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དཀར་ཆག
ཨང།

གནད་དོན།

ཤོག་གྲངས།

༡

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསོམས་བསྡུས་པ་དང་། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ལས་

༡༌༌༌༧

༢

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩

༨༌༌༌༡༡

༣

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ི

༡༢༌༌༌༡༢

བསོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་བགྲོ་གེང་མུ་མཐུད།

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གི་ལས་བསོམས་སྙིང་བསྡུས་སྙན་སོན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ།

ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ལྟ་ཞིབ་ཞུས་པའི་སྙན་ཐོ། ཡིག་ཆ་ཨང་
༢༨ པ།

༤

གཞུང་འབེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ།

༡༣༌༌༌༡༣

༥

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིལོ་

༡༣༌༌༌༡༣

འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་ཞིབ་བསྐྱངས་ཏེ་དོགས་འདི་ཕེབས་
པ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད།

༦

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསོམས་བསྡུས་པ་དང་། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ལས་

༡༤༌༌༌༥༠

བསོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་བགྲོ་གེང་མུ་མཐུད།
༧

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་

༥༠༌༌༌༦༣

༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གི་ལས་བསོམས་སྙིང་བསྡུས་སྙན་སོན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པ།
༨

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ི

༦༤༌༌༌༦༦

ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ལྟ་ཞིབ་ཞུས་པའི་སྙན་ཐོ། ཡིག་ཆ་ཨང་
༣༨ པ།
༩

གཞུང་འབེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ།

༦༧༌༌༌༦༧

༡༠

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ི

༦༨༌༌༌༧༤

ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གཟིགས་ཞིབ་གནང་བའི་སྙན་ཐོར་ལན་
འདེབས།
༡༡

དཔལ་ལྡན་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསོམས་བསྡུས་པ་དང་། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ལས་

༧༥༌༌༌༩༠

༡༢

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའི་ལྷག་བསད་ལན་

༩༠༌༌༌༩༣

༡༣

གཞུང་འབེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀི་ཁིམས་འཆར། བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་

༩༤༌༌༌༩༤

བསོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་བགྲོ་གེང་མུ་མཐུད།
འདེབས་གནང་བ།

ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་ཀི་ཕོགས་ཐོབ་དང་། ཟུར་
ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སིག་གཞི། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ པ།
༡༤

གཞུང་འབེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀི་ཁིམས་འཆར། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐྱོང་དང་

༩༥༌༌༌༩༥

བཀའ་བོན་རྣམ་པའི་ཕོགས་ཐོབ་དང་། ཟུར་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སིག་གཞི། ཡིག་
ཆ་ཨང་ ༤༧ པ།
༡༥

གཞུང་འབེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀི་ཁིམས་འཆར། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་རྣམས་ཀི་མཚན་

༩༦༌༌༌༩༦

༡༦

གཞུང་འབེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀི་ཁིམས་འཆར། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སི་ཁྱབ་འགན་

༩༧༌༌༌༩༧

མཐོང་དོད། ཉིན་རེའི་ལས་དོད། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སིག་གཞི། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པ།
འཛིན་གི་ཕོགས་དང་། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སིག་གཞི།
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༩ པ།

༡༧

གཞུང་འབེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀི་ཁིམས་འཆར། འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོའི་

༩༨༌༌༌༩༨

ཕོགས་དང་། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སིག་གཞི།
༡༨

གཞུང་འབེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀི་ཁིམས་འཆར། བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་

༩༩༌༌༌༩༩

ཁང་གི་རིས་ཞིབ་སི་ཁྱབ་པའི་ཕོགས་དང་། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་
བཅས་ཀི་སིག་གཞི། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥༡ པ།
༡༩

དཔལ་ལྡན་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསོམས་བསྡུས་པ་དང་། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ལས་

༡༠༠༌༌༌༡༤༣

༢༠

སོང་པའི་དུས་ཚོད།

༡༤༣༌༌༌༡༤༤

༢༡

དཔལ་ལྡན་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསོམས་བསྡུས་པ་དང་། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ལས་

༡༤༤༌༌༌༡༥༥

བསོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་བགྲོ་གེང་མུ་མཐུད།

བསོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་བགྲོ་གེང་མུ་མཐུད་བཅས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཐོག་ལ་

ཞྱིབ ་འཇུག་གནང་བཞག་པའྱི་སན་ཐོའ་ི ཐོག ་བགོ་གེང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན ་
ལགས། སྐར་མ་གཅྱིག

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསོམས་ཤྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་པའྱི་སོབ་མ་ཚང་མ་ཡག་པོ་བཟོ་དགོས་པར།
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་བསྒྱུར་བ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག གཉྱིས་པ་དེར་བལ་

ཡུལ་གྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམ་པ་གཙོ་བོ་བལ་ཡུལ་རང་ལ་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གསར་སྟོན་བྱས་ནས་གསོ་སོང་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུ་
དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁོང་ཚོའྱི་སྐོར་ཁ་སང་མང་པོ་ཞུས་པ་རེད། ཁོང་ཚོར་ལག་འཁེར་

མེད་པ་དང་ས་ཆ་གཞན་ལ་འགོ་དུས་དཀའ་ངལ་ཡོད་དུས། བལ་ཡུལ་རང་ལ་སོབ་གྲྭ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ས་
གནས་རང་གྱི་མྱི་རྱིགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འདུག།ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས། སྐར་མ་གསུམ།

སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་གོས་ཚོགས་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་ལ་ཞུས་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་
ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་འགོ་ཁྱིད་སོབ་སྱི་རེད། དེ་བཞྱིན་དགེ་ཆེ་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་སྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཐོག་མར་

ནས་བསམ་ཚུལ་ནང་ལ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་འདེམས་སྒྲུག་གྱི་ལམ་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་
ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་མོས་མཐུན་གནང་སོང། ཡྱིན་ནའང་ལོ་མང་རྱིང་ལ་དེ་འདྲའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཤྱིག་གནས་ཡོད་དུས། འདྱི་འཕྲལ་དུ་བསྒྱུར་བ་གཏོང་བར་དུས་ཚོད་འགོར་བ་དང་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་

གསུངས་གནང་སོང།།དེར་མོས་མཐུན་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་དང་སྦྲགས་ནས་གནས་ཚུལ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ཉེ་ཆར་སྱི་

ཚོགས་དྲ་ལམ་ཐོག་ནས་གསལ་བསགས་ཤྱིག་མཐོང་བྱུང། ད་ལྟ་ Bengaluru ལ་གཏན་གཞྱིས་བྱས་པའྱི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེའྱི་
ཁབ་ཁོངས་འོག་གྱི་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་སྱི་གསར་པ་འདེམས་སྒྲུག་གནང་སྟངས་འདྱི་དངོས་གནས་ངས་གསར་བརེ་

ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོས་གསལ་བསགས་བཏང་ནས་དེའྱི་ནང་ལ་སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཆ་རེན་གང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་
ཚོ་ཚང་མ་གསལ་ཞྱིང་རྒྱས་པ་བཀོད་ནས་ད་ལྟ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁབ་འདུག།འདྱི་ངས་དངོས་གནས་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་ལ་
1

བསོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེའྱི་འགན་འཛིན་རེད། དེ་བཞྱིན་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་སྦྲགས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དེ་དང་

འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འབྱུང་འགྱུར་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་བསྒྱུར་བ་གཏང་རྒྱུར་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་

གཉྱིས་པ་འདྱི་ད་ལྟ་ཨ་རྱི་བོད་མྱིའྱི་སོབ ་ཡོན་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ངས་ཚུར་མ་ཕེབས་མཁན་གྱི་མཚན་
འབོད་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་དུས། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཐུགས་བསེལ་པ་ཡྱིན་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་

