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསལ་པོ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན།  བསྐྱར་
དུ་གསུང་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་བོད་སྐད་རང་གྱི་ས་གདངས་མ་མས་པ་
བས་ནས་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། ཕག་འབྤེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གོ་ཡྱི་འདུག བཀའ་བོན་རྣམ་པས་གོ་གནང་གྱི་མྱི་འདུག  འདྱིའྱི་
གནད་འགག་ཅྱི་ཡྱིན་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག  ངས་གང་ཞུས་པ་དྤེ་དག་བོད་སྐད་བོད་ཡྱིག་དང་ལྷག་དོན་ དུ་ངའྱི་སྐད་འདྱི་ཁམས་
སྐད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྤེད་དུས་ཁམས་སྐད་འདྱི་ཡང་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག  གནད་དགག་ཅྱི་ཡྱིན་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག  
དྤེ་གནས་སྐབས་འདྱིར་དོ་སྣང་གང་ཡང་བྤེད་ཀྱི་མྱིན། ངས་ད་ལྟ་དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་
ཐོག་ལ་ཞུས་སོད་ཀྱི་ཡོད། ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཤོག་གངས་དང་པོའ་ིམགོ་དྤེར་ལས་དོན་ཇྱི་བས་ཞྤེས་པའྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་
སྤེ་ཚན་གྱི་དྤེའྱི་ནང་དུ་དང་པོ་དང་གྱིས་པ་བཅས་འདུག གྱིས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་དུས་དྤེབ་ནང་དུ་དཔྱད་རོམ་ཁག་ལྔ་
འགྤེམས་སྤེལ་བས་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་ལྷན་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་དུས་དྤེབ་ཁག་ལྔ་ཟྤེར་དུས། གངས་
ཀ་མང་པོ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་བསོམས་ནང་དུ་བཀོད་ཡོང་དུས། འདྱི་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད།  མཁས་
པ་ཆྤེན་པོས་རོམ་བཞག་པ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་མྱིན་འགོ  འདྱི་བྤེད་དུས་དཔྱད་རོམ་ཁག་ལྔ་འདྱི་མཁས་པ་སུས་རོམ་གནང་བ་རྤེད། 
དོན་དག་ག་རྤེ་རྤེད་འདྱི་གཅྱིག་གསུང་རོགས་བོས།  དྤེ་ནས་འདྱིའི་འོག་ལ་ཀ་པའྱི་གྱིས་པ་རྒྱ་ཡྱིག་སྤེ་ཚན་ཞྤེས་རྒྱ་ཡྱིག་
སྤེ་ཚན་དྤེར་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དང་གྱིས་པ་ཞྤེས་འདུག གྱིས་པ་དྤེ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཤོག་གངས་
ག་ཚོད་རྤེད།) ཤོག་གངས་དང་པོ་འདྱི་རྤེད། དང་པོ་དྤེའྱི་མཇུག་དྤེ་ག་རང་ནས། འདྱིའྱི་འོག་དྤེ་ནས་བོད་རྒྱའྱི་མཁས་དབང་
ཁག་གྱིས་བོད་དོན་སྐོར་རོམ་སྱིག་ (སྤེབ་གཅྱིག་ལ་མྱི་གྱིས་ཀྱིས་བཤད་ནས། གོ་བརྡ་འཕོད་ཀྱི་མྱི་འདུག) དོན་དག་རྡོག་
རྡོག་ངས་དྲྱི་བ་སྐུལ་ས་འདྱི་བོད་རྒྱའྱི་མཁས་དབང་ཞེས་གསུངས་འདུག  འདྱི་བྤེད་དུས་དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྱི་
དགོས་པའྱི་མྱི་དྤེ་མཁས་དབང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད ། འདྱི་བྤེད་དུས་བོད་དང་རྒྱའྱི་མཁས་དབང་ཚང་མའྱི་མྱིང་བཏོན་
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མ་ཐུབ་ནའང་མཁས་དབང་ཁ་ཤས་ཀྱི་མཚན་འདྱི་མར་བཏོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན ། མ་འོངས་པར་འདྱི་མཁས་དབང་རྤེད་བསམ་
བསམ་ཞྱིག་གྱི་སོ་སོའ་ིབོ་ལ་འཇོག་ཆྤེད་ཕན་ས་རྤེད། འདྱི་བྤེད་དུས་འདྱིར་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང།  དྤེ་ནས་དྲྱིལ་
བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ལྔ་པ་རྤེད། ཤོག་གངས་ལྔ་པ་བས། འགོ་བརོད་དྤེར་ཁ་པ་བས། ཁ་པའྱི་
བརྒྱད་པ་འདྱི་དུས་དྤེབ་འགྤེམ་སྤེལ་ཟྱིན་པ་ཞྤེས་དྤེར་འདྱི་ནས་མར་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་
འདྱི་ཨང་ཀྱི་ལྔ་པ་འདྱི་རྤེད ། ཨང་ཀྱི་ལྔ་པ་འདྱིའྱི་འོག་འོག་དྤེ་ནས་རྤེད་འདུག  ཨང་ཀྱི་ལྔ་པའི་འོག་འོག་དྤེ་ནས་བས ། ས་
གནས་ཁག་ལ་དྤེབ་གངས་ ༧༢༠༠ འགྤེམ་སྤེལ་བས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་འདུག དྤེབ་གངས་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་འགྤེམ་སྤེལ་
ཞུ་གནང་དུས། གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད། འདྱི་བྤེད་དུས་དྤེབ་འདྱི་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་དང་ནང་དོན་འདྱི་ག་རྤེ་ཡྱིན་
མྱིན་འདྱི་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགྤེམ་སྤེལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང།  དྤེ་ནས་
དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤོག་ལྷྤེ་མཐའ་མ འི་ཤོག་གངས་བདུན་པ་འདྱི་རྤེད།  འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་པ་ཞྤེས་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཁག་གྱི་ལས་དོན་སྙྱིང་བསྡུས་ཞྤེས་འདྱི་ལའང་དོན་ཚན་དང་པོ་ནས་བདུན་པ འི་བར་དུ་ཡོད་པ་རྤེད།  བདུན་པ་དྤེའྱི་
ནང་དུ་བོད་ཀྱི་བ་ཆྤེན་ཁག་གདན་ཞུས་ཀྱི ས་ཆོས་འབྤེལ་དང་བོད་མྱི་ན་གཞོན་ཚོར་རྱིག་གཞུང་ངོ་སོད་ཀྱིས་ལས་འགུལ་
སྤེལ་ཞྤེས་གསུངས་འདུག དྤེ་ཚོ་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་འབྱུང་འདུག འདྱི་དང་མམ་དུ་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། 
དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན་ཆོས་ལུགས་ཁག་གྱི་གྲྭ་བཙུན་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ས་དྤེ་ཚོ་ཆོས་ བརྒྱུད་ཁག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྤེབས་ནས་གདུང་
སྤེམས་བཞྤེངས་རྒྱུ་དང་གདུང་ཚུལ་བླུགས་ནས་སི་ཁང་བཞྤེངས་རྒྱུ་དང།  མཚམས་གཅོད་རྒྱུ།  ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བྤེད་རྒྱུ་
ལ་སོགས་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྤེབས་ནས་འདྱི་དཔལ་འབོར་གང་ལ་གང་འཚམས་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་དྤེ་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པ འི་ཕྱི་རྒྱལ་
ལ་ཆགས། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཆོས་བསབ་པ་དྤེ་དག་ལ་དད་པ་དག་སྣང་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ནས ། དྤེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད ། 
ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གྲྭ་ཚང་གྱི་འཚོ་ སྣོན་ལ་དཔལ་འབོར་བསྡུ་འགོད་གང་ལ་གང་འཚམས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱི་བྤེད་
དུས་ད་ལྟ་ཕྤེབས་བསད་པ་འདྱི་ནང་བཞྱིན་བས་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་དག་དྤེ་དག་ཕྤེབས་ན། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་
ནས་མཐུན་རྤེན་རོགས་རམ་གནང་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། འདྱིས་གསལ་པོ་ཞྱིག་རག་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིྤེད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དོགས་འདྲྱི་གནང་བ་འདྱི་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ལྟ་དྲྱི་བ་དང་པོ་དུས་དྤེབ་ནང་ནས་ཆྤེད་རོམ་ལྔ་ཟྤེར་བ་འདྱི་ང་ཚོ་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའྱི་འབྤེལ་ཡོ ད་ལས་བྤེད་ཀྱིས་རོམ་ལྔ་
བྱིས་ནས་དུས་དྤེབ་ཁག་ལྔར་སྤེལ་བ་རྤེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དབྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་  articles རོམ་ལྔ་ཁོ་ཚོ་
རང་གྱིས་བྱིས་ནས་སྤེལ་བ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་དྤེབ་ ༧༢༠༠ བས་པ་འདྱི་ང་ཚོ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ནས་ལས་འགུལ་
སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག  དུས་དྤེབ་ཁག་ལྔ་འདྱི་
རོམ་པ་པོ་སུས་བརམས་པ་རྤེད། ) ང་ཚོ་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་རང་ཡྱིན།  ད་ལྟ་ཕག་དྤེབ་  ༧༢༠༠ 
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བཀྲམ་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་རང་ནས་བཏོན་པའྱི་དྤེབ་འདྱི་མང་ཚོགས་ལ་བཀྲམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། མཁས་དབང་སུ་ཡྱིན་པ་འདྱི་བསྐྱར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་རྤེས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག  ད་ལྟ་བ་ཆྤེན་རང་དང་འབྤེལ་
བའྱི་སྐོར་ལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་རྤེད།  ང་ཚོ་དོན་གཅོད་ཁག་བཅུ་གཅྱིག་ནང་
ནས་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཁག་མྱི་འདྲ་བ་བཅུ་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཁ་ཤས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ན་
ཕག་ལས་གནང་སར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁ་ཤས་ཁོར་ཡུག་རྤེན་གྱིས་གཙོ་བོ་འབད་བརོན་གནང་ས་འདྱི་ང་ཚོ་རྱིག་
གཞུང་བརྒྱུད་ནས། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུར་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བ་ཆྤེན་ཁག་ཟྤེར་
དུས་བ་ཆྤེན་ཁག་ཅྱིག་ནང་ཆོས་བརྒྱུད་ནས་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་དོན་གཅོ ད་ཁག་གྱི་ནང་ནས་ར་ཤྱི་ཡ་གཅྱིག་
ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་བཞྱིན་ཐའེ་ཝན་གཅྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བ་ཆྤེན་ཕྤེབས་པའྱི་
སྐབས་སུ་མཐུན་འགྱུར་དང་འདྱི་གང་འདྲ་བས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་འདྱི་རྤེས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། ད་ལྟའྱི་ཤོག་གངས་  ༥ པའྱི་མཐའ་མ་དྤེར་འཁོད་པའྱི་དྤེབ་  ༧༢༠༠ འདྱིའྱི་དྤེབ་དྤེའྱི་ནང་དོན་གང་རྤེད་དམ། ) 
ནང་དོན་འདྱི་སྣ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཚོར་བསྐྱར་དུ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ནས་རྤེས་སུ་
ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།  ང་ཚོ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པའྱི་དྤེབ་ཡྱིན་དུས ། རང་བཞྱིན་གྱིས་ད་ལྟ་བོད་ནང་གྱི་
གནས་སངས་དང། ཆབ་སྱིད་དང་འབྤེལ་བ་དང། ཁོར་ཡུག་དང་འབྤེལ་བ་དང། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྤེལ་བ་ཡྱིན་པ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྱིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱི་བཀའ་ལན་གྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་
ཁག་གཅྱིག ར་བའྱི་དོན་གནད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མ་འོངས་པའྱི་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ར་བའྱི་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་འཛིན་སྐྱོང་
ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་དང་ལས་བསོམས་ནང་དུ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཁ་སང་ཕག་ སེལ་ཚང་མས་རྤེས་སུ་
ཡྱི་རངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་སབས ། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཀང་ཚ ང་མ་ལོགལ་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ངས་དོན་
ཚན་དང་པོ་དྤེར་ང་ཚོས་དྤེ་ནས་ཡར་ལངས་ནས་སོ་སོས་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད།  ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
ག་རྤེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་སྱི་སོལ་ལ་བསམ ས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ ། བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ལས་
བྤེད་ཚོས་ངོས་འཛིན་གནང་རོགས་གནང།  ཡང་སྐབས་རྤེ་ང་ཚོས་ཞུ་སངས་དང་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྤེད་ཚོས་
འདྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་བྤེད་སངས་ལ་སྐྱོན་བཏོན་གྱི་འདུག་བསམས་ནས་དགོངས་པ་ཚོམས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད།  བས་ཙང་དྤེ་
ཚོ་ང་ཚོས་ལས་འགན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གསན་མཁན་ཚོས་གསན་འཇོག་མ་ནོར་བ་བས་ནས་དགོངས་
པའྱི་དཔྱད་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ གཞག་རོགས་གནང་ཞྤེས་འདྱི་དང་པོ་འདྱིར་ནན་ཏན་བས་ནས་ཞུས་ན་བསམ ས་བྱུང། དང་པོ་
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འདྱིར་ཁ་སང་འདྱིར་སྐར་རགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་དྲྱི་བའྱི་ལན་ཕྱི་ཚེས་  ༡༨ ལ་སོད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་སེལ་པོས་གནང་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་འདོད་པ་ཁྤེངས་པ་ཞྱིག་གྱི་ལན་མྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གྤེང་
སོང་བྤེད་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་ཁ་སང་ང་ཚོ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་བས་པ་ཡྱིན་སབས། འདྱི་བསྡུ་གསོག་རྒྱག་ཆོག་
པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁ་སང་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་བཏོན་གནང་འདུག   དྤེ་
བཞྱིན་ད་ལྟ Tibetan Bulletin ནང་དུ་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་དབྱིན་ཇྱིའྱི་དུས་དྤེབ་ནང་དུ་བཏོན་གནང་འདུག་ལ་མཇལ་བྱུང།  
ཡྱིག་ཆ་རྱིང་པ་ཁག་ལ་ཕན་བུའྱི་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ཞྱིབ་ནན་ཏན་གནང་དགོས་པ་དྤེ་
གལ་ཆྤེན་པོ་མྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག  གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་སྱི་ནོར་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་  
༡༩༦༧ ། ༡༩༦༨ ལ་ངས་སྐབས་དྤེའྱི་དུས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་དང་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་ཚོར་
བཀའ་ཤག་ལ་གོས་བསྡུར་གནང་ནས ། གཞྱི་ནས་ང་ཚོས་གྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་དང་པོ་ངས་  ༦༨།༦༧ ལ་
བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཡྱིན། གཞྱི་དྤེ་ནས་བཏྱིང་བ་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་འདྱི་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་ཧ་ལམ་མཇལ་རྒྱུ་ཁོ་རང་མྱི་
འདུག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༧།༡༩༧༨ ལ་འདྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་རྤེད།  འདྱི་སྐབས་སོན་མའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི ས་བཏོན་
གནང་བ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་འདྱི་མྱི་རྱིང་པ་ཕལ་ཆྤེར ་འདྱི་ནས་རོགས་འགོ་དུས ། གསར་པ་ཚོས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་
རྤེད་དྤེ་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་ད་གྱིན་གོང་དུ་གསུངས་པ་ན ང་བཞྱིན་གྱི་སོན་
མའྱི་བཀའ་ཤག་བཀའ་བོན་ཁྱི་པས་དངོས་གནས་ཡྱིག་ཆ་ཡག་པོ་དྤེ་འདྲ་དཔར་བསྐྲུན་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བས་ཙང་
ཕྱི་ལོ་ ༡༠༦༧།༡༩༦༨ འདྱི་༸རྒྱལ་བ་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ིཞལ་ནས་ཡང་ཡང་ཕྤེབས་པ་དང།  བཀའ་བོན་ཁྱི་ཟུར་གྱི་ཞལ་
ནས་ཡང་ཡང་ཐོས་རྒྱུ་བྱུང།  དྤེབ་ཀྱི་ནང་དུའང་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ང་ཚོ་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༧༤ ནས་འགོ་བརམས་པའྱི་བཟོ་ལྟ་
ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༧།༡༩༦༨  འདྱི་མ་འོངས་པར་བཀོད་ཐབས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་འདྱི་ནན་པོ་ཞྱིག་
ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།  དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེར་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༩༡ ལ་ཕལ་ཆྤེར་ Yale University ནང་དུ་ཡེལ་
མཐོ་རྱིམ་གཙུག་ལག་སོབ་གྤེར་ ཁང་ནང་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་སོབ་གསུང་བཤད ། ཕལ་ཆྤེར་ལགས་ཀློག་
གནང་བ་འདྱི་དྲང་པོ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན ། ངའྱི་བཟོ་འདྲ་དྤེ་འདྲས་དང་པོ་དྤེའྱི་བར་ལ་མང་པོ་མཇལ་དུས ། དངོས་གནས་ཀྱི་
མཐའ་མར་ཀློག་དུས་ཀང་མྱིག་ཆུ་ཤོར་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིག་ཆ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་སོབ་གསུང་གྱི་བདུད་རྱི་ཕ་
གྱིར་གནང་བཞག་པ་དྤེ། བས་ཙང་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དག་གྱི་ལུང་ཁྱོན་ནས་མྱི་འདུག མཐའ་མ་གང་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལ་༸རྒྱལ་
བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ང་བོད་ལ་ཕྱིན་ནས ། ངས་བོད་ཀྱི་མྱི་དང་མམ་དུ་ཐུག་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་༸སྐྱབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་བཀའ་སོབ་གསུང་གྱི་བདུད་རྱི བསལ་གནང་མཛད་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡེལ་གཙུག་ལག་སོབ་
གྤེར་ཁང་གྱི་བཀའ་སོབ་གསུང་བཤད་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཇལ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད།  གཅྱིག་ཀློག་པ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་འདྱི་
ཆགས་ཀྱི་རྤེད།  འདྱི་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱི་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༩༢།༡༩༩༤  དང་རྱིམ་པས་བང་བསྱིགས་ནས་ང་
ཚོས་མང་མོས་འོས་བསྡུ་གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། མང་མོས་འོས་བསྡུ་གནང་རྒྱུ་བང་སྱིག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་
པ་རྤེད། གང་ལྟར་རྱིམ་པ་གཅྱིག་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་རྣམ་པ་ཚོས་ཚད་ལྡན་གྱི་ཐོག་ནས་མ་
འོངས་པར་གལ་སྱིད་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་ཚང་མས་སྙོབ་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། འབྤེལ་ཡོད་ཚོར་མར་སན་འབུལ་
ཞུས་ནས་གནང་ཐབས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན ། སྐབས་རྤེ་སྐབས་རྤེ་ང་ཚོས་མང་པོ་འདྲ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ ། ཡྱིན་ནའང་
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སྐབས་རྤེ་སྐབས་རྤེ་ཡྱིག་ཆ་ང་ཚོའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ཚོར་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན ། ཡྱིག་ཆ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དང་ སྤུས་དང་ལྡན་པ་
ཞྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན ། ལོ་རྒྱུས་ཆད་ལྷག་མ་ཆད་པར་མ་འོངས་པའྱི་མྱི་རབས་ཚོར་ཐུགས་ཕན་གསོ་རྒྱུ་དང་ ། དྤེ་འདྲ་ཡོང་
རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གྱིས་པ་ཞྱིག་ལ་ག་རྤེ་ཟྤེར་དགོས་ པ་རྤེད། 
སོན་མ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཚོ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། དངོས་གནས་ཀྱི་སྐལ་པ་བཟང་བའྱི་
སྐབས་སུ་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༩༨ ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་  France བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་བྱིས་ནས ། 
༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་མཚན་རགས་ཡན་ཆད་ནས་བསྐྱོན་ནས་དྤེ་འདྲའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ།  ཚགས་ཚུད་
ནན་ཏན་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ ། འདས་པའྱི་གནས་སངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན ། རྣམ་པ་ཚོས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཚོགས་པ་ཚགས་ཚུད་ཡོད་པ་དང་མྤེད་པ་གཅྱིག་བཀའ་མོལ་འདྱིར་གསལ་ཁ་གང་ཡང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ པ་ཁག་གྱི་བདེ་དོན་དང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གནས་སངས་ལ་འབྤེལ་བ་
བས་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་འདྱིས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་འབྤེལ་མཐུད་པ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གནད་དོན་གྱིས་འདུག  
བས་ཙང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལས་འགུལ་འདྱི་ངས་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་དང་ྱིས་སོང་ནང་ལ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་གཅྱིག་པུར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་འདྱི་འགོ་བསད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་ཞྱིག་འདུག  སོན་མ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བོད་
དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་འབེལ་མཐུད་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་འདུར་རྣམ་པ་ཚོ་བཅར་བ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚོ་སྐུ་ཚབ་བས་ནས་བཅར་བ་ཡྱིན་
ཞྤེས་གསུངས་གནང་གྱི་འདུག བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་དང།  ྱིས་སོང་བར་གྱི་ལས་འགུལ་དྤེ་
ཧ་ལམ་ཉུང་ཉུང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གཅྱིག་བས་ན ། བོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕ་གྱིྤེ ར་སྤེབས་ནས་བོད་པ་ཚོའྱི་གནང་སངས་དང་གནང་
ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མྱིན་ནམ།  ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན ། ཕྱིའྱི་མྱི་ཡོང་མཁན་དྤེ་ཙམ་མྱི་འདུག  གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་
བོད་པ་ཡོང་མཁན་མྤེད་སབས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཚོའང་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་གསུང ་གི་འདུག གཅྱིག་བས་ན་ཡང་
དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སངས་མྱིན་ནམ། གང་ལྟར་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་དཔྱད་པ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག  གང་ལྟར་འདྱི་གཅྱིག་
དཔྤེ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ྤེ་ཆར་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིན་འདྱིར་སྤེབས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་པ་ཚོས་རྔམ་སོན་ཁོམ་སྐོར་མ་བས་པ་
ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་གར་རང་དབང་ལུང་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཚོར་ཆོག་མཆན་རག་གྱི་རྤེད ། སྐད་འབོད་ཅིག་ཡོང་
