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དཀར་ཆག
ཨང།
༡

གནད་དོན།
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལོའ་ིབོད་མྩིའྩི་སྩིག་འཛུགས་ཀྩི་སོན་རྩིས་གཏམ་བཤད།

ཡྩིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ་དང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལོའ་ིབོད་མྩིའྩི་སྩིག་འཛུགས་ཀྩི་ལོ་འཁོར་སོན་
རྩིས་ཐོག་བོད་མྩི་མང་སྩི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྩི་སོན་རྩིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་སྙན་
ཐོ། ཡྩིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ བཅས་པར་ལས་ཁུངས་གོ་རྩིམ་བཞྩིན་སོན་རྩིས་ཐོག་སྩི་ཡོངས་བགྲོ་གླེང་དང་
གཏན་འབླེབས་མུ་མཐུད་བཅས།

ཤོག་གྲངས།
༡༌༌༌༡༥༣

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་རྱིས་འགོའ་ི ཐོག་ལ་བགོ་གེང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་
འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ང་ཚོ་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་ལ་གཏང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་

ལ་ཁ་གསལ་མེད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་མ་འོངས་པར་ཆ་རེན་གང་འདྲ་ཞྱིག་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནའང་
གང་ལྟར་ཕར་གཏང་རྒྱུ་དེ་ཁ་གསལ་པོའ་ི ཐོག་ནས་གཏོང་ཐུབ་ན་ཡག་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། ངེས་པར་དུ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར།

འབེལ་ཡོད། འབེལ་ཆགས་ཟེར་དུས། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་དེ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་
མེད་འགོ་བསམ་བསམ་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་གསུངས་ན་སུ་དང་སུ་རེད་འཁྱེར་ཤོག་ཅེས་
གསུང་མདོག་ཁ་པོ་རེད། དེ་ཚོ་སྟབས་བདེ་པོ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་མ་གཏོགས་ཧ་གོ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་མང་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་

རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་གང་ལྟར་མདོར་བསྡུས་ན་མ་འོངས་པར་གང་ལྟར་ཆ་རེན་གང་ཡོད་ན་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
གཏང་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་རེད་འདུག།དེ་ནས་དོགས་འདྲྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དེ་ནྱི་སོན་མ་ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་རྱིམ་པ་ནང་ལ་ཚབ་

སྱིད་བཙོན་ཟུར། འབེལ་ཡོད། འབེལ་ཆགས་ཀྱི་གོ་བ་དེ་དང་པོ་གོ་ཐུབ་ལ་མྱི་ཐུབ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། འབེལ་ཡོད་ཟེར་ན་བདེ་
སྲུང་ལས་ཁུངས་འབེལ་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འབེལ་ཆགས་ཟེར་ན་སུ་ལ་འབེལ་ཆགས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་དེའྱི་ནང་

ནས་འགོ་ཁྱིད་བྱེ་བག་པར་འབེལ་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འབེལ་ཆགས་ཟེར་བ་དེར་གོ་བ་མ་ལོན་ནས་མང་པོ་འགོར་བ་རེད།
ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་འདྱིའྱི་གོ་བ་དེ་རྟོགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་འགེལ་བཤད་དེ་དང་གོ་བ་
དེ་ད་ལྟ་རང་འཇགས་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དེ་ཁ་གསལ་པོ་རེད། འབེལ་ཆགས་ཟེར་ན་དེང་སང་གོ་བ་གང་འདྲ་

ལེན་གྱི་ཡོད། འབེལ་ཡོད་ཟེར་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད། དེང་སང་སྱི་ཚོགས་ནང་གོ་བ་མང་པོ་ ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་
འདུག།ངས་འདྱིའྱི་སོར་ལ་ལམ་སྟོན་དང་བཀོད་ཁྱབ་གསར་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མཇལ་མ་སོང། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་འདྱི་ང་རང་གྱིས་
ཧ་མ་གོ་བ་ཡྱིན་དུས་མྱི་ཤེས་མཁན་གཞན་དག་ཀང་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གཙོ་བོ་དེ་འབེལ་ཆགས་དང་འབེལ་ཡོད་

ཀྱི་གོ་དོན་སོན་མ་རང་འཇགས་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ན་ཏོག་ཙམ་གསར་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེའྱི་སོར་ལ་ལན་ཞྱིག་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀ་ཤྱིས་ལགས།

1

སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག་པས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དང་པོ་དེར་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་འདྱི་བཙན་

བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་མ་ཐག་ནས་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

ཁག་ལ་བཀོད་ཁྱབ་ཅྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེར་དུས་ཡུན་དེའྱི་ནང་བཟོ་དགོས་པའྱི་དུས་བཀག་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་
རེད་དམ་མ་རེད། དེའྱི་སོར་འབེལ་ཡོད་ལ་གཅོར་པའྱི་སབས་སུ་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དུས་བཀག་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རེད། རབ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཁྱེད་རྣམ་པ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཡྱིན་དུས། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དེ་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་དེབ་སྐྱེལ་བཟོས་བཞག་པ་

དེ་འདྲ་རེད། རབ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཁྱེད་ཚོས་དབུས་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་གཏུག་བྱས་པ་
ཡྱིན་ན། གྲུབ་འབས་སོན་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ལོ་ ༡༨ རེད། དེའྱི་རེས་ལ་ ༡༦ བཟོས་པ་རེད། སྐྱེས་མ་
ཐག་ཏུ་བཟོ་དགོས་ཟེར་བ་དེ་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་བཟོ་ ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་ད་ལྟ་ལག་བསྟར་མ་གནང་བ་དང་

མགོ་མ་འཚོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལྷག་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་སྙན་ཞུ་གནང་ནས་གྲུབ་འབས་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་
ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ས་རེད། འདྱིའྱི་སོར་ལ་འབོད་བསྐུལ་དང་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། གཉྱིས ་པ་དེ་ཐོན་
མཆན་ Exit Permit དང་ Return Visa དེ་བདུན་ཕྲག་གཉྱིས་རྱིང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་དགོས་པ་ཡྱིན་ན། སོན་མ་ཡྱིན་ན་

ཐོན་མཆན་ Exit Permit དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Return Visa དགོས་པ་མ་རེད། ཉེ་ཆར་བོད་མྱི་མང་པོ་
ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་དེ་སྱིག་གཞྱི་དེར་བསྐྱར་བཅོས་འགོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་འགོ་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་

གནམ་ཐང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེ་འདྲ་མང་པོ་བྱུང་འདུག།དེའྱི་སོར་ལ་བཀོད་ཁྱབ་གསར་པ་དེ་འདྲ་གང་བསེབས་ཡོད་པ་རེད་
དམ། བདུན་ཕྲག་གཉྱིས་ནང་ཁུལ་ལ་ཕར་ཚུར་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། Exit དང་ Return དེ་དགོས་རྒྱུ་མེད་པ་སོན་མ་དང་
གཅྱིག་མཚུངས་རེད་དམ་ཡང་ན་སྱིག་གཞྱི་དེར་བསྒྱུར་བཅོས་འགོ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། འདྱི་གཅྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་

སོང། ད་ལྟ་དོན་ཚན་གཅྱིག་དེ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། དམྱིགས་བསལ་གྱི་དེའྱི་སོར་ལ་ཞུ་མྱི་
དགོས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཆད་པ་དེ་ཆེན་པོ་ཕོག་རྒྱུ་དེ་བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་བཞྱིན་འདུག།སྱིར་བཏང་རྒྱ་

གར་གཞུང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ལ་བརྱིས་ནས་བཟོས་པ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད། ང་ཚོ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཡྱིན་དུས་
འདྱིའྱི་གནད་དོན་སོར་ལ་ཡར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གྲུབ་འབས་ཐོན་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་གྱི་འདུག།མཐའ་མ་དེར་ཕྱིར་
བསྐྱོད་ལག་དེབ་དང་ཕྱི་ལོགས་ཟེར་བ་དེ་སོན་མ་ཡྱིན་ན། སོ་སོའ་ི ས་གནས་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ཉྱིན་མ་གཅྱིག་ནང་ལ་ཚང་

མ་སྒྲུབ་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱི་སོར་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་

སྟངས་།ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག།ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ལེན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་འགེངས་ཤོག་བཀང་དགོས་པ་དང་
འགེངས་ཤོག་བཀང་ནས་ལྡྱི་ལྱི་ལ་བཏང་ཚར་རེས། ལྡྱི་ལྱི་ནས་དེབ་སྐྱེལ་ཨང་གངས་ཤྱིག་སྤྲད། དེ་རེས་ནས་ FRO ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ས་གནས་སོ་སོའ་ི FRO ལས་ཁུངས་ལ་མར་བཏང། དེ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་དེ་དངོས་

འབེལ་ཡྱིན་པར་གང་ལྟར་སོར་ར་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཚོས་སོན་མ་ནས་གནང་བསྡད་རྒྱུ་
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དེ་ཁྱེད་ཚོས་འབད་བརོན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱེད་རང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད། དེ་ནས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་

ནའང་སབས་འགར་ཁོང་ཚོས ་ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཁྱེད་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ནས་དུས་འགང་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ལྷག་
བསྡད་ཀྱི་འདུག།ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ནས་ཁོང་ཚོས ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ Verified བྱེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་མ་གནང་ནས་ལྷག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། སོན་མའྱི་ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་ལས་ཀ་དེ་དེང་

སང་ཉུང་མཐའ་ལ་ཉྱིན་བཅུ་ནས་བཅོ་ལྔ་བར་དུ་ལྷག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་དུས། འདྱི་ཕུགས་རྒྱང་ལ་བསམ་བོ་

བཏང་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ནང་ནས་ཕྱི་ལ་མང་པོ་འགོ་དགོས་མཁན་དེ་ཚོ་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་བཟོ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་བ་ཞྱིག
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དུས་རྟག་ཏུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས། སོན་མ་ཡྱིན་ན་བདུན་ཕྲག་གཉྱིས་འགོ་དགོས་དུས། དེ་འདྲ་བཟོ་
དགོས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་དུས་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་ལྡབ་བརྒྱ་ཡྱིས་ལས་ས་
བ་དང་འཕྲལ་དུ་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པ་དང་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན།

དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ནས་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་སྟོན་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་བྱུང་ས་རེད། ས་གནས་

ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཁོང་ཚོས་ཀང་གལ་སྱིད་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཁྱེད་རང་ཚོ་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱི་རེད། འདྱི་
ཕོགས་ཡོངས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཙོ་བོ་དམྱིགས་ས་དེ་ལས་ས་པོའ་ིངང་ནས་བཟོ་རྒྱུ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་
གྲུ་ཁག་ལ་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་འགེང་རྒྱུ་དེ་འདྲ་བཟོས ་ཡོད་པ་རེད། ཁྱེད་ཚོ་སྐྱབས་བཅོལ ་བ་ཡྱིན་དུས་ཏོག ་ཙམ་གྱི་གནས་

སྟངས་ཁག་ཁག་ཡྱིན་གྱི་རེད། ཡར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་གྲུབ་འབས་ཐོན་གྱི་རེད་ཅེས་དེ་འདྲ་གསུང་གྱི་འདུག།དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་

བཞེས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དེ་ནས་ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་ནས་མར་བལྟས་པ་ཡྱིན་
ན། ཉེ་ཆར་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བདེ་སད་༸སྐྱབས་མགོན་

རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ lift ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་

གྱིས་འདྱི་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང། ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་ལ་མར་མཇལ་ཡོང་དུས། དེའྱི་སོར་ལ་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་མཐོང་རྒྱུ་དེ་འདྲ་མྱི་འདུག།འདྱི་གནས་སྟངས་གང་ཆགས་རེད་ཅེས་འདྱིའྱི་སོར་ལ་ལན་འདེབས་ཤྱིག ་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་ཁྱེར་ Exit permit དང་ Return Visa མུ་

མཐུད་སོར་ལ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་སད་ཆ་དྲྱིས་སོང། འདྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་རེད། ང་ཚོ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་དང་མྱི་མང་གྱི་འབོད་བསྐུལ་དེ་དང་ལེན་བྱས་ནས་འབེལ་ཡོད་
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ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཞུས་པ་བཞྱིན་སྱིད་སྐྱོང། ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་
ནས་ Exit Permit དང་ Return Visa སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་གང་འཕྲད་པ་རྣམས་ཤེས་རྟོགས་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དཀའ་ངལ་འདྱི་སེལ་ཐབས་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་

གྱི་སོར་ལ། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར། འབེལ་ཡོད། འབེལ་ཆགས་རྱིམ་པ་གསུམ་སོན་མ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་
གཞྱིར ་བཟུང་ནས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བྱས་ནས་བཏང་དང་གཏོང་བཞྱིན ་པ་ཡྱིན ། ད་ལྟ་བར་དུ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ།

སབས་འགར་རྣ་མཆོག་ནང་དུ་གཅྱིག་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག།གཉྱིས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཟེར་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིག་ཐོག་
ནང་འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག།ག་རེ་འགྱིག ་གྱི་མྱི་འདུག ག་རེ་བྱས་སོང་ངམ། དེ་བྱས་སོང་ཞེས ་ཡྱིག་ཐོག་ནང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་

གཅྱིག་ཀང་འབྱོར་མ་སོང། བོད་པ་ཚང་མར་འགན་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་མྱི་དེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག།མྱི་དེར་དོགས་པ་ཡོད་པ་
དང་ཁ་རོད་གེང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ང་ཚོས་དེར་ལས་ཀ་བྱེད་ཆོག།འབེལ་ཡོད། འབེལ་ཆགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ཏོག་ཙམ་གུ་ཡངས་བཏང་

བཞག་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སོན་མའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་ཆབ་སྱིད་འབེལ་ཡོད་ཁག་ཉུང་ནས་ཉུང་དུ་འགོ་དུས། སོན་མ་
སྤུན་མཆེད་ཡྱིན་ན་སྤུན་མཆེད་གཉྱིས་ཀ་འགོ་མྱི་ཆོག་པ་དང་སྤུན་མཆེད་གཅྱིག་བོད་ནང་གྱི་བཙོན་ཁང་དང་སྤུན་མཆེད་གཅྱིག་རྒྱ་

གར་ལ་ཡོད་ན་འགོ་མྱི་ཆོག་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ནས་ན་ནྱིང་དེ་འདྲ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད། ཞྱིབ་ཕྲའྱི་ཁ་
གསལ་པོ་དགོས་ན་རེས་ནས་ཞུ་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ R.C དང་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་ཁྱེར་དེའྱི་ཐོག་ལ་སོན་མ་ནས་ཞུས་པ་

བཞྱིན་ཡང་བསྐྱར་ཞུས་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཡར་མར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་སོན་མ་ནས་

བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་བོ་ལ་ཡོད་པ་རེད། བདེ་སྲུང་གྱི་བསམ་བོ་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མའྱི་བསམ་བོ་ལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། སོན་མ་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སྐུ་ངོ་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཡར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་དེར་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད་

དེ། ཡྱིན་ནའང་སའྱི་གནས་འབབ་དེ་ཏོག་ཙམ་སོབ་སོབ་ཡྱིན་པ་དང་། ས་དེའྱི་སྒང་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནོན་རྒྱུ་མེད་པ་དང་འགན་

ཚང་མ་ས་གནས་གོང་སྡེ་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་ཀྱི་ས་ཆའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་གྱི་ལས་ཁུངས་དེ་ཚོའྱི་ཆོག་མཆན་དགོས་
པ་དང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དེ་བར་དུ་བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ R.C དུས་འགང་ཞུ་རྒྱུའྱི་སོར་དེ་སོན་མ་
ནས་དཀའ་ངལ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་བསྡད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞུས་བསྡད་པ་དེ་ཚོ་དངོས་འབེལ ་དང་མང་ཚོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་

གསལ་པོ་རེད་འདུག།དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་མ་ཟད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་རེད། བདེ་སྲུང། འབེལ་ཡོད་ནས་
ངེས་པར་དུ་ད་ལྟ་ཐབས་ཤེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་དོན་ཕན་སོན་བ་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འབོད་
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བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་དེ་ད་ལྟ་ R.C རྒྱ་གར་གནས་སྡོད་ལག་ཁྱེར་ལ་ད་ལྟ་དུས་འགང་ཞུ་བའྱི་སོར་ལ་ཆད་པ་དབབ་རྒྱུ་འདྱི་
ད་གྱིན་གོང་དུ་དྲྱི་བ་བསྐུར་སོང་བས་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་ལྟ་ཉེ་ཆར་རང་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་མམ་ཞག་མ་བརྒྱད་དགུ་

ཞྱིག ་ཕྱིན ་སོང། ད་ལྟ་ཁམས་སྡེ་དགེ་ནས་ཡྱིན ་པ། ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་ཚང་མ་བོད་ལ་ཡོད ་མཁན། རྒྱ་གར་ནང་ལ་སུ་གང་མྱི་
འདུག།ཁོ་རང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལོ་གཉྱིས་ཙམ་ལྷག་ནས་དུས་འགང་ཞུས་མྱི་ཐུབ་པ། ཁོ་རང་གྱི་

དཀའ་ངལ་དེ་ཕལ་ཆེར་ཞུ་ས་དང་བཅར་ས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བཅར་འདུག མཐའ་མ་དེར་ཁོ་རང་ངའྱི་འཁྱིས་ལ་བསེབས་སོང། དེ་
འདྲ་སོང་ཙང་ཁོ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༤༠,༠༠༠ དང་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༠,༠༠༠ ཞྱིག་དུས་འགང་ཀྱི་ཆད་པ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག།དེ་འདྲའྱི་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེ་དངོས་འབེལ་ཆགས་བསྡད་འདུག།དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་ཞྱིག་ལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་པ་

དང་། དངོས་གནས་ཀྱི་འདྱིར་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་མེད་པ། དངོས་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསྡད་པ་དེར་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་
རེད་འདུག།དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གང་ལྟར་ཤར་ཏུ་ཀྱི་སྱི་ཐན་དང་ Bangladesh ནང་བཞྱིན་གྱི་
རྒྱ་གར་སྒོར་མོའ་ིནང་ལ་ཆད་པ་དབབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་དེ་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀ῝བག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀ῝བག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས །

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ དམྱིགས་བསལ་དང་འབེལ་བའྱི་རྱིས་གཞྱི་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་
མེད། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལྷན་ཁང་ཁ་ཤས་

ལ་འབེལ་བ་ཡོད་སྱིད་པ་ཡྱིན་དུས། ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ི བཀའ་བོན་དེ་ཚོས་དོ་སྣང་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་དེ་གང་
ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས ་ཀྱི་སོན་ལ། མཚན་དང་དེ་ཚོ་ཞུས་ཀྱི་མེད། སྒེར་པའྱི་དབང་གྱི་སྒོ་ནས་མཚན་

འབོད་རྒྱུ་མྱིན། བོད་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་དག་བོ་ངོ་མ་དེ་༸སྐྱབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེར་བདེ་
སྲུང་ངོས་ནས་རེད། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་རེད། དེར་ད་ལྟ་བར་དུ་གང་བྱེད་ཡོད་དམ་དྲྱི་བ་གཅྱིག གཉྱིས་ནས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་སོན་
ལ་༸སྐྱབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོ་གཉྱིད་སད་རན་སོང་ཞེས་ཞུ་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེར་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་
ནས་ལན་འདེབས་གང་བྱུང་ཡོད་དམ། གསུམ་ནས་ཉེ་བའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་རོམ་པ་པོ་གཅྱིག་གྱིས་༸སྐྱབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོ་

བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕེབས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མྱི་སྣེ་གཅྱིག་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་རྒྱ་མྱིས་བཤད་པ་དེར་
ལུང་འདྲེན་བྱས་ནས་བོད་པ་གཅྱིག་གྱིས་༸སྐྱབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བ་ཆེན་རྣམ་པས་བོད་མྱི་

གཅྱིག་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གེང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གསུམ་དེ་ངས་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་

ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒོ་རར་བསེབས་ནས་ངོ་རོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་མྱི་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་ག་
བར་བསེབས་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ང་ལ་ཚོར་སྣང་ཡོད། དེ་ཚོར་ངོ་རོལ ་བྱེད་དགོས་པ་དང་བྱེད་དགོས་ངེས ་རེད། སྡྱིངས་ཆ་
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འདྱིའྱི་མདུན་ལ་སོབས་པ་ཆེན་པོའ་ི ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དང་འབེལ་བའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ནང་ངོ་རོལ་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོར་ངོ་རོལ་མྱི་བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་ནམ། དེ་རྱིང་ང་ཚོ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་

གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་གོད་འཆར་བདུན་བཞག་ཡོད་པ་རེད།
དེར་ངོ་རོལ་བྱེད་མཁན་བསེབས་ཡོད་པ་རེད། སུ་ཡྱིན་པ་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་མཁྱེན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་

ཡྱིན། གང་ལྟར་༸སྐྱབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོ་དག་བོ་རེད་ཟེར་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དེ་དང་། ༸སྐྱབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོ་

གཉྱིད་སད་རན་སོང་ཟེར་མཁན་དེ་དང་། ༸སྐྱབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མྱི་གཅྱིག་ལ་སྣེ་གཅྱིག་ཀང་ལས་
ཀ་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་མཁན་དེ་ཚོ་གསུམ་དེ། བཀའ་ཤག་ལ་ངོ་རོལ་བྱེད་མཁན། སྱི་འཐུས་གང་ཟག་སྒེར་རེ་གཉྱིས་ལ་
ངོ་རོལ་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོ་ག་བར་བསེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་ཤག་རེད། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་དེ་ཚོར་
ལན་འདེབས་གང་བྱེད་ཡོད། མ་འོངས་པར་འཆར་གཞྱི་གང་ཡོད་པ་དེ་དང་། གོས་ཚོགས་ས་མའྱི་སབས་ལ་ངས་དཔལ་ལྡན་བདེ་

སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། དེང་སང་བརྡ་འཕྲྱིན་གྱི་དུས་རབས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ངོ་དེབ་དང་སད་འཕྲྱིན་ནང་
ལོགས་ལ་ཚོགས་པ་བཙུགས། དཔུང་སྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ལ་བརྡབ་གསྱིག་ཆེན་པོ་བཏང་གྱི་འདུག།དེ་ཚོ་སུ་དང་སུ་

རེད། ལྷན་རྒྱས་ཡོང ས་ལ་རད་གཅོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས ་དྲྱི་བ་གཏོང་དུས། བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན ་གྱིས ་གང་

གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག།དེ་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱ་མྱིའྱི་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་རེད། བོད་ནང་སེབ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་སོན་ལ་རྒྱ་གར་གོག་བརྙན་འཁབ་མཁན་ཡྱིན་དང་གོན་ཆས་ཁྱབ་
བསགས་བྱེད་མཁན་ཡྱིན་མྱིན་དེ་ངས་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག དེ་འདྲའྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་རྒྱ་གར་སོབ་གྲྭར་འགོ་མཁན་གཅྱིག་གྱི་མྱིང་

དང་པར་གང་ཡང་མེད་པ་ཞྱིག་གྱིས་སྐྱོན་བརོད་རང་རང་གྱི་མཆན་འབྱི་པས་སབས་ལ་ཁོ་བཟུང་ནས་གང་འདྲ་བྱས་སོང། དེ་ཚོ་
རད་གཅོད་བྱེད་ཐུབ་སར། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱིས་ག་རེ་བྱས་ནས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ངས་

གང་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ན། བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་རེད། བདེ་སྲུང་ལ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་དེ་ཚོས་འགན་མྱི་
འཁུར་བའྱི་སད་ཆ་རེད་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ི སྐུ་ཕྱྭ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན།

སྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་འགོ་རྒྱུ་གཞྱི་བཞག་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེ་ཚོ་རད་གཅོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ངོ་དེབ་ནང་གྱི་
མཆན་འགོད་མཁན་དེ་ཚོ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་ཚོགས་དཀྲུག་ཤྱིང་རྒྱག་མཁན་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རད་གཅོད་བྱེད་

ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་རེད། དེ་ཚོ་འགན་འཁུར་བའྱི་སད་ཆ་རེད་དམ་ཡང་ན་འགན་མྱི་འཁུར་བའྱི་སད་ཆ་རེད། ང་དེར་ཚོར་བ་
ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གཉྱིས ་པར་ཟླ་བ་གཅྱིག ་གཉྱིས ་ཀྱི་སོན་ལ་བདེན་དོན་གསལ་བའྱི་མེ་ལོང་ཟེར་བའྱི་དེབ ་
གཉྱིས་བཏོན་འདུག།ང་ལྡྱི་ལྱིར་འགོ་བའྱི་སབས་ལ་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་ཉོས་ཏེ་བལྟས་པ་ཡྱིན། ག་རེ་བྱིས་འདུག།དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་བདེན་དོན་རེད་འདུག་མྱི་འདུག་བལྟས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ངས་བདེན་དོན་ཚོར་མ་སོང། ཚོར་མེད་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་རེད། གཙོ་བོ་དེ་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕོགས་བསྱིགས་བཟོས་པ་ཞྱིག་རེད། ཆེས་
མཐོའ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་དོ་བདག་དེ་སོ་སོ་རང་གྱིས་ངོས་ནས་ང་དེའྱི་ཐད་ལ་རྙོག་གེང་མེད། སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ཨ་
རྱིའྱི་དོན ་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་ཆོག ་པའྱི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་གཞྱིར ་བཞག་དང་། དེར ་རོད་པ་མེད་ཅེས ་དོ་བདག་རང་གྱིས ་
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གསུངས་པ་ཆེས་མཐོའ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་གསལ་བསགས་བྱས་ཚར་དུས་དེར་གང་བྱེད་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་ནས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་ལ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་གེང་སོང་ཆོག་གྱི་མ་རེད། བཀུར་འོས་

སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། འདྱི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།དཔལ་
ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ་ནས། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། འདྱི་གེང་ཆོག་གྱི་མ་རེད། བཀུར་འོས ་སྱི་

འཐུས་ལགས་ནས། གསལ་བསགས་དེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་གསལ་བསགས་གནང་ཚར་བ་རེད། འདྱི་ཟེར་གྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་

ཡྱིན་དུས་དེབ་དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཡར་སྡུད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ཡང་ན་དེབ་འདྱི་བདེན་པ་མ་རེད་ཅེས་ཁྱབ་
བསགས་བཟོ་དགོས་ཀྱིས་ཡོད་ནའང་བཟོ་དགོས་འདུག འགན་འཁུར་དགོས་འདུག་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། ངས་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་མ་ཡྱིན ་པར་ཡྱིན་པ་ཞེས་སོ་བཏགས་པ་མེད། ཆེས་མཐོའ་ི ཁྱིམ ས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་གསལ་བསགས་གཏན་འབེབས་

གནང་ཚར་བ་རེད། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་མཐོང་ཚར་བ་རེད། འདྱི་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་དང་འབེལ་བ་རེད་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་
ན་གསལ་བསགས་བཟོས་ཟྱིན་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཚད་གཞྱིར་བཟུང་ནས་བཤད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཙམ་ཡྱིན། མཇུག་ལའང་བསྐྱར་
ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག R.C.དང་ I.C.སོར་ལ་སོན་ལ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན།།འབད་བརོན་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།།མྱི་མང་གྱི་
དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་འགན་ཆགས་པའྱི་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།དེ་ནས་

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་༸སྐྱབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོ་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྐྱོན་བརོད་བྱ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཟེར་

གྱི་འདུག།དེ་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད།།སྱིད་སྐྱོང་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད།།བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་

རེད།།ས་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད།།ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་མྱི་མང་འདུ་འཛོམས་སར་ཡྱིན་ནའང་
འགྱིག་གྱི་རེད།།ཚོགས་འདུའྱི་སབས་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད།།མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངོ་རོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།།དེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་
གཞུང་འབེལ་དྲ་རྒྱ་དང་གཞུང་འབེལ་ཚོགས་བཅར་ཐོག ་ལ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད།།དེ་ནས་སད་འཕྲྱིན་དང་ངོ་དེབ་དེ་ཚོའྱི་

ནང་ལ་སད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་གེང་ཡོང་གྱི་འདུག།ངས་སོན་མ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད།།
ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་འོས་བསྡུ་སབས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐེ་བྱུས་བྱས་འདུག་ཅེས་སད་ཆ་མང་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེར་
ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་པ་རེད།།བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུ་སྐྱབས་བཅོལ་འོག་གྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་གྱིས་ཨ་རྱི་སྟོབས་
ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་དེ་ངས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད།།གཞན་ཡང་ང་ཚོས་ངོ་དེབ་དང་སད་འཕྲྱིན་གྱི་སྒང་ནས་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་རྙོག་ག་བཟོ་མཁན་དང་མཛད་གཙོ་ཚོར་མཚན་སྨད་སྐྱོན་བརོད་བྱེད་མཁན།།༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་
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སྨད་བྱེད་མཁན་དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།།མཚམས་རེ་མྱི་དེ་ཚོས་མར་ཕབ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་སོགས་དེ་འདྲ་

བྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།།ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་ངོ་དེབ་སོགས་བེད་སོད་བྱེད་མཁན།།ང་སད་འཕྲྱིན་ Wechat བེད་སོད་བྱེད་
ཀྱི་མེད་པས་དེའྱི་ནང་ག་རེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མེད།།ངོ་དེབ་དང་སད་འཕྲྱིན་ནང་དུ་མྱིང་མེད་པ་དང་པར་མེད་པ་སོགས་རྐང་
བཙུགས་ནས་སྱི་ཚོགས་དཀྲུག་ཤྱིང་རྒྱག་མཁན་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག།དོ་སྣང་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།།རྐང་བཙུགས་

ནས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་ལྟར་འཛིན་ཆོག་ཆོག་དང་འགོག་ཆོག་ཆོག་གྱི་དབང་ཆ་ཞྱིག་
རྒྱལ་ཁབ་མེད་པའྱི་ཆ་ནས་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེབ་དེ་དག་གྱི་སོར་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་གང་སར་ནས་དེབ་འདོན་ཡོང་གྱི་

འདུག།རྒྱ་མྱི་ནས་དེབ་འདོན་ཡོང་གྱི་འདུག།ཨ་རྱི་ནས་དེབ་འདོན་ཡོང་གྱི་འདུག།ངའྱི་ཤེས་ཚོད་ལ་བདེན་དོན་གསལ་བའྱི་མེ་ལོང་

ཟེར་བ་དེ་ཨ་རྱི་ནས་བཏོན་སོང་།།ང་རྒྱ་གར་ལ་བསྡད་ཡོད།།ཨ་རྱི་ལ་སོང་ནས་དེབ་ཚང་མ་སྡུད་དགོས་ན་ཁག་པོ་རེད།།དེ་རང་
འཇགས་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན།།R.C.ལག་ཁྱེར་

དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་སེལ་མང་པོས་བཀའ་མོལ་ཞུས་ཟྱིན་སོང་། དེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་ངོས་ནས་དེ་
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གང་ཐུབ་ཐུབ་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག།བཀའ་གནང་བ་དེར་ཡྱིད་ཆེས་ཞུས་པའྱི་
ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་རེས་མའྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།དེ་བཞྱིན་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་

ཁྱེར་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད།།དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་
བཞྱིན་པ་རེད་འདུག།རྡ་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཕག་རོགས་གནང་གྱི་འདུག།ཡྱིན་

ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ས་གནས་ཁག་ལ་ཇྱི་ཙམ་གྱི་གནས་སྡོད་བཞུགས་མཁན་བོད་མྱི་ཚོར་ཕག་ལས་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་

བསམ་པའྱི་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་སྐྱེས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐད་ཀར་ཕག་རོགས་གནང་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་།།དེ་རྱིང་ངས་གནས་ཚུལ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།།ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་

འབེལ་ཡོད་འབེལ་ཆགས་ཐོག་ལ་ཡྱིན།།གནད་དོན་དེ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལོགས་གོས་བསྡུར་ཡང་ཡང་གནང་གྱི་འདུག།བཙན་བྱོལ་
བོད་གཞུང་ངོས ་ནས་དང་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་རང་བརྱིས ་ནས་རང་དབང་ལུང་པའྱི་ནང་ལ་

གནས་སྡོད་ཀྱི་བཙོན་ཟུར་འབེལ་ཡོད་འབེལ་ཆགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕར་འཐེན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེའྱི་ནང་ལ་མང་པོ་
ཞྱིག་བོད་ནང་ལ་དཀའ་སྡུག་མྱངས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཙོན་བཅུག་བྱས་ཡོད་པ་དང་།།དེ་བཞྱིན་དེའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ནས་ཡྱིན་པ་དང་གང་
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ལྟར་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དོན་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་དང་བདེ་སྲུང་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་

གནང་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ནས་ཕར་གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་སབས་རེ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལྟ་ཡོང་དུས་གང་ཟག་ཁག་
ཅྱིག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས།།ལྷག་པར་དུ་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡར་བཏང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད།།ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བཏང་ཚར་

དུས། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས།།ད་ལྟ་ཡང་རྒྱན་ནང་ལ་ཡོད་བཞྱིན་པ།།ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ལ་ལྟ་
དུས། དུས་གཅྱིག་ལ་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་བཏང་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་མཁན་ཞྱིག་དང་ད་ལྟ་ཡང་བྱ་སོད་དེ་འདྲ་ཨ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་

པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག།ང་གང་ཟག་སྒེར་གཅྱིག་པུར་མྱིན།།སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་རེད་འདུག།ག་པར་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གོ་ནོར་ཞྱིག་ག་རེ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ནས་ཕར་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡར་
གཏོང་མཁན་བོད་ཀྱི་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་རེད་བསམ་པའྱི་གོ་ནོར་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག།བྱས་ཙང་ཁོ་
རང་ཚོས་བསམ་འཆར་དེ་འདྲ་སེབ་ཡོང་གྱི་འདུག།དེ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དངངས་ཚབ་ཀྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་རེད་འདུག།གཙོ་བོ་དེ་ཁ་
ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་མྱི་རྱིགས་དང་།།བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཁོ་རང་ཚོ་

ནག་པོ་བཟོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག།གང་ཟག་རེ་ཟུང་ཞྱིག་གྱི་རེན་པས།།བྱས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་
མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ལྷག་པར་དུ་འབེལ་ཆགས་དང་འབེལ་ཡོད་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ཉམས་ཞྱིབ་གནང་
སྟངས་དེ་ཏོག་ཙམ་ལྷོད་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་ལ། མང་ཙམ་ཞྱིག་ལ་གོ་སབས་གནང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་བཞྱིན་པ་རེད།།ཡྱིན་

ནའང་དེའ་ྱི ནང་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ངའྱི་ངོས་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་བཞྱིན་ཨོ་སྱི་ཀོ་

ལྱི་ཡར་ཕྱིན་ཚར་བ་ཡྱིན་ནའང་ཕ་གྱིར་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད།།
ཉེ་ཆར་ཉམས་མྱོང་བསགས་ཚར་ཙམ་རེད།།ཕ་གྱིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ལ་ཕྱིན་ནས་ལས་ཀ་བྱས་པ་དེ་དག་ཧང་ཅང་གྱི་ཐབས་

སྐྱོ་བའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་རེད།།རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ལ་མ་ཕྱིན་ཙམ་མ་ཕྱིན་ཙམ་བྱས་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀྲུགས་
དཀྲུགས་གཏོང་བཞྱིན་པ་དེ་འདྲ་བོད་གཞུང་གྱིས་ཕར་བཏང་བཞག་པའྱི་བཙོན་ཟུར་འབེལ་ཡོད་འབེལ་ཆགས་དེ་འདྲའྱི་ནང་ལ་

ཡོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཆགས་ཡོང་དུས། དངོས་གནས་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག།བོད་གཞྱིས་ལུས་ནང་ལ་

བཙོན་ཟུར་འབེལ་ཡོད་འབེལ་ཆགས་ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་བཙོན་ཟུར་འབེལ་ཡོད་འབེལ་ཆགས་ཟེར་གྱི་མྱིན་འགོ་
བསམ་པའྱི་དོག ས་པ་ཞྱིག ་སེབ ་ཡོང་དུས། དངོས ་གནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚོར་མྱིང་།ཤ ས་བཟོ་རྒྱུ་མ་
གཏོགས་ངའྱི་ངོས་ནས་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག སོང་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ངའྱི་
ངོས་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས།
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སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ཁ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཉྱིན་མ་ ༡༤ ཙམ་དེར་མཉམ་དུ་བསྡད་
པ་ཡྱིན་དུས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།།ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་མང་
པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།།བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་སོར་ལ་ནམ་རྒྱུན་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་དང་སད་ཆ་

འཆད་མཁན་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན།།ད་ལྟ་འདྱིར་ལངས་བསྡད་པ་འདྱི།།གང་ལགས་།ཤེ་ན། རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་
འདུག ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག།བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།།དེའྱི་ནང་ནས་བཀའ་མོལ་ཁ་ཤས་བཤད་འོས་པ་དང་ཁ་ཤས་བཤད་མྱི་འོས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་

རེད་སྙམ།།དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ལར་ནས་ཨམ་ཕྲག་ནང་ལ་ག་རེ་ཡོད་མེད་མཛོང་མགོས་རྒྱུས་ཡོད་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།ང་

ཚོས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་མཐུན་འགྱུར་ག་ཚོད་སོར་ཐུབ་ཀྱི་འདུག།དེ་ང་ཚོས་སོན་རྱིས་ནང་གཟྱིགས་ན་ཧ་གོ་ཡྱི་རེད།།མྱི་
ཆའྱི་མཐུན་རེན་སོར་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ།།དེ་བཞྱིན་དེང་དུས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་འདྲ་མྱི་འདྲ་ཡོད་པ་རེད།།དེ་དག་ཚང་མ་ང་ཚོས་

མཐུན་འགྱུར་སོར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད།།དེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བཀའ་འདྲྱི་འདྲ་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་པའྱི་ཚད་དང་འགལ་བ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་སད་ཆ་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན།།
ངའྱི་བསམ་པར་དེ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་
རེད།།དེའྱི་སོར་ལ་ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་།།དེ་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡོད་
ཆོག་པའྱི་ལག་ཁྱེར་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ལྷག་པར་དུ་དེང་སང་གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཞྱིག་ལ་མདང་སྐྱེས་བྱྱིས་པ་ནས་ཕག་

ཁྱེར་དེ་བཟོས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཟེར་བའྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་སེབ་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་དག་རྒྱ་གར་གཞུང་རང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་ང་རང་ཚོའྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་དེར་ཐབས་ཤེས་གནང་ནས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་དགོས་པའྱི་
དགོངས་པ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པས།།དེ་གང་འདྲ་རེད།།ང་ཚོས་ཤེས་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད།།གང་ལགས་ཟེར་ན་འཛམ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་

ཁབ་ག་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་།།ལྷག་པར་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལོ་ ༡༨།༡༧ ཟེར་རྒྱུ་ནམ་རྒྱུན་ཚད་འཇོག་ས་རེད་
མ་གཏོགས། མདང་སྐྱེས་བྱྱིས་པ་ནས་བཟོ་དགོས་པའྱི་སད་ཆ་དེ་བདེན་པ་ཡྱིན་ན།།རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་

གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རེད།།དེ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ལྟ་དུས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་གསུང་མཁན་འདུག།ཧ་ཅང་ཡག་
པོ་འདུག།ད་ཡྱིན་ན་བཟོ་བདེ་བོ་འདུག་གསུང་མཁན་འདུག།ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་གནས་ཚུལ་དེ་ག་རེ་རེད།།དེ་ང་

ཚོས་མཁྱེན་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག།ར་བའྱི་དེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་རྱིམ་པ་
གནང་ཡོད་ཀྱི་རེད་སྙམ།།མ་གནང་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད།།ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ང་ཚོས་ཏོག་ཙམ་གལ་
འགངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་དགོས་པ་དང་།།R.C.དུས་འགང་བྱ་རྒྱུའྱི་སོར་དེ་ད་གྱིན་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་
གསུངས་སོང་།།དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།དེ་ནས་གདན་ཐོབ ་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།།སད་ཆ་དེ་སོན་མ་

བཀའ་སྱི་ལྷན་རྒྱས་འཛོམས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ང་ཚོས་གོ་བསྡད་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེའྱི་ནང་ལ་
གྲུབ་འབས་ག་རེ་ཐོན་གྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཡོད་པ་མ་རེད།།གང་ལྟར་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རྒྱ་གུང་ཁན་མཉམ་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་
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བོད་ཀྱི་ར་དོན་རང་ཐག་གཅད་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གྱི་

འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ཤྱིག ་ཉྱིན ་འགང་དུས་འགང་ཕྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད་སྙམ།།དེ་ངེས ་པར་དུ་འབེལ ་ཡོད་ཚང་མ་
དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་དུས་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།དེ་འདྲའྱི་ངང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཨྱིན་སད་དུ་

ཞུས་པ་ཡྱིན ་ན། Repercussion དེའྱི་དོ་ཕོག ་དེ་ག་བར་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཟེར ་ན། གཞྱིས ་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཧ་ཅང་སེབ ་ཀྱི་
འདུག།དེང་སང་གཟྱིགས་གནང་དང་།།མཛད་སྒོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཨྱིན་སད་དུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། Protocol དེ་
ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག།བརླག་ཚར་འདུག།སུ་ག་བར་བཞུགས་དགོས་མྱིན་དང་སུས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་མྱིན་མྱི་འདུག།དྲང་པོ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ང་འདྱིར་ལས་བྱེད་པ་རན་པ་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སེམས་པ་སྐྱོ་ཡྱི་འདུག།དེ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་སྟངས་འཛིན་

ངེས ་པར་དུ་གནང་དགོས ་ཀྱི་འདུག།གང་ལགས་ཟེར ་ན་ང་ཚོ་འགོ་ གྱིན ་འགོ་གྱིན་ཡོང་གྱིན ་ཡོང་གྱིན ་རེད་དེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་
འཛུགས་དེ་སྡོད་དགོས་ཀྱི་རེད།།དེ་སྡོད་རྒྱུར་འགོ་ནས་གཤམ་བར་དུ་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ཤྱིག་གཏན་ཁེལ་བ་ཞྱིག་བཟོ་གནང་
དགོས་འདུག་མ་གཏོགས། ཡྱིན་ལ་མྱིན་ལ་ཞྱིག་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་དེ་ངས་ནན་པོ་བྱས་

ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།དེ་རྱིང་འདྱི་གོལ་བའྱི་རེས་སུ་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་ཐག་ཆོད་པོའ་ི ཐོག་ནས་དེ་དང་
གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས་མ་གྱིར་ང་ཚོ་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོར་གཏོགས་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག།གཞྱིས་ཆགས་ཁག་

གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེར་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ཤྱིག་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོས་ན་མ་གཏོགས། ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་སྡོད་
མཁན་མྱི་དེ་ཚོས་ཚང་མ་གཏོར་གྱི་འདུག།དེ་ངས་ཐག་ཆོད་པོའ་ི ཐོག་ནས་ཟེར་གྱི་ཡོད།།དེ་ངེས་པར་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུགས་
སྣང་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡར་གནས་སོའ་ི སོར་སོན་མ་གོས་ཚོགས་རབས་དང་རྱིམ་པའྱི་སྒང་ལ་གསལ་པོ་
ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།།དེའྱི་ནང་ནས་རེ་ཟུང་ཞྱིག་དངོས་གནས་ཡོང་གྱི་འདུག།དཔེར་ན། ཨོ་གྱིང་གྱི་ཚོགས་པ་དེ་འདྲ་བཙུགས།།རྒྱ་
ནག་གཞུང་དང་ལག་འབེལ་བྱས་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དཀྲུག་ཤྱིང་བརྒྱག་རྒྱུ་དང་ཁ་འཐོར ་གཏང་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་བྱེད་

མཁན་མྱི་རེ་ཟུང་ཞྱིག་འདུག།དེ་ང་ཚོ་འབེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད།།འབེལ་ཡོད་ཀྱི་བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་
ཡྱིན་ནའང་རེད།།ཚང་མས་སྙན་སེང་ཞུ་ཡོང་གྱི་འདུག།ང་ཚོ་འབེལ་ཆགས་ཀྱི་ཡར་སྙན་སེང་ཞུ་ཡོང་གྱི་འདུག།ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་

འབེལ་ཡོད་ཀྱིས་གཞུང་དང་ས་གནས་ལ་འབེལ་བ་བྱས་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་
ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།གལ་སྱིད་ང་ཚོའྱི་འདེམས་སྒྲུག་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་ཁ་ཤས་ཀྱི་དོགས་པ་འདྲ་ཡོད་ན།།མྱི་དེར་དོགས་པ་
ཡོད། ཁྱེད་ཚོས ་ཞྱིབ་འཇུག་ཇྱི་ལྟར་བྱས་པ་དོགས་པ་ཡོད་ན། ལས་ཁུངས་ལ་ཕེབས་རོགས་གནང་།།ང་ཚོ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་
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མཁན་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས།།སད་ཆ་འདྲྱི་ས་ལ་སད་ཆ་དྲྱིས།།དེ་ནས་མཐའ་མ་ཐག་གཅོད་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ཐག་གཅོད་དང་
བཀའ་འཁོལ་སོགས་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཞུས་ནས་ང་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྟོན་ཆོག་ཆོག་ཡོད།།དེ་མྱི་སུ་འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག་ལབ་ན། ང་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་དངོས་སུ་ཡར་སྟོན་ཆོག།དེང་སང་ R.C དང་ I.C སོགས་ཡྱིག་ཆ་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་འཛམ་བུ་

གྱིང་གྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་དྲ་ཐོག་ནས་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་དེ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་
དེབ་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱུ་ན་ནྱིང་གཞེས་ནྱིང་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རེད།།RC ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་ཁྱེར་དེ།།ངས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་

རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།།ཡྱིན་ནའང་དེར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་དངོས་བདེན་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་སེལ་
རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། གདན་ཐོབ་སོར་ལ་མང་པོ་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད།།བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་བཀའ་།ཤག་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་གཞྱིར་བཞག་ནས་ལག་བསྟར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།།ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་སོར་

ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་དེ་གལ་ཆེན་པོའ་ི ཐོག་ནས་དངོས་གནས་བྱས་ན་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་
བྱས་ཡོད་དེ། དེ་རྱིང་འདྱིར་གེང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་དུས་དེ་རང་འཇགས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དུས་འགང་
དེའྱི་སོར་ལ་རེད།།དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། ངས་དེ་རྱིང་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན།

ད་ལྟ་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་།།དེ་སོ་སོ་རང་གྱིས་འགན་ཁུར་ཏེ་དུས་ཚོད་ལ་ཕར་འགང་གནང་དགོས་པ་རེད་
ཟེར་བ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད།།ད་ལྟ་དངོས་སུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན།།དེ་

དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་གནང་ན་རྣམ་པ་ཚོ་ད་ལྟ་ཞུ་གཏུགས་གནང་བསྡད་དུས་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རེད་སྙམ།།དང་པོ་གསར་བཟོ་
གནང་དུས་དན་རྟགས་མཉམ་དུ་སོར་དགོས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།སོ་སོའ་ི སྐྱེས་ཚེས་ལག་ཁྱེར་རེད།།དཔལ་

ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།Pdf form ནང་ལ་བཟོས་ནས་ཁྱེར་ཤོག་ཟེར་དུས། ཁོ་ཚོས་དེ་ཚང་མ་བྱས་ནས་མར་གནང་ཡོད་པ་
རེད།།ཁ་ཤས་ལ་ལོ་གཅྱིག་དང་ཁ་ཤས་ལ་ལོ་ལྔ་གནང་ཡོད་པ་རེད།།དུས་འགང་བྱེད་དུས་ཉྱིན་མ་ ༡༥ སོན་ལ་བྱེད་དགོས་པ་

རེད་ལབ་དུས་ཡང་བསྐྱར་ཡྱིག་ཆ་དེ་ཚང་མ་ཡར་བསྐྱར་བླུགས་ཤོག་ལབ་དུས། ཁོ་ཚོས་རང་འཇགས་བླུགས་ཡོད་ན། བླུགས་
ནས་ཉྱིན་མ་བཅུ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ཕར་ལ་ཉར་ནས་དུས་ཚོད་རོགས་མཚམས་དེར་ཁ་སང་ཁྱེད་རང་གྱི་སྤྲད་པའྱི་ཤོག་བུ་དེ་འགྱིག་མྱི་

འདུག།འདྱི་ཡང་བསྐྱར་འགེང་དགོས་འདུག་ལབ་ནས། ཕར་འགེང་དུས་ཁྱེད་རང་གྱི་དུས་ཚོད་འགང་ཚར་འདུག་ལབ་པ་དེ་འདྲ་
བྱུང་སོང་།།ཡང་དེ་དག་ག་བར་བྱུང་འདུག་བསམས་ན་རེས ་སུ་འབུལ་ཆོག །མང་པོ་ཞྱིག ་ལ་འདྱི་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་གྱི་
འདུག།བྱས་ཙང་དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འགོར་རྒྱུ་དེ་ཁོ་རང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཉྱིན་བཅོ་ལྔའྱི་སོན་ཙམ་ནས་འགེང་ཡོད་ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་
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ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་འགོར། ཉྱིན་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ལ་ཚུར་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ་སྤྲོད་ཀར་མ་སྤྲད་པ་དང་། "ཁྱོད་ཀྱི་
ཤོག་བུ་འདྱི་ཏག་ཏག་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་དུས།" དངོས་གནས་བྱས་ན་དུས་ཚོད་དེའང་ན་ཁོས་སོན་མ་ནས་ཕུལ་ཚར་དུས་

དུས་ཚོད་འགང་རྒྱུ་མ་བརྱིས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཡང་དེ་མ་བརྱིས་པར་དུས་ཚོད་འགང་པའྱི་ཁོངས་རྱིས་ནས་ཆད་པ་ཉེས་
པ་འཁེལ་གྱི་འདུག་ཟེར།།དེ་ཡར་ཞུ་གཏུགས་གནང་དུས་དེ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག།དེ་ནས་ཉྱིན་མ་གཅྱིག ་འགང་ནའང་ཌོ་ལར་

སུམ་བརྒྱ།།གང་ལྟར་ཉྱིན་མ་དགུ་བཅུ་བར་དུ་ཌོ་ལར་སུམ་བརྒྱ་དགོས་ཀྱི་འདུག།དཀའ་ངལ་རྱིམ་པ་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་རེད།།ང་

རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ལྟ་བུ་བྱས་ན། ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་ཆེ་བ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་གྱི་རེད།།དུས་ཚོད་གཅྱིག་རེད།།
ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ལ་རོགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།།གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་སོ་སོ་རང་གྱིས་བཀང་ནས་དྲ་རྒྱ་གཅྱིག་པུ་ཡོད་
པའྱི་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།།དེང་སང་དྲ་རྒྱའྱི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག printer དགོས་པ་རེད།།scan བྱེད་དགོས་པ་རེད།།ཡྱིག་ཆ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་བླུག་དགོས་པ་རེད། ཡྱིག་ཆ་དེ་དག་

ཚང་མ་བླུག་ཐུབ་མཁན་མེད་པས་སོན་མ་གསར་པ་འགང་དུས་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ཐུབ་མཁན་མ་བྱུང་སྟེ་རྒྱ་
གར་མྱི་གས་ནས་དེ་འདྲ་བྱས་བསྡད་པ་རེད།།དུས་འགང་བྱེད་དུས་ཡང་བསྐྱར་ཡྱིག་ཆ་དེ་ཚང་མ་དགོས་པ་རེད་ལབ་དུས་དཀའ་

ངལ་མང་པོ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག།ལས་རྱིམ་དེ་མ་ཤེས་མཁན་མང་བ་ཡོད་པ་རེད།།གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་ད་ལྟའྱི་ཆར་
མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ད་ལྟའྱི་ཆར་རས་འཁོགས་དང་མདང་སྐྱེས་ཕྲུ་གུ་ལ་དགོས་པ་རེད་ལབ་དུས། དེ་འདྲ་བྱེད་ཐུབ་མཁན་མྱི་
ཉུང་བ་དང་མྱི་ཤེས་མཁན་མང་བ་ཡོད་དུས་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག།གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་

ལས་གནང་མཁན་ཞྱིག ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས ་ཆགས་ལ་དེ་རང་གྱི་ཆེད ་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མེད ་གསུང་གྱི་
འདུག།ལས་ཀ་གཞན་དང་མཉམ་དུ་མ་གཏོགས་དེ་རང་གྱི་ཐོག་ལ་འགན་འཁུར་མཁན་མེད་གསུང་གྱི་འདུག།སོང་ཙང་དེ་འདྲའྱི་
གནས་སྟངས་ས་གནས་གཞན་པར་གལ་སྱིད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་ཡོད་ཀྱི་རེད།།སོང་ཙང་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་དེ་འགན་ཁུར་ནས་

ཆ་ཚང་འགེང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།།འགེང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སོ་སོར་བཀང་ནས་ཁྱེར་ཤོག་ལབ་དུས་དེ་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་
རེད་འདུག།དེར་ག་འདྲ་གནང་དགོས་ཡོད་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་ཇྱི་ལྟར་སེལ་དགོས་མེད།།དེ་དགོངས་པ་བཞེས་
རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ།།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཉྱིན་མ་བཅོ་ལྔའྱི་ནང་འགེང་དགོས་ཡོད་ན་གཞྱིས་ཆགས་ལ་མྱི་ཉྱིས་སྟོང་
ཡོད་ན་མྱི་ཉྱིས་སྟོང་ཚང་མ་ཉྱིན་མ་བཅོ་ལྔའྱི་སོན་ལ་འགེང་དགོས་པ་རེད།།མྱི་མང་པོ་དེ་འདྲ་དུས་ཚོད་གཅྱིག་ལ་འགེང་དགོས་ན་

ག་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད།།དེ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ནས་ཕྱི་བསྐྱོད་ཀྱི་ཆོག་མཆན་དེ་དང་ཚུར་
ཡོང་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་ Return Visa དེ་ཚོར་ཁ་སང་སོན་མ་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། ཉྱིན་ཉྱི་ཤུའྱི་སོན་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོ་

སྤྲོད་དགོས་པ་རེད་ཟེར།།ཉྱིན་ ༢༠ སོན་ལ་ཡར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་མ་འགོ་མཁན་ལ་རག་འགོ་ཡྱི་རེད་ཟེར།།ཡྱིན་ནའང་དེ་
ཡར་བཀང་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཙམ་ཕྱིན་ནས་ཁ་ཤས་རག་གྱི་མྱི་འདུག།ཁ་ཤས་ཀྱི་ཟླ་བ་གཅྱིག་སོན་ཚུད་ནས་བརྟན་ཆ་བྱས་ཏེ་

འགེང་པ་ཡྱིན། ཉྱིན་མ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་ཚད་ཀྱི་མྱི་འདུག སོང་ཙང་དེ་དག་གཞུང་གྱི་ཚད་གཞྱི་ཉྱིན་མ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་ལབ་དུས་མྱི་ཚང་མས་

ཉྱིན་མ་ཉྱི་ཤུའྱི་སོན་ལ་བྱས་ན་རག་གྱི་ཡོད་ཤག་དང་། གནམ་གྲུའྱི་འཛིན་བྱང་སོགས་ཚང་མ་ཏན་ཏན་བཟོས་ནའང་རག་གྱི་མྱི་
འདུག།དཀའ་ངལ་དེ་དག་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་ནས་དེ་ས་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན།།ལྷོ་ཕོགས་ཁག་ལ་ཚུར་
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ཡོང་ཆོག ་པའྱི་ཆོག ་མཆན་ཞུས་ན་སྒོར ་མོ་ ༡༠༠༠ ལེན་གྱི་འདུག།ངེས ་པར་དུ་སྤྲོད་དགོས ་འདུག།ལས་ཁུངས་རང་ལ་སྤྲོད་

དགོས་འདུག།དེ་དམྱིགས་བསལ་མ་འདྲ་བ་ཇྱི་ལྟར་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན།།ད་ལྟ་ཚང་མ་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ལ་
གཅྱིག་མཚུངས་བཟོས་ཡོད་ན།།ལྷོ་ཕོགས་གཅྱིག་པུར་མ་འདྲ་བ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠༠༠ སྤྲོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་
པ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསྐྱར་དུ་གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ།།དེ་ནས་ད་གྱིན་ཞུས་པའྱི་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཧ་ལམ་
གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། ཡང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་པ་དེ་འདྲ་གཉྱིས་འདུག།གང་ལྟར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་གྱི་བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས་ཆེས་བཀུར་བར་འོས་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་སོར་ལ་ད་ནས་བཟུང་སྟེ་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་མྱིན།།ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་ཚིག་གྱི་མཚམས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་
གནང་བ་སོང་ཙང་། དྲྱི་བ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད།།དེ་འདྲ་ཡྱིན ་དུས་གནང་སྟངས་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ད་ལྟ་

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱི་ཐོག་ནས།།བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐོག་ནས་གདན་ཐོབ་ཀྱི་རྱིམ་པ་དེ་སྱིག་
གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་སོང་ཙང་།།དེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གསུང་ཆོས་ལ་སོགས་པ་གཞུང་འབེལ་གྱི་མཛད་སྒོ་ལ་བརྟན་བཞུགས་དེ་
འདྲའྱི་སབས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འབོལ་གདན་ཁྱི་བརྒྱག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀོད་ཁྱབ་གནང་

པའྱི་ཐོག་ནས་ག་སྱིག་གནང་བ་རེད་དམ།།དེ་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག།གལ་སྱིད་དེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་
ཆ་རེན་ག་རེའྱི་འོག་ནས་བརྒྱབ་པ་རེད།།དྲྱི་བ་དེ་མཚམས་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་ཕེས་ན་གོ་བ་ལོག་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག།དེ་དང་མཉམ་

དུ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ།།དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟེར་ན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གཅྱིག་པུ་ལ་གོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་།ཤྱིག་
མཚམས་རེ་བཀའ་ཤག་གྱི་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག།དཔེར་ན། ད་ལོ་རྡོ་རེ་གདན་
ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་དུས། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བརྟན་
བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ།།ཡྱིན་ནའང་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་དེ་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཁྱེར་འགོ་རྒྱུ་དང་

ཐ་ན་གཞུང་གྱི་མཛད་གཙོ་ལབ་དུས་མཛད་གཙོའྱི་ས་མཚམས་དེ་གསལ་པོ་ཁྱོན་ནས་མྱི་འདུག།རྡ་རམ་ས་ལར་གཡས་གཡོན་
འདྱིར་མཛད་སྒོ་ཞྱིག་ཚོགས་དགོས་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་མཛད་གཙོའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་འདུག།ཡང་

དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།།རྡོ་རེ་གདན་དུ་བརྟན་བཞུགས་ལྟ་བུ་དེ་འདྲའྱི་སབས་ལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལྟ་ཞོག།རྒྱུན་
ལས་རྣམ་པ་མཛད་གཙོའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་མྱི་འདུག།གནང་སྟངས་དེ་དག་ཚང་མ་ག་རེ་རེད།།དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟེར་
བ་དེ་ཀ་བ་གསུམ་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་མཉམ་འདུས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ།།མ་འོངས་པ་དེ་འདྲའྱི་ད་ལྟ་
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གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཆུ་འགོ་མཁན་དང་ཟམ་པ་སྡོད་མཁན་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། སྱིག ་
འཛུགས་འདྱི་བརྟན་པོ་ཞྱིག་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།།ལྷག་པར་དུ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་བརྱིད་ཉམས་སྟངས་འཛིན་གྱི་

ས་མཚམས་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ནུས་པ་མྱིག་དཔེ་འོས་པ་ཞྱིག་མྱི་རབས་གསར་པར་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རེན་གྱི་འོག་ནས་
བསྟན་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རྐུབ་བཀག་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་བསྡད་མ་བསྡད་ཡོད་པ་མ་རེད།།དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་
ཐོག་ནས་གཟབ་གཟབ་མ་གནང་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག།དེ་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱི་ཐོག་ནས་

མཛད་གཙོའྱི་ས་མཚམས་དེ་ག་བར་ལ་ཚད་འཇོག་གྱི་ཡོད་མེད་དེ་གསལ་པོ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ལན་གནང་ཐུབ་ན་
ཡག་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས།།སྱིར་བཏང་བྱས་ན་ཞུ་དགོས་པ་གང་
ཡང་མཐོང་མ་སོང་སྟེ། ད་གྱིན་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ལ་ངོ་ལོག་བརྒྱབ་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཚིག་གཅྱིག་བེད་སོད་

བཏང་སོང་།།དེ་འདྲ་རང་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ངས་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན།།འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ།།དབུ་མའྱི་

ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས།།དེ་བཞྱིན་ནང་པའྱི་ཆོས་པ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའྱི་ཉམས་མྱོང་ཞྱིག་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་མཁན་གྱི་
མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།།འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་བ་དེར་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འཐབ་རོད་ལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།།མ་གཞྱི་

ནས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་ལ་ཕེབས་དགོས་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞེད་པ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་སྟོབས་ཆེ་དྲགས་པ་དང་། རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་ཕག་འཚལ་གྱི་ཡྱིན་ལ་སོགས་པ།།རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མགོ་སྒུར་བའྱི་རྣམ་པ་དེ་བསྟན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།།ཚུར་

ཕོགས་ཀྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་འཛིན་མཁན་དང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འཛིན་མཁན་ཚོའྱི་གཞལ་དུ་མེད་པའྱི་རྣམ་དཔོད་

ཀྱི་ཁྱོན་དེ་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་བསྟན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།འཇྱིག་རྟེན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་འགན་ཁུར།།བོད་མྱི་རྱིགས་ལ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད།།
རྒྱ་ནག་དང་བོད་གཉྱིས་ཀྱི་བར་འཐབ་རོད་བརྒྱུད་ནས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་ཐུགས་འགན་ག་རེ་འཁུར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེ་དག་
རྣམ་དཔོད་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས།།ཤེས་ཡོན་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས།།བོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་ཀྱི་ཞགས་རྱི་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་
འཆད་ཡོང་དུས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་ཟེར་བ་དེ་ངེས་པར་དུ་ཡྱིད་ཆེས་རྙེད་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་རེད།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མར་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེ་རང་འཇགས་ནས་ད་ལྟའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་དང་
འབེལ་བ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་དམ།།ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་མང་མོས་ཚད་མཐོ་པོའ་ི ཐོག་ནས་

གཏན་འབེབས་བྱས་ཚར་བ་རེད།།དེའྱི་ནང་ལ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་མེད་རེད་ཟེར་བའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག།དེ་ཡྱིན་དུས་
ལས་རྱིམ་ག་པར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དེར་སྟངས་འཛིན་དེ་རང་འཇགས་གནང་རོགས་བགྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དེ་རང་འཇགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད།།དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
གསུང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།།ར་བའྱི་ད་གྱིན་སོན་ལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པར་བརྟེན་ནས་ད་ལྟའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་
ཡོང་གྱི་འདུག།བྱས་ཙང་ང་ཚོས་དགོངས་འཆར་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། གཞན་ལ་ཕོག་ཐུག་མེད་པ་དང་དོན་དག་

འགྲུབ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་
ཆོས་འབྱོར་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རང་འཇགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།གོང་དུ་བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤག
ྱི ་གྱིས་གེང་སོང་གནང་པ་
སོང་ཙང་མྱི་ཞུ་ཐབས་མེད་ཆགས་པ་རེད།།དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་ཟེར་བ་དེ་བསམ་བོའ་ིནང་ནས་ཡྱིན་ནའང་འཚེ་མེད་ཞྱི་

བ་དངོས ་ནས་།ཤྱིག །དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་སེམ ས་ཀྱི་ནང་ནས་ཡྱིད་ཆེས ་ངེས ་པ་རྙེད་མཁན་ཞྱི ག ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས།།
དཔེར་ན།།གྲྭ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཁོ་ལ་སྡོམ་ཁྱིམས་ཤག
ྱི ་ཡོད་པ་རེད།།དེ་ལས་བརལ་ཉེན་གྱི་མ་རེད།།དེ་ལས་བརལ་བ་ཡྱིན་ན་༸རྒྱལ་
བ་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན།།བནེ་སྐྱ་མྱིན་སེར་མྱིན།།སངས་རྒྱས་བསྟན་པའྱི་དག་བོ་ཟེར་བ་དེ་ཆགས་

རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད།།དེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་སྲུང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན།།ང་ནང་བཞྱིན་སྡོམ་པ་སྲུང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན། དེའྱི་ཕྱི་ལོགས་ནས་

ལྕགས་རྱིའྱི་ཕྱི་ལ་བུད་ནས་གཙང་མ་བཟོས་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད།།དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་
ཁ་གསལ་བོ་དང་ས་མཚམས་ཆུ་མཚམས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་འགོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སོ་སོའ་ི ལྟ་གྲུབ་དང་འགལ་གྱི་

འདུག།ད་ལྟ་བར་དུ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་དེ་འདྲའྱི་ཚིག་བེད་སོད་བཏང་བཞག་པ་ཡོད་པ་མ་རེད།།དེའྱི་ཆ་ནས་དགག་
བྱ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད་ཅེས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།ད་ལྟ་ཡང་དེ་རང་འཇགས་མཐོང་སྟངས་
ཞུས་བཞག་ན་བསམས་སོང་།།དེ་རང་འཇགས་གྱི་ཐོག་ནས་མཚམས་འཇོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་འཆར་གནང་པའྱི་སབས་ལ་བཟང་སོད་དང་ལྡན་པ། གཞན་ལ་ཕོག་ཐུག་མེད་པ།།
དོན་དག་ལ་སྨན་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་མོལ་།ཤ་སྟགས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག R.C.དུས་འགང་དང་ Exit Permit དང་ Return Visa དེའྱི་སོར་ལ་ད་གྱིན་དྲྱི་བ་གཅྱིག་

འཚེམས་ལུས་སུ་གྱུར་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། Return Visa དང་ Exit Permit དེང་སང་ཡྱིན་ན།།སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཉྱིན་མ་
བཅོ་ལྔའྱི་ནང་ནས་།Exit Permit དགོས་ཀྱི་རེད།།དེང་སང་ཉྱིན་མ་བཅོ་ལྔའྱི་ནང་ཡར་མར་ཕྱིན་ན་དེ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག།དེའྱི་
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དཀའ་ངལ་དེ་ས་ཆ་ཕོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འཕྲད་ཡོང་གྱི་འདུག།འཕྲད་པ་དེ་དག་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད།།ཧ་གོ་ནས་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་
འགྱིག་གྱི་རེད་ཡར་སྙན་སེང་ཞུས།།ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་སྙན་སེང་ཞུས་ན་
ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་དེ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།།གལ་སྱིད་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་འཕྲད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་དང་
སྱིག་གཞྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གལ་སྱིད་དོགས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན། ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ལ་སད་ཆ་དྲྱིས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད།།ང་ཚོ་མང་ཆེ་

བ་ R.C དང་ I.C. གྱི་ལས་ཀ་དེ་བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་གྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཁོ་ཚོས་ལམ་ཁ་ག་འདྲ་ག་འདྲ་འདུག་ཅེས་

དང་པོ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད།།ས་གནས་རང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་
འགྱིག་གྱི་རེད།།ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད།།ས་གནས་རང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཡོད་པ་རེད།།ཡྱིག་ཐོག་
ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད་ལ། ངག་ཐོག་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད།།ཡར་ཞུས་དང་ང་ཚོས་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་གནས་

ཚུལ་དེ་འདྲ་འདུག།དེའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ ་ཐབས་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས ་ཡར་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད།།འགོ་གོན་དེ་འདྲ་ང་ད་ལྟ་བར་དུ་

གཏོང་དགོས་པ་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད།།དེ་ཕེད་བཅག་ཅྱི་འདྲ་གཏོང་དགོས་པ་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད།།དེ་ག་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་རད་གཅོད་བྱེད་

ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་ནས་བརྟན་བཞུགས་སབས་གདན་ཐོབ།།དགའ་ལྡན་ཁྱི་རྱིན་པོ་ ཆེའྱི་ཁྱིའྱི་སོར་ད་ལྟ་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་
བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་།།དེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གཟྱིམ་ཆུང་ནས་མར་བཀའ་བཏང་བ་ནང་བཞྱིན་གདན་ཐོབ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་བཞག་པ་མ་གཏོགས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བཞག་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན།།བཀའ་འབེལ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ད་ལྟ་དཀྱིལ་

འཁོར་འདྱིར་ཡོད་པ་ཚང་མ་མཛད་གཙོའྱི་ཁོངས་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།།དཔེར་ན། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་
རེད།།གསུང་ཆོས་སབས་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད།།ཚང་མ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།སྡྱིངས་ཆ་སྒང་ལ་ཚང་མ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་

རེད།།སྡྱིངས་ཆ་སྒང་ལ་ཚང་མ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།ཁ་ཤས་ཕེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག།སྐུ་ངོ་ཡར་ཕེབས་རོགས་དེ་འདྲ་ཞུས་མྱོང་།།
མ་ཕེབས་ན་ང་ཚོ་ཐབས་ཤེས་མྱི་འདུག།དམྱིགས་བསལ་མདུན་ལ་བ་མ་དང་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་
དེར་དཔག་པའྱི་འབེལ་ཡོད་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད།།དེའྱི་བར་དུ་འབེལ་ཡོད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།དེ་
དག་ཚང་མ་མཉམ་དུ་གོས་བསྡུར་བྱས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་བགོ་གེང་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས།།ད་
ལྟ་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བདེ་སྲུང་གྱི་བཀའ་བོན་གཙོས་

པའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཡོངས་ཀྱི་ངོས་ནས་བདེ་སྲུང་གྱི་ཕག་ལས་སོ་སོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ངས་ངོས་

འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་དང་འབོད་
17

བསྐུལ་ཞུ་དགོས་པ་ཁ་ཤས་བྱུང་སོང་།།བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཙོ་བོ་རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་རེད།།དེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་བདེ་འཇགས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཉེ་ལམ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའ་ིཚེས་ ༣༠ ལ་བོད་

མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་མཚོན་ཆེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་གྱི་དྲ་རྒྱ་

ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།TSG List དེའྱི་ནང་ལོགས་ལའང་གཞུང་གྱི་དེབ་ཅྱིག་ངོ་སྤྲོད་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་
ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང། ཡྱི་གེ་དེའྱི་ནང་ལ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་དང་འབེལ་བའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་དེ་འདྲའྱི་ནད་འབུ་ཞྱིག་

གཏོང་ཐབས་བྱས་འདུག།དེའྱི་ནང་ལ་བོད་དོན་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ཡོད་ཀྱི་རེད།།ཁོང་རྣམ་པ་ཚང་མར་
འབྱོར་བ་རེད།།ཁ་ཤས་འཕྲུས་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་ཚད་འདང་མ་འདང་རེན་པས་སོག་ཡོད་པ་སྱིད་ཀྱི་རེད།།དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་

དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེ་སའང་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་གཏོར་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེ་བདེ་སྲུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་མྱིན་ན་དྲྱིལ་བསགས་ཐོག་ནས་རེས་སུ་བཀའ་མོལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ན།།གང་ལྟར་ངས་དཔེ་མཚོན་ཐོག་

ནས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག།དེའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ད་ལྟ་ག་བར་བསེབས་ཡོད་མེད་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་།།
གང་ལགས་ཤེ་ན། བདེ་སྲུང་གྱི་ཐོག་ནས་བདེ་འཇགས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེ་དེ་བཞྱིན་གྱིས་དེ་ས་གོས་ཚོགས་རྱིམ་

པའྱི་ནང་ལོགས་ལ།།ལྷག་པར་དུ་དྲ་རྒྱའྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན་དུས། བདེ་འཇགས་ཐོག་ལ་བོ་འཚབ་བྱེད་མཁན་སྱི་འཐུས་ཧ་ཅང་མང་པོ་
ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་པ་རེད།།འོས་བསྡུའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་
ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད།།ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བཙན་

བྱོལ་གྱི་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལག་པ་འཆང་ཐུབ་ས་དང་མ་ཐུབ་ས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད།།དེའྱི་གོང་ལ་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དེ། སབས་རེ་སྙོབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་བཀའ་

མོལ་དེའང་ངས་བདེན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།།ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འབད་བརོན་གང་ཐུབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ང་
ཚོའྱི་ལས་འགན་རེད་སྙམ།།ངས་ཤེས་རྟོགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ས་བོད་གཞུང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རེད།།ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་

ནས་སད་ཆ་ཉན་པ་ཡྱིན་ན། དྲ་རྒྱ་ཐོག་མར་སེབ་པའྱི་སབས་སུ་དང་དེ་བཞྱིན་ Email དེ་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཙམ་ནས་སེབ་
པའྱི་སབས་སུ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཀམ་པུ་ཊར་དང་ Email བེད་སོད་བྱེད་མཁན་བཅུ་གངས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་མེད་པའྱི་སབས་སུ་

དང་པོ་རྡ་རམ་ས་ལར་འདུག།ང་ཚོ་དེ་འདྲའྱི་འཕྲུལ་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚད་མཐོ་བོ་འགོ་ཐུབ་འདུག དེའང་ང་རང་ཚོས་བཀའ་ལས་
བརྒྱབ་པ་དང་ང་ཚོར་ཕྱི་རྒྱལ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་འདྲའྱི་ཚད་མཐོ་བོ་འགོ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད།།དེ་བཞྱིན་
ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད།།བདེ་སྲུང་གྱི་ཐོག ་ནས་ད་ལྟའྱི་སོན་རྱིས ་ནང་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་འདྱི་དམྱིགས་བསལ་

ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་དེའྱི་རེས་ལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དེ་སོན་རྱིས་ཀྱི་འགོ་གོན་ནང་གཅྱིག་
ལྟ་ཡོང་དུས། ན་ནྱིང་ལོའ་ི བཏང་བ་ལས་ད་ལོ་བལྟས་ན་ ༨༦༠,༠༠༠ ལས་ལྷག་འཕར་མྱི་འདུག།ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ལས་བྱེད་

ངོས་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པར་ངས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དེ།།ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རེན་སོར་
དགོས་པ་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱིེ་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་།།དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ།།ད་ལྟ་ང་ཚོ་དཀའ་
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ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།མ་འོངས་པར་དེ་ལས་ལྷག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྱིད་པ་རེད།།དེ་འདྲ་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་
ཡྱིན་ནའང་འདྲ།།དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་ན།།བཀའ་སོབ་

རྱིམ་པའྱི་ནང་ལ་གསུང་གྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕལ་ཆེར་མཐུན་རེན་སོར་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་
བདེ་སྲུང་གྱི་ངོས་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱིན་ནམ་གང་ལྟར་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག།ང་ཚོས་སོན་མ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པའྱི་

ཐོག་ནས་ལས་བྱེད་ ༡༨ དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ཐད་ཀར་བསོ་གཞག་བྱ་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད།།དེ་འདྲའྱི་ཐོག་

ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཕྲུལ་ལས་ཐོག་ལ་མཁས་པ་ཐོན་མཁན་གྱི་བོད་པ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད།།དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཚུར་བསོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་
དམ་མ་རེད།།དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུ་ང་རང་ཚོ་ནང་ལོགས་ནས།།དེ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱེད་ཀྱི་གསོལ་

ཕོགས་ནང་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། ཕལ་ཆེར་རང་འཇགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད་འདུག།རྒྱུན་ལྡན་ཀྱི་འཕར་རྒྱུ་དེ་མ་གཏོགས།།དེ་འདྲ་ལྟ་ཡོང་
དུས་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གལ་གནད་དང་ཡང་མྱིན་ན་ག་སྱིག་ཇྱི་ཙམ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་པའྱི་བོ་འཚབ་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་
འདུག།ད་ལྟ་སོན་རྱིས་དེ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད།།མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཨྱིན་སད་ཐོག་

ནས་ Cyber cell མྱི་རེ་ཟུང་རེ་ཟུང་ལ་འདེད་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་སབས་རེ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་
ཚུལ་དེ་འདྲ་ཐོན་པའྱི་སབས་སུ་དེས་འཁྲུག་ཆ་ཆེན་པོ་བྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་སབས་སུ་བདེན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གསལ་བསགས་

བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་དོ་སྣང་བྱས་ནས་ང་རང་ཚོས་ཆེད་ལས་པ་ཡར་སད་བཏང་ནས་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་བྱེད་
ཐུབ་ཀྱི་རེད།།དེ་ས་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་ལ་ད་ལྟའང་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་དེ་གལ་འགངས་
ཆེན་པོ་བརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དེར་འབད་བརོན་བྱེད་དགོས་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། བསམ་ཚུལ་དེ་ངས་བཤད་འདོད་བྱུང་
སོང་།།དེ་བཞྱིན་གོང་དུ་སྱི་ཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བོ་འཚབ་བྱས་སོང་།།ལྷག་པར་དུ་བདེ་སྲུང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ངས་

མཐའ་མ་ཞུ་རྒྱུར་འདྱི་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སབས་སུ་འཕྲལ་དུ་གསལ་བསགས་དང་དེ་དག་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་
རེད།།བདེ་སྲུང་གྱི་ཕག་ལས་དེ་ལྷག་པར་དུ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཕག་ལས་སད་ཆ་མ་རེད།།ལོ་དང་ལོ་རྒྱ་གར་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་

བར་ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་དེ་རྱིགས་ཐོན་པའྱི་སབས་སུ་ཏན་ཏན་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ་དོ་སྣང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད།།དེ་ས་ང་ཚོ་བོ་འཚབ་བྱུང་བ་རེད།།གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སད་ཆ་བྱུང་སོང་།།དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཏན་ཏན་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་གྱིས་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེ་བཞྱིན་བདེ་སྲུང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཀང་དངོས་གནས་ཕག་ལས་

གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེར་རེས་སུ་ཡྱི་རང་དང་དགའ་བསུ། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མས་བོ་འཚབ་བྱས་
ནས་འདྱིར་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་ན། སོན་རྱིས་ནང་ལ་འདོན་དགོས་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། སྱིར་བཏང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་
རེད། སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ལོ་བཅུ་བདུན་དང་ཕེད་ཀའྱི་ནང་ལ་མ་ལེན་པ་ལྟ་
བུ་ཞྱིག་རེད། ཐེངས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ལངས་ཡོད་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་ཞུ་འདོད་གཅྱིག་གང་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། ཡ་གྱིའྱི་མཇལ་ཁའྱི་
སབས་ལ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་ལུས་བཤེར་བྱ་རྒྱུ་ཐོག་ལ་སོན་མ་དང་བསྡུར་ན་ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་འདུག་

བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་དང་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་བྱུང་སོང། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་དབུས་པའྱི་

ལས་བྱེད་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་ལ་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་
དམ་དོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀའྱི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་དྲྱི་

བ་སྐུར་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཙམ་གྱི་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ལར་ནས་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་
དྲྱི་བ་ལ་ལན་གནང་བའྱི་སབས་ལ་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། དེ་བས་ཀང་དྲྱི་བ་ཉུང་དུ་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་

ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག།ད་ལྟ་ང་ཡར་ལངས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་བཀའ་ལན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ། བཀའ་ལན་ལས་འཕྲོས་པའྱི་ཐོག་
ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དང་དེ་ནས་གདན་ཐོབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་སོང།
འདྲ་བོ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་ཁ་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ཙམ་མ་ཡྱིན་

པར། ད་ལྟ་བར་དུ་གདན་ཐོབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་གནད་དོན་གཅྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བཀའ་སྱི་ལྷན་རྒྱས་གནང་ནས་ཐུགས་
ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ད་བར་དུས་ཡུན་ག་ཚོད་ཕྱིན་ཡོད་མེད་དེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་དེའྱི་ནང་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་
ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། བཀའ་སྱི་ལྷན་རྒྱས་གནང་རྒྱུར་དུས་ཡུན་དེ་ཙམ་འགོར་གྱི་ཡོད་ན། རྒྱ་བོད་ཞྱི་མོལ་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དུས་

ཚོད་ག་ཚོད་འགོར་གྱི་ཡོད་མེད་དེ་ཚོད་དཔག་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ཐྱིག་འགོ་ཡྱི་རེད་སྙམ།།ཁ་སང་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་
ཚོགས་རྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སྱི་ལྷན་རྒྱས་གནང་གྱི་རེད་ཅེས་གོ་དུས་བཀའ་སྱི་ལྷན་རྒྱས་གནང་བའྱི་མཉམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་
ཐག་གཅྱིག་བཅད་ནས་གཙང་མ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་བྱུང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་
ས་མ་རེད། ཞུ་དོན་སྙྱིང་པོར་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ད་གྱིན་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་ནང་ལ་གཞུང་འབེལ་མཛད་སྒོའ་ི

སབས་ལ་བཞུགས་གལ་སྱིག་ཕོགས་ཚང་མ་ལོགས། དེ་ཚོ་ཚང་མར་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སྟོན་ནང་བཞྱིན་གནང་གྱི་
ཡོད་ཅེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ི ངང་ནས་གསུངས་ཚར་བ་རེད། བཀའ་མོལ་ཚ་པོ་རེད། ད་ལྟ་དྲོད་ཡལ་ཡོད་པ་མ་རེད། སོང་ཙང་
ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་དེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁ་སང་སོན་མ་གདན་ཐོབ་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་

དེ་ད་ལྟ་སབས་བཅོ་ལྔའྱི་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་གདན་ཐོབ་ར་འཛིན་གཅྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ། དཔེར་ན། ཡ་གྱིར་
བཞུགས་གལ་དེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གཞུག་ལ་སྱི་ཟུར་རྣམ་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མཛད་སྒོ་ལ་གཅོར་དུས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས། དེ་

ནས་སྱི་འཐུས། སྱི་ཟུར་ཞེས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཡྱིག་ཆ་གང་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་དམ། འདྱི་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལམ་སྟོན་རེད་དམ། སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་སྒང་ལ་ཚོགས་དྲུང། བཀའ་དྲུང། ཁྱིམས་དྲུང་བཅས་གསུམ་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་སྒང་ལ་བཞག་པ་རེད། དྲུང་ཆེ་གསུམ་དེ་དྲུང་ཆེ་གཞན་གྱི་སྒང་ལ་བཞག་ན། དེ་སོན་མ་ནས་ལམ་ལུགས་ཡོད་ཙང་
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འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་སྒང་ལ་བཞག་པ་རེད། འདྱི་ལམ་སྟོན་གང་གྱི་སྒང་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་བཞུགས་གལ་དེ་ལས་ཁུངས་
རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས་གོ་རྱིམ་ཐོག་ནས་ཕེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཞབས་བཀག་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འགྱིག་

བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་ཚོ་གདན་ཐོབ་དང་གོ་རྱིམ་དེ་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསོ་ལྷན་
ཁང་གྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའྱི་ལས་བྱེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དང་། ལས་བྱེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཞུང་ཞབས་འདེམས་

བསོ་ལྷན་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་
ལ་ལས་བྱེད་བསོ་སྱིག་གནང་དུས་བྱ་སྤུ་ནོན་གྱི་རྱིམ་པ་ཡོད་པ་རེད། དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་ཚོར་སྡེ་ཚན་གསུམ་གྱི་དྲུང་ཆེ་ཕུད་ནས་

གཞན་དག་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གདན་ཐོབ་དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོ་རང་བཞྱིན་གྱི་གོ་རྱིམ་ཡོད་པ་རེད། རན་གཞོན་
གོ་རྱིམ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་འདྲ་བྱེད་དུས་ལས་བྱེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དང་གདན་ཐོབ་གཉྱིས་ཀྱི་ར་འགལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་སུས་

ཐག་གཅོད་ཀྱི་རེད། སོ་སོའ་ི སྒང་ལ་ཐུག་དུས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགལ་གྱི་ཡོད་ནའང་འགྱིག་པ་ལྟ་བུ་དང་། གཞན་གྱི་སྒང་ལ་
ཐུག་དུས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགལ་དུས་མ་འགྱིག་པའྱི་མྱིག་ལ་མྱི་བདེ་བ། དེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་
ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག།དེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གསལ་པོ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ངས་མང་པོ་ཞུས་མ་དགོས་
པའྱི་ཐོག་ནས་མཚམས་བཞག་གྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག །བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་དཀྲུག་ཤྱིང་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དོ་སྣང་
གནང་འདུག།ང་ཚོས་དེ་དང་དེ་བཞྱིན་དོ་སྣང་བྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།།ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་དེའྱི་སྒང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་
དགོས་སར་ཞྱིབ་འཇུག་དང་།།འབེལ་ཡོད་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་སར་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།འདྱི་ལོ་འཕྲུལ་ལས་མཁས་པ་དེའྱི་

སྒང་ལ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡོད་པ་རེད།།TCRC ཆེད་དུ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་བྱེད་ཚད་ལྡན་དེ་འདྲ་བསོས་ཡོད་པ་རེད།

སབས་རེ་ཁོ་ཚོ་ལའང་འབེལ་བ་བྱས་ཏེ་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་ག་རེ་ག་རེ་ཞུ་དགོས་ནའང་།།ང་ཚོས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད།།མ་འོངས་པ་དེའྱི་སྒང་ལ་མཉམ་དུ་མཉམ་འབེལ་ག་རེ་བྱ་རྒྱུ་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ལས་བྱེད་བསོ་གཞག་དང་།།དེའྱི་སྒང་ལ་
ལས་ཁུངས་ང་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ལས་ཁུངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ལས་བྱེད་གནས་སོས་བཏང་བའྱི་རེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་

པ་རེད།།དེ་བཤད་མྱི་དགོས་པ་རེད།།མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་ནས་བདེ་སྲུང་གྱི་ག་རེ་ཞུས་ཡོད་པ་སྐུ་ཕྱྭ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་
བདེ་སྲུང་གྱིས་ག་རེ་ཞུས་པ་དེ།།བཀའ་འཁོལ་དེ་རང་འཇགས་གནང་བཞག་པ་རེད་མ་གཏོགས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་ཡོད་
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པ་མ་རེད།།དེ་མ་འོངས་པར་རབ་དང་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་ག་རེའྱི་སྒང་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡར་ཞུས་ན།།བཀའ་
ཤག་གྱིས་དེར་མཐུན་འགྱུར་དང་རོགས་རམ་བྱེད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།།དེ་ནས་གདན་ཐོབ་སོར་ལ་ང་རང་གྱིས་ཞུས་པ་ནང་

བཞྱིན་དེ་རང་འཇགས་ང་རང་ཚོས་བཀོད་ཁྱབ་ནང་བཞྱིན་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།།འབེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་།།སྱི་
ཟུར་ཟེར་བ་དེ།།ངས་ཤེས་རྒྱུར་དེར་མྱིང་སར་མཁན་དེ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་བྱེད་ཀྱིས་སར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ང་ཚོ་
བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་སར་གྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་ནས་སྐུ་སྲུང་གྱི་སོར་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཚགས་ཚུད་དུ་འགོ་རྒྱུ་དེར་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།སྐུ་སྲུང་གྱི་སོར་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་འབེལ་ཡོད་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རེད།།འབེལ་ཡོད་བདེ་
ལེགས་སྨན་ཁང་རེད།།དེ་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་དགུ་བཅུ་གསུམ་རེད།།དེ་ཚོ་ང་ཚོར་དངོས་གནས་ད་ལྟ་བར་དུ་མཐུན་
འགྱུར་རོགས་རམ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་སོང་།།དེར་ང་རང་གྱིས་ཕར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དང་ཐད་ཀར་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།།ལས་དོན་དང་འབེལ་ནས་
དྲྱི་བ་བཞྱི་དང་།།བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།།དེ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པར་ཡག་པོ་འཇོག་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་རེ་བ་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།དང་པོ་རེ་བ་དེ་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན།།དེབ་སེར་པོའ་ིཐོག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག།Exit Permit དང་།།Return Visa དཀའ་ངལ་དེ་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།།ལྷག་པར་དུ་དྲ་ཐོག་ནས་དེབ་
སྐྱེལ་བྱ་རྒྱུ་དེ་འགོ་བཙུགས་ནས་བཟུང་དཀའ་ངལ་ཆེ་རུ་འགོ་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།།ལྷག་པར་
དུ་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་འཕྲད་ནས།།ང་ཚོ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་

མ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཚར་བ་རེད།།དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་ནས།།ལས་ས་བོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད།།
ང་ཚོ་ལུང་པ་མེད་མཁན་གྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བའྱི་གནས་བབས་།ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་དུས།།ལུང་པ་ཡོད་མཁན་ནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་
རེད་དེ།།གང་ལྟར་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་དང་བཅས་པ།།བཀའ་ཤག་དབུ་ལ་བཞུགས་པའྱི་ཚང་

མས་ཤུགས་ཤྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་འདྱི་ལས་ཀ་ཁ་ཤས་ང་ཚོས་ཡར་ལ་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་།།གོ་སབས་ཡོད་པ་དང་།།
དེ་འདྲ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལའང་ལས་བྱེད་ཀྱིས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་བཞག་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས།།ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་།Exit
Permit དང་།།Return Visa འདྱིའྱི་སོར་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་།ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག།གོང་དུ་བཀུར་འོས་

སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་།།དེ་ཚོ་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལའང་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།།དེ་འདྲའྱི་མ་རག་པ་

ཡྱིན་དུས། ཕར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་མཁན་དེ་ཚོའྱི་གནམ་གྲུའྱི་འཛིན་བྱང་བང་སྱིག་བཞག་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཧ་
ཅང་།ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེ་མྱི་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་དེ་འདྲ་མ་རེད།།མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་
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དུས།།དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག།གང་ལྟར་དེ་མར་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་གྱི་ཐོག་ལ་རག་ཐུབ་པར་ངེས་པར་

དུ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག།འདྱི་ལ་ཤུགས་བརྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱི་རེད་སྙམ།།ཧ་ལས་པ་དེ་འདྲ་བརྒྱག་རྒྱུམེད་པ་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད་
སྙམ།།དེ་ནས་དྲྱི་བ་དང་པོ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཟེར་ན།།འདྱིར་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པའྱི་སབས་སུ་ངས་དེ་རང་འཇགས་ལ་དྲྱི་བ་

ཕུལ་ཡོད།།ང་ཚོ་ད་ལྟ་སྐྱབས་བཅོལ་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་བོད་པ་དེ་ཚོར །R.C མེད་མཁན་གྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད།།དེའྱི་ཐོག་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་མཐུན་འགྱུར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད།།དེ་ཚོ་ཁ་ཡོད་
ལག་ཡོད་ཀྱི་མྱི་མང་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པའྱི་ཐོག་ལ་ག་

རེ་ཞུས་ཡོད་ཟེར་ན།།སབས་དེར་ R.C མེད་མཁན་མྱིའྱི་གངས་ཐོ་དེ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།དེའྱི་ནང་ལོགས་ནས་བཟོ་

ཐུབ་མཁན་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།བཟོ་མ་ཐུབ་མཁན་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ལྷག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ངས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་
ཡོད་དེ།།སབས་དེར་གསལ་པོ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་།།དེ་རྱིང་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པ་

རེད།།དེ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་རྱིང་ལ་ R.C མེད་མཁན་ R.C གསར་པ་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་པ་
རེད།།དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད།།བཟོ་ཐུབ་པ་དེ།།བཟོ་མ་ཐུབ་ནས་ག་ཚོད་ལྷག་ཡོད་པ་རེད།།R.C ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་
མཁན་དེ་ཚོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།བཟོ་མ་ཐུབ་མཁན་ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་ཞུ་འབྱོར ་མཁན་ R.C ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་

མཁན་གྱི་གངས་ཀ་དེ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་མེད་དེ་ངེས་པར་དུ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག།དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་ནས་
སྱིར་བཏང་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ R.C མེད་མཁན་གྱི་བོད་པ་དེ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན།།བརྒྱ་ཆ་འདྲ་ཞྱིག་བགོས་པ་

ཡྱིན་ན།།དེའང་དགོས་ཀྱི་འདུག དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ་ཡྱིན།།དེ་ནས་དྲྱི་བ་གསུམ་པ་དེ་གལ་སྱིད་ R.C མེད་མཁན་གྱི་བོད་པ་དེ་ཚོས་
མུ་མཐུད་ནས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་ཞུ་བརྒྱབ་ན་རེ་བ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད།།སྙན་ཞུ་བརྒྱབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་
དམ་མ་རེད།།ང་ཚོ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།།སོན་མ་ R.C མེད་མཁན་ཞྱིག་ R.C བཟོས་པ་རེད་ཟེར།།ཡང་

བསྐྱར་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཚང་མ་དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག།དེ་ཡྱིན་དུས་གལ་སྱིད་ R.C
མེད་མཁན་གྱི་བོད་པ་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་ན།།དེ་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་ཞུ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན།།རེ་བ་ཡོད་
པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དྲྱི་བ་བཞྱི་པ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཟེར་ན།།བོད་ནས་སེབ་མཁན་མང་ཆེ་བ་དེ་བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེ་ཚོར་བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ R.C དང་རང་བཙན་ལག་དེབ་ཚང་མ་དེ་མཐུན་

འགྱུར་གནང་ཐུབ་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།།དེར་དཀའ་ངལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་
དེ།།བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་མ་ཡྱིན་པ་ས་མཚམས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག ་ཡོད་པ་རེད།།ལ་དྭགས་དང་།།འབྲུག་ལ་སོགས་པ་ས་

མཚམས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་བོད་ནང་ནས་ཚུར་རྒྱ་གར་འབྱོར་མཁན་དེ་འདྲའྱི་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག།དེང་སང་ཡང་དེ་འདྲ་ཡོང་
གྱི་འདུག།དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་།R.C དང་རང་བཙན་ལག་དེབ་གཉྱིས་ཀ་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་གྱི་མྱི་དེ་འདྲ་ང་རང་ཉེ་

ཆར་རང་དངོས་སུ་ཐུག་སོང་།།སོང་ཙང་དེ་ཚོར་ཐབས་ལམ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད།།R.C དང་རང་བཙན་ལག་དེབ་རག་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ།།
ད་ལྟ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། R.C གསར་པ་མེད་མཁན་དེ་ཚོས་ཐོ་རྒྱག་དུས་རང་བཙན་ལག་དེབ་ཁུར་ཤོག་ཟེར་བའྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་ཡོད་
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ས་རེད།།དེའྱི་རྱིགས་དེ་ས་མཚམས་གཞན་དག་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་ལ་སེབ་མཁན་དེ་ཚོར་བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་གྱི་ཤོག་བུ་ཡོད་

པ་མ་རེད།།ཤོག་བུ་མེད་དུས་ཁོ་ལ་ R.C བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།།རང་བཙན་ལག་དེབ་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད།།དེ་འདྲའྱི་དཀའ་
ངལ་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོར་ཐབས་ལམ་གཞན་པ་ག་རེ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད།།དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དྲྱི་བ་དེ་རང་འཇགས་ཡྱིན།

ད་ལྟ་འདྱིའྱི་སོར་ལ་ང་ལ་ཚོར་བ་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་བསེབས་སོང་།།གསུང་ཆོས་ཞུ་སྟངས་དང་།།དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་

ཞུ་སྟངས་ཀྱི་སོར་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་འདུག།སྱིར་བཏང་གྱི་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་།།གསུང་ཆོས་ཟེར་བ་མང་
ཆེ་བས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཀུན་སོང་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་གྱི་སྒོ་ནས་ཆོས་ག་རེ་ཡྱིན་ན་ཀུན་སོང་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད།།ལྷག་པར་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི ཆོས་དེ་ཚོ་ཀུན་སོང་དང་པོ་ནས་ཡག་པོ་མ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ཡག་པོ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།།སོ་སོ་ཡག་པོ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་རྡོ་རེ་དམྱལ་བ་ནང་དུ་མར་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རེད།།དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེ་རྱིང་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན། གསུང་ཆོས་ལ་ཧ་ཅང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་མཁན་དེ་

ཚོས་ག་རེ་ཟེར་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། གསུང་ཆོས་ལ་ཁྱི་མྱི་འདུག།གསུང་ཆོས་ལ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་གས་ལ་མྱི་འདུག།དུས་འཁོར་

དབང་ཆེན་ལ་ཧ་ལམ་མ་ཟད་ང་ཆེན་པོ་ཡྱིན།།ང་རྱིག་པོ་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་རྐུབ་བཀག་མྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་སད་ཆ་དེ་འདྲ་བཤད་ཡོང་
དུས།།དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་།།གསུང་ཆོས་ལ་མང་པོ་འགོ་མཁན་གྱི་མྱི་དེ་ཚོའྱི་ཀུན་སོང་དེ་དེ་འདྲ་ཡྱིན་འདུག་བསམ་པའྱི་
ཚོར་བ་ཞྱིག་བསེབས་སོང་།།དེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་།།གསུང་ཆོས་དེ་ཚོ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལག་
ཆར་མ་སོང་བ་ཞྱིག་གྱི་ཆེད་དུ།།ཆོས་དེ་ཆོས་རང་ལ་འཇོག་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག།བསམ་གྱི་
ཡོད་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས།

སྱི་འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མེད།།ཡྱིན་ནའང་ད་

ལྟ་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་སོར་ལ།།སྱིར་བཏང་བྱས་ན་ཞུ་དགོས་མ་བྱུང་ན་སྙམ་བྱུང་།།རྒྱ་གར་ལ་གནས་སྡོད་ཆོག་
པའྱི་ལག་ཁྱེར་དང་ཐད་དཀར་འབེལ་བའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡྱིན།།ངས་བསམ་པར་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འགན་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ས་

བགོས་རེད།།ས་བགོས་གཞྱིས་ཆགས་མང་དག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཚང་མས་འགན་ཞྱིག་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས།།ས་བགོས ་ཕེབས་
མཁན་གྱི་འབེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་ནས་ད་ལྟ་གསུང་གྱི་རེད་བསམས་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན།།ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་དེ་གལ་འགངས་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་པའྱི་ཐོག་ནས། དཀའ་ངལ་དེ་གསར་པ་གསར་རང་ཞྱིག་དང་།།དཀའ་ངལ་དེ་མྱི་ཁྱི་ཚོ་མང་པོའ་ི དཀའ་ངལ་

ཡྱིན་དུས།།དེར་སྤུང་མཁན་མྱི་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ལས་བྱུང་མ་སོང་།།སྱི་འཐུས་འདྱིར་ཕེབས་པའྱི་ནང་ནས་མང་ཆེ་བ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་
བཞུགས་མཁན་མང་དག་ཅྱིག། མཐུན་རེན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་ Smart City ལ་བཞུགས་མཁན་དང་།།རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་མང་
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དག་ཅྱིག་ཕེབས།།ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་ཁུལ་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ས་གནས་གནས་བབས་ཀྱི་རྒྱུས་

མངའ་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་།།ཚང་མར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ད་ལྟ་ལྷག་སྡོད་པའྱི་མཐའ་མཚམས་ཁག་
ལ་དཀའ་ཚེགས་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རྒྱུས་མངའ་བྱས་ནས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།།དེ་ཚོ་མང་དག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ།།དང་
པོ་ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་ལག་ཁྱེར་དེ་ཐག་རྱིང་གྱི་སད་ཆ་རེད།།རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡོད་ཆོག་རྒྱུའྱི་ལག་ཁྱེར་ R.C ཡྱི་
གནས་བབས་དེའྱི་སྒང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དེ་ས་བཀའ་ཤག་གྱིས་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་པའྱི་
ཐོག་ནས་ལོ་ལྔ་བསྒྱུར་རྒྱུ། ལོ་ལྔ་ཕར་འགང་བྱེད་ཐུབ་པ་དེས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།།ད་ལྟའྱི་ཆར་ R.C

དུས་འགང་ཞུ་རྒྱུ་ང་ཚོས་དྲ་ལམ་གྱི་བརྒྱུད་ནས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས་དྲ་ལམ་ལྟ་ཅྱི་གོག་མེད་སའྱི་ལུང་པ་ཡང་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་
རེད།།ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་རེད།།དེ་བཞྱིན་ཀྲུ་ཀྱིང་རེད།།མེའོ། ཏྱི་ཛུ།།ཕར་ངོས ་ཕོགས་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་མང་དག་ཅྱིག ་

ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།།འདྱིའྱི་ནང་གནས་ཚུལ་ཏོག་ཙམ་མ་ཕེབས་དུས་བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་དེ་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་

ན་མེད་ན་སྙམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།།དཔེར་ན། དངོས་གནས་བྱས་ན་ངས་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་ལ་འགན་གཙོ་བོ་དེ་ཨ་རྱི་ས་ཁུལ་ལ་

རེད།།དེ་ཚོ་ཡྱིན་ན་གཞྱི་གཙོ་བོ་འགན་དེ་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་འགན་ལྟ་བུ་དེ་ལྷོ་ཕོགས་དེ་ཚོ་གསུམ་ཚར་སོང་།།
དེར་མ་ཁྱབ་པ་དེ་ཚོ་དང་།།མ་ཚོར་བ་དེ་ཚོ་དེའྱི་ནང་དུ་མགྱིན་ཚབ་བྱས་ནས་སྤུང་མཁན་གྱི་མགྱིན་ཚབ་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།
དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་དེ་དེར་ཉམ་ཐག།ཆེས་ཉམ་ཐག རན་རོན།།ནད་གཅོང་།།ཡྱིག་རོངས་དེའྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་བ་ཚང་མ་མཐའ་

མཚམས་ལ་ལྷག་གྱི་འདུག།དེའྱི་མགྱིན་ཚབ་བྱས་ནས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཕལ་ཆེར་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་རེད་སྙམ།།
ཕོགས་གང་སར་ང་རང་ཚོའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས ་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད།།ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་

ཆ་ནས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུར་དམྱིགས་བསལ་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ཚེགས་ཅན་ས་གནས་ལ་གོག་མེད་པ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་དེ་ས་ཡྱིན་ན་
དགོངས་བཞེས་གནང་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཧ་ཅང་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་རེད།།དངོས་གནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་
ངལ་ངོ་འཕྲོད་པ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ན།།དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་དང་།།དེར་དུས་ཚོད་གཟྱིགས་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ད་ལྟ་བར་དུ་དགོངས་
བཞེས་གནང་ཡོད་པ་རེད།།ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་དབུས་པའྱི་འབེལ་ཆགས་རྣམ་པས་ཕག་ལས་གནང་མུས་

རེད།།དེའྱི་ཐོག ་ལ་ངས་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།།དཀའ་ཚེགས་ཅན་གྱི་ས་ཆ་དེ་དག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས ་
བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོའ་ི ཐོག་ནས་དམྱིག ས་བསལ་དགོངས་བཞེས ་གནང་ཡོ ད་པ་རེད།།ད་དུང་ཡང་།།དེའྱི་རྱིག ས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་

དངོས་ཡོད་དེ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དེར་དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་རེ་བ་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།དེ་གཅྱིག་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།དེ་ནས་རབ་བྱུང་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོ་།Online R.C བཟོ་རྒྱུ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ལོས་ཡྱིན་དང་ཡྱིན།།ད་ཕར་འགང་
དུས་འགང་བྱ་རྒྱུ་དེ་ངེས་པར་དུ་ online བྱེད་མྱི་དགོས་པ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།།དེ་ཕལ་ཆེར་དགོངས་བཞེས་གནང་

གྱི་རེད་སྙམ།།དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ལ་ཕྱི་ཚུར་ཡོང་།།རྒྱ་གར་བདེ་འཇགས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་དེ་འདྲ་ལ་གནོད་སྐྱོན་།ཤུགས་ཆེན་པོ་ཆགས་

ཀྱི་མེད་དུས།།དེ་ང་ཚོར་རེ་བ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད་སྙམ།།སྱི་འཐུས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་བྱས་ནས་འབོད་བསྐུལ་།ཤུགས་ཆེན་པོ་ངང་ནས་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད།།གལ་སྱིད་དེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན།།ཡྱིག་རོངས་དང་།།རས་གཅོང་།།མགོན་མེད་དེ་ཚོར་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་དངོས་གནས་ཀྱི་ཕག་རོགས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀོད་ཁྱབ་ཅྱིག་བཏང་པ་ཡྱིན་ན།།དེ་དངོས་
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གནས་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཡོང་ས་རེད་སྙམ།།གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཅྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད།།རྒྱ་གར་ R.C ཚན་པ་ཡོད་པ་རེད།།
དེ་འདྲ་ཚན་པ་མེད་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད།།སོ་སོ་བཅར་བསྡད་པ་ཞྱིག །དེ་ཚོ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་རེད།།
དང་པོ་ཡྱི་གེ་མ་ཤེས །།གཉྱིས ་པ་དྲ་རྒྱ་རྱི་ལམ་རེད།།དེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་དུས་འགང་ཆགས་དང་ཆགས།།ཆགས་པའྱི་ཐོག་ནས་

དངུལ་སྤྲོད་རྒྱུ་ལ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད།།ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་འདྱིར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས།།༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་
བྱྱིན་རླབས་ཀྱི་ངོས་ནས།།བཟའ་འབྲུ་སྐྱབས་གསོ་སྒོར་མོ་དགུ་བརྒྱ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།དེ་ནས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཞྱིག་དེའྱི་སྒང་ལ་

ཉེས་ཆད་ཕོག་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན།།དངོས་གནས་ཧ་ལས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་མྱི་ཆགས་རྒྱུ་དང་།།མྱི་སྱིད་པ་མྱིན་དུས།།དེ་ཚོ་
དངོས་གནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བཀོད་ཁྱབ་གཏང་རྒྱུ་རེད།།དང་པོ་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་
འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བའྱི་ཐོག་ནས།།དེ་ཡོང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན།།དངོས་གནས་ཀྱིས་གནང་མ་ཐུབ་པ་དེ་ཚོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་
བཀོད་ཁྱབ་གཏང་རྒྱུ་དཔེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་འདུག།དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།།ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོ་དང་།།གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ R.C སོར་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་སོང་།།
དེ་མར་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་འབེལ་ཡོད་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན་སེལ ་ཐུབ་རྒྱུར་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བྱས་དང་བྱེད་

བཞྱིན་པ་ཡྱིན།།རྱིང་མྱིན་དེ་གྲུབ་འབས་ཐོན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།།དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སོན་མ་ R.C ཡྱི་
གངས་ཀ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་དགོས་ལབ་ཀྱི་འདུག།ང་སོན་མ་དང་པོ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་དང་།།བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས།།འབེལ་ཡོད་ལྡྱི་
ལྱི་དོན་གཅོད།།རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་།།ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས།།ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས།།སྙན་ཞུ་རྱིམ་པ་ཕུལ་ནས་སབས་དེར་སྙན་ཞུ་

འབུལ་མཁན་དང་།།སོབ་ཕྲུག་ལ་སོགས་པ་མྱི་གངས་ ༩༥༠ ལྷག་ཅྱིག།མྱི་རེ་རེ་བྱས་ནས་སད་ཆ་དྲྱིས། ཁོང་ཚོའྱི་ཁ་བྱང་ཚང་མ་
བྱས་ནས་ཐོ་ཞྱིག་བངས་ཡོད་པ་རེད།།ཐོ་བངས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དེར་མོས་མཐུན་བྱས་ཏེ།།ད་ལྟ་རབ་དང་རྱིམ་པ་འགོ་
དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད།།རྡ་རམ་ས་ལ་ཡྱིན་ན་མྱི་གངས་ ༢༠༠།ལྷག་ཅྱིག་ཡྱིན་བསམས་སོང་།།ཏག་ཏག་ཞུ་དགོས་ན་ངས་རེས་

ནས་ཞུ་ཆོག་པར་བགྱིས།།རྡ་རམ་ས་ལ་ཡྱིན་ན་མྱི་གངས་ ༢༠༠ ལྷག་ཅྱིག་གྱིས་བཟོས་ཚར་བ་རེད།།དེ་ནས་ས་གནས་ཁག་མང་
པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།ལྡྱི་ལྱི་དང་།།སེང་ལོར།།མའེ་སོར།།ས་གནས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་པ་དུས་ཚོད་ཏག་

ཏག་ཅྱིག་གྱི་ནང་།།ཚང་མ་མཉམ་རུབ་བྱས་ནས་བཟོ་ཐུབ་སོང་ཟེར་ནས་ད་ལྟ་འདྱི་ནས་འཆད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ།།ཡྱིན་ནའང་
རེས་ནས་གོ་སབས་ཤྱིག་བངས་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་ནས་ ༩༣༠།ཐམ་པའྱི་སྙན་ཞུ་དེ་དུས་བཀག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཡར་བདེ་

སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་ཞུ་དེ་འདྲ་འབྱོར་བ་རེད།།དེའྱི་རེས་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཡང་དེའྱི་ནང་དུ་མ་བརྱི་བ་མྱི་གངས་ ༧༣ ཤྱིག་
གྱི་སྙན་ཞུ་རྒྱག་འདུག།མྱི་གངས་ ༧༣།གྱི་སྙན་ཞུ་བརྒྱག་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟ་དེ་རང་འཇགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།།མ་འོངས་པར་གོ་
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སབས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ན་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་ཆོག་གྱི་རེད།།དེ་ནས་དྲྱི་བ་གཞན་པ་

ཞྱིག་ལ་ང་ཚོ་བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་བཙུགས་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ།།བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་འདྱིར་ཡོང་རྒྱུ་མ་གཏོགས།།
ས་ཆ་གཞན་པ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།།ས་ཆ་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཁྱིམས་མཐུན་གྱིས་མ་ཡོང་

ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་དངོས་འབེལ་རེད།།དེ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་བཅུག་ཚར་བ་རེད།།
རྱིང་མྱིན་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་སོན་དུ་ཡང་ང་ཚོ་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་མྱི་ལྔ་བཅུག་སོང་།།འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་དེར་

གཅོར་ཐུབ་ནས་འདོན་ཐུབ་རྒྱུ་འདྲ་བྱུང་སོང་།།ཁྱིམས་འགལ་བྱས་ནས་འཛུལ་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དང་འཕྲད་བཞྱིན་པ་རེད།།
R.C བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཁྱིམས་འགལ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས།།བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས ་དེར་རོགས་པ་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད་

བསམ་གྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།དྲྱི་བ་དེ་རང་འཇགས་ཡྱིན་བསམས་སོང་།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དང་།།ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་བོ་
བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག །ཐུགས་རེ་ཆེ།།དྲྱི་བ་དེ་ཚོར་ལན་གནད་འདུས་པོ། །ཁ་གསལ་བོ།།གོ་བདེ་པོ་དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས།།
གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཐུགས་ཕན་ཞྱིག་གསོ་ཡྱི་འདུག།དེ་ཞུས་པ་དང་སགས་ནས་ང་ཚོ་ནམ་རྒྱུན་འཆར་འཕར་

གཞུང་འབེལ་མཛད་སྒོ་ཟེར་བ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།འཆར་ཅན་གྱི་གཞུང་འབེལ་མཛད་སྒོ་དེའྱི་ཐོག་ལ་འཕར་མ་ཟེར་བ་དེ།།
དཔེར་ན། གཞུང་འབེལ་གྱི་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གྱི་མཛད་སྒོ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲ་འཕར་མ་རྱིགས་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེ་

འདྲ་བའྱི་སབས་ཀྱི་གདན་ཐོབ་ལ།།གལ་སྱིད་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ངས་དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལབ་ན།།
ཁ་ཤས་ཀྱི་གསན་ཕོགས་ལ་གཞྱིགས་ན།།༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་དང་།།ཟླ་བ་ལྔ་པ་ནོར་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་འདུག་ཀང་།།དེ་ཁྱད་

པར་མྱི་འདུག ངས་ག་རེ་བྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལབ་ན།།ར་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་མར་བབས་ནས་ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་ཟེར་བ་དེར་
བསམ་བོ་བཏང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།།བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་།།ལས་དོན་བྱེད་

ཕོགས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ལེའུ་དྲུག་པའྱི་ནང་དུ།།༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་དགོངས་འཆར་ལ་གོས་བསྡུར་ཟེར ་བ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་དང་པོ་དང་།།གཉྱིས་པ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག།༸གོང་ས་མཆོག་

གྱི་སྱི་སྨན་དགོངས་འཆར་དེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག།ནང་གསེས་དོན་ཚན་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད།།དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་

ཚོ།།གལ་སྱིད་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས།།ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་པ་ཡོང་དུས་ཟེར་ན་མྱི་འདུག།
དེ་འདྲ་ཡོད་པ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།
དེ་ཚོར་དགོངས་གཞྱི་ག་རེ་ཡོད་མེད་དེ་ཚོ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས།།ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ནས་ཆ་
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རེན་བཏོན་བཞག་པའྱི་ལམ་ཁ་འདྱི་བརྒྱུད་པའྱི་ཐོག་ནས།།གོས་བསྡུར་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།།
ས་མོའ་ི ལམ་སོལ་ནང་བཞྱིན་གཙང་མ་གཙང་རང་ཆགས་ཀྱི་རེད།།སྱིག་འཛུགས་ལ་ཆེ་མཐོང་ལྡན་པ།།བཞུགས་མཁན་གྱི་གང་

ཟག་དེ་དང་དེ་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དོགས་མྱི་བདེ་བ་དང་།།ཐུགས་སྟབས་མྱི་བདེ་བ་དེ་འདྲ་ཡོང་མྱི་དགོས་པ།།དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དོ་

སྣང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གནང་སྡོད་མཁན་དེ་ཚོར་དྲྱི་བ་ཡོང་མྱི་དགོས་པ་དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་རེད།།དེ་འདྲ་ཆ་རེན་གྱི་ཆེད་
དུ་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཆ་རེན་བཞག་ཡོད་དུས།།དེ་འདྲའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།།དེ་ཚོ་བཀའ་འདྲྱི་

ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བྱས་ནས་གོས་བསྡུར་བྱས་ནས་གཏན་འབེབས་བཟོས་ནས།།གསར་པ་བཟོས་ནས་འགོ་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་
འགངས་ཆེན་པོ་རེད་ཟེར་ནས་མཐའ་བསྡོམས་དེ་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ཐོག་
ནས་མཛད་གཙོའྱི་ས་མཚམས་དེ་གཅྱིག་གསུང་དུས།།དཔེར་ན། གཞུང་འབེལ་མཛད་སྒོ་ཞྱིག་གྱི་སབས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་

ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་བཀོད་ཁྱབ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས།།མཛད་སྒོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཞུང་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་གཅོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ཟེར་བ།།དཔེར་ན། སོན་མ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གྱི་སབས་སུ་དེ་འདྲ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།།དེའྱི་སབས་སུ་མཛད་གཙོའྱི་ས་

མཚམས་དེ་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པའྱི་ཡན་ཆད་རེད།།སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་དེའྱི་ནང་དུ་ཚུད་
ཡོད་པ་མ་རེད།།བྱས་ཙང་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་མཛད་སྒོ་ཞྱིག་ལ་གཞུང་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཆ་

ཚང་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ལབ་དུས།།དེའྱི་སབས་སུ་མཛད་གཙོའྱི་ས་མཚམས་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད།།དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཏག་ཏག་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག།ད་ལྟ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ས་གནས་ས་
ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བཞྱིན་པ་རེད།།དེ་ཡྱིན་དུས་ས་མོའ་ི བཟང་པོའ་ི ལམ་

སོལ།།ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་བའྱི་ལམ་སོལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་གསར་གཏོད་བྱེད་དགོས་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རེད།།ས་མོ་ཡོད་བཞྱིན་པ་དེ་ཚོ་མྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐོག་ནས།།འགོ་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་ང་ཚོ་རྐུབ་བཀག་འདྱིེའ་ྱི སྒང་བསྡད་པའྱི་
དགོས་དམྱིགས་རེད་ལ།།ཐུགས་སྣང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གནང་དགོས་པ་དེའང་དམ་བཅའ་ཕུལ་བཞག་པའྱི་ འབྲུ་དོན་དང་མཐུན་གྱི་
ཡོད་པ་རེད།།དེའྱི་ཐོག་ནས་མ་བཟོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ་དྲྱི་བ་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་འཁེལ་སོང་།།ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ལན་རྒྱག་དགོས་པ་བརྒྱབས་ཚར་བ་ཡྱིན།།ད་ལྟ་དེ་ཁོ་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་དང་ཚོར་བ་ཡྱིན་པ་
ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།།དེར་ལན་རྒྱག་མྱི་དགོས་པ་ཞུ།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཧྱིན་སྒོར་།༡༨༢,༩༦༧,༣༧།གཏན་འབེབས་བྱས་པར་དགག་བྱ།།དགག་བྱ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།།ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གདན་ཐོབ་ཀྱི་སོར་ལ་

བཀའ་མོལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།།གདན་ཐོབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྱིའྱི་སོན་གྱི་ཚོགས་གཙོ་འཁྱུར་འགོ་བའྱི་སབས་ལ།།
ལས་དོན་མཇུག་སྐྱོང་གནང་རྒྱུའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།།དེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ལམ་མ་གཏོགས་

ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཚར་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན།།བར་ལམ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་བ་དེའྱི་ས་མཚམས་ལ་བསེབས་ཡོད།།
གང་ལྟར་ངས་ཐོག་མ་འགོ་ག་འདྲ་བྱས་ཏེ་སུས་གཏན་འབེབས་གང་འདྲ་གནང་འདུག།དེ་དག་ལ་ངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བྱས་པ་

ཡྱིན།།དེ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད།།གདན་ཐོབ་དང་འབེལ་བའྱི་

ཐོག་ལ་བཀའ་སྱི་ལྷན་རྒྱས་འཚོགས་དགོས་རྒྱུ་བྱས་ན།།སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཡོངས་རོགས་ཡོད་དགོས་པ་ཞྱིག།དེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་
ངས་ཞྱིབ་འཇུག་དེ་གྲུབ་པའྱི་རེས་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་ནས།།བཀའ་སྱི་ལྷན་

འཛོམས་གནང་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།།དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་ནས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་
སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསྡོམས་དེ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་།༡,༤༧༤,༨༩༥།རེད་
འདུག།ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་དེ་རང་འཇགས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་ཁ་ཐོག་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ།།གསུང་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་།།ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་།༡,༤༧༤,༨༩༥།
གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལ་དགག་བྱ།།དགག་བྱ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།།དེ་ནསཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
རྒྱུན་གོན་དེ་ཡྱིན།།སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་
སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསྡོམས་དེ།།བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ཧྱིན་
སྒོར་།༣༠,༨༠༨,༤༦༣།ཆགས་ཀྱི་འདུག།ཚོགས་ཆུང་དེ་རང་འཇགས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དེའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ།།གསུང་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཧྱིན་སྒོར་།༣༠༨,༠༨༤༦༣།
གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལ་དགག་བྱ།།དགག་བྱ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།།དེ་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
དམྱིགས་བསལ་བསྡོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང།།ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། སྱི་འཐུས་དབུ་
དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག །ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྡོམས་དེ་ ཧྱིན་སྒོར་།༢༠,༠༢༤,༢༦༥།ཆགས་ཀྱི་
འདུག།ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དེ་རང་འཇགས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དེའྱི་ཐོག་ལ། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ད་ལྟ་དངུལ་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཨང་ ༡༦།པ་དེར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་བོད་མྱི་ན་གཞོན་ཚོགས་འདུ་ཟེར་
བ་ཞྱིག ་འདུག།ད་ལྟ་ང་ཚོ་དམྱིག ས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་རྒྱུའྱི་གཏན་འབེབ ས་ཟྱིན་པ་རེད།།ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ན་གཞོན ་

ཚོགས་འདུ་དེ་དམྱིགས་བསལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ།།དེ་འཚོགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ།།ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་དེ་
ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་དུ་འཚོགས་རྒྱུ་རེད།།དེ་ཡྱིན་དུས་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་དེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧།ལ་གཅྱིག་ཚོགས་པ་དང་།།ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨།ནང་ཐེངས་
མ་གཉྱིས་ཚོགས་པ།།ད་ལྟ་སར་ཡང་གཞོན་སྐྱེས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་བཞག་པ་དེ།།གཞོན་སྐྱེས་དེ་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་མདུན་ལམ་འཐབ་
རོད་བྱེད་མཁན་གྱི་ས་བོན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་།།ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སྐྱེས་རྒྱལ་ཁབ་སུམ་ཅུ་ལྷག་གྱི་ནང་དུ་ཁ་འཐོར་

ཡོད་པ་སོང་ཙང་།།དེ་འདྲའྱི་རེན་བྱས་ནས་དེ་དག་ཚང་མ་ཚུར་སྱི་ཚོགས་ནང་མཉམ་རུབ་བཟོ་རྒྱུ་དང་།།དེ་ཡྱི་བསམ་ཚུལ་སེལ་
30

རྒྱུའྱི་དོན་དུ་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་དེ་དམྱིགས་བསལ་བཞག་པ་རེད།།ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་གྱིན་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་
ཆེན་གྱི་བརོད་གཞྱི་གཅྱིག་ནང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ།།དེ་ས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ།།གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་ལྔ་དང་ལྔ་

བཅུ།།དེ་བཞྱིན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྱིག་བྱས་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ས་བརྟན་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྙན་ཐོ་ཚང་མ་རུབ་
རུབ་བཟོས་ཏེ་ཕུལ་ནས་ང་ཚོས་གོས་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་རེད།།བྱས་ཙང་དེ་ཡྱིན་དུས་གཞོན་སྐྱེས་དེ་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་

ཅྱིག་བརྱིས་ནས།།མ་འོངས་པའྱི་མྱི་རབས་གསར་པ་དེ་དག་གྱི་ར་དོན་འཛིན་མཁན་གྱི་སོན་ར་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་།།དེར་དམྱིགས་
ནས་བཞག་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ཐོག་ལ་དོགས་འདྲྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་།ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།།རྱིས་འགོ་ཨང་ ༦
པ་དེར་བོད་ཀྱི་གོག་བརྙན་གྱི་ལས་འཆར་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག།ལོ་སོན་མ་དེར་དངུལ་འབོར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འདུག།ད་ལོ་

ཡང་དངུལ་འབོར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འདུག།དེ་ཡྱིན་དུས་གོག་བརྙན་དེ་བརོད་གཞྱི་གང་གྱི་ཐོག་ལ་བཟོ་རྒྱུ་རེད་དམ།།གོག་
བརྙན་དེ་དུས་ཡུན་ག་ཚོད་ཅྱིག་བཟོ་རྒྱུ་རེད་དམ་ཞེས་དེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༧ པ་དེར་བོད་ཀྱི་

བརྙན་འཕྲྱིན་ཚན་པའྱི་ཆེད་དུ་ས་གནས་ནས་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་ཆེད་ག་གཡར་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་པ།།དེ་ག་གཡར་གྱི་འགོ་
གོན་ཞྱིག་འདུག།དེ་ཡྱིན་དུས་ག་གཡར་གྱི་འགོ་གོན་དེ་ན་ནྱིང་ལས་ད་ལོ་ཏོག་ཙམ་འགོ་གོན་གོང་ཆུང་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག དངུལ་འབོར་

དེ་ཉུང་བ་འདུག།དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་ཉུང་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ།།ས་གནས་ནས་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་མྱི་ཞྱིག་ཡོད་ས་
རེད།།མྱི་དེ་ས་གནས་གང་དུ་ཡོད་པ་རེད་དམ།།དེ་ས་གནས་གཞན་ལ་ག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་འདྲ་གང་ཡོད་པ་རེད་དམ།།དེ་ག་འདྲ་
ཞྱིག་རེད།།དེ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༨ པ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག།ན་ནྱིང་ཡྱིན་ན་ད་ལོ་དངུལ་

འབོར་ཧ་ཅང་གྱི་ཉུང་ཉུང་ཆགས་འདུག།དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་དངུལ་འབོར་མང་ཉུང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།།དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་
དེ་གང་ལ་གང་འཚམ་སེལ་ཚར་བའྱི་བཟོ་ལྟ་འདྲ་ཞྱིག་ང་རང་གྱིས་ཚོར་སོང་།།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།།ལོ་སོན་མ་དེར་དངུལ་འབོར་ཕོན་

ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདུག།དེས་གོ་རྟོགས་སེལ་ནས་ད་ལོ་ཏོག་ཙམ་གོ་རྟོགས་སེལ་ནས་དངུལ་འབོར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད་དམ།།ཡང་ལས་
འཆར་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རེད ་དམ།།དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན།།དེ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༩ པ་དེ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དེ་

ཚོའྱི་ནང་དུ་ TV Cable འཛུགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ས་རེད།།དེ་གཞྱིས་ཆགས་གང་དང་གང་ལ་མཐུན་རེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་རེད།།
དེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཕག་ཚོད་།༣:༡༥།བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུའྱི་རྱིས་འགོ་ནང་གསེས་ཨང་ ༤ པ་དེ་བོད་
ཀྱི་གོག་བརྙན་ལས་འཆར་གསུང་རྒྱུ་འདྱི་ས་ལོ་ཧྱིན་སྒོར ༡,༥༠༠,༠༠༠ ཡྱིན་ནའང་དངོས་སུ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༥༠༠,༠༠༠ ཕྱིན་ཡོད་

པ་མ་རེད། ད་ལོ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༥༠༠,༠༠༠ ཞུས་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་གོག་བརྙན་ ༤ བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དེ་རེ་
རེ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༠༠,༠༠༠ འབུལ་རྒྱུ་དང་། དེ་འཕྲོས་ལྷག་མ་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༠༠,༠༠༠ འདྱི་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགོ་
གོན་གཏང་རྒྱུ་དང་། ད་རེས་ཀྱི་ལས་འཆར་གཙོ་བོ་འདྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བརོད་གཞྱི་གང་རེད་ཟེར་ན། ད་ལོའ་ིབརོད་གཞྱི་འདྱི་

བཙན་བྱོལ་ནང་མྱི་ལོ་ ༦༠ འཁོར་བ་དེར་གཞྱི་བཞག་ནས་སྒེར་པ་སུས་གོག་བརྙན་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་དེ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་གཅྱིག་བྱས། དེ་ནས་ནང་གསེས་ཨང་ ༧ པ་དེ་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་ཚན་པའྱི་

ཆེད་དུ་ས་གནས་ནས་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་གཅྱིག་ས་ལོ་ང་ཚོས་འཆར་འབུལ་ཞུ་བ་འདྱི་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༡༦,༩༠༠ འཆར་
འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་བཀོད་ནས་མོན་གོ་ས་གནས་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ས་ལོ་ཧྱིན་སྒོར་
༥༠༠,༠༠༠ དང་ད་ལོ་ཧྱིན་སྒོར་ ༤༢༠,༠༠༠ མ་གཏོག ས་མྱི་འདུག་གསུང་རྒྱུ་འདྱི་ས་ལོ་ང་ཚོ་དེ་དང་མཉམ་དུ་པར་ཆས་ལ་

སོགས་པའྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཁག་ཅྱིག་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོ་འཕྲུལ་ཆས་ཉོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཟག་དེས་ཕོགས་ཙམ་མ་
གཏོགས་འབུལ་དགོས་ཀྱི་མེད་དུས་དངུལ་ཆག་རྒྱུ་དེ་ ལྟར་ཆག་པ་རེད། འདྱི་ཡག་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། རེ་བ་བརྒྱབས་པ་ནང་

བཞྱིན་རྱིས་ལོ་ན་ནྱིང་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་འཕྲལ་དུ་འགོད་ཐུབ་མ་སོང། སྙན་ཞུ་དང་བཅས་པ་ཡག་པོ་བྱུང་ན་རྱིམ་པས་ས་ལོ་ཞུས་
པ་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་གང་དང་གང་ལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བལྟ་གྱིན་བལྟ་གྱིན་བྱས་ནས་གཞན་ཚང་མར་འཛུགས་
ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དེ། དབུས་ལ་གཅྱིག་འཛུགས་རྒྱུ་དང་ལྷོ་ཕོགས་ལ་དེ་འདྲའྱི་ལྟ་ཆོག་གྱི་རེད། འདྱི་བབལྟ་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་སོན་ལ་
གནས་སབས་རྱིང་མོན་གོ་ལ་མྱི་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་དོན་ཚན་ ༨ པ་དེ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ལས་
འགུལ་དེར་དངུལ་ཕྲན་བུ་ཆག་འདུག་གསུང་རྒྱུ་དེ་བདེན་པ་རེད། ཆག་ཡོད་པ་རེད། ས་ལོ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཟབ་སོང་གཙོ་བོར་

གྱུར་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་དེ་འདྲ་འཚོགས་རྒྱུའྱི་འགོ་སོང་ཁ་ཤས་འདྱི་ནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོ་འདྱི་འཚོག་རྒྱུ་མ་རེད། འགོ་འཁྱིད་སྐྱེད་
སྱིང་གྱི་ཟབ་སོང་དང་དེ་འདྲ་ནང་བཞྱིན་ད་ལོ་སོན་མ་དང་མྱི་འདྲ་བ་རྣམ་པ་ཚོ་རེས་ལ་ཐོན་གྱི་རེད། ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་དང་དེ་ཚོ་

གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་གསར་པ་གསར་རང་ང་ཚོ་ཨ་སྒོར་ ༤,༠༠༠ ཙམ་ཡར་སར་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་
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བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན་ཆག་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལོ་ང་ཚོའང་དངུལ་སྤྲོད་ས་དེ་སོ་སོར་སྤྲད་པ་མ་གཏོགས་དོན་དག་

ཡང་སྙྱིང་དངུལ་དེ་སྱི་ཡོངས་ནས་ཆག་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་སྡེ་ཚན་ ༩ པ་དེ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་སྒར་ཁག་ཏུ་
བརྙན་འཕྲྱིན་རྒྱང་སྱིང་ TV Cable དང་ Satellite Connection འཛུགས་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་དེ་རྱིང་ཁ་སང་དྲ་རྒྱ་དུས་

ཚོད་སབས་སུ་ལས་གཞྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། ལས་གཞྱི་འདྱི་དག་ཚང་མ་མྱི་མང་ལ་དུས་ཐོག་ཏུ་གོ་དགོས་རྒྱུ་དང་
སྟོན་དགོས་རྒྱུ་འགན་ཡྱིན་པ་རེན་བྱས་ནས་ས་ལོ་ང་ཚོས་འཆར་འབུལ་བྱས་པ་འདྱི་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་ལ་ཚོད་ལྟ་

ཞྱིག་བྱས་པ་རེད། ད་ལོ་ང་ཚོས་དབུས་གཞྱིས ་ཆགས་གསུམ་ལ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ Satellite སྲུང་སར་གྱི་
བརྒྱུད་ནས་ཡོང་རྒྱུ་འདྱི་ད་ལོ་གནས་སབས་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ Cable TV ལབ་ནས་ Cable
TV རང་མ་ཡྱིན་པ། ད་ལྟ་སྱིམ་ལར་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ Netgen IT ཟེར་བ་དེས ་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས ་ལས་

གཞྱི་འདྱི་ཚོད་ལྟ་བྱས་ནས་དབུས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༣ ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༥ ཡག་པོ་བྱུང་ན་རྱིམ་པས་རྒྱ་གར་
བྱང་ཤར་དང་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མར་སྙོབ་ཐུབ་པ་བྱས་ཏེ་གང་ལྟར་ང་རང་ཚོའྱི་དྲྱིལ་བསགས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་

བརྙན་འཕྲྱིན་ལེ་ཚན་འདྱི་སྱི་ཡོངས་ལ་ཚང་མས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ། དཔེར་ན། དེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་འཚོགས་བཞྱིན་པ་དེ་རྡ་
རམ་ས་ལ་ཁུལ་ལ་ཐད་གཏོང་རྒྱང་སྱིང་གཟྱིགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷོ་ཕོགས་ལ་གཟྱིགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་འོངས་
པར་དེ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཆགས་ན་ཚང་མར་ཐད་ཀར་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་འདྱི་ཆགས་རྒྱུའྱི་རེ་བ་གཙོ་བོ་དེ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས ་དང་འབེལ ་བ་གང་ཡང་མེད། ལས་དོན་དང་འབེལ ་བའྱི་གོང་ལ་

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས ་བཀའ་གནང་སོང་། རྱིས ་འགོ་ཨང་ ༡༦ པ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ལས་དོན་བོད་མྱིའྱི་ན་གཞོན་
ཚོགས་འདུ་ཟེར་རྒྱུ་འདྱི་ཁ་སང་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་
ཚོགས་འདུ་ས་ཕྱི་རྱིམ་པ་གསུམ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེས་དམྱིགས་ཡུལ་ལ་དཔག་པའྱི་གྲུབ་འབས་གང་བྱུང་ཡོད་མེད་དེ་གྲུབ་

ཐོན་སྙན་ཐོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག དཔེར་ན། ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་དང་པོ་ན་གཞོན་ཚོགས་འདུ་ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། དེ་འདྲའྱི་གྲུབ་ཐོན་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་དེར་ཡང་ཕེབས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་མེད་པ་ཡྱིན་
ན་ཚོགས་འདུ་རང་གནང་གྱིན་གནང་གྱིན་བཞུགས། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་རང་རང་ཚོགས་ནས་དེས་གྲུབ་ཐོན་སྙན་ཐོ་འདྱི་མ་འོངས་

པའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ལས་འཆར་འདྱི་འབུལ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད་དམ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་དོན་དེ་དག་གྲུབ་འབས་ཀྱི་གནད་
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དོན་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་དག་ཕག་བསྟར་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ད་ལྟ་ངས་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཞུས་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་
གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུར་ན་གཞོན་དེ་ཚོ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ། ད་ལྟ་
དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ནང་ཡོད་པ་འདྱི་ཕལ་ཆེར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་གསུངས་སོང། དེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་
ད་ལྟ་མ་གཏོགས་ཤེས་མ་སོང། དེ་ཡྱིན་གྱི་རེད་མ་གཏོགས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ན་གཞོན་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་དེ་གལ་སྱིད་མ་
འོངས་པར་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རྱིས ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་སོན་རྱིས ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས ་ཚོག ས་ཆུང་གྱི་འདྱི་ནང་ལ་

གསུངས་འདུག།ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་རྱིམ་པར་ཚོགས་ཟྱིན་པ་ཁག་གྱི་གྲུབ་ཐོན་སྙན་ཐོ་ད་དུང་ཡང་བཏོན་མྱི་འདུག་ཀང་

མུ་མཐུད་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་མྱིང་ཐོག་ཚོགས་འདུ་རྱིམ་པའྱི་ནང་ཚོགས་བཅར་འདུག་པས་རོགས་དངུལ་གནང་བ་ལྟར་སྱི་
ཚོགས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་མྱིན་གསལ་འཆད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་འདུག་བཅས་བཀོད་འདུག དེར་བརྟེན་ད་ལྟ་དཔལ་

འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་ནང་བཞྱིན ། མ་འོངས་པར་ན་གཞོན་ཚོ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་
ཚོགས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་གསུངས་སོང། གྲུབ་ཐོན་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་གདོན་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་མ་འོངས་པ་
ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ན་གཞོན་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ས་ཚོགས་བཞག་པ་དེའ་ྱི གྲུབ་ཐོན་སྙན་ཐོ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་
མ་འོངས་པ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། མ་འོངས་པར་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་
བཤད་གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱི་རའྱི་ཆབ་སྱིད་རེད། གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་
ཚོགས་འདུ་རེད། ཤེས་ཡོན། འཕྲོད་བསྟེན། དཔལ་འབྱོར། རྱིག་གཞུང་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་བཞག་པ་འདྱི་དག་སྙན་ཐོ་

ཆ་ཚང་ཡོད། ཨྱིན་ཇྱི་ལ་ཡོད་པ་འདྱི་བོད་ཡྱིག་ལ་བསྒྱུར། བོད་ཡྱིག་ལ་ཡོད་པ་འདྱི་ཨྱིན་ཇྱི་ལ་བསྒྱུར་ནས་ང་ཚོས་བགོ་འགེམས་
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བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད། དེ་སོང་ཙང་ད་ལན་གོས་ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་སབས་ལ་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས་གོས་

ཚོགས་གསོལ་ཅོག་སྟེང་ལ་འཇོག་ཆོག་པ་བགྱིས། དེ་ནས་ཁ་སང་ཚོགས་གཙོ་དང་ལྷན་དུ་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སབས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་མྱི་མང་ནང་ནས་དེའྱི་སྒང་ལ་བགོ་གེང་ཟེར་

ནའང་རེད། དགོངས་ཚུལ་རྟོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་མྱི་མང་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ཡོང་རྒྱུ་ཆེད་དུ་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན།
ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་ཆར་གྲུབ་ཐོན་སྙན་ཐོ་དགམ་རྒྱུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདྱི་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཡྱིན་ནའང་གཞུང་འབེལ་གྱི་

ཚོགས་འདུ་དེའྱི་གཙོ་བོ་དེ་མ་འོངས་པའྱི་སོན་ར་རེད། གཞོན་སྐྱེས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཕྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་
རྡ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་ཏེ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་སྱིག་འཛུགས་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཤྱིན་ཏུ་ནས་
གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོ་བོད་སད་བརྒྱག་རྒྱུ་དང་། ཆོས།
རྱིག་གཞུང་། སད་ཡྱིག་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་གཟའ་མཇུག་
སོབ་གྲྭ་ཐོག་ལ་སད་དང་། རྱིག་གཞུང་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་ཐག་ཉེ་རུ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་དེ་ས་ཚོགས་པ་

རེད། ད་ལོ་རྱིམ་པས་འཚོགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཤག་གྱི་ད་ལྟ་འཆར་གཞྱི་འདྱི་རེད། འདྱིར་ཕེབས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་རྒྱ་
བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སྐྱེས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་ཉྱིན་མ་གཉྱིས་གསུམ་རྱིང་ཐུག་པའྱི་མཇུག་

ལ་ཁོ་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གྱི་འབེལ་བ། ཚོར་བ། ར་དོན་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཁོ་ཚོ་རང་

གྱིས་གསུངས་བཞག་པ་དང་། ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་རྟོགས་པ་རེད། ངེས་པར་དུ་
དགོས ་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པར་བརྟེན་ནས་ང་ཚོས ་མུ་མཐུད་དེ་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག ་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན །
ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༧ པ་ད་ལྟ་གོང་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་བཏང་སོང་སྟེ་ད་
དུང་དེ་ཙམ་གསལ་པོ་ཆགས་མ་སོང། བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་ཚན་པའྱི་ཆེད་དུ་ས་གནས་ནས་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་གཅྱིག་

བསོ་གཞག་བྱས་ཡོད་ཅེས་ཞུས་འདུག།ད་ལོ་དེ་ལས་ཏོག་ཙམ་ཉུང་བ་ཞུས་འདུག།ན་ནྱིང་བསོས་བཞག་བྱས་ཡོད་པ་རེད་དམ།

ད་ལྟ་གོང་ནས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། ཡོད་ན་ཡར་གནས་ཚུལ་གཏོང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ། འདྱི་གཅྱིག་ཡྱིན།
ད་ལྟ་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་ཡོང་དུས་དེའྱི་སྒང་ལ་གྲུབ་འབས་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ན་ནྱིང་ལོ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་

ཕན་ཐོགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་འོངས་པ་ན་གྲུབ་འབས་གདོན་རྒྱུ་དང་གནས་ཚུལ་གཏང་རྒྱུར་ཕན་གང་འདྲ་
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ཞྱིག་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། འདྱི་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༩ གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་བརྙན་འཕྲྱིན་

གྱི་ལེ་ཚན་གཏང་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཞུས་འདུག།འདྱི་སྱིར་བཏང་རྡ་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དྲྱིལ་བསགས་ཀྱིས་
ཐད་ཀར་སྟངས་འཛིན་འོག་ནས་ཐད་ཀར་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཁག་ལ་སུས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་རེད་དམ། གཞྱིས་
འགོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས ་གཏོང་གྱི་རེད་དམ། ཡང་ན་སྡེ་ཚན་གཞན་བྱེ་བག་པ་ཞྱིག ་དང་། ཡང་ན་དེར ་ལས་ཁུངས་ལོག ས་སུ་

འཛུགས་ཀྱི་རེད་དམ། དེའྱི་ནང་ལ་གང་དང་གང་གཏོང་དང་མ་གཏོང་ད་ལྟ་འཆར་གཞྱི་དང་ཡང་ན་སྱིག་གཞྱི། བརྙན་འཕྲྱིན་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་བརྙན་འཕྲྱིན་ནང་ལ་ལེ་ཚན་དང་ལས་རྱིམ་གང་གཏོང་མ་གཏོང་གྱི་འཆར་གཞྱི་དང་སྱིག་གཞྱི་དེ་

འདྲ་ད་ལྟ་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། འདྱི་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག།ས་གནས་མྱི་མང་ནས་ནམ་རྒྱུན་བརྙན་འཕྲྱིན་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་གང་སྟོན་དང་མ་སྟོན་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་དྲྱི་བ་དེ་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། འདྱི་ནང་ལ་
ལས་གཞྱི་ཧ་ཅང་མང་པོ་བཀོད་གནང་འདུག།ཉུང་མ་དྲགས་ནའང་མང་དྲགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། བྱས་ཙང་

ཕག་ལས་གནང་པ་དེ་དག་མུ་མཐུད་ནས་ཡག་པོ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རྱིས་འགོ་ཨང་
༡༥ པའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། བོད་ནང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་གནས་སྟངས་ཀྱི་སོར་ལ་གོ་རྟོགས་ལས་གཞྱི་ ཞེས་པ་འདྱི་ངས་དྲྱིལ་

བསགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༤༠༠,༠༠༠ འགོ་
སོང་མ་གཏོགས་ཞུས་མྱི་འདུག བཀའ་འཁོལ་ད་ག་རང་བྱུང་པ་རེད། བྱས་ཙང་དེས་ཟུར་འཛར་དེར་ལྟ་ཡོང་དུས། གཅྱིག་བོད་

དོན་གཏམ་བཤད་རེད་འདུག།གཉྱིས་པ་དེ་ཟུར་ཚོགས་རེད་འདུག།གསུམ་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་ཟབ་སོང་རེད་འདུག།བྱས་ཙང་ཟུར་

ཚོགས་དང་ཟབ་སོང་དེར་ཆ་མཚོན་ན། འགོ་སོང་ཕོན་ཆེན་པོ་མེད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་མྱིན་ཐོག་ངོ་
སྤྲོད་ཁ་གསལ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བྱས་ཙང་ངའྱི་འབོད་བསྐུལ་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཕག་ལས་

གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་བོད་ནང་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སོར་ལ་

གོ་རྟོག ས་སེལ ་གནང་རོག ས་གནང་། དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན ་པོ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་བཀའ་འཁོལ ་ཞུ་རྒྱུ་ཧྱིན ་སྒོར ་
༤༠༠,༠༠༠ མ་གཏོགས་ཞུས་མྱི་འདུག ངའྱི་བསམ་པར་རེས་མ་དེ་ལས་ལྷག་པའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་དང་དེ་ལས་ལྷག་པའྱི་ཕག་
དངུལ་བཏང་པ་ཡྱིན་ནའང་གཏོང་རྱིན་ཆོག ་པ་ཞྱིག ་དང་གཏོང་འོས ་པ་ཞྱིག ་ལ་ངས་ངོས ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བའྱི་དྲྱི་བ་གཅྱིག་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་ཚན་པའྱི་ཆེད་དུ་ས་གནས་
ནས་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་གསུང་རྒྱུ་དེ་ས་ལོ་བདམས་པ་དེ་མོན་གོ་ལ་ཡོད། མགོགས་པོ་འདེམ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་
ན། སྙན་ཞུ་དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཡྱིན་པ་ཁྱབ་བསགས་བྱས་རེས་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་དེ་གཞུང་

ཞབས་ནང་བཞྱིན་ཕོགས་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོ་རང་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་མྱི་དེ་ལས་ཀ་གཞན་པ་བྱེད་མྱི་ཆོག་རྒྱུའྱི་ཆེད་
དུ་ཟླ་བ་རེ་ལ་དངུལ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་གནས་ཚུལ་གང་གཏོང་བ་ལ་ཚད་གཞྱི་བཟོས་ནས་དངུལ་འབུལ་
རྒྱུའྱི་རྱིས་།ཤྱིག་ན་ནྱིང་ནས་བསོར་ཡོད་པ་རེད། དེ་བསོར་ཏེ་དེའྱི་སོར་དེ་ཁྱབ་བསགས་བྱེད་དུས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱི་པོ་མ་གཏོགས་མ་

འབྱོར་ནས་མཐའ་མའྱི་དུས་ལ་མྱི་གཅྱིག་འདེམ་ཐུབ་པ་རེད། ན་ནྱིང་མོན་གོ་ལ་སོ་ཐུབ་སོང། ལས་གཞྱི་དེར་ཀ་བཏང་བ་དང་ཁ་
བཏང་བ་དེ་རྱིང་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་བདམས་པ་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་པ་རེད། བདམས་པ་ནང་བཞྱིན་ཁོ་རང་དབུས་

ལ་བསེབས་ཟབ་སོང་ཞུས། གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་གཏོང་དགོས་མྱིན་ཚང་མ་བྱས་པ་རེད། གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ལྷོ་ཕོགས་ཁུལ་གྱི་
གནས་ཚུལ་དེ་དག་འདྱི་ཁོས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཅྱིག་རེད། ད་ལོ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་མྱི་དེ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་

རེད། གལ་སྱིད་ལྷོ་ཕོགས་མོན་གོས་མྱི་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། རྱིང་མྱིན་དབུས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་མྱི་གཅྱིག་བསམ་བོ་
གཏང་རྒྱུ། བྱང་ཤར་ལ་མྱི་གཅྱིག་བང་བསྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཡག་པོ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་གཅྱིག་ཡྱིན། དེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་ལས་གཞྱི་དེ་ཡག་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིད་ཆེས་བྱས་ནས་དེ་རྱིང་དེར་

འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ན་ནྱིང་འདེམ་རྒྱུ་ཕྱི་པོ་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་འདྱི་ས་མྱིག་ཁྱབ་བསགས་བྱས་ནས་སྙན་
ཞུ་འབུལ་མཁན་མ་བྱུང་བར་ཡང་བསྐྱར་ཕར་འགང་བྱས་ཏེ་མཐའ་མའྱི་དུས་ལ་མྱི་གཅྱིག་འདེམ་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༩ པ་ད་ལྟ་འཁོར་སར་གྱི་བརྒྱུད་ནས་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་གཏོང ་བྱ་རྒྱུ་དེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྡ་
རམ་ས་ལ་ཁུལ་ལ་དེ་རྱིང་ཁ་སང་གནས་ཚུལ་གཏང་རྒྱུ་དེ་ Cable འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་འདྱི་དེ་རང་འཇགས་འགོ་
སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་འོངས་པར་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན། ད་ལྟ་ Net Gen IT ཞེས་པ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག །འདྱི་ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་གྱི་མྱིང་རེད། དེས ་བརྒྱུད་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ མཉན་ཆས་གཅྱིག ་བཟོས །
མཉན་ཆས་དེའྱི་ནང་ལས་རྱིམ་གང་གཏོང་གྱི་རེད་ཟེར་ན་ས་གནས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མ་རེད། དབུས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་ཚན་

པའྱི་ Tibet Online TV ནང་གང་གཏོང་བ་འདྱི་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་དེས ་བརྒྱུད་ནས་གཏང་རྒྱུ་རེད། སྟངས་འཛིན་དེ་འདྱི་ནས་
བྱེད་བསྡད་ཀྱི་རེད། ལྷོ་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱི་ལྷོ་ཕོགས་ནས་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་སྟངས་འཛིན་གནང་དགོས་རྒྱུ་གང་
ཡང་མ་རེད། གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ཡར་འབྱོར་ནས་ཕོགས་བསྱིགས་བྱས་མཉན་ཆས་དེས་བརྒྱུད་ནས་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་

ཁག་ ༥ དབུས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༣ དེ་ནས་རྱིམ་པས་བྱང་ཤར་དེ་ལྟར་འགོ་རྒྱུ་རེད། དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་དབུས་ཀྱི་དྲ་བརྙན་
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ཚན་པའྱི་གང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་གནས་ཚུལ་དེ་འགོ་རྒྱུ་རེད། གནས་ཚུལ་དེར་བཟོས་ནས་འདྱི་དེ་རང་འཇགས་འགོ་རྒྱུ་རེད་ཞུ་

རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཡྱིན་དུས་གནས་ཚུལ་དེ་རེས་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུ། ཐུགས་ཕན་གསོ་རྒྱུ། གནས་ཚུལ་གསར་པ་
དགོད་རྒྱུ། དཔེར་ན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་བསྟན་གྱི་ཡོད་པ་དེ་མ་འོངས་པར་དེ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་འགོ་ཡྱི་རེད།

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་དེས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༥ བོད་ནང་གྱི་འགོ་བ་

མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སོར་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༤༠༠,༠༠༠ མ་གཏོགས་ཞུས་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། འབེལ་ཡོད་ལྷན་

ཁང་གྱི་ཧྱིན་སྒོར་ ༤༠༠,༠༠༠ བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པར་རྒྱབ་གཉེར་གནང་སྟེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༤༠༠,༠༠༠ ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་
ལོངས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་བལྟས་ན་དངུལ་འབོར་ཉུང་ཉུང་རེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཆེད་དུ་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་
རྱིས་འགོ་ཕེབས་ཀྱི་རེད། དེ་དུས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ལས་གཞྱི་མང་བ་སེལ་ས་དེ་སུད་སྱི་རེད། ད་ལོ་ Geneva ལ་དངུལ་ཕོན་

ཆེན་པོ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན ་དུས་ཕྱི་དྲྱིལ ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་ EU སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་གཅྱིག ་
ཚོགས་འདུ་དེར་གཅར་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། སུད་སྱི་ལ་ཕེབས་པའྱི་ལས་རྱིམ་དེ་སུད་སྱི་ཡྱི་རྱིས་ནང་ལ་བཞག་ཡོད་

དུས། དེ་འདྲའྱི་ལས་གཞྱི་ཆེ་རུ་འགོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ལས་གཞྱི་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་།
ལྷག་པར་དུ་ཡང་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ཆེད་དུ་ད་ལྟ་སོན་རྱིས་ནང་ང་ཚོའྱི་སོན་རྱིས་འདྱི་ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པ་ནས་གསུམ་པ་བར་དང་། ཨ་རྱིའྱི་
རོགས་དངུལ་དེ་ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ་ནས་དགུ་པ་བར། རོགས་ཚོགས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་དེ་འདྲའྱི་རེན་བྱས་ནས་

དུས་ཚོད་མ་འདྲ་བའྱི་རེན་གྱིས་རེས་མ་དངུལ་རག་པ་རྣམས་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་ཟུར་བཀོལ་ནང་བསེབ་རྒྱུའྱི་
ལམ་ཁ་ཡང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཕག་མཛོད་ཚང་པདྨ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཕག་མཛོད་ཚང་པདྨ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ལ་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཚང་མས་
མཁྱེན ་གྱི་རེད ། Reciprocal Access to Tibet Act ཕར་འགོ་ཚུར་འོང་གྱི་ཁྱིམ ས་འཆར་དེའྱི་ཐོག ་ལ་ཞུ་འདོད ་བྱུང་།

སྱིར་བཏང་ཁྱིམས་བཟོ་རྒྱུར་ལས་ས་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་ཁྱིམས་དེ་
བཟོས་ཀང་བརྒྱུད་རྱིམ་དེའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་རག་བྱུང་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དེའྱི་སབས་དེར་མཐའ་

མའྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་ཁྱིམས་དེ་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་ག་རེ་བྱུང་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོར་ vote གཅྱིག་གྱིས་ཏོག་ཙམ་འགག་

བསྡད་པ་རེད། འགག་ས་དེ་ང་རང་གྱི་ས་གནས་ Utah Senator ལ་བརྟེན་ནས་འགག་པ་རེད། ཉྱིན་མོ་དེར་ཐག་གཅོད་མ་
ཐུབ་ན་ཁྱིམས་དེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། དེའྱི་སབས་དེར་ང་དང་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་ཀྱི་བོད་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕར་

Senator ལས་ཁུངས་ནང་དུ་བཅར་ནས་སོན་མ་ Salt Lake City སྐུ་ཞབས་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ཟེར ་བ་ཞྱིག་ཡོད།
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ཁོང་ Cancer བསྙུངས་ནས་གཤེགས་པ་རེད། ཁོང་གཤེགས་པའྱི་སབས་སུ་མཐའ་མའྱི་དགོངས་དོན་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། བོད་
ཀྱི་ཁམས་ཏེ་ཧོར་ལ་འཁྱུག་ཙམ་བཅར་ནས་བགེས་སོང་ཨ་མ་ལགས་དང་སྤུན་མཆེད་དེ་ཚོ་ཐུག་རྒྱུའྱི་རེ་བ་བྱས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་
ཕག་རོགས་ཞུས་ནས་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ལ་ Visa ཞུས་ཀང་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡྱིན་མདོག་མྱིན་མདོག་བྱས་

ནས་མཐའ་མ་དེར་སྐུ་ཞབས་དགོངས་པ་རོགས་ནས་མ་བྱུང་བ་དེ་ང་ཚོ་ཧ་ཅང་སེམས་པ་སྐྱོ་པོ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་
ཚང་མ་ཉར་ནས་ Senate ལ་འབུལ་བའྱི་སབས་སུ་ཁོང ་ལ་ཚོར་བ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ནས་ཆུ་ཚོད་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར ་
གནང་ནས་གོས་ཚོགས་འོག་མ་དང་གོང་མ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། ངས་དེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན།

སྐུ་ཞབས་གཤེགས་མཁན་དེ་དགོངས་པ་རོགས་པ་ཁོང་གྱིས་དེར་དངོས་གནས་གནོན་ཤུགས་ཤྱིག་གནང་འདུག་སྙམ། འདྱི་ཡང་

སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་རེད་སྙམ། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཁོང་བཞུགས་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ་ཁོང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཁྱིམས་
དེ་བཟོས་པ་རེད་དེ་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ངས་ Senate
མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འབེལ་བ་ཞུས། ནམ་རྒྱུན་ནས་འབེལ་བ་ཡོད་ཙང་ཚང་མས་རྱིམ་པས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་གྱི་
འདུག ད་རེས་དེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འབེལ་བ་ཟེར་མཁན་དེ་སོ་སོའ་ི ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་གོས་ཚོགས་

འཐུས་མྱི་ལ་འབེལ ་བ་ཉར་གནང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན ་པོ་རེད་འདུག ང་ཚོའྱི་ Utah Senate གོས ་ཚོག ས་

འཐུས་མྱི་དང་འབེལ་བ་ཡག་པོ་ཡོད་ཙང་། དེའྱི་སབས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཐུགས་ཕན་གསོས་སོང་། སྐུ་ཞབས་གཤེགས་མཁན་དེར་དྲན་
རྟེན་དང་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཚང་མས་མཁྱེན་ན་སྙམ་ནས་སྙན་སེང་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་དང་འབེལ་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།

དང་པོ་དེ་ཤོག་གངས་ ༥༡ གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༢ པ་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེར་ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༠༠,༠༠༠ ལྷག་
འདུག དེ་གང་དང་གང་དུ་གཏང་རྒྱུ་རེད། ག་འདྲ་བྱས་ནས་གཏང་རྒྱུ་རེད། སྱིར་བཏང་གྱི་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དང་། དེ་དང་འབེལ་ནས་
དེང་སང་ང་ཚོ་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ཁང་པ་མཐོ་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་རེན་གྱིས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན་

གང་ལྟར་ང་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད། དྲ་རྒྱའྱི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་གྱི་དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་སྐྱོ་བོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རེད། ཁ་པར་ནང་དུ་སད་ཆ་འཆད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ན། ཡང་ན་ཁང་པ་ཐོག་ལ་འགོ་དགོས་རྒྱུ་དང་ཡང་ན་ཕར་གངས་སྐྱྱིད་

ཀྱི་སྒོ་ཆེན་གྱི་ཕར་ཕོགས་ཕར་འགོ་ན་མ་གཏོགས་ཧ་ལམ་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་།ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་
འདྲའྱི་གནས་བབས་ཤྱིག་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་དུས། ང་ཚོར་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རེན་སོར་རྒྱུ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ས་མའྱི་སབས་སུ་
ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ང་ཚོ་ལས་ཁུངས་གལ་ཆེ་བ་དེ་ཚོར་སྐུད་མེད་དྲ་བ་ Wifi ཟེར་བ་དེ། ཇ་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག ་གྱིས་དེང་སང་
39