བསམ་བོ་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་གཏོང་དུས། ད་ལྟ་ཟླ་བ་གཉྱིས་ལས་འགོ་མེད་དུས་གོ་སྐབས་ཤྱིག་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་སམ། དེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་གྱི་མཚན་དང་དྲ་ཐོག་གྱི་ཁ་བྱང་དེ་ཟུར་ལ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་ཨ་རྱི་བོད་མྱིའྱི་
སོབ་ཡོན་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཚུར་ཕེབས་སོད་མཁན་རྣམས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁོང་ཚོས་ཕག་ལས་ག་པར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། འདྱིའྱི་ཐོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གསུང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་མཐའ་མ་དེར་ཁ་སང་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་

བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཛ་དྲག་ཅྱིག་ལ་གནས་ཡོད་པ་དང་མང་པོ་ཞྱིག་གོས་བསྡུར་བྱུང་སོང། གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་འོག་ལ་

མྱི་སེར་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་འབད་བརོན་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་སེར་གཅྱིག་གྱི་མཚན་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། ཁོང་ད་ལྟ་དགེ་འདུན་པ་
ཞྱིག་རེད་འདུག།བེ་རྱི་རྒྱལ་སས་ལགས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་སྐར་མ་རོགས་
སོང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ཁོང་གྱི་ཕག་ལས་འདྱི་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་བོད་རྱིགས་གཞོན་
སེས་ཚོར་སོབ་ཁྱིད་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བོད་ཀྱི་ སྐད་ཡྱིག་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་

དགོས ་པ་དང་སྐད་ཡྱིག་དེ་གཟེངས་སུ་ཐོན ་དགོས ་པའྱི་འབོད་བསྐུལ་གནང་བ་དང་། དེ་དང་འབེལ ་བའྱི་ཐབས་ལམ་སྐོར་ལ་
གསུངས་གནང་སོང། འདྱི་ང་ཚོས་སྱིང་བཅངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་གཅྱིག་འདྱི་གོས་ཚོགས་
ནང་ཐེངས་ཁ་ཤ ས་ཤྱིག་གེང་ཟྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག ་ལ་རེད་འདུག།འདྱི་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ནང་

བཞྱིན་ས་གནས་གང་ནས་ཡྱིན་མྱིན་དེ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་མྱི་འདྱི་སུ་ཡྱིན་མྱིན་དེ་
གསལ་པོ་ཆགས་སོང་བསམས་བྱུང། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཟུར་པའྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་ན། ངས་སྔོན་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གནས་ཚུལ་དེ་

སོབ་གྲྭའྱི་དུས་ཚོད་སྐབས་ལ་བྱུང་མེད་པ་དང་། སོབ་གྲྭ་ནས་ཉལ་ཁང་ལམ་བར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཚིག་
དེའང་མྱི་འགའ་རེའྱི་བཙན་གཡེམ་དང་འགའ་རེའྱི་བརྙས་བཅོས་བེད་སོད་གཏོང་གནང་གྱི་འདུག འདྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
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མཆོག POCSO ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཡྱི་ཁྱིམ ས་ཡྱིག ་ནང་གསལ་བ་ལྟར་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག །ཨྱིན ་སྐད་ཐོག
Sexual assault དང་ Sexual harassment ཁོང ས་སུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད ་པ་རེད ། དེ་འདྲ་སོང ་ཙང་བཙན་གཡེམ ་གྱི་གནས་

སྟངས་ཁོན་ནས་རེད་མྱི་འདུག།བརྙས་བཅོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་འདྲྱི་རད་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་གོང་དུ་སན་སེང་ཞུས་པ་

བཞྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དོ་བདག་ལ་མར་ཉེན་བརྡ་ཚ་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་ཕུལ་ཡོད་པའྱི་ནང་། གནས་ཚུལ་དེའྱི་རྱིགས་བསར་དུ་བྱུང་
སྐོར་སན་སེང་གྱི་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེར་བསམ་བོ་གཉྱིས་པ་ཁོན་ནས་མ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་འཕྲལ་དུ་ས་གནས་ཀྱི་
སྐོར་སྲུང་བར་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་རྱིས་སོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་སྐོར་ཞུས་ཡོད། དོ་བདག་ནས་སད་ཕྱིན་གནས་ཚུལ་དེའྱི་རྱིགས་

མྱི་ཡོང་བའྱི་ཁས་ལེན་ཞུས་སོང་། ང་ཚོ་ཤ
། ེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཆ་ཚང་གནང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དེ་ནས་
གནས་ཚུལ་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་གེང་བར་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གནས་

ཚུལ་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་འགན་དབང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་རྱིགས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སེང་དང་དགོངས་སྐོར་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་
འདྲ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག།ཏོག་ཙམ་མར་བཞུགས་རོགས་གནང། དེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་ནང་ལ་

ནམ་རྒྱུན་བོད་པའྱི་སུད་ཀྲར་འཚོང་ས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གསར་འགོད་པ་ ༦ ཕེབས་བསད་ཡོད། འཕགས་བོད་འབེལ ་
མཐུད་པའྱི་བརྒྱུད་ནས། ཁོང་རྣམ་པ་དེ་དག་རྒྱ་གར་ཡུ་པྱི་ (UP) མངའ་སེ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་གསར་འགོད་པ་སྐུ་ཞབས་གོ་རབ་
བྷར་ཌྱི་ཝ་ཇ་ (Shri Gaurav Bhardwaj, Senior Reporter, Dainik Jagran, Agra, UP) ལགས་དང། ལྕམ་སྐུ་ཤ་
ལུ་ཤུག་ལ་ (Ms. Shaloo Shukla, Sub Editor cum Reporter, Hindustan Samachar, Noida, UP) ལགས།
སྐུ་ཞབས་ཤག་ཏྱི་སྱི ང ་པར་མར་ (Shri.Shakti Singh Parmar, Editor, Dainik Swadesh, Indore, Madhya

Pradesh) ལགས།།ལྕམ་སྐུ་སུ་ན་ལྱི་ཐ་ཀུར་ (Ms. Sonali Thakur, Reporter, TV9 Bharatvarsh, (UP) ལགས།

སྐུ་ཞ བས ་ནྱི ལ ་མྱི ག ་ཅ་ཏུར་ཝྱི ་ཌྱི ་ (Shri. Neelmegh Chaturvedi, Freelance Journalist, Indore, Madhya
Pradesh) ལ ག ས ། ལྕ མ ་སྐུ ་ཤ ་ལུ ་ཨ ་ག ར ་ཝ ལ ་ (Ms. Shalu Agarawal, Senior Journalist, Amar Ujala,
Meerut, UP) ལགས། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་ང་ཚོས་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤེས ་རྱིག་བཀའ་

བོན་མཆོག་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང།

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་སོབ་ཡོན་ས་མྱིག་ཁོངས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་
ཅྱིག་གྱི་ཕྲུག་གུ་ཞྱིག་བདམས་པ་རེད་ཅེས་དྲང་པོ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
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མཆོག UWC སོབ་ཡོན་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ངས་གསལ་པོ་གང་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། UWC ལ་
ཕར་འགོ་རྒྱུའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཐོ་གཞུང་ཆ་ཚང་འདྱིར་ལས་ཁུངས་ལ་འབྱོར་ཚར་བ་དང་། UWC ཡྱི་འདེམས་སྒྲུག་གནང་མཁན་

གྱི་ཚོགས་པ་ཁོ་རང་ཚོ་རང་ལ་ཐད་ཀར་ཕུལ་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་རེས་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་རང་གྱིས་སོབ་ཕྲུག་ ༢༥ ཞྱིག་

འདེམས་སྒྲུག་གནང་ནས་མར་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་ཡོན་ངག་རྒྱུགས་བཞེས་མཁན་ཚོགས་མྱི་ Mumbai ནས་ཕེབས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་ཐོག་ནས་འདེམས་སྒྲུག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་