རྒྱུར་ཡོང་ཐབས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  ཚིག་གཅྱིག་མྤེད་པ་རྤེད ། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་དངོས་གནས་བས་ན་ཇན་
ཏར་མན་ཏར་བཟོ་འདྲ་ཡོང་ནས་དངོས་གནས་ང་ཚོ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།  མོ་ཏྱི་མཆོག་ལ་ང་ཚོས་འབོད་
སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཧ་ལམ་ར་བ་ྱིད་ནས་གོ་རོགས་
ཁོ་རང་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བོད་དོན་གྱི་ལས་འགུལ་དྤེ་ཚོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་ཡོང་
གྱི་ཡོད་དམ།  གོ་ཐོས་ལ་དཔྤེ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན ། ཨ་རྱིར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་གོ་མོང།  
ཡྱིན་ནའང་འབྤེལ་ཡོད་ང་ཚོའྱི་ནང་མྱི་མང་པོ་ཕར་ཡོད་པ་རྤེད། སྐད་འབོད་དྤེ་འདྲའྱི་སྐབས་སུའང་བོད་པ་མང་བ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རྤེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཟྤེར་ནའང་བོད་པ་དབྱིན་ཇྱི་མམ་དུ་འཁྲུངས་ས་བསྐྱོན་བཞག་པའྱི་བཟའ་ཚང་དྤེ་འདྲ་
ཡོང་གྱི་རྤེད་མ་གཏོགས ། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་བོད་པས་བོད་པར་
རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཚོགས་པ་སྤེབས་གབས་བྤེད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མ་རྤེད།  དཔྤེར་ན་ཕ ་གིར་བོད་པའྱི་ལས་
འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད་། བོད་རང་དབང་སོབ་ཕྲུབ་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཕྱི་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
རྤེད་མ་གཏོགས། ང་རང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྤེད་དགོས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་ དེ་ཚོ་ལས་འགུལ་
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ཚགས་ཚུད་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དངོས་ཡོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་འདྱི་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུང་
རོགས་གནང་ཞྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་དང་མམ་དུ་བར་ལམ་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་དྲ་རྒྱ་ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་པོ་འདུག  དྲ་རྒྱ་
ཡག་པོ་འདུག་ཚགས་ཚུད་པོ་འདུག ཡོད་པར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་སྐབས་རྤེ་སྐབས་རྤེ་ང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་
དྤེ་དག་འདོན་པའྱི་སྐབས་སུ་གཟབ་གཟབ་ཏྱིག་ཏྱིག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
ཞུས་ན་བསྤེས་ལྷད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ནང་མྱི་སྣ་ཚོགས་ཕར་ཚུར་དྤེ་འདྲ་ཡོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བཟའ་ཚང་ཕན་ཚུན་
ཕྱིའྱི་མྱི་དང་ནང་མྱི་ཟླ་བསིལ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་ངས་འདྱིར་རྣམ་པ་ཚོས་བཏོན་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་
ཁ་སང་མར་དྲ་རྒྱ་ནས་གཅྱིག་བཏོན་པ་ཡྱིན། དཔྤེར་ན་ང་ཚོས་འུ་ཐུག་སར་རྒྱ་མྱིས་ནང་མྱི་བསྤེས་ལྷད་བཟོ་ཡྱི་འདུག བོད་
པ་དང་རྒྱ་མྱི་མམ་དུ་ཆང་ས་བསྐྱོན་བཅུག་གྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་རྤེད། ཁོ་གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་ནང་ནས་གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་རྤེད། ར་བའྱི་ང་ཚོས་ཕི་མྱི་དང་མམ་
དུ་འཁྲུངས་ས་བསྐྱོན་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ལ། ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འཕྲལ་དུ་ཕྱི་ཟླ་ ༦ 
པའྱི་ཚེས་ ༢༣ ལ་ཕྱི་མྱི་དང་མམ་དུ་བཟའ་ཚང་བྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོས་མམ་དུ་འཛོམས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བརྒྱ་བསགས་འབོད་
བསགས་བས་པ་རྤེད། བརྒྱ་བསགས་འབོད་བསགས་བས་པ་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་མྱིས་
སྱིད་བྱུས་བཟོས་ཡོང་ནས ། བོད་པ་ཚོས་གང་ལྟར་རྒྱ་མྱི འི་ནང་མི ་མམ་དུ་བཟའ་ཚང་བས་ནས་ཆང་ས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་
རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་རྒྱབ་ཆོག་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་བཟོས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་སྐད་ཤོར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་ང་ཚོས་མཚམས་
རྤེ་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་གསལ་བསགས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག  དྤེ་ཚོ་གཟྱིགས་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག  ཕར་ཕོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་སང་ྱིན་གནང ས་ྱིན་ང་ཚོ་བཤད་ས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཕྱིའྱི་རང་དབང་ཡོད་
མཁན་ཚོས་གང་དྲན་དྲན་བྤེད་ཕོགས་རྒྱུ་ལ་བོད་ནང་ཡོད་མཁན་ཚོར་རྒྱ་མྱིས་དྤེ་འདྲ་བྤེད་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་དུས། ང་རང་ཚོ་ང་
རང་ཚོས་ཀང་ངོ་བོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།  རྣམ་པ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།  གང་འདྲ་ཞྱིག་བཤད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཕྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེས་མ་ཡྱིག་ཆ་གྱིས་ཀ་ཁྱྤེར་ཡོང་ནས། ཚུར་ང་
རང་ཚོར་ཁ་བཀག་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད། ར་བའྱི་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་པ་དང་ལས་དོན་བས་པ་འདྱི་ཡག་
པོ་རྤེད་དྤེ། ང་ཚོས་བསྐྱངས་བསྐུམས་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་ཞྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ནན་པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་གཅྱིག་ཁ་སང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ནང་
སྱིད་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཕྱི་དྲྱིལ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་གནང་སོང།  སང་ྱིན་སབས་ལྤེགས་པ་ཞྱིག་
ལ་སྱིར་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་རྣམས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ སེལ་པོར ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་
ནས་གོས་ཚོགས་སུ་སྐུ་མགོན་བས་ནས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད།  འདྱི་དང་མམ་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོ་མ་བཅར་རང་བཅར་
རྤེད་འདུག ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོས་འགན་མ་ཁྱྤེར་བ་ཡྱིན་ན ། ཕ་གྱིར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཟྤེར་བ་འདྱི་གནས་
ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་འགོ་གོན་གྱི་རྱིས་གཞྱི་དྤེ་ས་གནས་ནང་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དྤེ་འཛིན་སྐྱོང་སྐུ་ཚབ་
ཡོངས་རོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་སབས ། ལས་དོན་མང་བ་དྤེ་ནང་སྱིད་ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་བལྟ་སྐྱོང་རྤེད།  མ་
འོངས་པར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོའྱི་ས་ཁུལ་ནང་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཚོར་དངུལ་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་
དྲྱིལ་གྱི་ངོས་ནས་ངྤེས་པར་དུ་གང་ལྟར་ཆ་ཤས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག  ད་ལྟ་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ཀྱི་དངུལ་འདྱི་ནྱི་
ཚོགས་པ་སོ་སོར་བགོ་བཤའ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་དུས། སྱིར་ཅོན་ཏ་ར་ཁྱབ་ཁོངས་དང། མན་ཌྱི་དང། མཚོ་པདྨ་དང། འདྱིའྱི་
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གཡས་གཡོན་ལ་སྙོབས་རྒྱུ་རྤེད་མྱི་འདུག  ཁོ་རང་ཚོའྱི་བང་མཛོད་ནང་གྱི་དངུལ་དྤེ་འཆར་བགོས་དང་པོ་ནས་བས་ཚར་
ནས། བས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་བསམ་གཞྱིགས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། བས་ཙང་འདྱི་ནན་ཏན་བས་ནས་གང་ལྟར་ཚགས་ཚུད་ཡོང་རྒྱུར་ངྤེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང།  
དྤེ་ནས་ང་ཚོས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན ། བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཕྱི ་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་སྱིར་བཏང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཚོས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཚ་ཚ་འུར་འུར་བས་ནས་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། 
ཕ་རན་སྱིས་གཙོས་པའྱི་ཧ་ཅང་གྱི་འབྤེལ་བ་ཡག་པོ་ཡོད་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བར་ལམ་ནས་དོན་གཅོད་ཚོ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་གྱི་ལས་ཀ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཕ་གྱིར་བོད་མྱི་ཚོའྱི་དཀྱིལ་དུ་སྐུ་མགོན་འདྲ་བས། གལ་འདྲ་བསྱིགས། བཀའ་སོབ་འདྲ་གནང།  
དྤེ་འདྲ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་དང་ང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོ་ཡོད་ན། ཕར་ཚུར་སྣྤེ་ལྤེན་འདྲ་ཞུས། དྤེ་འདྲ་མ་
ཡྱིན་པར་གང་ལྟར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་ནུས་པ་དྤེ་ཚོ་ནུས་སོབས་ཆྤེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་འདྱི་གཅྱིག་
འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཤག་སྐོར་ལ་དངོས་གནས་ཀྱི་ཁང་པ་རྱིང་པ་ཞྱིག་ལ་
མས་གསོ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་ཡང་གནང་བསད་སོང།  དཔྤེར་ན་ཁ་སང་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བཀའ་ འཁོལ་གནང་
བའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་ ང་ལ་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རྤེད། ཁང་པ་ཐོག་འཛར་གི་ཡོད་པ་རྤེད ། སྒྤེའུ་ཁུང་འཛར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
ཁང་རྱིང་ཞྱིག་ལ་སར་ཡང་མས་གསོ་བྤེད་རྒྱུའྱི་བཀའ་ འཁོལ་གནང་འདུག  འདྱི་དངོས་གནས་བས་ན་དོན་གཅོད་ བརྒྱུད་
ནས་ཐབས་ཤྤེས་བཙལ་བ་རྤེད། མ་འཚལ་རང་འཚལ་རྤེད།  བས་ཙང་འདྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་ནས་དངོས་གནས་
བས་ན་ལས་ཤག་ལ་མཚམས་རྤེ་གཟྱིགས་གནང་ནས ། ཁང་རྱིང་དྤེར་འཁྲུས་ཁང་འཁྲུས་གཤོངས་དང་གསང་སོད་ དཀར་
ཡོལ་ལ་སོགས་པ་དྤེ་དག་མས་གསོ་འདྲ་བས་འདུག  དྤེ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལས་བྤེད་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་དུ་སྐུ་པར་བསྐྱོན་འདུག  
མར་འཛར་ཡོང་གྱི་འདུག  འཛར་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་སར་ཡང་མས་གསོ་བས་ན་ག་རྤེ་ཕན་ཐོག ས་ཡོད་དམ། བས་ཙང་འདྱི་མ་
འོངས་པར་ངྤེས་པར་དུ་ལས་ཤག་འདྱི་མས་གསོ་བས་བསད་པ་ལས་གསར་བཟོ་བྤེད་རྒྱུའྱི་ ལག་བསར་བྱེད་ཐུབ་ན་
ལེགས། ཆུ་ཐྱིགས་དང་བཙོག་ཆུ་འགོ་ལམ་དྤེ་འདྲ་ཚང་མ་འགག་བསད་པའྱི་དཀའ་རོག་ཅན་གྱི་ལས་ཤག་ ཅིག་རྤེད་འདུག 
དྤེ་ཚོར་གཟྱིགས་ནས་གནད་འགག་གྱི་ཐོག་ནས་ངྤེས་པར་དུ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འདྱི་གཅྱིག་འབོད་སྐུལ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་ང་ཚོ་སྱིངས་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་བརླག་བསད་འདུག་བསམ ས་བྱུང། སོན་མ་ཡྱིན་ན་  
༢༠༠༤ ལོར་ཕྱི་དྲྱིལ་རང་བརྒྱུད་ནས་  World Social Forum ཟྤེར་བའྱི་ལས་འགུལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱིས་སྣྤེ་
ཁྱིད་ནས་ང་ཚོ་བཅར་བ་རྤེད། ༢༠༠༤ ལོར་ Tibetan and other world social forum ཟྤེར་བ་ཞྱིག་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག བར་ལམ་ནས་འདྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་མང་པོ་ཞྱིག་ལྡྱི་ལྱིར་བསྐོངས་བ་མཐོང་མོང།  ལས་
དོན་མང་པོ་ཞྱིག་བས་པ་མཐོང་མོང་སེ། དྤེ་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོ་སྙོབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  དྤེ་
ནང་བཞྱིན་སྱིངས་ཆ་སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བཅར་གྱི་ཡོད་གསུང ་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  སྱིངས་ཆ་ཆྤེ་བ་བརླག་བཅུག་
པ་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་བཅར་བ་འདྱི་སྱིར་བཏང་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་རྤེད་དྤེ ། འདྱི་གནད་འགག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་
དོན་ཚན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་དོན་དྤེ་ལུང་
ཞྱིག་དྲངས་གནང་སོང། ངས་དྤེ་རྱིང་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ཚོགས་པ་(Bharat Tibbat 
Sahyog Manch)ནམ་ཡང་མས་ཀྱི་མ་རྤེད་ལ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་རྤེད།  ཁོ་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་
རྤེད། བར་ལམ་ཞྱིག་ལ་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་མ་འགྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་ཡོད་སྐུ་ཞབས་ཨྱིན་ཏྱི་ནྱི་ཤ་ང་གྱིས་བཀའ་
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མོལ་བྱུང། འདྱི་སྒོ་བརྒྱབས་བཞག་དགོས་པ་མྱིན་ནམ་ཞྤེས་གནད་དོན་མང་པོ་གོ་བྱུང། སྱིར་བཏང་མྱིང་དྤེ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་
པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་མདུན་ནས་བྱིན་རླབས་ཞུས་པ་རྤེད།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩། ༥།༥། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བལྟ་
སངས་སྡུག་ཅག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག  འདྱི་ལས་ག་ལྤེར་ག་ལྤེར་སོ་བརྒྱབ་བཞག་དགོས་པ་མྱིན་ནམ་ཟྤེར་བའྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་
འདྲའང་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སབས་ལྤེགས་པ་ཞྱིག་ལ་དྤེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁོ་གཞུང་
ཚབ་ནང་དུ་སྤེབས་ནས་གང་ལྟར་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱ་གར་བོད་དོན་ཚོགས་པ་དྤེ་དག་ཚགས་
ཚུད་པོ་ཡོད་མྤེད་སྐད་ཆ་དྲྱིས་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས ། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཚོགས་པ་དང་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ཚོགས་པ་གྱིས་དྤེ་ཁག་ཁག་རྤེད། 
 ལར་ནས་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ཚོགས་པའྱི་ལན་དྤེ་ང་ལ་འདོད་པ་ཁྤེངས་མ་སོང།  དངོས་གནས་བས་ན་ང་
ཚོ་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད། སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་ལ་སྱིར་བཏང་ལན་དྤེ་ཁྱྤེར་ཤོག་ལབ་པ་ཙམ་གྱིས་མྱིན་ནམ།  
ལྡྱི་ལྱིའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་བདུན་ཡོད་སར་ཡན་ལག་བདུན་བཙུགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིར་ད་གྱིན་ལན་ནང་དུ་
ང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད། ས་ཆ་གསུམ་གྱི་མྱིང་དྲངས་འདུག  དྤེ་ཚོ་དངོས་གནས་བས་ན་
ནན་ཏན་བས་ནས་བཅར་འདྲྱི་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  བས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་
གལ་དྤེ་བཀའ་ལན་ཕྤེབས་ཡོང་དུས། ང་ཚོ་ལས་ཀ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོད་དམ་མྤེད་བསམ ས་ནས་རྣམ་རོག་རང་བཞྱིན་གྱིས་
འཆར་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་གནས་དོན་གཅྱིག་ལ་ད་ལྟ་འདྱིར་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་ པ་རྤེད། 
སོན་མ་ནས་གོ་ཐོས་ཡོད། འོན་ཀང་ང་རང་རྣམ་རོག་ཚ་པོ་ཡིན་པས། སོན་མ་ངས་ kalontripa.com བཟོས་ཡོང་དུས་
ནས་ང་ལ་རྣམ་རོག་སྐྱྤེས་ནས། གཅྱིག་བས་ན་ཤོག་པ་སྐྱྤེས་ནས་རྐུབ་སྤེགས་རག་གྱི་རྤེད་ལབ་སོད་མཁན་འདྱི་ཡྱིན།  དྤེ་
དུས་ཁོ་རང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཆགས་པ་རྤེད།  ཁོ་རང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མ་ཆགས་ པའི་སོན་ལ་ལས་འཆར་མང་པོ་ངས་
མཇལ་མོང། བསམ་བོའ་ིནང་དུ་ང་ཚོས་ཁྱྤེར་མོང། འདྱིའྱི་དངུལ་འདྱི་བྤེད་སོད་གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  བྤེད་སོད་མ་གནང་
བའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དངུལ་དྤེ་བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དངུལ་དྤེ་ལྷག་བསད་
པ་རྤེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཁོ་རང་འཁྱུར་བའྱི་རྤེས་སུ་བྤེད་སོད་གནང་གྱི་རྤེད་མདོག་མདོག་བས་ནས ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་
ཁོང་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འབྤེལ་ཡོད་རྣམ་པ་ཚོས་དྲྱི་བ་དྲྱིས་གནང་བ་རྤེད། དྲྱི་བ་དྲྱིས་པའྱི་ལན་ལ་ཕི་དྲྱིལ་བཀའ་
བོན་གྱིས་ག་རྤེ་གསུངས་གནང་སོང་ཞུས་ན ། འདྱི་སྱི་པའྱི་དངུལ་ཆགས་བསད་ཡོད་གསུངས་སོང།  སོན་མ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཡྱིན་སྐབས་སུ་དངུལ་དྤེ་ཕག་ལྤེན་མ་ འཁྱོལ་བ་ཞྱིག  དྤེ་རྱིང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ།  དྤེ་
བཞྱིན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕག་དངུལ་འདྱི་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཡྱིན་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད།  དངུལ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཅྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གཅྱིག་ལ་ཕལ་ཆྤེར་མཐའ་མ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དཔལ་ལྡན ་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་དུས་ཚོད་གཅྱིག་ལ་ངས་ཞུས་པ་རྤེད ། ཚང་མ་ཕྱི་སྱིད་བཀའ་བོན་ཆགས་འདུག་ཞུས་པ་རྤེད།  
ཚང་མ་ཕྱི་སྱིད་བཀའ་བོན་མ་རྤེད ། གལ་ཆྤེ་དོན་ཆྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་གོ་ཐོས་ལ་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡོངས་རོགས་དྤེ་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་
གང་ལྟར་ནང་སྱིད་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ། མཚམས་རྤེ་ཕྱི་དྲྱིལ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ། མཚམས་རྤེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་
གནང་གྱི་ཡོད་པ ། གང་ལྟར་གནས་ཚང་རྒྱ་གར་གི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཡྱིན་ནའང་
རྤེད། གང་ལྟར་བོད་པ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་གནད་དོན་དྤེ་དག་དངོས་གནས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ཡོང་རྒྱུར་འགན་གཅྱིག་གྱིས་ཁྱྤེར་
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དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་དཔྤེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན ། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཚོགས་པ་དྤེ་དག་གོང་དུ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི ། ལྷག་པར་དུ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་དྤེ་རྱིད ། འཛིན་སྐྱོང་
བཀའ་ཤག་གཙོས་པའྱི་ནང་སྱིད་བཅས་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་སོན་མ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། གནད་དོན་རྤེ་
རྤེ་བྱུང་དུས་  DC མཇལ་འཕད་གནང་བ་ལས་དབུས་གཞུང་རང་ལ་སྙོབས་ནས །  སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྤེ་ནས་མར་ཡྱི་གྤེ་བཏང་
བའྱི་རྤེས་སུ་དབུས་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྤེས་མངའ་སྤེའྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྤེར་ཕག་བྱིས་གནང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ ཏེ། དྤེ་
ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་རྣམ་པ་ཚོས་གནང་འདུག་ལ་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་མཇལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་དབྤེ་
བསྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག  གང་ལྟར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ།  རྒྱ་གར་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མཇལ་ འཕད་གནང་རྒྱུ། དྤེ་
བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་དུ་གང་ལྟར་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རོག་དྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་འདྱིར་ཁ་
སང་རང་ཚགས་པར་ནང་དུ་བོད་པ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་གཅྱིག་འདོན་འདུག འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཁ་སང་རང་ཧྱིན་དྷྱི་
ཐོག་ལ་རེད། དྤེ་བཞྱིན་གནས་ཚུལ་རོག་དྲ་མང་པོ་ཡོང་སྐབས་ཁ་སང་མཚོ་པདྨར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་བཙུགས་
དུས་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དོན་མྤེད་ཚགས་པར་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་འདོན་ནས ། མཚོ་པདྨ་རང་རྒྱ་གར་རང་ལ་
མྱིང་ཆད་ཆགས་ཀྱི་འདུག་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ།  འདྱི་མྤེད་པ་གནང་རོགས་གནང།  འདྱི་ལས་ལྷག་བོད་དོན་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚུགས་ཐབས་གནང་རོགས་གནང་ཟྤེར་དུས། ཡྱིན་དང་ཡྱིན་ཞྤེས་ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་འགོ་དཔོན་ཡོད་ཚད་བོད་དོན་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གནད་དོན་དྤེ་དག་གང་ལྟར་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་
མམ་དུ་འཛོམས་ནས་འདྱི་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དོགས་འདྲྱི་ཕྤེབས་པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལན་ཚིག་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།  ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་མཁས་པ་ལྔ་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཚོ་སུ་རྤེད ། མྱིང་ཁག་ཅྱིག ་ཅྤེས་