འཛུགས་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཟེར་དུས་ང་ཚོར་དེ་འདྲའྱི་མཐུན་རེན་དེ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་
ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་དེ་རྱིང་ཁ་སང་ཕྱི་ནས་ཕེབས་མཁན་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚང་མར་དཀའ་

ངལ་དེ་འཕྲད་བཞྱིན་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལའང་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པ་ནང་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དམ་
མ་རེད་ཟེར་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བང་རྱིམ་བྱས་ནས་འགོ་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག དེ་རང་འཇགས་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༨ པ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་

ལས་འགུལ་ཟེར་རྒྱུ་དེའྱི་སོར་ལ་ནམ་རྒྱུན་ནས་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་ཀང་། ལན་དེ་ཡྱིད་ཚིམས་པ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་

རག་གྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་གང་ལ་སེལ་རྒྱུ་རེད། སུ་ལ་སེལ་རྒྱུ་རེད། ང་
རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་དེ་ཚོར་གོ་རྟོགས་སེལ་བ་རེད་དམ། གང་འདྲ་རེད། དེ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་བོད་

གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་སད་ཆ་མ་བྱུང་བ་དེ་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་སྐྱོ་དྲག་ནས་མ་བྱུང་
བ་དེ་འདྲ་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག འདྱི་ལོ་རྟག་པར་དངུལ་འབོར་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ། ཡང་ན་ལས་འགུལ་གྱི་འཕྲེད་དར་ཁུར་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་ནས་ཐང་ལ་མར་དོན་རྒྱུ་
དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད་དམ། གང་འདྲ་རེད། དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཟུར་འཛར་ཨང་ ༣ པ། ཤོག་གངས་ ༥༤ ཡྱི་ནང་ལ་འདུག འགེམས་སྟོན་ཆེད་དུ་ཁུག་མ་

དེ་འདྲ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། ཁུག་མ་དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བཟོ་རྒྱུ་རེད། ཚང་མར་རྱིན་མེད་བྱས་ནས་སྤྲོད་རྒྱུ་རེད་དམ།
ག་རེ་བྱས་ནས་བཟོ་རྒྱུ་རེད། དྲྱི་བ་དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་ཟེར་ན། གོས་ཚོགས་ས་མའྱི་ནང་ལ་རྒྱལ་དར་གྱི་སོར་ལ་

གཅྱིག་ཞུས་པ་རེད། དེ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ནང་དུ་ཡོད་མེད་མཇལ་མ་སོང་། རྒྱལ་དར་ཚད་ལྡན་ཞྱིག ང་རང་
ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་རླུང་གྱིས་བསྐྱོད་ནུས་པ་ཞྱིག་དགོས་འདུག་ཅེས་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ི ཐོག་ནས་ཞུས་པ་

ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཀང་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཀང་ད་ལྟ་ང་རང་དྲན་བྱུང་བས་
ཞུས་བཞག་ན་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་རེས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཚད་

ལྡན་པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་རྱིས་འགོ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ལྟ་ཁུག་མ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་ནྱི་འདུག ཁུག་མ་དེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་
གྱི་གསལ་བཤད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ནས་ཟུར་འཛར་དེ་རང་འཇགས་ཀྱི་ཨང་ལྔ་པ་དེའྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་

གསར་པའྱི་ནང་གྱི་བཀོད་པ་གསར་སྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འཕྲོས་ལྷག་མཇུག་སྐྱོང་དང་། སམ་གོག་ Generator འཛུགས་
རྒྱུའྱི་སོར་ཞྱིག་འདུག བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་གསར་པ་ཟེར ་བ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་འདྱི་ལ་མྱིང་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་འགེམས་སྟོན་

ཁང་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་གང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཧ་གོ་ཡྱི་རེད།
འགེམས་སྟོན་ཁང་དེ་ཚོར་མྱིང་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བྱས་རེས་འཇོག་མཁན་གྱི་མྱི་སྣ་སད་གགས་ཆེན་པོ་དེ་
ཚོའྱི་མཚན་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ལ་འགེམས་སྟོན་ཁང་གསར་པ་བཟོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་ངས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་དེ། འདྱི་ལ་མྱིང་དགོས་ཀྱི་འདུག
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ངེས ་པར་དུ་མྱིང་དེ་གཏན་ཁེལ ་བྱས་ནས་དགོས ་ཀྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་ལྟ་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ཀྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་འདྱི་ནང་ལ་ལས་ཁུངས་ཧ་ཅང་སྤུས་དག་པོ་དེ་འདྲ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་མྱོང་མེད་པ་དངོས་གནས་

ཧ་ལས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེར་ད་ལྟ་བར་དུ་མྱིང་ཡོདཔ་མ་རེད། ཚོགས་ཁང་གསར་པ་ལབ་ཀྱི་འདུག ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ T-

building ལབ་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་བྱེད་དུས་དེ་ཚོར་ངེས་པར་དུ་མྱིང་ཚད་ལྡན་འདོགས་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕག་ལས་ཧ་ཅང་རྒྱ་

ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་ཚར་དུས། མྱིང་འདོགས་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་སྙམ། གཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ཐོག་ཏུ་གཏན་འབེབས་
བྱེད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་འདུག དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ད་ལྟ་དེ་རེད་འདུག སོན་རྱིས་ཨང་ ༣ པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཡར་བསེབས་བསྡད་འདུག འཛིན་སྐྱོང་ལས་དོན་ངོ་སྤྲོད་

དང་ཉམས་གསོག་ལས་རྱིམ་གྱི་ཆེད་འགོ་གོན་ཟེར་བ་གཅྱིག་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་མྱོང་གང་དང་གང་བསག་རྒྱུ་དང་། འཛིན་
སྐྱོང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཉར་སྟངས་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནའང་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་འདྱིའྱི་ཐོག་
ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ག་རེ་ཡོད་ཟེར་ན། དེང་སང་སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཀྱིས་ཡྱིག་ཆ་ཉར་སྟངས།

དཔེ་མཛོད་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ག་རེའྱི་སོར་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ཡྱི་གེའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་ཚོ་ཉར་སྟངས་ཧ་ལས་པ།
འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཡོང་དུས་ཡྱིད་དབང་འཕྲོག་པ། དེ་འདྲའྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཟོས་འདུག དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཀྱི་
ལས་ཁུངས་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་ཞབས་སྨོན་ལམ་ཁོང་ཡང་འདྱི་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཟེར་དུས་ང་རང་ཚོ་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཉར་སྟངས་དང་། དེ་འདྲའྱི་སོར་ལ་ཉྱིན་མ་ཁ་ཤས་ཟབ་སོང་སྤྲོད་རྒྱུའྱི་
ཆེད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་དེ་འདྲའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་བྱུང་ན་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ལྷག་པར་དུ་སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་དེ་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོ་བོད་ཡྱིག་བེད་སོད་གཏོང་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་དག་ཆ་ཡྱིན་

ནའང་རེད། མྱིང་ཚིག་ཡྱིན་ནའང་རེད་ཧ་མ་གོ་མཁན་དེ་ཚོར་ཁ་ཐུག་ཨྱིན་ཇྱི་ནང་བཞྱིན་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་མཁན་གང་ལ་

གང་འཚམ་ཞྱིག་དང་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོའང་སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གསར་དུ་ཐོན་
པ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དེ་ཚོར་ཐད་ཀར་ཟབ་སོང་གྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་སྤྲོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། ད་ལྟ་འདྱི་སྱིར་བཏང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁུངས་གཏོགས་རེད་དེ་གང་ལྟར་ང་ཚོ་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་

གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་དེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཚང་མས་འཆད་
བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་དེ། གང་ལྟར་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ད་དུང་ཡང་མཐུན་རེན་གྱིས་མ་འདང་བ་ཏན་ཏན་ཡོད་ས་རེད། དེ་འདྲ་

ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་ལས་བྱེད་དེ་ཚོར་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་དོན་དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་ཟབ་སོང་སྤྲོད་པའྱི་སབས་སུ། ངེས་པར་དུ་
སྐུ་ཞབས་སྨོན་ལམ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཉར་སྟངས་དང་བོད་ཡྱིག་གྱི་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་
ནས་དང་། དེང་དུས་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་ཁ་པར་དང་གོག་ཀླད་ནང་ནས་བོད་ཀྱི་ཡྱི་གེའྱི་ཐ་སྙད་དང་དེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་ཚུར་

རང་འགུལ་གྱིས་འདོན་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་འདུག དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ངེས་པར་དུ་ཟབ་སོང་སྤྲོད་
རྒྱུར་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུའྱི་སོར་ལ་དེ་ས་ཡང་འགེལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོན་མ་རང་

ནས་མྱི་མང་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་རྟོགས་ནས། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁ་སང་སོན་མ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ གྱིས་དབུ་
མའྱི་ལམ་སོར་ལ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ༤༩ ཙམ་གྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་སོར་ལ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཅེས་འགེངས་ཤོག་བཀང་། དེ་
འདྲ་སོན་མ་བསམ་།ཤོག་ཅྱིག་བསྡུས་པའྱི་ནང་དུ་སྙན་ཐོ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་མཉམ་དུ་མཇལ་སོང་། སྱི་ཡོངས་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་
འགན་གནང་བཞག་པ་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིན་དུས། བཀའ་ཤ ག་གྱིས་འགན་ཁུར་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་ནང་ལ་གོ་རྟོགས་སེལ་

དགོས ་རྒྱུ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས ་གཞྱི་རའྱི་ང་ཚོའྱི་ཕྱི་དྲྱིལ ་ལས་ཁུངས་ནས་དེབ་པར་བསྐྲུན་བྱས་པ་
གཅྱིག་པུ་མྱིན་པའྱི་ཐོག དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སོར་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་གོ་རྟོགས་སེལ་བར་འགོ་དགོས་གསུངས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤

ཟླ་ ༦ པའྱི་རེས་སུ་རེད། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རེད། དེའྱི་སབས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་ཡང་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཕོགས་བསྐྱོད་ལ་ཕེབས་ཏེ་གཞྱི་རའྱི་མྱི་མང་ལ་སོ་སོའ་ི ལས་བསྡོམས་སྙན་སེང་ཞུས་
པའྱི་ཐོག་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་གོ་རྟོགས་སེལ་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གོ་རྟོགས་

སེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བསྱིགས་ནས་ལས་བྱེད་དངོས་སུ་བཙུགས་ནས་དེས་མཐོ་སོབ་ཁག་ཏུ་ཕེབས་ནས་གོ་རྟོགས་
སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཐུགས་སྣང་ཡོད་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱི ན་ན། རྡ་རམ་ས་ལར་ཆེད་དུ་

མངགས་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ཟབ་སོང་གནང་བཞག་པ་དེ་འདྲ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་མྱི་མང་ནང་ལ་གོ་རྟོགས་སེལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག ལས་གཞྱི་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་
གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ཡོངས་ནང་ལ་ Internet ཟེར་ནའང་
རེད། ང་ཚོའྱི་དྲ་རྒྱ་དང་ཁ་པར་དེ་མགོགས་པོ་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་སོང། དེའྱི་ཐོག་ལ་ phone company མཉམ་དུ་

བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་བྱུང་སོང་། ཁོང་ཚོས་ག་རེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། གངས་སྐྱྱིད་གཡས་གཡོན་ལ་ས་ཆ་ཞྱིག་གནང་བ་
ཡྱིན་ན། དེའྱི་སྒང་ལ་ Tower ཞྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད།

དེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དེ་མགོགས་པོ་དང་གསལ་དུ་འགོ་བའྱི་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དྲ་རྒྱ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་སོན་རྱིས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་སར་རྒྱུ་དེ་ཏོག་ཙམ་ལས་སར་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་དེ་ས་དྲ་རྒྱའྱི་མགོགས་ཚད་དང་ད་ལྟའྱི་དྲ་རྒྱ་མགོགས་ཚད་དེ་ཧ་ལམ་ལྡབ་ཀྱི་མགོགས་པ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་

སོང་ཙང་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༡ གྱི་རེས་སུ་ང་རང་ཚོའྱི་དྲ་རྒྱ་ company དེར་དངུལ་ཕྲན་བུ་སར་ཡོད་པས་ལྡབ་གཅྱིག་སར་
རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེའྱི་རེས་སུ་དྲ་རྒྱ་མགོགས་སུ་འགོ་རྒྱུའྱི་རེ་བ་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཐོག་ནས་དེ་ས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ཀྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་སོང་། དེར་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་

ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད། གཏན་འབེབས་བྱས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་གཅྱིག་དང་། དེ་བཞྱིན་རས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རླུང་
ཕྲན་བུ་ལྡང་བ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་གཡོ་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་བསམ་གྱི་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་
བསྡུར་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་གསར་པ་ཟེར་དགོས་དོན་དེ་གཞྱི་རའྱི་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསར་

པ་ཟེར་ནས་སར་བཞག་པ་རེད་མ་གཏོགས། བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་ཞྱིག་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ལ་གཅྱིག་འཛུགས་བཞྱིན་

ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ལོ་མཇུག་ནང་ལ་ཚར་བའྱི་རེ་བ་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ Mcleod Ganj ལའང་བོད་ཀྱི་
འགེམས་སྟོན་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གངས་སྐྱྱིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་འགེམས་སྟོན་ཁང་ཡྱིན་དུས། གསར་པ་བཀོད་བཞག་པ་རེད་མ་

གཏོགས་མྱིང་དེ་བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་བཞག་ན་ཟེར་ནས་མྱིང་དེ་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་བསེབས་པ་རེད། མྱིང་དེ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་

ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁང་པ་གསར་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོར་མྱིང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེའང་གཞྱི་
རའྱི་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང་། འགོ་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁང་པར་མྱིང་འདོག ས་པའྱི་

ལུགས་སོལ་མྱི་འདུག དཔེར་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ལ་གོས་ཚོགས་རང་ཟེར་བ་མ་གཏོགས་
གོས་ཚོགས་ཁང་པ་འདྱི་ལའང་མྱིང་ཡོད་པ་དང་། ནང་སྱིད་དང་བདེ་སྲུང་ཁང་པ་ཡོད་པ་རེད། ནང་སྱིད་དང་བདེ་སྲུང་རང་ཟེར་བ་

མ་གཏོགས་མྱིང་བཏགས་བཞག་པ་དེ་འདྲ་མྱི་འདུག ཡང་ང་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཁང་པ་དེར་མྱིང་བཏགས་བཞག་
པ་དེ་འདྲ་ཡང་འདུག ཡོད་དང་མེད་པ་གཉྱིས་ཀ་འདུག ལས་ཁུངས་ཡོད་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་མྱིང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་ནས་

བཀའ་བསྡུར་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་ཁང་པའྱི་ཕྱི་ལོགས་དེར་ T བཟོ་ལྟ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་
ཙང་ཁ་རྒྱུན་བྱས་ནས་ཚང་མས་ T-Building ཞེས་བཏགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཐོག་མ་ཁང་པའྱི་རྱི་མོ་འབྱི་པའྱི་སབས་ལའང་རྱི་
མོ་དེ་མཐོང་ཡོང་དུས། གཞྱི་རའྱི་སས་འཛེགས་ཡོད་སའྱི་ཁ་ཐུག་བྱས། ཟུར་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་གྱིས་

ཟུར་གཉྱིས་དེ་ཕར་ཚུར་བསྣར་པ་ཡྱིན་ན་ T ཆགས་ས་རེད་ཅེས་ཞུས་ནས་ T ཆགས་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ T དེ་ Tibet
ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བསམས་ན་དེའང་འགྱིག་བཞྱིན་འདུག རྒྱ་ཆུང་ས་
ནས་དེང་སང་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ནས་ Selfie ཟེར་ནས་སོ་སོས་སོ་སོར་པར་བརྒྱག་རྒྱུདགའ་པོ་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་བསྟན་

འཛིན་ཕེབས་ནས། སྟོབས་རྒྱལ་ཕེབས་ནས། ཚེ་རྱིང་ཕེབས་ནས། ཁོང་ཚོའྱི་མྱིང་ཚང་མ་ T ནས་ཡྱིན་ཙང་དོན་གྲུབ་ཕེབས་ནས།
བཀ་ཤྱིས་ཕེབས་ནས། T ལབ་དུས་བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་མྱིང་ཐོག་ནས་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། གཞྱི་ར་བོད་དང་བོད་མྱི་ T
དེ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་དེ་འདྲ་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་མྱིང་རང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་
རྱིམ་པས་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ཆོག་པ་བགྱིས།

སྨོན་ལམ་ Dictionary ཟེར་དགོས་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱི་རའྱི་ཁོང་མཇལ་སོང་། ཁོང་གྱིས་དེབ་ཉར་སྟངས་

དང་ཡྱིག་ཆ་ཉར་སྟངས་སོར་ལ་འཆར་གཞྱི་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེའྱི་སོར་ལ་ཟབ་སོང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ།
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ང་ཚོས་གཞྱི་ར་རེས་སུ་གོས་བསྡུར་བྱས་ནས་ལས་བྱེད་ཁག་ལ་དེ་ནས་ག་རེ་ཐུགས་ཕན་གསོ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་
གནང་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གདོང་འདུས་སྐྱྱིད་འཛོམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གདོང་འདུས་སྐྱྱིད་འཛོམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་ནའང་རེད། འབོད་སྐུལ་
གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཐོག་མ་དེར་ཕྱི་དྲྱིལ ་ལས་ཁུངས་དེ་ལྷན་ཁང་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག ་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་དང་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚོས ་དངོས་གནས་དུས་རྟག་ཏུ་འབད་

བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་པར་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཁྱེད་རྣམ་པའྱི་ཕག་ལས་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་
དྲྱིལ ་ལྷན་ཁང་དེ་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་བདུན་ནས་དུས་རྟག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁ་གཏད་

བཅགས་ནས་འཐབ་རོད་རང་གྱི་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གྱི་ལྷན་ཁང་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ཐོག་

ཏུ་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དེར་འཁྱོག་བཤད་ཀྱི་ཆེད་དུ་དངུལ་འབོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོ་ནང་
བཞྱིན་ང་ཚོས ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཀང་། ང་ཚོར ་དངུལ་མེད་ནའང་ལས་བྱེད་དང་གོང་གྱིས ་འགོ་འཁྱིད་མཁན་གྱི་སེམ ས་

ཤུགས་དང་སྙྱིང་སྟོབས་དེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་མཉམ་དུ་འདྲ་འདྲ་འགོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་སྙྱིང་སྟོབས་དེ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་དེ་རྱིང་ངས་ཞུ་
འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་རེད། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དོན་
གཅོད། ལྷག་པར་དུ་ Geneva ལ་དངུལ་འབོར་ཆེན་པོ་བཏང་ཡོད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་དངོས་གནས་ངས་ཡག་པོ་ཞྱིག་

མཐོང་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཞུས་ན་ང་ཚོ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་སྒང་ལ་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་
ཐང་ཟེར་ནའང་རེད། མང་གཙོ་ཟེར་ནའང་རེད། Development དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལུང་པའྱི་ནང་ལ་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། འགེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་དེར་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་

དེ་རྱིང་ཁ་སང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་པ་དེར་ངོས་ལེན་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་
མཚོན ་ཞྱིག ་བཞག་ན། ན་ནྱིང་ལོ་ Geneva མཉམ་འབེལ ་རྒྱལ་ཚོག ས་ལ་ UPR Universal Periodic Review ལོ་
བཞྱི་བཞྱི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱིས་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱེད་པའྱི་སབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་གྱི་བོད་
ཀྱི་ཐོག་ཏུ་གདོང་ལེན་གནང་བ་རེད། བཀའ་མོལ་གནང་བ་རེད ། རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཀའ་མོལ་

གནང་པ་དེར་ངོས་ལེན་བྱེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གང་དུ་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དེ་རྱིང་ཁ་སང་ Africa དང་ཞྱི་བདེ་རྒྱ་མཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་
བར་དུ་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་དུས། མང་བ་ཞྱིག་འགོ་སྟངས་
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ཤྱིག་གྱི་ཆ་ནས་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དོ་སྣང་སྤྲོད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་ཁ་

སང་འཛམ་བུ་གྱིང་ཆ་ཚང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག དཔལ་འབྱོར་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་
ཕོགས་ནས་རྒྱ་ནག་གང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་དེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་གང་ལ་གང་འཚམ་འགོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་རོགས་

གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན ། Africa ་ལྟ་བུ་དང་ཞྱི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ། ལྷག་པར་དུ་ཉེ་ཆར་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་སབས་སུ་ Africa
Continents གྱིང་ཕྲན་དེ་ནས་ Botswana སྱིད་འཛིན་ཟུར་པ་འདྱི་ལ་ཕེབ ས་ཐུབ་པ་དེ་ངས་དངོས ་གནས་ཡག་པོ་ཞྱིག ་

རེད་སྙམ། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་འཁྱུག་
ཙམ་བགོ་གེང་བྱུང་པ་རེད། བཟང་ཕོགས་ཐོག་ནས་ཀང་ང་ཚོ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་
གྱིས་རྒྱ་ནག་ཐོག་ལ་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལྟ་ཚུལ་དེ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འགོ་ཡོད་དུས། ང་ཚོར་གོ་སབས་ཤྱིག་རག་

བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ན་ནྱིང་ལོ་ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་དུ་ཁྱིམས་འཆར་བོད་ནང་དུ་ཕར་འགོ་ཚུར་འོང་བྱ་རྒྱུ་འདྲ་མཉམ་དགོས་

པའྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་འདོནཐུབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཨ་རྱིས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་མྱིག་དཔེ་བཟང་པོ་ཞྱིག་བསྟན་ཡོད་པ་
རེད་སྙམ། ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ད་ལོ་ནས་ང་རང་གཙོས་པས་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་
ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་ཡུ་རོབ་དང་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་བོད་པ་ཡོད་ས་ཚང་མས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གོམ་པ་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་

ཐབས་ཤེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་དེ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཁྱིམས་འཆར་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་མ་རེད། ཞུ་
གཏུག་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་ཕྱིན་ནས་བོད་ཐོག་ལ་སད་ཆ་བཤད། ཞུ་གཏུག་བྱེད། འཕྲལ་དུ་ཁྱིམས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་
རེད། ལོ་ནས་ལོ། ཟླ་བ་ནས་ཟླ་བ། མང་པོ་ཞྱིག་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་སོ་སོས་ཞུ་གཏུག་གནང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་པ་རང་

ཕྱིན་ནས་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ག་རེ་ཡྱིན་པ་དེ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་མདུན་དུ་སྤུངས་ནས་ཞུ་གཏུག་བྱ་རྒྱུ་
དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཨ་རྱིའྱི་ནང་དུ་ལོ་མང་པོ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་ཐོན་ཡོད་པ་རེད།
དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་བོད་པ་ཡོད་སའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་སུམ་ཅུ་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཚང་མས་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། རྒྱ་ནག་གྱིས་གནོན་ཤུགས་དེ་ང་ཚོའྱི་མང་གཙོ་རྒྱལ་

ཁབ། རང་དབང་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་པུའྱི་ནང་དུ་མ་རེད། ཚང་མའྱི་ནང་དུ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་
པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་གནོན་ཤུག་དང་ཐེ་ཇུས་དེ་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་གནང་
དགོས་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ང་རང་ཚོ་ཕར་ཚུར་ནང་ཁུལ་འཁྲུག་པ་བརྒྱག་རྒྱུ་དེ་མཚམས་བཞག་

ནས་དངོས་གནས་དག་ངོ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་རང་ལ་ཁ་གཏད་ནས་ལས་འགུལ་ག་རེ་བརམས་པ་ཡྱིན་ནའང་དག་བོ་མ་

ནོར་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་རང་དང་སྱི་པ་རང་ལ་ཕན་ཐོགས་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་
འདོད་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་མྱིན ། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་
འཚོགས་རྒྱུ་དེ་དང་འཕྲོས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་རང་གྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱིན། ངའྱི་དྲྱི་བ་དེ་གང་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་

ཚོའྱི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལས་བྱེད་སོང་བརྡར་ལྟེ་གནས་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཟབ་སོང་འཚོགས་
མཁན་ཕལ་ཆེ་བ་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཚོགས་འདུ་དང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་

འདུ་འཚོགས་བཞུགས་ཀྱི་འདུག སོང་བརྡར་ལྟེ་གནས་ཁང་དེའྱི་ནང་ལ། དེ་མྱིན་པའྱི་ Task Force བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ལས་དོན་
ཚོགས་ཆུང་རེད། དེ་བཞྱིན་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་རེད། དེ་མྱིན་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཕེབས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱ་

གར་གྱི་ཟ་ཁང་ཆེན་པོ། འགོ་སོང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་འགོ་སོང་དེ་བསྱི་ཚགས་ལའང་ཕན་གྱི་མྱི་
འདུག་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག དངུལ་དེ་སོང་བརྡར་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་བབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་འགོ་གོན་ལའང་
ཕན་པ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག ཚོགས་འདུ་དེ་འདྲ་གཞན་དག་ལ་འཚོག ས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། གནད་འགག་ག་རེ་འདྲ་ཞྱིག་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་སེམས་ལ་ཚོར་བ་ཞྱིག་སེབ་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་
རྒྱུ། ད་ལྟ་བར་དུ་ཕེབས་ལམ་དེ་འདྲ་གནང་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་དེ་ག་རེ་ལ་ཐུག་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། རྒྱ་ནག་ཏན་ཏན་རེད། འཛམ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་ཧམ་
བཤད་ཟེར་ནའང་རེད། བདེན་པ་མྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་བཀམ་སྟེ་བོད་པའྱི་བདེན་པ་མེད་པ་བཟོས་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། གཞྱི་རའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ད་ལན་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ནང་ལ་ཞུས་ཡོད། ཀླད་ཀོར་དང་བརྒྱ་ཞེས་
པའྱི་ཁོ་རང་ཚོས་ཐབས་ཇུས་བཏྱིང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེ་ག་རེ་ཟེར་གྱི་འདུག་ཅེ་ན། ཀླད་ཀོར་

དེ་ཕྱིའྱི་འཛམ་གྱིང་དང་། བཙན་བྱོལ་ནས་བོད་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ཀླད་ཀོར་སེབ་ཐུབ་པ་བཟོས་ཀྱི་ཡྱིན། བོད་ནང་གྱི་གཞྱིས་ལུས་
མྱི་མང་ལ་གནས་ཚུལ་ཀླད་ཀོར་སོར ་ཐུབ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། གོ་རྟོགས་ཡོང་ཐུབ་པ་ཀླད་ཀོར་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། མེད་པ་བཟོ་ཡྱི་ཡྱིན་
ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་རྫུན་གཏམ་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་སེབ་ཐུབ་པ་

བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་བཙན་བྱོལ་མྱི་མང་ནང་ལའང་བརྒྱ་ཆ་སེབ་ཐུབ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཀླད་ཀོར་བརྒྱའྱི་ཐབས་ཇུས་དེ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གྱིས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ནས་གསུངས་སོང་། རྒྱ་
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གར་ཚགས་པར་ཤོག་གངས་གསུམ་བཞྱི་བྱེད་པ་དེ་འདྲ་ཉོས་པ་དང་། འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་རེད་འདུག Africa ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་
པ་ཡྱིན་ན། BBC དང་ CNN ཟེར་ཡོང་དུས། རྒྱལ་སྱི་ཡོངས་ནས་ཁས་ལེན་བྱེད་ས་དང་མོས་མཐུན་ཡོད་སའྱི་གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ Africa ལུང་པར་ CCTV བརྱི་ཡྱི་འདུག CCTV རྒྱ་ནག་གཞུང་རང་གྱིས་ཕྱི་ལ་

གནས་ཚུལ་བཀམ་རྒྱུའྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་བཟོས་པ་དེ། BBC དང་ CNN ནང་བཞྱིན་བརྱིས་ནས་ལྟ་མཁན་ཧ་ཅང་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་
བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་མགོན་ཁང་ཆེ་ཁག་ནང་ལ་ BBC དང་ CNN གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། Aljazeera གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་
པ་རེད། ཉེ་བའྱི་ཆ་ནས་ CCTV གཟྱིགས་རྒྱུ་འདུག དེའྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་དང་འབེལ་བ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ཁྱབ་བསགས་

ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེར་ང་ཚོ་ཚང་མས་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ Geneva

དོན་གཅོད་ཁང་ནང་དུ་ང་ཚོ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
དེར་ང་ཚོ་ཚང་མས་འགན་འཁྱེར་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད།

ཉེ་ཆར་ UPR ཟེར་ཡོང་དུས། ལོ་བཞྱི་བཞྱིའྱི་མཚམས་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་སོར་ལ་གནང་ལུགས་གནང་སྟངས་
ཀྱི་སོར་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བམ་རྟོག་ཞྱིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བྱེད་པའྱི་སབས་ལ་ང་རང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་ ༡༣ བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གཞྱི་རའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཤད་བཞག་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་
བྱས་པ་མ་ཟད། ཁོ་རང་ཚོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ Geneva ལ་ཡོད་པའྱི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་སམ་སྡྱིངས་

ཆ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་བརྱིས་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆེན་གཞོན་པ་རང་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་མཉམ་དུ་ཕག་
རོག ས་གནང་མཁན་ Geneva ལ་ཡོད ་པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་ལས་བྱེད ་དང་། Beijing ནས་ཡོང་མཁན་ཚང་མ་

བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན། ༦༠་་༧༠ ཡོང་སྟེ་ཉྱིན་མང་པོ་རྱིང་ཞུ་གཏུག་ཕུལ་ནས་འབད་བརོན་བྱེད་པའྱི་ཐོག་འཛམ་གྱིང་ལ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ཚབ་ཡོད་པ་ཚང་མ་ལུང་པ་སོ་སོས་ཞུ་གཏུག་ཕུལ་བར་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱ་ཙམ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱིས་བཤད་པར་
མོས་མཐུན་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༡༣ ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དེ་རྒྱལ་ཁ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱལ་ཁ་བརྱི་དགོས་དོན་ནྱི། རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱ་དེ་ད་ལྟ་གཅྱིག་པོ་མ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨་་༢༠༡༩ གཅྱིག་པུ་མ་རེད། སོན་མ་ང་ཕྱི་ལོ་
༡༩༩༢ ལོར་ Geneva ལ་འགོ་མྱོང་ཡོད། དེ་སབས་ལའང་འོས་འཕེན་པའྱི་སབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱ་ཙམ་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡང་གངས་འབོར་དེ་རང་འཇགས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁ་བརྱིས་དགོས་དོན་ནྱི།
ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་། མང་གཙོ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གྱི་ནང་ནས་གནད་ཡོད་ཆེ་བ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཁ་

ཤས་ཀྱིས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པར་བརྟེན་ནས་བདེན་པ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་པ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད། བཀའ་ཤག་ནས་ཏན་

ཏན་རང་རེད། སྱིར་བཏང་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་པུ་ལ་འགོ་བཞག་པ་མ་རེད། གཙོ་བོ་དེ་ Africa
ལུང་པ་དང་། Latin America ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
ན་ནྱིང་ལོ་ང་ South Africa ལ་འགོ་བའྱི་སབས་ལ་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་གྱིས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་བཏང་བ་མ་ཟད།

ང་སད་ཆ་འཆད་ས་ལ་ South Africa དང་རྒྱ་རྱིགས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བསེབས་ནས་སད་ཆ་བཤད་སའྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་
འཛུལ་ཏེ། སོབ་གྲྭ་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་འཕྲེད་དར་བསྟན་ནས་སད་ཆ་བཤད་བཅུག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་
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ཚོས་དེ་འདྲ་འབད་བརོན་བྱས། སོ་སོའ་ི ཡྱིག་ཆ་ལ་རག་ལས་ཀྱི་རེད། IC ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་ཡྱིན་ནའང་ South
Africa Visa ཐེངས་གསུམ་མ་གནང་ནས་ཕེབ ས་མ་ཐུབ་པའྱི་རེན ་འདྱི་ཁོ་རང་ཚོས ་དེ་ཙམ་འབད་བརོན་བྱེད ་ཀྱི་ཡོད་པ་

གསལ་པོ་རེད། ཕེབས་འདོད་ཡོད་པ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། ད་ལན་ Bostwana ཡྱི་སྱིད་འཛིན་ཟུར་པ་

འདྱིར་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་མཛད་སྒོ་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་དེ། ཧ་ལས་པའྱི་གནོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག དེ་རྱིང་ངས་ཞུས་ན་
འགྱིག་ས་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་གནོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་དང་མ་བྱུང་། ད་ལྟའྱི་ Bostwana སྱིད་འཛིན་ལས་

ཐོག་རེད། ད་ལྟའྱི་ལས་ཐོག་སྱིད་འཛིན་སུ་རེད་ཅེ་ན། ད་ལྟའྱི་སྱིད་འཛིན་ཟུར་པའྱི་སྱིད་འཛིན་གཞོན་པ་བྱས་པ་རེད། ལས་ཐོག་
སྱིད་འཛིན་ཆགས་ཚར་དུས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གནོན་པ་བྱས་དང་མ་བྱེད་ད་ལྟའྱི་སྱིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཕེབས་མཁན་ལ་མཐའ་

མ་ག་རེ་གསུངས་འདུག་ཟེར་ན། ཁྱེད་རང་རྡ་རམ་ས་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཕྱི་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་མཐུན་འགྱུར་
སོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནམ་གྲུ་ལ་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་པ་རེད། སྲུང་སྐྱོབ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཐུན་འགྱུར་
ར་བ་ཉྱིད་ནས་སར་གྱི་མྱིན། Bostwana གཞུང་ཚབ་ཁག་དང་རྒྱ་གར་ག་བར་ཡྱིན་ནའང་མཐུན་འགྱུར་མ་སར་ཟེར་གྱི་ཡྱིན།

སྲུང་སྐྱོབ་མེད། འགོ་སོང་མེད་ཅེས་གཞུང་འབེལ་ནས་ཡྱིག་ཐོག་གནང་འདུག ཡྱིན་ནའང་། Bostwana ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་རེད། ང་ཚོ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་སབས་ལ་སྐུ་མགོན་ཕེབས་མཁན་ཚོར་ཧ་ཅང་གྱི་གནོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་
རེད་དེ། སྐུ་ལས་བསྐྱོན་ཏེ་འདྱིར་ཕེབས་སོང་། ཁོ་རང་གྱིས་མཐའ་མ་དེར་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། སྱིད་འཛིན་ལས་ཐོག་ལ་ང་

ཕེབས་རང་ཡྱིན། ང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱེད་རང་འགན་འཁྱེར་དགོས་པ་རེད། ང་ནྱི་ཕེབས་རང་
ཡྱིན་གསུངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་གོད་བཏང་བྱས་ནས་ཕེབས་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་
གནོན་ཤུགས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ལ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། སྱིད་འཛིན་ཟུར་པ། སྱིད་འཛིན་ཟུར་པ་སུ་རེད་ཟེར་ན། Bostwana

རྒྱལ་པོའ་ི རྒྱལ་རྒྱུད་རེད། ཁོ་རང་གྱི་ཡབ་ Bostwana རང་བཙན་རག་པའྱི་རེས་ཀྱི་སྱིད་འཛིན་ཐོག་མ་དེ་རེད། དེའྱི་སས་སྱིད་
འཛིན་ཆགས་མཁན་གཅྱིག རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱི་སྱིད་འཛིན་ཟུར་པ་གཅྱིག་གྱི་སས་སྱིད་འཛིན་གནང་མྱོང་མཁན་གཅྱིག་ལ་དེ་འདྲའྱི་

གནོན ་ཤུ གས་གནང་ཡོང་དུས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གནོན ་ཤུ གས་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ནང་ལ་དམྱིག ས་བསལ་ South
America རེད། ཨེ་ཤྱི་ཡ་རེད། Africa ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་ཡང་ South
Africa ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ South America གཅར་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ཉེ་འགམ་ལ་ཨེ་

ཤེ་ཡའྱི་ནང་ལ་ནང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཡྱིན་ནའང་། IC སྒང་ལ་ Visa ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རེད། ཚོགས་འདུ་ཁག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་ན། Visa
གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གདོང་ལེན་བྱེད་
དགོས ་རྒྱུ་དང་འབད་བརོན ་བྱེད ་དགོས ་རྒྱུ་ཤྱིན ་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན ་པོ་རེད ་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན ། དེ་ནས་ཨ་རྱི་ནང་ལ་

Reciprocal Access to Tibet Act འཇོག་ཐུབ་པ་དེ། ཧ་ཅང་རླབས་ཆེན་གྱི་བྱས་རེས་ཤྱིག་རེད། ICT གཙོས་པའྱི་སྱི་

མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་སྐྱོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་གོས་ཚོགས་ལ་བཅར་ན་ཞུ་ཡྱི་

ཡོད། གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ཚང་མས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན ་པར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། ང་ཚོས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་
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དྲན་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ནང་ལ་བཀོད་བཞག་ཡོད། ཨ་རྱིའྱི་ Asia Reassurance Act ཞེས་དེའང་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གལ་
འགངས་ཆེན་པོ་རེད། ད་ལྟ་ Reciprocal Access to Tibet བོད་ནང་ལ་ཕར་འགོ་ཚུར་འོང་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་གལ་འགངས་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཨེ་ཤྱི་ཡ་ཡོངས་ནང་ལ་ཐབས་བྱུས་དང་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གཏན་འབེབས་

བྱས་ཡོད་པ་རེད། Indo Pacific Strategy དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྒྱ་གར་དང་། Pacific མཚོ་གཉྱིས་ཀ་ལ་
ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའམ་ Asia ཡོངས་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་སྱིད་བྱུས་ཡོད། དེའྱི་ནང་ལ་བོད་ཚུད་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སོན་མ་ཡྱིན་ན་བོད་ཟེར་ཡོང་དུས། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དང་། ཆོས་དད་རང་

དབང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་པ་མ་གཏོགས། རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་དགོས་རེད། Geo Strategic གནད་དོན་གལ་ཆེ་ས་ནས་ཚུད་པ་དེ་

ད་ལན་ཨ་རྱིའྱི་ Asia ཡོངས་ལ་ཐབས་བྱུས་དང་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་དེའྱི་ནང་ལ་བོད་ཚུད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།
རྣམ་པ་ཚོས་བལ་ཡུལ་གྱི་གསར་འགྱུར་དོ་སྣང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། བལ་ཡུལ་ཚུད་འདུག་ཅེས་ནས་བགོ་གེང་ཤུགས་ཆེན་པོ་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེའང་བོད་ཚུད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པར་ཏན་ཏན་

མོས་མཐུན་ཡོད། ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་འཆམ་མཐུན་དང་རྡོག་ར་གཅྱིག་སྱིལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། དེའྱི་
ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་སོང་། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཐེ་ཚོམ་ཏོག་ཙམ་སྐྱེས་ཀྱི་འདུག་ཀང་། ང་ཚོས་བགོ་གེང་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་ཙང་། ཞུས་ན་འགྱིག་ས་རེད། ད་ལན་ Time Magazine ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་

ནས་མདུན་ཤོག་རང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་ཡོད་པ། རོམ་རྱིང་པོ་ཞྱིག་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ ༦༠ སོན་ལ་༸གོང་ས་

མཆོག་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབས་པ་རེད། ལོ་ ༦༠ རེས་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཡོད་པ་རེད། Survivor ཟེར་ན་
ད་ལྟ་གནས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ ༦༠ རེས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ག་རེ་ཡོད་མེད་ཆ་ཚང་དེའྱི་
ནང་ལ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ཧ་ལས་པའྱི་མཛད་འཕྲྱིན་རྒྱས་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་ལ་ཚིག་གཅྱིག་ང་རང་ཚོ་དང་ཐད་ཀར་

འབེལ་བ་ཡོད་པ་ག་རེ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བཙན་བྱོལ་གཞུང་ནང་འཁྲུག་རང་རང་ཤོར་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། རྙོག་གེང་
གྱི་ཐོག ་ལ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བྱོལ་གཞུང་དང་འབེལ་བ་དེ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། བཙན་བྱོལ་གཞུང་གྱི་འགན་

འཁྱེར་མཁན་དེ། ད་ལན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ང་ཚོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་
འཕྲྱིན་དང་འབེལ་བའྱི་རོམ་རེད། Time Magazine ཟེར་དུས་ཡོངས་གགས་ཁྱབ་མཁན་དེ་རེད། ཚད་འཛིན་ས་དེ་རེད། དེ་

ཡྱིན་དུས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ནང་འཁྲུག་རྒྱག་བསྡད་པ་གཅྱིག་
དང་རྙོག་གེང་ནང་ལ་ཚུད་བཞག་པ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་ཚོ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བྱས་ནས་ངོས་ལེན་དང་ཁས་ལེན་དགོས་

པ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། ད་ལན་གོས ་ཚོགས་ནང་ལ་འགོ་བཙུགས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ ཞྱིག ་
བཙུགས་སོང་། རྙོག་གེང་དེ་མྱི་འགའ་ཤས་མྱིན་པ། གནད་དོན་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་མཐུན་སྱིལ་དང་ཆྱིག་སྱིལ་བྱེད་དགོས་འདུག་ཅེས་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུང་ཡོང་དུས། དུས་དང་རན་པ་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་འདུག ད་ག་རང་གཞྱིར་བཟུང་ཕེབས་ཀྱི་རེད་བསམ་

པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ད་ག་རང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་ཡྱི་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ཀང་ད་ལན་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་མྱི་མང་དགའ་དགོས་པ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གསུང་དུས། ཧ་ལས་པའྱི་གནད་
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འགག་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ད་ལན་ Time Magazine ནང་ལ་དེ་འདྲ་འཁོད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟ་ཕྱིའྱི་ལྟ་སྟངས་ད་ག་རང་རེད །
སད་ཕྱིན་གང་འདྲ་བལྟ་ཡྱི་རེད་དང་མ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གྱི་གནས་བབས་དང་གནས་སྟངས་གང་

འདྲ་ཡོད་དང་མེད་ང་རང་ཚོའྱི་ཕག་ལ་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མ་དེར་ Time Magazine འབྱི་ཡོང་དུས། སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་
གེ་ལ་གནོད་ཡོད་པ་མ་རེད། བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ལ་གནོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་
འཕྲྱིན་ལ་མཛད་རེས་ནང་ནས་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་མང་གཙོ་གསོལ་རས་གནང་རྒྱུ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཙུགས་རྒྱུ་དེ་རེད། ༸གོང་

ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ནང་ལ་མཛད་འཕྲྱིན་གཅྱིག་དེ་ནང་འཁྲུག་ཤོར་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། Time
Magazine ད་གྱིན་ཐོངས་ཤོག་ལབ་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཏག་ཏག་འདྱིར་འབྱོར་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། འདྱི་

མཐོང་ཡོང་དུས་ཡྱིད་སྐྱོ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་བོ་ཕམ་དགོས་རྒྱུ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ང་ཚོ་ཚང་མ་འདྱིར་ར་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་སྐུ་ལས་

སྐྱོན་མཁན་རང་རང་རེད། དུས་ཚོད་བཏང་ནས་སོ་སོ་རང་ལ་གོད་བཏང་ནས་སྱི་པའྱི་ར་དོན་གྱི་དོན་དག་ལ་སྐུ་ལས་རང་རང་
བསྐྱོན་ནས་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མ་དེར་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་གྲུབ་འབས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ལས་མེད་ན།

༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ལ་གནོད་པ་བྱེད་འདུག ཨ་ཁ་ཧ་ལས་པའྱི་བོ་ཕམ་རེད། ངས་འདྱིར་སྟོན་པ་མ་གཏོགས་གནས་
སྟངས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་པ་དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལགས་ཀློག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིད་ལ་བཅངས་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ཡྱིན།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་རེད། དེ་དག་སྣེ་ལེན་

ཁང་ལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་གསུངས་སོང་། མྱི་ལྔ་བཅུ་དང་དེ་ལས་ཉུང་བ་ཡོད་ན་སྣེ་ལེན་ཁང་ལ་ཚོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་

པ་རེད། མྱི་ལྔ་བཅུ་ལས་མང་བ་ཡོད་ན་ཚོག ས་ཁང་ཡོད་པ་རེད། བཞུགས་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར ་བརྟེན་ནས་རེད། Task
Force རྱིས་གཞྱི་འདྱི་དེ་ས་ནས་ཡོད་པ་རེད། Task Force ཐེངས་སུམ་ཅུ་སོ་གངས་ཚོགས་པ་དེ་མང་ཆེ་བ་མགོན་ཁང་རང་

ལ་ཚོགས་འདུག དེའྱི་ལམ་ལུགས་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བཀའ་འདྲྱི་ལ། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་
ནས་བཀའ་ལན་གནང་ཚར་བ་དང་། དེའྱི་གོང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་

འགོ་ཨང་ ༣ པ་འཛིན་སྐྱོང་ལས་དོན་ངོ་སྤྲོད་དང་ཉམས་གསོག་གྱི་ལས་འཆར་གསུང་རྒྱུ་དེ། དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ས་མྱིག་སྟོང་པ་
ཐོན་པའྱི་སབས་སུ་ལས་བྱེད་གཅྱིག་ག་ནས་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད། དེ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་ལས་དོན་ཉམས་གསོག་གྱི་ཆེད་དུ་
ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་བཞུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཞྱིག་གསར་པ་དམྱིགས་སྒོ་ཆགས་པ་
50

ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གཉྱིས ་བཞུགས་རྒྱུའྱི་ཉམས་གསོག ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག ་ཡོད་པ་རེད། དེ་
བཞྱིན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནང་ལ་ལས་བྱེད་གཅྱིག་ག་ནས་ཀང་བདམས་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱེད་ནང་ནས་ཡྱིག་

ཚད་བཏང་གྱི་རེད། ཉམས་གསོག་རང་གྱི་ཆེད་དུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་རང་འཇགས་ཀྱི་ཟུར་
འཛར་ཨང་ ༣ པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་འགེམས་སྟོན་ཆེད་ཁུག་མ་གསུང་རྒྱུ་དེ། འཛམ་གྱིང་གྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་གང་དུ་ཕེབས་
ནའང་འགེམས་སྟོན་དང་མཉམ་དུ་འགེམས་སྟོན་དེའྱི་ཆེད་མ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ཅ་དངོས་བཙོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེར་དཔེ་བངས་

པའྱི་ཚུལ་བྱས་ནས། ད་ལྟ་འགེམས་སྟོན་ཁང་ལ་ཁུག་མར་སོགས་པའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་དྲན་རྟེན་གྱི་ཅ་དངོས་ཁ་ཤས་།ཤྱིག་བཟོས་ཡོད་
པ་རེད། དེ་དག་ཕར་ལ་བཙོང་ནས་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། མ་འོངས་པར་འགེམས་སྟོན་གྱི་རྒྱུན་གོན་འདང་
རྒྱུར་དམྱིགས་ནས་ཁུག་མ་བཟོས་པའྱི་ཁུལ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་དང་སགས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་སགས་ནས། ངས་ད་རང་ཞོགས་པ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་

བགོ་གེང་སབས་སུ་དྲྱི་བ་གཉྱིས་།ཤྱིག་ལྷག་འདུག དེ་གསལ་བཤད་མ་བྱས་ན་ཏོག་ཙམ་བདེ་པོ་མྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་

ཤྱིག་གྱི་སོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་།ཤོག་གངས་ ༩ པ། ནང་གསེས། ༤་༣ ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་སོར་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ངས་
དེ་དུས་དྲྱི་བ་རྟོགས་མ་ཐུབ་པ་རེད། བར་གསེང་སབས་སུ་དྲྱི་བ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ནས་ལན་འབུལ་རྒྱུར་ ༤་༣ དགོས་དངུལ་འགོ་

འཆར་ནང་ལ་རྒྱུན་གོན་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༧༣༠ འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལ་ས་ཡ་ ༣༥༢་༢༨ འགོ་
ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དོན་གཅོད་དང་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བགོ་བཤའ་བརྒྱབས་པ་རེད་གསུང་རྒྱུ་དེ། སྱིར་བཏང་རྒྱུན་གོན་ཧྱིན་སྒོར་

ས་ཡ་ ༧༣༠ ནས་ཤུགས་ཆེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད ་རྣམ་པའྱི་རྒྱུན་གོན ་རེད ། དེ་གཅྱིག ་རེད ། དམྱིག ས་བསལ་ལ་ཧྱིན ་སྒོར ་
༣,༥༢,༢༨༠,༠༠༠ ད་ལྟ་ངས་འཕྲལ་དུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སོར་འདྱི་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། དེ་ནས་རྱིམ་པས་ཕེབས་དང་། ང་
རང་ཚོའྱི་དབུས་ལྷན་ཁང་གཙོ་བོར་འགྱུར་བའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཚང་མར་དམྱིགས་བསལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་གཉྱིས་པ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དྲྱི་བ་མང་པོ་གཏོང་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་སུད་སྱི་

དོན་གཅོད་ལ་དཔེ་བངས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་མོས་མཐུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་བལ་ཡུལ་དང་ལྡྱི་

ལྱི་དོན་གཅོད་ཕུད་པའྱི་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས། སུད་སྱི་ཁྱབ་ཁོངས། ཨྱིན་ལེན་ཁྱབ་ཁོངས། Austria ཁྱབ་ཁོངས། ཉྱི་
འོང་ཁྱབ་ཁོངས། Brussels དོན་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས། ཨུ་རུ་སུ་ཁྱབ་ཁོངས། South Africa དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས། Taiwan

དོན་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས། དེ་བཞྱིན་ South America ཁྱབ་ཁོངས། ནང་ལ་སུད་སྱི་ཟེར་ན་སུད་སྱི་རང་པ་མ་རེད། Italy གཙོ་
བོར་འགྱུར་བའྱི་སུད་སྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཚང་མ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་དཔ་དངུལ་གང་བྱུང་བ་དེ། ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་

པ་ཚང་མ་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་དེ་ངས་མོས་མཐུན་ཞུ་
བ་དང་སགས་ངས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་གཟབ་གཟབ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། སུད་སྱི་དོན་
གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་ཞེས་ངེས་པར་དུ་འབྱི་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྡ་

རམ་ས་ལའྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རེད། སྱིར་བཏང་སོན་རྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་སབས་སུ་
དུས་ཚོད་དེ་ཧ་ཅང་མགོགས་པོ་ཟྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ལས་རྱིམ་ཏོག་ཙམ་སོན་ལ་གཏོང་དུས། རྒྱབ་ལོངས་
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ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་ངས་ཅོག་ཙེ་སྒང་ལ་སེབ་མ་ཐུབ་པ་བྱས། དེ་བཞྱིན་ད་ལོ་སོན་རྱིས་སྱི་ཡོངས་ལ་དཔེ་བཞག་ན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཚང་མའྱི་རྒྱུན་གོན་ས་ས་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱིས་ལོ་ལྔ་དེ་དག་ཞྱིབ་འཇུག་དཔེ་ཡག་པོ་གནང་འདུག དེ་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ཚང་མ་ནང་སྱིད་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་འདུག ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཚང་མ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་སོང་ཙང་།

ངའྱི་མྱིག་འོག་ལ་མ་ཚུད་ནས་ལྷག་པ་བྱུང་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུར་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་
སྡེ་ཚན་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ་ནྱི་ལས་ཁུངས་ཉམས་གསོ་དང་བདག་གཅེས། དེའྱི་ནང་ལ་སྡེ་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད།
གཉྱིས་པ་དེ་འཛིན་ཆས་གསར་ཉོ་ལབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ ཀ་ དེ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་བཅུའྱི་ཆེད་འཛིན་

ཆས་གསུངས་འདུག ཁག་བཅུ་དེ་མཚན་མེད་པ་སོང་ཙང་ངས་འདྱིར་ལྷག་འདུག ཁག་བཅུ་ནང་ལ་རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་
འཐུས་ཚོག ས་ལ་ད་ལོ་འཛིན་ཆས་ཕུལ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ལ་རྡ་རམ་ས་ལ་སྙན་སེང་བྱུང་འདུག རྡ་རམ་ས་ལ་ས་

གནས་འཐུས་ཚོགས་ལ་འཛིན་ཆས་ཁོ་རང་ཚོས་ཞབས་སྟེགས་གངས་ ༡༢ སྙན་སེང་ཞུས་འདུག བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བཀའ་
འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༦ པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་
བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བ་ཞྱིག་དང་། ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་བ་ནས་འཕྲོས་པའྱི་ཐོག་ནས་
དོགས་པ་གསར་པ་སྐྱེས་སོང་། ད་གྱིན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་

གསུམ་ཚོགས་པ་དེའྱི་སྒང་ལ་ད་ལྟ་ན་གཞོན་གྱི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས། དེ་ནས་མ་འོངས་པར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་ཚོགས་འདུ་
འཚོགས། རྱིམ་པས་དེ་ཚང་མ་ཕོགས་བསྡོམས་བྱས་ནས་སྙན་ཐོ་དེ་སྙན་སོན་ཞུ་ཡྱི་རེད་ཅེས་ངས་གོ་ནོར་ཕྱིན་མེད་ན་དེ་ལྟ་བུ་

ཞྱིག་གསུངས་སོང་སྙམ། དེའྱི་རེས་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། སོན་མ་གསུམ་དེ་བོད་ཡྱིག་དང་ཨྱིན་
ཇྱི་ལ་ཕབ་ནས་ད་ལྟ་གདོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། གོས་ཚོགས་ལའང་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིནལྟ་བུ་གསུངས་སོང་སྙམ། དེ་གཉྱིས་བདེན་པ་ག་རེ་
ཡྱིན་མྱིན་གྱི་དོགས་པ་སྐྱེས་སོང་། དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ན་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེར་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། སོན་མ་ན་གཞོན་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཚོགས་པ་དེས་ཕྱི་

རྒྱལ་དང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སྐྱེས་མཉམ་རུབ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ལྷག་དོན་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སྐྱེས་

ཚོ་བོད་སད་དང་། བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་། བཙན་བྱོལ ་སྱིག ་འཛུགས་མཐོང་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ བལྟ་རྒྱུ་དང་བསྟན་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཕན་
ཐོགས་འདུག ཁོང་ཚོར་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་འདུག དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཚོགས་ན་ཟེར་ནས་ཚོགས་པ་རེད། མ་
འོངས་པར་ཕལ་ཆེར་དེ་འདྲ་འཚོགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དམྱིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ་གཉྱིས་ངས་ཏག་ཏག་བསྡད་མ་
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སོང་བསམས་སོང་། ད་ལྟ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཚོགས་རང་བྱས། མ་འོངས་པར་ན་གཞོན་ཚོ་བསོང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། དེའང་ལྔ་
དང་ལྔ་བཅུ་བྱས་ནས་འཚོགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ལ་བསྡད་པའྱི་རྱིང་ལ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཤ་སྟག་གྱི་ན་གཞོན་གྱི་ཚོགས་
འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་ཞྱིག་ངས་གོ་རྒྱུར་དེ་གོ་སོང་། བྱས་ཙང་ངས་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དོན་དག་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན།

དམྱིགས་ཡུལ་དང་ཚོགས་བསོང་བྱ་རྒྱུ་རྱིས་འགོ་གཉྱིས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག དེ་མཐུན་པ་ཞྱིག་བཟོ་གནང་ཚེ་རྒྱབ་
སྐྱོར་བྱ་རྒྱུར་ཁྱད་པར་ཡོང་ས་རེད་མ་གཏོགས། རྱིས་འགོའ་ིདོན་དག་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་འཁྱེར་ཡོང་། དམྱིགས་ཡུལ་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་དང་

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་ཕན་ཚུན་འབེལ་ལམ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ཁོང་ཚོར་བོད་པའྱི་སད་དང་། རྱིག་གཞུང་།
བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་མཐོང་རྒྱུ་དང་། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་གསུང་རྒྱུ་དེ། དམྱིགས་ཡུལ་མྱི་མཐུན་པ་རེད་འདུག དོན་དག་
དང་རྱིས་ཁ་ནང་ལ་འཁོད་པ་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག གསལ་པོ་བཟོས་ན་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༧།༡༨ དང་པོ་དེ། བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་
ཁང་གསར་པའྱི་ནང་དུ་བཀོད་པ་གསར་བསྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ད་ལོ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་མྱི་འདུག འགེམས་སྟོན་ཁང་གྱི་

གསར་འགོད་གསལ་བསགས་སེལ་ནས་ལོ་གཅྱིག་དང་ཧ་ལམ་དེ་འདྲ་འགོ་ཡྱི་མྱི་འགོ་བསམ་བསམལྟ་བུ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག ད་
ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་ཡོང་དུས། ད་ལོའ་ི ལོ་མཇུག་ལ་ཡོངས་སུ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་གྱི་
ཡོད་པའྱི་བཀའ་ལན་གནང་སོང་། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འགེམས་སྟོན་ཁང་གསར་པའྱི་

གསར་འགོད་གསལ་བསགས་དེ་དུས་དེ་འདྲའྱི་ས་བོ། སབས་དེར་ཛ་དྲག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འཕྲོས་རྱིམ་འཕྲོར་གསར་འགོད་གསལ་
བསགས་བསྐྱང་དགོས་རྒྱུའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཐུག་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་རེས་ནས་ཧ་ལམ་ལོ་གཉྱིས་མ་ཟྱིན་ཙམ་

གྱི་ནང་ལ་ད་དུང་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་གྱི་མེད་པ། དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དེ་དུས་དེ་འདྲའྱི་མགོགས་པོ་ཆགས་དགོས་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ག་རེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༢༡ པ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མྱི་སྣ་དང་འབེལ་བའྱི་

རེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུ་ཟེར་རྒྱུ་དེ། ན་ནྱིང་མཚན་ཞབས་རྡོ་རེ་ཡྱིབ་སོག་པོ་དེའྱི་སོར་ལ་རེད། ད་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཁྱེར་མྱི་འདུག དེ་དུས་
བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་མྱི་སྣ་རེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དང་པོ་དེ་བོད་པ་མྱིན་པ་ཞྱིག་འཁྱེར་ཡོང་རྒྱུ་དེ།

ཡ་མཚན་བྱུང་སོང་ཟེར་ནས་ན་ནྱིང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ལོ་ལས་འཆར་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་ས་མ་རེད། དེ་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ།
འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་གཞྱི་དེ་དང་མཉམ་དུ་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཕག་ལས་ཤྱིག་ཡོད་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། གཞུང་འབེལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཆེད་ལས་མཁས་པ་བསྡུས་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་
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གྱི་ལོ་རྒྱུས་།ཤྱིག་མ་འོངས་པའྱི་མྱི་རབས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བརམས་བཞག་ན། དེ་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་པ་མཐོང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། ངལྟ་བུ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན་མཐོང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཆེད་ལས་མཁས་པ་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ལྷག་པར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོའ་ི ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་དེ་འདྲ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དབུས་བོད་མྱིའྱི་

སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་བྱེད་པ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག སོ་སོ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་ཟེར་ནའང་མྱི་
འདུག དེ་འདྲ་གཅྱིག་རེད་ཟེར་རྒྱུའྱི་དེབ་གཅྱིག་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོར་བསྟན་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག་པས། དེ་
འདྲའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བརམས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའ་ི རྱིང་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་དེ། ཧ་ལམ་
ཚིག་ཐག་ཆོད་ནས་འཆད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། ཕག་ལས་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ན་གང་

འདྲ་ཡོད་ན་རྱི་བོང་གནམ་བརྡྱིབ་རེད་དེ། གཅྱིག་བྱས་ན་ཐུགས་ལ་དགོངས་ཟྱིན་མེད་འགོ། ཞུ་རྒྱུར་འཚེར་སྣང་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག་
སྟེ་མཉམ་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་

ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ལགས་སྱིད་སྟེགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ལས་དོན་གལ་ཆེ་ཞྱིག་རྒྱལ་
སྱིའྱི་ཐོག་ཕོགས་བསྐྱོད་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སྒང་ལ་ཡོངས་གགས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་ལས་ཡུན་གཉྱིས་པ་དེ་ཧ་ལམ་དུས་ཚོད་
མང་པོ་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་བདུན་དང་ལྷག་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྒང་ལ་ཕེབས་པའྱི་གྲུབ་

འབས་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་དེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་སོན་ལས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་རྒྱལ་སྱི་ཅན་

དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་ཐོག་དང་། རྒྱལ་སྱིས་བོད་དོན་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་དང་། ཡང་ན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གདེང་སོབས་
དང་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་ལྟ་བུ་དེ་ཅྱི་ཙམ་བྱུང་ཡོད། གཅྱིག་བྱས་ན་དེ་ལས་བསྡོམས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པ་ཞུ་

དགོས་ཐུག་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཐུགས་ལ་ག་རེ་དགོངས་ཡོད་པ་དེ་གསུང་རོགས་གནང་། ཁྱོན་བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་གངས་ཀ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལུང་པ་ག་ཚོད། སྱིར་བཏང་གངས་ཀ་ཁྱོན་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་
མེད། དེར་འགོ་སོང་ག་ཚོད་ཆགས་ཡོད་མེད། སོན་མ་ངས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེར་ལན་གསལ་པོ་བསྐྱོན་མ་

སོང་། དེར་དེ་རྱིང་ལན་གསལ་པོ་མེད་ནའང་སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་མ་ཤྱི་བ་གསོན་པོར་གནས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་

པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཉེ་བའྱི་ཆར་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་ལ་ཕར་འགོ་ཚུར་འོང་གྱི་
གོས་ཆོད་ལ་སོགས་པར་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་རེས་སུ་ཁྱིམས་ལ་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་སྱིད་འཛིན་གྱིས་མཚན་རྟགས་
བསྐྱོན་རྒྱུར་སོགས་པའྱི་གྲུབ་འབས་རླབས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་དེ་འདྲ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་འགུལ་བསྐྱོད་

རྒྱག་ཐུབ་དོན་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་གཞུང་འབེལ་མྱི་སྣ་མཉམ་དུ་ཐུག་ནས་སད་ཆ་ཞུ་ཐུབ་པ་དེ། གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོའ་ིཐུགས་རེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་དང་། ཡང་སྒོས་སུ་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་བཟང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་གྱི་
ཡོད་པ་ཚང་མས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རོད་མེད་ཡོངས་གགས་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་འོག་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་

རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ས་གནས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ལྷག་པར་དུ་
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སྱིད་སྐྱོང་དང་། དོན་གཅོད་ཚང་མར་དེ་རྱིང་གོ་སབས་དེ་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེ་ཕྱི་

དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དེ། ཉེ་བའྱི་ཆར་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གེང་སོང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་རྒྱུར། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཚད་མཉམ་དྲུང་ཆེ་གཅྱིག་གོ་བུར་དུ་ར་དགོངས་ཞུས་པ་རེད་ཟེར་ནའང་འདྲ་མྱི་འདུག དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་

རེད། དེའྱི་སོར་ལ་ཧ་ལམ་ང་མ་གཞྱི་ཞུ་མཁན་ཡོད་ས་མ་རེད་བསམ་བསམ་འདུག དེ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་
ངས་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ཐོག་མར་ནས་དམྱིགས་བསལ་བཅོ་བརྒྱད་ཟེར་རྒྱུའྱི་སྱིག་གཞྱི་
དེ་འཁྱེར་ཡོང་དུས་ནས་བཟུང་། ང་ཚོ་ར་བའྱི་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒལ་ཚིགས་ལྟ་བུར་གྱུར་བའྱི་གཞུང་ཞབས་ཀྱི་གནས་

སྟངས་དེར། དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་རེད། གཞུང་ཞབས་ཐེག་པ་རྱིམ་འཛེགས་བྱས་ནས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོའ་ི

ཐོག་ནས་མྱི་ཚེ་ཁོ་རང་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྐྱེལ་བཞག་པའྱི་གཞུང་ཞབས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བསམ་ཕོགས་དེ་འདྲ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད ་
ཅེས་སབས་དེར་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོ་རྱིགས་དེ་ཚོ་གཞུང་གྱི་རྐུབ་སྟེགས་སྒང་ལ་ཡོང་ཆོག་ཆོག་དང་འགོ་

ཆོག་ཆོག་ལས་ས་པོ་བྱ་རྒྱུ་དེ། ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་མྱིག་དཔེ་ངན་པ་ཞྱིག་བསྟན་སོང་བསམ་བསམ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱུང་། གཞུང་གྱི་

རྐུབ་སྟེགས་སྒང་མ་ཡོང་སོན་ལ་བསམ་བོའ་ིནང་ནས་འཆར་གཞྱི་དང་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཡོང་། བསེབས་ཚར་བའྱི་
རེས་ལ་ཞབས་ཞུ་ཇྱི་ཙམ་ཞུ་རྒྱུའྱི་བརོན་འགྲུས་དང་། བོས་བཏང་ཡྱིན་ནའང་ཏག་ཏག་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། སོ་སོ་
སྒེར་ལ་ཁེ་ཕན་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཐོབ་པ་དང་མཉམ་དུ་འཕྲལ་དུ་འགོ་ཆོག་ཆོག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་
སྙམ། དེ་འདྲའྱི་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ལ་གྱུར་སོང་བསམ་བསམ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་མྱི་མང་ལ་
གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སོར་ལ་རེད།

རྱིས་འགོ་ཞྱིག་ལ་ན་གཞོན་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཟེར་རྒྱུ། ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༦ པ་རེད། སོམ་དངུལ་གཅྱིག་ཞུས་འདུག ན་གཞོན་

གྱི་ཚོགས་འདུ་དེ་ཉེ་བའྱི་ཆར་ངས་ཧ་གོ་བ་བྱས་ན། ནོར་བུ་གྱིང་ཁའྱི་འགམ་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་མགོན་ཁང་རྱིག་པོ་ ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།
མྱིང་ཤེས ་ཀྱི་མེད། དེར་ཚོག ས་འདུ་ཚོག ས་རྒྱུ་ཆ་ཚང་གཞོན ་སྐྱེས ་ཆགས་སོང་། ན་གཞོན་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་གཞོན་སྐྱེས ་ཀྱི་

ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་སོན་མ་འདུས་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དེ་རྱིང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་གྲུབ་དོན་
དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཅོག་ཙེ་སྒང་ལ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་

ནའང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་མྱིང་དེ་གོས་གཞྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་དེ་འདྲ་དགོས་ཀྱི་ཨ་ཡོད་ན་
བསམ་བསམ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་སྒང་ལ་རྒྱུ་མཚན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རྱིས་འགོ་དང་མཐུན་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་གནས་ཚུལ་

འགེལ་བཤད་ཏག་ཏག་ཡོད་ན་ཡག་པོ་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ལན་

འདེབས་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཡོད་དུས། ང་ཚོ་གདུང་སེམས་
མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། སོན་མའྱི་དཔད་གཏམ་རྙྱིང་པ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཛད་པ་འཕྲྱིན་ལས་

དང་། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ལོག་བཤད་བྱས་པའྱི་དཔད་གཏམ་
རྙྱིང་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཁོང་ཚོས་སེལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་ང་ཚོའྱི་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ནང་ལ་དེ་ཚོ་
ཧ་ཅང་ཧང་སང་རྒྱུ་དང་། ཞེད་མདོག་ཁ་པོ་དང་། ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་བརྱིས་ནས་ད་ལྟ་ནང་ལ་བྱིས ་ཡོད་པ་རེད།
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བྱས་ཙང་ད་ལན་དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལན་འདེབས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། སོན་མའྱི་བཀའ་ཤག་སབས་
༡༢་་་༡༣ དེ་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་དཀར་པོ་མཚོན་པའྱི་རྱིམ་སེལ་དཔད་གཏམ་ཟེར་བ་དེ་ཚོར་རེ་རེ་གཉྱིས་རེ་བྱས་ནས་ལན་ཆ་ཚང་

བསྐྱོན་གྲུབ་པ་རེད། དེ་ཚོར་མ་གཞྱི་ནས་ལོག་བཤད་དང་རྫུན་མ་བཤད་རྒྱུ་དང་ཧམ་པ་བཤད་རྒྱུ་ལ། རྱིན་ཐང་དང་ལྱིད་ཁོག་

གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་རེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་བསྐྱར་དུ་རྙྱིང་པ་དེ་ཚོ་སེལ་དགོས་རྒྱུ་དེ། ཁོ་རང་ཚོ་སད་ཆ་རོགས་
པར་ངས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ངས་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚིག་དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ཕྱི་དྲྱིལ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལྷག་པར་དུ་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ལ་སོགས་ནས་རྙྱིང་པ་དེ་ཚོ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བསྐྱར་དུ་སེལ་བ་རེད། སེལ་
མཁན་དེ་ཚོ་གཤམ་འོག་གྱི་བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲའྱི་དམའ་རྱིམ་གྱི་འབེལ་ཡོད་འགོ་ཁྱིད་ལ་སོགས་པས་བཀའ་

བཏང་ནས་སེལ་བ་རེད་འདུག་གམ། དབུས་གཞུང་གྱི་ཐད་ཀར་བཀའ་འབེལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སེལ་བ་རེད་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། མ་གཞྱི་ནས་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་ཛ་དྲག་པོར་བསྒྱུར་
རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་མཁན་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོད་ས་རེད། ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་དེ་འདྲ་མཐོང་གྱི་མེད། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཐོག་

ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་མཁན་ཚད་ལྡན་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་རྱིས་ཀྱི་མྱི་འདུག དེའྱི་ཆ་ནས་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་
བོད་མྱི་མང་གཟྱིགས་མཁན་རྣམ་པ་ཚོར་དཔད་གཏམ་དེ་ཚོ་ཛ་དྲག་པོ་དང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་དང་། དེ་འདྲ་ལ་དགོངས་དགོས་
མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཕག་རོགས་དཔལ་འབྱོར་
བཀའ་བོན་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཆབ་སྱིད་དང་། གཞོན་སྐྱེས། རྱིག་གཞུང་། དེ་དུས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་ཚོགས་པ་རེད་
ཟེར་རྒྱུ་དེ་གཞོག་གཅྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྙན་ཐོ་འབུལ་རྒྱུ་དེ། དེ་ས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཚར་བ། དེ་དག་
དང་འབེལ་བའྱི་སྙན་ཐོ་ཡོད་པ། དགོངས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེ་ཕོགས་བསྱིགས་བྱེད་བཞག་པ་དེ། བོད་ཡྱིག་ཨྱིན་ཇྱི་གཉྱིས་ནས་ཕར་

ཚུར་བསྒྱུར་ནས་གོས་ཚོགས་མདུན་ཅོག་ལ་འབུལ་ཆོག་པ་བགྱིས། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་དེ། བསྐྱར་དུ་
གསར་པ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་ཟླ་ ༨ འཚོགས་རྒྱུ་དེ། སོན་རྱིས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ངས་ལྔ་དང་ལྔ་

བཅུའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་དེ། གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ཁོ་རང་ཚོ་ཚོར་བ་བསེབ་རྒྱུ་དང་དོ་སྣང་བསེབ་རྒྱུ་གཅྱིག་
རེད། གཙོ་བོ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོགས་འདུ་ནང་ལ་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྱིང་བྱས་ཡོད་པ་རེད། གསལ་བསགས་ནང་ལ་

བཀོད་ཡོད་པ་རེད། བརོད་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། བརོད་གཞྱི་གཅྱིག་དེ་རྒྱ་ནག་དང་བོད་བར་གྱི་འབེལ་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་
ཐོག ་ནས་མཁྱེན་དགོས ་རྒྱུ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག ་ནས་མཁྱེན་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡོད་པ་དང་གནང་
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དགོས་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་རེད། གཉྱིས་པ་དེ་བོད་ཕྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་དམྱིགས་བསལ་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་བར་ལ་འབེལ་ལམ་ཟེར་

ནའང་རེད། མ་འོངས་པར་གནང་ཕོགས་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད། གཞོན་སྐྱེས ་ཐོག ་ནས་འགན་འཁུར་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་པ་རེད།
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་རེད། དེ་ནས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་བོད་

དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞྱིག ་སེལ ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར ་ཆ་ཤས་ལེན ་རྒྱུ། འགོ་ཁྱིད་དང་འགན་འཁུར་གནང་
དགོས་རྒྱུ། དེ་དག་གྱི་སྒང་ལ་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མྱོང་མཁན་དང་མཁས་པ་དང་། གཞོན་

སྐྱེས་ནང་ནས་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་དེ་དག་ཁོ་རང་ཚོར་སྡྱིངས་ཆ་བསྐྲུན་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས། དེའྱི་
སྒང་ལ་བགོ་གེང་བྱེད་བཞག་པ་རེད། གནད་དོན་གཅྱིག་གང་ཡོད་པ་རེད་ལབ་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་མ་འོངས་པར་

སྱི་ཞུ་བ་བྱས་ནའང་རེད། ཕག་ལས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འདྲའྱི་བརོད་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་
ཐོག་ནས་བགོ་གེང་བྱེད་པར་བརྟེན་ནས་ཐོག་མར་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱི་ལ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོ་
ཡྱིན་ནའང་རྡ་རམ་ས་ལ་བསེབས་པ་ཐེངས་དང་པོ་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དེ་འདྲ་

གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཧ་གོ་མ་སོང་ཟེར་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག དང་པོ་ཁོ་རང་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་།ཤུགས་ཆེན་པོ་མང་པོ་གསུང་
གྱི་འདུག དེ་བྱེད་དགོས་པ་རེད་ཟེར་དུས། མཐའ་མ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་ག་རེ་ཟེར་གྱི་འདུག་ལབ་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་ལྔ་དང་ལྔ་
བཅུའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སབས་ལ་དང་པོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ག་རེ་ གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཚང་མ་གོ་རྟོགས་

སེལ་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་བསམ་འཆར་ཞུས་པ་དེ་དག་མང་ཆེ་བ་གནང་གྱི་འདུག རེས་སུ་ཧ་ལས་པའྱི་

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དད་བཀུར་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་དེ། ཆེ་མཐོང་དང་བརྱི་བཀུར་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་
ནས་མ་འོངས་པར་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོགས་འདུ་
དེ་མུ་མཐུད་ནས་ཚོགས་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གཞོན་སྐྱེས་ལ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཚོགས་འདུ་དེའྱི་ཐོག་ནས་རྡ་རམ་ས་
ལར་སད་བཏང་ནས་ཉྱིན་མ་གཉྱིས་གསུམ་འཛོམས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་ན་མ་གཏོགས། གཅྱིག་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དོན་གཅོད་

བརྒྱུད་ནས་གནང་རྒྱུ་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཚོར་བ་དང་དོ་སྣང་བསེབ་རྒྱུ་ཧ་ལས་པ་ཤུགས་ཆེ་བ་འདུག དེའྱི་ཕྱིར་
ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་དེའྱི་ཐོག་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ལོ་གཉྱིས་

སོན་ལ་ཟེར་ནའང་རེད། དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སོན་ལ་གནང་སོང་། ད་ལྟའང་ཚར་ཡོད་པ་མ་རེད་གསུངས་སོང་། དེ་དུས་
གསར་འགོད་གསལ་བསགས་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་བཙུགས་ཀྱི་ཡོད། བཙུགས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བོད་མྱི་ཚོ་
ཡྱིན་ནའང་རོག ས་དངུལ་གྱི་ཐོག ་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། འགེམས་སྟོན་ཁང་ལ་ཅ་ལག་བསྡུ་རུབ་མང་པོ་བྱེད་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་གོ་སབས་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ང་
ཚོས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་གཏང་རྒྱུ་དང་། བརྙན་ཐུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་དེ་བྱས་པ་རེད།

དེའྱི་རེས་ནས་དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་འབུལ་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དོ་སྣང་གནང་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་
འགེམས་སྟོན་ཁང་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཏེ་ཅ་ལག་རྙྱིང་པ་ཟེར་དགོས་རེད། ས་གནས་ས་
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ཐོག་ནས་འབུལ་མཁན་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་འགེམས་སྟོན་ཁང་གྱི་མྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་ལ་

ཕྱིན་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཅ་ལག་རྙྱིང་པ་སྤྲོད་རོགས་ཟེར་ན། ཁྱེད་རང་སུ་ཡྱིན་པ་ཟེར་གྱི་རེད། དེ་སོང་ཙང་དང་པོ་རང་ནས་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་ཞྱིག་བཙུགས་ཀྱི་ཡོད་པ། དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་པའྱི་ཐོག་ནས་གོ་རྟོགས་སེལ་ཚར་
བའྱི་རེས་ལ་དངུལ་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁོ་རང་ཚོར་ཅ་ལག་ག་རེ་ཡོད་ནའང་རེད། ཕུལ་ཐབས་བདེ་བོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་

ཞུས་བཞག་པ་རེད་མ་གཏོགས། བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་འགོ་བཙུགས་ཚར་བ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་ཚོགས་པ་
ཡྱིན་ཟེར་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་བསོང་ཡོད་པ་མ་རེད། དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་དང་གསར་
འགོད་གསལ་བསགས་གཞྱི་ནས་བསོང་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་

གཅྱིག་ McLeod Ganj ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་འདྱིར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་གྱི་སྟབས་བདེ་པོ་རེད། དེ་ང་ཚོས་ཟླ་
བ་བཅུ་གཉྱིས་བགོར་གྱི་མ་རེད། དེ་འཛུགས་ཆོག་ཆོག་རེད། ད་ལན་འབད་བརོན་ལ་རེད། རེ་བ་ལ་ཁ་སང་ངས་གོས་ཚོགས་ལ་

དེ་རང་འཇགས་ཞུས་པ་ཡྱིན། རེ་བ་དང་འབད་བརོན་དེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བཙུགས་ན་ཡག་པོ་འདུག Beijing ལ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འགེམས་སྟོང་ཁང་གང་འདྲ་བརྒྱབ་འདུག དེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོང་ལ་གཞྱི་རའྱི་འཕྲུལ་ཆ་དང་

མྱི་ཆའྱི་མཐུན་རེན་གྱི་ཐོག་ནས་འདང་གྱི་རང་མ་རེད་དེ། མ་འདངས་བ་ཡྱིན་ནའང་འབད་བརོན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཚད་དང་ལྡན་པ་
བཙུགས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ད་ལན་དེའྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཁོ་རང་འགེམས་སྟོན་ཁང་གྱི་མཁས་ལས་པ། འགེམས་སྟོན་པ་

