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དཀར་ཆག
ཨང་།

ནང་དོན།

ཤོག་གངས།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པ། ལས་ཉིན་བཅུ་པ།
༡

བཀའ་ཤག་གི་བསལ་བཤད་ཐོག་བགོ་གླེང་།

༡-༥༡

༢

གཞུང་འབླེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་། ༣༢ པ་དང་། དླེའི་ཐོག་བགོ་གླེང་།

༥༣-༦༡

༣

སི་འཐུས་སླེར་གི་གསལ་བཤད།

༦༡-༦༧

༤

ཁིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་ཁག་གི་བརོད་པ་གསུམ་པ། གཏན་འབླེབས།
ཀ བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཤག་དང་། བགླེས་ཤག་བགོ་འགླེམས་ཀི་སིག་གཞི། ཡིག་ཨང་། ༣༣
ཁ བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱླེད་ལས་དོན་གཟླེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟླེངས་རྟགས་འབུལ་ཕོགས་ཀི་སིག་
གཞི། ཡིག་ཨང་། ༣༤
ག བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག ཡིག་ཨང་། ༣༥

༦༨-༧༠

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པ། ལས་ཉིན་བཅུ་གཅིག་པ།
༥

མང་ཚོགས་རིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པའི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཟིན་པའི་ཐོག་བགོ་གླེང་།

༧༠-༧༩

༦

གཞུང་འབླེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་། ༣༧ པ་དང་། དླེའི་ཐོག་བགོ་གླེང་།

༧༩-༨༧

༧

སི་འཐུས་སླེར་གི་གསལ་བཤད་ཐོག་བགོ་གླེང་དགོས་པའི་གོས་འཆར། ཡིག་ཨང་། ༣༨

༨༧-༩༢

༨

བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐོག་བགོ་གླེང་ཟིན་པར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་ལན་འདླེབས་
གསལ་བཤད།

༩༢-༡༠༨

༩

གཞུང་འབླེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་། ༣༩

༡༠༨-༡༠༨

༡༠

ཚོགས་དྲུང་མཆོག་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན།

༡༠༩-༡༠༩

༡༡

བོད་མི་མང་སི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པའམ་མཐའ་མའི་དཔལ་ལྡན་

༡༢

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་མཇུག་བསོམས་གསུང་བཤད།

༡༠༩-༡༢༨

བོད་མི་མང་སི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པའམ་མཐའ་མ་གོལ་བའི་
གསལ་བསགས།

༡༢༨-༡༢༨

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་
ལ་བགོ་གྤེང་གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་
ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་

བཤད་གང་གནང་པའྱི་ཐོག་ལ་གནང་རོགས་གནང་། དོན་དག་གཞན་གྱི་སྒང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་

འགོ་ལུགས་དང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ཁྱིམས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུས་ན་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་སོ་སོས་དམ་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་རང་གྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་རོགས་གནང་། དྤེ་
ནས་དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་སོ་སོར་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། རྩ་བའྱི་ཆ་
ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པ་དང་པོ་འགོ་བཙུགས་དུས་སོ་སོས་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་

ཞུས་ན་སྐབས་དྤེ་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་མ་འོངས་སྱིད་བྱུས་ཟྱིན་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དོན་དག་རོག་རོག་གཉྱིས། ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་
ཆྱིག་སྱིལ་དང་དྤེ་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདྲན་ཞུ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་བའྱི་གནས་སྟངས་

དྤེ་གཉྱིས་ལ་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་སྱིད་སོང་། སྐབས་དྤེ་དུས་ཀྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་རྤེད། ངས་
ཀང་རྒྱབ་སོར་བྱས་པ་ཡྱིན། ཆྤེ་མཐོང་དང་ལྡན་པ་ཚད་གཞྱི་མཐོན་པོའ ་ི སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ནས་ཐོན་པ་དང་། དགུང་ལོ་གཞོན་གཞོན་
ཡྱིན་པ། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་རང་བཞྱིན་དྤེ་འདྲར་མཁས་པ་ཡྱིན་པ་མྱི་མང་པོས་གསུང་གྱི་ཡོད་

པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ང་ཚོར་དངོས་གནས་དྲང་གནས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཀོག་མཚམས་ཤྱིག་ནས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་སྱི་མཐུན་གྱི་
བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ཞྱིག་བསགས་ནས་འགྱིགས་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སྤེས་ཏྤེ ་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན།

ཡྱིན་ནའང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བྱུང་མ་སོང་། ལྷག་པར་དུ་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་སྒང་ལ་བྱུང་མ་སོང་ཞྤེས་བཤད་འདོད་བྱུང་སོང་། སྐར་མ་
བཅུའྱི་ནང་ལ་རྒྱས་བཤད་བྱ་རྒྱུའྱི་ དུས་ཚོད་ཀང་མྱི་འདུག ང་རང་ཚོར་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ ཆྱིག་སྱིལ་རྤེད། ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་

ཞྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི། མྤེད་པ་ནས་ཡོད་པ། ཡོད་པ་ནས་གལ་འགྱིག་པོ། ཡར་རྒྱས་གོང་

འཕྤེལ་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ལ་ཐྤེག་པ་རྱིམ་འཛེག ས་བྱས་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་འདྱི་༸རྒྱལ་བ་དོན་གྱི་ བདག་པོ་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཉག་ཅྱིག་ལ་བརྤེན་ཡོད་པ་དང་། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོ་དང་ང་ཚོའྱི་སྤེམས་དང་སྤེམས་པ་
མཉམ་གཅྱིག་ཏུ་འདྲྱིས་པའྱི་སྱིད་སྡུག་མཉམ་མོང་གྱི་སྒང་ནས་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཉྱིན་

གཅྱིག་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་བསམ་བོ་ལ་གས་ཆག་ཤོར་སོང་ན། བཙན་བྱོལ་གྱི་གཞུང་འདྱི་གནས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།
གནས་ནས་ག་རྤེ་བྱ་དགོས་པ་རྤེད། གང་གྱི་ཆྤེད་དུ་གནས་དགོས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོར ་དགོས་རྒྱུ་ཆྱིག་སྱིལ་རྤེད། ད་ལྟ་

དང་མ་འོངས་པར་དགོས་པ་དྤེ་ཡང་ཆྱིག་སྱིལ་རྤེད། ད་ལྟ་ནས་བཟུང་སྟྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཆྱིག་སྱིལ་
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གྱི་སྒང་ལ་འབད་བརྩོན་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་སམ་གཞུང་འདྱི་ས་བརན་དགོས་
ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཙན་བྱོལ་གཞུང་ས་བརན་དགོས་པའྱི་སྱིང་པོ་གང་རྤེད་ཞུས་ན་ཆྱིག་སྱིལ་རྤེད། ཆྱིག་སྱིལ་མྤེད་པ་ཡྱིན་

ན་ང་ཚོར་ས་བརན་ཟྤེར་བའྱི་གཞྱི་འབབ་ས་ཁོ་རང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་
སོབ་ཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བྱྤེ་བྲག་ལྷན་ཁང་ཡྱི ན་ནའང་རྤེད། ཡར་སན་ཞུ་ཡྱི་གྤེ་

ཕུལ་ཡོད། དགོངས་པ་མ་དྭངས་བར་དུ་འབད་བརྩོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུང་གྱི་འདུག དོན་དངོས་ཀྱིས་༸སྐུ་མདུན་ལ་བཅར་

དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ༸སྐུ་མདུན་ལའང་གསུང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ནས་ནོར་འདུག གང་ནས་འཐུས་ཤོར་འགོ་
འདུག ཚང་མ་༸སྐུ་མདུན་ལ་བཅར་ཏྤེ་བཀའ་ཚང་མ་གསན་ནས་ཡང་བསར་རྱི་གོང་མའྱི་སྒང་ནས་ལྷ་གསར་པ་ཞྱིག་ཕབ་རྒྱུའྱི་
འབད་བརྩོན་བྱ་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག

དྤེ་ནས་གཞན་གཅྱིག་དྤེ། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོང་ནས་ལོ་ལྔ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་

ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་ལྷན་རྒྱས་ཁག་ཅྱིག་སོ་སོའ ་ི ཕ་མས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྩ་དོན་སྤེམས་ཁོངས་སུ་
བཅངས་ནས་ཚེ་སོག་དང་ཟུང་ཁག་གྱིས་འགོ་སོང་བཏང་སྟྤེ། བཙན་བྱོལ་ལུང་པར་བསྤེབས་ནས་བོད་ཀྱི ་རྩ་དོན་རྩོད་རྒྱུའྱི་
གཞྱིའམ་རྩ་བ་འཛུགས་མཁན་མྱི་སྣ་བཀའ་དྲྱིན་ཅན་དྤེ་ཚོའྱི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། སྤེམས་གཏྱིང་ནས་
གུས་བརྩྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཁག་ཅྱིག་འདྱིར་ཕྱིས་སུ་འབྱོར་བ་རྤེད། ངས་དྤེ་ཚོ་ཡང་སོ་སོའ ་ི རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྩ་དོན་དང་
བདྤེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡོང་བ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག མྱི་ཐྤེབས་ཆག་ང་ལྟ་བུར་མཚོན་ནའང་ང་ས་ཆ་འདྱིར་

ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཡོང་བ་རྤེད། ང་སོབ་སོང་བྱྤེད་ཕྱིར་ཡོང་བ་མྱིན། ང་ཚོང་རྒྱག་ཕྱིར་ཡོང་བ་མྱིན། ང་ཆོས་ཉམས་ལྤེན་བྱྤེད་དུ་ཡོང་
བའང་མྱིན། འཚོ་བ་སྤེལ་དུ་ཡོང་བའང་མྱིན། འཚོ་བ་འགྱི ག་ཐག་ཆོད་ཡོད། བོད་ནང་དུ་བསད་ཀང་ངར་འཚོ་བ་ལ་དཀའ་ངལ་

གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བཙན་བྱོལ་ལུང་པར་ཡོང་ནས་བག་ལྤེབ་བཙོང་ཏྤེ་འཚོ་བ་བསལ་བ་ཡྱིན། སོ་སོའ ་ི ཕ་མ་བོས་

བཏང་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན། ནང་མྱི་སྤུན་མཆྤེད་བོས་བཏང་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན། ཕ་ཡུལ་བོས་བཏང་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན། ཐ་ན་རང་གྱི་
བཟའ་ཚང་ནང་མྱི་ལྔའྱི་ཚེ་སོག་བོས་བཏང་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན། ང་ནམ་མཁའ་ནས་འཕུར་ཡོང་ས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དག་ཇག་པའྱི་

ཁ་རྩ་ནས་ཡོང་དགོས་པ་རྤེད། ཚེ་སོག་མྤེ་མདའ་ལ་གཏད་ནས་ཡོང་དགོས་པ་རྤེད། མྱི་ལྔའྱི་ནང་ནས་སོ་སོ ་ཐྤེ་བའྱི་སུ་ཤྱི་དང་
སུ་གསོན་ཧ་གོ་ཡྱི་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བོས་བཏང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བྱས་ནས་ཡོང་དགོས་པ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྩ་དོན་དང་འཐབ་རྩོད་
བྱྤེད་ཕྱིར་ཡོང་བ་ཡྱིན་མ་གཏོགས་ང་འདྱིར་ཡོང་དགོས ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྤེད། ངའྱི་སྐད་ཆའྱི་ནང་ལ་རྫུན་སྤུ་རྩྤེ་ཙམ་མྤེད། ང་
འདྱིར་ལོ་ལྔ་བསད་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་འདོད་བོ་མ་ཁྤེངས་པ་ག་རྤེ་ བྱུང་སོང་ཟྤེར་ན། ལས་ཀ་བྱྤེད་སྟངས་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་

གལ་འགྱིག་པོ། སྱིར་བཏང་གྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ནས། ཤྤེས་ཡོན་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། དཔལ་འབྱོར་ཟྤེར་ནའང་རྤེད།
གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ནས་ཏོག་ཙམ་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། མཚམས་རྤེ་འཐུས་ཤོར་
ཡང་འགོ་བ་ཡོང་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྩ་བའྱི་རྩ་དོན་གྱི་སྒང་ལ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་མཐུན་སྱིལ་རྤེད། རོག་རོག་མཐུན་སྱིལ་མྱི་འདུག ད་
ཉྤེན་ཁ་ཆྤེ་ས་དྤེ་བོད་ནང་ལ་ཐུག་གྱི་རྤེད། ཁ་སང་དྤེ་རྱིང་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཐག་ཉྤེ་པོ ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་
འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་ཡག་སྡུག་ཅྱི་ཞྱིག་བྱུང་ཡང་བོད་ནང་ནས་ག་ཚོད་ཙམ་གོ་ཡྱི་རྤེད། ག་ཚོད་ཀྱིས་

མཁྤེན་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་
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སྒང་ལ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀ་མཉམ་ཞུགས་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ག་རྤེ ་བྱྤེད་དགོས་རྤེད།
གཏམ་དཔྤེ་ལ་རྔ་བརྡུང་བ་སྤེ་པས་གོ་རུ་བཅུག གཏོ་འཕང་བ་ཁྱི་མོས ་རྱིགས་སུ་བཅུག ང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུའྱི་འགོ་རྱིམ་དྤེ་མང་

གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ནས་འགན་རྩོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད། འགན་རྩོད་དྤེ་ལ་རྩུབ་བརར་ཞྱིག་
ཀང་ཡོད་པ་ཡང་བདྤེན་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དགོས་དང་མྱི་དགོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཚང་མ་བསོགས་ནས་ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་གྱི་བོད་

མྱི་དྤེ་ཚོར་དོ་ཕོག་འགོ་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོག ས་ནང་བསྤེབས་སོང་། ངས་ཁ་སང་སོན་མ་གཅྱིག་བཤད་པ་
ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གཙང་མ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་མ་རུང་བ་རྩྱིང་སོད་ཅན་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་
བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་སྐད་ཆ་འདྱི་འདྲ་བཤད་ན་དོགས་པ་རྣམ་རོ ག་གཞན་པ་ཟ་སྱིད་པ་རྤེད། ངས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་

ནང་བཤད་ཀྱི་མྤེད། སྱིར་བཏང་གྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བཤད་ཀྱི ་ཡོད། འདྱིར་ཚང་མས་བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་འགོ་
དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱིས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། བོད་རྒྱལ་ཁབ་འདྱིའྱི་རང་བཙན་ཤོར་བའྱི་གནད་དོན་གང་དུ་ཐུག་

ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་འཆམ་པོ་མྤེད་ནས་ཤོར་ཡྱིན་པ། རྒྱ་གུང་ཁན་གྱིས་དང་པོ་ནས་ང་ཚོར་མྤེ་སོགས་བརྒྱབས་
ནས་གཏོར་བ་མ་རྤེད། ཆར་སྣ་རླུང་གྱིས་ཁྱིད། ཕྱི་དག་ནང་གྱིས་ཁྱིད། ནང་ཁུལ་འཆམ་པོ་མྤེད་པར། གཅྱིག་གྱི་སྒང་ལ་གཅྱིག་

འབུད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ནང་ཁུལ་རྩོད་རོག་བྱས་ཏྤེ་དགའྱི་ལག་ཏུ་ཤོར་བ་རྤེད། དག་ལག་ཏུ་ཤོར་ནས་དྤེང་གྱི་བར་དུ་རྩོད་རོག་རུལ་

བ་དྤེ། གནའ་ཤྱི་རུལ་བ་དྤེ། ཤྱི་ཚར་བ་དྤེ་རྤེད། བོད་ནང་གྱི་མཁས་པ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་སྐད་ཆ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། སོས་ཟྱིན་
པའྱི་རྨ་ཁ་ན་དོན་མྤེད། འདས་ཟྱིན་པའྱི་དོན་དག་གྤེང་དོན་མྤེད། རྱིང་ཞྱིང་རུལ་བ་དྤེ་འདྲ་བསོག་ཡོང་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་སྱི་

ཚོགས་ནང་ཟྱིང་བསང་སྟྤེ་སྐོར་བ་བརྒྱབ་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། རོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ང་ཚོ་འབབ་ས་གཅྱིག་ལ་འབབ་
ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོས་དཀའ་སྡུག་ག་རྤེ་མོང་གྱི་འདུག རྤེ་བ་ག་རྤེ་རྒྱག་གྱི་འདུག ཚེ་སོག་གྱི་འགོ་སོང་ག་ཚོད་

གཏོང་གྱི་འདུག ཟུང་ཁག་གྱི་འགོ་སོང་ག་ཚོད་གཏོང་གྱི་འདུག ༸རྒྱལ་བ་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་བོ ས་འགྤེལ་ག་ཚོད་

བྱྤེད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་བཙན་བྱོལ་གཞུང་དང་
གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཁོང་ཚོས་ཆྤེ་མཐོང་དང་གུས་བརྩྱི་ཇྱི་ཙམ་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག དྤེ་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་དགོས་པ་
རྤེད། འདྱི་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་ཐུབ་ན་ང་རང་ཚོ འྱི་ཕུགས་འདུན་དྤེ་འགྲུབ་ཀྱི་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་
བཅུ་ཟྱིན་སོང་།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མཇུག་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

མཐའ་དོན་དྤེར་མ་འོངས་པར་ལས་འཆར་ཡག་པོ་ཞྱིག་དགོས་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་འདྱིར་ང་ཚོས་འཐུས་

ཤོར་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་དྤེ་བསར་དུ་ལག་སྱིག་ཅྱིག་བྱས་ནས། ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་མང་གཙོའྱི་འགོ་རྱིམ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་སོན་ཡོན་གཉྱིས་
བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཁག་གཅྱིག་དྤེ་སོན་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་དྤེ་ཚུར་བངས་ནས་དྤེའྱི་སྒང་ནས་ལྤེགས་ཆ་བངས་ཏྤེ་ཁ་སྐོང་རྒྱུའྱི་
འབད་བརྩོན་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་བྱྤེད་པར་དང་པོར་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གྱི་མཐུན་སྱིལ་དྤེ་ཨང་དང་པོར་བཞག་ནས་དྤེའྱི་སྒང་

ལ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དྤེར་བོད་ནང་གྱི་རྩ་དོན། མ་འོངས་པའྱི་ལོ་ལྔའྱི་ནང་ལ་དངོས་གནས་ཀྱི་འདྱི་
བྱ་འདྱི་བྱྤེད་ཀྱི་དམྱིགས་འབྤེན་ཞྱིག་མྤེད་དུས་ང་རང་ཚོར་གཞྱི་འབབ་ས་ཞྱིག་མྱི་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགུང་ལོའ ་ི བབ་
དང་བསྟུན་ནས་རྒྱ་མྱིས་གང་བཤད་པ་དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཆགས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་འགོ་ས་གང་ཡང་མྱི་འདུག དྤེ་ག་རང་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གསལ་བཤད་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ལ་བསམ་ཚུལ་

འགའ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། རྩ་བའྱི་བཀའ་སོབ་དང་ལམ་སྟོན་དྤེ་འདྲ་བཤད་ཤྤེས་མཁན་ཞྱིག་མྱིན། ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡང་ཅྱི་མྤེད། ང་
རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་རང་ཡྱིན་པའྱི་ཚིག་འགའ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

དྤེ་ཡང་ང་རང་ཚོའྱི་གནད་འགག་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་བོད་དང་རྒྱའྱི་གནད་དོན་འདྱི་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ཚོ་དང་འབྲྤེལ་བ་

ཡོད་པའྱི་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་མདོར་བསྡུས་བྱས་ནས་འགའ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་གཅྱིག་དྤེ་

འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕྱིར་དྲན་ཞྱིག་བྱས་ན། ང་ཚོས་བོད་རྒྱ་འབྲྤེལ་མོལ་དང་རོག་ཞྱིབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་རྱིང་པོ་ཞྤེ་དྲགས་རྤེ ད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སོན་གྱི་ ༢༠༠༢ ལོ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏྤེ་བོད་རྒྱ་
འབྲྤེལ་མོལ་གྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དང་དུས་སྐབས་སོ་སོའ ་ི གནད་དོན་ལ་བསམ་བོ་

བཏང་ན་གཟྱི་བརྱིད་དང་སོབས་པ་སྤེ་འོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གང་ལའང་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་མ་མོང་། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ ༢༠༠༡ གྱི་
ལོ་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཨོ་ལྱིམ་པྱིག་གྱི་རྩྤེད་འགན་ཆྤེན་མོ་དྤེ་རྒྱ་ནག་ལ་རྩྤེད་རྒྱུ་གཏན་ཁྤེལ། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་རྱིམ་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོའྱི་གོ་
སྐབས་དང་ཁོར་ཡུག གནས་སྟངས་དང་དགོས་མཁོ་ཞྱིག་ལ་གཞྱིག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་གནད་དོན་ལ་ལག་པ་འཆང་ཙམ་བྱས་

པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་འབྲྤེལ་མོལ་གྱི་རྱིམ་པ་དྤེ་ཡང་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ང་
རང་ཚོ་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སོང་ཡོང་བའྱི་བསམ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་སྤྲད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་

གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། དྤེ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ལ་སྐབས་དྤེ་དུས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་བོན་
ཆྤེན་ཡྱིན་པ། ཏུ་ཆྱིང་ལྱིང་དང་དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་དྤེའྱི་ལས་རོགས་ཀྲུ་ཝྱིས་ཆོན་དང་ཁོང་ཚོས་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་ཁྤེད་རང་

ཚོར་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད། དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གང་ཡྱིན། ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་འཁུར་ཤོག་ཅྤེས་ལབ་རྤེད། དྤེའྱི་ཉྤེར་ལྤེན་ལ་བརྤེན་ནས་ང་

ཚོས་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་ཕུལ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དྤེ་དུས་ཁོང་ཚོས་དྤེ་ལྟར་ལབ་དགོས་པའྱི་དུས་སྐབས་དྤེ་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་
རྤེད་ཟྤེར་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་ལ་དྤེ་འདྲ་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། བརྒྱད་པའྱི་ནང་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཨོ་ལྱིམ་པྱིག་གྱི་རྩྤེད་འགན་དྤེ་འགོ་རྒྱུ་
རྤེད། བྱས་ཙང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་དགོས་མཁོ་དཔག་ནས་ང་ཚོར་གཅྱིག་བཤད་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་

གནད་འགག་དྤེ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ངའྱི་ངོས་ནས་རྩ་བ་ནས་དྲན་གྱི་མྤེད། དྤེ་རྤེས་ཀྱི་ལོ་དྤེ་ལ་ཡྱིག་ཆ་དྤེ ་
ཕུལ་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་ཡོད་མ་རྤེད། ངོས་ལྤེན་མ་བྱས་

པ་མ་ཟད་འགྤེལ་བཤད་ཀང་འདྲ་མྱིན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་ངས་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེ ་ན། སྱིར་བཏང་
འདས་པའྱི་ལོ་བཞྱི་དང་ཕྤེད་ཀ ཕལ་ཆྤེར་ལོ་ལྔ་མ་ཟྱིན་ཙམ་རྱིང་ལ་ང་ཚོས་ཤྤེས་རོགས་བྱུང་བ་ལྟར་ན་མངོན་གསལ་དོད་པོའ ་ི
འབྲྤེལ་བ་གང་ཡང་བྱུང་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ལོ་བཞྱི་ལྔའྱི་ནང་ལ་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་གནད་འགག་དྤེ་ཐག་

གཅོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྩ་བ་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱི ན་པའྱི་རྤེ་བ་ཡང་བརྒྱབ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནད་
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འགག་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་ལ་མ་འོངས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དགོས་མཁོ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དང་དུས་སྐབས་གང་འདྲ་ཞྱིག་དང་ཐུག་པའྱི་

སྐབས་ལ། ཡང་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལབ་སྱིད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་ཚོ་ལ་ས་འདང་ཕྱི་འདང་གྱི་བསམ་བོ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱི ག་གཏོང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ཁྱི་ལྟོགས་པ་གོ་བ་དང་འཕྲད་པ་བཞྱིན་ཟ་ཤག་ཤག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཐོགས་དྤེ་ཙམ་ཡོང་བ་
མྱི་འདུག་ཅྤེས་ངས་དྲན་གྱི་ཡོད།

སྱིར་བཏང་གྱིས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མྱི་མང་གྱི་འདོད་པ་དང་བསྟུན་

དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་འདྱི་ལ་ཡོད་མཁན་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད་

བསམ་གྱི་མྱི་འདུག གུས་པ་རང་ངོས་ནས་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ ༢༠༠༨ ཀྱི་སོན་ལ་སོ་སོ་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ ལངས་
ཕོགས་དང་ལྟ་ཚུལ་ཡོད་དྤེ། མངོན་གསལ་དོད་པོས་བཤད་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཅྱི་ཡང་བྱས་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ ༢༠༠༨ ཀྱི་ལོ་ལ་
མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སོང་ཡོང་བའྱི་བསམ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་མཐོང་བའྱི་རྤེས་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མོས་མཐུན་མྱི་བྱྤེད་རྒྱུ་

དང་། དྤེ་ཡག་པོ་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་དྤེ་དུས་ནས་སྤེས་སོང་ལ། ད་ལྟའང་དྤེ་ག་རང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་གསལ་

ཁ་གཏོད་དགོས་པ་གཅྱིག་ལ། སོན་མ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་བཀའ་
ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དྤེའྱི་བརྒྱུད་ལམ་དྤེ་བརྒྱུད་ནས་ཐག་གཅོད་གཅྱིག་བྱ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་རྤེད། གང་འདྲ་ཞྱིག་འགོ་མྱིན་
དྤེར་ང་ཚོས་རྱིམ་བཞྱིན་བསམ་བོ་ཞྱིག་གཏང་ཆོག ་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག རང་ངོས་ནས་དྤེ་ལ་མོས་མཐུན་དང་དྤེའྱི་གནས་

ལུགས་དྤེ་ལ་ཁྤེ་ཕན་མཐོང་གྱི་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་མང་པོ་ཞྤེ་དྲགས་ཡོད་ཀང་། རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་བཤད་བསད་ན་དུས་ཚོད་དྤེ་
ཉུང་ཉུང་རྤེད་འདུག་པས་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སོང་ཡོང་བའྱི་བསམ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་དོན་

ཚན་བཅུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་དྤེ། ཆ་ཚང་མགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་མང་པོ་བལྟས་ཡྱིན། ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་ཤར་བསོད་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུང་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལོ་སོན་མ་ཞྱིག་ལ་མང་གཙོ་དང་དྤེ་

འདྲའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུང་བཞག་དུས། དྤེ་དུས་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཡྱིག་ཆ་དྤེར་བལྟ་མོང་ཡོད་མ་རྤེད །
གཅྱིག་བལྟ་ཡོང་དུས་དངོས་གནས་དྤེ་འདྲ་རྤེད་འདུག་བསམ་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་རོགས་ཧ་ཅང་མཐོན་པོ་ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་རྤེད་
འདུག་ཀང་། ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་བོ་ཕམ་བྱུང་སོང་། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ག་རྤེ་བྱས་ནས་མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སོང་བལྟ་མ་

མོང་བ་རྤེད། དྤེ་ལྟ་མོང་ན་ག་རྤེ་བྱས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་དུང་མཐའ་མའྱི་དོན་གྱི་འབབ་ས་
དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ཟྤེར་ནས་དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་སོང་ནས་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་མྱི་རྱིགས་ས་

གནས་རང་སོང་ཡོང་བའྱི་བསམ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་རང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་ལ་ལྟ་མ་
མོང་ན་རྒྱབ་སོར་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམས་ནས་བོ་ཕམ་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་སྒྤེར་ཞྱིག་གྱི་བསམ་ཚུལ་རྤེད།
རོག་རོག་དོན་གྱི་རོག་པོ་གོང་དུ་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན། མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་སྐབས་མཚམས་སྐབས་མཚམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཁྤེ་ཕན་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོར་འབྲྤེལ་བ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱ་སྱིད་པ་རྤེད། སྐད་ཆ་དྤེ་འདྲ་བཤད་སྱིད་པ་

རྤེད་དྤེ། དྤེས་འཕྲལ་ལ་ཕན་ས་རྤེད་དམ་ཕུགས་ལ་ཕན་ས་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དགོངས་པ་ངྤེས་པར་དུ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་།
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དོན་དག་གཉྱིས་པ་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སོང་ཡོང་རྒྱུའྱི་བསམ་འཆར་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་

ཡུལ་གཙོ་བོ་དྤེ་བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སོབ ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་ང་
ཚོར་བདག་དབང་དང་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་སོ་སོའ ་ི རྒྱལ་ཁབ་སར་གསོ་བྱ་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་དྤེ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཆོས་དང་

རྱིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏོགས་ང་ཚོར་དམྱིགས་ཡུལ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྒང་གྱི་རྒྱབ་སོར་དྤེ་གལ་ཆྤེ་ཆུང་
གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་དང་ལྟ་གྲུབ་འདྱི་གཞྱི་རྩར་བཞག་ནས་ངས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས།

ངའྱི་བསམ་ཚུལ་དྤེ་ཞུས་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་གལ་སྱིད་ང་རང་ཚོའྱི་ལམ་ཐྱིག་འདྱི་རང་དུ་འགོ་རྒྱུ་དང་མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སོང་
འདྱི་རང་དུ་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་སྱི་ནང་གྱི་རྒྱབ་སོར་དྤེ་གལ་གནད་དང་གནད་འགག་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་གང་ཞྱིག་ལ་ཐུག་ཡོད་དམ་
བསམ་སྟྤེ་སྐབས་རྤེ་དགོས་དོན་རོགས་མ་ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དོན་དག་ཆྤེ་ཤོས་གཅྱིག་དྤེ། ཐྤེངས་འགའ་ཞྱིག་བཤད་མོང་། ཉྤེ་བའྱི་ལོ་འགའ་ཞྱིག་ལ་བསར་ལྡབ་བྱས་མྤེད། ཡྱིན་

ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་དང་ང་ཚོའྱི་བར་ལ་འགལ་ཟླ་མྤེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་དབང་འཛིན་པ་དང་འགལ་ཟླ་ཡྱིན་ཟྤེར་

གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ལྷག་པར་དུ་ཕྱི ་རོལ་དུ་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབྲྤེལ་བ་བྱ་རྒྱུའྱི་སྤེ་ཚན་དང་ལས་གནས་གཞུང་གྱི་
ངོས་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པ་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། སྐབས་སྐབས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་ལ་གོ་དོན་གང་འདྲ་ཞྱིག་
སྤྲད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་བར་གང་འདྲ་བྱྤེད་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ། དཔྤེ་བཞག་ན་བོད་ནང་གྱི་ས་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ལས་
འགུལ་གྱི་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་མྱི་དང་གཉྤེན་སྱིག་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མྤེད་པ། རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་ཟ་ཁང་ནང་ལ་མྱི་

འགོ་བ། སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་འདུག དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་རྒྱ་ཚང་མ་དང་གོགས་པོ་སྱིག་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་དུས་ང་
ཚོས་འདྱི་ནས་རྒྱ་རྒན་ཁ་ཤས་གང་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག་བལྟ་ཡྱི་ཡོད་ཀང་། མར་ལ་རྒྱ་དང་འགམ་དུ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
རྒྱ་ཚང་མ་ལ་གོགས་པོ་སྱིག་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་དྤེ་བྱྤེད་དུས། སྐབས་མཚམས་སྐབས་མཚམས་ལ་གོ་དོན་གང་འདྲ་ཞྱིག་
སྟོན་གྱི་ཡོད་དམ། དྤེའྱི་བར་ལན་དྤེ་དང་ལག་ལྤེན་གྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་དྤེ་

འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངར་ལྟ་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབོད་བསྐུལ་ཟྤེར་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཅྱི་ཞུ་
རྒྱུ་མྤེད་ཀང་གང་ལྟར་ང་རང་གྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་མཐོང་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད།

དྤེ་ནས་དོན་དག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུས་ནས་མཐའ་བསོམས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ང་རང་ཚོ་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་

གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་རྤེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་སྣང་བ་སྱིད་པོ་བྱས་ནས་རང་བཙན་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བསམ་བོ་
ཞྱིག་བཏང་ནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་བསྡུར་དང་། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བསམ་བོ་གང་ས་གང་ནས་བཏང་སྟྤེ་འགོ་ཡོང་དུས་སྣང་བ་དག་
བསད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་དམ་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ཚང་མས་ཧ་གོ་ཡྱི་རྤེད།
ཡྱིན་ནའང་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱི་བསམ་བོ་ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་དང་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་གནད་

དོན་སར་གསོ་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱུད་ལམ་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་བྱ་དགོས་པ་དྤེ་

གནད་འགག་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེ་མཚོན་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྟབས་བདྤེ་པོས་མྱིའྱི་སྤེམས་ཁམས་ཀྱི་ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་
རྱིགས་ཀྱི་ལྟ་བ་བསྤེབ་ཐུབ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་གཞས་དང་སོན་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་
ལངས་གླུ་འདྲ་དྤེ་སྤེམས་ཚོར་ཆྤེ་ཤོས་སྤེ་ཐུབ་པའྱི་ཚིག་གཅྱིག་རྤེད། ད་ལྟའྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སྒང་ནས་
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བརླགས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ན་འགྱིག་པ་ཞྱིག་རྤེད། ལོ་སོན་མའྱི་ག་སྟོན་གྱི་སྐབས་སུ་བདྤེན་ཚིག་སོན་ལམ་སོར་བའྱི་

སྐབས་སུ་མ་འགྱིག་པ་དང་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དྤེར་སྤེམས་འཚབ་ཅྱིག་བྱུང་སོང་། མ་འོངས་པར་ (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང་།) རྱིམ་པས་དྤེ་ཚོ་ཡང་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་ནས་བརླག་འགོ་

བའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཞྱིག་གྱི་འཁྱིས་ལ་སྤེབས་པའམ་ཐོ་གཞུང་ནག་པོའ ་ི གས་སུ་སྤེབས་བསད་མྤེད་དམ་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་བྱུང་སོང་།
དྤེར་སྤེམས་འཚབ་ཙམ་བྱུང་སོང་མ་གཏོགས་མ་འོངས་པར་དྤེ་འདྲ་མ་བྱྤེད་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་ཕོད་ཀྱི་མྱི་འདུག བསམ་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་
ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་ངས་བཀའ་མོལ་ཚིག་འགའ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།
ཕག་སྤེལ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། དང་པོ་དྤེར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་སན་

རྩྱིས་ཁང་གྱི་མཛད་སྒོ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི འྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་སྐོར་ལ་ལམ་

སྟོན་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་ཕྤེབས་པ་རྤེད། བཀའ་སོབ་དྤེ་ ལྟ་བུ་ཞྱིག་སོན་མ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡང་ཕྤེབས་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་
དུས་བཀའ་ཤག་དང་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན། ཤྤེས་རྱིག ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐབས་ཤྤེས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུགས་བྱས་ནས་
ཤྤེས་རྱིག་ཚོགས་ཆྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཚོགས་ནས་ཉམས་ལྤེན་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་དྤེའྱི་རྤེས་ལ་སྱིད་

སོང་དང་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གཅྱིག་ལོགས་ཀྱིས་བཀའ་དྤེར་ཉམས་ལྤེན་གནང་ནས། ཕལ་ཆྤེར་ལམ་སྟོན་ཕྤེབས་པ་གཞྱི་

བཟུང་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་དྤེ་ཚོ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་ཐུབ་པའྱི་ཚུལ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བྱྤེད་དུས་མ་
འོངས་པར་ད་ལྟ་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་དང་འབྲྤེལ་ཡོད་ཚང་མས། རབ་
བྱུང་ན་མ་འོངས་པར་སྱིད་སོང་སུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ཡང། སྱིད་སོང་དྤེས་སྱིད་སོང་དང་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གཅྱིག་ལོགས་ཀྱི་
ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། མུ་མཐུད་ནས་ད་ལྟ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་དྤེ་ཚོ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་ལ་འགོ་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞྤེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ཆབ་སྱིད་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་འགའ་ཞྱིག ་མ་ཞུས་ན་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་

ཆབ་སྱིད་དྤེ་ཙམ་སངས་མ་མོང་དུས་ཞྤེ་དྲགས་ཤྤེས་བསམ་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག འཛམ་བུ་གྱིང་གཅྱིག་མཚུངས་གཅྱིག་འདྲ་བྱྤེད་

ནས་གནད་འགག་ཚང་མ་ཕར་ཚུར་ཉྱིན་རྤེ་ཉྱིན་རྤེ་བྱས་ནས་གོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་
འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆབ་སྱིད་ཡོད་ན་མྤེད་ན་དྤེ་དབུ་མའྱི་ལམ་རྤེད། དབུ་མའྱི་ལམ་དྤེས་བོད་དོན་བདྤེན་མཐའ་གསལ་མ་སོང་

ཞྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་ནས་ཡར་འཐྤེན་མར་འཐྤེན་བྱས་ནས་དྤེས་མ་གསལ་བ་རྤེད་
ཅྤེས་གསུང་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད་། དོན་དག་རོག་རོག་དྤེ་བོད་མྱི་ཚང་མའྱི་སྣ་ཁྱིད་མཁན་དང་ཡྱིད་ཆྤེས་གནང་ས་ཡོད་ན་མྤེད་ན་
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དྤེ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་རྤེད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དབུ་མའྱི་

ལམ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ལ་འཚམས་ཤོས་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་
བོད་གཞྱིས་བྱྤེས་མྱི་མང་གྱི་ངོ་ཚབ་ཡྱིན་དུས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་མཛུབ་མོ་གང་དུ་བསྟན་ཀང་མྱི་རྤེ་ཟུང་
ཞྱིག་མ་གཏོགས་དྤེ་ལ་མྱི་བརྩྱི་མཁན་སུ་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཀྱི་དགོངས་དོན་

རྤེད། བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་ལ་མཛུབ་མོ་འཛུགས་ས་སུ་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག འཐྤེན་འཁྤེར་བྱྤེད་མཁན་སུ་ཡང་ཡོད་མ་

རྤེད། འཐྤེན་འཁྤེར་བྱས་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་གཅྱིག་དཀར་པོ་དང་གཅྱིག་ནག་པོ་བཟོ་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་རྤེད། དོན་དག་རོག་རོག་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱིས་བོད་དོན་བདྤེན་མཐའ་མ་གསལ་བའྱི་གནད་འགག་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྒྱ་ནག་མྱི་མང་སྱི་ མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ང་
རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རྤེ་

བ་རྒྱག་རྒྱུ་མྤེད་ནའང་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཚུལ་འདྲ་ཞྱིག་དང་། ཡྱིད་ཆྤེས་བོས་འཁྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུ་མྤེད་ནའང་བྱྤེད་སོད་པ་འདྲ་ཞྱིག སོ་
སོ་དམའ་ལ་བསད་རྒྱུ་མྤེད་ན་མ་གཏོགས་དམན་ས་བཟུང་བསད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་དང་། ཡང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དངོས་ཡོད་

དྤེ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱིས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དངོས་ཡོད་དྤེ་ཡོངས་ཁབ་བྱས་ན་གང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་ཁ་
ཤས་ཁ་ཤས་ལ་རྒྱ་ནག་མྱི་མང་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས ་ཕར་ནས་འཛད་སོད་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་ན་མྤེད་ན་སམ་པའྱི་ཐྤེ་

ཚོམ་ཟ་ཡོང་དུས། བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱལ་སྱི་སྒང་ས་བསགས་གནམ་བསགས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོང་སྣང་ཡོང་གྱི་འདུག
ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རྤེ་བ་རྒྱག་ས་དང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་སོན་བརོད་བྱྤེད་ས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་རྤེ་བ་དྤེར་བར་ཆད་ཡོང་གྱི་ རྤེད་

དྲན་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་རྤེ་བའྱི་ལམ་ནས་གྲུབ་འབྲས་ཤྱིག་འཐོན་པའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་ན་ཁུངས་ཡོད་པ་དྤེ་དག་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྒང་ལ་
ང་ཚོས་བསགས་ན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཁུངས་ཡོད་ལ་མྤེད་ལ་དྤེ་དག་དང་གསལ་ལ་མྱི་གསལ་དྤེ་དག་གྱི་སྐོར་ལ་གཟབ་

གཟབ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག སྱིར་བཏང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ལ་རྤེ་བ་རྒྱག་མཁན་དང་རྒྱག་ས་དྤེ་
གཉྱིས་ནུས་པ་ཆྤེ་ཆུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྤེ་བ་རྒྱག་མཁན་དྤེ་ནུས་པ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བཟང་ཕོགས་

ནས་རྤེ་བ་རྒྱག་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཐབས་ལམ་འདྲ་མྱིན་འཚོལ་བའྱི་ལུགས་སོལ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་

གནད་འགག་གཙོ་བོ་དྤེ་རྤེ་བ་རྒྱག་ས་དྤེ་ནུས་པ་ཆྤེ་བ་ཡོད་ན་རྤེ་བ་རྒྱག་མཁན་དྤེས་གཟབ་གཟབ་བྱ་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་
ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་ངོ་མ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་སོན་བར་དུ་ལོ་རྒྱུས་སྒང་ནས་དྤེ་རྤེད་འདུག དྤེར་གཟབ་དགོས་པ་དྤེ་
གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་མྱི་མང་སྱི་ མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མ་འོངས་པའྱི་གཞུང་འཛིན་སུ་

ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་བཀའ་སོབ་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱས་པ་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོ་དང་ཐད་ཀར་འབྲྤེལ་བ་ཆགས་དུས་ཤྤེས་རོགས་
དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སུ་ཕྤེབས་མ་ཕྤེབས་སྐོར་སྣོན་འཕྲྱི་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད།

ང་རང་ཚོས་སྣོན་འཕྲྱི་སར་གཅོག་ཐུབ་སོད ་པ་དྤེ་མ་འོངས་པར་སྱིད་སོང་སུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་རྒྱ་ཆྤེན་མྱི་མང་གྱི་འགོ་

ཁྱིད་མཁན་བཀའ་ཤག་དྤེ་ཧྲ་ཐག་ཐག་དགོས་པ་དྤེ་མ་འོངས་པའྱི་སྱིད་སོང་གྱི་ལག་པ་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པའྱི་བཀའ་ཤག་
དྤེ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕྤེབས་ནའང་འདྲ། ནུས་པ་དང་སོབ་སོང་ཉམས་མོང་། ཐ་ན་ཕྱིའྱི་བཟོ་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། འདྲ་མཉམ་ཡྱིན་

ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ འཛིན་སོང་གྱི་སོམ་གཞྱི་ངོ་མ་དྤེ་བོད་སྐད་ཡྱིན་དུས། གཙོ་བོ་
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བོད་སྐད་དང་བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚད་ཚད་མཐོ་ པོ་ཡོད་མཁན། ཤྤེས་ཡོན་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ལ། ལག་ཁྤེར་ཡང་གལ་ཆྤེན་པོ་

རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཉམས་མོང་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེ་བ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཤྤེས་ཡོན་ཡོད་མཁན་དང་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་དངོས་
གནས་མ་འོངས་པའྱི་འཛིན་སོང་བྱྤེད་མཁན་མྱི་འདྱི་ལོས་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་མྱི་སྤུས་དག་པོ་དྤེ་འདྲ། སྱིད་སོང་གྱི་འོས་མྱི་འབུལ་
གནང་། སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཀང་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད་མ་གཏོགས།
རྒྱ་ནག་ལ་མང་པོ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་ཚོས་གང་དྲན་པ་དྤེ་ལ་ང་ཚོར་བྱྤེད་ཐོབ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། བྱྤེད་
ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ང་ཚོ ་གནའ་ས་མོ་ནས། ཕལ་ཆྤེར་ལོ་མང་པོ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འགོར་མདོག་ཁ་པོ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག
ཕག་སྤེལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ང་རང་ཚོར་གསོལ་རས་

གཙོ་བོ་དྤེ་མང་གཙོ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། མང་གཙོ་ཟྤེར་བ་དྤེ་གང་ཟག་གཙོ་བོ་མ་རྤེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཙོ་བོ་རྤེད་ཅྤེས་
མང་གཙོ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་རྤེད། མང་གཙོ་ལ་ལམ་ལུགས་སོལ་མང་པོ་ཡོད་ཀང་། ང་རང་ཚོའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་

པའྱི་མང་གཙོ་འདྱི་གོས་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་དང་འཛིན་སོང་རྱིང་ལུགས་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན་པ། བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆྤེ་གཙོ་བོ ར་
བྱས་པའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་བརྩྱི་སྲུང་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་དངོས་གནས་གནད་
འགག་ཆྤེན་པོ་གཅྱིག་རྤེད། བོད་མྱི་ ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་དག་དངོས་གནས་ལག་བསྟར་བྱྤེད་དགོས་
རྤེད། དྤེའྱི་ཁར་ཤར་སོད་བབྱྤེད་དགོས་རྤེད། དྤེ་མྱིན་ན་མ་འོངས་པར་ཧྲ་ཏག་ཏག་ཟྤེར་བ་དྤེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རྤེད། ཁྱིམས་

དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཐུག་ཡོང་དུས་གང་ཟག་སྒྤེར་ཞྱིག་གྱི་གདོང་པར་གཟྱིགས་བསད་པ་དྤེ་ཁོན་ནས་ ཡག་པོ་
ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའྱི་སྒང་ལ་ཤར་བསོད་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་རྤེད། དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་

རང་ཚོའྱི་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་དྤེ་དཔུང་པ་མཉམ་གཤྱིབ་བྱྤེད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། གཙོ་ཆྤེ་ས་དྤེ་གོས་ཚོགས་
འདྱི་གནད་འགག་ཆྤེ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྱིམས་བཟོ་མཁན་ཚང་མ་གོས་ཚོ གས་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་ཁོལ་འོག་

ནས་འཛིན་སོང་གྱིས་ཤར་བསོད་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད ། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཡྱིན་ནའང་།
མཚམས་མཚམས་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་དང་། ཉམ་ཆུང་དྤེ་ཚོའྱི་གདམ་བྱ་འདྤེམས་བྱྤེད་འཕྲོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་རྤེད། ཡང་
ནུས་པ་དང་དཔུང་པ་ཡོད་མཁན། བོ་ཁོག་ཡོད་མཁན་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཀྱི་གདམ་བྱ་འདྤེམས་བྱྤེད་འཕྲོག་དགོས་པ་རྤེད། གང་

ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཁྱིམས་གཏུག་བྱྤེད་ཡོང་དུས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་ (དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གསུང་མྱི་དགོས་པར་གྱིས་ཞྤེས་གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་ཞུས་བསད་ཡོད།) ལགས་སོ།

ངས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཆུང་ཆུང་གྱི་སྐད་ཆ་མ་རྤེད། དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་
དུ་ག་རྤེ་བཤད་ཆོག་གྱི་ཡོ ད་མྤེད་དྤེ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་རྤེད ། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིར་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
ཚང་མ་འདྱིར་གསུང་བསད་ན་གང་ནས་འགྱིག་གྱི་རྤེད།) ལགས་རྤེད། ངའྱི་དོན་དག་རོག་རོག་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་

ཁང་གྱིས་གང་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དྤེ་ཁས་ལྤེན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་མནའ་སྤེལ་དམ་བཅའ་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་

དུས་མནའ་ཐོག་དམ་ཐོག་ལ་མྱི་སོད་མཁན་གྱི་མྱི་དྤེ་ཚོའྱི་ ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བྱྤེད ་
ཐུབ་པའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་བྱྤེད་དུས་འདྱི་ཚོར་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་ནས་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། ལགས་སོ། ད་
འདྱི་ག་རང་དུ་འཇོག་གྱི་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གནད་དོན་གཅྱིག་དྤེ་ལ་ནན་པོ་བྱས་ནས་གསུངས་སོང་། དྤེར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཕྤེབས་ཡོང་གྱི་
རྤེད། ཡང་བསར་ཡང་བསར་གསུང་ནས་ཕན་ཐོག ས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིར་དུས་ཚོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག སྱི་
འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གཞུང་འབྲྤེལ་གསལ་བཤད་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ ཐོག་ལ་སོ་སོའ ་ི
བསམ་ཚུལ་རྤེ་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། དང་པོ་དྤེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གསལ་བཤད་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཉྤེ་ལམ་
སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་དབུ་འབྱྤེད་མཛད་སྒོའ ་ི སྐབས་སུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་དང་

འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་འགོག་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཉམ་ཐག་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་
མ་འོངས་ལོ་གསུམ་གྱི་ལས་འཆར་སྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་

བསྤེབ་ནས་ལོ་བཅུ་དྲུག་གྱི་རྱིང་ལ་ང་རང་ལ་མོང་ཚོར་གང་བྱུང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་གྱི་ཉམ་ཐག་དང་འཚོ་
སྣོན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འདས་པའྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གྱི་རྱིང་ལ་སག་ལངས་ཕྱིན་ནས་ས་ཆ་གང་དུ་ཕྱིན་ཡང་དཔལ་འབྱོར་གང་ལ་གང་ཙམ་
ཞྱིག་ཡོད་ནའང། ཚང་མས་གཞུང་ལ་རོགས་དངུལ་དང་ཉམ་ཐག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པའྱི་གནས་

སྟངས་ཤྱིག་སོ་སོས་ཚོར་གྱི་འདུག ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཕྤེབས་པའྱི་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་ཕལ་ཆྤེར་གཅྱིག་བྱས་ན་
དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཉམ་ཐག་ཞུ་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལས་ཚད་དམའ་བ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་ཀང་། ང་ཚོ་གལ་སྱིད་སྤེམས་ནང་ལ་

ཉམ་ཐག་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་སྤེམས་ནང་གྱི་འདོད་རྔམ་དྤེ་ལས་གོལ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དངུལ་ཁང་ནང་ལ་འབུམ་མང་པོའ ་ི དངུལ་
བཅོལ་ཡོད་ནའང་། ཉམ་ཐག་གྱི་རོགས་རམ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དྲྭ་རྒྱ་ལས་བརྒལ་གྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས།
དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་འགྱུར་བ་ཞྱིག་མ་ཕྱིན་པའྱི་བར་དུ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཞྤེས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་

ཐོག་ལ་འགོ་ཁག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་དྤེ་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་།

གཉྱིས་པ་དྤེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྐོར་ལ་གཅྱིག་གསུངས་པ་རྤེད། ང་

རང་ཚོའྱི་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བོད་མྱི འྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་གང་བྱས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དྤེའྱི་མཐའ་

མཇུག་ཏུ་ང་ཚོའྱི་བོད་དོན་བདྤེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱ་དགོས་པ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མའྱི་འགན་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།
ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་ཚོར་བ་ག་རྤེ་བྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་བཀའ་ཤག་

འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་བོད་དོན་ཁབ་བསགས་བྱྤེད་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཡྱིན་
ནའང་འདྲ། དམྱིགས་བསལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་དང་། ལས་དོན་གྱི་
འགོ་སྟངས་ཐོག་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཐོན་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་ང་རང་གྱིས་བསོམས་ཤྱིག་དྤེ་མཐོང་གྱི་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་
བཞྱིན་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ནང་ལ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཇོན་ཐང་ཅན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ང་རང་གྱིས་ཚོར་

གྱི་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བོད་དོན་བདྤེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུ་དང་བོད་རྒྱ་འབྲྤེལ་མོལ་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་གནད་དོན་གྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་ཁ་
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ཕར་སྐོར་ནས་བཤད་ཡོང་དུས། འདས་པའྱི་ལོ་བཞྱི་ལྷག་གྱི ་ནང་ལ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཐོན་མ་སོང་

བསམ་པའྱི་ང་རང་གྱི་ཚོར་བ་དྤེ་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཞུ་མོང་ཡོད་ལ། དྤེ་རྱིང་ཡང་བསར་དུ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་
སོང་། རྒྱ་ནག་གྱིས་གནས་སྟངས་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛིན་གསར་པ་བསྤེབས་ནས་ལོ་བཞྱི་འགོ་གབས་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་སྐུ་
ངོ་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུང་སྟངས་ལ་མ་འོངས་ ༢༠༡༧ ལོ་ལ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་སྐབས་ ༡༩ བསྤེབ་པའྱི་སྐབས་སུ། དྤེ་
དུས་མྱི་གཉྱིས་ལྷག་རྒྱུ་དང་ལྔ་ལྷག་རྒྱུ། དྤེ་ནས་མཐའ་མ་ལྷག་རྒྱུ་ང་ཚོར་རྤེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དཔྱད་གྤེང་འདྲ་ཞྱིག་

བྱས་ནས་བསད་ན་ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་དྤེ་ལ་དམྱིགས་ཚད་འདྲ་ཞྱིག་འཛིན་ས་མྤེད་པ་འདྲ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་
དུས་ངའྱི་བསམ་པར་ང་རང་ཚོ་མྱི་སུ་ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ནང་མྱི་སུ་ཕྤེབས་ཀང་ལམ་སྤེང་བོད་རྒྱ་འབྲྤེལ་

མོལ་གྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་མཁན་དང་རྒྱ་ནག་ལ་འགྱུར་བ་གཏང་ཐུབ་མཁན་དང་བསར་གསོ་བྱྤེ ད་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་
མཁན་ཞྱིག་སུས་ཀང་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད་ཀང་། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་ལས་འགན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་
ཐོག་ལ་གང་ལ་གང་མཚམས་ཤྱིག་བྱྤེད་རྒྱུ་འདུག་བསམ་པའྱི་སོ་སོའ ་ི ཚོར་བ་དྤེ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་།

དང་པོ་དྤེར་ང་རང་ཚོ་མྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གྱི་རྱིང་ལ་ལས་དོན་གྱི་ཁ་ཕོགས་མང་ཆྤེ་བ་དྤེ་ནང་གྱི་ཕོགས་སུ་བསྒྱུར་ནས་

འདས་པའྱི་ལོ་བཞྱི་ལྷག་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་ཡང་ནང་ཕོགས་སུ་ཁ་བསྒྱུར་ནས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱབ་རྤེན་
ཡྱིན་ནའང་འདྲ། རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱབ་སོར་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གང་ལ་གང་ཙམ་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་

ནང་སུ་བསྤེབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་གྱི་ཁ་ཕོགས་བསྒྱུར་ས་དྤེ་ཤར་ཕོགས་སུ་ཁ་ཕར་བསྒྱུར་ནས་བོད་ནང་གྱི་ ཉྤེ་
རབས་ཆའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག རྒྱ་ནག་གྱི་ཉྱིན་རྤེའྱི་གནད་དོན་ལ་འགྱུར་བ་ག་རྤེ་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་ག་ནང་

བཞྱིན་གྱིས་བོད་དོན་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་རྱིམ་པའྱི་འགོ་ཁྱིད་དྤེ་ཚོས་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག

རྱིམ་བཞྱིན་དྤེ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱྤེད་མཁན་ཡོད་པ་དང་དྤེ་ལ་ལན་འདྤེབས་རྒྱབ་མཁན་ཡོད་པ། དྤེ་ལ་ཐད་ཀའྱི་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་
ཡོད་དགོས་པ་དྤེ་ ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོར་རྩ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་། ཕྱི་དྲྱིལ་རྒྱ་ཡྱིག་སྤེ་

ཚན། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་བོད་རྒྱ་འབྲྤེལ་མོལ་གྱི་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་ཀང་། ངས་མཐོང་བསད་པ་
དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་ནུས་པ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་སྤུངས་ནས་རྒྱ་ནག་རང་གྱི་སྐོར་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་གྱི་ནུས་པ་རོག་རོག་སྟོན་རྒྱུ་

ཞྱིག་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་སོ་སོར་ཚོར་བ་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་ལྷན་ཁང་ཁག་
ནང་ཁ་འཐོར་ནས་གནས་བསད་པ་དྤེ། སོན་མ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་རྒྱ་ནག་རང་གྱི་སྐོར་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་གྱི་སྤེ་ཚན་

རོག་རོག་ཅྱིག་བཟོ་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་དྤེ་དོན་མ་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་
རྒྱ་ནག་གྱིས་ཉྱིན་རྤེ་བཞྱིན་གང་བྱས་པ་དྤེ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་ལན་འདྤེབས་རྒྱག་མཁན་གྱི་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་སྤེ་ཚན་རོག་རོག་ཅྱིག་
བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་དང་པོ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དྤེར་སོན་མའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ལན་འདྤེབས་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ལན་འདྤེབས་ཚོགས་ཆུང་

འདྱི་སོ་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་མགྱིན་ཚབ་པ་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་མགྱིན་ཚབ་པས་ག་དུས་གཅྱིག་

གསུང་པ་ཡྱིན་ཡང་ངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག་ཅྤེ་ན། རྒྱ་ནག་གྱིས་བཤད་པ་དྤེ་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་མཁན་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོང་ཚོ་
སག་རྫུན་རྤེད། འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ཁོང་ཚོར་ཡྱིད་ཆྤེས་མཁན་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེ ས་རག་པར་དྤེ་ལབ་བསད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེས་ལ་དག་
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གྱི་མྱི་འདུག སྐབས་སྐབས་ལྷོ་རྒྱ་མཚོའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོར་བོད་མྱི འྱི་སྱིག་འཛུགས་གཞུང་གྱི་ལག་པ་འཆང་ས་ཨྤེ་ཡོད་དམ་

ཞྤེས་དྲན་གྱི་འདུག དོན་དག་རོག་རོག་དྤེ་རྒྱ་ནག་གྱི་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་ཁག་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་སྱིད་བྱུས་ག་
རྤེ་གཏན་འབྤེབས་བཟོས་སོང་། དྤེ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་སོན་མ་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་ག་རྤེ་དང་ག་རྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་སོང་།
མྱི་རྤེའྱི་ལས་དོན་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ལ་སྱིད་བྱུས་གང་འདྲ་བྱུང་སོང་། ཉྤེ་ལམ་བོད་ནང་དུ་བོད་རྱིགས་དཔོན་པོ་དང་ཤྤེས་

ཡོན་ཅན་དྤེ་ཚོས་ཀྲུ་ཝྤེ་ཆུན་དང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་འབྲྤེལ་ཡོད་བོད་ཀྱི་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་
ཚོ་ལ་གཅྱིག་རྤེས་གཉྱིས་མཐུད་ཀྱིས་རྩོམ་ཡྱིག་བྲྱིས་ཏྤེ་ སོན་བརོད་བྱྤེད་ཡོང་སྐབས། བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་

འདུག དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ང་རང་ཚོ་ལ་དགོས་པའྱི་གོ་སྐབས་དང་ཆབ་སྱིད། སྱིད་བྱུས་གང་འདུག དྤེ་ཚོ་ཉྱིན་མ་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་བརྩད་
གཅོད་བྱྤེད་མཁན་གཅྱིག་ཡོད་ན་མ་འོངས་པའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གྲུབ་འབྲས་གཅྱིག་ཐོན་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་
ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་དང་མཉམ་དུ་བོད་རྒྱ་འབྲྤེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སོན་མ་ཡྱིན་ན་ལས་དོན་ཚོགས་

ཆུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེང་སང་ལས་ཁུངས་དྤེ་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་བོད་རྒྱ་འབྲྤེལ་
མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ལས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གསར་བསྣོན་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་དྤེའྱི་ནང་གྱི་

ཚོགས་མྱི་མང་པོ་གཅྱིག་སོན་མ་དང་པོ་བཙུགས་པ་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་
ལྟའྱི་ཆར་བོད་རྒྱ་འབྲྤེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་རྒྱ་འབྲྤེལ་མོལ་གྱི་ལས་ཀའྱི་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་པའྱི་

སྐུ་ཚབ་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བོད་རྒྱ་འབྲྤེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་
ཀ་བྱྤེད་སྟངས་དྤེས་ད་ལྟའྱི་བོད་རྒྱའྱི་འབྲྤེལ་མོལ་གྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཐྤེབས་ཀྱི་འདུག སོན་མ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གྱི་
སྐབས་སུ་དྤེའྱི་ལས་དོན་ལ་གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་གྲུབ་འབྲས་མང་པོ་ཐོན་སོང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་

ཚོགས་འདུ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་གོ་པལ་པུར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཟྤེར་བ་དང་། ལྡྱི་ལྱིའྱི་གོས་ཆོད་ཟྤེར་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་དུས་

ཚོད་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ནས་དུས་ཚོད་ཀྱི་ནང་དུ་གལ་སྱིད་མ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འདྲ་བའྱི་འཆར་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་སྱིག་བསད་
ཡོད་དུས། ད་ལྟ་དྤེ་ཚོའྱི་ལས་དོན་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གལ་སྱིད་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འགོ་མ་ཐུབ་ན། དངོས་གནས་
ཀྱི་དམྱིགས་ཚད་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཟྱིན་དགོས་ས་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་དུས་རག་ཏུ་འབྲྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འབྲྤེལ་
བ་དྤེ་གང་འདྲ་བྱྤེད་དགོས་ས་རྤེད། གོ་བུར་དུ་ཉྱིན་གཅྱིག་གལ་སྱིད་རྒྱ་ནག་གྱི་བོད་རྒྱ་འབྲྤེལ་མོལ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཡོང་དགོས་པའྱི་

གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཤར་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཚོ་ལ་ག་སྱིག དཔྤེར་ན་ཡྱི ག་ཆ་དྤེ་ཡང་སོན་མའྱི་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་
པའམ། ཡང་ན་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་བརྤེན་ན་གསར་པ་ཞྱིག་ང་ཚོར་ག་སྱིག་ག་རྤེ་ཡོད་པ། དྤེ་ཚང་མ་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོ་ལ་

དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་མང་པོ ས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་མ་འོངས་པར་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
ཤུགས་ཆྤེ་བ་རྒྱག་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ད་དུང་གནད་དོན་འགའ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་། སྐར་མ་བཅུ་ཚང་རན་ཡོད་ས་
ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་འདྱིར་འཇོག་གྱི་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས།
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གསུང་བཤད་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་དོན་ཚན་གཉྱིས་ཐོག་ལ་སོ་སོའ ་ི
བསམ་ཚུལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐོག་མ་དྤེ་ལ་རྒྱ་བོད་འབྲྤེལ་བ་དང་ཆབ་སྱིད་ཐོག་ནས་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་

ཞུ་འདོད་རྒྱུ་དང་། གཙོ་བོ་ཉྤེ་ཆར་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གྲུབ་ནས་འབྲྤེལ་བ་ཆགས་ས་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཐོག་
མ་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཨ་རྱིའྱི་ New York Times དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསར་འགྱུར་དྤེ་ཁུར་དགོས་པ་
དྤེ་རྒྱུ་མཚན་གཟྱིགས་ཏྤེ་འདྱིར་ལུང་དྲངས་གནང་སོང་། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྤེ་རྤེ་ལ་གནང་

སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གནད་འགག་ཅྱིག་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་ཞུ་
འདོད་བྱུང་ཟྤེར་ན། དྤེའྱི་སོན་ལ་ངས་མཇལ་མ་སོང་། ཁ་སང་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་དུས་གཞྱི་ནས་ལྟ་རྒྱུ་བྱུང་། དྤེ་

དུས་ངས་གང་དྲན་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་བཞྱིའམ་ལྔའྱི་ནང་ལོགས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོ་ནང་ཕྤེབ ས་
པའྱི་སྐབས་སུ། སྱིད་སོང་དང་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཨ་རྱི་ལ་མཉམ་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་གལ་ཆྤེར་བརྩྱིས་ཏྤེ། ང་ཚོའྱི་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་དང་མང་གཙོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཞྤེས་ངོ་སྤྲོད་གནང་དུས། ང་ཚོས་གལ་ཆྤེ་མཐོང་ཡོད་པ་

རྤེད་ལ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཀང་དངོས་གནས་འགན་ཞྱིག་བཞྤེས་ཏྤེ། དྤེ་ལྤེའུ་གཅྱིག་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ལོ་བཞྱི་དང་ཕྤེད་རྤེས་སུ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དུས་རྒྱུན་དུ་གསུངས་པ་དྤེ། མ་གཞྱི་ནས་ཚགས་པར་རྤེད་དྤེ། ཚགས་པར་ནང་ནས་གནས་

རྱིམ་ཡོད་པ་རྤེད། མཐའ་མར་ལོ་བཞྱི་དང་ཕྤེད་ཀའྱི་རྤེས་སུ་བསོམས་རྒྱབ་དུས་ The New York Times དྤེའྱི་ནང་དུ་
འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པ་དང་། ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དཔར་སྐྲུན་གནང་དགོས་པ་ག་རྤེ་

ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་བསམ་བོ་མང་པོ་བཏང་བ་ཡྱིན། ཆ་ཚང་ཞྱིག་བཀླགས་པ་ཡྱིན། ཐོག་མ་འགོ་བཙུགས་ནས་གང་བྲྱིས་འདུག་ལབ་
ན། བཙན་བྱོལ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ད་ལྟའྱི་འོས་བསྡུའྱི་འབྲྤེལ་བ་ཆགས་ས་དྤེ་སྱིད་སོང་གྱི་ཞབས་བཀག་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ལ་གསར་
འགོད་པའྱི་ངོས་འཛིན་གནང་སྟངས་གང་རྤེད་ཞུས་ན། མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་གནས་ཚད་ཅྱིག་གྱི་མདོར་བསྡུས་ན་ཞྤེ་དྲག་
གྱི་ང་ཚོར་མར་ཕབ་པ་རྤེད། དུས་རྒྱུན་ང་ཚོས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག

གཉྱིས་པ་དྤེར། མ་གཞྱི་གསར་འགོད་གནང་མཁན་དྤེ་རྒྱ་གར་ནས་ཕར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་ནང་དུ་ལྤེགས་ཆ་

ཞྱིག་ང་ཚོ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགོ་ཁྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཁུལ་རྤེད། དུས་རྒྱུན་དུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་གསར་འགོད་པ་ཚོ་ལ་

བཀའ་མོལ་གནང་དུས་འགན་ཁུར་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་ཡག་པོ་གཟྱིགས་
གནང་དང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། རྣམ་པ་ཚོས་མཁྤེན་བཞྱིན་རྤེད།

རྒྱ་བོད་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ལ་ལོ་བཞྱིའྱི་ནང་གྱི་ལས་དོན་ཁག་བསོམས་རྒྱབ་ཤོག་ཟྤེར་བ་ཡྱིན་ན། འབྲྤེལ་

མཐུད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཡང་དག་པ་ཡྱི ན་པའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་རྤེད། གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་དགོས་པ་གསལ་པོ་ ཐོན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དགོངས་བཞྱིན་ཡོད་ན་

ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་ག་སྱིག་གནང་སྟངས་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བསྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་
ན། དྤེའྱི་སོན་ལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ནང་ལ་ ༡༩༥༩ སོན་ལ་ཕན་ཚུན་འབྲྤེལ་བའྱི་

ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་དྤེ་རྤེད། དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ང་ཚོས་བཞག་པ་དངོས་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་
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སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་བཅུ་གསུམ་སྐབས་སུ་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་བོད་རྱིགས་རང་སོང ་གྱིས་བསམ་འཆར་དྤེ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་དྤེ་གཉྱིས་
བསྡུར་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག སོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་མོང་། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་དོན་

ཚན་བཅུ་བདུན་བཞག་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། ཡྱིག་ཆའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གཏན་ཁྤེལ་བ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། བསམ་
འཆར་གྱི་ངོ་བོར་ཕྱིན་པ་དྤེ་ཡག་པོ་འདུག་དྲན་གྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་དང་ང་ཚོའྱི་བར་འབྲྤེལ་མཐུད་ཡོང་དགོས་པ་ལ། མར་བཀའ་

སོབ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཚང་ཕྤེབས་པའྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོད་དཔག་མ་ཐྱིག་པ་
གང་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་དྤེ་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་ནས་ཚོད་དཔག་བྱྤེད་དུས་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གྱིས་ར་རམ་ས་ལའྱི་བཙན་བྱོལ་གཞུང་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའྱི་

དུས་ཚོད་གཅྱིག་ལ་འབྲྤེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རོགས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་དྤེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པ་དང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཤྤེས་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་ཞྤེ་དྲག་ཡོད།

གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། མ་གཞྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་བར་འབྲྤེལ་བ་བྱྤེད་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།

གཞུང་འབྲྤེལ་ཐོག་ནས་འབྲྤེལ་བ་གནང་རྒྱུ་དང་། Track two diplomacy ཆ་རྤེན་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་ནུས་པའང་ཐོན་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་དང་བཅུ་གསུམ་སྐབས་སུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས་
Track two diplomacy མ་ཕྤེ བས་རྒྱུའྱི་གཏན་ཁྤེལ ་ཡོད་པ་རྤེད། ག་རྤེ ་བྱས་ནས་གཏན་ཁྤེལ ་བ་རྤེ ད་ཞུས་པ་ཡྱི ན་ན།

Track two དྤེ ་ རྒྱ་ནག་ལ་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོ ་ཡྱི ་ ཡོ ད་པ་ང་ཚོས ་ཤྤེ ས ་ཀྱི ་ ཡོ ད་པ་རྤེ ད། ང་ཚོའ ྱི ་ གཞུང་དང་སྱི ག ་

འཛུགས་ལ་ Track two ཐོག་ནས་ནུས་པ་འཐོན་གྱི་མྤེད་པ་དྤེ་དགོངས་པ་ལ་བཞག་སྟྤེ། དྤེ་མ་ཕྤེབས་པ་ཞྱིག་གནང་བསད་

པའྱི་སྐབས་སུ། གཅྱིག་བྱས་ན་ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། Track two ཐོག་ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད་སམ། Track
two དྤེ་པྤེ་ཅྱིང་ལ་ཆ་ཚང་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཐུབ་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ལ་ཐུགས་ཕན་སོན་མ་ནས་གསོས་ཀྱི་མྱི་

འདུག ཐུགས་ཕན་གསོས་དང་མ་གསོ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་ནང་ལ་མཚམས་རྤེ་དྤེའྱི་རྤེན་གྱིས་ཆྱིག་སྱིལ་ལ་སོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་

ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཙམ་ཡྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་དྤེ་
འགོ་ས་མ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིད་སོང་གྱིས་གསལ་བཤད་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་འདྱི་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།
བཀའ་མོལ་དང་འབྲྤེལ་ནས་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་མང་ཆྤེ་བས་གསུངས་ཚར་

སོང་། སར་ཡང་བསར་ཟློས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་གཅྱིག་ཤྤེས་ཡོན་དང་འབྲྤེལ་བ་དང་། ཤྤེས་རྱིག་གྱི་གསུང་
བཤད་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དྤེ་རྱིང་ཡང་བསར་མ་བཤད་ཀ་མྤེད་རྤེད་འདུག ཁ་སང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་
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འབྲྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཞུ་བའྱི་ཁ་ཐུག་དྤེ་ལ། གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། དྤེའྱི་ནང་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་

གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་གལ་ཆྤེ་ཞྱིག་སོ་སོའ ་ི མཐོང་སྣང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞུས་ཕོགས་ནོར་བ་ཡྱིན་ན་
གསན་ཕོགས་མ་ནོར་བ་གནང་རོགས། ངས་ཚིག་འདྱི་དམྱིགས་བསལ་བྤེད་སོད་བཏང་དགོས་པ་ནྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་

ཙང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ངས་ཞུ་བའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་ཞུས་ཕོགས་ནོར་བ་ཡྱིན་ནའང་གསན་ཕོགས་མ་ནོར་བ་
གནང་རོགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ངས་ཞུས་བཞག་པའྱི་ཚིག་དང་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ནོར་བ་དང་འཁྲུལ་བ་བྱུང་མྤེད་ཅྤེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ ི་
ངོས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གསན་ཕོགས་ཐོག་ནས་ནོར་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གནད་

དོན་གཅྱིག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་བཀའ་ལན་རྤེས་སུ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སོང་བཙན་
སྒམ་པོའ ་ི སོན་ལ་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་དམའ་འབྤེབས་དང་མཐོང་ཆུང་བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གང་
རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེའྱི་སོན་ལ་ནང་ཆོས་ཟྤེར་མཁན་མྤེད་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་དྤེར་གདོད་མའྱི་བོན་གཅྱིག་པུ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་

པ་ལ་བརྤེན་ནས། ངས་དྤེ་རྱིང་འདྱི་ལ་གནད་དོན་གཅྱིག་མ་ཞུ་ཀ་མྤེད་ཆགས་སོང། སོང་བཙན་གྱི་ཡར་སོན་ལ་རྒྱལ་རབས་སོ་

གཉྱིས་རྱིང་གདོད་མའྱི་བོན་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ནང་ཆོས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ངས་
ཞུས་པ་དྤེ་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་འདྱིར་བོད་ཡྱིག་སོབ་སོང་བྱྤེད་པའྱི་དྲྭ་ཚིག་ནང་ལ་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་

སྟོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་གཞྱི་བཟུང་བྱས་ནས་བོན་པོ་ལ་མཐོང་ཆུང་དང་དམའ་འབྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་
བཞག་པ་དྤེ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་ཁ་གསལ་པོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱལ་རབས་སོ་གཉྱིས་རྱིང་ལ་བཀའ་ལན་གནང་བ་བྱས་ན་གདོད་མའྱི་

བོན་པོ་མ་གཏོགས། ནང་ཆོས་མྤེད་་པ་དྤེ་ཁ་སང་ངས་ཐྤེངས་དང་པོ་གོ་བ་བྱུང་སོང་། ང་རང་མཐོང་ཚུལ་དང་གོ་སྟངས་ལྟར་ན་
ཐྤེངས་དང་པོ་འདྲ་མཐོང་གྱི་འདུག གདོད་མའྱི་བོན་པོ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཁ་སང་མ་གཏོགས་གོ་མ་སོང་། བོན་དང་གདོད་མའྱི་བོན་
གཉྱིས་ལ་དབྱྤེ་བ་འབྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་དྤེང་དུས་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་མགྱིན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