དོགས་འདྲྱི་ཕྤེབས་སོང། མཁས་པ་ལྔ་འདྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྔས་ཚད་ཀྱི་མྱི་འདུག་དྲུག་བདུན། ཝང་ལྱི་ཞུང། ལྱི་
ཅང་ལྱིས། ཁང་བའོ་ཧྲུ། ཐད་ཡྤེ་ཕུ། འོ་ཕྱིན། དྭང་ཏ་འོ། དྲུག་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་ཚོའྱི་ལས་ཤག་
དང་འབྤེལ་བའྱི་མས་གསོའ་ིདཀའ་ངལ་འདྱི་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་མས་གསོ་བྤེད་ཆོག་པའྱི་སོན་རྱིས་ཀི་དངུལ་ཞྱིག་
ཞུས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ད་ལྟ་མས་གསོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་སྐོར་
ལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་འདྱི་གནད་དགག་ཅིག་ཆགས་བསད་པ་འདྱི་ངོས་འཛིན་གཙང་མ་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མ་ཚད ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གང་དུ་
ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ ། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ དང་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀི་གང་མང་མང་ཞྱིག་ཐུག་
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རྒྱུར་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད་ ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ང་ཚོས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཚོ་ཐུག་པའྱི་
སྐབས་སུ་ང་ཚོ་སྤེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ཁོང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་དཀའ་ལས་ བརྒྱབས་པ་དྤེར། ང་
ཚོའྱི་ངོས་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་མ་ཚད་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་གནང།  བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་བསད་འདུག འགན་བཞྤེས་མཁན་ཚང་མ་དགུང་ལོ་ཡར་ཙམ་ཕྤེབས་ནས ། 
ཚོགས་མྱི་གསར་པ་ཞྱིག་སྤེབས་མ་ཐུབ་པ་བས ། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཟྤེར་བ་འདྱི་ང་ཚོས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་ཐོ་གཞུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འཛེམས་གཟོན་བྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གངས་
ཀར་བལྟས་ནས་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཡོད་མྤེད་ ཅིག་གཟྱིགས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཛེམས་ གཟོན་གནང་དགོས་པ་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག  དཔྤེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ ཕ་རན་སྱིར་ཡྱིན་ན། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད།  
བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། དྤེབ་སྐྱྤེལ་བྤེད་རྒྱུ་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  བོད་དོན་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མྱི་མྱི་གྱིས་གསུམ་ལས་མྤེད་ནའང་ ། ཡུལ་ལུང་གྱི་ཁྱིམས་ཀི་ཐོག་ནས་དྤེབ་སྐྱྤེལ་བས་ན་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནང་ནས་ད་ལྟ་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁ་
སང་ལས་བསོམས་བསྡུས་པའྱི་ནང་ནས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན ། ང་ཚོ་རྒྱུན་དུ་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ ། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ITN གྱིས་རྒྱུན་དུ་ཁོང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ཟུར་ན་བས་ནས་མམ་ཞུགས་
བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འབྤེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་ཚང་མ་སོ་སོའ་ིས་གནས་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་མམ་
འབྤེལ་བ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོ་སར་སྱིལ་ ལ་ཡྱིན་ན་འབྤེལ་བ་
ཡག་ཐག་གཅོད་ཡོད་པ་རྤེད། དབྱིན་ཇྱིའྱི་ལུང་པར་འབྤེལ་བར་ཡག་ཐག་གཅོད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་ཨ་རྱིར་ཡྱིན་ནའང་
འབྤེལ་བ་ཡག་ཐག་གཅོད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ང་ཚོ་ ཕ་རན་སྱིའྱི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་གཅྱིག་
གསུངས་སོང། ད་ལྟ་སོན་མ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཧྤ་རན་སྱི་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་གནས་སངས་
ཤྱིག་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན།  ཁོ་ཚོ་བོད་ཀྱི་གོང་སྤེ་མམ་གནས་ཆྤེད་རྤེད་ཅྤེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དབྱིན་
སྐད་ཐོག་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།  Town adoption ཞྤེས་ལས་འགུལ་དྤེ་སྤེལ་ནས་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞིན་
དར་ལྕོག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད།  འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་འབྤེལ་ཡོད་འབྤེལ་མཐུད་པ་
ནས་འདྱིར་གང་ཐུབ་ཐུབ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་མ་ཟད ། ང་ཚོས་སར་སྱིལ་གྱི་དོན་གཅོད་ ལ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཁོ་རང་ཚོར་
དམྱིགས་བསལ་དབུ་འབྤེད་སྐབས་སུ་དྤེ་འདྲ་བས་ནས་བཅར་བ་རྤེད་ ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་ཚུལ་གནང་བ་འདྱིར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ངས་ད་ལྟ་སྤེམས་ལ་དྲན་
པའྱི་དྲྱི་བ་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན། ངས་ལན་ཁ་ཤས་ཆད་ལྷག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ལན་གསལ་པོ་ཆགས་པའྱི་རྤེ་བ་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། སྱི་འཐུས་སོ་སོས་གསལ་པོ་གསུང་
རོགས་གནང། འདྱི་ནས་ཚོགས་གཙོས་གཅྱིག་ཟུར་དུ་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན་ན།  སྱི་འཐུས་སྒྤེར་ཞྱིག་གྱི་བསམ་ཚུལ་དྤེ་མར་
བསགས་དགོས་དུས ། ཕན་བུ་མྱི་བདྤེ་བ་འདུག  དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་བརྤེད་ཐོ་ བསྐྱོན་དུས། སྱི་
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འཐུས་ཀྱི་ཞལ་ལ་མ་གཟྱིགས་པར་ཕ་གྱིར་ན་ནས་ཐོ་ཏག་ཏག་ཏག་ཏག་རྒྱག་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག  ཡང་ཡང་མཚམས་
སོར་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ལགས་སོ། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྱིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ངས་ད་ལྟ་དོན་གཅོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་དངུལ་འདྱིའྱི་ཁ་གངས་དང་ ། དྤེ་བཞྱིན་དོན་གཅོད་
འདྱིའྱི་ད་ལྟ་དོན་གཅོད་གསར་པ་མཐུན་རྤེན་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང།  དྤེ་ནས་ད་
ལྟ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ལས་གཞི་འདྱི་མས་གསོ་གནང་རོགས་གནང་ཞུས་མྤེད། འདྱི་གསར་རྒྱག་གནང་རྒྱུར་
དགོངས་བཞྤེས་གནང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་གམ། འདྱི་རྱིང་པ་མས་གསོ་གནང་གྱིན་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རྤེད་ཅྤེས་ངས་འདྱི་གཅྱིག་ད་ལྟ་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན ། མ་འོངས་པའྱི་
ས་གནས་ཁག་ལ་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད ། སོན་རྱིས་འགོ་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་བོད་དོན་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཚོར་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུའྱི་དངུལ་དྤེ་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་མ་འོངས་པའྱི་བཀོད་ ཁྱབ་གནང་ཕོགས་ཀྱི་
ཐོག་ལ་གནད་འགག་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཨ་རྱིའྱི་ནང་དུ་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་ ། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་དྤེབ་སྐྱྤེལ་དང་དྤེ་ཚོ་
མང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བས།  ཨ་རྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་གནས་བབ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་གསལ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  བས་ཙང་གནད་དོན་གྱིས་ཙམ་གྱི་ཐོག་
ལ་འགྤེལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ངས་ཐོ་གཞུང་ཞྱིག་བརྒྱབས་ཡོད།  དཔྤེར་ན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་སོན་རྱིས་གཏོང་ཕོགས་སྐོར་དྤེ་གསལ་པོ་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་གཅྱིག་དང་། དོན་གཅོད་གཅྱིག་གྱི་དངུལ་འབོར་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས། དངུལ་འབོར་ག་ཚོད་
ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲའྱི་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གསུངས་སོང།  དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ཐོ་རྒྱག་མྱི་
ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིྤེད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨ་རྱིར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་  ༢༥ ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ཚོ་རྤེ་རྤེ་གང་དུ་ཡོད་
མྤེད་དང་བཅས་འདྱི་རྤེས་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ལུང་པ་ London དང་འབྤེལ་བའྱི་དངུལ་འདྱི་
ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  ད་ལྟ་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་ཐུབ་བསན་བསམ་གྲུབ་ལགས ། དགོངས་དག འབྤེལ་ཡོད་
དོན་གཅོད་ཟུར་པ་ལས་བསོམས་བསྡུས་པའྱི་ནང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ལས་བྤེལ་གྱི་རྤེན་གྱིས་ལག་ལྤེན་བྤེདཐུབ་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། དོན་གཅོད་གསར་པ་ལག་ལྤེན་བསར་ཐུབ་པའྱི་ང་ཚོས་རྤེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆྤེས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གགས་ཀ་ཏག་
ཏག་འདྱི་རྤེས་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་པར།  གསར་རྒྱག་ཞུ་རྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ། འཆར་གཞྱི་འདྱི་མྤེད་ན་མྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་གསུངས་ན།  དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་པའྱི་རྤེ་བ་
ཡོད། སྱི་འཐུས་ཀར་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་ཕག་ལས་གནང་སངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་
ཚུལ་ཕན་བུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  དང་པོ་དྤེར་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཁ་པའྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་པ།  ལས་འཆར་གྱི་ཚན་པ་གསུངས་པ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལས་འཆར་གྱི་ཚན་པ་ཞྤེས་འགོ་བརོད་དྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ ། ལས་འཆར་འདྱིའྱི་འོག་ལ་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ཟྤེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་ལས་འཆར་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ལ་ཐ ད་ཀར་བཀའ་འདྲྱི་དང་དྤེ་འདྲ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད།  ལམ་དབུ་མའྱི་
སྐོར་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཕག་ལས་དྤེ།  ལོ་འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྱིས་གནང་
ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོར་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མྤེད། འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཞྤེས་ཞུས་
ནའང་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ཚེས་ ༨ ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་
ནས་ལོ་གསུམ་འཁོར་བའྱི་ྱིན་མོ་དྤེར་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མཆོད་འབུལ་གྱི་སྨོན་ལམ་ཞྱིག་ཚུགས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་
སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་གཙོ་བོ་དོན་ཚན་གྱིས ། ལམ་དབུ་མ་དང་དྤེ་ནས་དོལ་
རྒྱལ་གྱི་སྐོར་ལ་རྤེད།  འདྱིའྱི་ནང་ནས་ལམ་དབུ་མའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་པའྱི་སྐབས་སུ་གནད་དོན་གྱིས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ངས་
བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད།  འདྱི་མ་ཞུས་པའྱི་སོན་དུ་གསལ་པོ་བས་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུ་རྒྱུར ། ལམ་དབུ་མའྱི་སྱིད་
བྱུས་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། ལངས་ཕོགས་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། ལྟ་གྲུབ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རང་ྱིད་ཀྱིས་མོས་མཐུན་མྤེད་
པ་མ་གཏོགས་ལམ་དབུ་མར་གུས་བརྱི་མྤེད་པ་དང་། ལམ་དབུ་མར་སང་པོ་དང་སྐྱོན་བརོད་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་
མྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱྤེན་གྱི་རྤེད།  གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུའང་ཐྤེངས་མ་ཁ་ཤས་ལ་ལམ་དབུ་མ་
འདྱི་བང་ཆུབ་སྤེམས་པའྱི་སོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་དྤེ་འདྲ་ཞུས་མོང་བ་རྤེད། ཕྱི་ལོགས་ལའང་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ཏོག་ཙམ་མར་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང། ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གསོལ་ཚིགས་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་དྤེ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལས་དོན་ཐོག་སྱི་ཡོངས་
བགོ་གྤེང་དང་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་འགོ་སོད་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཀར་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་
གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདིར་ཡུད་ཙམ་རིང་ས་མྱི་གསལ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་བ་དྤེའྱི་
ནང་ལ་ལམ་དབུ་མ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོན་ཚན་གྱིས་ཤྱིག་ཐོག་ལ་ངས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ཞུས་པའྱི་རྤེས་ལ་ངྤེས་
པར་དུ་ལན་འདྤེབས་གནང་དགོས་པའྱི་ཨུ་ཚུགས་ཀང་ཞུ་ཡྱི་མྤེད།  དྤེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན ། སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་
ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་དང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཀང་ངས་ལམ་དབུ་མ་འཛིན་ནས་ངྤེས་པར་དུ་ཚིག་ནས་ཚིག་ཟྱིན་ཏྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཨུ་
ཚུགས་རྒྱབ་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་མཐོང་ཚུལ་དྤེ་ཕྱི་ལོག ས་ལ་མང་ཚོགས་ནང་མ་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ངས་དྤེ་ཞུ ་ཡི་ཡོད། དྤེའི་
ྱིན་མོ་མཛད་སྒོ་དྤེ་ལ་རང་ྱིད་ཡྱིན་ན་ལས་དོན་གཞན་དག་ཅྱིག་གྱི་རྤེན་པས་བཅར་ཐུབ་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། ངས་བོད་ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༡༨ དང་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ ྱིན་མོར་བཏོན་པའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་གྱི་ནང་ལ་བཏོན་པ་དྤེ་ནས་མར་ལུང་འདྲྤེན་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། དྤེ་མྱིན་པའྱི་འགྤེལ་བརོད་ཆ་རྤེན་གཞན་དག་གསུང་ཡོད་ན་ངས་ཤྤེས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་
ནས་ནོར་འཁྲུལ་འགོ་གྱི་ཡོད་ན་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན ། ངས་ལུང་འདྲྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། "དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་བརྤེན་ནས་རྒྱ་
གར་ནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་ འཛུགས་ ་གནས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད ། བོད་མྱི་རྣམས་ཀང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་ཐོག་གང་
ཞྱིག་བས་ཀང་རང་དབང་ཡོད་"ཅྤེས་གཅྱིག་དྤེ་རྤེད།  དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་བརྤེན་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་ འཛུགས་
གནས་ཐུབ་ཡོད་གསུངས་དུས ། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་དང་བོད་མྱི་ཐོག་མར་བོད་ནས་བཙན་
བོལ་ལ་ཡོང་མཁན་ཚོ་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༥༩ ལོར་ཡོང་བ་རྤེད།  དྤེའྱི་ལོ་དྤེ་རང་ལ་ཐོག་མར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་
མཆོག་མ་སུ་རྱི་ལ་འཁྱུག་ཙམ་བཞུགས་བཅར་གནང་བའྱི་སྐབས་ནས ། བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་དྤེ་འགོ་འཛུགས་ཚར་ བ་
རྤེད། ར་བའྱི་༸སྐུ་མདུན་གྱི་བཀའ་སོབ་རྱིམ་པའྱི་ནང་ལ་༸རྒྱལ་བ་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་ བུ་གང་དུ་ཡོད་པར་དྤེ་ལ་བོད་གཞུང་
ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་བཙན་བོལ་ལ་གནས་པ་ཡྱིན་ཙང་ ། ༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་བཙན་བོལ་རྒྱ་གར་མ་སུ་རྱི་ལ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་གཞུང་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད།   
བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་བོད་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞུང་གྱི་ཆུ་བོའ་ིརྒྱུན་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཙན་བོལ་དུ་སྤེབས་པར་
བརྤེན་བཙན་བོལ་གྱི་གཞུང་དྤེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་དུས་ནས་དབུ་ བཙུགས་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  དྤེ་
ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་ལོ་དྤེ་རང་གྱི་ནང་ལ་སོས་གནང་ བ་རྤེད། དུས་དྤེ་ནས་བཟུང་ད་དབར་བཙན་བོལ་གཞུང་དྤེ་རྒྱ་གར་རྡ་
རམ་ས་ལར་གནས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་གནས་མུས་རྤེད། གསར་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་བས་ནས་
གནས་པ་རྤེད། ལམ་དབུ་མའྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་བོད་གཞུང་གྱིས་ག་དུས་ནས་སྒྱུར་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ལ་བརྱི་སོལ་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད་
འགོ ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་སྐབས་བཅུ་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོས་ག་རྤེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཕྱི་ལོ་  
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༡༩༥༩ ནས་ ༡༩༧༩ དབར་དུ་ལོ་ྱི་ཤུའྱི་རྱིང་ལ་བོད་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་རང་བཙན་གཙང་མ་རྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ཟླ་ 
༡༢ ནང་ལ་དྤེའི་སྐབས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་དབུ་འཁྱིད་ཏྱིང་ཞའོ་ཕྱིང་གྱིས་༸རྒྱལ་བ་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་ལ་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་གནང་
ནས་ང་ཚོ་སྐད་ཆ་བཤད་ཆོག  རང་བཙན་བཤད་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད། དྤེ་ཁ་བལ་རྤེད།  དྤེ་མྱིན་ང་ཚོ་ག་རྤེ་བཤད་ན འང་
འགྱིག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཕག་བྱིས་གནང་བར་བརྤེན། དྤེ་ནས་ང་ཚོ་དགོངས་པ་གསར་པ་བཞྤེས་ནས་ལམ་དབུ་མའྱི་ཐོག་ལ་
ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་འགོ་འཛུགས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལམ་དབུ་མའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་དབུ་མ་ག་རྤེ་
ཡྱིན་མྱིན་དང་དྤེའི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༨༨ ལོར་ཡོ་རོབ་གོས་ཚོགས་ Strasbourg ནང་
གསལ་བཞྱིན་བཀའ་སོབ་གནང་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ག་དུས་ནས་བརྱིས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གང་ལྟར་དྤེ་སྐབས་ཀྱི་བཙན་བོལ་གཞུང་
རྤེད། ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རྤེད། དྤེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་གནས་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད།  བས་ཙང་དུས་ཚོད་གང་ནས་
བརྱིས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ད་ལྟ་ངས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ ༡༩༧༩ དབར་དུ་ལོ་ ༢༠ ཙམ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་ནས་འགོ་
འཛུགས་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་ནས་བོད་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་རང་བཙན་གཙང་མ་རྤེད། མྱི་མང་གྱིས་ལབ་རྒྱུ་ཡང་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་
སྐབས་ནས་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་གནས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གནས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ལམ་
དབུ་མ་ལ་བརྤེན་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་གནས་ཐུབ་པ་མ་ཟད ། བོད་མྱི་རྣམས་རང་དབང་ཡོད་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད།  
ང་རང་གྱི་ཡྱིན་ན་དྤེ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 དྤེ་བཞྱིན་དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་བརྤེན་ནས་༸གོང་ས་ ༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི ས་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་ འཛུགས ་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་འཛམ་གྱིང་གྱི་ས་ཕོགས་གང་དུ་ཕྤེབས་ རྒྱུར་
དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་མྤེད། དྤེ་ནས་ལུང་འདྲྤེན་རོགས་པ་རྤེད། དྤེ་གསུངས་འདུག  དྤེར་ད་ལྟ་ངས་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྤེད།  ལམ་