གུའྱི་ཐོ་བསྡུ་རྒྱུ་དང་ཕར་འབུལ་རྒྱུ། སོབ་ཕྲུག་ཚོར་བརྡ་ལན་བྱས་པ་མ་གཏོགས། གཞན་གང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ UWC ཡྱི་སོབ་ཕྲུག་འདེམས་སྒྲུག་གྱི་སྐོར་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་ན་འདྱི་ཁོ་རང་ཚོ་རང་གྱིས་འདེམས་སྒྲུག་

གནང་བཞག་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་བྱས་
ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དེ་ནས་ངས་ཆོད་གན་དགེ་རྒན་ཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་སྐོར་བཀླག་རྒྱུ་བདེ་པོ་མྱི་འདུག་སྟེ། གནས་

སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཆ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ངས་གསོལ་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ཞུས་པ་དེ་དྲང་པོ་དྲང་བཞག་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ངས་སཾ་བྷོ་ཊ་

ཡྱི་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་ནས་འབྱོར་བ་དེ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་མར་བཀླགས་པ་ཡྱིན། འདྱི་སུ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་སཾ་བྷོ་ཊའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཆོད་གན་གྱི་རྒན་ལགས་ཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་སྐོར་ཡྱིན་པ་ལས།
སོབ་གྲྭ་གཞན་གྱི་དགེ་རྒན་ཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་སྐོར་མ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དེ་ནས་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་

སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཤ
། ེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལའང་སེམས་འཚབ་ཡོད། ཕ་གྱིར་གནས་སྟངས་རོག་ཞྱིབ་ཞུ་ཆེད་དུ་དཔལ་

འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་དེ་དོན་ལས་བྱེད་བཅར་ཡོད་པ་བཞྱིན་ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་འདྱི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༧
པའྱི་ནང་ལ་ལས་བྱེད་བཏང་ནས་ཕ་གྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་རོག་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སན་ཐོ་དེ་འདྲ་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་དེ་བོད་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པ་དེ་མང་བ་ཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་

བསད་ཀྱི་འདུག།དེར་བརེན་གནས་སྟངས་འདྱི་ཡག་ཏུ་གཏང་རྒྱུ་དང་། དཔལ་འབྱོར་གྱི་རོགས་རམ་གང་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་བོད་རྱིགས་
ཚོར་འབབ་ཐུབ་རྒྱུ། དེ་བཞྱིན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐད་གང་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་པ་རྣམས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་
གོས་བསྡུར་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་སན་ཐོ་དེར་གཞྱི་བཞག་ནས་མར་ཟླ་སྱིལ་དང་འབེལ་བའྱི་
ལམ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་ནས་དགོངས་ཚུལ་

གསུངས་པ་དེ་ཚོ་ངས་དེ་སྱིང་འཆང་ཞུ་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ངས་དྲྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་བཀའ་ལན་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་ཨ་རྱི་
བོད་ཀྱི་སོབ་ཡོན་ཁོངས་ཕེབས་པའྱི་ནང་ནས་སོབ་ཐོན་པ་རྣམས་ད་ལྟ་ག་པར་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་

སོང། ཁོང་ཚོ་ད་ལྟ་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་དང་། དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས། དེ་བཞྱིན་དྲྱིལ་བསགས་ཁབ་ཁོངས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་བཅས་ཀྱི་
ནང་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་གཅྱིག་དེ་མྱིང་འབོད་མྱི་དགོས་གསུང་པ་ལྟར་མྱིང་འབོད་བྱེད་ཀྱི་མྱིན། དེ་ག་རང་
ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་རྒྱུ་རེད། འདྱི་གསུང་
གི་ཡོད་དམ།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས །

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་སྟོན་གྱི་ཡྱིན། ངས་དྲྱི་བ་དྲྱིས་པ་དེར་ལན་སེབ་མ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྲྱི་བ་གང་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལན་གཅྱིག་དེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
ངོས་ནས་ལན་གཅྱིག་འབུལ་རོགས་གནང་ཞུས་པ་དེའྱི་ལན་སེབ་མ་སོང། སྱི་འཐུས་དེ་ཚོ་ས་བགོས་ཕོགས་བསོད་འགོ་བའྱི་

སྐབས་ལ་མྱི་མང་གྱི་བདེ་སྡུག་ཆེན་པོ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་མེད་དང་འགོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད། འདྱི་གཅྱིག་དང་། ངས་སོབ་ཕྲུག་
འདེམས་སྒྲུག་བྱས་པ་དེ་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་མཁན་སུ་ཡྱིན་མྱིན་ངས་ཞུས་མེད། ངས་ད་ལྟ་བཀའ་བོན་དེ་སུ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་མྱིང་སྟོན་
དགོས་ཡོད་ནའང་སྟོན་ཆོག།ད་ལྟ་བཞུགས་སོད་མཁན་གྱི་བཀའ་བོན་གཅྱིག་དང་། མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་ཁ་ཤས་

ལ་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོས་བདེ་སྡུག་ཞུས་འདུག།དེར་ངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འཁག་པར་འདྲེད་བརྡར་ཤོར་བ་
ལྟར་འགོ་སོང། དེར་ངེས་པར་དུ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་པའྱི་སྐོར་ཞུས་ཡྱིན་ཏེ་དེའྱི་ལན་རག་མ་སོང། གཉྱིས་པ་དེ་ཆོད་
གན་གྱི་ག་ཕོགས་དང་གཏན་འཇགས་དགེ་རྒན་གྱི་ག་ཕོགས་དེ་ངས་དེ་རྱིང་རོབ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐར་མ་གསུམ་ལས་མེད་
དུས་ཞུ་རྒྱུ་རག་མ་སོང། གཏན་འཇགས་དགེ་རྒན་དེར་འཐེན་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ལ་སོགས་པ་འཐེན་

ཡོང་དུས། ཁོང་ཚོ་ཉུང་ཙམ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུས་རོགས་
གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། འདྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཡྱིན། དེར་ལན་སེབ་མ་སོང་།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། མར་བཞུགས་གནང་རོགས། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག ད་ལྟ་དེར་ལན་ཡོད་ན་
གསུང་རོགས་གནང།

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་སོབ་ཡོན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་འདེམས་སྒྲུག་ཁོངས་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་བདམས་པ་དེ་ངས་ UWC ཡྱིན་གྱི་རེད་བསམས་ནས། ངས་འདྱིའྱི་སྐོར་གནས་སྟངས་
གང་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་འགེལ་བརོད་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་ཡོན་འདེམས་སྒྲུག་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དྲང་པོ་བྱུང་གྱི་

མེད་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་དང་ཚོགས་གཙོ་དབུས་པས། ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
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དགོངས་ན་གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཆོད་གན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་སྐོར་ང་ལ་གང་འབྱོར་བ་དེ་མར་ཞུས་པ་
ཡྱིན་མ་གཏོགས། ངས་རྫུན་བཟོ་བྱས་པ་དེ་འདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་དྲྱི་བའྱི་བཀའ་ལན་དུས་ཐོག་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་ཁ་ཤས་

ཤྱིག་བྱུང་ཡོད། དེ་ད་ལྟ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་།ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་པའྱི་ནང་ང་ཚོ་སེར་གྱི་སོབ་གྲྭ་
གང་དང་གང་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། སོབ་གྲྭ་དེ་དག་བལ་ཡུལ་སོག་ར་སོབ་གྲྭ། དོན་འགྲུབ་གྱིང་སོབ་གྲྭ། འབས་སྤུངས་བོ་

གསལ་གྱིང་སོབ་གྲྭ། སེ་ར་བྱེས་འབྱིང་རྱིམ་སོབ་གྲྭ། སེ་ར་སྨད་མཐོ་སོབ་སོབ་གྲྭ་རེད་འདུག།དེ་དག་གྱི་ནང་ནས་།ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕར་མཐུན་འགྱུར་སོར་ཐུབ་པ་གཅྱིག་དེ་བལ་ཡུལ་སོག་ར་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་