རང་གྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་དགེ་རན་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་

འགེམས་སྟོན་ཁང་ནང་ལ་ལེ་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་བགོས་ཡོད་པ་རེད། ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་
མཁས་པ་ཚོས་འགན་གཙོ་བོ་འཁྱེར་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་ག་རེ་འབུལལ་ཡོང་དུས། ཞུ་དག་གཅྱིག་བཏང་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་

གཏོང་ཡོང་དུས། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོ་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་དེ། ཁོང་ཚོས་ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་བགོར་གྱི་

འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཧ་ཅང་གྱི་སྤུས་དག་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་སྤུས་དག་པོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་འགོ་མ་འགོ་གདམ་ཁ་རེད། ད་
ལན་སྤུས་དག་པོ་བྱུང་ན། གཙོ་ཆེ་ཤོས་འགེམས་སྟོན་ཁང་གྱི་མཁས་པ་ཁོ་རང་ཚོར་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཕུལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད།

གཞྱི་རའྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ནས་ད་ལན་ཚར་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ན། སང་ཉྱིན་ཁོ་རང་ཚོས་ཅ་ལག་སྱིག་ལབ་ན་བསྱིག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མཁས་པ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འདོད་པ་དང་ཐུགས་བོ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོང་
གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཐོག ་ནས་ང་ཚོ་དུས་ཚོད་བགོར ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོག ས། ད་ལྟ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱིས ་མུ་

མཐུད་ནས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་པར་བརྟེན་ནས་དུས་ཚོད་བགོར་བ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་གང་ཡང་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་
བོ་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་སོར་ནས་དེབ་གཅྱིག་བྱུང་ན་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་འདུག་གསུངས་སོང་། སྱིར་

བཏང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་འབྱི་ཡོང་དུས། སོ་སོ་རང་གྱིས་བྱིས་བཞག་པ་དང་། གཞན་གྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་

ལངས་ཕོགས་མོས་མཐུན་ཡོད་པ་བྱིས་བཞག་པར་ས་དང་གནམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ།
ཧ་ལས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོས་བྱིས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕོགས་གཏོགས་ཀྱི་བྱིས་པ་རེད་ཟེར་གྱི་རེད། གཞན་ཞྱིག་
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གྱིས་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་དངོས་གནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱིས་འདུག་ཟེར་གྱི་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ས་
བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་འབད་བརོན་དེ་རང་འཇགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ངས་མྱིང་ཞུ་ཡྱི་མེད། རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ཆབ་སྱིད་

ལྡན་པ་འདོན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ས་བཀའ་ཤག་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་

པར་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་སྙམ། གཞན་མཁས་པ་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་གྱི་ཐོག་ནས་བཏོན་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་དེབ་བཏོན་པ་གཉྱིས་
ལ་ཧ་ལས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་དེབ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། བོད་དེ་རྒྱ་ནག་
གྱི་ཆ་ཤས་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དབུ་མའྱི་ལམ་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་རེད་ཅེས་དེའྱི་ནང་ལ་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་།

བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་། བོད་ནང་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤྱིག་བྱས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ཆ་ཚང་
བ་ཞྱིག་དེབ་གཅྱིག་བསྟན་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ང་ཚོ་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་བསོང་རྒྱུ་སྱིད་བྱུས་

ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་འདུ་བསོང་ས་དང་། བསོང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་མཁས་

པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རོམ་འབྱི་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རོམ་དེ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
དག་ལ་དུས་ཚོད་མང་པོ་བགོར་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། ད་ལོ་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་ནས་

འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་སྱིད་སྐྱོང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་ཞོགས་
པའང་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། ལུང་པ་ག་ཚོད་ལ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་དམ། འགོ་སོང་ཕོན་ཆེན་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གྲུབ་འབས་

ག་ཚོད་སྨྱིན་ཡོད་དམ། ད་ལྟའྱི་ཆར་གདེང་སོབས་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་ཞེས་གསུངས་སོང་། གདེང་སོབས་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། རྒྱལ་སྱི་ཁག་ལ་འགོ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་དེ་རྱིང་ཞོགས་པ་སྱི་མོས་རང་འགོ་མ་སོང་སྟེ། དེ་ས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་

པའྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ཡྱིན་དུས། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་གོ་རྟོགས་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་ནག་
གནོན་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགོ་ཡྱི་འདུག ཨེ་ཤེ་ཡ་ནང་ལ་འདུག ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ནང་ལ་འདུག ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་ནང་ལ་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་
འདུག གོ་རྟོགས་སེལ་བར་འགོ་དུས། སེལ་རྒྱུ་དེ་མང་དྲགས་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱལ་

ཁབ་ཁག་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ལོ་བདུན་བརྒྱད་ནང་ལ་སྱིད་སྐྱོང་འགོ་ཐུབ་ས་དེ། ལུང་པ་ ༣༠ ཡང་འགོ་ཐུབ་ཡོད་པ་
མ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལུང་པ་ ༡༧༠ ལྷག་ཡོད་པ་རེད། འགོ་དགོས་སྙམ་སྟེ། ལུས་དང་ཆ་རེན་ Visa ཕ་གྱི་ནས་མགོན་ཤོག་བྱེད་

མཁན་རག་དགོས་པ་རེད། དེ་མ་ལྕོགས་ནས་ད་དུང་འགོ་རྒྱུ་མང་བ་ལྷག་ཡོད། མ་འོངས་པར་བཀའ་།ཤག་ཡྱིན་ནའང་། མང་ཙམ་
ཕེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ལས་མང་བ་འགོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་། ང་ལས་མང་བ་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་

ཅེས་ནན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་མ་གཏོགས་རྒྱལ་སྱི་ལ་མ་འགོ་བར་གོ་རྟོགས་སེལ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རྡ་
རམ་ས་ལ་རང་ལ་བསྡད་པ་ཡྱིན ་ན། ཁོན་པའྱི་ནང་གྱི་སལ་པ་རང་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཕྱིའྱི་འཛམ་གྱིང་ཡོང ས་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོ་

གནས་སྟངས་གང་རེད། རྒྱབ་ལོངས་གང་རེད་ཅེས་ཟེར་མཁན་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ཕར་འགོ་ནས་མྱི་དང་མྱི་འབེལ་བ་བྱས་ནས། མྱི་
དང་མྱི་འབེལ་བ་བཟོས་ནས། རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་རེད། ངས་འདྱི་ཞུས་ན་རན་པོ་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་གསུམ་

བཅུའྱི་དུས་དྲན་སབས་ལ་སྐུ་མགོན་ཕེབས་མཁན་ཚོར་སྱིད་སྐྱོང་རང་གྱི་མྱིང་རྟགས་བརྒྱབ་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁོང་
ཚོ་མང་ཆེ་བ་ཕེབས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གནོན་ཤུགས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ང་ལ་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་ག་རེ་ཟེར་གྱི་འདུག་ཟེར་ན།
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ཁྱེད་རང་ང་ཚོ་ངོ་ཤེས་དང་། ཇ་དང་ཁ་ལག་མཉམ་དུ་བཟས་པ་ཡྱིན་སྟབས། གཅྱིག་གྱི་ Beer མཉམ་དུ་བཏུང་ཡྱིན་པ་གསུངས་

གནང་སོང་། གནོན་ཤུགས་དེ་འདྲ་འདུག་སྟེ་ཁྱེད་རང་གྱི་མགོན་ཤོག་བསེབས་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས་བསེབས་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། མྱི་
དང་མྱིའྱི་འབེལ་བ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། འགོ་སོང་ཐོག་ནས་ང་ཞུ་འདོད་ར་ནས་མེད། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་གསུང་ཡོང་དུས། གོས་ཚོགས་ཐེངས་རེ་ཚོགས་ཡོང་དུས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་ཕྱི་

རྒྱལ་ལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་འགོ་གོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་དགོས ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕེབ ས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གངས་ ༤༠་་༤༥ ཡྱི་འགོ་སོང་དང་། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་སྐྱོང་རེད། ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་རེད། ཕྱི་
རྒྱལ་ལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་གནམ་གྲུའྱི་ག། དེ་གཉྱིས་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། སུ་ཆེ་མ་ཆེ་ཧ་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་རྱིང་ང་ཚོས་སོན་རྱིས་ལ་
ཕབ་པ་ཡྱིན་ན། རན་པོ་ཨ་ཡོད་ན་སྙམ། དེ་ནས་ཕབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ན་ཕབ་ཆོག་གྱི་རེད། ང་ཚོས་དེ་འདྲའྱི་སྒང་ལ་བགོ་
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ཕྱི་ཟླ་ ༣ པར་འཁེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་རོམ་མང་པོ་ཞྱིག་གདོན་རྒྱུ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་མང་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་ཆེན་

ཚོགས་པའྱི་སབས་ལ་བོད་མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཚོས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་བསོངས་ནས་གཅྱིག་བཤད་བསྡད་རྒྱུ་དེ། འཆར་
ཅན་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དག་ཚང་མ་ང་ཚོ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༧ བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་གསར་

པའྱི་ནང་བཀོད་སྱིག་གྱི་ལས་འཆར་དེར་ད་ལོ་སོན་རྱིས་གང་ཡང་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་དམྱིགས་བསལ་ནང་མེད་པ་དེ་
བདེན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ཤོག་གངས་ ༥༧ ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་ནས་མ་ཕྱིན་དུས་མ་དངུལ་

ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡག་པོ་ཆགས་པ་རེད། ད་ལོ་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་དང་དེ་བཞྱིན་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ཤོག་གངས་ནང་
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ལ་ ༡་༤ ཡྱི་འོག་ལ་ཀ ཁ། ག།ང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་དང་ང་གཉྱིས་ཀར་འགེམས་སྟོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་རེད།

གཅྱིག་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༦༢༨,༠༢༢ ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༥,༠༠༠,༠༠༠ གཅྱིག་འདྱི་རོགས་ཚོགས་ཁག་གཉྱིས་ནས་
དངུལ་གནང་ནས་ལས་གཞྱི་འདྱི་མཇུག་བསྱིལ་མེད་པ་སོང་ཙང་། ལས་གཞྱི་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་
ལྟ་འགེམས་སྟོན་ཁང་གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ལོ་འདྱིའྱི་ལོ་མཇུག་ལ་མཇུག་བསྱིལ་རྒྱུའྱི་རེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་
རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གངས་ ༡༨ ཀྱི་མཚན་ཐོ་བངས་ཟྱིན་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ད་
ལྟ་ལྷག་བསྡད་པ་ ༦ ཡོད། དེ་ནས་མཚན་ཐོ་ལེན་རྒྱུ་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་དང་འབེལ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༥ པ་དེ་རྒྱ་
རྱིགས་འབེལ་ལམ་སོར་ལ་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ་དང་ཟབ་སོང་འདྱི་ད་ལོའ་ི སོན་རྱིས ་གཏང་རྒྱུ་འདྱི་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠༠,༠༠༠ མ་
གཏོགས་བཏང་མྱི་འདུག། ས་ལོ་དང་བསྡུར་ན་ཧ་ལས་པའྱི་ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག ས་ལོ་ཡྱིན་ན་ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༠༠༠,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་
རེད། འདྱི་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ་བཅས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། གཞན་དེ་དེ་ས་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གཏམ་
བཤད་ནང་ལ་རྒྱ་རྱིགས་བོད་དོན་ཐོག་དོན་གཉེར་ཅན་ལ་འབེལ་ལམ་དང། གདན་ཞུ། རྒྱ་རྱིགས་ལས་དོན་གྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་

འདུ་བཅས་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༤,༩༨༠,༠༠ དེ་འདྲའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་བཅས་གསུངས་འདུག།དེ་ཡྱིན་ན་ལྷག་འཕྲོས་དེ་ཚོ་ཕལ་
ཆེར་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་འབེལ་ལམ་དང། གདན་ཞུ་སྒང་ལ་ཕལ་ཆེར་གཏང་རྒྱུ་མྱི་འགོ་འདྱི་སྙམ། དེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་ལམ་
ཞུ་རྒྱུ་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་འདས་པའྱི་ལོ་ ༢༠ ནང་ལ་ཕར་ཕྱི་མྱིག་གཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་མྱི་དང་འབེལ་བ་བྱས་ནས་ང་བཙན་

བྱོལ་ནང་ལ་བསེབས་ནས་ལོ་ ༢༠ ལྷག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་ནས་རྒྱ་མྱི་དང་ཕྱི་ལའང་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་

རེད། དེ་བྱས་ནས་འདས་པའྱི་ལོ་ ༢༠ ནང་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བ་བྱས་བསྡད་ཡོད་པ་དེ་རང་འཇགས་རྒྱ་
རྱིགས་དེ་ཚོ་མ་གཏོགས་མང་དུ་གཏོང་ཐུབ་མེད་པ་དང་། རྒྱ་རྱིགས་གཞན་པ་དང་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་བསྡད་

ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ང་ཚོ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་གང་ཡྱིན་ན་དེ་རང་འཇགས་རེད་འདུག མྱི་གསར་པ་འབེལ་བ་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་པ་
མ་རེད། སོན་མ་རང་འཇགས། དཔེར་ན། རྒྱ་མྱིའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་འབེལ་བ་བྱས་ནས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་རྱིགས་གཉྱིས་

ཡོད་པ་རེད། རྱིགས་གཅྱིག་འདྱི་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ངང་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། རྱིགས་

གཅྱིག་འདྱི་ཁོ་ཚོར་ང་ཚོའྱི་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྡྱིངས་ཆ་དེ་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོར་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདས་པའྱི་ལོ་ ༢༠ ནང་ལ་ང་ཚོས་ཕར་ལྟ་བསྡད་དུས། ང་ཚོར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་སྒང་ནས་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཞུ་མཁན་འདྱི་ང་ཚོ་དང་ཐག་རྱིང་དུ་རྱིང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག།ང་ཚོ་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བེད་སོད་བཏང་ནས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
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མཁན་གྱི་མྱི་འདྱིར་བསྡད་ཀྱི་འདུག།དེར་བསྡད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ཁོ་ཚོར་སྡྱིངས་ཆ་དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་དཔེ་

ཞྱིག་བཞག་གྱི་ཡྱིན། ངས་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། མང་པོ་ཞུས་བསྡད་ན་ཉོབ་འགོ་ཡྱི་འདུག།དཔེར་ན། ཉེ་ཆར་ང་ཚོ་གསུམ་བཅུའྱི་
དུས་དྲན་ལ་སྐུ་མགོན་གཅྱིག་བསེབས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་མྱིའྱི་སྐུ་མགོན་ ༤༠ ལྷག་ཙམ་བསེབས་ཡོད་པ་རེད། གསུམ་བཅུ་དུས་
དྲན་གྱི་མཛད་སྒོ་སྒང་ལ་བསེབས་ནས་ཕར་མ་འགོ་སོན་ནས་རྡ་རམ་ས་ལ་བསྡད་པའྱི་སབས་ལ་རྙོག་ག་ལུང་པ་གང་བཟོས་ནས་
ཕར་འགོ་བ་རེད། གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་དེར་བསེབས་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་གསར་འགྱུར་རྫུན་མ་གཅྱིག་བཟོས་ནས་རྒྱ་སད་ཀྱི་ཨེ་
ཤེ་ཡའྱི་རང་དབང་རླུང་འཕྲྱིན་ཁང་ལ་ཁོ་ཚོས་གསར་འགྱུར་གཅྱིག་བཏང་བ་རེད། གསར་འགྱུར་དེ་བཏང་ནས་ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་རང་

དབང་རླུང་འཕྲྱིན་ཁང་གྱིས་གསར་འགྱུར་དེ་བཏོན་ནས་མཐའ་མ་དེར་ཁོ་ཚོས་རད་གཅོད་བྱེད་དུས། གསར་འགྱུར་དེ་རྫུན་མ་

ཡྱིན་པ་ཧ་གོ་ནས་གསར་འགྱུར་དེ་འཐེན་དགོས་བྱུང་བ་རེད། དེའྱི་རྙོག་ག་དེ་ད་ལྟ་ད་དུང་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་གསར་འགྱུར། རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་
སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་སྒང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཞྱི་འཇམ་འགོ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་
ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གཙོ་བོ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། མ་འོངས་པར་རྒྱ་མྱི་དང་འབེལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱ་མྱི་
གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་ཚོས་རྒྱ་མྱི་དེ་ཚོའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དང་རྒྱ་མྱི་དེ་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་གཟབ་ནན་

བྱས་ནས། དེ་ཚོར་ཐུགས་བཞེས་གཟབ་ནན་བྱས་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ།།དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་

རྒྱ་ནག་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དེང་སང་རྒྱ་མྱི་ཁོ་རང་ཚོ་ནང་ལ་རྙོག་ག་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཕོགས་ཁར་བཅུ་ཕྲག་ཉྱིས་ཤུ་
སུམ་ཅུ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཕོགས་ཁར་སོ་སོར་ང་ཚོས་སྤྲོད་པའྱི་སྡྱིངས་ཆ་བེད་སོད་བྱས་ནས། ཁོ་ཚོས་ང་ཚོ་དང་

འབེལ་བ་ཡོད་ཟེར་ནས་ཕར་ཕོགས་ལ་མ་དགའ་བ་བཟོ་རྒྱུ་དང་སྐྱོན་བརོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། མ་
འོངས་པ་རྒྱ་མྱི་གདན་འདྲེན་ཞུ་དུས་ངེས་པར་དུ་དེ་ཚོར་ཐུགས་གཟབ་ནན་པོ་གནང་ནས་གལ་ཆེ་ནང་གྱི་དོན་ཆེན་བྱས་ཏེ། རྒྱ་མྱི་
གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་མྱིའྱི་གངས་འབོར་ལོན་རྒྱུ་ཙམ་མྱིན་པར་མྱི་སྤུས་ཀ་ཡག་པོ་ཡོད་པ། སྤུས་ཚད་ལྡན་པ། ཤེས་ཡོན་ལྡན་པ།
ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཡྱིན་པ། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཡྱིན་པ། དེ་འདྲ་གཅྱིག་གདན་འདྲེན་ཞུས་ན་ང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་

རེད། དེ་མ་ཡྱིན་པ་ད་ཐེངས་ནང་བཞྱིན་གང་བྱུང་གདན་འདྲེན་ཞུས་ན། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ལྟ་དུས་ངོ་ཚ་དགོས་པ་དང་གད་མོ་ཤོར་རྒྱུ་

འདྲ་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་མྱི་དེ་རྱིགས་ང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ལས། ཁོང་ཚོའྱི་རྙོག་ག་ནང་ང་ཚོ་ཕར་འཁྱིད་ནས། ང་
ཚོར་མཐོང་ཡག་པོ་མེད་པ་ཆགས་ཉེན་ཆེ་བས། མ་འོངས་པ་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་ངེས་པར་དུ་གཟབ་གཟབ་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་
འགངས་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་ནས་ད་གྱིན་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན།
དེའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་དེ་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསན་ཕོགས་དེ་ནོར་ཡོད་ས་རེད་བསམ་སོང། ལས་ཁུངས་དེ་ཚོའྱི་མྱིང་
བརེ་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ངས་ཞུས་མེད། ལས་ཁུངས་དེ་ཚོར་མྱིང་ཡོད་པ་ངས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། ཚོགས་ཁང་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན།
ཚོགས་ཁང་དེ་དཔེར་ན་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་དྲྱིལ་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་ཚོགས་ཁང་ཟེར་བ་དེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོད་བསྡད་

པ་ཞྱིག ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ Building འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚོག ས་ཁང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞྱིག ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད ་དེ།

ཚོགས་ཁང་དེར་མྱིང་ཡོད་པ་མ་རེད། གསར་འགོད་གསལ་བསགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་འདུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་གང་
ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱིང་གཅྱིག་པུས་ཁྱབ་བསགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་འདྲའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ།

ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཁང་དེར་ཡང་མྱིང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་
ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༩ པ་དེའྱི་ནང་ལ་བརྙན་འཕྲྱིན་ཐད་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་
ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་འདྱི་ཐད་སྱིང་བྱ་རྒྱུའྱི་སོར་ལ་དགོངས་པ་གཅྱིག་བཞེས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་
ཆེན་པོ་རེད། དེ་བྱུང་ན་ཡག་ཤོས ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེང་སང་དྲ་རྒྱ་མཐུན་རེན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཆགས། དྲ་རྒྱའྱི་མགོགས་ཚད་

དེའང་ལོ་རེ་བཞྱིན་འཕར་འགོ་རྒྱུ་འདྱི་དེ་འདྲའྱི་དྲ་རྒྱའྱི་མཐུན་རེན་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་ཚུར་གོ་སབས་མ་ཤར
ོ ་བ་བྱས་ནས་དྲ་རྒྱའྱི་ཤུགས་
ཚད་དེ་ཆེ་རུ་བཏང། དེའྱི་ནང་ལོག ས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་དྲྱིལ ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོ་དེབ ་བརྒྱུད་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་གྱི་

འདུག།འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་སུ་ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་ཧ་ལས་པ་བསགས་བརོད་ཞུ་འོས ་པ་དེ་འདྲ་འདུག།ད་དུང་ཡང་མུ་

མཐུད་ནས་འདྱི་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག།ང་ཚོ་དེང་སང་གྱི་དྲ་རྒྱའྱི་མཐུན་རེན་དེའ་ྱི ཆུ་ཚོད་སར་མའྱི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་སོ་
སོའ་ིལག་པ་སྒང་ལ་སེབ་ཐུབ་རྒྱུ། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མྱི་སོ་སོའ་ི ལག་པ་སྒང་ལ་སེབ་ཐུབ་རྒྱུ་གནས་སྟངས་།ཤྱིག་ཆགས་ཚར་ཡོད་

པ་རེད། དྲ་རྒྱའྱི་མཐུན་རེན་དེ་དང་ནང་གྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་གཉྱིས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལམ་ཁ་པར་དེའྱི་ནང་ལག་པ་སྒང་ལ་ཡོད་དུས་དེ་
མགོགས་པ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོ་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་ཕྱི་ལ་ཁྱབ་བསགས་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག དེར་མུ་མཐུད་ནས་དེའྱི་སྒང་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག བརྙན་འཕྲྱིན་དེ་བྱུང་ན་ཡག་ཤོས་

རེད་དེ་གལ་སྱིད་དེའྱི་སྒང་ལའང་དཀའ་ངལ་འདྲ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོའྱི་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ལམ་ཡག་པོ་དེ་བེད་སོད་བྱས་ནས་དེའྱི་
སྒང་ལ་འཐུས་ཤོར་མ་ཕྱིན་པ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དེར་དགོངས་པ་བཞེས་
རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཚོགས་འདུ་གཉྱིས་འཚོགས་ནས། དེ་དང་འབེལ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་

ལ་མཚན་སྨད་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞག་པ་དེའྱི་སོར་ལ་རེད། དེའྱི་སོར་དེ་སྱིར་བཏང་གྱི་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་
གྱིས་གསུངས་སོང་སྟེ། གང་ལྟར་འདྱི་རྙྱིང་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་གྱི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་བཀོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་འདྱིའྱི་ཟླ་འགོར་རྒྱ་ནག་གྱི་ཚོགས་ཆེན་གཉྱིས་ཟེར་བ་པེ་

ཅྱིང་དུ་འཚོགས་སབས་དང་བསྟུན་ཟླ་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རེད། ཉྱིན་མ་ཁ་ཤས་སོན་ལ་རེད། བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་ཟེར་བའྱི་དམར་
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ཤོག་འགོ་ཁྱིད་ Wu Yingjie ཅེས་མྱི་དེ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གཞུང་འབེལ་ཡྱིན་མྱིན་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གྱི་དཔོན་པོ་དེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཏཱ་ལའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ངོ་ལོག་བོས་བྱོལ་དུ་ཕྱིན་པའྱི་རེས་ནས་ད་

བར་བོད་མྱི་མང་ལ་ཕན་པའྱི་ལས་ཀ་སྣེ་གཅྱིག་ཀང་བྱས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཚིག་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོར་ང་ཚོས་གུ་
ཡངས་གནང་ཐུབ་པ་དེར་ང་ཧང་སང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡང་ཧ་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཛ་དྲག་པོ་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་ལས་
ཛ་དྲག་གཅྱིག་ང་ཚོར་གང་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེར་ལན་གང་བྱས་ནས་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཉྱིན་མ་ཁ་ཤས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ནམ་རྒྱུན་ཧ་ཅང་གྱི་རོམ་པ་པོ་ཡྱིན་ཟེར་མཁན། མཁས་པ་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་དེ་ཚོས་ཚིག་གཅྱིག་ད་ལྟ་

བར་དུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ནང་ལོགས་ལ་ངོ་རོལ་རྒྱག་མཁན་དེ་ཚོ་དེ་བས་ཀང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེའྱི་སོར་ལ། དེ་
ཚོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གཞུང་འབེལ་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེར་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་
མ་རེད་དེ་དེར་དོགས་པ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་དེ་ཛ་དྲག་མ་རེད་ལབ་ཀྱི་འདུག།ཛ་དྲག་དེ་ལས་ཆེ་ས་གཅྱིག་གཞན་པ་
གང་ཡོད་ན་དེ་གསུངས་ཤོག་ལབ་རྒྱུ་ཡྱིན་དེ་གཅྱིག་རེད།

དེ་ནས་ད་ལྟ་དེ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་སོར་དེ་རེད། ད་ལྟའྱི་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་

ལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་སོར ་ལ་ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤ ག་དེའྱི་ནང་ལ་གྲུབ་འབས་ཆེ་ཤོས ་དེ་ཕྱི་དྲྱིལ ་ལས་ཁུངས་འདྱི་ནུས་པ་

ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་ས་མ་དང་མ་འདྲ་བར་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འབེལ་བ་གསར་དུ་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུ་

དང་གྲུབ་འབས་ཧ་ལས་པ་ཐོན་ཡོད་པ་འདྱི་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གྲུབ་འབས་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་
གཅྱིག་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ངེས་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག།ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་དྲྱིལ་

བཀའ་བོན་གཅྱིག་ལྕོགས་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ཕེབས་བསྡད་པ་དེ་ལས་ལྷག་ཕེབས་

རྒྱུ་མེད་ནའང་ཉུང་དུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གཏང་རྒྱུ་མྱི་འདུག།ང་ཚོ་དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་དེའྱི་ནང་ལོགས་ནས་རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་ས་ཡ་ཉྱིས་
སྟོང་ཙམ་ཞྱིག ་གཏན་འབེབས་བཟོས ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེ་ཆ་ཚང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག ་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལམ་གོན་གཏོང་
དགོས་བྱུང་ནའང་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ལ་བསེབས་འདུག།འགོད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་

གཅྱིག་གྱི་ཁང་པ་ནང་ལ་ཐྱིགས་པ་བརྒྱབ་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་ཛ་དྲག་མ་རེད། ད་རེས་སྟོན་ཐོག་ཡག་པོ་བྱུང་མྱི་འདུག གཅྱིག་

གཅྱིག་བྱུང་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཛ་དྲག་མ་རེད། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལུང་པར་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཟ་རྒྱུ་བཏུང་རྒྱུ་མ་རག་ནས་ཡོང་རྒྱུ་མ་
རེད། ང་ཚོའྱི་ལུང་པ་དེ་མྱིས་འཕྲོག་ནས་ང་ཚོ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་གཅྱིག་བསེབས་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐྱབས་

བཅོལ་བསེབས་པ་དེ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སྡྱིངས་ཆ་སྒང་ལ་ང་ཚོས་འཇོག་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། རྡ་རམ་ས་ལ་
སྤྲེའུ ་མཉམ་དུ་བསྡད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དྲྱིལ ་བསགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ངེས ་པར་དུ་ཕེབས་དགོས ་ཀྱི་
འདུག་ལ་ད་ལྟ་ག་ཚོད་ཕེབས་ཡོད་ནའང་དེ་ལས་ལྷག་ཙམ་ངེས་པར་དུ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།གཞྱི་རའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཁག་ལ་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་རང་རེད།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པར་ཕག་ལས་གནང་བར་བརྟེན་ནས། ཉམས་མྱོང་ཡོད་པ་རེད་ལ་
དུས་རྟག་ཏུ་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རེད། འདྱི་གང་ཟེར་

དགོས་པ་རེད། གཞྱི་རའྱི་རྒྱ་རྱིགས་མང་གཙོ་རོད་མཁན་མང་ཆེ་བ་འདྱི་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག བོད་སྱི་པའྱི་
ར་དོན་དང་དེ་བཞྱིན་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་བཀུར་བརྱི་བཀུར་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་རང་རེད། ཡྱིན་

གཅྱིག་རང་དོན་ཆེད་དུ་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་དེ་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཡོངས་ནས་ང་ཆོས་ཧ་ཅང་ཤེས་ཀྱི་མེད་དེ། ང་ཚོ་མྱི་
རྟག་པ་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་འདོད་ཆགས། ཞེད་སྡང། གཏྱི་མུག་གསུམ་གྱི་སྣོན་བཞག་པའྱི་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས། ཚང་མ་འཆམ་

མཐུན་ཡོང་མཁན་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ནང་མྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་རྱིགས་ནང་ལ་དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེར་ཁོ་རང་ཚོ་ཕེབས་པའྱི་སབས་ལའང་སྣེ་ལེན་ཞུ་སྟངས་རེད། སུའྱི་གཏམ་བཤད་གནང་གྱི་རེད། སུ་ག་པར་བཞུགས་ཀྱི་
རེད། ཞལ་ལག་གང་འདྲ་གཏོང་གྱི་རེད་ཟེར ་རྒྱུ་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ལའང་དགོང ས་ཚུལ་ཡོད ་མཁན་དེ་འདྲའྱི་ཆགས་ཀྱི་
འདུག།ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། ཕྱིའྱི་རྒྱ་རྱིག ས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རྒྱ་ནག་རང་ལ་བཞུགས་མྱོང་

མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འཚར་ལོངས་བྱེད་མཁན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་དོན་ལ་དོ་སྣང་གནང་བ་

ཙམ་གྱི་ང་ཚོས་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དེ་རེས་སུ་ཡྱི་རང་ཞུ་རྒྱུ་དང། རྡ་རམ་ས་ལ་སུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་
ཚོས ་སྣེ་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་བཟང་སོད་ཐོག ་ནས་འགན་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་སྱིད་ཐོག་ནས་གནད་འགག་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོ་གནང་སྟངས་གནང་ལུགས་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད། དེའྱི་སྒང་ལ་གཅྱིག་
ང་ཚོས་དོགས་ཟོན་ཟེར་ནའང་རེད། སང་གྲུང་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུངས་འདུག་
པ་འདྱི་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཆགས་ཡོད་པ་དེར་རྒྱུས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་གཅྱིག་ནས་

ལས་ཁུངས་ཁང་པ་མྱིན་ཚོགས་ཁང་དེར་གསུངས་སོང། ཏན་ཏན་རང་མྱིང་གཅྱིག་འདོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ང་ཚོ་བཀའ་
ཤག་ནང་ལའང་ཕ་གྱི་ T-Building ཁང་པ་ཆེན་པོ་དེའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཁང་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེར་མྱིང་གཅྱིག ་འདོག ས་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་གསུང་མཁན་དེ་འདྲ་འདུག།དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕལ་ཆེར་བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་མྱིང་གཅྱིག་
བཏགས་ན། དེ་སའང་མྱིང་གཅྱིག་བཏགས་ཡོད་པ་རེད། ཁང་ཆུང་གཅྱིག་ལ་མྱིང་གཅྱིག་བཏགས་ཡོད་པ་རེད། ཁང་ཆེན་གཅྱིག་

ཡྱིན་དུས་མྱིང་གཅྱིག་བཏགས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་སྙམ།།དེ་ནས་ Tibet TV གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྱིང ་བྱ་རྒྱུ་ང་
ཚོས་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེ་བ་དང་འབད་བརོན ་རེད་དོ། བསྒྲུབ་ཀྱི་རེད་ཟེར་
ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གནས་བབས་གཟྱིགས་ཀྱིན་གཟྱིགས་ཀྱིན་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་
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པར་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག།གཙོ་ཆེ་ཤོས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དེ་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཕྱིན་པ་

ཡྱིན་ཙང་། ཕྱིས་སུ་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་གནས་ཚུལ་འདྱི་གཟྱིགས་མཁན་མང་བ་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་སོང། གོག་མེད་ས། དྲ་རྒྱ་མེད་ས་དེ་འདྲ་ཡོད་དུས་ང་

ཚོས་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྱིང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་བྱས་བཞག་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་
ནས་ཏན་ཏན་རང་རེད། རྒྱ་ནག་གྱི་རོམ་གང་བྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་བརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལན་བརྒྱག་རྒྱུཤྱིན་ཏུ་

ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལན་བརྒྱབ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཉེ་
ཆར་རོམ་འགའ་བཏོན་འདུག་པ་འདྱི་ལ་ལན་བརྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དེར་སྱིད་སྐྱོང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་མང་ཙམ་འགོ་དགོས་འདུག་ཟེར་
ནས་གསུངས་སོང། དེའྱི་ཐོག་ལ་མང་པོ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག།སོ་སོ་བཤད་རྒྱུ་ལས་ས་པོ་ དང་འཚེར་པོ་འདྲ་པོ་འདུག།ཡྱིན་

ནའང་སྱིད་སྐྱོང་ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་དེད་ཀྱི་ཡོད་པ། རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་ཀྱི་
ཡོད་པ། རྒྱ་ནག་རང་ནས་སྐུ་ཚབ་ཡོང་སྟེ་མཉམ་དུ་མཉམ་དུ་འགན་བསྡུར་བྱས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་འདྱི་གསལ་པོ་རེད། ལུང་པ་

མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཁེ་ན་ཌ་མཐོ་སོབ་ལ་སད་ཆ་བཤད་པའྱི་སབས་ལ་རྒྱ་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་རང་སྱིད་སྐྱོང་སད་ཆ་བཤད་སར་ངོ་རོལ་
བྱ་བར་ཡོང་དུས། སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་གནང་བཞག་པ་འདྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་རང་གྱི་དེ་འདྲའྱི་དོ་སྣང་དང་། ལས་བྱེད། སོབ་ཕྲུག་

གྱིས་ངོ་རོལ་བྱེད་དུས། ང་ཚོའྱི་བདེན་པ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པར་ཡོང་མཁན་ཚོར་དགག་རྒྱུ་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་འདུག། དེ་འདྲ་
སོང་ཙང་སྱིད་སྐྱོང་དེར་ཡོང་རྒྱུ་འགྱིག་གྱི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། གཞྱི་རའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རེད། ལུས་
སེམས་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཐང་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད། དཀའ་ལས་ཁག་ཤོས་དེ་རེད། སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་དུས་ཚོད་དང་འདྱི་

དག་ཚང་མ་གཟྱིགས་གནང་དང་། ཉྱིན་མ་ག་ཚོད་ཞྱིག་ལ་ལུང་པ་ག་ཚོད་བསྡད་ཀྱི་འདུག་གཟྱིགས་གནང་དང། སོ་སོས་བསྟོད་ན་
ཡག་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། སྱིད་སྐྱོང་ནང་བཞྱིན་མཛད་རྱིམ་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུང་མཁན་འགའ་ཡོད་ན། ཉྱིན་མ་ ༢༦
ལ་གོང་ཁྱེར ་ ༡༢ ལ་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དེ་འདྲའྱི་གསུང་མཁན་ཡོད་ན་གཅྱིག ་ཕེབ ས་ཏེ་འགེམ ས་སེལ ་གཅྱིག་གནང་སྟེ་ཚུར་
ཕེབས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་སྙམ།།གང་ལྟར་གསུང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་བདེ་པོ་ཡོད་པ་རེད། གནང་རྒྱུ་འདྱི་ཁག་ཤོས་རེད། སྱིད་སྐྱོང་ཕྱི་
རྒྱལ་ལ་འགོ་རྒྱུ་འདྱི་དཀའ་ལས་ཁག་ཤོས་འདུག།ཡྱིན་ནའང་འགོ་ཡྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་༸གོང་ས་མཆོག་རང་ནས་ཉེ་ཆར་

བཀའ་ཐེངས་མ་ཁ་ཤས་ཕེབས་སོང། ང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཁྱེད་རང་མང་ཙམ་འགོ་ཤོག་ཅེས་བཀའ་གསལ་པོ་
གནང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དག་ཆ་ཚང་བལྟས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སང་ས་དྲོ་ཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚོགས་འདུའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།
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ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༩།ཟླ་།༣།ཚེས་།༢༡།ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ་འདྱི་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་གཏན་

འབེབས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད།།ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རེད།།དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་
ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཁ་སང་གོས་ཚོགས་གོལ་འགོ་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་

ཨང་།༥།པ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་ལམ་སོར་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ་དང་ཟབ་སོང་དེར་དེ་ས་ཧྱིན་སྒོར་།༡,༡༣༢,༠༠༠།འདུག།འདྱི་ལོ་
ཧྱིན་སྒོར་།༡༠༠,༠༠༠།ལས་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང།།རྱིས ་ནང་ལ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད།།དེ་ས་
དམྱིགས་བསལ་ནས་བཏང་བ་ད་ལོ་ང་ཚོས་ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་བཞྱིན་རོགས་དངུལ་གྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་རེན ་བྱས་ནས་རོགས་
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བཏང་པ་ཡྱིན་ན། གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།།དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་ཟོན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག།དེ་ས་དཔལ་

ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཕྱི་ལོ་།༢༠༠༨།ཀྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་དེ་ངས་ཤེས་སོལ ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན།།ངས་ནོར་མེད་པ་
ཡྱིན་ན། གསར་འགོད་གསལ་བསགས་སབས་སུ་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པའྱི་སབས་

སུ་ཨྱིན་སད་ཐོག ་ལ་།Dalai Lama of China ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན ་པོ་ཆེ་ནྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱིན་པ་
གསུང་དུས། ༸སྐྱབས་མགོན ་རྱིན ་པོ་ཆེ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ང་བོད ་ཀྱི་ ༸སྐྱབས་མགོན ་རྱིན ་པོ་ཆེ་ཡྱིན ་ཞེས ་ཕར་གསུང་རྒྱུ་བྱུང་
འདུག།དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེད་དུ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། སབས་རེ་ཁོང་

ཚོས་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད།།གངས་ཀ་མང་པོ་སྟོན་དགོས་ཀྱི་མ་རེད།།འགོ་
སོང་མང་པོ་གཏོང་དགོས་ས་མ་རེད།།སྤུས་ཚད་དེ་ཡག་ཙམ་ཡར་ལེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག།
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དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདྲའྱི་རྱིགས་དེ་ཚོར་སྡྱིངས་ཆ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་སྤྲོད་རྒྱུ་མྱི་འདུག།ཁོང་ཚོས་སྡྱིངས་ཆ་བསྐྲུན་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་

བྱེད་མཁན་གྱི་ཁོ་རང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཏག་ཏག་ཞྱིག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོམཆོག གནད་དོན་མཐའ་མ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ད་ལྟ་དྲྱིལ་བསགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་

བོ་འཚབ་ཆེན་པོའ་ི ཐོག་ནས་ཉེ་ཆར་།Time Magazine ནང་ལོགས་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་པར་ཐོན་པ་དང་། དེ་
བཞྱིན་བོད་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་སབས་སུ་ཐོན་པ་རེད།།དེའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ནང་ལ་བོད་གཞུང་
གྱི་སོར་ལ།།སྱིར་བཏང་རོམ ་དེ་རྱིང་པོ་ཞྱིག ་རེད།།ཕལ་ཆེར་ཤོག ་གངས་ཁ་ཤ ས་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ ་

གཞུང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིག་ཕྲེང་གཅྱིག་གཉྱིས་ལས་མེད་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།འདྱི་ནང་ལ་དགོད་རྒྱུ་དེ་བཙན་བྱོལ་གཞུང་

དེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ནང་ལོགས་ནང་འཁྲུག་བརྒྱབ་པ་དང་གཅྱིག་ཕར་ཚུར།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཨྱིན་སད་ཐོག་ནས་།
Scandal ཟེར་གྱི་རེད། འདྱི་ཚིག་དེ་ཧ་ཅང་སྡུག་ཅག་རེད།།Scandal ཟེར་དུས་དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད།།འདྲ་

མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད།།དེ་འདྲ་ཞྱིག་བཀོད་འདུག་ཅེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང།།བོ་འཚབ་

ངང་ནས་གསུངས་སོང།།དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལབ་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་འདྱིར་
སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་བདེན་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།མང་གཙོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་བཤད་རེས་གཏོང་
རེས་ཡོང་གྱི་རེད།།ཕར་ཚུར་བགོ་གེང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད།།གཞུང་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་

ལས་འགུལ་སེལ་གྱི་ཡོད་ནའང་སགས།།ངོ་རོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་སགས།།མང་གཙོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།
འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མང་གཙོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་གཞུང་སྒོ་བརྒྱབ་ནས་ཟླ་བར་ལྷག་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།
ང་རང་ཚོ་ཉེ་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས།།སྱིར་བཏང་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ནའང་གཞུང་སྒོ་རྒྱག་དགོས་པ་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་ཆགས་

ཡོད་པ་མ་རེད།།དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་ནང་བཞྱིན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས ་རྒྱུ་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་དེ་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེ་འདྲའྱི་ཕག་ལས་གནང་

མཁན་ཚོས ་བཀའ་མོལ ་གནང་བས་སབས་སུ་ཁ་ཕོགས་དེ་ག་བ་ལ་སོག་དགོས ་ཀྱི་འདུག།ག་བ་ལ་སད་ཆ་འཆད་དགོས་ཀྱི་
འདུག།འདྱི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག།དེ་ས་ལས་འགུལ་འགའ་བྱུང་བའྱི་སབས་སུ་ངས་
མཐོང་མྱོང།།ལས་འགུལ་སྣེ་ཁྱིད་མཁན་ཞྱིག་གྱི་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགྱུར་ཁག་ལ་བཤད་བསྡད་འདུག།རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགྱུར་

ཁག་ལ་བཤད་ན་ང་ཚོར་གང་རག་གྱི་རེད།།རྒྱ་གར་གསར་འགྱུར་ཁག་ལ་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བོད་དོན་དྲྱིལ་བསགས་སེལ་
རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། རྒྱ་གར་གསར་འགྱུར་ཁག་ཀློག་མཁན་དེ་ཚོ་།Times of India ཀློག་མཁན་

དེ་ཚོས་བོད་གཞུང་ནང་ལ་རྙོག་ག་འདུག་ཟེར་ན། ང་ཚོར་གང་ཕན་གྱི་རེད།།ཁོ་ཚོའྱི་དགོས་དོན་གང་སྒྲུབ་ཀྱི་རེད།།འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད།།ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་དེ་ཁུངས་གང་ལ་གཏུགས་ནས་གསར་འགོད་པས་བཀོད་པ་

རེད།།གསར་འགོད་པ་མྱིང་དེ་།Charlie Campbell འདྲ་པོ་ཞྱིག་བྱིས་འདུག།ཕོགས་གཅྱིག་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའ་ྱི
སྐུ་པར་ཐོན་པ་དང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོན་པ་དེ་ཁྱབ་བསགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་བྱུང་བ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དོན་གྱི་
རྣམ་པ་དང་སྒྲུང་གྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་བ་ཡྱིན་ན།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ལས་འགུལ་
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གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་སྒྲུང་དེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད།།སྒྲུང་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན།།སྒྲུང་གྱི་རྣམ་པ་ནང་ལོགས་

ལ་དངོས་གནས་ང་ཚོར་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་བོ་འཚབ་སྐྱེས་དགོས་པ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག མཐའ་མ་དེར་གཞུང་གྱི་བྱེད་སྟངས་རེད།།དེ་
བཞྱིན་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་སྒེར་གྱི་གཅར་འདྲྱི་དེ་འདྲ་ལེན་འདུག ད་ལྟ་ངས་ཞུས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག།TCV འགན་འཛིན་གྱིས་གཅར་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུས་འདུག།སྱིར་བཏང་མྱི་སྒེར་དེ་ཚོར་ཞུས་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན།།ཡྱིན་ནའང་
འགན་འཛིན་གྱིས་།TCV ཡྱི་འགན་འཁྱེར་དགོས་ཡོད་དུས་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ནང་ལ་མཐུན་རེན་
ཡག་པོ་སར་གྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན ་གྱི་བཀའ་མོལ ་དེ་འདྲ་ཞྱིག ་འདུག།ཡྱིན ་ནའང་ཆབ་སྱིད ་ཀྱི་ཐོག ་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་

འདུག།ཡྱིན་ནའང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཆ་རེན་སར་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ་པོ།།རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ནམ་རྒྱུན་བཤད་བསྡད་པ་དེ་ཚོ་ང་
ཚོས་འཆད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།།འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དམག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།སབས་རེ་

སོ་སོའ་ི ཉམས་མྱོང་གྱི་ཐོག ་ནས་གསར་འགོད་པ་དེ་ཚོ་སེབ ་པའྱི་སབས་སུ་སྒྲུང་ཁོ་རང་ཚོས ་བཟོས ་ཚར་བ་རེད།།ང་ཚོ་དེར ་

གནས་ཚུལ་བསྟན་རྒྱུ་ཐབས་ཤེས་བྱས་ནས་དེ་འདྲའྱི་སབས་སུ་ང་རང་ཚོས་ཐུགས་གཟབ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཤ
། ྱིན་ཏུ་ནས་གལ་
འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་གང་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་དེ། བོད་གཞུང་རྟག་པར་དེ་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་

འགན་འཁྱེར་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཉུང་ཤས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་

ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།རེ་ཟུང་རེ་ཟུང་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་རེད།།དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་
བྱ་རྒྱུ་དང་དེ་བཞྱིན་བགོ་གེང ་བྱས་ནས་ཡར་འགོ་དགོས ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་གསར་
འགོད་འགོ་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག།ལྷག་པར་དུ་གསར་འགོད་པ་རྡ་རམ་ས་ལར་བསེབས་ནས་

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཇལ་བ་རེད་དམ།།འབེལ་བ་ཞུ་ཐུབ་པ་རེད་དམ།།ཡང་ན་དྲྱིལ་བསགས་དང་ལྷན་དུ་འབེལ་བ་ཞུས་པ་རེད།།
གང་བཀོད་ཡོད་མེད་དེ་ཁོ་རང་གྱི་རང་དབང་ཆགས་ཀྱི་རེད་དེ། དེ་འདྲའྱི་གསར་འགོད་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སེབ་པའྱི་སབས་གནས་ཚུལ་

སྒྲུང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་འཁྱེར་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལམ་བོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་དེ་རོགས་འགོ་བའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་པོ་གཅྱིག་འདུག་པས། འདྱི་ངས་
ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ།།དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་

སོང་སྟེ་ངས་ཞུ་རྒྱུར་འདྱི་བདེན་པ་མ་རེད།།སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས།།ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཁུངས་གང་ནས་སྟོན་གྱི་ཡོད་མྱིན་དེ་ངེས་པར་
དུ་གསར་འགོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འགན་ཡོད་པ་རེད་སྙམ།།ཡྱིན་ནའང་ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་གྱིས ་བཀའ་མོལ ་གནང་བའྱི་

སབས་སུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད།།ཕར་ཕྱི་ལ་ལྟ་དུས།།རྒྱ་ནག་གཅྱིག་པུ་མ་རེད།།སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་སྱི་ནང་
འཐབ་རོད ་བྱེད་དུས་ང་ཚོ་ཚང་མ་གཅྱིག ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད ་པ་རེད །།བོད་གཞུང་ཟེར ་ནའང་རེད །།ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་

འཛུགས་ཟེར ་ནའང་རེད།།ཚང་མའྱི་ཐོག ་ནས་འགན་འཁྱེར ་དགོས ་པ་དེ་རྣམ་པ་ཞྱིག ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད ་པ་རེད།།དེ་རང་
འཇགས་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།།གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཁ་སང་སོན་ལ་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས་མཚན་ཐོ་བངས་ཟྱིན་པ་མ་གཏོགས་གཞན་གོ་སབས་
འབུལ་གྱི་མེད ་ཅེས ་ཞུས་ཡོད །།ཐག་གཅོད ་ད་གའྱི་ཐོག ་ལ་ལྷག་བསྡད་ཡོད །།ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རེ་ཟུང་གྱིས ་ཕག་བརོང ་གྱི་
འདུག།དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།སོན་རྱིས་ལས་ཁུངས་རེ་རེ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་གཙོས་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
སར་མ་བཀག་མེད།།སྟངས་འཛིན་བྱས་མེད།།དེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་སོ་སོས་དུས་ཚོད་ལ་སྟངས་འཛིན་

གནང་རོགས་གནང།།དུས་ཚོད་སྟངས་འཛིན་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙོས་ལམ་ཁ་གཞན་ཞྱིག་མ་འཚོལ་ཀ་མེད་རེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འབོད་བསྐུལ་དང་སགས་ནས་ཚིག་
གཅྱིག ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན །།ཉེ་ཆར་འཚམས་གཟྱིག ས་དང་འབེལ ་ནས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོག ས་ཁུལ་གྱི་ཚོང ་བརྒྱབ་ས་། Mohali,
Chandigarh, Ludhiana, Ambala, Patiala དེ་ཚོར ་སོར ་བསྐྱོད་འགོ་དུས་ཚོར ་སྣང་ཆེན ་པོ་ཞྱིག ་བྱུང་། ང་ཚོའྱི་ཁ་

མདུན་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་བ་ཚོ་རེད།།ཁོ་རང་ཚོར་ང་ཚོས་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱིལ་བསགས་དེ་ག་ཚོད་སྙོབ་ཐུབ་

ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག ཚོང་རྒྱག་མཁན་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ཡྱིན་པའྱི་བོད་པ་མང་ཆེ་བ་དགུན་ཚོང་

བརྒྱབ་པར་ཐོན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཟླ་བ་གསུམ་བཞྱི་རྱིང།།ལོ་གཅྱིག་ནང་ཆ་མཚོན་ན།།དུས་ཚོད་ནང་བགོས་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་
ཆ་།༣༠།༤༠།ཞྱིག་ཚོང་རྒྱག་ས་ལ་བཏང་ནས་བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གནས་བསྡད་འདུག།ཚོང་རྒྱག་ས་ལ་ཡར་འཛུལ་ཡོང་དུས་ཅ་

ལག་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་གྱི་ཅ་ལག་རེད།།Ludhiana ནས་སྟོན་བཞག་པ།།ཕྱི་ལོགས་ལ་།Tibetan Refugee Market
ཞེས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སར་བཞག་ཡོད་པ་རེད།།ནང་ལ་ལྟ་དུས་བོད་པའྱི་རྣམ་པ་དེ་ཙམ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག།མཆོད་ཁང་འདུག།ཡྱིན་

ནའང་མཆོད་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱབ་ལ་བཞག་འདུག།མདུན་ལ་ཡོད་པ་རྣམས་མང་ཆེ་བ་དེ་སྒོ་བརྒྱབ་ནས་བཞག་འདུག།ས་གནས་
ཁ་ཤས་ཀྱི་མྱི་མང་ཚོ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཡང་བསེབས་སོང།།ངས་ཀང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་མཐོང་སོང། ཚོང་རྒྱག་ས་ནྱི་རྒྱ་གར་ནང་ལ་
ས་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཡོད་པ་རེད།།དེའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་བ་ཧ་ཅང་མང་པོ་སེབ་ཀྱི་འདུག།རྒྱ་གར་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཕྱི་ལ་བལྟས་

ནས་བོད་པ་ཡྱིན་པ་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག།ནང་ལོགས་ཡོང་དུས་བལ་པོ་ཡྱིན་ནམ་ཡང་ན་རྒྱ་གར་གྱི་།North East Side བྱང་
ཤར་ནས་ཡྱིན་ནམ་བསམ་བསམ་འདུག།དེ་བཞྱིན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱ་མྱི་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་གསུངས་འགོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག།དེ་འདྲ་ཡྱིན་
དུས་ང་རང་ཚོའྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་ནས་འགེམས་སྟོན་གྱི་ཚན་པ།།འགེམས་སྟོན་གྱི་ཚན་པ་ནས་གང་སར་དང་དེ་

འདྲ་ཐབས་ཤེས་བཏང་ནས་ཚོང་བརྒྱབ་ས་རེ་རེའྱི་ཟུར་ལ་བགོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།།དེའྱི་ནང་ལ་ཅ་ལག་ཉོ་མཁན་ཚོས་ཁམས་དང་
མོས་པར་གཟྱིགས་དགོས་པ་རེད།།དཔད་ཞྱིབ་གནང་གྱི་རེད་སྙམ།།ཡྱིན་ནའང་བོད་དང་རྒྱ་གར་གྱི་འབེལ་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་

ཐོག་ནས་འགེམས་སྟོན་ཚན་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཚོང་བརྒྱབ་ས་རེ་རེའྱི་ཟུར་ལ་འཇོག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་ཀྱི་ཐུགས་ཕན་

གསོས ་ཀྱི་རེད་སྙམ།།དེས ་མ་ཟད་ཚོང་བརྒྱབ་ས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ས་ཆའྱི་ས་ག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་
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འདུག།འདྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ལ་རད་གཅོད་བྱེད་དུས་ཐབས་ལམ་འདྲ་མྱི་འདུག་སྟེ་གཅྱིག་དེ་གང་ཐོན་གྱི་འདུག་ཟེར་ན།
ཚོང་བརྒྱབ་ས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་རྱིག་གཞུང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་པ་ཚོའྱི་རྣམ་པ་སྟོན་གྱི་ཡོད་དུས། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ས་ག་
མར་ཆག་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་འདུག།དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དེ་འདྲ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དང་མ་
རེད་ཅེས་དྲྱི་བ་དང་སགས་འབོད་བསྐུལ་གཅྱིག་ཡྱིན།།ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་དྲ་འབུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་། བོད་དོན་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་ Email བརྒྱུད་ནས་དྲ་འབུ་བཏང་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་ལ། འདྱི་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཡོང་

དུས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ Email དེ་ Compromise ཟེར་དགོས་རེད། རྐུ་མ་རྒྱག་ཐུབ་ནས་ཚང་མར་བཏང་བ་དེ་འདྲ་རེད་འདུག།དེ་
ཁོ་རང་ཚོས་དྲ་འབུ་རང་གཏང་རྒྱུའྱི་རེད་འདུག།རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དགོད་རྒྱུ་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་ཀམ་པུ་ཊར་དེ་

དག་འཕྲོ་བརླག་གཏང་རྒྱུ་རེད། དེ་དག་རང་གྱི་ཆེད་དུ་རེད་འདུག།དེ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཛ་དྲག་པོ་རེད། ཉེན་ཁ་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད་
པ་རེད། ཕོགས་གཉྱིས་ནས་དེ་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ཐད་ཀར་རྒྱང་

སྱིང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱང་སྱིང་བྱེད་པའྱི་སབས་ལ་སད་དེ་གསལ་པོ་རང་མེད་པ་དང་། དེའྱི་འོག་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ subtitle
ཟེར་གྱི་རེད། ཨྱིན་ཇྱི་ནས་ཡྱི་གེ་གདོན་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་འདུག།ཁ་སང་ཆུ་ཚོད་བདུན་པ་ཙམ་ལ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ས་བརྙན་ཚན་པས་
དེ་མར་བསད་ནས་གཙང་མ་བཟོས ་ཏེ་ཡང་བསྐྱར་གཏོང་དགོས་བྱུང་བ་རེད། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཚོག ས་པའྱི་སབས་ལ་ཡྱིན་

ནའང་རྒྱ་ནག་གྱིས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ཉྱིན་མོ་ཡྱིན་

ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་སོབ་གནང་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ Shanta Kumar.གྱིས་བཀའ་སོབ་གནང་། དེ་རེས་སྱིད་
སྐྱོང་གྱི་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཁ་དེར་ཏག་ཏག་གོག་ཀླད་དེ་མེད་པ་ཆགས་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་འཆར་ཅན་ལེན་རྒྱུ་དེ། ང་
རང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ས་བརྙན་ཚན་པས་ག་སྱིག་བྱས་ནས་གོག་ཀླད་གཞན་དག་ Airtel.དང་དེ་དག་ག་སྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། གཅྱིག་
གཉྱིས་གསུམ་ག་སྡེབ་གཅྱིག་ལ་མེད་པ་ཆགས་པ་རེད། ཐད་ཀར་རྒྱང་སྱིང་སབས་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་སད་ཆ་བཤད་པ་དེ་སུ་གང་

གྱིས ་གོ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། སད་མེད་པ་ཆགས་པ་རེད། རེས ་ལ་སྱིད་སྐྱོང་ཚར་ནས་བསྐྱར་དུ་བསྱིགས་ནས་ཚང་མ་ལོག ་
བསེབས་ནས་འགྱིག་པ་རེད། དེ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འཆར་ཅན་བཟོ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག།Tibet.net དྲ་རྒྱ་ཡྱིན་ནའང་ལྟ་

མཁན་ཧ་ཅང་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་རླུང་འཕྲྱིན་ཁང་དེ་དག་གཞུང་གྱིས་ཀམ་པུ་ཊར་ནས་གནས་ཚུལ་སོག་
ཏུ་འགོ་དུས་སོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་དུས་རྟག་ཏུ་དྲ་འབུ་དང་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་སྟབས། གཞུང་གྱི་ཀམ་
པུར་ཊར་ནང་ལ་དྲ་འབུ་དེ་དག་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུའྱི་འཕྲུལ་ཆ་།ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ཙང་དྲ་འབུ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་བསེབས་པ་དང་
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གོག་ཀླད་དེ་ཁ་ཕེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ Washington D C.འགོ་བའྱི་སབས་ལ་ཨེ་ཤྱི་ཡ་རང་དབང་རླུང་

འཕྲྱིན་ཁང་དང་ཨ་རྱིའྱི་རླུང་འཕྲྱིན་ཁང་གྱི་ལས་བྱེད་ཁོ་རང་ཚོས་ཟེར་གྱི་འདུག།གཞུང་གྱི་ཀམ་པུ་ཊར་ནས་སོག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག
སོ་སོ་སྒེར་གྱི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ནས་སོག་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཟེར་གྱི་འདུག།དེ་ང་ཚོར་འཆར་ཅན་ཡོང་བཞྱིན་འདུག།དེའྱི་ཐོག་ལ་
ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་རང་ Netherland ནས་གཅྱིག

Germany ནས་གཅྱིག Italy ནས་གཅྱིག་ཡྱིན་ས་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོ་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་མཁས་པ་ཡྱིན་མཁན་འདྱིར་ཕེབས་ནས་ཉྱིན་

མ་གཉྱིས་རྱིང་ཟབ་སོང་གནང་ཚར་ཙམ་རེད། བདུན་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སོན་ལ་རེད། བྱས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དུས་རྟག་ཏུ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གྱིས ་གོག ་ཀླད་བརྒྱུད་ནས་ཨ་རྱིའྱི་གསང་བ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསང་བ་རྐུ་མ་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོང་གྱི་
Company ཁོང་ཚོའྱི་ས་ཡ་བརྒྱ་གཉྱིས་བརྒྱ་འགོ་སོང་བཏང་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་དག་རྐུ་མ་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་

པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན ་དུས་ང་ཚོས ་ག་ཚོད་བཏང་བ་ཡྱིན ་ནའང་ཨ་རྱི་ནང་བཞྱིན ་འགོ་སོང་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ལ། ཚོང་པ་
Company ཆེན་པོ་ནང་བཞྱིན་འགོ་སོང་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དེ་ཡྱིན་ནའང་ TCRC ཡོད་པའྱི་ལས་བྱེད་ཚོའྱི་གང་ཐུབ་ཅྱི་

ཐུབ་གནང་ནས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་བྱས་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཉེན་ཁ་དེ་མུ་མཐུད་
ནས་ཡོང་རྒྱུ་རེད་འདུག འོས་བསྡུའྱི་སབས་སུ་ཉེན་ཁ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད་ཟེར། དངོས་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་རང་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་
འཛིན་གཙོས་པའྱི་ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆེན་གཙོས་པའྱི་སྱིད་འཛིན་གཞོན་པའྱི་གསུངས་པ་ཞྱིག་རེད། རྒྱ་ནག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ལ་

ཐེ་བྱུས་བྱེད་ཀྱི་འདུག་པ་མ་ཟད་ཉེ་ཆར་རང་ཟླ་བ་གཅྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་གང་།ཤེས། ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡར་ནང་ལ་སྱིད་བོན་རང་གྱིས་

གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ག་རེ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཉེ་ཆར་
རྐུ་མ་ཤོར་སོང་། ཤོར ་རྒྱུ་དེ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྟོབ ས་།ཤུགས་ཆེ་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག ་རེད། དེས ་རྐུ་མ་བརྒྱབ་སོང་ཞེས ་གོས ་

ཚོགས་ནང་གཞུང་འབེལ་རང་ལ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་མྱིང་འབོད་ཡོད་པ་མ་རེད་མ་གཏོགས། རེས་སུ་དེར་རོམ་འབྱི་
མཁན་ཚང་མས་རྒྱ་ནག་རང་རེད་ཟེར་ནས་བཤད་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོས་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྱིང་བྱ་རྒྱུའྱི་

བརྙན་འཕྲྱིན་ནང་ལ་རྐུ་མ་བརྒྱག་རྒྱུདང་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་དྲ་འབུ་གཏང་རྒྱུ་དེ་ཁོང་ཚོས་འཆར་ཅན་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ དམག་
རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེ་དག་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀང་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུར་ལས་བྱེད་
ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་ལ། མུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུ་རེད། འོས་བསྡུའྱི་སབས་ལ་གཞྱི་རའྱི་ཡོངས་ནས་

སང་གྲུང་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འཕྲུལ་ཆས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུ་ཁག་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་
སད་ཐོག་ནས་སྙན་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལོ་
༢༥༠༠ སོན་ལ་གསུངས་བཞག་པ་དེ། ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ Email ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་ལན་ག་རེ་གནང་གྱི་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ Email ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་ If someone sent

an email to Buddha; he says no attachment please. Attachment ཟེར་རྒྱུ་དེ་འདོད་ཆགས་ཟེར་ནའང་

རེད། ཆགས་སྡང་མ་བྱེད་ཟེར་རྒྱུ་དེ། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སད་དུ་ Attachment དེ་ག་རེ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན་ Email སོག་ཚར་

བའྱི་རེས་སུ་འོག་ལ་ཡྱི་གེ་སར་བ་དེར་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ Attachment མ་སོག་ཨ་
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ཞེས་ལོ་ ༢༥༠༠ སོན་ནས་གསུངས་ཚར་བ་ཞྱིག་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ Email ག་ཚོད་བསེབས་ནའང་ Attachment དེ་མ་
སོག་ཟེར་རྒྱུར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལོ་ ༢༥༠༠ སོན་ལ་གསུངས་བཞག་པ་དེ་ད་ལྟ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་དྲ་འབུ་ལ་
ཕན་གྱི་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད། སོ་སོས ་སོག་རྒྱུ་རེད། སོག་ཚར་བའྱི་རེས ་ལ་ཚར་བ་རེད། ཚང་མས་དོགས་ཟོན་དང་སང་གྲུང་
གནང་རྒྱུ་རེད། འོས་བསྡུའྱི་སབས་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོང་ཡོང་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་ཤག་ཤག་རྱི་དགོས་རེད་མ་གཏོགས་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཟེར་

རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བརྒྱུད་ལམ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་ནས་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཚང་མས་སང་གྲུང་གནང་རྒྱུ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་
ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། དེར་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྒྱ་མྱིའྱི་གོག ས་པོ། ང་རང་ཚོར ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན། མང་གཙོ་རོད་མཁན་དང་འགོ་བ་མའྱི་ཐོབ ་ཐང་རོད་

མཁན་གྱི་ནང་ལ་སྒེར་དོན་དང་སྒེར་ཕན་བྱེད་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་
ག་རེ་ངོས་འཛིན་དགོས་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་མྱིའྱི་གོགས་པོ་ཟེར་ཡོང་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཁས་ལེན་མཁན། ང་རང་

ཚོས་བཤད་པ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཁས་ལེན་མཁན། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ང་རང་ཚོས་བཤད་པ་དེ་རང་འཇགས་ཁས་ལེན་མཁན། ང་

རང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརོད་ག་རེ་བྱས་ནའང་དེ་རང་འཇགས་མོས་མཐུན་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཧ་ལམ་རག་གྱི་མ་རེད། དེ་
དག་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་སེབ ་དུས་ཁོ་རང་ལ་ལྟ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ལ། ཁོ་རང་ལ་

ལངས་ཕོགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ལ་གོམས་གཤྱིས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་མྱི་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོང་གྱི་རེད།
ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོར་འབེལ་བ་བྱེད་པའྱི་སབས་ལ་ལངས་ཕོགས་གཙང་མ་བྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུ། མཐུན་
རེན་སོར་གྱི་ཡྱིན་ནའང་བེད་སོད་ནང་ལ་མ་ཚུད་པ། བེད་སོད་ལོག་པ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ལོག་པ་བཏང་སོང་ཞེས་ཕྱི་གསལ་

ནང་གསལ་འཆད་ཐུབ་རྒྱུ། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོར་ཡུལ་མྱི་གོགས་པོ་དགོས་ཏེ། ག་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་
ཟེར་ན་ང་ཚོར་ཆ་རེན་བཅུ་ཡོད། དེའྱི་སྒང་ལ་མཚན་རྟགས་སྐྱོན་རོགས་གནང་། འདྱི་མ་ཚང་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་
ཅང་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་སྙམ།།དེ་འདྲ་སོང་ཙང་རྒྱ་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་འདྱི་འདྲ་བཤད་

པ་རེད་ཟེར་བ་སོག ས་ཏན་ཏན་རང་བདེན་པ་ཡྱིན ་སྱིད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན ་ནའང་ཕོག ས་གཞན་ཞྱིག ་ནས་རྒྱ་མྱིའྱི་མྱི་འབོར ་ས་ཡ་
༡,༤༠༠ ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་རྒྱ་མྱིའྱི་ལྟ་བ་ལངས་ཕོགས་ཟེར་མཁན་

མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་འཛུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་རོན་བྱེད་དགོས་རེད། དེ་སྱི་ཡོངས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། ང་དེའྱི་སོར་ལ་ལས་ཀ་ཏོག་ཙམ་བྱས་ཙང་ཉམས་མྱོང་ཏོག་ཙམ་ཡོད། ཉེ་ཆར་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ཕེབས་

མཁན་ཚོ། ཁོ་རང་ཚོས་དང་དུ་བངས་ནས་སོ་སོ་རང་གྱིས་གནམ་གྲུའྱི་འགོ་སོང་བཏང་ནས་འདྱིར་ཕེབས་པ་རེད། ཕེབས་པའྱི་

ཞོར་ལ་ཡར་མར་ཕེབས་ཊོ་དེ་ང་ཚོས་གོ་སྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་གང་ཡང་གོ་སྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་
ལན་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ལོ་ ༦༠ འཁོར་བའྱི་སབས་ལ་ང་ཚོ་གོགས་པོ་རྙྱིང་པ་ཡྱིན། གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཆེད་དུ་འདྱིར་
ཕེབས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་དུས། ང་ཚོས་ཕེབས་རོགས་གནང་། འདྱིར་ཕེབས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་སྣེ་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་ང་ཚོས་གཞྱི་རའྱི་ཞལ་

ལག་གཏང་རྒྱུ། གོས་ཚོགས་ནས་གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། བཀའ་ཤག་ནས་གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་འཆར་
ཅན་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་སྣེ་ལེན་གནང་དགོས་པ་དེ་དག་གནང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་དེའྱི་སོར་ལ་ང་ཚོས་དགོངས་པ་
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བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། དེ་རྒྱ་མྱིའྱི་གོགས་པོ་གཅྱིག་པུར་མ་རེད། ནུབ་ཕོགས་པའྱི་གོགས་པོ་ཟེར་ནའང་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ནང་པ་གོགས་པོ་བརྱིས་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་ལྟ་བ་ལངས་ཕོགས་རྒྱབ་བརྟེན་ལོ་རྒྱུས་
མང་པོ་ཞྱིག་དབྱེ་བ་ཕེས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡོང་སབས་ལ་དེ་ང་ཚོས་ཡྱིན་ད་ཡྱིན། གོགས་པོ་བཟོས་པར་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཁོ་རང་ཚོས་གནང་སྟངས་ག་འདྲ་འདུག།དེར་དཔག་པའྱི་མྱི་རེ་ངོ་རེ་ལ་དེ་དག་གནང་གྱིན་གནང་
གྱིན་འགོ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་དེ་སྱི་ཡོངས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་མྱིན་ནམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ Time Magazine གྱི་རོམ ་དེའྱི་སོར ་ངས་ཁ་སང་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན ། བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ནས་ད་ལྟ་

གསུངས་པ་དེ་རང་འཇགས་རེད། Time Magazine.གྱི་རོམ་དེ་ཆ་ཚང་བསྡོམས་ཤྱིག་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་
མཇུག་བསྡོམས་དེ་བཀླགས་པ་ཡྱིན་ན། ཏོག་ཙམ་སེམས་པ་ལྱིད་ཁོག་ཆེན་པོ་བཟོ་ལྟ་བུ་དང། ཏོག་ཙམ་བོ་ཕམ་སྐྱེས་དགོས་པ་

ཞྱིག།མཛད་འཕྲྱིན་ཟེར་དུས་རྒྱས་པའྱི་ངོས་ནས་མཇུག་བསྡོམས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་ན་ང་ཚོ་ཚང་མ་དགའ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་
འདྲའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ང་ལ་བྱུང་སོང་། དེའྱི་ནང་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོར་ནས་ནང་འཁྲུགས་ཤོར་བ་དང་ནང་མ་འཆམ་པར་

རྙོག་གེང་གྱི་ཚུད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་གནང་གྱི་མྱིན་གསུངས་སོང་། དེ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་ཚུལ་རང་རེད། ཡང་གཞན་གྱི་དགོངས་ཚུལ་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཁ་སང་དོན་དག་

ཆེ་ཤོས་ག་རེ་ཞུས་ཡྱིན་ཟེར་ན། Time Magazine དེ་སྙན་གགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད། ད་ལན་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་འདྱིའྱི་ནང་
ལ་སྱི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་གོས་ཆོད་བཞག་ནས་དེ་མོས་མཐུན་མེད་ཅེས་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། Time Magazine ཁྱབ་
ཚད་དང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་གོས་ཆོད་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་ས་དང་གནམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རེད།
དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཕྱི་ནས་བསྡོམས་ཤྱིག་བརྒྱབ་ཡོང་སབས་བཙན་བྱོལ་གཞུང་རང་བཀོད་འདུག ནང་འཁྲུག་རྒྱག་མཁན་གཅྱིག་

དང་རྙོག་གེང་ནང་ཚུད་པ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། Narrative ཟེར་གྱི་རེད། རྣམ་པ་ཟེར་གྱི་རེད། ཁ་ཕོགས་དེ་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ག་རེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ན་ Time Magazine གྱི་རོམ་པ་པོས་དེས་རོབ་ཚོད་ཙམ་བྱིས་བཞག་པ་མ་རེད། ཁོང་
ཚོས་དེ་རོབ་ཚོད་དུ་འབྱི་ཡྱི་མ་རེད། མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་སད་ཆ་དྲྱིས་ཡོད་པ་རེད། སད་ཆ་སུ་ལ་འདྲྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བོད་པ་
ནང་ཁུལ་ལ་སད་ཆ་དྲྱིས་ཡོད་པ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་དུས་འཆད་མཁན་བོད་པ་རང་རེད།

བོད་པས་བཤད་པར་བརྟེན་ནས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་དེ་འདྲ་རང་བྱིས་ཀ་སེབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་
འདྲ་སོང་ཙང་འཆད་མཁན་སུ་རེད་ཟེར་ན་ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དེར་ Time Magazine གྱིས་བསྡོམས་དེ་སུའྱི་
སྒང་ལ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར ་ན་སྱིད ་སྐྱོང ་བོ་བཟང་སེང་གེ་ལ་བརྒྱབ་ཡོད ་པ་མ་རེད། བཙན་བྱོལ ་གཞུང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་

འཛུགས་ཟེར་ཡོད་པ་རེད། རོམ་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་པ་འཕྲྱིན་ལས་སོར་ལ་འབྱི་པའྱི་སབས་སུ་མཛད་པ་འཕྲྱིན་ལས་ཆེ་
ཤོས་དེ་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་དང་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་དེ་རེད། དེ་འགྱིག་མྱི་འདུག་ཅེས་བཀོད་ཡོད་དུས་མཐའ་མ་གནོད་

ས་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་དང་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ཡོངས་ལ་གནོད་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་མྱི་སྒེར་གཅྱིག་ལ་
གནོད་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཕྱིའྱི་མྱི་འདྱིར་བསེབས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བའྱི་སབས་ལ་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་

རེད། སོ་སོ་སྒེར་གྱི་ན་ཚ་དང་ནང་ཁུལ་གྱི་རྙོག་གེང་དེ་ཕྱི་ལ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་བསྡོམས་དེ་འདྲ་རྒྱག་ཡོང་གྱི་རེད། སོན་མ་ New
76

York Times ཀྱིས ་དེ་འདྲའྱི་རོམ་ཞྱིག་བྱིས ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ངས་ཞུ་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གསར་འགོད་པ་མང་པོ་ང་

དང་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་ང་ལ་ཟེར་གྱི་འདུག McLeod Ganj ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་མྱི་དེ་འདྲ་ཐུག་
པ་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོས་ང་མྱི་གསར་པ་གསར་རང་ཡྱིན་དེ་ཁྱེད་རང་སོར་ལ་སྡུག་རྱིགས་ངན་ཚད་བཤད་ཀྱི་འདུག ངས་འབྱི་ཡྱི་
མེད་གང་ལགས་ཤེ་ན་ང་བོད་པར་།ཤ་ཚ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བཤད་ཀྱི་འདུག ག་རེ་བཤད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་དུས་ནང་ལོགས་ཀྱི་དགའ་

མྱིན་དགའ་མདོག་དེ་རང་འཇགས་རེད། འཆད་མཁན་ང་རང་ཚོ་རང་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་བཀའ་འདྲྱི་གནང་

ནས་སྱིད་སྐྱོང་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་དྲྱིས་སོང་། སྱིད་སྐྱོང་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཐུག་ཀ་བསེབས་མ་སོང་། དེ་
ངས་གསལ་པོ་ཞུས་བཞག་ན། གོ་སྱིག་གནང་མཁན་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་མྱིན་དེ་ངས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་གྱིས། དངོས་གནས་བྱས་ན་

བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོར་ལ་འབྱི་ཡྱི་ཡོད་ན། བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་འགན་འཁུར་མཁན་བཀའ་ཤག་ཡོད་པ་རེད།
སྱིད་སྐྱོང་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་སྐྱོང་ལ་སད་ཆ་འདྲྱི་ཙམ་བྱས་ན། ཁོ་རང་གྱི་བསྡོམས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་རྒྱག་འདོད་ཡོད་ནའང་། བསམ་
ཚུལ་འདྱི་འདྲ་འདྱི་འདྲ་འདུག་ཟེར་ན་དེར་དཔག་པའྱི་ངས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབས་ནས་འདྱི་མ་རེད། མྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་
གཉྱིས་གསུམ་བཞྱི་ཞེས་ངས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་རེད། གསར་འགོད་པ་གཞན་དག་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་འདྱི་བཤད་ཀྱི་འདུག
འདྱི་འདྱི་སྐྱོན་བརོད་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་དུས་ངས་འགྱིག་གྱི་རེད། དེ་མྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་འདྱི་ཞེས་བཤད་ཡོང་དུས་སང་ཉྱིན་

རོམ་འབྱི་ཡོང་དུས་བསྡོམས་དེ་དཀྱིལ་ལ་དྲང་པོ་དྲང་བཞག་འབྱི་ཡོང་གྱི་འདུག།ད་ལན་ Time Magazine དེ་སྱིད་སྐྱོང་ཐུག་
ཀ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བསེབས་མ་སོང་། དེ་ངས་གསལ་པོ་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་སོང་། མ་བསེབས་པ་དེར་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་

སུས་ག་སྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་བོ་ཕམ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སད་ཕྱིན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་པ་འཕྲྱིན་ལས་དང་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་སོར་ལ་འབྱི་མཁན་ཡྱིན་ན་སྱིད་སྐྱོང་ལ་ཐུག་ཀ་སོང་ལབ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་མེད་གསུངས་པ་རེད། མོས་མཐུན་མེད་ཅེས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་རེད། འགེལ་བཤད་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་

གོ་སབས་མ་གནང་བ་དེར་བོ་ཕམ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དུས་རྟག་ཏུ་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་།ཤྱིན་
དུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བསྐྱར་དུ་དྲན་སྐུལ་གནང་བ་དེར་མོས་མཐུན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངའྱི་དྲྱི་བ་དེ་གཙོ་བོ་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཕྲད་ཚར་དུས་གཞུང་འབེལ་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། འདྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མ་རེད་ཅེས་བཞུགས་རོགས་
གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། གཙོ་བོ་ལན་འཕྲོས་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག།ལན་མ་འཕྲོད་པ་དེ་འཕྲོད་པ་གནང་རོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ལན་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཚར་ཡྱིན་བསམས་ནས་མར་བསྡད་པ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་
ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ཁ་སང་ཕག་སེལ་རྣམ་པ་ཚོས་སོན་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་

གནང་བ་རེད། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྒང་ལ་བཀའ་མོལ་ཁག་ཅྱིག་ཕེབས་སོང་། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་
ནང་དང་པོ་ཚོགས་པའྱི་སབས་སོ་སོར་གཅར་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་རག་སོང་། གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་གཅོར་མཁན་
ཁག་ཅྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཕེབས་མཁན་སོ་སོའ་ི ངོ་ཤེས་པ་ཁ་ཤས་བྱུང་སོང་། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་གཞོན་སྐྱེས་གཅོར་མཁན་

ཁག་ཅྱིག་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་དང་བསམ་ཚུལ་བརེ་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དང་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་རག་སོང་། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་དང་པོ་ཐོག་མར་འགོ་བཙུགས་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་ལ་མགོན་