དབུ་མའྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ག་དུས་སྒྱུར་གནང་བ་དྤེ་ག་ནས་བརྱིས་ཀང་ཁྱད་པར་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། ང་ཚོ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་བརྱི་
སངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་སོན་ངས་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༧༩ རྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ སོན་ལ་དྲུག་
ཅུ་རྤེ་གངས་ལ་བོད་པ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཕྱིན་ཡོད་མྤེད་དམ། བོད་པ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཇྱི་སྙྤེད་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་ལམ་དབུ་
མ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ལམ་དབུ་མ་ལ་བརྤེན་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་དང་བོད་གཞུང་
གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་ཡང་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྣམས་ལམ་དབུ་མ་ལ་བརྤེན་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཕྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་
ཏག་ཏག་མ་རྤེད་ངས་བསམ་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ལམ་དབུ་མའྱི་གོ་རོགས་སྤེལ་དགོས་དུས ། ལམ་དབུ་མ་ལ་འཆོད་པར་
བརོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དྲང་པོ་དྲང་ཤག་ཅྱིག་དང་། གོ་རོགས་སྤེལ་ས་དྤེ་དག་ངྤེས་པ་རྤེད་ཐུབ་པ་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་
གཏོགས། དྤེ་མྱིན་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན ། ལམ་དབུ་མའྱི་གོ་རོགས་སྤེལ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་རག་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་རྒྱབ་
སྐྱོར་བརླག་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་མྤེད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཨྱིན་ཇྱིའི་ནང་ལ་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
Give credit where it is due ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་བརོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་བརོད་འོས་ས་
དྤེར་བཤད་དགོས་པ་རྤེད། མ་འོས་པ་ཞྱིག་ལ་བརོད་པ་ཡྱིན་ན ། མྱི་ཚང་མ་བསམ་བོ་གཏོང་མཁན་ཡྱིན་དུས་ཏག་ཏག་
བསད་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ཁ་སང་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་དབུ་ཚུགས་སྐབས་གདུང་སྤེམས་མམ་སྐྱྤེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་
གནང་བའྱི་སྐབས་ལ ། རང་ྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྱིང་མྱིན་རྒྱ་གར་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛིན་རྒྱལ་དོན་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་
ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་བརྤེན། དྤེའྱི་སྐབས་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཚོས་རྣམ་འགྱུར་གང་འདྲ་ཞྱིག་བསན་གྱི་རྤེད། དྤེ་ལ་ང་
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ཚོས་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། འདས་པའྱི་དུས་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔོན་རྱིགས་རྱིམ་པ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད།  ཆྤེ་ཆུང་
ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་བོད་པ་ཚོས་རྣམ་འགྱུར་བསན་སངས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་རྣམ་འགྱུར་གང་འདྲ་ཞྱིག་སོན་གྱི་
ཡོད་མྤེད་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས ། ང་རང་ཚོ་གཅྱིག་པུར་གྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་མ་རྤེད།  ང་ཚོ་ལ་
དགའ་དང་མ་དགའ་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་གཡས་གཡོན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དབུས་པའྱི་བལྟ་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་བོད་པ་
ཚོས་རྣམ་འགྱུར་གང་འདྲ་ཞྱིག་སོན་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ལ་བལྟ་ཡྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་སྐབས་ལ་
ར་བའྱི་བོ་འཚབ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡོད།  ད་ལན་སྱིད་འཛིན་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས ། ང་ཚོའྱི་རྣམ་འགྱུར་སོན་སངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་
བསན་ཡོང་བསམ་པ་བྱུང་སོང།  གང་ལྟར་དྤེ་རྱིང་ཕྤེབས་ཚར་བ་རྤེད།  ྱིན་མ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ྱིན་མཐའ་མ་དྤེ་རྱིང་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་རྱིང་ལ་སབས་ལྤེགས་པ་ཞྱིག་ལ་སྱི་ནོར་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་  
Mumbai ལ་ཕྤེབས་པ་ཞྱིག་དུས་འཁྤེལ་ནས ། བརྒྱུད་ལམ་ཚོའྱི་བཅར་འདྲྱི་ཞུས་པ་དྤེ་མང་ཆྤེ ས་མདང་དགོང་གཟྱིགས་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་དུས་ལ་བབས་པ་དངོས་གནས་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའྱི་གོགས་དང་འཕྱིན་ལས་གནང་བ་རྤེད་
ཟྤེར་ནའང་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་རླུང་ར་ཞྱིག་རྤེད།  སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲྱི་ཞུས་དུས་
༸སྐུ་མདུན་གྱི་ཚིག་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ལས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ ། གང་ལྟར་ང་རང་གྱི་གོ་བ་བས་
པ་ཡྱིན་ན་དོན་དག་ཆྤེན་པོ་གཅིག་གྱིས་གསུངས་སོང་བསམས་བྱུང་། གཅྱིག་དྤེ་བོད་དོན་དྤེ་རོག་དྲ་ཞྱིག་རྤེད།  གྱིས་པ་
དྤེ་ལ་དཀའ་ངལ་བསལ་བ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འགན་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁ་སང་ཁ་ྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་
མཁས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན་མཁས་དབང་མང་པོ་བགོ་གྤེང་བས་པའྱི་སྐབས་ལ ། ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དྤེ་
བརྤེད་ཚར་བའྱི་གནས་དོན་ཞྱིག་རྤེད།  Tibet is a forgotten issue ཞྤེས་ལབ་མཁན་བྱུང་སོང།  འགའ་ཤས་ཀྱིས་
བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དྤེ་འཁྱྤེར་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་ཐོག་ལ་བེད་སོད་གཏོང་བ་ཡྱིན་ན ། ནུས་པ་གང་ཡང་ཐོན་གྱི་མ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མཁས་པ་དྤེ་འདྲ་བཤད་མཁན་ཉུང་ཉུང་རྤེད། མཁས་པ་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་གྱིས་བོད་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་
ཡྱིན་པ། རྒྱ་བོད་གྱིས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན ། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་མ་གྤེང་ བ་ཡྱིན་ན་
ཤྤེས་ཐབས་མྤེད་པ། ལྷག་པར་དུ་མཁས་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི ས་བོད་དྤེ་རྒྱ་མྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལག་ཆའམ་སག་གཟྱིག དབྱིན་ཇྱིའྱི་
ནང་ལ་ཐད་སྒྱུར་བས་ན་ Guard གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དཔྤེ་གཟབ་གཟབ་བས་ནས་སང་གྲུང་
དོད་པོའྱི་བྤེད་སོད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕོད་སོང་། གང་ལྟར་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་།  
དྤེ་ཁ་ཐུག་དྤེ་ལ་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་བོར་གྱུར་ པའྱི་དྤེ་ནང་ལྡི་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་ཚོའྱི་ནམ་རྒྱུན་ནས་
ཐུགས་འཁུར་ཆྤེ་བཞྤེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཏན་ཏན་ལྡི་ལྱིར་མྱི་མང་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ཚབ་ཀྱི་མདུན་ལ་ངོ་རྒོལ་བས་པ།  དྤེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་ྱིན་ཁ་ཤས་སོན་ནས་ ལྡི་ལྱི་ས་གནས་
སོད་སྒར་མན་ཇུ་ཉྱི་ལ་ཡོངས་སུ་བཀག་ནས། མྱི་ཚུར་ཡོང་ས་མྤེད་པ་དང་ཕར་འགོ་ས་མྤེད་པ་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་ཀང་། མན་ཇུ་ཉྱི་
ལའྱི་མདུན་གྱི་ལམ་ཆྤེན་དྤེ་བཀག་ནས་དྤེའྱི་ནང་ལ་སྐད་འབོད་ཁོམ་སོར་བས་པ། དྤེ་ལས་གཟྱི་བརྱིད་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་རྒྱལ་ཁབ་
གྱིས་ཀྱི་དབུ་འཁྱིད་རྣམ་གྱིས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་སའྱི་ Hyderabad 
House ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་ྤེ་འགམ་དུ་གཞོན་ནུ་མ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ངོ་རྒོལ་བྤེད་ཐུབ་པ་དྤེ་གཟུགས་མཐོང་རླུང ་འཕྱིན་ནང་ལ་
གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་ཚགས་པར་ནང་ལ་བཀླགས་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། དྤེ་རྣམས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་བོར་གྱུར་
པའྱི་ཆ་ཤས་བཞྤེས་མཁན་དྤེ་ང་རང་གྱི་སྤེམས་ནང་ལ་ལྷང་ལྷང་དྲན་ཡོང་བ། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་དུ་ལོ་མང་བསད་པར་བརྤེན་ཧྱིན་
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རྡིའི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ངས་གཅྱིག་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ།  རྒྱ་གར་ནང་ལ་  Aapne hamare izzat 
bacha liya ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ཆྤེ་མཐོང་དྤེ་གཞོན་ནུ་ཚོ་དང་ད་ལྟ་ལྡྱི་ལྱིར་ འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་
རྒྱལ་སིའི ་ལུགས་དང་མཐུན་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ངོ་རྒོལ་བྤེད་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་གྱུར་སན་ཐུབ་པ་དྤེ་ང་ཚོ་
བོད་པའྱི་ཆྤེད་མཐོང་དྤེ་ར་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང།  དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་རྤེད།  ལྷག་པར་དུ་དྤེའྱི་ནང་ལ་བསན་འཛིན་བརོན་
འགྲུས་ནམ་རྒྱུན་ནས་གཅྱིག་བྱེད་བསད་མཁན་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་སྐབས་ཁོ་ལ་དམ་བསགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  རྡ་རམ་
ས་ལའྱི་གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི ས་ཕྱི་ལོག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་ པ་མ་རྤེད་ཀང་ཐབས་ཤྤེས་ཤྱིག་བས་ནས་མ་གྱིར་ ལྡི་ལྱིར་
སྤེབས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་གང་ཡང་བས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སོན་མ་ནས་ཟྱིན་པ་རྤེད་ཀང་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཡག་པོ་
བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་ནས་དྲྱི་བ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
ཡོད་ཀང་། སོན་མ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི ས་དྲྱིས་ནས་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་བས་སོང།  དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ དེ་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཚོར་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་སྐོར་དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་བསད་ཡོད།  ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱི་གསུང་བབ་ལ་བལྟས་ཡོང་ བའྱི་གནས་
སྐབས་རྒྱ་མྱི་ཚོ་སོན་མ་ལས་ལྷག་པ འི་གོ་རོགས་འཕོད་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང།  དྤེ་འདྲ་རང་ཡོད་ པ་རྤེད་
བསམ་གྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་གོ་རོགས་སྤེལ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསད་འདུག  དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་དྤེ་འདྲའྱི་ཏན་ཏན་གོ་རོགས་འཕོད་ཡོད་ཀྱི་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གོ་རོགས་འཕོད་དགོས་ས་དངོས་
གནས་བས་ན་གོ་རོགས་འཕོད་དགོས་ས་རྤེ་ཟུང་གྱི ས་ཚུར་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ཡོང་བའྱི་གནས་སྐབས་ལ ། དྤེ་འདྲ་རང་ག་རྤེ་ཡྱིན་
ནམ་བསམ་པའྱི་བོ་འཚབ་ཅྱིག་སྐྱྤེས་དགོས་པ་བྱུང་འདུག དཔྤེར་མཚོན་གཅྱིག་གྱིས་ཞུས་ན། ད་ལྟ་བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་
མྤེར་སྤེག་གཏོང་མཁན་འཐབ་རོད་བས་པ་དྤེ་མཚམས་འཇོག་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་བཏོན་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  ཁོ་རང་ཚོའྱི་གསུང་བབ་ལ་
བལྟས་ཡོང་བའྱི་གནས་སྐབས་ལ། དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་ལག་པའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་བཟོ་བལྟ་འདྲ་ཞྱིག་གོ་སོང་།  དངོས་གནས་བས་
པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོའྱི་ལུང་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་ན། དྤེ་འདྲའྱི་ཁ་གསལ་པོ་ར་བ་ྱིད་ནས་ཐོན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ལ་ཐོན་ཤྤེས་ཀྱི་མ་
རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོ་ད་ལྟ་གོ་རོགས་སྤེལ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  དྤེའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལྷག་གྱི་ཡོད།  
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།  ང་རང་ཚོ་ར་བ་ྱིད་ནས་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་པ་དྤེ་བརྒྱུད་
སོད་གསལ་པོ་ཞྱིག་བས་ན་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ཆ་ཚང་ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད་དྤེ་རྤེ་ཟུང་ཞྱིག་ད་ལྟ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་འཕོ ད་བསད་འདུག 
དྤེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོ་རོད་ལྤེན་བྤེད་རྒྱུ་རང་དབང་རང་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པ། རྤེ་ཟུང་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་བསད་
ཀྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ང་རང་ཚོའྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་སྙྱིང་པོ་འདྲ་པོ་དྤེས་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་རང་གཞྱི་གཅྱིག་ད་ལྟ་འགན་བཞྤེས་ནས་གོ་
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རོགས་སྤེལ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དཔྤེ་མཚོན་ཆུང་ཆུང་དྤེ་གྱིས་བཀོད་ནས། ད་ལྟ་གཞྱི་
རྱིམ་གྱི་བོད་པའྱི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་གོ་རོགས་སྤེལ་དགོས་རྒྱུ་ལྡན་འདུག  ཡང་ངས་ཞུས་བསད་པ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་གོ་རོགས་
སྤེལ་སའྱི་གལ་རྤེད། ང་རང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་གོ་རོགས་སྤེལ་བསད་ཡོད་མཁན་གྱི་གལ་རྤེད།  ཡང་ང་རང་ཚོའྱི་སྒང་ལ་ཐུགས་
སྣང་ཡོད་མཁན་གྱི་གལ་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྒང་ལ་ཐུགས་སྣང་ཡོད་པ།  ང་རང་ཚོའྱི་གོ་རོགས་སྤེལ་བསད་པ།  ང་རང་ཚོ་ྤེ་
པོ་ཡོད་མཁན་དང་ཤ་ཚ་ཡོད་མཁན་དྤེ་ཚོ་རྤེ་ཟུང་ལྷག་འདུག  ཕག་ལས་དྤེ་རྒྱུན་མཐུད་དགོས་པ་དང་ཤུགས་ སྣོན་རྒྱབ་
དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་ཀང་། ཕག་འབྤེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་དྲྱི་བ་དང་མམ་དུ་ངའྱི་
དྲྱི་བ་དྤེ་གཏོང་མྱི་དགོས་པ་ཆགས་སོང། མཐའ་མ་དྤེ་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞྤེ་ནའང་རྤེད། རྤེ་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་
ན། རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་ཚན་པ་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ཡོད།  རྒྱ་མྱི་ལ་འབྤེལ་བ་བས་ནས་བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ངོ་
སོད་བ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ མིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་དང་སྱིད་ བྱུས་དྤེ་ཚོ་ངོ་སོད་བ་
རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གྱི་བོད་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་པའྱི་སྱིད་ཇུས་དང་དྤེ་ཚོ་ངོ་སོད་བ་རྒྱུ་དྤེ་
རྤེད། སྱིར་བཏང་རྒྱ་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་དྤེའྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྒང་ལ་སྱིད་ཇུས་ག་རྤེ་ལག་བསར་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་
མྤེད་དྤེ་ཧ་གོ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ར་བ་ྱིད་ནས་ཧ་གོ ་ཡི་མ་རྤེད། རྒྱ་ནག་གྱི་གངས་ཉུང་མྱི་
རྱིགས་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུག་ཡོད་ཅྤེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གང་ལྟར་ཡང་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྤེལ་
བའྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་རྒྱ་ནག་ནང་ལོགས་ཀི་མྱི་དམངས་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ར་བ་ྱིད་ནས་ཧ་གོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད།  དྤེ་གྱིས་གནམ་
ས་བ་འོག་བརྤེ་བ་ལྟ་བུའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རྤེད། ཧྤེ་བག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོས་ཁྱོན་ནས་མགོ་འཚོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་
མ་ཟད་བོད་དྤེ་རྒྱ་མྱིས་བཟུང་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་མྱིའྱི་མྱི་རྒས་འཁོགས་འགའ་ཆབ་སྱིད་དང་
ལོ་རྒྱུས་ལ་དོ་སྣང་ཅན་རྤེ་ཟུང་གྱི ས་མ་གཏོགས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཧ་གོ་མཁན་ན་གཞོན་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། རྒྱ་ནག་གྱི་རྱིག་
གཞུང་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། སོབ་གསོ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། དྤེ་སྤེལ་སངས་ཤྱིག་གྱིས་དམར་ཤོག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཅྱིག་གྱི་སྒང་ནས་ཚང་མ་
མྱི་གཅྱིག་ལྟ་བུ་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་མྱི་གཅྱིག་ལྟ་བུ་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། གསར་བརྤེའྱི་གཞོན་ནུ་ཚང་མ་ཀླད་
པ་གཅྱིག་པ་རྤེད།  བོད་ཟྤེར་ན་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གནས་སངས་བྱུང་རབས་ར་བ་ྱིད་ནས་ཧ་གོ ་ཡི་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་
རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བརྒྱུད་བསགས་བ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཕག་ལས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ཕྱི་
དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཚང་མ་གཅྱིག་བལྟས་ཡོང་དུས ། རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་ཚན་པ་ ལ་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་གྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་དྤེ་ང་རང་གྱི་བལྟ་སངས་ཐོག་ནས་ལྤེགས་པོ་མཐོང་ བ་དྤེ་ཨ་
རྱིར་གནས་བཞུགས་པ་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་དྤེ་ཆགས་སོང། ཁོང་གྱི་ལས་ཀ་ཕག་ལས་གནང་སངས་གནང་ཕོགས་
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དྤེ་དང་ཐབས་ལམ་དྤེ་ཚོ་ངས་ཞུ་ཡི་མྱིན། ཞུ་དགོས་པ་མཐོང་མ་སོང།  ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་ལ་ཚོར་བ་ག་རྤེ་སད་སོང་ཟྤེར་ན ། 
འབད་བརོན་ཧ་ཅང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་དྤེས་ཕན་ཧ་ཅང་ཞྱིག་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ། ཧ་ཅང་གྱི་ཁྱབ་བསགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གསལ་པོ་བས་ནས་ར་འཕོད་སོང་། དྤེར་བརྤེན་མ་འོངས་པ་ལ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དང་
དྤེ་འདྲ་བ་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་མཐུད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དྲྱིལ་བསགས་ཀྱི་ལག་ཆ་དྤེ་འཐུས་སྒོ་ཚང་བ་ཞིག་སོད་
ཐུབ་རྒྱུ། དྲྱིལ་བསགས་ཀྱི་ལག་ཆ་ཟྤེར་ན་ཀློག་ཀླད་རྤེད། དྲྱིལ་བསགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་སྣ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ པ་རྤེད། པར་རྱིགས་
རྤེད། གོག་བརན་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་འཐུས་སྒོ་ཚང་རྒྱུ།  ལག་ཆའྱི་སྒང་ནས་དྲྱིལ་བསགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་སྒང་ནས་བཀག་
འགོག་མྤེད་པའྱི་རོགས་རམ་གནང་སྤེ། ལམ་སོན་བས་ནས་མུ་མཐུད་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གཞན་དག་སུད་སྱིའྱི་
སྱིད་དོན་ཁང་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པའྱི་ལས་དོན་གནང་སངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན ། ར་བའྱི་ཆ་ནས་ཕག་ལས་མང་པོ་
ཞྱིག་གནང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད།  གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཞུས་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ལས་བསོམས་སྒང་ནས་བལྟས་ཡོང་དུས་
ཏོག་ཙམ་དོ་སྣང་མྤེད་པ་དང་། ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་ནང་ལ་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་སྤེ་ཚན་གསར་པ་ཞྱིག་བསྣོན་ཡོད་པ་
རྤེད། ང་དྤེ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པར་ཤོག་ཟྤེར་ནས་མགོན་འབོད་བས་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་ལས་བསོམས་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་
སྱིར་བཏང་འཛིན་སྐྱོང་དང་གོས་ཚོགས་ལ་ཐོ་རྒྱབས་ནས་བསྐུར་བ་རྤེད་མ་གཏོགས ། དེ་ཙམ ་ཕན་པ་མྤེད་པ་ཞྱིག་མཐོང་
ཡོང་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དྤེ་ཚོས་སོ་སོའ་ིཕག་ལས་དྤེ་ཛ་དྲག་པོ་བས་ནས་འབད་བརོན་ཆྤེན་པོའྱི་
སྒང་ནས་གནང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། འོན་ཀང་ལས་དོན་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཁ་གསལ་པོ་མ་འཁོད་ན། ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་བྤེད་ཐབས་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི ས་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་གཅྱིག་ལ་བསོད་པ་ཞྱིག་ བརྒྱབས་བཞག་ན ། 