ཐོག་ཁ་སང་ངས་ལྷག་བསད་པ་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། དེ་ཚོ་མར་མགོགས་པོར་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་འདྱི་ཁ་སང་བལ་
ཡུལ་ཆོས་འབྱོར་ཁུལ་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་གྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་སོབ་ནང་ལ་འཛིན་གྲྭ་ ༦
ནས་ ༡༢ བར་གྱི་སོབ་མ་གངས་ ༣༦༣ འདུག།སོང་བཙན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སྔོན་ཕྱིན ་ནས་འཛིན་རྱིམ་ ༡༠ བར་སོབ་ཕྲུག་
གངས་ ༥༥༨ འདུག།ཡྱིན་ནའང་དེར་ཁ་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཚང་མ་ས་གནས་དེ་ག་རང་ནས་ཡྱིན་པ་
ཁབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ལ་གོ་ཚེ་རོགས། སོག་ར། འཕགས་ཤྱིང། དེ་མ་ཡྱིན་པར་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་
ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཁ་སང་ཉམ་ཐག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་

འབུལ་ཐུབ་མ་སོང། འདྱི་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་སོང་གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་གསལ་བ་བཞྱིན་སོབ་ཁག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཆ་ཚང་སོབ་གྲྭ་སེར་སེ་སོ་སོ་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་

ཁུངས་ནས་གཟྱིགས་སོང་གནང་དགོས་པ་མུ་མཐུད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་ཉམ་ཐག་ཨང་ག་པ་ཅན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཐོ་

གཞུང་ཆ་ཚང་ཚུར་འབྱོར་བའྱི་རེས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་ནང་ལ་ས་ཁུལ་ཆ་བགོས་གནང་ཡོད་པ་བཞྱིན། ས་ཆ་འདྱི་དང་
འདྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱིས་གཟྱིགས་རྒྱུ། ས་ཆ་འདྱི་དང་འདྱི་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱིས་གཟྱིགས་རྒྱུ། དེ་མྱིན་ཤེས་རྱིག་གྱིས་གཟྱིགས་རྒྱུ་
བཅས་ཁག་གསུམ་འདུག།དེར་བརེན་སོབ་ཕྲུག་དེ་ཚོ་ས་གནས་ག་བར་འཁེལ་གྱི་ཡོད་ནའང་དེ་འབེལ་གཟྱིགས་སོང་གནང་རྒྱུའྱི་

ལམ་སྟོན་བཞྱིན་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དེ་ནས་ཁ་སང་སོབ་དེབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་
སོབ་དེབ་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་འཁོད་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་འཛིན་རྱིམ་ ༦ ནས་ ༨ པ་
བར་གྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་དེབ་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་འཁོད་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་སོབ་དེབ་ནང་ལ་ཡོད་པ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན། འཛིན་རྱིམ་ ༦ པའྱི་སོབ་དེབ་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་སོད་བཅུད་ཆགས་ཚུལ། རེ་གཉའ་ཁྱི་གོང་གྱི་བོད་ཀྱི་
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ངོ་སོད། གནའ་རབས་བོད་མྱིའྱི་ཤེས་རྱིག།གཉའ་ཁྱི་ནས་སོང་བཙན་བར་གྱི་རྒྱལ་རབས་ཞེས་ཆ་ཤས་གཅྱིག་བཅས་ཡོད་པ་རེད་

ལ། འཛིན་གྲྭ་ ༧།༨ པའྱི་ནང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག ་ནས་དྲྱི་བ་ཕེབ ས་པའྱི་ནང་སོབ ་ཕྲུག་ ༥༥ ལ་ཟས་གོས ་གནས་མལ་དོད ་ར་ཆག་དེ་ཤེས ་རྱིག ་ནས་གནང་གྱི་

འདུག།ཟས་གོས་གནས་མལ་གྱི་ག་དོད་ཕེད་ཆག་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༣༣ རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་མ་སོབ་
ཕྲུག་གངས་ ༦༩ ཡྱི་སོབ་དོད་དེ་ཆ་ཚང་དོ་བདག་སོ་སོས་འབུལ་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དེ་ནས་གངས་ཀ་ཏག་ཏག་
མྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། གལ་སྱིད་ནོར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་བཞག་པའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་
བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལོའ་ི ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཐོག་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དེ་ཚར་བ་ཡྱིན།
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག།ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། དེར་ལན་རྒྱག་དགོས་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག།དེ་
ཚོ་སང་མེད་བྱས་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག།འདྱི་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཚོགས་གཙོས་འགན་འཁུར་

པའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དེ་རྱིང་འདྱི་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད། ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
གང་ཡང་མ་རེད། དེར་བརེན་ངས་ལན་རྒྱག་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨༌་༌༢༠༡༩ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་འདྱི་སན་སོན་
གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༩ ཟླ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་སན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས།
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༄༅།།།བོད་མྱིའ་ྱི སྱིག་འཛུགས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༨།ཟླ་།༤།ཚེས་།༡།ནས་
ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༩།ཟླ་།༣།ཚེས་།༣༡།བར་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས།

དང་པོ།།༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ།
བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་དང་།།གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ནྱི་བོད་ཀྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་

དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉེན་སྲུང་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་

ཏུ་ཚང་མའྱི་སེམས་ཁོངས་སུ་བཅངས་ཐོག་རང་དོན་རང་གཅེས་དང་།།རང་ནུས་གང་ལྕོགས་ཀྱིས་འབད་བརོན་ལྷོད་མེད་ཞུས་
དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།།དེ་ཡང་༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐད་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གཞུང་ནས་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་ཀྱིས་སྲུང་

སོབ་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་མཐོ་གས་ཕུལ་ནས་གང་ལེགས་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་པ་དང་།།རང་ཕོགས་ནས་ཀང་རྒྱ་གར་དབུས་ས་
གཉྱིས་ཀའྱི་འབེལ་ཡོད་ཚན་པར་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉེན་སྲུང་དང་འབེལ་བའྱི་དགོས་མཁོ་ཇྱི་དགོས་ཀྱི་རེ་འདུན་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་སྐུ་
ཕྱྭའྱི་སྲུང་འདོམས་ཐོག་ཞུ་སོ་ཅྱི་མཆྱིས་ལ་དམྱིགས་བསལ་འགན་འཁུར་གྱིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འབེལ་ཡོད་ཚན་པ་དང་
ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐད་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཞུང་ནས་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་གནང་སྟེ་དུས་ནས་དུས་སུ་

བསར་ཞྱིབ་ཀྱིས་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་།།གནད་དོན་ཆུང་རྱིགས་ཁག་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་
མྱི་དགོས་པར་རང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱལ་ཁབ་མྱི་འདྲ་བ་དྲུག་དང་།།རྒྱ་གར་ནང་ས་

གནས་མྱི་འདྲ་བ་བདུན་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དྲྱིན་བསངས་སྐབས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཕོགས་ནས་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉེན་སྲུང་ཞུ་སོའ་ིག་སྱིག་

གང་ལེགས་ཡོད་མུས་ཐོག་རང་ཕོགས་ནས་སྔར་ལམ་ལྟར་མྱི་འགོ་སྔོན་བསོད་དང་།།དེ་བཞྱིན་ཆྱིབས་ཞབས་སུ་ལྷན་བཅར་ཞུ་སོ་
སོགས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།།རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་ནམ་ཡོད་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡུལ་ས་

གནས་མངའ་གཞུང་གསང་ལས་ཚན་པ་བཅས་པར་སྔོན་ཚུད་ནས་འབེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ།།དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་
མང་ཆེ་བར་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆེ་ངོ་བཅར་གྱིས་ཕེབས་སྱིག་ཞུ་སོ་ཁག་སྔར་བཞྱིན་ཚགས་ཚུད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།།ལྷག་པར་དུ་ཛ་
དྲག་ཕེབས་བཞུད་གནང་དགོས་བྱུང་ཚེ་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕོ་བང་ནས་འབེལ་ཡོད་རྣམ་པར་བརྡ་ལན་འཕྲལ་དུ་གནང་ཐབས་དང་སྲུང་