འབོད་གནང་བ་རེད། བཅར་ཚར་བ་དང་བཞུགས་མཁན་ཡོད་ན་བཞུགས་རོགས་གནང་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། སོ་སོ་ཡྱིན་
ནའང་སྡོད་རྒྱུ་རག་སོང་། དེའྱི་སབས་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཕེབས་མཁན་ནམ་རྒྱུན་བོད་དོན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ། མཁས་དབང་ཁག་
དང་ཉམས་ཞྱིབ་པ། རོམ་པ་པོ། དེ་བཞྱིན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མྱི་སྣ་དང་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཕེབས་གནང་འདུག།ཁོང་རྣམ་

པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཉན་རྒྱུ་རག་སོང་། བསམ་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་ཕར་ཞུས་པ་རེད། སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་ཏོག་ཙམ་བྱུང་སོང་བསམ་པ་

བྱུང་། ནམ་རྒྱུན་ང་རང་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འབྱི་སྡོད་མཁན་ཁག་ཅྱིག་སོ་སོ་དང་ཧ་ཅང་སེམས་ཐག་ཉེ་བོ་ཆགས་སོང་། བོད་པ་གཞོན་

སྐྱེས ་འགན་འཁུར་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག ་སྡེབ་ཅྱིག ་ལ་ཐུག་རྒྱུ་རག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སབས་སུ་ང་རང་ཚོའྱི་ཐོག ་ལ་འབྱི་
མཁན་དང་རོམ་མཁན། དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་དམྱིགས་བསལ་གནད་ཡོད་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་མྱི་སྣ། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་
གར་ནང་ལོགས་ཀྱི་རོམ་པ་པོ་དེ་འདྲ་ཕེབས་འདུག དེ་དུས་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་བསམ་པ་བྱུང་སོང་། དེ་བཞྱིན་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་
ལེན་སབས་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་དང་ང་རང་ཚོའྱི་དགོས་མཁོ། ང་རང་ཚོའྱི་ཚོར་བ་སོགས་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་

སྣ་ཁག་ལ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཁག་ལ་བརྡ་ལན་ཞྱིག་འཕྲོད་སོང་བསམ་པ་བྱུང་སོང་། གཞོན་སྐྱེས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་
སབས་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཕེབས་མཁན་ཁག་ཅྱིག་གྱིས། ཕལ་ཆེར་མང་ཆེ་བ་ཡྱིན་ས་རེད། སྙྱིང་སྟོབས་ཧ་ཅང་འཕར་འདུག་བསམ་
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བསམ་བྱུང་སོང་། འགན་ཡོད་པ་དང་ཚོར་བ་དམྱིགས་བསལ་བསེབ་རྒྱུ། འགན་འཁུར་དགོས་འདུག་བསམ་པ། འགན་འཁུར་
རྒྱུའྱི་དམ་བཅའ་དང་འདུན་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་འདྱིར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་སོ་སོའ་ིསྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་

ནས་བཅར་གྱི་ཡྱིན་བསམ་བསམ་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བསེབས་སོང་ཟེར་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དངོས་སུ་གཞུག་མ་སོབ་

སོང་ཚར་བ་དང་ཡོང་གྱི་ཡྱིན། ལས་ཀ་ཚར་བ་དང་ཡོང་གྱི་ཡྱིན། འདྱིར་འགན་ཁུར་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་མང་དུ་
ཏན་ཏན་འགོ་སོང་བསམ་པ་བྱུང་སོང། དེ་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། དེ་བཞྱིན་དེའྱི་སབས་སུ་ཕྱི་རྒྱལ་ནང་འཚར་

ལོངས་བྱེད་མཁན་ཁག་ཅྱིག་ནས་གཏམ་བཤད་གནང་སབས་ཁག་ཅྱིག་ནས་།ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་བྱས་རེས་རེད། སོ་སོ་གནས་
ཡུལ་གྱི་ནང་ལ་འགན་འཁུར་རྒྱུ་རེད། སྡྱིངས་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཚད་མཐོ་བོའ་ི འགན་བཞེས་ཐུབ་མཁན་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་

ཡོང་དུས། རྒྱ་གར་ནང་ལ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་སྙྱིང་སྟོབས་འཕར་རྒྱུ་དང་འགན་ཆེ་
རུ་འཁུར་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་སྙོབ་ས་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་གཞོན་སྐྱེས་ལྔ་དང་ལྔ་
བཅུའྱི་ནང་ལ་ཚོར་བ་ཞྱིག་ག་རེ་བྱུང་འདུག་ཟེར་ན། ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཕེབས་མཁན་དཔེ་ར་ཆེན་པོ་བརྱིས་པ་མ་

གཏོགས། ང་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་ཉམས་ཞྱིབ་པ། འབུམ་རམས་པ་འདོན་
མཁན་དེ་དག་ལ་དེ་ཙམ་གྱི་དོ་སྣང་བྱས་མ་སོང་བསམ་པའྱི་བོ་ཕམ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཁོ་རང་ཚོར་བྱུང་འདུག་ཅེས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། ཡོང་རྒྱུ་བསྡད་པའྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་གཞོན་སྐྱེས་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ནང་ལོགས་ནས་
གཞོན་སྐྱེས། དངོས་སུ་འགན་འཁུར་མཁན་ཚོགས་པ་ཁག་རེད། སྱིག་འཛུགས་ཁག་རེད། བོད་པའྱི་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་

འགན་འཁུར་མཁན་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། སྡྱིངས་ཆ་ར་ཆེན་པོ་དེ་འདྲའྱི་ནང་ལོགས་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་དང་ཚོགས་
མྱི་ཁག་ཅྱིག རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་དེ་དག་ནང་ལ་འགན་འཁུར་མཁན་དེ་འདྲ་མང་དག་ཅྱིག་འདུག།དེ་དག་

ཡང་ངོ་ཤེས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའྱི་སྡྱིངས་ཆ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་དེར་ཐུགས་ཕན་ཡག་པོ་
གསོས་ཀྱི་རེད་སྙམ། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཕོན་ཆེ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གཞོན་སྐྱེས་ཁོ་རང་ཚོ་སེམས་ཤུགས་ཆག་པ་ཡྱིན་ན།

འགན་མང་བ་ཁུར་མཁན་དེ་སྱིག་འཛུགས་འདྱིར་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། སང་ཉྱིན་འགན་འཁུར་དགོས་ཡོད་ན་རྒྱ་གར་ནང་ཞུགས་
མཁན་དེ་དག་གྱིས་འགན་མང་བ་ཁུར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་སེམས་ཤུགས་ཆག་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་

ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལས་འགུལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་
སེལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་དོན་དྲྱིལ་བསགས་བྱ་རྒྱུ་རེད། རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་རྒྱུ་རེད། དེ་བཞྱིན་གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་

ཡྱིན་པའྱི་སྡྱིངས་ཆ་ར་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ལ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་གཞག་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་རབ་དང་རྱིམ་
པ་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་འབབ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏང་རྒྱུར་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག།སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་
ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སྡྱིངས་ཆ་རག་ཚད་ཚང་མར་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། གང་ལྟར་ཁག་པོ་ཇྱི་ཙམ་ཡྱིན་ནའང་ཐབས་ཤེས་དང་འགན་

ཁུར་རྒྱུ་ཞྱིག ་ནྱི་མཉམ་འབེལ ་རྒྱལ་ཚོག ས་ནང་ལོགས་ལ་ཟུར་ཉན་གྱི་རྐུབ་སྟེགས་ཤྱིག ་རག་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས ་ཡོད་རྒུ་རལ་
སྤྲུགས་བྱེད་དགོས་འདུག་ཅེས་སྡྱིངས་ཆ་གང་ས་གང་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ས་གནང་ཡང་གནང་འདུག ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་
གནང་སྟེ་ཐབས་ཤེས ་ག་འདྲ་བྱེད་དགོས ་ཀྱི་འདུག།དེ་དག་ཐོག་ལ་དེ་ས་ཚོག ས་པ་ཁག་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མང་པོས ་མཉམ་
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འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ལོགས་ལ་མཉམ་བཞུགས་གནང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཡོང་དུས། རྒྱ་ནག་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ལྔའྱི་
ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཡྱིན་དུས། དེས་དོ་ཕོག་ཧ་ཅང་བཟོས་ནས། དམྱིགས་བསལ་ཁ་སང་ང་རང་ཚོ་འདྱིར་བཀའ་མོལ་འཕྲོས་
པ་རེད། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ལོགས་ལ་ཧ་ལམ་ཧ་ལམ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དེ་རྒྱ་ནག་གྱི་དབང་འཛིན་འོག་ལ་

འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ་བོ། དཔལ་འབྱོལ་དང་འགུལ་སྐྱོད་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་
༡༨ ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་སབས་ལ་དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འགོ་

བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། ཕྱིས་ནས་ལྟ་མཁན་ཚོ་ཧང་སང་ནས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དེ་ཡོངས་རོགས་དེའྱི་སབས་ལ་ཞྱི་ཅྱིན་
ཕྱིང་གྱི་བཀའ་སོབ་གནང་རྒྱུར་དོ་སྣང་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ལོགས་ལ་དེའྱི་སབས་ལས་བྱེད་གསུམ་
སྟོང་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ལས་ཁུངས་ས་སང་སང་ནས་བསྡུ་གསོག་བརྒྱབས་ཏེ་ནང་ལ་སོག་གཏང་རྒྱུ། མ་གྱིར་མོ་ཊ་བཞག་ས་རེད།

དེ་བཞྱིན་ལས་ཁུངས་ཁག་ཆ་ཚང་སྒོ་རྒྱག་ཏུ་བཅུག་པ། དེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ཡོང་མཁན་
དང་ནམ་རྒྱུན་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཚང་མ་ཕྱི་ལ་ཕུད་པ། དེ་ཙམ་གྱི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་རྒྱ་

ནག་གྱི་དབང་འོག་ལ་ཤོར་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་བོ་འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་དེའྱི་སབས་ལ་བཏོན་གནང་བ་རེད། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་ལ་
སྐྱོན་བརོད་བྱེད་མཁན་དང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་རོད་མཁན། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་ཆོག་མཆན་ཐོག་

ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ཆོག་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཉེན་རྟོག་པས་མར་ཕྱིར་ཕུད་བྱས་པ་དེ་
འདྲ་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་དུས། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ལོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་གནོན་།ཤུགས་ཇྱི་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་དེ་
གསལ་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཐའེ་ཝན་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༡ ནས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་ཕྱིར་ཕུད་བྱས་པའྱི་རེས་

ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་མུ་མཐུད་ནས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ལོགས་ལ་ལས་རྱིམ་འདྲ་མྱིན་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་དང་ངོས་
ལེན་བྱ་རྒྱུར་འབད་བརོན་གནང་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ནས་ ༢༠༠༦ བར་དུ་སྡེ་ཚན་བཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་དངོས་སུ་སྙན་
ཞུ་མ་བརྒྱབ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་མྱི་གཞན་པའྱི་ཐོག་ནས་སྙན་ཞུ་བརྒྱབ་ནས་གང་ལྟར་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་འབད་བརོན་གནང་འདུག

དང་པོ་དེར་ཁོ་ཚོས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཡན་ལག་གྱི་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ། ཚོགས་མྱི་རག་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་འདུག དེ་
བཞྱིན་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་ཆོག་མཆན་དང་སགས་ནས་ ECOSOC སྱི་ཚོགས་

དང་ཆབ་སྱིད་དེ་དག་གྱི་ཡན་ལག དེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཟུར་ཉན་གྱི་རྐུབ་སྟེགས་རག་རྒྱུར་འབད་བརོན་གནང་འདུག དེ་བཞྱིན་ཐའེ་
ཝན་རང་གྱི་མྱིང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱིག་ཕུལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ཡོང་ཐབས་འབད་བརོན་གནང་འདུག
བཞྱི་པ་དེར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༡ ལོར་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ཡར་བངས་ནས་ཐའེ་ཝན་མར་ཕུད་པའྱི་གོས་ཆོད་ཕལ་

ཆེར་ ༢༧༥༨ Resolution ཡྱིན་བསམས་སོང་། དེ་ཕྱིར་སོག་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་དངོས་སུ་ཐའེ་ཝན་ནས་འབད་བརོན་གནང་
འདུག དེ་མ་འགྲུབ་པའྱི་རེན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་དངོས་སུ་ཐའེ་ཝན་རང་གྱིས་སྙན་ཞུ་བརྒྱབ་ནས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལས་

འགུལ་ཞྱིག་ New York མདུན་ལ་སེལ་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་ཐའེ་ཝན་ནང་ལོགས་ལ་འབུམ་ཕྲག་མང་པོས་ལས་འགུལ་སེལ་

ནས་དེ་འདྲའྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་འདུག།མཐའ་མ་དེར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ག་རེ་ཕྱིན་འདུག་ཟེར་ན།
མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་འཛམ་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐའེ་ཝན་ལ་རྐུབ་སྟེགས་ཤྱིག་གནང་ནས་ཚོགས་ཆེན་
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༦༢ ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་རག་འདུག།དེ་བཟང་ཕོག ས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག།ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་ཨ་

རྱིས་ཐའེ་ཝན་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མ་རེད་ཅེས་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་འཇོག་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག།དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཐབས་
ཤེས་ཡོད་རྒུ་རལ་སྤྲུགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་ཡར་བསེབ་རྒྱུ་དང་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་
ཞྱིག་ཏན་ཏན་འདུག བཙན་བྱོལ་ནང་ལོགས་ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་མྱི་ཁག་གྱིས་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་

ན ང ་ལོ ག ས ་ལ ་ད པ ལ ་ལྡ ན ་ཚོ ག ས ་ག ཙོ ་མ ཆོ ག ་ UNPO Unrepresented Nations and Peoples
Organization ཞེས་ཚོགས་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་མ་ཐུབ་པའྱི་མྱི་རྱིགས་དང་

ཚོགས་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་མཐུན་ཚོགས་།ཤྱིག་བཙུགས་པ་དེ་ཧ་ཅང་རླབས་ཆེ་བའྱི་བྱས་རེས་ཤྱིག་རེད། ད་ལྟའྱི་

ཆར་ཇྱི་ཙམ་གྱི་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེས་ནུས་པ་ཇྱི་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་
མཇུག་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ་དེ་ཇྱི་ཙམ་གྱི་ར་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེ་འདྲའྱི་སྡེ་ཚན། དམྱིགས་བསལ་མཉམ་

འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ལོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་གནོན་།ཤུགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཁ་ཤས་
ཤྱི ག །ད པ ལ ་ལྡ ན ་ཚོ ག ས ་ག ཙོ་མ ཆོག ། International Court of Justice དེ་བ ཞྱིན ་ International War
Tribunal དེ་ཚོའྱི་ནང་ལོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཐེ་བྱུས་དེ་ལྷན་ཁང་གཞན་པ་ནང་ནས་བྱེད་ཐུབ་པ་ནང་བཞྱིན་དེ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་

པ་མ་རེད། སོང་ཙང་དེར་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཧ་ཅང་དམ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་འདྲའྱི་བཤད་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་འདུག དེ་བཞྱིན་
མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཡན་ལག་ཁ་ཤས་ནང་ལོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གྱིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཚོའྱི་ནང་
ལོགས་ལ་ཆ་ཤས་ག་འདྲ་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་ལྟའྱི་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་འཇྱིགས་

སྣང་བྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས་རུག་རུག་ Five Eyes Intelligence Group.ཞེས་ཨ་རྱི། ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ། ཉྱི་ཧོང་། འཇར་མྱི་ནྱི།
ཧྤ་རན་སྱི། ཁེ་ན་ཊ་ཁོང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག ་མཐུན་ཚོག ས་བཟོས ་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་བྱས་བསྡད་རྒྱུ། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་
གཙོས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་མང་གཙོ་ཚད་ལྡན་བཟོ་རྒྱུར་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏང་རྒྱུ། མཉམ་འབེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་འདྱི་མང་གཙོ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འདྱི་བེད་སོད་ཚད་ལྡན་འགོ་རྒྱུ་དང་ནུས་

པ་གདོན་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དོ་སྣང་དང་ཆ་ཤས་ལེན་ནས་ལས་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོས ་བྱ་རྒྱུ་
གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་སྙམ།།ང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་གནས་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་ཧ་ཅང་ར་ཆེན་པོ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་འདྱི། Thank you India ཞེས་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་མར་ང་རང་ཚོའྱི་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་འདྱིར ་ཚོག ས་འདུ་ལ་མགོན་འབོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕག་རྟགས་འབུལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
སབས་འགར་ང་རང་ཚོའྱི་རྒྱ་གར་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེན་དོན། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཁེ་ཕན།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་སད་ནང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། Sensitivity ཁོང་ཚོར་ཚོར་བ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དོ་སྣང་
བྱ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། ཁ་སང་ཕག་སེལ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། དྲ་རྒྱ་དེ་དག་ནང་ལོགས་ལ་དངོས་གནས་
ཁྱིམས་མེད་ལུང་མེད་གནང་བ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། བསྡུས་ཙམ་གསུང་རོགས་

གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། སར་མ་གཅྱིག་ནང་བསྡུ་ཐུབ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་མྱི་
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མང་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་། རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བྱུས། རྒྱ་གར་གྱི་བདེན་དོན་ལ་མ་ཕོག་པའྱི་སྡྱིངས་ཆ་གང་སར་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་གལ་
འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དམྱིགས་བསལ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་

ངོས ་ནས་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་སབས་ལ་ཕོག་ཐུག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དེ་བྱེད་སྟངས་མ་ཤེས ་པའྱི་རྣམ་པ་རེད་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

མཐའ་མ་དེར་དེ་རྱིང་འདྱིར་ད་ལོའ་ི སབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པ་འགོ་འཛུགས་པའྱི་སབས་ལ་ཚོགས་
གཙོའྱི་གཏམ་བཤད་ནང་ལོགས་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། ཕག་སེལ་ཚང་མས་རེ་བ་དེ་རང་འཇགས་བསྐྱོན་ཡོད་པ་

རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ངོས་ནས་ཀང་ང་རང་ཚོ་ནང་ལ་འཆམ་པོ་སྡོད་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་
ལོགས་ནས་ང་རང་ཚོར་སྐྱོན་བརོད་ཞུ་ཡྱི་འདུག འཆམ་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་བར་ལ་འགལ་ཟླ་ཤུགས་ཆེན་པོ་འདུག།རྙོག་གེང་

མང་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འགག་ར་ཐུག་ཡོང་
དུས། ང་ཚོ་རྡོག་ར་གཅྱིག་སྱིལ་རེད་ཟེར་ནས་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་སབས་

ལ་ང་ཚོ་རུབ་རུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་ ༦༠ ལྷག་ཙམ་ང་ཚོ་གསོན་པོར་གནས་ཡོད་པ་རེད། འཐབ་

རོད་དང་མྱི་རྱིགས། སྱི་ཚོགས་ཚང་མ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དབུ་ཁྱིད་འོག་ལ། ད་ལྟ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་ག་
རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་རྒྱུས་དྲངས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་
འདུག་ཟེར ་ན། མ་འོངས་པར་འདྱིས ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ག་འདྲ་ཆགས་ས་རེད་ཟེར་ནས་ཉེན་ཁ་དང་བོ་འཚབ་ཡོད་པ་དེ་མང་

ཚོགས་ནང་ལོགས་ལ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་དང་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པའྱི་བར་དུ་དཀའ་ངལ་དང་འགལ་ཟླ། མ་མཐུན་པ་དེ་འདྲ་

བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ངའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་
རྒྱུར། མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་བོའ་ི ནང་ལོགས་ལ། ཁྱིམས་ཁང་གྱི་ཕྱི་ལ་རྣམ་པ་གཉྱིས་གོས་བསྡུར་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་

པར་ཐག་གཅོད་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱིས་ཕན་ས་མ་རེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་འདུག གོང་དེ་བོད་སྱི་ལ་རག་
རྒྱུ་རེད་འདུག འཐབ་རོད་ལ་རག་རྒྱུ་རེད་འདུག ང་ཚོའྱི་ཆྱིག་སྱིལ་ལ་རག་རྒྱུ་རེད་འདུག ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་ཕམ་

འགོ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་རྒྱུ་རེད་འདུག སོང་ཙང་ང་རང་ཚོའྱི་འདོད་པ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་དཔལ་

ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ལ་ཁྱིམས་ཁང་གྱི་ཕྱི་ལ་ཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཆེ་ས་ཞྱིག་ལ་བསམ་
བོ་བཏང་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་གསལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།

སར་མ་གཅྱིག་ཟྱིན་སོང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཆྱིག་སྱིལ་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་ས་རེད། དེ་མ་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་མུ་མཐུད་ནས་ང་རང་ཚོར་གནོད་སྐྱེལ་མཁན་དེ་ཚོར་གོ་སབས་ཤྱིག་རག་ཡོང་གྱི་འདུག ཚང་མའྱི་འདོད་པ་དེ་རང་

རེད། རྣམ་པ་གཉྱིས་ནས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། མུ་མཐུད་ནས་ད་དུང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ནས་འགན་འཁུར་
དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་རེད་སྙམ།།སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་རེད། འཐབ་རོད་ནང་ལ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་རན་པ་
ཚོ་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གསོ་བརྒྱབས་ནས་འགན་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས། མཐའ་མ་དེ།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
དྲྱི་བ་ཆུང་ཆུང་གསུམ་གདོན་རྒྱུ་ཡོད། དྲྱི་བ་དང་པོར། ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ཞུ་དགོས་སམ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་

གྱིས ་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་ཁ་སང་དེ་རྱིང་འཛམ་གྱིང་ཤ ར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་གང་སར་ཕེབ ས་ནས་གཞུང་འཛིན ་གྱི་ མྱི་སྣ་ཡྱིན ་ནའང་འདྲ་
འདུག།དེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག།གང་ལྟར་གནད་ཡོད་ཀྱི་མྱི་སྣ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་ནས་ང་རང་
ཚོའྱི་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས། ཁོར་ཡུག་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དེ་བཞྱིན་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཆོས་དད་

རང་མོས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དེ་བཞྱིན་འགོ་འདུག་རང་དབང་གང་གྱི་ཐད་ནས་ཞུ་གཏུག་བྱས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་
རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཁྱད་པར་དུ་ཨ་རྱི་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཕར་འགོ་ཚུར་འོང་གྱི་གོས་འཆར། དེ་བཞྱིན་ཁ་སང་

དེ་རང་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱི་དང་པོ་བཞག་ནས་ཕྱི་ཡྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཚོགས་པ་སྱིག་
འཛུགས་ཁག་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། རོགས་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ་དེ་ཡྱིན་ནའང་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་རོགས་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ་ཉུང་དུ་
ཉུང་དུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་སབས་ལ་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ལ་རོགས་རམ་གྱི་རྣམ་པ་དེ་སར་ལས་ལྷག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་

པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག།དེ་བཞྱིན་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་པའྱི་སྒོ་ནས་རོག ས་རམ་རྣམ་པ་ཡག་པོ་ཐོབ་ཀྱི་འདུག དེ་དག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱོང་ཁོང་རྣམ་པའྱི་བྱས་རེས་དང་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་
དཔེར་ན་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུ་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་སྱིད་འཛིན་རྱིམ་པ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་སྱིད་

འཛིན་ལས་ཐོག་ Donald Trump ནང་བཞྱིན་ཞྱིག།ཁ་རྱི་ཁ་ཐུག་ང་རང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་དཀོན་པོ་མཐོང་སོང་། དེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་སྱིད་འཛིན་ Donald Trump.ཁོ་རང་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོ་བོད་དོན་དང་ཐུག་ཡོང་
བའྱི་གནས་སབས་སུ་ས་ཡྱིག་རྒྱག་ཆོག་ཆོག་ཅྱིག དེ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པའྱི་སྒང་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡོང་བའྱི་སབས་ལ་སྱིད་འཛིན་

Donald Trump.ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ཆེན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་

རེད་ཟེར་ནས་ང་ཚོའྱི་ཆེས་མཐོའ་ི མགོ་འཁྱིད་རྣམ་པས་ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག།དེ་ག་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་

ནས་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ། སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཆགས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་འཛིན ་
ཞྱིག་གྱིས་དེ་འདྲ་བཤད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་མང་ཚོག་ཚང་མ་སེམས་ཤུགས་ཆག་གྱི་ཡོད་ན་མེད་ན་བསམ་པའྱི་

སོ་སོ་ལ་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག།སྱིར་བཏང་གྱི་སྟོབས་ཆེན་ཟེར་བ་དེར་ཆབ་སྱིད་དང་དམག་དོན། དཔལ་འབྱོར་སོགས་

མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སྒོ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྟོབས་ལྡན་དངོས་གནས་དེ་ག་རེའྱི་སྒང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན།
ང་རང་ཚོ་མཉམ་འབེལ་གྱི་སྒང་ནས་ཡོང་བའྱི་སྟོབས་ཆེན་དེ་དངོས་གནས་སྟོབས་ལྡན་དེ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་
ནང་ཁོ་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་མཉམ་འབེལ་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་དེ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་
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ཀྱི་མེད། དེ་བཞྱིན་རྱིག་གཞུང་ཡང་དག་པའྱི་རྒྱུན་འཛིན་དང་དེའྱི་སྒང་ནས་མཉམ་འབེལ། དེའང་རྒྱ་ནག་གྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སབས་

ལ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སོལ་རྒྱུན་རྱིག་གཞུང་དེ་ཙམ་གྱི་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྟོབས་ལྡན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་
དམ་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔལ་འབྱོར་གཅྱིག་པུའྱི་སྒང་ནས་ཏོག་ཙམ་ཡོད་ནའང་དེ་མཉམ་འབེལ་ཟེར་ན། དེང་སང་མཁས་པ་མང་པོ་
ཞྱིག་གྱིས་བསྡོམས་ག་རེ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དཔལ་འབྱོར་གྱིས་དེ་རྱིང་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱིས་སང་

ཉྱིན་ཐག་གཅོད་ཀྱི་རེད། རྱིག་གནས་ཀྱིས་མ་འོངས་པ་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་བསྡོམས་ཚིག་བརྒྱབ་པར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་
རྒྱ་ནག་དེ་ཙམ་གྱི་སྟོབས་ཆེན་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་འདྲ་མང་པོ་གསུང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་མང་ཚོགས་

སེམས་ཤུགས་ཆག་གྱི་རེད་དམ་ཆག་གྱི་མ་རེད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ་
དེའྱི་སྒང་ལ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡོད། འདས་པའྱི་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་འགོ་གོན་ཡང་མང་པོ་བཏང་། ལས་རྱིམ་ཡང་དབུ་མའྱི་ལམ་
གྱི་གོ་རྟོགས་སེལ་བ་རེད། དེ་བཞྱིན་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་

ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་གོ་རྟོགས་སེལ་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་གོ་རྟོགས་སེལ་དགོས་པ་དེ་རྒྱུ་

མཚན་ག་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་ལ་གོ་རྟོགས་དེ་མྱི་ཤོང་བ་དེ་མྱི་མང་གྱི་དེར་མོས་མཐུན་མེད་པ་རེད་དམ་ཡང་
ན་དབུ་མའྱི་ལམ་ཐོག་གོ་རྟོགས་སེལ་མཁན་གྱི་མྱི་ཚོར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུའྱི་ནུས་པས་འདང་གྱི་མེད་པ་རེད་ཅེས་
དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་དེ་རེད། ཚོགས་འདུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཚོགས་ཚར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་

འཆར་སྣང་དེ་མ་འོངས་པའྱི་ལོ་ལྔ་དང་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་གཙོ་བོ་ལྟ་གྲུབ་དང་ལངས་ཕོགས་དེར་ང་
རང་གྱི་བསམ་བོ་གཏོང་བའྱི་སབས་ལ་ལྟ་གྲུབ་ལངས་ཕོགས་བརྟན་པོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་སྙམ། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་ལ་ལྟ་

ཡོང་སབས་ལ་གཞྱིས་ཆགས་བསྐྱར་སྐྲུན་ལྟ་བུ། གཞྱིས་ཆགས་བསྐྱར་སྐྲུན་སྒང་ལ་བབ་ཡོང་བའྱི་གནས་སབས་ན། གཞྱིས ་
ཆགས་ཁག་ལ་དཔེར་ན་རྐང་རེད་སོ་ལོ་དང་ལག་རེད་སོ་ལོ་རྒྱག་ས་ལྟ་བུ། དངོས་གནས་བྱས་ན་ང་རང་ཚོ་ག་རེ་ངོས་འཛིན་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ཉྱིད་དུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་

འཆར་སྣང་གྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་དང་དེ་དག་ཁ་ཕོགས་ལམ་སྟོན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཅྱིག་དེའྱི་ནང་ལ་ངེས་
པར་དུ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དཔེར་ན། རྒྱལ་ཡོངས་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་
བརོད་བྱ་གཙོ་བོ་དེ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་རེད། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་ཆེན་དེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་མྱི་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་

འཛོམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འགོ་གོན་དེ་འདྲ་ Crore.མང་པོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སབས་ལ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་ལྟ་

བུ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་བགོ་གེང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱི་ག་རེ་བསམ་གྱི་རེད། བོད་ལ་རྒྱ་ནག་གྱིས་དབང་
བསྒྱུར་བྱས་ནས་ལོ་ ༧༠ འཁོར་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ས་ཤོར་ནས་ཟེར་དགོས་ནའང་འདྲ་བཙན་བྱོལ་ལ་གར་ནས་ལོ་

༦༠ འཁོར་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་རང་ལུས་མེར་སེག་བཏང་ནས་ཛ་དྲག་གྱི་ལོ་ ༡༠ འཁོར་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་
རེད ། དེ་ལྟ་བུ་འདས་པའྱི་དུས་ལའང་བསྐྱར་ཞྱིབ ་བྱས་ནས་གཞྱིས ་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱི་མངོན ་འདོད་དང་རེ་བ་ག་འདྲ་

འདུག།ད་ལྟའྱི་གནས་འབབ་ག་འདྲ་ཞྱིག་འདུག།མ་འོངས་པའྱི་ཁ་ཕོགས་དེ་འདྲ་བའྱི་སྒང་ལ་བརོད་གཞྱི་ཞྱིག་འཇོག་ཐུབ་ན། ང་
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རང་ཚོས་ཁ་སང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་གོས་ཆོད་བཞག་པ་རེད། དངོས་གནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་

ཆགས་ས་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་དེ་ཕར་བཞག་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་ཟེར་ནས་གཞྱིས་
ཆགས་ཤྱིག་བསྐྱར་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་སོར་ལ་བསམ་བོ་བཏང་གྱིན་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་གཞྱིས་བྱེས་གཉྱིས་ཀ་ཁ་ཐག་རྱིང་པོ་

ཆགས་རྒྱུ་མ་གཏོགས་དོན་དམ་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་ན་སྙམ་དེ་གཅྱིག་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་
ཁ་སང་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་འདྲྱི་པའྱི་སབས་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་གསུངས་སོང་། གོས་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་བར་
ལ་རྱིས་རྒྱག་ནའང་རྱིས་རྒྱག་ཆོག དེ་འདྲ་བའྱི་བཀའ་མོལ་དེ་ཚོ་དབུ་བཞུགས་ཤྱིག་གྱི་དེ་འདྲ་བའྱི་བཀའ་མོལ་གསུངས་ན་ཡག་

པོ་མཐོང་མ་སོང་། དེ་ལྟ་བུའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་མཁན་གང་ཟག་དེ་ཚོའང་། དཔེར་ན། ཁྱྱིམ་ཚང་སྐྱོ་བོ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་
ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ར་དོན་སྒང་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ན་སྙམ་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་དེ་ལྟ་
བུའྱི་དྲྱི་བ་བྱུང་བའྱི་སབས་ལ་དྲྱིས་ལན་རྱིས་རྒྱག་ཟེར་བ་དེ་འདྲ། བཀའ་ལན་དེ་ག་འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སྙམ།།རྱིས་རྒྱག་དགོས་ན་

རྒྱག་ཆོག་གྱི་རེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ ༤༥ ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་མྱི་ ༧ ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་བར་དུ་རྱིས་

ཤྱིག་སོར་ནའང་སོར་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ན་དེ་འདྲ་བའྱི་བཀའ་མོལ་རེས་མ་ཉུང་ཙམ་བཤད་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ང་
ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཟང་ཟྱིང་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟེར་ནས་དབུ་བཞུགས་རྣམ་པས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངོས་འཛིན་བྱས་
པ་ནང་བཞྱིན་དེ་འདྲ་བའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒང་ལ་ཕར་ག་འདྲ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན་བསམས་ནས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དེ་སོན་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་པ་གཅྱིག་ལྷག་འདུག།བཀུར་འོས་གཞན་
ཞྱིག་རེད།།ས་གནས་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་སུ་ཀར་ཚོང་ས་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་གནས་

སྡོད་མྱི་སྣས་བོད་ཀྱི་སོར་ལ་མྱི་ཤེས་མཁན།།བོད་པ་ཚོ་རྒྱ་མྱི་རེད་བསམ་བསམ་བྱེད་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག།དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་
ཚོ་འགེམས་སྟོན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་སོར་བསྐྱོད་བྱས་ཏེ་གོ་རྟོགས་སེལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དེ་འདྲ་བྱེད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་

འདྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་ལས་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད།།སུ་ཊར་ཚོང་ས་ཁག་དང་རྒྱ་གར་གོང་ཁྱེར་ཁག་ལ་བཅར་གྱི་ཡོད་པ་
རེད།།ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག སྙན་ཞུ་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ་ཡྱིན་ནའང་དྲན་

བརྡ་ཞྱིག་གཏང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད།།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འགེམས་སྟོན་ཁང་སོར་བསྐྱོད་ཕེབས་པའྱི་སབས་ལ་གང་དུ་
ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་འཆར་གཞྱི་སྱིག་དགོས་ཡོད་དུས་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་ས་ས་ནས་དེར་ཕེབས་རོགས་ཞེས་ཡྱིག་ཆུང་
ཞྱིག་འབྱོར་བ་ཡྱིན་ན་དེར་དཔག་པའྱི་སོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ས་ཆ་བང་བསྱིགས་ནས།།ལྷོ་ཕོགས་ཡྱིན་ན་ལྷོ་ཕོགས་ཚང་མར་སོར་ཐུབ་
85

རྒྱུ།།བྱང་ཤར་དང་ག་བ་ཡྱིན་ནའང་སོར་བསྐྱོད་ག་སྱིག་བྱ་རྒྱུར་ཁྱད་པར་ཡོད་ཙང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་འགེམས་སྟོན་ཁང་

གྱི་འགན་འཛིན་གཙོས་པའྱི་ལས་བྱེད་ལ་འབེལ་བ་གནང་རོགས་གནང།།གཞྱི་རའྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་བ་གནང་ནའང་
འགྱིག་གྱི་རེད།།དེ་འདྲ་ཞྱིག་མེད་ན་ས་གནས་ནས་མཐུན་འགྱུར་སོར་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཏོག་ཙམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཕ་གྱི་བར་
དུ་རོགས་པ་བྱེད་མཁན་དགོས་རེད།།དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོར་ལས་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད།།མུ་མཐུད་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།།གལ་ཆེན་
པོ་རྱིས་ནས་ཕལ་ཆེར་ལོ་གཉྱིས་སོན་ནས་སོན་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་ནས་དངུལ་མང་ཙམ་ཞུས་ནས་སོར་བསྐྱོད་དེ་མང་ཙམ་འགོ་རྒྱུ་
ཆེད་དུ་མངགས་ནས་བཟོས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་།ཤྱིག་གྱིས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སོར་ལ་གསུངས་སོང།།འདྱི་ངས་ཁ་སང་ཞུ་རྒྱུ་

བརེད་འདུག གཞྱི་རའྱི་ཕལ་ཆེར་གཟའ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ས་རེད།།རེས་མའྱི་བདུན་ཕྲག་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་གསལ་བཤད་ཡོད ་
ཅེས ་ཞུས་ཡོད།།འདྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སོར་ལ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང།།འདྱིའྱི་ཐོག་ང་ཚོས ་བགོ་གེང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བྱུང་ཐུབ་ན་

བསམ་པའྱི་རེ་བ་རེད།།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་ཡོང་དུས་གཞྱི་རའྱི་ང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ངག་

གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བསགས་རེད།།གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱས་པ་
ཡྱིན་ཏེ་ད་དུང་གོ་རྟོགས་དགོས་པ་གཅྱིག་རེད་འདུག།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བོད་གཞྱིས་བྱེས་གཉྱིས་དང་ཆབ་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་སོར་ལ་
ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག།ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཟེར་དུས་གཞྱིས་ཆགས་ཁོ་ན་ལ་མ་གོ་མཁན་འདྲ་པོ་ཞྱིག་གསུང་ཡོང་དུས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་
དང་པོ་འདྱི་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༧།ཟླ་།༡༠།པའྱི་ནང་ཆབ་སྱིད་ཐོག་ལ་རེད།།བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཆེད་དུ་བོད་དོན་དེ་གང་

འདྲ་གསལ་དགོས་པ་རེད།།བོད་ནང་གྱི་གཞྱིས་ལུས་མྱི་མང་གྱི་ཆེད་དུ་གང་བྱེད་དགོས་རེད་ཟེར་ནས་གཙོ་བོ་ཆབ་སྱིད་རང་རེད།།
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བོ་ཆབ་སྱིད་རང་གྱི་སྒང་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།།དེ་འདྲ་ཆགས་ཡོད་དུས་གཟའ་ལྷག་པར་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་
ཡྱིན།།འདྱི་སྒང་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུ་དགོས་པ་ཚང་མ་ཞུས་ཚར་ནས་བགོ་གེང་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་འདྱི་

གཏྱིང་ཟབ་པོ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་དང་དོན་དག་ཡོད་མེད་དེ་སབས་དེར་གཟྱིགས་ན་ཡག་པོ་མེད་ན་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།།དེ་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་ལ་ཕེབས་མཁན་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་ཡག་པོ་ཡོང་བ་དང་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་

གྱིས་བགོ་གེང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཞེས་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་སགས། དེ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་
ཡོད་པའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཁོ་རང་ཚོར་མཐོང་ཆུང་ཟེར་ནའང་རེད།།ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་དོ་སྣང་མང་བ་གནང་གྱི་

འདུག་ཟེར་ནས་ཚོར་བ་བྱུང་འདུག་ཅེས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་དེ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།ཕོགས་གཉྱིས་

ནས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དེ་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་གཞྱི་རའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་རང་ནས་མཐོ་སོབ ་ཁག་ལ་ང་ཚོས ་འགོ་ཁྱིད་སྐྱེད་སྱིང་གྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེ་བཞྱིན་གཞོན་ནུ་
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ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོར་རྐུབ་བཀག་།༣༥།ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོར་རྐུབ་བཀག་།༥༠།གནང་དགོས་

རྒྱུ་དེ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་དུས་རྟག་ཏུ་ནས་དཀོན་པ་ཡོད་ས་ནས་ཞབས་བཀག་མང་བ་ཕུལ་བ་དང་། རྒྱ་གར་ནས་གཞྱི་རའྱི་གོ་
སབས་མང་བ་ཡོད་དུས་ཁོ་རང་ཚོར་ཞབས་བཀག་ཉུང་བ་གནང་ཡོད།།དེ་སབས་ལ་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་མཁན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུང་
གྱི་འདུག མྱི་འབོར་ཐོག་ནས་གངས་ཀ་ང་ཚོ་མང་བ་ཡོད ་པ་རེད།།འདྱི་ཏན་ཏན་རང་རེད།།ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་ཚར་བའྱི་

རེས་ལ་གོ་སབས་ཡང་མང་བ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེ་འདྲ་སོང་ཙང་རེད།།དེ་མ་གཏོགས་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་ནང་ལ་སྡྱིངས་

ཆ་སྒང་ལ་བཞུགས་ནས་བཀའ་མོལ་ནང་མཁན་ནང་ལ་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ལམ་
འདྲ་འདྲ་ཡོད་བསམ་བསམ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡོད།།ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་རང་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་
ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་།Observer Status ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཚོགས་མྱི་མྱིན་པའྱི་ཟུར་ཉན་ཟེར་

ནའང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འདྱི་སོན་མ་ནས་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།།སོན་མ་ཐེངས་གཅྱིག་གཉྱིས་འབད་བརོན་

ཟེར་ནའང་རེད།།འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་བཞག་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུངས་པ་རང་རེད།།
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འདྲ་ཞྱིག་ལ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་གྱི་ཞབས་བཀག་མ་ཐོབ་དུས་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་ལ་ཐོབ་
ཁག་པོ་ཡྱིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཞྱིག་རེད།།ཡྱིན་ནའང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ལ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
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མཁན་དང་པོ་རང་ཡྱིན་འགོ་ཞེས་བཀའ་བོན་རང་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།།ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གནོན་ཤུགས་ཧ་ཅང་
ཡོད་པ་རེད་དེ་བཀའ་བོན་རང་ཕེབས་ནས་མཛད་སྒོ་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་ཚུགས་ཐུབ་པ་རེད།།ཨ་རྱི་ལའང་དེ་འདྲ་རང་བྱེད་ཐུབ་པ་

རེད།།འདྱི་དངོས་གནས་རང་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དང་བཀའ་དྲྱིན་བསམ་ཤེས་མཁན་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་རེད་འདུག དེ་སོང་ཙང་
རེས་སུ་ཁོང་ཚོས་ཟེར་གྱི་འདུག ཁ་སང་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས།།ཕོ་བང་དཀར་པོ།།ང་ཚོའྱི་རོགས་ཚོགས་།USAID ཚང་མ་

སྐུ་མགོན་ནང་ཕེབས་པ་རེད།།ཁོང་ཚོས་གང་ཟེར་གྱི་འདུག་ཟེར་ན་རེས་མ།།ད་ངས་མྱི་རྱིག ས་མྱིང་གཞན་དག་འབོད་ཀྱི་མྱིན།།
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གཞན་དག་གྱིས་རོགས་པ་སོང་བར་ཡོང་དུས་དང་ཐུག་ཀར་ཡོང་དུས་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་སེབ་ཀྱི་འདུག ད་དེ་ཚོའྱི་བཀའ་བཀོན་

འདྲ་ག་རེ་བཏང་ཡོང། རོད་པ་གང་རྒྱག་ཡོང་།།དངོས་གནས་ཚིག་རྩུབ་པོ་གང་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ན་སྙམ། བོད་པ་ཐུག་ཀར་སེབ་
དུས་ཐུག་།ཤོག་ལབ་འདོད་བྱེད་ཀྱི་འདུག།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སད་ཆ་འཇམ་པོ་དང་སྙན་པོ། །བཀའ་དྲྱིན་བསམ་མཁན།།ཡ་རབས་

བཟང་སོད་སྟོན་མཁན་ཞྱིག ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་དུས་རོག ས་པ་མ་བྱེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ནའང་བྱེད་འདོད་ཡོང་གྱི་འདུག།
གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་རོགས་པ་བྱེད་ལབ་ནས་བཀའ་ཕེབས་ཡོད་ནའང་བྱེད་དགོས་ཡོད་ན་མེད་ན་ཞེས ་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཐེ་ཚོམ་

སྐྱེས ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་བྱས་ནས་བཀའ་དྲྱིན་རེས ་དྲན་གྱི་ལས་གཞྱི་སེལ ་རྒྱུ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་འགངས་ཆེན ་པོ་རེད་འདུག
Sensitivity གསུང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག།ང་ཚོ་སོན་མ་ལྷོ་ཕོག ས་ལ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག ་བྱུང་བ་རེད།།

བོད་པ་མྱི་ཞྱིག་ལ་གྱི་བཙུགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ནས་ཁ་ཆེ་དང་བོད་པ།།ད་ལྟ་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ Burma དང་གནད་དོན་ཐོག་
ནས་རེད།།དེ་དུས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚང་མ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཕེབས་པའྱི་སབས་ལ་ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་ཡོད་པ་

ཚང་མར་འབེལ་བ་བྱས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་ཁ་ཆེ་ཡོད་པའྱི་།Imam སུ་རེད།།Panchayat དེ་ནས་།Pradhan སུ་རེད།།དེ་ཚོ་
དང་ཐུག་ནས་ཞལ་ལག་བཏང་ནས་འབེལ་བ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་རེད།།བཀའ་བོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་གནས་

ཚུལ་བྱུང་བ་རེད།།བཀའ་བོན་གཅྱིག་ཕེབས་པའྱི་སབས་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་མཇལ་ནས་ད་ལན་ང་ཚོ་འབེལ་བ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག།
མཐུན་འབེལ་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག།དེ་འདྲའྱི་གོ་ནོར་ཐེབས་རྒྱུ་མྱི་འདུག་གསུང་པས་སབས་ལ་བཀའ་བོན་འདྱི་ལ་རྒྱ་གར་

གཞོན་སྐྱེས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་མོ་ཊའྱི་མཐའ་སོར་ནས་གང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་སྣང་དག་གཅྱིག་ཀང་

མེད།།འདྱི་ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རེད།།ཁྱེད་རང་ཚོ་སྐུ་མགོན་བྱས་ནས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།།ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་སྣང་དག་གང་ཡང་མེད།།
ཡྱིན་ནའང་མཚམས་རེ་བོད་པའྱི་ཚོང་ཁང་ལ་འགོ་བའྱི་སབས་ཚོང་ཁང་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་།Jao Jao (རྒྱུག་རྒྱུག) ཟེར་གྱི་

འདུག།ཁྱེད་རང་རྒྱུག་རྒྱུག་ཟེར་གྱི་འདུག།འདྱི་སུ་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།འདྱི་ང་ཚོའྱི་ལུང་པ་རེད།།འདྱི་ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རེད།།ང་

ཚོ་འདྱིར་སྡོད་བསྡད་ཡོད།།འགོ་མཁན་ཡྱིན་ན་ཁྱེད་རང་ཚོ་འགོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་ང་ཚོ་གང་བྱས་ནས་འགོ་དགོས་རེད།།དེ་
འདྲའྱི་བཀའ་མོལ་མ་གནང་རོགས་བྱེད་ཅེས་གསུང་དུས་ང་ཚོ་བོད་པ་མང་ཆེ་བ་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་བཞྱིན་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། མཚམས་རེ་ང་ཚོས་ཚིག་བརལ་ནས་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་ཡང་རྡ་
རམ་ས་ལའྱི་།DC རང་གྱི་གསུངས་སོང།།Exit Permit དང་།R.C Renew བྱེད་ཀར་སེབ་དུས་ང་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཡྱིན་

ཟེར་ནས་བསེབ་ཀྱི་རེད།།འདྱི་བྱས་ཚར་བ་དང་སང་ཉྱིན་།Mcleod Ganj ལ་ཐུག་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་ཡྱིན་པ་འདྲ་པོ།།འཛམ་
གྱིང་ཕྱི་ནས་ཡྱིན་པ་ལྟར་དཀོག་དཀོག་ངང་ནས་འགོ་ཡྱི་འདུག འདྱི་བྱ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ཡུལ་མྱི་ས་
གནས་རང་ནས་རེད།།དེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་མཁྱེན་དགོས་ཀྱི་འདུག།མྱིའྱི་ལུང་པར་གནས་ཡོད་པ་རེད།།བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་
དེ་མཁྱེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།མཚམས་རེ་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གནང་སྟངས་ཤྱིག་ལ་མཆན་བརྒྱབ་

ཡོང་དུས་འདྱི་ལ་ཀློག་མཁན་ཁེངས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།།འདྱི་དཀྲུང་ནས་སྡོད་ཡོད་པ་རེད།།གཟྱིགས་ཀྱི་འདུག ཡ་རབས་བཟང་

སོད་ཟེར་བ་འདྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག མཚམས་རེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་གསུང་གྱི་འདུག།ཕྱི་རྒྱལ་ལ་
བསེབས་ཙང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ན་ཚ་ཟེར་ནའང་རེད། ཚོར་བ་འདྱི་སྟོན་གྱི་ཡོད་ས་རེད།།དེར་ཕན་གྱི་མྱི་འདུག།དེ་ཚོ་བོད་མྱི་རྒྱ་གར་ལ་
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ཡོད་མཁན་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་དོ་སྣང་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག།ག་རེ་ཡྱིན་

ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལས་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་བ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་པ་མ་རེད།།དེ་འདྲ་མེད་དུས་ཚང་
མས་འགན་ཁུར་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གཞྱི་རའྱི་གནས་ཚུལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ།།ད་ལྟ་བར་གནས་བཞྱིན་པ་

ཞྱིག་གྱི་སོར་ལ་གསུངས་སོང།།དེ་རྱིང་ངས་ཁ་གསལ་པོ་བཟོས་ན་བསམས་བྱུང།།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་སོང།།
སྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་གསུང་མཁན་འདུག།བོ་བཟང་སེང་གེ་དང་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་བར་གྱི་གནས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་

ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག།འདྱི་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།བོ་བཟང་སེང་གེ་ལ་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད།།འདྱི་བོ་
བཟང་སེང་གེ་དང་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་གྱི་གནས་ཚུལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད་ཅེས་ཐག་གཅོད་པའྱི་ངང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་

དགོངས་དོན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་གཅོད་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས་སྒེར་ཐོག་ནས་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད།།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས ་ཐུག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ན་ཟེར་སོང།།དེ་ས་ནས་ང་རང་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་འཆམ་པོ་ཡྱིན།།ཕལ་ཆེར་གོས ་
ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ངའྱི་ནང་ལ་ཕེབས་ཡོང་མཁན་།Boston ལ་རེད།།ངའྱི་ནང་ལ་ཕེབས་མྱོང་མཁན་ཧ་ལམ་སུ་གཅྱིག་

ཀང་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད།།སེན་པ་ཚེ་རྱིང་ངས་གདན་འདྲེན་ཞུས་མྱོང།།སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ལས་ཤག་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
ཕེབས་མྱོང་མཁན་ཧ་ལམ་ཡོད་ན།།བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཡོད་པ་རེད།།སྱི་འཐུས་རེ་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད་ན་མེད་ན།།འགའ་ཤས་ཡོད་

འགོ། ཡྱིན་ནའང་ཐེངས་གཅྱིག་མ་རེད་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཕེབས་མྱོང་ཡོད།།སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད།།
སྱིག་གཞྱི་གཙོ་བོ་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།།བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་རང་རེད།།འདྱི་
གསལ་པོ་ཞུས་ན་མ་གཏོགས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མྱི་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བཟོས་ཡོང་གྱི་འདུག མྱི་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མ་
རེད།།ད་ལྟ་འདྱིར་བསྡད་སྡོད་མཁན་བོ་བཟང་སེང་གེ་སྒེར་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད།།བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱོང་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད།།ཆོལ་ཁ་གསུམ།།ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མ།།ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་འོས་འཕེན་ནས་མང་གཙོའྱི་

ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་འགན་སྤྲད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།འགན་འདྱི་ཧ་ཅང་ལྱིད་པོ་ཡོད་པ་འདྱི་མཁྱེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་

རང་གཅྱིག་པུ་མ་རེད།།ང་རང་གྱི་གོགས་པོ་འཆམ་པོ་གཞན་དག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཡོད།།ང་རང་གྱི་གོགས་པོ་འཆམ་
པོ་ཁ་ཤས་ང་དང་ཁོས་ནས་བསྡད་ཡོད།།རླུང་ལངས་བསྡད་ཡོད།།ཁོས་ན་ཁོ།།མྱིང་འབོད་ཟེར་ནའང་འབོད་རྒྱུ་ཡོད།།ཁུངས་སྐྱེལ་
ཟེར་ནའང་ཁུངས་སྐྱེལ་རྒྱུ་ཡོད།།འགའ་ཤས་རྡ་རམ་ས་ལ་དང་འགའ་ཤས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད།།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སྱིག་འཛུགས་གཅོ་

བོ་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཐག་བཅད་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད།།བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དེ་རང་ཡྱིན།།འགན་འཁྱེར་
སྟངས་ཡང་དེ་རང་ཡྱིན།།དེ་འདྲ་སོང་ཙང་འདྱི་སྒེར ་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མ་བཟོ་རོགས་གནང་།།གཞན་མ་གཏོགས་སྒེར་ང་

གཉྱིས་ཀྱིས་ཇ་བཏུང་རྒྱུ་དང་ཐུག་རྒྱུ་དེ་ང་ད་ལྟ་ཐོགས་པ་གཅྱིག་ཀང་མེད།།ཡྱིན་ནའང་ཐག་གཅོད་འདྱི་ཟྱིན་པ་རེད།།བཀའ་ཤག་
གྱི་ཐག་གཅོད་རེད།།སྱིག་འཛུགས་གཙོ་བོར་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད།།དེ་མ་གཏོགས་ང་སྒེར་
གྱི་ཐོག་ནས་དེ་སའང་མེད།།ད་ལྟ་ཡང་མེད།།མ་འོངས་པར་ཡང་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་རོགས་དངུལ་མང་པོ་རག་པ་དེ་ཚོར་བསགས་བརོད་གནང་སོང།།དབུ་མའྱི་ལམ་

ཐོག་ནས་རེད།།གོ་རྟོགས་མང་བ་གང་བྱས་ནས་སེལ་དགོས་པ་རེད།།མྱི་མང་ལ་གོ་རྟོགས་སེལ་དགོས་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་འགངས་

ཆེན་པོ་རེད།།འདྱི་གོས་ཚོགས་འཆར་ཅན་ལ་དྲྱི་བ་འདྱི་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ང་ཚོས་ལན་ཡང་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ལན་འདྱི་

ཡང་དེ་རང་འཇགས་འཇགས་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་དྲྱི་བ་བསྐུར་ཚར་རེས་ལན་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད།།ཡྱིན་དང་ཡྱིན།།
མྱི་འབོར་མང་པོ་རེད།།ང་ཚོས་ཟབ་སོང་མང་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།འདྱིའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་གང་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ནང་ལའང་འདུག།དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད།།ང་ཚོས་ཟབ་སོང་གང་

གནང་ཡོད་མེད་དང་ག་བ་ལ་གནང་ཡོད་མེད་དེ་དག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་གོས་ཚོགས་ལ་འབུལ་ཆོག དེ་བཞྱིན་ཕྲུ་གུ་གསར་པ་སྐྱེས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།གཞོན་སྐྱེས་ཀང་གསར་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་སོབ་ཕྲུག་གསར་པ་ཕེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད།།གོ་རྟོགས་སེལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡོང་གྱི་འདུག ཁ་སང་སོན་མ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ངེས་པ་རྙེད་

པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་རྒྱུར་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད།།དེ་སོང་ཙང་ངེས་པ་རྙེད་པར་གོ་རྟོགས་སེལ་དགོས་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།གོ་རྟོགས་སེལ་བ་ལ་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་བྱས་ནས་གཞུང་འབེལ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་བརྟན་པ་ཡོང་གྱི་
འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་སེལ་བཞྱིན་ཡོད་ལ་མུ་མཐུད་ནས་སེལ་རྒྱུ་རང་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་དེས་འདྱི་གསུངས་སོང།།ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་དེ་ཆབ་སྱིད་ཡྱིན་པའྱི་སོར་ངས་ཞུས་ཚར་ཡྱིན།།

འགོ་སོང་འདྱིའྱི་སོར་ལ་བཀའ་ཤག་དང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སོར་ལ་གསུངས་སོང།།ཐུགས་ཁག་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད།།ངས་
དེར་ཞུས་སབས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།།དེར་ཞུ་དགོས་ཡོད་ན་མེད་ན་ཞེས་ཐེ་ཚོམ་ཡོད།།ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཐེངས་
གཅྱིག་མ་རེད་གཉྱིས་མ་རེད།།ཐེངས་གཅྱིག་གཉྱིས་སྐུར་དུས་ངས་བཞག་གྱི་ཡོད།།ཐེངས་གཅྱིག་གཉྱིས་གསུམ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་
ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་འགོ་ཡྱི་འདུག འགོ་སོང་ག་ཚོད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།།འགོ་སོང་ཆེན་པོ་རེད་ལབ་དུས་ཐེངས་གཅྱིག་

བཞག་ཤོག་ལན་རྒྱག་གྱི་མེད།།ཐེངས་གཉྱིས་བཞག་ཤོག ཐེངས་གསུམ་རྒྱག་ཡོང་དུས་འདྱི་ག་རེ་རེད།།དངོས་གནས་རང་རྱིས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་སད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ན་རྱིས་གཞན་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།རྱིས་བསྡུར་ནའང་
བསྡུར།།གྲུབ་འབས་ག་ཚོད་སྨྱིན་གྱི་ཡོད་མེད་བསྡུར་ནའང་བསྡུར་བྱས་ནས་མཚམས་རེ་མ་བཤད་དཀའ་མེད་ཆགས་ཙང་ཞུས་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་དུས་རྟག་ཏུ་ངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།བཀའ་ཤག་གོང་མ་དང་ད་ལྟ་བར་ལ་བསྡུར་འདོད ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད།།
ཆེད་དུ་མངགས་ནས་བསྡུར་བར་ཡོང་གྱི་འདུག བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ཟུར་པས་གཅྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།།ཁྱེད་རང་གྱིས་གཅྱིག་

བཤད་ཀྱི་འདུག བཀའ་ཤག་སོན་མས་གཅྱིག་བྱེད་ཡོད་པ་རེད།།ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་ཧ་ལམ་ཁ་ནང་ཚིག་
བླུགས་ནས་བསྡུར་བར་ཡོང་གྱི་འདུག དེའང་གོས་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་བར་བསྡུར་བར་ཡོང་གྱི་འདུག།ལག་པ་མ་བཅང་རྒྱུ་
རང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།།ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ངས་དེ་རང་འཇགས་ཞུས་པ་ཡྱིན།།བཤད་འདོད་མེད་དེ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་

ཡྱིན།།ཡྱིན་ནའང་བསྡུར་ན་བསྡུར་རོགས། གཞན་མ་གཏོགས་ངས་ཀང་འདྱི་བསམས་བྱུང།།མ་བཤད་ན་ཆོ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་
བསམས་བྱུང།།རྣམ་པ་ཚོས ་མཁྱེན་གྱི་རེད།།གོས ་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དྲྱི་བ་དེ་འདྲ་དྲྱིས ་ཡོང་དུས་མཚམས་རེ་མ་བཤད་
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དཀའ་མེད་ཡོང་གྱི་འདུག དེར་ངས་དགོངས་སེལ་དང་སགས་ངས་བཟོད་པ་སྒོམ་ཡྱིན་ཏེ་སབས་འགར་ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།།ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཧྱིན་སྒོར་།༢༠,༠༢༤,༢༦༥ གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལ་དགག་བྱ།།དགག་བྱ་མེད་ཙང་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།།དེ་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ ། སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་
གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ་བསྡོམས་འབོར་
ཧྱིན་སྒོར་།༡༡,༠༤༩,༣༩༦།རེད་འདུག།ཚོགས་ཆུང་ནས་དེ་རང་འཇགས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཧྱིན་སྒོར་།༡༡,༠༤༩,༣༩༦།གཏན་འབེབས་གནང་བ་ཡྱིན་ན།།སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་
ཁྱིམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྱིས་འགོ་དང་འབེལ་ནས།།ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་

སབས་ལེན་འདོད་བྱུང་།།སྱིར་བཏང་དམྱིགས་བསལ་དང་ཡང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་དེ།།དང་པོ་བསམ་ཚུལ་དེ་ཞུ་མ་དགོས་

ན་བསམས་ནས་ཕལ་ཆེར་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་རྱིས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན།།དེ་ནས་མཐའ་མ་དེ་ལག་པ་བརངས་ནས་གོ་སབས་ཐོབ་མ་སོང་།།
བྱས་ཙང་དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་རྱིས་འགོ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག།སོང་ཙང་དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སོར་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་

ཤྱིག་མ་ཞུས་ཐབས་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག ་ཆགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།གཙོ་བོ་དང་པོ་དེར། ཟུར་བཀོལ་ནང་ཆབ་སྱིད་དང་
འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཟེར་བ་དེར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་ལབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།དེར་ད་ལོ་སོན་རྱིས་ནང་དུ་མྱི་འདུག།ཡྱིན་
ནའང་རྱིས་འགོ་དེ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད།།དེ་གཅྱིག་དང་།།ནང་གསེས་ཀྱི་ཉ་པ་དེ་དྲྱིལ་བསགས་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་

གཞྱི་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།སོང་ཙང་དེ་གཉྱིས་དང་འབེལ་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་།།དང་པོ་དེར་ང་

ཚོ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ་ལབ་རྒྱུ་དེ་མང་པོ་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཀང་ཞུས་མྱོང་།།ཡྱིན་
ནའང་གང་ལྟར་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་མ་རྟོགས་མཁན་གྱི་ཆ་དེ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་
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བསྡད་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེར་བརྟེན་ནས་གོ་རྟོགས་སེལ་དགོས་པ་དེ།།གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད་བསམ་བསམ་

ཞྱིག་དེ་ཡྱིན།།དང་པོ་ང་ཚོ་མྱི་མང་གྱི་ངོས་ནས་ཡག་པོ་མཁྱེན་ཡོད་ས་མ་རེད་རེད་བསམ་བསམ་འདྲ་ཞྱིག།དེ་ང་རང་གཞུང་གྱིས་
ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་གྲུབ་དོན་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཚོར་བ་རེད།།སོང་ཙང་དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གོ་རྟོགས་སེལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་འདྲ་
ཞྱིག་རེད་སྙམ།།དེ་འདྲ་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད།།དེ་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུར།།གཙོ་བོ་དེ་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ་སེལ་ཡོང་བའྱི་

སབས་སུ་སབས་འགར་ག་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གོ་བ་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།།ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་བསེབ་རྒྱུ་ཡོད་ན།།ང་ཚོ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་

མཐའ་མའྱི་གོ་བ་དེ་བོད་པ་ནང་ལོགས་ལ་ཁ་གཏད་བཅག།དག་བོ་དག་མར་ངོས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་མཁན་དེ་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དུ།།
ང་ཚོའྱི་དག་བོ་རྒྱ་ལ་དག་ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་བསམ་བོ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་སེབ་ཐུབ་པ་ང་རང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཟོ་རྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་དེ་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་མྱིན།།དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཚོར་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ།།དེ་ནས་ང་ཚོས་གོ་རྟོགས་དེ་ཚོ་
སེལ་གྱིན་སེལ་གྱིན་མཐའ་མ་དེ་སུའྱི་དོན་དག་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ།།སུའྱི་དོན་དག་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཡོང་
བསྡད་ཀྱི་འདུག།དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་སོར་ཞྱིག་ལ་མཐུན་འགྱུར་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་སར་གྱི་ཡོད་པ་གནས་

ཚུལ་དེ་འདྲ་གོ་སོང་།།ཁ་སང་དེ་འདྲ་གསུངས་སོང་ལ།།རྱིས་འགོའ་ིནང་དུའང་ཡོད་པ་རེད།།སོན་མ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཆེད་
དུ་གཉེར་ནས་ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་རྒྱལ་རབས་ལ་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་གྱིས་དེ་འདྲ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།།དགག་པ་རྒྱག་གྱི་

ཡོད་དུས་ཁོ་རང་ཚོས་གནད་འགག་ཅྱིག་ཚོར་ནས།།དེས་ཁོ་རང་ཚོར་གནོད་སྐྱོན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཚོར་ནས་རེད་མ་གཏོགས།།
དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད་ན་དེ་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད།།འདས་པའྱི་ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ནས་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་
བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འཁྱོག་བཤད་ཆེད་དུ་བྱེད་སྡོད་མཁན་དེ་འདྲ་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས།།བོད་རང་བཙན་གྱི་གནད་དོན་འཆད་

མཁན་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།སོང་ཙང་དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན།།མ་འོངས་པར་ལོ་རྒྱུས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་སྱིག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་མེད་འགོ་
བསམས་ནས་ཐེ་ཚོམ་དོགས་པ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས་དོན་དག་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན།།དེ་བཞྱིན་སབས་འགར་དེ་འདྲའྱི་ང་ཚོའྱི་ར་བ་

ནང་དུ་དག་དང་གཉེན་སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཚིག་དེ་འདྲ་གོ་རྒྱུ་འདུག།དག་གཉེན་མགོན་གསུམ་མ་ནོར་བ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ང་ཚོ་སྣེ་
ལེན་ཁང་ལ་ཡོད་དུས་དང་།།སོབ་གྲྭ་ལ་འགོ་དུས་ནས་དེ་ལྟར་ཟེར་གྱི་འདུག།དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་འདྲ་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་ཡོད།།དེང་
སང་ང་ཚོའྱི་ར་བའྱི་ནང་དུ་དེ་འདྲའྱི་སད་ཤུགས་ཆེན་པོ་སེབ་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་ཚོར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་
དེ་དང་འབེལ་བའྱི་བསམ་བོ་དང་།།ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་འགོ་བ་ཡྱིན་ན།།ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་ཚོར་སྣང་རེད།།སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་གང་ལ་བལྟས་ནའང་།།དངོས་གནས་ཀྱི་ར་དོན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་

དམ་བསམས་ནས་ཐེ་ཚོམ་དེའང་ཡོང་གྱི་འདུག།དེ་ཡྱིན་དུས་ཚོར་བ་དེ་ཚོར་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག།མ་
གཏོགས་དེ་བོ་བདེ་བོ་ཞྱིག་དང་།།ཡག་པོ་ཞྱིག་དང་།།གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཚོར་གྱི་མྱི་འདུག།དེ་ཚོར་
ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་།

དེ་བཞྱིན ་དྲྱིལ ་བསགས་ཀྱི་ལས་དོན ་རེད།།ང་ཚོ་རྒྱ་རྱིག ས་ཀྱི་སོར ་ལ་བོད་པའྱི་དོན ་དག་གོ་རྟོག ས་སེལ ་རྒྱུ།།དྲྱིལ ་

བསགས་བྱ་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་དེ་རེད།།སོན་མ་སབས་བཅུ་བཞྱི་པ་དང་།།བཅོ་ལྔ་པ་ནང་ལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ལབ་མྱོང།།དེར་ཚོར་
སྣང་ཡང་ཡོད།།སབས་བཅུ་དྲུག་གྱི་ནང་ལ་དེ་ཙམ་མང་པོ་ལབ་མེད།།རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་བྱས་ནས་ཟེར་ན།།དངོས་སུ་ལས་ཀ་བྱེད་
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མཁན་དང་།།ཐད་ཀར་ནས་ལྟད་མོ་ལྟ་མཁན་གཉྱིས་ཀར་ཚོར་སྣང་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམས་ནས།།ད་ང་ཚོས་ཇྱི་མ་ཇྱི་
བཞྱིན་ཞྱིག་རྟོགས་ཀྱི་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད།།སྱིར་བཏང་ར་བས་དོ་སྣང་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སད་ཆ་རེད་དེ།།དེ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་
པ་མ་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་འཛུགས་དང་།།དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པས་འགེལ་བཤད་གནང་སྟངས་དེ་ཡྱིན་གྱི་

རེད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བསམས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།།ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སབས་དེ་
དང་དེའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཅྱིག་གྱིས་གསུང་སྟངས་དང་།།སོན་མ་ང་རང་གྱིས་གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་དུ་བཤད་བསྡད་རྒྱུའྱི་
ཚོར་བ་དེ་གཉྱིས་ཏག་ཏག་གཞྱི་གཅྱིག་ཏུ་བབས་སོང་།།ངས་ང་རང་ཚོའྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་འབེལ་མཐུད་པ་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཧ་ཅང་ཚད་མཐོ་བོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་སོན་མ་ནས་ར་བའྱི་ནང་དུ་འཆད་མཁན་མང་པོ་འདུག་སྟེ།།དོན་དམ་པར་མང་པོ་
ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་གང་ཡང་མྱི་འདུག།གང་ལྟར་སོན་མའྱི་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རེད་འདུག དངོས་གནས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་

ཟེར་དགོས་ན།།ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་འཆད་མཁན་དང་།།མ་འོངས་པ་ལའང་

དེ་འདྲ་འཆད་མཁན་གྱི་རྱིགས་ལ།།རྱིམ་བཞྱིན་འབེལ་བ་བྱེད་མཁན་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ།།དེ་ང་ཚོས་མྱིང་འབོད་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་
མྱི་འདུག་བསམ་བསམ་ཞྱིག་རེད་དེ།།དེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མཐུད་ཀྱིས་ལས་དོན་ཐོག་ལ།།བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་དུས་རྒྱུན་
དུ་བོད་ཀྱི་ར་དོན་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་གནང་མཁན་ཚོའྱི་ཚོར་སྣང་ག་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་མེད།།ལྟ་སྟངས་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་མེད་དེའང་སྱིར་
བཏང་གྱིས་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དངོས་གནས་དངོས་སུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དེ་ཚོའྱི་ཉམས་མྱོང་གྱི་

ཐོག་ནས་གསུང་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ།།རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་འབེལ་མཐུད་དང་།།རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་ལས་དོན་གྱི་སོར་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་
པ་བཞེས་དགོས ་རྒྱུར་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་འདུག།དེ་བཞྱིན་དེ་རྱིང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག ་གྱིས ་དེ་དང་

འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ལ།།ང་རང་ཚོར་ག་རེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཞུ་རྒྱུ་

ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་།།སོང་ཙང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་གཞྱི་གཅྱིག་ཏུ་སྱིལ་ནས་ལྟ་ཡོང་དུས།།
སབས་བཅུ་བཞྱི་དང་།།བཅོ་ལྔའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་དུ་མང་པོ་ཞུས་མྱོང།།དེ་ང་རང་གྱི་རོངས་འཆར་ཙམ་ཞྱིག་རེད།།ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟ་ང་རང་དངོས་སུ་ལོ་བཅོ་ལྔ་མ་ཟྱིན་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་བསྡད་མྱོང་བའྱི་ཉམས་མྱོང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་དུས།།ག་ས་གང་
ནས་གནས་སྟངས་དེ་གཅྱིག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག།གང་ལྟར་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་ལས་དོན་དེ་ཚགས་ཚུད་
པོ་ཞྱིག་མེད་པ་དང་།།ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚད་མཐོ་པོ་ཞྱིག་མྱིན་པ།།དེ་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཁོ་རང་ཚོ་སྒེར་གྱི་དོན་དག་

དང་།།སྡྱིངས་ཆ་དེ་བེད་སོད ་གཏོང་མཁན་ཡྱིན ་པ་ཚོར ་སྣང་ཡོད ་ལ།།རྣམ་པ་དེའ ང་གསལ་པོ་ཞྱིག ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད ་
བསམས་ནས།།དེའྱི་ཐོག་ལ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་།།སོང་ཙང་དེའྱི་སྒང་ལ་ངེས་པར་དུ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་

གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག།མ་གཏོགས་ང་ཚོ་མྱི་མང་གྱི་ནང་ལ་རྒྱ་རྱིགས་སྟོང་ཕྲག་དང་།།ཁྱི་ཕྲག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཡོད།།རོམ་ཡྱིག་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཤད་པ་ཚིག་དེ་གཅྱིག་པུས།།མྱི་མང་ལ་མགོ་སོར་གྱི་རྣམ་པ་
ལྟ་བུ་ཞྱིག།ཆེད་དུ་གནང་བ་མྱིན་ན་ཤུལ་གྱི་དེ་འདྲ་ཆགས་སྱིད་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་ནས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་།།དེ་

བཞྱིན་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས།།ལྷག་པར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་དང་བོད་ཀྱི་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་བོད་ཀྱི་དོན་དག་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ།།དེས་ཕན་ཐོགས་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།དོན་དངོས་པོའ་ི
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ཐོག་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེ་ཚོའང་བསམ་བོ་ངེས་པར་དུ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་
སྙམ།།ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོ་རྱི་བོང་གནམ་བརྡྱིབ་ཀྱི་སེམས་ཚོར་འདྲ་ཞྱིག་མྱིན་འགོ།།དེ་ཚོའྱི་གས་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་དགོས་
རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་འདུག།མ་གཏོགས་ང་ཚོས་གོ་རྟོགས་སེལ་གྱིན་སེལ་གྱིན་མཐའ་མ་དེར།།མྱི་ཚང་མའྱི་བསམ་བོའ་ི

ནང་དུ་ནང་ལ་དག་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད།།དག་ལ་ལྟ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་།།ང་ཚོའྱི་དག་བོ་རྒྱ་དམར་གཞུང་ལ་དག་མྱི་བརྱི་
མཁན་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་དང་།།ཐབས་ཤེས།།འབད་བརོན། ལས་ཀའྱི་རྣམ་གངས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ན།།སབས་དེར་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་དོན་དག་དེ་སྒྲུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་ལྟ་ཡན་

ཆོད་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས ་སྐུ་ལས་བསྐྱོན།།དེའྱི་རེས ་སུ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་འབད་བརོན་གནང་བཞག་པའྱི་གྲུབ་
འབས་དེ་མ་བྱུང་བ་རེད།།ངའྱི་ངོས་ནས་དེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཐོག་ལ་མཚན་ཐོ་བངས་ཟྱིན་པ་བཅུ་ཡོད།།དེ་ནས་གོ་སབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ནོར་བ་གཅྱིག་དང་།།དོགས་འདྲྱི་གསུམ་

འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཐོག་མ་དེ་ཤོག་གངས་།༥༨།ནང་དུ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༢༌༠ ཀ་པ་ནང་ལ་རྒྱུན་གོན་གྱི་རྱིས་ཁའྱི་ནང་དུ་ཚོད་དཔག་
གྱི་སོང་དེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༤༣,༤༠༠།འཁོད་འདུག།དེ་བཞྱིན་བཀའ་འཁོལ་དེ་ཧྱིན་སྒོར་།༢༤༣,༤༠༠།གནང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།
ཡྱིན་ནའང་ཟུར་འཛར་ནང་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༡ བསྡོམས་ནས་ཧྱིན་སྒོར་ ༩༥༠,༤༠༠།ཆགས་བསྡད་འདུག།དེ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་
ཁྱད་པར་ཧྱིན་སྒོར་།༧༠༧,༠༠༠།ཞྱིག་ཤོར་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།རྱིས་འགོ་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསྡོམས་དེ་ད་ལྟ་ཚོད་དཔག་སོང་བྱིས་པ་དེ་

བདེན་པ་ཡྱིན་ན།།ཟུར་འཛར་དེ་བདེན་པ་ཡྱིན་ན་དེ་མགོ་འཚོས་ཀྱི་མྱི་འདུག།རྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ཧྱིན་སྒོར་ ༧༠༧,༠༠༠ ཁྱད་
པར་ཤོར་འདུག།དེ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་པོ་ཟུར་འཛར་གྱི་སྣེ་ལེན་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༡ ནང་དུ།།སྱིར་བཏང་བཀའ་འཁོལ་ཚོད་
དཔག་ཁོངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༨༠༧,༠༠༠།ཞུས་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་གནང་རྒྱུ་དེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠༠,༠༠༠ མ་གཏོགས་གནང་

མྱི་འདུག།འབུམ་བརྒྱད་ཞུ་དུས་སོ་སོས་འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་ཀྱི་རེད་སྙམ།།ཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མར་བཅག་སྟེ་
ལས་ཀ་བྱེད་པའྱི་སབས་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་གཅྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་དང་
ཟུར་འཛར་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༣ པའྱི་ནང་དུ་དངུལ་ཁང་གྱི་སྐྱེད་ཁ་དེ་ལོ་ལོ་བར་ལ་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མར་ཆག་

འགོ་ཡྱི་འདུག།༢༠༡༧༌༌༢༠༡༨ ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༧༡༢,༢༢༨ བྱུང་འདུག།ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༢༠༡༩།ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༥༥,༠༠༠ བྱུང་
འདུག།ད་ལོ་ཡྱིན་ན་ཚོད་དཔག་བྱུང་དེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༠༠༠།མ་གཏོགས་མྱི་འདུག།དེ་ལྟ་དུས་ང་རང་ལ་ཚོར་བ་ག་རེ་བསེབས་སོང་

ཟེར་ན།།དངུལ་ཁང་ནང་གྱི་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྐྱེད་ཀ་དེ་ཕོན་ཆེན་པོ་མར་ལ་འགོ་ཡྱི་
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ཡོད་དུས།།དེ་འདྲ་ཞྱིག་སོ་སོའ་ིངོས་ལ་བོ་འཚབ་ཅྱིག་བསེབས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་དང་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༤ པའྱི་ནང་དུ་སྱིར་བཏང་
ཞལ་འདེབས་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༢༠༡༩།ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༥༠༠,༠༠༠ ཚོད་དཔག་བྱུང་ཞྱིག་འདུག།ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠།ལ་ཚོད་

དཔག་གྱི་བྱུང་དེ་འབུམ་།༥།མ་གཏོགས་མྱི་འདུག།ནམ་རྒྱུན་ནས་ཚོད་དཔག་བཞག་པའྱི་སབས་སུ་གང་འདྲ་བཞག་གྱི་ཡོད་ན་
བསམས་ནས་དེ་གཅྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན།།ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག །རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུང་རྒྱུ་བྱས།།དེ་ནས་བཀུར་

འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་།།བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སོར་ལ་འཆར་ཅན་བཀའ་འདྲྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ།།དེའྱི་སོར་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རང་འཇགས་ཡྱིན།།
གཙོ་ཆེ་ཤོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་མྱི་མང་གྱི་ནང་ལ་ཁ་གསལ་པོ་མཁྱེན་དགོས་རྒྱུར་
ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད།།མཁྱེན་པའྱི་ཐོག་ནས།།ངེས་པར་རྙེད་པའྱི་ཐོག་ནས།།ཕྱིའྱི་མྱི་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་

སབས་སུ་སོ་སོས་མྱིའྱི་ཡག་པོ་མཁྱེན་གྱི་མེད་ན་ཕྱིའྱི་མྱི་ལ་འགེལ་བཤད་ཡག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།།སོང་ཙང་ང་རང་ཚོ་མྱི་

མང་གཞོན་སྐྱེས།།ད་ལྟ་ཉེ་བའྱི་ཆར་ང་ཚོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་ཚོས་ག་ཚོད་ཡག་པོ་མཁྱེན་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་འགེལ་བཤད་ཡག་པོ་བསྐྱོན་ཐུབ་ཀྱི་རེད།།འགེལ་བཤད་
ཇྱི་ཙམ་ཡག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་པར་བརྟེན་ནས་ཕར་ཕོགས་ལ་གོ་རྟོགས་བྱུང་།།སེམས་འགུལ་ཐེབས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་མང་

དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ཡྱིན།།སོང་ཙང་ཟབ་སོང་དེ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་

རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཡང་གསུང་རྒྱུར་རྒྱ་རྱིགས་གོགས་པོ་ཚོའྱི་སོར་ནས་གསུངས་སོང་།།
གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་།།དེ་ཡྱིན་ཙང་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད།།ང་ཚོས་ཏན་
ཏན་རང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་བསྡོམས་ཤྱིག་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན།།ང་ཚོ་བོད་སྱི་པའྱི་ར་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་

རྱིགས་གོགས་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ན།།དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ག་ཚོད་མང་ན་ཡག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་

ན།།ག་ཚོད་མང་ན་ཡག་གྱི་རེད་ཟེར།།དེ་སྱིའྱི་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་གཟྱིགས་གནང་དང་།།རྒྱ་གར་རང་བཙན་རག་པའྱི་སབས་ལ་
ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཨྱིན་ཇྱི་མྱི་རྱིགས་བྱུང་རེད།།ཨྱིན་ཇྱི་མྱི་མང་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱུ་
མཚན་གཅྱིག་དེ་རེད།།དེ་བྱུང་བ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་གར་ལའང་སོ་སོ་རང་བཙན་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།།ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་ནང་དུ་མྱི་རྱིགས་

དཀར་པོ་དང་མྱི་རྱིགས་ནག་པོ་འཐབ་རོད་བྱུང་བའྱི་སབས་སུ་མྱི་རྱིགས་དཀར་པོ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད།།མྱི་
རྱིགས་ནག་པོ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཙམ་ཡོད་པ་རེད་དེ།།དམག་གྱི་ཐོག་ནས་དབང་འཛིན་བྱས་ནས་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ།།
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ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མར་མྱི་རྱིགས་དཀར་པོའ་ི ནང་དུ་སེམས་འགུལ་ཐེབས་ནས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས།།མྱི་རྱིགས་ནག་པོ་ཚོར་མང་

གཙོ་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་མྱི་རྱིགས་དཀར་པོ་ནང་གོ་རྟོགས་སེལ་བར་བརྟེན་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་རག་ནས་ལྷོ་ཨ་
ཕྱི་རྱི་ཀ་མང་གཙོ་བསྐྱར་གསོ་བྱས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད།།སོང་ཙང་ང་རང་ཚོར་རྒྱ་རྱིགས་གོགས་པོ་ག་ཚོད་མང་ན་ཡག་གྱི་རེད་མ་

གཏོགས་སྡུག་གྱི་མ་རེད།།ད་ག་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད།།ད་ག་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ་
ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད།།ཚང་མ་འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏྱི་མུག་གསུམ་གྱི་མནན་བཞག་པའྱི་མྱི་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་།།
དེ་རྱིང་རྒྱ་རྱིགས་མྱི་རྱིགས་གནས་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོ་བོ་ཞྱིག་བསེབས་ཡོད་ནའང་།།ཟླ་བ་བཅུ་དང་།།ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་རེས་སུ་

འགྱུར་བ་འགོ་སྱིད་ཀྱི་རེད།།དེ་རྱིང་ཀུན་སོང་ངན་པར་ཞྱིག་ཁུར་ནས་བསེབས་ནའང་གཞུག་མར་ཀུན་སོང་ཡག་པོ་ཆགས་སྱིད་པ་
ཞྱིག་རེད།།ང་ཚོ་ཚང་མ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ནུས་པ་དེ་ཡོད་ཟེར་ཡོང་དུས་མྱི་སུ་ཡྱིན་ནའང་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་ངོས་འཛིན་

དགོས ་ཀྱི་རེད།།དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ག་འདྲ་གཅྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་།།ང་ཚོས ་ཕེབས་བསུ་ཞུ་དགོས ་རྒྱུར་།ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་
འགངས་ཆེན་པོ་རེད།།གནང་སྟངས་གནང་ལུགས་རེ་རེ་བཞྱིན་དུ་བལྟས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་སང་གྲུང་དང་གཟབ་གཟབ་གནང་

དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་ནས་ཚད་མཐོ་བོ་ཤེས་ཚད་མེད་པ་ཞྱིག་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
པ་རེད་ཟེར་ན།།དེའང་མ་རེད།།ཚད་མཐོ་བོ་མཐོ་བོ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད།།ཚད་དམའ་བོ་དམའ་བོ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད།།དེ་འདྲ་སོང་

ཙང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ནང་ནས།།ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས།།ཡང་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཟེར་སོང་།།དེའྱི་ནང་དུ་ཀུན་སོང་
འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཟེར་བ་དེ་འགོ་སྟངས་རང་རེད།།འགའ་ཤས་ཀྱིས་ནང་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

པ་རེད།།ཁོ་རང་ཚོས་ནང་ཆོས་གཙོ་བོར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།འགའ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་མང་གཙོ་
དགོས་ཀྱི་འདུག།རྒྱ་ནག་ལ་མང་གཙོ་དགོས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བོད་པ་དང་མཉམ་དུ་ལག་སྱིལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་ཡོད་
པ་རེད།།འགའ་ཤས་ཀྱིས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་རྙེད་ནས།།རྒྱ་མྱི་ལ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དགོས་ཀྱི་འདུག།བོད་པ་
ལའང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཡོད་པ་རེད།།རྒྱ་མྱི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དངོས་གནས་རྒྱ་

ནག་རང་གྱི་ཁེ་ཕན་གཅྱིག་པོའ་ི ཆེད་དུ་བོད་དོན་གྱི་གནད་དོན་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས།།བོད་པའྱི་གནད་དོན་དང་དོན་དག་
མ་རེད།།རྒྱ་ནག་རང་གྱི་ཁེ་ཕན་གྱི་ཆེད་དུའང་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས།།དེ་དག་ཚང་མ་སྤུངས་ནས།།འགའ་ཤས་

ཀྱིས་བེད་སོད་ལོག་པ་གཏོང་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།མང་ཉུང་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཉུང་བ་དེས་བེད་སོད་གཏོང་མཁན་དང།།
མང་བ་དེ་ངས་བཟང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཀུན་སོང་དེ་ཚང་མ་བཟང་

བ་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས།།ཕལ་ཆེར་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་འདྱིར་མང་པོ་ཡོད་ཙང་།།ཆོས་ནང་ལ་དེ་འདྲ་
ཡོད་ས་རེད།།དེ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མས་ཀུན་སོང་དེ་ཡག་པོ་ཡོད་ཤག་རྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་སྣེ་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་།།འབེལ་བ་ཞུས་
ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་རང་འཇགས་ཡྱིན།།ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཕག་ཚོད་།༡༡:༡༥།བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཚུགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་
མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དེ་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྱིས་འགོ་དེ་འཁྲུག་པའྱི་

སོར་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། ཟུར་བཀོལ་གྱི་སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༥༨ ཀྱི་ ༢་༠ གྱི་ ཀ་ ནང་ལ་རྒྱུན་གོན་རྱིས་
འགོ་ ༡༧ དེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༤༣,༤༠༠ ཚོད་དཔག་སོང་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་དེ་རང་འཇགས་ཞུས་པ་འགྱིག་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད། གཤམ་དེར་ཟུར་འཛར་དང་པོ་ནང་ལ་ཚོད་དཔག་སོང་དེ་ཧྱིན་སྒོར ༩༥༠,༤༠༠ རེད། དེ་ཚོད་དཔག་སོང་རེད།

བཀའ་ཤ ག་གྱིས ་བཀའ་འཁོལ ་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ཧྱིན་སྒོར ༢༤༣,༤༠༠ གནང་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་འཁོལ ་རྒྱབ་གཉེར ་དེ་རང་
འཇགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཚོད་དཔག་སོང་དེ་གོང་དང་འདྱིའྱི་ཚོད་དཔག་སོང་གཉྱིས་འགོད་ནོར་ཤོར་འདུག དེ་གཉྱིས་ཐ་དད་
རེད་མ་གཏོགས་མཐའ་མ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་སབས་སུ་དེ་བཞྱིན་རེད་འདུག ཟུར་བཀོལ་ཧྱིན་སྒོར་

༢༤༣,༤༠༠ དང་ཟུར་འཛར་གྱི་ཚོད་དཔག་སོང་ཧྱིན་སྒོར ༩༥༠,༤༠༠ གསུང་རྒྱུ་དེ་རྱིས་འགོད་ནོར་ཤོར་འདུག སྣེ་ལེན་གྱི་

ཧྱིན་སྒོར་ ༨༠༧,༠༠༠ དེའྱི་ཚབ་ལ་སྣེ་ལེན་གྱི་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠༠,༠༠༠ བསྐྱོན་ནས་བཟོ་བཅོས་གནང་རོགས་གནང། འོག་དེར་ཚོད་
དཔག་སོང་དེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༤༣,༤༠༠ སྐྱོན་རོགས་གནང། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཟུར་བཀོལ ་གྱི་ཚོད་དཔག་སོང་དང་གཅྱིག་པ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་གནང་བ་དེ་སྣེ་ལེན་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠༠,༠༠༠ གཅྱིག་ལས་མྱི་འདུག འདང་གྱི་

རེད་དམ་གསུང་རྒྱུ་དེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་།ཤོག་གངས་ ༤༩ གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་སྣེ་ལེན་ལ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༡ དེ་
ཚོད་དཔག་སོང་དང་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ཧྱིན་སྒོར ༨༠,༧,༠༠༠ གནང་ཡོད་དུས་ཧྱིན་སྒོར་ ༩༠༠,༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་

རེད། དེ་ས་ཡྱིན་ན་ཧྱིན་སྒོར་ ༧༠༠,༠༠༠ མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། བྱས་ཙང་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད། ལར་
ནས་དེ་ས་ཡྱིན་ན་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དེ་དམྱིགས་བསལ་ནས་ཚང་མ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། བར་སབས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་
དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་པའྱི་ལས་འགོ་རོམ་པ་སོང་ཙང་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་བྱས་ནས་ཟུར་བཀོལ་ནས་གཏོང་དགོས་པ་འགའ་ཤས་ཟུར་བཀོལ་
ནང་ནས་གཏང་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་བཞག་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཟུར་འཛར་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་

ཧྱིན་སྒོར ༨༠,༧,༠༠༠ ད་ལྟ་ཧྱིན་སྒོར ༡༠༠,༠༠༠ བསྡོམ ས་པ་ཡྱིན ་ན་ཧྱིན་སྒོར ༩༠༠,༠༠༠ བྱས་ནས་དེ་ས་ལས་ཧྱིན་སྒོར
༢༠༠,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་འཕར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ཀྱིས་ཟུར་འཛར་གཉྱིས་པ་ལུང་དྲངས་

ནས་དངུལ་ཁང་གྱི་སྐྱེད་ཀ་དང་གའྱི་སོར་ལ་གསུངས་སོང་། ཏན་ཏན་རེད། རྱིས་ནང་ཡོད་པ་དེ་དེ་རང་འཇགས་བདེན་པ་རེད། དེ་
ས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་དངུལ་ཁང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚང་མ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འཛིན་སྐྱོང་
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བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་འོག་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བར་སབས་ཤྱིག་ནས་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་པའྱི་ལས་འགོ་བརམས་ཏེ་དེབ་སྐྱེལ་

དངོས་སུ་བྱེད་ཐུབ་པ་སོང་ཙང་རྱིས་འགོ་ཕེ་པ་རེད། ཕེ་ནས་ཟུར་བཀོལ་བསེབ་རྒྱུའྱི་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། སབས་དེར་ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༧ དང་ ༢༠༡༨ ལོར་བཀའ་ཤག་ནས་ལྷན་ཁང་ཁག་གཅྱིག་ལ་མ་དངུལ་རང་གྱི་ཆེད་དུ་དངུལ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་
གནང་བའྱི་སབས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་དངུལ་ཞྱིག་རག་པ་རེད། རག་པ་སོང་ཙང་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་དུ་སབས་དེའྱི་ལོ་ལ་དངུལ་
ཕོན་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཙང་སྐྱེད་ཀ་ཆེ་བ་བྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ན་ཡང་འགོ་སྟངས་ཤྱིག ་གྱིས་རེན་བྱས་ནས་དངུལ་དེ་འགོ་སོང་གཏོང་

དགོས་དུས་དངུལ་མར་ཆག་དུས་ད་ལྟ་དངུལ་འཕར་རྒྱུ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། མང་བ་འདྱི་རྣམ་པ་ཚོས ་
གཟྱིགས་ན་ཟུར་བཀོལ་ནས་དཔལ་འབྱོར་དམྱིགས་བསལ་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་དམྱིགས་བསལ་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ནས་གཏོང་བཞྱིན་
ཡོད་པ་སོང་ཙང་དེ་འདྲའྱི་རེན་བྱས་ནས་སྐྱེད་ཀ་ཉུང་ཉུང་ཆགས་རྒྱུ་དེ་དེ་རེད་མ་གཏོགས་སྐྱེད་ཀ་ཆག་པ་དེ་མ་དངུལ་གང་མང་

ལ་རག་ལས་པ་རེད། དེ་ས་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་ནང་སྐྱེད་ཀ་ཆེན་པོ་བྱུང་པ་རེད། དངུལ་དེ་འགོ་སོང་གཏོང་དུས་མཚམས་ལ་
དངུལ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས་སྐྱེད་ཀ་རང་བཞྱིན་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཆགས་པ་རེད། དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྱིས ་ལོ་ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ཟུར་འཛར་གཉྱིས ་པ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས ་གསུངས་པ་དེ་ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩

ཟུར་འཛར་ ༢ དང་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༤ པ་སྱིར་བཏང་ཞལ་འདེབས་དེ་ས་ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༥༠༠,༠༠༠ བྱུང་འཆར་འདུག ད་ལོ་ཧྱིན་

སྒོར ༥༠༠,༠༠༠ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༥༠༠,༠༠༠ ཚོད་དཔག་ཞུས་པ་རེད། ད་
ལོ་འདྱི་ཡང་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༠༠,༠༠༠ དེ་ཚོད་དཔག་རེད། སང་ཉྱིན་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༠༠,༠༠༠ ལས་མང་བ་བྱུང་ན་ཟུར་བཀོལ་རེད།

བཀའ་འཁོལ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཧྱིན་སྒོར་ ༥༠༠,༠༠༠ མྱི་དགོས་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠,༠༠༠,༠༠༠ དང་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༠,༠༠༠,༠༠༠
རག་ནས་ཚོད་དཔག་གྱི་བྱུང་བཀའ་འཁོལ ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་དེ་ཧྱིན་སྒོར ་

༥༠༠,༠༠༠ ཞུས་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་པར་བརྟེན་ནས་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༠༠,༠༠༠ ལས་ཉུང་བ་རག་སྱིད་ཀྱི་རེད། མང་བ་ཡང་འགོ་
སྱིད་ཀྱི་རེད། མང་བ་འགོ་རྒྱུའྱི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་རེད། བྱས་ཙང་འཕར་བ་ཡྱིན་ན་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་
རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་ནང་ལ་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་ས་ཁུལ་གྱི་སྐྱབས་བཅོལ་འབེལ་མཐུད་
པ་ Mr. Alex Ave-Lallemant མཆོག་དང་། དེ་བཞྱིན་ Dr. Leah Pao ཁོང་ས་ཁུལ་གྱི་སྐྱབས་བཅོལ་འབེལ་མཐུད་

པའྱི་ཕག་རོགས་རེད། དེ་བཞྱིན་པདྨ་བསྟན་འཛིན་ལགས་སྐྱབས་བཅོལ་པའྱི་ལས་རྱིམ་བཟོ་སྱིག་བྱེད་མཁན་གྱི་ཕག་རོགས་རེད།
ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས།།
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སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆབ་སྱིད་
དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་གྱི་ནང་གསེས་ ཉ་པ། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲྱིལ་བསགས་དང་
འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱིལ་བསགས་ཀྱི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་རོམ་གྱི་ཡོད་པའྱི་

ནང་ནས་དེ་རྱིང་འདྱི་ལ་ཆེད་དུ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ལ། པཎ་ཆེན་མཆོག ་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅྱིག་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མའྱི་སོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དྲྱིལ་བསགས་ཀྱི ་
ལས་དོན་ག་རེ་ག་རེ་བརམས་ཡོད། པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཡང་སྱིད་ཀྱི་སོར་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱིད་བྱུས་ཁ་གསལ་ཞྱིག་བར་

སབས་ཤྱིག་ནས་སོ་སོས་དོ་སྣང་བྱས་ནས་ཡྱིག་ཚགས་དང་དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་སོགས་སུ་བཙལ་པ་ཡྱིན་ནའང་གསལ་པོ་ཞྱིག་
ལག་སོན་བྱུང་མ་སོང་། སོ་སོར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཆབ་སྱིད་གོ་
གནས་ཡོད་པའྱི་བ་མ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་མ་རེད་དེ། བོད་མྱི་མང་གྱི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནང་ལ། ལྷག་པར་དུ་རྱི་བོ་དགེ་ལྡན་པའྱི་བ་

ཆེན་ཉྱི་ཟླ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དེ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ཆེན་པོ་ཆེ་ཐོག་
ནས་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཉམ་ང་བའྱི་སབས་དེར་ཆོས་སྱིད་རྱིག་གནས་དང་བཅས་པའྱི་ཐད་ལ་ཕག་རེས་རླབས་ཆེན་བཞག་ནས་
༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ཞལ་ནས་ཀང་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དཔའ་བོ་ཞེས་མཚན་གསོལ་ཞྱིག་གནང་བ་མ་ཟད།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལམ་སོལ་བཞྱིན་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་འཁྲུལ་མེད་ཀྱི་ཡང་སྱིད་དུ་
ངོས་འཛིན་གནང་བས། བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་དད་གུས་རེ་གཅྱིག་ཏུ་བྱེད་ས་དེ་པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་

ཡྱིན་པ་དེར་སོ་སོའ་ོ ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལངས་ཕོགས་དེ་བརྟན་པོ་བྱས་ནས་འཛིན་གྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཐོག་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་མཁོའ་ིཐོག་ནས་མྱིང་བཏགས་པའྱི་པཎ་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུར་ཆ་མཚོན་པ་
ཡྱིན་ནའང་། ཁོང་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཆུང་ཆུང་སབས་ལ་སྣ་ལུད་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་མ་ཐུབ་པའྱི་སབས་ནས་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གྱིས་

བཙན་འཁྱིད་ཀྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་མཁོའ་ི ཆེད་དུ་བོས་མྱིང་འདྲ་མྱིན་ཞྱིག་བཏགས་ནས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་རང་དབང་བལ་པའྱི་

འོག་ཏུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་མཁོའ་ི ཆེད་དུ་བདེ་སོད་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་སྒེར་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ། བོད་མྱི་ས་
ཡ་དྲུག་གྱིས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའྱི་པཎ་ཆེན་རྱིན་པོའ་ི འཁྲུལ་བ་མེད་པའྱི་མཆོག ་སྤྲུལ་མྱིན་པ་དེ་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

དེའྱི་ཐོག་ལ་བར་སབས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་གེང་སོང་བྱེད་མཁན་དང་ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲའྱི་ནང་ཕྱིན་པའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྒེར་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་སྣ་དེ་
འདྲ་ཡྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་གསལ་པོའ་ི སྱིད་བྱུས་ལངས་ཕོགས་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་ཡྱི་འདུག དེའྱི་ཆ་ནས་

འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་དེའྱི་སོར་གྱི་ལངས་ཕོགས་དང་སྱིད་བྱུས་དེ་ཚོ་ག་རེ་ཡྱིན་པ་དེར་དྲྱི་བ་ཞྱིག་གཏོང་འདོད་བྱུང་། དྲྱི་བ་
དང་པོ་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བསྐྱར་ཟློས་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་བཞྱིན་འདུག་ཀང་ Time magazine དུས་བབ་དུས་དེབ་ཟེར་དགོས་ཀྱི་

མེད་འགོ་དེའྱི་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཁ་སེང་གསུངས་པ་རེད། དེ་རྱིང་ཡང་གསུངས་པ་རེད། འབྱི་མཁན་གྱི་ངོས་འཛིན་བྱེད་
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སྟངས་དེར་ངས་ཚོད་དཔག་གྱི་ཐོག་ནས་གཞྱི་བཅོལ་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་ནང་འཁྲུག་བརྒྱབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་
ཏག་ཏག་གཅྱིག་བསྡད་ཡོད་པ་མ་རེད་སྙམ། འཕྲོས་ས་དེ་གཅྱིག་འོས་བསྡུ་སབས་སུ་སྱི་ཚོགས་ནང་བྱུང་བའྱི་ཟ་ངེ་ཟྱིང་ངེ་དང་
འབེལ་བ་དང་། གཉྱིས་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་

ཡོད་པ་རེད་སྙམ་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་མང་གཙོ་འོས་བསྡུའྱི་ནང་ལ་མྱི་མང་གྱིས་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་

མེད་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་རེད། འོས་བསྡུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ལ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་། བཟང་སོད་ཀྱིས་མཚོན་གནད་དོན་མང་
པོའ་ི ཐོག ་ཆ་ཤས་ལེན་སྟངས་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་དྲན་ངོགས་སུ་ཚ་ལམ་ལམ་ཡོད་པ་རེད། སད་ཆ་དེ་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་གེང་དགོས་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་། དེ་བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་

ཞྱིག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་
འཕོ་འགྱུར་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་མ་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག ཡང་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ལོ་དེ་གང་དུ་བསྒྱུར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་
ཤེས་ཀྱི་མྱིནའདུག བྱས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་མ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་དེའྱི་སོར་ལ་ཞུ་ཡྱི་མྱིན།

ཡྱིན་ནའང་དེ་རང་འཇགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མར་ཕེབས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་གལ་སྱིད་གསུང་མ་དགོས་པ་གནང་གྱི་ཡོད་ན་
ཚང་མས་གསུང་མ་དགོས་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བྱེད་དུས་བསྡོམས་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་ཁོང་གྱིས་
བཤད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་རེད། མང་གཙོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་འོས་འདེམས་བྱེད་པའྱི་སབས་སུ་

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ལ་ལྟ་ས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གྱིས་མཚོན། འོས་བསྡུའྱི་སབས་ལ་ཟ་ང་ཟྱིང་ངེ་དེ་འདྲ་ག་
ཚད་འབྱུང་གྱི་འདུག དེ་ཚོ་བལྟས་ན་ང་ཚོའྱི་རྙོག་གེང་དེ་དེ་ཙམ་གྱི་ཛ་དྲག་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

དེ་དང་མཉམ་དུ་དྲྱིལ་བསགས་ལས་དོན་གྱི་ཆ་ཤས་ཟེར་ན་མྱི་འདུག རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་

སང་བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སོ་སོའ་ི ཉམས་མྱོང་དང་སོ་སོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས།
དངོས་གནས་དྲང་གནས་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།

ཡྱིན་ན་ཡང་བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་དེས་གང་ཞུས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེར་འགེལ་བཤད་ལོག་པ་བརྒྱབས་ཟེར་ན་མྱི་འདུག བེད་སོད་
ལོག་པ་བཏང་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག དེ་འདྲ་བའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད་པ་དེ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་

འདུག ཁ་སང་བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་དེས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་འབེལ་བ་མཐུད་མཁན་གྱི་
གངས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག།འབེལ་བ་མཐུད་སྟངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་

འདྲ། དེ་ཚོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆ་མཚོན་པ་
ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་གོ་ཐོས་བྱུང་། ལྷག་པར་དུ་འདྱི་ལོའ་ིགསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་ལ་ངེས་པར་དུ་རྒྱ་རྱིགས་དྲུག་ཅུ་ཞྱིག་

སད་གཏོང་དགོས་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་གོ་རྒྱུ་འདུག བདེན་མྱིན་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུང་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་བྱས་ན་མཚན་རྟགས་བསྐྱོན་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་མྱིན་འགོ ངས་
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གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཤེས་པ་བྱས་ན་ལྡྱི་ལྱི་ Majnu Ka Tilla སྡོད་མཁན་གྱི་རྒྱ་མྱི་ཞྱིག་ཉྱིན་ཁ་ཤས་ཀྱི་སོན་ལ་རྡ་རམ་ས་ལ་

བཅར་ནས་སྱིག་འཛུགས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོང་ནས་ང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གནོན་ཤུགས་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཞྱིག་སྤྲོད་ཀྱི་འདུག
ལས་ཀ་སྤྲོད་རོགས་ཟེར་ནས་ཡར་ཞུས་མར་ཞུས། མཇལ་ཁ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཤྱིག་ཕྱིར་ Majnu
Ka Tilla ཕར་བསོགས་པ་ཞྱིག ཁ་སང་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་ལ་གཅར་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་དེའྱི་ནང་དུ་ཚུད་བསྡད་པའྱི་གནས་

སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དེ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པོ་

བྱེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་རེ་ཟུང་ཞྱིག་ལ་རེན་བྱས་ནས་
ཚང་མ་ནག་བསུབ་གཏང་རྒྱུའྱི་རྱིས ་རྒྱག་གྱི་འདུག དེའང་མྱི་གཤྱིས་དང་ལྡན་པ། དྲང་པོ། བཀའ་མོལ ་གནང་ཐུབ་མཁན་གྱི་

བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཤྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་ ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྱི་ལོ ༢༠༠༨ དང་ ༢༠༠༩ ལ་བོད་ནང་ས་བྱྱི་ཞྱི་རོལ་
ཆེན་པོ་དང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་སབས་རྒྱ་རྱིགས་ཆྱིག་སྟོང་ལྷག་གྱིས་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གྱི་མཛད་པ་འཕྲྱིན་ལས་ཡྱིན་ན་འདྲ། ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་གཞྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་

ལ་རོམ་ཡྱིག་བྱིས་ནས་ད་ལྟ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ད་ལྟའྱི་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འདྱི་སབས་དེར་རོམ་
ཡྱིག་དེ་ཚོ་ཡྱིག་བསྒྱུར་གནང་མཁན་གས་ལ་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཀང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་
རབ་དང་རྱིམ་པ་ཞུས་ཚར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་མྱི་མང་ལ་མགོ་སོར་བཏང་བའྱི་སད་ཆ་གང་མ་རེད་གདའ།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་དེ་གཅྱིག་གསན་ནས་ཚིག་ཐལ་ཆ་ཅན་དེ་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནག་པོ་བཟོ་བའྱི་རྒྱུ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། མྱི་མང་ལ་མགོ་སོར་བཏང་བ་ཟེར་བའྱི་གཞྱི་མེད་ཁུངས་མེད་ཀྱི་སད་ཆ་དེ་ཚོ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་

སྙམ་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་གད་སྙྱིགས་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་རྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལན་འདེབས་དེ་
འདྲ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཁ་སེང་ངས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དག་བོ་

ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེས་བོས་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག་ཞུས་པར་ནང་ཁུལ་ལ་དག་བོ་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཕྱི་ལ་དག་བོ་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ཟེར་བའྱི་གཞྱི་མེད་ས་ལོག་འགེལ་བྱེད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ནང་ཁུལ་ལ་སུ་གང་ཡང་དག་བོ་བཟུང་མ་མྱོང་། ས་མ་གོས་
ཚོགས་འདྱི་ཡྱི་ནང་དུ་ལན་འདེབས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་པ་རེད། སོ་སོའ་ི བྱས་ཉེས་ལ་བརྟེན་ནས་མྱི་བཤད་

རང་བཤད་ཆགས་པ་རེད་མ་གཏོགས་ངས་དང་པོ་བཤད་བཞག་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། སབས་དེའྱི་རེས་སུ་ཡྱིན་ནའང་།
སབས་དེར་ཀུན་སོང་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན། བརྣབ་སེམས་གནོད་སེམས་མེད་པ་དེའང་དེའྱི་སབས་ལ་འགེལ་བཤད་བྱས་ཡོད། ཐུགས་
ལ་ཕོག་ཡོད་ན་སོ་སོས་བཙགས་པའྱི་ཆང་དེ་ཞྱིམ་པོ་མེད་ན་བཏུང་རྒྱུ་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད། ལས་བྱས་པ་ཆུད་མྱི་ཟ། མ་བྱས་པ་
དང་མྱི་འཕྲད་པ། ལས་འབས་ལ་ར་བའྱི་སྡོམ་ཚིག་བཞྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དེའྱི་འོག་ནས་བྱུང་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས་ངས་
དག་ལ་བཟུང་ནས་བཤད་བཞག་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད་ཟེར་ནས་གསལ་པོ་ཞུས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཀར་དགེ་ལེགས་ལགས།

102

སྱི་འཐུས་ཀར་དགེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་ཁའྱི་སོར་
ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ལས་འཕྲོས་ཏེ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང་། འདས་
པའྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་ལ་ཕེབས་འདུག ཕེབས་པ་དེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་

འདུག་ཅེས ་ཞུས་མེད། ད་ལྟ་ཞུས་མེད་ལ་དེ་ས་ཡང་ཞུས་མེད། ངས་དོན་དག་གཙོ་བོ་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༠ ནས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཆད་པ་དེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་སྱིད་སྐྱོང་གནང་ནས་ལོ་བརྒྱད་མན་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་

ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་འབེལ་མོལ་བསྐྱར་མཐུད་ཐུབ་པ་བྱུང་མ་སོང་། ངས་དོན་དག་གཙོ་བོ་འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་
རེད། བཀའ་ཤག་གོང་མ་དང་འགན་བསྡུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ངས་འགན་བསྡུར་ནམ་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མེད། རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་
གསལ་རེད། བཀའ་ཤག་གོང་མ་གོང་མའྱི་སབས་ལ་དུས་ཡུན་ལོ་བཅུའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་བོད་འབེལ་མོལ་ཐེངས་དགུ་དང་ནང་མོལ་

ཐེངས་གཅྱིག་བཅས་ཐེངས་བཅུ་ཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་འགན་བསྡུར་ཆེད་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་
བྱུང་བ་དེ་ཞུས་པ་རེད། བྱུང་བ་དེ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་བྱུང་བ་དེ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མ་རེད།

དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འབེལ་མོལ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་འདྱི་འགན་བསྡུར་ཆེད་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འབེལ་མོལ་ཡོང་
དང་མྱི་ཡོང་ཟེར་བ་དེའང་རྒྱུ་རེན་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་བོ་འཚབ་ཅྱིག་

གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་གཉན་འཕྲང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་སྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་ལོ་ཡར་ཡར་ཕེབས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཅྱིག་གྱི་

འོག་ལ་སབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་དུས་ཡུན་ལོ་གཉྱིས་ཙམ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་
ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་བོད་འབེལ་མོལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུས་པའྱི་སབས་སུ། དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གདེང་སོབས་ཆེན་པོས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེར་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་

སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཁ་སང་གསུངས་སོང་། བོ་བཟང་སེང་གེ་ Google བསོགས་དང་ཚང་མ་དོན་ཡོང་གྱི་རེད་གསུངས་སོང་། བོ་
བཟང་སེང་གེ་ Google བསོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། མ་བསོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་ང་ཚོར་རྒྱ་བོད་ཞྱི་མོལ་ཡོང་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་མ་དྲག་ནའང་ས་དྲག་མྱི་འདུག་ཅེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་
སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས་རྒྱ་བོད་གཉྱིས་ཀྱི་འབེལ་མོལ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། དེ་
ལས་ལྷག་པའྱི་ལམ་ཁ་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ངས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སོན་རྱིས་ནང་དུ་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ལ་དངུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཉུང་མ་དྲག་ནའང་མང་དྲག་གྱི་མྱི་འདུག ད་དུང་ཡྱིན་
ནའང་འདྱི་ང་རང་ཚོ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་ཤྱིག་རེད། རྒྱལ་ཁབ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་
ཁབ་སོ་སོའ་ི ལངས་ཕོགས་ལ་འགོ་སོང་ཆེན་པོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་

ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་སོན་རྱིས་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེ་ཉུང་མ་དྲག་ནའང་
མང་དྲག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་༸ཀུན་གཟྱིགས་༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སོར་ནས་བཀའ་འདྲྱི་

གནང་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་གཞྱི་རའྱི་༸ཀུན་གཟྱིགས་༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་འཁྲུངས་སར་ ༢༠ འཁོར་བའྱི་སབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་
དེ་ས་བཀའ་ཤག་ནས་མཛད་སྒོ་སྲུང་བརྱི་གནང་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ ༢༥ འཁོར་བའྱི་སབས་ལ་ཡྱིན་ནའང། དེ་དུས་སྒང་ལ་ལས་

ཐོག་སྱིད་སྐྱོང་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་ལྷོ་ཕོགས་སུ་གདན་ས་ཆེན་པོ་བཀ་ཤྱིས་ལྷུན་པོ་ལ་བཅར་ཏེ་མཛད་སྒོ་བཀའ་ཤག་རང་གྱིས་
འགན་ཁྱེར ་བའྱི་ཐོག ་ནས་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ཡོད་ལ། ད་ལྟ་དེར ་འཁྲུངས་སར་ལོ་ ༣༠ འཁོར ་བའྱི་ཉྱིན ་མོ་ལའང་ཏན་ཏན་རང་

འཁྲུངས་སར་སྲུང་བརྱི་གནང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཟེར་ནའང་
རེད། རྒྱལ་སྱི་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་འགེམས་སེལ་བྱ་རྒྱུ་ང་ཚོས་ག་སྱིག་བྱས་ནས་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་ས་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཡང། འཁྲུངས་སར་ཉྱིན་མོ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བརྙན་ཐུང་དང་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་དེ་འདྲ་རྱིམ་

པས་བཏོན་ཡོད་པ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གཟྱིགས་ཡོད་ཤག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༸ཀུན་གཟྱིགས་༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་
ཕྲེང་ ༡༠ པ་མཆོག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། རླབས་ཆེན་གྱི་བ་མ། བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་དོན་དག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་སྐུ་ལས་
བསྐྱོན་མྱོང་མཁན། བཙོན་ཁང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱོང་ཚོར་ཆེན་པོ་མྱོང་པ་རེད་དེ། སྙྱིང་སྟོབས་ཞུམ་པ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་

བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སད་ཡྱིག་སྱི་ཡོངས་ར་དོན་དོན་དག་ལ་བོད་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་ནང་ནས་དངོས་གནས་རང་སྱི་

པའྱི་ར་དོན་ལ་ཕན་པའྱི་གྲུབ་འབས་ཐོན་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ལས་སྐྱོན་མཁན་ཡྱིན་པ་ཞྱིག། དཔའ་བོ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། རླབས་ཆེན་
གྱི་འགོ་ཁྱིད་ཅྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། དེ་ས་ཡང་ཞུས་མྱོང་ཡོད་ལ། དེ་ས་ང་སྱིད་སྐྱོང་མྱིན་པའྱི་སབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་
སོན་མ་རང་ནས་༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་སོབས་བྱེད་དགོས་པའྱི་འགོ་ཁྱིད་ཅྱིག་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་

ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་ཁོང་༸གོང་ས་མཆོག་རང་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་བཞག་པའྱི་༸པཎ་ཆེན་རྱིན་

པོ་ཆེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་དེ་ས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ངོས་འཛིན་བྱས་བཞག་པ་དེ་བཞྱིན་ཡྱིན་ཞེས་འདྱི་ད་ལྟ་
ཡྱིན་ནའང་གནས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ངོས་
འཛིན་བྱས་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུའྱི་སོར་ལ་གསུངས་སོང། དེ་དང་འབེལ་བ་དེ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་འབེལ་བ་

ཡོད་པ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཉེ་ཆར་ Gaggal གནམ་གྲུ་ཐང་གཙོས་པའྱི་ས་གནས་གཞན་ཁག་ལ་གསུངས་བཞག་པ་
འདྱི་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཆོས་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་སོར་ལ་གསུངས་ཚར་བའྱི་རེས། དེ་བཞྱིན་མོས་མཐུན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

ནས་འགོ་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་རེད། དེ་དེ་བཞྱིན་བྱས་ནས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་༸པཎ་ཆེན་
རྱིན ་པོ་ཆེ་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་སོར ་ནས་དེ་ས་ཡང་ཕྱི་དྲྱིལ ་ལས་ཁུངས་ནས་དེབ ་གཙོས ་པའྱི་གསར་འགོད་གསལ་
བསགས་དང་ཡྱིག་ཆ་བཀམ་བཞག་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།
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Time Magazine སོར་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་མྱི་དགོས ་པ་ཡྱིན། འདྱི་བཤད་ཡོང་དུས་ང་ཡང་སེམ ས་པ་ལྱིད་ཁོག ་

ཆེན་པོ་འདྲ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག རང་བཞྱིན་གྱི་བོ་ཕམ་པས་གནས་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག་འདྱི་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྒྱ་མྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་སོར་ནས་ད་གྱིན་ངས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་རེད། དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དགོས་མྱི་དགོས་ཟེར་ན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་ཚོད་མང་ན་ཡག་གྱི་རེད། འདྱི་རོམ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་

འདྱི་དེ་བཞྱིན་ངས་བཤད་མྱོང་ཡོད། རོམ་འདྱི་དག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དག་ཡོད་པར་བརྟེན་ནས་ཕན་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་

ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་སང་གྲུང་དོག ས་ཟོན་བྱེད་དགོས ་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་བཞྱིན་རེད། ཉུང་ཤས་།ཤྱིག་གང་དུ་ཡྱིན་
ནའང་ཡོང་གྱི་རེད། ང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་རེད། རྒྱ་ནག་ནང་ལ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན་ཡོང་གྱི་རེད།

དེ་ནས་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག ་གྱིས ་ཁ་སང་འཕྲོད་བསྟེན ་དང་འབེལ ་བའྱི་ཐོག ་ནས་ཀང་བསྐྱར་གཅྱིག ་

གསུངས་གནང་སོང། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༢༠ ལ་ཕྱིན་བཞག་ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཡོང་དང་མ་ཡོང་སོར་

ལ་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུང་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་སྐུ་ཚབ་ད་ལྟའང་བསོས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནའང་རེད། བསོ་ཡྱི་རེད་

དམ་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། དེར་ངས་ལན་བརྒྱབ་མེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ག་དུས་
ཡྱིན་ནའང་ཐེངས་དང་པོ་ལན་བརྒྱབ་མྱི་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡང་བསྐྱར་ཡང་བསྐྱར་སད་ཆ་འདྲྱི་དུས། ལན་མ་
བརྒྱབ་ཐབས་མེད་བཟོ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག།ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་སྐུ་ཚབ་གང་བྱས་ནས་བསོས་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་ཞེས་
Voice Of America ཀུན་གེང་ནང་ལ་གསར་འགོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ Shastri གྱིས ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་ཐེངས་ཁ་ཤ ས་

ཤྱིག་དྲྱིས་སོང། ང་དེ་སབས་ལ་བསམ་བོ་ནང་གང་།ཤར་སོང་ཟེར་ན། ཨ་ཙི། ཁོ་རང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག།
བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་སོང། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཁ་སང་
དྲྱི་བ་གནང་ཡོང་དུས། སྐུ་ཚབ་གང་བྱས་ནས་བསོས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དེར་དྲྱི་བ་དེ་འདྲྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧

ཟླ་ ༡༠ པར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ལ་འདྱི་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་བ། བཀའ་གསལ་པོ་གནང་ཚར་བ་རེད། དེའྱི་
སྒང་ལ་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་སད་ཆ་དྲྱིས་ཡོང་དུས། ངས་བཤད་བདེ་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་དེར་ཕེབས་ཡོད།

དེར་གསན་སོང་བ། ཡང་བསྐྱར་ཡང་བསྐྱར་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ཡོང་དུས། ང་ལ་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་གང་བྱས་ནས་བསོས་ཡོད་པ་མ་
རེད་ཅེས་དྲྱིས་ཡོད་དམ་སྙམ་པ། ངས་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག།ར་བ་ནས་མཁྱེན་གྱི་མེད་ན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཧ་ཅང་དམའ་བོ་རེད།
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་དམའ་བོ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན་དྲྱི་བ་དེ་འདྲ་དྲྱིས་ཡོད་པ་མ་རེད། ལག་པ་བཅང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག
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སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་མཚན་གནས་ལ་དཔག་པའྱི་ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་དང་དེ་ཚོར་
བལྟས་ན་མ་གཏོགས། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་འཁྲུག་ཐེབས་འགོ་ཡྱི་འདུག།བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་དེ་འདྲ་ཨེ་ཡྱིན་
ན་སྙམ་པ་འདུག

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག།ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་འདྱི་དག་མྱི་མང་གྱི་འོས་འདེམས་བྱས་པའྱི་
སྐུ་ཚབ་ཤ་སྟག་རེད། དེ་ཡྱིན་ཙང་ཚིག་དེ་ཚོ་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང།

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། འདྲྱི་བ་སེབ་ཡོང་དུས་ལན་བརྒྱབ་མྱི་དགོས་པ་

གཙོ་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀང་དྲྱི་བ་ཡང་བསྐྱར་སེབ་ཡོང་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་དང་འབེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་
འདྱི་ཡང་བསྐྱར་འདྲྱི་ཡོང་དུས། གནས་ཚད་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་བསམ་བོ་ཞྱིག་བསེབས་ཀྱི་འདུག་

ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན ། གནས་ཚད་མྱི་འདུག།གནས་ཚད་དམའ་བོ་རེད་ཅེས ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད་དོ། བསམ་བོ་དེ་འདྲ་ཞྱིག ་
བསེབས་ཀྱི་འདུག།དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གང་བྱས་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། བསྡུར་མེད་
ཅེས་གསུངས་སོང། ཡྱིན་ནའང་དེ་ས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་མ་སོང་ཟེར་དུས། འདྱི་བསྡུར་མེད་ན་གང་རེད་ཟེར་རྒྱུ་

དེ་རེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་བྱུང་མ་སོང། གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་
གྱི་ལན་བརྒྱག་རྒྱུཡོད་པ་རེད། འགྱིག་གྱི་འདུག།ད་ལྟ་བར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡ ནང་ལ་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉྱིས་མཐའ་མ་ཕེབས་

པ་རེད། ཆད་རྒྱུ་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡ ལ་འབེལ་བ་འདྱི་མཐའ་མ་བྱུང་པ་རེད། དེ་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ནས་སྐུ་ཚབ་
རྣམ་པ་གཉྱིས་རང་འཇགས་བཞུགས་པའྱི་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡ ནས་རེད། སྱིད་སྐྱོང་འགན་འཁྱེར་རྒྱུ་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་
༨ པ་ནང་འགན་ཁྱེར་པ་རེད། ལོ་ ༡ དང་ཟླ་བ་ ༨ སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉྱིས་རང་འཇགས་ཐོག་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་འབེལ་བ་གནང་རྒྱུར་

འབད་བརོན་གནང་བ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ བདུན་ཕྲག་དྲུག་གྱི་རྱིང་ང་དེར་བསེབས་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་ཟུར་ཉན་ལ་
བཅར་བ་ཡྱིན། དེ་དུས་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉྱིས་མཇལ་སོང། སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་གང་གསུང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། ཁྱེད་རང་བཀའ་བོན་

ཁྱི་པ་འགན་གསར་པ་འཁྱེར་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་བསྐྱར་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་
ཡྱི་ཡྱིན། ཁྱེད་རང་དགོངས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡོད། མུ་མཐུད་དེ་ས་གང་འདྲ་གནང་ཡོད་པ་དེ་དེ་ བཞྱིན་གནང་རོགས་གནང། དེ་ས་
འབེལ་བ་ཡོད་བཞག་པ་གཞྱིར་བཟུང་མུ་མཐུད་ནས་སྐྱོང་གྱི་ཡྱིན། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལངས་ཕོགས་ལ་འགྱུར་བ་མེད། སྐུ་ཚབ་

རྣམ་པ་གཉྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་ས་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨

པའྱི་དམ་འབུལ་སབས་ལའང་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀ་མེད་ནའང་གཅྱིག་ཡོད། ཡང་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་ཕེབས་སོང། དེ་རྱིང་
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ཁྱེད་རང་འགན་འཁྱེར་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཡང་བསྐྱར་སོན་མ་ནང་བཞྱིན་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་

གསུངས་སོང། གནང་རང་གནང་རོགས་གནང། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས ་ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༠ ཟླ་ ༡ ནས་བཟུང་སྟེ་འབད་བརོན་གནང་སོང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ པ་ལ་གང་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་

འབད་བརོན་ལོ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་བྱས་པ་ཡྱིན། འབེལ་བ་མཐུད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག།དགོངས་པ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། བོད་ནང་ལའང་ཛ་
དྲག་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་གསུང་དུས། སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་པ་ཞུས་ཚང་མ་བྱས་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས ་

དགོངས་པ་ཞུས་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་དེའྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་ཆད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་མ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡
པོར་ཆད་པ་རེད། གཅྱིག་དེ་རེད་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། གཉྱིས་པ་འདྱི། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གྱི་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་

རེད། ལོ་རེ་རེ་ལ་ཐེངས་རེར་འཛོམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཚམས་རེ་ལོ་གཉྱིས་ལ་ཐེངས་རེར་འཛོམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ས་བཀའ་
ཤག་གྱིས་གནང་བཞག་པའྱི་ལས་དོན་འདྱི་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་མ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གྱི་
ལས་དོན་ཚོག ས་ཆུང་གྱི་ཚོག ས་མྱི་རང་འཇགས་བཞག་པའྱི་ཐོག་འགའ་ཤ ས་ཁ་སྣོན་ཞུས་ཡོད། རང་འཇགས་བཞག་ཡོད།

འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉྱིས་རང་འཇགས་བཞུགས་རོགས་གནང་། རྣམ་པ་གཉྱིས་གཞྱི་རའྱི་སྐུ་ཚབ་
ཐོག ་ནས་དགོངས་པ་རེད་དེ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་བཞུགས་རོགས་གནང་། གང་
གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་གནང་རོགས་གནང་། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་
དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་རྒྱ་རྱི་རྱིན་པོ་ཆེ་ མཆོག་དགོངས་པ་རོགས་པ་རེད་མ་གཏོག ས་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉྱིས ་རང་འཇགས་

གནས་ཡོད། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་རང་འཇགས་གནས་ཡོད། ཞུ་རྒྱུའྱི་སྙྱིང་དོན་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དེ་ས་
བཀའ་ཤག་གྱིས་འབད་བརོན་གང་གནང་པ་དེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་སབས་ ༡༤ པས་ ༡༢ ཀྱི་འབད་བརོན་དེ་རང་འཇགས་གནང་
བ་མ་ཚད་མེ་ལྕེ་ཡྱིན་ནའང་རང་འཇགས་བཞག་ཡོད། འབེལ་བ་མཐུད་ཐུབ་མ་སོང་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ལས་དོན་

ཚོགས་ཆུང་དང་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཐོག་ནས་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་
སྙྱིང་དོན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རང་འཇགས་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་སྐྱོང་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སྱིད་སྐྱོང་ཆབ་སྱིད་འགན་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན་ཏན་
ཏན་ཡོད་པ་རེད། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཐོག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་དེ་ས་ནས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་ཤོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་ཤོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རང་འཇགས་བྱས་ནས་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་འགྱུར་བ་

གང་ཡང་འགོ་ཡོད་པ་མ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་སྣང་དང་ཐུགས་ཁུར་གནང་གནང་བར་དུ་འཐུས་ཤོར་ནམ་ཡང་འགོ་
ཡྱི་མ་རེད། འགོ་ཡོད་པ་མ་རེད། འགོ་ཡྱི་ཡང་མ་རེད། ཐག་བཅད་ནས་འཆད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་པ་

ཚོས་ཐུགས་འཁལ་མ་གནང་རོགས་གནང། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་དགོས་པ་རེད། ཡོང་རྒྱུའྱི་གདེང་སོབས་ག་
ཚོད་ཡོད་ཟེར་གྱི་འདུག།ང་དེར་སྱིད་སྐྱོང་འགོ་ཁྱིད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུར་གདེང་སོབས་
ཡོད། ད་ལྟ་ཡང་ཡོད། དེ་ས་ཡང་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཡང་ཡོད། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་ཤག་
གྱི་འགན་སྱི་ཡོངས་ལ་རེད། གདེང་སོབས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཁྱིད་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། དང་པོ་རང་སོ་སོ་གདེང་

སོབས་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ལས་དོན་ཡོང་གྱི་མ་རེད། བསམ་བོ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། སྙྱིང་སྟོབས། གདེང་སོབས་དེ་
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གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། འདྱི་ད་ལྟའང་ཡོད། དེར་ཐེ་ཚོམ་ཅྱི་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་ནས་བོད་རྒྱ་

འབེལ་མོལ་ཐོག་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མེད་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དྲྱི་བ་དེ་འདྲ་བཏང་བའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ངས་ཚོར་སོང། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་
ཕྱིན་ནས་ཞུ་གཏུག་དེ་རང་འཇགས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་ཁེ་ན་ཌའྱི་ཕོགས་འགལ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོས་གང་བཀའ་
གནང་འདུག ཡྱིག ་ཐོག ་ནས་ཡོད་པ་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཡོད། མདོར་དོན་བོད་རྒྱ་འབེལ ་མོལ ་ཡོང་དགོས ་ཀྱི་

འདུག།ཨ་རྱིའྱི་ Ambassador Brown མཆོག་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་ལ་ Ambassador རེད། ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ནང་ནས་གནས་རྱིམ་ཧ་ཅང་མཐོ་པོ་རེད། སྱིད་འཛིན་རང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་རེད། ཁོ་རང་ཐའེ་ཝན་ལ་ཕེབས་

ནས་གང་གསུངས་འདུག དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་

རང་ཉྱི་ཧོང་ལ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཚོགས་པ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་ང་དེར་ཡོད་
པའྱི་སབས་དེ་རྱིང་ཁོ་རང་ཚོ་ནང་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད། གོས་ཆོད་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་བོད་ནང་ལ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང། ཁོར་

ཡུག་གཏོར་བཤྱིག།རྱིག་གཞུང་ར་མེད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བྱས་རེས་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་
རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱི་མྱིང་འབོད་ཀྱི་མེད། རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཁེ་ན་ཌ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་
དང་། སྱིད་སྐྱོང་གོས་ཚོགས་ལ་གཅར་བའྱི་སབས་ལའང་དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
སྱིད་བྱུས་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་འགའ་ཤས་ནས་གོས་

ཆོད་འཇོག་རོགས་གནང་ཞུས་ཡོད། དེ་དག་ཚང་མ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ལ་ཕན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དངོས་སུ་མཐོང་རྒྱུ།

གྲུབ་འབས་སྨྱིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦ ལོར་བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༤ པའྱི་སབས་ལ་རེད། སྱིད་
འཛིན་ OBAMA དང་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་བསགས་བརོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཡོད། ཕོ་བང་དཀར་པོ་རང་ནས་གསལ་བསགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༤་་་༡༥ ནང་བྱུང་

བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དབུ་མའྱི་ལམ་སྒང་ལ་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དེ་ས་
བཀའ་ཤག་གྱི་གནང་བཞག་པའྱི་འབད་བརོན་སར་ལས་ལྷག་མེད་ནའང་སར་ནང་བཞྱིན་མྱི་འགོ་ཡྱིན་ནའང་རང་འཇགས་བཞག་

པའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་ཅེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རང་
འཇགས་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅྱིག་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱི་གནད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༥ དེ་ཡྱི་ཟུར་འཛར་ཤོག་གངས་ ༥༥ གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཟུར་འཛར་ ༤། ཟུར་
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འཛར་ ༤ ནང་གནད་དོན་ ༣ ཡོད་པ་རེད། ༡། ༢། ༣། གནད་དོན་གཉྱིས་པ་འདྱི་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་གསུང་རྒྱུ་དེ་

རེད། དེར་ཡང་ཟུར་འཛར་ཤོག་གངས་ ༥༥ ལ་འདུག།འདྱི་ནང་ལའང་མཆན། རྒྱབ་ལོངས་ནང་ལ་༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་
པོ་ཆེ་མཆོག ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས ་བཙན་འཁྱིད་དང་འབེལ ་བའྱི་ཐོག ་ནས་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་འགྱུར་བའྱི་གནད་དོན ་ཐོག ་ལ་
Geneva ལ་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཁོ་རང་འདྱིའྱི་ནང་འདུག་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱིལ་བསགས་ཀྱི་སོན་རྱིས་བགོ་གེང་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་།ཤྱིག་ཞུ་
རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང། གཙོ་བོ་ད་ལྟ་སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་བསྡད་དུས། དེ་སའྱི་ལས་གཞྱི་དང་ད་ལྟའྱི་ལས་
གཞྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་རྒྱུའྱི་སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་དེ་འདྲ་ལྟ་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་ང་རང་དེར་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། གཙོ་བོ་འདྱི་

ལས་གཞྱི་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་ལས་བྱེད་ཀྱིས་ལག་བསྟར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བྱེད་ཀྱིས་དཀའ་ལས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
དེ་བཞྱིན་ཁ་སང་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གེང་སོང་གནང་སོང། ཉེ་ཆར་དྲྱིལ་བསགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ཚད་མཉམ་ད་ལྟ་

དགོངས་པ་ཞུས་པའྱི་སོར་ལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གེང་སོང་གནང་སོང། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་དགོས་དོན་འདྱི། ད་ལྟ་དྲྱིལ་བསགས་ཀྱི་དྲུང་
ཆེ་ཚད་མཉམ་ཟུར་པ་ཟླ་སོན་ཤར་གྱིང་ལགས་མོ་རང་གྱིས་ཕག་ལས་ལོ་ ༢ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་དངོས་གནས་དོན་དང་

ལྡན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་དེ། ང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་པའྱི་སབས་སུ་མྱི་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ལབ་མཁན་

བྱུང་སོང། སྱིར་བཏང་མྱི་སུ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་འགྱིག་མ་འགྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་རེད། སུ་ཡྱིན་ནའང་དགེ་དང་སྐྱོན་
ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བཟང་ཕོགས་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་དང་། སྐྱོན་ཡོད་པ་ན་
འདྱི་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད། དེ་ས་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་རེད། དེར་བསམ་ཚུལ་འདྲ་མྱིན་ཡོད་པ་

རེད། ང་རང་ལའང་དེ་འདྲ་ཡོད་ཀང་སྱི་འཐུས་ར་བའྱི་ནང་ལ་གེང་སོང་འདྲ་མྱིན་བྱས་ནས། ཡང་ཚིག་རྩུབ་ཟེར་ནའང་རེད། གང་
ཟེར་གྱི་རེད། སོ་བཏགས་བྱས་ནས་གསུང་རྒྱུ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་ངས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ང་རང་ཚོ་སུ་ཡྱིན་པ་

ཡྱིན་ནའང་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་སབས་སུ་ལ་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྒྲུབ་པའྱི་སབས་སུ་ལེགས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ལས་འགན་རེད་སྙམ།།
དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ད་ལན་ངས་ཞུ་དགོས་དོན་འདྱི་དྲྱིལ་བསགས་ཀྱི་ལོ་གཉྱིས་ལྷག་རྱིང་ལ་དྲྱིལ་བསགས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་

དེ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་གཟྱིག ས་ཀྱི་ཡོད ་པ་རེད། སྱིད ་སྐྱོང ་ངོས ་ནས་དེ་ས་ཡང་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ལ་ད་ལྟ་ཡང་གསུང་གྱི་
འདུག།རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་ཁྱབ་བསགས་བྱེད་ཕོགས་དང་འདྱི་མྱི་གཅྱིག་གྱི་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་

བྱེད་ཀྱི་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ལས་གཞྱི་དེའྱི་ཐོག་
ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཙོ་བོ་དྲྱིལ་བསགས་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་ནས་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་ལས་ཀ་ཚང་མ་ང་
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རང་ཚོའྱི་ལས་བྱེད་དང་གཞུང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཆེད་ལས་མྱི་སྣ་ཡར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།
ལྷག་པར་དུ་ཉེ་ལམ་གོག་བརྙན་བཟོ་མཁན་དངོས ་གནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་ཡོད་མཁན་ཆེད་ལས་པ་ཡར་

གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་དངོས་བྱུང་གྱི་གོག་བརྙན་ད་ལྟ་གཞུང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་འགེམས་སེལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཚང་

མས་དོ་སྣང་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག།དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། ང་རང་ཚོའ་ྱི སྒྱུ་རལ་པ། ང་
རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་ནང་ལ་གོག་བརྙན་བཟོ་མཁན་ཁོ་རང་ཚོར་སྡྱིངས་ཆ་བསྐྲུན་ནས་ལས་གཞྱི་དེ་འདྲ་བརམ་དགོས་རྒྱུ་དཔེ་མྱི་
སྱིད་པའྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལའང་ད་ལྟ་དྲྱིལ་བསགས་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་ཚད་མཉམ་མོ་རང་གྱིས་དཀའ་ལས་མང་
པོ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སྒྱུ་རལ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ང་ལ་དེ་འདྲ་གསུང་གྱི་འདུག།འདྱི་དེ་རྱིང་སོ་སོའ་ི
ངོས་ནས་དེ་འདྲའྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བའྱི་ཐོག་ལ་གེང་སོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཙང་ཞུས་ན་བསམས་སོང་།

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ད་གྱིན་གོང་དུ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་དང་འཕྲོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་ལས་རྱིམ་

རྣམ་གཞག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་དྲྱིལ་བསགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག།དེ་ངས་ད་གྱིན་ཡང་བསྐྱར་
ཞུ་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་འདྱི་རང་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་ཡག་པོ་ཞྱིག།འདོད་བོ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་མ་ཡོང་བ་འདྱི་གཙོ་བོ་ངས་དྲྱི་བ་ཞུ་
དགོས་དོན་འདྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲའྱི་ཞྱིག་ལྷག་འདུག།དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ངོས་ནས་དངོས་གནས་བོ་འཚབ་བྱུང་ཡོད་ས་རེད།

ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་དྲྱིལ་བསགས་ནས་བརྡ་ལན་གང་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་
ལྟ་ངས་ཞུ་དགོས་དོན་འདྱི། ད་གྱིན་རོམ་དེའྱི་སོར་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་འགོ་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། ད་ལྟ་ལྷག་པར་དུ་བོད་པའྱི་བཙན་བྱོལ་གཞུང་

འདྱི་རྟག་པར་རེ་ཞྱིག་རོད་རྙོག་རང་རང་བྱེད་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ལབ་རྒྱུ་དེ། རོམ་འབྱི་མཁན་གསར་འགོད་པ་དེས་མྱི་སུས་ལབ་པ་
གང་ཡང་བཀོད་ཡོད་པ་མ་རེད། གསར་འགོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོ་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་
ཡྱིན་དུས་དེ་འདྲའྱི་བྱུང་བའྱི་སབས་སུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཨྱིན་སད་ཐོག་ནས་ Rebuttal བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད།
དེ་བཞྱིན་དེའྱི་སྒང་ལ་ལན་འདེབས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་རེད། བྱེད་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་སབས་རེ་གལ་ཆེན་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་

མཆོག་གྱི་གསུང་རྒྱུ་འདྱི། ངས་དེར་ངོས་ལེན་མེད་ཞུས་པ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ Times ནང་བཞྱིན་ཁྱབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་

ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་ཆེད་དུ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་
སད་ཆ་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་དེབ་ཐེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཚང་མས་དེ་རང་འཇགས་ལ་
ངོས་འཛིན་ཞུ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་།ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། དེ་ས་དཀའ་ངལ་

འཕྲད་པ་རེད་དེ་དཀའ་ངལ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཛ་དྲག་པོ་མྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། མང་གཙོ་སྱི་

ཚོགས་ནང་ལ་དེ་འདྲ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གསར་འགོད་པ་དེས་བྱིས་པ་ལྟར་རྟག་པར་རེ་ཞྱིག་དེ་འདྲ་བྱས་
བསྡད་ཀྱི་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ངས་ཏག་ཏག་ཞྱིག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ།།དེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་
གསུངས་པ་བཞྱིན་གོ་སྱིག་བྱེད་མཁན་འདྱི་བོ་འཚབ་སྐྱེས་སོང་ལབ་ཀྱི་འདུག།དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་འབེལ་བ་བྱུང་མ་

སོང་ལབ་ཀྱི་འདུག།གོ་སྱིག་བྱེད་མཁན་སུ་ཡྱིན་ནའང་བོད་གཞུང་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐྱོང་མེད་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་རེད་སྙམ།།ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་སྱིག་
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འཛུགས་འདྱི་མྱི་ད་ལྟ་སུ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། མ་འོངས་པར་གནས་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་
ཙང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེར་དེ་འདྲའྱི་བྱེད་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ངེས་པར་གསུང་དགོས་ཀྱི་འདུག།ང་ད་ལྟ་བོ་འཚབ་སྐྱེས་རྒྱུ་འདྱི་དཔལ་ལྡན་

སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུང་པའྱི་སབས་སུ་ལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བཞག་འདུག།འགན་ཞྱིག་འཁྱེར་དགོས་འདུག་དེ་འདྲ་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན་ཧ་ལམ་དེས་གནད་དོན ་དེར་ངོས་ལེན་ཡོད་པའྱི་གོ་ནོར་ཐེབས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག།ཏན་ཏན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་

དགོངས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། སོང་ཙང་གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གང་གནང་བ་དེ་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ལ་
ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ནང་ལའང་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་གྱི་དེ་རང་འཇགས་ལུང་དྲངས་ཀྱི་རེད་སྙམ།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ངས་མཐའ་མ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི། ད་ལྟ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་གནད་དོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་

ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་ཚོ་གང་མང་མང་དགོས་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་རྒྱུའྱི་ཧ་
ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ།།ཡྱིན་ནའང་དེ་བཞྱིན་གྱི་ང་ཚོས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རྱིས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་
ཕལ་ཆེར་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་འབེལ་མཐུད་ཐོག་ལ་འགོ་སོང་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སོ་སོས་ཞུ་
རྒྱུ་བྱུང་སོང། རྒྱ་གར་གྱི་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འབེལ་མཐུད་ལྷན་ཁང་ལ་ལོ་གཅྱིག་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༣,༠༠༠,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་མ་གཏོགས་

གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༣,༠༠༠,༠༠༠ དེ་འདྲ་བཏང་བ་སོན་མ་ནས་

བྱུང་མྱོང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཨ་རྱི་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡར་ཡོད་པ་རེད། ཐའེ་ཝན་ལ་ཡོད་
པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཡུ་རོབ་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་རྱིགས་ནང་

ལ་བསམ་བོ་མང་པོ་ཡོད་པ་འདྱི་ངས་དངོས་ཡོད་པ་རེད་སྙམ།།ངས་མཐའ་མ་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་བཞག་ནས་མཇུག་སྱིལ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལ་ད་ལྟ་དེར་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་པ་རེད། མང་གཙོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་སབས་སུ་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་

འཐབ་རོད་པ། ཁྱིམས་རོད་པ་གགས་ཅན་ Teng Biao ཁོ་རང་ཕེབས་པ་རེད། ཁོ་རང་ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་

བོད་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་བྱུང་བའྱི་སབས་སུ་ཁྱིམས་རོད་པ་ཁོ་རང་རྒྱ་ནག་ལ་ཡོད་དུས། བོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཁོ་རང་གྱིས་ཁྱིམས་རོད་བྱ་
རྒྱུ་ཐབས་ཤེས་གནང་དུས་ཁོ་རང་གྱི་ཁྱིམས་རོད་པའྱི་ལག་འཁྱེར་དེ་ཤོར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན།

སོན་མ་བོད་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གྱིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་རེད། ངས་དེ་གང་འདྲ་
བྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ཁོ་རང་ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་ན་ཚོགས་འདུ་དེའྱི་སབས་སུ་ཕོ་བང་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེར་མཇལ་
ཁར་ཞུས་པའྱི་སབས་སུ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་བཀའ་སོབ་གནང་ནས། བོད་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཐབ་རོད་ལྷག་པར་དུ་དབུ་

མའྱི་ལམ་གྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་ཟབ་རྒྱས་ཤྱིག་གནང་བའྱི་སབས་སུ། ཁོ་རང་ཡར་བཞེངས་ནས་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་
སབས་སུ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དགོངས་བཞེས་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ར་ཆེན་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རྒྱ་མྱི་

རྱིགས་།ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་པའྱི་འཐབ་རོད་ཐོག་ལ་རང་ཐག་རང་གཅོད། རྣམ་པ་ཚོ་གང་རོད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དེར་ངས་རྒྱབ་
སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཁོ་རང་གྱི་ཤུ
། གས་ཆེན་པོས་གསུངས་སོང། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ནང་ལ་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

བྱེད་མཁན་ཡོད་པ་རེད། རང་ཐག་རང་གཅོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཡོད་པ་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཡོད་
པ་རེད། གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དེ་བཞྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་དེ་འདྲའྱི་གནད་འགག་ཅན་དེར་སྡྱིངས་ཆ་སྤྲད་པའྱི་སབས་
111

སུ། ཁོ་ཚོར་ང་ཚོས་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྙམ་དེ་མྱིན་གྱི་འབེལ་བ་ཆ་ཚང་ལ་བྱེད་དགོས་པ་རེད་སྙམ།།ང་ཚོར་མ་དགའ་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འབེལ་བ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གཞུང་འབེལ་གྱི་སྡྱིངས་ཆ་སོ་སོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་

ནའང་འདྲ། ང་ཚོས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། འདྱི་སྤྲོད་པའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོའྱི་དངོས་གནས་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ལ་སྡྱིངས་ཆ་སྤྲོད་
དགོས་རྒྱུ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། དེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་

ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་རྣམ་པ་ཡོངས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་
རེད། དེའྱི་ཐོག་ལའང་ད་ལྟ་བགོ་གེང་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་གཟབ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་རྱིས་འགོའ་ི ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་སྟེ།།ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་
བྱེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།མདོར་བསྡུ་བྱས་ནས་སྙྱིང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།གཙོ་བོ་དེ་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་གཏན་ལ་ཕབ་ཚར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སོན་མ་ལས་ད་ལྟ་དངུལ་

ཉུང་བ་འདུག་སྟེ།།ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དེ་རྱིས་འགོ་གཞན་པ་ནང་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང་།།
རྱིས་འགོ་གཞན་པ་གང་དང་གང་ལ་འདུག་བབལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་ཞུ་དགོས་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན།།དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་

རྟོགས་སེལ་རྒྱུ་དེ།།ང་རང་ངོས་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ལབ་

པ་ཡྱིན་ན།།དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ར་ཆེན་པོ་དང་རླབས་ཆེན་ཞྱིག་རེད།།དེ་འདྲའྱི་རླབས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་།།དེའང་ངོ་
སྤྲོད་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱེད་མ་ཐུབ་ན།།དེ་གོ་བ་ལོག་པ་མང་པོ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས།།དེའྱི་གོ་རྟོགས་སེལ་དགོས་རྒྱུ་

དང་།།དེའྱི་ངོ་སྤྲོད་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད།།དེ་བཞྱིན་ལ་ཕར་རྒྱབ་ནས་ཚུར་ལ་དེར་གོ་བ་ལོག་པ་སྐྱེ་རྒྱུ་
ཆེད་དུ་ལོག་བཤད་མང་པོ་རྒྱག་སྡོད་མཁན་ཡོད་པ་དེའང་གསལ་པོ་རེད།།དེ་འདྲ་ལོག་འགེལ་བྱེད་པའྱི་དབང་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་

གྱི་གོ་དོན་ཇྱི་བཞྱིན་མ་རྟོགས་པའྱི་རེན་བྱས་ནས་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས།།མདོར་ན། གོ་
རྟོགས་སེལ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ནས་ཀང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ།།དེ་ས་སྐྱབས་རེ་མཁས་

དབང་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེས་།Dalhousie སོབ་གྲྭའྱི་མཛད་སྒོའ་ི སབས་སུ་གསུངས་སོང་།།རེས་ནས་ངས་ཀང་ཞུས་མྱོང་།།
སྱིད་བྱུས་དེ་ས་ཕན་ཆད་ལ་ལྷ་དང་། མྱི་དང་། ལྷ་མ་ཡྱིན་དང་། དྲྱི་ཟ་བཅས་པའྱི་སེམས་ཅན་སུས་ཀང་གཏན་ལ་ཕབ་མ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་
བ་ན་མེད་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་རེད། གསུངས་པ་དེ་རྒྱུ་མཚན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད།།བྱས་ཙང་དེ་འདྲ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ང་

ཚོས་ག་རེ་ཆེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རེད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཆོལ་གསུམ་བོད་རྱིགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་མཉམ་བསྡུའྱི་རང་དབང་

ཞྱིག་ཐོབ་རྒྱུ་ཆེད་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་སྱིད་བྱུས་དེ།།སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
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མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མཁས་དབང་མང་པོ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མཁས་དབང་སྒོས་སུ་རྒྱ་ནག་

གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག ་ལ་མཁས་དབང་ཡྱིན་པ་རླབས་ཆེན་མྱི་སྣ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་དང་། ༸སྐྱབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་རྣམ་དཔོད་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ང་ཚོར་ལམ་སྟོན་གནང་། ང་ཚོར་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ནང་

བཞྱིན་གྱིས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འདྲ་ཡྱིན་
དུས།།སབས་དེར་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་། དེ་འདྲའྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་དེའྱི་

གནས་ལུགས་དང་། རྒྱུ་མཚན། དགོས་པ་ཆ་ཚང་མཁྱེན་པ་དང་རྟོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞྱིག་ལ་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་
ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་།།ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་དེའྱི་ཁ་ཕོགས་དེ་ངེས་པར་དུ་མ་ནོར་བ་ཞྱིག་འགོ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་དེ།།ངས་གོང་དུས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན།།ཆོལ ་གསུམ་བོད་རྱིག ས་ཡོངས་སུ་
རོགས་པར་མཉམ་བསྡུའྱི་རང་དབང་ཞྱིག་ཐོབ་ཆེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཙང་།།དེ་རོད་རྒྱུ་དེའང་རོད་སའྱི་ཁ་
ཕོགས་དེ་མ་ནོར་བ་ཞྱིག་དགོས། ང་ཚོས་རོད་སའྱི་ཁ་ཕོགས་དེ་སབས་རེ་འཁྲུགས་ནས་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་
ཀྱི་ལྟ་བ་འཁྱེར་མཁན་ཡྱིན་ན་རེད། དེ་བཞྱིན་རང་བཙན་གྱི་ལྟ་བ་འཁྱེར་མཁན་ཡྱིན་ན་འདྲ།།དེ་གཉྱིས་ཀ་ང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་

བརྡུང་ཁ་རྒྱག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤག
ྱི ་ཡོང་གྱི་འདུག རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ཡྱིན་པ་ན་དེ་གཉྱིས་བརྡུང་ཁ་རྒྱག་

དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ར་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་ཙང་ལྟ་བ་ལངས་ཕོགས་དེ་འཛིན་མཁན་གྱི་མྱི་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།།
ལྟ་བ་དེ་གཉྱིས་ཀ་རོད་ས་དེ་རྒྱ་ནག་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་སུ་གང་མ་རེད།།དེ་ཡྱིན་དུས་སབས་རེ་ཚུར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ནང་ལ་རོད་སྡོད་པ་ལྟ་བུ། དེ་བཞྱིན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་།།༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཞུ་བའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཟུར་དུ་འདོན་ཡོང་གྱི་འདུག

ནོར་བ་རེད།།རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།།དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་འཐབ་རོད་བྱས་ན་འདྲ་འདུག རང་བཙན་གྱི་ཐོག་ནས་
འཐབ་རོད་བྱས་ན་འདྲ་འདུག།བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་དང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་དེ་གཉྱིས ་ཀ་

གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད།།དེ་གཉྱིས་ཀ་གནང་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། རོད་ས་དེ་ནོར་བ་རེད།།དེ་ནོར་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།།དེས་ཉེན་ཁ་
ག་རེ་བཟོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ར་དོན་འཐབ་རོད་བྱ་རྒྱུ་ནུས་པ་བ་ན་མེད་པ་ནང་ཁུལ་གྱི་རྡོག་ར་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་

སྒང་ལ་དོ་ཕོག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་རོད་ས་མ་ནོར་བ་བྱས་ནས་ཁ་ཕོགས་དེ་ཕར་རྒྱ་གུང་ཁན་ལ་ཕར་བལྟས་
ནས་རོད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། དེར་རོད་པ་ཡྱིན་ན་རོད་ས་དེ་ནོར་ཡོད་པ་མ་རེད།།གང་ཡྱིན་ཞེ་ན།།རྒྱ་
གུང་ཁན་ལ་དེ་གཉྱིས་ཀ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་གཉྱིས་ཀས་ཁ་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་དེ་ནས་ཕར་རོད་ན་རང་བཞྱིན་

གྱི་སོ་སོ་ལྟ་བ་ག་རེ་ཡྱིན་ན། ཁ་གཏད་དག་ངོ་མ་དེ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཡོང་དུས།།རང་བཞྱིན་གྱི་ང་ཚོ་ར་དོན་རོད་རྒྱུའྱི་ཐུན་མོང་རྡོག་
ར་ཆྱིག་སྱིལ་ཟེར་རྒྱུ་དེར་ནུས་ཤུགས་དང་སྟོབས་ཤུགས་སྤྲོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་ཙང་དང་པོ་ནས་ཁ་ཕོགས་མ་ནོར་བ་

བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད།།དེ་འདྲ་ཁ་ཕོགས་མ་ནོར་བ་གནང་དགོས་རྒྱུ་སོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་
བཞྱིན་ང་ཚོ་ཐབས་བྱུས་དེ་རྒྱ་མྱི་ལ་རོད་པའྱི་སབས་སུ་རྒྱ་ནག་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།།རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། རྣམ་དཔོད་

དང་གཟུ་བོ་གནས་པའྱི་སྐྱེས་བུ་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།།རྒྱུ་མཚན་དང་གནས་ལུགས་དྲངས་བའྱི་སབས་སུ། ཚང་མའྱི་སེམས་ནང་
ལ་འཛུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་དང་།།ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡྱིན་སྟབས། ང་ཚོས་དེ་འདྲའྱི་
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གནས་ལུགས་དེ་རོད་པའྱི་སབས་སུ།།དཔའ་ཞུམ་ནས་ངོ་གནོང་དགོས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
སྱིད་བྱུས་ཟེར་རྒྱུ་དེ།།རྒྱ་ནག་གྱི་མདུན་ལ་བདེན་པ་དང་བདེན་པ་བརྡར་ནས། གནས་ལུགས་བཤད་ནས་འགོ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་

སྟངས་ཤྱིག་རེད་མ་གཏོགས།།རང་བཙན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དབུ་མ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།།རྒྱ་ནག་ལ་སྙྱིང་རེ་སྐྱེས་ནས་ང་ཚོར་ནམ་ཡང་
གནང་གྱི་མ་རེད།།དེ་ཤེས་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་བཞྱིན་རང་བཙན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།།དབུ་མ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།།ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་སོང་

མོ་སོང་ནའང་སྤྲོད་ཀྱི་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་གྱི་མདུན་ལ་ལངས་ནས་བདེན་པའྱི་གནས་ལུགས་དང་རྒྱུ་མཚན་བཤད་
ནས་རོད་དགོས ་རྒྱུ་རེད། དེ་འདྲ་རོད་པའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་།།དག་གཉེན་དབྱེ་བ་འབྱེད་པའྱི་ཐོག ་ནས།།དག་དགའྱི་ས་ལ་

བཞག་ནས་རོད་ནས་གཉེན་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་ཐབས་བྱུས་ཤྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ལྷག་པར་དུ་སྱིད་བྱུས་དེར་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའྱི་

སབས།།དེང་སང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་རྒྱ་ནག་ལ་མགོ་བཏགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་མདོག་མདོག་
གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་དེ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་བོ་བ་མ་ཚོར་བའྱི་རྟགས་རེད། རྒྱ་ནག་ལ་མགོ་བཏགས་ཞུ་དགོས་ན།།
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་མོལ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག། དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་དེ་ཚོས་མགོ་བཏགས་ཞུས་ཚར་སོང་།།དེ་
བཞྱིན་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ནང་ལ་མགོ་བཏགས་ཞུས་ནས་ལོ་གསར་གཏོང་མཁན་འདུག དེ་ཚོར་ཆ་རེན་
དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད།།ལྡྱི་ལྱི་གཞུང་ཚབ་ནང་ལ་མགོ་བཏགས་ཞུ་བར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཞུ་སའྱི་ལམ་ཁ་འདུག།དེར་དབུ་མའྱི་

ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དགོས་པ་མ་རེད།།ཞྱི་མོལ་དགོས་པ་མ་རེད།།ང་ཚོ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་གང་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན།
རྒྱ་དང་བོད་གཉྱིས་མཉམ་དུ་སྡོད་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས།།གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་མགོ་བཏགས་ཞུས་ནས་སྡོད་རྒྱུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་
རེད། བྱས་ཙང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་རྒྱ་ལ་མགོ་བཏགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་རེད་ཟེར་ན། དེ་འདྲ་བཀའ་མོལ་གནང་ན་དེ་
ནོར་བ་རེད།།དེ་བཞྱིན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ།།སྙྱིང་སྟོབས་དང་བོ་ཁོག་མེད་མཁན་གྱི་ལས་ཀ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་

སྡོད་མཁན་འདུག དེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ནོར་བ་རེད།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།མཐའ་མ་དེར།།དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།།
ཕར་ཕོགས་ནས་ཚུར་མེ་མདའ་འཇུས་འདྱི་ཕོགས་ནས་མེ་མདའ་འཇུས། ཐབས་རྭ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་ཕར་ཚུར་གཅྱིག་གྱིས་

གཅྱིག་ལ་མེ་གདའ་གཞུ་རྒྱུར་བོ་ཁོག་གང་ལ་གང་འཚམ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཁག་པོ་རེད།།ལྷག་པར་དུ་ཕར་ཕོགས་ནས་
ཚུར་མེ་མདའ་ཞུ་ཡོང་དུས།།མདུན་ལ་ལངས་ནས་གནས་ལུགས་དྲངས་རྒྱུ་དེ། དེ་ལས་ཀང་བོ་ཁག་ཆེ་བ་དགོས ་པ་རེད་མ་