ཚང་མ་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་བསམ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒང་ནས་ཚང་མ་ལ་ལམ་སོན་དང་བཀོད་ཁྱབ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་
རྒྱུན་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ག་རྒྱས་སུ་གཏོང་དགོས་པ། ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་དགོས་པ་མཐོང་སོང། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གྱིས་ནས་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ལ་འབྤེལ་བ་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
དགོངས་ཚུལ་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ད་
ལོ་ང་ཚོ་འབྤེལ་མཐུད་པ་གསུམ་གྱི་ལས་བསོམས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་ཡྱིག་ཐོག་ལ་བཀོད་པ་ཐྤེངས་དང་པོ་ཡྱིན་པར་
བརྤེན། ང་ཚོ་ྤེ་ཆར་འབྤེལ་མཐུད་པ་རང་དང་ལྷན་དུ་སྐད་ཆ་བྱུང། གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་གཅྱིག་དང་བཀོད་སངས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་སུད་སྱིའྱི་འབྤེལ་མཐུད་པ་དཔྤེར་མཚོན་ན ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རྤེད། ྱིན་མ་རྤེ་རྤེ་གང་
གནང་བ་དྤེ་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད།  འབྤེལ་མཐུད་པ་གཞན་དག་ཡྱིན་ན ། ང་ཚོ་ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ལ་ དཔག་པའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་ལ་ཟྱིན་པའྱི་གྲུབ་འབས་ག་རྤེ་ཐོན་ཡོད་མྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ང་ཚོས་བསྐྱར་དུ་བལྟས་ནས་གཅྱིག་མཚུངས་
ཀྱི་སོམ་གཞྱི་གཅྱིག་མ་འོངས་པར་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན། 
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 གོང་དུ་ང་ཚོ་དབྱིན་ཇྱིའི་ལུང་པ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོགས་འདྲྱི་ཕྤེབས་པ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་དངུལ་
འབོར་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དབྱིན་ཇྱི་ལུང་པའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ད་ལྟ་ང་ཚོར་ལྷོ་ཕོགས་ལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་པ་
དྤེར་ཡོ་སྒོར་ ༢ ,༣༢༨༤༧ གོང་དུ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་དབྱིན་ཇྱི འི་ལུང་པ་ལོན་ཌོན་གྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ ཁོངས་སུ་ཡྱིན་
ནའང་ལག་ལྤེན་བསར་རྒྱུ་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་བཞྱིན་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་ཚོའྱི་ལས་ཤག་སྐོར་ལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་མས་གསོ་བྤེད་ན་ཡོང་ས་མ་རྤེད། གསར་པ་བཙུག ས་དགོས་ས་ཡོད། དྤེ་རྱིང་
གསལ་པོ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ང་ཚོ་མས་གསོ་དགོས་ངྤེས་ལ་དཔག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། མས་གསོའ་ིཕག་
ལས་དྤེ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་ང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ ་ཅིག་ལ་ཆ་ཚང་གཏོར་ནས་
བསྐྱར་དུ་ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསན་འཛིན་དབང་པོ་བཀྲས་མཐོང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསན་འཛིན་དབང་པོ་བཀྲས་མཐོང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཡོ་ རོབ་ཀྱི་གནས་སངས་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་གྤེང་སོང་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང། ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་
དྤེ་ཁ་སང་དྤེར་ནང་སྱིད་དང་ཤྤེས་རྱིག་སྐོར་ ལ་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་ཏོག་ཙམ་སྨོན་མཁན་ལྟ་བུ་བྱུང་སོང།  དྤེ་ལ་ཤྤེས་
རྱིག་སྐོར་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་དུས ། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཡག་ཐག་གཅོད་གཅྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་འདུག  ནང་སྱིད་
སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་དུས། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་དྤེར་གཟྱིགས་རོག་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་
པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་པ་དང་བགོ་གྤེང་བྱུང་སོང་།  འདས་པའྱི་ལོ་བཅུ་བཅོ་ལྔའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན ། བོད་
མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོ་རོབ་ལ་ཕར་སྤེབས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་དང་ཡོ་རོབ་གྱིས་མམ་དུ་བསོམས་
པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་བོད་མྱི་སོང་ཕག་ྱི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ཞྱིག་ཕ་གྱིར་སྤེབས་མྤེད་ན། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོ་ས་ཕྱི་གཅྱིག་མ་གཏོགས། 
དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སངས་མ་འོངས་པར་ཕ་གྱིར་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཆགས་འགོ་དུས། ཁོ་ཚོ་ཕར་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་
འགྱུར་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད།  ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྤེད་སོད་ག ཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་བསམ་བོ་ག ཏོང་
དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བསམ་བོ་གཏོང་བ་ཙམ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་དང་རྤེ་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར ། དངོས་
གནས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་དང་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་འགོ་ཐུབ་ན་གནད་འགག་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྤེན་ཁ་སང་
གྱི་ངོ་སོད་གནང་བའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལྟ་བུ་ཡོ་རོབ་ནང་ལ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་ཚོའྱི་མ་འོངས་པའྱི་ལོ་བཅུ་བཅོ་ལྔའྱི་ནང་དུ་
ཕར་འགྱུར་དགོས་པ་འདུག་ཅྤེས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་ན ། ང་རང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་
བརྤེན་ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་ཁུངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཕ་གྱིར་ཡོ་རོབ་ནང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་རང་གྱི་
བལྟ་ཚུལ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་གྱི་འདུག  མྱི་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་མ་
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གཏོགས་མ་རྤེད། རྒྱལ་ཁབ་ནྱི་ཆྤེན་པོ་རྤེད། མང་པོ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་གནང་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ནའང་འབྤེལ་
བ་གནང་དགོས་པ་དང་བོད་པའྱི་ཐོག་གཟྱིགས་རོག་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་
གྱིས་རྤེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཕྱི་དྲྱིལ་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན ། ལྷན་ཁང་གཞན་དག་ཚོ་མམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་།  མ་འོངས་པར་དྤེའྱི་ཐོག་
ལ་ང་ཚོ་གནས་སངས་ག ང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཕར་འགྱུར་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་པའྱི་གྤེང་སོང་ཡག་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་དོ་སྣང་མ་བྱུང་བའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་གཏན་འབྤེབས་གནང་ བ་ཡོད་ན། ངོ་སོད་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གྱིས་པ་ཆབ་སྱིད་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཤྱིག་རྤེད།  ད་ལྟ་ཡོ་རོབ་ནང་ལ་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་
འདུག དྤེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་བསགས་བརོད་ཞུ་འོས་པ་ཞྱིག་རྤེད།  ལས་བྤེད་པ་མང་ཆྤེ་བ་ཕ་གྱིར་ཡྱིན་ན་ཕག་ཚོད་ 
༨ པ་རྤེད། དྤེ་ལས་ལྷག་པ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཟའ་སྤེན་པ་ྱི་མ་ཡར་མར་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་བསགས་
བརོད་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ནའང་ཏོག་ཙམ་ འཐུས་ཤོར་ཞྱིག་འགོ་གྱི་འདུག  འཐུས་ཤོར་དྤེ་
ལས་བྤེད་པ་རང་ྱིད་ཀྱིས་ལས་ཀ་མ་བྤེད་པ་དང་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་ཉུང་དྲགས་པ་དྤེ་འདྲ་ཨ་ཡྱིན་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག  
འཐུས་ཤོར་དྤེ་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཡྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཞྱིབ་ཕྲ་མྤེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་ལ་བརྤེན་ནས་འཐུས་ཤོར་འགོ་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔྤེ་མང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་དྤེར་ལས་བསོམས་
ནང་དུ་ཡང་ཡང་བཀོད་གནང་འདུག དཔྤེར་ན་ Website དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་དྤེ་ཚོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕ་གྱིར་
ཚོགས་འདུ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད།  དྤེ་བཞྱིན་ཐྤེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གནང་མུས་ཡྱིན་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་འདོན་ཡོང་གྱི་འདུག  
གནང་མུས་ཡྱིན་བརོད་དུས། སྱིད་བྱུས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་བཞག་ནས་གནང་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་གསལ་པོ་འབྱུང་ན་ཡག་པོ་
འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད།  དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ། ཚད་འཛིན་ས་ཞིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རྤེད།  ཕག་ལས་གནང་ནས་གྲུབ་
འབས་གང་འདྲ་ཐོན་གྱི་འདུག ད་ལྟ་གནང་ནས་གོམས་པ་ག་ཚོད་ཙམ་སོས་ཐུབ་འདུག  དྤེ་ང་ཚོ་ན་མཁན་ཚོ་ལ་ཁྱད་པར་
འགོ་ཡྱི་འདུག གོང་དུ་དྤེ་ནས་ཕན་བུ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། ད་ལྟ་རྒྱ་མྱི་མམ་དུ་འབྤེལ་གཏུགས་ གནང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
དྤེ་འདྲ་བཞག་ཡོད་གསུང་གི་འདུག དྤེ་གོ་དུས་ང་རང་ཧ་ཅང་བོ་བདྤེ་པོ་བྱུང་སོང། ཡྱིན་ནའང་དཔྤེར་ན་ཡོ་ རོབ་ནང་ལ་བོད་
པའྱི་རོག་དྲ་བངས་པ་དྤེ་གཙོ་བོ་དཀའ་ངལ་གང་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཡོ་ རོབ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་ནང་ལ་རྒྱ་མྱི་
མམ་དུ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་ལ་གོས་མོལ་ཞྱིག་གནང་ནས་བཞུགས་ཡོད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བོད་
པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཕ་གྱི འི་ནང་ལ་ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཟུར་དུ་བངས་དགོས་པ་མྤེད་ཅྤེས་པ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་སྤེབས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད།  ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོར་སྐད་ཆ་བཤད་པར་ཕྱིན་དུས་ང་ཚོ་རྒྱ་མྱི་ལྷན་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད།  ང་ཚོ་
ཁོང་ཚོ་མམ་དུ་ Human Rights Dialogue གཅྱིག་ཡོད། ཁྱྤེད་རང་ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་ཅྤེས་ཁོ་ཚོས་
ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བཤད་ཀྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཤད་ནས་ང་ཚོའྱི་ཁ་བཀག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ཚོང་འབྤེལ་གྱི་ཡྱིག་
ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་དུས། ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་ཁྱྤེད་རང་ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་མ་བཤད། བོད་ནང་ལ་ཚོང་ཐོག་ནས་ཁོར་ཡུག་
ལ་སྐྱོན་འགོ་བ་དྤེ་ཚོ་ད་ལྟ་དྤེར་མ་བཤད། ང་ཚོས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་ལ་གོས་མོལ་ཞྱིག་ཡོད་ཅྤེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། བོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་མྱི་བདྤེ་བ་འདྲ་པོ་
ཞྱིག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ཡོ་རོབ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་མཁན། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་མཁན་མང་
པོ་ཞྱིག་ལས་ཀ་དྤེའྱི་རྱིགས་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཁྱྤེད་རང་ཚོའྱི་བས་པ་དྤེ་ང་
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ཚོ་ལ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོ་དངོས་གནས་ཀྱི ས་དོན་དམ་པའྱི་སྒོ་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་ཟྤེར་དུས ། ཁོང་ཚོ་ལའང་
སྐྱོན་བརོད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོའྱི་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ཟུར་ལ་བསྤེབ་པའྱི་ྤེན་ཁ་
ཞྱིག་ཆགས་ནས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གང་ལྟར་ལམ་སོན་ཟྤེར་ནའང་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག 
 དྤེ་ནས་གྱིས་པ་ཞྱིག་ཤར་ཡོ་རོབ་ནང་ལ་དྤེང་སང་ Bulgaria དང་ Romania ནང་ལ་རྒྱ་མྱི་མང་པོ་སྤེབས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་མྱིའྱི་ཚོང་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་ འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཕ་གྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཚོས་
བཤད་པ་བས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པ་ཚོས་གཟབ་གཟབ་བ་དགོས་ པ་འདུག ཕ་གྱིར་རྒྱ་མྱི་ཡོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན། ཡོ་རོབ་དབུས་ནང་ལ་ཕྱིན་ན་འཕལ་དུ་འགོ་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཕ་གྱིར་སྒོ་ཕྤེ་ནས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་
ན། རྱིམ་པས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཚོང་དང་འབྤེལ་ལམ་བྤེད་ས་ཚང་མ་ཞྱིག་སྒོ་ཕྤེ་ཡོང་དུས ། རྒྱ་མྱི་ཡོ་རོབ་ནང་ལ་གང་འདོད་རང་
འདོད་ཡོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག   དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོ་བོད་པ་ཚོས་ཕ་གྱིར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལའང་གཅྱིག་བྤེད་ན་
ཡག་པོ་འདུག་ཟྤེར་མཁན་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་གསུམ་
པ་དྤེ་ཡྱིན། 
 མཐའ་མ་དྤེར་ཁ་སང་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་རགས་ཙམ་བྱུང་སོང་།  ད་ལྟ་ཡོ་རོབ་ནང་ལ་  Confucius Institute 
མང་པོ་ཞྱིག་འཛུགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའི་ནང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཛུགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་
བཙུགས་ནས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་བོད་པའྱི་སྐོར་དང་ ། བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྐོར་ལ་བཤད་མ་བདྤེ་བ་
དང་དཀའ་ལས་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརོད་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན།  དྤེའྱི་སྒང་
ལ་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཁག་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ལ་ཁྤེ་ཕན་ཞྱིག་འདུག་བསམ་གྱི་
ཡོད། དྤེའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོ་འཛུལ་ཞུགས་བས་ནས་གང་བཀག་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་བཀག་རྒྱུ་དང་། ཁོ་ཚོ་ལ་གནས་ཚུལ་སོད་རྒྱུ་དྤེ་
བྤེད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡོད་དམ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་ག་རྤེ་ཡོད་
དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་མདོར་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་པའྱི་ལས་ཁུངས་མང་པོ་ཞྱིག་
བོད་པ་ཚོ་ལ་གཟྱིགས་རོག་གནང་ཕོགས་ཐད་བསམ་ཚུལ་དང་བོ་འཚབ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ང་ཚོ་ཆབ་སྱིད་དང་ འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་སྱིད་ཇུས་ཡག་པོ་
ཞྱིག་བྱུང་ན་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་ཡོང་ བ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ལྷག་པར་དུ་ཡོ་རོབ་ནང་ལ་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་
མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལ་ལམ་སོན་ཏོག་ཙམ་ཉུང་དྲགས་པའྱི་སྐྱོན་ཞྱིག་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག   
དྲང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཡོ་རོབ་ནང་དང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དྤེ་ཚོ་བོད་པས་བཙུགས་བཞག་པ་ཞྱིག་
རྤེད། སྱིག་འཛུགས་དྤེ་ནས་རང་བཙུགས་དགོས་པ་འདུག་ཅྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཤ་སག་རྤེད། བར་དུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་
མོལ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཕར་བཞག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་སྤེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུ་གཅྱིག་པུར་མ་ཡྱིན་
པར། མཚམས་རྤེ་ལམ་སོན་བ་རྒྱུ།  མཚམས་རྤེ་ལམ་ནོར་བ་ཞྱིག་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁོང་ཚོར་མཐུན་རྤེན་དང་ལམ་
སོན་སོད་རྒྱུ།  ཤྤེས་ཡོན་སོད་རྒྱུ།  འདྱི་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གནང་གྱི་མྱི་
འདུག་ཅྤེས་ངས་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མྱིན།  ད་ལྟ་བར་དུ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  ཕག་ལས་གནང་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་
བོད་མྱི་མང་དུ་འགོ་དུས། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ལམ་སོན་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་མཐོང་
གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཡོ་རོབ་ལ་དཔྤེ་བཞག་ན ། སོན་མའྱི་དུས་སུ་བོད་མྱི་མང་ཤོས་སུད་སྱི་ ལ་ཆགས་བསད་ཡོད།  ྤེ་ཆར་སེལ་
འཇམ་དང་ཕ་རན་སྱི། ཧོ་ལན་ཌི་བཅས་ཚང་མར་མང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད།  སུད་སྱི་ལ་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༦༠ སྐབས་ནས་ཕར་ཕྤེབས་
པ་དྤེ་དག་ད་ལྟ་མྱི་རབས་གསུམ་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལམ་སོན་
གང་ཐུབ་གནང་ཐུབ་དགོས་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་འབྤེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་དྤེ་ག་རང་གནང་གྱི་ཡོད་
པའྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་ཡོད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱི་ཚོས་ངྤེས་པར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་དོ་སྣང་གནང་རོགས་གནང་།  རྒྱབ་
སྐྱོར་གནང་རོགས་གནང་།  དོ་སྣང་གནང་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་འཛིན་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་
མཚན་དྤེ་གོ་རོགས་སྤེལ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  སོ་སོ་ས་གནས་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དྤེ་
ཚོ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་ཚང་མས་མམ་རུབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  བོད་དོན་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚོགས་པ་རྤེད་ཅེས་རྒྱང་རྱིང་ཙམ་བས་ནས་བསད་ན་འགྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ད་བར་ཆབ་སྱིད་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ལམ་སོན་དྤེ་ལྟར་ཞུས་པ་མ་ཟད། ད་ལྟ་ས་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡ་དང་ཁྤེ་ན་ཉ། ཨ་རྱི་སོགས་ལ་ཞུ་གཏུགས་ྱིན་མོ་
ཞྤེས་དྤེའྱི་ནང་དུ་མམ་ཞུགས་བྤེད་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  ང་ཚོ་མྱི་རབས་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་ཆགས་བསད་དུས ། 
གཞོན་སྐྱྤེས་མང་པོ་ཞྱིག་ས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་སྐད་ཡྱིག་ཡག་ཐག་ཆོད་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་པ་དང་ ། སོབ་
སོང་གྱི་ཤྤེས་ཚད་ཡག་པོ་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་སོན་མ་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཤྤེས་ཚད་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ལྟ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པར་ལམ་སོན་གནང་རྒྱུའྱི་སྐོར་གསུངས་པ་དྤེ་ངས་མགོ་འཚོས་སོང་།  ཡྱིན་ནའང་ད་
བར་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ལངས་ཕོགས་དྤེ་རང་དབང་ཅན་ཡྱིན་ཞྤེས་ས་མཚམས་གཅྱིག་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་ལྷག་པར་དུ་ྤེ་ཆར་དབུ་མའྱི་ལམ་ ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་དུས ། ང་ཚོའྱི་རྤེ་བ་
གཅྱིག་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ཡང་དོ་སྣང་གནང་རོགས་གནང་།  མོས་མཐུན་ཡོད་ཀང་མྤེད་ཀང་ རུང་ང་ཚོའྱི་
ལངས་ཕོགས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས ། དོ་སྣང་གནང་ནས་སོ་སོ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་གནས་གང་དུ་ཡྱིན་
ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་དང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ས་གནས་གཞུང་དང་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་མྱི་མ་མཇལ་བའྱི་སྐབས་སུ ། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ཡང་བོད་མྱི་ཚོ་ཚང་མ་མཇལ་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་