རགས་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གདོད་མའྱི་བོན་ཟྤེར་བ་དྤེ། བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པ་བཀའ་དྲྱིན་བ་ན་མ་མཆྱིས་པ་སངས་རྒྱས་སྟོན་
པ་གཤྤེན་རབ་ནོར་བུ་མཆོག འཇྱིག་རྤེན་ཁམས་འདྱིར་མ་བྱོན་པའྱི་སོན་ལ་གདོད་མའྱི་བོན་ཞྤེས་བཏགས་པ་དང་། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་
བྱུང་བའྱི་བོན་དྤེ་ལ་གཡུང་དྲུང་གྱི་བོན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བཤད་བསད་པའྱི་བོན་ཟྤེར་བའྱི་ཐ་སད་བརོད་བསད་པ་འདྱི་ངས་བཤད་མྱི་
དགོས་པ་ད་ལྟའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མཁས་དབང་རྣམ་པས་གསུངས་སོས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། འབྲྤེལ་ཡོད་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་

བོན་མཆོག་གྱིས་གདོད་མའྱི་བོན་ཞྤེས་པ་དྤེ་ལ་གོ་དགོས་རྤེད་གསུང་དུས་ཡ་མཚན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ངས་གསལ་
པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བཙན་པོའ ་ི རྒྱལ་རབས་སོ་གཅྱིག་དང་སོ་གཉྱིས་རྱིང་ལ་བོན་གྱི་བསྟན་པ་དར་བ་དྤེ་གདོད་མའྱི་

བོན་མ་ཡྱིན་པ་དང་། གཡུང་དྲུང་བོན་རང་ལ་གོ་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་བཤད་ཚུལ་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་ལས་གཞན་པའྱི་
འབྲྤེལ་ཡོད་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གཡུང་དྲུང་གྱི་བོན་མྱིན་པ་དང་། གདོད་མའྱི་བོན་ཡྱིན་པ་གསལ་
བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན།

གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱལ་རབས་སོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་དྤེ་ལ་ནང་ཆོས་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཚིག་ཐག་ཆོད་

པོས་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་སོང་། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་བོ་ཕམ་ཞྤེ་དྲག་བྱུང་སོང་། ང་ཙམ་མྱིན་

པའྱི་བོན་པོ་སྱི་ཡོངས་ནས་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བོན་པོ་ནང་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནད་དོན་འདྱི་གསུངས་དུས། སོ་སོ་
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རང་ཉྱིད་ཀྱི་མཐོང་ཆུང་རང་ཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བོན་པོ་ནང་པ་ཡྱིན་མྱིན་བཤད་པ་དྤེ་ནང་པའྱི་

མཚན་ཉྱིད་དྤེ་ཚང་དགོས་མྱིན་ལ་ལྟ་དགོས་རྤེད། ནང་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། མཆོག་གསུམ་སབས་
གནས་སུ་ཁས་ལྤེན་པའྱི་གྲུབ་མཐར་ཞུགས་པའྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་ཞྤེས་ནང་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་མཚན་
ཉྱིད་ཐོག་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། བོན་པོར་ནང་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་དྤེ་ཚང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། མཆོག་གསུམ་སབས་གནས་སུ་ཁས་ལྤེན་པ་
དང་། ཚིག་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མཆོག་གསུམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་བ་མ་སངས་རྒྱས། བོན་གྱིས་མཆོག་གསུམ་ཁས་ལྤེན་གྱི་
ཡོད་པ་དང་། གྲུབ་མཐའར་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཁས་ལྤེན་མཁན་ཞྱིག་ལ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་དྤེ་
འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཞྱི་བཟུང་བྱས་ན་བོན་པོ་དྤེ་ནང་པ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན།

དྤེ་ལས་གཞན་པའྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞྤེས་པའྱི་དོན་དག་ལ་གཞུང་ཆྤེན་ནང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་བཞག་

པའྱི་བཀའ་བདྤེན་པ་བཞྱིའྱི་ནང་གསལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྟ་བ་བཀའ་བཏགས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་བཞྱི་ཁས་ལྤེན་པ་དྤེ་ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པ་དང་། དྤེ་ཁས་མྱི་ལྤེན་པ་དྤེ་ཕྱི་རོལ་པ་ཞྤེས་པའྱི་ཐ་སད་འཇོག་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ལྟ་བ་བཀའ་བཏགས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་
བཞྱི་ཤྤེས་མཁན་ཡང་མང་པོ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། མྱི་ཤྤེས་མཁན་ཡང་མང་པོ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། མདོར་བསྡུས་ཏྤེ་རོབ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།

འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པ་ཁས་ལྤེན་མཁན་དང་། སྐད་ཅྱིག་སྐད་ཅྱིག་འཇྱིག་པ་ཁས་ལྤེན་མཁན་དང་གཅྱིག བོན་རྣམས་
ཐམས་ཅད་བདག་མྤེད་པ། བོན་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་འདྱི་རྣ་བར་འགོ་གྱི་མྤེད་ན། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདག་མྤེད་པ་ཞྤེས་པའྱི་ཚིག་

དྤེ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་བ་ཅྤེས་པ་འདྱི་ལྟ་བ་བཀའ་བཏགས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་བཞྱིའྱི་ནང་ནས་གསུམ་པ་
དྤེ་ཆགས་པ་རྤེད། བཞྱི་པ་ནྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྱི་ཞྱི་བའོ་ཞྤེས་ཐ་སད་བརོད་དུས་ཚིག་བཞྱི་པོ་དོན་ལ་གནས་པ་ཞྱིག་ལ་ནང་
པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞྤེས་ཐ་སད་འཇུག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་དོན་ཚང་གྱི་ཡོད་དང་མྤེད།

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དྤེ་འདྲ་གསུངས་ཡོང་དུས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལོག་ལ་ངས་ཁ་སང་རང་ཞུས་
པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་བསར་དུ་ཞུ་དགོས་ཐུག་སོང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཁ་སང་ཞོགས་པ་རང་གསུངས་

ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཡང་ཡང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་དང་འཛིན་
སོང་གཉྱིས་ཀས་སྲུང་མ་རྣམས་ལས་བཀའ་ལུང་ཞུས་པའྱི་ཁ་ཐུག་དྤེ་ལ། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
འདྱི་མ་འོངས་པར་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ། མཐུན་ལམ་དང་རོག་རྩ་ཆྱིག་སྱིལ་

གནང་དགོས་པ་ཚང་མས་ཁ་གཅྱིག་གགས་ཀྱི་གསུངས་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་དང་། བོད་ཡྱིག་སོབ་སོང་བྱྤེད་པའྱི་དྲྭ་

ཚིག་གྱི་ནང་ལོག་དང་། དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་ལན་རྣམས་ལ་བལྟས་དུས། ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཆྱིག་སྱིལ་དང་རོག་རྩ་སྱིལ་ལ་གནས་ཐུབ་ས་
རྤེད་དམ་མ་རྤེད། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་ས་རྤེད་བསམ་པ་འདུག ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་བཤད་བསད་པ་

གཅྱིག་ལ་རོག་རྩ་ཆྱིག་སྱིལ་གནས་དགོས་རྤེད། འཆམ་མཐུན་གནས་དགོས་རྤེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཕག་ལས་
གནང་སྟངས་དང་དོན་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་

མཆོག་གྱིས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། ཀུན་སོང་ལ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མྤེད། བདྤེན་པ་རྤེད། སྱི་སྤེམས་ཅན་དང་། ལྷག་
བསམ་ཅན། བོད་སྱི་པའྱི་དོན་ལ་ལྷག་བསམ་ཆྤེ ར་བཞྤེས་གནང་མཁན་ལ་ཀུན་སོང་ལ་དོགས་གཅོད་གང་ཡང་ཞུ་བཞྱིན་མྤེད།
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ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ལ་སོན་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡོད་པ་དྤེར་ང་ཚོས་འདུག་ཅྤེས་ཡར་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་ཁ་ཐག་
ཆོད་པའྱི་ཐོག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་འདྲའྱི་གནད་དོན་རྱིགས་ལ་གདོད་བོན་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་ལ་དམའ་འབྤེབས་དང་མཐོང་ཆུང་བཏང་
བཞག་པའྱི་རྱིགས་ཚང་མ་ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན།

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། དྲྭ་ཚིག་ནང་ལོག་ལ་

མཆན་བཀོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ལས་གཞན་པའྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་འབྱུང་གྱི་མྤེད་པའྱི་གསུང་སྟངས་ཀྱི་སོས་
ལས་གོ་གྱི་འདུག དྤེ་ཙམ་མ་རྤེད། ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲྭ་ཚིག་གྱི་མཆན་ནང་དུ་བཀོད་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་

ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དྲྭ་ཚིག་གཟྱིགས་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་སྤེམས་ལ་
ཕོག་ཐུག་ག་ཚོད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོན་པོ་ཡྱིན་མཁན་ཚོ་ལ་ཕོག་ཐུག་འགོ་རྤེད། གཞན་དག་ལ་འགོ་ཡྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་

གསུངས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀྲུགས་ཤྱིང་ཐྤེབས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དྤེ་ལ་

ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་དགོས་འདུག དྲྭ་ཚིག་ནང་དུ་མཆན་ག་རྤེ་བརྒྱབས་ཡོད་མྤེད་ཁྤེད་ཀྱི་གཟྱིགས་ཡོད་པ་འདྲ། མཆན་ལས་
གཞན་པའྱི་ངོ་དྤེབ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྐད་འཕྲྱིན་ནང་དུ་ཚོགས་པ་བཟོས་ཏྤེ། དྤེ་འདྲའྱི་སྐོར་ལ་བགོ་གྤེང་ག་ཚོ ད་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག

བོན་པོའ ་ི གནའ་རབས་ལ་སད་པ་དང་མཐོང་ཆུང་བཏང་བའྱི་ཚིག་ག་ཚོད་གཏོང་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་གནང་བར་བལྟས་ན་ང་ཚོ་བོད་
པའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་མཐུན་སྱིལ་འགོ་ཡྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག འཆམ་མཐུན་ལ་ཕན་གྱི་འདུག་གམ་གནོད་ཀྱི་འདུག འདྱི་འདྲའྱི་

གནད་དོན་ཆགས་ཡོང་དུས། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང་།) མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། དྤེ་གལ་ཆྤེན་
པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། གསལ་བཤད་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་དྲྭ་ཚིག་དྤེ་འདྲའྱི་ནང་ཚོགས་པ་

མང་པོའ ་ི ནང་ལ་བོན་པོའ ་ི ཆོས་ལྟ་བ་བཟུང་མཁན་དྤེ་ལ་དམའ་འབྤེབས་དང་མཐོང་ཆུང་གནང་བ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། དྤེ་
འདྲའྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཐབས་ཤྤེས་ལ་དང་པོ་ འབྱུང་ཁུངས་གང་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་རྩ་མྤེད་བཟོ་ཐུབ་ན་གནས་ཚུལ་ཡོང་
ས་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གཅྱིག་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྱི་ཚོགས་

ཚན་རྱིག་ནང་ལ་བོན་གྱི་རྒྱལ་རབས་དང་དྤེ་བཞྱིན་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ ༢༠༠༨ ནས་ཚོགས་པ་བཙུགས་བཞག་པ་དང་།
གནས་ཚུལ་བསགས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་འབྲྤེལ་ཡོད་ད་ལྟ་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་ཡོད་པའྱི་ཕག་སྤེལ་སྱི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བཅར་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ངང་གསུངས་སོང་། དངོས་གནས་ཡྱིན་ཀྱི་རྤེད། ངས་ཕག་
སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་མ་གཟྱིགས་པ་དང་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་གནད་དོན་མ་བཟུང་བ་ག་རྤེ ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཞྱིག་

རང་བཞྱིན་བོ་ལ་འཆར་ཡོང་གྱི་འདུག ཚོགས་ཐུན་གོལ་བ་དང་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་འདྲ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་གསལ་པོའ ་ི ཐོག་ནས་གསུངས་ཀྱི་འདུག བོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་བོན་ཆོས་ཐོག་ལ་དཔྱད་འདྤེབས་
ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལྟ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་བཙན་པོའ ་ི རྒྱལ་རབས་སྐོར་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། ག་རྤེ་ཡོད་པ་

ཞུས་དག་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་ཞྤེས་ཁ་གསལ་པོ་གསུངས་དུས་ཅུང་ཟད་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དཔྱད་
འདྤེབས་གནང་མྱི་འདུག བཙན་པོའ ་ི རྒྱལ་རབས་སྐོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ན་གནང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དྤེ་ལ་
རྒྱབ་རྤེན་ལུང་གྱི་ཚད་མ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ལ། ༢༠༠༨ ནས་ཚོགས་པ་གཅྱིག་བཙུགས་བཞག་པ་དང་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་
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མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་མྱིང་འབོད་གནང་སྟྤེ། ཁོང་ཚོས་གཞྱི་བཅོལ་ས་དྤེ་ ཏུན་ཧོང་ཡྱིག་རྱིང་ནང་ལ་རྤེད། ཏུན་ཧོང་ཡྱིག་རྱིང་

ཟྤེར་དུས་གལ་ཆྤེ་རྤེད། དྤེ་རྒྱ་གར་གཅྱིག་པུར་མྱིན་པ་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཚོགས་ནང་གལ་ཆྤེ ར་བརྩྱི་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཏུན་ཧོང་
ཡྱིག་རྱིང་དང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་དང་བོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་གང་ཙམ་བལྟས་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་ལ་བོན་པོ་ལ་
ཚིག་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་ནས་དམྱིགས་བསལ་བཙན་བོན། བོན་པོ་ནང་ཕན་ཚུན་རྒྱལ་རབས་སོ་གཉྱིས་ཁ་

ཐུག་དྤེ་ལ་ཕན་ཚུན་མྱི་མཐུན་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གང་ཡང་མྱི་འདུག བཙན་བོན་ཟྤེར་བའྱི་

ཚིག་དྤེའང་དམྱིགས་བསལ་མྱི་འདུག ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མཚམས་བཞག་
རོགས་གནང་། སྐར་མ་ ༡༣ བཤད་ཚར་སོང་།) དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཚན་ནང་དུ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་མ་

འོངས་པར་བོད་རྱིགས་སོབ་སོང་སྒང་ལ་ཐུགས་སྣང་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བོན་དྲུང་རང་གྱི་སོབ་སོང་ལྟ་བའྱི་སྐབས་
སུ་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་འཕྲད་ཀྱི་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྤེ་ཁ་སང་གསུངས་ཚར་སོང་།) ལགས་སོ།
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་ནང་དོན་དག་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལ་གཅྱིག་དྤེ་བོད་

རྒྱ་དཀའ་རོག་སྤེལ་ཐབས་སྐོར་དང་། གཅྱིག་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་སོབ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་སྐོར། གཅྱིག་ལྷན་ཁང་
ཁག་གྱི་གནས་བབ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་བཀའ་སོབ་དོན་ཚན་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ ་ི ཆ་
ཤས་ཤྱིག་བངས་ཏྤེ་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བོད་རྒྱ་དཀའ་རོག་

སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་དྤེ་ལ། སོན་མའྱི་སྐབས་ནས་བཀའ་སོབ་གནང་བཞག་པ་དང་། ཁ་སང་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་བཞག་པ་དྤེ་
དག་གྱི་ཐོག་ལ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་རྤེ་བ་ག་ཚོད་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དང་། དྤེ་དག་གྱི་སྐོར་ལ་གྤེང་སོང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
གནང་སོང་། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་ཚོད་དཔག་བྱྤེད ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་ཁྱིད་དབང་ཆའྱི་ཤྤེས་རྒྱ་ཆྤེ་ཆུང་གྱི་ས་

མཚམས་ལ་དཔག་ནས་མ་འོངས་རྤེ་བ་གནང་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་སྒང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འདས་པའྱི་

གནས་བབ་ལ་དཔག་སྟྤེ་རྤེ་བ་དང་ཚོད་དཔག་བྱས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ལ་གལ་
ཆྤེ་བ་དྤེ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་གནད་འགག་ཆྤེ་ས་ལྟ་རྒྱུ་དྤེ་བོད་དང་རྒྱ་ནག་བར་གྱི་དཀའ་རོག་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་གཞྱི་རྩའྱི་གནད་

འགག་ཅྱིག་དང་། བཙན་བྱོལ་ནང་གྱི་གནས་བབ་འདྱི་ག་སྱིག་པོ་གཅྱིག་དང་ཚགས་ཚུད་པོ་གཅྱིག་ཡོང་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་
གཉྱིས་ཆགས་ཡོད་དུས། གནད་འགག་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་འདྱི་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་མ་འོངས་པའྱི་
འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ནང་ལ་དཀའ་རོག་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་རྒྱ་དང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་ཕག་
ལས་ག་རྤེ་གནང་བ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་བཞྤེས་ག་རྤེ་ཡོད་པའྱི་གནས་བབ་དྤེར་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་
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གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཙམ་མྱིན་པར། མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སྤེས་ནང་ལ་གོ་བར་འཕྲོད་པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་
ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ལམ་དང་བརྒྱུད་ལམ་མང་པོ་ཡོད་

པའྱི་ནང་ནས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་ལ་མང་གཙོ་དོན་གཉྤེར་བ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་གྱི་ཚོང་པ་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་ཅན་
དྤེ་དག་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་མཉམ་དུ་འབྲྤེལ་བ་མཐུད་རྒྱུ་དང་། ཡྱིག་ཆའྱི་ཐོག་ནས་འབྲྤེལ་བ་མཐུད་རྒྱུ། བགྤེ་གྤེང་གྱི་ཐོག་ནས་

འབྲྤེལ་བ་མཐུད་རྒྱུ་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱབ་དགོས་པ་དང་། ཡང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཐའྤེ་ཝན་དང་སོག་
པོའ ་ི ནང་ལ་གདན་ཞུའྱི་སྐོར་དང་། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་སྱིག་འཛུགས་ནས་ཤུགས་རྒྱག་སྟྤེ་གདན་འདྲྤེན་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩོན་

ཞྱིག་དུས་ལ་བབས་ཡོད་དམ་མྤེད་སྐོར་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་སོ་སོ་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་
ནས་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་བརན་འཕྲྱིན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་རྤེད། རླུང་
འཕྲྱིན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་རྤེད། ཡང་ན་ཡྱིག་ཆའྱི་བརྒྱུད་ལམ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ཡང་རྒྱུན་ལྡན་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་

པོ་ཆྤེའྱི་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་གང་ཞྱིག་གྱི་སྐོར་ཐོག་ནས་བོད་ནང་དང་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་གཞོན་སྤེས་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་གོ་བར་འཕྲོད་ཐུབ་
པ་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་བསྐྲུན་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱབ་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཉྤེ་ལམ་གྱི་བཀའ་སོབ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་འཛིན་སོང་འཐུས་ཤོར་དང་

སན་བཅོས་ལ་དོན་ཚན་གཉྱིས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྤེ་རྤེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཚིག་འབྲུ་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་སོབ་སོང་བྱྤེད་

དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འབྲུ་དྤེད་བྱས་ཏྤེ་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་
གང་ལྤེན་དགོས་པ་དང་གང་ལྤེན་མྱི་དགོ ས་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད ། ཡྱིན་ནའང་འབྲུ་དྤེད་བྱས་ཏྤེ་དྤེའྱི་ནང་དུ་
གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་འགོ་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་སོང་གནང་དགོས་པ་དང་། དུས་ཚོད་ངྤེས་ཅན་གྱི་ནང་ནས་ང་ཚོས་ག་རྤེ་

བྱས་དགོས་འདུག དྤེ་དག་སྐོར་ལ་འབྱུང་འགྱུར་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སྱིར་བཏང་རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བསོམས་ཤྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཆྱིག་སྱིལ་དང་བཟང་སོད་

དྤེ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལྟོས་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ཙང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་བྱ་དགོས་འདུག སྱིར་བཏང་བགོ་
གྤེང་ཞྱིག་འགོ་དུས་སྐབས་སུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཚིག་གྱི ་ངོ་གདོང་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་མྤེད་དང་། ཡང་གཞྱི་རྩའྱི་འབབ་ས་གང་དུ་
འབབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ང་ཚོས་རྩོད་པ་མྤེད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་དང་དྤེ་དག་ཚང་མའྱི་སྒང་ལ་

ཚང་མས་ལྟ་ས་དྤེ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ག་རྤེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ཤུགས་རྤེན་དྤེ་བོད་ནང་དུ་ཐྤེབས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
དྤེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ལ་ང་ཚོའྱི ་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱི་ནུས་པ་དྤེ་ཆྱིག་སྱིལ་ལ་བརྤེན་
ཡོད་པ་དང་། དྤེའྱི་གནད་འགག་ཕོགས་གཅྱིག་དྤེ་འདྲ་མཉམ་ལ་བརྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་མ་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད།

དྤེ་ནས་ལྷན་ཁང་ཁག་དང་འབྲྤེལ་ཡོད་ཐོག་ལ་སྱིར་བཏང་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། འབྲྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་

རྣམ་པ་ཚོ་དང་འབྲྤེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་རྣམ་པ་ཚོ། དབུས་དང་ས་གནས་ཚང་མས་འཕ་གྲུ་ཉམས་འདྤེགས་ཀྱི་ཡག་ཐག་ཆོད་

བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་བ་རྤེད། ཡོད་པའྱི་རྤེ་བའང་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་

འགོ་ཁྱིད་རྣམ་པ་ཚོ་དང་། དབུས་དང་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་ཁྱིད་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་འཇུག་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།
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གཤམ་འོག་དང་ལས་རོགས་ཚང་མ་ངྤེས་པར་དུ་འཇུག་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ང་
ཚོས་ལག་པ་སྟོང་པ་ཙམ་མྱིན་པར་བོད་ཀྱི ་གནས་བབ་སྱི་ཡོངས་ལ་དགོངས་ཏྤེ་དངོས་གནས་ཀྱི་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་སྱིང་

ཐག་པ་ནས་བརྩྤེ་བ་ཟྱིན་དགོས་པ་དང་། གནས་ཚུལ་གཞན་པ་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྱི་པ་རང་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་

པ་དང། ང་ཚོའྱི་གནས་བབ་འདྱི་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་དང་། བོད་ནང་གྱི་གནས་བབ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ནང་
གྱི་གནས་བབ་རང་གཞྱི་ལ་བཞག་སྟྤེ་ང་ཚོ་འདྲ་མཉམ་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་འཇུག་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན་མ་

གཏོགས། གཞན་དག་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་ཞྱིབ་ཕྲ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ལ། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་རྒྱུར་
དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མྤེད། ད་བར་དུ་གང་ལ་གང་མཚམས་ཤྱིག་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་སྐལ་བ་བཟང་པོའ ་ི ཐོག་ནས་འགོ་སོང་།
དྤེ་ཡང་ཚང་མ་དང་འབྲྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཙམ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གུང་ཚིགས་བར་གསྤེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་མྱི་འདུག དྤེའྱི་བར་ཐོ་རྒྱབ་དགོས་པ་ཡོད་ན་དཔལ་ལྡན་
འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གཅྱིག་པུ་བཞུགས་འདུག ཐོ་རྒྱབ་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་

གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་
ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ལས་འཕྲོས་ཏྤེ་བརོད་གཞྱི་ཁ་ཅྱིག་ལ་སོ་སོའ ་ི བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་

ཞུས་ན་བསམ་སོང་། བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེར་སྐབས་རྤེ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་དབྱུག་པ་ལྤེབ་བརྡུང་འདྲ་པོ་ཆགས་འགོ་
ཡྱི་འདུག ཚང་མ་དྤེ་འདྲ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་བཞྱིན་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་སོ་སོའ ་ི ནམ་རྒྱུན་གང་བསམ་པ་དྤེ་

གོས་ཚོགས་ནང་ལོགས་ལ་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱྤེད་བཞྱིན་ཡོད། ལྷན་ཁང་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། འབྲྤེལ་ཡོད་ཆ་ཚང་སོ་སོ་
སྒྤེར་གྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལན་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ནས་ཐོན་དགོས་བསམ་སོང་།

ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མ་འདྲ་པོ་ཆགས་ཡོང་དུས་བསམ་ཚུལ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་མ་ཞུ་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་རྱིང་བཀའ་
ཤག་དངོས་སུ་བཞུགས་མྱི་འདུག་སྟྤེ་ཐོག་མ་འགོ་བཙུགས་ནས་ལོ་བཞྱི་དང་ཟླ་བ་བཅུའྱི་རྱིང་ལ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཕག་ལས་

གནང་ཕོགས་སྐོར་ལ་སོ་སོའ ་ི བསམ་ཚུལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཐོག་མ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཧངས་སང་
20

བའྱི་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་བཞག་པ་ཁག་ཅྱིག་ནམ་རྒྱུན་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་རྱིང་འདྱི ར་ཡང་བསར་ཞུ་

རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ནང་སྱིད་ངོས་ནས་སར་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་དཀའ་ལས་ཆ་ཚང་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྐབས་གོང་མ་ཚང་
མས་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་ལོ་བཞྱི་དང་ཟླ་བ་བཅུའྱི་ནང་ལ་ནང་སྱིད་ངོས་ནས་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་བདྤེ་སྡུག་ལྟ་

རྒྱུ་རྤེད། ས་གནས་བརན་པོ་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཐོག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་མཐུན་རྤེན་སྐྲུན་རྒྱུ་ལ་
དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའྱི ་ཆ་ཚང་ཐོག་ལ་ཧངས་སང་བའྱི་ཡག་པོ་གནང་སོང་། སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་འདྱི འྱི་ ཐུན་མོང་ཐོག ་

དམྱིགས་བསལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་འབྲྤེལ་ཡོད་ཆ་ཚང་རྣམས་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ཤྤེས་རྱིག་ནང་ལོགས་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་ལོ་ལྔ་མ་ཟྱིན་ཙམ་རྱིང་ལ་གཞོན་སྤེས་ཁག་

རྤེད། མཐོ་སོབ་ཁག་རྤེད། སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་རྤེད། མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དངོས་གནས་སོ་སོས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། བྱྤེད་ས་འདུག འགོ་
ས་འདུག གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོ ར་གནང་མཁན་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་རྒྱབ་སོར་

གནང་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་རྤེད། མཐོ་སོབ་ནང་དུ་འགོ་མཁན་ཚོ་ལ་ཧངས་

སང་བའྱི་ཁར་ཡུག་ཡག་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་སོང་། བསྐྲུན་པ་ནང་བཞྱིན་ཆ་རྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་སོང ་། སོན་མ་ང་ཚོ་མཐོ་སོབ་
འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་མཐོ་སོབ་ལ་ལོ་གསུམ་སོབ་སོང་བྱྤེད་རྒྱུ་རག་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་རྤེད། དྤེ་ལས་བསམ་མནོ་ཡང་གཏོང་གྱི་

ཡོད་མ་རྤེད། སྱིང་སྟོབས་ཀྱིས་འདང་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོ་སོར་འཇོན་ཐང་ཡོད་ན། ག་རྤེ་བྱས་ནའང་བྱྤེད་ས་འདུག་
བསམ་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་བསྐྲུན་སོང་། ཧངས་སང་བའྱི་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། རླབས་ཆྤེན་གྱི་ཞབས་རྤེས་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་

བྱྤེད་བཞྱིན་ཡོད། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་སྱིད་སོང་རྤེད། བཀའ་བོན་དྲུང་ཆྤེ་དང་། དགྤེ་ལས་རྣམ་པ་ཡོངས་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་བཞྱིན་སྱིད་སོང་གྱིས་ཆྤེད་དུ་མངགས་ཏྤེ་སྐུ་ལས་སོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་

ཁང་དྤེ་ས་ཡོད་པ་དྤེ་ཉམས་གསོ་བྱས་ཤྱིང་། ཟུར་དུ་བཙུགས་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་བཙུགས་པའྱི་རྱིང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ཉམས་

ཞྱིབ་ཀྱི་དུས་དྤེབ་བཏོན་པ་དང་། ཉམས་ཞྱིབ་ཁག་བསྟྱི་གནས་ཁང་དྤེ་དག་ལ་འབྲྤེལ་བ་བྱས་ནའང་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་འཛམ་
གྱིང་ཡོངས་ལ་བོད་དོན་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་རྒྱ་ནག་རྤེད་ཉམས་ཞྱིབ་དང་གདུལ་བྱ་ཐོག་ལ་མཁས་དབང་ཚོ་གདན་ཞུ་བྱྤེད་པ་དང་།

ཚོགས་འདུ་གོ་སྱིག་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། གཏམ་བཤད་བྱྤེད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་མཁན་ཚོ་ལ་

དམྱིགས་བསལ་འབུམ་རམས་པ་མང་པོ་ཐོན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་གདན་ཞུ་དང་འབྲྤེལ་བ་བྱས་ནས། དྤེ་འདྲའྱི་
འབྲྤེལ་གཏུག་བྱྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་འབུམ་རམས་པ་རང་རང་

འཚོལ་སྒྲུབ་བྱྤེད་པའྱི་ལས་འཆར་བསྱིགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཧང་སང་བའྱི་ཡག་པོ་རྤེད། སོང་ཙང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོས་རླབས་
ཆྤེན་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག

དྤེ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་ཁག་རྤེད། རྒྱ་གར་ནང་ལོགས་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དྤེ་གར་གདན་ཞུ་བྱས་

ཏྤེ། སྱིངས་ཆ་ཆྤེ་ས་མང་པོའ ་ི ནང་དུ་བཀའ་སོབ་གནང་ཐུབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་རྒྱ་གར་ནང་རྤེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལོག་ལ་བོད་
པའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆྤེ་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་པའྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་ཧངས་སང་བའྱི་ཡག་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།
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གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་སོབ་གནང་བ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྤེད། བཀའ་སོབ་རབས་དང་རྱིམ་པ་

མང་པོའ ་ི ནང་ནས་བསམ་མནོ་གཏང་ས་ཞྱིག་དང་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་
མང་པོས་གསུངས་སོང་། ཀུན་སོད་ཉམས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱབ་མདུན་ངོ་
ལོག་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོ་སབས་བཅོལ་བ་ཡྱིན་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བརྤེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་
དྤེ་དྲན་སྐུལ་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད། ང་ཚོ་གང་ལྟར་རྒྱས་སྤྲོས་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། གཟྱི་བརྱིད་ཁོག་སྟོང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ངས་དྲན་གསོ་

གཅྱིག་ལ་མཛད་སྒོ་ཁ་ཤས་ནང་དུ་དཔོན་ཉམས་མཐོ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་བཀའ་སོབ་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་
ངས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དྲག་མཐོང་གྱི་འདུག སྐབས་རྤེ་ང་ཚོ་སབས་བཅོལ་བའྱི་གནས་བབ་དྤེ་བརྤེད་ནས་རང་བཙན་ཅན་གྱི་དབུ་

ཁྱིད་ཀྱི་འགན་ཁུར་མཁན་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་བྱས་ཡོང་དུས། དྤེ་གནས་ཡུལ་གཞུང་དང་མྱི་མང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་རྤེད།
སྐབས་རྤེ་ག་རྤེ་བྱྤེད་བཞྱིན་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་འདྲ་པོ། ཁོང་ཚོས་ང་ཚོ་ལ་ལྟ་སྟངས་གང་འདྲ་བྱྤེད་བཞྱིན་ཡོད་དམ་བསམ་པ་
ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གལ་ཆྤེན་པོའ ་ི ངང་ནས་ཐུགས་སྣང་བྱྤེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་དྲན་
གྱི། ང་ཚོ་སབས་བཅོལ་ཡྱིན་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བརྤེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འཐབ་རྩོད་བྱྤེད་མཁན་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་

ཚང་མ་འཐབ་གོགས་རྤེད། མང་གཙོའྱི་སོམ་གཞྱི་ཞྱིག་བཏྱིང་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་
ང་རང་ཚོ་མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ཏྤེ་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་དཔོན་འཁབ་མཁན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རྤེད།
དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་རྐུབ་སྟྤེགས་འདྱི་བྤེད་སོད་ལོག་པ་ལ་མྱི་འགོ་བ་དང་། མྱི་མང་གྱིས་སྤྲད་བཞག་པའྱི་དབང་ཆ་འདྱི་བྤེད་སོད་

ལོག་པ་ལ་མྱི་འགོ་བ་དང་། དབང་ཆ་དང་། ཐོབ་ཐང་། ནུས་པ་ཡོད་ཚད་མྱི་མང་གྱི་བདྤེ་སྡུག་ལ་ལྟ་རྒྱུ་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། ང་ཚོ་
སུ་གང་ལ་དཔོན་པོ་འཁབ་པའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བརྤེད་རྒྱུ་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཕྱི་ལོགས་
མྱིས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ང་ཚོ་ལ་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེས་ང་ཚོ་ལ་གནོད་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས་ཁྤེ་ཕན་རྩ་བ་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། ཉམ་ཆུང་
བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ལག་ཆ་ཡོད་ན་མྤེད་ན་དྤེ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་ལྟ་སྟངས་ནས་མ་འོངས་པའྱི་འཐབ་རྩོད་ལ་གནོད་པ་
ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་འགན་དྤེ་ང་ཚོས་བཟོད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཉམ་

ཆུང་བྱས་ཏྤེ། མྱི་མང་ལ་བརྩྤེ་བ་དང་བྱམས་སྱིང་རྤེའྱི་ཐོག་ནས་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཀྱི་མྱི་ལ་སྤེམས་འདུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དྤེ་
ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་བྱྤེད་རྒྱུ་གལ་ཆྤེ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བག་མྤེད་ལོངས་སད་མྱི་གཏོང་རྒྱུ། གང་ཡོད་པ་དྤེ་རྦད་དྤེ་དབྱྱིན་
ཇྱིའྱི་སྐད་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག optimum use ང་ཚོ་ལ་ལག་ཆ་ནུས་པ། མཐུན་རྤེན་ག་རྤེ་ཡོད་
པ་དྤེ་བྤེད་སོད་ཆ་ཚང་བཏང་ཐུབ་པ་དང་། དྤེ་བག་མྤེད་ལོངས་སོད་བཏང་བ་དང་། འཕྲོ་བརླག་བཏང་བ། འགོ་སོང་བཏང་ནས་

ནུས་པ་དྤེ་གཞྱི་མ་ཡོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཏག་ཏག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བསད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་
བསམ་མནོ་གཏོང་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་

འཐབ་རྩོད་བྱྤེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དྤེའྱི་འཐབ་རྩོད་པ་ཡྱིན་པ་དང་། འཐབ་གོགས་པ་ཡྱིན་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བརྤེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་དྲན་
གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་དྲན་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བྱས་པ་འདྱི་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ནོར་མ་རྤེད་དྲན་གྱི་

འདུག ང་ཚོར་རྐུབ་སྟྤེགས་ཡོད། ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་མདོག་མདོག་དང་། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རྤེད། སྱིད་སོང་
རྣམ་པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་སུ་ཡྱིན་ཡང་སང་ཉྱིན་ང་ཚོ་ལ་སོ་སོའ ་ི དབང་ཆ་འཐབ་རྩོད་བྱྤེད་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན།
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དྤེ་དུས་ང་ཚོས་འཐབ་རྩོད་ལ་ཤྱིན་ཏུ་གནོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ཚང་མས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཕན་ཚུན་
མཐུན་པོ་བྱྤེད་པ་དང་། ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་ནུས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ནུས་པ་དྤེ་ཡར་མར་འཐྤེན་ནས་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་
གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ནང་ཁུལ་ལ་ནུས་པ་ཡོད་མཁན་ཚང་མ་ཕར་སྤྲད་དྤེ་འཐབ་རྩོད་སུས་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད་

དམ། འཐབ་རྩོད་ནང་ལོགས་ལ་ང་ཚོའྱི་ནུས་པ་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་དོན་མཁན་རྒན་པ་ཚོ་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་པ་རྤེད། ཉམས་མོང་
ཡོད་མཁན། སྤེམས་ཤུགས་ཡོད་མཁན། ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་རྤེད། དཔའ་བོ་རྤེད། ཚང་མ་འཐབ་རྩོད་དྤེའྱི་ནང་ལོག་ལ་གཅྱིག་ཏུ་
སྱིལ་དགོས་པ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཆྤེ་ཤོས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་རྒྱབ་དགོས་གལ་ཆྤེ་རྤེད་དྲན།

ཆབ་སྱིད་ཐོག་ལ་ང་རང་བོ་འཚབ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་སྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མྱི་མང་མཁས་དབང་ཁག་

ཆབ་སྱིད་ཚོགས་ཁག་ཚང་མས་ང་ཚོ་ལ་ཧངས་སང་རྒྱུའྱི ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་རྒྱབ་སོར་དང་། ཡྱིད་ཆྤེས། རྤེ་བ་བྱྤེད་བཞྱིན་ཡོད་རྤེད།
ཉྤེ་བའྱི་ཆར་མཁས་དབང་ཁ་ཤས་རྒྱ་ནག་དང་འབྲྤེལ་བ་ཆྤེ་རུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སོ་སོའ ་ི ཀུན་སོང་
དང་ལྷག་བསམ་འཕྲོ་བརླག་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་བོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་འཁོག་བཤད་བྱས་

ཤྱིང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལས་ལྷག་ཅྱིང་འཁོག་བཤད་བྱས་ཏྤེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་ཁག་ནང་ལོག་རྤེད། སོ་སོའ ་ི རྩོམ་འབྲྱི་བའྱི་
སྐབས་སུ་རྤེད་འདྱི་འདྲ་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ༢༠༡༤།༩ པའྱི་ནང་མཁས་དབང་ཞྱིག་སྐད་བཏང་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་གྱི་

སོབ་ཕྲུག་ནང་ལོགས་ལ་བོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་བདྤེན་པ་མྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ག་ཚོད་བྲྱིས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བྲྱིས་པའྱི་རྤེས་
སུ་ཁོང་འདྱི་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཁོང་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་གྱིས་ང་ནྱི་རྒྱ་གར་བ་

རྤེད། སོང་ཙང་སོ་སོའ ་ི ཁྤེ་ཕན་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་བཞྱིན་ཡོད་ཟྤེར། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་རྒྱ་གར་
བ་མང་ཆྤེ་བས་སོ་སོའ ་ི ཁྤེ་ཕན་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བདྤེན་པ་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་ཚོས་བཤད་
པའྱི་ནང་ལ་བདྤེན་པ་མྱིན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་མཚན་སད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོ་ལ་བོད་པའྱི་
འཐབ་རྩོད་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་རྒྱ་གར་བའྱི་བདྤེ་དོན་གནོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་བྲྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། ཟླ་བ་བཞྱི་ལྔའྱི་རྤེས་སུ་ཡང་བསར་ལྡྱི་ལྱིར་
ཚོགས་ཆྤེན་ཞྱིག་གྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་ལས་སྡུག་ཏུ་བཏང་བ་རྤེད། ཁོང་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་མཁས་དབང་མང་པོ་ཞྱིག་
གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་དུས་ཨོ་བོད་བའྱི་འཐབ་རྩོད་དྤེ་ཁོང་ཚོས་རྩྤེད་མོ་རྩྤེ་བཞྱིན་འདུག་སམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཤུགས་ཆྤེན་

པོ་སྤེབས་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བདྤེན་པ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ཉམས་ཞྱིབ་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ནས་རྤེད། གསར་འགོད་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཡང་ན་དོ་བདག་ཁོང་རང་ལ་ཐུག་སྟྤེ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསལ་བཤད་

བྱྤེད་དགོས་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་པའྱི་གནད་དོན་འདྱིའྱི་རྒྱ་གར་ལ་ཁྤེ་ཕན་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་ཡང་གསལ་

བཤད་བྱྤེད་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་ ༡༠ ཟྱིན་སོང་།) ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས།
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ལ་བགོ་གྤེང་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད་ནང་གྱི་དོན་ཚན་ཆྤེ་ཁག་གསུམ་ཙམ་གྱི ་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་དང་སོ་སོའ ་ི བསམ་

ཚུལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དྤེར་བོད་རྒྱ་འབྲྤེལ་མོལ་དང་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་གལ་ཆྤེ་ཤོས་

ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་དམྱིགས་བསལ་བོད་རྒྱ་འབྲྤེལ་མོལ་ཐོག་ལ་འབྲྤེལ་བ་མཐུད་མ་ཐུབ་པ་
དང་དྤེ་འདྲའྱི་སྐད་ཆ་མ་བྱུང་པ་དྤེར་ང་རང་སྒྤེར་ངོས་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འཐུས་ཤོར་གཅྱིག་དང་ཕམ་ཁ་གཅྱིག་
རྩ་བ་ནང་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་བཞྱིན་མྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ ༢༠༠༨ ལ་སྤྲད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེའྱི་ནང་ལ་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་

ང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་གཅྱིག་མཐོང་གྱི་མྤེད་པའྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས། དྤེའྱི་མཇུག་སོང་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་ལ་ང་ཚོ་ལ་གོང་ཁ་
དང་འཐུས་ཤོར་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་བཞྱིན་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

རྩ་བའྱི་རྒྱ་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཞལ་བཞུགས་ཡོད་པའྱི་སྐབས་འདྱི་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་

སྱིད་སོང་གྱིས་གནང་བའྱི་ལམ་འགག་ཅྱིག་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་གཅྱིག་དང་། འདྱིའྱི་མཚམས་སུ་འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་འདྱི་འཁྱུར་ལ་ཉྤེ་བའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་རྱིང་ལ་རྒྱ་ཆྤེ་བའྱི་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཐོག་ལ་གྲུབ་འབྲས་
ལམ་སྤེང་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་རང་གྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ཐོག་རྤེད། དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་

ནས་རྤེད། དྤེ་སོན་བྱུང་མ་མོང་བ་ཞྱིག་ཕག་ལས་གཟྤེ ངས་སུ་ཐོན་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་དུས། དྤེ་ལ་གོ་སྐབས་འདྱི་བཟུང་ནས་
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་འདྱི་ལ་དྲྱི་བ་ཟྤེར་ན་བསམ་ཚུལ་ཟྤེར་ན་མྱི་འདུག ཁ་སང་གསལ་བཤད་ནང་ལ་ལྷན་ཁང་སོ་སོའ ་ི སྐོར་འཁྱུག་

ཙམ་བཀའ་གནང་ཡོད་དུས། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་ཕོགས་དང་འབྲྤེལ་
ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭ་སྐོར་ལ་ཡྱིན། ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭའྱི་སྐོར་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱི་
རྒྱུ་སྒྤེར་བདག་བྱྤེད་མཁན་གང་ཟག་སྱི་འཐུས་དྤེས་རྩྱིས་སྤྲད་ཀྱི་མྱིན་གསུངས་སོང་། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དྲངས་ནས་ཆྤེས་མཐོའ ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཕག་བྲྱིས་ཕུལ་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། ལོ་ལྔ་དྲུག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་པུ་མ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་

གྱིས་གསུངས་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་བོ་ཁོག་གྱིས་མ་འདང་བ་རྤེད་དམ། ག་རྤེ་ཆགས་པ་རྤེད། ང་ཚོས་སྒོར་མོ་སྟོང་ཕྲག་
ཁ་ཤས་དང་བརྒྱ་ཚོ་ཁ་ཤས་ཤྱི ག་ལ་གཅྱིག་གཅྱི ག་གཉྱིས་གཉྱིས་འགྱིག་མྤེད་པ་ན། སྱི་ རྒྱུ་སྒྤེར་བཟས་བྱས་པའྱི་གསལ་

བསགས་ཟྤེར་ནས་འཛམ་གྱིང་ཐོག་ལ་གསལ་བསགས་ཤྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུའང་ཐྤེབས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་
ཙམ་ཞྱིག་སྤེལ་མ་ཐུབ་པ་བཀའ་ཤག་གྱི་བོ་ཁོག་མ་འདང་བ་ག་རྤེ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།

རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོ་སྒྤེར་གྱི་ཉམས་མོང་གྱིས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།

བཀའ་ཤག་འདྱི་ལ་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་ན་མྤེད་ན་སམ་པའྱི་དོགས་གཞྱི་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད། དཔྤེར་ན་ལས་བྱྤེད་ཁ་ཤས་དྤེ་
རྱིང་གཅྱིག་གྱིས་གནས་རྱིམ་སར་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཉྱིན་ཁ་ཤས་རྤེས་སུ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱྤེད་འགོ་བ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ཞུས་སོད་པའྱི་
གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དོ་བདག་གྱིས་རྩྱིས་སྤྲད་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་ཟྤེར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་པུ་བགང་ནས་བཞུགས་
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བསད་པ་རྤེད། གནས་ཚུལ་འདྱི་ཚོ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་འདྱི་ལ་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མྤེད་སམ་པའྱི་
དོགས་གཞྱི་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད། དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན།

རྩ་བའྱི་ ཆ་ནས་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭའྱི་སྐོར ་འདྱི་ གཞུང་གྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཀྱི་ཆྤེ་མཐོ ང་དང་། བོད་གཞུང་གྱི་སྱིག ་

འཛུགས་འདྱི་ལ་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱིས་ཡྱིད་ཆྤེས་བོ་གཏད་བྱྤེད་ས་ཞྱིག་དགོས་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་

པའྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་གདོང ་ལ་ཐོན་ནས་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད།

སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཡག་པོ་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ང་ལ་སྤེམས་ཐག་ཉྤེ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསབ་བྱ་རྒྱབ་མཁན་དྤེ་འདྲ་
འདུག ཁོད་རང་གྱིས་སྐད་ཆ་དྤེ་ཚོས་མྱི་ལ་ཕོག་ཐུག་མང་པོ་འགོ་ཡྱི་འདུག ཞྤེ་དྲག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་འདྲ་
འདུག ང་ཚོ་ཆོས་ཕོགས་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། གདམ་ངག་གྱི་མཆོག་མཚང་ཐོག་ཏུ་རྒོལ་བ་ཞྤེས་པའྱི་ཚིག་ཅྱིག་ཡོད་

རྤེད། འཇྱིག་རྤེན་སྟྤེང་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཤ་ཚའྱི་ཁ་ལ་གཏམ་སན་མྤེད་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།
དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཞུ་གྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། སོ་སོ་སྒྤེར་གྱི་ཁྤེ་ཕན་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནས་མྱི་ཚང་མ་ལ་གདོང་སྱིང་རྤེ་མོ་བསྟན་
ནས་ཁྤེད་རང་ལྷག་ཅྱིག་མྱི་འདུག ཁྤེད་རང་འདྲ་བ་མྱི་འདུག ཡ་རབས་བཟང་སོད་རང་རང་བཤད་བསད་ན་བཤད་མྱི་ཤྤེས་པ་

གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། སྟབས་བདྤེ་མོ་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་རྐུབ་སྟྤེགས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་སྤེབས་ཡོང་དུས་འགན་ཞྱིག་འཁུར་

བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གང་དུ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཡོད་ན། གང་དུ་འགྱིག་གྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་གྤེང་དགོས་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་
བ་དང་པོ་ནས་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དུས་རྒྱུན་ནས་བཤད་བསད་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། གཞུང་དང་སྱིག་འཛུགས་ལ་དོ་ཕོག་

འགོ་ཡྱི་མྤེད། མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཕར་བཞག་ནས་ལ་དག་འགོ་གྱི་ཡོད་ན། རྒྱ་མཚོ་སྐམ་ནུས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཉ་
མོ་ཤྱི་མྱི་ནུས་པ་གང་ཡང་མྤེད། ང་སྒྤེར་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭ་དང་གང་ཟག་དྤེ་ལ་ཇ་ཕོར་པ་གང་གྱིས་

ཀང་འབྲྤེལ་བ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ལ་འཕྲོས་ཏྤེ་དྲྱི་བ་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདུག
སོ་སོའ ་ི བསམ་ཚུལ་དྤེ་ག་ཙམ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་གནད་དོན་གཞན་དག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་སང་ཉྱིན་ཨ་མྱི་རྱི་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ Washington ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་

འཛིན་ཞྤེ་ཅྱིང་ཕྱིང་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་བཞྱིན་པའྱི་ཁ་ཐུག་འདྱི་ལ་གྤེང་སོང་ཞྱིག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་
འགྱིག་མ་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་བར་ང་ཚོ་བོད་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་འཕྲད་ཡོད་པ་

དང་། ལྷག་པར་དུ་ཉྤེ་བའྱི་ལོ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་རང་ལུས་མྤེར་བསྤེག་ག་ཚོད་ཅྱིག་བཏང་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྤེན་
རྩ་དྤེ་རྒྱ་ནག་གྱི་གཞུང་འཛིན་མྱི་སྣ་དྤེ་ཚོས་མཁྤེགས་འཛིན་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་། མྱི་རྱིགས་དབྱྤེ་འབྱྤེད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་བཟུང་བའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ། རྒྱ་ནག་སྱིད་འཛིན་ཞྤེ་ཅྱིང་ཕྱིང་གྱིས་ཧ་གོ་
དགོས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། དམྱིགས་བསལ་ Washington ལ་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རང་བཙན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

འགན་ཁུར་ནས་ཨ་རྱིའྱི་དུས་ཚོད་གལ་ཆྤེ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་བོས་བཏང་བྱས་ནས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཆྤེད་དུ་ལས་

འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་ནག་སྱིད་འཛིན་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱྤེད་པའྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བསད་ཀྱི་འདུག་དྤེ་ཚོ་ལ་སྱིངས་
ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དྤེ་ནས་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་མྤེད་པ་ཡྱིན་དུས། ཁ་སང་སྱིད་སོང་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་ལ་ New

York Times ནང་ལ་ད་རྤེས་སྱིད་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད། ཚགས་པར་

དྤེ་འཛམ་གྱིང་ཐོག་སྐད་གགས་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། ཉྱི་མ་རྤེ་ལ་མྱི་ས་ཡ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུས་ཀློག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་འདྲྤེའྱི་
ཁད་ཆོས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་བཞག་པའྱི་ཚགས་
པར་དྤེ་ག་རང་གྱི་ནང་དུ་ང་ཚོའྱི་སྱིད་སོང་འོས་མྱི་ལ་བཞྤེངས་མཁན་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་པ་ཨ་ཚོགས་ཀླུ་མཁར་བྱམས་ཀྱི་

སྐོར་ལ་ཡང་འཁོད་འདུག དྤེ་ཡང་ངྤེས་པར་དུ་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚགས་པར་ནང་འཁོད་དོན་བོད་པའྱི་སྱི ད་
སོང་འོས་གཞྱི་ལ་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་བྱྤེད་མཁན་ཞྱིག་ཀང་བཞྤེངས་སོང་། དྤེ་ལ་དངོས་གཞྱི་ལངས་པའྱི་གོ་སྐབས་སྤྲད་མ་

སོང་། དྤེ་མྱི་སྤྲད་པ་དྤེ་དྲྱི་མ་ཁ་བའྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་ཐག་གཅོད་དྤེ་དྲྱི་མ་ཁ་བ་ཞྱིག་རྤེད། New York Times
ཚགས་པར་ནང་དུ་འདྱི་འཁོད་འདུག དྤེ་ཡང་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་ནས་འདྱིར་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་དང་དགོངས་ཚུལ་ཕྤེབས་

སོང་། དྲྭ་རྒྱའྱི་སྐོར་དྤེ་རྤེད། ང་ཚོ་དུས་རབས་ཉྤེར་གཅྱིག་ནང་དུ་སྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། འཛམ་གྱིང་ཚང་མ་ཆ་འཕྲྱིན་གྱི ་དུས་
རབས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེ ད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་དྲྭ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བཀག་ནས། ལས་ཀར་
འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་དང་། མ་བཀག་ནས་ལས་ཀ་འཐུས་ཤོར་མྱི་འགོ་མྱི་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཐུག་གྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་

འདུག དྤེ་དག་ལའང་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་དྲྭ་རྒྱ་གཅྱིག་ཡོད་

པ་རྤེད། E-mail བཏང་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག རྩྱིས་འགོ་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་འབུམ་མང་པོ་
ཞྱིག་གཏང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདྱི་ནས་མར་ཚིག་
བསྡུ་བརྒྱབས་ཡོད་པས་མང་ཆྤེ་བ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་ཚར་སོང། ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་དང་དོན་མྱི་གསལ་བ།

བྱས་ཙང་བསར་ཟློས་བྱྤེད་ཀྱི་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཡར་ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ་འབོད་སྐུལ་དང་བསམ་འཆར་གཉྱིས་ཙམ་ཞུ་འདོད་བྱུང་
སོང་། གཅྱིག་དྤེ་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པས་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་

གནང་བ་དང་། ཕག་ལས་གནང་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། བསགས་བརོད་ཞུ་བ་གཅྱིག་མཚུངས་
བྱས་ཏྤེ་ང་རང་གྱིས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཁ་སང་སྱིད་སོང་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལྷན་ཁང་རྤེ་རྤེའྱི་སྒང་ལ་

འབུར་དུ་ཐོན་པའྱི་ཕག་ལས་རྤེ་རྤེ་དཔྤེ་མཚོན་ཙམ་བགང་གནང་བའྱི་དྤེ་དག་ནང་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དཔྤེ་མཚོན་གནང་བ་
ཁ་ཤས་གྲུབ་འབྲས་དང་ལས་ཀ་གནང་ཕོགས་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་མདུན་གྱིས་སན་རྩྱིས་ཁང་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའྱི་མཛད་སྒོའ ་ི
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སྐབས་སུ་བཀའ་སོབ་ཕྤེབས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ནང་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་བཀའ་ཕྤེབས་སོང་། བཀའ་ཤག་ངོས་
ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་དགོངས་པ་དག་པ་བྱྤེད་རྒྱུ་ལ་ཕག་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་དང་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་གྱི་ཡྱིན་

ལ། དམ་བཅའ་ཡོད་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་ཞྤེ་དྲག་གྱི་ཡག་པོ་རྤེད། བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ག་
རང་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ཕལ་ཆྤེར་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་རྒྱུ་རྤེད་དྤེ་སྱིད་སོང་རང་འཇགས་ཕྤེབས་པའྱི་

སྐབས་ཡྱིན་ཙང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ལྟ་རང་ཞུས་པ་དྤེ་རྤེད། དོན་ལ་སྱིན་པ་ཞྱི ག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་

འདོད་བྱུང་སོང་། སྱིར་བཏང་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་འདྲ་པོ་ཡྱིན་ན། སྱིད་སོང་ཕྤེབས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གནང་གྱི་ཡྱིན་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་དམ་བཅའ་གཙང་མ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་ལ་དྲྱིལ་བསགས་གནང་ནས་ཕྤེབས་བསད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཏན་
ཏན་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ལ། གནང་ཡང་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་བོད་འབྲྤེལ་གཏུག་གྱི་དཀའ་རོག་སྤེལ་རྒྱུ་ཆྤེད་དུ་མང་པོས་

གསུངས་སོང་། དྤེ་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད། གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་དང་། ང་ཚོས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་བབ་དང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་
བརྤེན་ནས་ཕག་ལས་འདྱི་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་གཏན་ནས་མ་རྤེད། འབད་བརྩོན་གནང་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་ཐབས་ལམ་
དང་ strategy གཅྱིག་ག་རྤེ་འདྲ་ལྤེན་དགོས་འདུག དྤེ་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཏྤེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག
སྱིད་སོང་འདྱིར་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རྤེ་བ་ལ་སྱིད་སོང་འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་མཐོ་སོབ་སྐད་གགས་ཆྤེན་པོ་

ཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་ཐོན་ཡོང་བ་ཞྱིག་རྤེད། སོབ་སོང་གནང་རྒྱུ་དྤེའང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་དྤེ་ཡྱིན་དུས། རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་
གནང་སྟྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་འཛིན་སོང་གྱི་ཕག་ལས་དྤེ་འབྲྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་འོག་ལ་སྱི་ཞུ་བ་ལོ་མང་པོ་གནང་བསད་

མཁན། ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན། སྤེམས་ཤུགས་ཡོད་མཁན། མྱི་ཚེ་སྒང་པོ་གཞུང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་དྤེ་དག་གྱིས་མུ་མཐུད་
ནས་རྒྱུན་སོང་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་པའྱི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་པའྱི་བོད་དོན་དྲྱིལ་བསགས་གནང་རྒྱུ་

ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བོད་པའྱི་འཐབ་རྩོད་དྤེ་གོམ་པ་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུ་དྤེ་དག་སྱིད་སོང་གྱིས་གནང་དགོས་རྤེད། གནང་ཐུབ་ཀྱི་

ཡོད་རྤེད་བསམ་སྟྤེ་རྤེ་བའང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་པའྱི་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དྤེ་དག་མང་
པོ་ཞྱིག་ལ་གསུང་བཤད་གནང་སོང་། གསུང་བཤད་མང་ཆྤེ་བ་དཔྤེ་ཡག་པོ་གནང་སོང་། འགའ་ཤས་ལ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་

གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གཟབ་གཟབ་མ་གནང་བ་
ཡྱིན་ན། དྤེ་དག་ལ་གོ་ནོར་ཐྤེབས་པ་དང་། བྤེད་སོད་ལོག་པ་འགོ་བ་དང་། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རྤེ་བ་བརྒྱབ་སྟྤེ་ཡར་སྲུང་བསད་

མཁན་ཚོས་བསམ་བོའ ་ི ནང་ཨ་ཁ་བསམ་པ་འདྲ་པོ་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་མ་འོངས་པ་
ལ་དྤེ་དག་ལ་ཐུགས་གཟབ་བཞག་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

སྱིར་བཏང་ཆབ་སྱིད་མང་པོ་ཞྱིག་ང་ཚོ་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རྤེ་བ་བཅོལ་ཏྤེ་མང་པོ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། གནང་

གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྲྤེལ་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོ་ལ་འབྲྤེལ་བ་དྤེ་ཤར་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་ལ་
དངོས་གནས་འབྲྤེལ་བ་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་གནང་དགོ ས་པ་དང་། ཕྲན་བུ་གནང་སོང་སྟྤེ་དྤེ་ལས་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་གནང་དགོས་འདུག
གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ང་ཚོའྱི ་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་དག་ལ། བོད་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁོར་ཡུག་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་

ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མྱི་འབོར་སོ་ཞུགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མྤེ་འཁོར་ལགས་ལམ་བཟོས་ཏྤེ་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་བར་

བསྤེབས་པ་དང་། ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ས་མཚམས་བར་དུ་བསྤེབ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་དྤེ་དག་ཆགས་དུས། ཐད་
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ཀར་འབྲྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། དྲྱིལ་བསགས་མང་ཙམ་གནང་རྒྱུ་དང་། འབྲྤེལ་བ་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་གནང་དགོས་པ་དང་། ལྷག་
པར་དུ་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་ནང་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡྱིན་དུས་ཆོས་ཕོགས་ནས་གཅྱིག་

པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འབྲྤེལ་བ་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་གནང་རྒྱུ་དང་། བོད་ནང་དུ་ག་རྤེ་བྱུང་བ་དྤེ་ཐད་ཀར་ཁོང་ཚོ་ལ་འབྲྤེལ་བ་དང་། ཁད་
པར་གང་འདྲ་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་མྤེད། གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། བོད་དོན་གྱི་འཐབ་རྩོད་དྤེ་ཐད་

ཀར་རྒྱ་གར་དང་འབྲྤེལ་བ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཡང་མང་ཙམ་གནང་དགོས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དཔྤེར་ན། རྒྱ་གར་
གྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་དང་། མཐོ་སོབ་སོབ་སོང་ནང་བཞྱིན་པ་འདྱི་དག་ལ་ཆྱིབས་ཕྤེབས་གནང་སྟྤེ། མ་འོངས་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་
དབུ་ཁྱིད་ཁོང་ཚོ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་དག་ལ་གོ་རོགས་མང་ཙམ་མ་སྤེལ་བ་ཡྱིན་ན། མང་པོ་ཞྱིག་ང་ཚོ་འདྱི་གསར་འགོད་གསལ་

བསགས་དང་ལས་ཤག་དྤེ་དག་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་དབུ་ཁྱིད་དང་། ལྷག་པར་དུ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བསམ་ཚུལ་དྤེ་ག་རང་འདུག དཔྤེར་ན། ༡༩༦༢ ལོར་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་གཉྱིས་
དམག་བྱུང་བ་དྤེའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་སབས་བཅོལ་ལ་ཕྤེབས་པ་དྤེར་རྒྱ་གར་གྱིས་རོགས་པ་

གནང་ཙང་རྒྱ་ནག་གྱིས་དམག་བརྒྱབས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདྲ་པོ། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གོ་ནོར་མང་པོ་ཞྱིག་ཐྤེབས་འགོ་
དུས། རྒྱ་གར་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྤེད་དུས་ཤར་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་རྒྱལ་
ཁབ་ལ་འབྲྤེལ་བ་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་གནང་རྒྱུ་དང་། གོ་རོགས་མང་ཙམ་གནང་རྒྱུ་དང་། ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་དག་གལ་ཆྤེན་པོ་

ཆགས་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་དྤེ། ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་དག་གྱིས་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་ཐྤེབས་ཀྱི་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག མང་མོས་འོས་བསྡུ་འདྲ་
གཅྱིག་བྱས་དུས་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་འགོ་དུས་ང་ཚོས་གནད་དོན་མར་ཆགས་འགོ་
བའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་ནས་སྱིག་འཛུགས་བརན་པོ་ཡོང་བ་ལ་སྱི་ཞུ་བ་རྣམ་པས་མཐུན་རྤེན་སར་རྒྱུ་དང་། སོན་རྩྱིས་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད་

བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཚར་བ་རྤེད། གསོལ་ཕོགས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་སར་རྒྱུ་ཡྱི ན་གསུངས་པ་དྤེ་ཞྤེ་དྲག་ཡག་པོ་རྤེད། སར་
དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེང་སང་ཡྱིན་ན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་གྱིས་ང་ཚོ་ལ་ལམ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་

རྤེད། རྩྭ་བཟང་ས་དང་། ཆུ་བཟང་ས་ལ་ཚང་མར་ཕྤེབས་ལམ་ཞྱིག་ལས་ས་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་འདྱི་ལ་བཞུགས་ཏྤེ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དྤེ་དག་ལ་གཟྱིགས་རོག་ཡག་པོ་གནང་རྒྱུ་དང་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་རྒྱུ།

མཐུན་རྤེན་ཡག་པོ་སར་རྒྱུ་དང་གསོལ་ཕོགས་ཡག་པོ་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་
དུས་དྤེ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ག་རང་ཡོང་བའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

གཅྱིག་ཤྤེས་ཡོན་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་ལ་ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་སོབ་གྲྭ་རྩྱིས་ལྤེན་པའྱི་

སྐོར་ལ་འབུར་དུ་འཐོན་པའྱི་དཔྤེ་བཞག་གནང་སོང་དྲན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ནང་ལོག་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་གནང་བ་

རྤེད། རྩྱིས་ལྤེན་པ་ད་ལྟ་ཆ་ཚང་མྤེད་པ་དང་། རྩྱིས་ལྤེན་ཚར་བ་དྤེ་དག་ལ་གཙོ་ཆྤེ་བ་དགྤེ་རྒན་གྱི་མཐུན་རྤེན་འདང་མ་འདང་བ་
བྱྤེད་པ་དང་། གཞན་སོབ་གྲྭ་ནས་དགྤེ་རྒན་གནས་སྐབས་གཡར་ཏྤེ་སོབ་ཁྱིད་གནང་རོགས་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་

དགོས་པ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་རྩྱིས་ལྤེན་པ་ལ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་

བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། གང་ཡང་ཅྱི་ཡང་བྱྤེད་བཞྱིན་ཡོད་ལབ་སོང་། དབུ་སྐྲ་དཀར་པོ་མང་པོ་ཕྱིན་སོང་ཟྤེར་ནས་
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གསུངས་སོང་། ཐུགས་ཁག་ཡོད་མ་རྤེད། ཁག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། མུ་མཐུད་ནས་ཤུགས་བརྒྱབས་ཏྤེ་གང་མགོགས་མགོགས་

རྩྱིས་བཞྤེས་ནས་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་མཐུན་རྤེན ་སར་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག ང་ཚོ་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ནས་ཐོན་ཡོང་བའྱི་
གནས་ཚད་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། སོན་མ་སོབ་གྲྭའྱི་མཐུན་རྤེན་ཧ་ཅང་སོ་བའྱི་སྐབས་སུ་སོབ་གྲྭ་ཐོན་མཁན་དང་། ད་ལྟ་མཐུན་
རྤེན་ཡག་པོ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཐོན་མཁན་གཉྱིས་ཀྱིས་ཤྤེས་ཚད་གནས་སྟངས་དྤེ་སོ་རུ་ཕྱིན་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཡོད་རྤེད། གོ་ཐོས་
མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ཡོད་པ་དང་གནད་དོན་གཅྱིག་སྒང་ལ་མྤེད་པ་དཔྤེར་ན་སོ་སོའ ་ི སྐད་ཡྱིག་གཅྱིག་ལ་ཧྲ་ཏག་ཏག་རང་ར་ཐུབ་པ་

ཞྱིག་མྤེད་པ་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག ང་མཐོ་སོབ་དང་འབྲྤེལ་ནས་ལས་ཀ་བྱྤེད་བཞྱིན་ཡོད་དུས། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གང་དུ་འཐུས་ཤོར་
འགོ་ཡྱི་འདུག གནད་འགག་གང་དུ་ཆགས་འདུག དྤེ་དག་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་འདུག དྤེ་དག་དོན་ལ་ཕན་

པའྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་དང་། ཡར་རྒྱས་གང་དུ་བཏང་དགོས་འདུག་དྤེ་དག་ལ་གཟྱིགས་དགོས་པ་རྤེད་འདུག གཙོ་བོ་
སོབ་གྲྭའྱི་སྤུས་ཚད་དྤེ་ཡང་དགྤེ་རྒན་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རྤེད། དགྤེ་རྒན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་རྩྱིས་ལྤེན་དང་མྱི་ལྤེན་བར་དུ་

གསོལ་ཕོགས་མ་འདྲ་བ་གཉྱིས་ཡོད་པ་ཞྱིག་འགོ་བསད་འདུག འགའ་ཤས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གསོལ་ཕོགས་གནང་བ་དྤེ་

དག་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་བཞག་པ་དྤེ་དག་ལ་གསོལ་ཕོགས་དམའ་པོ་བྱས་
ཏྤེ། གསོལ་ཕོགས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁད་པར་ཡོད་པ་དྤེའྱི་ནང་ཁུལ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོང་བ་དང་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ལ་

འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དགྤེ་རྒན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང་།) ལྤེགས་སོ།
གསོལ་ཕོགས་དྤེ་དམའ་རྱིམ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་བར་དུ་གསོལ་ཕོགས་གཅྱིག་མཚུངས་བྱས་ཏྤེ། སར་གནང་རོགས་གནང་
རོགས་གནང་ཟྤེར་བ་དང་། ཕག་ལྤེན་ཡོད་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

གཅྱིག་དྤེ་ཁ་སང་གསལ་བཤད་ནང་དུ་བྱུང་མ་སོང་། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡང་ཡང་གྤེང་བསད་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་བུད་

མྤེད་སྒང་ལ་རྤེད། འདྱི་ད་ལན་སོན་རྩྱིས་ནང་དུ་ཕན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་སར་གནང་འདུག་ཐུགས་རྤེ་ ཆྤེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་ཞུ་
ཆོག་པ་གྱིས། sexual harassment སྒང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུང་དུས་སྐབས་སུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་

གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་སོང་། དྤེ་གནང་སྟངས་གང་འདྲ་རྤེད་གསུངས་དུས། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་མྱི་རྤེ་མྱི་
རྤེ་ལ་སྐད་ཆ་འདྲྱི་རྒྱུ་རྤེད་འདྲ་པོ་གསུངས་སོང་དྲན། ནོར་ཡོད་ན་དགོངས་དག དྤེ་འདྲ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དོན་ལ་སྱིན་པའྱི་ཞྱིབ་

འཇུག་དྤེ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དྤེའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ sensitive རྤེད། མྱི་རྤེ་ངོ་རྤེར་འདྲྱི་སར་འགོ་དུས་
འདྲྱི་མཁན་དྤེའྱི་གསང་བ་དང་ལྤེན་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཏག་ཏག་ཉར་གྱི་རྤེད་མ་རྤེད། གསུང་མཁན་གྱིས་དྲང་པོ་
གསུང་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། harassment ཟྤེར་དུས་ལས་ཀ་བྱྤེད་དུས་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད།

ནང་ལ་ཡོང་སྱིད་རྤེད། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་དག་དང་དད་དོད་ཅྱིག་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དོན་ལ་སྱིན་པ་ཞྱིག་ཡོང་
གྱི་ཨྤེ་ཡོད་བསམ་པ་འདྲ་འདུག དྤེ་དག་ཚགས་ཚུད་ཡོང་རྒྱུ་ལ་སོན་མ་ནས་ཞུས་སོད་པ་ནང་བཞྱིན་བུད་མྤེད་ཀྱི་ལྷན་ཁང་
བཙུགས་པ་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཐོག་མ་ཡོང་དུས་ནས་འབོད་སྐུལ་དྤེ་ག་རང་ཞུ་མོང་

ཡོད། ད་ལྟ་ཕྱིན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པ་ལ་སྱི་འཐུས་བུད་མྤེད་མང་པོ་ཕྤེབས་པའྱི་རྤེ་བ་འདུག ཁོང་ཚོས་མུ་མཐུད་
ནས་དྤེའྱི་སྒང་ལ་བསོད་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་ལ་ཕན་པ། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་བཅུ་བརྒལ་ནས་སྐར་མ་བཅུ་གཅྱིག་ཕྱིན་

སོང་།) ལགས་སོ། བུད་མྤེད་དྤེ་ཚོ་ནུས་པ་ལྡན་པ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་ལ་སན་གྱི་རྤེད། ཕན་གྱི་རྤེད་གསུངས་
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སོང་། དྤེ་དངོས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བུད་མྤེད་འདྱི་ཚོ་དུས་ཚོད་འཛིན་རྒྱུ་ལ་ཨུ་ཚུགས་ཚ་བ་འདུག སྱི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་
དབང་པོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིད་སོང་གྱིས་གསལ་བཤད་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ ་ི བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་
འདོད་ཡོད། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་དྤེ་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པའྱི་འཐབ་རྩོད་ཅྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་ Czech Republic ནང་ལ་ཞྤེ་ཅྱིན་ཕྱིང་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་དྤེར་མྱི་མང་པོ་འཛོམས་
ནས་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ལ་རྒྱབ་སོར་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོར་དགའ་དགོས་པའྱི་ཚོར་བ་གཅྱིག་ཡོང་པའྱི་

གནད་དོན་ཞྱིག་ཆགས་འདུག བོད་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ག་ཚོད་ཅྱིག་བོད་མྱི་མང་སྡུག་བསལ་ཆྤེན་པོའ ་ི འོག་དཀའ་ལས་
བརྒྱབས་པ་དྤེ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་འདྱིར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་རྤེ་བའྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཐུབ་པ་

ཞྱིག་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔྤེར་ན་འགོ་ལོག་གསྤེར་རའྱི་ནང་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྱིམས་བོ ་གོས་ཀྱིས་ཕར་སྐད་

ཡྱིག་ཐོག་ལ་ག་ཚོད་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་འདྱི་དག་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་རྤེ་བ་དང་ཡག་རགས་མཚོན་པ་ཞྱིག་རྤེད་
བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་འོས་བསྡུའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ན་བོད་མྱི་ཁྱི་དྲུག་ལྷག་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་སྱིག་

འཛུགས་འདྱི་ལ་དོ་སྣང་གནང་བའྱི་མཚོན་རགས་རྤེད། དྤེའང་རྤེ་བའྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནང་བཞྱིན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་
པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་སོབ་དྤེ་བོད་མྱི་ཚོས་གོ་གྱི་ཡོད་དམ་ཟྤེར་ན། ཏན་ཏན་གོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་སོ་སོར་ཚོར་བ་ཞྱིག་དང་ཉམས་མོང་

ཞྱིག་འདུག ཁ་སང་ང་ Paris བོད་པ་ཁ་ཤས་ཐུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཁ་ཅྱིག་ Paris བྱང་ཕོགས་གྲུ་གཟྱིངས་ཤྱིག་གྱི་སྒང་ལ་
བསད་འདུག དྤེའྱི་ནང་དུ་བོད་པ་བརྒྱ་དང་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་འདུག ཁ་ཅྱིག་ནྱི་གྲུ་གཟྱིངས་སྒང་ལ་འདུག ཁ་ཅྱིག་ཕྱི་ལོག་ལམ་
འགག་སྒང་ལ་ཉལ་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོའ ་ི ནང་ནས་ཚང་མས་སྤེམས་ཤུགས་ཀྱིས་འདུན་ལམ་ལ་བསམ་མནོ་

བཏང་ནས་བསད་ཤག དྤེའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ཁམས་སྤེ་དགྤེ་ནས་ཡྱིན་པ། གཅྱིག་ཁམས་ནས་རྒྱ་གར་བར་དུ་རྱི་བསྐོར་ནས་ཡོང་
ཞྱིང་། དྤེ་ནས་ཕར་ཕྱིན་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ང་དང་ཐུག་བྱུང་། ཁོང་ངོ་སྤྲོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱི་རྒྱལ་སྤེ་དམན་ཞྱིག་གྱིས་ཁོང་ཆབ་སྱིད་
བཙོན་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་སོང་། ཁོང་གྱི་འགམ་ལ་འགོ་ནས་སྤེ་དམན་དྤེས་ཡང་བསར་བཤད་དུས་དྤེ་རྱིང་ངས་

གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་ཟྤེར། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ངའྱི་རྐང་པའྱི་མཛུབ་མོ་མྤེད་པ་ཆགས་པ་འདྱི་ཚོ་རྱི་ནས་བསྐོར་དུ་

འཁག་པས་ཤྱི་བ་རྤེད་མ་གཏོགས་རྒྱ་མྱིའྱི་མནར་གཅོད་བཏང་བ་མ་རྤེད། དྤེ་ངའྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་བཤད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་
ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག ངས་འགྱིག་འདུག་བསམ་སོང་། དངོས་གནས་བྱས་ན་ཁོང་གྱིས་ཁྤེ་ཕན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་
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ན། སག་རྫུན་མུ་མཐུད་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བོད་པ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ནམ་རྒྱུན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་