སོབ་པའྱི་སེ་ཚན་སོ་སོར་ལས་འགན་བཀོད་སྱིག་གནང་ཕོགས་ཐད་སོང་བརྡར་སོགས་འཐུས་ཚང་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་།།
ཕེབས་འཁོར་ཁ་ལོ་བ་དང་སྐུ་སྲུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་པོར་ཟླ་དྲུག་རེའྱི་མཚམས་སྨན་པས་བརག་དཔྱད་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད།།རྒྱུན་དུ་

སྐུ་སྲུང་བ་རྣམས་ལ་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉེན ་སྲུང་ཞུ་ཕོག ས་ཐད་སྐུ་སྲུང་འགན་འཛིན་བརྒྱུད་ལམ་སྟོན ་བཀོད ་མངགས་དང་།།དེ་བཞྱིན ་
དམྱིགས་བསལ་ཚང་འཛོམས་སྐབས་གང་ཅྱིའྱི་ལམ་སྟོན་སྔར་བཞྱིན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།
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གཙུག་ལག་ཁང་ཉེ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཆེད་བོད་རྱིགས་དྭང་ཟུར་ཕོ་མོ་གངས་།༡༥།ཡྱིས་ཉྱིན་མཚན་

བསྟུད་མར་མུ་མཐུད་ལས་འཁུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་།།ལྷག་པར་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཕེབས་སོར་གོག་པར་འཁྲུལ་ཆས་
གསར་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
གཉྱིས་པ།།འཛིན་སོང་།
༡།

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དབུས་མ་དང་།།ཁབ་ཁོངས་སེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་།།ཚིག་ཐོ་དཔྱད་ཞྱིབ་ཚན་པ།།བདེ་སྲུང་

ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱི་འཛིན་སོང ་དང་འབེལ ་བའྱི་ལས་དོན ་ཞུ་སོའ་ི ཐོག ་ལམ་སྟོན ་བྱེད་དགོས ་ཅྱི་མཆྱིས ་སྐབས་
མཚམས་སོ་སོར་དམ་དོན་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད།
༢།

བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཐོག་དོ་སང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བཟང་ངན་ཅྱི་བྱུང་དང་།།བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་

རྒྱ་བོད་ཨྱིན་གསུམ་གྱི་སྐད་ཡྱིག་གང་རུང་ནང་ཐོན་པའྱི་འབེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁག་ལ་རོགས་ཞྱིབ་དང་འབེལ་གོང་རྱིམ་ལ་སན་
སེང་ཞུ་འོས་རྱིགས་སྔར་བཞྱིན་དུས་ཐོག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།
༣།

སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་དང་།།བོད་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་དུས་དྲན་

སོགས་གཞུང་འབེལ་མཛད་སོ་ནམ་ཡྱིན་ལ་དམྱིགས་བསལ་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་མེད་ཇྱི་ལྟར་ཡང་
གཤོམ་སོགས་སྔར་བཞྱིན་གོ་སྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།
༤།

ཞབས་སྟེགས་སྱིག་

ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་མྱི་ཕྱི་བསོད་ལག་འཁེར་།(IC) ཞུ་མྱི་མྱི་ས་ཕོ་མོ་གངས་།༡༦༡༨།དང་།།གྲྭ་བཙུན་གངས་།༢༥༦།

བཅས་ཁོན ་བསོམ ས་མྱི་གངས་།༡༨༧༤།བྱུང་བར་ཞྱིབ ་འཇུག་མཆན་བཀོད ་ཞུས་པ་དང་།།ནང་མྱི་ཟླ་སྱིལ ་། (Travel
Document) ཞུ་མྱི་གངས་།༣།བྱུང་བར་ཞྱིབ་འཇུག་མཆན་བཀོད་ཞུས་ཡོད།

༥།

གནས་མཆོག་རྡོ་རེ་གདན་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ །༢༠༡༨།ལོའ་ི ལོ་མཇུག་ནས་།

༢༠༡༩།ལོའ་ིཚེས་ཤར་བར་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་རྱིང་བཞུགས་འཇགས་དང་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲྱིན་བསྩལ་སྐབས་འདྱི་ལས་ཀྱི་
འགོ་ལས་ཡོངས་ནས་ས་གནས་སུ་བདེ་འཇགས་ཐོག་འཐུས་ཤོར་མེད་པའྱི་སོ་ནས་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཡོད།
དབུས་སེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་དང་།།ཚིག་ཐོ།།དཔྱད་ཞྱིབ་སེ་ཚན།
༡།

ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བལ་ཡུལ་ཡན་ལག་དང་།།ལྡྱི་ལྱི་ཡན་ལག་སེ་ལེན་ཁང་གཉྱིས་བརྒྱུད་བོད་ནས་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཕོ་མོ་

ཁོན་བསོམས་གངས་།༣༢།རྒྱ་གར་ལ་གཏན་སོད་དུ་བཙན་བྱོལ་རྱིམ་བཞྱིན་ཕེབས་པ་རྣམས་རྡ་སར་འབྱོར་འཕྲལ་བསུ་སེལ་
ལས་བྱས་ནས་སྣུམ་འཁོར་བབ་ཚུགས་ནས་བསུ་ལེན་ཞུས་ཏེ་མྱི་རེ་རེ་བཞྱིན་ཐོ་འགོད་ཀྱིས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་མཇལ་ཁའྱི་གོ་སྱིག་དང་།།བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ངོ་སོད་གཟྱིགས་བསྐོར་དུ་འཁྱིད་པ།།
༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་དང་།།རྒྱ་གར་ནང་ལུས་སེམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་བྱེད་ཕོགས།།རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་སོད་ཞུ་རྒྱུ་

དང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་སྐུ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་ཡྱིན་སྐོར་སོགས་ཀྱི་སོབ་གསོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན།།མྱི་རེ་རེ་བཞྱིན་ཕྱི་ནང་སྨན་པའྱི་ལུས་ཁམས་

འཕྲོད་བསྟེན་རགས་དཔྱད་བྱས་ཏེ་ནད་རྱིགས་ཐོན་པ་རྣམས་ལ་སྨན་བཅོས་དང་།།རྒྱ་གར་ནང་གཏན་སོད་ཆོག་པའྱི་ཕག་འཁེར་།
(RC) བཟོས་ཏེ་སོབ་གྲྭ་དང་ཆོས་སེ་ཁག་གཏན་སོད་ལ་ལམ་གོན་ནར་གཏོང་གྱིས་རང་མོས་ལྟར་ཁུངས་སོ་སོར་བཏང་ཡོད།
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༢།

ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་ནས་གཏན་སོད་དང་གནས་བསྐོར་ཕེབས་མཁན་གངས་།༢༦༢།བྱུང་ཁོངས་ནས་བལ་ཡུལ་རྒྱ་གར་

གཞུང་ཚབ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་དམྱིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པའྱི་ལག་འཁེར་།SEP ཡོད་པ་གངས་།༣༢།དང་།།གནས་
མཇལ་རེས་ཕྱིར་བོད་དུ་ལོག་ཕེབས་མཁན་གངས་།༢༣༠།བྱུང་ཡོད།
༣།

ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་ནང་གཉེན་འཕྲད་ལ་ཕེབས་མཁན་སེར་ས་ཕོ་མོ་གངས་།༡༢༥།གྱིས་འདྱི་ལས་སུ་ཐོ་འགོད་བྱས་འདུག

༤།

ཚིག་ཐོ་བངས་ཟྱིན་པ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་འབེལ་ཡོད་རྱིགས་ལ་བདེ་སྲུང་དྲུང་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་