བསམ་ཚུལ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་དྤེ་ཚོ་མ་མཇལ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དྤེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཤད་
པ་ལྟར། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཁ་བལ་རྱིང་ལུགས་པ་རྤེད་ཅྤེས་དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པའི་ཆ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་མགོ་ འཚོས་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེར་གཞྱི་
བཞག་ནས་ར་འཕོད་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་དངོས་གནས་ལོ་གཅྱིག་གྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་དབུ་
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མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་
བཞྱིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་ངྤེས་པར་དུ་ཚོགས་མྱི་གསར་པ་བསྡུ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཡོད།  
སོ་སོའ་ིས་གནས་ལ་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་ཚོགས་མྱི་གཞོན་པ་དྤེ་དག་མུ་མཐུད་ནས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུར་གནད་འགག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད།  དྤེའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུ།  ད་བར་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་འགོ་དང་འགོ་མུས་རྤེད།  ང་ཚོའྱི་སྱིད་
བྱུས་ལངས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁ་གསལ་པོ་མྤེད་ན ། ང་ཚོའྱི་འབྤེལ་མཐུད་པ་གཅྱིག་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད།  གོང་དུ་ཞུས་པ་
བཞྱིན་ས་གནས་དོན་གཅོད་ཀང་འབྤེལ་བ་བཟུང་དང་འཛིན་མུས་ཡྱིན་དུས ། བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་ས་དང་ལམ་སོན་ཞུ་ས་གཅྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན ། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་ལ་ས་གནས་
དབུས་གཞུང་གྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དབུ་ཁྱིད་ཚོ་མཇལ་བའྱི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སངས་གྤེང་
སོང་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ལོ་ལྟར་ཚར་གཅྱིག་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ང་ཚོ་འབྤེལ་མོལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཁ་གཡར་ས་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཡང་ལྟ་ཚུལ་དྤེ་རང་ཡོད་པས་མོས་མཐུན་ཡང་ཡོད།  ང་
རང་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་ཁོང་ཚོ་ལོ་གཅྱིག་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་མམ་དུ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྤེལ་བའྱི་འབྤེལ་མོལ་
ཞྱིག་འགོ་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ལས ། དྤེ་ལ་རྤེ་བ་ཧ་ཅང་བཅང་རྒྱུ་
ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཤར་ཡོ་རོབ་རྒྱ་རྱིགས་ཚོ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་མཐོང་ནས ། ང་ཚོའི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་
སྱིད་བྱུས་དྤེ་འདྲ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། 
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ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གནང་གྱི་འདུག  དྤེ་བཞྱིན་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་བོད་མྱི་ཚོས་ཀང་དོ་སྣང་གནང་གྱི་འདུག  དྤེ་དོ་སྣང་གནང་
དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དྤེར་གདོང་ལྤེན་བ ས་དང་མྱི་བྤེད་ཀྱི་
གནད་དོན་དྤེ་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱིན་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཕྱིར་འཐྤེན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པས་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་བཏང་ཟྱིན་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འབོད་སྐུལ་
གསོལ་འདྤེབས་ཤྱིག་དང་དྲྱི་བ་གཅྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དྤེར་འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུར། ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་
བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་འགན་འཁུར་མཁན་གྱི་ལས་བྤེད་ཚོའྱི་ནང་དུ་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཐྤེབས་ནས། གཞོན་སྐྱྤེས་
མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་སྤེབས་པ་རྤེད།  ཚང་མས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཧུར་ཐག་
གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་ཞུ་གྱི་ཡོད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུ ར་མཚོན་ན། ལས་ཁུངས་གཞྱི་རྒྱ་ཧ་ཅང་
ཆྤེན་པོ་རྤེད། སྤེ་ཚན་ཧ་ཅང་མང་པོ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་ཆྤེད་ལས་མྱི་སྣ་ཆགས་བསད་
དུས། དྤེ་དག་གསོ་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་སངས་འཛིན་གནང་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་།  དྤེ་དག་འཛིན་སྐྱོང་དང་འཚར་
ལོངས་གང་འདྲ་བས་ནས་གནང་གྱི་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ངྤེས་པར་དུ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་ལས་ཁུངས་
གོལ་ནས་གཟྱིགས་ཡོང་དུས། ན་གཞོན་རང་རང་ཕྤེབས་ཡོང་དུས། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བོ་སོབས་སྐྱྤེ་འོས་པ་ཞྱིག ང་ཚོའྱི་
རྒན་གཞོན་གྱི་སྣྤེ་མཐུད་ནས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡང་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ འཕལ་སྤེལ་གྱི་ངང་ནས་
དགོངས་པ་ཞུས་འགོ་དུས། གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་སྤེམས་ འཚབ་ཅྱིག་སྤེབས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་
ཞུ་བའྱི་ལས་བྤེད་ཡོངས་རོགས་ལ་གདྤེང་འཇོག་དང་ཕག་ལས་བརྒྱ་ཆ་ བརྒྱ་ཡག་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་ཞུ་གྱི་
ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་གཞོན་སྐྱྤེས་རྣམ་པ་ཚང་མས་མུ་མཐུད་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱིར་སོ་སོའ་ིནུས་པ་སྤུངས་ནས ། 
རྒྱུན་རྱིང་ཙམ་བཞུགས་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཆྤེ ར་བཞྤེས་གནང་རོགས་གནང་།  དྤེ་ལྟར་ང་རང་གྱི་རྒྱུན་དུ་མཐོང་ བའྱི་ཚོར་བ་
ཞྱིག་འདྱིར་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 དྲྱི་བ་གཅྱིག་རང་ཡོད་པ་ནྱི་ཕལ་ཆྤེར་གོས་ཚོགས་ས་མའྱི་ནང་དུ་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་སྱི་སྨན་རྤེ་འདུན་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་
ཀྱི་འདུག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་སུ་ཕྤེབས་པའྱི་སྱི་སྨན་རྤེ་འདུན་དང་པོ་དྤེར།  བོད་གཞྱིས་བྤེས་གྱིས་ལ་ལྟ་
བའྱི་མྱིག་དང་ཁོག་པའྱི་སྙྱིང་ལྟ་བུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་ ༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་ཞྤེས།  ཁོང་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཕྱི་ལ་
འཕར་ནའང་འདྲ། ནང་ལ་ངོམས་ནའང་རྤེད། སྤེམས་ལ་བསམ་ནའང་དྲན་རྒྱུ་ཁོང་ལས་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད།  དྤེ་
གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཨ་རྱིར་ཕྤེབས་སྐབས ། ཁོང་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་གྤེང་སོང་གང་འཚམས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་གནད་དོན་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་སོ་སོ་ཡང་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལྤེན་བསད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།  དྤེ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
ཡོད་དམ་མྤེད།  གནང་ཡོད་ན་དྤེའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་གང་ཕྤེབས་ཡོད་དམ།  གལ་ཏྤེ་འཐུས་སྒོ་མ་ཚང་བ་བྱུང་ཡོད་ན ། 
འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གནང་ཕོགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་དམ། དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ལ་དྲྱི་བ་ཆགས་
ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ལ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་འབྤེལ་དང་དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱིར་དྲྱི་
བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་ཀང་། ཕག་སྤེལ་ཚོས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན་ཙང་ཞུ་དགོས་པ་མྱི་འདུག  གལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ནྱི་ང་ཚོའྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་འགན་འཁུར་སད་པའྱི་དོན་ཚན་གཅྱིག་ནྱི་བོད་ཀྱི་བདྤེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་པས།  བདྤེན་
མཐའ་གསལ་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་ལམ་གལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ནྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་རྒྱའྱི་མྱི་རྱིགས་ལ་འབྤེལ་བ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན་པས། སོན་
མ་ཡྱིན་ཡང་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་རབས་དང་རྱིམ་པར་གནང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྱིག་གཞྱི་
བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་ལ་སོགས་པ།  ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆྤེན་
གནང་བ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་ཕག་ལས་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་བཞག་པ་ལས་བསོམས་ནང་གསལ་
བ་དང་མྱི་གསལ་བའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་དོ་སྣང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ ། རྒྱ་ཆྤེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ནས་
ཀང་དོ་སྣང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་གསུམ་གྱིས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་
ལས་ཀ་ཅྱི་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྲ་བརན་གྱི་ནང་དུ་བཅར་འདྲྱི་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། གསལ་ཞྱིང་དག་པ་སོན་པའྱི་སྐབས་སུ་དངོས་
གནས་གནང་གྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་བསམ་བོའ་ིནང་དྲན་བྱུང་།  ད་ལྟ་རྒྱ་ཡྱིག་སྤེ་
ཚན་བཙུགས་པའྱི་ནང་ནས་སར་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ལས་ཀ་གང་བྤེད་ཀྱི་འདུག  དྤེ་ཚོའང་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དོ་
སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ ། གོང་དུ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་ཞྱིང་རྒྱས་པ་གསུངས་སོང་།  
བོ་ལ་ངྤེས་པོ་བྱུང་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་སྤེ་ཚན་དྤེའྱི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐུགས་ལ་ཡོད་པ་
ནང་བཞྱིན་གྱི་དགོས་མཁོ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བསྐོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད།  མ་འོངས་པར་དྤེའྱི་ནང་དུ་ལས་འབོར་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་
གཏོང་རྒྱུ་དང་མྱི་འབོར་གྱི་གངས་འབོར་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་ངས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོའ་ི
ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་བཀའ་ཤག་ལ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་འགོ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག  རྒྱ་ནག་ལ་འབྤེལ་
བ་བྤེད་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་ལམ་དྤེ་གཞུང་དང་ཚོགས་པ།  དྤེ་བཞྱིན་འབྤེལ་ལམ་ཞྱིག་ད་ལྟ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ།  ད་ལྟ་བྤེད་
བཞྱིན་པ་ཐུན་མོང་གྱི་གཞྱི་རྤེན་འཚོལ་བ་ཞྤེས་པའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་མས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་
ཕྤེབས་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་རོམ་པ་པོ་མཁས་པ་དང་ཆབ་སྱིད་མས་ཞྱིབ་པ།  ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འཐབ་རོད་ནང་མས་ཞྱིབ་བྤེད་
མཁན་གྱི་མྱི་སྣ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འབྤེལ་ལམ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་འཁོར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གཅྱིག་གང་རྤེད་ཅྤེ་ན ། རྱིག་
གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་གྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་མཁས་པ་ཚོ་དང་ཆྤེད་ལས་ཀྱི་ལས་རྱིགས་མྱི་སྣ་ཚོ་
དང་མམ་དུ་གོ་བསྡུར་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  བགོ་གྤེང་གནང་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་གོ་སྱིག་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  
ངའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ནམ་རྒྱུན་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་འཁོར་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དཔྤེར་མཚོན་བཞག་ན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་
མཆོག་ཡར་མ་བཞྤེངས་གོང་ནས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ འི་ནང་ཡོད་པའྱི་ནང་བསན་གྱི་རྱིག་པ་འཛིན་སྐྱོང་
བྤེད་མཁན་གྱི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་བོད་ཀྱི་ནང་བསན་གྱི་ཐོག་ནས་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐུགས་རྤེ་ཞྱིག་གནང་བའྱི་
བཀའ་མོལ་གནང་བ་ད་ལྟ་ཡང་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ར་བསད་ཡོད་ལ་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། 
ང་ཚོ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་བརྒྱུད་ཀྱི་ནང་བསན་དང་ལྷོ་བརྒྱུད་ཀྱི་ནང་བསན་གང་ཡྱིན་ཡང་།  ནང་བསན་
གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བ་མྱི་རྱིགས་སྱི་དང། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་མོང་བ་ཡོད་པ་དྤེ་ལོ་
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རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག སོན་མ་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རབས་དང་རྱིམ་པར་བྱུང་བསད་པ་ཞྱིག་
རྤེད་འདུག 

ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་རྒྱ་ནག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ནྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱི་ཚོགས་འཁྲུག་
པོའ་ིགནས་བབ་ཀྱི་འོག་ནས་ཀུན་སོད་དང་བསམ་བོ་མས་ཞན་དུ་གྱུར་བ།  འཚོ་བ་ག་ོག་ཆགས་པའྱི་གནད་དོན་དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་ནང་བསན་གྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ལ་རྤེ་བ་བརྒྱབས་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་འཛིན་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིན་གྱིས་
རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསགས་ཡོད་པ་རྤེད་ལ ། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་དུ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་  Nalanda སྐོར་དྤེ་ཡང་ནས་
བསྐྱར་དུ་གྤེང་བ་དང་། རྒྱ་ནག་གྱི་མྱི་སྣ་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིན་ནས་ནང་བསན་གྱི་རྱིག་གཞུང་རྒྱ་ནག་ཏུ་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་པ་ལ་
སོགས་པའྱི་སྐད་ཆ་རབས་དང་རྱིམ་པར་ཡོང་བཞྱིན་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་ཞྱིབ་
བཤྤེར་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས ། ང་ཚོས་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་དང་འབྤེལ་བ་བྤེད་པའྱི་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་རྣམ་གངས་དྤེ་མས་ཞྱིབ་
ཅྱིག་བྤེད་རྒྱུ་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུས་པ་དང་སགས།  
༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོགས་འདྲྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ལན་རྤེས་མ་དྤེ་གསུང་རོགས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རོང་པོ་བོ་བཟང་
སྙན་གགས་ལགས་ཀྱི་དྲྱི་བ་དྤེར། ) དྲྱི་བ་གནང་བ་དྤེར་ངའྱི་གོ་བ་ལྤེན་ཕོགས་ལྟར་ན། རྒྱ་ཡྱིག་སྤེ་ཚན་ནང་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་གྱི་གངས་འབོར་སར་རྒྱུ་ཡོད་མྤེད་དང་ལས་འཆར་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་མྤེད་ཐད་གོ་བ་བྱུང་སོང་།  དྤེ་ཐད་ཀར་
ལན་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུར་གནས་སྐབས་རྱིང་ལ་ང་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་ལས་བྤེད་དྤེ་དག་མུ་མཐུད་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ལས་འཆར་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐད་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་
བཏོན་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་དང་འབྤེལ་མཐུད་པའྱི་བར་ལ་འབྤེལ་བ་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་ ། འཆར་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་
ལས་འཆར་སྤེལ་རྒྱུ།  གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ད་བར་དྤེབ་ཐོན་པ་དྤེ་དག་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་ཚགས་ཚུད་ཡོང་རྒྱུ།  གོ་རོགས་
སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཐད་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་ཇྱི་ལྟར་བཟོ་དགོས་མྱིན། དྤེ་བཞྱིན་འགྤེམས་སོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཐྤེ་ཝན་དང་ཨོ་སྱི་
ཀྲོ་ལྱི་ཡ། ད་ལྟ་ཐྤེ་ཝན་འགོ་མུས་རྤེད་ལ། དྤེ་བཞྱིན་ཡོ་རོབ་དང་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡར་བོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་རྒྱ་རྱིགས་ལ་འགྤེམས་
སོན་ཇྱི་ལྟར་ཞུ་དགོས་མྱིན། གོང་དུ་ངས་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱིས་ཞུས་མྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དྤེའྱི་ཐོག་ཐུགས་
སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་མྱིན་མི་ཤྤེས། ད་ལྟ་བསྐྱར་དུ་གཅྱིག་ཞུས་ན ། རྒྱ་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་བྤེད་སོད་
གཏོང་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་དུས། ང་ཚོའྱི་འབྤེལ་མཐུད་པའྱི་ངོས་ནས་ཀང་དམྱིགས་བསལ་དོ་སྣང་གནང་ནས། ཨོ་སྱི་
ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་འབྤེལ་མཐུད་པའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ཡང་  Google Plus ཡྱི་ཐོག་ནས་མྱི་གངས་ཁྱི་གྱིས་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ལ་
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འབྤེལ་བ་ཡོད་བཞྱིན་པ་རྤེད།  ཨ་རྱིའྱི་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཡྱིན་ཡང་  Twitter ནང་ནས་མྱི་གངས་འབུམ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་
ཞྱིག་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད། ཡོ་རོབ་ཀྱི་འབྤེལ་མཐུད་པ་གོང་དུ་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ལན་འདྤེབས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་བརྤེད་ཐོ་གནང་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་ཕྱི་
དྲྱིལ་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་ཡོང་གྱི་རྤེད། བཀུར་འོས་རྣམ་
པས་དྤེར་དམ་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཕྱི་འབྤེལ་དང་དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྲྱི་དང་
བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཞུ་ཆོག་པ་ཅྱིག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དྤེ་གནད་དོན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ 
༡ ཐོག་ལ་ཡོད་པ། སྱིར་བཏང་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དོགས་འདྲྱི་སྐུལ་གྱི་བསམས་མོད། ད་བར་ཡོང་མ་སོང་། ངས་
ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཁོར་ཡུག་དང་འཛུགས་སྐྲུན་ཚན་པའྱི་དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེའྱི་ནང་གྱི་ཡྱིག་ཕྤེང་  ༢ པ་དྤེའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་ནང་
དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ ཁག་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག  རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་བཅས་ཀྱི་སོབ་མའྱི་གངས་ཀ་  ༣༦ ཅྱིག་
བཀོད་འདུག དང་པོ་ངས་སོབ་གྲྭ་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༣༦ རྤེད་དྲན་བྱུང་། ད་ལྟ་ཡང་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སོབ་མའྱི་
གངས་ཀ་ཞྱིག་མམ་དུ་ཚུད་ཡོང་དུས ། གངས་ཀ་ཚུད་དགོས་དུས་གངས་ཀ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་ངས་ཡྱིག་
ཐོག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་བལྟས་པའྱི་དྲྱི་བ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཀའ་ཤག་དང་ཁྱབ་ཁོངས་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་
ལས་བསོམས་ཀྱི་འབྱི་སངས་རྤེད།  དག་ཆ། དྤེ་བཞྱིན་བོད་ཡྱིག་གྱི་སྤེབ་སོར་བཅས་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་ལྷན་ཁང་ཁག་ཚང་
མས་ཡྱིད་གཟབ་བས་ནས་ཡར་རྒྱས་སྤུས་ལྤེགས་འགོ་གྱི་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་བོད་ཡྱིག་བྤེད་སོད་གཏོང་སངས་ཚད་དང་
ལྡན་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེར་ཐོག་མར་བསགས་བརོད་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། 

གྱིས་པ་དྤེར་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ།  སྱིར་ང་རང་ག་དུས་ལངས་ཀང་རྒྱ་