ཡ་རབས་སོད་བཟང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཏན་ཏན་ལག་ལྤེན་འཁྤེལ་འདུག་དྲན་སོང་། ང་ཚོ་མ་འོངས་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གང་འདྲ་བྱས་
ནས་བསྒྱུར་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་བཞྱིན་བསམ་མནོ་གཏོང་དུས། ཡོང་སྱིད་པ་དང་ཡོང་ངྤེས་པ་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག་
བསམ་གྱི་ཡོད། ཡོང་སྱིད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོང་ངྤེས་པ་རྤེད་པས་ཟྤེར་ན་མ་རྤེད། ང་ཚོ་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་
ཡོང་ངྤེས་པའྱི་ཐོག་ཏུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་རྤེད་མ་གཏོགས། ཡོང་སྱིད་པའྱི་ཐམས་ཅད་སྒང་ལ་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་

བ་ཡྱིན་ན། དོན་དག་འགྲུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རྤེད་བསམ་པའྱི་སྤེམས་འཁལ་ཞྱིག་འདུག དཔྤེ་མཚོན་འདྲ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་
གདུང་རྤེན་དྤེའྱི་སྐོར་རྤེད། སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདྤེ་ལྤེགས་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐོར་རྤེད། ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད་པས་ཟྤེར་ན་ཡོང་སྱིད་པ་

ཞྱིག་རྤེད། ས་ཕྱི་མ་གཏོགས་འཕྲུལ་འཁོར་ཞྱིག་རྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་བརག་དཔྱད་བྱྤེད་ཆོག་རྤེད། ཡོང་ངྤེས་པ་ཞྱིག་རྤེད་པས་ཟྤེར་
ན་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་རྒྱ་བོད་བཀའ་མོལ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་ཕར་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ཕར་ཕོགས་ནས་འདོད་

པ་གང་ཡང་སྟོན་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ལ་ང་ཚོས་བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རོག་འདྱི་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན།

སྱིད་པ་རྤེད། ཡོང་ངྤེས་པ་མ་རྤེད། འདྱི་དབྱྤེ་བ་ཕྤེ་རྒྱུ་ཞྱི ག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ ་བཞྱིན་བོ ད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེང་སང་དཀའ་ངལ་ཞྤེ་དྲག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཏྤེར་ཁ་བསོག་པའྱི་གནས་སྟངས་བསྤེབས་ཡོད་རྤེད།

ཁ་ཅྱིག་སོབ་གསོ་བརྒྱབ་དུས་ནོར་འཁྲུལ་ཡོང་གྱི་འདུག་གའ། དཔྤེར་ན་འབྲོག་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཤ་མ་ཟ་ཟྤེར་བ་དང་། མྱི་མང་གྱིས་ཤ་
མ་ཟ་ཟྤེར་བ་དང་། སྤེམས་ཅན་དམར་གསོད་བྱ་རྒྱུ་སང་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་བ་དང་། གཅྱིག་བྱས་ན་ལམ་སྟོན་དྤེ་འདྲའྱི་འོག་ལ་བོད་

པ་གནས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་ན། གཅྱིག་བྱས་ན་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད་ཡོང་ངྤེས་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་སྤྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་དྤེ ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཏྤེ། ཕར་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྤེ་ཞྱིག་

རྤེད། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ལས་འགུལ་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཉམ་ཞུགས་ཤྱིག་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་

འགའ་ཤས་ཀྱིས་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་དྤེ་ཚོ་ག་སྱིག་པ་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད། ཡོང་ངྤེས་པ་
མ་རྤེད། ང་ཚོས་འགན་ཞྱིག་ཁུར་དགོས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡོ་རོབ་ནང་ལ་ཡྱིན་ན། དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་ང་ཚོས་ཆབ་སྱིད་ཐོག་ལ་ངས་ཁ་
སང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་གནང་བ་འདྱི་མང་ཙམ་གནང་དགོས་འདུག འདྱི་འདྲ་བྱས་ནས་བཞག་པ་ལ་འབྲས་བུ་ཐོན་རྒྱུ་
ཡོད་རྤེད་པས་ཟྤེར་ན་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡོང་ངྤེས་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་གསལ་པོ་འདྱི་ལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

དྤེ་བཞྱིན་ཡོ་རོབ་ནང་ང་ཚོ་བོད་རྱིགས་ཚོ་ཡྱིན་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཐུགས་ཁུར་བཞྤེས་ཏྤེ་ཕར་སྱིག་

འཛུགས་དྤེ་བརན་པོ་ཞྱིག་མ་བཟོས་ནས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོ ང་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཟྤེར་ན་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད། ཡོང་ངྤེས་པ་མ་རྤེད། འགན་
ཞྱིག་ཡོད་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་དག་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱིའྱི་སྟོན་གནང་རྒྱུ་ལ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ངས་བརག་
དཔྱད་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། Belgium ལ། ང་ཚོས་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་མ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕར་

དཀའ་ངལ་སྤེལ་བའྱི་ཐབས་ཤྤེས་ཡོད་རྤེད་པས་ཟྤེར་ན། གཅྱིག་བྱས་ན་ཡོད་འགོ ཕར་ལས་བྱྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ཅྱིག་གྱིས་གསུངས་ཀྱི་འདུག མཐུན་རྤེན་མྤེད་ན་ང་ཚོར་གང་འདྲ་བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་དགོས་

རྤེད་ལབ་ཀྱི་འདུག མཐུན་རྤེན་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་གྱི་རྤེད་པས་ཟྤེར་ན་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། ཡོང་ངྤེས་པ་མ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་འདོད་པ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ཆབ་སྱིད་འགན་ཡོད་དུས་དངོས་གནས་ཡོང་སྱིད་པ་དང་ཡོང་
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ངྤེས་པ་གཉྱིས་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་གཅྱིག་བྱས། ཡོང་སྱིད་པ་དང་ངྤེས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།

ཉམས་མོང་རྤེད། སོབ་སོང་རྤེད། མྱི་ལ་སྐད་ཆ་འདྲྱི་རྒྱུ་རྤེད། དོ་སྣང་གནང་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་གནང་བ་ལ་གལ་ཆྤེ་
རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

མཐའ་མ་ངས་བཀའ་ཤག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། གནད་དོན་གསུམ་ཡོད། ང་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་གནད་

འགག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་ན་མ་གཏོགས་འགྱིག་གྱི་

མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་མ་གནང་ནས་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་འཐུས་ཤོར་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་གྱུར་བའྱི་ཉྤེན་ཁ་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ཁ་སང་འདྱི་ལ་བསམ་འཆར་མང་པོ་བཤད་སོང་། ཚོགས་ཆྤེན་ཞྱིག་ཚོགས་ཐུབ་ན་

གནད་འགག་ཅྱིག་འདུག ངས་དྤེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཚོགས་ཆྤེན་འདྱི་འདྲ་ཚོགས། མཁས་དབང་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་སྐད་
བཏང་ན་གནད་འགག་མཐོང་གྱི་ཡོད་ལ་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། དྤེ་དག་མཐོང་མ་ཐུབ་ན་འཐུས་ཤོར་རྤེད། ར་སར་
ཡོད་པའྱི་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རྤེད། འཛིན་སོང་གཅྱིག་པུའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ན་ངས་དྤེ་ཡང་འཐུས་

ཤོར་འགོ་ཡྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོ་རང་དབང་འཐབ་རྩོ ད་ནང་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་
དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་ང་རང་ཚོས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་འཐབ་རྩོད་དྤེ་རྤེ་བ་

ཡོད་པའྱི་འཐབ་རྩོད་ཅྱིག་ཏན་ཏན་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ Praque ནང་ལོགས་ལ་ Czech Republic དྤེ་སོན་མས་
ཆོས་སྱིད་བཀའ་བོན་ཟུར་པ་དྤེ་རྤེད། ཁོང་གྱིས་ཕག་ཏུ་རྒྱང་གགས་ཤྱིག་ཁུར་ནས་བོད་པ་ཚོ་ལ་ཐོབ་ཐང་མྱི་འདུག Czech
Republic གནང་སྟངས་མྱི་འདུག འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསལ་པོ་གསུངས་བྱས། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོས་འདྱི་འདྲ་གནང་

དུས་ང་ཚོས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་བསྤེབས་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ཞྤེ་དྲག་

བཀའ་དྲྱིན་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཁ་སང་ཡོ་རོབ་བོད་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་ཟྤེར་བའྱི་ལས་འགུལ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་སྣྤེ་ཁྱིད་མཁན་གཙོ་བོ་

གཅྱིག་ཁོང་རང་ཆགས་བསད་ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་ཚང་མ་ཚུར་རུབ་རུབ་བཟོ་བ་དང་།
ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཤྤེས་ཡོན་ཅན་ཚང་མ་མཉམ་རུབ་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ་དང་། བོད་ནང་ལོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་
མ་བརྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དཀའ་ལས་རྒྱབ་པའྱི་དབུ་འཛུགས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་ང་ཚོས་རང་

དབང་གྱི་འཐབ་རྩོད་དྤེ་ཏན་ཏན་རྤེ་བ་ཡོད་པའྱི་འཐབ་རྩོད་ཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་འགོ་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆྤེས་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་
ང་ཚོས་ཕོགས་གང་ཞྱིག་ནས་སྐུ་ལས་བཀོན་ན་ཏན་ཏན་རྤེ་བ་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། གྲུབ་འབྲས་ཐོན་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག
དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡོང་སྱིད་པའྱི་སྐད་ཆ་གཅྱིག་པུ་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད། དངོས་གནས་ང་ཚོ་ལ་འཐོབ་རྒྱུ་དྤེ་ཡོང་
ངྤེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་ཕར་བསྒྱུར་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས།
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱིར་བཏང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་དང་གལ་ཆྤེན་
པོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག་བརྤེན། དུས་ཚོད་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ལས་མྤེད་པ་དང་། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་

གསུངས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཙང་། ངས་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནད་
དོན་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གསུང་ཉམས་ལྤེན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་
བྱུང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གསུང་མཇལ་སྟངས་དང་རྱིན་ཐང་། ཉམས་ལྤེན་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བྱྤེད་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུས་

པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གསུང་ཕྤེབས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་མཇལ་སྟངས་དྤེ་གཞྱི ་རྩའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་ དང་ང་ཚོ་
གཉྱིས་ཏོག་ཙམ་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་ཡོད། དད་པ་གཅྱིག་རང་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར་སོ་སོའ ་ི རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྩལ་བཏོན་ནས་

འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གྱི་ཁྤེ་ཕན་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་མཇལ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་དཔྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཟྤེར ། ཕྱི་རྒྱལ་དྤེ་ཚོ་
ཡྱིན་ན་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆྤེན་པོ་གནང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གསུང་གྱི་རྱིན་ཐང་ངོ་མ་དྤེ་ཚོར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ་
པོ་དྤེ་ཡྱི་མཚོན་རགས་ལ་འཛམ་གྱིང་གྱི་མཁས་པ་ང་ཡྱིན་ཟྤེར་བསད་མཁན་གྱི་སོབས་པ་ཆྤེན་པོ་དང་། དབང་ཆ་ང་ལ་ཡོད་ཟྤེར་

མཁན་གྱི་ང་རྒྱལ་ཆྤེན་པོ་ཅན་དྤེ་དག་ཚང་མར་ནཱ་ལྤེནྡྲ ་ལས་བརྒྱུད་པའྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི ་གསོ་སོང་
བྱས་བཞག་པའྱི་འགན་དབང་ཁོང་མཇལ་བ་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་ང་རྒྱལ་གྱི་རྱི་བོ་འདྲ་པོ་དྤེ་མར་ཞྱིག་ནས་ཕག་དབང་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་
པའྱི་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཁོང་གྱི་གསུང་གྱི་རྱིན་ཐང་དྤེ་ལ་བརྩྱི་ཡྱི ་ཡོད་པ་དྤེ་ཞྤེ་དྲག་རྤེད། གཞྱི་རྩའྱི་ཁོང་གྱི་གསུང་གྱི་

རྱིན་ཐང་གཞལ་དུ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ང་རང་ཚོ་ཚེ་འདྱི་དང་ཕྱི་མ། ཆོ ས་དང་འཇྱིག་རྤེན་དང་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ཐོག་ལ་ཕན་འབྲས་རླབས་པོ་ཆྤེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་པ་དྤེ་དྤེ་རྱིང་འདྱི་ནས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱས། ང་རང་ཚོ་རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་ཐོག་

ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གསུང་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གསུང་གྱི་རྱིན ་ཐང་དྤེ་
རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་ འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས ་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོ་རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་བྱྤེད་རྒྱུ་ལ་མྤེད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་སོག་རྩ་ལྟ་བུ་དྤེ་རོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་

རྤེད། བོད་རྱིགས་ཡོངས་རོགས་རོག་རྩ་གཅྱི ག་ཏུ་བསྱིལ་ནས་ནུས་པ་གཅྱིག་ཏུ་འདོན་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་

ཀྱི་སོག་རྩ་ལྟ་བུ་ཞྱིག དྤེ་ཡྱིནཙང་ང་ཚོ་རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སོག་རྩ་ལྟ་བུའྱི་བོད་རྱིགས་ཡོངས་རོགས་གཅྱིག་ཏུ་སྱིལ་ས་ཡྱི་
གཞྱི་འདྲ་པོ་དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གསུང་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ཚང་མ་སོ་སོ་ལ་ལྟ་བ་ལངས་

ཕོགས་ཡོད་རྤེད། མྱི་སུམ་བཅུར་བསམ་པ་སུམ་བཅུ་ཡོད་པ་རྤེད། སོད་པ་ལོགས་ཀ་ཡོད་བརྤེན། ང་ཚོ་ཚང་མ་ཡྱིས་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་གསུང་གྱི་རྱིན་ཐང་ལ་བརྩྱི་སྲུང་བྱས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གསུང་གྱི་ཐོག་ལ་ནུས་པ་གཅྱིག་ཏུ་སྤུང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྱི་

རྱིན་ཐང་དང་གཞྱི་འདྲ་པོ་དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གསུང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་རྱིན་ཐང་ལྡན་
པའྱི་གསུང་དྤེ་དག་ང་ཚོས་ཉམས་ལྤེན་བྱྤེད་ཕོགས་གང་འདྲ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་སྱིར་བཏང་ཆོས་གཞུང་ནས་
ཞུ་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མར་སོན་དང་མཚང་གསུངས་འོང་བའྱི་གསུང་དྤེ་ང་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་བསམ་པའྱི་བསམ་པ་དྤེ་
དགོས་རྤེད། ཡོན་ཏན་དང་ཁད་ཆོས་བརོད་རྒྱུ་ཡྱི་གསུང་དྤེ་གཞན་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་རྤེད་བསམ་པའྱི་བསམ་བོ་དྤེ་དགོས་ཀྱི་

རྤེད་ཟྤེར་ནས་ང་ཚོ་ཆོས་ཉམས་ལྤེན་བྱྤེད་སྟངས་དྤེ་འདྲ་རྤེད། བྱང་ཙང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གསུང་ཡྱིན་ཡང་བཀའ་བཀོན་
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ཕྤེབས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་ང་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད། ང་ལ་འགན་ཡོད་བསམ་པའྱི་བསམ་བོ་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཆྤེ་བསྟོད་

དང་བཟང་བསྟོད་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ཚང་མ་དང་གཞན་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་བསམ་པའྱི་ཉམས་ལྤེན་བྱྤེད་ཕོ གས་ལྟ་བུ་དྤེ་
དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་ནམ་རྒྱུན་གསུང་གྱི་ནང་ལོགས་སུ་སྣོད་ཀྱི་སོན་གསུམ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། ངས་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ཆབ་སྱིད་དང་རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་

པོ་ཆྤེའྱི་གསུང་གྱི་ཉམས་ལྤེན་བྱྤེད་རྒྱུ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་བྲལ་དགོས་པའྱི་སོན་ཞྱིག་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད་ལབ་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་

པོ་ཆྤེ་ཡྱི་གསུང་དྤེས་ཆབ་སྱིད་ཀྱིས་ཁ་ལོ་ག་རྤེ་བསྒྱུར་དགོས་ན། གང་འདྲ་བྱས་ནས་བསྒྱུརྒྱུུ ་ཆོག་བསམ་པའྱི་སོན་དྤེ་ངྤེས་པར་
དུ་བྲལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྲལ་བ་ཞྱིག་མ་བྱུང་ན། གསུང་དྤེ་དོན་ལ་སྱིན་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད།
སོང་ཙང་གཞྱི་རྩའྱི་བོད་འབངས་སྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་གཞྱིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་ཚོ་ལ་སྨྲ་མ་དགོས་པ་བྱས། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་གྱི་ནང་

དུ་ཡྱིན་ཡང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་གསུང་གྱི་ཉམས་ལྤེན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི ་རྤེས་སུ་ཡྱི་རང་
ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་ཡྱིན།

ད་ལྟའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་གྱི་དབུ་ཁྱིད་འཕོ་འགྱུར་མང་གཙོའྱི་འོས་བསྡུ་ཡྱི་ལམ་འགག་གྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག ་པ་

ཡྱིན་ན། གཞྱི་རྩའྱི་རྒྱ་ཆྤེ འྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གནང་བཞག་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི ་མང་གཙོའྱི་ཁྤེ་དབང་དྤེ་
ཚད་ངྤེས་དང་ལྡན་པ། ཐུགས་རྤེ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་གནང་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་དྤེ་སོ་སོ་ལ་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་། རྒྱ་ཆྤེའྱི་མང་

ཚོགས་ལ་ཡྱིན་ཡང་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཟྤེར་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡྱི་འདོད་པ་བྱུང་། བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོད་པའྱི་
ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མང་ཚོགས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ནང་བཙན་བྱོལ་གྱི་མྱི་འབོར་མང་ཤོས་དྤེ་

དབུས་གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཆོལ་ཁ་ཆགས་བསད་ཡོད་རྤེད། དབུས་གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཆོལ ་ཁ་ཡྱི་ཁོངས་གཏོགས་རྒྱ་
ཆྤེའྱི་མང་ཚོགས་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་། ཧ་ལས་པར་སོ་སོ་ཡྱི་རྣམ་དཔྱོད་བཏང་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཡྱིས་གནང་བཞག་

པའྱི་མང་གཙོ་དྤེ་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ལག་ལྤེན་ལ་བསྟར་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་དྤེ་བྱུང་། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཟྤེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་ལས་འཕྲོས་ཏྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཚུལ་ཡོང་བསད་པ་དྤེ་ད་

ལྟ་གཞུང་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་འོས་བསྡུ་དང་འབྲྤེལ་ནས་ཟང་ངྤེ་ཟྱིང་ངྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་། ངའྱི་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མང་ཚོགས་ནྱི་ངས་ནམ་ཞར་རྒྱུན་དུ་གཏམ་དཔྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་
ནང་བཞྱིན་རྒྱ་མཚོ་ནང་བཞྱིན་འཁྱིལ་ནས་བསད་སོང་སམ་པའྱི་ཚོར་བ་དྤེ་བྱུང་། ཡྱིན་ཡང་དབུ་ལ་བཞུགས་མཁན་དང་ནམ་
ཞར་རྒྱུན་དུ་མང་ཚོགས་ལ་ལམ་སྟོན་བཀའ་སོབ་གནང་དགོས་མཁན། ཞབས་སྟྤེགས་ཐོག་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་དབུ་ཁྱིད་དྤེ་

ཚོ་ཡྱིས་ཆུ་ཕྲན་ནང་བཞྱིན་བཞུར་བསད་པའྱི་ཉྤེར་ལྤེན་ལ་བརྤེན་ནས་ཟང་ཟྱིང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སོ་
སོ་ལ་བྱུང་། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་། དྤེ་ཡང་ང་ཚོས་གཅྱིག་སྱིལ་ལ་ཞྤེ་དྲག་གྱི་གནོད་སྤེལ་བྱས་སོང་སམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་དྤེ་མྤེད། གཞྱི་

རྩའྱི་གཅྱིག་སྱིལ་ལ་ཞྤེ་དྲག་གནོད་སྤེལ་བྱས་སོང་སམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་། ང་ཚོ་ལ་གཅྱིག་སྱིལ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་
ཉྤེར་ལྤེན་ལ་བརྤེན་ནས་ཚོར་བ་དྤེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་ཙང་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མང་ཚོགས་ཧྲ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོད་
པ་དང་། ང་རང་ཚོ་དབུ་ལ་བསད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་། ཁ་སང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ནང་

བཞྱིན་ཚང་མས་བཀའ་ལ་བརྩྱི་སྲུང་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱས་ནས་དྤེ་ས་ཕན་ཆད་བྱུང་ཟྱིན་པ་དྤེ་ང་ཚོས་བསར་ལོག་བརྒྱབ་ནས་བཤད་
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བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཞྤེ་དྲག་གྱི་ནུས་པ་ཐོན་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། མ་འོངས་པར་བཀའ་དགོངས་ནང་བཞྱིན་ཚང་མས་རོག་རྩ་

གཅྱིག་ཏུ་སྱིལ་ནས་ནུས་པ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་འདོན་རྒྱུ་དྤེ་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་སོན་འགོའ ་ི
འགན་རྩོད་སྤེབས་ནས་ཉྱིན་ཁ་ཤས་རྤེས་ལ་མར་ཁབ་བསགས་ཡོང་རན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་འགན་རྩོད་
ཀྱི་ནང་ལོགས་སུ་ཤོར་མཁན་དང་ཐོབ་མཁན་སུ་ཡྱིན་ཡང་་ཚང་མས་ད་ལྟའྱི་བསམ་བོའ ་ི ནང་ག་སྱིག་ག་རྤེ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་

ན། འགན་རྩོད་དྤེ་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རྤེད། ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་དགོངས་ནང་བཞྱིན་སོ་སོར་ཐོབ་
ཡོད་ཚེ་ང་རྒྱལ་མ་བྱས་པ་བྱས་ནས་མུ་མཐུད་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ ཆྤེའྱི་བཀའ་དགོངས་གནང་བ་བཞྱིན་ཕག་ལས་
གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཅྱིག་དང་། ཤོར་ཡང་བོ་ཕམ་མ་བྱས་པར་མུ་མཐུད་ནས་སྤེམས་ཤུགས་དྤེ་ཉར་བྱས་ནས་གཅྱིག་ཏུ་སྱིལ་བའྱི་

ཕག་ལས་གནང་དགོས་ང་ཚོས་གསུང་ཉམས་ལྤེན་བྱྤེད་སྟངས་ངོ་མ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡང་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མང་ཚོག ས་ལ་རྩ་བ་ནས་ཞུ་
དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག དབུ་ལ་བསད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་ཚོས་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ཐུགས་ལ་འཇོག་རོགས་གནང་། དུས་ཚོད་མང་པོ་
མྤེད་ཙང་། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མཚམས་བཞག་གྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སབས་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སབས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཚིག་འགའ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་

ཡྱི་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཡང་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། ང་ཆབ་
སྱིད་སངས་པའྱི་དགྤེ་བཤྤེས་དྤེ་འདྲ་མྱིན་ལ། ནང་དོན་རྱིག་པ་སངས་པའྱི་དགྤེ་བཤྤེས་དྤེ་འདྲའང་མྱིན། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཚིག་

ནག་ག་ནོག་གྤེ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་སོབ་དྤེ་འགྱིག་བྱྱི་རྱིལ་ནང་བཞྱིན་
ཡར་འཐྤེན་མར་འཐྤེན་བྱས་བསད་ན་ག་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག གསུང་ངོ་མ་དྤེ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་

ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། འཛིན་སོང་གྱི་འཐུས་ཤོར་གཅྱིག་གྱི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་
བཞྤེས་ནས་ཞལ་དྲོན་མོ་ནས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། སྤེ་ཚན་བྱྤེ་བྲག་པ་དང་ལྷན་ཁང་བྱྤེ་བྲག་པ་གསལ་པོ་
བྱས་ནས་གསུངས་བཞག་ཡོད་དུས། དྤེ་འགྱིག་ཐག་ནང་བཞྱིན་ཡར་འཐྤེན་མར་འཐྤེན་བྱྤེད་དགོས་དོན་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་

འདུག ད་ཡང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགྤེ་བཤྤེས་དང་ནང་དོན་རྱིག་པ་སང་བཞག་པའྱི་དགྤེ་བཤྤེས་མྱིན་དུས་གཅྱིག་བྱས་ན་ངའྱི་འདྱི་ནོར་
གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ན་ཡང་སོ་སོས་ངོས་འཛིན་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བྱྤེད་དུས་འཐུས་ཤོར་ཚར་བ་
དྤེ་ཚར་བ་རྤེད་འགན་ཁུར་ནས་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། མ་འོངས་པར་འཐུས་ཤོར་མྱི་འགོ་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འགན་བཞྤེས་

དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསལ་
བཤད་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གཅྱིག་གནང་གྱི་ཡྱིན ་འདྲ་ཞྱིག་གསུང་སོད་ཀྱི་འདུག ཀྱི་ལོ་མྱི་ཊར་གཉྱིས་

གསུམ་ཞྱིག་གྱི་ལམ་ལ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་ང་དོགས་པ་ཅུང་ཟ་སོང་། གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བསམ་སོང་།
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དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་བཅར་མྱི་ཐུབ་པ་དྤེ་ངའྱི་སྤེམས་ནང་དོགས་པ་ཡོད། བཅར་ས་མ་རག་པ་རྤེད་

དམ་ཡང་ན་བཀའ་ཤག་བཅར་མ་མོས་པ་རྤེད། དོན་དག་རོག་རོག་དྤེ་ཡྱིན། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེ་དྤེ་ཡྱིན།
དོན་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་གྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། བདུ ན་

བཅུ་དོན་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ལ་ཏྱིང་ཞའོ ་ཕྱིང་ཡར་ལངས་ནས་ཅང་ཛེ་མྱིན་བྱས་ནས་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་གྱི ་འབྲྤེལ་ཡོད་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་

ཚང་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ཉྱིས་སྟོང་བཅུ་བདུན་ལོ་ལ་ཧ་ལམ་ལྟ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད་གསུངས་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། རྤེ་བ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ང་ཚོ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་དྤེ་ཡང་བོད་དོན་བདྤེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་

ཡྱིན་དུས་རྤེ་བ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། འོན་ཀང་ང་ཚོར་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ཡོང་བར་ངའྱི་ངོས་ནས་རྤེན་ནམ་རྒྱབ་རྩ་ལྟ་བུ་ཆྤེན་པོ་གསུམ་ལ་
ལྟ་ཡྱི་ཡོད། གཅྱིག་དྤེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱབ་སོར། གཉྱིས་པ་དྤེ་རྒྱ་ནག་མྱི་མང་གྱི་སྟོབས་ཤུགས། གསུམ་པ་དྤེ་གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱི་

ས་ཡ་དྲུག་གྱི་སྤེམས་ཤུགས་དང་སྱིང་སྟོབས། དྤེ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་གྱི་གྲུབ་

འབྲས་ཐོན་རྒྱུ་དྤེ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཨ་རྱིས ་སྣྤེ་ཁྱིད་པའྱི་

ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱ་ནག་དང་ཨ་རྱིའྱི་
བར་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཉམ་ལས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གཅྱིག་གཅྱིག་གྱིས་མར་རྩ་སར། ཨ་རྱིའྱི་འབྱོར་ལྡན་གྱི་མྱི་དྤེ་ཚོའྱི་རྒྱ་ནག་
ནང་ལ་མ་རྩ་འཇོག་རྒྱུ་དྤེ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཀང་། མང་གཙོ་དང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཆ་མང་པོ་

ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་མ་འོངས་པར་དམག་ཆྤེན་གཉྱིས་པའྱི་རྤེས་ཀྱི་ཉྱི་ཧོང་ནང་བཞྱིན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་

རྒྱས་དང་། མང་གཙོའྱི་ཆབ་སྱིད་ལམ་ལུགས། མདུན་བསོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་རྒྱ་ནག་ལ་མ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གྱིས་དཔལ་
འབྱོར་དང་དམག་དོན་ཁོ་ན་རྒྱ་སྤེད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཨ་རྱིའྱི་མདུན་ལམ་ནང་ཉྤེན་ཁ་ཞྱིག་སྤེབ ས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ཨ་རྱིས་སྣྤེ་ཁྱིད་
པའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟོབས་ཤུགས་དྤེ་ང་ཚོར་མུ་མཐུད་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་བསད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ག་ནང་

བཞྱིན་གྱིས་ད་ལྟ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་རླབས་ཆྤེན་གྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞྤེས་ནས་རྒྱ་ནག་མྱི་མང་དང་ཐད་ཀར་འབྲྤེལ་
བ་ཞྱིག་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད། ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་དྤེ་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་འདྲ་ཞྱིག་
གསུངས་སོང་ཡང་། དྤེ་ངས་གལ་ཆྤེན་ནང་གྱི་དོན་ཆྤེན་དང་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ཡོང་བའྱི་སྟོབས་ཤུགས་གཅྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་

འདུག ང་ཚོ་ལ་དམག་འཐབ་གནམ་གྲུ་དང་ལགས་ཁབ་འཁོར་ལོ། ལྱི་བ་དང་ཡང་བའྱི་མཚོན་ཆ་ཅན་གྱི་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་
དམག་དཔུང་དྤེ་འདྲ་བང་སྱིག་ནས་གཏང་ཆོག་ཆོག་ཡོད་མ་རྤེད། དྲང་པོར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མདུན་ལག་པ་དང་རྒྱབ་སོག་པ་ཡྱིན་
པ་དྤེ་ང་རང་ཚོས་ཧ་གོ་བ་དང་ཚོར་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་ནས་ཡར་ཕྤེབས་མཁན་ཞྱིག་

ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ངྤེས་པར་དུ་དྤེ་བས་ཀང་ཧ་གོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དར་དམར་འོག་ན་སྤེས། དར་དམར་འོག་ལ་
ཚར་ཡོང་དུས་ཕར་ནས་གང་གནང་མོང་ཡོད་པ་རྤེད། རྱི་བོ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཚུར་ལ་སྤེབས་དུས་སྐད་གསང་མཐོན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་
ཕག་རྒྱ་རྣམས་ལ་སྐོར་ན་གང་ཡང་ཕན་གྱི་མ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་ངོས་ཟྱིན་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་
ཚོར་དྤེ་འདྲའྱི་སྟོབས་ཤུགས་མྤེད་དུས་རྒྱ་ནག་མྱི་མང་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་དྤེ་ང་ཚོར་གལ་ཆྤེན་དོན་ཆྤེན་རྤེད་ང་ཚོར་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དྤེ་ཡྱིན།
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དོན་ཚན་གསུམ་པ་དྤེ་ལ་ད་གྱིན་གོང་ནས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མྱི་མང་གྱི་བ་ན་མྤེད་པའྱི་སྱིང་

སྟོབས་དང་། ད་བར་དུ་འགན་ཟླ་བྲལ་བའྱི་བོ ས་གཏོང་དྤེ་དག་རྤེད། དྤེ་མུ་མཐུད་དུ་གནས་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་མུ་མཐུད་དུ་

གནས་པར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱི་བཟུང་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ བཀའ་གསུང་

བརྩྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་དགོངས་པར་མ་བརྩྱིས། བ་མ་དགོས་ཀང་དགོངས་པ་མྱི་དགོས་
ཟྤེར་བ་ལྟར་གང་ལྟར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་དགོངས་པ་ཡར་འཐྤེན་མར་འཐྤེན་བྱས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མྱི་མང་བོ་

ཕམ་གྱི་རྤེད། ཡྱི་ཆད་འགོ་ཡྱི་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་མ་རྩ་བརླག་འགོ་ཡྱི་རྤེད། དྤེ་བྱྤེད་དུས་འདྱི་གསུམ་
འདྱི་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་མ་རྩ་གཙོ་བོ་གསུམ་རྤེ ད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གང་ལྟར་ངའྱི་གོང་གྱི་སྐད་ཆ་

དྤེའྱི་བསོམས་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པའྱི་ ༢༠༡༧ ལོ་ཡྱི་རྤེ་བ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རྤེད།
རྤེ་བ་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དགའ་བསུ་ཡོད། དྤེ་དག་འགྲུབ་པར་ངའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ན་དོན་ཆྤེན་འདྱི་གསུམ་འདྱི་ངྤེས་པར་ དུ་
དགོངས་པར་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཉམས་ལྤེན་བྱ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རྤེད་
བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེ་འབོད་སྐུལ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གཞན་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུའྱི་རྱིམ་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཅུང་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། རྒྱ་ནག་

གྱིས་ལོག་འགྤེལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱི་དང་སྱི ངས་ཆ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཏཱ་

ལའྱི་རུ་ཚོགས་ཀྱི་མཐོ་རྱིམ་མྱི་སྣས་དགོངས་པ་ཞུས་པ། ཞྤེས་རྒྱ་ནག་གྱི་གསར་འགྱུར་གྱི་ཁ་བྱང་ཞྱིག་བགངས་ནས་ཧ་ལམ་

རྒྱ་ནག་གྱི་ཟླ་ཚེས་མ་གཏོགས། བདྤེན་པ་མྱིན་པའྱི་རྒྱ་ནག་དམར་པོ་གཞུང་གྱི་དྲྱིལ་བསགས་དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད་མདོག་མདོག་གྱི་
སྐད་ཆ་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཚོ་དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་དྤེ་ཚད་ལས་བརྒལ་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་

དགྤེ་བཤྤེས་མྱིན་དུས་གཅྱིག་བྱས་ན་ཧ་གོ་ཡྱི་མྤེད་ཀྱི་རྤེད། བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་ནོར་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དགོངས་
པ་ཞུས་ནས་ཕྱིན་ཀང་། དགོངས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཞུས་པ་དང་ཞུ་དགོས་དོན་དྤེ་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་དུས་ངས་དྤེ་ཟླ་ཚེས་མ་གཏོགས་བདྤེན་པ་མྱིན་པའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་དྲྱིལ་བསགས་དྤེ་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་དགོས་པའྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་དྤེ་ཙམ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་བསམ་ནས་ཧ་ཏོག་ཙམ་ལས་སོང་། དྤེ་བྱྤེད་དུས་འོས་བསྡུའྱི་རྱིམ་པ་དྤེའྱི་ནང་ང་ཚོ་འཁྲུག་ཅུང་
ཙམ་ཞྱིག་ཐྤེབས་ཡོད་ཀང་། ང་རང་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཧང་ཅྱི་ཡང་སངས་ཀྱི་མྤེད། མང་གཙོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འགན་རྩོད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འགན་རྩོད་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་ལ་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་འདྤེམ་ག་ཞྱིག་རག་གྱི་མ་རྤེད། ཡྱིན་ན་ཡང་

འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཟང་ང་ཟྱིང་ངྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་བཟོ ས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་སོབ་གསོ་དང་ཁ་བར་ལམ་སྟོན་བྱ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་

ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡང་མྱི་འདུག་བསམ་ནས་སྦུག་སྦུག་སུད་སུད་འདྲ་ཞྱིག་བྱས་ནས་བཀབ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་
ཡག་པོ་ཡོད་མ་རྤེད། གཞྱི་རྩའྱི་ཆ་ནས་སོ་སོས་བལྟས་ན་ད་ལོའ ་ི འོས་བསྡུའྱི་ བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་འགོ་སོང་། རྒྱ་ནག་

དམར་པོའ ་ི གཞུང་གྱིས་དྤེ་ལ་ལོག་འགྤེལ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མྱི་མང་གྱིས་དྤེར་རྣ་བ་གཏད་ནས་
ཉན་ཡོད་པ་རྤེད། བར་འཕྲྱིན་གྱི་དུས་རབས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་གསན་ཡོད་རྤེད། བོ་ཕམ་བྱུང་མཁན་

མང་པོ་འདུག་ཀང་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། རྒྱ་ནག་གྱི་ལོག་འགྤེལ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེ་དྲགས་རྤེད། མྱི་གངས་དུང་ཕྱུར་བཅུ་གསུམ་ལ་

ལོག་འགྤེལ་བརྒྱབས་ནས་མགོ་སྐོར་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་ལའང་གཏོང་གྱི་རྤེད། གངས་ཀ་ཉུང་ཉུང་རྤེད།
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ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་འགྤེལ་བཤད་བྱས་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་བདྤེན་པ་གང་ཡྱིན་དྤེ་གསལ་

བཤད་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཀང་ངས་ཁ་སངས་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གཞྱི ས་ལུས་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མྱི་
མང་གྱིས་ང་ཚོ་མཐུན་ལམ་རོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་མྤེད་པ་དང་མཐུན་སྱིལ་ལ་ཉམ་ཆག་ཤོར་བ་དྤེ་འདྲ་ད་ལྟ་ཡོད་མ་རྤེད། འོས་

བསྡུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་འགན་རྩོད་དང་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་སོན་བརོད་དང་གསོད་རྤེས་བྱས་པ་དྤེ་མང་གཙོའྱི་ཁད་ཆོས་རྤེད།
དྤེ་བྱྤེད་དུས་གཞྱི ས་ལུས་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མྱི་མང་ཐུགས་ཕམ་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཡང་བསར་བསར་དུ་སྱིངས་ཆ་འདྱི་ བརྒྱུད་ནས་
གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་ལ་ཐྤེངས་འགའ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་

ལ་ནམ་རྒྱུན་ཕྱི་ལོག་དྤེ་གར་ཡང་ཐྤེངས་མང་པོ་གསུངས་སོང་། Syria ཡྱི་གནད་དོན་དྤེ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་དབང་
རྩྱིས་སྤྲོད་དང་སར་ནས་སོན་མ་ཐྤེངས་འགའ་གསུངས་སོང་ལ། ཁ་སང་ཡྱིན་ན་ཡང་ Syria ཡྱི་གནད་དོན་དྤེ་གཅྱིག་གསུངས་
སོང། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ལྷྱིང་འཇགས་པོ་བྱུང་ཞྤེས་དྤེ་ཡང་གཅྱིག་གསུངས་སོང། ངས་ཆོས་ཀྱི་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་ཀང་གང་ལྟར་མྱི་

རག་པ་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་རང་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཚོ་གང་དུ་སར་གྱི་ཡོད་མྤེད་གཅྱིག་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགྤེ་བཤྤེས་མྱིན་པ་དང་
གཉྱིས་ནས་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་རབ་འབྱམས་པ་མྱིན། གསུམ་ནས་ནང་དོན་རྱིག་པར་མཁས་པའྱི་དགྤེ་བཤྤེས་མཁས་པ་མྱིན་

དུས་མྱི་རག་པ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཚོ་ག་རྤེ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་གང་དུ་སར་གྱི་ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས། ཡྱིན་ནའང་། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།
སྐར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང་། མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང།) ལགས་སོ། འདྱི་ག་རང་ལ་མཚམས་འཇོག་ཆོག་པ་གྱིས།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་སྱིད་སོང་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་དྤེར་བགོ་གྤེང་རྤེད། སོ་སོ་རང་

ཉྱིད་ཀྱི་སྤེམས་ཚོར་རྤེད། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱིས་འདྱིར་ཡར་མ་གཅར་སོན་ལ་ས་གནས་ཆྤེ་ཁག་བཞྱི་ཙམ་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་
མྱི་མང་ནང་གྱི་དགོངས་འཆར་དང་མཐོང་ཚུལ་དྤེ་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། སྱིར་ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ལ་དོ་

སྣང་ཡོད་པ་དང་འགན་གནང་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བོ་ཕམ་གནང་སོང་བསམ་གྱི་འདུག རང་ཉྱིད་ཀང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་
བོ་ཕམ་བྱུང། སྱིར་བཏང་གྱི་མང་གཙོའྱི་ནང་ལ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་སྟངས་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་མང་
གཙོ་དྤེ་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ཡོང་པའྱི་མང་གཙོ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་མ་རྤེད། ང་རང་ཚོས་འདྱིར་ག་རྤེ་བྱས་ཀང་ཕར་ཕོགས་ལ་ང་

རང་ཚོར་རྤེ་བ་བཏང་ནས་བཞུགས་མཁན་མྱི་མང་དྤེ་ཚོས་ཀང་ག་རྤེ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ང་རང་ཚོར་ཁ་གཏད་
གཅོག་ནས་འདུག་མཁན་དྤེ་ཚོས་ཇྱི་ལྟར་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་དགོངས་པ་བཞྤེས་མ་སོང་བསམ་པ་

ཞྱིག་བྱུང་། སྱིར་བཏང་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་བགོ་གྤེང་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཀང་། བགོ་གྤེང་དྤེ་ཡྱི་ཚད་གཞྱི་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་བསམ་ནས་
དྤེར་བོ་ཕམ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་ གྲུབ་ནས་ང་རང་ཚོར་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ནུས་པ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་དངོས་གནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་

བསམ་གྱི་འདུག ངས་སོན་ནས་ཞུ་མོང་། ང་རང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་མྱི་མང་ཚོས་མགོ་ཚོད་པའྱི་སྒོ་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པའམ་
གང་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་མང་ཉམ་ཆུང་རྤེད། མྱི་མང་གང་དུ་འགོ་མ་འགོ་དང་མྱི་མང་ནང་ལ་ཟྱིང་ག་རྤེ་ཆགས་མ་ཆགས་དྤེ་འགན་

ཁུར་མཁན་དང་ཞབས་བཀག་སྒང་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོས་བཟོ་ཡྱི་འདུག་ངས་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོས་ང་ཚོར་མང་གཙོ་
ཡང་དག་པ་དགོས་རྤེད། མང་གཙོ་ཡང་དག་པ་འཕྤེལ་རྒྱས་གཏོང་དགོས་རྤེད། ཆྱིག་སྱིལ་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། སོ་

སོའ ་ི འདོད་པ་དང་མཐུན་པ་དང་སོ་སོའ ་ི བསམ་ཚུལ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་མང་གཙོ་ཡག་པོ་ཞྱིག་དང་། སོ་སོའ ་ི ལྟ་བ་དང་བསམ་
ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་མང་གཙོ་ལས་བརྒལ་བ། བཀའ་དང་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ངོ་ལོག་རྒྱག་མཁན་དྤེ་འདྲ་

ཞྱིག་ང་ཚོ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཡག་པོ་རང་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་འདྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱི་
གཅྱིག་པོར་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ས་གནས་གང་དུ་ཕྱིན་ཡང་སོ་སོའ ་ི རྐུབ་བཀག་ཅྱིག་གྱི་དོན་དུ་སྱི་ཚོགས་ལ་འཁྲུག་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་བཟོ་རྒྱུ་

དང་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་པ་དྤེ་འདྲ་ཧ་ཅང་གྱིས་བྱས་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་།
དྤེ་འདས་པའྱི་ཉམས་མོང་ལ་གཟྱི གས་ནས་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ཚར་བ་དྤེ་ཚར་བ་རྤེད་ཅྤེས་བཞག་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་

རྤེད། ཚར་བ་དྤེ་ལ་ལྤེགས་པའྱི་ཆ་གང་བྱུང་སོང་དང་སྡུག་པའྱི་ཆ་གང་བྱུང་སོང་བལྟས་ནས་མ་འོངས་པར་བསབ་བྱ་ལྤེན་ནས་

ཡར་རྒྱས་གང་གཏང་དགོས་འདུག་མྱི་འདུག་དྤེ་སྤེམས་ནང་བཞག་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཞུ་
རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།

སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་

འདྱིའྱི་འོག་ངས་ཀང་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་དང་བསར་བཅོས་གནང་དགོས་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག་
བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་གཅྱིག་དགོངས་བཞྤེས་གནང་དགོས་འདུག་ཅྤེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ང་ཧང་སངས་རྒྱུ་དང་ཧོན་ཐོར་རྒྱུ་དྤེ་ང་རང་ཚོར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། མྱི་སོ་སོའ ་ི

གཟྱིགས་ཕོགས་ནས་འགྤེལ་བཤད་འདྲ་མྱིན་ཞྱིག་བསོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་

གྱིས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་རྱིམ་འདྲ་མྱིན་ལ་གཞོན་སྤེས་ཚོས་ག་ས་ག་ལ་བགོ་གྤེང་བྱྤེད་དུས་ཁོ་རང་ཚོས་ང་ཚོའྱི་གནས་
སྟངས་ལ་ལྟ་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་ཡང་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རྤེད། དྤེ་ནས་སོན་མའང་ངས་ཞུ་མོང་། དཔྤེ་མཚོན་

ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ནོར་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ལོ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་འཁོར་བའྱི་དུས་ཆྤེན་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་༸སྐུ་
མདུན་གྱིས་ Aids ནད་དོན་ཐོག་འཐུས་ཤོར་ཆྤེན་པོ་ཕྱིན་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་ཞྤེ་དྲགས་ཚབས་
ཆྤེན་པོ་བྱས། ཡང་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གྱི་སྐོར་ལའང་དྤེ་འདྲ་བའྱི་བཀའ་ཞྱིག་ཕྤེབས་དུས་ང་ཚོས་ཚབས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བྱས།

༸སྐུ་མདུན་གྱིས་བཀའ་བཀོན་ཞྱིག་མ་ཕྤེབས་བར་དུ་ང་ཚོས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩྱི་དགོས་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད་
འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ལས་ཀ་ག་རྤེད་བྱས་ཀང་ཡང་ན་༸སྐུ་མདུན་གྱི་མཚན་དྤེ་ཞྤེ་ས་མ་ཞུས་ན་བྤེད་སོད་བཏང།
ཡང་མྱིན་ན་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་དྤེ་འདྲའྱི་བཀའ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ན་ང་ཚོས་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་འདྲ་ཞྱིག ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་སྐུ་

དབང་རྩྱིས་སྤྲོད་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ། ངས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་དྤེ་ཆ་ཚང་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་ལ་གནང་བཞག་ཡོད། ཁྤེད་

རང་ཚོས་ང་མྤེད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ལས་ཀ་གྱིས་ཤོག་ཨ་གསུངས་སྐབས། ༸སྐུ་མདུན་གྱི་དགོངས་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཁ་ནས་ཡང་
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ཡང་བགང་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་སྤེམས་ནང་བཅང་ནས་བྱྤེད་དགོས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོས་འགན་ཞྱིག་ཁུར་དགོས་

རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དགོངས་པ་མ་འཚོམས། དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མར་གང་ཞྱིག་བཤད་དགོས་ཀང་སོ་སོ་རང་
གྱིས་སྱི་ཚོགས་ནང་ག་རྤེ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུག ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་འདུག འཕྲོད་བསྟྤེན་ཡྱིན་ཡང་མྱི་མང་གྱི་འགན་རྤེད་དྤེ་
མྱི་མང་ལ་མར་ར་སྤྲོད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ག་རྤེ་བྱས་ཀང་དྤེ་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་

དྤེ་བཏགས་པ་ཡྱིན་ན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དང། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་བསམ་བོའ ་ི གནས་ཚད་དྤེ་གང་འདྲ་

ཞྱིག་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོས་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོས་རྤེས་མ་ཅྱི་ཞྱིག་ལ་ཡ་ལ་སྤྲོད་གབས་ཡོད་
དམ་བསམ་ནས་སྤེམས་འཚབ་འདུག ང་རང་ཚོ་ལ་རྤེ་བ་གང་བསོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་འགན་ཆ་ཚང་དྤེ་མང་གཙོའྱི་འོས་

འདྤེམས་བྱས་པའྱི་མྱི་མང་ལ་སྤྲད་བཞག་ཡོད། ཁོང་ཚོས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འགན་ཁུར་འགོ་ཡྱི་རྤེད་ཅྤེ ས་རྤེ་བ་བསོན་ནས་ང་ཚོ་ལ་
གནང་བ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ང་ཚོར་བཀའ་འདྱི་འདྲ་ཛ་དྲག་ཕྤེབས་པ་དྤེ། མྱི་རྤེ་རྤེས་སོ་སོའ ་ི དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་
རྤེ་རྤེ་བགང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ནྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ང་རང་ཚོས་འགན་ཁུར་མ་ཐུབ་པ་དང་དགོངས་པར་གང་
ཡོད་པ་དྤེ་ང་རང་ཚོས་ལག་ལྤེན་བསྟར་མ་ཐུབ་པའྱི་དབང་གྱིས་ཕྤེབས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ལ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད།

མྱི་སོ་སོར་གོ་བ་ལྤེན་སྟངས་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་ང་རང་གྱིས་གོ་བ་གང་བངས་པ་དྤེ་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། མ་འོངས་པར་ང་རང་

ཚོར་འདྱི་ལྟར་བཀའ་ཕྤེབས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོས་ག་རྤེ་འགན་ཁུར་དགོས་འདུག དགོངས་པར་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ང་
རང་ཚོ་སོ་སོའ ་ི སྤེམས་ནང་བཅང་ནས་ལག་ལྤེན་ཇྱི་ལྟར་ཁུར་དགོས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ངྤེས་པར་བསམ་བོ་གཏང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་

དང་། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ང་ཚོའྱི་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་ཚོས་དྤེ་ལ་ཧ་ཅང་གྱིས་འགན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཁུར་དགོས་པའྱི་དུས་ལ་སྤེབས་
འདུག་བསམ་ནས་དྤེ་རྱིང་གྱི་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ནུས་པ་ཞྤེས་བགང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་གནས་སྟངས་གང་

ཆགས་འདུག་ཟྤེར་ན་ང་ཚོ་ཆབ་སྱིད་པ་མཁས་པ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད་ཀང་། ཆབ་སྱིད་སང་མོང་མཁན་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆ་

ལ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་སོ་སོས་བཤད་པ་དྤེ་ཡག་པོ་ཡྱིན། གཞན་དག་ཚང་མ་མ་འགྱིག་པར་འཛིན་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་མང་གཙོ་
ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་སོ་སོའ ་ི བསམ་ཚུལ་དྤེ་སོ་སོའ ་ི རྤེད་ཀང་། མྱི་གཞན་པ་དྤེའྱི་བསམ་ཚུལ་གང་རྤེད་འདུག དགོས་པ་རྒྱུ་
མཚན་གང་རྤེད་འདུག གལ་སྱིད་སྱི་པའྱི་དོན་དུ་གཅྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ན་ང་ཚོས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་བསམ་བོ་གཏོང་

དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གནད་དོན་གཅྱིག་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོ་བགོ་གྤེང་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་རང་གནད་དོན་དྤེ་ལ་མཐུན་པ་
ཡོང་གྱི་རྤེད་ལ། སང་ཉྱིན་གནད་དོན་དྤེ་ག་རང་ལ་དྤེ་རྱིང་མཐུན་པ་དྤེ་སང་ཉྱིན་མ་མཐུན་པ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གནད་དོན་འདྱི་ལ་མྱི་འདྱི་དང་འདྱི་མཐུན་གྱི་

རྤེད། སྐད་ཆ་འདྱི་ལབ་དུས་མྱི་འདྱི་དང་འདྱི་མཐུན་གྱི་མ་རྤེད ་ཟྤེར་བའྱི་ལྟ་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ང་རང་ཚོ་རང་གྱི་

ལས་ཀ་བྱྤེད་སྟངས་དང་ང་རང་ཚོ་རང་གྱིས་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་ལ་ཏོག་ཙམ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་འདུག་བསམ་ནས་ངར་ཚོར་བ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རྱིང་མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་འདྲ། མྤེད་ཀང་ཆོག འདྱིར་བསད་པའྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཤྤེས་དགོས་པ་མང་པོ་ཤྤེས་སོང་ལ། ཤྤེས་མྱི་དགོས་པ་
ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་བསམ་ནས་གང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། གོང་ནས་རྤེ་བ་བྱྤེད་ས་ང་ཚོ་རྤེད་ལ། འོག་ནས་
40

མྱིག་དཔྤེ་བྱྤེད་སའང་ང་ཚོ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོས་མྱི་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་རྒྱུ་མཚམས་བཞག་ནས། ང་རང་རྩྱིས་པའྱི་

ཚང་མས་སོ་སོར་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ནས་དཔྱད་པ་བྱས་ན་ཡག་ཤོས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག མྱིས་སོན་བརོད་བྱས་པ་དྤེ་ང་
ཚོས་ལས་ས་པོ་ཁས་ལྤེན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སོ་སོས་སོ་སོར་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་ང་ཚོས་གང་ནས་འཐུས་ཤོར་འགོ་
ཡྱི་འདུག གང་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་བསམ་བོ་བཏང། དཔྱད་པ་བྱས་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་མ་འོངས་པའྱི་ཐུགས་ལ་གང་ཡོད་པ་
དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་ཐུགས་རང་ལ་བཞག་ནས་ཕག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུ་དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏང་ཐུབ་ནས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ལྤེགས་བཅོས་
བྱྤེད་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་དང་སོན་འདུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་རྱིང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་
ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ངས་གནད་འགག་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དྤེར་འདས་

པའྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ གྱི་ཉྱིན་མོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོས་བང་དོར་གྱི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ཕྤེབས་པ་དྤེར་

བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་འགན་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ནས་ཡར་ཕག་བྲྱིས་ཕུལ་ཟྱིན་གྲུབ་འདུག དྤེ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདས་
པའྱི་མཉམ་མོང་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་ ཉམས་མོང་ལ་གཞྱི་བཞག་རྒྱུ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཕག་ལས་གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་

ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་གནང་སོང། མྱི་རྤེ་གཉྱིས་
ཤྱིག་གྱིས་ཡར་སན་སྤེང་ཞུས་ནས་ཐག་ཆོད་གནང་བ་ཞྱིག་ལུངས་དྲངས་གནང་སོང་། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་

པོ་ཆུང་དུས་ནས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལའང་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གནས་ཚུལ་མང་དག་ཅྱིག་གཟྱིགས་ནས་
བཀའ་སོབ་དྤེ་ལྟར་ཕྤེབས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་གང་རྤེད་ཞུས་ན་ས་གནས་སོ་སོའ ་ི གཞྱིས་འགོ་ཡོད་པ་རྤེད། བརྒྱ་ཤོག་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཚོགས་པ་སོགས་དྤེ་དག་གྱིས་དུས་རག་ཏུ་འགན་བངས་ནས་དྤེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་རྱིགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་

ན་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ནང་སྱིད་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། འབྲྤེལ་ཐུག་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དངོས་
གནས་འཕྲལ་དུ་དཀའ་ངལ་དྤེ་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་ཆྤེན་པོ་སོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འདས་པའྱི་མཉམ་མོང་
དང་མ་འོངས་པར་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག

གཉྱིས་པ་དྤེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང ་མཆོག་གྱིས་ New York Times གྱི་ ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་བ་རྤེ ད། དྤེར ་

ལྤེགས་པའྱི་ཆ་ནས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག མ་ལྤེགས་པའྱི་ཆ་ནས་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་འོས་བསྡུ་ཆྤེན་མོའ ་ི ཐོག་

ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལག་ཆ་དྤེ་ཁུར་ནས་འདམ་རོག་གཏོར་རྤེ ས་རྩྤེད་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཟང་སོད ་ཀྱི་
བཀའ་སོབ་གནང་བ་རྤེད། ཏན་ཏན་ལག་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཟློག་པ་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་

ནས་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གང་ཡང་གནང་མ་སོང། དཔལ་ལྡན་
41

ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་མར་སོགས་སང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། "Lukar Jam Atsok, 44, a
writer who was imprisoned in China before escaping into India years ago, ran in the

preliminary contest for political leader, arguing that the Dalai Lama could be considered
a traitor for having given up full independence for Tibet in his negotiations with the
Chinese. I, Dalai lama, I do not agree with that person” དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དངོས་གནས་བོད་སྐད་ནང་དུ་

རྒྱལ་ཚོང་པ་ཟྤེར་དུས་དྤེ་ཙམ་གྱི་རབ་ཆྤེན་པོ་མྤེད་པ་འདྲ་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་ཚགས་ཤོག་སྐད་

གགས་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ traitor ཟྤེར་དུས་ལོག་འཇལ་བྱྤེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་པའྱི་སྐད་ཀྱི་ནང་མ་ཟད་དྲ་བརན་ནང་དུའང་རྤེད། གང་སར་བཤད་དུས་ཕྱི་ལོགས་སུ་མ་ཁབ་པ་ཞྱིག་བྱ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཁབ་བསད་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གཉྱིས་པ་དྤེ་ཡང་

བསར་ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ཀློག་ཆོག་པ་ཞུ། he said in Tibetan in an interview. “I am not saying the Dalai
Lama is a traitor, but if you consider the political history, then he is one.” དྤེ ་འདྲ་ཡྱི ན་ཙང་ཚང་

མས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཉྱིན་མ་གཉྱིས་རྱིང་ཚང་མས་ཕག་ཏུ་བསྣམས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་

གྱིས་བཀའ་མོལ་གང་ཡང་གསུངས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཚོས་གྤེང་ཙམ་གྤེང་ཙམ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་ལ་ཐོབ་ཐང་མ་
རག་པའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་ངོས་ནས་དྤེ་བདྤེན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་
ཟྤེར་ན་ང་ཚོའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་དྤེ་ སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོས་བཙན་དབང་བཏང་ནས་བསྐུལ་གནང་བ་ཞྱིག་མ་
རྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོ་ནས་གོས་བསྡུར་དང་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་གནང་བའྱི་རྤེས་སུ་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་

ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆྤེན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གོས་ཚོགས་འདྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་དྤེར་
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་རྱིང་ངས་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་
ནས་རྫུན་མ་བཤད་འདུག་པས་འགན་ལྤེན་དགོས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པ་གནང་གྱི་

ཡྱིན་ཞྤེས་ཞལ་བཞྤེས་གནང་སོང་བས་དྤེ་ལ་བསགས་བརོད་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངོས་གནས་འབད་བརྩོན་གནང་

བ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བཀའ་ཤག་རྣམ་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོ་རྤེད། སྱིན་འཐུས་ལྷན་རྒྱས་རྤེད། ང་ཚོའྱི་
གཞུང་ཞབས་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་དང་དུ་བངས་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་དྤེ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་ལས་གནང་

ནས་ལས་དོན་གྲུབ་དང་མ་གྲུབ་དྤེ་གནད་དོན་ཁ་ཁ་གཅྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་འདྱིར་གནང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་བོས་
བཏང་བྱས་ནས་གནང་སྟྤེ་དོན་དག་འགྲུབ་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། མ་འགྲུབ་པ་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་
ནང་ལ་གྲུབ་འབྲས་དོན་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞྤེས་གནང་བ་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཞྱི་པ་དྤེ་ལ་ལུང་པའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆབ་སྱིད་དམ་དཔལ་འབྱོར་ལ་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཐྤེབ ས་ནས་བོད་དོན་

གྱི་ཐད་ལ་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ངས་ཏག་ཏག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བཤད་རྒྱུར་དྤེ་ལྟར་བཤད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་གཅྱིག་མ་ཡོང་དུས་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཡྱིན་དུས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་
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བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕར་ཕོགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ལ་འགྱུར་བ་ཐྤེབས་པར་སྒུག་བསད་པ་དང་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ཀང་ག་སྱིག་འདྲ་
ཞྱིག་བྱས་ནས། ཕར་ཕོགས་སུ་འགྱུར་བ་དྤེ་ཐྤེབས་དུས་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ཀང་ལྷན་པ་དྤེ་རྒྱག་ཆོག་ཆོག་དང་ལས་དོན་དྤེ་ལམ་

སྤེང་མྱུར་པ་ཞྱིག་ཡོང་བར་འབད་བརྩོན་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཕར་ཕོགས་རང་ལ་སྒུག་བསད་པ་

ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་དཔྤེའྱི་ནང་ལ་བཤད་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རྤེད། ཏུ་སྱི་རམ་གྱིས་ཤྱིང་སོང་འོག་ན་ཨ་མྲ་སྒུག་བསད་
པ་ཞྱིག ཨ་མྲ་དྤེ་མར་ག་དུས་ཟགས་མྱིན་སྒུག་མ་བསད་པ་བྱས་ནས་ང་རང་ཚང་མས་ཐུགས་ཁུར་བཞྤེས་ནས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་

ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་སྱིག་ནས་དྤེར་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་བཏང་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་དོན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དཔལ་འབྱོར་
ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེར་འགྱུར་བ་ཐྤེབས་དུས། ང་རང་ཚོ་ཡང་ག་སྱིག་ཡོད་པ་ཞྱིག་བྱས་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག

ལྔ་པ་དྤེ་ལ་ཆྱིག་སྱིལ་དང་ཆྱིག་སྱིལ་ཟྤེར་ནས་མང་པོ་གསུངས་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་ཡྱིན་ནའང་

རྤེད། བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྐད་ཡྱིག་ཚང་མ་རྱི་གངས་རྱི་ མཁྤེགས་པོ་ཞྤེ་དྲག་ཅྱིག་ལྟ་བུའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དགུན་ཁ་ལ་གངས་བརྒྱབ་ཀང་རྱི་དྤེ་ལ་སོན་ཆག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མ་རྤེད། སྟོན་

ཁར་ཆར་ཤུགས་དང་རླུང་འཚུབ་ཀྱིས་རྱི་དྤེར་གནོན་ཤུགས་བཏང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ཡར་གྱི་ཉྱི་མ་ཚ་པོས་ཀང་རྱི་དྤེར་
གནོན་ཤུགས་བཏང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ཡྱིན་ན་ཡང་རྱིའྱི་འོག་ནས་སྒྤེར་སོ་སོའ ་ི ཁྤེ་ཕན་ཆྤེད་དུ་གཏྤེར་ཁ་སོག་འདོན་བྱས་

ནས་རྱི་དྤེ་ཁོག་སྟོང་བཟོས་ནས་ནམ་ཞྱིག་རྱི་དྤེ་མར་ལུག་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་སྤེམས་
འཚབ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་ཆྱིག་སྱིལ་ཟྤེར་གྱི་རྤེད། བྱས་ཙང་སོ་སོའ ་ི ཁྤེ་ཕན་ཁོ་ནར་བསམ་ནས། འདྱི་ཡང་གོས་ཚོགས་ར་བ་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། བོད་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མྱི་མང་ཚང་མས་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་ནས་འདས་པའྱི་ཉམས་མོང་འོས་བསྡུ་ཆྤེན་མོ འ ་ི
ནང་དུ་ཕར་ཚུར་བཤད་རྤེས་རྩྤེད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོས་བཤད་རྤེས་རྩྤེད་པ་དྤེའྱི་མཐའ་དོན་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་སྱིད་སོང་

ཆགས་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་འཛིན་ནམ་དབུ་ཁྱིད་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ཕར་ཚུར་སྡུག་ཅག་ཞྤེ་དྲག་བཤད་
པ་ཡྱིན་ན་རྤེས་ལ་ཕར་ཚུར་གུས་ཞབས་དང་བརྩྱི་འཇོག་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་བསྤེབ་ཀྱི་རྤེད་པས་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་

སྱི་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བྱུང་བ་ཙམ་ཡྱིན་ན་ཨའོ་ཙམ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ཡྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་ལ་འདྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
ཁབ་ཡོང་དུས་རྤེས་མ་ང་རང་ཚོས་མྱི་གཞན་དག་ལ་རྤེ་བ་བཅང་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་གདོང་པ་གང་འདྲ་ཞྱིག་སྟོན་ནས་ང་ཚོ་
ཡར་ཕྤེབས་དགོས་རྤེད། དྤེའྱི་གས་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་དགོས་རྤེད། བྱས་ཙང་ཚང་མས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ནས་སོ་སོ་
རང་གྱི་དོན་དག་ལ་མ་བལྟོས་པར་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚོའྱི་

ལས་འགན་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ང་རང་ཚོར་གཞུང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚོགས་པ་དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་འདྱི་
ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྟངས་འཛིན་གནང་རྒྱུ་དང་། དྤེ་དག་ལ་ལས་འགན་གལ་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཁོ་ལ་ཀག་ཀག་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག ཁོ་ལ་ཁད་གསོད་
བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གང་བྱུང་བཀྲམ་སོད ་རྒྱུ་དྤེ་ངས་ནོར་བ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ནོར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་

རྤེད་ཞུས་ན་གཞྱི་རྩའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་མང་གཙོའྱི་སོམ ་གཞྱི་དྤེ་མཁྤེན་རོགས་མྤེད་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བྱྤེད་
དུས་ང་རང་ཚོའྱི་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མྱི་མང་ཚོས་ང་རང་ཚོའྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་ལ་ཐུགས་བསམ་ཡག་པོ་བཞྤེས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་
ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།
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དྤེ་ནས་ངར་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་འབོད་སྐུལ་གསུམ་ཡོད། དང་པོ་དྤེ་ལ་རྒྱ་བོད་གཉྱིས་ཀྱི་ཞྱི་མོལ་དྤེ་ལ་ཐུགས་བསམ་

བཞྤེས་རོགས་གནང་། དྤེའྱི་དབང་གྱིས་མ་འོངས་པའྱི་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ལ་གནོད་པ་མ་ཚད། ད་ལྟའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ཆྱིག ་སྱིལ་གྱི་
ནུས་པ་དྤེ་ལ་ཡང་ཞྤེ་དྲག་གྱི་ཉམས་ཆག་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་ནང་ལ་རོག་ག་མང་ཤོས་ག་རྤེ་རྤེད། ང་རང་བཙན། ཁོ་

དབུ་མ་ཟྤེར་ནས་དྤེའྱི་སྒང་ལ་བརོད་གཞྱི་མང་པོ་ཆགས་ནས་དྤེའྱི་སྒང་ལ་འགལ་ཟླ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་དུས། ཞྱི་བདྤེ་ཡོང་
རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚོའྱི་རྩ་བ་ཡག་པོ་ཡོང་ཕྱིར་དྤེའྱི་ལས་དོན་དྤེས་དབུ་
མའྱི་ལམ་ལ་ལོ་མང་པོ་འདྱི་འདྲ་ཕྱིན་པ་རྤེད། གྲུབ་འབྲས་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་པའྱི་གནས་
སྟངས་དྤེ་བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཐུགས་རྤེ་གཟྱིགས། དྤེ་ལ་གནང་རོགས་གནང་།

གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ། ད་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ཟྤེར་དུས་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་བརྩྱིས་པའྱི་ལས་བྱྤེད་

ཚང་མའྱི་མཐུན་སྱིལ་གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ག་རྤེ་འབོད་
སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟྤེར་ན། ང་རང་སོན་མ་ Sony ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བཀའ་ཁོལ་ཡོང་བ་ཞུ།

360 interview ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ས་བཅད་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུའྱི་གནས་སྟངས་ལ་སྒང་ཚང་མར་སྐད་ཆ་དྲྱིས་ཏྤེ།

གནས་སྟངས་གང་འདྲ་རྤེད། ཁྤེད་རང་ལ་ག་རྤེ་ཡོད། ག་རྤེ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད། དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་འདུག ཡར་རྒྱས་ག་རྤེ་གཏང་རྒྱུ་
འདུག ཚང་མར་སྐད་ཆ་དྲྱིས་ཏྤེ་དྤེར་ཕོགས་བསོམས་བྱས་ཏྤེ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལག་ལྤེན་བསྟར་དུས། སྒང་དང་འོག་དང་སོ་སོའ ་ི

ལས་རོགས་དང་མཐུན་སྱིལ་དྤེ་ཡག་ཏུ་ཕྱིན། ཕན་ཚུན་ཡྱིད་ཆྤེས་རྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཕོགས་ལ་ཞྤེ་དྲག་གྱིས་ཡག་ཏུ་
འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

གསུམ་པ་དྤེར། དྤེ་དངོས་གནས་ང་རང་ཚོའྱི་ཆྱིག་སྱིལ་ལ་གནོད་འཚེ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་

ཤག་ལ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་ཡར་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་

སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་སྟྤེ། ཡྱིན་པ་དྤེ་
ཡྱིན་པ་དང་ཉྤེས་པ་གཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་ང་རང་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང།) ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ ་མཆོག སྐར་མ་གཅྱིག་ནང་

བསྡུ་ཆོག་པ་གྱིས། ལོ་བཅུ་བཞྱི་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་ལོ་མང་པོའ ་ི རྱིང་དཔལ་འབྱོར་ས་ཡ་མང་པོ་བསྡུ་

འགོ ད ་བྱས་ནས་མཐའ་མ་དྤེ ར ་ཨྱི ན ་ཇྱི ་ ཚི ག ་གཅྱི ག ་བྤེ ད ་སོ ད ་གཏང་ཆོ ག ་པ་གྱི ས ། I am a victim of my own
success ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཟྤེར་དུས་གོས་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའྱི་ནང་ལ་ཕག་བྲྱིས་ཡར་ཕུལ་ཚར་བ་

ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མར་ལན་འདྤེབས་ཀང་གནང་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ལ་ཚོགས་པ་གཞན་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་
དངུལ་ས་ཡ་གསུམ་དང་འབུམ་ལྔ་བྤེད་སོད་བཏང་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་བཏང་བ་སོགས་མང་པོ་བྱས་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག Forensic audits དྤེ་ལ་ནག་ཉྤེས་མྤེད་པ་ཆྤེན་པོ་ དོན། ཚོགས་གཙོ་བསྐོས་དུས་ཐག་གཅོད་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་དབང་
ཆ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཐག་གཅོད་དྤེ་ང་རང་སྒྤེར་གྱིས་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་དྤེ་རྱིང་ངས་སན་ཐོ་སར་ཡང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་
ཅོག་སྒང་ལ་དབུལ་གྱི་ཡྱིན། དྤེ་ནས་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་ཀའྱི་འགོག་རྤེན་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་

ཀའྱི་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་དང་ས་གནས་ལ་བསད་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱིའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚོས་
44

དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་ཚོ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ང་ཚོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་མཇུག་བསོམས་གསུང་བཤད་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཡར་ཕུལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཀང་མ་གནང་ནས། ལོ་
གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་ལ་གཞུང་འབྲྤེལ་གྱི་མཛད་སྒོ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཀང་མ་གནང་ནས། ང་སྒྤེར་ལ་མ་
རྤེད། སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཞབས་བཀག་ལ་མཐོ ང་ཆུང་གནང་བ་མང་པོ་བྱུང་སོང་། རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞུས་བསད་ན་དྤེ་རྱིང་
དུས་ཚོད་མྱི་འདུག དྤེ་རྱིང་འདྱིར་དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གསུང་བཤད་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་གྱི་ཡོད་རྤེད། དོན་

ཚན་དང་མ་འབྲྤེལ་བའྱི་ཚིག་རྤེ་གཉྱིས་ཙམ་ཤོར་བ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཁོལ་གནང་རོགས་གནང་། ཐྤེངས་འདྱི་ཧ་ལམ་ངའྱི་མྱི ་ཚེའྱི་
ནང་གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་མཇུག་མ་དྤེ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཚིག་རྤེ་གཉྱིས་ཙམ་ཐོན་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། དགོངས་བཞྤེས་དང་
སགས་ནས་བཀའ་ཁོལ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མྱི་ཚེའྱི་ནང་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་མཐའ་མ་
ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད།) ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་དང་ཕྤེད་ཀའྱི་རྱིང་

ལ་ཕག་ལས་གནང་བ་དྤེ་དག་གྱི་གས་དྤེ་ང་ཚོའྱི་གནས་བབ་དང་བསྟུན་ནས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཡག་ཐག་ཆོད་དགའ་སྒོམ་
བྱ་འོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་ལ་དྤེ་འདྲ་ཡོད། མ་གཞྱི་ང་མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་
ཆུང་ཆུང་རྤེད། འོན་ཀང་ནང་ལ་བསད་དུས་ཚགས་པར་དང་གསར་འགྱུར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཉན་གྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་དྤེ་རྱིང་གྱི་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་ཐོག་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་དག་རྱིགས་དྤེར་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་ལ་དོ་སྣང་བྱྤེད་མཁན་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་།

གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་། ལྷག་པར་དུ་བལ་ཡུལ་དང་བོད་མྱི་གནས་སོད་བྱྤེད་སའྱི་མངའ་སྤེ་ཁག་དྤེ་ཚོ་ཚང་མས་བོད་
མྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་དང་ཐུགས་འཁུར་གནང་བསད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ ་སོན་མ་དང་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་བསམ་
ནས་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་བྱུང། དྤེ་ཙམ་གྱིས་མ་ཚད་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་འབྲྤེལ་གྱི་གནས་ཡུལ་ཁག་ལ་གཞུང་འབྲྤེལ་གྱི་གསལ་
བསགས་དང་བཀའ་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསོལ་རས་གནང་སོང་། དབུས་གཞུང་གྱིས་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དང་ལྷན་

མཚུངས་ཀྱི་ས་གནས་གཞུང་སོ་སོའ ་ི ཐོག་ལ་ཡ་གནང་ནས་བོད་མྱི་ལ་སོན་མ་དང་མ་འདྲ་བའྱི་ཐོག་ནས་རང་དབང་རང་བཙན་
ཡོད་པ་ལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་ཡག་པོ་ཆགས། ཐམས་ཅད་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་བསམ་ཚད་ཐམས་ཅད་ལག་ལྤེན ་ཁྤེལ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད། གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་

བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་ཁ་གཏད་ཀྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་རྒྱུ་
ཁག་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རྱིམ་པས་འགྲུབ་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། དཔྤེར་ན་ང་ཚོ་ཐོག་མར་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོང་དུས་ང་
ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་དང་ལས་ཁུངས་ཚང་མ་ཡར་ར་སྟྤེང་རྱིའྱི་སྒང་ལ་མོར་ཌྤེ་མར་ཧོལ། ཟྤེར་ནས་ཁང་པ་ཆུང་ཆུང་ལགས་ཤོག་གྱི་
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ཐོག་ལ་གཡམ་པ་བཏྱིང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་ཅོག་སྒོར་སྒོར་ཆུང་ཆུང་གཅྱིག་གྱི་མཐའ་ལ་བཀའ་བོན་ལྷན་རྒྱས་