ཚོགས་ཆུང་ནས་བསར་ཞྱིབ་དང་འབེལ་ར་འཕྲོད་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཕུལ་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གཏན་

འབེབས་ལྟར་འཚོ་སོན་དང་སྨན་གོན་གནང་མུས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད།།ཨོ་སྱི་ཀྲྱི་ལྱི་ཡར་གཞྱིས ་སོ་རྒྱན་ཁོངས་སུ་སྱིག་དོན་བཞྱིན་
ཞུགས་བོ་ཡོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།
༥།

ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་ནང་ཆབ་སྱིད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་སན་རྱིམ་པར་ཕུལ་འབྱོར་ཁོངས་སན་ཞུ་གངས་།༢༡༧།

ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས།
༡།

སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་མཇལ་བཅར་ཆེད་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ལུང་འདྲ་མྱིན་ནས་ཕེབས་པའྱི་ཕྱི་

རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་དང་།།བོད་རྱིགས།།རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་ཕེབས་པའྱི་མཇལ་བཅར་བ།།ཆོས ་ཞུ་བ་ལོ་ལྟར་འབྱོར་མུས་
རྣམས་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡྱིག་ཚང་ནས་མཇལ་མང་གྱི་དུས་ཚེས་གཏན་འཁེལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་མཚམས་དོལ་

རྒྱལ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་མེད་དང་།།འགོས་ནད་ཡོད་མེད།།དོགས་ཡོད་མྱི་ས་ཡྱིན་མྱིན་ཐད་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབེལ་ཐོ་འགོད་དང་
མཇལ་མང་སྐབས་འབེལ ་ཡོད་ལས་བྱེད་མཉམ་བཅར་གྱིས ་ཐོ་བཤེར་ཞུ་སོ་སོག ས་འཐུས་ཚང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།།དེང་སྐབས་
༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སོགས་ཀྱི་མཛད་འཆར་དགུང་ལོའ་ི བབས་ཀྱིས་ཉུང་དུ་གཏོང་གནང་

རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་དང་།།ལོ་ཤས་གོང་ནས་སྱི་སེར་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་མཛད་འཆར་ཉུང་འཕྲྱི་
དགོས་པའྱི་དགོངས་འཆར་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་དང་།།ལྷག་པར་དུ་སྔ་ལོ་ལ་དྭགས་སུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་སོབ་

ནང་དགུང་ལོའ་ིབབས་ཀྱི་མཛད་འཆར་ཉུང་འཕྲྱི་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་གསུངས་པ་བཅས་ལ་གཞྱིགས་པས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་དང་
རྒྱལ་ནང་གྱི་མཛད་འཆར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད།།གཙོ་བོ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཐུགས་དགོངས་བཞྱིན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་དམྱིགས་
བསལ་མཇལ་ཁ་རྱིགས་ཕུད་དེ་མྱིན་མཇལ་མང་རྱིགས་ལ་ཞལ་མཇལ་བཀའ་སོབ་གནང་བ་ལས་དེ་མྱིན་འདྱི་ལས་ནས་མཇལ་
ཁ་གོ་སྱིག་ཞུ་ཡི་མེད།
༢།

ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༨།ཟླ་བ་བཞྱི་པ།།ལྔ་པ།།དྲུག་པ།།དགུ་པ།།བཅུ་པ།།བཅུ་གཉྱིས་དང་།།ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༩།ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་བཅས་

ཀྱི་ནང་བཞུགས་སར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་དང་།།གནས་མཆོག་རྡོ་རེ་གདན་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཕྱི་ནང་དད་ལྡན་ཁག་ནས་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་ཆོས་བཀའ་དྲྱིན་བསྩལ་སྐབས་དད་

ལྡན་སེར་ས་ཕོ་མོ་གངས་།༤༥༧༨༤།(བཞྱི་ཁྱི་ལྔ་སྟོང་བདུན་རྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བཞྱི། )།ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཐོ་འགོད་དང་ཆོས་ཞུ་བའྱི་
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ཕག་འཁེར།།དེའྱི་ཐོག་རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་ཆོས་ཞུ་བ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་སེལ་སད་ཕག་འཁེར་ཡང་ཡང་ཐོ་འགོད་བྱ་མྱི་དགོས་པར་
ལོ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་བེད་སོད་ཡོད་པའྱི་ཕག་འཁེར་གངས་།༢༤༣༨།བཟོ་རྒྱུ་སོགས་ཞུ་སོ་རྣམས་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།
༣།

སབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་།(RC) གསར་བཟོ་དང་དུས་འགངས་ཞུས་པའྱི་ཁོངས་སུ་རྒྱ་གར་ནང་གསར་སེས་དང་དྭ་

ཕྲུག་ཕྲུ་གུ་གངས་།༥༤༥།དང་།།བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་རྒྱ་གར་ནང་དམྱིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པའྱི་ལག་
འཁེར་།(SEP) ཡོད་མཁན་གངས་།༣༢།བཅས་ཁོན་བསོམས་མྱི་གངས་།༥༧༧།ལ་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད།
༤།
༥།

སབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་བོར་བརླག་དང་གནས་སོས་དྲ་ཐོག་ཐོ་འགོད་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་གངས་།༣༡༦བྱུང་ཡོད།

༢༠༡༨།ལོར་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་བའྱི་རྡ་ས་མྱི་མང་གྱི་སབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་གསར་བཟོ་རྒྱབ་གཉེར་དང་དྲྭ་ཐོག་ཐོ་

འགོད་ཞུས་པ་གངས་།༡༡༤།བྱུང་ཡོད།
༦།

༢༠༡༨།ལོར་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་བའྱི་བོད་ཁྱིམ་སོབ་ཕྲུག་གྱི་སབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་གསར་བཟོ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་

༧།

སབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་དྲ་ཐོག་དུས་འགངས་ཞུས་པ་གངས་།༣༣༠༢།བྱུང་ཡོད།

གངས་།༡༢༨།བྱུང་ཡོད།
༨།

ཡོད།
༩།

ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་བོད་རྱིགས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཕྱིར་སོག་ཞུས་པ་གངས་།༡༠།བྱུང་
ལོ་གཅྱིག་ནང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།།དགུང་ལོ་།༦༥།སོན་པའྱི་བགེས་སོང་རྣམ་པ།།དབང་པོ་སོན་ཅན་རྱིགས་བཅས་

ཀྱི་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དྲ་ཐོག་དུས་འགངས་ཞུས་པ་གངས་།༣༠༨།བྱུང་ཡོད།།
༡༠།

ཕྱི་བསོད་ལག་དེབ་སེར་པོ་།(NORI) ཞྱིབ་འཇུག་བསེབས་པ་གངས་།༣༥༤།བྱུང་ཡོད།

༡༢།

ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཕྱིར་ལོག་མཐོང་མཆན་།(Return Visa) རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་གངས་།༥༩༨།བྱུང་ཡོད།

༡༤།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་ཕེབས་ནམ་ཡྱིན་ལ་འབེལ་

༡༡།

༡༣།

ནག་ཉེས་མེད་པའྱི་ངོས་སོར་ཡྱིག་གེ་།(Police Clearance) གངས་།༦༠༡།ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།
ཕྱིར་ཐོན་ཡྱིག་ཆ་།(Exit Permit) གངས་།༦༩༦།ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།

ཡོད་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ཁག་བརྒྱུད་ཡྱིག་ཆ་དུས་ཐོག་བཀའ་འཁོལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱི ན་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་
བསོམས་སྱིང་བསྡུས་སུ།།བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་བོད་རྒྱལ་ལོ་།༢༡༤༦།ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༩།ཟླ་།༩།ཚེས་།༢༣།ལ།

།།།།།།ཕུལ།།།།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སན་སེང་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལས་བསོམས་
རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་སན་ཐོ་སན་སོན ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། སན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས ་
ལགས།

སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཡྱིག་ཆ་ཨང་།།༢༨

༄༅། །བོད་མྱིའ་ྱི སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༌༡༩ ལོའ ི་ལོ་འཁོར་ལས་
བསོམས་རྒྱས་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སན་ཐོ།

ཀ༽

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་ནང༌། བལ་ཡུལ་ལ་བསོད་མྱིར་ལམ་ཡྱིག་རྒྱབ་གཉེར། བཞུགས་སར་དུ་བཅའ་
བཞུགས་རྒྱ་གར་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་བལ་ཡུལ་ནང་གནས་སྐོར་དང་གཉེན་འཕྲད་སོགས་ལ་བསོད་མཁན་བོད་མྱི་

གངས་ ༣༣༧ ལ་ལམ་ཡྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྒྱབ་གཉེར་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། ཞེས་གསལ་བར་ལམ་ཡྱིག་དེའྱི་དགེ་ཕན་ཇྱི་
ཡོད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།
ཁ༽

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་ནང༌། ལག་འཁེར་ཚན་པ། སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་དང་དུས་འགངས་

ཞུས་པའྱི་གངས་ཐོ་གཤམ་གསལ། ཞེས་པའྱི་འོག་བར་སྐབས་བོད་མྱི་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་ཐོ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁངས་ཀྱི་

ཐོ་གཞུང་ཟུར་ཉར་གྱིས་འབེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་ཡོང་ཐབས་གནང་བཞྱིན་ཡང་ད་ཆ་

དེ་དག་གསར་བཟོ་ཟྱིན་ཡོད་མེད། གལ་ཏེ་གསར་བཟོ་ཐུབ་མེད་ཚེ་མ་འོངས་པར་དོན་སོན་ཡོང་རེ་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་
བ་བཅས།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ག་པ། གོང་གསལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་

ཀྱིས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐོ་བཅས། སན་སོན་ཟྱིན་པར་བགོ་གེང་དགོས་
པའྱི་གོས་འཆར། གོས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར།

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ།

༄༅།།།བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༨༌༌༌༡༩།ལོའ་ིལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་།།སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༨༌༌༌༡༩།ལོའ་ི ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་

བའྱི་སན་ཐོ་བཅས་སན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ།།བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༩།ཟླ་།༩།ཚེས་།༢༣།ལ།། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

གོས་འཆར་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་བརྱི་ཡྱི་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དྲྱི་བ་དྲྱིས་འདུག་པས།
དེའྱི་བཀའ་ལན་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བ་དང་པོའ་ི ལན་འདྱི་བཞུགས་སར་བཅའ་བཞུགས་རྒྱ་གར་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བལ་
ཡུལ་དུ་གནས་སྐོར་དང་གཉེན་འཕྲད་བསོད་སྐབས་ས་མཚམས་སུ་དཀའ་ངལ་མྱི་འཕྲད་སད་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་

གཉེར་ལ་ངོས་འཛིན་གྱིས་ངོ་སོད་རྒྱབ་གཉེར་གནང་གྱི་ཡོད། ད་བར་ལམ་ཡྱིག་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་ས་མཚམས་སུ་དགེ་ཕན་བྱུང་
ཡོད་པ་ལས་མེད་པའྱི་སན་སེང་ཞུ་མཁན་རྱིགས་བྱུང་མེད།

དྲྱི་བ་གཉྱིས་པའྱི་ལན་ནྱི་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་ཡོང་ཐབས་སུ་གངས་ཐོ་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་

བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་བ་གངས་ ༩༥༥ ཁོངས་ས་གནས་མང་ཆེ་བའྱི་མྱི་མང་དང་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་གཞྱིར་
བཟུང་བཟོས་དང་བཟོ་མུས་ཡྱིན་པ་དང་། བཞུགས་སར་གཙོས་ས་གནས་རེ་ཟུང་གྱི་མྱི་མང་དང་སོབ་ཕྲུག་བཅས་ནས་སབས་
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བཅོལ་ལག་འཁེར་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་ངོ་བཅར་མྱི་ཞུ་མཁན་ཡང་གང་ཙམ་འདུག སན་ཞུ་གསར་པ་འབུལ་མཁན་རྱིམ་པར་ཡོང་
བཞྱིན་པ་དེ་དག་གྱི་ཐོ་གཞུང་ཕོགས་སྱིག་གྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སན་སེང་ཞུས་འཆར་ཡོད་པ་བཅས།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ལ། སྱི་
འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་དང་

བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་དང་། ཚིག་ཐོ་དཔྱད་ཞྱིབ་སེ་ཚན་ཟེར་བའྱི་དོན་ཚན་ ༤ འདྱིའྱི་གཤམ་
དེ་ལ། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡར་གཞྱིས་སོ་རྒྱན་ཁོངས་སུ་སྱིག་གཞྱི་བཞྱིན་ཞུགས་བོ་ཡོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་
ཟེར་བ་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་འབེལ་ཆགས་དང་

འབེལ་ཡོད་ཕེབས་རྒྱུ་འདྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་གཞུང་གྱི་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་ཕེབས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་རྱིགས་གང་ལ་

གང་འཚམ་ཞྱིག་མེད་པ་དང་ཉུང་རུ་ཕྱིན་ནས་དེའྱི་སྱིག་གཞྱིར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བཅས་གོ་སོང་། སྱིག་
གཞྱི་འདྱི་འགྱུར་བ་བཏང་ནས། གཙོ་བོ་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་གཞུང་གྱིས་བོད་པའྱི་ཆེད་དུ་གནང་བ་ཞྱིག་དང་། གཞུང་གྱི་དགོངས་

བཞེས་ཐོག་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ལ་གནང་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་དེ་ལྟར་འགོ་བསད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་འདྱི་ལ་
འགྱུར་བ་འགོ་གྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། གཞུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་བཞེས་

གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གོ་བྱུང་། འདྱི་བདེན་པ་རེད་དམ་བདེན་པ་མ་རེད། འདྱིར་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་
དམ་མ་རེད་བཅས་དོ་བདག་ལ་ཐད་ཀར་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་འཆར་ཚིག་གཅྱིག་

གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་དགོས་རྒྱུ་སུ་སུ་ཡྱིན་མྱིན་ཐོག་ལ་བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། དང་པོ་
དེ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་མང་པོ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གསར་འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་ལ་དབུས་བོད་

མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཞབས་ལོ་ ༢༠ ཡན་ཆོད་འཁོར་བ་ཚོ་ཚུད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་

ཟེར་ན། དེ་ཚོ་ཐོ་ནང་ལ་རྒྱན་བརྒྱབ་ནས་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན། གོ་སྐབས་ཤྱིག་གནང་བར་སོང་ཙང་། དེ་ཚོར་བགེས་ཕོགས། ཁང་ག།
བགེས་།ཤག་དེ་ཚོ་འབུལ་མྱི་དགོས་པར། བོད་མྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ལ་ཁེ་ཕན་དང་། ལས་བྱེད་ལོ་ ༢༠ ལྷག་
ལས་ཀ་གནང་མཁན་ཚོ་ལའང་མཐུན་རེན་གསར་པ་ཞྱིག་ཆགས་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གཉྱིས་པ་དེར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དཔེར་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁུངས་ཀྱི་སེ་ཚན་ཁག་གྱི་ལས་བྱེད་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་
སོ་བོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་སྨན་ཁང་དེ་ཚོའྱི་

ལས་བྱེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀང་སོ་བོ་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ཁོང་རྣམ་པས་ལོ་ ༣༠ ཙམ་ལས་ཀ་གནང་ནས་རྒན་ཡོལ་འགོ་བའྱི་
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སྐབས་སུ་འབུམ་ ༣ ཙམ་མ་གཏོགས་འཁེར་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་རྒྱན་ནང་ལ་ཚང་མ་ཚུད་པ་ཡོང་གྱི་
མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ས་དམྱིགས་དང་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་སད་ནས་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ནས་
སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ཡོད་པ། ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པ། དེ་ནས་ལ་དྭགས་རེད། དེ་བཞྱིན་ལ་ཆེན་ལ་ཆུང་དེ་ཚོའྱི་ནང་གྱི་འབོག་པ་ཁག་ཅྱིག་
ལ་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སན་སེང་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་