ཡྱིག་སྤེ་ཚན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཕྱི་དྲྱིལ་རྒྱ་
ཡྱིག་སྤེ་ཚན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་དྲྱི་བ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ཕྤེབས་པ་དྤེ་འདྲ་མང་
པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།  འོན་ཀང་།  ད་དུང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་དོན་གྱི་གཞྱི་རྒྱ་དྤེ་རྒྱ་མྱི་དང་འབྤེལ་བ་བྤེད་
དགོས་པ་དང་། ལས་དོན་གྱི་ཁ་ཕོགས་ཤུགས་ཆྤེན་ཞྱིག་རྒྱའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཁྱབ་བསགས་ཟྤེར་ཡང་རྤེད། གང་ལྟར་འབྤེལ་
བ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ངོ་བོ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་དུ་བརྱིས་དགོས་པ་ཡྱིན་དུས། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་
དྲྱིལ་རྒྱ་ཡྱིག་སྤེ་ཚན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་མྤེད་ཅྤེས་པ་ཞྱིག་དང་། ཡང་རྱིམ་པས་ཡོད་ཅྤེས་པ་གྱིས་གསུངས་
སོང་། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་འདོད་ཞྱིག་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་རྒྱ་ཡྱིག་སྤེ་ཚན་གྱི་ངོ་བོ་དྤེ་སྱིར་བཏང་དྲ་རྒྱ་དང་དྤེའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཇུས་
འགོད་སོགས་ཡར་རྒྱས་དང་། སྙྱིང་རྤེ་པོ། ཡག་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ནང་གྱི་གནད་དོན་ཡྱིན་ཡང་དུས་ཐོག་གསར་
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པ་ཐོན་བསད་པ་དྤེ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་པའྱི་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད།  
ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལྷན་ཁང་དྤེ་སྤེ་ཚན་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། དྤེའྱི་འོག་གྱི་རྒྱ་ཡྱིག་སྤེ་ཚན་དྤེའྱི་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མྱི་སྣ་བསྐོ་སངས་དང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་དོན་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་
མས་ྤེས་སུ་འགོ་བསད་པ་དྤེ་ངས་ནམ་རྒྱུན་ནས་མཐོང་བཞྱིན་པ་དྤེ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་སྐྱོན་བརོད་མྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་ཀང་། ལས་མྱི་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་གསུངས་བཞྱིན་པ་དྤེ་ཚོ་ཡང་ཧ་གོ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་
ངས་མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་ན། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་སྤེ་ཚན་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་
ཤས་ནང་དུ་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་འབྤེལ་མཐུད་ཚན་པ་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་རྒྱ་ཡྱིག་སྤེ་ཚན་དང་རྒྱ་མྱི་དང་ལས་དོན་
བྤེད་རྒྱུ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་སྐོར་ལ་རྡ་སར་ཡོད་པའྱི་འབྤེལ་ཡོད་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་ཡོངས་རོགས།  
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆྤེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག  དྤེ་བཞྱིན་ཐྤེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད།  ཕྱིའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་
མཐུད་པ་ཡོངས་རོགས་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འཚོག་པའྱི་སྐབས་སུ་འཛོམས་ཡོང་དུས ། རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་མྱི་
གངས་ ༣༠།༤༠ དྤེ་འདྲ་འཛོམས་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དྲྱིལ་བསགས་རྒྱ་ཡྱིག་སྤེ་ཚན་དང་ཕྱི་
རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་ཀྱི་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་གྱི་འབྤེལ་བ་དང་ངོ་བོ་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་ངས་གཅྱིག་
ཞུས་ཡོད།  ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་བ་སྤུ་གནོན་ཟྤེར་བ་ལྟར་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད།  གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྱིམ་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ཡོད།  ད་ལྟའྱི་ཆར་ངས་མཐོང་བཞྱིན་པ་དྤེ་ཕྱི་
དྲྱིལ་རྒྱ་ཡྱིག་སྤེ་ཚན་དྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པས་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་བཏང་། རྡ་སར་སྣྤེ་ལྤེན་ཞུ་མཁན་གྱི་ངོ་
བོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་དང་། ལས་བསོམས་དང་སོན་རྱིས་འཁོད་སངས་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱི་འོག་ལ་དྲུང་ཆྤེ། དྲུང་ཆྤེའྱི་
འོག་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་སྤེ་ཚན་བརྒྱུད་ནས་འབྤེལ་ཡོད་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པར་ག་རྤེ་དགོས་པ་དང། ལས་དོན་ཞྱིག་ཡར་ཞུས་
དགོས་ནའང་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པས་རྒྱ་ཡྱིག་སྤེ་ཚན་བརྒྱུད།  དྤེ་བཞྱིན་ཡར་དྲུང་ཆྤེ་དང་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་ནས་འགོ་
དགོས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ངས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་མང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། འོན་
ཀང་དྤེར་འགུལ་བསྐྱོད་རྒྱག་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ལ་ལན་འདྤེབས་ཀང་དམྱིགས་བསལ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་འདྲ་
བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་དམ། དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞྤེད་རྒྱུ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག གྱིས་པ་དྤེར་ཕྱི་དྲྱིལ་རྒྱ་ཡྱིག་སྤེ་ཚན་དྤེ་ཡར་
རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན། སྤེ་ཚན་དྤེའྱི་གནས་རྱིམ་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་རྒྱ་ཡྱིག་སྤེ་ཚན་གྱི་
འོག་འཛིན་དང་གནས་རྱིམ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་དམ།  དྤེ་བཞྱིན་ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་བས་ནས་ལས་བྤེད་
གསར་པ་བསྡུ་རྒྱུའྱི་ཐད་གནས་རྱིམ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ས་མྱིག་ཁ་ཤས་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་
ཡོད་པ་དང། ཁ་ཤས་རྒྱ་ཡྱིག་སྤེ་ཚན་ཁང་ལ་ཡོད་པ། དྤེ་འདྲའྱི་ཕན་ཚུན་ཆ་མ་འགྱིགས་པའྱི་གནས་སངས་དང་།  དངོས་སུ་
མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།  རྒྱ་ཡྱིག་སྤེ་ཚན་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བྤེད་བཞྱིན་པའྱི་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད།  དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གསལ་ཙམ་
ཞྱིག་འགྤེལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༦།༢༨ བར་འཇར་མན་གྱི་གོང་ཁྱྤེར་ཧྤེམ་བྷ ག་ཟྤེར་བའྱི་ནང་དུ་ཐུན་མོང་གྱི་གཞྱི་རྤེན་
འཚོལ་བ་ཞྤེས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བསྐོངས་པ་རྤེད།  སྱིར་ཚོགས་འདུ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་གསུང ་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་
མྱི་གངས་ལ་འདྲ་མྱིན་ཞྱིག་གསུང ་གི་འདུག སྐབས་རྤེ་མྱི་  ༡༠༠ དང་སྐབས་རྤེ་  ༣༠།༤༠ ཡོད་ལབ་ཀྱི་འདུག  པར་ལ་
བལྟས་དུས་མྱི་གངས་ ༣༠།༤༠ ཆགས་ཀྱི་འདུག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་བོད་རྒྱ་གྱིས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གྱི་གཞྱི་རྤེན་འཚོལ་བ་ཟྤེར་བའྱི་
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ཚོགས་འདུ་དྤེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ སུད་སྱི་འཇྱི་ནྱི་ཝར་ཚོགས་འདུ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཚོགས་པ་རྤེད། ཚོགས་འདུ་དྤེའྱི་མྱིང་ཡང་ཐུན་
མོང་གྱི་གཞྱི་རྤེན་འཚོལ་བ་ཞྤེས་པའྱི་མྱིང་དྤེ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རྤེད།  ཚོགས་འདུ་དྤེའྱི་ནང་བཅར་མཁན་འབྤེལ་ཡོད་རྒྱ་
མྱིའྱི་རོམ་པ་པོ་དང་མཁས་པ།  དཔོན་རྱིགས་སོགས་མང་པོ་ཡོད་ཅྤེས་གསལ་བཤད་བྤེད་ཀྱི་འདུག  ང་རང་ཚོའྱི་ཕོགས་
ནས་ཀང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ ཆེས་གཙོས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་དང་ཡོ་རོབ་ཀྱི་
དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་དང་བཅས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཚད་མཐོའ་ིངང་ནས་བཅར་བ་རྤེད།  ཚོགས་འདུ་དྤེའྱི་ཐོག་ཏུ་ཐུན་
མོང་གྱི་གཞྱི་རྤེན་འཚོལ་བ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ངས་ན་བསད་དུས།  ལྷ་སར་ཕྱི་ཟླ་  ༨ ཚེས་ ༡༢ ྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཚོགས་
པའྱི་ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ལོངས་འཕྤེལ་རྒྱས་གྤེང་སྤེགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་དང་འདྲ་པོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་བཞག་འདུག ཐུན་མོང་གྱི་གཞྱི་རྤེན་
འཚོལ་བའྱི་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་  ༦ ཡོད་པ་དྤེ་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ངས་མཐོང་མ་བྱུང་།  ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ལ་ངས་བསྒྱུར་ཡོད་
མྱིན་མྱི་ཤྤེས། ངས་ཞུ་རྒྱུར་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད།  ནམ་རྒྱུན་ནས་ང་ཚོ་དང་མམ་དུ་ཐུན་མོང་གྱི་ལྟ་བ་ཡོད་པ་དང་།  
དྤེ་བཞྱིན་ཐག་ྤེ་ས་ན་འཁོར་ནས་སོད་མཁན། དྤེ་བཞྱིན་རྡ་སར་ཡོང་བསད་མཁན་གྱི་མྱི་རང་རང་རྤེད་འདུག ཁོང་ཚོ་མམ་
དུ་དྤེ་འདྲའྱི་ཚོགས་འདུ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དང་ཐུན་མོང་ཟྤེར་བའྱི་ངོས་འཛིན་དང་གསལ་བསགས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་སྤེལ་བ་དྤེ ། ད་ལྟའྱི་
ཆར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དོན་སྙྱིང་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ང་རང་གྱི་དོགས་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་སྱིར་བཏང་ལས་ཀ་
དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བས་འདུག ཚགས་པར་ཁག་ལ་གསལ་བསགས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཐོན་འདུག་མ་གཏོགས ། དོན་དམ་བོད་ཀྱི་གནས་
སངས་ལ་ཕན་ཐོགས་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད་དམ།  དྤེ་བཞྱིན་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་  ༦ པའྱི་ནང་དུ་
ཚོགས་ཞུགས་པ་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་དྤེ་རྱིང་གྱི་ཚོགས་འདུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེ་དོན་ཆྤེ་ཡྱིན་པ་དང་། མ་འོངས་པར་ལོ་རྤེར་
ཐྤེངས་རྤེ་འཚོག་དགོས་པ་དྤེ་ཐུན་མོང་གྱི་ངོས་འཛིན་དུ་གསལ་བསགས་བས་འདུག  ངས་ཞུ་འདོད་པ་དྤེ་དྤེ་འདྲའྱི་ཚོགས་
འདུ་འགོ་སོང་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  འགོ་སོང་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་དོན་སྙྱིང་ག་ཚོད་ལྡན་ཡོད་མྱིན་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་
དོགས་པ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་འཚོག་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། དྤེའྱི་འགོ་སོང་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གཏོང་གྱི་
ཡོད་དམ་མྤེད།  རྒྱ་མྱིས་ཕྤེད་དང་ང་ཚོས་ཕྤེད་གཏོང་གྱི་ཡོད་དམ།  དྤེ་ཐུན་མོང་དུ་མ་འོངས་པར་ལོ་རྤེར་ཐྤེངས་རྤེ་འཚོག་
དགོས་པ་དྤེ་ཐུན་མོང་གྱི་གོས་ཆོད་དང་མ་འོངས་པར་ཡང་དྤེ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འཚོག་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  གལ་སྱིད་མ་
འོངས་པར་དྤེ་འདྲ་འཚོག་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོ་རྒྱ་མྱི་མམ་དུ་འབྤེལ་བ་བྤེད་བཞྱིན་པའྱི་ཕྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་མྱི་དྤེ་དག་རང་
རང་ཆགས་བསད་ཀྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་རྱིང་ཚོགས་འདུ་འདྱིར་གནང་ཡོད་ཅྤེས་པ་ངས་མཐོང་རྒྱུར། ད་ལྟ་ཧོང་ཀོང་ལ་བཞུགས་
ཡོད་པའྱི་ཁྱིམས་རོད་པ་ཆྤེན་པོ་ཐྤེན་པྤེའུ་ལགས་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་སྐད་གགས་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་
ནང་དྲག་གནོན་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་བོད་ནང་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རོགས་རམ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན་གྱི་ཁྱིམས་རོད་པ་ཁ་
ཤས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གགས་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེང་སང་རྒྱ་ནག་ནང་ལོག་མ་ཐུབ་པར་ཧོང་ཀོང་དུ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ངས་འདྱིའྱི་ནང་རོམ་པ་པོ་གགས་ཅན་དང་ཕྱིའྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་མང་གཙོ་དོན་གྤེར་ཅན་སྐད་གགས་
ཆྤེན་པོ་མང་པོ་ཡོད་པ་གཅྱིག་ཀང་མཐོང་མ་སོང་།  དྤེ་ལས་སྡུག་པར་ལྷོ་སོག་པོའ་ིམྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོ་འདུག དྤེ་ཡྱིན་
དུས་ཚོགས་འདུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་མྱི་ཚོས་དོན་ཚན་  ༥ ཅན་གྱི་གསལ་བསགས་གཅྱིག་ཀང་སྤེལ་འདུག ད་ལྟ་ང་རང་ཚོས་
བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་གྱི་ལས་དོན་དྤེ་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་ག་སྱིག་ཨང་གསར་ཡོད་ཅྤེས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་བསད་ཡོད་པ་
དང་། རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛིན་གསར་པ་ལའང་རྤེ་བ་བཅངས་པའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་འདྲའྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་བའྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་
པ་དྤེས་ཕན་དང་གནོད་གང་གྱི་ཕོགས་སུ་འགོ་ས་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
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 གསུམ་པ་དྤེར།  ཕྱི་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
བསགས་བརོད་བྤེད་མཁན་བྱུང་སོང་།  དམྱིགས་བསལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བའྱི་ནང་དུ་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་
མཐུད་པར་ལས་ཀ་བྤེད་ཕོགས་ལ་གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་བསགས་བརོད་བས་པ ས་མ་ཚད་འབྤེལ་ཡོད་ཡྱི་གྤེ་ཀློག་མཁན་
ཡར་ལངས་ནས་ལས་དོན་གྱི་ངོ་བོར་བལྟས་ནས་བསགས་བརོད་དང་དྤེ་བཞྱིན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་རྤེད། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཁ་སང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་དྤེ་ཚོ་གསུངས་སོང་། ང་རང་ཚོས་མཐོང་
བཞྱིན་པ་དྤེ་རྒྱ་མྱི་མམ་དུ་འབྤེལ་བ་བྤེད་དུས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ངས་གསལ་པོ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་ང་
རང་ཚོས་ཕོགས་གྱིས་ཀར་བལྟ་དགོས་པ་དྤེ་ད་ཐྤེངས་འཇར་མན་ལ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་དྤེ་རྤེད།  ང་རང་ཚོའྱི་ལས་
དོན་དྤེའྱི་ནང་རྒྱ་མྱི་ནང་ཁུལ་ཕོགས་གྱིས་ཆགས།  ཕོགས་གྱིས་ཀྱི་རོད་གྤེང་དྤེ་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མཐུད་ཀྱི་ལས་དོན་དུ་
མམ་བསྤེས་བས་ཏྤེ། ད་ལྟ་ཡིན་ཀང་ཟྱིང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིར་བསོད་བསགས་གཏོང་
མཁན་གྱིས་རྒྱུན་ལས་དང་སྱི་འཐུས་ཚོས་དྤེ་དག་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ང་ཚོ་མམ་དུ་རག་པར་འཁོར་བསད་
མཁན་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་དྤེ་ཚོ་མམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འཚོགས། དྤེ་ངོ་དྤེབ་དང་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང། ཤྤེས་བ་དུས་དྤེབ་ནང་
དུ་བཏང་། ཀུན་གྤེང་ནང་དུ་བགོ་གྤེང་འདྲ་བས། དྤེ་འདྲའྱི་ཕྱིའྱི་ངོ་བོ་དང་རྣམ་པ་ཁ་ཁ་ཟྱིང་ཟྱིང་བས་པ་དྤེ་གྲུབ་འབས་གཟྤེངས་
སུ་ཐོན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡྱིན་ནམ།  ཡང་ན་ལས་དོན་དྤེ་ཚོས་ཕུགས་ ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྤེལ་རྒྱུར་ག་ཚོད་
ཅྱིག་དགོངས་པ་བཞྤེད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་དྤེ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་སྐྱོན་བརོད་ཡྱི་གྤེ་སྤེལ་མཁན་མང་པོ་འདུག  དྤེ་ཚོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བས།  དོན་དག་རྡོག་རྡོག་དྤེ་ལས་དོན་གྱི་ངོ་
བོར་བལྟས་ན་ད་ལོ་དང་པོ་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད།  ཨ་རྱིའྱི་ནང་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
གཞུང་གྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པས། ལས་བསོམས་ཕུལ་མཁས་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ཡུ་རོབ་
དང་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་འབྤེལ་མཐུད་པ་གྱིས་ཀྱིས་ལས་ཀ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ ཅེས་ཞུ་ཡི་མྤེད། ལས་དོན་སྱིག་སངས་
དང་བྤེད་སངས་དྤེ་ཚོ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ལས་དོན་སྙྱིང་རྤེ་པོ་སྱིག་པར་གཅྱིག་པུར་བསོད་པ་བཏང་བ་མྱིན་པར ། ནམ་
རྒྱུན་ལས་ཀ་གང་དང་གང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་དྤེར་དོ་སྣང་བྤེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ངས་འདྱིར་ཕྱི་
རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པའྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཐད་དྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།  མཐའ་མཇུག་ཏུ་རྒྱ་ནག་
གྱིས་བོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་སྒང་དྲྱིལ་བསགས་བྤེད་སངས་ལ་དཔག་སྤེ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་གལ་
ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད། དྤེང་རྒྱ་ནག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རོམ་གསར་ཤོས་དྤེ་བོ་བཟང་སྤེངྤེའྱི་གོ་སྐབས་ཤོར་ཚར་བ་རྤེད་
ཅྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ག་རྤེ་བཤད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་ན། དང་པོ་དྤེར་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ལྷོ་ཕི་རྱི་ཀའི་ཐོངས་མཆན་དྤེ་
མ་རག་པ། གྱིས་པ་དྤེ་ཡོ་རོབ་དང་ནོར་ཝྤེ་ལ་ཕྤེབས་སྐབས་ཆབ་སྱིད་ པ་ཚོའྱི་མཇལ་ཁ་མྤེད་པ།  གསུམ་པ་དྤེར་རྒྱ་གར་
ནང་ལ་ཆོས་ལུགས་ཁག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་དྤེ་ཕར་འགངས་བྤེད་དགོས་པ།  དྤེ་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་ལུང་དྲངས་ན་ཁ་
ཤས་ཀྱིས་གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞྱིན་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དྤེ་ཡལ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོང་ཚོ་གོ་སྐབས་ཤོར་ཚར་བ་
རྤེད་ཅྤེས་པའྱི་དྲྱིལ་བསགས་ཤུགས་ཆྤེན་ཞྱིག་སྤེལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདྲའྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་དྲྱིལ་
བསགས་དྤེ་དབུ་མའྱི་ལམ་ཁོ་ན་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་ནས་བསད་ན་འགྱིགས་ས་རྤེད་དམ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཡུན་གནས་ཐུབ་ས་མྤེད་པ་དང་། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དྤེ་རྱིམ་པས་ཡལ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་དང་ ། རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱབ་
སྐྱོར་དྤེ་ཤུགས་ཆུང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ། དྤེ་ཚོ་ལ་དཔག་ནས་དྲྱིལ་བསགས་ཀྱིས་ལན་རྒྱག་རྒྱུ་དང་འཆར་གཞྱི་བསྱིག་དགོས་
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པ་དྤེ་ཚོ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དགོངས་དོན་དྲྱིལ་བསགས་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཀང་། ྱིན་
རྤེའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བྤེད་སངས་ལ་དཔག་པའྱི་ལན་རྒྱག་དགོས་པ་དང་དྤེ་ཁྱབ་བསགས་བྤེད་དགོས་པ། དྤེའི་གོ་རོགས་
སྤེལ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ངས་མཐའ་མཇུག་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མཇུག་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་དྲྱི་བ་གསུམ་གྱིས་ཚད་པ་མྤེད།  ངས་ག་ཚོད་ཞུ་ཐུབ་ཐུབ་
ཀྱིས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནང་ནས་རྒྱ་སྐད་མཁྱྤེན་མཁན་ཉུང་
ཉུང་ཡྱིན་པས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྒྱ་སྐད་མཁྱྤེན་མཁན་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཡང་དགའ་བསུ་
ཡོད། དྤེ་རྱིང་ངས་གལ་ཆྤེན་པོ ར་བརྱི་ཡི་ཡོད། ངས་དམྱིགས་བསལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར ། ང་ཚོ་རྒྱ་མྱིར་འབྤེལ་བ་བྤེད་
ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་ཆྤེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་པ་
གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར། རྒྱུན་དུ་ནས་འབྤེལ་བ་ཡོད་དུས་འཛེམ་གཟོན་མྤེད་པར་ནང་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།  
གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཀང་ང་ཚོ་བོད་མྱི འི་སྱིག་འཛུགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་
གསར་འགྱུར་ནང་གང་འདྲ་ཐོན་རྱིམ་བཞྱིན ། ང་ཚོས་གདོང་ལྤེན་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་སོང་།  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ལམ་སོན་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཕག་ལས་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་ཐུབ་པར་ཐུགས་ཕན་གསོ ་ཡི་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག 