ཚང་མ་འཛོམས་ནས་ང་ཚོས་གཞུང་བསངས་པ་རྤེད། གཞུང་འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ཆ་འདྱིར་རྦད་དྤེ་བཀའ་ཤག་
གྱི་འོག་ལ་བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། བཀའ་བོན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་འོག་ལ་སོ་སོའ ་ི སྤེ་ཚན་འདྲ་མྱི་འདྲ་མང་པོ་

བྱས་ནས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་རྱིམ་པས་ང་ཚོས་དཀའ་
ལས་བརྒྱབས་ནས་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ངས་སོན་མ་གཅྱིག་ཞུས་མོང། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཡང་
དག་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་བཟང་པོ་དང་། ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི འྱི་ཆོལ་གསུམ་ཆོས་ལུགས་དང་བཅས་པ་རོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་བྱས་ནས།
རྒྱག་གཅྱིག་མཆོང་གཅྱིག་བྱས་ནས། དབུ་འོག་དཔུང་འདྤེགས་ཀྱིས་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་བཞག་པའྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་བརྤེན་ནས་འདྱི་

བྱུང་བ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་སོན་མའང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ད་དུང་ཡང་འདྱི་གལ་པོ་ཆྤེ་ལ་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། དྤེ་ཚང་མས་མ་བརྤེད་པ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ཡང་ང་རང་ཚོས་ང་རང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་

ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་རྩོད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ཆོལ་ཁ་ལ་རྩོད་རྒྱུ་ཅྱི་ ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་མྱིའུ་གདུང་དྲུག་གྱི་ བརྒྱུད་པ།
མྱི་རྱིགས་གཅྱིག ཤ་ཁག་གཅྱིག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཁ་ཙམ་མ་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་འདྱི་དོན་དམ་པའྱི་ཤ་ཁག་གཅྱིག་འདུས་

ཀྱི་སྤུན་མཆྤེད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ཤ་ཁག་གཅྱིག་འདུས་ཀྱི་སྤུན་མཆྤེད་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་ཤྤེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ནང་ཁུལ་རྩོད་

པ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་བསད་ཡོད་མ་རྤེད། འགོ་ཁྱིད་མཁན་གྱིས་འགོ་ཁྱིད། གཤམ་འོག་གྱིས་དཔུང་འདྤེགས་བྱས་ནས་ང་རང་ཚོ་
ཚང་མས་འཕ་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ང་རང་ཚོ་ལ་དག་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའྱི་ཁ་གཏད་ལ་ང་ཚོ་མྱི་རྤེ་ནས་
མྱི་རྤེ་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོ་ལང་དགོས་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རྤེད། དྤེ་སོང་ཙང་དྤེ་ལ་ཚང་མས་དགོངས་པར་འཇགས་དགོས་
ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་དྤེང་སང་བོད་ནང་དུ་རྤེད། བཙན་བྱོལ་ནང་ལའང་རྤེད། ང་ལ་སོབས་པ་སྤེ་བར་བྱྤེད་མཁན། ང་རྒས་

འཁོགས་འདྱི་དུས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ག་རྤེ་སོབས་པ་སྤེ་བཞྱིན་ཡོད་ཟྤེར་ན་གཞོན་སྤེས་དྤེ་ཚོས་བོད་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བཙན་
བྱོལ་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གཞོན་སྤེས་དྤེ་ཚོས་འགོ་ཁྱིད་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་འདུག དྤེ་ངར་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་སོབས་པ་
ཤྱི་ནའང་བོ་བདྤེ་བྱྤེད་ཅྱིག་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་མ་འོངས་པར་མྱི་རབས་ནས་མྱི་རབས་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་རྒྱ་མྱིར་ཁ་གཏད་
བཅག་ནས་བདྤེན་པའྱི་མཐའ་མ་གསལ་བའྱི་བར་དུ་ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་འགྲུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མྱི་

རབས་ནས་མྱི་རབས་བརྒྱུད་ནས་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་ང་ཚོས་སོབས་པ་སྤེ་
འོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ཏུ་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཀང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་དོན་དག་མྤེད་པར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
ལངས་ཕོགས་འདྲ་མྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་གཞོན་སྤེས་དྤེ་དག་ལ་སྦུག་སུད་བཏང་ནས་མགོ་འབུད་མྱི་ཐུབ་

པའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རྤེ་ཟུང་ཡོང་གྱི་འདུག ཚང་མ་ལ་ངས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། མྱི་རྤེ་ཟུང་གྱིས་མགོ་མ་ཚོད་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་
རྒྱུགས་ཁྱིའྱི་འོག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཏན་ཏན་ཧ་གོ་ཡྱི་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འདྲའྱི་སྐད་ཆ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འདྲ་
མྱི་འདྲ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག དབུ་མའྱི་ལམ་དང་རང་བཙན་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོར་རྩོད་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད།

དབུ་མའྱི་ལམ་ནྱི་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་རྤེད། ང་ཚོས་བཀའ་སྱིང་དབུས་སུ་བཅང་ནས་འབད་བརྩོན་བྱྤེད་དགོས་རྤེད།
རང་བཙན་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་མྱི་རབས་གསར་པའྱི་འདོད་པ་རྤེད། འདོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དྤེ་ཁོ་

རང་ཚོས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་དགོ ས་རྤེད་མ་གཏོགས་དྤེ་ལ་མགོ་གནོན་བྱས་ནས་སྦུག་སུད་
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གཏོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཞྤེ་དྲགས་ཀྱི་ཐབས་སོ་ པོ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་ངས་སོན་མ་ཡང་གོས་

ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་རང་ཚོས་མྱི་རབས་གསར་པ་ལ་གསོ་སོང་ཡག་པོ་བྱས་ཏྤེ་དྤེ་དག་གྱི་རྱིགས་ལ་ལམ་སྟོན་
ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱས་ནས་མ་འོངས་པར། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་དུང་ཇྱི་ཙམ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ།) ད་དུང་སྐར་མ་ལྔ་ཙམ་
ཞྱིག་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཆུ་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༤ པ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་ཆབ་སྱིད་ལས་དོན་ཐོག་ཡྱིན་ནའང་རྱིམ་

པས་དོན་དག་དྤེ་འགྲུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་ང་རང་ཚོས་ནང་ཁུལ་ལ་མཐུན་སྱིལ་དང་རོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་བྱས་ཏྤེ་༸རྒྱལ་
བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་དགོངས་སྱིང་ལ་བཅང་ནས་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཕ་རོལ་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས་རྒྱུ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་
ཆྤེ་ཤོས་རྤེད། དྤེ་ཚང་མའྱི་དགོངས་པ་ལ་འཇགས་རོགས་གནང་། ལྷག་པར་དུ་དྤེ་རྱིང་ངས་དུས་ཚོད་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་ནང་

གྱི་སྤུན་ཟླ་གཞོན་སྤེས་དྤེ་ཚོར་ངས་སྱིང་ཐག་པ་ནས་རྒས་པོའ ་ི ཁ་ཆྤེམས་ཟྤེར་ནའང་རུང་རྤེ་བ་ཟྤེར་ནའང་རུང་། གང་ལྟར་འགན་
ཁུར་ནས་མུ་མཐུད་ནས་སྤེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པ་བྱས་ཏྤེ་གཞོན་སྤེས་ཚོས་ཧུར་ཐག་གནང་རོགས། ང་ཚོས་རྒྱ་མྱིའྱི་ཁ་གཏད་
གཅོག་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་མང་པོ་མྤེད་དུས་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན།

དྤེ་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་དཔལ་འབྱོར་སྒང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡག་ཐག་ཆོད་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སོན་མ་ང་ཚོ་

ལས་བསོམས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ལོ་བོད་གཞུང་གྱི་ སོན་རྩྱིས་འབུམ་གསུམ་འདུག་བཞྱི་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་

སྐབས་སུ་ཧང་སངས་ནས་སྒོར་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ག་པར་ལྤེན་དུ་འགོ་དགོས་རྤེད་ཅྤེས ་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་བྱུང་མོང་ཡོད།

ཡྱིན་ནའང་ད་ཆ་སོན་རྩྱིས་ས་ཡ་ཉྱིས་སྟོང་དྤེ་འདྲ་བརྒལ་ནས་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་དངོས་གནས་རླབས་ཆྤེན་རྤེད། དྤེ་ཚོ་
འགྲུབ་རྒྱུ་མྤེད་པ་མ་རྤེད། འགྲུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། འགོ་ཁྱིད་མཁན་གྱི་འགོ་ཁྱིད། ཞབས་རོགས་བྱྤེད་མཁན་ཚོས་ཞབས་རོགས་
བྱས་པ་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བའྱི་གྲུབ་འབྲས་ཤྱིག་རྤེད། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་སོབ་ཡོན་ཡྱིན་ནའང་མང་

དུ་ཕྱིན། སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་གནས་ཚད་ཡྱིན་ནའང་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་འདུག ཧ་ཅང་ནས་ཡག་པོ་རྤེད། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་མ་
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འོངས་པར་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་དགོས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ངས་དམྱིགས་བསལ་དུ་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་

བོན་མཆོག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ནས་སོབ་སོང་གནང་རྒྱུ་དང་། དགྤེ་རྒན་གྱིས་སོབ་ཁྱིད་
གནང་སྟངས་དང་སོབ་ཕྲུག་གསོ་སོང་གནང་སྟངས་དྤེ་ཚོ་འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་ཡར་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་དཔྤེ་བལྟས་ནས་གནང་
དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་ཁོ་རང་ཤྤེས་ཡོན་གྱིས་ཡར་རྒྱས་མ་སོང་བ་ཞྱིག་ལ་དཔྤེ་བལྟས་

ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དཔྤེ་ལྟ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དྤེ་ཡང་རྤེས་སུ་ལུས་ནས་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་
ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། དགྤེ་རྒན་གྱི་ཟབ་སོང་སྤྲོད་མཁན་རྤེད། སོབ་ཕྲུག་ལ་སོབ་ཁྱིད་
བྱྤེད་སྟངས་རྤེད། སོབ་ཕྲུག་ལ་ཉྤེས་རྡུང་གཏོང་མྱི་དགོས་པར། དྤེང་སང་སོབ་ཕྲུག་ཉྤེས་རྡུང་གཏོང་གྱི་མྤེད་ཅྤེ་ནའང་གཏོང་གྱི་

འདུག ངས་མང་པོ་མཐོང་སོང་། དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་སོབ་ཕྲུག་ཉྤེས་རྡུང་གཏོང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཕྲུག་ལ་རང་དབང་སྤྲད་
ནས་ཀླད་པ་གསོན་པོ་དང་ཀླད་པ་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་བཏང་སྟྤེ་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཚོ་གསོ་སོང་བྱྤེད་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། མ་འོངས་པར་

བོད་གསར་པ་འཛུགས་བསྐྲུན་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོ་རྤེད། དྤེ་སོང་ཙང་དྤེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡག་པོ་ཞྤེ་དྲག་གནང་སོང་། ད་
དུང་ཡྱིན་ནའང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་གོང་མཐོ ར་བཏང་བའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

མཐའ་མ་ངས་ལོ་ ༥༡ ལ་བོད་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། མ་སུ་རྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༥༠ པའྱི་གལ་ནས་

ཡར་འདྤེམས་ནས་མར་གྱི་དཀྱིལ་ནས་སྤུ་བཏོན་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཁྤེད་རང་བོད་གཞུང་གྱི་ཞབས་ཕྱིར་འགོ་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་
བཀའ་ཕྤེབས་པ་བཞྱིན། བོད་གཞུང་གྱིས་བཀའ་ཅྱི་གསུང་དང་དུ་བངས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དང་པོ་ཤར་ཁུམ་བུ་ལ་ལོ་ ༡༣ དགྤེ་
རྒན་དང་སོབ་སྱི་བྱས་པ་ཡྱིན། ཁོན་བསོམས་ལོ་བཅུ་གསུམ་རྱིང་ཤྤེས་རྱིག་ཁབ་ཁོངས་ནང་བསད་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ནང་སྱིད་

ནང་ལ་བཞག་སོང་། ནང་སྱིད་ནང་ལ་ལོ་བཅོ་ལྔའྱི་རྱིང་ལ་ས་གནས་དཀའ་ལས་ཁག་ཤོས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གཞྱིས་འགོ་བྱས་ནས་
སོང་བ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཐད་བསྐོས་གནང་ནས་དབུས་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་སྱི་ཁབ་

འགན་འཛིན་ལོ་གསུམ་བྱས་པ་ཡྱིན། ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གཅྱིག་རྱིང་ལ་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡྱིན། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁ་ཤས་ལབ་མཁན་
ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་ཤས་ཀྱི་མཐོ་སོང་། དམའ་སོང་། རྱིང་སོང་། ཐུང་སོང་ཟྤེར་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་

༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་སོབ་སྱིང་དབུས་སུ་བཅང་ནས་ངོ་ལོག་རྒྱབ་མདུན་མྤེད་པ་ཞྱིག ཚེ་འདྱི་ཕྱི་དཔང་དུ་བཙུགས་པའྱི་
ལས་ཀ་ཞྱིག་བྱས་ཡོད་བསམ་པའྱི་སོབས་པ་དང་ཡྱིད་ཆྤེས་ང་རང་ལ་ཡོད། དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་ད་ཆ་སྱི་འཐུས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་འགོ་གྱི་

འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གཞུང་ཞབས་ཁག་ལ་ལོ་ ༣༡ དང་སྱི་འཐུས་ལོ་ ༢༠ བརྒྱབ་དུས། ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའྱི་ཟླ་འཇུག་ནས་
སྱི་འཐུས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངའྱི་མྱི་ཚེ་ནང་གྱི་ལོ་ ༥༡ ཧྲྱིལ་པོར་བོད་མྱི་རྱིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་དུ་ལྷག་

བསམ་རྣམ་དག་ཡྱིན། ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟའང་སྤྲང་པོ་ཡྱིན། ཅྱི་གང་ཡང་མྤེད། བོད་ནས་ཡོང་དུས་ཀང་སྤྲང་པོ་

ཡྱིན། ཅྱི་གང་ཡང་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་བོད་སྱི་ པའྱི་དོན་དུ་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡྱིན། དྤེ་
ཚོ་ཐམས་ཅད་བྱས་ཡུས་གང་མྤེད་དྤེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཤྤེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། དྤེ་རྱིང་ངས་
སྱིངས་ཆ་འདྱི་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་ཞོར་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་ངས་མཐའ་མའྱི་མཇུག་བསོམས་དྤེ་ལ་ངས་ང་རང་ཚོ་

ཚང་མ་ལ་གལ་པོ་ཆྤེ་ལ་ནན་ཏན་གྱིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་མཐུན་སྱིལ་དང་རོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་
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གནང་རོགས་གནང་། ང་རང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་རྩོད་རྒྱུར་སྤུ་ཙམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་མཐུན་སྱིལ་དང་རོག་རྩ་གཅྱིག་
སྱིལ་བྱས་ནས་སྤེམས་ཤུགས་གཅྱིག་དང་བསམ་རྒྱུ་གཅྱིག སྒོམ་རྒྱུ་གཅྱིག ལས་ཀ་བྱྤེད་རྒྱུ་གཅྱིག་བྱས་ནས་ཁ་གཏད་གཅོག་
སའྱི་དག་བོ་དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་སྟྤེ། དབུ་ཁྱིད་མཁན་གྱིས་དབུ་ཁྱིད། ཞབས་རོགས་བྱྤེད་མཁན་གྱིས་
ཞབས་རོགས་བྱས་ནས་ཕྤེབས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ངས་སྱིང་ཐག་པ་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་བངས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་
ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དང་པོ་དྤེ་ལ་ཁ་སང་ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་བཀའ་སོབ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་བོ་འཚབ་ཆྤེན་

པོས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་ལྤེན་ཞུས་ནས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཉམ་ཐག་རྤེད། སན་བཅོས་སོན་འགོག་རྤེད།
དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་པ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་གནང་སོང་། དྤེ་ཚོ་ལ་
བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་༸སྐུ་མདུན་གྱི་བཀའ་སོབ་ནང་ལ་དོན་ཚན་དྤེ་གཅྱིག་
པོ་ཞྱིག་མ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་རང་གཞན་རོགས་གསུམ་སུས་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་། ལྷག་དོན་དུ་མགོའ ་ི སྣྤེ་མོ་ལ་

བཞུགས་མཁན་སུས་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། གཟྱི་བརྱིད་ཁོག་སྟོང་། རང་དོན་ཁོག་བཅུག ཕུ་མའྱི་འོག་གྱི་ཆུ་དོང་། དྤེ་དང་
འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་འགོ་གྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་འདྲའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་སུས་གནང་ཡོད་ནའང་རྤེད།

འགན་ཡོད་མཁན་སུས་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་
སུ་དང་འབྲྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། སུས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། མྱི་སུ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཡག་པོ་ཡོད་ཟྤེར་མཁན་མ་

གཏོགས། ང་ངན་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན་ང་ཚོ་རང་གཞན་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ཁག་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་
ཀྱི་མྱི་ཤྤེས་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རང་དོན་ཁོག་བཅུག་སུས་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་། དྤེ་ལ་སོ་སོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་བཀའ་དྤེ་
སྒྲུབ་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག

དྤེ་ནས་ཁ་སང་སྱིད་སོང་གྱི ས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་ནང་ལ། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་གསུངས་སོང་།

Mud sling དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་ New York Times ལ་བཏོན་འདུག དྤེ་ང་ཚོའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དང་བོད་བསྟན་

སྱིད་མྱི་རྱིགས་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་གནོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། ཏན་ཏན་ཡྱིན་པ་རྤེད། སུས་ལབ་ཡོད་ནའང་རྤེད། རྒྱ་མྱིས་ལབ་
ཡོད་ནའང་རྤེད། སུས་ལབ་ཡོད་ནའང་སྡུག་པ་དྤེ་སྡུག་པ་རང་རྤེད ། ཡྱིན་ནའང་ཡྱི་གྤེ་དྤེ་ཐྤེངས་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་བཀླགས་པ་

ཡྱིན། ཨྱིན་ཇྱི་སོ་པོ་ཡྱིན་དུས་དམྱིགས་བསལ་གོ་རོགས་ཤྱིག་བསྤེབས་མ་སོང་། དྤེ་ནས་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་དྤེ་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ནམ། དྤེ་སོན་མ་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་མྱིན་ནམ་བསམ་བྱུང་། དྤེ་ཚོའྱི་གས་དྤེ་ཁ་སང་སྱིད་སོང་གྱིས་

mud sling དང་ཡ་རབས་བཟང་སོད་སྐོར་བཀའ་ནན་པོ་གསུངས་སོང་སྟྤེ། འོག་ལ་དངོས་གནས་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
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འདུག འོས་བསྡུའྱི་སྐོར་ལ་རྤེད། ལྷག་དོན་དུ་ཀླུ་མཁར་བྱམས་ཀྱི་སྐོར་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་གསུངས་མ་སོང་།
དྤེ་ཚོ་གལ་ཆྤེན་པོ ར་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ང་རང་ལ་བསྤེབས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་གཞན་པ་ཚོར་

ཚོར་བ་མ་བྱུང་ན་མ་བྱུང་བ་རང་རྤེད། ང་ལ་ཤྤེས་ཡོན་དྤེ་འདྲ་མྤེད་དུས་ང་ལ་ཚོར་བ་བྱུང་བ་དྤེ་ཚང་མར་བྱུང་དགོས་པའྱི་ངྤེས་པ་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ལྷག་དོན་དུ་དྤེའྱི་ནང་ལ་༸སྐུ་མདུན་ལ་རྒྱལ་ཚོང་པ་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་
དང་སྱིད་སོང་ནས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་མ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་སོབ་སོང་མྤེད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ཚོར་

སྣང་བཤད་བསད་པ་རྤེད། གཞན་ཤྤེས་ཡོན་ཡོད་པ། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཤྤེས་མཁན་ཚོས་དྤེ་ལས་ལྷག་པ་མཁྤེན་གྱི་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག

དྤེ་ནས་འོས་བསྡུའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། འོས་བསྡུའྱི་སྐོར་ལ་ཧང་སང་མ་སོང་། ཧང་སང་བ་དྤེ་གནད་དོན་གཞན་པ་

ཞྱིག་ལ་ཧང་སང་སོང་། འགན་རྩོད་བྱས་ནས་དྤེ་ལ་ལས་བྱྤེད་དང་མྱི་མང་དཀྱུས་མ་སུས་རྒྱབ་སོར་བྱས་ཡོད་ནའང་། དྤེ་མྱི་སྒྤེར་
རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ལ་ཧང་སང་དགོས་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འོས་བསྡུའྱི་འགན་རྩོད་ཀྱི་

སྐབས་སུ་གསོད་ཀྱི་ཡྱིན་དང་གཏུབ་ཀྱི་ཡྱིན། བཞག་གྱི་མྱིན་ཞྤེས་སོ་སོའ ་ི འདོད་པ་དང་མ་མཐུན་པའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་འདྲ་བཤད་
མཁན་སུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཆོལ་ཁ་གསུམ་སུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་རྱིགས་ལ་ལམ་སྟོན་སུས་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། དྤེ་
འདྲའྱི་ནག་པོ་སུས་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་རྱིགས་ལ་དངོས་གནས་འགན་ཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་དུ་ཡ་
རབས་བཟང་སོད་སྐོར་མང་པོས་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་རང་ཚོ་ལ་འགན་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འགན་རྩོད་

བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་མང་གཙོ་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ཡ་རབས་བཟང་སོད་བརླག་པ་ཞྱིག་ཨྤེ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་
འགན་རྩོད་བྱས་པའྱི་ཞོར་ལ་གསོད་ཀྱི་ཡྱིན་དང་གཏུབ་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་པ་ལས་ལྷག་འདྱི་ལས་སྡུག་པའྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་

འདུག ཡྱིན་ནའང་སྐད་ཆ་དྤེ་ཚོ་བྤེད་སོད་གཏོང་འདོད་མྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འོས་བསྡུའྱི་ནང་ལ་ཞུགས་མཁན་གྱི་འོས་མྱི་
གཉྱིས་ནས་ཐོབ་མཁན་དང་ཤོར་མཁན་སུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ༸སྐུ་མདུན་གྱིས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྤེད་རང་གཉྱིས་ལ་

འགན་ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་སྱིལ་ཡོང་དགོས་པ་དྤེ་ཁྤེད་རང་གཉྱིས་ལ་འགན་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་

རྱིགས་དྤེ་སྱིད་སོང་ཐོབ་མཁན་དང་ཤོར་མཁན་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཏན་ཏན་འགན་ཁུར་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་མྱིན་པར་
མྱི་མང་ནང་ལ་མར་གཡུག་བསད་ན་ལ་དག་གྱི་མ་རྤེད་བསམ་སོང་།

དྤེ་ནས་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་འདྱིར་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མཁས་པ་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ཁྱི མས་དང་

སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་སོ་ཤོས་དྤེ་ང་ཡྱིན་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་སྒང་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་

གསུངས་སོང་། བྱས་ཙང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་བོད་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་སྒང་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་
སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་བོད་མྱི་ཁ་ལག་ཟ་རྒྱུ་མྤེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ལ་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་པའྱི་
ནུས་པ་དང་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས་འདང་གྱི ་ཡོད་ན། དྤེ་རྱིང་ཁ་ལག་ཟ་རྒྱུ་མྤེད་མཁན་གྱི་བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་

པ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤྤེས་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལས་འགན་མྤེད་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་བྱས་བསད་ན་
འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་ལྷག་དོན་དུ་དྤེ་འདྲ་གསུང་བསད་མཁན་ཚོས་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་སྒང་ལ་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྒང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཡོད་པ་རྤེད། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གྱི་དོན་ཚན་
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དང་འགལ་བའྱི་ཆ་འདྱི་ག་རྤེ་ཡྱིན་དང་ག་རྤེ་མྱིན་དྤེ་དགོངས་པ་ལ་བཞག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་མ་

གཏོགས། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་འདོད་པ་དང་རང་དོན་ཁོག་བཅུག་ལྟ་བུ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བརབ་གསྱིག་དང་
དཀྲོག་གཏམ། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མཐུན་སྱིལ་དང་གཅྱིག་སྱིལ་ལ་གནོད་སོན་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་གནད་
དོན་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གནང་རོགས།

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་རྱིང་གསལ་བཤད་དྤེ་ཡང་བཤད་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དུས་ཚོད་
ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། དུས་ཚོད་དགོངས་བཞྤེས་གནང་བ་དྤེ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་དྤེ་རྱིང་གོས་

གཞྱི་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཐོག་བགོ་གྤེང་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་གསལ་བཤད་དྤེའྱི་སྒང་ལ་བསར་དུ་དགོངས་འཆར་ཕྤེབས་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་མ་
གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།

དང་པོ་དྤེ་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོ་ལས་ཀྱི་ཀུན་སོང་ལ་དོགས་གཞྱི་མྤེད་ཅྤེས་

གསུངས་སོང་། ང་རང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ག་རང་གྱིས་འདོད་པ་ཁྤེངས་སོང་། ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་པོ་བྱུང་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་གཞན་ལ་དཀྲོག་རྤེན་དུ་གྱུར་བ་དང་། དྤེ་ག་
ནང་བཞྱིན་གཞན་གྱི་སྤེམས་ཚོར་ལ་སོན་གཏོང་འགོ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ། དྤེ་འདྲའྱི་ཆགས་སང་ཕོགས་རྱིས་ཀྱི་རྱིགས་རྩ་བ་ཉྱིད་
ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་པོ་བྱུང་། སོ་སོ་ཡྱིན་
ནའང་འདྱིར་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རུ་བཅར་དགོས་དོན་ནྱི། ཕར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བསད་པའྱི་སྐབས་སུ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་༸སབས་

མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་གྱིས་སྐུ་ལས་བསོན་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་མཇལ་ཡོང་གྱི་འདུག མཇལ་ཡོང་དུས་ངས་ཁྱིམ་ཚང་ཞྱིག་ལ་དཔྤེ་
འཇོག་གྱི་ཡོད། གོང་པའྱི་ཕ་ཆྤེན་ལྟ་བུ། ༸སྐུ་མདུན་ལ་ཕ་ཆྤེན་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དགུང་ལོ་དྤེ་འདྲ་ཕྤེབས་
ནའང་སྐུ་ལས་དྤེ་འདྲ་སོན་དུས། ང་ཚོ་ཅུང་ཙམ་མགོ་ཐོན་པ་དྤེ་ཚོ་སོ་སོ་འདྱི་འདྲ་བྱས་ནས་སྱིད་པོ་བསད་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག
ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡང་འགྱིག་ས་མ་རྤེད། ཡ་རབས་བཟང་སོད་ལ་ཡང་འགྱིག་ས་མ་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་རག་པར་

བསྤེབས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདྲའྱི་རྤེན་གྱི་གཞུང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་དགོས་པ་དང། གཞུང་གྱིས་བཀའ་དྲྱིན་འོག་ནས་
ཡར་འཚར་ལོང་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་བསམ་བོའ ་ི ནང་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུགས་རྤེ་
ཞྱིག་གནང་བ་རྤེད། ང་རང་སྒྤེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ཕན་ཞྱིག་སོས་ཀྱི་ ཡོད་ན་ཡྱིན་དང་ཡྱིན་ཞྤེས་འདྱིར་བཅར་བ་

ཡྱིན། དང་པོ་དྲུང་ཆྤེའྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ཡར་བཀའ་བོན་ལ་བསྤེབས་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་རང་གྱི་ངོས་ནས་
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སྱི་མོས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་ལས་ཀ་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་སྤེམས་ལ་འཇོག་གྱི་ཡོད། ང་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་
ཚོས་ང་ལ་རྤེ་བ་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་སྟོང་ཟད་དུ་བཏང་བ་དང་ཁོ་ཚོ་ལ་སྤེམས་ཤུགས་ཆགས་བཅུག་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ནམ་
རྒྱུན་དུ་བསམ་བོ་གཏོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན ། བྱས་ཙང་དྤེའྱི་ཆ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཀུན་སོང་ལ་དོགས་གཞྱི་མྤེད་ནའང་ནོར་འཁྲུལ་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ངས་མོས་མཐུན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།
གོང་དུ་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་ག་རང་ལ། ཉྱིན་དགུང་གསོལ་ཚིགས་སྐབས་སུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་

ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཁ་སང་བཀའ་གནང་བ་ལ་སོན་མའྱི་དྲ་ཚིག་ནང་ལ་ ༢༠༠༨ ལོར་བཏོན་པའྱི་དྤེབ་ཆུང་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
གྱི་ཐོག་ནས་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚིག་དྤེ་འདྲ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོས་རྤེན་གྱི་བཀའ་གནང་བ་མྱིན་ནམ་བསམ་ནས་འགྤེལ་

བཤད་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་བཀའ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་སུའང་བོད་ཡྱིག་སོབ་སོང་ནང་ལ་
བོན་པོ་ལ་དམའ་འབྤེབས་དང་མཐོང་ཆུང་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། དྤེ་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་

གསལ་པོ་བྱས་ནས་གོ་བསྡུར་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁོ་ཚོས་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་དྲ་ཚིགས་ནང་ལ་ཡོད་
བསད་པ་དྤེ། ང་ཚོའྱི་དྲ་ཚིགས་དྤེ་གསར་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་སོན་མ་ ༢༠༠༨ ལོར་བཏོན་པའྱི་དྤེབ་ཕྲྤེང་བཅུ་ཡོད་པ་དྤེའྱི་

དང་པོ་དྤེ་བཏོན་པ་རྤེད། དྤེ་འབྲྤེལ་བ་ཅུང་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་སོང་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ཁོ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བལྟས་ན་རྩ་བ་ཉྱིད་
ནས་མྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག གལ་ཏྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྤེད། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་ཚོས་དྤེ་འདྲའྱི་སོན་དང་།

དྤེའྱི་རྤེས་འཇུག་པ་ཚོའྱི་སྤེམས་ཚོར་ལ་གནོད་སོན་འགོ་བ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་འདྲའྱི་མཐོང་ཆུང་དང་དམའ་འབྤེབས་འགོ་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་མ་ཤྤེས་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་མང་གཙོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་དྤེ་འདྲའྱི་རྱིགས་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་

ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ལ་དྤེ་འདྲའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་ག་བ་ནས་ཡོང་གྱི་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་ཚང་
མས་ང་ཚོ་ལ་ཞལ་པར་གནང་ནའང་རྤེད། མྱུར་འཕྲྱིན་གནང་ནའང་རྤེད། ངྤེས་པར་དུ་བསམ་ཚུལ་གནང་རོགས་གནང་། དྤེ་ཚོའྱི་
རྱིགས་དྤེ་མར་བཏོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། བཟོ་བཅོས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། མཚམས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་

ནའང་རྤེད། ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བྱྤེད་འདོད་ཀང་ཡོད་ཅྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་
མྱིན་བོན་པོ་དང་ནང་པ་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ང་རང་གྱི ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་ལ། སོན་མ་སོབ་གྲྭའྱི་སྐབས་ཀྱི་དཔྤེ་ཞྱིག་དྲན་བྱུང་། དགྤེ་བཤྤེས་

ལགས་དང་རྩོད་པ་མ་རྒྱག ཀ་བ་ལ་ལགས་དང་བརྡུང་ཁ་མ་རྒྱག་ཅྤེས་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་རྩོད་པ་རྒྱག་རྩྱིས་ཀང་མྤེད། ག་
རྤེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ལས། ངའྱི་ངོས་ནས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གསལ་བཤད་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་བ་ལ། ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་བོད་ཡྱི ག་ཀློག་དྤེབ་ཀྱི་སྐོར་རྤེད། བོད་ཡྱིག་ཀློག་དྤེབ་དྤེ་ ༢༠༡༠ ནས་

ཅུང་ཙམ་འགྱུར་བ་བཏང་འདུག ༢༠༡༠ ལོར་བསྒྱུར་བཀོད་ག་རྤེ་ཕྱིན་འདུག་ཅྤེ་ན། རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་དྤེ་སྱི་ཚོགས་ཚན་
རྱིག་གྱི་ཀློག་དྤེབ་ནང་ལ་ཚུར་བཅུག་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་འབྱུང་ནང་ལ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྐོར་དྤེ་བཅུག་དགོས་དུས།

དྤེའྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་དྤེ་ང་ཚོ་སོབ་དྤེབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་བརྒྱབ་སྟྤེ་འབྲྤེལ་ཡོད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དྤེར་ཡོད་པ་ཁོང་ཤྤེས་ཚད་ཧ་ཅང་
ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་ལ་སན་འབུལ་ཞུས་ནས་གང་ཐོན་པ་དྤེ་ཕར་བླུགས་བཞག་པ་རྤེད། དྤེ་བླུག་སྟངས་དྤེ་ཡང་བོད་ལ་

ཆོས་ལུགས་ཆོད་བརྒྱུད་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་བྱུང་ས་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་བོན་པོ་དྤེ་ཐོག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་སྟབས་བང་རྱིམ་དང་པོའ ་ི ནང་

ལ་བླུགས་གནང་འདུག ཁ་སང་ང་ཚོ་འབྲྤེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ ངོས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་བའྱི་ཀློག་དྤེབ་དྤེ་ ༢༠༡༠
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ལ་བཀོད་སྱིག་བྱས་པའྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ༢༠༠༨ ལོར་གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་དྤེབ་ཕྲྤེང་དྤེ་དངོས་གནས་བྱས་ན་

སོབ་དྤེབ་མ་རྤེད། གཞོགས་འདྤེགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེའྱི་ངོ་བཤུས་དྤེ ་བཀུར་འོས་ས ྱི་
འཐུས་རང་གྱིས་ཐུགས་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་ན་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་སོན་ང་རང་གྱིས་མཐོང་མ་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་

གཟྱིགས་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག དྤེ་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་ན་ཞྤེས་ཡར་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ༢༠༠༨ དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་
རབས་དང་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གོང་མ་ལ་སན་བསྟར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། དྤེ་སོན་ནས་དཔར་བསྐྲུན་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་ནས་མཐའ་དོན་གྱི་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ང་ཚོས་སོབ་
སོང་སྤྲོད་སྟངས་དང་། དགྤེ་རྒན་ལས་བྱྤེད་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་སོབ་དྤེབ་བཟོ་སྱིག་གྱི་ཐོག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།

དྤེ་འདྲའྱི་སྒང་ནས་དྲང་བདྤེན་མྱིན་པ། གཅྱིག་གྱི་གཅྱིག་ལ་མཐོང་ཆུང་དང་དམའ་འབྤེབས་དྤེ་འདྲ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་འདྲའྱི་
གནས་ཚུལ་ག་བར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། སྐབས་སྐབས་སུ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབྲྤེལ་བ་གནང་རོགས་གནང་། གསལ་པོ་
གསུང་རོགས་གནང་། ང་ཚོས་ནོར་བཅོས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་ནས་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་
འདོན་མཁན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ།

གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སོན་གྤེང་།

༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཨང་ ༢༠༠༣།༡༣།༦།༧༦ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༥ དགོངས་དོན་ཕྱི་
རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་བྱྤེད་རྣམས་ཀྱིས་ཡུལ་ཁྱིམས་ལྟར་གྱི་སྒྤེར་ཁལ་ཆ་ཚང་བསྒྲུབས་པའྱི་དན་རགས་ཡྱིག་ཆ་མ་ཕུལ་

ཚེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལས་ཐོབ་ཐང་མྤེད་པ་བཞྱིན་ལས་བྱྤེད་ཁག་ཅྱིག་ནས་སྒྤེར་ཁལ་ཆ་ཚང་ཕུལ་
བའྱི་དན་རགས་ཡྱིག་ཆ་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བས་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ འབབ་ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་པ་རྩྱིས་
ཞྱིབ་སན་ཐོའ ་ི ནང་ལོ་མང་ནས་དྤེ་མུར་གསལ་ཡོད་པ༌འཛིན་སོང་ནས་ལས་བྱྤེད་པའྱི་ཕོགས་ཐོབ་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་རྩྱིས་

བསུབ་གཏོང་རྒྱུ་གནང་ཡོད་ཀང་། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་སོ་སོ་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་དང་
འབྲྤེལ་ཅྱི་སྟྤེ་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་གྱི་ཆ་ནས་དངུལ་འབབ་བསྡུ་ཐབས་མྤེད་པས་རྩྱིས་བསུབ་གནང་འོས་ཤྱིག་ཏུ་གཟྱིགས་ཚེ་

སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་རང་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་པ་ལས་ཐབས་ལམ་གཞན་མྤེད་སྐོར་དང་། དྤེ་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་
དཀའ་ངལ་འདྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་ཆྤེད་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་དབང་ལྟར་འགྱུར་
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བ་དགོས་རྱིགས་གཏོང་དགོས་གསལ་བ། དྤེ་རྤེས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཀང་ལམ་སྟོན་དྤེ་མཚུངས་ཕྤེབས་པ་བཞྱིན་རྩྱིས་ལོ༌
༢༠༠༣༌༌༌༠༤ ནས་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ བར་རྩྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐོའ ་ི ནང་ལས་བྱྤེད་ཁག་ཅྱིག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་ཀྱི་

བརྒྱ༌ཆ་ ༥༠ འབབ་ལ་དག་མཆན་མ་བཀོད་པ་མཉམ་སར་རྤེའུ་མྱིག་ལྟར་ཁོན་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༥༥,༦༠,༧༡༠༌༨༡ བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
ཆ་ཚང་ལས་བྱྤེད་པའྱི་ཕོགས་འབབ་ལ་གཞྱིགས་ཏྤེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་བར་བརྤེན། གོང་གསལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གོས་
ཆོད་དགོངས་དོན་ལ་བརྩྱི་བཀུར་ཇྱི་བཞྱིན་ཞྱིག་མ་བྱུང་བའྱི་ཉྤེས་ཆད་མཚོན་བྱྤེད་དུ་ལས་བྱྤེད་སོ་སོའ ་ི ཡོང་བསད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་
ཉུང་ཟད་རྤེ༌ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ཏྤེ་འཕྲོས་དངུལ་འབབ་ཆ་ཚང་རྩྱིས་བསུབ་གཏོང་འཐུས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་གལ་མཐོང་།
གོས་ཆོད།
༡༽

སྦར་སྱིལ་དོན་ཁང་ཕུད་པའྱི ་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད༌རྣམས་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ནས་དག་

མཆན་མ་འཁོད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥ རྤེ་ཉྤེས་ཆད་མཚོན་བྱྤེད་དུ་ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་
པ་དང་དྤེ་འཕྲོས་རྩྱིས་བསུབ་བྱ་རྒྱུ།

༢༽

སྦར་སྱིལ་སྐུབ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་རྣམས་ཡུལ་ཁྱི མས་ལྟར་གཏན་སོད་བྱྤེད་མཁན་མྱིན་པར་

གནས་སྐབས་རྱིང་གནས་སོད་བྱྤེད་མཁན་ཡྱིན་གཤྱིས། ཡུལ་ཁྱིམས་ལྟར་ཁང་གའྱི་ཐོག་ཁལ་འབབ་མྱི་དགོས་པར་ལོ་
རྤེར་ཡུ་སྒོར་ ༨༩ རྤེ་འབུལ་མུས་ཡྱིན་སྟབས་གོང་གསལ་དག་མཆན་མ་འཁོད་པའྱི་དངུལ་འབབ་ཆ་ཚང་རྩྱིས་བསུབ་
བྱ་རྒྱུ་དང་། རྩྱིས་ལོ༌ ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ལོའ ་ི དྤེ་འབྲྤེལ་དངུལ་འབབ་ཀང་རྩྱིས་བསུབ་ཆོག་རྒྱུ།

༣༽

གོས་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཨང་ ༢༠༠༣།༡༣།༦།༧༦ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༥ པར་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་དང་
ཁང་ག་ཁང་དོད་བསར་བཅོས། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཁལ་འབབ་དང་ཡུལ་ཐང་ཡང་ཡང་འཕར་ཆག་ཡོང་གྱི་ཡོད་སྟབས་

བཀའ་ཤག་གྱིས་ལོ་ལྟར་སོན་རྩྱིས་འགོད ་འབུལ་སྐབས་བསར་ཞྱིབ ་རྤེ་ངྤེས་པར་དུ་གནང་དགོས་པ་དང་། སད་
ནས་འདྱིའྱི་སྐོར་གོས་ཚོགས་སུ་སན་གསན་མ་དགོས་པར་འཛིན་སོང་གྱི་ཐད་ཀར་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས་གསལ༌བ་

བཞྱིན། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༡༧ ནས་དཀའ་རོག་འདྱི་རྱིགས་མྱི་འབྱུང་སད་འཛིན་སོང་ནས་རྩ་འཛིན་བཀོད་ཁབ་
ཅྱིག་གནང་རྒྱུ་དང་། གོས ་ཆོད་འདྱི་བཞག་ཉྱིན་ནས་གོང་གསལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་དྤེ་ནུས་མྤེད་དུ་སོང་

བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་ཀྱི་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ལ།།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྤེ་བསྐུལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའྱི་སྐབས་ཕུལ་ཡོད་རྤེད་ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༣༦ པ་དྤེ་ད་ལྟ་གངས་སངས་ལ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ལ་བཀྲམ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་
ནས་མར་ཕྱི་འཐྤེན་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གོས་ཆོད་ལ་ཡར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ་གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ཧ་ཅང་ནས་མང་པོ་
ཞྱིག་བྱུང་ཟྱིན་པ་རྤེད། རྱིང་པོ་ཞྤེ་དྲག་གསུང་མྱི་དགོས་པར་བྱོས། གལ་སྱིད་གསུང་མཁན་ཡོད་ན་བསྡུས་པ་དྤེ་འདྲ་གསུང་
གནང་རོགས། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ སོན་གྤེང་ནང་ལ་གསུངས་པ་བཞྱིན་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་
སྐབས་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པས་དྤེ་འདྲ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་རྤེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཆོད་ཀྱི་སྤེ་ཚན་

དང་པོའ ་ི ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ལ་མར་ཕབས་འདུག ག་རྤེ་བྱས་ནས་བཅུ་ལ་བཞག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ག་རྤེ་བྱས་
ནས་བཅོ་ལྔ་ལ་བཞག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ལྔ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བཞག་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་། ཤར་ཡོ་རོབ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་

བརྒྱ་ཆ་ལྔ་འབབ་བསྡུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། སྦར་སྱིལ་དོན་ཁང་ནས་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་མ་བསྡུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གོས་
ཆོད་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། སྦར་སྱིལ་དོན་གཅོད་ཀྱི ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་ལས་བྱྤེད་པ་དྤེ་ཚོ་གཏན་
འཇགས་མ་རྤེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སུད་སྱི་དང་རུ་སོག་སོ གས་གཞན་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ལས་བྱྤེད་གཏན་

འཇགས་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་གཉྱིས་ལ་གསལ་བཤད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སོ་སོས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ལ་ཁད་པར་འགོ་
གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་འཇྱིག་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་གོས་འཆར་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གང་ལྟར་ངས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་དཀའ་རོག་
བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་ལ་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་དགོངས་བཞྤེས་ཤྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ཙང་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་
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དང་བཅུ་དྤེ་ཉྤེས་ཆད་ཡྱིན་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་སྟབས་བདྤེ་པོ་རང་ཨྤེ་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་མར་ཕབ་པ་དྤེ་སྒོར་མོ་
བཞྱི་སྟོང་ཞྱིག་བསྡུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན་ས་མ་རྤེད། དྤེ་ཉྤེས་པ་དང་ཆད་པ་ཞྱིག་ཁུར་བ་ཡྱིན་ན། སྒོར་མོ་བཞྱི་སྟོང་ཞྱིག་དམྱིགས་བསལ་
བཏང་བ་དྤེས་ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་ཨྤེ་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་གཅྱིག་རྤེད།

གཉྱིས་ལ་ཡར་ག་རྤེ་གཅོད་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་སན་འབུལ་ཞུ་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་རྩྱིས་བསུབ་བཏང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རྤེད་

མ་གཏོགས། ཨ་མ་དྤེ་རྩྱིས་བསུབ་བཏང་། དྤེ་ལ་བསྡུ་རྒྱུ་དྤེ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དྤེ་རྱིང་གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁུར་བ་དྤེར་རྤེས་སུ་ཡྱི་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དངོས་
གནས་བྱས་ན་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པའྱི་རྤེས་ལ་འཐོན་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དྤེ། སྐབས་དྤེ་དུས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་
ཁུངས་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། གོ་བར་མ་འཕྲོད་པ་དང་ཐུགས་འགན་ཚད་ལྡན་མ་བཞྤེས་པ་ཡྱིན་
ན་འདྲ་དོན་དག་ལོ་གཉྱིས་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འགངས་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་ཨྤེ་ཡོད་ན་ཞྤེས་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བསྤེབས་

འོང་པའྱི་ཁ་ཐུག་ལ་བསྤེབས་འོང་དུས་ཡག་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ཉྱིས་སྟོང་བཅུ་བཞྱི་བཅོ་ལྔ་ཡང་བྲྱིས་འདུག
སྱིར་བཏང་ལོ་རྱིམ་འཕར་རྱིམ་དུ་ཡར་ཡར་འགོ་དུས་དྤེའྱི་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་བཅོ་ལྔ་དང་བཅུ་དྲུག་ཀང་བྲྱིས་འདུག

སོན་མ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པའྱི་སན་ཐོ ་དང་དྤེའྱི་གཞུག་དྤེར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བར་དྤེད། དྤེ་
བཞྱིན་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོ་དྤེའྱི་བར་དྤེད་ནས་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཆགས་མ་དགོས་པའྱི་བཟོ་འདྲ་

ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡང་བསར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདྱིར་དོན་གྱི་འདུག དྤེ་རྱིང་ནས་བཟུང་སྟྤེ་ཐག་ཆོད་པོ་
ངང་རྤེས་ལ་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ནས་དཀའ་རོག་འདྱི་རྱིགས་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་འཛིན་སོང་གྱི་བཀོད་ཁབ་གཏོང་གྱི་

ཡྱིན་གསུངས་འདུག དྤེ་ངྤེས་པར་གཏོང་དགོས་རྤེད་མ་གཏོགས་སོན་མ་ཡང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་ནས་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་ལྷག་
སོང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེར་དགོངས་བཞྤེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་གོང་དུ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་
བཞྱིན་བརྒྱ་ཆའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་འདུག ངས་མྱི་འགྱིག་པ་མྤེད་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་དངོས་གནས་

བྱས་ན་ཁོ་ཚོར་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་སོ་སོར་ལས་དོན་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་དག་གྱིས་ལས་དོན་

ཏག་ཏག་ལ་ཕར་ཁལ་སྤྲད་པའྱི་ཤོག་བུ་དྤེ་ང་ཚོར་མ་བསྟན་ནས་དཀའ་ངལ་འདྱི་འཕྲད་སོང་བ་རྤེད། འདྱིར་ཁད་པར་མྤེད་པ་ཞྱིག་
མཐོང་སོང་། དྤེ་ནས་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་སྟྤེ་དྤེར་ངས་ལན་འདྲ་པོ་མྱིན་ཏྤེ་ངས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན་རྩྱིས་

བསུབ་གཏང་རྒྱུ་དྤེ་དྤེ་རྱིང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཚུར་ལྤེན་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་པ་ང་ཚོས་རྩྱིས་བསུབ་གཏོང་
གྱི་མྤེད་དུས། མ་ལྤེན་པ་ཡྱིན་ན་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་དང་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་རྤེས་ལ་ག་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་
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ནའང་འདྲ། དྤེ་དག་གྱིས་ཐུགས་སྣང་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་བཀའ་ཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རུ་

སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་དོན་འདུག དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་དོན་པ་ཡྱིན་ནམ། སོན་མ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་
མྤེད། རྒྱུ་མཚན་གང་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ༢༠༠༣ ལོར་བཞག་པའྱི་གོས་ཆོད་དྤེའྱི་ནང་ལ་རུ་སོག་དང་ལྷོ་ཨ་ཧྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་ཕུད་

པའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གཞན་ཁག་ཟྤེར་བ་དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བྲྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའང་མཉམ་དུ་སྤེབས་འདུག དྤེ་དང་ནན་
པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུར་ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་ཨོ་སྱི་ཀྲྱི་ལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཁོང་ལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་ཀྱི་
བརྒྱ་ཆ་ཡར་འབུལ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡར་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ས་འདོན་འདྲ་པོ་ཞྱིག་དོ་བདག་སོ་སོས་ཡར་ཕུལ་ནས་གཞུང་གྱིས་
གཞུག་ལ་སྤྲོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་སོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་བཏོན་ཡོད་རྤེད་ལ།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་བསོན་རྤེད། ད་དུང་ཡང་འཐོན་གྱི་ཡོད་པའྱི་ བཟོ་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་རྤེས་
ནས་རྩ་བ་ནས་མྱི་འཐོན་པ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་དྤེ་ས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ཙམ་ལ་བཅག་དགོས་
པའྱི་དོན་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། བཅགས་དགོས་པའྱི་དོན་དག་དྤེ་དྤེའྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཆ་ཚང་བསྡུ་ཡ་དྤེ་ཡང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཡོད། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་དྤེར་

བརྩྱི་བཀུར་ཇྱི་བཞྱིན་མ་བྱུང་བས་ཉྤེས་ཆད་མཚོན་དོན་དུ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ཞྱིག་བསྡུ་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡྱིན། དྤེ་འཕྲོས་བརྒྱ་ཆ་གོ་ལྔ་དྤེ་རྩྱིས་

བསུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཏན་འཇགས་ཞྤེས་པ་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་སྦར་སྱིལ་ཁུལ་དང་། སུད་སྱིའྱི་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་ངོ་བོ་དྤེ་
གཏན་འཇགས་ཡྱིན་དང་མྱིན་གྱི་བཀའ་མོལ་དྤེ་མ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ལས་བྱྤེད་དྤེ་དག་སྦྤེལ་ཇམ་ནང་དུ་གཏན་དུ་སོད་མཁན་ཞྱིག་

མྱིན་ཙང་། ཕྱིའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སྦྤེལ་ཇམ་ནང་གནས་སྐབས་རྱིང་སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ཁྱིམས་ལུགས་
ལྟར་ཁང་ག་ལ་ཁས་དྤེ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བསྡུ་བྱ་གཞན་དག་ཅྱིག་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཁོ་

ཚོས་བསྡུས་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་བརོད་བྱ་དྤེ་བཀོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་

དྤེ་ཉྤེས་ཆད་ཅྤེས་བརྒྱབས་འདུག དྤེར་རན་པོ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ གོས་
ཆོད་ཅྱིག་ལ་རྩྱིས་བཀུར་བྱས་དང་མ་བྱས་པའྱི་གནས་བབ་དང་དགོས་མཁོ་ཞྱིག་མཐོང་ནས་བརྒྱབས་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་

འཐུས་ནས་མ་འོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས། བཀའ་
ཤག་གྱིས་དྤེར་ཐྤེ་ཚོམ་དང་ནྤེམ་ནུར་གང་ཡང་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་པ་དྤེའྱི་སྐོར་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནས་སྟངས་དྤེ་ག་རང་རྤེད།
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དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དྤེ་སོན་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཀའ་གནང་སོང་ལ། དྤེ་ཏན་ཏན་བཀུར་འོས་སྱི་

འཐུས་མཆོག་ལ་གཟྱིགས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་རྱིམ་པའྱི་ནང་ལ་དྤེ་འདྲ་འཐོན་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་སོན་གྤེང་ནང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་

ལས་བྱྤེད་ཀྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་དང་འབྲྤེལ་ནས་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་བྱྤེད་དགོས་པ་བྱུང་སོང་། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སྐབས་དྤེ་དུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཁུར་ཤོག་གསུངས་དུས་ཁུར་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་འགན་ཞྱིག་ཁུར་ནས་ཁུར་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་
མ་གཏོགས། སྣང་མྤེད་དུ་བཞག་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་མ་ཁུར་བ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་བཀའ་གནང་མཁན་

གྱིས་དགོངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་འགྲུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དགོངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་འགྲུབ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་དྤེ་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་འགན་
མ་ཁུར་བར་དགོངས་པ་མ་བཞྤེས་རོགས། དྤེ་ནས་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ སྦར་སྱིལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ ༢༠༡༦ གསལ་ཡོད་པ་རྤེད།

གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་གཙང་དག་ཅྱིག་བཅད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་དྲན་ནས། མང་

ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཕག་ལ་མ་སྤེབས་པའྱི་སོན་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐོ་ནང་ལ་དྤེ་དོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཚང་མ་
གཙང་མ་བྱུང་ན་མ་འོངས་པར་གྤེང་སོང་དྤེ་མྱི་ཡོ ང་བའྱི་ཆྤེད་བསམ་བོ་བཏང་ནས་བཀོད་པ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ནས་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་རྤེད། སུད་སྱིའྱི་གནས་བབ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ ༢༠༠༨།༢༠༠༩ ལ་ཡྱིན་པ་ཡོད།
ངས་ཏག་ཏག་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཚུན་ཆད་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མྤེད། དཀའ་ངལ་ཡོད་མ་རྤེད། ཨུ་རུ་སུའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་

༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་མ་རྤེད། སྦར་སྱིལ་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གོས་ཆོད་ཀྱི་ཚིག་དོན་གོ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ།
རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་ཀྱི་ ཆ་ནས་འདྱི་ལྟར་ནར་གྱི་ཡོད་རྤེད། ནར་བ་དྤེ་ད་རྤེས་བཀའ་བཞྤེས་ཐོབ་

པ་ཡྱིན་ན་ཉྱིས་སྟོང་བཅུ་དྲུག་བཅུ་བདུན་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་ཁ་ཞྱིག་བཏོད་ནས། རྩྱིས་ཞྱིབ་དང་འཛིན་སོང་གཉྱིས་

ཀར་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུར་དགོངས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དཀའ་ངལ་འདྱི་རྱིགས་ ༢༠༡༦།༢༠༡༧ ནས་མྱི་ཡོང་
བ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་བཞྤེས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རུ་སོག་སྐོར་དྤེ་སོན་དྤེ་འདྲ་ཡོད་མ་

རྤེད་དྤེ་རྩྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་བསྤེབ་མ་བསྤེབ་ཅྱིག་བྱུང་འདུག རུ་
སོག་གྱི་དཀའ་རོག་དྤེ་དྤེ་སོན་ཡོད་མ་རྤེད། ངས་དྲན་པ་ལྟར་བྱས་ན་ ༢༠༡༡ ནང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡོད། རུ་སོག་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་
ལས་བྱྤེད་ཚོས་ཁལ་འབུལ་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་སོན་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་དྤེ་རུ་སོག་ལ་

ཉུང་བ་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡང་ལས་བྱྤེད་གཅྱིག་མཚུངས་ཡར་སར་ནས་ཁལ་སྤྲོད་དགོས་པ་དྤེ་བཟོས་པ་རྤེད། ཁལ་སྤྲོད་སྟངས་
དང་བསྡུ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་ཚོས་གཞུང་ལ་ཁལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་བྱུང་འཛིན་མ་ཐོབ་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་རྩྱིས་ཞྱིབ་སན་

ཐོའ ་ི ནང་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁལ་ཕུལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་འདྱིར་སྟོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་མྤེད་
པའྱི་ཆ་ནས་རོག་གྤེང་བྱུང་བ་ཞྱིག་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་གས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རུ་སོག་རང་ལ་གཏན་
འཇགས་གནས་ཐུབ་པ་ཤ་སྟག་སོང་ཁལ་གྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད། བསོམས་རྒྱག་ནས་ཞུས་ན་ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་ནས་

གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེར་དགོངས་བཞྤེས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་མ་འོངས་པར་མྱི་ཡོ ང་བའྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་
ཡྱིན་ཞྤེས་གོས་ཚོགས་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆ་ཤས་ལྤེན་པའྱི་རྤེས་འབྲྤེལ་ལ་གནས་སྟངས་དྲན་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། ད་ལྟ་དཔལ་
འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགན་བཞྤེས་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་འགངས་ཕྱིན་པ་རྤེད་ཅྤེས་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞུ་

འདོད་བྱུང་། གོས་ཆོད་སོན་མའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་སོ་དྲུག་པ་དྤེ་གང་སང་བཏང་དགོས་པ་དྤེ་འགན་ཚུལ་བཞྱིན་མ་བྱུང་བ་དང་།

མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་མ་སྤེབ ས་པ་དང་གསལ་བཤད་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མྤེད་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གང་སང་བཏང་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་། འགན་ཆ་ཚང་བཞྤེས་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་དྤེས་དྤེ་ནས་འགྲུབ་མྤེད་པ་
ཞྱིག་ངས་དྤེ་ལྟར་ཚོར་སོང་ཟྤེར་ནས་དྤེབ་ཐྤེར་ནང་ལ་འཁོད་པའྱི་ཆྤེད་དུ་དྤེ་ལྟར་ཞུས་ན་དྲན་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔར་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་ས་ཡང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འགན་ཁུར་དང་མ་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་གྤེང་
སོང་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སོ་སོའ ་ི དགོངས་ཚུལ་རྤེད། དགོངས་ཚུལ་འགྱིག་པ་དང་མ་འགྱིག་པ་ཡོང་
སྱིད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་གསུང་ཚད་ལ་ཡར་ལངས་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་རྒྱུན་དུ་འདོད་པ་བྱྤེད་ཀྱི ་མྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་བཀུར་

འོས་སྱི་འཐུས་ཚོས་བཀའ་ག་རྤེ་གནང་ཡང་གནང་ཆོག་པའྱི་གནས་བབ་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེའྱི་སྐོར་ཡང་བསར་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་བཀའ་མོལ་

གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཞྤེ་དྲག་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པ་གང་སང་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་དྤེ་ལ་
མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་ཁུར་དང་མྱི་ཁུར་བའྱི་ཚིག་གཅྱིག་སར་གནང་ནས་གསུངས་དུས། དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་བདྤེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་མ་
ཤྤེས་ཀང་། ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་ཨམ་ཅོག་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་མཉམ་འདུས་འགན་ཁུར་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་སྐད་ཆ་མང་པོ་

བཤད་ཡོང་དུས་ཏོག་ཙམ་བོ་མ་བདྤེ་བ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡར་ལངས་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གཞུང་འབྲྤེལ་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་བཏོན་པའྱི་སྐབས་སུ་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཀང་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡོང་དུས་སུས་འཁྤེར་དགོས་རྤེད ། གསལ་བཤད་དང་པོ་སུ་ཡྱི་གནང་དགོས་

རྤེད། དྤེའྱི་ཐད་ལ་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ནས་ཡྱིན་ཡང་གཞུང་འབྲྤེལ་གྱི་གོས་ཆོད། སྒྤེར་གྱི་མ་རྤེད། གཞུང་
འབྲྤེལ་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེ་སུས་བསྣམ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། གསལ་བཤད་དང་པོ་སུས་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་
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མཚུངས་ཞྱིག་དྤེ་དུས་དྲྱི་བ་གནང་མཁན་ཁག་གསུམ་ཡྱིན་པ་ཡོད། གསུམ་གྱིས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་གནང་བ་རྤེད། གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་
ཕག་སྤེལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་དྤེ་ང་ལ་བརྒྱབ་གསུངས་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཀུན་སོང་གྱི་ཆ་ནས་ལན་རྒྱག་འདོད་
མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མྱིན། ཡྱིན་ཡང་གནས་ཚུལ་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ང་རང་ཡྱིག་ཆ་གཞན་པ་ཞྱིག་ལྟ་བསད་ཀྱི་ཡོད།

རྒྱུན་དུ་གསལ་བཤད་དང་པོ་དྤེ་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱི ས་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཡོད་པ་ལས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ལན་
འདྤེབས་བྱྤེད་པའྱི་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་མྤེད་ཙང་། སྤེམས་པའྱི་ནང་ལམ་སྤེང་གལ་འགྱིག་པོ་བྱུང་མ་སོང་། དྤེ་འདྲས་རྒྱག་མ་
ཐུབ་པ་རྤེད། དྤེ་མཉམ་འདུས་འགན་མྤེད་པའྱི་བཀའ་མོལ་གང་ཡང་མ་རྤེད། སྐབས་དང་དུས་ཀྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
རན་པོ་དང་འཚམ་པོ་ཡོད་དང་མྤེད། ལམ་དང་ལུགས་སོལ་གྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཆ་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་དང་མྤེད་ཀྱི་

གནས་ཚུལ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་བཀའ་ཤག་ནང་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མ་རྤེད། དཔྤེ་མཚོན་
དྲངས་རྒྱུ་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་མྱི་འདུག སྐབས་དྤེ་དུས་དྤེ་འདྲ་བྱས་སོང་ཟྤེར། དཔྤེ་མཚོན་དྲངས་རྒྱུའྱི་སྒང་ལ་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་བོ་ཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་རྤེད། དྤེའྱི་ཆྤེད་ངས་ཡར་ལངས་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན།

བཀའ་མོལ་ག་རྤེ་གནང་ཡང་གཞྱི་ཡྱི་གནས་སྟངས་གསལ་པོ་མཁྤེན་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་རང་
གཞན་རོགས་གསུམ་ལ་བོ་བདྤེ་བ་དང་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་ནས་སན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་ལམ་སྤེང་མ་འདོད་པའྱི་ལན་འདྤེབས་བྱས་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མྱིན། དགོངས་ཕོགས་མ་གནང་རོགས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་ཟུར་བཤད་བྱས་ནས་ཞྤེ་དྲག་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཨྤེ་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་སྤེབས་སོང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་སུམ་བཅུ་སོ་དྲུག་པ་དྤེ་དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཕྱི་
དྲྱིལ་བཀའ་བོན་སྐུ་སྒྤེར་གྱི་ཐོག་ནས་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་ཞྱིག་རྤེད་དམ། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་གྱི་རྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིན་མཆོག་ནས།

ངྤེས་པར་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་བཞག་དྤེ་གང་ཡང་དགོས་པ་མྱི་འདུག དྤེ་འདྱིར་མཚམས་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་

པ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། གཞུང་འབྲྤེལ་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་
ཡྱིག་ཆ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་རྤེས་སུ་མ་འོངས་པར་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱ་ཕོགས་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་དངུལ་འབོར་དྤེ་དག་རྩྱིས་སན་ག་རྤེ་དང་འབྲྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པ། རྩྱིས་སན་དྤེ་དག་མ་འོངས་པར་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སན་
ཐོ་ནང་དུ་འཁོད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཆྤེད་དུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་རྤེས་འབྲྤེལ་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་དྤེ་འདྲ་
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ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་དོན་ཁང་གྱི་དངུལ་འབོར་ཡོད་པ་དྤེ་འབུམ་སུམ་བཅུ་སོ་གསུམ་དང་དྲུག་ཁྱི་ཆྱིག་

སྟོང་དྲུག་རྒྱ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་དྲུག དྤེ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅག་རྒྱུ་དྤེ་རྤེས་སུ་ལྤེན་རྒྱུ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་རྩྱིས་བསུབ་
ཞུ་དགོས་པའྱི་དངུལ་འབབ་ཧྱིན་སྒོར་དྤེ་འབུམ་སུམ་ཅུ་སོ་གཅྱིག་དང་དགུ་ཁྱི་སུམ་སྟོང་ལྔ་རྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་བཞྱི་དང་དཔྤེ་ཉྱི་ཤུ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༠༨༌༌༌༢༠༡༠ ལོའ ་ི རྩྱིས་སན་ ༡༌༢༌༨ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༢༠༡༢ ཀྱི་རྩྱིས་སན་ ༥་༡་༡།

རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་༌༡༣ གྱི་རྩྱིས་སན་ ༡་༢་༡། སུད་སྒོར་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་བརྒྱ་དང་བཞྱི་བཅུ་དང་པད་དགུ་བཅུ། ཧྱིན་སྒོར་
འབུམ་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་དང་དྲུག་ཁྱི་ཆྱིག་སྟོང་དྲུག་རྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅག་པའྱི་གནས་བབ་དྤེ་གསལ་པོ་
བྱས་ཏྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དྤེབ་ཐྤེར་ནང་དུ་འཁོད་རྒྱུ་དང་མ་འོངས་པར་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དྤེ ་ ནས་གཉྱི ས ་པ་དྤེ ར ་ཤར་ཡོ ་ རོ བ ་དྤེ ་ རྤེ ད ། ཤར་ཡོ ་ རོ བ ་དྤེ ་ ཕྱི ་ དྲྱི ལ ་གྱི ་ དམྱི ག ས་བསལ་ནང་དུ། རྩྱི ས ་ལོ ་

༢༠༠༥༌༌༌༢༠༠༦ གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད་འདུག Hungary དོན་གཅོད་ཀྱི་རྩྱིས་སན་ ༤་༢་༤༥ ཧྱིན་སྒོར་ཆྱིག་ཁྱི་བཞྱི་

སྟོང་བཞྱི་རྒྱ་བདུན་བཅུ་དོན་དྲུག་དང་པད་ ༥༧ ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་འཐྤེན་ནས་རྩྱིས་བསུབ་གནང་རྒྱུའྱི་དངུལ་

འབོར་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ནས་སྦར་སྱིལ་དོན་ཁང་གྱི་རྩྱིས་སན་ ༤་༢་༤༠། དྤེའྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་དངུལ་འབོར་ཁག་ལྔ་ཙམ་འདུག ༤་༢་
༧༥། དྤེའྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་དངུལ་འབོར་ཁག་བཞྱི་འདུག རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༠༨་༌་༠༩ ནས་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་༌་༡༢ བར་རྤེད་འདུག

དྤེའྱི་སོན་དྤེ་རྩྱིས ་ལོ་ ༢༠༠༤་༌་༠༥ ནས་རྩྱིས ་ལོ་ ༢༠༠༧་་༌༠༨ བར་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ནས་རྩྱིས ་ལོ་
༢༠༡༢་་༌༡༣ ནང་དུ་རྩྱིས་སན་ ༦་༧ རྤེད། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌་་༡༥ ནང་དུ་རྩྱིས་སན་ ༥་༡༦། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་༌་༡༥ དྤེ་རགས་

ཟྱིན་ནང་དུ་འཁོད་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སན་ཐོ་རགས་ཟྱིན་ནང་དུ་འཁོད་བསད་པའྱི་དངུལ་བབ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ནས་རུ་སོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་༌༡༢ ལོའ ་ི རྩྱིས་སན་ ༤༢་༧༥། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་༌༡༣ དྤེ་
༥་༡༠། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་༌༡༤ ཡྱི་རྩྱིས་སན་དྤེ་ ༥་༡༌༣ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༌༡༥ དྤེ་རྩྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐོའ ་ི རགས་ཟྱིན་ནང་དུ་

འཁོད་བསད་འདུག སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་དྤེ་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད།
མ་འོངས་པར་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གསལ་
བཤད། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བརན་ལུང་རྱིགས་ལགས་གསུང་རོགས།

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས།

སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཞུ་དགོས་དོན་དྤེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་སོན་
རྩྱིས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་སྐབས། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སོན་རྩྱིས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་འགོ་བའྱི་དུས་དྤེར་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་

གྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱི བ་ཁང་གྱི་ཁ་མཆུ་ཨང་བརྒྱད་པའྱི་ཐོག ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་

ཞྱིག་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྲྤེལ་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཞུ་དོན་དྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
གྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད་ལ། རྩོད་ལན་པའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ནས་ཀང་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། འོ་ན་ག་རྤེ་བྱས་ནས་དུས་ཚོད་ཞུས་པ་རྤེད་
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དམ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འདྱིར་ལངས་སོད་མཁན་འདྱི་ལ་ནག་ཉྤེས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དཀྲྱི ས་བྱུང། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གཅྱིག་

ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཞྤེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། དྤེ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་སོང་། དྤེ་སོང་
ཙང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་རྤེད་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་སྤེབས་པ་སོང་ཙང་ཁ་རོག་བསད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་
ག་རང་ངོས་ལྤེན་ཞུས་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཁ་ཁར་སོད་ཐབས་བྱུང་མ་སོང། གཅྱིག་ཕན་
གཅྱིག་གོགས་ཞྤེས་ཚིག་འཇམ་པོ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རྤེད། དོན་དག་ལ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ཚིག་དྤེ་གཉྱིས་ཀྱི་

ཁབ་ཆྤེ་ཆུང་ལ་བལྟས་ན་ཁད་པར་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་པར་སར་བ་ཡྱིན་ནའང་སར་ཆོག་པ་
ཞྱིག་དང་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཟྤེར་བ་དྤེ་གང་སར་འཁྤེར་མྱི་ཆོག་པའྱི་ཚིག་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་གྱི ་འགན་བྱྤེད་
མཁན་མྱི་ཞྱིག་ལ་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཞྤེས་གསུངས་ཡོང་དུས། དྤེ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་དོན་ལ་མ་གཏོགས་འགོ་ས་

མྤེད་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་འཇམ་པོ་ཞྱིག་གསུངས་པ་མ་གཏོགས།

ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ལ་གོ་རྒྱུའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བྤེད་སོད་བཏང་བ་རྤེད། གཞུང་འབྲྤེལ་རྤེས་དྲན་གོས་འཆར་གྱི་སྐབས་སུ་ཤོག་བུའྱི་

ཞྭ་མོ་མ་གཡོག་པས་མ་གཏོགས། རྱིག་གནས་གསར་བརྤེ་ནང་བཞྱིན་འཐབ་འཛིང་གནང་སོང་ཞྤེས་དྤེ་ཡང་ཚིག་སན་པོ་ཞྱི ག་
རྤེད། དོན་དག་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ལ་སོན་བརོད་གནང་སོང་བསམ་པའྱི་ངོས་འཛིན་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།

གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་དགོངས་པར་འགྤེལ་བཤད་དང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ལགས་རྩོམ་གནང་
བའྱི་འཕྲྱིན་སྐུལ་དྤེ་དག་ལ་འགྤེལ་བཤད་སྤེབས་པ་ཡྱིན་དུས་༸སྐུ་མདུན་གྱི་དགོངས་པ་མྱིན་པ་ཞྱིག་དང་། གསལ་པོ་ཞུས་ན་
༸སྐུ་མདུན་ལ་ཞལ་ཞྤེ་གཉྱིས་ཡོད་པ་བཟོ་འདྲའྱི་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་སོང་ཙང་དྤེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་

བགོ་གྤེང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཤོག་བུའྱི་ཞྭ་མོ་མ་གཡོག་པའྱི་མ་གཏོགས་རྱིག་གནས་གསར་བརྤེ་

སྐབས་ནང་བཞྱིན་འཐབ་འཛིང་གནང་སོང་ཞྤེས་དོན་དག་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་འདྱིར་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཟྤེར་བའྱི་

ཚིག་སན་པོ་དྤེ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་ལ་མ་གོ་བ་མྱི་འདུག དྤེ་འགན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་
ལ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ངོས་འཛིན་གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་འདྱིར་ལངས་པ་ཡྱིན། འདྱི་

འདྲ་ཞུས་བཞག་པའྱི་ལ་དྭགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་རྩྱིས་ལྤེན་
མ་ཐུབ་པ་རྤེད། རྩོད་ལན་པས་གང་འདྲ་བྱས་ནས་སྤྲོད་ཀྱི་མྱིན་ཟྤེར་བ་རྤེད། རྩྱིས་ལྤེན་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་སྤྲོད་མ་ཐུབ་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་ཆགས་པ་དྤེ་དག་མཁྤེན་གྱི་མྤེད་པ་རྤེད། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན། གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཡྱིན་པ་དགོངས་མཁན་དྤེ་དག་གྱིས་གཅྱིག་ཕན་

གཅྱིག་གོགས་བྱས་ཡོད་མྤེད་གསལ་པོ་མཁྤེན་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མང་ཚོགས་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་
གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་རྭ་བ་འདྱི་གཅྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་དག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་
ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསྟོད་སད། སོ་སྐུར་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་བཞྤེས་

སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་ས་ནས་ཞུ་བསད་པ་ཡྱིན་ལ་ད་ལྟ་འདྱིར་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུར། ལོ་བཞྱི་ལྷག་ཙམ་གྱི་ནང་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་
ཁུར་ཡག་པོ་བཞྤེས་མ་སོང་བསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡོད། ཐག་ཉྤེ་སར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་དྤེས་སོན་རྩྱིས་ཀྱི་

ཉྱིན་དང་པོ་དྤེ་རང་དུ་བཀའ་འདྲྱི་དྤེ་གནང་བ་དང་མཉམ་དུ་དྤེ་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག རྩྱིས་ལྤེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་ཡོད་
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དང་མྤེད་ན་མྤེད། གང་ལྟར་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ནས་བཟུང་ཚིག་གཅྱིག་གསུང་གྱི་མྱིན་ཞྤེས་

གསལ་པོ་ཞྤེ་དྲགས་གསུངས་པ་རྤེད། ད་ནངས་སོན་རྩྱིས་མཇུག་བསོམས་ནས་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་འཆར་དྤེ་དག་ལགས་ཀློག་
ཚང་མ་གནང་ཟྱིན་པ་རྤེད་དྤེ། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་

བཅད་ཁ་ཉམས་ལྤེན་བྱ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཕག་བྲྱིས་གནང་བ་དྤེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་མོ་ནས་འགོ་ཚུགས་
འདུག དྤེ་ནས་བཟུང་སྟྤེ་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་དྤེ་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཕག་བྲྱིས ་ཕུལ་རྒྱུ་དང་བཀའ་སོབ་ཞུ་རྒྱུ། ཆྤེས་
མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལ་ཕག་བྲྱིས་གནང་རྒྱུ། ཐད་ཀར་གནང་རྒྱུ། ཤྤེས་རྱིག་དང་རྩོད་

ལྤེན་པའྱི་དབར་ཡྱིག་འབྲྤེལ་ཞུ་རྒྱུ། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་རྩོད་ལྤེན་པ། བཀའ་ཤག་ཕན་ཚུན་ཡྱིག་འབྲྤེལ་ཞུ་རྒྱུ། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ནས་མཐའ་མ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ གྱི་བར་དུ་ཡྱིག་འབྲྤེལ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ཙམ་ཞུས་