གཏོགས།།བོ་ཁོག་མེད་མཁན་བྱབ་ཆུང་གྱི་ལས་ཀ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འདྲའྱི་གནས་ལུགས་དང་རྒྱུ་མཚན་ཆ་

ཚང་ཞྱིག་དྲངས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ། ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དེ།།ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་
བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དེ། དཔེ་མྱི་སྱིད་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་མ་གཏོགས།།གཞན་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ནས་ལ་ཕར་

རྒྱབ་ནས་དེའྱི་སྒང་ལ་ལབ་གེང་མང་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། འདྱི་ནས་ཀང་ལྷག་པར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ལོག་བཤད་འདྲ་མྱིན་བརྒྱག་རྒྱུ།།
ལྷག་པར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཤ་ཚ་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་བྱེད་སྟངས་ལས་སྟངས་མང་པོ་

ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་དེ་བྱབ་ཆུང་བཟོ་བ། དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག།དེ་ཡྱིན་ཙང་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་

ངས་སོན་མ་ཡང་ཞུས་མྱོང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གཉྱིས་ཕན་གྱི་ཕག་ལས་ཤྱིག་དང་།།རྒྱ་མྱི་
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དང་མཉམ་དུ་གཅྱིག་མཚུངས་བྱས་ནས་བསྡད་རྒྱུ། བོད་མྱི་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་མཉམ་བསྡུའྱི་རང་དབང་ཞྱིག་
འཐབ་རོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ། ངོ་སྤྲོད་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་ Time magazine སོར་ལ་རེད། Rebuttal ལན་བརྒྱག་
གྱི་རེད་དང་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་།།ཁ་སང་ཀློག་ཡོང་དུས།།ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད།།དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱག་དགོས་བྱུང་ན་

རྱིང་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་ཆགས་ས་རེད།།དེ་ཡྱིན་དུས་བསམ་བོ་བཏང་ནས་བསྡད་ཡོད།།ད་ལྟའྱི་ཆར་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས་ནས་བསྡད་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།གང་ཡྱིན་ཞེ་ན།།༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་པ་དང་མཛད་འཕྲྱིན་གྱི་སོར་ལ་བྱིས་ཚར་དུས།།དེ་མ་རེད་ཟེར ་

ནས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན།།ཁ་ཕོགས་དེ་གང་འདྲ་འགྱུར་གྱི་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།ཐེ་ཚོམ་ཞྱིག་འདུག།
ཡང་ང་ཚོ་མྱིན་པ་དེ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུང་རྒྱུ་དེ་ལའང་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་འདུག།ད་ལྟའྱི་ཆར་ལན་འདེབས་
རྒྱག་དགོས་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དེར།།ད་ལྟ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས་ནས་བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།གཞྱི་རའྱི་བྱིས་པ་དེར།།བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་དང་གཅྱིག་པ་རེད་འདུག།མོས་མཐུན་མེད་པ་དེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།ཁོ་རང་དེར ་བསེབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།།ངས་འགེལ་བཤད་
བརྒྱབ་ཀྱི་རེད།།འགེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་ཕོགས་དེ་གཞན་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཡྱི་རེད།།ད་ལན་དེར་ཁ་ཕོགས་དེ་འདྲ་འགོ་

འདུག།དེ་ངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་།ཤྱིག་གྱིས་རྒྱ་མྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་སབས་སུ་འདྱིར་ཕེབས་

མཁན་ཚོར་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་མྱིང་རྟགས་བརྒྱབ་ནས་མགོན་ཤོག་བཏང་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་།།སྐུ་མགོན་ཚོར་མྱིང་
རྟགས་བརྒྱབ་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས།།རྒྱ་མྱི་ཁོ་རང་ཚོ་དང་དུ་བངས་ནས་སོ་སོས་འགོ་སོང་བཏང་ནས་
ཕེབས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་དེར།།ང་ཚོས་སྣེ་ལེན་ཞུས་པ་ཞྱིག་རེད།།ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད།།མྱིང་རྟགས་སུ་

དང་སུ་ལ་བཏང་ཡོད་མེད་དེ།།སྐུ་མགོན་ཚོར་ཞུས་པ་ཡྱིན།།སྐུ་མགོན་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ཚོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།
གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།རྒྱ་མྱི་ཁོ་རང་ཚོ་།༦༠།ཐམ་པ་ཡོང་དགོས་པ་རེད།།ཟེར་ནས་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་
བསམ་བོར་ཡང་འཁོར་མ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཡྱིན་ནའང་གལ་སྱིད་གོ་ཡོད་ན།།སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གོ་བ་ཚང་མ་བདེན་པ་མ་

རེད།།གོ་བ་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འཁུར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད།།གོས་ཚོགས་ནང་མ་འཁུར་སོན་ནས་ཕྱི་ལ་སད་ཆ་དྲྱིས་པ་ཡྱིན་

ན།།རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པར་སད་ཆ་དྲྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ཡྱིན་དང་མྱིན་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་རེད།།ང་ལ་ཡྱིག་ཆུང་མང་པོ་བསེབས་སོང་།།
རྒྱ་མྱི་དེ་ཚོ་ཁོ་རང་ཚོ་བསེབས་པ་ཞྱིག་དང་།།འགོ་སོང་ཁོ་རང་ཚོས་བཏང་ཡྱིན་པ།།ལས་བྱེད་ཚང་མས་།ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེ་

འདྲ་སོང་ཙང་།།གོ་རྒྱུ་འདུག་ཟེར་དུས།།གོ་བ་འདྱིར་འཁུར་ཡོང་ན་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག།གོ་བ་དེ་བདེན་
པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་བརྙན་འཕྲྱིན་ནང་ལ་གཏོང་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད།།དེ་མ་རེད།།ཁོ་རང་ཚོ་འདྱིར་ཕེབས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ།།ཁོ་
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རང་ཚོ་གསུམ་ཙམ་ལ་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་གནང་རོག ས་གནང་ཞེས ་གསུང་དུས་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཕེབ ས་ཚར་བ་རེད །
གཅྱིག་ལ་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཕུལ་བ་ཞྱིག་རེད།།ཁོ་རང་གསུང་མཁན་གྱིས་ཡག་ཐག་ཆོད་གསུངས་སོང་།།བོད་
དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་།ཤྱིག་གྱིས་མཚན་རང་སོས་ནས།།རྒྱ་མྱི་ Teng Biao བཟོ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་རེད།།ཁོ་རང་

ཚོ་དབུ་མའྱི་ལམ་མྱིན་པ་རང་ཐག་རང་གཅོད་ལའང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཡོད་པ་རེད།།ཁོ་རང་ཚོར་སྡྱིངས་ཆ་བསྐྲུན་དགོས་པ་
རེད།།ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ནས་རྒྱ་མྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཕེབས་པའྱི་སབས་ལ་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།།ཚང་མར་

ཕེབས་རོགས་གནང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།།ང་ཚོ་རྒྱ་རྱིགས་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལྷན་དུ་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་བར་ལ་ཚོགས་འདུ་དེ་

འདྲ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཁོ་རང་ཚོ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་སབས་དེའྱི་བརོད་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྡྱིངས་ཆ་བསྐྲུན་
གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ།།ཁོ་རང་ཚོའང་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས།།དབུ་མའྱི་ ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུའྱི་སོར་རེད།།དེ་ང་ཚོས་

འཆར་ཅན་བགོ་གེང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གོ་རྟོགས་སེལ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག།དངུལ་མང་དྲག་པའྱི་རྣམ་
འགྱུར་དང་།།འགའ་ཤས་ཀྱི་ཧ་ཅང་ཉུང་དྲགས་པས་མང་དུ་གཏོང་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུང་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད།།གོ་རྟོགས་

སེལ་དགོས་རྒྱུ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག།ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་རེད།།སྱིད་བྱུས་དེ་མྱི་
མང་ལ་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད།།ད་གྱིན་ཞུས་པ་ལྟར།།མཁྱེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལ་གོ་རྟོགས་སེལ་དགོས་རྒྱུ་

ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་གསལ་པོ་བཟོས་ན་བསམས་སོང་།།དམྱིགས་བསལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
སྱིད་བྱུས་སོར་ལ་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུ་དེ།།ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༤ ཟླ་།༦།པའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སོར་ལ་ཁྱབ་བསགས་ཆེན་
པོ་ཞྱིག་བྱས་པ་རེད།།དེ་ས་ཞུས་པ་ཡྱིན།།ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅྱིག་འགོ་སོང་བཏང་ནས་ཉོས་པ་ཡྱིན་ནའང་།།དེ་འདྲ་རྱིན་ཐང་ཆེ་བའྱི་
ཁྱབ་བསགས་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད།།གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཚང་མ་ནས་ཁྱབ་བསགས་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད།།ཉེ་ཆར་རྒྱབ་སྐྱོར་

བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེའྱི་མཇུག་ལ་ཡྱིན་མྱིན་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ།།དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྡེ་ཚན་གཅྱིག་

བཙུགས་པ་དེར།།ང་རང་ཡྱིན་ནའང་དོ་སྣང་བྱས་ནས་འདྱི་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག།དེ་ནས་ཟབ་སོང ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་
འདུག།དེའྱི་ཐོག་ལ་བརྙན་འཕྲྱིན་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག།དེབ་བཟོ་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས།།འབད་བརོན་བྱས་རེས་དངོས་སུ་མཐོང་

རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད།།རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ནས།།སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གོ་རྟོགས་མེད་པ་ཡང་རེད་འདུག།ཡང་འགའ་།ཤས་ཤྱིག་
གྱིས་གོ་ནོར་ཐེབས་ཏེ།།གཅྱིག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་དེ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག།གཅྱིག་དེ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག།ག་རེ་ཡྱིན་ན་ཟེར་མཁན་

ཡང་འདུག།གཙང་མ་གཙང་རང་དང་།།ཁ་གསལ་པོ་ཡོང་རྒྱུ་ལ།།གཞུང་དང་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གང་
ཡྱིན་པ།།ཟབ་སོང་དང་གོ་རྟོགས་སེལ་ན།།བརྟན་ཤོས་དང་ཡག་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག།གང་ཡྱིན་

ཟེར་ན། ལས་བྱེད་ཟེར་བ་དེ་རྒྱུན་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།དབུ་མའྱི་ ལམ་གྱི་ཟབ་སོང་གནང་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རེད།།ཉེ་
ཆར་ཁོ་རང་ཚོ་ལྷོ་ཕོགས་ལ་ཕེབས་མ་ཐག་རེད།།དེ་ས་འདྱིར་ཟབ་སོང་གནང་ཡོད་པ་རེད།།ང་ཚོས་ཆེད་དུ་མངགས་ཏེ་དང་པོ་
ལས་བྱེད་ཚོར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག ་ལ་ཟབ་སོང་ཐེངས་མང་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཟབ་སོང་གནང་མཁན་ནང་ལ་ལས་
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རོགས་མཉམ་དུ་འཁྱིད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ལས་རོགས་གཉྱིས་ཀྱིས་ཟུར་ཉན་བྱས་ནས་ཐོ་བརྒྱབ་ནས་སང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།
མཐར་ཕྱིན་པ་སོབ་གསོ་དང་སང་ཟྱིན་སོང་བསམས་ན།།གཞྱི་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེ་བརྟན་པོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་

འདུག།དེ་སོང་ཙང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་འགན་དེ་སྱི་མོས ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་བཀའ་ཤ ག་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་ཙང་།།
བཀའ་ཤག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ག་རེ་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་ཡོང་རྒྱུ་ཆེད།།སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གོ་རྟོགས་སེལ་ན་ཡག་ཤོས་

དང་བརྟན་ཤོས་རེད་འདུག་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་དེ་དག་སེལ་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།།མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་
སེལ་ཏེ་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དབུ་མའྱི་ལམ་དེ།།དེ་ས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསར་པ་འགའ་ཤས་ཕེབས་པའྱི་སབས་ལ་
ཟབ་སོང་ཟེར་ནའང་རེད།།ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སབས་ལ་ངས་ཞུས་མྱོང་ཡོད།།ངས་དབུ་མའྱི་ལམ་རང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ཟབ་སོང་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཟེར་ནའང་རེད།།ངས་གོ་རྟོགས་སེལ་ཡོད།།དེ་དུས་ཞུས་པ་ཡྱིན།།དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐབས་བྱུས་དེ་

brilliant ཧ་ལས་པའྱི་གཏྱིང་ཟབ་པོ།།དོན་དང་ལྡན་པ། brilliant ཟེར་དུས་ཧ་ཅང་ཚད་མཐོ་བོ་རེད།།གཏྱིང་ཟབ་པོ་གཅྱིག་པུ་

མ་རེད།།ཁ་ཕོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་།།ཧ་ལས་པའྱི་གཏྱིང་ཟབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་།ཤྱིག ་ཡྱིན་པ།།དེ་ས་ངོས ་
འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།།དེ་རང་འཇགས་ཡྱིན་པ་དེ་གསལ་བཤད་བྱས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཙོ་བོ་
དེ་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན།།དང་པོ་དེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གཅྱིག་ལྕོགས་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་།༦།པའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན།།དེ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།།ང་ཚོ་བཙན་
བྱོལ་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་སྐུ་ངོ་ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན་གྱིས་བརམས་གནང་

བའྱི་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།།དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་མང་
པོ་ཞུས་ཡོད།།བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་རྒྱལ་རབས་ཞེས་པའྱི་དེབ་ར་ཆེན་པོ་དེ་འདྱི་རེད།།དཔེ་དེབ་དེ་རོམ་མཁན་དེ་སྐུ་ངོ་ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་
ཕྱུག་བདེ་ལྡན་རེད། པར་བསྐྲུན་དེ་ཕྱི་ལོ་།༡༩༧༦།ལོར་གཅྱིག་གནང་འདུག།དེའྱི་རེས་ལ་པར་སྐྲུན་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་

གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད།།དེ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྱི་དང་ལྷག་པར་ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཕྱི་ལོ་།༡༩༠༠།ཡས་མས་ནས་

བཟུང་།།གང་ལྟར་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་པོ་དེ།།བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་བྱུང་མ་མྱོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་པོ་དེ།།
ལོ་རྒྱུས་ཚད་ལྡན་གཞྱི་འཛིན་ས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།།འདྱི་པར་སྐྲུན་བྱེད་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་

པོ་ཞྱིག་འཕྲད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ།།གོས་ཚོགས་སོན་མ་ནང་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན།།གང་ལྟར་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་ན་མེད་
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ན།།ང་ཚོ་སྐུ་ངོ་ཞྭ་སྒབ་པའྱི་ནང་མྱི་དང་གོ་བསྡུར་བྱེད་དགོས་ན་གང་བྱེད་དགོས་ནའང་རེད།།ང་ཚོ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་

འདུག།ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་ང་རང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དུས།།ཉེ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་
གཞྱི་འཛིན་ས་ཚད་ལྡན་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད།།དེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས་གོས་ཚོགས་སོན་མའྱི་ནང་ལ་ཚོར་བ་ཆེན་པོའ་ིངང་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་
ཞུས་པ་ཡྱིན།།ཁོང་གྱི་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མེད་བབལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་རེད།།ཟླ་བ་དྲུག་རེས་ལ་དེའྱི་སོར་

ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་བྱུང་སོང་དང་མ་སོང་།།བྱུང་མེད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ངེས་པར་དུ་ཉྱིན་འགང་།ཤྱིག་ཕུད་གཏང་རྒྱུ་མྱི་འདུག།ང་
ཚོར་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག།བོད་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རང་བཙན་གང་འདྲ་ཡྱིན་པ།།ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་
ལ་རང་བཙན་ཇྱི་ལྟར་།ཤོར་ཡོད་པ།།དེ་ཚོ་ཚོར་བ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། ཞྱིབ་ཚགས་པོར་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་ལུང་རྒྱུ་མཚན་རེ་རེ་

བགང་བའྱི་ཡྱིག ་ཆ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས།།དེང་སང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོག ས་དེ་ཟང་ངྱི་ཟྱིང་ངྱི་ ཞྱིག ་དང་།།གོས ་
ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ཚུན་ཆད་ལ་བོད་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རང་བཙན་མ་རེད་བཤད་ནས།།བོ་ཁོག་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་དེ་
འདྲ་སེབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་སབས།།དམྱིགས་བསལ་ལོ་རྒྱུས་དེ་འདྲ་བྱིས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག།དེའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་

ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་ག་རེ་གནང་ཡོད་པ་དང་།།བཀའ་མོལ་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་དམ།།དེ་དྲྱི་བ་དང་པོ་ཡྱིན་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཉྱིས་པ་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན།།ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

རྱིས་འགོ་ཤོག་གངས་།༥༧།ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཞེས་པ་དེའྱི་སོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེའྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་།༡་༤
ཡྱི་།ཀ པ་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞེས་པ་སྱིར་བཏང་རྱིས་འགོ་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་དེ།།ད་ལྟ་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
དམྱིགས་བསལ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྟེ།།གང་ལྟར་དེའྱི་ཕོགས་ལ་འགོ་སོང་ཤུགས་ཆེན་པོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་།།བཏང་ན་

གྲུབ་འབས་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ།།དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་།།དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།།ང་ཚོའྱི་དབུ་
མའྱི་ལམ་དེ།།སྱིར་བཏང་དེ་རྱིང་གཏམ་བཟང་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག།སད་ཆ་གསར་པ་ཞྱིག་གོ་སོང་།།དབུ་མའྱི་ལམ་དེ་ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་
གྱི་འོག་ལ་བསྡད་རྒྱུ་མ་རེད།།རྒྱ་མྱི་དང་བོད་པ་གཉྱིས་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོག་ནས་བསྡད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།།དེ་འདྲ་གོས་

ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སད་ཆ་དེ་བསེབས་སོང་།།དེ་ཧ་ཅང་གཏམ་བཟང་རེད།།དེ་འདྲའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།།ང་ཚོ་

དྲྱིལ་བསགས་བྱ་རྒྱུར་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ལ།།དངོས་གནས་ང་ཚོ་དངུལ་འབོར་ག་ཚོད་ཅྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཕངས་སེམས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དྲྱིལ་བསགས་བྱ་རྒྱུ།།ལྷག་

པར་དུ་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་དྲྱིལ་བསགས་དང་འགོ་སོང་ཤུགས་ཆེན་པོ་གཏང་རྒྱུར་འདོད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པའྱི་གང་ཟག་
ཅྱིག་ཡྱིན།།ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་སད་ཆ་འཆད་མཁན་ཁག་ཅྱིག་ནས་ནམ་རྒྱུན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་མཁས་པ་དང་ངེས་
པ་རྙེད་སྡོད་མཁན་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་མཁན་དེ་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་དེ་རྒྱ་ནག་གྱི་འོག་ལ་བསྡད་རྒྱུ་མ་རེད།།ང་ཚོ་འདྲ་མཉམ་རེད་ཟེར་

རྒྱུ་སད་ཆ་ཞྱིག་བསེབས་པ་རེད།།ང་རང་དབུ་མའྱི་ལམ་རྒྱུས་མངའ་མེད་པས་ཡྱིན་ནམ། གཅྱིག་བྱས་ན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་
བྱུས་དེ་ཚོ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡོད་ས་རེད།།འགྱུར་བ་འགོ་ཡོད་ན་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན།།ང་ཚོ་རྒྱ་
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ནག་གཞུང་ལ་སྤྲད་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་མྱི་མང་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་བསྡད་ཀྱི་ཡྱིན་
ཞེས་ཤོག་བུ་དཀར་པོ་སྒང་ལ་སྣག་ཚ་ནག་པོས་བྱིས་ནས་སྤྲད་ཚར་བ་རེད།།རྒྱ་ནག་མྱི་མང་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་

སོམ་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་བསྡད་ཚར་བ་ཡྱིན་ན།།ང་ཚོར་འདྲ་མཉམ་ཡོད་པ་རེད་དམ།།རྒྱ་དང་བོད་གཉྱིས་ལ་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་ཡོད་པ་
རེད་དམ།།དེ་འདྲའྱི་སད་ཆ་མང་དྲགས་པས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འཁྲུག་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་དེ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།།ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་ཡག་པོ་ཤ
། ེས་ཀྱི་ཡོད་ལབ་མཁན་
ཚོའྱི་འཆད་སྟངས་ཀྱི་ཕོགས་ནས་ང་ཚོ་འཁྲུག་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།རྒྱ་ནག་མྱི་མང་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་

ཁྱིམས་ཀྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ན།།རྒྱ་ནག་མྱི་མང་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཁ་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་དམ།།ཁ་སང་
བཤད་རྒྱུ་དེ་རང་འཇགས་རེད།།རྒྱ་ནག་མྱི་མང་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་
ནག་ལ་དག་བོ་ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད།།དེ་རང་འཇགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་

ཁ་གཏོང་དགོས་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག།ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་འོག་ལ་བསྡད་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད།།རྒྱ་མྱི་ལྐུག་པ་མ་རེད།།དེ་འདྲ་བྱས་ན་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དམ།།དེས་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།
སོན་མ་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༢ གཡས་གཡོན་ལ་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཁ་ཤས་ཚོགས་ནས་ད་ལྟ་བོད་གཞུང་གྱི་ཆབ་སྱིད་

ཀྱི་ལངས་ཕོགས་དེ་དབུ་མའྱི་ལམ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་གྱི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཡ་ལན་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།།ང་
ཚོ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་བསྡུས་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་
ཡོད་པ་རེད།།དེ་བཞག་ནས་ལོ་ག་ཚོད་ཕྱིན ་ཡོད་པ་རེད།།ད་ཡང་ང་ཚོ་སང་ཉྱིན ་གནངས་ཉྱིན་དམྱིག ས་བསལ་ཚོག ས་ཆེན ་

ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ང་ཚོས་བདག་པོ་ཡག་པོ་རྒྱག་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།།
ཕྱིའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་ཞྱིག་རེད།།རྒྱ་ནག་གྱིས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་ནང་བཞྱིན་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དམ།།དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་
ཤག་གྱི་དགོངས་པ་ག་རེ་བཞེས་ཡོད་དམ།།མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་རེད།།དབུ་མའྱི་ལམ་དེ་ལངས་ཕོགས་

གང་ཡང་མ་རེད་སྱིད་བྱུས་རེད།།སྱིད་བྱུས་ཟེར་བ་དེ་འགྱུར་བ་འགོ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་།།འགྱུར་འགོ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་

པ་རེད།།དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད།།ལོ་ག་ཚོད་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་དམ།།ལོ་བརྒྱད་དགུ་ཕྱིན་ཚར་འདུག།
དེ་འདྲའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཡ་ལན་བྱེད་ཡོད་དམ་མེད།།རྒྱ་ནག་གྱི་ཡ་ལན་བྱེད་མེད་ན།།ང་ཚོ་མྱི་མང་གྱི་དགོངས་འཆར་ལ་བདག་

པོ་བརྒྱག་རྒྱུརེད་དང་མ་རེད།།བརྒྱག་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན་ན།།མུ་མཐུད་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ལྟ་བུའྱི་མྱི་མང་བསྡུ་བསང་
བྱ་རྒྱུ་དེ།།འགོ་སོང་ཆེ་རོགས་མ་རེད་དམ།།དེའྱི་ཕོགས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་གང་འདུག་གམ་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དེ་ས་རྱིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པས་ལགས་རོམ་གནང་བའྱི་དེབ་བོད་ཀྱི་
སྱིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེའྱི་སོར་ལ་གསུངས་སོང་།།དེའྱི་ཐོག་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ།།དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་བརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཧྱིན་རྡྱི་
ལ་བསྒྱུར་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་དགམ་རྒྱུ་དང་།།ང་ཚོ་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ནང་ལ་ཡོང་རྒྱུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།།དེ་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་མྱི་

འདུག།བོད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་མཁན།།ཧྱིན་རྡྱི་ཤེས་མཁན།།ཨྱིན་ཇྱི་ཤ
། ེས་མཁན་གཅྱིག་གྱིས་ཚུར་བསྒྱུར་ཏེ་བཀམ་དགོས་དུས་དེ་
འདྲ་ཞྱིག་ང་ཚོས ་མཐུན་རེན ་སར་ཡོད་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་ནས་དེབ ་ལབ་རྒྱུ་དེའང་བསྐྱར་པར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུར་ copyright།
བདག་དབང་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཡོད་དུས་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་འགོར་གྱི་འདུག།གཞན་མ་གཏོགས་པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།།
ང་ཚོ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་ནང་ལ་སྱིར་བཏང་ཤོག་ལྷེ་དཀར་པོའ་ིཐོག་ལ་སྣག་ཚ་ནག་པོ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་ན།།པར་བསྐྲུན་ཞུ་ཆོག་ཆོག་
ཡོད་པ་རེད།།དེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་འགོར་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་གཅྱིག་པོ་མྱིན་དེབ་གཞན་ཡང་མཚམས་རེ་འགོར་ཡོང་གྱི་འདུག

དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུའྱི་སོར་ངས་གོང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།།ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་

དགོངས་ཚུལ་དེ།།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་རེད་འདུག།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་བགོ་གེང་ཟེར་

ནའང་རེད།།ཁ་ཐུག་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག།བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ག་རེ་ཡྱིན་བཞག་པ་དེ།།
ཡྱིག་ཐོག་དང་།།བརྙན་འཕྲྱིན།།ངག་ཐོག་ནས་ཞུས་བཞག་པ་དེ།།བཀའ་ཤག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བཞག་པ་དེ་རང་འཇགས་
གནས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་རེད།།དེ་ལག་

བསྟར་བྱ་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་ཡོད་པ་རེད།།དེ་ང་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་པའྱི་
ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་རྱིག་འཛིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་རྱིག་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་དང་བསམ་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་ཞུ་
ཆོག་པ་བགྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་

སོར་ལ་དགོངས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་།།ད་ལྟ་དགོངས་འཆར་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དེ་གང་ལ་
གང་འཚམ་རྒྱ་ནག་གྱིས་དབང་འགྱུར་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་བྱུང་བ་རེད།།ངའྱི་བསམ་ཚུལ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན།།རྒྱ་

ནག་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ག་ཚོད་གནོན་ཤུགས།།འགོ་སོང་མྱི་རྒྱུ་གང་གཏོང་གྱི་ཡོད་ནའང་།།དེར་མ་ལྟོས་པའྱི་ང་རང་ཚོ་ངོས་ནས་
ར་དོན་དེ་མདུན་བསྐྱོད་བྱ་རྒྱུར་ནུས་པ་འདོན་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད།།དེ་ས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་
ཚོག ས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བྱེད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་མཉམ་འབེལ ་རྒྱལ་ཚོག ས་ཀྱི་མདུན་ལ་ང་ཚོས ་ཟས་བཅད་ངོ་རོལ ་གྱི་ལས་
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འགུལ་ཞྱིག་བརམས་པ་རེད།།སབས་དེར་གཙོ་བོ་བོད་ནང་ལ་སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་བྱུང་བཞྱིན་པ་དང་།།
ང་རང་ཚོའྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་གསུམ་གྱི་སབས་དེར་ཟས་བཅད་ངོ་རོལ་བཞུགས་ནས་ཉྱིན་མ་སུམ་ཅུ་ནང་ཁུལ་ལ་མཉམ་

འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེའྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་དང་།།མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའ་ྱི ཐོབ་ཐང་སྡེ་ཚན་
གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཆེད་མངགས་མར་ལས་འགུལ་ལ་བབས་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་དགོས་འདུན་ལ་བཀའ་
མོལ་གནང་བཞག་པ་གཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།།སོ་སོའ་ི ཉམས་མྱོང་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་

འབེལ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།།ཞུ་ས་ཡོད་པ་དང་།།ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱེན་དགོས་རྒྱུ་དེ།།ང་རང་ཚོར་ཨ་རྱི་གཙོས་པའྱི་རྒྱལ་སྱི་
ནང་ལ་རང་དབང་དང་ཞྱི་བདེར་དགའ་མོས་བྱེད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་བོད་ཀྱི་ར་དོན་རེད།།བོད་མྱི་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཡོད་པ་དེ་ང་རང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་ཚོ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྱི་དང་།།མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་
མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་གཏུག་བྱ་རྒྱུ་དང་།།བོད་དོན་གྱི་བདེན་དོན་དེ་མདུན་བསྐྱོད་བྱ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི།།ཡུ་རོབ་ལ་མཉམ་འབེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འབེལ་མཐུད་པ་དེར་ཆེད་མངགས་ཆེད་ལས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད།།ཨ་རྱི་གོང་ཁྱེར་ནེའུ་ཡོག་ལ་མཉམ་འབེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་གཅྱིག་ཡོད་པ།།ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཆེད་མངགས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་དང་འབེལ་བ་གནང་མཁན་གཅྱིག་དགོས་མཁོ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད།།དེར་འབེལ་མཐུད་པ་གཅྱིག་བཙུགས་གནང་
རྒྱུའྱི་དགོངས་འཆར་ཡོད་དམ་མེད་དམ།།དེ་ནས་ཉེ་ཆར་ད་ལྟ་ཁེ་ན་ཌ་ལ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ལྔ་དང་།།ཁེ་ན་ཌ་བོད་
ཀྱི་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ལ་མགོན་འབོད་གནང་བའྱི་སབས་ལ་ཆེད་བཅར་ཞུས་ནས་གསུམ་

བཅུའྱི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ།།དེ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་ཆེད་མངགས་བཅར་ནས་སྐུ་ཚབ་ཆེན་མོ་དང་
མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ་ཡྱིན།།མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་།།ཁེ་ན་ཌ་ལ་ང་རང་ཚོ་
བོད་མྱི་གནས་སྡོད་ཚོར་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་ཁག་ཅྱིག་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།

དེ་རྱིང་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་རེད།།དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་ཁེ་ན་ཌ་ལ་ང་རང་

ཚོ་བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། མཚམས་འཇོག་གནང་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་།༡:༣༠།བར་དུ་དགུང་ཚིགས་བར་གསེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༩ ཟླ་།༣།ཚེས་།༢༡།ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན།།ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཕེབས་བཞྱིན་པ་རེད།།སྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་རྱིག་འཛིན་
ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།
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སྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་རྱིག་འཛིན་ལགས་ནས།

ད་གྱིན་ངས་གོང་དུ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལྷག་མ་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།།ཁེ་ན་ཌ་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག །དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་།Travel Document གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ཏུ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད།།དེ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་

ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་།Travel Document དེ་སོན་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་མཐོང་མཆན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།།དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ད་ལྟ་སྐུ་ཚབ་ཆེན་མོར་སོ་སོའ་ི ངོས ་ནས་དེ་ས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས ་ནས་མཐུན་འགྱུར་དང་།།རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་གྱི་ཡོད་པར་

ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་།།སར་ལས་ལྷག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།།དེ་

རྱིང་གོ་སབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་རེད།།དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་ཁེ་ན་ཌ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་།
Travel Document ཡོད་མཁན་ཚོར་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནས་སར་ལྷག་མཐུན་འགྱུར་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའྱི ་འབོད ་

བསྐུལ་ཞུ་རོག ས་གནང་ཞེས ་ཞུ་ཡྱི ་ཡོ ད །།དེ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ ་བཀའ་བོན ་མཆོ ག ་ནས་། Asia
Reassurance Act ཐོག་ལ་གསུངས་ཚར་བ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད།།ཡྱིན་པ་ཡྱིན་

ནའང་སྱི་ཡོངས་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཞེས་ལབ་པའྱི་སབས་སུ།།ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་ར་དོན་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག ་ནས་ལས་དོན་ཧ་ལས་པའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡྱིན་དུས།།ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱལ་སྱི་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ང་ཚོའྱི་ར་དོན་དང་

འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡོད་མེད།།ང་རང་ཚོ་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་གྱིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གོས་

ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སོ་སོས་སད་ཆ་ཉན་བསྡད་པའྱི་སབས་སུ།།སད་ཆ་ཁག་ཅྱིག་ང་རང་ཚོ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཞེན་ཆ་ཡོད་པའྱི་
རྱིགས་གཅྱིག་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག།དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་འཐབ་རོད་བྱེད་མཁན་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས།།ང་རང་ཚོ་ལྷག་
པར་དུ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་སྡྱིངས་ཆ་ར་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་མར་སད་ཆ་བཤད་པའྱི་སབས་སུ་མང་ཚོགས་

རེད།།ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བརྡ་ལན་སྤྲོད་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོར་སྙྱིང་སྟོབས་ཡོད་པ།།ང་ཚོར་ལྷག་བསམ་ཡོད་པ།།
ང་ཚོར་བདེན་པ་ཡོད་པ།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།Positive Messaging དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད།།དེ་ཡྱིན་དུས་
ཚང་མས་དེ་ཐུགས་ལ་འཇགས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།།ང་རང་
ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད།།ང་ཚོར་བདེན་པ་ཡོད་པ་རེད།།དེ་ཡྱིན་དུས་བདེན་པའྱི་རྱིན་ཐང་དེ་ཉྱིན་
རེ་ནས་ཉྱིན་རེ་ཆེ་རུ་འགོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས།།ཆུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད།།ཨ་རྱི་གཙོས་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་

ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག ་རེད།།ང་ཚོའྱི་ངོས ་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་སྟོབས་ཤུགས་དང་།།རྒྱ་ནག་ལ་

དམག་དཔུང་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར།།ང་རང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་དེ་ང་རང་ཚོས་འགན་ཁུར་ནས་མདུན་སྐྱོད ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན།།
ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་ཡྱིད་ཆེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།དེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པ་བྱས་ཏེ།།
བོད་ཀྱི་ར་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག ་ནས་འབྱུང་འགྱུར་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྒང་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་འགོ་ཁྱིད་དང་ཁོ་རང་ཚོ་ཐུག་པའྱི་སབས་སུ་

གདེང་ཚོད་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་དེ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་།།དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་ཐུབ་པ་དང་།།དེ་དག་ཚང་
མ་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཀྱི་བདེན ་དོན་སེལ་ཐུབ་པར་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས ་ནས་མདུན་བསྐྱོད་བྱེད་དགོས ་པ་སྙམ།།ད་ལྟ་

ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་གནད་དོན་གཅྱིག་ཉེ་ཆར་ཕལ་ཆེར་ཚང་མས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རེད།།གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་
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ལམ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཉྱི་མ་གཉྱིས་གསུམ་སོན་གྱི་གནས་ཚུལ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དྲུང་ཆེ་།Mike Pompeo ཁོང་བལ་ཡུལ་

ལ་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་ཁོ་རང་གྱིས་བལ་ཡུལ་གྱི་ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆེན་མཇལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བལ་ཡུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོར་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དེའྱི་སོར་གེང་སྟེ། བལ་ཡུལ་ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆེན་གྱི་ངོས་ནས་བོད་མྱི་ཕར་བོད་ལ་ཕྱིར་ལོག་མ་བྱས་
པའྱི་ཞལ་བཞེས་གནང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།དེ་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།།དེ་
ཡྱིན་དུས་གོ་སབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕྱི་སྱིད་དྲུང་ཆེ་ Mike Pompeo མཆོག་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།།དེ་ནས་ཚང་

མས་མཁྱེན་གསལ་རེད།།ན་ནྱིང་ཨ་རྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྱིག་འོག་ལ་ཆོས་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་ཚོགས་པའྱི་བརྒྱུད་
རྱིམ་གྱི་ནང་དུ་ཨ་རྱི་སྱིད་འཛིན་གཞོན་པ་།Mike Pence དང་། ཕྱི་སྱིད་དྲུང་ཆེ་ Mike Pompeo ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བོད་
དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་།ཤུགས་ཆེན་པོ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།།དེ་ཡྱིན་དུས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་ངོས་
ནས་བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨ་རྱི་

གཞུང་ལ་ཚོང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེ་ཡྱིན་དུས་ད་

ལྟ་སྱིད་གཞུང་ནང་དུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།།རྒྱ་ནག་ལ་མྱི་དགའ་མཁན་ད་ལྟ་སྱིད་གཞུང་གྱི་སོབ་སྟོན་པ་གནད་འགག་ཆེ་བ་།Peter
Navarro ལྟ་བུ་རེད།།རྒྱ་ནག་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་དགའ་མཁན་དེ་འདྲ་རེད།།དེ་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་རེད།།གནས་

སྟངས་གཞན་ཞྱིག་དེ་ Stephen Bannon ཁོ་རང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིད་གཞུང་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད་མ་གཏོགས། རྒྱ་
གཞུང་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངོ་རོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།།དེ་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་དེ་དག་ཆ་

ཚང་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གོང་ནས་དགོངས་འཆར་གསུངས་པ་རེད།།གོ་སབས་དམ་འཛིན་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དང་།།
གོ་སབས་དམ་འཛིན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་སེལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།།དེ་ཡྱིན་
དུས་དེ་རྱིང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཅ་
པ་དང་། ཆ་པའྱི་སོར་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས།།ལས་བྱེད་ཟབ་སོང་དང་གོ་རྟོགས་ལས་གཞྱི་དང་།།ཡར་རྒྱས་དཔད་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་

གཞྱི་བཅས་ལས་གཞྱི་གཉྱིས་།ཤྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀོད་གནང་འདུག།ངའྱི་བསམ་པར་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་།།ཡྱིན་

ནའང་ཁ་གསལ་པོ་མེད་པ་དེ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་རང་ཆེད་དུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནམ།།ལྷན་ཁང་ཆ་ཚང་ལ་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།།ཚོད་
དཔག་ཐེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་དངུལ་འབོར་དེར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།།ཕལ་ཆེར་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་རང་པའྱི་ཆེད་དུ་ལས་

གཞྱི་དེ་མྱིན་འགོ་བསམས་སོང་།།ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན།།ལས་བྱེད་བཞུགས་མཁན་ཁོ་རང་ཚོར ་ཆ་
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མཚོན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཕག་ལས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཁོ་རང་ཚོ་སྱི་ཞུ་བའྱི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ནའང་རེད།།ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད།།གསར་འགོད་པའྱི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་
རེད།།གང་ལྟར་ལས་འགུལ་བའྱི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།།སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕག་ལས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་གནང་མཁན་
ཞྱིག་དང་།།ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཞྱིག །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཙན་བྱོལ་

བོད་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་ཆགས་བསྡད་པ་སོང་ཙང་།།ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་

གནང་ཕོགས་དེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བརྱི་ཡྱི་ཡོད།།བྱས་ཙང་དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་ཆེད་མངགས་
ལས་འཆར་ཞྱིག་གོ་སྱིག་གནང་རྒྱུ་དེར་ལེགས་གསོ་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་ཆོག་པར་བགྱིས།།དེ་བཞྱིན་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཟབ་སོང་གོ་

རྟོགས་ནང་དུ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད།།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ངོས་ནས་ད་ལྟ་སབས་སུ་འབབ་པ་དཀའ་
ངལ་བཟོ་སྟངས་འདྲ་མྱིན་མང་པོ་བཟོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཕག་སེལ་ཞྱིག་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་།།དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་
ནས་ང་རང་ཚོར་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ལྷག་པར་དུ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རེད།།དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་
ནས་ང་རང་ཚོར་དྲ་འབུ་གཏང་རྒྱུར་སོགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།།དྲ་འབུའྱི་
དཀའ་ངལ་དེ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་རེད་ཟེར་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག།དེ་མུ་མཐུད་ནས་དཀའ་ངལ་

འཕྲད་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག།ལྷག་པར་དུ་ལས་འགུལ་བ་ཚང་མར་དྲ་འབུའྱི་དཀའ་ངལ་ལོ་ལྟར་རེ་ཞྱིག་ཡོང་ཡོང་བ་འདྲ་ཞྱིག་རེད།།
བྱས་ཙང་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན ་ན་ང་རང་ཚོ་གཞུང་འབེལ ་མ་ཡྱིན ་པ་ལྟ་བུའྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།།ཡང་གཞུང་འབེལ ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཚོགས་པ་གཞན་གྱི་དྲ་རྒྱའྱི་དོ་དམ་ཐོག་ལ་ཕག་རོགས་གནང་མཁན་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག།ཡང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་

ནས།།དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཁོ་རང་ཚོ་དྲ་རྒྱའྱི་དོ་དམ་གྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་
ན་ཟབ་སོང་གནང་བའྱི་ནང་ལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།།ངས་ཐུགས་ཕན་གསོ་པོ་བྱུང་གྱི་རེད་སྙམ།།ག་རེ་བྱས་ནས་ཞུས་པ་

ཡྱིན་ན།།དེའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་ལས་འགུལ་བའྱི་ངོ་བོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་ཙང་།།ཁོ་
རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་དེ་འཕྲད་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད།།བྱས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་སྣང་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན་ངས་དགེ་ཚན་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག།དེ་བཞྱིན་ཡར་རྒྱས་དཔད་ཞྱིབ་ལས་འཆར་ཞྱིག་གསུང་གནང་གྱི་འདུག།སྱིར་བཏང་ནས་

ལྷན་ཁང་ག་རེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད།།སྱིག་འཛུགས་གང་དུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མེད་
དཔད་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག།དེ་དཔད་ཞྱིབ་གནང་དུས་ང་རང་ཚོ་ནང་ནས་མ་ཡྱིན་
པ་ཕྱི་ལོག་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་བལྟས་ནས།།དེའྱི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་བསྡད་འདུག།སྱིར་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་
ངོས་ནས་ཕག་ལས་གང་དང་གང་གནང་དགོས་འདུག།དེ་ཚོ་དཔད་ཞྱིབ་གནང་པའྱི་ཐོག་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ནང་གྱི་བསམ་ཚུལ་

ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།།གང་ལྟར་ལོ་ལྔ་བཅུ་གནས་ཐུབ་པར་ང་ཚོས་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག།དེ་ཚོ་ཚང་མ་དཔད་ཞྱིབ་བྱས་ན་ཧ་
ཅང་གྱི་ཐུགས་ཕན་གསོ་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་སྙམ།།དེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་ནང་ནས་བརྙན་འཕྲྱིན་ཚན་པ་ནང་ལ་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་
པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེའྱི་འགྱུར་བ་ནང་དུ་ཕྱི་དངོས་པོའ་ི ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཡོང་དུས།།འདྱིའྱི་ལས་བྱེད་ཁོ་རང་
ཚོའྱི་ཁྱད་ཆོས ་ལྟ་བུ་རེད།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག །Skill Development གང་འདྲ་བྱས་ནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
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མེད་དེའྱི་ཐོག ་ལའང་ཐུགས་སྣང་ཞྱིག ་གནང་བ་ཡྱིན་ན།།དགེ་ཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པའྱི་བསམ་འཆར་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག ་
འབུལ་ཆོག་པ་བགྱིས།།དེའྱི་ནང་ནས་ངས་མ་རྟོགས་པ་དེ་གང་རེད་ཅེས་ཞུ་བ་ཡྱིན་ན།།ཁ་པའྱི་ནང་། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡར་

རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཟེར་བ་ཞྱིག་བཀོད་འདུག།ལས་འཆར་དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཚོད་དཔག་ཐེབས་མ་སོང་།།འགོ་བ་
མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་ཟེར་དུས་བོད་ནང་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་ཆེད་དུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།།བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་འགོ་བ་

མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་ཆེད་དུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཚོད་དཔག་ཐྱིག་མ་སོང་།།བྱས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་བཞྱིན་ཕག་སེལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དེའྱི་ཐོག་ཏུ་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་།།སྱིར་བཏང་བྱས་ན་དེའྱི་ནང་དུ་
བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་དངུལ་འབོར་ཅྱི་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ།།ཡྱིན་ནའང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ལས་གཞྱི་སོར་ལ་མང་

པོས་བཀལ་མོལ་གནང་སོང་།།ང་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནང་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་རེད་ཅེས་དེའྱི་བཀའ་
མོལ་ཐོག་ནས།།ད་ལྟ་བར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།།གོས་ཚོགས་ནང་ནས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་
གནང་རང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ད་ལྟའང་གནང་བཞྱིན་པ་རེད།།མུ་མཐུད་ནས་གནང་བཞྱིན་པ་རེད།།ད་ལྟ་དངུལ་འབོར་དེ་ག་

ཚོད་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་དེ་རང་འཇགས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།།བྱས་
ཙང་དེ་ངའྱི་ངོས་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད།།དེའྱི་ཐད་ལ་ང་རང་ཚོས་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོང་དུས། སྱིད་
བྱུས་རང་གྱི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་ངོ་སྤྲོད་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག།བྱས་ཙང་སྱིད་བྱུས་དེ་གནས་བབས་

གང་འདྲ་ཞྱིག་རེད་འདུག།འགེལ་བཤད་གནང་མཁན་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་རེད་འདུག།ཐོག་མ་དེར་བོད་

ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤྱིག་དེ་དང་མཉམ་དུ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག།ག་རེ་བྱས་ནས་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་དུས། ཁོ་རང་ཚོས་ལོ་
རྒྱུས་ནོར་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱག་རྒྱུ་དང་།།དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བཟོས་ནས།།དེ་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་
གང་ཡང་མྱི་འདུག།༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི་རེད་ཟེར་ནས་དེ་རང་འཇགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་ལས་ལྷག་པ་འགེལ་

བཤད་མྱི་འགོ་བ་འདྲ་ཞྱིག།ང་རང་ཚོ་གནད་ཡོད་མྱི་སྣའྱི་ནང་ནས་ངས་དབུ་མའྱི་ལམ་དེའྱི་ཐོག་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཅེས་གསུང་མཁན་དེ་

འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།།བྱས་ཙང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་དེ་ངེས་པར་དུ་དགོས་འདུག།ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་དབུ་མའྱི་ལམ་དེ་གང་
ཡྱིན་པ་སྱིད་བྱུས་དེ་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག།འགོ་འཛུགས་གནང་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ནང་ནས་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ཅྱིག་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།།ཧ་ཅང་དགེ་ཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་སྙམ་པ་མ་གཏོགས།།ཕྱི་ལ་ཕེབས་ནས་དབུ་

མའྱི་ལམ་གྱི་ངོ་ཚབ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཕེབས་ནས་འགེལ་བཤད་ཕར་འཐེན་ཚུར་འཐེན།།མྱི་མང་གྱི་ནང་དུ་དཀྲུག་དཀྲུག་ཐེབས་རྒྱུ་ཞྱིག་

རྒྱག་ཡོང་དུས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག།བྱས་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན།།
དབུ་མའྱི་ལམ་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། དེ་ལག་བསྟར་གནང་མཁན་

བཀའ་ཤག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེས་འགེལ་བཤད་གནང་མཁན་བཀའ་ཤག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་།།འགེལ་བཤད་མཐྱིལ་ཕྱིན་

པ་ཞྱིག་དང་དོན་དག་ཡོད་པ་ཞྱིག།དེ་མ་གཏོགས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འགེལ་བཤད་ཕར་རྒྱག་ཚུར་རྒྱག་དེ་ཚོའང་མཉམ་དུ་གསལ་
བཤད་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།།མྱི་མང་གྱི་ནང་དུ་།ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པའྱི་དགེ་མཚན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད།།དེ་བཞྱིན་དེར་གཞྱི་བཞག་
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པའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྒྱའྱི་གོགས་པོ་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག།ཁོ་རང་ཚོར་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཁེ་
ཕན་བྱུང་གྱི་རེད་བསམ་པ་དེ་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན།།ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་མཐའ་མ།།སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་ཟུར་བཀོལ་དང་འབེལ་ནས་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོད།།སྱིར་བཏང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དེ་གཙོ་བོ་ཕྱི་འབེལ་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་འགན་དེ་གཉྱིས་ཀ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་

ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་དྲྱིལ་བསགས་ཀྱི་འགན་དེ་ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་སོང་།།དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད།།ང་
ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་བོད་གཞྱིས་བྱེས་གཉྱིས་ཀྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ཡྱིན་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་གལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་

རེད།།སྱིར་བཏང་གྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་འོག་ལ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་སྡེ་ཚན་ཟེར་ནའང་རེད།།བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཁ་ཤས་ཡོད་
པ་རེད།།དེ་ཚོ་ཚང་མ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་སོང་།།དེ་བཞྱིན་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་དེའང་ད་ལྟ་མང་པོ་བེད་སོད་

བཏང་དང་གཏོང་བཞྱིན་པ་རེད།།དེ་ཚོའང་ཡག་པོ་རེད།།ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་

གཅྱིག་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན།།ང་ཚོས་དྲྱིལ་བསགས་བྱེད་པའྱི་སབས་སུ་ཕྱི་དང་ནང་གཉྱིས་ལས་ནང་དེ་གལ་ཆེ་བ་འཛིན་
གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག།ཕྱིའྱི་སད་ཡྱིག་དང་རང་གྱི་སད་ཡྱིག་གཉྱིས་ནས་རང་གྱི་སད་ཡྱིག་དང་།།ཕྱིའྱི་མྱི་དང་རང་
སོ་སོའ་ིམྱི་གཉྱིས་ནས་རང་སོ་སོའ་ིམྱི་དེ་གལ་ཆེ་བ་འཛིན་པ་དང་།།དྲྱིལ་བསགས་ཆེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།།དེ་འདྲ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ལ་
མཐོང་ཚུལ་ཞྱིག་འདུག་ལ།།སོ་སོས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་།།དེ་ཡྱིན་དུས་སྒང་ལ་དེའྱི་ཁ་ཕོགས་དེ་ཕྱི་ལ་སོར་རྒྱུ་དེ་གལ་འགངས་
ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།དེ་བཞྱིན་སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་སོན་མ་ངས་དཔལ་ལྡན་

སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།།སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁ་ཤས་ཡོད་ཟེར་ནས་མྱིང་ཐོ་སྤྲད་སོང་།།དེ་ཚོས་ལས་ཀ་

བྱེད་ཕོགས་ཧ་ལས་པ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་ Active རེད་ཧང་སང་བ་གཏོང་གྱི་འདུག།ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དེ་རང་འཇགས་རེད།།སོ་
སོ་ནང་ཁུལ་གྱི་གཅྱིག་བྱེད་པ་དང། ཡར་མར་ཕེབས་རྒྱུ་དང་། བཀའ་སོབ་གནང་རྒྱུ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་འདུག ཕར་

ཕྱི་ཕོགས་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་དང་།།ཡང་ན་རྒྱ་ནག་ལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམས་ནས་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།།དེ་
ཡྱིན་ཙང་དེ་ཚོ་ཕྱི་ལ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཏོག་ཙམ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་འདུག་སྙམ་པ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་།།དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།གཉྱིས་པ་
དེ་དྲྱིལ་བསགས་རྒྱ་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་དེའྱི་ཐོག་ལ་སོན་མ་ནས་སོ་སོ་དེའྱི་སྒང་ལ་སད་ཆ་འཆད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།།ང་ཚོའ་ྱི ཁ་གཏད་ས་
གཙོ་བོ་དེ་རྒྱ་ནག་རེད།།རྒྱ་ནག་དེ་ད་ལྟ་བརྡ་འཕྲྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད།།དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་ག་

ཚོད་ཅྱིག་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན།།དཔེར་ན། ང་རང་གྱི་མཐོང་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན།།ཨྱིན་ཇྱི་དང་བོད་ཡོག་གྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཚོགས་

བརྒྱུད་ལམ་མང་པོ་ཞྱིག ་འདུག།རྒྱ་ཡྱིག ་གྱི ་ནང་དུ་ག་ཚོད ་ཅྱིག ་ཡོད ་ན་དྲྱི་བ་དེ་ཡྱི ན །།སྱི་ཚོག ས་བརྒྱུད་ལམ་ Social
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Networking བེད་སོད་ག་ཚོད་ཅྱིག་བཏང་གྱི་ཡོད་ན།།རྒྱ་ནག་ལ་སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པོ་རེད།།གཞུང་

འབེལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ལས་སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཤུགས་ཆེ་བ་རེད།།སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་གང་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་
རང་ཚོར་ཡོད་པ་རེད།།དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།།དཔེར་ན། ང་ཚོར་ད་ལྟ་ངོ་དེབ་དང་།།Twitter ལ་སོགས་མང་

པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།རྒྱ་ནག་ལ་དེ་རང་འཇགས་ཡོད་པ་རེད།།དེ་འདྲ་ང་ཚོས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་བེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་
ྲྲ
རེད།།ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཡོད་ན་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་ན།།དེ་གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་། དཔེར་ན། རྒྱ་ནག་ལ་
Weibo ཟེར་བ་འདྲ་བོ།།Youku ཟེར་བ་འདྲ་བོ།།WuWo ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དེ་འདྲ། ད་ལྟ་ Live ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྒང་ལ་སད་

གགས་ཆེན་པོ་འགོ་བསྡད་པ་དེ་འདྲ་འདུག།དེ་འདྲའྱི་སྒང་ལ་ཚོགས་པ་འཛུགས་རྒྱུ་དང་།།རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་དྲྱིལ་བསགས་བྱེད་

ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད།།སྱིར་བཏང་དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་རྒྱ་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་བྱེད་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་
ཡོད་པ་རེད།།སོན་མ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་གསུངས་སོང་།།ཡྱིན་ནའང་ཐབས་ལམ་གཞན་པ་ཡོད་པ་རེད་སྙམ།།
སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མྱིག་ཕར་བལྟས་ནས་མྱི་ལ་ལས་ཀ་སྤྲད་ནས།།དེ་འདྲའྱི་ལམ་ཁ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་སྙམ།།སྱིར་བཏང་ན་ནྱིང་

ཡྱིག་བསྒྱུར་དེ་འདྲ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག།རྒྱ་ཡྱིག་ནས་ཚུར་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཞྱིག་སོན་རྱིས་ནང་ནས་མཐོང་སོང་།།ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་
དེ་ཚོ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རེད།།དཔེར་ན། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་གྱིས་ཡྱི་གེ་གཅྱིག་ཚུར་
བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན།།སྒོར་མོ་ གཅྱིག གཉྱིས། ད་ལྟ་ཧ་ལམ་ལྔ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད།།དྲྱིལ་བསགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེ་འདྲ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་

རེད་དམ།།རྒྱ་ཡྱིག་གཅྱིག་ཚུར་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན།།རྒྱ་གར་གྱི་སྒོར་མོ་ལྔ་སྤྲོད་རྒྱུ་རེད།།ཕར་ལ་བསྒྱུར་ན་དེ་ལས་མང་བ་སྤྲོད་རྒྱུ།

སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དོན་གནད་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་དེ་ཚོ་ཕར་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན།།དེ་
འདྲ་བའྱི་ལས་གཞྱི་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད།།འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མེད།།དེ་ཚོ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། དོན་ཚན་

གཉྱིས ་པ་དེ་ཡྱིན །།གསུམ་པ་དེ་ང་ཚོའྱི་རྒྱ་ཡྱིག ་སྡེ་ཚན་དང་འབེལ ་བ་ཡོད ་པ་ཟེར ་ན་རེད།།དྲྱིལ ་བསྲྲ གས་ཀྱི་ངོས ་ནས་ལན་

འདེབས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་སོན་མ་ཡོད་པ་རེད།།དེ་ད་ལྟ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད།།དེ་ཡོད་ན་ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་དེ་འདྲ་མཇལ་མ་སོང་།།
སྱིར་བཏང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་གཞྱི་བྱེ་བག་པ་ཞྱིག་མྱིན་ཙང་།།རྒྱུན་གོན་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡོད་རྒྱུ་རེད་དེ།།ད་ལྟ་གནས་

སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།།ལས་གཞྱི་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད།།ལས་གཞྱིའྱི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།།ལན་
འདེབས་ཚོགས་ཆུང་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཁ་རང་ནས་དེ་རྱིང་བར་དུ་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཧ་ཅང་སྐྱོན་བརོད་
བྱེད་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས་གསུངས་སོང་།།དེ་ཚོར་ང་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ།།དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད།།རྒྱ་ནག་

གྱིས་སྐྱོན་བརོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཚང་མས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ང་ལ་ཚོར་བ་ག་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་
ཟེར་བ་ཡྱིན་ན།།སོན་མ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥་་་༢༠༠༦།དེ་ནས་སོ་སོ་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ནམ་རྒྱུན་དོ་སྣང་
ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།།དེའྱི་སབས་ལ་དེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད།།སབས་དེ་ཡྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བགོ་གེང་གྱི་

གནས་ཚད་དེ་མཐོ་བོ་རེད།།རྒྱ་ནག་གྱིས་དེ་འདྲའྱི་སྐྱོན་བརོད་ཡོང་གྱི་འདུག་གདའ།།དེ་ག་འདྲ་བྱས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།རྒྱ་

ནག་དབུས་གཞུང་གྱི་ཆབ་སྱིད་སྡེ་ཚན་གྱི་ནང་ནས་སུ་སུར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ད་ལྟ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཡོང་ས་དེའྱི་
མྱི་སྣ་འགན་འཁུར་མཁན་གཙོ་བོ་སུ་དང་སུ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་སབས་དེར་ཀྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རན་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་
127

རེད།།མཁྱེན་གྱི་རེད། གསལ་བོ་མཁྱེན་གྱི་རེད།།དེ་འདྲར་བགོ་གེང་བྱས་པ་རེད།།དཔེར་ན། རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གྱི་ཆབ་སྱིད་

འཐུས་ཚོགས་དེའྱི་ནང་གྱི་མྱི་ག་ཚོད་ཅྱིག་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལྟ་སྟངས་ཡོད་པ་རེད།།བཟང་ཕོགས་ཀྱི་ལྟ་སྟངས་ཡོད་ཟེར་བ།།
སབས་དེར་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེར་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུའྱི་བརོད་གཞྱི་དེ་དང་འབེལ་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་དེ་འདྲར་གེང་
སོང་དང་བགོ་གེང་ཞྱིག་བྱས་རེད།།ཚད་མཐོ་བོ་རེད།།ད་ལྟའྱི་བགོ་གེང་བྱེད་ཕོགས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།།ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་
བཙོན་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ཡྱི་འདུག།རྒྱ་མྱི་ཡྱིས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེར་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།།དེ་ཁུར་ནས་ནང་དུ་

བེད་སོད་གཏང་རྒྱུ། དེའྱི་རྱིགས་ལག་ཆའྱི་བཟོ་འདྲ་བོ།།ཧ་ལམ་ཏོག་ཙམ་དགའ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐོང་ཡོང་གྱི་
འདུག།དེ་ངས་ཁྱད་མཚར་མཐོང་སོང་།།སྱིར་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གྱིས་སྐྱོན་བརོད་བྱེད་ཀྱི་འདུག།ཧང་སང་ཡ་མ་རེད།།ངས་ག་རེ་

བྱས་ནས་ཧང་སང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ན།།རྒྱ་ནག་གྱིས་སོན་མ་ནས་བཟུང་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།།མྱི་མང་པོ་
བསད་པ་རེད།།བྱས་བྱས་ལས་ལས་ཚང་མ་དྲང་བདེན་མ་ཡྱིན་པ་དང་འཁྱོག་བཤད་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྒང་ནས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་

རེད།།དེར་ཆ་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།།ད་ལྟའང་དེ་རང་འཇགས་རེད།།དེར་ང་ཚོ་དེ་འདྲ་ཧང་སང་དགོས་པ་མ་རེད། སྱིར་

བཏང་སྡུག་ཅག་རེད།།ང་ཚོས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཕོག་གྱི་རེད།།ལྷག་པར་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དེ་
འདྲ་རྒྱ་ནག་གྱིས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན།།གཞྱི་མེད་སྐྱོན་འཛུགས་དེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན།།ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་བོད་ནང་ཁུལ་ནས་༸སྐྱབས་

མགོན་རྱིན་པོ་ཆེར་སྐྱོན་བརོད་དང་།།ཟུར་ཟ་བྱ་རྒྱུ། གཅྱིག་འགྱིག་ལ་མྱི་འགྱིག་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན།།
ང་ཚོ་དེ་ལས་བོ་ཕམ་གྱི་རེད།།ཁ་སང་གོང་ནས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་།།ང་ཚོས་སོག་བོས་གཏོང་དགོས་ན་

གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་སོང་།།དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད།།བོད་གཞྱིས་བཞུགས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད།།
བོད་གཞྱིས་བཞུགས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱི་སེམས་པ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པ་རེད།།བརྟེན་ས་དེ་གཉྱིས་རེད།།གཅྱིག་དེ་སྱི་ནོར་༸གོང་

ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་རེད།།གཉྱིས་པ་དེ་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རེད།།ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟེར་བ་དེ་ངས་
སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་གདའ།།དེའྱི་དབུ་འཁྱིད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དེར་ཞུ་ཡྱི་མེད།།དེ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་རེད།།ང་ཚོའྱི་སྱིག་

འཛུགས་འདྱི་བོད་གཞྱིས་བཞུགས་རྒྱ་ཆེ་མྱི་མང་གྱི་སེམས་རེད།།སོག་རེད། དེར་ང་ཚོས་ཕོག་ཐུག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན།།བཟོད་ཐུབ་
ཀྱི་རེད་དམ།།སྐྱོན་བརོད་བྱེད་མཁན་ཙམ་མ་རེད།།སྐྱོན་བརོད་བྱེད་མཁན་ལ་མཉམ་རུབ་བྱ་རྒྱུ་དང་།།དངོས ་ཤུགས་བརྒྱུད་
གསུམ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་བཟོད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ།།དེ་ཛ་དྲག་ཆེ་ཤོས་མ་རེད་དམ།།ངས་བསམ་བོ་བཏང་ན་འདྱི་
རྒྱ་ནག་གྱིས་སྐྱོན་བརོད་བྱེད་པ་ལས་ཛ་དྲག་ཆེ་ཤོས་དང་།།ང་ཚོ་བོད་གཞྱིས་བཞུགས་མྱི་མང་གྱི་སེམས་ཕམ་ཤོས་ཆགས་ཀྱི་
རེད་སྙམ།།ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ཡྱིན་ན་དེ་བཟོད་སེམས་མྱི་ཐུབ་པ་དེ་ཆགས་ཀྱི་རེད་སྙམ།།དེ་ཡྱིན་ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག །བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ནས་མཉམ་འབེལ ་རྒྱལ་ཚོག ས་དང་འབེལ ་བའྱི་ཐོག ་ནས།།ད་ལྟ་
Geneva དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཕག་ལས་དེ་ཡག་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་ཞུས་

པའྱི་ཐོག་ནས།།New york ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་འདྲ་ལས་ཁུངས་དང་།།ལས་བྱེད་བཙུགས་ན་ཟེར་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་
ཕེབས་སོང་།།གཞྱི་ར་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།༡༩༦༠།རེ་གངས་ཀྱི་ལོར་དང་པོ་ང་ཚོ་ཨ་རྱིར་དོན་གཅོད་བཙུགས་པའྱི་

སབས་སུ་ New york།ལ་འཛུགས་དགོས་དོན་དེ་ New york།ལ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཡོད་ཙང་།།སབས་དེར་མཉམ་
འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ལ་འབད་བརོན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དོན་གཅོད་ New york།ལ་བཙུགས་པ་རེད།།བཙུགས་ནས་འབད་

བརོན་གནང་ཡོད་པ་རེད་ལ།།འབད་བརོན་གནང་ནས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གོས་ཆོད་རྱིམ་པ་
འཇོག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།།དེ་ནས་ ༡༩༧༠།དོན་གངས་ལོ་ནས་བཟུང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་
གཅོར་ཐུབ་རྒྱུ་དང་།།འབད་བརོན་བྱ་རྒྱུ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གནས་སྟངས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པར་བརྟེན་ནས་དཀའ་ལས་ཁག་ཏུ་ཕྱིན་

ཡོད་པ་རེད།།ཕྱིས་སུ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སབས་སུ་ཟུར་ཉན་བྱས་ནས་བཅར་ན་
མ་གཏོགས།།དེར་བཅར་ནས་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་དེ་ཧ་ལས་པའྱི་དཀོན་པོ་རེད།།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།།Geneva ཡྱི་འགོ་
བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ནང་ལ་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་།།འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་སྒང་ལ་མཁས་པ་དང་།།གཞུང་འབེལ་

མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་དང་ཚང་མ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུ་དང་།།སྤུངས་རྒྱུའྱི་སྡྱིངས་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།New york།ལ་ཡོད་
པའྱི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དེ་གཞུང་རང་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་།།དེ་དག་མ་གཏོགས་གཅར་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འོག་ལ་སྡེ་ཚན་ཁག་ལ་ཚོགས་འདུ་དེ་འདྲ་ཚོགས་པའྱི་སབས་
སུ་གཅར་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་།།མཚམས་རེ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ།།དེ་འདྲ་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་ཙང་།།དེར་ལས་བྱེད་

ཅྱིག་བསོས་པ་ཡྱིན་ནའང་།།ནམ་རྒྱུན་དུ་ནས་ཕག་ལས་དེ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ།།དེར་བརྟེན་ནས་གཞྱི་ར་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་
༡༩༨༠ དང་ ༡༩༩༠།ལོ་ནས་གོ་སབས་དེ་ཧ་ལས་པའྱི་དཀོན་པོ་བྱུང་བར་བརྟེན་ནས་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་བཞྱིའྱི་སབས་ལ་

ཡྱིན་ནའང་།།དོན་གཅོད་མང་ཆེ་བ་ལུང་པ་སོ་སོའ་ི རྒྱལ་སར་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས།།New york།ནས་ Washington DC

སོ་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་གཅྱིག་དེ་རེད།།དེ་ཡྱིན་ཙང་ད་ལྟ་དེར་ལས་བྱེད་བསོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ཡྱིན།།ཡྱིན་
ནའང་ཚོགས་འདུ་ཁག་ལ་གཅར་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ནམ་བྱུང་ལ།།ང་ཚོས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཚོགས་འདུ་

གཅར་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།།གཅར་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་དེ་ས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།།མ་འོངས་པ་ལའང་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་ཡྱི་
ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་ནས་ Ottawa ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཕེབས་ནས།།དེར་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག།གཞྱི་ར་རྒྱ་

གར་གཞུང་ཚབ་ཁག་མྱི་འདྲ་མྱི་འདྲ་ལ་གནས་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་མྱི་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག།གཞྱི་ར་།Canada ལ་ཡྱིན ་པ་ཡྱིན ་ན་།
Resident Permit ཟེར ་གྱི་ཡོད་པ་རེད །།ཁོ་རང་བཞུགས་ཆོག ་པའྱི་ལག་ཁྱེར་དེ་ཡོད་ནའང་།།རྒྱ་གར་གྱི་།Visa ཞུ་བའྱི་

སབས་སུ།།རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཁ་ཤས་ཀྱི་གནང་གྱི་མྱི་འདུག།ཁ་ཤས་ཀྱིས་གནང་གྱི་འདུག།Ottawa ལ་མ་གནང་བ་བྱུང་།།
ཡང་ Toronto ལ་ཕྱིན ་ན་གནང་མཁན་བྱུང་འདུག།དེ་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ལགས་ཀྱིས ་ཕལ་ཆེར་མཁྱེན ་ཡོད ་རྒྱུ་རེད།།
129

High Commissioner ཁོ་རང་ཐེངས་གཉྱིས ་ཙམ་ཞྱིག ་མཇལ་མྱོང་ཡོད།།གཙོ་བོ་དེ་།Halifax Security Forum ང་

ལོ་ལྟར་བཅར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེར་གཞུང་ཚབ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་བོན་ཆེན་དང་།།བདེ་

འཇགས་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་མཇལ་མྱོང་།།དེ་ཉེ་ཆར་རང་རེད།།ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་།
Ottawa ལ་གཅོར ་བའྱི་སབས་སུ་།High Commissioner མཇལ་ནས།།བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས ་དགོང ས་ཚུལ་

གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་རེས །།Ottawa ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་།Travel Document སྒང་ལ་ visa གནང་རྒྱུ་དེ་ཕལ་

ཆེར་འགོ་བཙུགས་ཡོད་སྙམ།།ཡྱིན་ནའང་དེ་འདྲ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་གསལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་
ཞུ་ཆོག་པར་བགྱིས།།དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད།།ཨ་རྱི་ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆེན་ནས་ཉེ་ཆར་

ཡྱིག་ཐོག་རང་གྱི་ཐོག་ནས།།བལ་ཡུལ་གྱི་ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆེན་ལ་ཕག་ཡྱིག་ཕུལ་བའྱི་ནང་ལ།Extradition སོན་མ་བལ་ཡུལ་ལ་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད།།རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འབད་བརོན་དེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།བལ་ཡུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཟེར་ནའང་
རེད།།བོད་ནས་ཡོང་བའྱི་བོད་མྱི་ཟེར ་ནའང་རེད།།དེ་འདྲ་ལ་རྙོག ་གེང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།།བོད་ལ་ཕར་སོག་དགོས ་རེད་ཟེར ་ནས་

Extradition Treaty གན་རྒྱ་གཞག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།དེ་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེ་ཚགས་པར་ཁག་གྱི་ནང་ལ་

ཐོན་ཡོད་པ་རེད་ལ།།ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཨ་རྱི་གཙོས་པའྱི་སུད་སྱི་དང་།།གཞུང་ཚབ་ཡོད་མཁན་ཚོས ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་
ཡོད།།གནོན་ཤུགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞུས་པར་བརྟེན་ནས།།ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་བལ་ཡུལ་བར་ལ་ཡྱིག་ཆ་དེ་འདྲ་

འཇོག་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད།།ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་འཇོག་ཡོད་པ་མ་རེད།།དེ་ཁ་གསལ་བོ་བྱས་ནས་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆེན་རང་གྱིས་
ཡྱིག་ཐོག་ནས་བོད་པའྱི་སྒང་ལ་དེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད།།དེ་མ་ཟད་བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཟེར་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་

ཕུལ་བཞག་པ་དེ་དེ་ས་ཡང་བྱུང་མྱོང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་ཨེ་ཡོད་ན།།བྱུང་པ་ཡྱིན་ནའང་བྱུང་བ་དེ་ཧ་ལས་པའྱི་དཀོན་
པོ་རེད།།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཨ་རྱི་ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆེན་རང་གྱིས་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཕུལ་བཞག་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག།དེར་བཀུར་འོས་སྱི་

འཐུས་ནས་བསགས་བརོད་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན།།དེ་བཞྱིན་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།དེ་བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་གཞོན་པ་།Mike
Pence ཁོང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་སྒང་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཟེར་དགོས་རེད།།བདེན་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་བོད་ནང་ལ་འགོ་བ་མྱིའྱི་

ཐོབ་ཐང་མེད་པ།།རྒྱ་ནག་སྱི་ཡོངས་ནང་ལ་ཡོད་པ།།འཛམ་གྱིང་ནང་དུ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་འགོ་ཐུབ་པའྱི་བཀའ་སོབ་གནང་བཞག་པ་

དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།།དེ་ནས་དེ་དག་ཚང་མ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དུས་རྟག་ཏུ་ཆབ་
སྱིད་རེད།།ཨ་རྱི་ནང་ལ་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་མེད།།ཁ་ན་ཌ་ལ་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་དགོངས་ཚུལ་
གསུང་མཁན་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ནད་འབུ་ཟེར་ནའང་རེད།།དྲ་འབུ་ཟེར་ནའང་རེད།།དེ་ཏན་ཏན་རང་གཞག་རྒྱུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་

མེད།།དེ་སོང་ཙང་།།ང་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ནས་མྱི་ག་དགོས་བྱུང་ན་རེད།།སད་གཏོང་དགོས་བྱུང་ན་རེད།།རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡྱིན་
ནའང་རེད།།ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད།།ཉེ་ཆར་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་རེད།།དེའྱི་ཐོག་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་ཡར་རྒྱས་དང་

འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།།གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ནང་ལ།།TCRC ཁོ་རང་སྡེ་ཚན་ལ་ཞུས་
པ་ཡྱིན།།ནད་འབུ་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་།།བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་དང་།།གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཚང་
130

མར་དཀའ་ངལ་དེ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།
དཀའ་ངལ་དེ་ཚང་མར་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པར་ནད་བུ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སྟེ།།དེར་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་

བཏང་བ་ཡྱིན་ན།།ནད་འབུ་དེ་ཚུར་བསེབས་ནས་གཞུང་གྱི་ཀོམ་པུ་ཊར་དེ་ཚོ་ཚང་མ་འཕྲོ་བརླག་འགོ་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད།།དེ་
ཡྱིན་ཙང་ཟབ་སོང་གནང་བའྱི་སབས་སུ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐུ་ཚབ་དེ་འདྲ་སད་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།།གཏོང་དགོས་

རེད།།ང་རང་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གཞན་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པས་གོ་སྱིག་དེ་འདྲ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།།ང་ཚོའྱི་ཐོག་

ནས་ཡར་ལ་གཅོར་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་གཅོར་དགོས་ཀྱི་རེད།།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།།Cyber Security དང།།Offensive
Defensive ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་དུ་ནད་འབུ་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་།ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད།།ཟབ་སོང་སྤྲོད་མཁན་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོང་གྱི་

ཡོད་པ་རེད།།དེ་ང་ཚོས་དབྱེ་བ་མ་འབྱེད་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་ད་ལྟ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ངས་
ཤེས་པ་བྱས་ན་བོད་ཁྱྱིམ་དང་།།ཚོགས་པ་ཁག་འགའ་།ཤས་ཁོ་རང་ཚོ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།།མཉམ་དུ་ཕག་ལས་གནང་
ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སོར་ལ་ད་གྱིན་དེར་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།།ཏན་ཏན་རེད་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་སྤྲོད་མཁན་

དེ་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་དང་།།དབུ་མའྱི་ལམ་གང་ཡྱིན་ན་གསལ་པོ་མཁྱེན་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཟེར་ནས་ཆེད་དུ་
མངགས་ནས།།ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་སྡེ་ཚན་བཙུགས་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་དེ་རང་འཇགས་རེད།།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་མྱི་རེ་རེས་རེ་

རེ་གསུངས།།གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འགོ་དུས་ང་རང་རང་གྱིས་མཇལ་མྱོང་ཡོད།།ཕལ་ཆེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡོད་ཀྱི་
རེད།།ཁ་སང་མྱི་ཞྱིག ་བསེབས་སོང་དབུ་མའྱི་ལམ་ཟེར ་གྱི་འདུག།དེ་རྱིང་སྱིད་སྐྱོང་བསེབས་སོང་གཅྱིག ་ལབ་ཀྱི་འདུག།ཡང་
ཚོགས་པ་ཞྱིག་བསེབས་སོང་གཅྱིག་ལབ་ཀྱི་འདུག།དབུ་མའྱི་ལམ་གང་རེད་ཟེར་བའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།ར་བ་ནས་ཡོང་
རྒྱུ་མྱི་འདུག།དེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀོད་བཞག་པ་དེ་རང་འཇགས་རེད་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་

དགོས་ཀྱི་རེད།།དེ་ཡྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་ཟབ་སོང་གནང་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།།ལས་བྱེད་ཀྱི་ནང་ནས་དོ་
ནན་གྱིས་བདམས་ནས།།དང་པོ་ཁོ་རང་ལ་ཟབ་སོང་ཆ་ཚང་བྱུང་བའྱི་ཐོག་གཞྱི་ནས་མྱི་མང་གྱི་ནང་ལ་ཟབ་སོང་གནང་མཁན་

བཀོད་སྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་ཡྱིན་ནའང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད།།གཞྱི་ར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་རེད། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེབ་ཅྱིག་པར་བསྐྲུན་བྱས་ཡོད་པ་རེད།།ཨྱིན་ཇྱི་ནང་དུ་དེབ་དང་པོ་ཞྱིག་བཏོན་ཚར་བ་

རེད།།ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་དུ་ཚེས་གངས་དང་མྱིང་སོགས་ཞུ་དག་ག་ཚོད་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ནོར་འཁྲུལ་ཏོག་ཙམ་ཡོང་གྱི་འདུག།
དེ་དག་ཚང་མ་ཞུ་དག་བཏང་ནས་དྲ་རྒྱ་ནང་དུ་བླུགས་ཚར་བ་ཡྱིན།།དེབ་དེ་ཤོག་ལྷེ་ས་བོ་དང་མཁེག་པོ་ཞེས་དབྱྱིན་ཇྱི་ནང་དུ་ཟེར་
གྱི་རེད།།ཤོག་བུ་སབ་བ་དེ་མར་འདོན་གྱི་ཡོད།།བོད་ཡྱིག་དེའང་བླུགས་ཚར་བ་ཡྱིན།།དེ་རྒྱ་ཡྱིག་ལ་བསྒྱུར་བཞྱིན་ཡོད།།དེབ་གཙོ་
བོ་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མ་མཁྱེན་པའྱི་བདག་པོ་རེད།།གཟྱིགས་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་

རེད་དེ་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་དེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།།དེབ་དེ་གཙོ་བོ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་

ནས་ག་རེ་རེད།།རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་ག་རེ་རེད།།ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐོག་ནས་ག་རེ་རེད།།ཆོས་དད་རང་དབང་
དང་།།རྱིག་གཞུང་གཏོར་བཤྱིག།དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སོར་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་པ་ང་ཚོས་དེབ་དེ་ཆ་ཚང་ལེའུ་ལྔ་ཡོད་པ་བྱས་ནས།།ཆེད་དུ་
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མངགས་ནས་བཟོ་བཞག་ཡོད།།དེ་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་།༸གོང་ས་མཆོག་དབུས་པའྱི་བོད་པའྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་

སྐྱོན་བརོད་དང་།།ཁྱབ་བསགས་ག་ཚོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན།།དེ་ཡྱི་ལན་ཐེབས་ཡོད་བསམ་པ་ཞྱིག་ཕོགས་སྱིག་བྱས་ཡོད།།དེའྱི་ནང་
དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མྱི་ཕལ་ཆེར་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པ་རེད།།དེ་ཡྱིན་དུས་ཁ་ཤས་ཀྱི་བོད་ཡྱིག་
གྱི་ནང་བརམས་ཡོད་པ་རེད།།འགའ་ཤས་ཀྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་བརམས་ཡོད་པ་རེད།།བོད་ཡྱིག་དེ་ཨྱིན་ཇྱི་ལ་བསྒྱུར།།ཨྱིན་ཇྱི་དེ་
བོད་ཡྱིག་ལ་བསྒྱུར་ནས་ཚང་མ་རྒྱ་ཡྱིག་ལ་བསྒྱུར་ནས་འགོ་བསྡད་ཡོད།།དེབ་དེ་ཚང་མས་ཐུགས་ཕན་གསོ་བ་བེད་སོད་གཏང་
རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད།།བོད་པ་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན།།ང་ཚོས་དེབ་དེའྱི་རྱིན་པ་ལེན་དགོས་ཀྱི་