 དྲྱི་བ་དང་པོ་དྤེར་ལན་ཞུས་ན་ཁོར་ཡུག་དང་འབྤེལ་བའྱི་གངས་  ༣༦ དྤེ་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག སོབ་ཕྲུག་ཁག་ ༣༦ ལ་ཐུག་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གནས་སྐབས་རྱིང་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་ལས་བྤེད་
ཀྱི་གནས་སངས་སྐོར་ལ་གཅྱིག་ཞུས་ན ། ད་ལྟ་ས་མྱིག་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ལས་བྤེད་
གཅྱིག་ས་མྱིག་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེ་འབྤེལ་
མཐུད་པ་གསུམ་སོ་སོའ་ིའབྤེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་འོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཚུར་འབྤེལ་བ་གནང་ན་དོན་
གཅོད་བརྒྱུད་ནས་འབྤེལ་བ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱུན་དུ་ཕག་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་རག་པར་འབྤེལ་བ་ཡོད་ཡོད་པ་
རྤེད། ཐྤེ་ཝན་དོན་གཅོད་ཡྱིན་ན། ཐད་ཀར་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་རང་ལ་འབྤེལ་བ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སོམ་གཞྱི་དྤེ་བསྐྱར་
ཞྱིབ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་དྤེར་བསམ་ཞྱིབ་ཅྱིག་བ་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་དོན་གྱི་དགོས་པ་
རྒྱུ་མཚན་དང་ཕག་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཕན་གང་འདྲ་གསོས་མྱིན་སོགས་མས་ཞྱིབ་ལྤེགས་པོ་བས་ནས་འགྱུར་བ་
གཏོང་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་གནས་སྐབས་རྱིང་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ཧྤེམ་བྷག་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐོར་ལ་གཅྱིག་ཞུས་ན་ཐུགས་ཕན་ག་ཚོད་ གསོས་མྱིན་དྤེ་མྱི་བཅུ་ཡྱིན་ཡང་
གཟྱིགས་ཕོགས་བཅུ་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད།  ང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དུས་ཐུང་ནང་ཁྱབ་བསགས་འགོ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་
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ཡུལ་ཞྱིག་འཛིན་པ་མ་གཏོགས།  དྤེའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་ཡུལ་གྱིས་པ་དྤེ་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཁྱབ་བསགས་
ཤྱིག་དང་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་བཟུང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གསུངས་
པ་བཞྱིན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆྤེན་པོ་ནས་གདན་འདྲྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ཐབས་ཤྤེས་མ་གནང་བ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དྤེ་ཡང་ཆབ་སྱིད་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་དུས། ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སངས་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྤེབས་ཐུབ་མྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞིག་
འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་ཚོས་ཚོགས་འདུ་དྤེ་འདྲ་བསྐོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་བཅར་བ་གང་ཐུབ་ཀྱི་ཚད་ལྡན་དྤེ་འདྲ་
གདན་འདྲྤེན་ཞུ་ཐབས་བྤེད་མུས་རྤེད། ད་ཐྤེངས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་སོང་དྤེ་རོགས་དངུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། ང་ཚོས་ཀང་
དྤེ་བཞྱིན་ལོ་རྤེས་མ་ཚོགས་འདུ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བསྐོང་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་རྒྱ་རྱིགས་ཚོའྱི་ནང་ནས་ཤོག་ཁག་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད།  དྤེ་རང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པར་མོས་མཐུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རྒྱ་རྱིགས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་རོག་དྲ་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་
དུ་མ་སྤེབས་རྒྱུར་དོ་སྣང་བྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། 
 མཐའ་མར་དགོངས་ཚུལ་གནང་བའྱི་ནང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་
གཟྱིགས་རོག་གང་འདྲ་ཡོད་མྱིན་དང་། ཁྱབ་བསགས་གང་འདྲ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་ང་ཚོས་གདོང་ལྤེན་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ང་རང་
གྱིས་མོས་མཐུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་ཡང་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་
ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་དྤེ་འདྲ་མང་ཙམ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ་ཟྤེར་བ་ལ་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི ་འདུག 
གཞྱི་རའྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ རང་མྱིན་པ་རྒྱུན་དུ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་གང་དུ་
ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་གང་གནང་གྱི་ཡོད་མྱིན་ང་ཚོས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་བཀོད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེ་དག་རྒྱ་
ཡྱིག་དང་བོད་ཡྱིག་གྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་འགོད་ཀྱི་ཡོད།  བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་རླུང་འཕྱིན་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་བརྒྱུད་
ནས་བོད་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱ་སྐད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་བསྐྱར་
དུ་མས་ཞྱིབ་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད།  གཞྱི་རའྱི་འབྤེལ་མཐུད་པ་རྤེས་ཁོང་ཚོའྱི་ས་གནས་ཀྱི་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ལ་
འབྤེལ་བ་ཡག་པོ་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡ་ཡྱིན་ན་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡ འི་རྒྱ་སྐད་རླུང་འཕྱིན་དང་།  
ཡོ་རོབ་ཡྱིན་ན་ཕ ་རན་སྱི། འཇར་མན་ནྱི། BBC དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་རྒྱ་སྐད་རླུང་འཕྱིན་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད།  ཨ་རྱི་ཡྱིན་ན ། RFA 
(Radio Free Asia) དང་ VOA (Voice of America) ཡོད་པ་རྤེད།  ནོར་ཝྤེ་ལ་ང་ཚོས་  VOT ( Voice of 
Tibet) ནས་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཏོང་དང་གཏོང་མུས་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དྤེའྱི་ནང་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་སྤེ་ཚན་དྤེ་གནས་རྱིམ་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས་མྤེད་དང་གཟྱིགས་དགོས་མྤེད་གཅྱིག་བས། ཧྤེམ་བྷག་
ལ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་དྤེའྱི་གོས་ཆོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་འདྲ་ པོ་ཁ་ཤས་བྱུང་སོང་།  དྤེ་ཐུགས་ཕན་ག་ཚོད་གསོ ་ཡི་
ཡོད་མྱིན་བས།  མ་འོངས་པར་ཚོགས་འདུ་དྤེ་འདྲ་འཚོག་ན་འགོ་སོང་སུས་གཏོང་གྱི་རྤེད།  སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གཏོང་གྱི་
ཡོད་དམ། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་གཏོང་གྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་ཚོ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་གནས་རྱིམ་གནས་སྐབས་རྱིང་རང་འཇགས་སུ་གནས་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཧྤེམ་
བྷག་དང་འབྤེལ་བའྱི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གོས་ཆོད་ཁག་གྱིས་བཞག་པ་རྤེད། གཅྱིག་ཚོགས་བཅར་བ་
ཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་དང་གཅྱིག་རྒྱ་རྱིགས་ཚོགས་བཅར་བའྱི་ངོས་ནས་བཞག་པ་རྤེད།  ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཁོང་ཚོ་གལ་
ཆྤེན་པོར་བརྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།  དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ།  དྤེ་རྒྱུན་དུ་བྱུང་ན་མང་གཙོའྱི་རྱིམ་པ་ལ་འབྤེལ་བ་
ཞྱིག་མུ་མཐུད་ནས་འཛིན་རྒྱུ་དྤེ་ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཕབ་པ་དྤེ་ང་ཚོས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་།  ཚོགས་
འདུ་དྤེ་འདྲ་བསྐོང་ན།  སོན་མ་ཡྱིན་ན་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།  གལ་སྱིད་ལོ་རྤེས་མ་ཚོགས་འདུ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བསྐོང་ བ་ཡྱིན་ན། 
རོགས་དངུལ་རང་ལ་བལྟས་ནས་གོ་སྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་བསྐྱར་དུ་གོ་སྐབས་
གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཁ་སང་ལས་བསོམས་སྐོར་ལ་ཞུ་དུས ། འབོད་སྐུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཡང་
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དྤེ་ལས་ཁ་གསལ་ཙམ་བྱུང་ན་གསུངས་སོང་།  དྤེ་རྱིང་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
གྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་ལས་ཁ་གསལ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཞོར་ལ་དོན་དག་ཆུང་ཆུང་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
གཅྱིག་དྤེ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༦ པ་ནང་དུ་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་དང་ཀམ་པུ་ཉར་སྤེ་ཚན་ཟྤེར་
བ་དྤེའྱི་ནང་འདུག  སྐབས་དྤེར་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་ཞྤེས་པ་དྤེར་གསུམ་ བཅུ་ཞྤེས་བྱིས་འདུག  སྱིར་བཏང་ཡྱི་གྤེ་ནོར་བ་
གཅྱིག་པུའྱི་དོན་དུ་བཤད་ཀྱི་མྤེད། དྤེའྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཟྤེར་བ་དྤེ་ང་ཚོར་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཕལ་
ཆྤེར་ང་ཚོའྱི་སྤེམས་ཀྱི་ནང་ལ་གནད་དོན་དྤེ་ཡང་གལ་ཆུང་དུ་ཆུང་དུ་འགོ་དུས ། ཡྱི་གྤེའྱི་དག་ཆ་དྤེ་ཡང་བརྤེད་འགོ་གྱི་མྤེད་
འགོ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་།  སྱིར་བཏང་སོན་འཇུག་གཅྱིག་བཅུག་དགོས་འདུག་ཀང་གོ་དོན་དམྱིགས་བསལ་ ཞིག་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེར་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང། 
 གསར་ཤོག་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་ཐྤེངས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་ཞོགས་པའང་ཕག་སྤེལ་
སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་།  ཡྱིན་ནའང་ཞུ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དྤེ་གཟུགས་པོ་ཆྤེ་བ་མ་གཏོགས།  འཇོན་ཐང་ཆུང་
དྲགས་པ་ཡྱིན་དུས ། མ་གསན་ནའང་བྤེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ངས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་སྐད་ཆ་དྤེ་ཏོག་
ཙམ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། སག་ག་དྤེ་ཟླ་རྤེར་ཉུང་ཤོས་སུ་ཧྱིན་སྒོར་ཁྱི་གྱིས་དང་ཕྤེད་ཀ་ལྷག་གྱི་ འཐོལ་པ་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་མྱི་སྒྤེར་གྱི་ཨམ་ཕག་ནས་གཏོང་དགོས་ན་དྤེ་ལ་འབད་བརོན་གང་འདྲ་ཞྱིག་
གནང་གྱི་རྤེད་དམ་ཞེས་ང་རང་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད།  དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དོན་དག་གྱིས་པ་དྤེར་ལན་དྤེ་སོན་མ་ཞྱིག་
ནས་ཕྤེབས་ཀྱི་འདུག  མྱིང་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་རྤེད། Tibet Freedom ཟྤེར་བ་དྤེ་ཆབ་སྱིད་དང་གཅྱིག་གཅྱིག་གསུངས་སོང་།  



158 

 

བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་ཞྤེས་པ་དྤེ་བོད་ཡྱིག་ཚགས་པར་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་དོགས་པ་གཅྱིག་ག་རྤེ་བྱུང་སོང་ཞུས་ན ། ད་ལྟ་
ངས་བཤད་བཞྱིན་པ་དྤེ་སག་ཁང་གྱི་དྤེབ་སྐྱྤེལ་གཅྱིག་པུ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཨ་
མ་དྤེ་ཡང་ཡོད་ས་མ་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་དྤེ་བྱུང་སོང་། སྱིར་བཏང་གསར་ཤོག་དང་ཚགས་པར་དྤེ་དག་དྤེབ་སྐྱྤེལ་བྤེད་
དགོས་དུས། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་དྲྱིལ་བསགས་དང་གསར་འགྱུར་སྤེ་ཚན་ནང་དུ་དྤེབ་སྐྱྤེལ་དགོས་པ་རྤེད།  མྱི་ལོ་ལྔ་
བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་ཟྱིན་ ཡང་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཨ་མ་དྤེ་ཡོད་ས་མ་རྤེད་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།  དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་ན་ང་
ཚོས་ལས་དོན་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ཁྱིམས་དང་མཐུན་མྱིན་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གསར་ཤོག་དྤེབ་སྐྱྤེལ་མྤེད་པར་བཏོན་ན་
ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ།   གལ་སྱིད་ཡྱིག་ཆ་མྤེད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ནས་དྤེ་ལ་ཐབས་ཤྤེས་ཁྱོན་
ནས་མྤེད་པ་རྤེད་དམ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དྤེང་སང་གཞུང་སྒྤེར་གྱི་རྣམ་གངས་དང་འབྤེལ་བ་ཁྱོན་ནས་མྤེད་ཟྤེར་བ་དང་ ། དྤེ་
ལ་ཐུགས་སྣང་ཁྱོན་ནས་གནང་མྱི་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་རྤེད་དྤེ།  དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཡོད་
པའྱི་ཚགས་པར་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོར་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་མྱིང་རྤེ་ཡོད་ཀང་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་དྤེབ་སྐྱྤེལ་བས་མྤེད་པ་ཚང་མས་
མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བོད་སྐད་ཀྱི་མྱིང་གྱི་ས་ གདངས་དྤེ་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་བྱིས་ནས་དྤེབ་སྐྱྤེལ་བས་པ་ཤ་སག་རྤེད་མ་
གཏོགས། དྤེའྱི་གོ་དོན་གང་ཡྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་དྤེབ་སྐྱྤེལ་བས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ངས་ཚིག་གསལ་པོར་ཞུས་ན། ད་
ལྟའྱི་བཀའ་བོན་དྤེ་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། སོན་མ་ནས་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན། ཐུགས་འགན་དྤེ་ཙམ་ཞྱིག་བཞྤེས་མྱི་འདུག་བསམ་
པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།  ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོས་བསྱི་ཚགས་གསུང ་གི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ལོ་གཅྱིག་ལ་ག་
ཚོད་འགོ་ས་རྤེད་དམ། ཕག་སྤེལ་གཅྱིག་གྱིས་ཕྤེད་བཅག་གསུངས་སོང་། ཕྤེད་བཅག་མ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་མཚུངས་ཀྱི་
སྒོར་ ༥ གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེབ་སྐྱྤེལ་ཡོད་ན་སྒོར་ ༡ གྱིས་གསར་ཤོག་གངས་ ༤ གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད།  པད་ཤག ༢༥ 
རྤེད། སྱིར་བཏང་ཚགས་པར་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་རག་པར་ཚགས་པར་ལབ་བསད་ན་ངོ་ཚ་ པོ་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་
ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་
སོང་། 

དྤེ་ནས་དོན་དག་གཞན་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཁ་སང་ཐུང་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་ཁ་གསལ་ཙམ་ཞུས་ན་གནད་འགག་ཡོད་ས་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་སྒང་གནད་དོན་
དྤེ་བོད་ཕྱི་ནང་གྱིས་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད་འདུག  བས་ཙང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ཁ་གསལ་པོ་ཞུས་བཞག་ན་
གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་།  ལྷག་པར་དུ་དྤེ་རྱིང་ཞོགས་པ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
མཁས་དབང་གྱི་མཚན་བགང་བ་དྤེ་དག་གྱི་ནང་དུ་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ྤེ་ཆར་ང་ཚོས་གསུངས་བཞྱིན་པའྱི་ཐུན་མོང་གྱི་གཞྱི་རྤེན་
འཚོལ་བ་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་རོམ་ཡྱིག་ཅྱིག་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་དྲྱིལ་བསགས་ཀྱིས་ཐུགས་སྣང་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་འབྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད་ལ ། རྡ་སར་བསད་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འབྤེལ་
ཡོད་ལས་ཁུངས་ནང་དུའང་ཕག་ལས་གནང་མོང་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེས་མ་ཟད་ལས་འགུལ་ཆྤེ་ཁག་ལའང་མམ་དུ་འབྤེལ་བ་
ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོས་བྱིས་པའྱི་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ངས་ལུང་འདྲྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱིར་རོམ་ཡྱིག་
དྤེའྱི་ཁ་བང་ལ་བང་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྤེལ་གྱི་གསང་གནས་ཞྤེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་གྱི་དོན་དག་གཅྱིག་
གྱིས་ཤྱིག་བདྤེན་པ་རྤེད་ཅྤེས་ར་བ་ྱིད་ནས་ཞུ་གྱི་མྤེད།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྤེ་ལ་ཐུགས་སྣང་གང་འདྲ་བྤེད་ཀྱི་
ཡོད་དམ། གང་ལྟར་མཁས་དབང་ལ་བརྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་བཀའ་མོལ་རྤེད།  འགོ་སོང་ཚང་མ་
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བཏང་ནས་ཕ་གྱིར་འཛོམས་པ་རྤེད།  "མྱི་དྤེ་དག་གྱི་ཁོད་དུ་བོད་དོན་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་མོང་མཁན་དང་རོམ་ཡྱིག་སྤེལ་
མོང་བ་ཧ་ཅང་དཀོན།  ཐ་ན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་བྱིས་མོང་མྤེད།  དྤེའྱི་ཁོད་ཀྱི་མྱི་ཁ་ཤས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་
བསོད་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ་བ་དང་། དཔུང་བསྱིགས་ནས་བསམ་ཚུལ་མྱི་མཐུན་པ་དང་སྐྱོན་བརོད་བྤེད་མཁན་རྣམས་མམ་
རུབ་ཀྱི་ཐོག་གཅྱིག་རྒྱབ་གཅྱིག་ལངས་ཀྱི ས་ཆོད་སྤེམས་བརེན་པོ་དང་། ལྷག་བསམ་དཀར་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་སོན།  གལ་
གནད་ཆྤེ་བའྱི་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྤེལ་ནྱི་མགོ་བཀགས་ས་དང་། འཇོན་མདོག་སོན་ས། ཁྤེ་བཟང་རོད་ས། གོགས་པོ་རྱིང་པ་དྤེ་
དག་འཛོམས་འཛོམས་བས་ནས་སྤེར་ཁ་བསྱིགས་ས།  དྤེ་འདྲའྱི་སྱིངས་ཆ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག "ཅྤེས་ཚིག་དྤེ་འདྲ་བྤེད་སོད་
བཏང་འདུག དྤེ་ནས་ཚོགས་ཞུགས་པའྱི་མྱི་དྤེ་ཚོར་མྱིང་ཧ་ཅང་སྙན་པོ་དྤེ་འདྲ་བཏགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཤད་འདུག དྤེ་ཚོར་
རྒྱ་རྱིགས་ཤྤེས་ཡོན་པ་དང་རྒྱ་རྱིགས་རོམ་པ་པོ།  རྒྱ་རྱིགས་མཁས་དབང་ཞྤེས་པ་ལྟ་བུ་རྤེད།  དོན་དངོས་པོའ་ིགནད་དོན་
ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ཁོ་ཚོ་ཁ་ཤས་རྒྱ་རྱིགས་སྱི་ཚོགས་ནང་ཤུགས་རྤེན་དང་གགས་འགུལ་ཅྱི་ཡང་མྤེད་པའྱི་ཤོག་ཁག་ཆུང་ངུ་
ཆུང་ངུའྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཙམ་རྤེད། ད་དུང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དམངས་གཙོ་ཁ་ལ་ཁྱྤེར་ནས་དམངས་གཙོ་དོན་གྤེར་བའྱི་མཚན་
ཐོབ་ཀང་དུས་རྒྱུན་རྒྱ་ནག་སྐམ་སར་འགོ་བ་དང་།  བོད་དོན་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིའབོད་ཚིག་རྤེ་སོག་ཁུལ་བས་ཀང་ ། རྒྱ་ནག་
སྱིད་གཞུང་ལ་དོ་ཕོག་མྱི་འགོ་བ་མ་ཟད་རྒྱ་ནག་སྱི་ཚོགས་ནང་བཀའ་བཀོད་ལྟར་མང་ཚོགས་ཀྱི་གྤེང་ཕོགས་བསླུ་བིད་ཆྤེད་
བྤེད་སད་ནས་ཁོང་ཚོའྱི་གྤེང་སྤེགས་ཀྱི་དོན་དུ་འཁབ་སོན་བྤེད་པ་དང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ལོག་ཏུ་བགད་མོ་ཤོར་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ཏུ་བྱིས་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་གྱིས་ཀར་བསགས་ཡོད།  དྤེའྱི་བསོམས་དྤེར་ཁོ་ཚོས་གང་བཤད་ཀྱི་
ཡོད་དམ་ཞྤེ་ན། ཚོགས་འདུ་དྤེ་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྤེལ་དང་རྒྱ་རྱིགས་མང་ཚོགས་དང་ས་ཐག་རྱིང་དུ་བཏང་བ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་
པར། ཚོགས་འདུའྱི་བརོད་གཞྱི་ཡང་ཁ་གསལ་ཁྱོན་ནས་མྤེད། དྤེ་ནས་མར་མང་པོ་ཞྱིག་བྱིས་འདུག  དྤེ་དག་ཚང་མ་དགོས་
རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་མྱི་འདུག མཐའ་མ་དྤེ་སྐད་ཆ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག  ”དྤེ་ལས་ཀང་ཡ་མཚན་པ་ཞྱིག་ལ་ཐྤེངས་དྤེའྱི་ཚོགས་
ཆྤེན་དང་རྒྱ་རྱིགས་ཆྤེན་པོ་མྱི་རྱིགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ཁྤེངས་དྲྤེག ས་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་བསམ་ཚུལ་གྱི་སྐད་ཆ་ཡོད་ཚད་
རྤེས་སུ་དྲ་ཉུལ་བྤེད་དུས ། གོ་སྱིག་པས་དྲ་ཐོག་ནས་བསུབ་ཟྱིན་པ་ལས་ཀང།  འདྱི་ནྱི་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་མཛའ་
འབྤེལ་ཞྱིག་མྱིན་པ་མཐོང་ཐུབ་ཀང་ ། ར་བའྱི་བརོད་གཞྱིར་བལྟས་ནས་ཚེག་རྒྱག་པ་ལྟ་བུའྱི་མྱི་དབྤེ་འབྤེད་ཀྱི་ཞྱིབ་བཤྤེར་
ཞྱིག་རྤེད། ངྤེས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་དགོས་པ་ནྱི་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་མཛའ་འབྤེལ་ཞྤེས་འབོད་པ་དྤེ་ཡང་སྙྱིང་གོ་སྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་
བསམ་ཚུལ་ཡོད་དམ།  ཡང་ན་ཤོག་ཁག་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་གྱི་ཕོགས་འཐྤེན་གྱི་གཡོ་སྒྱུའྱི་ནག་ཚོང་ཞྱིག་རྤེད། " དོན་དག་རྡོག་
རྡོག་སྐབས་དྤེར་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་ཁ་ཤས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་རྒྱ་རྱིགས་ཆྤེན་པོའ་ིརྱིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་
བཤད་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲ་དང་པོ་འདུག རྤེས་སུ་དྲ་རྒྱར་བལྟ་སྐབས་གོ་སྱིག་པས་བསུབས་འདུག  གང་ལྟར་བལྟ་སངས་འདྱི་རྒྱ་
རྱིགས་སྱི་ཚོགས་དང་ང་རང་ཚོར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཚོའྱི་བལྟ་སངས་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར། 

 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག  ཏོག་ཙམ་མར་བཞུགས་རོགས་གནང་།  ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་
ཡྱིན། 