འདུག ཡྱིག་འབྲྤེལ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ཞུས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་ནང་ཏུ་ཡོད་པ་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལའང་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་ནས་གོས་ཚོགས་སུ་བཀའ་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་ན།
ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཐུགས་འཚབ་ངང་ནས་སར་ཡང་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུ་དྤེ་དག་ཡོང་གྱི་
མ་རྤེད་བསམ་བྱུང་། སྐབས་དྤེ་དུས་ལགས་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བའྱི་དབང་གྱིས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྩྱིས་

སྐབས་སུ་ཡང་བསར་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དོགས་དྲྱི་གཅྱིག་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ལ་ལན་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བའྱི་དབང་
གྱིས་ཡང་བསར་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་
༣ ཚེས་ ༣ གྱི་ཉྱིན་མོར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཤྤེས་རྱིག་ལ་ཕག་བྲྱིས་གནང་བ་དྤེ་དང་ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་རྩྱིས་ལྤེན་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་

ཅྤེས་བསོམས་བརྒྱབས་པའྱི་ཕག་བྲྱིས་དྤེ་ལགས་ཀློག་ཅྱིག་གནང་སྟྤེ ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ལོག་ལ་ཕུལ་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་
ནས་གོས་ཚོགས་ལ་གསལ་པོ་ག་ཚོད་ཙམ་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ། གོས་ཚོགས་ལ་གསལ་པོ་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད།

དྤེས་གོས་ཚོགས་ལ་ད་དུང་ཤྤེས་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཆྤེ་རུ་འགོ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད། དཔྤེར་ན་ག་རྤེ་བྱས་ནས་རྩྱིས་སྤྲད་ཐུབ་ཡོད་མ་
རྤེད། ག་རྤེ་བྱས་ནས་རྩྱིས་ལྤེན་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲའྱི་དོགས་པ་ཆྤེ་རུ་འགོ་རྒྱུ་དང་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཤྤེས་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་
ཆྤེ་རུ་འགོ་བ་སོགས་ཀྱི་ཚོར་བ་སྤྲད་པ་མ་གཏོགས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གསལ་པོ་ཞྱིག་

བྱུང་ན་ད་ནས་བཟུང་སྟྤེ་ཚིག་གཅྱིག་གསུངས་ཀྱི་མྱིན་ཞྤེས་གསུངས་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་བའྱི་འགན་དྤེ་
ཁུར་མ་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་དྤེ་སྤེབས་ཙང་ད་ལྟ་འདྱིར་གསལ་པོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དོན་དག་གཙོ་བོ་དྤེར་ག་རྤེ་བྱས་ནས་རྩྱིས་

སྤྲོད་ཀྱི་མྱིན་གསུངས་པ་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་རྩྱིས་ལྤེན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནས་ཚུལ་
དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཞུ་དགོས་དོན་དྤེ་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་གསུངས་དུས་དོ་ བདག་འདྱིར་ལངས་བསད་པ་འདྱི་ལ་ཁྤེ་ཕན་

ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་མང་ཆྤེ་བ་གསར་པ་རྤེད། ཐུགས་
ཁག་ཡོད་མ་རྤེད། རྱིང་པའང་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་ནང་དུའང་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཡོད་མཁན་

གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་དྤེ་ངས་འདྱིར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་
པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་ད་ལྟ་ཕྤེབས་སྟངས་ནང་བཞྱིན་ནན་པོ་

ཞྱིག་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་ད་ལྟ་འདྱིར་ལངས་བསད་མཁན་འདྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ནས་བསད་མཁན་དྤེ་
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རྤེད། དྤེ་དུས་ཤོག་བུ་བདུན་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཤོག་བུ་བདུན་དྤེ་གོ ས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག་དྤེབ་
ཨང་ཕལ་ཆྤེར་ ༢༢ པ་དྤེའྱི་ ནང་དུ་ཆ་ཚང་བཀོད་འདུག དྤེབ་དྤེ་སྱི ་འཐུས་ལྷན་ཁང་གྱི་དཔྤེ་ མཛོད་ནང་དུ་འདུག དྤེ་ལ་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་རྩྱིས་ལྤེན་མ་ཐུབ་པ་དང་རྩྱིས་སྤྲོད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཙམ་གསལ་པོ་འདུག ངས་ཞུས་བསད་

པ་ཡྱིན་ན་རྱིང་པོ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་དུས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་པ་དྤེ་དག་གྱི་འཕྲོས་བཤད་དྤེ་དག་ཀློག་མྱི་དགོས་པ་
དང་དོན་དག་ངོ་མར་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལགས་ཀློག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༼བཙན་
བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤།༩།༢༤ ལ་ཞྤེས་བཅད་ཁ་འདྱི་བཏང་གནང་བ་རྤེད། བཅད་ཁ་

འདྱི་སྤེབས་པ་དང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་ལ་འབྲྤེལ་བ་ཞུས་པ་རྤེད། འབྲྤེལ་བ་ཞུས་ནས་
མཉམ་དུ་ཐུག་པའང་བྱུང་ཡོད། མཉམ་དུ་ཐུག་ནས་རྩྱིས་སྤྲོད་རྩྱིས་ལྤེན་བྱ་ཆྤེད་དུས་ཚོད་བཟོས་པའྱི་ནང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་

ནས་ཕྱིན་ཡང་ཕྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་ལ་བཏང་བའྱི་ཡྱི་གྤེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤།༡༢།༨ འཁོད་པའྱི་ངོ་

བཤུས་ཆ་ཚང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཡོད། རྩྱིས་ལྤེན་པར་ང་ཚོའྱི་ལས་བྱྤེད་ཟུང་དྲུང་ཞྱིག་དང་ལས་དོ་ཞྱིག་བཏང་བ་
ཡྱིན། ཡ་གྱིར་འབྱོར་བའྱི་སྐབས་ར་སའྱི་མྱི་མང་གང་ཙམ་ཞྱིག་འཛོམས་ཚར་འདུག རྩྱིས་ལྤེན་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་མ་ཞུགས་
སོན་ནས་སྐད་བརྒྱབས་ཏྤེ་སྐད་ཆ་ཤོད་ས་གང་ཡང་བསད་མྱི་འདུག མྱི་མང་དྤེ་ཚོས་ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་སོབ་གྲྭ་དྤེ་རྩྱིས་བངས་པ་

ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་དྤེའྱི་མཐུན་རྤེན་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ད་ལྟ་ཡོད་པ་དྤེ་ལས་དྲག་པ་མྤེད་ནའང་སོ་བ་མྤེད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་
ལམ་སྤེང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱག་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདྲ་པོ་དང་རྩྱི ས་བངས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དང་། རྩྱིས་
སྤྲོད་མཁན་ལ་རྩྱིས་སྤྲོད་པའྱི་དབང་ཆ་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་༽ གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་ང་ཚོར་ལས་བྱྤེད་གཉྱིས་
པོ་དྤེས་ཁ་པར་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ཡར་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་རྤེད། མཐའ་མ་དྤེར་ལས་བྱྤེད་གཉྱིས་པོ་མར་ལོག་ཡོང་བ་

རྤེད། ༼མར་སྤེབས་དུས་ང་ཚོས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་བྱས་པ་ཡྱིན། ཡང་བསར་ང་ཚོས་རྩྱིས་ལྤེན་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ཆྤེས་
མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བཅད་ཁ་རྤེད། བཅད་ཁ་དྤེ་དྲང་དང་མ་དྲང་ཟྤེར་བ་ཡོང་གྱི་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དྲང་པོ་རྤེད་དང་མ་རྤེད་

ཟྤེར་བ་དྤེ་ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ལུང་པ་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་བཅད་ཁ་དྤེ་དྤེ་ག་རང་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་སུ་གང་
ལའང་འདོད་པ་ཁྤེངས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད། དྤེ་ལ་བརྩྱི་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ང་ཚོའང་ལྷག་པར་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་ཡྱིན་

དུས། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བཀའ་ལ་བརྩྱི་དགོས་ཀྱི་རྤེད།༽ ང་ཚོས་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་རྤེད།
མྱི་སྒྤེར་གཅྱིག་གྱིས་དྤེའྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་བྱྤེད་ས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེར་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་

ནའང་དྲུང་ཆྤེས་དབུས་པའྱི་ལས་བྱྤེད་མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཆགས་པ་སོགས་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བསམ་བོ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༼ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ནང་བཞྱིན་རྒྱག་
དགོས་རྤེད་ཟྤེར་དུས། དྤེ་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བཅད་ཁ་དང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བསམ་བོའ ་ི ནང་ནས་བཅད་

ཁའྱི་དགོངས་དོན་གོ་བ་ལྤེན་ཕོགས་དང་མ་མཐུན་པའྱི་གནས་སྟངས་གཞན་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་རྩྱིས་ལྤེན་པའྱི་

ཉྱིན་མོ་དྤེ་ནས་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭ་སྒོ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག སྒོ་བརྒྱབ་ནས་ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་གཞྱི་ནས་གསར་པ་ཞྱིག་
རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ ་ཞྱིག་འདུག བཅད་ཁའྱི་ནང་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྩྱིས་བངས་པ་ཡྱིན་ན། ཡོངས་གྱིང་
སོབ་གྲྭ་དྤེ་སོད་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། སོབ་གྲྭ་གསར་པ་རྒྱག་དགོས་པ་ང་ཚོའྱི་བསམ་བོ་མ་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
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ནས་ར་རམ་ས་ལར་སོབ་གྲྭ་གསར་པ་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། གཉྱིས་ནས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཅད་ཁར་གོ་བ་ལྤེན་དུས་

ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབ་སྟྤེ་སོབ་གྲྭ་གསར་པ་རྒྱག་དགོས་པ་ཞྱིག་བསམ་བོའ ་ི ནང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་རྩྱིས་
ལྤེན་པར་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག༽ དྤེ་ནས་གནད་འགག་གཙོ་བོ་ཞྱིག་༼བཅད་ཁ་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པའྱི་ནང་བོད་པའྱི་

ཕྲུ་གུའྱི་ཕ་མ་རྣམས་ནས་འདྤེམས་བསྐོ་དང་འབྲྤེལ་འགན་ཁུར་སྤྲད་དོན་གཞན་མྱི་དུད་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཁོངས་རྩོད་
ལན་པ་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་གྱིས་ལས་དོན་འགན་ཁུར་གང་ལྤེགས་བྱས་པར་ངོས་འཛིན་གྱིས་སྱི་དོན་བྱ་འབྲས་རྤེས་མྤེད་དུ་མྱི་འགོ་

བར་མཚོན་བྱྤེད་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་བཅུ་ཐམ་པ་ཡོངས་གྱིང་སོན་འགོའ ་ི སོབ་གྲྭ་དྤེ་གའྱི་རྩྱིས་དངུལ་ནས་སྤྲོད་དགོས་རྒྱུ།༽ དྤེའྱི་
འོག་དྤེ་ལ་ ༼དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་ཞུ་སོར་བས་སྱི་ སན་འགན་ཁུར་ལས་དོན་བྱས་པར་ཡོངས་གྱིང་སོན་འགོའ ་ི སོབ་གྲྭ་དྤེ་

གའྱི་རྩྱིས་དངུལ་ཁོངས་ནས་ཞུ་སོ ར་བ་ཕག་རྱི་ཤོ་ཟུར་པ་སངས་ཚེ་དབང་ལ་ལུས་སྤེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་ཁ་མཆུའྱི་འགོ་
གོན་གྱི་གུན་གསབ་མཚོན་བྱྤེད་ཧྱིན་སྒོར་ཉྱིས་ཁྱི་ཐམ་པ་སྤྲོད་དགོས་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་གནང་བའྱི་བཅད་ཁ་དང་།༽

ཞྤེས་དངུལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཁོང་གཉྱིས་ལ་ཕར་སྤྲད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། དྤེ་ནྱི་བཅད་ཁའྱི་དགོངས་དོན་རྤེད། ༼ཤྤེས་རྱིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དངུལ་འབོར་དྤེ་དག་སྤྲོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཅད་ཁའྱི་འོག་ནས་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ ཡོད་མ་རྤེད།
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭའྱི་རྩྱིས་དངུལ་ཁོངས་ནས་སྤྲོད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་བསམ་པར་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭའྱི་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་པ་དང་། དངུལ་དྤེ་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་

ཆྤེས་ཀང་བྱས་པ་ཡྱིན། ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭའྱི་དངུལ་རྩྱིས་དང་དངུལ་ཁང་གྱི་དྤེབ་གང་ཡོད་མར་ཁྤེར་ཡོང་ནས་ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་

དྤེའྱི་ཐོག་བལྟས་པ་ཡྱིན།༽ དྤེ་མཉམ་དུ་སོབ་གྲྭ་རྩྱིས་སྤྲད་རྒྱུའྱི ་རྱིམ་པ་དྤེ་བཟོས་ནས་ཆ་ཚང་ཁྤེར་ཤོག་ཟྤེར་ནས་རྩོ ད་ལན་པ་
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་མར་སྐད་བཏང་བ་རྤེད། རྩྱིས་ག་རྤེ་སྤྲད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཐོ་བཀོད་ནས་ཁྤེར་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་སན་ཞུ་ཞྱིག་ཀང་གཞྱི་རྩའྱི་བཅད་ཁ་དྤེ་དྲང་བདྤེན་བྱུང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་
འཛུགས་ལ་འགན་ཁུར་ནས་ས་ཁང་ཕུད་པས་ཡོངས་གྱིང་སོ བ་གྲྭའྱི་རྒྱུ་དངོས་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་ཆ་ཚང་སྤྲད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་

ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་དངུལ་ཁང་གྱི་དྤེབ་དྤེ་དག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་སྐབས། ༼༢༠༠༤།༡༢།༡༦ ཉྱིན་ཡོངས་གྱིང་

སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་ལ་འདྱི་གའྱི ་བསམ་ཕོགས་ཇྱི་ཡྱིན་བར་སྤྲོད་འཕྲྱིན་ཡྱིག་བཏང་བའྱི་ངོ་བཤུས་དྤེ་ཡང་ཕུལ་ཡོད།༽དྤེ་
བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་བ་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་གྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། ༼ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༢
ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་འདྱི་གར་ངོ་བཅར་གྱིས་མཁར་དབང་ཕུད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་སོགས་རྩྱིས་སྤྲོད་མྱི་

ཐུབ་པ་མྤེད་སྐོར་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ ལ་རྩྱིས་ལྤེན་གཙང་གྲུབ་ཡོང་བར་ཞུ་བའྱི་འཕྲྱིན་ཡྱིག་དང་། རྩྱིས་སྤྲོད་
བྱ་རྒྱུ་དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་བཅས་འབུལ་གནང་བྱུང་ཞྱིང་།༽ དངུལ་ལྷག་གྱི་རྩྱིས་ཤོག་དང་དྤེ་འབྲྤེལ་དངུལ་ཁང་ལག་དྤེབ་

བཅས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་སྐབས། བཅད་ཁ་བཏང་བའྱི་དུས་ཚོས་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ཡས་མས་སྐབས་དང་ཁ་སང་

༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་བཅས་སྐབས་གཉྱིས་ཀའྱི་ རྩྱིས་ཁར་སྤྲོད་བསད་ཕུད་པའྱི ་དངུལ་ལྷག་སྒོར་ ༦༨༧༧༩༦
དངུལ་ཁང་ནང་ཡོད་པའྱི་ དངུལ་ལྷག་དྤེ་ལས་མྱི་འདུག་ཅྱིང་། བཅད་ཁའྱི་དགོངས་དོན་ཁ་མཆུ་ཞུ་སོར་བ་དང་རྩོད་ལྤེན་པ་

གཉྱིས་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་རྩྱིས་ཁོངས་ནས་སྤྲོད་དགོས་དངུལ་འབབ་བསོམས་སྒོར་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་ཉྱིས་ཁྱི་ཐམ་པ།༽ སྤྲོད་དགོས་
རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་དངུལ་འབབ་དྤེ། ཤྤེས་རྱིག་ལ་སྤྲོད་དམྱིགས་མྱི་འདུག ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭའྱི་སྤྲོད་བསད་དྤེ་དག་བཅད་ཁའྱི་ནང་
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ལ་གསལ་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ལྟར་དངུལ་ཁང་ནང་ལ་དངུལ་ཡོད་པ་དང་ལག་དངུལ་བཅས་བསོམས་ཡོང་དུས་དངུལ་དྤེ་མ་

གཏོགས་མྱི་འདུག ༼བྱས་ཙང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་རྩྱིས་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུའྱི་དངུལ་ལྷག་ཐོན་རྒྱུ་ལྟ་ཞོག བཅད་ཁའྱི་འབྲུ་དོན་
ལྟར་སྤྲོད་དགོས་དངུལ་འབབ་ཀང་འདང་ངྤེས་མྱི་འདུག༽ མཐའ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། དངུལ་འབབ་དྤེ་དག་ག་ནས་

སྤྲད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་ཁང་དྤེ་རྩྱིས་ལྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད། ལྷག་པར་དུ་བཅད་ཁའྱི་ནང་ལ་སོགས་ས་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་

བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ཡོད། གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་འཁྲུན་ཐག་ཆོད་པའྱི་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཟྤེར་ནས་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ཞུས་
དུས་སྐབས་ལ་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ལན་ག་རྤེ་གནང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༼རྩོད་ལན་པ་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢
ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨ འཁོད་ཡྱིག་སོང་བའྱི་ངོ་བཤུས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་ཤྤེས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད།༽ དྤེ་ཡོད་
ཙང་ང་ཚོས་ཡང་བསར་རྩད་གཅོད་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་རྩད་གཅོད་བྱྤེ ད་སྐབས་དྤེའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུང་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།

སོགས་སའྱི་ནང་ས་ཁང་ཚུད་ཡོད་དང་མྤེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ ༼རྩོད་ལྤེན་པ་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལ་འབུམ་

བཅུ་ཐམ་པ། དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཡོངས་གྱིང་སོན་འགོའ ་ི སོབ་གྲྭ་དྤེ་རྩྱིས་ངོས་ཁོངས་ནས་གུན་གསབ་ཆྤེད་ཧྱིན་
སྒོར་ཉྱིས་ཁྱི།༽ དོན་དག་ཡག་ཉྤེས་དྤེ་རྤེད། ས་ཁང་དྤེ་ཁ་མཆུའྱི་ནང་ལ་སྤེབས་ཡོད་དམ་རྤེད། ཁ་མཆུ་ལ་བངས་ཡོད་དང་མྤེད་
ཟྤེར་ནས་དོགས་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དྤེ་འདྲ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་མྤེད་དུས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་ཡང་

བསར་དྤེ་སྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་སྤེབས་དུས་ཡང་བསར་ཕར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་དྤེ་ལ་བྱ་ལམ་བྱྤེད་བདྤེའྱི ་ལན་ཞྱིག་ཁོན་ནས་

སྤེབས་མ་བྱུང་། དྤེའྱི་ནང་ལ་སོམ་བཤད་ཀྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་བཀའ་ལན་ཁོན་ནས་སྤེབས་མ་སོང་། བྱང་ཙང་བོ་ཕམ་
བྱུང་། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་། ཕར་བཀའ་འདྲྱི་དོགས་དཔྱོད་ཞུས་བཞག་པ་དྤེ་ལ་བྱ་ལམ་བྱྤེད་བདྤེའྱི ་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
ནས་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཟྤེར་ནས་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ཞུས་ཙང་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་ལན་སྤེབས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།

Japanese ཀྱི་ Yugo koto ཟྤེར་བ་དྤེས་ཤྤེས་རྱིག་བརྒྱུད་ནས་རོགས་དངུལ་ཞྱིག་སྤྲད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་རོགས་རམ་

ཚོགས་པ་གཞན་ནས་སྤྲད་བཞག་པའྱི་དངུལ་འབབ་དྤེས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་བཞག་པའྱི་མཚན་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ལྤེན་དགོས་རྤེད།
ཞུ་སོར་བ་དང་རྩོད་ལན་པ་གཉྱིས་ལ་དངུལ་སྤྲོད་དགོས་པ་དྤེ་དག་ས་ཁང་ཐོག་ལ་བཏང་བཞག་པའྱི་དངུལ་འབབ་དྤེ་དག་ནས་
སྤྲད་དགོས་ཟྤེར་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་ང་ཚོས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དོན་དུ་ས་ཁང་རྩྱིས་ལྤེན་དགོས་རྤེད།

ས་ཁང་རྩྱིས་ལྤེན་ནས། ས་ཁང་གྱི་དངུལ་དྤེ་ནས་ཁོང་གཉྱིས་ལ་སྤྲོད་ཟྤེར་ནས་དྤེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག རྩོད་ལན་པས་ག་རྤེ་ཟྤེར་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཁང་ཕུད་པའྱི་ཚང་མ་རྩྱིས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་ཁང་དྤེ་རྩྱིས་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་

མྱི་འདུག དྤེ་ཁྱིམས་ཁོངས་ཁབ་ཚད་ལ་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ལུང་དྲངས་ནས་བཤད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་
ས་ཁང་ཁྤེར་ཤོག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་ནས་ས་ཁང་དྤེ་རྒྱ་གར་བ་ཞྱིག་གྱི་ཡྱིན་པ་དང་། རྒྱ་གར་བས་བདག་དབང་དྤེ་རྩོད་ལྤེན་

པའྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་སྤྲད་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། ས་ཁང་དྤེ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དྤེ་སོང་ཙང་དོན་དག་མདོར་
བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྩོད་ལན་པས་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་ས་ཁང་རྤེད། ས་ཁང་དྤེ་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག

དྤེ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཁྱིམས་ཁོངས་ཁབ་ཚད་ནང་མྱི་འདུག དྤེ་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་མྱིན་ཆ་ཚང་རྩྱིས་སྤྲོད་ཀྱི་

ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ང་ཚོས་ས་ཁང་ཕུད་གཞན་པར་རྩྱིས་བངས་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ནས་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
66

ལ་བཀའ་འདྲྱི་མང་པོ་ཞུས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འཁྲུན་ཐག་ཆོད་པའྱི་ལམ་སྟོན་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་། ཁོང་
གཉྱིས་ལ་ཕག་དངུལ་འབུལ་དགོས་རྒྱུའྱི་དྤེ་མྤེད་པ་གཅྱིག ད་དུང་ལམ་སྟོན་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དངུལ་གང་ཡོད་པ་
དྤེ་ཁོང་གཉྱིས་ལ་ཕྤེད་ཀ་ཕྤེད་ཀ་སྤྲད་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ནས་དྲྱིས་པ་རྤེད། ཕྤེད་ཀ་སྤྲད་ནས་འགྱིག་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་

ཡང་། ཕྲུ་གུ་ ༢༥༠ ཙམ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ལས་བྱྤེད་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་འདུག ལས་བྱྤེད་དྤེ་དག་ལ་ག་ཆ་སྤྲད་ཁོངས་མྱི་འདུག
ཕྲུ་གུ་དྤེ་དག་གཏན་འཇགས་ཀྱི་གཏན་སོད་ཕྲུ་གུ་འདུག ཕྲུ་གུ་དྤེ་དག་གྱི་ཉྱིན་རྤེའྱི་ཟས་གོན་གཏོང་དམྱིགས་གང་ཡང་མྱི་འདུག
དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་མཐའ་དོན་ས་ཁང་རྩྱིས་ལྤེན་དགོས་པ། དྤེ་ནས་དངུལ་སོག་རྒྱུ་ཤྤེས་རྱིག་ལ་མྤེད་པ། བངས་པའྱི་དབང་དུ་

བཏང་ཡང་ལས་བྱྤེད་དྤེ་དག་ལ་ཕོགས་རྒྱག་དམྱིགས་མྤེད་པ། གཏན་འཇགས་སོད་མཁན་གྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་དག་གྱི་ཉྱིན་རྤེའྱི་ཟས་

སོང་མཚོན་པའྱི་འགོ་སོང་དྤེ་དག་གཏོང་རྒྱུ་མྤེད་པ། དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དྤེ་སོང་ཙང་ང་ཚོ་ལ་བྱ་
ལམ་བྱྤེད་བདྤེ་བའྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་མ་བྱུང་བར་དུ་ང་ཚོས་རྩྱིས་ལྤེན་ཐུབ་པའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་མྱི་འདུག མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་

ཡྱིན་ན། དོན་ཚན་དང་པོར། ས་ཁང་ཕུད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་ཆས་སོགས་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་རྩྱིས་སྤྲད་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ཁང་རྩྱིས་སྤྲད་
ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ས་ཁང་དྤེའྱི་བདག་པོ་དྤེ་རྒྱ་གར་བ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཁྱིམས་ཁོངས་ཁབ་

ཚད་ནང་ས་ཁང་ཁ་མཆུ་ལྤེན་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་རྩོད་ལན་པས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ངོས་ནས་བཅད་ཁ་དང་བཅད་
ཁའྱི་དགོངས་པ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ས་ཁང་དྤེ་རྩྱིས་ལྤེན་དགོས་དུས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་

འདུག གཉྱིས་ནས་ཁོང་གཉྱིས་ལ་སོག་རྒྱུའྱི་དངུལ་དྤེ་ཡང་སོབ་གྲྭའྱི་དངུལ་འབོར་ནང་མྱི་འདུག་ལ། ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་སྤྲད་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེའང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་རྩྱིས་སྤྲོད་ལྤེན་གྱི་ལས་དོན་དྤེ་ད་ནས་བཟུང་སྟྤེ་ང་ཚོས་

བྱྤེད་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་སྱིང་པོ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་འདྲ་པོ་བྱུང་འདུག་གམ་མྱི་འདུག

འདྱིར་ལངས་སོད་མཁན་གྱིས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བྱས་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཟྤེར་བའྱི་ཚོག་དྤེ་གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་བྤེད་སོད་བཏང་གནང་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ ། གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་བཞག་པ་དྤེ་

ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་དོན་དུ་མ་གཏོགས་འགོ་ས་གཞན་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེ་ཡང་འགོ་ས་གཞན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་
དཔག་པའྱི་གསལ་བཤད་ཕྤེབས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་སོང་ཙང་དོན་དག་གཙོ་བོ་མ་ཞུས་རང་ཞུས་ཐུག་པ་ཚིག་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ཞུ་

དགོས་པ་ཞྱིག་དང་ཏོག་ཙམ་གསལ་པོ་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱག་རྤེས་རྒྱག་མཁན་འདྲ་པོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་རྤེད། བྱས་ཙང་སོ་

སོས་ཁུངས་ཤྱིག་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁུངས་སྤེལ་དགོས་དུས་བྱུང་རྱིམ་དྤེ་ཏོག་ཙམ་གསལ་པོ་མ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག དངོས་གནས་བྱས་ན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་གྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད།
དྤེའྱི་འོག་གྱི་བྱུང་རྱིམ་དྤེ་དག་དྤེའྱི་ནང་དུ་སྤེབས་ཡོད་མ་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་དྤེ་དུས་སྐབས་སུ་བྱུང་བསད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་ཡན་ཆད་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གསལ་བཤད་ལས་རྱིམ་དྤེ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་གསུམ་གྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོའ ་ི ཀ་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གསལ་བཤད་དྤེ་ལ་
བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སང་ཉྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་བཅུག་གྱི་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་བགོ་གྤེང་ཐོག་ལ་དྤེའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རྤེད།
དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དྤེའྱི་ནང་ལོགས་ཆ་ཤས་ལྤེན་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག

སང་ཉྱིན་དྤེའྱི་སྒང་ལ་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འདྱིར་ཡར་ཕུལ་བཞག་གྱི་ཡོད་
པ་སོང་ཙང་། བགོ་གྤེང་དྤེ་གལ་སྱིད་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན་བགོ་གྤེང་གནང་རྒྱུ་རྤེད། བགོ་གྤེང་གནང་བའྱི་སྐབས་འཛིན་སོང་བཀའ་

ཤག་ལ་དྤེའྱི་སྐོར་དྲྱི་བ་བཏང་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གང་ཐུབ་ཀྱི་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆྤེན་
པོ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སྱིྤེད་སོང་མཆོག་ལ་ཞུས་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྔ་པ། ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་སྒང་གྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ་དང་གཏན་འབྤེབས། ལྔ་པའྱི་ཀ་པ།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགྤེས་ཤག་བགོ་འགྤེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ ལ་གཟྱིགས་རོགས་

གནང་། བརོད་པ་གསུམ་པ་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགྤེས་ཤག་བགོ་འགྤེམས་ཀྱི ་སྱིག་
གཞྱི། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་གཅྱིག་པུ་སན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་ཤག་བགོ་འགྤེམས་ལས་བྱྤེད་གང་ཞྱིག་གནས་སར་གྱིས་

ལས་ཤག་གལ་རྱིམ་གོང་མའྱི་ཐོབ་ཐང་ཅན་དུ་གྱུར་རྱིགས་གལ་རྱིམ་གོང་མའྱི་སྒུག་ཐོ་ནང་གནས་སར་གྱི་ཚེས་ཆ་གོ་རྱིམ་
གཞྱིར་བཟུང་འགོད་རྒྱུ་དང་། དྤེའྱི་རྱིགས་ལ་གལ་རྱིམ་གོང་མའྱི་ལས་ཤག་བགོ་འགྤེམས་བྱུང་མཚམས་ཀ་ཀོར་མྤེད་པར་ལས་

ཤག་རྩྱིས་ལྤེན་གྱིས་ལས་ཤག་རྱིང་པ་སྟོང་པ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། དྤེ་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
རྤེད། དྤེ་བརོད་པ་གསུམ་པ། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྤེས་བཞྱི་པ། བསར་བརོད་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དྤེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་

བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།

དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་པ། འབྲྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་སོད་ཁང་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ལས་

བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཟླ་དྲུག་རྤེའྱི་ནང་བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་མཁན་གྱི་མཚན་ཐོ་ཐོན་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བགྤེས་ཡོལ་སོད་
ཁང་ཞུ་མཁན་སོ་སོའ ་ི སན་ཞུ་གཏན་འབྤེབས་འགྤེངས་ཤོག་བསྐངས་ཏྤེ་ས་ཁང་བདག་གཉྤེར་འགན་འཛིན་ལ་འབུལ་དགོས། ས་
ཁང་བདག་གཉྤེར་འགན་འཛིན་གྱིས་སན་ཞུ་དྤེ་དག་འབྱོར་རྱིམ་ལྟར་སྒུག་ཐོའ ་ི ནང་དྤེབ་འགོད་བྱྤེད་དགོས། བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་

མཚམས་སྒུག་ཐོའ ་ི ནང་གསལ་ལྟར་གནས་རྱིམ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་བགྤེས་ཤག་ཨང་རྱིམ་བཞྱིན་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ཅྱི་སྟྤེ་བགྤེས་
ཁང་མྤེད་པ་དང་། ཡང་སྐབས་དུས་སོ་སོར་བགོ་སྤྲོད་མ་ཐུབ་ཚེ་དུས་ནས་དུས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་

ལྟར་ཟླ་རྤེ་བཞྱིན་བགྤེས་ཤག་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་པར་ཁང་དོད་སྤྲོད་རྒྱུ། གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐྤེངས་
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གཅྱིག་རང་གྱི་བགྤེས་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་སྒྱུར་བའྱི་དངུལ་འབོར་བགྤེས་ཤག་གྱི་དོད་དུ་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག འདྱི་རྱིགས་ལ་དྤེའྱི་
རྤེས་བགྤེས་ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་མྤེད། ལས་ཤག་སྱིག་དོན་ལྟར་ཟླ་གཉྱིས་ནང་ཚུན་ཕྱིར་འབུད་ཞུ་དགོས། འོན་ཀང་དྤེ་ས་བགྤེས་

ཤག་གྱི་དོད་ས་འདོན་ཞུས་ཟྱིན་རྱིགས་ནས་གནས་སྟངས་དབང་གྱི ས་བགྤེས་ཤག་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན་ས་ཁང་བདག་གཉྤེར་ཁང་
ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་སན་ཞུ་འབུལ་དགོས། བགྤེས་ཤག་གསར་རྒྱག་གམ་སྟོང་པ་བྱུང་ཚེ་བགོ་སྤྲོད་ཆོག་རྒྱུའང་དོ་བདག་

ནས་དྤེ་ས་བགྤེས་ཤག་དོད་ཞུ་ལྤེན་ཇྱི་བྱས་ཐོག་སྤེད་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༧ བསྣན་ཏྤེ་ཕྱིར་འབུད་དགོས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་བརོད་པ་
གསུམ་པ། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་གཞུང་འབྲྤེལ ་སྱིག་གཞྱི་ བསར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པ་དྤེ་བརོད་པ་འགོ་ རྒྱུ་ཡྱིན ། བོད་མྱིའྱི ་སྱིག ་

འཛུགས་ལས་བྱྤེད་ལས་དོན་གཟྤེངས་ཐོན་གནང་བར་གཟྤེངས་རགས་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བཞྱི་པ། བསར་
བཅོས་ཚིག་བརོད་གཟྤེངས་རགས་ཀྱི་གངས་དང་དངོས་པོ། ལོ་ལྟར་འགན་འཛིན་སྤེ་ཚན་དང་ལས་བྱྤེད་སྤེ་ཚན་གཉྱིས་སོ་སོ་

ནས་བྱས་རྤེས་རྩྤེ་ཕུད་ཅན་གྱི་ལས་བྱྤེད་རྤེར་གཟྤེངས་རགས་སུ་གཟྤེངས་བསྟོད་ལག་འཁྤེར་དང་། མཇལ་དར་ནང་མཛོད།

ལྤེགས་སྤེས་ཧྱིན་སྒོར་ཆྱིག་ཁྱི་རྤེ་གནང་རྒྱུ་དང་ཞབས་ཡོན་ལོ་ གཅྱིག་སར་རྒྱུ། དྤེ་བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་ལ། ངོས་འཛིན་
བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་པ། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་བྱས། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད།

ལྔ་པ་ནང་གསྤེས་དང་པོ། དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་གཟྤེངས་རགས་སྤྲོལ་ཡུལ་འདྤེམས་སྒྲུག བཀའ་བོན་

ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི འགན་འཛིན་དྲུང་ཆྤེ་དང་། ཁབ་ཁོངས་དང་དམྱིགས་བསལ་སྤེ་ཚན་སོ ་སོའ ་ི དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་ཅན་གྱི་

འགན་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའ ་ི ཁབ་འོག་ལས་བྱྤེད་ཁག་གྱི་ཁོངས་ནས་གཟྤེངས་རགས་སྤྲོད་ཡུལ་གྱི་འོས་མྱི་ཡོད་ཚེ། ལོ་
རྤེའྱི་ནང་མྱི་གསུམ་ལས་མྱི་མང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་འགྤེངས་ཤོག ་གཏན་འབྤེབས་ལྟར་བསྐང་སྟྤེ་ལོ་དྤེའྱི་ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཚེས་ ༣༠
ནས་མ་འགངས་པར་གཟྤེངས་རགས་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་ངྤེས་པར་དུ་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས། དྤེ་བསར་བཅོས་ཚིག་
བརོད་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།

དོན་ཚན་དྤེ་ག་རང་གྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་དང་དམྱིགས་བསལ་

སྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་ཅན་གྱི་འགན་འཛིན་མྤེད་སྐབས་དྲུང་ཆྤེ་ལས་ཚབ་ནས་འབྲྤེལ་ཡོད་

ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ། ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོ། སྱིད་སོང་། བཀའ་བོན། རང་དབང་ལྡན་པའྱི་སྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་

འགན་འཛིན་བརྒྱུད་འབུལ་དགོས། དྤེ་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་
པ་ཡྱིན།

དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ། གཟྤེངས་རགས་སྤྲོད་ཡུལ་གྱི་མྱིང་ཐོར་ཚུད་རྒྱུའྱི་འོས་ཆོས་གཤམ་གསལ།

ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་བསྐོ་བཞག་གནང་བའྱི་གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་དང་། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱིས་བསྐོ་བཞག་གནང་བའྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་བྱྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༢༢ ཚེས་ ༢༩ གོང་བསྐོ་
བཞག་བྱས་པའྱི་དབུས་རང་ཁུངས་ལས་བྱྤེད་བཅས་གང་རུང་ཡྱིན་པ། དྤེ་སྱི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་པ། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ།
ཟྱིན་པ་ཡྱིན།
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དོན་ཚན་བདུན་པ། བསར་བཅོས ་ཚིག ་བརོ ད། གཟྤེངས་རགས་སྤྲོད་ཡུལ་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་། ལོ་ རྤེའྱི ་

གཟྤེངས་རགས་སྤྲོད་ཡུལ་གྱི་ལས་བྱྤེད་གཉྱིས་འདྤེམས་སྒྲུག་ཆྤེད་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་དགོས་པ་གཤམ་གསལ། ༡
རང་འཇགས། ༢ རང་འཇགས། ༣ རང་འཇགས། ༤ རང་འཇགས། དྤེ་བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད།
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ནང་གསྤེས་བརྒྱད་པ། དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། འདྤེམས་སྒྲུག་

ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་འདུ། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའྱི་བདུན་ཕྲག་དང་པོའ ་ི ནང་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་

ལྷན་ཚོགས་གནང་སྟྤེ། གཟྤེངས་རགས་སྤྲོད་ཡུལ་གྱི་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་སྒྲུག་ལས་དོན་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ། བསར་བཅོས་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།

དོན་ཚན་དགུ་པ། གཟྤེངས་རགས་གནང་ཚེས་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། གཟྤེངས་རགས་གནང་ཚེས། ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་

བདུན་པའྱི་ཚེས་ ༦ ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆྤེན་གྱི་གཞུང་འབྲྤེལ་མཛད་སྒོའ ་ི ཐོག་
གཟྤེངས་རགས་གསོལ་བསྩལ་གནང་རྒྱུ། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།

གཞུང་འབྲྤེལ་ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ གཟྱིགས་རོགས་གནང་། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཁྱིམས་ཡྱིག དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཡུན་ཚད། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་
ལས་ཁུར་ཡུན་ཚད་ལོ་གསུམ་རྤེ་ཡྱིན། འོང་ཀང་མུ་མཐུད་བསར་འདྤེམས་བྱུང་བར་དགག་བྱ་མྤེད། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་

སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཡོངས་རོགས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སང་ས་དྲོ་ཆུ་
ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསྤེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པོ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡
པའྱི་ལས་ཉྱིན་ ༡༡ པ་དང་མཐའ་མ་ཆགས་བསད་ཡོད། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱི་ལན་གྱི་ལས་རྱིམ་མྤེད་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་
གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ་དྤེ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པའྱི་སན་ཐོ་སན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་བགོ་གྤེ ང་། ཁ་སང་

ཁས་ཉྱིན་སན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་སྐབས་དྤེར་གཙོ་སོང་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་མཆོག་གྱིས་ཚུད་དང་
མ་ཚུད་ཟྤེར་བ་དྤེ་བྱུང་ཡོད་ས་མ་རྤེད། བགོ་གྤེང་དགོས་པ་དྤེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དང་མྤེད། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་ཚུད་པ་
ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པའྱི་
ལས་བསོམས་རྒྱབ་གཉྤེར་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་བཏང་སོན་མ་ནས་ཞུས་པ་རྤེད། ད་
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ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་
ཆ་རྤེན་འོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་
ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ཅུང་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་།)

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་བཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གོང་དུ་ཁ་སང་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱིས་གསལ་བཤད་སྒང་ལ་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་

འཆར་བཏོན་པ་དྤེའྱི་འགོ་སྟོད་སད་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། དྤེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། རྩྱིས་ཁའྱི་
ཚོགས་ཆུང་རང་ནས། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོ་ལ་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དྤེ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་
ཟྤེར་བ་དྤེ་བྱུང་མྱི་འདུག ) ལགས་སོ། མགོགས་པོ་བྱས་ནས་གསུངས་པ་སོང་ཙང་གོ་མ་སོང་དྤེ་ག་རྤེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་
བསམ་བྱུང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྐབས་བདུན་པའྱི་སན་ཐོ་ལ་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་དྤེར་གཟྱིགས་
གནང་འདུག ཚུད་དང་མ་ཚུད་ཅྤེས་གཟྱིགས་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ལ་གཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་
བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འགོ་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ཏྤེ་ད་དྲན་པ་བརྤེད་གབས་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རྤེན་འོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་

བཙུགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་དོན་ཕན་ལྡན་པ་དང་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་རྱིམ་
པ་ཁག་དྤེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་བཙུགས་ནས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་རྱིང་ལ་ཐྤེངས་མ་གསུམ་ཞྱིག་ཆགས་དུས། དྤེ་ཚོའྱི་
ནང་ལ་ཕར་ཆྤེར་ ༢༠༡༣་་་༡༤ ཡོང་དུས་ང་ཚོས་ཐག་ཉྤེ་པོ ་བྱས་ནས་རྩྱིས་ཁའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ཚོ་ཡག་པོ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ཐུབ་

སོང་སམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་ནས་སན་ཐོ་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། སན་ཐོ་དོན་ཚན་བཞྱི་པའྱི་ནང་ལ་དྤེ་ས་སན་ཐོའ ་ི
ལན་འདྤེབས་སམ། དོགས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་རྣམས་རྩྱིས་སན་གྱིས་ཨང་ཙམ་ལས་ཁ་ཡྱིག་སྐོར་སོལ་མྤེད་
པ་དྤེར་འབྱུང་འགྱུར་ཞྱིབ་འཇུག་སྐབས་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་འཕྲད་གཞྱིར་སོང་། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་
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བདུན་པ་འདྱི་ནས་བཟུང་རྩྱིས་སན་ཨང་དང་ཁ་ཡྱིག་མཉམ་བཀོད་བྱས་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག དྤེ་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་

སྣང་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ག་རྤེ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས་སྐབས་ལྔ་པ་ལ་ཆ་ཚང་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། དོགས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་
ཀྱིས་འགྱིག་པ་ཚང་མ་ལ་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དྲུག་པ་ལ་བཀོད་མྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་མུ་

མཐུད་ནས་འགོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དགྤེ་མཚན་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁོང་རྣམ་པས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ན་ནྱིང་ང་
ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་དང་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་རྩྱིས་ལོ་གཉྱིས་དྤེ་འདྲ་བཞག་ཡོང་དུས། སོན་མ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་
སྐབས་དྲུག་པར་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་ཆ་ཚང་དྤེ་མར་བཀོད་གནང་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་མང་པོ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་
པ་རྤེད་འདུག

དྤེ་ནས་གཞན་པ་དྤེ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་ལྔ་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་མྱིང་འབོད་ཉན་གྱི་ཡོད་ས་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་

རྣམ་པས་མྱིང་བཟུང་མྱི་འདུག ངས་དྤེ་རྱིང་འདྱི་ནས་མྱིང་ཐད་ཀར་འབོད་ཀྱི་མྱིན་ཏྤེ། དྤེ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་
འབྲྤེལ་ཡོད་ཀྱི་སྤེ་ཚན་དང་དྤེ་གཉྱིས་གོ་བར་ཡག་པོ་འཕྲོད་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་དབུས་པའྱི་
བཀའ་བོན་རྣམ་པ། གལ་སྱིད་དབུས་ཐད་གཏོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་རྤེད་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག རང་སོང་སྤེ་ཚན་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ན། དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་ལ་བཀོད་པའྱི་གནད་དོན་འདྱི་ལ་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་དང་། སྱིད་སོང་དབུས་པའྱི་བཀའ་བོན་

རྣམ་པས་ངྤེས་པར་དུ་མཁྤེན་རོགས་གནང་དགོས་པ། དྤེ་སུ་ཡྱིན་པ་དྤེ་མཁྤེན་རོ གས་གནང་ནས་མ་འོངས་པར་འདྱི་རྱིགས་མྱི་
འབྱུང་བ་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོང་རྣམ་པས་ནན་པོ་བྲྱིས་འདུག ངས་ཞྱིབ་ཕྲ་ཀློག་གྱི་མྱིན་
ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༨ པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་གྱི་དོན་ཚན་ ༡ པོའ ་ི ཅ་ ༣ རྩྱིས་སན་ ༥༌༡ ཁྱིམས་

འགལ་གྱི་ལམ་ནས་གོས་འདྲྱི་བ་བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་ཐད། བཀའ་ཤག་གོང་འོག་སུས་གནང་ཡང་ཁྱིམས་འགལ་ནྱི་ཁྱིམས་

འགལ་རང་ཡྱིན་པར་སོང་བསྐོ་གཞག་གནང་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་དང་། ངྤེས་པར་དུ་བསྐོ་གཞག་དགོས་པ་མཆྱིས་ཚེ་
ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་ཀྱིས་ཁྱིམས་མཐུན་བཟོ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་དང་། དྤེ་མཚུངས་ཀྱིས་མཐུན་རྤེན་གཅྱིག་མཚུངས་བཟོ་

ཐབས་གནང་གལ་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པའྱི་སན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ན་
བཀོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། དྤེ་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་མཇུག་འདྤེད་བྱས་པའྱི་སྐབས་སུ་འབྲྤེལ་ཡོད་ལ་གོ་བསྡུར་ཞྱིབ་ཕྲ་བྱས་

ནས་དང་པོ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་པ་ལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི ་ཁྱིམས་འཆར་བསྣམ་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རྤེད།
གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་གཅྱིག་པ་ལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་བསྣམ་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་
དུས་སྐབས་དྤེ་དུས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བྲྱིས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་མཚམས་

འཇོག་དགོས་ཞྤེས་བྲྱིས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཅུ་གཅྱིག་དྤེ་རྱིང་ཚར་འགོ་ ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་
བསྣམས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་སྣང་ངྤེས་པར་གནང་དགོས་པ་དྤེ་ལག་བསྟར་གནང་ཕོགས་ཐོག་ལ་
ཐུགས་གཟབ་མ་གནང་ན། བཤད་ནས་འདུག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ང་རང་གྱིས་བསམ་ཚུལ་དང་གནས་སྟངས་རྤེད། ཤོག་གངས་བཅུ་པའྱི་ནང་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

འདུ་འགོད་སྤེ་ཚན་ཞྤེས་པ་དང་འབྲྤེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ང་ཚོ་སོན་མ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་ནས་
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བཟུང་སྟྤེ་ང་ཚོ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྤེ་ཚན་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་སྒྤེར་བདག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་གནང་བ་རྤེད། གནང་བའྱི་རྤེས་སུ་རྒྱུ་མཚན་

མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བར་སྐབས་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སན་་ཐོ་དྤེ་བཏོན་ཡོད་མྤེད་དང་གོས་ཚོགས་ལ་རག་ལུས་ཡོད་
མྤེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་བྱས་ནས་ང་ཚོ་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཡྱིན་དུས་དང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་

པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་སན་སྤེང་མང་པོ་ཞུས་པ་རྤེད་དྤེ། དུས་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ལག་ཏུ་རག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མང་
ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་དྤེ་ལ་ཞྱི བ་འཇུག་གནང་བའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཆགས་ཚར་བའྱི་
རྤེས་སུ་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འགན་དབང་བསྐུར་བ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་དྤེའྱི་གནད་དོན་ཆ་

ཚང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཡོང་དུས། ངས་དྤེ་རྱིང་ཞོགས་པ་ཡང་གཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ཉུང་ཉུང་འདྲ་པོ་ཞྱིག་
ཡྱིན་དུས། དོན་དག་སྒོར་མོ་འབུམ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ཞྱིག་རྩྱིས་བསུབ་བཏང་བ་ལས་གཞན་ཁག་ཅྱིག་ལ་འདྤེད་ས་མྤེད་པའྱི་

གནས་སྟངས་ཆགས་སོང་བ་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྤེན་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་བ། དྤེ་ཡྱིན་དུས་
བཀའ་ཤག་གྱིས་དངུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡར་བཟོས་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དངུལ་མང་པོ་
ཞྱིག་མར་རྩྱིས་བསུབ་གཏོང་དགོས་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་དངུལ་དྤེ་ཚོ་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མ་ཡྱི་ཕག་ལས་གནང་

ཕོགས་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རྱིང་ངས་གཙོ་བོ་ཞུ་རྒྱུ་ལ།

མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོ་དྤེབ་འདྱི་འདྲའྱི་མཐུག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་སོན་མ་ནང་བཞྱིན་གྱི་
རྩྱིས་བསུབ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་། རྩྱིས་བསུབ་སོང་ཟྤེར་བའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་མྤེད་པ་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག་
ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

དྤེ་ནས་མར་ང་ཚོས་སོན་མ་ནས་ཞུས་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོ་རྤེད། རྩྱིས་ཞྱིབ་

ཀྱི་སན་ཐོ་དྤེ་ཚོ་ག་པར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་
ནའང་འདྲ། དྤེ་འདྲ་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་པ་དང་། ཕལ་ཆྤེར་མྤེད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་བསད་པའྱི་

གནས་སྐབས་འདྱི་ལ། དྤེ་རྱིང་འདྱི་ལ་ཤོག་གངས་བརྒྱ་དང་བཞྱི་ཅུ་ཞྤེ་བདུན་ནང་ལ་གཅྱིག་ཐོན་འདུག ཀརྨ་དབང་འདུས་ཟྤེར་

མཁན་ཞྱིག་ནས་སྒོར་མོ་ ༡,༡༦༢༣༡༤།༢༥ ལོག་ཟ་བྱས་པ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཐོན་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་གཞན་པ་ཚང་མས་
ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་མྱི་འབྱུང་བར་བྱ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་འདྤེ བས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་
གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

དྤེ་ནས་གཅྱིག་དྤེ་རྩྱིས་གཙང་ཆགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཁ་སང་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་

མཆོག་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་མཚན་ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉྤེར་ཁང་གྱི་མཚན་དང་འབྲྤེལ་ནས། མཚན་གནས་རྤེས་འབྲྤེལ་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དོན་དག་དྤེ་ཆྤེ་མཐོ ང་ཡྱིན་ན་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ནས་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་ནང་

བཞྱིན། ཁ་སང་འདྱིར་རྣམ་པ་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་རྤེས་བྱས་དུས། བྱུས་ཏོགས་དམྱིགས་བསལ་བྱས་མྤེད། ཡྱིན་
ནའང་དྤེ་རྱིང་འདྱི་ཐོན་ཡོང་དུས་མ་བདྤེ་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཤོག་གངས་ ༡༨༨ ནང་ལ་འདུག ཡྱིན་ནའང་གཙང་མ་ཆགས་ཚར་
ཡོད་ས་རྤེད། ཚིག་དྤེ་མཐོང་དུས་ཁ་དབང་མ་གནས་འབབ་སྒོར་ ༨༡༣༧༧༥། ༥༠ རྐུན་མ་ཤོར་བའྱི་སྐོར། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་

འདྲའྱི་མཚན་གནས་རྤེས་འབྲྤེལ་མཐོ་སོབ་ཅྱིག་ནས་རྐུན་མ་ཤོར་བའྱི་སྐོར་དྤེ་ཐོན་ཡོང་དུས་ཁད་མཚར་ཞྱིག་དང་། དོན་དག་ངོ་
73

མ་དྤེ་ངས་ག་རྤེ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན། ན་ནྱིང་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པའྱི་སན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་ཡང་བོད་ཁྱིམ་

དང་འབྲྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་རྐུན་མ་ཤོར་བ་ཧ་ཅང་ནས་མང་པོ་ཞྱིག སྟྤེང་ཚོང་ཁང་ནས་སྐུ་འདྲ་དང་འདྲ་མྱི་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་རྐུ་མ་
ཤོར་གནས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པ་ཡྱིས་རྐུ་མ་ལ་བལྟ་རོག་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་
ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དབུས་བོད་ཁྱིམ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཡན་ལག་ཁག་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། མ་འོངས་པར་རྐན་མ་ལ་དོགས་
ཟོན་ཡག་པོ་གནང་དགོས་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དྤེ་ནས་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་དྤེའྱི་ནང་ལ་མ་འོངས་པ་མ་འོངས་པ་རང་ལ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཁོང་རྣམ་པས་ཞྱིབ་འཇུག་

གནང་སྟངས་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྩྱིས་ལོ་དབྱྤེ་བ་སོ་སོར་ཕྤེ་ནས། དཔྤེ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དཔལ་འབྱོར་ཡྱིད་ཆྤེས་དགྤེ་

རྩ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ། ༢༠༡༣ ཡང་དཔལ་འབྱོར་ཡྱིད་ཆྤེས་དགྤེ་རྩ་ ༢༠༡༣།༢༠༡༤ ཞྤེས་སྤེ་ཚན་མྱི་འདྲ་བ་གཉྱིས། དྤེ་ནང་བཞྱིན་
མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ལ་སོགས་པ་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འདུག དྤེ་ཚོ་ལ་ཐུགས་གཟབ་གནང་ན། སྱིར་བཏང་ནས་མང་
ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་འདུག དྤེའྱི་རྤེས་འབྲྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མ་
འོངས་པར་སུས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ན་རྩྱིས་ལོ་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ན་རྩྱིས་ལོ་སོན་མ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཚུད་

བསད་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་མརྤེད། དྤེ་ནས་གོ་རྱིམ་སྱིག་སྟངས་དྤེ་ལ་འདོད་པ་ཁྤེངས་པ་ཞྱིག་བྱུང་
མ་སོང་ཞྤེས་དྤེ་རྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལས་ཁུངས་ཁག་ཚང་མས་ཕག་ལས་གནང་ཡོང་དུས་གཙང་མ་ཆགས་པའྱི་ཆྤེད་དུ་མར་གོ་

རྱིམ་སྱིག་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། དངོས་གནས་བྱས་ན་འདྱིར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ལས་ཁུངས་གོ་

རྱིམ་བཞྱིན་དུ་མར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ། ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ་མར་བསྱིག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་སོན་མ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་བར་འདྤེད་བྱྤེད་དུས་དྤེ་ལ་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་འབྲྤེལ་ཡོད་དྲུང་ཆྤེ་རྩྱིས་པ་སུ་སྐད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཕར་ཤར་རྒྱག་

ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ན་དཔར་བཤུས་དྤེ་ག་རང་ནས་བརྒྱབས་ནས་ཤོག་གངས་ཁ་ཤས་སྤྲད་ཆོག་གྱི་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་
ནས་ཅུང་ཙམ་ཞན་ཆ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པའྱི་སན་ཐོ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་

ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུཡོད། དང་པོ་རྩ་བའྱི་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་ཁག་མང་པོའ ་ི ནང་ནས་
ཚོགས་ཆུང་ཁག་གཉྱིས་ཤྱིག་སོ་སོའ ་ི མོང་ཚོར་གྱི་སྒང་ནས་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། དྤེའྱི་ནང་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་མང་ཚོགས་
རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཞུགས་པའྱི་སྐབས་
སུ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ལ་སྐུ་ལས་དམྱིགས་བསལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་འབྲྤེལ་ཡོད་རྣམ་པ་
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ཚོ་དང་འདྲྱི་བརྩད་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་མང་ཤོས་དྤེ་ལས་དོན་གནང་སྐབས་སུ་ཕག་ལས་དྤེ་ཚོ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཕག་ལས་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ནས་དོགས་འདྲྱི་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སན་ཐོ་
ཐོན་པའྱི་རྤེས་ལ། རྩྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐོ་གཞྱིར་བཟུང། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ལས་གཞྱི་དྤེ་དག་ཕྤེབས་སྐབས་སུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་
དྲྱི་བརྩད་བྱས་པའྱི་རྤེས་སུ་མྱི་དགའ་བ་ཆགས་པ། རང་བཞྱིན་གྱིས་དོགས་གཞྱི་ཡོང་བ། དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་མཐོང་བསད་པ་རྤེད།

དྤེ་ཡྱིན་ཙང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན ་ཐད་ཀར་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་མྱིན་པ་སོ་
སོས་དངོས་སུ་མཐོང་བ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོ་རྤེད། འདས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡང་

ལྤེགས་གསོ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ལྟའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཕག་ལས་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་སྤུས་དག་པོ། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་
གྱིས་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་ཕག་ལས་གནང་བ་དྤེ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་པའྱི་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཡར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་
ག་ནང་བཞྱིན་འདས་པའྱི་ལོ་ལ་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལོའ ་ི སན་ཐོ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡར་བསར་ང་ཚོའྱི་

རྩྱིས་ཞྱིབ་པ་ཚོ་ལ་ས་ས་ནས་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་ཡག་པོ་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྩྱིས་
ཞྱིབ་ཀྱི་སན་ཐོན་ཐོན་མྱི་དགོས་པ། ལྷག་པར་དུ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སན་ཐོ་ཐོན་པའྱི་རྤེས་སུ། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
སན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་ཡང་ཐོན་མྱི་དགོས་པར། གོས་ཚོགས་ཀྱི་གནད་དོན་དྤེ་དག་གྤེང་སོང་མྱི་བྱུང་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་དྤེ་ས་

ས་ནས་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་དང་འབྲྤེལ་ཡོད་སོ་སོས་འགན་ཁུར་དགོས་ཀྱི་འདུག འདས་པའྱི་གོ་ཐོས་ནང་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་པ་ཟྤེར་བ་
དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ། རྩྱིས་ཞྱིབ་པ་ཚོར་མཐོང་ཆྤེན་པོ་དགོས་པ། རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་དང་དུ་

བངས་ནས། གང་ཡོད་པ་དྤེ་མདུན་ལ་སྤུང་དགོས་པ་དྤེ་སོ་སོ་ ༡༩༩༠ ནང་ལ་ཝ་ར་ཎ་སྱི་ནས་མཇལ་བ་རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་པ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་དུས་དྤེ་ལ་དང་དོད་བྱས་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཡན་ཆད་ཡོངས་རོགས་སྤུངས་པ་རྤེད། འདྱིར་ང་ཚོས་
གོ་ཐོས་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་པ་ཕྤེབས་དུས་གཞོན་སྤེས་ཡྱིན་ཙང་། རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ཚོ་ལ་ཧ་ལམ་མཐོང་ཆུང་དང་བརྩྱི་བཀུར་
མྤེད་པ་འདྲ་པོ། ཧ་ཅང་དང་ལྤེན་མྤེད་པའྱི་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གོ་ཐོས་བྱུང་། དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་པ་མ་རྤེད།

སྱིག་འཛུགས་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་། རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་སན་ཐོ་ཐོན་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོ་ཐོན་
ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ། མཐའ་མ་དྤེ་ལ་གང་ལྟར་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག ས་ས་ནས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ལ་མ་གནང་བའྱི་ཉྤེར་

ལྤེན་ལ་བརྤེན་ནས་འདྱིར་ཐོན། ཡོང་བའྱི་རྤེས་སུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་མར་ཕྤེབས་

ནས་པ་དྤེ་ཚོ་ལམ་སྟོན་གནང་། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཟླ་བ་མང་པོ འ ་ི རྱིང་ལ་གསལ་བཤད་
མ་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ཉྱིན་མ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས་རྩྱིས་བསུབ་འགོ་བའྱི་རྣམ་པ་ཡོང་

དུས། ཡང་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་བཞག་པའྱི་ཆྤེ་མཐོང་དྤེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་སྤེམས་དོགས་ཞྤེ་དྲག་བྱུང་། དྤེ་
གཅྱིག་རྤེད།

རྩྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་དོན་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་ལ་གུས་བརྩྱི་ཆྤེན་པོའ ་ི ངང་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ནས་དང་ལྤེན་གནང་

དགོས་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ནས་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་གནད་དོན་ཆྤེན་པོ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ས་ས་ནས་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག

དཔྤེ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་རྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་མང་ཆྤེ་བ་ལ་དངུལ་ཕོ ན་ཆྤེན་པོ་ཡོད་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། ཧ་
ལོག་པ་དྤེ་ཚོ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག དངུལ་ཁང་སྒོ་བརྒྱབས་ནས་དྤེ་འདྲ་ཕྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་འབུམ་ཁ་
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ཤས་ཤྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་མང་ཆྤེ་བ་འཛིན་ཏག་ཏག་མྤེད་པ། འཛིན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ། འཛིན་དུས་ཚོད་ཏག་

ཏག་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་བསད་ཡོད ་པ་རྤེད། དྤེ་ག་རང་ན་ནྱིང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལོ་ཡང་
བསར་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཡུལ་མྱི་ས་འདོན་ཕུལ་མྱི་དགོས་པ་ལ་ཕུལ་ནས་ཚུར་ཏག་ཏག་ཡོང་མ་ཐུབ་པ། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གསུམ་པ་དྤེ་
ཁ་སང་སོན་མ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་སྱིར་བཏང་ལས་ཁུངས་ཆྤེ་ཁག་ནང་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་ཕྤེབས་

ནས་གནད་དོན་དྤེ་འདྲ་ཉུང་ཉུང་མ་གཏོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་སྤེ་ཁག་ནང་

ལ་ཡོད་པའྱི་མཉམ་འབྲྤེལ་རྤེད། ཚོགས་པ་ཁག་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ས་གནས་མགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་
ནྱིང་འཛིན་སོང་ལ་ཡར་གསོལ་འདྤེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལོ་སར་ཡང་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་དྤེ་ལ་
མཇུག་འདྤེད་ནན་པོ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་འབྲྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཚོའྱི་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ད་ལོ་སོ་སོ་

ཕོགས་བསོད་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་སོ་སོའ ་ི འབྲྤེལ་ཡོད་ཀྱི་ས་གནས་ཚང་མའྱི་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་ཚོ་ཚུར་ཕོགས་གཅྱི ག་ཏུ་
བསྡུས་ནས་ཁྤེད་རང་ཚོར་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་མཉམ་དུ་འདྱི་འདྲ་ཐོན་འདུག་ཅྤེས་ནན་ཏན་གྱིས་ང་

ཚོའྱི་ངོས་ནས་འགན་ཁུར་ཡོད་ལ། འགན་ཁུར་ཡང་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་འབྲས་བུ་ཅུང་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པའྱི་མོང་རོགས་བྱུང་། ང་
བཀྲ་ཤྱིས་ལོངས་དང་ཀུ་ལུ་མ་ནྱི་ལྱིའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ས་གནས་བཅུ་གཅྱིག་ནང་ལ་ཡར་བཅར་བ་རྤེད། ན་ནྱིང་སན་ཐོ་ཐོན་པ་

ནང་བཞྱིན་གྱིས་ད་ལོ་ཁོ་རང་ཚོས་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་བྱུང་བས་དྤེ་ཉུང་ཤས་མ་གཏོགས་ལྷག་མྤེད་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་
མཇལ་བྱུང་། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་འདྱིར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤེ་ཚན་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ལས་དོན་གཉྱིས་གཉྱིས་ལྡབ་བྱས་མྤེད་དམ་

བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག ཤོག་གངས་ ༧༢ སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ཞྤེས་པའྱི་ནང་ལ། དང་ཞབས་པ་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་

བཟང་རོ་རྤེ་ནས་ལྟོ་ཕད་ཆད་གངས་ ༣༦ ཟྤེར་བའྱི་སྒང་དྤེ་ལ་ boarding pass རྣམ་རོག་གྱི་ལག་འཁྤེར་དྤེ་ཇ་མུ་བར་འདྱི་

ལ་གཅྱིག་བཀོད་འདུག ད་དུང་མར་ཕོགས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༡༢༩ ལ་ཡང་གཅྱིག་བཀོད་འདུག དྤེ་གཉྱིས་ལྡབ་བྱས་མྤེད་དམ་
བསམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་རྩྱིས་འགོ་མྱིང་དོན་གཅྱིག་པ་རང་རྤེད་འདུག དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རོ་རྤེ་
རྤེད་འདུག

དྤེ་ནས་ཡང་དྤེ་ག་རང་བུད་མྤེད་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཐད་ཅྤེས་བཀོད་འདུག མར་ལ་ཡང་བཀོད་འདུག དྤེ་

ཡང་གཉྱིས་ལྡབ་ཆགས་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག གཅྱིག་བྱས་ན་གཉྱིས་ལྡབ་ཕྱིན་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། དྤེ་གཅྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་རྩ་བའྱི་གོས་ཆོད་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་མཇུག་འདྤེད་གནང་བ་དྤེ་འཛིན་སོང་ལ་གཙོ་བོ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་

རྤེད། གངལྟར་འབྱུང་འགྱུར་ལས་དོན་དྤེ་དག་རྩྱིས་བསུབ་དྤེ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕྤེབས་ནས་གནང་མྱི་དགོས་པར་དག་སྤེལ་
གནང་དགོས་པ་བཟོས་ནས་དྤེ་གནད་འགག་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མ་དྤེ་ལ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྐབས་བདུན་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་
གཙོས་དབུས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ཚང་མ་ལ་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དོན་ཁག་ལ་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་
ཡག་པོ་དང་ཕག་ལས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གནང་འདུག སོན་མ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འདྲ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་གོ་སྐབས་འདྱི་
བརྒྱུད་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གནད་དོན་དྤེ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་

འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་བྱུང་། ཐོག་མ་དྤེ་ལ་ཤོག་གངས་ ༢ ལན་འདྤེབས་མྤེད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་སྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་ཐོ་གཞུང་
རྤེའུ་མྱིག་ཟྤེར་བའྱི་བརྒྱད་པ་དྤེ་ལ་འབུམ་ལ་བསྟན་སྒང་མཉམ་འབྲྤེལ་ཞྤེས་བྲྱིས་འདུག དྤེ་འབུམ་ལ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག ཡྱིག་ཆ་ཡྱིན་ཙང་མཐོང་བ་དྤེ་ཞུས་ན་ཡག་གྱི་རྤེད་དྲན་སོང་།

དྤེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༢༩ ལ་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤ རྩྱིས་སན་ཨང་ ༡༨ ཆ་དོགས་འདྲྱི་

ལན་འདྤེ བ ས་ཀྱི ས ་འགྱི ག ས་པ། གངས་ ༢ ཀྱི ་ འོ ག ་དྤེ ་ ལ་རྩྱི ས ་སན་ཨང་ ༡༌༢༌༥ smart card ལས་གཞྱི ར ་སྒོར་

༣,༠༨༡༩༢༦།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་བ་ཆུད་ཟོས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་སྐོར་བྲྱིས་གནང་འདུག འདྱིའྱི་ཐད་ལ་དོགས་འདྲྱི་ ལན་འདྤེབས་

ཀྱིས་འབུམ་ ༣༠ ལྷག་ཅྱིག་གོང་དུ་ཞུས་པ་དྤེ་ཆུད་ཟོས་སུ་ཕྱིན་པ་དྤེ་ལ་དོགས་འདྲྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་དྤེ་ལ་འགྱིགས་
སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་བྱོས་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། འདྱིར་ smart card ལམ་
སྟོན་ཞུ་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་སྣ་ consultant དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་འབུམ་མང་པོ་བཏང་ནས་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སྤེལ་བ་རྤེད། ཁོ་ཚོ་
ལ་འབུམ་མང་པོ་འགོ་སོང་བཏང་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་སྟངས་དང་དྤེ་ཚོའྱི་སྒང་ནས་འཐུས་ཤོར་དུ་ཕྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ང་

ཚོ་ལ་འཕྲད་མྤེད་དམ་བསམ་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་། དྤེ་ལ་ཡར་དོགས་འདྲྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པའྱི་སྐོར་གྱི་འགྱིགས་སྟངས་
ཀྱི་སྒང་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དྤེ་ནས་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་ད་དུང་ཅུང་ཙམ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་འདོད་

ཅྱིག་བྱུང་། ཤོག་གངས་ ༧༡ དཔལ་ལས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ནང་ལ་རྩྱིས་སན་ཨང་ ༥༠
ཅ་ ༡ རྩྱིས་སན་ ༣༌༣ ནང་ལ་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རོ་རྤེ་ལགས་ཀྱིས་ལྡྱི་ལྱི་ནས་ཇ་མུ་བར་ Boarding pass མྤེད་
པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་བཀོད་འདུག སྤེ་ཚན་དྤེ་ག་རང་གྱིས་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤ རྩྱིས་ལོ་དྤེ་ཁ་ཁག་རྤེད་འདུག བྱས་ཙང་དྤེ་ལ་
ཡང་སོན་གནད་དྤེ་ག་རང་བསྤེབས་བསད་པ་ཞྱིག་འདུག ཤོག་གངས་ ༡༢༩ ལ་སོན་གནད་དྤེ་ག་རང་ཐྤེངས་གཉྱིས་ཆགས་པ་

རྤེད་དམ། སོན་མ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ སྐབས་ཀྱི་དྤེ་མཇུག་སོང་བྱྤེད་པའྱི་ཆྤེད་དུ་མར་བསྣམས་ནས་ཕྤེབས་པ་རྤེད། སྱིར་
བཏང་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཅུང་ཙམ་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་
བྱུང་།

དྤེ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གལ་སྱིད་ Boarding pass ཐྤེངས་མ་

གཅྱིག་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་ཡོད་རང་ཕར་ཕྤེབས་ནས་ཕག་ལས་གནང་ནས་ལས་བསོམས་ཁོངས་སྤེལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན། Boarding pass མྱི་འདུག ད་དུང་མར་མཇུག་སོང་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགྤེ་མཚན་ག་རྤེ་

ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བསྤེབས་སོང་། མཚམས་མཚམས་དྤེ་འདྲ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཐྤེངས་མ་གཅྱིག་
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མྱིན་གཉྱིས་མྱིན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན། ཁོ་ཡང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་མྤེད་དུས་དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་སྐོར་ནས་
གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་ནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་དུས་ཡུན་དྤེ་དངོས་གནས་བྱས་ན་ལོ་གཅྱིག་རྤེད།
དྤེའྱི་སོན་ལ་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་ཟླ་བ་དྲུག་ཆུ་ཚོད་གཏོང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཟླ་བ་ལྔ་

ཙམ་གྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཚར་བཅུག་པ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་དབུས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ཚང་མ་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཧ་ཅང་
ཡག་པོ་གནང་སོང་། གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀའ་འདྲྱི་བསྤེབས་བསད་པ་དྤེ་ཁ་ཡྱིག་དྤེ་

རྤེད། ང་ཚོས་གཞྱི་འཛིན་ས་གཙོ་བོ་དྤེ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པའྱི་སན་ཐོ་ལ་གཞྱི་བཟུང་བ་རྤེད། དྤེ་ལ་
ཁ་ཡྱིག་མྱི་འདུག ཁ་ཡྱིག་མྤེད་པ་སོང་ཙང་རྩྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐོ་དྤེ་དག་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཙལ་དགོས་པ། སྐབས་རྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་
མ་རྤེད་པ་ལ་བརྤེན་ནས་ཡང་བསར་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལྷན་ཁང་ལ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱུང་། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་ཁ་ཡྱིག་དྤེ་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན། གང་ས་གང་ལ་བཙལ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་མཐོང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་ང་ཚོས་ཁ་ཡྱིག་བཞག་དགོས་དོན་དྤེ་

ཡྱིན། ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་སྱིག་སྟངས་དྤེ་ས་ཕྱིའྱི་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན། གོ་རྱིམ་དྤེ་
འདྲ་ཞྱིག་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་བསམ་བོའ ་ི ནང་ལ་དང་པོ་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་

ནས་ཐོ་ཞྱིག་ཀང་བཟོས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལྷན་ཁང་གྱིས་གོ་རྱིམ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་མྱི་འདུག

རྩྱིས་ཞྱིབ་ལྷན་ཁང་གྱིས་སན་ཐོ་འབྱོར་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ང་ཚོས་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ལ་ལན་འདྤེབས་ཁུར་ཤོག་ལབ། ལས་ཁུངས་
སོ་སོས་ལན་འདྤེབས་འབྱོར་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་མ་འོངས་པ་ལ་རྩྱིས་
ཞྱིབ་ལྷན་ཁང་གྱིས་ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་ཡོད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ཞྱིག་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གོ་རྱིམ་དྤེ་ཡོང་གྱི་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག མ་འོངས་པའྱི་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གོ་རྱིམ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་
གྱི་འདུག

དྤེ་ནས་དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་༌༡༣ སན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་ལ་དག་ཡོད་པ་མ་རྤེད།

འགྱིག་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་ ༢༠༡༢་་༌༡༣ ནང་ལ་ཡང་བསྤེབས་པ་རྤེད། ༢༠༡༣་་༌༡༤ ནང་ལ་ཡང་ལ་དག་

ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་མུ་མཐུད་ནས་བསྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ལ་མ་དག་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པའྱི་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་
ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་ག་རང་ཡོང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་གཙང་མ་མ་ཆགས་བར་དུ་རྩྱིས་ཞྱིབ་སན་
ཐོའ ་ི ནང་ལ་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། ཡང་ནས་ཡང་དུ་ནོར་འཁྲུལ་བཏང་བ་ཞྱིག་མ་རྤེད། དོན་དག་གཅྱིག་རང་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།
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དྤེ་ནས་འཕྲོད་བསྟྤེན་གྱི་ smart card སྒང་ལ་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག དྤེ་རྤེས་སུ་ང་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་ལ་བལྟས་ནས་ཞུ་

ཆོག་པ་ཞུ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་ནས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི ་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ།
གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་
བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག ལས་རྱིམ་དྤེ་དངོས་གནས་བྱས་ན་སྒོ་བརྒྱབ་ཟྱིན་པ་རྤེད།

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་གོང་དུ་ལག་པ་ཞྱིག་བརངས་པ་ཡྱིན་ཡང་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཚུར་གཟྱིགས་མ་
སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། གཞྱི་རྩའྱི་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པའྱི་ཁུར་
བཞྤེས་མཁན་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོང་རྣམ་པ་ཚང་མས་འགན་འཁུར་བཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་དུས་

ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་ད་ལན་གྱི་རྩྱིས་ཁ་ཚང་མར་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་

གཟྱིགས་གནང་འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གནད་དོན་རྱིང་པ་ལྷག་བཞག་པ་ཚང་མ་གཙང་མ་བཟོ་ཐུབ་པ་དང་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་
གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཡོད་བཞག་པ་དྤེ་དག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་མུ་མཐུད་ནས་གཙང་མ་བཟོ་ཐབས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བྱས་པ་མ་