ཡོད་དམ་མེད་དམ་བསམས་ནས་བསྡད་ཡོད།།དེབ་དེ་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད།།དེ་ཚང་མས་གཟྱིགས་རོགས་གནང།།དེ་
གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་རང་བཙན་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད།།དེབ་ཀྱི་རྒྱབ་ཤའྱི་
ནང་དུ་ག་རེ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན།།བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་བྱུང་མྱོང་ཡོད་པ་མ་རེད།།ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རང་
བཙན་གཙང་མ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་དབུ་མའྱི་ལམ་དེ་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་ཟེར་ནས།།ཁ་གསལ་བོ་ཞྱིག་བཀོད་བཞག་

ཡོད་པ་རེད།།དེ་ཡྱིན་དུས། ག་དུས་ཡྱིན་ན་རང་བཙན་དང་དབུ་མའྱི་ལམ།།བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་གསུངས་ཀྱི་
ཡོད་དུས།།ཁ་གསལ་བོ་བྱས་ནས་ཞུས་བཞག་ན།།དེབ་ནང་དུ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡོད།།རང་བཙན་ཡྱིན་པ་གཞྱི་ར་རྒྱལ་རབས་ལོ་
རྒྱུས་བྱིས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་པོ་ཏྱི་མང་པོ་འབྱི་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད།།ལེའུ་མང་པོ་འབྱི་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དེ་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ནང་ལ་རང་བཙན་
གཙང་མ་ཡྱིན་ཆ་ཚང་དེའྱི་ནང་བཀོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད།།དེ་བཞྱིན་དབུ་མའྱི་ལམ་དེ་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཚང་བཀོད་

བཞག་ཡོད་པ་རེད།།བོད་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཡོད་མེད་ཆ་ཚང་། རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀྱི་གཙོས་པའྱི་ཡང་སྱིད་དང་
འབེལ་བ་ཆ་ཚང་དེའྱི་ནང་དུ་ཡོད།།དེ་ཚང་མས་ལགས་ཀློག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་རང་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་

ཡྱིན།།དེ་སོན་མ་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཡོད་པ་རེད།།བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ད་ལན་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་སྣ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་
གཟྱིགས་ཡོད་པ་རེད།།ཁོ་ཚོས་དངོས་གནས་རང་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་དང་།།ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་སྱི་ཡོངས་ནས་ཡར་རྒྱས་

འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་།།གསར་འགྱུར་འདོན་མཁན་དང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་སྱི་ཡོངས་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་བསགས་
བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།།དེ་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་རེད།།དེའྱི་བརྒྱུད་ནས་འདོན་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་

ནའང་།།ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྲ་རྒྱ་ཁ་བྱང་ག་རེ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་།།ངས་ཕལ་ཆེར་
མྱིང་ཐོ་དེ་དག་ཕུལ་ཡོད་བསམ་པ་འདྲ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག།དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་དེ་ཤྱིན་

ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག།དེ་ནས་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་བ་དང་།།ཕྱིའྱི་གནས་ཚུལ་ཉུང་བ་འདུག་ཟེར་བ་དེ། དེར་
ང་ཚོར་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་བྱུང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་བོད་མྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོན་རྱིས་འགོ་སྟངས་བྱས་པ་

ཡྱིན་ན།།སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས།།གཞན་གཅྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་བཏོན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་ཆེད་དུ་
མངགས་ནས་ང་ཚོ་དྲྱིལ ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ Tibetan News Bureau ཟེར་ནས་བོད་ཀྱི་
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གནས་ཚུལ་སྡེ་ཚན་ཟེར་དགོས་ཀྱི་རེད།།ཚད་མཐོ་རུ་བཏང་ནས་བརྙན་འཕྲྱིན་དང་དྲ་རྒྱ།།བོད་ཡྱིག་དང་། ཨྱིན་ཇྱི། རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་

པ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་གསར་འགྱུར་དགོད་རྒྱུ་ཚང་མ་གཅྱིག་སྱིག།གནས་ཚུལ་དགོད་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་གུ་ཡངས་རུ་གཏང་
རྒྱུར་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད།།དཔེར་ན། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱི་དེ་ས་ཡྱིན་ན་ལས་འགུལ་ག་རེ་སེལ་བ་
ཡྱིན་ན་བཀོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་བོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མཐོ་སོབ་ཁག་དང་བསྟྱི་གནས་ཁང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་
ཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བསོངས་ནས་མཁས་པ་མང་པོ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ན།།གནས་ཚུལ་དེ་ང་ཚོས་འགོད་དགོས ་ཀྱི་
འདུག།ཕྱི་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད།།ཕྱི་ལ་ལྟེ་གནས་ཁག་དང།།མཐོ་སོབ་ཁག་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་ལ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བསོངས་ནས།།མཁས་པ་མང་པོ་གདན་འདྲེན་

ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།།མཁས་པ་དེས་ག་རེ་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཚང་མ་མར་བཀོད།།མཐའ་མ་དེར་ཚོགས་འདུ་གོ་སྱིག་གནང་མཁན་
མཐོ་སོབ་དེ་དང་།།ལྟེ་གནས་དེ་དང་།།གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་རེད་ཟེར་ནས་དེ་ངོས་ལེན་བྱས་བཞག་ན།།ཡང་དེ་ཟེར་
དུས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལྟ་བ་དེ་ཁུར་བསེབས་པ་ཡྱིན་དེ་དེའྱི་ནང་དུ་བླུག་གྱི་མ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་འདུ་གོ་སྱིག་བྱས་
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པ་འགོ་ཡྱི་འདུག།ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་ནོར་གྱི་འདུག།དེ་ལས་ང་རང་ཚོ་ལས་བྱེད་རང་གྱིས་དུས་ཚོད་འགོར་བ་ཡྱིན་ནའང་བསྒྱུར་
ན་ཡག་ས་རེད་མ་གཏོགས་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཕྱི་ཡྱིས་བསྒྱུར་ཟེར་དུས།།སྒྱུར་མཁན་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་འདུག།ཡྱིན་ན་འགའ་ཤས་ཧ་
ལས་པའྱི་ཚད་མཐོ་བོ་དེ་འདྲ་འདུག།ཡང་ཁོང་རྣམ་པ་དུས་ཚོད་ལྕོགས་ཀྱི་མྱི་འདུག།གཞན་འདུག་ཀང་ཁོ་རང་ཚོས་གནང་དུས་

ནོར་འཁྲུལ་མང་པོ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ཙང་།།བསྒྱུར་རྒྱུ་དེ་ཕྱི་ལ་སྤྲད་རྒྱུ་མྱི་འདུག།ང་རང་ཚོས་བྱས་ན་ཡག་ས་རེད་ཟེར་ནས། ཡང་ཚུར་
ལོག་ནས་བསེབས་ཡོད།།དེ་ཡྱིན་ཙང་དེ་དངོས་ཡོད་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་དཀའ་ངལ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཡང་དེ་ནས་ལན་

འདེབས་ཚོགས་ཆུང་དེ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ཡྱིན།།དེའྱི་ནང་དུ་མྱི་འགོ་སུ་སུ་ཡོད་པ་ངས་རེས་ནས་འབུལ་ཆོག་
པར་བགྱིས།།དེར་བགོ་གེང་མང་པོ་བྱུང་སོང་།།ཉེ་ཆར་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་རང་སྐྱོང་ལོངས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་གཙོ་བོ་དེ་དག་གྱི་ནང་མཚན་

སྨད་ཞུས་བཞག་པ་ཛ་དྲག་པོ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་།།ཡང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཛ་དྲག་པོ་ཡྱིན་ན་གསུང་མཁན་དང་།།
འགའ་ཤས་ཛ་དྲག་པོ་རེད།།ཡང་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ཚུར་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག།ཕར་ལ་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་

འདུག།དེ་འདྲ་གསུངས་སོང་།།གཞྱི་རའྱི་དེའྱི་སྒང་ལ་ང་ཡང་དེ་ས་ནས་རྒྱ་ནག་གྱིས་ག་རེ་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ལྟ་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན།།ཛ་དྲག་པོ་མ་རེད་ཟེར་ནས་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་དེ་འདྲ་གང་མ་རེད།།ཛ་དྲག་པོ་རེད་ཟེར་ནས་ཡང་དེ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད།།འཆད་
དགོས་རྒྱུ་གང་ཡོད་པ་མ་རེད་སྙམ།།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཁོ་རང་ཚོས་སོན་མ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད།།ལོ་ལྟར་རེ་ཞྱིག་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་

པའྱི་ནང་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་མང་འཐུས་མྱི་ཚོགས་ཆེན་དང་།།ཆབ་སྱིད་གོས་ཚོགས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སབས་སུ།།བོད་
པའྱི་དཔོན་པོ་ཁག་སད་བཏང་ནས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག ་བསོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད།།དེ་བཞྱིན་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་
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གཡས་གཡོན་ལ་བོད་ཡྱིག་ཟེར་ན་རེད།།ཨྱིན་ཇྱི་སད།།རྒྱ་ཡྱིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཚགས་པར་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་དབུས་

པའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ལ་སྐྱོན་བརོད་བྱ་རྒྱུ་དེ་འཆར་ཅན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་ཉེ་བའྱི་ཆ་ནས་ཛ་དྲག་པ་
དེ་གང་རེད་ཟེར་ན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་སྨོས་ནས།།སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཏཱ་ལའྱི་ལོག་སོད་པ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ད་ལན་ཡང་ཏཱ་
ལའྱི་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཞེས་ཟེར་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་རང་ལ་ཐད་ཀར་སྐྱོན་བརོད་བྱས་པ་དེ།།དེ་ས་སྐྱོན་བརོད་ག་ཚོད་བྱས་པ་
ཡྱིན་ན་དེ་སྐྱོན་བརོད་དཀོན་པོ་རེད།།དེ་ཡྱིན་ཙང་དེ་ཛ་དྲག་པོ་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད།།ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་རེད།།དེ་ས་ཡྱིན་ན་
མང་ཆེ་བ་ཏཱ་ལའྱི་ལོག་སོད་པ་ཟེར་ནས་འགོའ་ི ཡོད་པ་རེད།།ད་ལན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞྱི་པ་རང་གྱི་མཚན་སྨོས་ནས་སྐྱོན་བརོད་བྱེད་

ཡོང་དུས།།ཡང་དེ་ཛ་དྲག་པོ་རེད།།དེ་ཡྱིན་ཙང་ང་ཚོས་བགོ་གེང་བྱས་རེས་གཞག་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད།།དེ་དག་ཚང་མར་དོ་སྣང་བྱེད་

དགོས་པ་རེད།།འགྱུར་བ་ག་རེ་འགོ་ཡྱི་འདུག།གནད་འགག་ག་རེ་རེད།།དེ་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།འགའ་།ཤས་ཀྱིས་གཙོ་ཆེ་
ཤོས་རང་སྐྱོང་ལོངས་ཀྱི་ཁུལ་ནས་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ཙམ་གྱི་དབུས་ནས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།།དབུས་ནས་མ་མཁྱེན་པའྱི་
ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིག་འཛུགས་འགོ་སྟངས་ལ་དབུས་ནས་མ་མཁྱེན་པའྱི་ཐོག་ནས་མངའ་སྡེ་

ནས་དེ་འདྲ་གནང་ཆོག་ཆོག་དམྱིགས་བསལ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་འདོན་ཆོག་ཆོག་ཅྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད།།དབུས་
ནས་བྱེད་དགོས་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་བཏང་ནས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ན་དེའང་ཐག་ཆོད་པོ་འཆད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་འགྱུར་

བ་ཞྱིག་འགོ་འདུག།མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག།དེ་ཡྱིན་ཙང་མཚན་སྨད་དེ་དུས་རྟག་ཏུ་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ན་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་རེད་དམ་ཟེར་ན་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།
ལན་འདེབས་འབུལ་དགོས་རེད་དམ་ཟེར་ན་ལན་འདེབས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེ་ཡྱིན་ཙང་ང་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་

ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད།།དེབ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་འཁོད་པ་ཡོད།།ཡང་སབས་རེ་ཡོང་དུས།།སབས་རེ་ལན་རྒྱག་དང་མ་རྒྱག་དེ་ང་
ཚོས་གཟྱིགས་ཀྱིན་གཟྱིགས་ཀྱིན་གནང་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ཡྱིན།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཏན་ཏན་

རང་རེད།།བོད་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་ལུས་བོད་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་སེམས་དང་ཁོག་པའྱི་སྙྱིང་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཙོ་
ཆེ་ཤོས་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གཟྱིགས་བསྡད་ཡོད་པ་དང་།།བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་
པ་དེ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།།བོད་མྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཆེད་དུ་

ཁོ་རང་ཚོའྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་བྱས་ནས།།རྒྱལ་སྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་མགོ་བཀག་བཀག་བྱས་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་དེ།།
བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སྙྱིང་སྟོབས་ཅན།།སེམས་ཤུགས་ཅན་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་ཚོའྱི་སྐུ་ལས་སྐྱོན་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟེན་

ནས།།ང་ཚོས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་བྱས་ནས་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད།།འཆད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།བཤད་ནས་འགོ་

བསྡད་པ་དེ་གཙོ་ཆེ་ཤོས་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པ་དང་།།དེར་བརྟེན་ནས་རེད་ཅེས་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་སོང་
ཙང་།།བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཞུམ་པ་མེད་པའྱི་སྙྱིང་སྟོབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་བཞག་པ།།གོད་གཏོང་ཆེན་
པོ་གནང་བཞག་པ་དེར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༡,༠༤༩,༣༩༦ གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པ་སོང་
ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་འགོ་བསྡད་པ་འདྱིའྱི་ཉམས་མྱོང་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་
ནས་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ི ལས་དོན་དང་འབེལ ་བའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱུན་གོན་སབས་ལ་མ་གཏོགས་

དམྱིགས་བསལ་དང་དམྱིགས་བཀར་སབས་ལ་གསུང་འཇུག་རྒྱུ་མྱིན། དམྱིགས་བསལ་དང་དམྱིགས་བཀར་གྱི་རྱིས་དང་འབེལ་
བའྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་དང་དམྱིགས་བཀར་ནང་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དུས་ཚོད་སྟངས་འཛིན་མ་བྱེད་པ་དེའང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག།དེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་ཚོར་མང་
མཐར་སར་མ་བཅུ་དང་། ཉུང་མཐར་སར་མ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྙན་སོན་གནང་མཁན། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསྡོམས་འདྱི་ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༩༧༨,༧༣༤ རེད་
འདུག ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་བཞྱིན་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཀྱི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་
གསུམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དོན་ཚན་དང་པོ་དེ། སྱིར་བཏང་དམྱིགས་བསལ་དང་ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་གསལ་གྱི་རེད་དེ།

ཡྱིན་ན་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་རྣམས་ལ་མཉམ་བཞུགས་གནང་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་
གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་མཉམ་བཞུགས་གནང་ནས་བགོ་གེང་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། ང་ཚོ་ཚང་མ་དགའ་སོབས་སྐྱེ་འོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་མང་པོ་བྱུང་སོང་། དེ་དག་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རང་དང་དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་

ནང་ལ་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བརྒྱུད་ནས་དེ་ས་ཡང་ཕེབས་འདུག།ད་ལྟ་ཡང་ཕེབས་འཆར་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་དག་སོན་
མ་ང་ཚོ་གོས ་ཚོག ས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་དུས་རྒྱ་ནག་ནས་བོད་རྱིག ་པའྱི་ཚོག ས་འདུ་ནང་ལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་གཏོང་གྱི་

འདུག།ང་རང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གོ་སྱིག་བྱས་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་ན་འདྲ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་ན་འདྲ། གཏོང་ཐུབ་ན་ཟེར་དུས་ལམ་ཁ་མེད་པ་རེད་གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་ན་ཟུར་ནས་མྱི་མང་པོ་ལ་འགོ་སོང་
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བཏང་འདུག།ཡྱིན་ན་ཚུར་མ་ལོག་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱུང་འདུག།དེ་དག་ཞྱིབ་ཕྲ་འཆད་དགོས་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་
སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཕར་གང་བཏང་བ་དེ། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ང་ཚོ་སྱི་ཞུ་བ་དེ་ཚོ། ཕར་གང་བཏང་བ་དེ་ཕར་འགོ་

དུས་ཕར་འགོ་བ་དང་ཚུར་ཡོང་དུས་ཚུར་འོང་། འཆད་དགོས་པ་དེ་ཏག་ཏག་བཤད། དེ་དག་གཟྱི་བརྱིད་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་དེ་
ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

གཉྱིས་པ་དེ། རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་གནད་དོན་སོར་དང་འབེལ་ནས་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་

ལ་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་དེ་འདྲ་གོ་སྱིག་རྟག་པར་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ན་ནྱིང་རྒྱ་རྱིགས་གོ་སྱིག་བྱས་པ་གཅྱིག་

གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱིས་ད་ལྟ་བོད་ས་བཅད་བགོས་བྱས་པའྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་སད་ཆ་འཆད་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། གཞན་པ་དེ་ཚོ་ད་ནངས་དང་མདང་དགོང་མང་པོ་གསུངས་ཚར་དུས་མང་པོ་ཞུ་མ་དགོས་པ་བྱས།

ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་རྒྱ་རྱིགས་ང་ཚོར་གཡས་ནས་རོགས་པ་བྱེད་མཁན་ཡོད་ན་འདྲ། གཡོན་ནས་རོགས་པ་བྱེད་མཁན་ཡོད་ན་
འདྲ། གང་ནས་རོགས་པ་བྱེད་མཁན་ཡོད་ན། ང་རང་ཚོས་གོ་སྱིག་བྱས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་དེའྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོ་དང་མ་མཐུན་པ་
བཤད་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་མ་སྤྲད་ན་ཡག་པོ་འདུག

གསུམ་པ་དེ་ད་ལྟ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱི་ཟུར་ཙམ་ཞྱིག་འཕྲོས་སོང་། དེ་བཞྱིན་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ།

དེང་སབས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིགཞུང་གྱིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་བཞྱིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་
སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཀང་མཚན་སྨད་ཞུ་བའྱི་རྒྱུ་རེན་དེ་ག་རེ་ལ་ཐུག་གྱི་འདུག།དེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་ནས་རྒྱ་
ནག་ལ་དག་བོ་ཟེར་བ་ལ་སོག ས་པ་དེ་འདྲའྱི་རེན ་གྱིས ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ཕོག ་ཐུག་འགོ་ཡྱི་ ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡོད་པ་མ་རེད།

དམྱིགས་བསལ་ཝུའུ་དབྱྱིང་ཅེ་ཡྱིས་ཉེ་ཆར་བཤད་པའྱི་སད་ཆ་དེ་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གསར་པ་རེད། ཏཱ་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བོས་བྱོལ་ཕྱིན་
རེས་བོད་མྱི་མང་ལ་ཕན་པའྱི་ལས་ཀ་སྣ་གཅྱིག་བྱས་མེད། རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་གཞུང་དང་ཏཱ་ལ་གཉྱིས་ལ་བོད་མྱི་མང་གྱི་སུ་དགའ་
བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་དེ་རེད། དེ་བཞྱིན་ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའྱི་ནང་ལ་བོད་ལོངས་ཉྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་གྱི་ནང་ལ་

ཐོན་པ་དེ་ཚོ་རང་བཞྱིན་གསུམ་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་སོན་མའྱི་ཚིག་རེད། ཡྱིན་ན་ཉེ་ཆར་བོད་ལོངས་ཉྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནང་ལ་ཐོན་པའྱི་

དཔད་གཏམ་ལྔ་ཐོན་འདུག།དེའྱི་མགོ་བརོད་དེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་ཁ་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འདོན་མྱི་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞྱི་པ་རང་གྱི་མཚན་སྨོས་ནས་བྱས་པ་དེ་ཚོར་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་

དག་ལ་ད་ལྟ་ཐུགས་སྣང་གནང་བསྡད་ཀྱི་འདུག།ད་དུང་ཡང་གཙོ་བོ་དེ་ལོ་རེ་རེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་མང་འཐུས་མྱི་ཚོགས་
ཆེན་དང་ཆབ་སྱིད་གོས་མོལ་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ལ་བསྟུན་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ན་

ནྱིང་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་མང་འཐུས་མྱི་ཚོགས་ཆེན་དང་ཆབ་སྱིད་གོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ལ་དེ་འདྲ་བཤད་འདུག་གམ། ད་ལོ་བཤད་
འདུག་གམ། དེ་དག་གཟྱིགས་དགོས་པ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། དཔེ་མཚོན་དེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་

གསར་འགྱུར་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་ཏཱ་ལའྱི་རུ་ཚོགས་ཀྱིས་བཤད་བཞྱིན་པ་ཚང་མ་མྱི་རྣམས་ལ་མགོ་སོར་གཏོང་བའྱི་རྫུན་གཏམ་།ཤ་
སྟག་རེད་ཟེར་ནས་བཏོན་པ་རེད། སབས་དེར་བཀའ་བོན་ཁྱི་པར་ང་ཚོས་ཞུས་པ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་

ལ་ཕལ་ཆེར་ནག་ཉེས་ཕོག་གབས་ཕོག་གབས་ལྟ་བུ་བྱས་ནས། ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་དུས་རྒྱ་ནག་མྱི་མང་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་
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ཁབ་གང་གྱི་རྒྱབ་ནས་ཁྱྱི་ཟུག་བསྡད་པ་དང་གཅྱིག་པ་རེད། ཉྱིན་མ་རེ་རེ་ལ་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་
ཚོས་ལབ་དགོས་པ་གང་ཡོད་པ་མ་རེད་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་དེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་མ་འཁུར་བ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་དུས་

ཁྱེད་རང་ཚོ་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༢༩ ལུང་འདྲེན་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་གསུངས་སོང་། དེ་འདྲ་དེ་འདྲ་བྱས་ནས། མཐའ་མ་
དེར་བཅའ་ཁྱིམ ས་དོན་ཚན་ལག་ལེན ་བསྟར་དགོས ་ན་ང་ཚོས ་བསྟར་གྱི་རེད་མ་གཏོག ས་ཁྱེད་རང་ཚོས ་བསྟར་རོག ས་ཟེར ་
དགོས་མ་རེད། ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་བཀའ་བོན་འདྱིར་ཡོད་པ་རེད་ལ་དེ་དུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་འདྱིར་ལ་ཡོད་པ་རེད།
ཡྱིན་ན་མཐའ་མ་དེར་ལན་འདེབས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་གནང་བ་རེད་ལ་ལས་དོན་དེ་ཚོ་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་ཡག་ཐག་ཆོད་བྱུང་
སོང་། དེ་དག་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ད་ལྟ་ང་ཚོ་ལྷ་ཁང་མེས་འཚིག་ཀང་འཛུམ་བཤྱིག་བཤྱིག ཞལ་ཟས་ཁྱྱི་ཡྱིས་འཁྱེར་ཡང་འཛུམ་བཤྱིག་བཤྱིག་བྱས་ནས་

བསྡད་རྒྱུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་ནག་གྱི་དྲ་ཚིགས་འདྲ་མྱིན་དང་མཚན་སྨད་ཞུ་དོན་ག་རེ་

ལ་ཐུག་འདུག སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་རད་གཅོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག།དེ་བཞྱིན་དཔད་གཏམ་གསར་པ་དང་རྙྱིང་པ་དེ་

དག་གྱི་བར་ཐག་ལ་ཁྱད་པར་ག་རེ་འདུག།དེང་སང་ཡང་སྱིད་ཀྱི་སོར་ལ་ཉྱི་མ་རྟག་པར་གསུང་གསུང་པ་རེད། དེ་དག་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ང་ཚོ་བོད་རྒྱ་འབེལ ་མོལ་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་
དུས་མྱི་མང་ལངས་གླུ་གཏོང་མྱི་ཆོག་པ་བཟོས་པ་རེད། ཡྱིན་ན་དེའྱི་ནང་ལ་གསལ་བའྱི་བཙན་རྒྱལ་རྒྱ་དམར་བོད་ནས་མཐའ་

སོད་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་སབས་དེར་ཁོར་ཡུག་དང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་མ་མཐུན་པ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་

ཡོད་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། དག་བོ་ཤན་པ་ལག་དམར་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་རེད་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག།དེ་བཞྱིན་
འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་མྱི་གསོད་མཁན་གྱི་ལག་དམར་དེ་ལག་དམར་རང་རེད་མ་གཏོགས་དེ་ཤན་པ་
མ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་འགན་གཙོ་བོ་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་དང་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་
དགོས་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་གྱི་བསམ་བོ་ག་རེ་གཏོང་གྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ང་ཚོ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་སབས་སུ་ཚང་མ་ལག་

གཉྱིས་ཐལ་མོ་སར་ནས་བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ་བསྐྱོར་བཞྱིན་པའྱི་ནང་ལ། ཁྱད་པར་གངས་ལོངས་ཆོས་ལྡན་སྐྱེ་འགོ་རྣམས།། ནག་
ཕོགས་ཀླ་ཀློའ་ི དཔུང་གྱིས་བརེ་མེད་དུ།། ངན་དགུས་འཇོམས་པའྱི་ཁག་དང་མཆྱི་མའྱི་རྒྱུན།། མྱུར་དུ་ཆད་པའྱི་ཐུགས་རེའྱི་མཐུ་

དཔུང་སྐྱེད།། གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་ཆོས་མེད་ནག་ཕོགས་དག་བོ་ཀླ་ཀློ་རྒྱ་དམར་སྱིད་གཞུང་གྱིས་དམྱལ་བ་མྱི་ཡུལ་དུ་
འཕོས་པ་ལྟ་བུའྱི་ངན་དགུས་དྲག་གནོན་འོག་ལ་ཡོད་པ་རེད་དྲན་པ་དེ་ང་རང་གྱིས་མུ་མཐུད་ནས་དྲན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཁ་གསལ་ན་གོ་བདེ། ནམ་ལངས་ན་འགོ་བདེ་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན། ཕ་གསོད་ཀྱི་ཤན་པ་

ལག་དམར་དག་བོ་རྒྱ་དམར་གཞུང་གུང་ཁན་ཏང་ལ་སྐྱོན་བཙུགས་བྱས་ན་འདུལ་ཁྱིམས་དང་འགལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་བཀའ་བན་
བོན་སུ་གཅྱིག་གྱི་འདུལ་བ་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཁ་སང་དེ་རྱིང་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྲུང་གོ་ཅན་ལ་

བསྒྱུར་གྱི་ཡྱིན། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་དང་འཚམ་མཐུན་བཟོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ་དག་ནང་ལ་ཡོད་ན་ངས་
མྱི་ཤེས། མ་གཞྱི་ནས་ང་ལྟ་བུ་ལ་ཆགས་བཞག་ན་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་བོད་རང་དབང་བཙན་འཕྲོག་བྱས་པ་དེ་ཁ་གཏད་
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གཅོག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འདྱིར་ཡོང་བ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ས་དྲོ་ཤ་བ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་མགོ་ལ་རྭ་ཅོ་བཙུགས། ཕྱི་དྲོ་དགོ་བ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་
རྐུབ་ལ་ཐལ་སྐྱ་བྱུགས། དེ་འདྲ་འགོ་སྡོད་མཁན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། དག་དང་གཉེན་ནོར། བཙོག་པ་དང་གསེར་ནོར་ནས་བསྡད་
ན་ང་ཚོ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མ་རེད།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཞྱིང་གཤེགས་དམ་པ་རྒྱལ་བ་སྨན་རྱི་བ་མཆོག་ནས་སྨན་རྱི་ཚང་ལ་ངོམ་རྒྱུ་ཡོད་ན་

མེད་ན་དེ། ཚོགས་གདན་གཙང་མ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་རེད། གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདྲའྱི་དགོན་པ་ཞྱིག་གྱི་གལ་

མགོ་ལ་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ངའྱི་དོན་ལ་སེམས་ཁལ་མེད་ས་ལ་སེམས་ཁལ། རྱི་བོང་གནམ་རྡྱིབ་ཀྱི་སེམས་ཁལ། སུ་གཅྱིག་
གྱིས་འགན་འཁུར་དགོས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན། འདུལ་བའྱི་མཁན་པོ་༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡྱིན་ན་འདྲ། སྐྱབས་

རེ་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེས་མདུན་ནས་བཞེས་ཏེ་ཁས་བངས་པ་ཡྱིན་ན་འདྲ། ཇྱི་སྱིད་འཚོ་བའྱི་བར་དུ་ཁས་བངས་པ་དེ་
དམ་ཉམས་བཀའ་ལོག་ཚར། ད་དུང་མྱི་གཞན་པ་ལམ་ལོག་ལ་འཁྱིད་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་ན། ཁྭ་ཏ་ནག་པོའ་ིསྡྱིག་གྱིབ་ཀྱིས། ངང་པ་སེར་
པོ་འདམ་དུ་ཚུད་དགོས་དོན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།མཐའ་དོན་

གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་འགེལ་བཤད་སྐྱོན་མཁན་དེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག།ཨྱིན་སད་ནང་ལ་ Political leader དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་བསྐྱོན་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་
ནང་ཁུལ་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་བྱེད་མྱི་ཐུབ་མཁན། མཐའ་ན་ཁྱོད་དང་ང་ཡྱི་བར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་བསྐྲུན་མྱི་ཐུབ་མཁན་དེ་ཚོ་དབུ་
མའྱི་ལམ་ལ་ངེས་པ་རྙེད། ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ལབ་དུས་གད་མོ་རྐུབ་ནས་།ཤོར་རྒྱུ་རང་
རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གཅྱིག་རང་གྱི་སོར་ལ་ཡྱིན། ར་བའྱི་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བ་མེད། རྱིས་ཀྱི་འགོ་
སྟངས་བྱས་ན་དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་འདུག།ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་དང་འབེལ ་བའྱི་ཐོག ་ནས་རྒྱུན་གོན་ཐོག་ལ་

གསུང་དགོས་པ་རེད་ཟེར་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ངས་ཞུ་རྒྱུའྱི་དོན་དག་གཙོ་བོ་དེ་ཁོར་
ཡུག་གྱི་སོར་ལ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ལས་བྱེད་དེའྱི་མཚན་སྨོས་ཆོག་པ་བགྱིས། ད་ལྟ་
སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གཙོ་བོ་དེ་ཛམ་ལ་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རེད། ཁོང་གྱིས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཕག་ལས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག།ང་ཚོ་ཕྱི་ལ་འགོ་ཡོང་དུས་རྱིགས་
ཤྱིག་གྱིས་ཁོང་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་པ་དེ་དག་གདེང་འཇོག་ཆེན་པོ་གནང་གྱི་འདུག།ཁོང་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ལ་བསྡད་
པའྱི་རྱིང་ལ་མཚམས་རེ་ཨྱིན་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཚགས་ཤོག་དེ་འདྲ་བདུན་ཕྲག་བདུན་ཕྲག་བཟོས་ནས་བོད་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་གྱི་
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གནས་ཚུལ་གསར་པ་སེལ་བ་འགའ་མཇལ་སོང་། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་
སོར་ལ་མང་བ་ཞྱིག་ནུབ་ཕོགས་ལུང་པ་ཁག་ལ། དཔེར་ན། བྱང་ཨ་རྱི་གཙོས་པའྱི་ཡུ་རོབ་ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་སོར་ལ་དོ་སྣང་ཡོང་

རྒྱུའྱི་ཧ་ཅང་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འབད་བརོན་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གྲུབ་འབས་ཐོན་གྱི་
འདུག།ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཤུགས་རྒྱག་ས་གཙོ་བོ་དེ་ཨེ་ཤ
། ེ་ཡའྱི་ནང་དང་། ལྷག་པར་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤ
། ེ་ཡའྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་

དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལུང་པ་གང་དང་གང་དུ་ཕན་ཐོགས་འདུག།གང་དང་གང་དུ་ཆུ་འགོ་ཡྱི་འདུག།དེ་དག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་
ཚོས་ཏོག་ཙམ་།ཤུགས་ཆེ་ཙམ་རྒྱག་ཐུབ་ན་སེམས་འཁུར་མང་པོ་སེབ་ཐུབ་པ་དང་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཐུབ་

པ་ཡོང་ས་རེད་བསམས་སོང་། དཔེར་ན། འདས་པའྱི་ལོའ་ིནང་ལ་འབར་མ་ Myanmar ཡྱི་བྱང་ཕོགས་ལ་གནས་མཁན་གྱི་མྱི་

རྱིག ས་ཤྱིག ་རྡ་རམ་ས་ལར་བསེབ ས་ནས་ཐུག་པ་རེད། ང་སབས་དེར ་ཚོག ས་གཙོ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་ཕེབ ས་སོང་། ཁོང་ཚོ་
བསེབས་པ་དང་འཕྲལ་དུ་ང་ཚོས་ཕར་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ་ཁོ་རང་ཚོས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་པར་

རྱིས་དང་ས་ཁ་དེ་འདྲ་ཚུར་གནང་སོང་། དེ་འདྲ་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དེ་ཁོ་རང་ཚོར་
ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་ཕན་ཐོག ས་ཡོད་པ་ཞྱིག ་ངོས་འཛིན་གྱིས་དེ་འདྲའྱི་སེམས་ཁུར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཚུར་གནང་ཡོང་དུས་དེ་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང་། བྱས་ཙང་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཉེ་ཆར་སྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། སབས་དེར་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ང་ཚོ་ཡུ་རོབ་དང་
བྱང་ཨ་རྱི་རེད་དེ་དག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གྲུབ་འབས་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཤུགས་རྒྱག་ས་མང་བ་དེ་ཨེ་ཤེ་

ཡ་ནང་དང་ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་རྒྱག་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་འདྲའྱི་བཀའ་ཞྱིག་
ཕེབས་སོང་། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འཕྲལ་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་དེ་དག་གྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་

མེད་དེ་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག།གཅྱིག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གནོན་ཤུགས་རེད། གཉྱིས་ནས་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་བསེབས་

ནས་ལོ་ ༦༠ འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་སྟོང་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲལ་དུ་ཁ་གསབ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། རྱིམ་པས་རྱིམ་
པས་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ཁ་གསབ་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་དུས། ད་ལྟ་ཁ་ཐུག་འདྱིར་ཁོར་ཡུག་དེའྱི་ཐོག་ནས་དོ་

སྣང་གནང་སྟེ་ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་ནང་ལ། ལྷག་པར་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་ནང་ལ་སེམས་འཁུར་སེབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་ཤ
། ྱིན་
ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག།འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ར་བའྱི་འཆར་གཞྱི་འདུག་སྟེ་དེར་འཆར་གཞྱི་ཆེ་ཙམ་ཞྱིག་བང་རྱིམ་སྱིག་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་གཟྱིགས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོའ་ི
ནང་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ལོ་སོན་རྱིས་ནང་ལ་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་བཞག་

ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཚོགས་རྒྱུ། དེའང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་
འཚོགས་རྒྱུ། ནང་དོན་ཚང་མ་ཞུ་རྒྱུ་སྟབས་བདེ་པོ་མྱི་འདུག ཚོགས་བཅར་བའྱི་རེན་གྱིས། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདྲའྱི་ཚོགས་འདུ་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཚོགས་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡོད་པ་རེད། རེ་བ་ལ་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་འགོ་སོང་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥

རོགས་ཚོགས་ནས་རག་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཡོད། དེ་མ་རག་པའྱི་དབང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ། ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་ཧྱིན་
སྒོར་འབུམ་གཅྱིག་བཞག་པ་དེ་དེ་ལས་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། རྡོག་རྡོག་རག་ན་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་
བརྒྱུད་ནས་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཡྱི་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་རྒྱལ་སྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཚོགས་

འདུ་ཆེན ་པོ་ཞྱིག ་འཚོག ས་རྒྱུའྱི་བང་ཞྱིག ་སྱིག ་བཞག་ཡོད ། དེས ་རྒྱབ་ལོངས་ ༡༩ པའྱི་ནང་ལ་ཚོད་དཔག་ཚོག ས་ཆུང་དུ་
གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རང་འཇགས་རེད། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚོ། ཉེ་བའྱི་ཆར་ཉམས་

ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་དེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཚད་དང་ལྡན་པ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ལ། དམྱིགས་བསལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕེབས་པའྱི་
སབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་དང་མཉམ་དུ་བསམ་ཚུལ་བརེ་ལེན་བྱེད་པའྱི་སབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ཕར་ཕོགས་
ནས་ཡར་རྒྱས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་གསུང་མཁན་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག།དེ་བཞྱིན་
བོད་སད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་གཅྱིག་པུར་མ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚོགས་པ་ཁག་ཡྱིན་

ནའང་རེད། དེ་བཞྱིན་ Mcleod Ganj ལ་འགེམས་སྟོན་ཁང་ལ་ཡོད་པའྱི་སབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་། རྡ་རམ་ས་ལ་ཡུལ་སོར་སྤྲོ་
འཆམ་ལ་ཕེབས་པའྱི་སབས་ལ་ཁོ་རང་ཚོར་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ནས་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུར་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚོ་ཕེབས་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་དམྱིགས་བསལ་ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་ལྟེ་གནས་ཁང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཐད་ཀར་འབེལ་

བ་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ Chennai རྱིས་པའྱི་མཐོ་སོབ་ཁག་ཁ་ཤས་མཉམ་དུ་གན་རྒྱ་འཇོག་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་
ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལྟེ་གནས་ཁང་འགའ་ཤས་ཤྱིག་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གན་རྒྱ་འཇོག་ཐུབ་པ་

གཅྱིག་ཙམ་བྱུང་ཡོད་སྙམ།།དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བོད་པའྱི་ར་དོན་སྙོབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་མང་པོ་ཞྱིག་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་
སྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ལ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཉམས་ཞྱིབ་
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པའྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་མཉམ་དུ་གནང་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། དེར་བརྟེན་ནས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་ང་

རང་སོན་མ་ཨ་རྱི་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཏོག་ཙམ་བྱས་མྱོང་ཙང་། ཆེད་དུ་མངགས་ནས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་སྟེ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་
ཞྱིབ་ཁང་ཞེས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་། ཡར་རྒྱས་བཏང་ནས་ད་ལྟ་རྐང་པའྱི་སྒང་ལ་ལང་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་བསམ་པའྱི་ང་རང་ལ་

ཚོར་བ་ཞྱིག་ཡོད་ལ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་
ཚོགས་འདུར་ཕེབས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཚང་མ་ཚུར་ལོག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལའང་མཚམས་རེ་མཐོང་མཆན་མང་པོ་རག་

ཡོང་དུས། རག་པར་དགའ་དགོས་པ་དེ་ལས་ཆེ་ཙམ་གྱི་སེམས་ཁལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག།ད་ལྟ་བར་དུ་ལོག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད་ལ་
ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་ལ་བོད་རྱིགས་པའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་སོན་མ་བཅར་མྱོང་ཡོད།

བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་དང་རྒྱ་རྱིགས་ཕེབས་མཁན་ ༤༠།༥༠། ཙམ་ཕེབས་ཀྱི་རེད། བཙན་བྱོལ་ནས་ ༤།༥། ཙམ་ལས་ཡོད་པ་
མ་རེད། ང་རང་ཚོར་མྱིང་འདོགས་བཏགས་ཀྱི་རེད། རྒྱ་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ཁོ་ཚོ་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་སོ་པ་རེད་ལབ་
ཀྱི་རེད། ཁོང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གྱི་སོ་པ་རེད་ལབ་ཀྱི་རེད། ང་ཚོ་ཟུར་ཟུར་ལ་འགོ་སྡོད་བྱེད་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་བའྱི་ཆ་ནས་

ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚོ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་རང་བྱས་ནས་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཞུ་དགོས་དོན་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་
རྱིག་པའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་བརོད་གཞྱི་ཁག་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། བརོད་གཞྱི་ཁག་ནང་ལ་ངས་རོམ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བྱིས་ཡོད།

འདྱི་བརོད་གཞྱི་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་འཇུག་རོགས་གནང་ཞེས་ཟེར་ཡོང་དུས། ཁོ་རང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ཚད་དང་
ལྡན་པ་རེད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་རེད་འདུག་ཅེས་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོང་དུས་དེར་གསུང་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ཟུར་ཉན་བྱས་ནས་འགོ་བསྡད་པ་རེད་མ་གཏོགས་གསུང་མཁན་དཀོན་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་བའྱི་ཆ་ནས་ཆ་
ཤས་ལེན་ཐུབ་མཁན་དེ་འདྲ་ཆགས་ཡོང་དུས། དེའྱི་སོན་ལ་རེད། རྒྱ་ནག་ནས་ཡོང་མཁན་དང་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་དང་བཙན་

བྱོལ་ནས་ཡོང་མཁན་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་གསུམ་བཞྱི་མྱིན་པར་ ༢༠།༣༠ ཙམ་དེ་འདྲ་འགོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ལ་
ང་ཚོས ་གནམ་གྲུའྱི་ག་གོང་ཆེན་པོ་ཡོད་ཙང་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུ། དེའང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ ་པ་གཅྱིག ་པུ་མ་རེད། འབུམ་
རམས་པའྱི་ལག་ཁྱེར་ཐོག་ལ་སོབ་སོང་གནང་མཁན་དང་བྱས་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་ལ་

གཅར་རྒྱུ། བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་རྒྱུ། ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཁས་ལེན་དེ་ཡོད་ན། ང་ཚོས་འགོ་སོང་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡྱིན་ན་གནམ་གྲུའྱི་
ག། མགོན་ཁང་ཡྱིན་ནའང་མགོན་ཁང་། དེ་ང་ཚོས་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་ཤག་ནས་མཐུན་རེན་སར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟ་

རྒྱ་གར་ནང་ལ་འབུམ་རམས་པ་སོབ་སོང་བྱེད་བཞྱིན་པ། རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་ཐོན་ཚར་བ། སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་ཕོགས་མཐའ་ཁག་
ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་སྒང་ལ་མཁས་པ་ཡྱིན་མཁན་ཚོ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་སྒང་ལ་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་
དག་གྱི་གནམ་གྲུའྱི་ག་ང་ཚོས ་འབུལ་གྱི་ ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་ཁྱེར་ལེན་བཞྱིན་པ། རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་
རྱིགས་ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པ། ཚོགས་འདུ་གཞན་ལ་ཕེབས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་རག་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་གནམ་གྲུའྱི་ག་ང་

ཚོས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ནན་པོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོ་མཐུན་རེན་ང་ཚོས་སར་གྱི་ཡོད་དོ། ཚུར་ལོག་དགོས་པ་
རེད་མ་གཏོགས་གནམ་གྲུའྱི་ག་དེ་གཞུང་གྱི་འགོ་སོང་བཏང་ནས་ཕར་ཕྱིན་ཏེ་སོ་སོ་སྒེར་དོན་ཐོག་ཏུ་ཕྱིན་ན་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཞབས་

འདྲེན་ཞུ་ཡྱི་རེད། རེས་མ་གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན་ཡང་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་རེད་ཅེས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ལོ་ལྟར་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་
142

པ་རེད། བོད་མྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚང་མ་བསོང་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས། དེ་དུས་དོ་ནན་ངང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་གསུང་
དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཁོར་ཡུག་སྒང་ལ་ཏན་ཏན་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོར་ཡུག་ཚན་པ་སྒང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་

གྱིས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པས་གསུངས་པ་དེ་རང་འཇགས་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཉེ་ཆར་ང་
Czech གོས་ཚོགས་ནང་འགོ་བའྱི་སབས་ལ་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་ཁོར་ཡུག་སྡེ་ཚན་ནང་ལ་ཡོང་རོགས་བགྱིས། ད་ལན་ཁོར་

ཡུག་སྒང་ལ་སད་ཆ་འཆད་རོགས་གནང་ཟེར་གྱི་འདུག།གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་བཅུ་གངས་ཤྱིག་བསེབས་འདུག།ཁོ་རང་གྱིས་

ཁོར་ཡུག་སྡེ་ཚན་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དེས་གདོན་རྒྱུ་དེ་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ power point པར་དང་བཅས་པ་དེ་བཏོན་
ནས་དེ་དཔེ་ཡག་པོ་བཟོས་འདུག།དེ་རང་འཇགས་གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཞེས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ལ་དང་པོ་དེ་ངོ་སྤྲོད་གནང་

སོང་། དེའྱི་སྒང་ལ་སད་ཆ་འཆད་རོགས་གནང་ཟེར་དུས། ང་ཚོའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཚད་དང་ལྡན་པ། འཕྲུལ་ཆས་དང་པར་སོགས་གང་
ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་རང་གྱིས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་ཆུང་རང་གྱིས་ཁས་བངས་ནས་བཏོན་གྱི་
འདུག་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་སྒང་ལ་དོ་སྣང་གནང་

དགོས་པ། ཆུའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་རང་དུས་རྟག་ཏུ་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཧྱིན་སྒོར་ཐེར་འབུམ་གཅྱིག་དང་ས་ཡ་བཞྱི་བརྒྱ་
ཙམ་གྱི་བོད་པའྱི་ཆུ་འཐུང་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འབེལ་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཁོ་རང་ཚོས་མཁྱེན་
པ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ། བོད་འདྱི་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་དུས་རྟག་ཏུ་

ངས་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཨེ་ཤེ་ཡ་ཡོངས་དང་འཛམ་གྱིང་ཡོངས། འཛམ་གྱིང་གྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་དང་གནམ་གཤྱིས་
ཚ་གང་དེ་དག་གྱི་སོར་ལ་བགོ་གེང་མང་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དེ་དཔེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་
ཅེས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ཉེ་བའྱི་ཆ་ནས་ཁས་ལེན་མཁན་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ལ་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་བྱས་པ་ཡྱིན་
ན་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག།ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་ནང་ལ་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཡོད་དུས། དེ་དག་གྱི་ཐོག ་ནས་ང་ཚོས ་འབད་

བརོན་བྱ་རྒྱུར་ཆོས་རྱིགས་ལས་ཁུངས་གཙོས་པའྱི་ང་ཚོས་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་འབུལ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་དགོངས་འཆར་གནང་པའྱི་སབས་སུ་ཚིག་མཚོན་
འདེབས་རེས་མ་རེད་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེས་དོན་དག་ལ་གང་ཡང་ཕན་ཐོག ས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གེ་བ་ཚང་
ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།
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སྱི་འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག ་དང་བསགས་
བརོད་ཅྱིག་ཡོད། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ད་བར་དུ་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལ་དྲྱིལ་བསགས་ཡག་པོ་གནང་བ་དེར་ཚོགས་ཐོག་
འདྱི་ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པའྱི་སོར་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། གང་ལགས་ཤེ་ན་བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ད་ལྟ་བཙན་ཁྱིད་བྱས་ནས་

འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་དེ་དག་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཙམ་གར་ཡོད་མ་ཤེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་

རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཚེ་བཙོན་གྱི་ཁྱིམས་ཐག་བཅད་པའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་སྱིས་མཁས་གྲུབ་ཟེར་
བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོ་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁོང་དང་ཁོང་འདྲ་
བ་དེ་ཚོ་ག་བར་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སུ་གང་གྱིས་མ་ཤེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་སོར་
ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་སྱིད་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཞྱིབ་འཇུག་ངེས་པར་དུ་གནང་

རོགས་གནང་ཞེས་འབུལ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོའྱི་ལམ་སྟོན་འོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་
ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ལགས་སོ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་བྱས་ན་ཡར་ལང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་མེད་དེ་སྱི་འཐུས་དེས་ཁ་སང་ནས་ག་སྱིག་བྱས་ཏེ་
ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཕབ་པ་འདྱིར་ཡོང་ནས་གསུང་ཡོང་དུས་ལན་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་མ་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག།ལན་ཞུ་
རྒྱུར་ཐོག་མར་སོ་སོ་བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པོའ་ི མྱི་རབས་རེས་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མྱི་

དགེ་བཅུ་སོང་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་ངག་ཀལ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་སོ་སོས་གང་ཞུ་རྒྱུའྱི་སད་ཆ་དེ་ཚོ་གཅྱིག་བྱས་
པ་ཡྱིན་ན་ངག་ཀལ་ཆགས་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་ལྟ་བུ་འདུག།ག་རེ་བྱས་ནས་ལབ་ན་རང་གཞན་གཉྱིས་ལ་ཕན་ཐོག ས་ཡོད་མེད་གསལ་
པོ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཝ་མྱི་རྒྱལ་ཀ་མེད་འདྲེ་ཡྱི་འགམ་ལྕགས་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་དོ་བདག་སྱི་

འཐུས་ནས་གསན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ་ཕྱི་ལ་ཕེབས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ནས་གསན་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། བྱས་ཙང་ག་རེ་ཞུ་
འདོད་བྱུང་སོང་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་གོས་ཆོད་ཀྱི་ནང་ལ་དག་བོ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དེ་བཀོད་པ་དེས་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་སྱིད་བྱུས་ལ་འགལ་མེད་ན། མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་རྣམ་དཔོད་དང་ལྡན་པའྱི་གནང་
སྟངས་རེད། འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་འགལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ི དགོངས་གཞྱི་དང་འགལ་
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མེད་པ་ཡྱིན་ན། མེད་ལུགས་མེད་སྟངས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུར་ཐེ་ཚོམ་ནེམ་ནུར་གང་ཡང་མེད།
ད་ལྟ་ངའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་དང་ང་རང་ལ་ར་འཕྲོད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགལ་བསྡད་འདུག་ཅེས་དེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དག་བོ་རྒྱ་དམར་གཞུང་ལ་དག་བོ་ལབ་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དེར་སྐྱོན་
བརོད་མང་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག།དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེར་ངོ་རོལ་གྱི་ཆེད་དུ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ནས་ཐོན་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

འདྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མ་རེད། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། ཡྱིན་ནའང་
བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སབས་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་འདྱི་ཡག་པོ་སྐྲུན་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོར་ཡུག་འདྱི་
འཁྲུག་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་

རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་མ་ཕམ་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཞྱིག དེ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་
འབྱོར་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་བདེན་ཟེར་བ་དེ་རེད།།ད་ལྟ་བཀུར་
འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་དེའྱི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་གསུང་གྱི་ནང་ནས། "ནག་ཕོགས་ཀླ་ཀློའ་ིདཔུང་གྱིས་

བརེ་མེད་དུ།།།ངན་དགུས་འཇོམས་པའྱི་ཁག་དང་མཆྱི་མའྱི་རྒྱུན།།།མྱུར་དུ་ཆོད་པའྱི་ཐུགས་རེ་མཐུ་དཔུང་བསྐྱེད།།"།ཟེར་བའྱི་ཀླ་
ཀློ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དེ་དག་བོ་ལ་གོ་དགོས་པའྱི་འགེལ་ལོག་རྒྱག་གྱི་འདུག།ཀླ་ཀློ་ཟེར་བ་དེ་སྙྱིང་རེ་དང་བལ་བ།།ཕར་འཚེ་བ་བྱ་རྒྱུ་

དང་ཕར་གྱི་སོག་འཕྲོག་རྒྱུར་ཇྱི་མྱི་སྙམ་པ།།དེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གོ་ཡྱི་རེད་མ་གཏོགས་ཀླ་ཀློ་ཟེར་བའྱི་དོན་དང་དག་བོའ་ི དོན་གཉྱིས་
གཅྱིག་པ་མ་རེད།།དེ་ས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ནང་ནས་དེ་འདྲའྱི་འགེལ་ལོག་རྒྱག་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།།གང་ལྟར་
ངས་མདོ་དོན་ཡང་སྙྱིང་དེ་བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ག་དུས་ཡྱིན་ན་གཏམ་དཔེ་ཞྱིག་བསྐྱོར་གྱི་རེད།།གཏམ་དཔེ་དེ་
གང་རེད་ཟེར་ན་ཚིག་དྲྱིས་ན་མྱི་འོང་སྒུལ་ན་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།ད་ལན་གྱི་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གོས་
ཆོད་ཀྱི་ཟྱིན་བྱིས་འདེབས་མཁན་དེ་བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁོ་རང་རེད་འདུག
145

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས།།ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག།མར་བཞུགས་རོགས་གནང།།སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ད་ལྟ་རང་ཐག་གཅོད་གནང་སོང།།སྱི་འཐུས་ནང་ཁུལ་ལ་ཚིག་མཚོན་འདེབས་རེས་བྱེད་

ཆོག་གྱི་མ་རེད་གསུངས་པ་ཞྱིག།དེ་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་མྱི་འདུག།དེ་འདྲ་བྱེད་དུས་རྒྱ་
དམར་གཞུང་ལ་དག་བོ་ལབ་ཕོགས་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་བའྱི་སད་ཆ་དེ་བསྐྱར་དུ་སེབ་ཀྱི་ཡོད་ཙང་ང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཐོན་
འགོ་ཡྱི་ཡྱིན།།དེ་ལྟ་བུ་མཉམ་དུ་སྡོད་འདོད་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

འདྱི་ཡང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མ་རེད།།སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས།།གོས་ཚོགས་འདྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་
དགོངས་འཆར་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག །གཞུང་འབེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆེན་པོའ་ི ནང་ལ་སོ་སོའ་ི བསམ་ཚུལ་སྱིམ་འཛུལ་བྱས་པ་དེ། ད་
གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཕག་སེལ་གཅྱིག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་འགེལ་བཤད་གནང་སབས། རྱི་ཕར་རྒྱབ་ནས་

དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་བསྐྲུན་གྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཐུགས་དག་པ་ཞྱིག་རེད་སྙམ།།
དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་སྱིམ་འཛུལ་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་མདོ་དོན་ཡང་སྙྱིང་སྱི་བའྱི་ལྷག་

བསམ་ཏྱིལ་འབྲུ་ཙམ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ལ་ལྷག་པར་དུ་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་ལྷ་དང་བ་
མར་སོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བོད་ཀྱི་ར་དོན་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ལུང་བསྟན་ཡོད་པ་དང་རེ་བ་ཡོད་པ་དེ་ཚོར་བར་ཆད་དངོས་
ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་བརམས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ལྟ་གསལ་པོ་ཆགས་སོང། དེའྱི་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་འདྱི་རེད་ཅེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་

པོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཆ་ནས་ཚིག་དྲྱིས་ན་མྱི་འོང་སྒུལ་ན་ཟེར་བ་དེ་ཆགས་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག།མཐའ་བསྡོམས་
གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར་ན་ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ་བསབ་བྱ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཡོད།།གུམ་གུམ་ཙོག་ཙོག་གྱི་ཙི་ཙི་པྲ་

ཙག་པོ།།ད་ནྱི་ཞེད་སྣང་གྱི་འདུར་རྒྱུགས་ཀྱི་རོད་ས་ལྟོས་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།དེར་དཔེར་བངས་ནས་སྡེར་མོ་སྤུ་བཏུམ་གྱི་བ་
རན་པྲ་ཙག་པོ།།ད་ནྱི་རང་གཟུགས་དེ་དམར་རེན་བུད་ལ་ལྟོས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཐུགས་རེ་ཆེ།
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སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།སོན་རྱིས་དང་འབེལ་
བ་ཆགས་ཀྱི་མེད།།ཉེ་བའྱི་ཆར་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མངའ་སྡེ་ཁག་ལ་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་སབས་ལ་བོད་ཀྱི་སྱིད ་བྱུས་ཉམས་

ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་བཞག་པའྱི་།Power point ཨྱིན་ཇྱི་ནང་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས།།འདྱིས་ང་ཚོར་
ཡང་ཐུགས་ཕན་ཡག་པོ་གསོས་བྱུང་བས་ཐུགས་རེ་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། དེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་དེའྱི་ནང་སྡྱིངས་ཆ་གསར་པ་

མང་པོ་ཞྱིག་སྐྲུན་གནང་འདུག།ང་ཚོའྱི་ན་གཞོན་ཤེས་འཇོན་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་
ལེན་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་སྙམ།།དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ད་ལྟ་སོན་ལ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གཉྱིས་

ཤྱིག་གྱིས་གསུང་གྱི་འདུག།རྒྱལ་སྱི་བོད་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆེན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོ་འདྱི་ནས་ན་གཞོན་
ཉམས་ཞྱིབ་པ་ལྔ་ཞྱིག ་ཕེབ ས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན ་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད།།འདྱི་ང་ཚོ་དངོས ་གནས་སོབ ས་པ་ལྡན་པ་ཞྱིག ་

ཆགས་རྒྱུ་རེད་འདུག སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་སོབས་པ་སྐྱེས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་བཞྱིན་སོན་ནས་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་

འདྱིར་མར་མཇལ་དུས། རྒྱལ་སྱི་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་ཆེན་ཞེས་ལྡྱི་ལྱི་ལ་འཚོགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད།།དེའང་
ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅེས་དེ་རང་འཇགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཐུགས་རེ་གནང།།སྡྱིངས་ཆ་དེ་འདྲ་མང་ཙམ་བསྐྲུན་གནང་རྒྱུ་དང་མ་

འོངས་པར་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་དུས་དེ་ལས་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན།།འགན་འཛིན་དང་།།འགན་འཛིན་ལས་རོགས། ལས་བྱེད་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མའྱི་ཕག་ལས་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།
ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག །ད་ལྟ་འདྱིར་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པའྱི་སོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་ ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས ་
གསུངས་སོང།།འདྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་འགོ་བ་མྱི་དང་མང་གཙོ་ འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་ནས་ལོ་ལྟར་རེ་ཞྱིག་ཆབ་

སྱིད་བཙོན་པ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་མྱིང་དང་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཕོགས་སྱིག་བྱས་ནས་ལོ་ལྟར་རེ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་བཀམ་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཞྱིབ་འཇུག་གཙོ་བོ་དེ་ཁོ་རང་ཚོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།འདྱི་ཡང་བསྐྱར་གཅྱིག་པ་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་འདྱི་སྒང་

ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་དམྱིགས་བསལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ངས་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག།འདྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་བོད་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་གར་སོང་

ཆ་མེད་ཆགས་པ།།ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ།།རེས་སུ་ཧ་གོ་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་ཇུས་རང་རེད་འདུག།
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སེལ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ས་གནས་ཀྱི་བཙོན་ཁང་ལ་མ་བཞག་ནས་བཙོན་ཁང་ཕལ་ཆེར ་ཀྱི་ལོ་མྱི་ཊར་

རྱིས་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། ༢༠༠།༣༠༠།༥༠༠།ཙམ་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ནང་མྱིར་ཧ་ལས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སོ་སོའ་ི པཱ་ལགས་དང་ཨ་མ་ལགས་ཐུག་པར་འགོ་དུས། ནང་ལ་ཨ་མ་ལགས་ལྷག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། པཱ་ལགས་
ལྷག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་བཟའ་རྒྱུ་དང་གོན་རྒྱུ་ཚང་མ་དགོས་ཡོད་དུས། དེ་ཚོ་ཚང་མ་སྐྱེལ་བར་འགོ་བ་ལ་ཀྱི་

ལོ་མྱི་ཊར་།༤༠༠།༥༠༠།འགོ་དགོས་པ།།ཕར་བསེབས་ཚར་རེས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ཁོ་རང་ཐུག་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་མ་སྤྲད་པ།།ཉྱིན་
མ་གཉྱིས་གསུམ་དང་བདུན་ཕྲན་ཁ་ཤས་སྒུག་དགོས་པ།།དེ་འདྲ་བྱེད་དུས་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་གསུམ་བཞྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། ཕྲུ་གུ་དེ་

མྱི་གཞན་ལ་བཅོལ ་ནས་འགོ་དགོས ་པ་དེ་འདྲ་ཧ་ལས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན ་པོ་ཡོད ་པ་བྱས། བོད་ཀྱི་ར་དོན ་ཆེད་དུ་སྐུ་ངལ་
འཛེམས་མེད་གནང་བ་རེད། བཙོན་ཁང་དུ་ཕེབས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ནང་མྱིས་འགོ་སོང་ཕོན་ཆེན་པོ་བཏང་ནས་སྐྱོ་པོ་ཆགས་པ་

རེད།།ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཡྱིན་ན་སོབ་སོང་གྱི་གོ་སབས་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་བཅད་པ།།ཧ་ལས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་མྱང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད།།ཁོང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠།༧༠།ཙམ་རེད་གསུངས་པ་དེ་ཏན་ཏན་རང་རེད།།ད་ལྟ་

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གཞན་ཞྱིག་ནས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ཁག་གཞན་དག་ཅྱིག་གྱིས་གང་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད་ཟེར་ན། སོ་སོའ་ི ལུས་ནང་གྱི་མཆྱིན་པ་དང་།།གོ་བ་དེ་འདྲ་བརླག་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་རྒྱ་ནག་ལ་ཡོངས་གགས་

རེད།།དེ་འདྲ་སོང་ཙང་བོད་ལ་ཡོད་མཁན་དངོས་གནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་གནང་མཁན་ཚོར་ཧ་ལས་པའྱི་
བསགས་བརོད་ཟེར་པའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བེད་སོད་བཏང་པ་ཡྱིན་ན་ཆུང་དྲགས་པ་དང་ཉུང་དྲགས་པ་མ་གཏོགས། དེ་ལས་ཚད་མཐོ་
བ་གོད་བཏང་ཧ་ལས་པའྱི་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་ནང་མྱི་ཕྲུ་གུ་ཆ་ཚང་གོད་བཏང་བྱས་ནས་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་གནང་མཁན་དེ་འདྲ་

ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ང་ཚོས་ཉར་དགོས་པ།།ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ཡྱིན།།གཞན་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་སྡྱིངས་ཆ་བསྐྲུན་བཞག་པ་དེ་གང་མང་མང་སྐྲུན་རོགས་
གནང་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག དེར་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་གགས་པ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།།
ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དྲྱི་བ་དང་འབོད་བསྐུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།།ར་བའྱི་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་

ཞྱིབ་ཁང་ཟེར་དུས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་རྱིས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ལ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡང་རེད།།དེའྱི་ནང་བཞུགས་མཁན་
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དེ་ཚོའང་མཁས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས་པ་རེད་ལ། ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་དེ་ཚོ་མཁས་པ་ཡྱིན་པ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད།།གང་ལྟར་ཡང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པས་མདོར་བསྡུས་ན། བོད་ཀྱི་ར་དོན་དང་འཐབ་རོད་ལ་
བརོད་གཞྱི་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཕན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད།།ལས་དོན་ཡྱིན་ནའང་རེད།།མ་འོངས་འཆར་གཞྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད།།དེ་ཚོའྱི་སྒང་ལ་
ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ།།དེའང་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་མཁས་པ་ཁ་ཤས་

ཤྱིག་གྱིས་བཤད་པ་དེར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། འདྱི་སྒང་ལ་སོ་སོའ་ིརྣམ་དཔོད་མ་བཏོན་ནས་འབྱི་སྟངས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་བྱིས་པ།།ཡང་ན་རྒྱ་ནག་གྱི་མཁས་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བཤད་བཞག་པ་དེ་བཞྱིན་གྱི་འབྱི་སྟངས་རྣམ་པ་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཐོག་
བྱིས་ཡོང་བ་དེ་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པ།།མདོར་བསྡུས་ན་གཉྱིས་ཕན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་འོག་ལ་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་དཀའ་

རྙོག་སེལ་བའྱི་མ་འོངས་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།།ད་ལྟའྱི་ལས་དོན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།།དེ་ཚོའྱི་སྒང་ལ་རྣམ་དཔོད་རལ་དུ་
བཏོན་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ང་ཚོར་དགོས་རྒྱུ།།ང་ཚོ་བོད་མྱི་རྱིགས་ལ་རན་པོ་ག་རེ་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་གལ་

འགངས་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ།།འཇྱིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལད་མོ་ཡྱིན།།ལད་མོ་ནང་ནས་གང་མཁས་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།།དེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་སོ་སོ་ལ་དགོས་པ་དེ་ལེན།།སོ་སོ་ལ་མྱི་དགོས་པ་དེ་དོར་དགོས་པ་དེ་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་
ཚོར་འབོད་བསྐུལ་ཡྱིན།།དེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་དེ་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་འཐབ་རོད་རེད།།འདྱི་ང་ཚོས་ར་སྤྲོད་གསལ་པོ་

ཞྱིག་དགོས་པ་རེད་སྙམ།།བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་འཐབ་རོད་ལ་བོད་དང་རྒྱ་གཉྱིས་བར་གྱི་དཀའ་རྙོག་གསལ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ལ་ཉམས་
ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད།།དེ་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་པ་ང་ཚོ་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་འཐབ་རོད་ལ་ངས་དེ་རྱིང་ཁ་གསལ་པོའ་ི
ཐོག་ནས་གང་ཞུས་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན། བར་ཆད་གཏོང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།།དེའང་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་མང་པོ་ནས་ཡོད་པ་
རེད།།དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོར་དགོས་རྒྱུ་གང་འདུག།བོད་དང་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་གནད་དོན་འདྱི་སྒང་ལ་གཙོ་བོ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་

ཐོག་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་དགོས་པ་རེད།།ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ནང་ལ་རྒྱ་སད་དང་རྒྱ་ཡྱིག་

ཤེས་མཁན་ངས་ཧ་ལམ་གོ་མ་སོང།།ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན་ཡང་མང་པོ་ཡོད་ས་མ་རེད།།དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་
དཀའ་རྙོག་སེལ་བའྱི་གནད་དོན་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་དགོས་ན། བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ལ་ཧ་ལམ་ཐོག་པ་མེད་ཟེར་ན་བཞག་
ཤོག།ང་ཚོ་མཐུན་རེན་གྱི་འདང་གྱི་མ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོད་མཁན་ཏན་ཏན་དགོས་ཀྱི་རེད།།དེའང་གང་མང་མང་
ཞྱིག་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད།།སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་དེ་ཚོ་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་མཁས་

པ་དེ་ཚོ་མཉམ་དུ་གདོང་དང་གདོང་ཐུག་ནས་སད་ཆ་འཆད་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། སད་སྒྱུར་མ་དགོས་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་
རེད།།གཅྱིག་གྱིས་འཐུས་ཚབ་བྱས་ནས་འཆད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་རེད།།འདྱི་ད་ལྟ་ཡོད་དང་མེད་ཅེས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ལན་ཞྱིག་

གནང་རོགས་གནང།།དེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཟེར་བ་དང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཁྱབ་བསགས་བྱ་རྒྱུའྱི་
ཁྱད་ཆོས་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག།ལམ་ཁ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག།ཡག་ཤོས་གཉྱིས་འདུག་སྙམ།།གཅྱིག་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་རེད།།འདྱི་
བཤད་མྱི་དགོས་པ་རེད།།སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་གདན་ས་ཁག་གྱི་

མཁས་བཙུན་རྣམ་པ་དང་ང་ཚོའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པ་ཚང་མའྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་གནང་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད།།གཉྱིས་པ་དེ་ཁོར་ཡུག་གྱི་སྒང་ལ་རེད།།ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལ་གང་སྟོན།།དེར་དེ་སྟོན་པ་གནང་པ་བཞྱིན་སོ་
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སོས་འཛམ་གྱིང་ལ་དགོས་པའྱི་ཆ་རེན་དེ་དང་མཐུན་པ་ང་རང་ཚོས་ཐབས་བྱུས་སྟོན་དགོས་འདུག།འདྱི་སྟོན་དགོས་ན་ཁོར་ཡུག་
དེ་རེད།།ད་ལྟ་གོང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་གྱི་ཁོར་ཡུག་དེ་དངོས་གནས་ཀྱི་

འཛམ་གྱིང་གྱི་མྱི་འབོར་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཤུགས་རེན་ཐེབས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་སྒང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མཚན་འབོད་ཆོག་པ་བགྱིས།།འདྱི་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཁོང་གྱིས་ཕག་
ལས་གནང་པ་དེ་ང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་རྒྱལ་སྱིའྱི་མཁས་པ་མང་པོས་གདེང་འཇོག་གནང་དུས་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ལ་

ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་དང་མཉམ་དུ་ཁོང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་གནང་མཁན་གྱི་གཙོ་གནད་མྱི་སྣ་
ཁག་ཚང་མ་ལའང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་གོང་ལ་སོ་སོས་རེ་འདུན་སྟོན་པ་བཞྱིན་རྣམ་པ་ཚོས་

ཐུགས་དགོངས་ཆེ་བཞེས ་གནང་ནས་གང་ལྟར་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ཟེར་དུས་མྱིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞྱིག་དང་།།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།།སྱི་འཐུས་སར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང།།མར་བཞུགས་རོགས་གནང།།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ལགས་ནས།།རེ་བ་ཡོད།།ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་ཁ་

ཤས་ཤྱིག ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།།ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སོར་ལ་བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས ་དེའྱི་ལས་དོན་བྱེད་
ཕོགས་དང་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་བངས་སོང།།དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སོ་སོས་བསྐྱར་ཟློས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་
ནས་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཆ་ཚང་གྱིས་བོད་ནང་གྱིབོད་མྱི་ཚོའྱི་བདེ་སྡུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་

ནས་རེད།།བོད་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ར་ཆེན་པོ་དེ་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་གཞྱིའ་ྱི ཐོག་ལ་ཁྱབ་བསགས་གནང་སྟངས་ཆ་ཚང་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག།དེ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཚོས་ཞུས་པ་བཞྱིན ་དེར་ཡྱི་རང་བསགས་
བརོད་དང་། མ་འོངས་པར་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལོ་གཞོན་པ་དང་འཇོན་

པ་དེ་འདྲ་རེད་བསྡད་ཀྱི་འདུག།མུ་མཐུད་ནས་ར་བ་དེར་བསྡད་ནས་རང་ཉྱིད་ལ་གང་ཉམས་མྱོང་ཡོད་པ་དེ་བོད་ཀྱི་ར་དོན་རང་ཐོག་
ལ་ཕག་ལས་ཀྱི་མཐའ་འཁྱོལ་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང།།འདྱི་ངའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཡྱིན།།དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་ཕྱི་

དྲྱིལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད།།ར་བའྱི་ང་ཚོ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་

པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།སོ་སོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དེར་གུས་བརྱི་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།།ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་
སང་དེ་རྱིང་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་འགོ་སྟངས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ནམ་རྒྱུན་སྱིར་
བཏང་ནས་ང་རང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཅྱིག་ཡོད།།དོལ་རྒྱལ་ཁ་ལ་ཁུར་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འདོད་དོན་གྲུབ་སྡོད་མཁན་བོད་པ་ནང་ཁུལ་
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ལ་ཚིག་གྱི་བརྡ་འཕེན་མཁན་དང་དཀྲུག་ཤྱིང་རྒྱག་མཁན་ཚོར་ངས་ངོ་རོལ་བྱེད་ས་ཨང་ཀྱི་དང་པོ་དེ་ཡྱིན།།ངོ་རོལ་བྱེད་ས་གཉྱིས་
པ་དེ། དབུ་མའྱི་ལམ་ཁ་ལ་ཁུར་ནས་དེར་ངེས་ཤེས་ཡོད་མདོག་གྱི་རྣམ་པ་སྟོན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆོལ་གསུམ་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ནང་

ལ་ཚིག་གཅྱིག་གྱི་བཟོད་སྒོམ་བྱེད་མ་ཐུབ་མཁན་དེ་ཚོས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འདོད་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ཕག་ལས་དེ་འདྲ་གནང་ན་དེའང་
ངས་ངོ་རོལ་བྱེད་ས་གཉྱིས་པ་གས་ལ་བཞག་ཡོད་ཅེས་ངས་རྒྱུན་གཏན་ནས་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།།དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེའྱི་ནང་ལ་ཁ་

སང་དེ་རྱིང་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སྡྱིངས་ཆ་དེར་མ་ལངས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་ས་མ་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང།།གང་ཡྱིན་ཞེ་
ན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སོར་ལ་ས་ཕྱི་བར་གསུམ་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དུས་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་ཁ་ལ་
ཁུར་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འདོད་དོན་སྒྲུབ་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད།།བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་

འགེལ་བཤད་སྙན་པོ་འདྲ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་གོང་རྱིམ་ཆ་ཚང་གྱི་བལྟ་ཚུལ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ངས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད།།ཡྱིན་ཡང་ངས་ལྟ་
ཚུལ་དེ་ཚོར་གང་ཡང་དང་ལེན་ཞུ་ཡྱི་མེད།།སོ་སོ་ལ་ལྟ་གྲུབ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད།།དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད།།འཐབ་རོད་
གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད།།དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་འདྱི་ནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་མཐོ་ཙམ། དམའ་ཙམ།།རྱིང་ཙམ་རྒྱག་གྱི་འདུག།ངས་གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན།།ཕྱི་དྲྱིལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་

ས་ཐོག་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་ཚོ་ཡོང་དུས་ང་ལ་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་ལབ་ཀྱི་འདུག།དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་

ཐོག་ལ་འགེལ་བཤད་སྐྱོན་མཁན་དེས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སོམ་གཞྱི་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་།ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག།ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་
དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ངེས་ཤེས་རྙེད་སོང་འཆད་མཁན་ཡོད་པ་རེད།།དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ངེས་ཤེས་རྙེད་སོང་ཟེར་མཁན་དེ་ཚོ་དེ་སོན་ལ་

བོད་རང་བཙན་མ་རེད།།ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བོད་རང་བཙན་མ་རེད་ཟེར་མཁན་དེ་ཚོ་གས་རེད།།ངེས་ཤེས་གང་འདྲ་རྙེད་ཀྱི་ཡོད།།
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཕལ་ཆེར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ན་ང་ཚོར་སོབས་པ་ཡོད་པ་རེད།།དབུ་མ་ཟེར་བ་དེ་ཆོས་ཤུགས་ཀྱི་རེད།།བདེན་

པར་གྲུབ་པ་དང་བདེན་མེད་ཅེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།སྟོང་པ་ཉྱིད་ལ་དབུ་མ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གྱིས་ཚིག་དེ་བེད་སོད་གནང་བ་རེད། དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་དང་། དབུ་མ་འཇུག་པ་ཞེས་དབུ་མ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།
དབུ་མ་ཟེར་བ་དེ་མཐའ་གཉྱིས་ལ་བལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གྱི་ལམ་དབུ་མ་འདྱི་མཐའ་གཉྱིས་ཡོད་པ་

རེད།།ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བོད་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡྱིན་པ་དེ་ང་ཚོས་གོད་གཏང་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན།།རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་
ནང་ལ་མྱི་ལོ་།༦༠།ཟེར་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། གང་ལྟར་བོད་ནང་ལ་དམར་པོའ་ི སྱིད་བྱུས་དང་མཁེགས་འཛིན་གྱི་ལྟ་བ་འདྱི་གོད་
གཏོང་བྱས་ན་ང་གཉྱིས་མཉམ་ལས་བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད་ཟེར་བ་དབུ་མ་དེ་རེད།།དེ་འདྲའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ངེས་ཤེས་ཡོད་ཟེར་མཁན་
དང་། དེ་སོན་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བོད་ལ་རང་བཙན་བྱུང་མྱོང ་མྱི་འདུག།ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་རང་བཙན་མ་རེད།།མཐའ་

གཉྱིས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ཇྱི་ལྟར་ངེས་པ་བསེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།མཐའ་གཉྱིས་དེ་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་
འདུག།དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་འགེལ་བཤད་བརྒྱབས་ནས་འགོ་མཁན་དེ་ཚོ་གས་དེ་མྱི་ལོ་།
༢༠༠༠།རྱིང་ལ་རེད།།ག་ཚོད་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་བོད་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡྱིན་པ།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག

སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས།

གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དེ་ཚོར་ཟབ་སོང་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་ན། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཟབ་སོང་སྤྲད་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟ་་འབེལ་བ་
མྱི་འདུག།དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།འདྱི་ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་གནང་རོགས་
གནང།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས། དོན་དག་རྡོག་རྡོག་གསུང་རོགས་གནང་།།སར་མ་མང་པོ་
ལྷག་མེད།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས།

ལགས་སོ།།ར་བའྱི་ཞུ་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་ཟབ་སོང་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་ཀུན་སོང་གང་ཡང་མེད་དེ།།ཡྱིན་ནའང་མཁྱེན་རྟོགས་མེད་
མཁན་ཚོར་ཟབ་སོང་ཡྱིན་པ་ར་འཕྲོད་རྒྱུ་དེ་འོས་པ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ར་བའྱི་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁ་སང་དེ་རྱིང་ལ་
ངས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཟབ་སོང་སྤྲོད་རྒྱུའྱི་རྣམ་པ་དང་ལང་ཕོགས་ཀྱི་འཐབ་རོད་བྱེད་མཁན་མ་གཏོགས་མཐོང་མ་སོང་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།།གཅྱིག་བྱས་ན་ངའྱི་དེའང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་སྱིད་ཀྱི་རེད།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། མར་བཞུགས་རོགས་གནང།།སར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང།།དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་ལ་རྒྱ་སད་དང་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་མཁན་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། འདྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་བོད་

ཡྱིག་རང་ཐོག་ལ་གནང་མཁན་གཅྱིག་ཡོད།།རྒྱ་སད་དང་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག ་ཚང་མས་རྒྱུས་ཡོད་པ་རེད།།རག་ཁག་པོ་འདུག་སྟེ་ཡྱིན་
ནའང་ནན་ཏན་རང་ཉྱིན་མ་གསུམ་ཞྱིག་གྱི་སོན་ལ་རེད།།ང་ཚོ་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་གཉྱིས་སྱིད་སྐྱོང་

ལས་ཁུངས་ལ་སེབ་པའྱི་སབས་ལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་འཚོལ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུས་བཞག་ཡོད།།དེ་ནས་ཡང་རྒྱ་ཡྱིག་ཡག་པོ་
152

ཤེས་མཁན་དེ་འདྲ་ཏན་ཏན་ཡོད་ན་ངོ་སྤྲོད་གནང་རོགས་གནང།།ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་བསོ་ཐབས་དེ་སྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་བྱེད་ནང་བསོ་
རྒྱུའྱི་ཏན་ཏན་རང་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་འདྲ།།ཐུགས་རེ་
ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཕག་ཚོད་།༣:༡༥།བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།
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