ཡྱིན་པ་དང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་བྤེད་སོད་ལོག་པར་བཏང་བ་མ་ཡྱིན་པ་མང་བ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། མང་ཆྤེ་བ་དྤེ་ས ྱིག་གཞྱི་
གཞྱིར་བཟུང་མགོ་ཚོད་དང་མ་ཚོད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་རྩྱིས་ཁ་བཞག་སྟངས་རྤེད། བཀའ་ཁོལ་ཞུ་སྟངས་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་
ནས་མ་འགྱིག་པ་མང་བ་ཡོད་པ་ཆགས་བསད་ཡོད ་དུས། སྱི་ཞུ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་

བཟུང་འགོ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་གནང་དང་གནང་མུས་རྤེད། དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་སྱི་ཞུ་བ་ཚོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ངས་ཕག་ལས་ཡག་པོ་

གནང་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་འདྱི་ཕོགས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་འགན་ཁུར་ནས་ད་ལན་རྩྱིས་གསུབ་གནང་རྒྱུ་
དྤེ་དག་ལ་ཧ་ཅང་ཐུགས་སྣང་གནང་སོང་། མཐུན་འགྱུར་གནང་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་ད་

ལན་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པ། དྲུག་པ། བདུན་པ་ཆ་ཚང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འདྱིར་སྱི་འཐུས་གོང་དུ་ཕག་རོང་མཁན་གཅྱིག་གྱི་མྱིང་འབོད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་མྱི་འདུག གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་
སྐབས་སུ་གོ་སྐབས་དབུལ་གྱི་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས།
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པ།

གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སོན་གྤེང་།

༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་གོས་ཆོད་ཨང་ ༢༠༡༥།༡༥།༩།༧ པ་དང་།
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༩ པ་ལྟར། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་

སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༢༠ དང་ ༡༢༡ དགོངས་དོན་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་༌༢༠༡༤ གཙོས་རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་སན་ཐོ་ཡྱིག་

ཆ་ཨང་ ༢༧ འཁོད་པ་སན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་བགོ་གྤེང་ཟྱིན་པ་ལྟར་མཇུག་སོང་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་སུ་
མཐོང།

༡༽

གོས་ཆོད།

མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་
རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་༡༤ གཙོས་རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་སྒོར་རུ་ངར་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱིས་འཁུར་བསྤེད་གང་
ལྤེགས་གནང་འདུག་པར་ལྤེགས་སོའ ་ི བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ།

༢༽

སན་ཐོ་ནང་འཁོད་རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་ཁག་དང་། དོགས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་

༣༽

མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་དོན་སན་ཐོ་ཟུར་འཛར་བཅས་པ་ཆ་ཚང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་འབུལ་

༤༽

འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་སན་ཐོའ ་ི ནང་གསལ་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་ཁག་ལ་ཕག་བསྟར་ཇྱི་གནང་དང་།

ཁག་བཅས་རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།

རྒྱུ་དང་། དྤེའྱི་ངོ་བཤུས་སྱི་ཁབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་དུ་འབུལ་རྒྱུ།

ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་བཅས་ཞྱིབ་གསལ་འཁོད་པའྱི་སན་ཐོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ནང་ཚུད་སྱི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་བཅས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་
༡ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས།

80

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨད་ ༣༧ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མར་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་དང་འབྲྤེལ་ནས་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོའ ་ི ངང་ནས་གཅྱིག་གསུངས་སོང་།

དྤེ་ལ་ངས་གསལ་བཤད་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། དྤེ་ལྟར་མ་བྱུང་ན་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་མར་ཕྱིན་ཚར་བ་སོང་ཙང་

གསལ་བཤད་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། བོད་ཁྱིམ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཚོང་ཁང་ནས་རྐུན་མ་ཤོར་བ་དང་། མཐོ་སོབ ་ཀྱི་གོག་
ཀླད་མང་པོ་ཞྱིག་རྐུན་མར་ཤོར་བ་དྤེའྱི་སྒང་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་རྤེད་ལ། དགོས་ཀང་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་

ནའང་ད་ལྟ་ཕག་བསྟར་གནང་ཚར་བ་དྤེ་ཚོ་མང་ཚོགས་ཀྱི་མཁྤེན་རོགས་ཀྱི ་ཆྤེད་དུ་ཏོག་ཙམ་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་ལྟ་
བུ་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་ལ་དྭགས་ཀྱི་དྤེ་དང་ཚོང་ཁང་ཤོར ་བ་དང་དྤེ་དག་འབྲྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ལ་གནས་དབྱུང་གཏོང་དགོས་པ་

དང་ཉྤེས་པ་སྒྲུབ་དགོས་པ་དྤེ་དག་འཐུས་ཚང་བོད་ཁྱིམ་གྱིས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དྤེ་མཁྤེན་དགོས་

ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་མཐོ་སོབ་ཀྱི་གོག་ཀླད་རྐུན་མ་ཤོར་བ་དྤེ་ཡང་དངོས་ཡོད་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་རང་ཉྱིད་ཡོད་མ་
རྤེད་ཀང་ད་ཆ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ག་དུས་ས་གནས་ས་སྐོར་བྱ་རུ་ཕྤེབས་པ་དང་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་དུ་

ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། མཚན་སྲུང་མང་དུ་བཏང་བ་མ་ཟད་ཉྱི་འོད་ཀྱི་སྐམ་གོག་ཀང་མང་དུ་བཙུགས་ཡོད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་དྤེང་དུས་ཀྱི་
ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་ཁོལ་ཐོག་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། CCTV བཙུགས་ནས་ད་ཆ་སྲུང་སོབ་འགྱིག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་
དྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གནད་དོན་འདྱི་གྤེང་བའྱི་སྐབས་སུ་རྐུན་མ་མང་པོ་ཤོར་བ་དྤེ་སྲུང་

སོབ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་འཐུས་ཤོར་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡོང་དུས་འབྲྤེ ལ་ཡོད་
ཀྱི་བོད་ཁྱིམ་ནས་འགོ་སོང་བཏང་ནས་དྤེ་དག་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་ཡག་ཐག་ཆོད་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ནས་
མང་ཚོགས་ཀྱི་གོ་རོགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།
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སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེའྱི། གོས་ཆོད་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་པོ་དང་འབྲྤེལ་ནས་
ཚོར་སྣང་གཅྱིག་བཤད་འདོད་བྱུང་སོང། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ནང་

ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་ཀ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དྲག་རྤེད་འདུག དྤེ་ཇྱི་བཞྱིན་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་དྤེ་

དྤེ་ལས་ཀང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དྲགས་རྤེད་འདུག དྤེ་བྱྤེད་དུས་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་བསོམས་སན་ཐོ་དྤེ་ཆ་ཚང་ ཧ་ཅང་ཞྱིབ་
ཚགས་པོ་དང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དྤེ་སོན་གྱི་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཀང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་
འདུག འདྱི་ལྟར་ཕར་ལྟ་ཡོང་དུས་ལོ་མང་རྱིང་རྩྱིས་ཀྱི་སྒང་ལ་དཀའ་ངལ་སྤེལ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་ཚོ་རྱིམ་བཞྱིན་གྱིས ་དཀའ་ངལ་

བསལ་འགོ་རྒྱུ་དང་། སྤུས་དག་ཏུ་འགོ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་བ་དྤེ་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་
ཡྱིན་ནའང་ལོ་ནས་ལོ་འཕྤེལ་ནས་གཙང་མ་མ་ཆགས་པར་བསད་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་རྱིམ་པས་གཙང་མ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡག་པོ་
ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་དབང་གྱིས་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བཤད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང། དྤེ་ག་ནང་

བཞྱིན་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ཟླ་བ་ལྔའྱི་རྱིང་ལ་འདྱི་ལྟར་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གནང་བ་དྤེར་སྒྤེར་གྱི་ངོས་ནས་
ལྤེགས་སོའ ་ི དང་བསགས་བརོད་ཡོད།

དྤེ་དང་འབྲྤེལ་ནས་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་འདྱི་ག་རང་ནས་ལས་དོན་ཅྱི་ཞྱིག་གྱི་སྟྤེང་ལ་ཡང་དྤེ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་

ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དྲག་མཐོང་གྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་ད་ལྟའྱི་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་ཆུང་མང་པོ་བཙུགས་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོས་ཤྤེས་ཡོན་རོག་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་

གཅྱིག་བཙུགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཙམ་ལས་ཚོགས་ཆུང་གཞན་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་འཛུགས་པར་ཡང་ཕོགས་ཕན་ཚུན་ནས་དགག་བྱ་
ཡོང་བའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བསད་པ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་གནས་སྐབས་ལ་གནས་

ཚུལ་གང་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་གསལ་ཁ་དོན་ཡོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག རྤེས་ནས་ལས་དོན་དྤེ་ཚོའྱི་ རྱིགས་ལ་འཛིན་སོང་
གྱི་ངོས་ནས་མཐུན་རྤེན་སར་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག ངས་དྤེ་དང་འབྲྤེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་འདྱི་བཤད་
རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་འདྱི་བངས་པ་ཡྱིན། བྱས་ཙང་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ གྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་གྱི ་ཆ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་གོས་ཆོད་འདྱི་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་སན་ཐོའ ་ི རྤེས་འབྲྤེལ་གྱི་
གོས་ཆོད་ཅྱིག་རྤེད། གོས་ཆོད་འདྱི་བཞག་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་དགོས་
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རྒྱུ་དང་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ཚར་རྤེས་རྒྱུན་ལས་ངོས་ནས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་

སོན་མ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པའྱི་སན་ཐོའ ་ི ཐོག་ལ་མཇུག་སོང་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་རྤེས་ལ་ཟུར་སོང་
སྤེ་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དངོས་གནས་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡག་པོ་བྱས་ཏྤེ་གོས་ཆོད་བཞག་ནས་གཙང་མ་ཆགས་པ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བ་
རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་སར་ཡང་ཞབས་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་རྒྱུན་ལས་ངོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་

པའྱི་སྐབས་སུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ད་ལྟའྱི་སན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་ལས་ཁུངས་འགའ་ཞྱིག་རྩ་བའྱི་ཉྱིས་ཟློས་མ་རྤེད་ཀང་
ངོ་བོའ ་ི ཆ་ནས་ལས་ཁུངས་མྱིང་གཉྱིས་གསུམ་ཐྤེབས་པ་དྤེ་ཚོ་སན་ཐོ་གསར་པ་ལ་གཟྱིགས་ན། དྤེ་མཇུག་སོང་བྱྤེད་རྒྱུར་ཡག་
པོ་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ལས་གལ་ཆྤེ་བ་རྩྱིས་ཞྱིབ་རྣམ་པ་ཚོ་ས་གནས་ཁག་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་

སྐབས་སུ་ཟུར་སོང་སྤེ་ཚན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་དྤེ་ཙམ་གནང་གྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གོ་རྒྱུ་འདུག དྤེ་ཕྱིས་སུ་
ཡར་རྒྱས་ཅུང་ཕྱིན་པ་ཡང་གོ་རྒྱུ་འདུག བྱས་ཙང་ད་ལྟའྱི་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་ལས་དོན་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་
སུ་རྩྱིས་ཞྱིབ་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་ཟག་ལ་མ་བལྟོས་པར་སྱིག་གཞྱི་ལ་བལྟས་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་བྱྤེད་དགོས་པ་དང། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་

འབྲྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་པ་དང་རྩྱིས་ཞྱིབ་པ་ལ་ཕུལ་དགོས་རྤེད་བསམ་ནས་འབུལ་རྒྱུ་
དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྩྱིས་ཞྱིབ་པས་ལས་དོན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཧུར་ཐག་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་།

ཧུར་ཐག་གནང་བར་ཐུགས་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དུ་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྱིག་གཞྱི་གཙོ་བོ་བཟུང་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། འབྲྤེལ་ཡོད་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་སའྱི་སྤེ་ཚན་སུ་ཡྱིན་ཡང་། རྩྱིས་ཞྱིབ་པ་ལ་མཐུན་

འགྱུར་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཁྱིམས་ཀྱིས་སྐུལ་བའྱི་འགན་ཁུར་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་དྤེ་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་བ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་
རྱིམ་པས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཤར་ཤར་འགོ་ཐུབ་པ་དང་། གཙང་མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་
དངོས་གནས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་རྤེད། དོན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་
དྤེ་རྱིང་གོ་སྐབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་བསགས་

བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་མཇུག་སོང་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་འགན་ཆྤེ་

ཙམ་བཞྤེས་ནས་དྤེའྱི་ནང་ལ་སན་ཐོ་ཁག་ཅྱིག་འོ་ཙམ་དྤེ་འདྲ་འདུག གང་ལྟར་འདྱི་དག་ཚང་མ་མཇུག་སོང་ཞུ་དུས་ཡག་པོ་བྱས་
ནས་མཇུག་སོང་ཞུ་དགོས། མ་གནང་བ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ས་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པོ་གནང་སོང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་རྒྱུན་ལས་
ངོས་ནས་ཀང་དྤེ་ག་རང་གནང་དགོས་རྤེད། རྤེས་མ་ཡང་བསར་སར་ཡང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་གྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་ཇྱི་བཞྱིན་གྱི་གོས་

ཆོད་བསྤེབ་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་དུས་གཙང་མ་ཆགས་ནས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་སན་ཐོ་ཇྤེ་ཡག་ཏུ་འགོ་བའྱི་འབད་བརྩོན་བྱ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་

ཆྤེན་པོ་རྤེད། གང་ལྟར་ལས་དོན་གང་ཞྱིག་བྱས་ཀང་མཐའ་མའྱི་དུས་ལ་རྩྱིས་ནས་ཁ་གག་དགོས་དུས། རྩྱིས་དྤེ་གཙང་མ་དགོས་
རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། རྩྱིས་ལ་དོ་སྣང་མ་གནང་བ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཡག་ཐོག་ཆོད་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་ཀང་།

ད་དུང་ཡང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དབང་གྱིས་རྩྱིས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་པ་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་
གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་ཞུ་མཚམས་འདྱིར་འཇོག་གྱི་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་
གནང་བར་ཐུགས་ཆྤེ།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཤས་ཞུ་

འདོད་བྱུང་སོང་། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོའ ་ི བགོ་གྤེང་སྐབས་སུ་ངས་ལག་པ་ཞྱིག་བརངས་ཡྱིན་ཏྤེ་གོ་ཆོད་
པོ་ཞྱིག་བྱུང་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ལོ་གཅྱིག་རྤེད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོ་
དུས་འཁོར་མ་བྱུང་ནས་ཟླ་བ་ལྔ་དང་ཕྤེད་ཀས་ལོ་གཅྱིག་གྱིས་ཕག་ལས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞྱིག་གྲུབ་པ་རྤེད། ལས་ཀ་དྤེ་ལ་

ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་གསུང་བསད་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ཏྤེ་ལུས་ངག་གཞྱི་ རྩར་བྱས་ནས་གྲུབ་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་

ནའང་ཐ་ན་གཅྱིན་གཏོང་དུ་འགོ་དུས་གྲུབ་ཆ་ཚང་ས་རྤེད་དང་མ་རྤེད་བལྟས་ནས་འགོ་རྤེས་བྱས་ཏྤེ་ སྐབས་རྤེ་གཅྱིན་གཏོང་
དུའང་མ་འགོ་ནས་དུས་ཚོད་སྟངས་འཛིན་བྱྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། གཙོ་བོ་དྤེར་ཚོགས་གཙོ་སོབ་སོང་ཡོད་

མཁན་དང་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་ཁོང་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཕག་སྤེལ་རྣམ་པ་ཚང་མའྱི་དམ་བཅའ་བརན་པོའ ་ི ངང་
ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་རྤེད། སོན་མ་འདྲ་ཡྱིན་ན་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་ལས་དུས་རྱིང་པ་ཡྱིན་དུས་དགོངས་

པ་ཞུ་མཁན་མང་པོ་རྤེད། ང་ཚོས་ཉྱིན་མ་རྤེ་རྤེ་གཉྱིས་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ཏྤེ་ལས་ཀ་འདྱི་ཚགས་ཚུད་
པོ་ཞྱིག་བྱུང་བསད་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཕག་སྤེལ་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་མཐུན་རྤེན་

སོར་མཁན་གྱིས་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་འབྲྤེལ་ཡོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་། དཔྤེར་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་འདྲ་ཡྱིན་ན་ཁབ་ཁོངས་

རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་དུས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆྤེར་གདན་འདྲྤེན་ཐྤེངས་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་ གངས་ཁ་ཤས་ཞུ་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འབྲྤེལ་ཡོད་ཚང་མས་མཐུན་སོར་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པ་ཡག་པོ་གནང་སོང་།
རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

དྤེ་ནས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དོགས་འདྲྱི་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ཉྱིས་ཟློས་སོང་བའྱི་གནས་

སྟངས་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། རྩྱིས་འགོ་ལ་གཟྱིགས་ན་མཁྤེན་ངྤེས། གནད་དོན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་གང་ཟག་
གཅྱིག་གྱི་མཚན་དྤེ་གཉྱིས་ཐོན་གྱི་རྤེད་མ་གཏོགས་ཉྱིས་ཟློས་སྤེབས་པའྱི་གནད་དོན་མ་རྤེད། ཕག་སྤེལ་རྣམ་པས་གསུངས་པ་
ནང་བཞྱིན་རྤེད། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་ག་དུས་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་གཙོ་བོ་དྤེ་མཇུག་སོང་འདྱི་ལ་རག་ལས་ཡོད་པ་

རྤེད། མ་འོངས་པར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དབུས་པས་བཀའ་ཤག་སུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་མཇུག་སོང་ཡག་པོ་གནང་རོགས། ད་
བར་སན་ཐོ་འདྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཡོད། སན་ཐོ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཚོའང་ཡག་པོ་བྱས་ནས་ཉར་བསད་ཡོད། དྤེ་ ཡྱིན་དུས་
མཇུག་སོང་འདྱི་ཡག་པོ་ངྤེས ་པར་དུ་གནང་རོགས། མ་འོངས་པར་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་སུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་གཙོ་བོ་ཚོགས་

གཙོ་ཚོགས་གཞོན་རྒྱུན་ལས་སུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་མཇུག་སོང་ལ་དྤེ་སོན་ནང་བཞྱིན་མཇུག་སྣོན་ཡག་པོ ་
གནང་རོགས། དྤེ་རྤེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སབས་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སབས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པའྱི་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་ཅུང་ཟད་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། རྩ་བའྱི་མང་ཚོགས་

རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཕག་ལས་ཞྱིབ་ཚགས་ཞྤེ་དྲག་གནང་འདུག ཚོགས་གཙོ ་གཙོས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ལྷན་ཁང་ཁག་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན ་ན་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་དམྱིགས་བསལ་མང་ཚོགས་

རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སོན་གནད་ཡོད་པ་རྩྱིས་འགོ་གང་ཡང་ཐོན་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ཕག་གཡོག་ལས་བྱྤེད་དང་ལྷན་ཁང་ཚང་མས་
ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱི་གྲུབ་དོན་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

དྤེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་གོང་དུ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་འདྱི་གསོ་སོང་བྱྤེད་

ཐུབ་པའྱི་ཕག་ལས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྤེ་དྲག་གནང་འདུག མཐའ་མ་དྤེ་ལ་གོམ་པ་དང་མ་ཟྤེར་ནའང་སོ་ས་ཡོད་པ་དྤེར་སྐབས་རྤེས་
མའྱི་འཛིན་སོང་གྱིས་མཇུག་སྣོན་ཕག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། མཇུག་སོང་འདྱི་ཕག་བསྟར་དོ་ནན་ཞྱིག་
བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་པོ་གནང་བཞག་
པ་དྤེ་དག་ཧ་ལམ་ཆུད་ཟོས་འདྲ་པོ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རྤེད། དྤེ་བྱྤེད་དུས་ངས་འདྱི་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་ཡྱིན། འཛིན་

སོང་ངོས་ནས་མ་འོངས་པ་ལ་མཇུག་སོང་སར་དང་མྱི་འདྲ་བ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་འགྱིག་པའྱི་ཁོངས་སུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སན་ཐོ་ལ་ལན་འདྱི་རྤེད། འདྱིའྱི་རྤེས་ལ་ང་
ཚོས་དོགས་པ་བྱུང་ནས་ཡང་བསར་དོགས་འདྲྱི་ཞུས་ནས་འགྱིག་པའྱི་ཁོང ས་སུ་བརྩྱིས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་འགྱིག་པ་དྤེར་ཁོང་ཚོས་
ལན་དྤེའྱི་ནང་ལ་རྤེའུ་མྱིག་ཅྱིག་ཡོད་རྤེད། རྤེའུ་མྱིག་དྤེའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསལ་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།

གནད་དོན། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༡༢ དང་ ༢༠༡༢་་་༡༣ དྤེ་བཞག་འདུག དང་པོ་དྤེར་འཕྲུལ་ཆས་རྤེད་འདུག ༢༠༡༡་་་༡༢ ལ་གང་
ཡང་མྱི་འདུག ༢༠༡༢་་་༡༣ ལ་ཉྱིས་ཁྱི་བརྒྱད་སྟོང་སན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་སྤེ་ཚན་ཆྤེད་ scanner གསར་ཉོ་ཞུས་པས་ད་ལྟའང་
བྤེད་སོད་བྱ་བཞྱིན་ཡོད། ཟྤེར་བཞྱིན་འདུག
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གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་འགྱིམས་འགྲུལ་དང་ཟུར་ཕོགས་རྤེད་འདུག ༢༠༡༡་་་༡༢ ལ་མྱི་འདུག ༢༠༡༢་་་༡༣ ལ་ཉྱིས་འབུམ་

དྲུག་ཁྱི་སྟོང་མྤེད་བརྒྱ་དང་བཞྱི་བཅུ་འཆར་འགོད་སན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང་བདྤེ་ལྤེགས་སན་བཅོས་ལྟ་སོང་དང་འབྲྤེལ་བས་
གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅྱིག ་ Smart card དགོས་དོན་ཆྤེད་བཅས་པས་འགྱིམས་འགྲུལ་ཟུར་ཕོགས་འགོ་གོན་ཡྱིན།
ལབ་འདུག

གསུམ་པ་དྤེ་ལ། གནད་དོན། Smart card དང་འབྲྤེལ་བའྱི་འཕྲུལ་ཆས་རྱིགས་རྤེད་འདུག ༢༠༡༡་་་༡༢ ལ་ས་ཡ་

གཅྱིག་དང་ཉྱིས་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་ Smart card གངས་ཁྱི་གཉྱིས་ཆྤེད་སྒོར་བརྒྱད་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་སོང་ཡོད། དྤེ་མྱིན་སྒོར་བཞྱི་

འབུམ་སན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱིས་ IT Vendor དང་ཆོད་གན་བཞག་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་ software data infrastructure
ཆྤེད་ས་འདོན་ཕུལ་བ་དྤེ་ Smart card དང་འབྲྤེལ་བ་གང་ཡང་མྤེད། Software བརྒྱུད་སན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལོ་གསུམ་གྱི་

ཚོགས་མྱིའྱི་གངས་ཐོ་དང་སན་ཐོ་ཁག་བྤེད་སོད་དང་ཉར་ཚགས་ཐུབ་ཡོད། ༢༠༡༢་་༌༡༣ ལ་ས་ཡ་གཅྱིག་ལྔ་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་སུམ་

སྟོང་བདུན་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བཞྱི་ཁབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཆྤེ་བ་གངས་བཅོ་ལྔ་ཙམ་གྱིས་ནང་ Card reader འཕྲུལ་ཆས་

card reader provider kit འཕྲུལ་ཆས་ཆ་འགྱི ག་གངས་ ༡༥ ལ་སྒོར་ཆྱི ག་འབུམ་ལྔ་ཁྱི ་དང་ Smart card དཔར་

བསྐྲུན་འཕྲུལ་ཆས་ཆ་འགྱིག་གངས་ ༣ ལ་སྒོར་བཞྱི་འབུམ་དྲུག་ཁྱི་ལྔ་སྟོང་བཅས་ཁོན་བསོམས་སྒོར་དྲུག་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་ལྔ་

སྟོང་བདུན་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ལས་དྤེ་མྱིན་ལྷག་མ་སྒོར་དགུ་འབུམ་ཁྱི་མྤེད་བརྒྱད་སྟོང་བརྒྱ་མྤེད་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་སན་བཅོས་ལྟ་སོང་
གྱིས་ data software སོམ་གཞྱིའྱི་གསར་བཟོ་དང་། ཟླ་གསུམ་རྤེར་ data software གངས་གཞྱིའྱི་སོམ་གཞྱི་ལྟར་སོམ་
གཞྱི་གསར་བཟོ་བཅས་ཀྱི་འགོ་གོན་ཡྱིན། སན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་རང་རྤེའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གསར་གཏོད་རང་
བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་ལས་གཞྱི་གསར་པ་ཡྱིན་སྟབས། ཐོག་མའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ལྟར་ལམ་ལྷོང་ཡོང་མྱིན་ལ་སྱི་གང་ཟག་སུས་ཀང་
ཚོད་དཔག་དཀའ་བ་དང་། ཡང་སྒོས་ལས་གཞྱི་སྱི་ལམ་ལྷོང་བྱུང་ཡང་ལས་གཞྱི་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ལ་ལམ་

ལྷོང་མྱི་ཡོང་བའམ་ཡོང་སྱིད་པ་ཆོས་ཉྱིད་ལྟར། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐད་དབུས་ཤག་གཉྱིས་ཀྱི་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་འབྲྤེལ་
ལས་ཡོངས་ནས་འབད་བརྩོན་ཆྤེན་པོས་གོམ་པ་མདུན་མཆོང་ཐོག་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་འཐུས་གཙང་ཡོང་སད་ནུས་ཤུགས་

གང་ཡོད་བཏོན་ཡོད། འོན་ཀང་སོན་གྱི་འཆར་གཞྱི་ལྟར་དངུལ་རང་མྱིན་པའྱི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ cashless system བསལ་
ཐུབ་མྤེད་པ་འདྱི་ནས་ཀང་ངོས་ལྤེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་རྩྱིས་ཞྱིབ་སན་འདྤེབས་འགོ་བརོད་ཀྱི་ཐ་སད་བྤེད་སོད་གནང་
ཕོགས་དང་དངུལ་འབོར་ཧྤེ་བག་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་འདྱི་ནས་གང་འཁོད་རྤེའུ་མྱིག་ནང་གསལ་བཤད་ཞུས་ཡོད།

དོན་དག་འདྱི་རྤེད་འདུག རྩྱིས་ཞྱིབ་ནང་ལ་ Smart card རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་དངུལ་ཆ་ཚང་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་གསུངས་འདུག་སྟྤེ་
Smart card རང་གྱི ་ཆྤེད་དུ་ཆ་ཚང་མ་རྤེ ད། གནད་དོན་འདྱི ་དག་རྤེའུ ་མྱིག ་ནང་དུ་སན་སོན་ཞུ་བཞག་པ་ཞྱི ག་རྤེད། དྤེ ་

གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུས་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གོས་ཆོད་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་
རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གསལ་བཤད་ལ་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པ། གོས་
འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གསལ་བཤད་ལ་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པ་
གནད་དོན་མ་ཞུས་སོན་ལ་གོས་ཆོད་འདྱི་འདོན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་ནམ་རྒྱུན་སྐད་གང་མཚམས་ཤྱིག་བཤད་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། དྤེའྱི་རྒྱུ་

མཚན་དྤེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མྱི་ལྟ་དགུ་ལྟ་མང་པོ་ལ་ལྟ་དགོས་མཁན་དང་། མྱི་ཤྤེས་དགུ་ཤྤེས་མང་པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་ཡོང་མཁན། དྤེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་འདྲ་ལ་བརྤེན་ནས་མྱི་བཤད་དགུ་བཤད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁ་
སང་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སོན་རྩྱིས་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐད་ཆ་ཞྱིག་བཤད་པ་ཡྱིན། དྤེ་དང་འབྲྤེལ་བ་
ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་རྱིང་བགོ་གྤེང་ཞྱིག་བྱྤེད་
དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་རྤེད་བསམ་ནས་ཁུར་ཡོང་བ་ཡྱིན། གཙོ་བོ་གནད་འགག་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དྤེའྱི་ཚིག་

གཅྱིག་གྱི (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དང་པོ་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དྤེ་སན་སོན་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་ཆོག་རྤེད། བགོ་གྤེང་འགོ་མ་བཙུགས་སོན་ནས་གནད་དོན་ཚང་མ་གསུངས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།) དཔལ་

ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ནམ་རྒྱུན་གོས་ཚོགས་ལའང་དྤེ་ག་རང་ཞུ་བསད་པ་ཞྱིག་ཡང་བསད་ཀྱི་འདུག (དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སོན་ལ་ཁུར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གསུངས་པ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་གསུངས་པའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གྤེང་

གྱི་གོས་འཆར་དྤེ་སན་སོན་ཞུས། དྤེས་ན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་སྐབས་སུ་གསུངས་ཆོག་གྱི་རྤེད།) ད་སོན་ལ་སན་སོན་ཞུ་ཆོག་
པར་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་མ་གནང་ན་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། དྤེ་འགོ་སྟངས་དྤེ་མཚན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་འགོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་སམ། ཁུར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གསུངས་གནང་སོང་། དྤེས་ན་གོས་འཆར་དྤེ་བཏོན་དྤེ་ནས་གོས་འཆར་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་སྐབས་དྤེར་བགོ་གྤེང་གནང་བ་

ཡྱིན་ན་མཚན་ལྡན་ཆགས་པ་རྤེད།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི ས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། སྱིར་བཏང་རྩ་བའྱི་ཁ་སང་
ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གོས་ཆོད་དྤེ་ཚུད་དང་མྱི་ཚུད་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དངངས་སྐྲག་ཅྱིག་གྱིས་

གོ་སྐབས་འདྱི་ལྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་དང་པོ་ནས་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་པ་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན་ཞུས་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་མ་གནང་ན་ཨུ་ཚུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཅྱི་ ཡང་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སན་
སོན་གནང་རོགས་གནང་། འགོ་སྟངས་དྤེ་ག་རང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་།

སན་སོན་ཞུས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ཚུད་སོང་ན་བགོ་གྤེང་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། འགོ་སྟངས་ཀང་དྤེ་
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ག་རང་རྤེད། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སྟོན་ཕྤེ བས་པ་ནང་བཞྱིན་
དང་པོ་སན་སོན་ཞུས་ནས་འགྤེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པ་སན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས།
སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གསལ་བཤད་ལ་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར།

༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་
ཞྤེ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོའ ་ི ག་པ་ནང་གསལ་ལྟར། སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གསལ་བཤད་ལ་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་
འཆར་དུ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ལ།།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཚང་མ་འདོན་དུས་འདོན་མཁན་དང་དྤེའྱི་རྒྱབ་སོར་གྱི་རྒྱུ་

མཚན་དྤེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སོལ་རང་རྤེད། ལོ་བཅུ་གོས་ཚོགས་ནང་བསད་པའྱི་ཉམས་མོང་ནང་
ལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་དྲན་པ་བརན་པོ་མྤེད་པ་མྱིན་ཞྤེས་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཞུ་ཆོག་པ་
ཞུ། གཙོ་བོ་དྤེ་ཕག་སྤེལ་གྱིས་དང་པོ་གསུངས་དུས་ངས་བཤད་པ་ཇྱི་མ་བཞྱིན་ལུང་འདྲྤེ ན་གནང་སོང་། བཀའ་དྲྱིན་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། ངས་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཟྤེར་ནས་ཞུས་བཞག་ཡོད། བསམ་མནོ་བཏང་ནས་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། དྤེའྱི་
སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་བསམ་ཚུལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གཡུགས་བཞག་པ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་

གོགས་ཀྱིས་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་རྒྱབ་གནང་སོང་། སྱིར་བཏང་ངས་
སངས་མོང་པའྱི་བོད་ཡྱིག་དང་། ངས་བལྟས་མོང་བའྱི་ཚིག་མཛོད་ནང་དུ་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་དྤེ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ལ་

གོ་བ་ཞྱིག་གཏན་ནས་བཤད་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འདྲ་ལའང་གོ་བ་ཕལ་ཆྤེར་ཡོད་མྱིན་ནམ། ངས་ཀུན་སོང་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་མྤེད་ལ།
ཚིག་གྱི་ཆ་ནས་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་དྤེ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ལ་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྨྱི་ལམ་ཡང་དྲན་མ་མོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དང་པོ་དྤེ་ལ་ངས་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། སྱིར་བཏང་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡

པ་དྤེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སོན་མ་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཁ་མཆུ་དྤེབ་འགོད་ཨང་ ༨
པ་ཐག་བཅད་བྱྤེད་པ་དྤེ་ ༢༠༠༤།༩།༢༤ ཉྱིན་མོར་རྤེད་འདུག ང་རང་ཡང་ས་གནས་དྤེ་ག་ལ་དངོས་སུ་ཡོད། དྤེ་དུས་ཐག་
གཅོད་ཀྱི་ནང་ལ་ངས་འགྤེལ་བཤད་རང་གྱི ་ཐོག་བཤད་ན། གང་ལྟར་སྱི་རྒྱུ་སྒྤེར་བདག་ཡྱིན་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ཁབ་བསགས་

བཏང་ཚར་བའྱི་ཉྱིན་མ་སུམ་ཅུ་པའྱི་ནང་ལ་རྩྱིས་ལྤེན་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་ནས་འཁོད་འདུག སྐབས་དྤེ་དུས་ཀྱི་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་ཡར་མར་ཡྱི་གྤེ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་བཏང་རྤེད་ལབ་སོང་། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་དག་དྤེ་རྱིང་མ་གཏོགས་གསལ་པོ་ཤྤེས་

ཀྱི་མྤེད། ཁ་སང་གསུངས་བསད་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་དྤེ་དུས་བཀའ་བོན་ཁྱི ་པ་མཁས་དབང་
ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་གྱིས་ ༢༠༠༥།༡༡།༢༤ ཉྱིན་མོར་གངས་སྱིད་སྱི་ཐབ་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ཐོག་ལ་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་

ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཁྱིམས་ལུགས་ཟབ་སོང་དང་། ཁྱིམས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐྤེངས་གསུམ་པའྱི་མཛད་སྒོའ ་ི ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་

གནང་སོང་། ངའང་དྤེ་དུས་ཡོད་ལ་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་གཞུང་འབྲྤེ ལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ལ་ང་ཐོན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་ག་རྤེ་
གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན་"སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དྤེ་དཀའ་ངལ་གྱི་ནང་དུ་ལྷུང་

ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། ང་ཚོ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་
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ཞྱིབ་ཁང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཁྱིམས་དཔོན་བྱྤེ་བྲག་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱིམས་ལ་སར་བ་དྤེ་བཟང་སོད་ཀྱི་ཆ་ནས་

ཧ་ཅང་གྱི་སྡུག་ཅག་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་བརྩྱི་བཀུར་མ་ཞུས་པ་དང་།
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འོག་ནས་བསྐྲུན་པའྱི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་བརྩྱི་བཀུར་མ་ཞུས་ནས་ཡང་
བསར་གཞན་ཞྱིག་ལ་འགོ་བ་དྤེ་བཟང་སོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཐྤེབས་ཆག་ཅྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

རང་རྤེད། ད་དུང་དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བཙན་དབང་བྱས་ནས་ཁ་མཆུ་དྤེ་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་བཞྤེས་

ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་སུས་ཀང་དྤེ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོས་ཁ་མཆུ་བཞྤེས་རྒྱུའྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་ཡར་ཞུ་
མཁན་དང་། དྤེ་ལ་ལན་རྒྱག་མཁན་གཉྱིས་ཀས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཉན་ཞྱིབ་གནང་བ་དང་། ཐག་གཅོད་ག་རྤེ་གནང་བ་དྤེ་ལ་

ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཕོགས་གཉྱིས་ཆའྱི་མོས་མཐུན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ལ་ས་ཡྱིག་བརྒྱབ་ནས་ཕུལ་བའྱི་རྤེས་ནས་ཁ་མཆུ་
བཞྤེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་མོས་མཐུན་མ་བྱས་ན་ཁ་མཆུ་བཞྤེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྱིར་བཏང་བོད་
མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་གུས་བརྩྱི་མ་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་བཟང་སོད་དང་འགལ་བ་

ཙམ་དུ་མ་ཟད། བཙན་ཤྤེད་གང་ཡང་མྤེད་པར་སོ་སོའ ་ི འདོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ངས་ཁ་མཆུ་དྤེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན། དྤེ་
ནས་ཐག་གང་བཅད་ལ་ཉན་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཡྱིག་ཆ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ས་ཡྱིག་བརྒྱབ་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་དྤེ་ཡང་ཁ་དན་ཚིག་ལ་མ་གནས་
པར་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཁོ་ཐྤེབས་ཆག་ཞྤེ་དྲག་རྤེད།" དྤེའྱི་འོག་ཏུ་ཁྱིམས་རྩོད་པ་ཡྱིན་ཡང་གང་དྲག་དྲག་ཅྱིག་

འཚོལ་རྒྱུ་སོགས་གསུངས་སོང། ང་འདྲ་ཡྱིན་ན་ནམ་རྒྱུན་གནད་འགག་དྤེ་ག་རང་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པ་འདྲ་པོ་ཡོད།

ཡྱིན་ནའང་ངས་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་གནང་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྒྱུ་མཚན་གང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ༢༠༠༩།༡༠།༢༧ ཉྱིན་
མོར་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭ་ལོ་ཉྤེར་ལྔ་འཁོར་བའྱི་མཛད་སྒོ་ཞྱིག་ཚོགས་སོང་། སྐབས་དྤེ་དུས་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་དྲུང་ཆྤེ་མཛད་སྒོའ ་ི སྐུ་
མགོན་གཙོ་བོར་ཕྤེབས་འདུག དྤེ་དུས་ངའྱི་སྤེམས་ནང་དུ་གང་འདྲ་དྲན་སོང་ཞུས་ན། གང་ལྟར་རོག་རོག་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་

རྩྱིས་ལྤེན་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་གཏད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་པའྱི་ངས་ངོས་འཛིན་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་
བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་ཚར་བ་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་རྩྱིས་ལྤེན་དགོས་ཡོད་པ་རྤེད།
ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དྤེ་དུས་སྐུ་མགོན་ལ་ཕྤེབས་བསད་འདུག གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་
བཅོས་མ་མྱིན་པ་ཞྱིག་སྤེས་བསད་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ལོ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་དྲུག་འཁོར་བའྱི་མཛད་སྒོ་ཞྱིག་ ༢༠༡༠།༦།༢༧ ལ་ཚོགས་སོང་།

སྐབས་དྤེ་དུས་ཀྱི་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་དྤེ་ཁ་སང་གསལ་བཤད་གནང་མཁན་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་རྤེད། ཁོང་ཕྤེབས་འདུག དྤེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་གྱིས་ང་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་སྣྤེ་མོ་ཞྱིག་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་ཡྱིན་དུས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད ་ཀང་།
ངས་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་ང་རང་ཚོས་བྲྱིས་བཞག་པ་དང་དྤེ་ཚོ་ལ་ཁུངས་མ་གཏུགས་ནས་ད་ལྟ་ངས་བཤད་བཞྱིན་པ་ཡོངས་སུ་
རོགས་པ་འདྱི། བོད་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་དང་དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་བོད་གཞུང་གྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་

དུ་ཐོན་པ་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ལུང་འདྲྤེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཁོང་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་ག་རྤེ་གནང་འདུག་ཅྤེ་ན། སོན་མ་
སོབ་གྲྭ་འདྱི་ར་སའྱི་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འགན་བཞྤེས་པ་དང་། དྤེ་ནས་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་སོབ་གྲྭ་སྒོ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་

མཚམས་ལ་བསྤེབས་ཡོད། འོན་ཀང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་འགན་བཞྤེས་ཏྤེ་ད་ལྟའྱི་སོབ་གྲྭ་འདྱི་
འདྲ་ཆགས་པ་རྤེད། སོན་མ་སོབ་གྲྭ་རྒྱག་དུས་ཨར་ལས་སྐབས་ལ་ཕ་མ་མང་པོ་བསྤེབས་པ་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་ཁྱིམ་ནས་དགྤེ་རྒན་
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བྱྤེད་དུ་བསྤེབས་མོང་། ཕ་མ་དང་མྱི་མང་ཚོས་ཞལ་འདྤེབས་དང་ཕག་ལས་གནང་བ་ལས་ད་ལྟ་ཕ་མ་ཚོ་བགྤེས་ཡོལ་ཆགས་

ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་གྲྭ་འདྱི་བཙུགས་ཐུབ་རྒྱུར་བཀའ་དྲྱིན་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དྲག་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་
འཛིན་རྣམས་ལ་དགའ་བསུ་དང་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞྤེས་གསུངས་འདུག འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་གཞུང་འབྲྤེལ་གྱི་བརྒྱུད་
ལམ་ཁག་ནས་སྐད་ཆ་ལུང་དྲངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ངས་བཟོས་པ་དྤེ་འདྲ་མྱིན། བྱས་ཙང་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། འདྱི་ཚོ་

ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཚད་གཅྱིག་འཛིན་གནང་རོགས་གནང། བགོ་གྤེང་གྱི་ངོ་བོ་དྤེ་བགོ་གྤེང་དགོས་
པའྱི་གོས་འཆར་འདོན་རྒྱུ་དྤེ་བགོ་གྤེང་ཡོང ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། བགོ་གྤེང་མ་བྱས་སོན་ནས་གནད་དོན་ཚང་མ་འདྱིར་སྤུངས་

བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། སྱི ར་བཏང་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་མ་ཆོག ་པ་མ་
རྤེད།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚིག་ཁ་ཤས་ལས་མྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ ཐོག་ནས་ཀང་ངས་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ལབ་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་འདྲ་མཐོང་སོང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པ་ལ་

ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་དགོངས་འཆར་བཏོན་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་

ཁྱིམས་འཆར་གཅྱིག་བསྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀག་གནང་སོང་། བྱས་ཙང་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཚོ་ལ་བརྤེན་ནས་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཀྱི་འབྲྤེལ་བ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་སོང་མ་གཏོགས།
ངར་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་བསམ་བོ་དང་རྨྱི་ལམ་ཙམ་དུ་ཡང་འཁོར་མ་མོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངའྱི ་ངོས་ནས་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ཀུན་སོང་
དང་འཆར་གཞྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འདྲའྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་ཐུགས་ལ་ལྷུང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཡོད་ན་ངས་བཤད་པའྱི་
སྐད་ཆ་དྤེ་ལ་ཉྤེས་པ་འདྲ་གང་ཡང་མྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ཚིག་གཞན་ཞྱིག་ལུང་འདྲྤེན་གནང་སོང་། ཁ་སང་ང་ཚོས་

བགོ་གྤེང་གནང་བ་དང་ལྷག་པར་དུ་རྤེས་དྲན་གོས་ཆོད་ཅྱིག དྤེ་ཚོ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་མཁན་
ཡོད་མྤེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་འབྲྤེལ་ཡོད་དྤེ་དངོས་གནས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚེ་ཕྱི་མའྱི་ཡུལ་ལ་ཕྱིན་ཚར་
དུས་སྲུང་སོབས་བྱྤེད་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་མ་རྤེད། ངས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དམྱིགས་བསལ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། གང་ལྟར་མདོར་

བསྡུས་ན་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་། གོས་ཆོད་འདྱི་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་

སོང་། ནམ་རྒྱུན་གོས་ཆོད་ལ་དྤེ་འདྲ་གསུངས་པ་གོ་མ་མོང་། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་འདྲ། མྤེད་ཀང་འདྲ། གང་ལྟར་
དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཁ་སང་ཚོགས་གཙོས་སང་ཉྱིན་བསྣམས་ཕྤེབས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་ཡྱིན། དྤེ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་དྤེ་ཡང་ཕྱི་ནས་གསན་ཡོད་
ན་ནྱི་གང་ཤྤེས། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པ་དྤེར་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་འགྤེལ་
བཤད་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། བཀའ་ཁོལ་གནང་རོགས་གནང་། ཐུགས་རྤེས་གཟྱིགས། ངས་འདྱིར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོས་དོན་གང་ནྱི་
90

གནས་ཚུལ་འདྱི་གོས་ཚོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཡོང་གྱི་འདུག རོག་ག་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེབ ས་སོད་ཀྱི་འདུག ང་
གཉྱིས་ཀྱི་གོས་ཆོད་འདྱི་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་རྤེ་གཉྱིས་ལ་སོན་བརོད་བྱས་པ་རྩ་བ་ནས་མྱིན། དོན་དག་འདྱིའྱི་དབང་

གྱིས་རོག་ག་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེབ ས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རྱིང་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་འཆར་ལྷུག་པོ་ཞྱིག་

གནང་ནས་འདྱི་དྤེ་རྱིང་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་གནང་བཞག་ན་མཉྤེས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་ནས་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་ཡྱིན།
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཀང་དགོངས་བཞྤེས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གནང་རོག ས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་རྱིང་འདྱིའྱི་ངོ་བོ་དྤེ་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་རྤེད། དྤེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ན་མ་གཏོགས། རྒྱབ་སོར་གནང་གྲུབ་
སོང་། དྤེ་ཚུད་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ་མྤེད། ཚུད་པར་དགག་བྱ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་དང་པོ་ཚུད་པར་དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོས་

ཕག་བརང་རོགས་གནང་། དགག་བྱ་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིག་
ལགས།

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་འདྱི་བསྣམས་ཕྤེབས་
པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ངས་དགག་པ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ཁ་སང་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་དྤེ་ཕག་སྤེལ་སྱི་

འཐུས་མཆོག་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སོན་རྩྱིས་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་བཏོན་གནང་བ་རྤེད། དགོངས་འཆར་

དོན་ཚན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས ་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་དོན་ནྱི་
དགོངས་འཆར་དྤེའྱི་ནང་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཞྤེས་པའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བྤེད་སོད་བཏང་ནས། དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་བོན་ཞྤེས་
དངོས་སུ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ནས་ཚིག་དྤེ་གསུངས་སོང་། དྤེ་གསུངས་པ་སོང་ཙང་། གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་དོན་ལ་

ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་དང་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཟྤེར་བ་གཉྱིས་ལ་ཚིག་
གྱི་ཁབ་ཆྤེ་ཆུང་ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་ས་ག་ལ་སར་ཆོག་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འགན་བྱྤེད་

མཁན་ཞྱིག་ལ་ཚིག་དྤེ་སར་ཡོང་དུས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ལ་མ་གཏོགས། དོན་དག་གཞན་ལ་འཐྤེན་ས་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་དྤེ་
གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བྱས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་རྤེད། དོ་བདག་སོ་
སོས་ལོག་ས་རུལ་སུངས་བྱས་མྤེད་པའྱི་དག་ཐྤེར་དྤེ་སོ་སོས་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་ཡོངས་

གྱིང་སོབ་གྲྭ་རྩྱིས་ལྤེན་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བྱས་ནས་བཞག་པ་ཞྱིག་མྱིན་ཞྤེས་པའྱི་
རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཅུང་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསུང་དུས། དྲུང་
ཆྤེ་སོབ་གྲྭའྱི་མཛད་སྒོར་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་པ་དྤེར་བསྤེབས་ཡོད་པ་དང་བཀའ་བོན་དྤེར་བསྤེབས་ཡོད་པ། བཀའ་བོན་གྱིས་
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བསགས་བརོད་བྱས་པ། དྤེ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཡང་ན་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བགང་གནང་བ་རྤེད།
དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ངྤེད་གཉྱིས་ཀང་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཡྱིན་ས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག

བོད་ནས་བཏོན་པའྱི་དྤེབ་ཅྱིག་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེབ་དྤེའྱི་དབུ་འབྱྤེད་ལ་ང་ཡོང་རོགས་ཟྤེར་ནས་
ཁོང་གྱི་ལས་ཁུངས་རང་ལ་སྐད་བཏང་གནང་སོང་། ཕྱིན་པ་ཡྱིན། བསགས་བརོད་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེས་ན་ངྤེད་གཉྱིས་ཀང་གཅྱིག་
ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་གྲྭའྱི་མཛད་སྒོར་སྐད་བཏང་ནས་བསྤེབས་འདུག བསགས་བརོད་ཞུས་

འདུག ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྤེད་ལབ་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བགང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ན་བཅད་ཁའྱི་ནང་ལའང་དྤེ་ག་
རང་བསགས་བརོད་གནང་ནས་འབུམ་བཅུ་སྤྲོད་ཅྤེས་བཀོད་འདུག དོན་དག་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཡྱིན། དྤེས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
དང་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཕྤེབས་པ་དྤེ་དགག་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས།

རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ངས་དྤེ་དུས་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཅད་ཁ་ཞྱིག་ཉམས་ལྤེན་གནང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་རང་གྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་བསར་བཅོས་དྤེ་ཁྤེར་ཡོང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་རྤེན་

པོ་བྱུང་མྱི་འདུག དྤེ་གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་ནས་དྤེའྱི་དོན་དག་ལ་བཟོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་དུས་ཞུས་པ་
ཡྱིན། རྒྱབ་ལོངས་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཡྱིན་མ་གཏོགས་ཅྱི་ཡང་མྤེད། ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ནས་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཡྱིན་པ་

གསུངས་པ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་ངས་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་ལ་དགག་བྱ་ཞུ་དགོས་བྱུང་བ་རྤེད། གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་
རྤེད་དམ་མ་རྤེད་དྤེ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་ལ་ཡང་དྤེ་

གཙང་མ་བཟོ་དགོས་ཡོད་ཟྤེར་བའྱི་དོན་དག་དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས། བཅད་ཁ་ཉམས་ལྤེན་བྱྤེད་དང་མྱི་བྱྤེད། རྩྱིས་སྤྲད་དང་མ་སྤྲད་
དྤེའ ྱི་སྒང་ལ་ཚི ག་གཅྱིག ་ཀང་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་བཀུར་འོས ་སྱི ་འཐུས་རང་ནས་འགན་ཁུར་དགོས་རྤེད་མ་
གཏོགས། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་རྤེད་འདུག་དང་མྱི་འདུག་བགོ་གྤེང་བྱས་ཏྤེ་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་བསད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དགག་བྱ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དགག་བྱ་བྱུང་བ་སོང་ཙང་། དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོས་དང་པོ་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། ༡་་་་༡༥། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོ་
ཕག་རོང་རོགས་གནང་། ༡་་་་༡༡ དྤེ་ཚུད་མ་སོང་། དྤེ་ཟགས་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ། བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་
བཤད་ཐོག་བགོ་གྤེང་ཟྱིན་པར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ལ་དུས་ཚོད་གནང་བ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་གསལ་བཤད་ཐོག་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཆ་ཤས་བངས་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་དང་གཏྱིང་ཟབ་པོ་གསུང་གནང་སོང་། དྤེ་བཞྱིན་ང་
རང་ཚོ་ལ་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ཡང་ཕན་ཐོགས་ངྤེས་བཞྱིན་པ་དྤེ་འདྲ་ཡྱི་སོབ་གསོ་ལྤེན་དགོས་པ་མང་པོ་གསུངས་གནང་སོང་།

འདྱིར་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ཐོ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ཀང་། ཐོ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ཤོག་ལྷྤེ་བཅུ་བཞྱི་ཙམ་ཆགས་བསད་འདུག ངས་ཐོ་གཞྱིར་བཟུང་
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གསལ་བཤད་བྱས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་ཤོག་ལྷྤེ་རྤེ་རྤེ་ལ་ཉུང་མཐར་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཆུ་ཚོད་བཅུ་བཞྱི་

ཙམ་འགོར་རྒྱུ་རྤེད་འདུག དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་། བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་སྱིང་བསྡུས་ཤྱིག གལ་ཆྤེ་བ་ཟྤེར་ཀང་འགྱི ག་གྱི་མྱི་འདུག་
མོད། གསལ་བཤད་ལ་གསལ་བཤད་དགོས་ས་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་ཆོག་པ། དྤེ་མྱིན་པ་ཏན་ཏན་རང་མ་ཉུང་བ་ཞྱིག་

ལྷག་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་འགོ་བ་དྤེ་ཡང་དགོངས་ཚུལ་གསུང་བཞག་པ་དྤེ་དག་གལ་ཆྤེན་པོ་མྱིན་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་
ཤག་ནས་གསལ་བཤད་མྤེད་པར་ངོས་འཛིན་མ་གནང་རོགས་གནང་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། བསར་དུ་དུས་ཚོད་གནང་བར་
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་མང་ཆྤེ་བ་ཡྱིས་ཉྤེ་ཆར་སན་རྩྱིས་ཁང་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའྱི་མཛད་སྒོའ ་ི སྐབས་ལ་༸གོང་ས་

མཆོག་ནས་བཀའ་སོབ་ནན་པོ་གནང་བའྱི་སྐོར་ནས་གསུང་གནང་སོང་། ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་ཤོས་རྤེད། ཁོང་རྣམ་

པས་གསུང་རྒྱུ་ལ་གཞྱི་རྩའྱི་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཉྤེ་ཆར་བཀའ་སོབ་གནང་བཞག་པ་དྤེ་དྤེ་ས་ཡྱིན་ཡང་ཉམ་ཐག་སྒང་ལ་བཀའ་
སོབ་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དང་འབྲྤེ ལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དྤེ་ས་ཡྱིན་ཡང་གཞྱིས་ཆགས་ས་

བརན་ཡོང་རྒྱུ་རྤེད། HIV AIDS རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་སྒང་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གནང་ཡོད་དུས་སྐབས་ལ་ཚ་ཚ་
འུར་འུར་བྱས་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་འགན་ཁུར་བཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པའྱི་སྐོར་གསུངས་སོང་། ང་རང་
གྱིས་དྲན་གསོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དུས་རག་ཏུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ་གོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདྱི་ཡྱི་ནང་གསུངས་སོང་། ༢༠༠༨ ལོ་ལ་༸གོང་

ས་མཆོག་ནས་ཤྤེས་ཡོན་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་བཞག་ཟྤེར་ནས་བཀའ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ང་རང་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་ཡོད་པའྱི་
སྐབས་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་བཞག་ཟྤེར་ནས་བཀའ་ཕྤེབས་པ་ལྟར་དྤེ འྱི་སྒང་ལ་འབད་བརྩོན་བྱྤེད་དགོས་
འདུག་བསམ་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་ཡྱིན་ཡང་། ཤྤེས་ཡོན་དྤེ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞུས་པ་

གཞྱིར་བཟུང་འབད་བརྩོན་བྱས་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ༢༠༡༡།༩ པའྱི་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་སུད་
སྱི་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ཡང་། ད་ལན་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཤྤེས་ཡོན་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཡྱིན་ཟྤེར་
ནས་བཤད་པ་དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་མོས་མཐུན་དང་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཟྤེར་ནས་དྤེ་ཡང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་རང་གྱིས་དྲྭ་རྒྱའྱི་

ནང་བཀོད་བཞག་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གསུང་དུས་སྐབས་ལ་དྤེའྱི་སྒང་ལ་ཏན་
ཏན་རང་འབད་བརྩོན་བྱྤེད་དགོས་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་བྱས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་

པ་རྤེད། དྤེ་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དགའ་ཤོས་ཤྱིག་ག་རྤེ་བྱུང་སོང་ལབ་ན། ༢༠༡༥
ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བོད་ཁྱིམ་ལ་ལོ་ལྟར་གཞོན་སྤེས་ཚོ་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེའྱི་སྐབས་

ལ། ད་ལན་ཤྤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་འགོ་བའྱི་རྣམ་པ་འདུག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ཚོས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བྱྤེད་
ཤོག་ཟྤེར་ནས་བཀའ་གནང་ཡོང་དུས་སྤེམས་ནང་ནས་དགའ་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། དྤེ་ས་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་

འདུག་ཟྤེར་ནས་གསུངས་པ་རྤེད། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཐུགས་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འབད་བརྩོན་བྱྤེད་དགོས་རྤེད་བསམ་པའྱི་

ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཐུགས་ལ་ཡྱིན་ཡང་སྤྲོ་པོ་བྱུང་བཞག་བསམ་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་
སོང་། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་། སྱིང་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་ག་རྤེ་ཕྤེབས་ཀང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་

ཁ་སང་ཞུས་པ་ལྟར་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔྤེར་ན་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཕལ་ཆྤེར་
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༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེ ས ་ ༢༧ ཡྱི ན ་པ་ཡོ ད ། San Francisco སྐོ ར ་ལ། ང་ཚོ འ ྱི ་ སྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་ལ་ millionaire དང་
billionaire འབྱོར་ལྡན་ཅན་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ལྟར། དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཚོང་པའྱི་སྒང་

ལ་ལས་གཞྱི་བསྱིགས་བཞག་ཡོད། དྤེ་ག་རང་ལས་གཞྱི་ལམ་སྤེང་ང་ཚོས་བསྟན་རྒྱུ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ ༢༠༡༥ ནས་ཚང་
མས་གསན་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། གཟྱིགས་ཡོད་པ་རྤེད། གཞོན་སྤེས་ནང་ལ་ཚོང་རྒྱག་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོར་

སོང་བརར་སྤྲད་རྒྱུ་ pre-incubation,incubation མ་རྩ་གཡར་རྒྱུ་སོགས་་བྱས་ནས་ལོ་དང་པོ་དྤེ་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ལོ་

གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་ད་དུང་གཞོན་སྤེས་ཚོང་རྒྱག་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཚོང་དཔོན་ནོར་བུ་བཟང་པོ་བཟང་མོ་དྤེ་འདྲ་ཐོན་གནང་
མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མཐུན་རྤེན་སར་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ ལས་འགན་རྤེད། དཔལ་འབྱོར་རྤེད། སོང ་བརར་སོགས་
གནང་དགོས་པ་ག་རྤེ་ཡོད་ནའང་། ང་རང་ཚོས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་འབད་བརྩོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་བུད་མྤེད་ཚོགས་པས་ན་ནྱིང་ལོ་ཚོགས་ཆྤེན་ཚོགས་པ་རྤེད། ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་

ནའང་བུད་མྤེད་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཡར་གཟྱིམས་ཆུང་མཇལ་ཁ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ད་ང་ཚོས་མྱི་འབོར་འཕྤེལ་རྒྱས་གཏོང་བའྱི་
ཕོགས་སུ་ཅྱི་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་སོབ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ཕྤེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་བུད་མྤེད་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་

འཕྤེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་གཟྤེངས་རགས་དྤེ་འདྲ་གསལ་བསགས་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་དང་བསྟུན་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱི ན་
ནའང་བུ་ཕྲུག་གསུམ་པ་སུ་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་ལ་ང་ཚོས་མཐུན་རྤེན་སར་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་སྤེལ་བ་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་༸གོང་

ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་བསད་ཡོད། དྤེ་ནས་སོ་པོ་ཉམ་ཐག་སྐོར་ནས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
སར་ལས་ལྷག་པ་དྤེ་འདྲ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ནང་ཤྤེས་སོགས་ལས་ཁུངས་གསུམ་ལ་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་དུས།
དཔྤེར་ན་དགུང་ལོ་རྒན་པ་ཚོ་ལ་དྤེ་ས་ཡྱི ན་ན་ཟླ་བ་རྤེ་རྤེ་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་གུན་གསབ་ཟྤེར་ནས་ཕུལ་བ་རྤེད། ནང་མྱི་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན་སྒོར་མོ་ ༧༠༠ དང་ནང་མྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ ༩༠༠ ཞྤེས་ཟླ་བ་རྤེད་རྤེ ་ལ་འབུལ་བའྱི་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་

ཡར་སར་ནས་ནང་མྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་སྒོར་ ༡༠༠༠ དང་ནང་མྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་སྒོར་ ༡༥༠༠ ཞྤེས་ཧ་ལམ་ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་
ཅུ་བདུན་ཅུ་ཞྱིག་ཟླ་བ་རྤེ་རྤེ་ལ་ང་ཚོས་དགུང་ལོ་བགྤེས་པ་ཚོར་འབུལ་རྒྱུ་དྤེ་ཡར་འཕར་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་རྒན་གསོ་ཁང་
ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་། གཞྱི་རྩའྱི་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་བཞུགས་ས་དང་ཞལ་ལག་མཆོད་སའྱི་མཐུན་རྤེན་སར་ཡོད་པ་རྤེད་
དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ཟླ་རྤེ་ཟླ་རྤེ་ལ་ཕག་མཆོད་འབུལ་བྱྤེད་མཁན་ཡྱིན་ན། འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ས་ཡྱིན་ན་

ཟླ་རྤེ་ལ་སྒོར་ ༡༠༠ རྤེ་གནང་གྱི་ཡོ ད་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་ང་ཚོས་སྒོར་ ༢༠༠ ཡར་སར་བ་རྤེད། བགོ་གྤེང་ཅུང་ཙམ་བྱུང་སོང་།
དགུང་ལོ་བགྤེས་པ་འགའ་ཤས་ལ་སྒོར་མང་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཕག་མཆོད་འབུལ་བྱྤེད་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་

ཟུར་དུ་བསད་པ་ལ་མཆོད་ག་དྤེ་འདྲ་ཕྤེབས་ནས་དཀའ་ངལ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་བགོ་གྤེང་བྱུང་སོང་། ཚོད་ལྟ་བྱྤེད་པའྱི་ཆྤེད་
དུ་ན་ནྱིང་སྒོར་ ༢༠༠ རྤེ་ཕུལ་བ་རྤེད། ད་རྤེས་ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། རོག་ག་དྤེ་འདྲ་བྱུང་
སོང་ངམ་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་རོག་ག་མང་པོ་བྱུང་མ་སོང་ཞྤེས་གསུང་གྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་དགོན་པ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་

པའྱི་སྐབས་སུ་སོས་སྣ་གཅྱིག་དང་མཆོ ད་མྤེ་གཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁོ་རང་ཚོ་དགུང་ལོ་བགྤེས་པོ་ཡྱིན་ཙང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་
ཐུགས་བདྤེ་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད། ལུས་སྤེམས་གཉྱིས་ཆ་ནས་སྐོར་བ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་སོང་
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ཙང་ད་ལོ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྒོར་ ༣༠༠ ལ་ཡར་སར་ཡོད། ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཕྤེབས་པ་
གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩྱི་བཞྱིན་ཡོད།

དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ནས་སོན་རྩྱིས་སྐབས་སུ་གསུངས་གནང་སོང་། དགྤེ་བཤྤེས་མའྱི་ལག་འཁྤེར་

ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་ས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་

དགོངས་པ་ལ་ཡོད་པ། དྤེ་ནས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་སྟྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་

རང་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་ང་ཚོས་ངྤེས་པར་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་འབད་བརྩོན་གནང་ནས་ད་རྤེས ་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ནང་ལ་དགྤེ་
བཤྤེས་མ་ཐོན་ཡོང་བ་དྤེ་བསྒྲུབས་བསད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་དྤེ་ཚུར་རྩྱིས་ལྤེན་རྒྱུ་ཡྱི་དྤེའྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་ཡང་། དྤེ་ས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ༸གོང་ས་

མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་གནང་ཚེ་དྤེ་བསྒྲུབས་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་ནས་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད། དཔལ་འབྱོར་

འདུ་འགོད་ཡྱིན་ཡང་། ལས་ཀ་ག་རྤེ་བྱས་ཀང་འགོ་སོང་གཏོ ང་བྱྤེད་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དྤེ་ས་ནས་བཀའ་སོབ་གནང་ཡོད་པ་
རྤེད་ལ། བཀའ་ཤག་འདྱི་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་མོང་། དཔལ་འབྱོར་བསྡུ་འགོད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་
༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་ག་རྤེ་ཡོད་ཀང་། དམྱིགས་བསལ་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་འཕྲལ་དུ་སྒྲུབ་རྒྱུ། མ་འགྲུབ་བར་དུ་

འབད་བརྩོན་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད། ངས་ད་ལན་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ང་ཚོས་བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་མཐའ་བསལ་ནས་བར་དྤེར་
ཡོང་ས་མ་རྤེད་བསམ་ཀང་ཨུ་ཚུགས་མཐའ་སྤེལ་བྱས་ནས་བསྒྲུབས་བཞག་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད། དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་། ༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་དྤེ་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན།

དྤེ་བཞྱིན་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་འོས་བསྡུ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡ་རབས་བཟང་སོད་སྐོར་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་

སོང་། ཚང་མ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། ཡ་རབས་བཟང་སོད་བྱྤེད་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།
ང་ཚོའྱི་མ་རྩ་ལྟ་བུ་རྤེད། བོད་པའྱི་རྩ་དོན་རྩོད་མཁན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཡང་།

དུས་རག་ཏུ་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ལས་མ་རྤེད། རྒྱ་ནག་མྱི་འབོར་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་བརྒྱ་ཆ་ཕྤེད་ཀ་ཡང་

མ་རྤེད། བོད་པ་རྤེ་ལ་རྒྱ་མྱི་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་དང་བོད་ནང་གྱི་
བོད་མྱི་དང་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་བདུན་དང་ཕྤེད་ཀ་རྤེད། བཙན་བྱོལ་ལ་བརྒྱ་ཆ་གཉྱིས་

དང་ཕྤེད་ཀ་ལས་མ་རྤེད། བརྒྱ་ཆ་གཉྱིས་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ལས་ཡོད་མ་རྤེད། ཉུང་ཤས་ལས་མྤེད་ཀང་རྒྱལ་སྱི་དང་
རྒྱ་གར་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ལ་དོ་སྣང་དང་རྒྱབ་སོར་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་བོད་པ་ཟྤེར་ན་དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མྱི་རྤེད ། ཁོང་ཚོ་ཡ་

རབས་བཟང་སོད་ཡོད་རྤེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་པ་ལ་བརྤེན་
ནས་ང་རང་ཚོ་ལ་ངོས་ལྤེན་དང་། ཆྤེ་མཐོང་། རྒྱབ་སོར་རག་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོའྱི་མ་རྩ་རང་རྤེད། འདྱི་ཉམས་ཆགས་ཕྱིན་པ་

ཡྱིན་ན། ཧ་ལས་པའྱི་འགན་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན། ད་ལན་ New York Times ཚགས་པར་ནང་བཀོད་
བཞག་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། New York Times བཀོད་པ་དྤེས་དྤེ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་མ་
རྤེད། ཡྱིན་ཡང་སན་གགས་ཆྤེ་བའྱི་ཚགས་པར་གྱིས་འཛམ་གྱིང་ཁ་ཕོགས་བསྒྱུར་བའྱི་ཉྤེན་ཁ་འདུག དྤེ་ས་ཡྱིན་ན་བོད་པ་ཟྤེར་
བ་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་རྤེད། New York Times སན་གགས་ཆྤེ་བའྱི་སྱིད་འཛིན་དང་སྱིད་བོན་ལས་ཁུངས།
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ཨ་རྤེ་སོགས་སུ་བཅར་བ་ཡྱིན་ཡང་། New York Times ཚགས་པར་ཡོད་པ་རྤེད། གནམ་གྲུ་ཐང་ག་པར་ཕྤེབས་ཀང་།
International New York Times ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཀློག་ཚེ་ཁོང་རང་ཚོའྱི ་དགོངས་ཚུལ་དྤེ ར་འགྱུར་བ་འགོ་བ་དང་ཁ་

ཕོགས་འགྱུར་བའྱི་ཉྤེན་ཁ་འདུག དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་། New York Times ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་

ཡྱིན་ཡང་། ངས་མྱི་མང་ལ་ཞུས་མོང་། ལོ་བཞྱི་དང་ཕྤེད་ཀའྱི་རྱིང་ལ་རོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། སྱིག་འཛུགས་འདྱི་
ལ་བརྩྱི་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ལོ་བཞྱི་དང་ཕྤེད་ཀའྱི་རྱིང་ལ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་གྱི་སྱིད་སོང་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་སོན་བརོད་

བྱས་བཞག་པ་ཚིག་གཅྱིག་མྤེད། དྤེ་ཡ་རབས་བཟང་སོད་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བརན་འཕྲྱིན་དང་གོག་འཕྲྱིན། ཚགས་
པར་གང་ལ་གཟྱིགས་ཀང་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་ནས་གོས་ཚོག ས་ལ་སོན་བརོད་བྱས་འདུག་
གམ། ཚིག་གཅྱིག་ཀང་རྤེད་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེས་

ལོ་བཞྱི་དང་ཕྤེད་ཀར་སོན་བརོད་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་བྱས་མ་མོང། དྤེ་རྣམ་པ་ཚོས་བརན་འཕྲྱིན་དང་རླུང་འཕྲྱིན། ཚགས་པར་གང་
དུ་ཡྱིན་ནའང་གཟྱིགས་རོགས་གནང། མྱི་མང་གྱི་དཀྱིལ་དུ་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་སོན་བརོད་བྱས་བཞག་པ་མྤེད། ད་ལན་གོས་

ཚོགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་ཚོས་ཡར་བཞྤེངས་ཏྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་བཞག་པའྱི་རྤེས་སུ་མོས་
མཐུན་མྤེད་པ་དང་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་འགྱིག་མ་སོང་བསམ་ནས་ལན་འདྤེབས་གཅྱིག་ཀང་བརྒྱབ་མྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་གོས་

ཚོགས་ལ་ཆྤེ་མཐོང་བྱ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་ལ་ཆྤེ་མཐོང་བྱ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལན་འདྤེབས་གཅྱིག་ཀང་མ་
བརྒྱབ་པ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྤེ ར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།
ང་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ངར་ངར་ཤུགས་ཤུགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་བསམ་ནས་རྩ་བ་ནས་ལན་འདྤེབས་བརྒྱབ་
རྒྱུ་མ་བྱུང། དྤེ་སོང་ཙང་མྱི་མང་གྱི་ནང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་ད་ལན་འོས་བསྡུ་དྤེ་འཁྲུག་ཆ་དོད་པོ་བྱུང་ཙང་

མྱི་མང་རང་ལ་ཞུས་མོང་། སོན་བརོད་བྱྤེད་ཀྱི་མྤེད ། གསལ་བཤད་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསལ་བཤད་བྱས་པའྱི་ སྐབས་སུ་ས་
མཚམས་དྤེ་འགལ་གྱི་འདུག དྤེ་འགལ་ཡོང་དུས་སྱིད་པོ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་མྱི་མང་ནང་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སོན་མ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་

རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རྩའྱི་དུས་རག་ཏུ་གོས་ཚོགས་རྭ་བའྱི་ནང་དུ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་ཆོག་
པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ངས་ཧྱིན་དྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལན་འོས་བསྡུ་

བགོ་གྤེང་ཕྱིན་པ་དྤེ་ Izzat Ka Sawal རང་ཆགས་སོང། འོས་བསྡུ་ཐོབ་ནས་དགའ་སྣང་གང་ཡང་མྤེད། Izzat Bach

Gaya བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཡོད། དྤེ་ཐད་ཀར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་

སོང་མཆོག ད་ལྟ་དྤེ་འོས་བསྡུ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྒྤེར་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། སྱིད་སོང་ཞྱིག་གྱི་ངོ་
བོའ ་ི ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་གྱི་ཡོད་དམ།) ང་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་མྱི་ཞྱིག ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འོས་བསྡུ་ཆྤེན་མོ འ ་ི ནང་དུ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་ཡོད་ཙང་གསལ་བཤད་ལ་གསལ་བཤད་བྱྤེད་དགོས་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མ་རྤེད། ད་ལྟ་སྱིད་སོང་ལས་ཐོག་ཅྱིག་གྱི ་ཐོག་ནས་གསལ་
བཤད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་མཚམས་དྤེ་ཟྱིན་གནང་རོགས་གནང།) ཟྱིན་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག ངས་དམ་བཅའ་དྤེ་མ་འགལ་བའྱི་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནམ་རྒྱུན་ལན་འདྤེབས་བརྒྱབ་ཀྱི་མྤེད་དྤེ། དྤེ་རྱིང་ཡང་

ལན་འདྤེབས་བརྒྱབས་ཤོར་བའྱི་ཉྤེན་ཁ་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཅྱིག་གྱིས་རོག་རྩ་ཆྱིག་
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སྱིལ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་གསུངས་སོང། ད་ལན་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག དམྱིགས་བསལ་སྱིད་སོང་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་རོག་རྩ་ཆྱིག་སྱིལ་གནང་དང་མ་གནང་གྱི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་སོང་། ལོ་བཞྱི་དང་ཕྤེད་ཀའྱི་རྱིང་ལ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་

ཐོག་ནས་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་སོབས་པ་བྱས་ཏྤེ་བྱས་རྤེས་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་དྤེ་ལྷྱིང་འཇགས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་ཟྤེར་བ་
དྤེ་རྤེད། སྱི་ཚོགས་ལྷྱིང་འཇགས་པོ་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་སུ་གང་གྱིས་དོགས་པ་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྲྱི་བ་ག་རྤེ་སྤེབས་པ་

རྤེད་ཞུས་ན། ལྷྱིང་འཇགས་པོར་གནས་པ་དྤེ་ད་ལན་བཀའ་ཤག་གྱི་གྲུབ་འབྲས་རྤེད་འདུག་གམ། དྤེ་ས་བཀའ་ཤག་གྱི་གྲུབ་འབྲས་
རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་སྒང་ལ་ངོས་ལྤེན་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། རོག་རྩ་ཆྱིག་སྱིལ་ངང་གནས་པ་དྤེར་སུ་གང་གྱི་དྲྱི་བ་ཡོད་མ་རྤེད།

སོན་ནས་ཞུས་མོང། དྤེ་ས་ནས་ཞུས་མོང། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་མདོག་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཕྱིན་ཙང་
ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་འགྱུར་མདོག་ཆྤེན་པོ་ཕྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་མདོག་ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཉྤེན་ཁ་ཡོང་གྱི་

ཡོད་རྤེད། ད་ལན་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མང་གྱི་རྒྱབ་སོ ར་དང། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན ། དྤེ་བཞྱིན་མྱི་ཐོག་

རྒན་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་སོན་པ་ལ་བརྤེན་ནས་ལྷྱིང་འཇགས་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ་བྱས་རྤེས་ཆྤེ་ཤོས་ཡྱིན་ཟྤེར་བའྱི་སྐབས ་སུ་ལྷྱིང་

འཇགས་པོ་བྱུང་བ་དྤེ་ལ་སུ་གང་གྱིས་དྲྱི་བ་ཡོད་མ་རྤེད། ལྷྱིང་འཇགས་པོ་བྱུང་དགོས་དོན་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ནང་དུ་རོག་རྩ་ཆྱིག་སྱིལ་
ཡོད་པ་རྤེད། མཐུན་སྱིལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཆོལ་ཁའྱི་འཐྤེན་འཁྤེར་ཡོད་མ་རྤེད། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དབྱྤེ་བ་ཡོད་མ་རྤེད། ཕོ་མོ་འདྲ་

མཉམ་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་བྱས་ཡོད་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ལན་སྱིད་སོང་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་
ཆྱིག་སྱིལ་སྒང་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་བའྱི་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་རྩ་བ་ནས་མོས་མཐུན་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རྤེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ལོ་བཞྱི་དང་ཕྤེ ད་ཀའྱི་རྱིང་ལ་ལྷྱིང་འཇགས་པོ་ཡོད་ལ། རོག་རྩ་གཅྱིག་སྱི ལ་ཡང་ཡོད། ཡྱི ན་ནའང་འོས་བསྡུའྱི ་
མཚམས་ལ་འཁྲུག་ཆ་དོད་པོ་ཞྤེ་དྲགས་བྱུང་སོང། དྤེ་ཚང་མས་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ད་ལྟ་

བཞུགས་མྱི་འདུག་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་གསུམ། ཆྱིག་སྱིལ་དང་
གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་གསོའ ་ི སྒང་ལ་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་དུས་རག་ཏུ་ཆྱིག་སྱིལ ་སྒང་ལ་བཀའ་སོབ་

གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རྤེད། ད་ལན་འོས་བསྡུ་ཆྤེན་མོ འ ་ི བགོ་གྤེང་

ནང་ནས་བགོ་གྤེང་ཆྤེ་ཤོས་དང་འཁྲུག་ཆ་ཆྤེ་ཤོས། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བརབ་གསྱིག་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ག་རྤེའྱི་སྒང་ནས་བྱུང་རྤེད་ཞུས་
ན། Washington DC ནང་དུ་སྐུ་པར་དྤེ་མར་ཕབ་ཡོད་དང་མྤེད་སྒང་ལ་ཕྱིན་པ་རྤེད། བགོ་གྤེང་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་རྤེད། གཞྱིས་

ཆགས་གང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྤེད་རང་ཚོར་གསལ་བཤད་ག་རྤེ་བྱ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་ཟྤེར་དུས་ Washington DC
ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་མར་ཕབ། སྱིད་སོང་གྱི་པར་ཡར་བཞག་ཡོད་དམ་མྤེད ་ཅྤེས་བཀའ་མོལ་དྤེ་འཁྲུག་ཆ་དོད་ཤོས་
དང་རོག་ག་ཆྤེ་ཤོས་ལྟ་བུ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས ་ཆྱིག་བསྱིལ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་དྤེ་ག་རྤེ ་བྱས་ཡོད་གསུངས་སོང།

དོ་བདག་དང་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་ཙང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དྤེའྱི་སྒང་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་གྱི་རྤེད་བསམས་བྱུང། ཡྱིན་
ནའང་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་གནང་མ་སོང། དྤེ་ལ་བོ་ཕམ་ཡོད། ཁོང་གྱིས་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་དོན་དག་འདྱི་རྤེད་དང་འདྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་

གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་ན་སྱི་ཚོགས་ཏན་ཏན་རང་ལྷྱིང་འཇགས་པོའ ་ི ངང་གནས་པ་ཡོད། གསལ་པོ་ཆགས་པ་ཡོད། དྤེ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་མ་གནང་ཙང་སྱིད་སོད་འོས་མྱི་གང་དུ་ཕྱི ན་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སྒང་ལ་གསལ་བཤད་རང་རང་བྱྤེད་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལྤེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། ཆོལ་ཁ་གསུམ་
97

གྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚང་མ་མཚོ་ནང་བཞྱིན་ལྷྱིང་འཇགས་པོར་བསད་པར་བརྤེན་གསལ་བཤད་རྤེ་རྤེ་བྱྤེད་དུས་ཁ་ཕོགས་དྤེ་
རྦད་དྤེ་འགྱུར་འགོ་ཡྱི་འདུག ཧ་ལས་པའྱི་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་ནང་དུ་གཞྱི་བརན་པོ་ཡོད་པ་དྤེ་

གསལ་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་སའང་ཞུས་མོང། སྱིད་སོང་གྱི་ཞབས་བཀག་འདྱི་ལ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་བཞྱི་གཡུང་དྲུང་

བོན་དང་བཅས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚང་མས་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པའྱི་ཞབས་བཀག་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་དྤེ་རང་ཡྱིན་ལ་ ༢༠༡༦ ལའང་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་མྱི་མང་ནང་དུ་ཆོལ་ཁའྱི་
འཐྤེན་ཁྤེར་མྤེད་པ་དང་ཆོས་ལུགས་ནང་དུ་དབྱྤེ་འབྱྤེད་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ངས་འོས་བསྡུའྱི་

སྐབས་སུའང་སྟོན་པ་ཡྱིན། སན་གགས་ཆྤེ་བའྱི་ poster དྤེ་འདྱི་རྤེད། མདུན་དུ་༸སྐུ་མདུན་གྱི་སྐུ་པར་ཡོད་པ་རྤེད། གཟྱིགས་
དང། རྒྱབ་ངོས་སུ་དོལ་རྒྱལ་གྱི་པར་ཡོད་པ་རྤེད། རོག་ཁ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེའྱི་སྒང་རྤེད། པར་དྤེ་འདྲ་བཟོ་ནུས་མཁན་ཡོད་དམ།
གཅྱིག་ལ་༸སྐུ་མདུན་སྐུ་པར་བཞག གཅྱིག་ལ་དོལ་རྒྱལ་གྱི་པར་བཞག་འདུག གཞྱིས་ཆགས་འགའ་ཞྱིག་ལ་བཀྲམས་དུས་

འགའ་ཤས་ཀྱིས་མྤེར་བསྤེགས་འདུག འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཉྱིན་ལ་བཀྲམས་མ་ཐུབ་ནས་མཚན་ལ་མྱིའྱི་སྒོ་འགམ་ལ་གཡུག་འདུག

༸སྐུ་མདུན་སྐུ་པར་མཉམ་དུ་གཡུག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ལ་མྱིང་ཡོད་མ་རྤེད། ཁ་བྱང་ཡོད་མ་རྤེད། ཁ་པར་ཨང་གངས་ཡོད་མ་
རྤེད། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་འབྲྤེལ་ཡོད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འདྱི་འདྲ་

འཁྲུག་ཆ་དོད་པོ་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། ཆྱིག་སྱིལ་རང་འཇགས་གནས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་རྤེ ས་སུ་ New
York Times ནང་ལ་རྩོམ་བྲྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། Mud slinging འདམ་རོག་ཕར་ཚུར་གཡུག་རྤེས་རྩྤེད་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་རྒྱུ་

མཚན་དྤེ་རྤེད། བྱས་ཙང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་འོས་བསྡུའྱི་ནང་ལ་འགན་བསྡུར་དགོས་པ་རྤེད། འགན་བསྡུར་
དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱི་འགོ་སྟངས་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། འགན་བསྡུར་དགོས་པ་རྤེད། བགོ་གྤེང་དགོས་པ་རྤེད།

ཡྱིན་ནའང་བརོད་གཞྱི་གང་གྱི་སྒང་ལ་བགོ་གྤེང་དགོས་པ་རྤེད། བརོད་གཞྱི་གང་གྱི་ཐོག་ལ་འགན་བསྡུར་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་རྤེད།
གཞྱི་མྤེད་ཀྱི་སོན་འཛུགས་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་འོས་བསྡུའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིར་བརྒལ་བ་རྤེད། ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་བཟོ་

བ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ད་ལྤེན་གྱི་འོས་བསྡུ་དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་རྤེད། སོན་བརོད་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་
སོང་། སོན་བརོད་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གཞྱི་མྤེད་སོ ན་བརོད་བྱས་ན་ཁྱིམས་བརྒལ་རྤེད།

ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། མྱིན་པ་དྤེ་མྱིན་པ་དང་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཡྱིན་པ་དབྱྤེ་བ་ཕྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་སོན་བརོད་བྱས་ཡོད་ན་གསལ་བཤད་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད། གཞྱི་ཡོད་པའྱི་དྲྱི་བ་བསྐུལ་ན་ལན་འདྤེབས་

རྒྱག་གྱི་རྤེད། ཡང་འོད་སྤེར་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ། བཀུར་འོས་སྱི ་འཐུས་འགའ་ཤས་འོད་སྤེར་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྲྱི་བ་ཡོད་
པ་རྤེད། ལན་ཡོད་མ་རྤེད། སོན་བརོད་ཡོད་པ་རྤེད། གསལ་བཤད་ཡོད་མ་རྤེད། ཡ་རབས་བཟང་སོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་དང་
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། ངས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་མཁན་འགའ་ཤས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ང་

བསྤེབས་འདུག འདྱི་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ལ་དྲྱི་བ་བཀོད་ན་ལན་ཡོད་པ་རྤེད། བསོན་བརོད་བྱས་
ན་གསལ་བཤད་ཡོད་པ་རྤེད། དུས་རག་ཏུ་ཡ་རབས་བཟང་སོད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གསུང་མཁན་ཡྱིན་དུས། གསལ་བཤད་
བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་ནས་བསྒུགས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གོ་རྒྱུ་ཚོར་རྒྱུ་མྱི་འདུག ང་ལ་ས་གནས་ཁག་གང་དུ་སོང་ཡང་འོད་སྤེར་
དྤེ་སྤྲད་ཀྱི་འདུག དྤེ་སོང་ཙང་ཚང་མས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བཞྤེས་ནས་ད་ལན་བྱུང་ཚར་བ་དྤེ་བྱུང་ཚར་བ་རྤེད། མ་
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འོངས་པར་དྤེ་འདྲ་མ་ཡོང་བ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོར་འཛིན་རོགས་གནང། དྤེ་སོང་ཙང་ད་ལན་ཞུ་དགོས་པ་གཙོ་བོ་དྤེ་

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོ་བོ་ཕམ་ན་ང་ཚོ་ཉྤེན་ཁ་ལྱིད་པོ་ཞྤེ་དྲགས་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་
གསུངས་སོང་། དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། བྱུང་ཚར་བ་དྤེ་ཚར་བ་རྤེད། ད་ལན་བྱུང་ཚར་བ་དྤེ་ནས་སོབ་གསོ་བངས་ནས་མ་འོངས་པར་

མྱི་འབྱུང་བ་དང་། མ་འོངས་པར་བོད་ནང་ལ་ང་རང་ཚོར་རྤེ་བ་རྒྱག་ནས་འདྱི་ལྟར་གཟྱིགས་སོད་མཁན་ཚོ་ལ་སྤེམས་ཤུགས་
འཕར་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཅོག་རྒྱུའྱི་ཕག་ལས་མ་གནང་རོགས་གནང་། ངས་གཙོ་བོ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དྤེ་ཡྱིན། ཁ་སང་ངས་འོས་བསྡུ་དང་
འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསལཔོ་ཞུས་ཡྱིན། འདྱི་ལ་ངས་ཕར་ཕོགས་དང་ཚུར་ཕོགས་ཟྤེར་གྱི་མྤེད། འདྱིར་མཉམ་ཞུགས་གནང་

མཁན་ཚང་མ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་པ་རྤེད། མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་འགན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ངས་ཚང་མར་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། མ་འོངས་པར་དྤེ་འདྲ་མ་ཡོང་བའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མ་གཞྱི་ནས་ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་ང་འགོ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཏན་ཏན་
རག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག རག་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་རྒན་པ་འགའ་ཤས་བོ་ཕམ་བྱུང་ནས་མཚན་ལ་གཉྱིད་ཤོར་གྱི་མྱི་འདུག

སྤེམས་པ་སོ་སོང་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་འདྲ། དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་གསལ་བཤད་བྱས་ནས་བོ་མ་ཕམ་པ་

ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུར་ང་ཚོ་ཚང་མར་འགན་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་འགན་ཁུར་ཏྤེ་མུ་མཐུད་དྤེ་བཅར་ནས་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དྤེའྱི ་ཐོག་ཚང་མས་འགན་ཁུར་གནང་རོགས། དྤེ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡྱིན། འོས་
བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡྱིན། དྤེ་དག་གྱི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་འགྱུར་བ་གང་གཏོང་དགོས་རྤེད་

དང་མ་རྤེད། རྱིམ་བཞྱིན་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡང་བགོ་གྤེང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་ངོས་ལྤེན་བྱྤེ ད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་བགོ་གྤེང་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་ལྷག་མ་དྤེ་གསོལ་ཇའྱི་བར་
གསྤེང་རྤེས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༤༥ བར་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན་ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བགོ་

གྤེང་བྱས་རྤེས་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདྤེབས་དང་གསལ་བཤད་ཀྱི་དུས་ཚོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབྲྤེལ་བ་མྤེད་པའྱི་ཤོག་འཛར་དྤེ་འདྲ་ཁུར་ཆོག་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ཐུགས་སྣང་
གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་མུ་མཐུད་བྱྤེད་རོགས།
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་ཆོག་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་རོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེར་མོས་མཐུན་དང་ཧ་ཅང་
གལ་ཆྤེར་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ ༡༩༥༩ ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ཡྱིན་ན་ཆོལ་ཁ་

འཐྤེན་འཁྤེར་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ཚང་མ་རོག་རྩ་་གཅྱིག་སྱིལ་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་བྱས་ཡོད་རྤེད། གོང་ས་མཆོག་
གྱི་དགོངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གཞྱིས་ཆགས་མང་ཆྤེ་བ་ཆོལ་ཁ་དབྱྤེར་མྤེད་ངང་གཞྱི་གཏན་ཆགས་རྒྱུ་དང་། སོབ་གྲྭ་བཙུགས་

པའྱི་སྐབས་ཆོལ་ཁ་དབྱྤེར་མྤེད་ཐོག་ནས་འཛུགས་དགོས་པ་དང་། གཞྱིས་ཆགས་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཚར་ལོངས་བྱུང་བ་དྤེ་
མྱི་རྱིགས་དབྱྤེར་མྤེད་ཡོང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་དང་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་གྲུབ་འབྲས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་སྱིན་ཡོད། ཉྤེ་
བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་སྐབས་རོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་ཆོག་གྱི་ཡོད་རྤེད། འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་འགན་ཆྤེན་པོ་རྤེད།

དཔྤེར་ན། Yugoslavia ཞྤེས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་ཆྱིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བཅོ་བརྒྱད་ལོར་ས་རྱི་ཡ་དང་ཁུ་རོ་ཤྱི་ཡ། བོ་སྱི་ནྱི་ཡ་མྱི་
རྱིགས་གསུམ་མཉམ་དུ་སྱིལ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཆགས་པ་རྤེད། དམག་ཆྤེན་དང་པོ་དང་དམག་ཆྤེན་གཉྱིས་པའྱི་རྤེས་ལ་སྱིད་

འཛི ན ་ Joseph Tutu ཞྤེ ས ་པ་འཛམ་གྱི ང ་ནང་སན་གགས་ཡོད་པའྱི ་ འགོ ་ ཁྱི ད ་བརྩྱི ་ ཡྱི ་ ཡོད་རྤེ ད ། རྒྱུ་མཚན་ནྱི ་
Yugoslavia ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འཐྤེན་ཁྤེར་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་འཛམ་གྱིང་གྱིས་མྱིག་དཔྤེ་ལྟ་ས་ཞྱིག་ཆགས་པ་རྤེད།

དམར་པོའ ་ི ཕོགས་དང་ཨ་རྱིའྱི་ཕོགས་ལ་མ་སོང་བར་འཛམ་གྱིང་ནང་སན་གགས་ཆྤེ་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཆགས་པ་རྤེད། ཆོལ་
ཁ་དབྱྤེ་འབྱྤེད་མྤེད་པའྱི་ལུང་པ་ Yugoslavia ནང་བཞྱིན་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་མྱིག་དཔྤེ་ལྟ་ས་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་
ཆྱིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ནང་ལ་མང་གཙོ་ལམ་ལུགས་དར་བ་དང་སགས་ནས་ཕར་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ནང་ལ་ཆོལ་ཁ་

འཐྤེན་ཁྤེར་ཆགས་ནས་ནང་འཁྲུག་ཅྱིག་རྒྱག་ཡོང་དུས། བོ་སྱི་ནྱིའྱི་ཞྤེས་མྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཤྱི་རྨས་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་
ལུགས་ཕོགས་འཐྤེན་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་འཐོར་བཤྱིག ་སོང་བ་རྤེད། Yugoslavia ཞྤེས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་འཐོར་ནས་ད་ལྟ་
མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་རོ་ར་དང་ Burundi ཨ་ཧྱི་རྱི་ཀ་ནང་ལ་རོག་ག་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་དང་མྱི་བསད་ཁག་སོར་བྱུང་

ཡོད་པ་རྤེད། Burundi རོག་ག་ལས་ཆྤེ་བ་འཛམ་གྱིང་ནང་ལོ་བཅུ་གངས་ཤྱིག་བྱུང་མྤེད་པ་དང་། ལོ་བཅུ་གངས་ཤྱིག་གྱི་

གསར་འགྱུར་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་སྱི་རྱི་ཡ་ནང་བཞྱིན་ Rwanda དང་ Burundi རང་འཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་དྤེ་ཆོལ་ཁ་དང་
ཆོས་ལུགས་འཐྤེན་འཁྤེར་ཆགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་ཁྱིམ་མཚེས་བ་དྤེ་དག་ཕན་ཚུན་གསོད་རྤེས་བྱས་མོང་། སོབ་གྲྭ་
གཅྱིག་པ་དང་གསོད་རྤེས་དང་ཁང་པ་མྤེར་བསྤེགས་བཏང་བའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད། ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་

བཙུགས་ནས་དྤེས་འཐྤེན་འཁྤེར་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་མྤེད་པ་ཆགས་ཡོད། འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་ Bosnia དང་ Rwanda
དམག་ཅྤེས་པ་དྤེ་ཐུག་ས་དྤེ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡྱིན་ན་དྤེ་དག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྒང་ལ་ག་

རྤེ་ཆགས་འདུག ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་ག་རྤེ་ཆགས་འདུག ༡༩༨༠ དང་ ༡༩༩༠ ལོར་ག་རྤེ་ཆགས་འདུག འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཉྤེན་
ཁ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་གཅྱིག་སྱིལ་ནྱི་མྤེད་དུ་མྱི་རུང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཆྱིག་སྱིལ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ཚར་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཐག་ཆོད་
པོའ ་ི ངང་ནས་བཤད་ཆོག་གྱི་རྤེད། ཚར་བ་དྤེ་ཚར་བ་རྤེད། མ་འོངས་པར་མདུན་སོས་གང་འདྲ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེར་

ངྤེས་པར་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་། ཁ་ཤས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ཆྱིག་སྱིལ་འཐོར་རྒྱུར་ཕྱི་ནས་ཡོང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། ནང་
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ནས་ཡོང་གྱི་མྱིན་པར་བཤད་ཀྱི ་འདུག ཕྱི་ནས་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་ནག་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཆྤེན་པོ་གསུམ་དྤེ་བོད་རྱིགས་རྒྱ་

རྱིགས་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་། བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་མྤེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང་ནང་ཁུལ་མ་འཆམ་
པ་བཟོ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་རང་རྤེད། ང་ཚོས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་གང་ཐད་ནས་མྤེད་པ་བཟོ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་སྟྤེར་བ་ཡྱིན་

ན་རྒྱ་ནག་གྱིས་ལྤེན་གྱི་རྤེད། འབད་བརྩོན་དང་འགོ་སོང་གཏང་གྱི་རྤེད། ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀའྱི་རྤེན་གྱིས་ང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་ལ་རོག་
ག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་བཙན་བྱོལ་གཞུང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཡོང་གྱི་རྤེད། ང་
ཚོ་དང་པོ་དང་རྤེས་མ་ཡང་མ་རྤེད། བཙན་བྱོལ་གཞུང་མྤེད་པ་ཆགས་རྒྱུ་དྤེ་ནང་མ་འཆམ་པའྱི་ཐོག་ཕྱི་ཡྱིས་གནོན་ཤུགས་
བསྤེབས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་བརྒྱད་ཅུ་མྤེད་པ་ཆགས་ཡོད་

རྤེད། ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་འདྱིར་རྩ་དོན་འགྲུབ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ལས་ཡོད་མ་རྤེད། བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་དང་
བདུན་ཅུ་བརྒྱད་ཅུ་དྤེ་དག་ལ་མ་འོང་བའྱི་ཉྤེ ན་ཁ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སོན་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།
ང་ཚོས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་འཐྤེན་འཁྤེར་རྩ་ནས་མྤེད་པར་བསར་དུ་ནན་ཏན་ངང་རྤེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་རྤེད་བོད་རྒྱ་འབྲྤེལ་མོལ་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་

སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་བཞྱིན་དྤེ་སོན་སྱིད་འཛིན་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་དང་ཁོང་གྱི་པཱ་ལགས་ཞྱི་ཀྲུང་ཧྲྱི་སྐོར་ལ་

ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡང་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ༢༠༡༧ ལོར་རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་ཁྱིད་བརྤེ་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་དང་། དྤེའྱི་སྐབས་
ལ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དང་དྤེའྱི་ནང་སུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དང་། སྱིད་འཛིན་ཏྱིང་ཞའོ་ཕྱིང་ཡྱིན་ན་དབང་ཆ་ཡོངས་རོགས་

ཁོ་རང་གྱི་ལག་ལ་རག་ཚར་རྤེས་བོད་དོན་ལ་ལག་པ་འཆང་པའྱི་རྣམ་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ཅང་ཙེ་མྱིན་ཡང་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ཧུ་ཅྱིང་
ཐོ་ལ་འགོ་བཙུགས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་རྤེད་དྤེ་དུས་ཚོད་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཅང་ཙེ་མྱིན་གྱི་ལོ་མཐའ་མར་བོད་རྒྱ་འབྲྤེལ་
མོལ་ཡོང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད། དྤེ་སོན་ནས་ཅང་ཙེ་མྱིན་དང་འབྲྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། འགོ་བཙུགས་རྒྱུ་དྤེ་ལོ་གཉྱིས་པའྱི་
སྒང་ལ་རྤེད། ༢༠༡༧ ལ་ཞྱིང་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་ལོ་ཡུན་གཉྱིས་པ་དྤེ་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འགོ་ཁྱིད་ལྔ་བརྤེ་ལྤེན་བྱྤེད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ་གསར་པ་སུ་བསྤེབས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས་དྤེ་དག་ལ་ཡང་རག་ལས་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་སོན་བཀའ་ཤག་ནས་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་དྤེ་རང་གནས་ཡོད་པ་
རྤེད། བཀའ་ཤག་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སྱིད་རང་སོང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོས་
དྤེ་སོན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁ་ཡོ ད་ལག་ཡོད་བསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེར་འགྱུར་བ་

གཏན་ནས་མྤེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བོད་རྒྱ་འབྲྤེལ་མོལ་ཡོང་རྒྱུ་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་

འཐུས་ཁ་ཤས་ནས་གང་འདྲ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྐུ་ཚབ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འབྲྤེལ་བ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ TRACK TWO དང་
TRACK THREE ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་གསུངས་སོང་། རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་བར་གནད་དོན་གལ་ཆྤེན་དྤེ་དག་འབྲྤེལ་

ལམ་ལ་ཐབས་ལམ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྒང་ནས་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་དང་དྤེ་སོན་སྐུ་ཚབ་མ་སོང་བའྱི་སོན་ནས་

འབྲྤེལ་བ་གང་འདྲ་བྱས་ཡོད་མྤེད་དང་། སྐུ་ཚབ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འབྲྤེལ་བ་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་པ་དང་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་
འབད་བརྩོན་བྱས་དང་བྱྤེད་མུས་ཡྱིན། དྤེར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་
ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆབ་སྱིད་ལ་མཁས་པ་སུ་དང་སུ་ཡོད་དམ་ཞྤེས ་བཀའ་འདྲྱི་བྱས་པ་རྤེད། རྒྱ་ནག་ནང་ལ་མཁས་པ་དང་དྤེའྱི་
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ནང་ནས་བོད་ནང་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་མོང་མཁན་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་

ཡོད་པའྱི་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ཡོད་མྤེད་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དྤེ་དུས་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ལས་ཐོག་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་དང་དྲུང་ཆྤེ་གཉྱིས་ལས་ཐོག་ཚོག ས་མྱི་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀའ་བོན་རྣམ་པར་སྐུ་དབང་གནང་ཡོད་མྤེད་ལ་བཀའ་འདྲྱི་བྱས་སོང་། ད་ལན་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཆབ་སྱིད་སྐུ་དབང་ཡོད་ཚད་གནང་ཚར་བའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་གཞྱིར་བཟུང་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་ཡོད། བཀའ་
ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཆབ་སྱིད་འཛིན་སོང་གྱི་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་དྤེར་མཉམ་མཐུན་གྱི་འགན་ཡོད་པ་དང་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་
ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་བྱྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། བཀའ་བོན་རྣམས་ལ་འགན་དབང་ཆ་ཚང་གནང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཆ་ཚང་

འགན་ཁུར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་སོན་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ལ་སོན་རྩྱིས་སྐབས་ལས་བསོམས་ཕུལ་བའྱི་
སྐབས་མཚམས་རྤེད། དྤེ་སོན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་རྤེད་དྤེ་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་སྱིད་སོང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷན་ཁང་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། སོན་རྩྱིས་དང་ལས་བསོམས་ནང་མཐོང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དོ་བདག་བཀའ་བོན་རང་

ནས་སྐུ་ལས་བརྒྱབས་པ་གཞྱི་བཟུང་དང་སྐུ་དབང་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་། ལས་བསོམས་ཀྱིས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ།

གསལ་བཤད་དྤེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་སྱིད་སོང་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བོ་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་འདུག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་བཀའ་བོན་ཚོས་
འགན་ཁུར་ཆ་ཚང་གནང་གྱི ་འདུག སྤེམས་ཁལ་མ་བྱྤེད་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་རྤེ་གནད་དོན་གལ་ཆྤེ ་ཁག་ལ་སྱིད་
སོང་ནས་འགན་ཏན་ཏན་ཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོས་གྲུབ་འབྲས་སྱིན་པའྱི་ཐོག་ཕག་ལས་
གནང་ཡོད་པ་རྤེད། མ་གཞྱི་ནས་བཀའ་བོན་གཅྱིག་མ་གཏོགས་གཞན་ཚང་མ་ང་ལས་དགུང་ལོ་མཐོ་བ་དང་ཤྤེས་ཡོན་དང་

འཇོན་ཐང་སོགས་གང་ཐད་ནས་ཡག་པ་དང་། སྱི་ཚོགས་ནང་མྱི་ཚེ་ཧྲྱིལ་པོ་ང་ལས་མང་བ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་མོང་བ་ཡྱིན་ཙང་། ང་
ཡྱིན་ན་ཐོག་མར་ང་ལ་བཀའ་ཤག་གང་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་དུས་ཕག་ལས་བྱྤེད་ཐུབ་མཁན་དང་། འགན་ཁུར་བཞྤེས་

ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བསམ་པ་བཞྱིན། བཀའ་བོན་ཆ་ཚང་གྱིས་ད་བར་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ གནང་བ་དྤེ་
གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། དྤེ་ག་རང་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཆབ་
སྱིད་ཐོག་འགན་ཁུར་ཆྤེ་ཙམ་ཁུར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེ ས་པ་དྤེར་མོས་མཐུན་ཡོད། མ་འོངས་པར་སྱིད་སོང་སུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་

ནའང་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་དང་འཛིན་སོང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འབྲྤེལ་བ་བྱྤེད་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། མ་
འོངས་བཀའ་ཤག་སུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་མང་ཆྤེ་བ་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་ཆབ་སྱིད་རང་ལ་འགན་ཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
རྤེད། ལས་ཁུངས་མྱིང་ལ་སྱིད་སོང་རྤེད་དྤེ་ལས་ཀ་མང་ཆྤེ་བ་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་དང་འཛིན་སོང་སོགས་དགོས་མཁོ་ལ་
བརྤེན་ནས་བྱྤེད་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་རང་འགན་ཁུར་རང་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག

དྤེ་ནས་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭ་དང་འབྲྤེལ་བར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་སོང་། དྤེར་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་

སོང་། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འགན་ཁུར་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་ལན་ཞུས་ཡོད། བཀའ་ཤག་ནས་འགན་མ་ཁུར་བ་མྱིན་ཞྤེས་
ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ངང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་ག་རྤེ་ཕྤེབས་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་པ་

དང་། བཀའ་ཤག་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྲྱི་བ་དྤེ་བསྤེབས་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་འདྱིས་ཡྱིག་ཆའྱི་
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ཐོག་ནས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་དང་། བཀའ་ཤག་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་པ་

དྤེ་ལགས་ཀློག་བྱས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་དུས་སྐབས་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མྱིན་པས་དྤེ་ལས་འཕྲོས་པའྱི་གསལ་བཤད་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་
ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། ཡྱིག་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་བཤད་དྤེ་རྤེད་ལ། དྤེ་ཞུ་རྒྱུར་འགན་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ཞུས་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་བསར་དུ་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཕག་བྲྱིས་ཕུལ་ཚར་བའྱི་

རྤེས་སུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གང་ཡང་འབྱོར་མ་སོང་། གནས་སྟངས་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ཞུས་པ་
ནང་བཞྱིན་རྤེད། བཀའ་ཤག་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཕུལ་བ་དྤེ་ལགས་ཀློག་གནང་བ་དྤེ་རང་མ་གཏོགས། ད་བར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་འབྱོར་བཞག་པ་གང་ཡང་མྤེད།

དྤེ ་ ནས་བཀུར་འོ ས ་སྱི ་ འཐུས་ནས་ Gandhi བཀའ་སོ བ ་གཞྱི ་ བཟུང་ནས་ཁོ ང ་གྱི ས ་ Practical Idealist

གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་དགོས་རྤེད། འཆར་སྣང་རང་པའྱི་ཐོག་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་།

བཀུར་འོ ས ་སྱི ་ འཐུས་ Gandhi དོ ་ སྣང་ཤུགས་ཆྤེ ན ་པོ ་ བྱྤེ ད ་མཁན་ཡྱི ན ་དུས། གོ ས ་ཚོ ག ས་ག་དུས་ཡྱི ན ་ན་ཏན་ཏན་

Gandhi བཀའ་སོབ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་དྲན་གསོ་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་པས་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་

འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ Gandhi རྣམ་ཐར་མཇལ་མོང་ཡོད། ཁོང་གྱིས་བཀའ་སོབ་དང་ལམ་སྟོན་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཡོད་མྤེད་ལ་དོ་སྣང་གང་

འཚམ་བྱྤེད་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཞུས་ན་སྟབས་བདྤེ་པོ་མྱི་འདུག་མ་གཏོགས། འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་རྩ་་དོན་ག་འདྲ་རྩོད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཐོག ཉྱིན་བརྒྱད་དགུ་ལ་ཟབ་སོང་བྱས་ནས་ལག་འཁྤེར་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་

མཆོ ག ་ལ་ལག་འཁྤེ ར ་ཞྱི ག ་ཕུལ་དགོ ས ་བྱུང་ན་ཕུལ་རྒྱུ་ཡོ ད ། དྤེ ་ གཅྱི ག ་པུས་ཚད་ཀྱི ་ མྤེ ད། Gandhi རྤེ ད། Nelson
Mandela རྤེད། Aung San Suu Kyi, Vaclav Havel འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ནང་འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་རྩ་དོན་

རྩོད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ག་རྤེ་བྱུང་འདུག འགོ་ཁྱིད་ཚོས་ག་རྤེ་གནང་ཐུབ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ལ་ངས་འཇོན་ཚོད་ཀྱིས་བལྟས་

མོང་ཞྤེས་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཉྱིན་ཤས་སོན་སོབ་གྲྭ་ཆྤེན་མོ་ཞྱིག་གྱིས་སྱིད་སོང་གྱི་ཞབས་ཀག་ལ་གཟྤེངས་རགས་ཤྱིག་ཕུལ་
ཡོང་དུས་ Gandhi བུ་ཡྱི་བུ་བསྤེབས་སོང་། ཁོ་རང་ངོ་ཡང་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་དྤེ་ནང་བཞྱིན་ Bharat chatra Samiti འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་ Tushar Gandhi དང་མཉམ་དུ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་བྱས་ནས་བསད་ཡོད་དུས་

Gandhi བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ནང་མྱི་མཉམ་དུ་དུས་ཚོད་གཏང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་རག་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
Practical Idealist ཞྤེ ས ་པ་དྤེ འ ྱི ་ ནང་ལ་ལྟ་གྲུབ་མང་པོ་ཞྤེ ་ དྲག་ཡོད་ པ་རྤེ ད ། Practical གསུངས་ཡོང་དུས་

pragmatism ཡོད་པ་རྤེད། Practical གསུངས་མ་གསུངས་སོན་ལ་ pragmatism སྐོར་ལ་ཤྤེས་དགོས་པ་དྤེ་ཤྱིན་ཏུ་

གལ་ཆྤེ ན ་པོ་རྤེ ད ། pragmatism དང་པོ ་ གསུང་མཁན་དྤེ ་ སུ་རྤེ ད ། ཀོ ་ སྤེ ་ ཁྤེ ་ སྱི ་ ཕུའྤེ ་ རྤེ ད ་ཟྤེ ར ་གྱི ་ ཡོད་པ་རྤེ ད །
pragmatism དྤེ་ཆ་ཚང་ཤྤེས་པ་ཡྱིན་ན་ Practical ཞྤེས་པའྱི་ཐ་སད་དྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་རྤེད། Idealist ཤྤེས་དགོས་པར་དྤེའྱི་

ཐོག་ནས་དང་པོ་རང་ལ་ Utilitarianism ཤྤེས་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ལ་རྤེ་རྱི་མྱི་རྦྤེ་ཐམ་དང་རྒྱོམ་སྱི་ཀྲོ་ཀྲྱི་
མྱི་ཐྱི་དྤེ་དག་གྱིས་ Utilitarianism ཐོག་ལ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ལྟ་གྲུབ་གཅྱིག་ཐ་སད་གཉྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་དྤེ་

གཏྱིང་ཟབ་ཙམ་ཕྱིན་ན་དྤེར་ལྟ་གྲུབ་གཞན་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དྤེའྱི་སྒང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་

བགོ་གྤེང་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་རྤེས་མ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཕྱི་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ང་ཡྱིན་ན་
103

ཏོག་ཙམ་ལྟ་གྲུབ་དང་དྤེ་དག་ལ་བལྟས་མོང་དུས་མ་འོངས་པར་བགོ་གྤེང་རྒྱ་ཆྤེ་ཙམ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་
ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་པ་གཞྱིར་བཟུང་མ་འོངས་པར་ཕན་ཐོག ས་ཡོང་གྱི་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག དྤེ་དང་མཉམ་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་

འཐུས་གཅྱིག་ནས་འཆར་སྣང་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་ངྤེས་པ་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་དང་། སྱིད་པ་དང་ངྤེས་པ་ཞྤེས་

དབྱྤེ་འབྱྤེད་བྱས་ནས་གཏྱིང་ཟབ་པའྱི་ངང་ནས་གསལ་བཤད་བྱས་སོང་། ངས་གོ་ནོར་ཐྤེབས་མྤེད་ན་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན་
བོད་རྒྱ་འབྲྤེལ་མོལ་དྤེ་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་དང་། ཡྱིན་ནའང་ངྤེས་པ་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་འབྲོག་པས་ཤ་ཟ་མྱི་སྱིད་པ་
ཞྱིག་རྤེད་དྤེ་ཤ་ཟ་ངྤེས་པ་ཞྱིག་ཀང་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། བོད་རྒྱ་འབྲྤེལ་མོལ་དྤེ་སྱིད་པ་དང་ངྤེས་པར་གསུངས་གནང་སོང་།

སྱིད་པ་དང་ངྤེས་པའྱི་ཐ་སད་དྤེའྱི་སྒང་བགོ་གྤེང་བྱྤེད་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ Nelson Mandala ལོ་ཉྤེར་བདུན་
བཙོན་ཁང་ནང་བཞུགས་པ་རྤེད། ལོ་བརྒྱད་ལ་བཟང་བཙོན་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདུག ཁོ་རང་གཅྱིག་པུ་བཞག་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་
སྐབས་ལ་ Nelson Mandala བཙོན་ཁང་ནས་བཏོན་སྱིད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། བཏོན་ངྤེས་པ་ཞྱིག་རྤེད་

ཅྤེས་བཤད་མཁན་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ Nelson Mandala བཙོན་ཁང་ནས་ནམ་ཡང་བཏོན་གྱི་མ་རྤེད། ཁོ་རང་

South Africa རང་དབང་བསར་གསོ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཕར་བཞག ཁོ་རང་བཙོན་ཁང་ནས་འཐོན་པ་ངྤེས་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དང་། ལོ་

ཉྤེར་བདུན་བཙོན་ཁང་བཞུགས་ཚར་བའྱི་རྤེས་བཙོན་ཁང་ནས་འཐོན་སྱིད་པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། འཐོན་ངྤེས་
པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད ། ཡྱིན་ནའང་སྱིད་པ་དྤེ་ངྤེས་པ་ཆགས་པ་རྤེད། Gandhi རྒྱ་གར་རང་བཙན་རྩོད་པའྱི་སྐབས་ལ་

དབྱྱིན་ཇྱི་དང་འགོ་ཁྱིད་དང་རྒྱ་གར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་མང་ཆྤེ་བས་སྐད་ཆ་ག་རྤེ་བཤད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན།

Gandhi འཁར་དབྱུག་ཁུར་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་འཛམ་གྱིང་ནང་སྟོབས་ཆྤེན་རྒྱལ་ཁབ་ཨྱིན ་ཇྱི་ལ་ཁ་གཏད་བྱྤེད་ན་རང་བཙན་

རག་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། རག་ངྤེས་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ན་ཡོངས་གགས་ཤྱིག་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་སྱིད་པ་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་ངྤེས་པ་ཆགས་པ་རྤེད། Aung San Suu Kyi བཟང་བཙོན་ནས་གོད་སྱིད་པ་ཞྱིག་ངྤེས་པ་ཞྱིག་
མ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིད་པ་དྤེ་ངྤེས་པ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ East Timor རང་བཙན་རང་སྱིད་པ་

ཞྱིག་རྤེད་ངྤེས་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ Indonesia སྟོབས་ཤུགས་ཆྤེ་དྲག་སྟྤེ་གསུངས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ངྤེས་པ་

ཆགས་པ་རྤེད། བྱང་ Ireland སོ་སོ་ནང་ཁུལ་དུ་མྱི་གསོད་ཁག་སོར་རང་རང་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག བྱང་ Ireland ལ་ཞྱི་བདྤེ་ཡོང་
སྱིད་པ་རྤེད་དྤེ་ངྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད། མྱི་གསོད་ཁག་སོར་རང་བྱས་ནས་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅྤེས་བཤད་པ་རྤེད་དྤེ་ངྤེས་པར་ཆགས་པ་

རྤེད། བོད་རྒྱ་འབྲྤེལ་མོལ་འདྱི་ཡང་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད་ལ། ཡོང་ངྤེས་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེར་ཡྱིད་ཆྤེས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་འགོ་དགོས་
ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་དང་པོ་རང་ནས་བོས་བཏང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་རྩ་དོན་རྩོད་པའྱི་གཞྱི་དྤེ་ངྤེས་པ་
མྤེད་པ་གཞྱི་འཛིན་པ་ཡྱིན་ན་བྱུང་རྒྱུ་མ་རྤེད། སྱིད་པ་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ལ་སྱིད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་ཡོང་

དུས་རྤེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། ངྤེས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་དུས་ཁུངས་སྤེལ་ཤོག་གང་འདྲ་ཞྤེས་ཟྤེར་གྱི་རྤེད། ངྤེས་པ་རྤེད་ཁུངས་སྤེལ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིད་པ་དྤེ་ངྤེས་པ་ཆགས་རྒྱུའྱི་སྒྲུང་ཡག་ཤོས་དྤེ་ཤར་དང་ནུབ་འཇར་མན་གཉྱིས་ཁ་ཁ་ཆགས་
ནས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་བར་ལ་རྩྱིག་པ་བསངས་པ་རྤེད། རྩྱིག་པ་དྤེ་མར་འཐོར་སྱིད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་མཁན་

ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ལས་ཡོད་མ་རྤེད། འཐོར་སྱིད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་མཁན་དང་ཡོད་ཁོ་རང་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ Poland གྱི་
སྱིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཁོ་རང་གྱིས་ང་ལ་བཤད་མོང་ལ་ང་རང་གྱིས་མཇལ་མོང་། ཁོ་རང་གྱིས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཞུས་ན། ནུབ་
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འཇར་མན་གྱིསྱིད་འཛིན་དང་ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆྤེན་བཅར་བའྱི་སྐབས་ལ་གཅྱིག་དགུ་ག་དགུ་ལོར་སྐད་ཆ་དྲྱིས་སོ ང་། ཕར་ཚུར་
གཉྱིས་ཀར་གཞོན་སྤེས་མང་པོ་འཛོམས་འདུག་པས་ Berlin རྩྱིག་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་སྐད་ཆ་དྲྱིས་བའྱི་སྐབས།

ཁོས་སྦར་ལྱིང་རྩྱིག་པ་དྤེ་མར་ཟགས་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། ཁྤེད་རང་ག་སྱིག་གྱིས་ཤོག་ཟྤེར་བའྱི་སྐབས་ལ་ནུབ་འཇར་མན་གྱི་ཕྱི་སྱིད་

བོན་ཆྤེན་གྱིས་ཨ་ཙི་དཀའ་ངལ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་རོག ས་བྱྤེད་ན་ཡག་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་དྤེ་ངའྱི་མྱི་ཚེ་རྱིང་ལ་དཀའ་
ངལ་དྤེ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་སྟྤེ། བདུན་ཕྲག་གཉྱིས་རྤེས་ལ་ Berlin རྩྱིག་པ་དྤེ་མར་ཟགས་སོང་། ནུབ་འཇར་

མན་གྱི་སྱིད་འཛིན་དང་ཕྱི་སྱིད་ཀྱིས་ Berlin གྱི་རྩྱིག་པ་དྤེ་ཟགས་སྱིད་པའྱི་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། བདུན་ཕྲག་
གཉྱིས་སོན་ལ་ཟགས་ངྤེས་པར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། སྱིད་པ་དྤེ་ངྤེས་པར་ཆགས་རྒྱུར་ཡྱིད་ཆྤེས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་འགོ་
དགོས་ཀྱི་རྤེད། བོད་རྒྱ་འབྲྤེལ་མོལ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་སྱིད་པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཏན་ཏན་རང་ཡོང་གྱི་རྤེད་ལ།

ཡྱིད་ཆྤེས་བྱས་ནས་འགོ་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེར་ཐོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་ཆྤེ་ ས་ནས་མ་གཏོགས་གཞན་དག་

ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱྤེད་ཀྱི ་ཡོད། རྒྱལ་སྱིའྱི་མཁས་པ་དང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་
ཚོགས་ཆྤེན་བསྐོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ། བསྐོང་སྟངས་དྤེ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ནས་བསྐོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དང་། འོས་
བསྡུ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་བསམ་གཞྱིག་བྱྤེད་དགོས་
པ་དང་ལག་བསྟར་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ད་རྤེས་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལས་ཡུན་དུས་ཚོད་ཉུང་ཉུང་

ཞྱིག་ལས་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། མ་འོངས་བཀའ་ཤག་སུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཚོགས་འདུ་དྤེ་འདྲ་ཚོགས་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ནས་ང་ཚོས་ནུབ་ཕོགས་རང་མ་ཡྱིན་པར་ཤར་ཕོགས་ལ་ཁ་གཏད་དགོས་ཀྱི་

འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་དངོས་ཡོད་པ་རྤེད། ཤར་ཕོགས་ལ་བལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། འབད་བརྩོན་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་

ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ནང་ཆོས་བྱྤེད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆྤེ་བ་ཤར་ཕོགས་ལ་ཡོད་ལ། ཁྱིམ་མཚེས་
རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆྤེ་བ་ཤར་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་དུང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ཆྤེ་ལུང་པ་ཁ་ཤས་ལ་རྒྱབ་སོར་

འཚོལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ་དྤེ་དག་ནས་རྒྱབ་སོར་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཕྱི་ལ་
ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་མང་ཆྤེ་བ་ནུབ་ཕོགས་རང་ལ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ན་མང་ཆྤེ་བ་ནུབ་ཕོགས་རང་

ལ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཤར་ཕོགས་ལ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱྭ་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཉྤེ་ཆར་རང་ཐྤེ་ཝན་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏྤེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཆབ་

སྱིད་ཀྱིས་གནོན་ཤུགས་འོག་སྱིད་སོང་ཡྱིན་ན་འགོ་མྱི་ཐུབ་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཤར་རྒྱལ་ཁབ་
མང་ཆྤེ་བ་རྒྱ་ནག་གྱི་གནོན་ཤུགས་འོག་ཡོད་པས་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ༸གོང་ས་མཆོག་ཐྤེ་ཝན་དང་སོག་པོ་ལ་

ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད། ང་ཚོས་དྤེ་སོན་ཡང་དྤེ་རང་འབད་བརྩོན་བྱྤེད་པ་ཡྱིན་ལ། ང་
ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་དྤེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཞུ་རྒྱུ་མང་ཆྤེ་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་སོང་ཡོད་དྲན་གྱི་ཡོད། དྤེ་
དག་ལ་གསལ་བཤད་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཐད་ཀར་གསུང་རོགས་གནང།
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ནས་ནྱིའུ་ཡོག་ཚགས་ཤོག་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་རྒྱལ་འཚོང་པ་ཟྤེར་བ་དྤེར་

བཀའ་ཤག་ནས་གང་ཡང་གསུངས་མ་སོང་ཞྤེས་གསུངས་འདུག དྤེ་འདྲ་རང་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ནྱིའུ་ཡོག་
ཚགས་ཤོག་དྤེའྱི་ནང་ལ་གནད་དོན་དྤེ་འགོ་བརོད་དང་སོན་གྤེང་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུས་ཡྱིན་མ་གཏོགས་རྩོམ་དྤེར་ཆ་ཚང་འགྤེལ་

བཤད་རྒྱག་མྤེད། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སུས་མཚན་སད་ཞུས་ན་ནོར་བ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུས་པ་རྤེད། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢
ཚེས་ ༡༠ ཡྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ནང་སུས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སད་ཞུས་ནའང་ནོར་བ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་
༡༢ ནང་བཀྲྱིས་ལྷུན་པོའ ་ི འདུ་ཁང་དབུ་འབྱྤེད་བྱྤེད་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སད་ཞུས་པ་དྤེ་ནོར་བ་རྤེད་ཅྤེས་མཐའ་

གཅྱིག་ཏུ་ནོར་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱལ་འཚོང་བ་ཕར་བཞག་ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་སོབ ་མཁན་དང་ཁོང་
ལས་བཀའ་དྲྱིན་ཆྤེ་བ་སུ་གང་ཡོད་མ་རྤེད། དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ནས་དཀའ་ལས་སོན་པ་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་
ཁག་ལ་མགོ་བཀག་ཙམ་བྱས་ནས་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། བོད་ནང་ནས་རོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་བྱས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་

རྤེ་བ་རྒྱག་རྒྱུ་དྤེ། ང་ཚོའྱི་བ་ན་མྤེད་པའྱི་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་
གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ཡང་ཡྱིན་པ་དྤེའྱི་གྲུབ་འབྲས་ཆ་ཚང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་གཞྱིར་བཟུང་དང་མྱི་ཐོག་རྒན་པ་ཚོས་སྐུ་
ལས་བརྒྱབས་ནས་གྲུབ་འབྲས་སྱིན་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུར་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་

ག་སྟོན་ཉྱིན་མོར་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ལར་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་སོན་གསུང་འཕྲྱིན་ནས་ཞུས་མོང་ལ། ངག་ཐོག་
ནས་ཞུས་མོང་། བཀའཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་གསལ་པོ་ཡྱིན་ཞྤེས་དང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་མ་ཤྤེས་པ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་དྤེ་

སོང་ཙང་མ་ཤྤེས་པ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། ལན་བསར་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་ལས་ལྷག་བཀའ་དྲྱིན་ཆྤེ་བ་མྤེད་པ་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་
སྐུ་པར་མཆོད་གཤོམ་ནང་སྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་
བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཛམ་གྱིང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ ་ི ནང་གྱི་སྱིད་འཛིན་ལས་༸གོང་ས་མཆོག་སན་གགས་ཆྤེ་བ་ཡོད་
པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལུང་པ་སོ་སོའ ་ི ནང་ལ་ཁོད་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁོད་རང་གྱི་

ཆྤེ་མཐོང་ཆྤེ་ཤོས་དང་གུས་ཞབས་ཆྤེ་ཤོས་སུ་ཡྱིན་ཞྤེས་སྐད་ཆ་འདྲྱི་སྐབས། སོ་སོའ ་ི སྱིད་འཛིན་ལས་༸གོང་ས་མཆོག་རྩ་ཆྤེ་
བ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ནས་བརྩྱི་བཀུར་དྤེ་འདྲ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་དུས་ང་ཚོས་ངྤེས་པར་དུ་བྱྤེད་

དགོས་ཀྱི་རྤེད། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་སོན་ཡང་ཞུ་མོང་ལ་མ་འོངས་པ་ཡང་དྤེ ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་སྱིད་སོང་

སྒྤེར་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་ལས་ལྷག་པ་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་
ནང་བཞྱིན་རྤེད། ངས་གཅྱིག་ལུས་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཁ་སང་ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གསལ་བཤད་མྱི་དགོས་

གསུངས་སོང་སྟྤེ་དམྱིགས་བསལ་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་
གསལ་བཤད་འདྱི་མྤེད་ན་ལྷག་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག ༢༠༡༦།༢༠༡༧ ལོར་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ནས་ཚུར་ཡོང་
དང་ཕར་འགོ་དྤེ་ག་ཚོད་ལྷག་ཡོད་མྤེད་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་སོང་།

༢༠༡༡༌༌༌༡༢ ལོར་ས་ཡ་བཅོ་བརྒྱད་དང་འབུམ་གསུམ་དང་ཁྱི་ལྔ་ལྷག་འདུག ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ ལོར་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་འགན་རྤེད།
ངོ་བྱུང་དྤེ་ས་ཡ་ཆྱིག་སྟོང་བརྒྱ་མྤེད་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་དང་། ངོ་སོང་དྤེ་ས་ཡ་ཆྱིག་སྟོང་སུམ་ཅུ་རྤེད། ལྷག་མ་དྤེ་ས་ཡ་དྲུག་ཅུ་རྤེ་ལྔ་
རྤེད། ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོར་ངོ་བྱུང་དྤེ་ས་ཡ་ཆྱིག་སྟོང་བཞྱི་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གསུམ་དང་། ངོ་སོང་དྤེ་ས་ཡ་ཆྱིག་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་སོ་
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བརྒྱད་དང་། ལྷག་མ་དྤེ་ས་ཡ་བརྒྱད་ཅུ་ག་ལྔ་རྤེད། ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོར་ལྷག་ཡོད་པ་དྤེ་མཐོ་ཤོས་དྤེ་རྤེད། ངོ་བྱུང་དྤེ་ས་ཡ་ཆྱིག་
སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་དགུ་ཅུ་གོ་གསུམ་དང་། ངོ་སོང་དྤེ་ཆྱིག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་བཞྱི་ཅུ་ཞྤེ་ལྔ་རྤེད། ལྷག་མ་དྤེ་ས་ཡ་བརྒྱ་དང་བཞྱི་ཅུ་ཞྤེ་

བརྒྱད་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་བསོམས་པ་ཡྱིན་ན་ལྷག་པ་དྤེ་འབུམ་སུམ་སྟོང་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་དོན་བདུན་ང་ཚོར་ལྷག་ཡོད་པ་
རྤེད། ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་དང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ལྷག་ཡོད་པ་རྤེད། ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ལོར་བྱུང་བ་དྤེ་ས་ཡ་ཉྱིས་སྟོང་སུམ་
བརྒྱ་ག་གསུམ་དང་། སོང་བ་དྤེ་ཉྱིས་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་བཅུ་མྤེད་ལྔ་རྤེད། ལྷག་མ་དྤེ་ས་ཡ་དོན་བདུན་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ནས་མཇལ་མ་སོང་གསུངས་སོང་སྟྤེ། ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཚོད་དཔག་ལྷག་མ་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དྤེ་

རྤེད་ཅྤེས་ཕག་བརབས་ནས་དྤེ་ག་རང་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་བཞྱིན་དུ་དྤེ་འདྲ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ ལོའ ་ི འདྱི་

ཚོད་དཔག་རང་རྤེད། བྱུང་བ་དྤེ་ས་ཡ་ཉྱིས་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་བཅུ་མྤེད་གསུམ་དང་ངོས་སོང་དྤེ་ས་ཡ་ཉྱིས་སྟོང་ཉྱིས་བརྒྱ་བཞྱི་ཅུ་
ཐམ་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ཚོད་དཔག་བྱས་ན་ལྷག་མ་དྤེ་ས་ཡ་དྲུག་ཅུ་རྤེ་གསུམ་བྱས་ནས་ཁོན་བསོམས་པས་ས་ཡ་བཞྱི་བརྒྱ་ང་དགུ་
དང་དྲུག་དངུལ་རྩྱིས་ནང་ལྷག་གྱི་ཡོད། འབུམ་ཐོག་ནས་བསོམས་པ་ཡྱིན་ན་འབུམ་བཞྱི་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་དགུ་ཅུ་གོ་ལྔ་དྤེ་ལྷག་ཡོད་

རྤེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་རྩྱིས་མ་དངུལ་ནང་ལ་རྩྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་ ༢༠༡༢༌༌༌༡༣། ༢༠༡༤༌༌༌༡༥། ༢༠༡༦ དྤེའྱི་
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་རྩྱིས་མ་དངུལ་ནང་ལྷག་པ་དྤེ་ས་ཡ་ཉྱིས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྤེ་དགུ་ལྷག་ཡོད་རྤེད། ཁ་སང་གོས་
ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ༡༩༩༩ དང་ ༢༠༠༠ ལོ་ནས་སོན་རྩྱིས་བྱུང་སོང་བསོམས་ཡོང་དུས་ལོ་ལྟར་

ས་ཡ་ཆྱིག་སྟོང་ལྷག་ཙམ་དང་། ཆྱིག་སྟོང་བརྒྱ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཙམ་རྤེད། སུམ་བརྒྱ་ཟྱིན་པ་ཡང་འདུག ན་ནྱིང་ལོར་སོན་རྩྱིས་ནང་ལ་
ས་ཡ་ཉྱིས་སྟོང་བརྒྱད་ཁུརཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ས་ཉྱིས་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་བཅུ་མྤེད་གསུམ་ཐོག་ད་དུང་ང་ཚོས་འབུམ་ལྔ་
བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཟུར་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གསར་པ་སུ་བསྤེབ་པ་ཡྱིན་ན་འགོ་སོང་གཏང་རྒྱུ་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་

ནས་བཞག་པ་རྤེད། ཚང་མ་བསོམས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་སྒོར་ས་ཡ་ཉྱིས་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་

ཡ་ཆྱིག་སྟོང་ལྷག་ཙམ་ནས་ས་ཡ་ཉྱིས་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཆགས་ཡོང་དུས་ལྡབ་ལོག་དང་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དྤེ་ལས་མང་བ་
འགོ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཞྤེ་དྲག་རྤེད། ལྟ་གྲུབ་དང་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡར་མར་ཏོག་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན་མ་

གཏོགས། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་ངྤེས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན་ལོ་ལྔ་ནང་ལ་དངུལ་ལྷག་མ་དྤེ་མང་བ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

དྤེ་རྱིང་བཀའ་ཤག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་བ་དང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོས་ཆ་ཤས་བངས་ནས་བཀའ་སོབ་ལམ་

སྟོན་ཕྤེབས་སོང་ལ། དགོངས་ཚུལ་ཡང་ཕྤེབས་སོང་། སོན་བརོད་གནང་སོང་། དྤེ་དག་ཚང་མར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

རྣམ་པ་ཚོས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཡོད་པ་དྤེ་ཁུར་ནས་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོག་གྱི་འདུག ང་ཚོས་
འགན་ཁུར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལོ་བཞྱི་དང་ཕྤེད་ལ་གང་ཐུབ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་གཞྱིས་བྱྤེས་མྱི་མང་མཚོ་ནང་

བཞྱིན་བརན་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་དབྱྤེ་འབྱྤེད་མྤེད་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལྷྱིང་

འཇགས་པོ་དང་རོག་རྩ་ཆྱིག་སྱིལ་ངང་གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་བཟུང་ལ་འགོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མུ་
མཐུད་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་མངོན་འདོད་འགྲུབ་རྒྱུར་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། དྤེར་བཀའ་སྱི་
གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་འགན་ཁུར་བཞྤེས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་བར་དུ་བཞྤེས་པ་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ལས་དང་བསོད་ནམས་ཀྱིས་
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སྐབས་འདྱིའྱི་ནང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
འགན་དྤེ་ང་ཚོར་སྐུར་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལན་འགན་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་གནང་སོང་བས་ཚང་མར་སྱིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་ཟླ་བ་དྲུག་རྤེས་མཇལ་ཡོང་ཞྤེས་ཞུས་པའྱི་ལུགས་སོལ་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྣམ་པ་ཚོ་ཏན་ཏན་

རང་སྱི་ཚོགས་ནང་འགན་ཁུར་བཞྤེས་ཏྤེ་མུ་མཐུད་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་བྱ་བ་ལམ་འགོ་ཡོང་
བར་ཤོག་ཅྤེས་སོན་འདུན་དང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་དང་ནང་མྱིར་ཡག་པོ་ཡོང་བ་ཤོག་ཅྤེས་སོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་བགོ་གྤེང་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་ཆ་ཚང་གྲུབ་
པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྔ་པ་གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་
འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ།

གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སོན་གྤེང་།

༄༅། །ད་ལམ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པའྱི་ཐོག་བཀའ་ཤག་
གྱི་ཆབ་སྱིད་དང་། འཛིན་སོང་གྱི་གནད་དོན་གལ་ཆྤེའྱི་ཐོག་གསལ་བཤད་གནང་བར་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བགོ་གྤེང་ཞྱིབ་ལྷུག་
གནང་ཐོག་སར་ཡང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་བགྤེལ་བརོད་གནང་བར་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་སུ་མཐོང།
གོས་ཆོད།

བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་དོན་གནད་རྣམས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོ་ངྤེས་བྱུང་བའྱི་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་
ལས་རྱིམ་དྲུག་པ་ཚོགས་དྲུང་མཆོག་ནས་དགོངས་ཤོག་སན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།

ཚོགས་དྲུང་དྲུང་ཆྤེ་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་ཤོག་ཁག་སན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ། སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་
མཆོག་ལས་དོན་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་གྱི་ཆྤེད་དུ་བསོད་དགོས་བྱུང་སོང་བས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ནས་ཟླ་བ་ ༤ ཚེས་ ༡ བར་
ཚོགས་བཅར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་ཤོག་གནང་། གཉྱིས་པ། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱི ་ཨ་མ་ལགས་སྙུང་གཞྱི་ཛ་

དྲག་ལ་བརྤེན་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་ནས་ཟླ་བ་ ༤ ཚེས་ ༡ བར་ཚོགས་བཅར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་ཤོག་གནང་། གསུམ་
པ། སྱི་འཐུས་ཡྤེ་ཤྤེས་སོལ་མ་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་ཚོགས་བཅར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་ཤོག་གནང་། བཞྱི་
བ། སྱི་འཐུས་བཀྲས་་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ས་དྲོ་ཚོགས་ཐུན་གཉྱིས་དང་། ཕྱི་ཚེས་
༣༠ ཉྱིན་གང་། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་གང་ལ་ཚོགས་བཅར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་ཤོག་གནང་། ལྔ་བ། སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་
རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཛ་དྲག་ལས་དོན་ཞྱིག་གྱིས་རྤེན་པས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་ཚོགས་བཅར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་ཤོག་

གནང་། དྲུག་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་མཆོག་གྱིས་སྐུ་གཟུགས་བདྤེ་མྱིན་ལ་བརྤེན་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ ཚོགས་ཐུན་
གཉྱིས་ལ་ཚོགས་བཅར་མྱི་ཐུབ་པས་དགོངས་ཤོག་གནང་། བདུན་པ། སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་

༣ ཚེས་ ༢༨ ནས་ཚེས་ ༣༡ བར་ཉྱིན་གངས་བཞྱིའྱི་རྱིང་ཚོགས་བཅར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་ཤོག་གནང་། བརྒྱད་པ། སྱི་
འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་ཚོགས་བཅར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་ཤོག་གནང་། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་ཤོག་ཁག་སན་སོན་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གུང་ཚིགས་བར་གསྤེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ།

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པའྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་མཇུག་བསོམས་གསུང་བཤད།

དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བདུན་པ་དྤེ་ཚོགས་གཙོའྱི་མཇུག་བསོམས་གཏམ་བཤད་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༠ པ་དྤེ་ཚོགས་

གཙོའྱི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་སྱི་འཐུས་འགོ་བཙུགས་ནས་དྤེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་བར་དུ།

སྱིར་བཏང་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༡ བར་དུ་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། དྤེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ བསོམས་དྤེ་ཚོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་འཇུག་
109

ཐུབ་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པ་
དང་། དྤེའྱི་ཉྱིན་མཐའ་མའྱི་ལས་རྱིམ་མཐའ་མ་འདྲ་པོ་དྤེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ལས་དོན་གྱི་
ཐོག་ནས་གཞུང་འབྲྤེལ་གྱི་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་འཆར་ཁག་ ༥ གདུང་སྤེམས་མཉམ་སྤེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཐོག་ལ་བཀའ་

མོལ་བྱུང་བ་རྤེད། གཙོ་བོ་དུས་ཚོད་མང་བ་དྤེ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་དོན་སྒང་ལ་བཏང་ནས་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གཏན་
འབྤེབས་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཚང་མས་ཐུགས་མངའ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་བྱོས། དྤེ་ནས་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་

དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་ ༥ བྱུང་བ་རྤེད། ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་ ༤ བྱུང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ ༡ མར་ཟགས་ནས་ ༣ གཏན་
འབྤེབས་བྱུང་བ་རྤེད། གཞུང་འབྲྤེལ་གོས་ཆོད་དང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད། གསལ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་། བགོ་
གྤེང་གྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་དང་ལན་འདྤེབས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་དག་ཀང་གནང་བ་དང་།

དྤེ་ནས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོ་ས་སོན། དྤེར་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སྐུ་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་སོན་ཡོད་

པས་ཚོགས་མྱི་ཚང་མ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་བ་དང་སགས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་པ། དྤེ་ནས་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱིས་
གསལ་བཤད་དང་། གསལ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་བྱུང་མ་བྱུང་གྱི་གནས་སྟངས་ཚང་མ་ང་རང་ཚོས་མཁྤེན་བསད་ཡོད་པ་
རྤེད།

དྤེའྱི་ནང་ནས་མཐོང་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་

ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལྔ་ཞྱིག དྤེའྱི་སོན་ལ་ཕག་ལས་གནང་མོང་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་རྒྱུས་མངའ་མང་པོ་ཡོད་པ་

རྤེད། ད་ལྟ་གསར་དུ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་ནང་ལ་ཕྤེབས་ནས་ལོ་ལྔ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་
ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ནས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བག་ཡོད་བསྟྤེན་ཕོགས་ནས་འཐུས་ཤོར་ལ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཚོགས་

གཙོས་མཐོང་གྱི་འདུག སྐབས་དང་དུས་སོ་སོ་ལ་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ནས་ཡང་དུ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས་མ་
ཞུས་པ་རྤེད། ད་མ་འོངས་པར་བསར་དུ་ཕྤེབས་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་བག་ཡོད་བསྟྤེན་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་

བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཙོའྱི་ཞབས་སྟྤེགས་ལ་གུས་བཏུད་
ཞུས་ནས་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་གྱི་ནང་ནས་མར་ཐོན་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་

ནའང་ཚོགས་གཙོའྱི་ཞབས་སྟྤེགས་ལ་གུས་བཏུད་ཞུས་ནས་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྒང་ལ་སུ་སོད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་
སྐད་ཆ་དྤེ་མ་རྤེད། དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ཞབས་སྟྤེགས་ལ་ཆྤེ་མཐོང་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་དང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་

ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གུས་བརྩྱི་བྱྤེད་སྟངས་དང་། མྱི་གཞན་པས་ལྟ་སྟངས་ལ་མཐོང་སྣང་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། དྤེའྱི་
གནས་ཚུལ་གཅྱིག་དང་། ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་བག་ཡོད་བསྟྤེན་ཚུལ་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབྲྤེལ་བ་མྤེད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་འདྲ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་

བསྣམས་ཕྤེབས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོའྱི་ཙག་ཙིག་གྱི་གནད་དོན་རྤེད། དྤེ་ནས་གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་གོས་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ལ་བརྩྱི་བཞྱིན་ཡོད། གོས་ཚོགས་ལ་བརྩྱི་བཞྱིན་ཡོད། འགན་ཁུར་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་གནང་བ་རྤེད། ཡང་དྤེ་
འདྲའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་བྱས་བཞག་པ་དྤེ་འདོད་པ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་བརྩྱིས་ཡོད་ཅྤེས་

གསུངས་སོང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཞུས་པའྱི་སྐབས་དྤེར་མང་གཙོའྱི་འགོ་ལུགས་དང་འགོ་ སྟངས་ཚད་
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དང་ལྡན་པ་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ལམ་སྟོན་ཞུ་གྱི་ ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཚོགས་

འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིར་ལམ་ལུགས་གང་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ལ་བརྩྱི་སྲུང་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ལམ་
སྟོན་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལ་གཞྱི་བཅོལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་གྱི་ཡོད་དུས། དྤེ་འདྲ་ལ་
དགོངས་ཚུལ་མ་མཐུན་པ་དྤེ་འདྲ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཏན་ཏན་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསུང་
དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱི ག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུའང་ཞུས་པ་ཡྱིན །
ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་མ་མཐུན་པ་དྤེ་འདྲ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་

ན། དྤེ་ལ་ང་ཚོ་ཟུར་དུ་འཚོགས་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཡང་མྱིན་ན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་

ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཚོགས་ནས་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ད་ལྟ་
འདྱི་ནས་འཁྱུར་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་ཤས་ཡང་བསར་ཕྤེབས་ཀྱི་རྤེད། མ་འོངས་པའྱི་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་དྤེ་ཚད་དང་
ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་བྱས་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་མ་མཐུན་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མཐུན་པ་བཟོ་
དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་གསུངས་པ་ཙམ་གྱིས་ཐུགས་བོ་མ་ཁྤེངས་པ་དང་ཐུགས་བོ་མ་ཚིམས་པ་དྤེ་འདྲ་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་དྤེ་ལ་བརྩྱི་ཁུར་ཞུས་པའྱི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་གཅྱིག་པུས་རྩ་བ་
ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

དྤེ་ནས་དྤེ་རྱིང་ང་ཚོས་མང་གཙོའྱི་འཕྤེལ་རྱིམ་དང་འབྲྤེལ་ནས་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་འོས་

བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་དང་། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མ་མཁྤེན་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བཙན་བྱོལ་ལ་ཐོན་མ་ཐག་ལོ་གཅྱིག་མ་འགོར་
བའྱི་སོན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་དགོངས་གཞྱི་རླབས་

ཆྤེན་ཡོད་པ་དང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་དང་པོ་ ༡༩༦༠།༩།༢ ཉྱིན་མོ་དྤེར་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ།
ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་ཡང་ ༩།༢ ཉྱིན་ང་ཚོས་མང་གཙོའྱི་དུས་ཆྤེན་སྲུང་བརྩྱི་བྱྤེད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་བབ་དྤེ་ལ་གཞྱི་བཅོལ་ཡོད་པ།

ཐོག་མའྱི་ལོ་སུམ་ཅུའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ནོར་༸་གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི དགོངས་གཞྱི་ལྟར་ཚོ ད་བགམ་བརྒྱབ་ཐུབ་མྤེད་
པའྱི་གནས་སྟངས། ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེའྱི་དུས་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ལ་རྒན་རབས་

ཚོས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་སྐུ་ལས་མང་པོ་སོན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་དང་རྤེན་མང་པོ་གོ་རོགས་ཡོད་མྤེད་

ཀྱི་རྤེན་བྱས་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱིར་ཡོད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ང་ཚོས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་
འགོ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་ལྟར་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་སྱི་ལོ་ ༡༩༨༨།༨༩ ནང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་སྒྱུར་བཅོས་གནང་དགོས་

པ་དྤེ་ཚོ་བཀའ་གནང་ནས་ ༡༩༩༠ ལོར་བཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀ་འདྤེམས་བསྐོ་གནང་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་
འཛུགས་རྒྱུ། མ་འོངས་བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྱིམས་ཟྱིན་བྲྱིས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་སོགས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་།

སྐབས་བཅུ་གཅྱི ག་པའྱི ་ སྱི ་ འཐུས་ ༡༩༩༡ ལ་ཡར་ཕྤེ བ ས་པའྱི ་ སྐབས་སུ་བཅའ་ཁྱི མ ས་གཏན་འབྤེ བ ས་བྱྤེ ད་མཁན་གྱི ་
Constitute assembly ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་ནས་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་བཀའ་ཤག་མུ་མཐུད་ནས་

གནས་ཡོད་པ། སྐབས་དྤེའྱི་དུས་ནས། དྤེའྱི་སོན་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྲུང་བརྩྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འགོ་
ལུགས་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་གྱི་གནས་བབ་དང་
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མཐུན་པའྱི་འོག་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། དུས་དྤེ་ནས་བཟུང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་མྱིང་དོན་

མཚུངས་པའྱི་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་ཆགས་པ་དང་། དྤེ་ནས་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཀྱི་གཡས་གཡོན་ལ་བཀའ་གནང་ནས།
བཀའ་བོན་བསྐོ་འདྤེམས་བྱ་རྒྱུ་དང་། རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་སྐབས་བཅུ་གཅྱིག་རང་ནས་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་འདྤེ མས་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་སྱི་

འཐུས་རང་ནས་འགན་ཁུར་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་པ་རྤེད་ཀང། སྐབས་དྤེ་དུས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་རྒྱབ་སོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་
དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཚད་མཐོན་པོ་ཡྱིན་སྟབས་བཀའ་བོན་གཉྱིས་མ་གཏོགས་བདམས་མ་ཐུབ་པ་དང་། དྤེ་ནས་བརྒྱ་ཆའྱི་ཚད་མྤེད་པ་
བཅས་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་

རྱིན་པོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་མྱི་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མྱི་ཉུང་བ་བཏོན་གནང་ནས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ནང་ནས་ འདྤེམས་

རྒྱུའྱི་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་བྱུང་བ་རྤེད། བཀའ་བོན་གྱི་གངས་ཀ་དྤེ་བདུན་དང་བརྒྱད་ལ་སར་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཙམ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་ ༡༩༩༨།༩༩ ལ་བཀའ་ཕྤེབས་པའྱི་ཉྤེར་ལྤེན་ལ་བརྤེན་ནས་བཀའ་བོན་ཁྱི་ པ་དང་
བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་གདམ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་བྱས། བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་བྱས་པའྱི་རྤེས་སུ་ཡང་
བསར་བཀའ་ཕྤེབས་ནས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འགོ་ནྱི་འགོ་དགོས་པ་རྤེད། ང་མ་ཤྱི་བར་ལྷག་གྱི་མ་རྤེད། ཉྱིན་མ་གཅྱིག་ལ་ང་ཤྱི་ཡྱི་

རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་གདམ་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་མྱི་མང་གྱིས་ཐད་ཀར་འོས་འདྤེབས་བྱས་ནས་བདམས་པ་ཡྱིན་
ན་གང་འདྲ་འདུག་ཅྤེས་སྐབས་ ༡༢ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐྤེངས་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་བསར་བཅོས་བྱས་ནས། ང་ཚོ་མྱི་མང་

གྱིས་ཐད་ཀར་འོས་འདྤེམས་བྱས་པའྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་པའྱི་ལམ་སོལ་དྤེའྱི་ནང་ལ་བསྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་མྱི་མང་གྱིས་ཐད་ཀར་

འོས་འདྤེམས་བྱས་པའྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་བའྱི་ལམ་སོལ་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེའྱི་ནང་ལ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ། ༢༠༡༠ ནས་བཟུང་
བཀའ་སོབ་གནང་བ་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སྐབས་དྤེར་ཕྱིར་བལྟས་ཤྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དྤེ་ཚོ་ཐོག་མ་ནས་ག་སྱིག་གནང་བ་དང་། དྤེའྱི་སོན་ལ་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་

མདུན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཅར་བའྱི་ལམ་ལུགས་སོལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ༢༠༠༩།༡༠ ནས་
སྐབས་དྤེའྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་དང་ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་ཆྱིབས་

བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གསུང་ཆོས་དང་སགས་ནས་མྱི་མང་མང་པོ་ཞྱིག་འདུ་འཛོམས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། སོ་སོའ ་ི
མྱི་མང་གྱིས་འོས་འདྤེམས་བྱས་པ་དྤེ། ཕྱི་མྱི་ཡྱིས་ངོས་ལྤེན་ཡོང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཐོག་མར་སོ་སོའ ་ི མྱི་མང་ནང་ལ་ངོས་

ལྤེན་དང་ཆྤེ་མཐོང་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་མང་ཚོགས་ལ་གཏམ་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་དྤེ་འདྲ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་
རྱིམ་པས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་ནས། སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་མཐའ་
མཇུག་ཙམ་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེ ད། བཀའ་ཕྤེབས་པ་བཞྱིན་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་
ཞྱིག་ཚོགས། དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་གྱི་རྤེས་སུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་
བཅོས་བྱ་དགོས་རྣམས་ཞུས་པ་རྤེད། ༢༠༡༡།༥།༢༩ ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཙམ་ལ་དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་

གཞོན་དང་བཀའ་བོན་ཁྱི་ པ་ཡར་བཅར་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་དྤེ་ རྣམས་ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་མཚན་རགས་
བསྩལ་རྒྱུའྱི་མཐའ་མ་ཡྱིན་པ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞྱིན་ཅན་ཞྱིག་ཆགས་པ་དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཆགས་པ་རྤེད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོས་དབང་ཆ་རྩྱིས་སྤྲོད་གནང་བའྱི་རྤེས་སུ་བཀའ་བོན་ཁྱི་ པ་དྤེ། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་
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མཁན་གྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ཟམ་མདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གྲུབ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ཚེས་ ༨
ནས་བཟུང་ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་། དྤེའྱི་སོན་ལ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པའྱི་མཚན་ཐོག་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་གྱིས་འོས་འདྤེམས་བྱས་པའྱི་འགོ་

ཁྱིད་དང་། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་བསར་བཅོས་སོང་བ་དྤེ་འཛིན་སོང་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་
འཛིན་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ལ་འགན་ཁབ་བསྒྱུར་བྱས་ནས་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ལ་བསྤེབས་ནས་རོགས་ལ་ཉྤེ་

བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། འདས་པའྱི་ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་སྱིད་སོང་དང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་ ལས་རྱིམ་དྤེ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་སོང་བ་རྤེད། བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེའྱི་

ཐོག་ནས་འོས་མྱི་སོ་སོ་དང་འོས་མྱི་སོ་སོར་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དྤེ་རྱིང་ངས་འོས་མྱི་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་
ནས་ཞུ་གྱི་མྤེད། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་རང་གྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་གྱི་ཡོད ། གང་ལྟར་མང་ཚོགས་ནང་གྤེང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་

བྱུང་བ་དང་། དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱི་མྤེད་སོན་བརོད་མང་པོ་བྱྤེད་པ། དྤེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་

མང་དག་ཅྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ཆུ་འགོ་གང་ནས་བཙུགས་པ་ཡྱིན་མྱིན་ང་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་མཁྤེན་གྱི་རྤེད། ད་
ལྟ་ང་ཚོ་ཚང་མ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་རྤེད། ལས་རྱིམ་འདྱིར་རྒྱུས་མངའ་ཆ་ཚང་ཡོད་མཁན་ཤ་སྟག་རྤེད། དྤེར་མ་ཤྤེས་པ་གང་ཡང་

ཡོད་མ་རྤེད། ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་ཚད་
ལྡན་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆོག་པ་ཞྱིག་རྤེད། འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སྤེམས་འཚབ་བྱུང་ཡོད་

རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་བཟང་སོད་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་སྐད་ཆ་ཡང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་རྤེད་ལ། བཟང་སོད་ཀྱི་གནས་བབ་དྤེ་དག་གང་འདྲ་

ཞྱིག་ཆགས་སོང་ངམ། སྐབས་ག་དུས་ཆགས་སོང་ངམ། སུས་བྱས་སོང་ངམ། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཆ་རྒྱུས་ཡོད་རྤེད། ཕན་ཚུན་ཕར་
ཚུར་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ན་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སོན་མ་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་
གྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ནས་སོན་བརོད་བྱྤེད་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད།

གཅྱིག་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་དག་ཚོགས་འདུག གཅྱིག་བྱས་འདུག གཉྱིས་བྱས་འདུག་ཅྤེས་པ་དང་། ཚོགས་རྒྱུ་དྤེ་དག་
གྱི་ཁག་ཅྱིག་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད ། ཁག་ཅྱིག་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་དྤེར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།

མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ཐོག་སུས་སུ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདུ་འཛོམས་བྱྤེད་པའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་རྤེད། གོས་ཚོགས་
འདྱིའྱི་ནང་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐོབ་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ཚང་མས་ཕོགས་ལྷུང་མྤེད་པར་ནུས་པ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་སྤུངས་

དགོས་པ་དྤེ་མང་གཙོའྱི་འགོ་ལུགས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འོས་འཕྤེན་ཟྱིན་པ་རྤེད། གཞུང་
འབྲྤེལ་གྱི་གསལ་བསགས་བྱ་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གྲུབ་འབྲས་ཀང་གང་འཚམ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ནང་གསལ་པོ་

ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་ད་ལྟ་འབད་བརྩོ ན་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེ་ན། གཞུང་འབྲྤེལ་གྱིས་གསལ་
བསགས་བྱས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ། འོས་བསྡུའྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཟང་ཟྱིང་གྱུར་པ་འདྱིའྱི་ཁོད་ནས་ཐར་ནས། ཚང་མས་ནུས་པ་
མཉམ་སྤུངས་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་དག་བོའམ་ཁ་གཏད་རྒྱ་ནག་ལྟ་

བུ་ཞྱིག་ཡོད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་མྱི་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཁྱི་ལྔ་ཡོད་པའྱི་ནང་དུ་ནུས་པ་ཏོག་
ཙམ་ཡོད་པ་དྤེ་ཕར་ཚུར་རྩོད་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་གནས་བབ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་བསྤེབས་ཀྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་སུ་ལ་དགོས་
རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ། ཁྤེ་ཕན་སུ་ལ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཡྱིན་ནོ་ཅོག་གྱིས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པའྱི་
113

གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད། སུས་སུ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱས་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་སྒྲུང་རོགས་པ་རྤེད། སྒྲུང་དྤེ་རོགས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་བསམ་

བོ་གསར་པ་ཞྱིག་བཏང་། ནུས་པ་གསར་པ་ཞྱིག་མཉམ་སྤུངས་བྱས་ནས་འགན་ཁུར་མཁན་སུ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་ནུས་པ་ཕོགས་
གཅྱིག་ཏུ་སྱིལ་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུའང་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད་ཀང་། ང་ཚོའྱི་མང་གཙོ འྱི་འགོ་

ལུགས་འདྱིར་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་མྤེད་པའྱི་མང་གཙོ་ཡྱིན་ཞྤེས་ང་ཚོ་ཚང་མས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཆབ་སྱིད་
ཚོགས་པ་མྤེད་པའྱི་མང་གཙོའྱི་འགོ་ལུགས་འདྱིའྱི་འོག་ནས་གཞུང་འབྲྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཚོས་འོས་འགན་ཤུགས་ཆྤེན་

ཞྱིག་འཁུར་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སོན་དང་ད་ལྟ་ཡང་ཁུར་ཡོད་པ་རྤེད། གཞུང་འབྲྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་སོ་སོས་འོས་མྱི་གཅྱིག་དང་

གཉྱིས་བཏོན་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཁོ་རང་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད། ད་ལྟའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
གཞུང་འབྲྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པས་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་སྟངས་ཀྱི་གནས་བབ་ཀྱི་འོག་ནས་ཆོལ་ཁའྱི་ཕོགས་ལྷུང་ཆགས་པ་དང་།
དྤེ་འདྲའྱི་གནས་བབ་ཡོང་བ་རྤེད། མ་འོངས་པར་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་མྤེད་ན་ང་ཚོས་སོམ་གཞྱི་སྱིར་བསམ་བོ་གཏང་དགོས་

པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་རྤེད། ད་ལྟ་ལངས་སོད་མཁན་གྱི་ཚོགས་གཙོ་འདྱི་ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་རྤེས་སུ་འཁྱུར་འགོ་མཁན་ཞྱིག་
རྤེད། མ་འོངས་པར་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་གྱི་ནང་ལ་ཕྤེབས་མཁན་དང་། ད་ཡོད་སྱི་འཐུས་དང་མ་འོངས་པར་གསར་པ་ཡོང་
མཁན་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་མྱི་ ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་སོམ་གཞྱིར་འགྱུར་བ་གང་འདྲ་ཞྱིག་
གཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་འདྱི་ཡང་ཏོག་ཙམ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་རྤེད ་སམ་གྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་གནས་སྟངས་
གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད། གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་དང་སོམ་

གཞྱིར་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ནས། སྦུག་སུ་དོག་པོ་མ་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་དག་གཏོང་
དགོས་ངྤེས་ཅན་ཡྱིན་ན་ངྤེས་པར་དུ་གཏང་དགོས་རྤེད། གོས་བསྡུར་གནང་དགོས་པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་བྱས་ནས་ལོ་བདུན་

འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་བར་གྱི་ཉམས་མོང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱུར་བ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་ཁག་པོ་མྱིན་
ནམ་སམ་པ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་ས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་མཛད་འགན་བཞྤེས་ནས་ང་ཚོར་བཀའ་

སོབ་ལམ་སྟོན་གནང་གྱིན་གནང་གྱིན། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་བཞྱིན་ལག་གཉྱིས་ནས་འཇུས་ཏྤེ་འཁྱིད་དྤེ། སོན་མ་གསུངས་སོང་བ། ལོ་
དྲུག་ཅུའྱི་རྱིང་ལ་ངས་གཡས་སོར་གཡོན་སོར་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ད། ང་ཚོའྱི་མྱི་རབས་འདྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ལོ་དྲུག་ཅུའྱི་རྱིང་སྐུ་ངལ་སོན་པ་དྤེ་གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ལས་

ནག་ཉྤེས་ཆྤེ་བའྱི་མྱི་རབས་ཤྱིག་ཡོང་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། སྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་དགུང་ལོ་བགྤེས་སུ་བགྤེས་སུ་ཕྤེབས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་ང་ཚོ་
ཚང་མས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་འཆམ་པོ་བྱས་ནས། མཉམ་རུབ་ཀྱི་ནུས་པ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་སྤུངས་དགོས་པ་དྤེ་ ཧ་ཅང་གྱི་
གལ་ཆྤེན་ནང་གྱི་དོན་ཆྤེན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཐོན་འགོ་མཁན་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ཞྱིག་རྤེད་ཀང་། ཉམས་མོང་དྤེར་བལྟས་

འོང་དུས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱྤེད་རོགས། སུའྱི་རྒྱབ་སོར་བ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་ནས་བཟུང་ཕར་ཚུར་རྩ་བ་ནས་ཚིག་ངན་དྤེ་དག་བཤད་
རྤེས་མྤེད་པ་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བྱྤེད་རོགས་གྱིས་ཞྤེས་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ལྷག་ཏུ་ཁ་སོན་ངས་གོས་

ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་བཞྱིན། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་ མཆོག་སྐུ་གཟུགས་བརག་དཔྱད་དང་སན་
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བཅོས་ཀྱི་རྤེས་སུ་ཚུར་འཁོར་བའྱི་སྐབས་སུ་ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་དང་ཚོགས་གཙོ་ངྤེད་གཉྱིས་ཀའྱི་ལག་
ནས་སྐུ་མདུན་གྱི་ཕག་གྱིས་འཇུས་ཏྤེ་ཁྤེད་རང་གཉྱིས་ཀར་བོད་མྱི་ཚོ་གཅྱིག་སྱིལ་བྱ་རྒྱུའྱི་འགན་དྤེ་ཡོད་རྤེད་དཱ་ཞྤེས་བཀའ་
གནང་བ་རྤེད། དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི ས་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་ཀྱི་

ཐོག་ལ་དམ་བཅའ་དམ་བཅའ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་བྤེད་སོད་བཏང་གནང་ཡོད་རུང་མྤེད་རུང་གང་ལྟར་འགན་འཁུར་རྒྱུ་ནུས་པ་
སྤུངས་རྒྱུར་དགོངས་པ་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་འདྱིར་ལང་མཁན་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་སོ་སོར་

ལས་གནས་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་འགན་ག་རྤེ་ཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་འཁུར་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་དྤེ་ ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མང་ཚོགས་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་དྤེའྱི་འགན་དྤེ་ཁུར་རོགས་
གྱིས་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དྤེ་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ནྱི། བཀའ་ཤག་གྱི་ཆྤེ་མཐོང་སྐོར་ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་གོས་

ཚོགས་ཀྱི་ཆྤེ་མཐོང་ཡྱིན་ནའང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ཆྤེ་མཐོང་ཉར་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་དྤེ་གཙོ་བོ་སྱིད་སོང་གྱིས་
དབུས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ལ་རག་ལས་ཡོད་པ་རྤེད། མང་ཚོགས་ལ་འབྲྤེལ་བ་བཞག་སྟངས་ལ་རག་

ལས་ཡོད་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ངས་དྤེ་སོན་ཞུས་མོང་། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་བ་དྤེ་དག་
ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བསྟོད་བསགས་ཡག་པོ་བྱས་ཡོད་པ་རྤེད། གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཚང་མ་མྱི་རྤེད།

ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་ཡོད་ན་གནང་འདུག་ཅྤེས་བསྟོད་ར་བྱྤེད་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། སྐབས་ཤྱིག་ལ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་

བཀའ་ཤག་ལ་བསྟོད་བསགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སྤྲྤེལ་ལད་འཁབ་མཁན་རྤེད་ཅྤེས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཆགས་པ་རྤེད། ད་
ལྟའྱི་དུས་སུ་བསྟོད་བསགས་བྱྤེད་མཁན་ཚོས་ཁ་ཞྤེ་གཉྱིས་མྤེད་ཐོག་ནས་བསྟོད་བསགས་བྱས། མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་
གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་མཁན་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཞུ་དགོས་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཞུ་མཁན་རག་རྒྱུ་ཁག་

པོ་རྤེད། མང་ཚོགས་ནས་སན་ཞུ་དྤེ་འདྲ་རྒྱག་སྱིད་པ་རྤེད་ཀང་། དྤེ་དག་ལ་ང་ཚོས་བདག་པོ་ག་ཚོད་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་
མྤེད། མྱི་མང་གྱིས་འོས་འདྤེམས་བྱས་པའྱི་འཐུས་མྱི་ང་ཚོའྱི ་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་

མཚོན་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཕོགས་རྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན།
དྤེ་ཡང་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།

བཀའ་ཤག་གྱི་ཆྤེ་མཐོང་གནས་པར་བཀའ་ཤག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་རྒྱུ་དྤེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དང་།

གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་དང་མགོ་མཇུག་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་རྤེད།

སོ་སོའ ་ི དུས་ཚོད་སྐབས་མྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་བཤད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་
ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། དྤེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རོགས་པ་བྱས་ནས། གནད་དོན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་རང་
གྱིས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད། དྤེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། གསན་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་འགོ་

ལུགས་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བ་ཤྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་འགན་ཁུར་ནས་སྐད་ཆ་
བཤད་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་མང་ཚོགས་ནང་ལོགས་ལ་གསལ་བཤད་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་དྤེ་ཚོ་དྤེ་ལྟར་ཆགས་
ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་མ་ཤྤེས་པ་ཡྱིན་ན། མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་དང་མང་
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ཚོགས་ནང་ལོགས་སུ་གནས་ཚུལ་མུ་མཐུད་ནས་ལྷག་དང་མྱི་ལྷག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་བཟོས་དང་མ་བཟོ་ལ་
རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོས་འདྱིར་གང་ཟག་ལས་སྱིག་འཛུགས་

གལ་ཆྤེ་བར་བརྩྱི་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། སྱིག་འཛུགས་ལས་གང་ཟག་གལ་ཆྤེ་བ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ཉྤེན་ཁའྱི་
མཚམས་ཤྱིག་ལ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་དྤེར་ངྤེས་པར་དུ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག

སྱི་ནོར་༸་གོང་ས༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་མོ་དྤེར་བཀའ་བཀོན་

ཟྤེར་ནའང་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོ་སོ་སོའ ་ི ལྟ་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་

ཡྱིན་ཡང་། བསམ་བོ་ནན་ཏན་ཞྱིག་བཏང་ནས་ཞྱིབ་ཚགས་པོའ ་ི ངང་གོ་བསྡུར་གནང་སྟྤེ། བཀའ་སོབ་དྤེ་ཕྤེབས་དགོས་དོན་གང་
རྤེད་དམ། གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གནང་ནས་མ་འོངས་པར། སྱིད་སོང་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་

གསལ་བཤད་གནང་བ་བཞྱིན་རྤེད། གང་ལྟར་འཆར་གཞྱི་བང་བསྱི གས་ནས་སྐུ་མདུན་གྱི་དགོངས་པ་མ་དྭངས་ཀྱི་བར་དུ་དྤེ་
དག་གྱི་དོན་དག་ཚང་མ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་དང་། དྤེ་རྱིང་གསལ་བཤད་ནང་ལའང་ད་ལྟ་བར་དུ་༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཡྱི་

དགོངས་པར་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བསྒྱུར་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཡོད་མྤེད་ཐོག་ཞུ་ཐུབ་
རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད་ཀང་། འབད་བརྩོན་གནང་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་སན་གསན་བྱུང་བ་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་། ང་ཚོས་ཡར་འཐྤེན་མར་
འཐྤེན་སོ་སོའ ་ི བོ་ལ་འབབ་གྱི ་འདུག་ན་དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་བརྒྱབ། བོ་ལ་མ་བབས་ན་འགྤེལ་བཤད་གཞན་པ་ཞྱིག ་

བརྒྱབ། དྤེ་འདྲ་བྱས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་ཡ་གྱིར་དངོས་སུ་ཡོད་པཱ། འགའ་ཤས་ཀྱིས་
ཐྤེངས་མ་གཉྱིས་གསུམ་དྤེ་འདྲ་གསན་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཡག་པོ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གལ་གྱི་བཀའ་སོབ་དྤེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་གནང་
སོང་ངམ། འབབ་ས་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་འབབ་ཀྱི་འདུག་གམ། དྤེ་རྱིང་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཚིག་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་
ཆྤེ་མཆོག་གྱིས་བྤེད་སོད་བཏང་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་ང་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཐྤེངས་མ་དང་པོའ ་ི བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་གོ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ཚིག་
དྤེ་ཚོ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བྤེད་སོད་གནང་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་དོན་རོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་གང་འདྲ་ཞྱིག་

བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་སོང་ཙང་། གོས་ཚོགས་ངོས་ནས་ཡྱིན་ཡང་། ཚོགས་གཙོ་
ཚོགས་གཞོན་གྱི་དམ་བཅའ་དྤེ་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆྤེ་མཐོང་ཡར་འཕར་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་

རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་གོ་སྐབས་མ་རག་ན་མ་གཏོགས་སོ་སོའ ་ི འདོད་ཕོགས་དྤེ་ དགོངས་ཚུལ་དྤེ ་
ངྤེས་པར་དུ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ནས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་རྤེ་ཚོགས་གཙོས ་འདྱི་ལྟར་ཉན་
སྐབས་སྤེམས་ནང་ལ་མ་བདྤེ་བ་ཞྤེ་དྲག་ཅྱི ག་དང་། ༸སྐུ་མདུན་གྱི་དགོངས་པ་ལ་ཟུར་ཟ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཡོད་པའྱི་

རྣམ་པ་དྤེ་འདྲ་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་གལ་དྤེ་རྩ་བའྱི་སོ་སོའ ་ི འདོད་ཕོགས་གསུངས་མ་ཆོག་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་
གསུང་པའྱི་སྐབས་སུ་གསུང་སྟངས་དྤེ་གང་འདྲ་བྱས་གསུང་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ལ་དགོངས་པ་ཡག་པོ་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་

གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་སྒང་ལ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཐག་གཅོད་ཐུབ་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་འདྱིའྱི་ནང་
ལ་བསྣམས་ཕྤེ བས། མང་གཙོ འ ྱི་ འགོ ་ལུགས་ཀྱི ་ ཐོ ག་ནས་སྱི ག ་འཛུགས་མ་འདྲ་བ་ཆྤེ ད་མངགས་བཟོ ས ་བཞག་ཡོ ད་པ་
རྤེད། སྱིག་འཛུགས་སོ་སོ་ཡྱི་ལས་འགན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་བྱྤེད་ཐབས་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་
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ནང་ལ་བསྣམས་ཕྤེབས་དུས། གོས་ཚོགས་འདྱི་ནས་ཐག་ཆོད་རྒྱུ་མྤེད་པ་དང་། ད་དུང་གནད་དོན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཡང་དྤེའྱི་སྒང་ལ་

བསམ་ཚུལ་མང་བ་ཆགས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མ་གཏོགས། ཞྱི་འཇགས་ཡོང་རྒྱུ་དང་གནས་ཚུལ་མྤེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱི་གནས་
སྟངས་དྤེ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱི་གནས་སྟངས་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། གཅྱིག་སྱིལ་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་

མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། གཅྱིག་སྱིལ་མྤེད་པ་སུ་ཡྱིས་བཟོ་གྱི་འདུག དང་པོ་སྱི་ཚོགས་ནང་གྤེང་སོང་གང་འདྲ་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོང་
གྱི་འདུག་གམ། མང་ཚོགས་ནང་དྤེ་ལ་བར་ལན་གང་འདྲ་ཞྱིག་འཕྲོད་ཀྱི་འདུག་གམ། འགོ་འཛུགས་མཁན་ཤྱིག་མྤེད་པར་མཇུག་

ལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། འགོ་འཛུགས་མཁན་དྤེ་སུས་འཛུགས་ཀྱི་འདུག་གམ། གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ། དྤེ་ཚོར་ང་
ཚོས་རོག་ཞྱིབ་ཡག་པོ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག གང་ལྟར་དོན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་བོད་ཕྱི་
ནང་གཉྱིས་ལ་གཅྱིག་སྱིལ་གྱི་ནུས་པ་སྤུང་དགོས་པ་དྤེ་སོ་སོ་སོ་སོས་བསམ་བོ་བཏང་། འགྱིག་མྱི་འགྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་
སྐབས་སོ ་ སོ ས ་སོ ་ སོ ་ ལ་དྲྱི ་ བ་བཏང་། མཐའ་མ་སོ ་ སོ ་ཤྱི ་ བའྱི ་ སྐབས་ལ་སོ ་ སོ ་ ཡྱི ས ་ལན་རྒྱག་དགོ ས ་ཀྱི ་ རྤེ ད ་མ་

གཏོགས། གཞན་ཞྱིག་ནས་ལན་རྒྱག་མཁན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད། ཁ་སང་སྱིད་སོང་གྱིས་གསུངས་པ་རྤེད། ང་རང་ཉོན་མོངས་

དུག་གསུམ་གྱི་གཞན་དབང་དུ་སོང་ནས་སོ་སོས་གང་བསམ་པ་དང་། སོ་སོས་གང་བཤད་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་ཡྱིན་པ་རང་ལ་ངོས་
འཛིན་བྱས་ནས་འགོ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་སྣང་བ་དག སྣང་བ་དག་ནས་སོ་སོ་ཡྱི་སོན་དྤེ་སོ་སོ་ཡྱིས་བཙལ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་

གནས་སྟངས་ཤྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་བརྩྱིས་པས་ཟྤེར་གྱི་ཡོད། ངས་དྤེ་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད། མ་
འོངས་པར་དྤེ་འདྲ་མྱི་ཡོང་བ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་ཟྤེར་ནས་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དང་
འབྲྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོ་གཉྱིས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་དང་ཚོར་སྣང་ག་རྤེ་བྱུང་བ་དྤེ་རྤེད།

དྤེ་རྱིང་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་མཐའ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ད་གྱིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་

ཡྱིག་ཆ་འཕར་མ་ཞྱིག་འདྱི་ལ་བཀྲམ་ཡོད། འདྱི་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་བཞྱི་དང་ཕྤེད་ཀ་

ལྷག་གྱི་ལས་དོན་ཕོགས་བསོམས་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་འདྲ་པོ་དྤེ་ ༢༠༡༡ གྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༥
པའྱི་ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་མོ་དྤེར་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་ཞུས་གནང་བ་དང་། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་ ༨
ཙམ་ཞྱིག་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཚབ་ཀྱི་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་ཞུས་བཞག་པ། དྤེའྱི་ནང་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་དམ་པ་དགོངས་པ་རོགས་པའྱི་རྤེས་ལ་སྒུག་ཐོའ ་ི ནང་ལ་ཡོད་པ་ཁོང་རང་སོན་ནས་རོ་རྤེ་གདན་ལ་ཁོར་

ཡུག་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ལ་བཅར་རྒྱུའྱི་གཏན་འཁྤེལ་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་དགོངས་ཞུ་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་མ་
གཏོགས་སྱི་འཐུས་ ༨ ཙམ་ཞྱིག་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཚང་མས་དམ་བཅའ་དྤེ་ལྟར་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་ནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གསར་རྒྱག་དང་ཉམས་གསོ་གཉྱིས་ཀ་བྱས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ནང་

ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་རྤེན་སར་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་

ནས་གང་ཐུབ་ཐབས་ཤྤེས་བྱས་ཡོད་རྤེད། རོ་རྤེ་གདན་དུས་འཁོར་དབང་ཆྤེན་གྱི་དངུལ་ལྷག་མ། དྤེ་བཞྱིན་ Washington
DC གྱི་དངུལ་ལྷག་མ། ICT ནས་དངུལ་ཕྲན་བུ་ཐབས་ཤྤེས་བྱས་བཞག་པ། སྒྤེར་སོ་སོ་ནས་ཕྲན་བུ་ཐབས་ཤྤེས་བྱས་བཞག་

པ། དྤེ་འདྲའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐོག་ནས་ཁང་པ་ཉམས་གསོ་བྱ་རྒྱུ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་ཡང་དངོས་སུ་བསད་པ་ཡྱིན། སྱི་

འཐུས་རྒན་པ་གཉྱིས་དྤེའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་ནས་ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་འཚོགས་སའྱི་ཁང་པ་འདྱི་རྤེད། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་
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རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཚད་དང་ལྡན་པ་བྱུང་སོང་། ཚོགས་གཙོས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་

མཆོག་ལ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ནས་སྱི་འཐུས་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུར་ཐག་ཆོད་གང་
བྱུང་བ་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ཀང་འདྱིར་ཚུར་ཕྤེབས་ནས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་བ་རྤེད། གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་ནས་རྒྱབ་
སོར་གནང་བ། དྤེའྱི་སྒང་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ང་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་གནང་སོང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་

སོང་མཆོག་དབུས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་རྤེན་སར་བར་བརྤེན་ནས་ང་ཚོའྱི་ཁང་པ་དྤེ་ཡང་ཚད་དང་ལྡན་

པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་རྒྱས་སྤྲོས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་མྱིན་ཞྤེས་ངས་ཞུ་གྱི་ཡོད། ས་ཆ་སོན་མ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་རང་གྱི་ཐོག་ཏུ་བརྒྱབས་པ་
རྤེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་མགོན་ཚོ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁང་པ་ཉམས་དམའ་པོ་ཞྱིག་ནང་། སོན་མ་ཁང་པ་

གཅྱིག་རྒྱབ། ཐོག་ཀ་དྤེ་ཡང་འཆར་གཞྱི་ཅྱི་ཡང་མྤེད་པར་བརྒྱབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་བརན་པོ་ཡང་མྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ཚོགས་
ཁང་ནང་དུ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚར་གཉྱིས་འཛོམས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ས་ཁུལ་འདྱི་ཡང་ས་ཡོམ་རྒྱག་སའྱི་
ས་ཁུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། སོན་མའྱི་ཁང་པ་རྱིང་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་བསད་ནས། གལ་སྱིད་གོད་ཆག་འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཚང་མ་མཉམ་
དུ་དུས་གཅྱིག་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་རྤེད་མྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་མགོན་ཚོ་ཕྤེབས་པ་

ཡྱིན་ན་ཡང་། ཧ་ཅང་གྱི་ཉམས་དམའ་པོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆོ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་

པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཞུགས་སྒར་ར་རམ་ས་ལ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
བསྟྱི་གནས་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོང ས་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཉམས་དམའ་པོ་ཞྤེ་དྲགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཁོང་ཚོའྱི་

སྤེམས་ཤུགས་ཆག་རྒྱུའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་དང་། བོད་ལ་ཕར་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་ར་རམ་ས་ལ་ཧང་སངས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་
བསམ་སོང་ཡང་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ལ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ཁང་པ་གསར་བཞྤེངས་གྲུབ་པ་རྤེད། བཀའ་
ཤག་ལ་ཡང་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་དྤེ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་གྱི་ཡོད།

དྤེ་ནས་གོས་ཚོགས་བསྐོང་ཚོགས་གནང་བ་ཐྤེངས་བཅུ་གཅྱིག་བྱུང་ཡོད་རྤེད། ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་

རྱིང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་ནང་ལ་མང་ཤོས་ཤྱིག་རྤེད། བཅའ་ཁྱིམས་ལ་བསར་བཅོས་ཕྱིན་པའྱི་ཉྤེར་ལྤེན་ལ་བརྤེན་ནས་སྱིག་གཞྱི་

ཁག་ཚང་མར་བསར་བཅོས་འགོ་དགོས་པའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་སྱི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པས་ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་
ནས། ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ ་ཡྱིན་ཡང་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱིས་འགན་བཞྤེས་ཏྤེ་
གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་རྤེས་སུ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ནས་སྱིད་སོང་གྱི་མཚན་གནས་བརྤེ་ པོ་བརྒྱབ་པའྱི་སྐབས་དྤེ་ལའང་ཡང་

བསར་བཅོས་བྱྤེད་དགོས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ལས་དོན་བསྒྲུབས་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཕལ་ཆྤེར་ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་

དོན་ཁག་ ༩༣ ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དྤེ་ནས་སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་གོས་འཆར་ཡྱིན་ཡང་ཁག་ ༡༠ ཙམ་ཞྱིག་དང་། སྱི་འཐུས་
གཞུང་འབྲྤེལ་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ ༨༦ ཙམ་དང་། སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་ ༦༨ དང་། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བགོ་
གྤེང་བྱས་པའྱི་སྐབས་སུ། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ལ་བགོ་གྤེང་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སོན་རྩྱིས་གསུང་
བཤད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་བྱྤེད་དུས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་བསོམས་སན་ཞུའྱི་སྐབས་སུ་བགོ་གྤེང་བྱྤེད་དུས་

ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་སན་ཐོའ ་ི ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་བྱྤེད་དུས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་སན་ཐོ་རྤེད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་བྱས་བཞག་པའྱི་དྲྱི་བ་སྟོང་ཕྲག་
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མང་པོ་ཞྱིག་བསྐུལ་ཡོད་རྤེད། དྲྱི་བ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་དྤེ་ཡང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གནད་དོན་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་ནས་གོས་

ཚོགས་ཀྱིས་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུར་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས། བཀའ་ཤག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ལ་ལན་འདྤེབས་དང་འགན་འཁུར་
དང་རྩྱིས་རྒྱག་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་དྤེ་དག་འགྲུབ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་དྲྱི་བ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་
ངོས་ནས་ཀང་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པ་དྤེ་ཚོར་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་གནང་བ་
དང་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་བསྐུལ་ཡྱིན་ཡང་ ༡༨ ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག

དྤེ་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆྤེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་ཞྱིག་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཚོགས་ཆུང་

བསྐོ་འཛུགས་གནང་བ་ཁག་བཅུ་བཞྱི་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་
པའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་ཆྤེད་བཙུགས་ཚོ གས་ཆུང་གཅྱིག་ཙམ་ལས་བཙུགས་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་ཞྱིག་

གསུངས་སོང་། དྤེ་ཚོ་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་མ་རྤེད། གངས་ཀ་དྤེ་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ནས་

ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་དྤེ ས།
དངོས་གནས་དྲང་གནས་འཛིན་སོང་ལའང་དུས་ཚོད་མང་པོ་བཏང་དགོས་པ་དང་། གནད་དོན་ཧ་ཅང་གྱི་རྱིང་པ་དྤེ་ཚོ་རྤེས་སུ་

འཚོལ་བར་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་རྤེད་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག ་ཆགས་བསད་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་
ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པའྱི་སན་ཐོ་རྤེད ། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་མང་པོ་ ཞྱིག་གཙང་མ་བཟོས་ཡོད་རྤེད། མང་ཚོགས་རྩྱིས་

ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པའྱི་སན་ཐོའ ་ི ཐོག་ལ་ཡང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རང་གྱིས་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་ནས། ཡང་དྤེ་
ནས་གཙང་མ་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པ་དང་། དྲུག་པའྱི་རྤེས་སུ་སྱི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་བཞག་པ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པ། དྤེ་ལྟར་རབས་དང་
རྱིམ་པ་བྱས་ནས་མང་པོ་ཞྤེ་དྲག་གནང་སོང་། སྐབས་རྤེ་སྐབས་རྤེ་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོ་གཉྱིས་ལ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཚོགས་

མྱིར་སོད་མཁན་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་འདྲའང་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རྤེ ད། རྣམ་པ་ཚོས་ཐོ་གཞུང་འདྱིའྱི་ནང་གཟྱིགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན་སྱི་འཐུས་གནང་མཁན་ནང་ལོགས་ནས་སུ་དང་སུས་དུས་ཚོད་བཏོན་ནས་འགན་ཁུར་ནས་གནང་འདུག་མྱི་འདུག དྤེབ་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་ལ་སུ་དང་སུ་བཞུགས་འདུག་དང་མྱི་འདུག དྤེ་དག་ཚང་མས་མཁྤེན་
མཁྤེན་པ་ཞྱི ག་རྤེ ད། དྤེ ་ཡྱིན ་དུས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ལྷག་པར་དུ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་རྤེ་བ་བཏོན ་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་
བཞུགས་མཁན་ཚང་མ་ལ་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོའ ་ི ངོས་ནས་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་།

དྤེ་ནས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་དོན་ནང་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་སོ་སོའ ་ི རྱིང་ལོ་ལྔ་བསྐོ ས་ཡོད་པ་དང་།

སོན་རྩྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་ཐྤེངས་གཉྱིས་པ་བསྐོང་ཚོགས་ཞུས་པ་རྤེད།

དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་དྤེ་ཚོ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྱིག་གྱི་འོག་ནས་ཞུས་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་གོ་སྱིག་
ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཞུགས་མཁན་དང་། མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་ཚང་མར་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་མཐའ་མ་དྤེ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་དྤེ་ལའང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ ༢༠༡༢ ལོ་ལ་ཁྤེ་ན་ཌའྱི་རྒྱལ་ས་ཨོ་ཊ་ཝ་རུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་

སོར་ཚོགས་ཆྤེན་བསྐོང་ཚོགས་ཞུ་ཐུབ་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཡུན་འདྱི་མ་རོགས་པའྱི་སོན་ནས་གཅྱིག་གོ་སྱིག་ཞུ་དགོས་བསམ་
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པ་རྤེད་ཀང་བསམ་པ་ཇྱི་བཞྱིན་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དྤེ་གོ་སྱིག་ཞུ་

བར་ཁྤེ་ན་ཌའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཀོན་སྱིག་ལྱིའྱིཌྱིནྱི་ནོ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ ICT ཡྱི་ཚེ་རྱིང་བྱམས་པ་དང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་གོགས་པོ་ཚང་མར་དྤེ་རྱིང་འདྱིའྱི་ བརྒྱུད་ནས་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ ༢༠༠༩ ནས་བྱས་ཏྤེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལོ་གཉྱིས་དང་ཕྤེད་ཀ་ཕྤེད་ཀའྱི་རྱིང་ལ་ས་བགོས་བྱས་ཏྤེ་ཕྤེབས་

ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་གཉྱིས་དང་ཕྤེད་ཀ་ཕྤེད་ཀའྱི་ནང་ལ་འགན་ཁུར་ཏྤེ་སོ་སོའ ་ི ཁབ་ཁོངས་སུ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་
མཚམས་འདྲྱི་གཟྱིགས་སྐོར་ཇྱི་ཙམ་ཕྤེབས་འདུག ལྟ་སྐོར་ཕོགས་བསོད་སོན་མ་དང་རྤེས་མ་སོ་སོར་ག་ཚོད་ཕྤེབས་འདུག

གང་ལྟར་གངས་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་ལྔ། བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་དྲུག བཞྤེ་བཅུ་ཞྤེ་དགུ་བྱས་ནས། མྱི་མང་གྱིས་བདམས་པའྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་
མྱི་མང་ལ་འགན་ཁུར་རྒྱུ་ཟྤེར་བའྱི་གནད་དོན་དྤེ། Accountablity ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་འོག་
ནས་ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡོང་ས་དྤེ་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད། ས་ཁུལ་སོ་སོ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད་ཀང་བདམས་

ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་སྐུ་ཚབ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས་སོ་སོའ ་ི ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད། ས་ཁུལ་དྤེ་
ཙམ་ཞྱིག་གྱི་སྐུ་ཚབ་བྱས་པས་ཕན་གྱི་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། སོ་སོར་འོས་བླུག་མཁན་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་བལྟོས་པར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་

གསུམ་གྱི་ནང་དུ། འགན་ཁུར་ནས་བགོས་ཏྤེ་ ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཁག་ཅྱིག་ནྱི་ཕྤེབས་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཕྤེབས་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་སོ་སོའ ་ི སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྤེབས་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། འགའ་ཤས་ནྱི་རྒྱུ་
མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད། མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ཡང་སོ་སོས་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་བདམས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་

དྤེས་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྐད་ཆ་ག་རྤེ་བཤད་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག མང་ཚོགས་

ནས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་འགན་བཀུར་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ལས་འགན་ཞྱིག་ཁུར་གྱི་འདུག་མྱི་འདུག དྤེ་ཚོར་ལྟ་
དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། འོས་བླུགས་ཏྤེ་འཐུས་མྱི་བདམས་བཞག་པ་གཅྱིག་པུས་ཕན་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། མ་འོངས་པར་དྤེར་

རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་དྤེར་གཟྱིགས་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟའྱི་སྐབས་

༡༥ པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མང་ཚོགས་དང་འཛིན་སོང་གྱི་བར་ལ་ཟམ་པ་དྤེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་སོང་བསམ་པའྱི་བོ་ ཁ་
འཚིམ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད།

དྤེ་བཞྱིན་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་གང་ལ་གང་ཙམ་

ཞྱིག་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་རྤེད། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་བོད་དོན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་དང་། ཚོགས་འདུ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་
བཅར་བ་ཕལ་ཆྤེར་གངས་ལྔ་བཅུ་ང་བཞྱི་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་བ་ ༡༠ པ་ལ་ལྡྱི་ལྱི་ལ་གཞུང་འབྲྤེལ་གདུང་

སྤེམས་མཉམ་སྤེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སྤེལ་ཡོད་རྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཆུ་འབྲུག་ལོའ ་ི གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཉྱིན་གཙུག་ལག་

ཁང་གྱི་གསུང་ཆོས་ར་བར་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་གཅྱིག་སྤེལ་བ་རྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོ་ལ་རྒྱལ་སྱི་དང་བོད་ནང་

ལ་ཞྱི་བདྤེ་ཡོང་ཕྱིར་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་གསུང་ཆོས་ར་བ་རུ་ཟས་བཅད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་རྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་
རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་བདྤེན་པའྱི་མྤེ་ལྤེ་སྐོར་བསོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་འཛམ་བུ་གྱིང་ཁོན་ཡོངས་ལ་བོད་པ་འདུ་སོད་ས་གནས་མང་དག་
ཅྱིག་ལ་བདྤེན་པའྱི་མྤེ་ལྤེའྱི་ལས་འགུལ་དྤེ་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་འགན་ཁུར་མཁན་
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ཚོས་ཡྱིན་ན་ཡང་ཐུགས་ཁུར་ཞྤེ་དྲག་གནང་སོང་། དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོ་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྤེ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་བོད་དོན་
ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་རྤེད། དྤེ་ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་མངའ་སྤེ་ སོ་སོའ ་ི ནང་ལ་གནད་ཡོད་

མྱི་སྣ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ནས་མངའ་སྤེའྱི་རོང་དཔོན་ནམ་ Governor དང་། དྤེ་བཞྱིན་གྱི་མངའ་སྤེའྱི་སྱི་ཁབ་
བོན་ཆྤེན། Chief minister དྤེ་བཞྱིན་མངའ་སྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མྱི་སྣ། དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་
ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ནང་ལ་ལྡྱི་ལྱི་ལ་བོད་མྱིའྱི་གདུང་སྤེམས་མཉམ་སྤེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སྤེལ་ཡོད་རྤེད། ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༣ ལོ་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པར་ཐུགས་རྤེ་ལྤེགས་གསོལ་གྱི་ཆྤེད་དུ་མར་

བཅར་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་ལ་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མཇལ་འཕྲད་གནང་། དྤེ་ནས་ཚོགས་ཆུང་འཆར་འགོད་
བྱས་ནས་ལྡྱི་ལྱི་ལ་མར་ཕྤེབས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཆབ་སྱིད་མྱི་སྣ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་། རྒྱ་གར་གྱི་གོས་

ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་སར་གསོ་བྱས་པ་ལ་སོགས་པས་མཚོན་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་ཡོད་རྤེད། ༢༠༡༥
ལོ་ལ་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྤེ་ལ་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་ཡོངས་རོགས་ལས་བྱྤེད་དང་བཅས་པའྱི་མྱི་བདུན་བརྒྱ་ཙམ་ལ་གསོལ་ཚིགས་
ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་དུས་ཡུན་འདྱིའྱི་རྱིང་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་རྤེད།

དྤེ་ནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་དུས་དྲན་དང་མཛད་སྒོ་ཁག་ལ་གཏམ་བཤད་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་

རྒྱུན་ལྡན་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འགན་ཁུར་ནས། དྤེ་བརྒྱུད་ནས་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
གནད་འགག་བཤད་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ཁྱིམས་སྱིག་དང་དཔྤེ་དྤེབ་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ། གསར་འཕྲྱིན་འགྤེམས་སྤེལ་ཞུས་པ་དྤེ་ཚོ་གང་ལྟར་མང་དག་

ཅྱིག་ཁྱིམས་དང་སྒྱིག་གཞྱི་སར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་དྤེ་ཚོ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དྤེབ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་དཀྱུས་གཅྱིག་ལ་ཐུགས་སྣང་
གནང་མཁན་དྤེ ་ཚོས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས། དྤེ་ལ་བསར་བཅོས་གང་ཕྱི ན་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་དྲྭ་རྒྱའྱི་ལམ་ནས་

གཟྱིགས་རྒྱུ་དང་ཕབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲ་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་གྱིས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསར་འཕྲྱིན་འདོན་སྤེལ་ཐྤེངས་ཉྱི་

ཤུ་རྩ་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་དང་། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་མར་ཕབ་པ་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་པའྱི་ཡྱིག་ཐོག་ནས་འགྤེམས་
རྒྱུ་དྤེ་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ནས། དྲྭ་རྒྱ་དང་དྤེང་དུས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་

ལས་རྱིམ་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་འོད་སྤེར་མང་པོ་ ཞྱིག་འདོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་བཙན་བྱོལ་
བོད་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་བྱུང་བ་བརོད་པ་ཟྤེར་བའྱི་དྤེབ་ཕྲྤེང་གཉྱིས། རྩ་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་འཕྤེལ་རྱིམ་གྱི་སྐོར་ལ་མྱི་སོ་སོའ ་ི
སྒྤེར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྒྤེར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་བྲྱིས་པའྱི་
སྐབས་ལ་དྤེ་སྐབས་དང་དུས་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་གང་ཡྱིན་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ ་ི ཚོར་བ་དྤེ་ཡང་བསྣན་ནས་ཡོང་གྱི་

ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕོགས་བསྱིགས་ཞུས་བཞག་པ་འདྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་

དྤེ་རང་ལ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་བརོད་པའྱི་དྤེབ་ཕྲྤེང་གཉྱིས་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ལོ་ལྔ་དྤེའང་མ་འོངས་པའྱི་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཟོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཚེ་སོག་གྱི་འབོད་ས་ཟྤེར་བའྱི་བོད་ནང་ལ་རང་

ལུས་མྤེར་བསྤེག་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅྤེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམ་པ་ཚོར་མ་ངན་རྤེས་དྲན་གྱི་བོད་ཡྱིག་དང་ཨྱིན་ཇྱི། རྒྱ་ཡྱིག་
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གསུམ་གྱི་ནང་ལ་ཤན་སར་བྱས་ནས་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེབ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་མཁན་དང་རྩོམ་གྱི་
ཐོག་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཕོགས་སྱིག་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་བང་དོར་གྱི་ཤྤེས་བྱ་གནད་བསྡུས་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་༸སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་

མཆོག་གྱིས་གནང་བའྱི་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲྤེལ་བའྱི་བཀའ་སོབ། སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་སོབ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ། ཚོགས་གཙོའྱི་གཏམ་བཤད། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་གསུང་བཤད། དྤེ་འདྲ་མང་པོ་
ཞྱིག་ཕོགས་སྱིག་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དོལ་རྒྱལ་གྱི་ཐོག་ལ་ལངས་ཕོགས་གང་ཡྱིན་པ།

དྤེའྱི་སྒང་ལ་གོས་ཆོད་གང་བཞག་ཡོད་པ་དྤེ་དག་བསྣན་ནས་པར་བསྐྲུན་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་ Ottawa རྒྱལ་སྱིའྱི་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆྤེན་ཐྤེངས་དྲུག་པ་དྤེ་ཚོགས་པའྱི་བྱུང་རྱིམ་གྱི་དྤེབ་གཅྱིག དྤེ་ལ་
སན་ཐོ་གཅྱིག་བཏོན་ཡོད་རྤེད། དྤེབ་ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་སྱིག་བྱས་པ་ ༨ ཙམ་ཞྱིག་སྐབས་བཅོ་ལྔའྱི་སྐབས་སུ་བྱུང་འདུག

ད་བར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཐྤེངས་མང་ཚོགས་ཡོད་རྤེད་ཀང་གངས་ཀ་དྤེ་ད་ལྟ་ངས་ཐོ་བརྒྱབས་མྱི་འདུག

(སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཐྤེངས་ ༤༥༤ ཚོགས་ཡོད།) རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ལ་ཐྤེངས་གཉྱིས་རྤེ་འཆར་ཅན་
དང་། དགོས་གལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འཕར་མ་དྤེ་འདྲའང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལྟར་བྱས་ནས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀང་

ཚོགས་གཙོ་སོ་སོས་འགན་ཁུར་བའྱི་སྐབས་སུ་སོན་མའྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ད་ལྟའྱིཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་
ཡྱིན་ནའང་རྤེད་ཚང་མས་དངོས་གནས་མཐུན་འགྱུར་ཧང་སངས་དགོས་པ་ཡག་པོ་གནང་སོང་། ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོ་ཞྤེས་མྱིང་
འདྱི་ལྟར་འབོད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགན་སྒྲུབ་རྒྱུ་རྤེད། གོ་བསྡུར་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལའང་སོ་

སོའ ་ི ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་སོན་མ་ནས་དམ་བཅའ་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། ཆྤེ་ས་དུས་ནམ་ཡང་བོས་གཏོང་གྱི་མ་རྤེད། ཆྤེ་ས་ཟྤེར་དུས་
སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་བོ ད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ལངས་ཕོགས་རྤེད། དྤེ་དུས་ནམ་ཡང་བོས་གཏོང་གྱི་མ་
རྤེད། གདོང་ལྤེན་ག་པར་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་དྤེ་ས་ཡང་བྱས་བཞག་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཡང་ལས་

གནས་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་བལྟོས་པར་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཆུང་སར་རྩོད་པ་རྒྱག་ནས་ཕན་གྱི་མྱི་འདུག ང་རང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ན་ཚ་འདྲ་
གཅྱིག་གང་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཆུང་རྩག་ཆུང་རྩག་ལ་ང་ཚོས་རྩོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བརྒྱས། ཆུང་རྩག་གྱི་རྩོད་པའྱི་ན་ཚ་དྤེ་ཆྤེ་ས་
ལ་སྤུངས་དགོས་དུས་སྤུངས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་འདུག ང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་

འཛོམས་པའྱི་སྐབས་ལ་ལངས་ཕོགས་ལྟ་བུ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ལ་ཡང་། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་འདྱི་
འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། ངའྱི་ལས་ཀ་བྱྤེད་སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་རང་གྱིས་གང་ཤྤེས་པ་དྤེ་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་
ལ་ཆ་ཚང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་ནས་བགོ་གྤེང་བྱས་ནས་མར་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་གོ་

བསྡུར་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ས་དང་མ་འདྲ་བའྱི་ འཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་ཡག་པོ་ཞྤེ་དྲག་གནང་

བྱུང་། དྤེ་ལའང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུན་ལས་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་ལ་ལོ་ལྔ་ཆ་ཚང་བཞུགས་མཁན་ཡོད་རྤེད། འགའ་ཤས་
ལོ་རྤེ་བཞྱིན་འཕོ་འགྱུར་འགོ་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། འགའ་ཤས་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་འཕོ་འགྱུར་འགོ་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད།
ཁོང་རྣམ་པ་ཚང་མར་དྤེ་རྱིང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་།
122

དྤེ་ནས་བཀའ་སྱི་ལྷན་རྒྱས་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པ་དང་གོས་ཚོགས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་

རྱིང་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་སྱི་ལྷན་རྒྱས་ཐྤེངས་བཅུ་གསུམ་ཚོགས་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ན་ཡང་བཀའ་སྱི་ལྷན་རྒྱས་དྤེ་འཕར་གྲུ་
མཉམ་འདྤེགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་མཉམ་དུ་བྱྤེད། གཅྱིག་གཅྱིག་གྱིས་འགན་ཁུར་རྒྱུ་དྤེ་འགན་ཁུར་

ནས་ས་མཚམས་དྤེ་མ་བརྒལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡང་བར་ལམ་ནས་
གཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་ཕོགས་བསོད་ཕྤེབས་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་མཁྤེན་རོགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་

དགོངས་ཞུའྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་གཅྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་དྤེ་ཚོ་ཡང་མཚམས་ཆད་བསད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག དྤེ་གཞན་
སྟངས་འཛིན་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མ་རྤེད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་

པོ་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་འབྲྤེལ་བ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན་བཀའ་བོན་སུ་དང་སུ་བཞུགས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་མཁྤེན་རོགས་ཡོང་
རྒྱུའྱི་ཁད་པར་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་བོན་གཅྱིག་བཞུགས། སྱིད་སོང་བཞུགས་མྤེད་པ་བྱས་ནས་དྤེའྱི་རྤེས་ལ་སུར་

འབྲྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་དྤེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ལས་ཚབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབྲྤེལ་བ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དྤེ་

ཚོ་མཁྤེན་རོགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཁད་པར་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་མཚམས་བཞག་འདུག རྒྱུན་ལས་ནས་ཡར་
ཕག་བྲྱིས་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཡང་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བཀའ་ལན་འབྱོར་མ་སོང་། དྤེ་ཚོའྱི་གངས་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་

ན་ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡང་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་བོད་གནས་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་རོག ་ཞྱིབ་
དང་། ཡང་ན་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཐོན་པ་ཡྱིག་བསྒྱུར་གནང་བཞག་པ་དྤེ་ཚོ་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་དང་རྒྱུན་ལས་ལ་

གཅྱིག་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་ཀང་། དྤེ་ཚོའང་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཕྤེབས་མ་སོང་། དྤེ་ཚོའྱི་གས་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་ཕར་ཚུར་གྱི་འབྲྤེལ་ལམ་
ཡག་པོ་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། གནས་ཚུལ་གཅྱིག་མཁྤེན་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་གཞན་ཞྱིག་ལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། གཞན་པ་དྤེས་
ཟུར་དུ་དྤེའྱི་སྒང་ལ་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡང་གནང་ཕོགས་ཤྱིག་གྱིས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནམ། སྱིད་བྱུས་
ཡྱིན་བར་ལམ་ཞྱིག་ལ་འབྲྤེལ་བ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནམ། གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ཞུ་ཤྤེས་མ་སོང་། དྤེ་ཚོ་འདྲ་པོ་ཡྱིན་ན་མུ་མཐུད་ནས་
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོ གས་བར་གྱི་འབྲྤེལ་ལམ་དྤེ་དམ་ཟབ་ཏུ་གཏང་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་གནང་བའྱི་སྐབས་དྤེར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་

བབ་ཐོག་ནས་བཀའ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཐོ་ བརྒྱབ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། དྤེ་ཡྱིན ་དུས་སྱིར་བཏང་དཔལ་
འབྱོར་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ངོས་ལྤེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་

ངོས་ནས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་ US AID ས་ཡ་གསུམ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ས་ཡ་གསུམ་འཕར་སྣོན་བྱུང་ཐུབ་པ་དང་། ད་ལྟ་ལས་
རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ Canada རྤེད། ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་གནས་བབ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་
བཀའ་བོན་དང་ལས་བྱྤེད་ཚོའྱི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་སྱིད་གཞུང་ནས་ག་ཚོད་འཐབ་རྩོད་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་རྤེད། དྤེ་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད།

ད་རྤེས་འདྱིར་ ༢༠༡༦།༢༠༡༧ གྱི་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་གྱི་

གནས་སྟངས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུས་བཞག་ན། རྩ་བའྱི་ཚང་མའྱི་ཕག་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ༢༠༡༥།༣།༣༡ བར་དུ་ང་ཚོ་ལ་དངུལ་འབོར་ཕྤེ་
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ཡོང་དུས་དུམ་བུ་འདྲ་པོ་བཞྱི་ཡོད་རྤེད། གཅྱིག་དྤེ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཟྤེར་བ་དྤེ་

ཕལ་ཆྤེར་ ༡༩༩༦ ཙམ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏྤེ། བསམ་བོ་འདྲ་པོ་གང་རྤེད་ཅྤེ་ན། དྤེའྱི་སྐབས་དྤེར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
འགོ་སོང་གཏང་རྒྱུ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ལོ་རྤེ་ལོ་རྤེ་ནས་ཡར་སར་ཏྤེ། དྤེ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བཟོས་པ་དང་། དྤེའྱི་སྤེད་ཀ་དྤེ་ནས་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན་འགོ་གོན་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆྤེ ད་དུ་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཆ་རྤེད། དྤེ་
༢༠༡༥།༣།༣༡ བར་དུ་ ༤༤༧༨༨༠༠༠༠ ས་ཡ་བཞྱི་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་བདུན་དང་བརྒྱད་འབུམ་བརྒྱད་ཁྱིའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་

རྤེད། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡང་དྤེའྱི་དབྱྤེ་བ་དྤེ་ཕྤེ་ཤྤེས་པ་བྱས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། གཏན་འཇགས་
མ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་འདྱི་ས་ཡ་བཞྱི་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་བདུན་དང་བརྒྱད་ཁྱི་བརྒྱད་སྟོང་རྤེད། དགོངས་དག་དང་པོ་དྤེ་ སོན་
རྩྱིས་མ་དངུལ་རྤེད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁོད་པ་དྤེ། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དྤེ་ ༢༢༤,༠༤༠,༠༠༠ ས་ཡ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་
བཞྱི་དང་འབུམ་མྤེད་བཞྱི་ཁྱི་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག འདྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཟྤེར་དུས་སོན་མ་ནས་བསགས་ཏྤེ་ད་ལྟ་

ཡར་ཡར་སྤུངས་པ་རྤེད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་

དྤེབ་སོན་པོའ ་ི ཡོང་འབབ་མང་ཆྤེ་བ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་
རྩ་བཞྱི་དང་འབུམ་མྤེད་བཞྱི་ཁྱི་རྤེད།

སོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་ཟྤེར་བ་དྤེ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དངུལ་རྩྱིས་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་བསྐོར་ར་རྒྱག་རྒྱུའྱི་དངུལ་ཞྱིག་

ཡོད་རྤེད། དྤེ་འཆར་ལོའ ་ི ནང་ལ་འདང་མ་འདང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་ནས་གཏང་གྱི་ཡྱིན་གསུང་དུས། དྤེ་ནས་

གཏོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལྷན་ཁང་སོ་སོའ ་ི ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་དག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེའྱི་གནས་བབ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་ ༢༠༡༥།༣།༣༡ ལ་སོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་དྤེ་སྒོར་ ༤༤༧,༨༨༠,༠༠༠ ས་ཡ་བཞྱི་བརྒྱ་
བཞྱི་ཞྤེ་བདུན་དང་བརྒྱད་འབུམ་བརྒྱད་ཁྱི་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་ནས་ཟུར་བཀོལ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ལྷན་ཁང་སོ་སོའ ་ི ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་

General Fund ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ལྷན་ཁང་སོ་སོའ ་ི དངུལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ལྷན་ཁང་སོ་སོའ ་ི ལས་འཆར་གྱི་

དངུལ་མ་འདང་བ་དྤེ་དག་ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་ནས་ལྤེན་དགོས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ གནས་བབ་དྤེ་ལྷན་ཁང་ཚང་མ་བསོམས་པའྱི་

༢༠༡༥།༣།༣༡ ལ་སྒོར་ ༡༠༡༩༡༦༠༠༠༠ ས་ཡ་ཆྱིག་སྟོང་བརྒྱ་མྤེད་བཅུ་དགུ་དང་ཆྱིག་འབུམ་དྲུག་ཁྱི་ཆགས་བསད་ཡོད་རྤེད།
ས་ཡ་ཆྱིག་སྟོང་ལྷག་གྱི་གནས་བབ་དྤེ་རྤེད།

དྤེ་ནས་གཅྱིག་དྤེ་ཟུར་བཀོལ་ལས་འཆར་མ་དངུལ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ཟུར་བཀོལ་ལས་འཆར་མ་དངུལ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཟུར་

བཀོལ་ནང་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ལས་འཆར་སྒང་ལ་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་དངུལ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་འཆར་གཞྱི་སྱིག་སྟྤེ་འཆར་
བཀོད་བཞྱིན་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ། ༢༠༡༥།༣།༣༡ ལ་སྒོར་ ༧༤༥༢༥༠༠༠༠ ས་ཡ་བདུན་བརྒྱ་བཞྱི་
བཅུ་ཞྤེ་ ལྔ་དང་ཉྱིས ་འབུམ་ལྔ་ཁྱི ་ཆགས་འདུག དྤེ ་དག་ཚང་མ་བསོམས་ཏྤེ ་ཕོ གས་བསོམས་མ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་དྤེ ་

༢༠༡༥།༣།༣༡ བར་དུ་ ༢༤༣༦༣༣༠༠༠༠ ས་ཡ་ཉྱིས་སྟོང་བཞྱི་བརྒྱ་སོ་དྲུག་དང་སུམ་འབུམ་སུམ་ཁྱི་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་
ནང་ལ་ལས་འཆར་མ་དངུལ་ ༧༤༥༢༥༠༠༠ དྤེ་མར་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། ཕོགས་བསོམས་མ་གངུས་གྱི་གནས་བབ་དངོས་
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གནས་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སམ། ལྷན་ཁང་སོ་སོའ ་ི ཟུར་བཀོལ་ནང་ལྷག་བསད་པ་དྤེ་ག་
ཚོད་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ༡༦༩༡༠༨༠༠༠༠ ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།༢༠༡༦ ནང་ལ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་གསུང་བཤད་ནང་

འཁོད་པའྱི་དངུལ་འབབ་དྤེ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཡ་བདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད་ཙམ་ཞྱིག་ལྷག་ཆ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྱིའྱི་
སྒང་ལ་བསོམས་པ་ཡྱིན་ན། ༡༧༦༩༨༨༠༠༠༠ གནས་བབ་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོགས་གཙོ ས་བཟོས་བཞག་པའྱི་
གནད་སྟངས་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རྤེད། དྤེ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱི་གསུང་བཤད་ནང་གྱི་དྤེབ་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་
རྤེད། ཕོགས་ཡོངས་ཀྱི་ལོ་ལྔའྱི་ནང་དུ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕག་ལས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་

པ་དང་། ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གང་དང་གང་བྱུང་བ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོའ ་ི ཚོར་སྣང་གང་ཡོད་པ་དྤེ་དག་
ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།

ད་ཆ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་མ་འོངས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པའྱི་སྱིད་སོང་གྱིས་དབུས་

པས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་དང་། མ་འོངས་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་ཚོ་ལ་ཞབས་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེར། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཕར་
གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་མ་འགྱིག་པ་དྤེ་འགྱིག་གྱི་མྤེད་པར་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མ་
བཏོན་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་འགན་དྤེ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།

དྤེ་ནས་ང་ཚོས་སྱིག་འཛུགས་ཕན་ཚུན་ལ་གུས་བརྩྱི་ཞུ་རྒྱུ། སྱིག་འཛུགས་ཕན་ཚུན་ལ་ཆྤེ་མཐོང་སྤྲད་རྒྱུ། ང་ཚོའྱི་འགོ་

ལུགས་འགོ་སྟངས་ཆུང་ཆུང་དྤེ་འདྲ་ཡྱི ས་མྱིའྱི་བསམ་བོའ ་ི ནང་ལ་ཕོག་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲར་མྱི་འགྱུར་བ། གལ་ཆྤེ་
ཤོས་གཙོ་བོ་དྤེ་གང་རྤེད་ཅྤེ་ན། ད་ཆ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཚོགས་ལ་
འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་སོང་བའྱི་ཉྤེར་ལྤེན་ལ་བརྤེན་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱིས་མྱི་མང་

མཉམ་དུ་འབྲྤེལ་བ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། མྱི་མང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་རོགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་སྤེལ་དགོས་པ་
རྤེད། མྱི་མང་ལ་མང་གཙོའྱི་འགོ་ལུགས་ས་བརན་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་པ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་བབ་དྤེ་ཚོ་གང་
འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཤྤེས་ཡོན་དང་འཕྲོད་བསྟྤེན། དྤེ་དག་ཚང་མ་ཚུད་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད།
དྤེ་ནས་ཁ་འཐོར་ནས་འགོ་གྱི་ཡོད་པ། ད་དུང་གཟུགས་པོ་ཐག་རྱིང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ སྤེམས་ཉྤེ་རུ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་

བཟོ་དགོས་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་མཁན་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཐབས་བྱུས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

ང་ཚོ་གངས་ཐོ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་འདྲའྱི་གངས་འབོར་ཚད་དང་ལྡན་པ་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རྤེད། ད་ལྟ་ཙམ་
མ་ཡྱིན་པར་མ་འོངས་པར་མྱི་རབས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རྤེད། ང་ཚོ་ད་ལྟ་འགན་ཁུར་མཁན་དྤེ་ཚོ་འཁྱུར་འགོ་བ་

ཡྱིན་ནའང་། ཡྱིག་ཆ་རང་གྱི་སྒང་ལ་བལྟས་ནས་སོན་མའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་དཔྱད་པ་བྱ་སའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོང་
གྱི་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་མང་ཚོགས་ལ་ག་ཚོད་སོབ་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག ལྷག་པར་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་འཕྲོད་བསྟྤེན་སོན་

འགོག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་བང་རྱིམ་བསྱིག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་
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བཞྱིན་ཏན་ཏན་གནང་དགོས་པ་ཡང་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་ནའང་ཉམ་ཐག་ཚད་ལྡན་ཡྱིན་མྱིན་ཐག་བཅད་ནས།
ཉམ་ཐག་དངོས་གནས་མྱིན་མཁན་ཚོ་ལ་དྤེ་རྱིང་ནས་ཁྤེད་རང་ཚོ་ཉམ་ཐག་ནས་གོལ་བ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་བར་སྤྲད་རྒྱུ་དང་།

དགོས་ངྤེས་ཅན་གྱི་ཉམ་ཐག་དྤེ་ཚོ་མྱི་ཚེའྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་དྤེ་ ནད་ན་ཚ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་རྤེད། རྒན་འཁོགས་ཆགས་ནས་
བདག་སོང་བྱྤེད་མཁན་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ། དྤེ་ཚོའྱི་གལ་ལ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བཟོས། མྱི་མང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་སོམ་གཞྱི་དང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགོ་ལུགས་ཚང་མ་ངོ་སྤྲོད་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ཏན་ཏན་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་

ཡོང་བའྱི་རྤེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་ང་རང་ཚོ་སོ་སོས་སྣང་བ་དག་ནས་བསད་པ་མ་ཡྱིན་པར། དངོས་ཡོད་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པར། ང་རང་ཚོ་སབས་བཅོལ་བའྱི་གནས་བབ་དང་མཐུན་པའྱི་ལས་དོན་ཞུ་སྒོ་ཐམས་ཅད་ཚགས་
ཚུད་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་གྱི་ཡོད།

འདྱིར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་

ཀྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྐབས་རྤེ་སྐབས་རྤེ་གནད་དོན་ཆུང་ཆུང་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་
ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་ཡག་པོ་བྱུང། དཔྤེར་ན་ད་རྤེས་འདྲ་པོ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙོ་ལ་སྤེམས་འཚབ་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཉྱིན་

མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ཡང་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་སམ་ནས་སྤེམས་འཚབ་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཕོགས་ལྷུང་དང་གཅྱིག་
གྱིས་གཅྱིག་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱས་མྤེད་ལ། མ་འོངས་པ་ཡང་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་གོས་

ཚོགས་འདྱིར་ཡྱིན་ནའང་བྱས་མྤེད། གནད་དོན་ཆུང་ཆུང་དྤེ་འདྲ་རྤེད་མ་གཏོགས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ད་ལོ་ ༤ དང་ཟླ་བ་ ༡༠
ཙམ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་རྤེད། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱུན་ལས་
འཚོགས་པའྱི་སྐབས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་། ཧ་ཅང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཡག་པོ་གནང་སོང་། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་

ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་འགན་ཁུར་ནས་ཡག་པོ་ཞྤེ་དྲག་གནང་སོང་། ཚང་
མ་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་བ་ལ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་མྤེད་ན ། ཧ་

ཅང་གྱིས་ཁག་པོ་རྤེད། ང་ཚོ་འདྱིར་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་པ་དྤེའྱི་ཞུ་ས་ནྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་

ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་དྤེ་རྱིང་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིར་དྲུང་ཆྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ར་རམ་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་

ནང་ལོགས་སུ་རྒན་གས་ཀྱི་ནང་ནས་ཞབས་ལོ་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དགུང་ལོའ ་ི ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྒན་གས་རྤེད། དྤེ་
ཡྱིན་དུས་དགུང་ལོ་ཡར་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། ཉམས་མོང་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་དྤེ་ཚོ ར་དངོས་གནས་

དྲང་གནས་ཧ་ཅང་གྱི་རུ་ང་ཞྱིབ་ཚགས་ཤྱིང་། ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ནང་དུ་ཡང་མཚན་མོའ ་ི ཆུ་ཚོད་དང་པོ་
གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་དྤེ་འདྲའྱི་ཕག་ལས་གནང་ནས། ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་དྤེ་ཚོ་ཏག་ཏག་སྱིག་ཐུབ་པ། དངོས་གནས་ཚོགས་གཙོ་
གཉྱིས་ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་ཐུབ་པ་དང་། སྐབས་རྤེ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་ཚགས་ཚུད་པོ་བྱུང་ཡོད་

པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་། གཅྱིག་གཉྱིས་ལའང་བཤད་དགོས་མྤེད། ཚང་མ་
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སྤེམས་ཆུང་ཡོད། སྐབས་རྤེ་སྤེམས་ཆུང་དྲགས་མྤེད་དམ་སམ་པའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། ལས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་ས་
པོ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེ ད། ཕྱིས་པོ་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་

སྐབས་སུ་ཡྱིན་ན་ཀ་ཀོར་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་གནང་སོང་། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆྤེས་དབུས་
པའྱི་ལས་བྱྤེད་ཚང་མ་ལ་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་གཅྱིག་དྤེ། ང་ཚོའྱི་མང་གཙོ་དྤེ་ཕྱི་གསལ་

ནང་གསལ་གྱི་མང་གཙོ་ཡྱིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ག་རྤེ་གནང་བ། ལས་རྱིམ་
ག་རྤེ་བྱུང་བ། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་མྱི་མང་ལ་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡོང་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།
གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་ཡང་དུས་ཐོག་ལ་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་འོག་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་

བརན་སྤེ་ཚན་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་མཐུན་འགྱུར་ཆ་ཚང་གནང་སོང་། གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་དྤེ་གསར་པ་བརྒྱབས་ནས་དངོས་
གནས་བྱས་ན་ས་ཡྱི་སྐུད་པ་དྤེ་ཚོ་ས་ཡྱི་འོག་ནས་འཐྤེན་ཏྤེ་སྲུང་སོབ་ཡག་པོ་ཡོད་བསམས་སོང་སྟྤེ། ར་རམ་ས་ལའྱི་ཙི་ཙི་དྤེ་

དག་གགས་མ་ཁྤེལ་བར་གོག་སྐུད་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སོ་བརྒྱབ་ནས་ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ལ་བར་ཆད་འདྲ་པོ་སྤྲོད་
གབས་སྤྲོད་གབས་འདྲ་པོ་བྱས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ལས་བྱྤེད་ཁོང་རྣམ་པས་ཧུར་ཐག་གནང་སྟྤེ་བཟོས་སོང་། འདྱི་རྤེས་ལ་གོག་

སྐུད་དྤེ་ཚོ་བརྤེ་པོ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ས་རྤེད། དྤེ་ཚོར་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངོས་ནས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་
དྤེ་འདྲ་ཞུ་དགོས་ན་ཡང་། བཀའ་ཤག་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

དྤེ་ནས་ཕྱིས་སུ་འཛམ་གྱིང་གང་སར་བདྤེ་འཇགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ཚོས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་ཁང་ལ་ཡར་མར་ཕྤེབས་མཁན་ཚོ་ལ་ལྟ་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་དག་ཡག་པོ་གནང་སོང་། སྐབས་རྤེ་དྤེང་སྐབས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་
འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་བར་
དུ་ཡག་པོ་གནང་སོང་། མ་འོངས་པར་ཡང་དྤེ་འདྲ་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྟངས་འཛིན་ཡག་པོ་གནང་རོགས་

གནང་། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་བདྤེ་སྲུང་གྱི་ལས་བྱྤེད་གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པ་གཉྱིས་ལ་གནས་སར་ས་སྣུར་
གནང་བ་དྤེ་འདྲ་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

མཐའ་མ་དྤེར་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོ་བོད་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་དགོས་

ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོ་ལ་ད་ལྟ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཚུན་ཅུང་ཙམ་བཤད་རྤེས་བྱུང་

ཡོད་པ་རྤེད། སྐབས་རྤེ་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཤུགས་རྤེན་དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྒང་ལ་ཤུགས་ཆྤེ་དྲགས་མྤེད་དམ་
སམ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ནང་ལ་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་འདྱིར་བྱུང་བ་
འདྱིས་བོད་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ཚོ་ལ་ཐུགས་ཕམ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བཟོད་གསོལ་ཞུ་བ་དང་སགས་ནས་ད་

ལྟའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ཚང་མར་དངོས་གནས་དྲང་གནས་བོ་མར་བབས་ཏྤེ་བསམ་བོ་ གཏྱིང་ཟབ་ཏུ་
བཏང་ནས། ང་རང་ཚོའྱི་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བྱ་རྒྱུར་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ནའང་གདྤེང་ཚོད་ཡོད་ལ། རྣམ་པ་ཚོ་
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ཡྱིན་ནའང་ད་རྤེས་ཀྱི་དོན་རྤེན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྤེན་པས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དུམ་བུ་འདྲ་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་སམ་པ་
དྤེ་ཚོ་ཚུར་བསྡུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་པའྱི་དགོངས་པ་དྤེ་མ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

ང་ཚོ་འདྱིར་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་། མཚམས་འདྲ་པོ་ཞྱིག་བཞག་ནས། ཚོད་འདྲ་པོ་ཞྱིག་བྱས།

ཁྤེད་རང་ཚོར་དངོས་གནས་ལག་རྩལ་ནྱི་མང་པོ་ཞྱིག་འདོན་རྒྱུ་འདུག སྡུག་རྱིགས་ངན་ཚད་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་ནམ་རྒྱུན་
མཐོང་མྤེད་པའྱི་ལག་རྩལ་ལུང་པ་གང་འདོན་རྒྱུ་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་གས་ཀྱིས་ལག་རྩལ་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་ན། ཕར་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་བལྟས་

ནས་དངོས་གནས་ནུས་པ་གང་འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། རྩོམ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རྱི་མོ་འབྲྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ག་
རྤེ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་། ཆ་ཚང་ཕར་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་ནས་བྱྤེད་རོགས་བྱོས་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གང་ལྟར་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་སུ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་

མ་རྤེད། ཚང་མས་སྤེམས་འཚབ་བྱྤེད་ས་དྤེ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དགུང་ལོ་ཡར་བགྤེས་འགོ་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་

༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཐུགས་མྱི་ཕམ་པའྱི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་དགོས་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརན་པའྱི་
ཆྤེད་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི དགོངས་པར་གང་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ང་ཚོས་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་དམ་ཚིགས་བརན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད། དམ་ཚིག་བརན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརན་གྱི་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ཁ་ནས་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརན་པར་ཤོག་ཟྤེར་བ་གཅྱིག་

པུས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་བརན་པའྱི་ཉམས་ལྤེན་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་

ཡྱིན་དུས་༸སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་བརན་པའྱི་ཆྤེད་དུ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ལས་དོན་ག་
རྤེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཐུགས་ཕམ་མྱི་ཡོང་བ་དང་། ད་ལྟ་བར་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་
པོ་མཆོག་གྱིས་སྐུ་ལས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བཀོན་ནས། གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་སྐུ་ལས་སོན་
ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བཟོས་བཞག་པ་འདྱི་དག་འཐོར་ཞྱིག་ཏུ་མྱི་འགོ་བའྱི་འགན་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གནང་རོགས་
གནང་ཞྤེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པ་གོལ་བའྱི་གསལ་བསགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།
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