དགོངས་བཞེས་དང་བརྒྱ་ཆ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག དེ་ནས་འབྲུག་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་སབས་བཅོལ་བ། གང་
གྱི་ནང་ལ་མ་ཚུད་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སོད་མཁན་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་རྒྱུ། བལ་ཡུལ་ས་ཁུལ་ཡོད་པའྱི་ས་མཚམས་
དང་མཐའ་མཚམས་ལ་ཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཅན་དེ་ཚོ་ལའང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་དེ་

ཚོ་ལའང་གང་ལ་གང་འཚམ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ། ཁོང་ཚོར་ཁང་པ་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་སོད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལའང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ། ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ཡོད་ན་སྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་མུ་མཐུད་ནས་དགོངས་

པ་བཞེས་དགོས ་པ། དེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་གང་ལྟར་ས་མྱིག་དེ་འདྲ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཐོག་ནས་དགོངས་བཞེས ་
གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད་ཅེས། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། སྐར་མ་བཅུ།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་བསྡུས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ བོད་ཕྱི་
ནང་གཉྱིས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཐོག་དོ་སང་གནང་གྱི་ཡོད་ཟེར་བ་འདྱི་ངས་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་སམ། དེ་སྔ་རྒྱ་གར་
གསར་འགྱུར་ནང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་བྱུང་སོད་དུས་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་བྱུང་། དེ་འདྲའྱི་སྐབས་འབེལ་

བ་ག་བར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། དེ་ཚོར་ཁ་པར་ཕུལ་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲའྱི་རྱིགས་ཐོན་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས། གནས་
སྟངས་དེ་ཚོ་གལ་འགངས་ཆེན་པོའ་ི ཐོག་ནས་ག་སྱིག་གང་གནང་དགོས་ཡོད་མེད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དངོས་

གནས་ཀྱི་རྒྱ་གར་གསར་འགྱུར་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན། ང་རང་ཚོའྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ནང་ལ་བོད་པའྱི་གནས་དོན་
མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོར་དོ་སང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་ལས་
བསོམས་འདྱིའྱི་ཐོག་མ་དེར་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཉེ་འཁོར་ལ་དྭང་ཟུར་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད།

དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ངས་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞུས་ན། ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་ང་ཚོ་འདྱིར་རྡ་རམ་ས་ལར་བཅར་སོད་དུས། ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་དྭང་སོབ་ཀྱི་འབུམ་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་སྐབས་ལ་ཕེབས་སོད ་དུས། ཁོང་ཚོས་གཙུག་ལག་ཁང་གཡས་གཡོན་དུ་
གཙང་བཟོ་བྱ་རྒྱུ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་ནང་ན་གཙང་བཟོ་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཧ་ཅང་གྱི་འགན་འཁུར་བཞེས་ཏེ་ཡག་པོ་གནང་གྱི་

འདུག།དེར་གོས ་ཚོག ས་དང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ནས་དེ་རྱིང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་རག་པར་གནང་བསད་ཀྱི ་འདུག དེར ་ཡྱི་རངས་
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བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ནས་དེ་སྔོན་ངས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དུས་ཐོག་
འགེང་མ་ཐུབ་དུས་ཉེས་ཆད་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཕོག་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དཀའ་ངལ་འདྱི་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་མ་

གཏོགས་མ་འགོར་བ་སེལ་ཐུབ་པ་ཆགས་སོང་། དེ་ཡག་པོ་བྱུང་བཞག དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ང་རང་ས་

བགོས་བརྒྱབ་པའྱི་ས་ཁུལ་དུ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དེ་སྔོན་ངས་ཟུར་དུ་བཅར་ནས་བཀའ་བོན་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་
ཆར་འདྱིར་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་རེད་འདུག གནས་སྟངས་འདྱི་ད་ལྟ་དྭང་ཟུར་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་འདུག ང་རང་

ཚོས་བཅར་ས་སྱིམ་ལ་རེད། མང་པོ་ཞྱིག་ལ། སྔོན་མ་དངོས་གནས་ཀྱི་རྒན་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་མང་པོ་བསོན་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་
གནས་སྟངས་ཡག་པོ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཆགས་རྒྱུ་འདྱི། རྒན་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་བརྒྱབ་ནས་བྱུང་བ་རེད། ཁོང་ཚོ་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མར་ཐོན་པའྱི་སྐབས་སུ་མཐུན་འགྱུར་དང་ཅྱི་ཡང་མ་བྱུང་བར། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁོང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་བྱས་ནས་

རྒན་ཕོགས་ཤྱིག་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱིའང་། རྒས་འཁོགས་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་ག་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་སོགས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་
ཞྱིག་གསུང་གནང་གྱི་འདུག དེ་ནས་ཡར་བདེ་སྲུང་ལ་ཞུས་ཀང་ཕག་རོགས་དམྱིགས་བསལ་བྱུང་མ་སོང་ཟེར་ནས་བོ་ཕམ་གནང་
གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་དེ་རྱིང་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་དྭང་ཟུར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་ཀྱི་གཞུང་གྱི་

ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་ཕག་རོགས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དེ་འདྲའྱི་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ཡར་མར་ག་བར་ཞུ་གཏུག་གནང་ཐུབ་
ས་ཡོད་ནའང་། འདྱི་ཚོར་ངེས ་པར་དུ་མཐུན་འགྱུར་དང་ཕག་རོག ས་གནང་དགོས་འདུག་ལ། གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་
འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ཙམ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དེ་རྱིང་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་བཞེས་མཁན་གཅྱིག་ཡོད། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ངས་སྟོང་
པ་དུས་ཚོད་དོན་ཚན་གཅྱིག གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་དོན་དག་འདྱི་ང་རང་ངོས་ནས་གལ་འགངས་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ནས་ཁ་སང་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་མ་ཐག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་གསུང་བཤད་
ཀྱི་རེས་ནས། ལས་རྱིམ་དངོས་སུ་འགོ་བཙུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་རྱིམ་པས་གནས་སྟངས་འདྱི་ག་རེ་

བྱུང་བསད་པ་གོས་ཚོགས་འདྱི་ནས་ཚང་མས་གཟྱིགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོའ་ི ཐོག་ནས་ལྟ་ཡོང་བའྱི་

སྐབས་སུ། འདྱིའྱི་སེམས་ཚོར་འདྱི་ང་ཙམ་མ་གཏོགས་ཕལ་ཆེར་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་ས་མ་རེད་བསམས་པའྱི་
ཚོར་སང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་དེའྱི་བར་དེར་ཚོགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གྱི་གོས་ཆོད་འདོན་རྒྱུ་འཆར་གཞྱི་ཆ་

ཚང་ཞྱིག་འཐེན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་པོའ་ི གལ་གནད་ཞྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་གཅྱིག་པུར་ངོས་ནས་བཤད་རྒྱུ་
ཙམ་ཡྱིན་ན། དེ་རྱིང་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཞུས་ནའང་འགྱིག་ས་རེད་བསམས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ་ལ་གོ་
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སྐབས་ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེའྱི་དོན་དག་འདྱི་ང་ཚོས་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། འདྱི་སྔོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་བོན་

གཅྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འོས་འདེམས་བྱས་པ་རེད། འོས་འདེམས་བྱས་པ་དེ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཇྱི་བཞྱིན། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འདེམས་དོན་བྱུང་བར་གསལ་བསགས་གནང་། གསལ་བསགས་གནང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་གོས་
ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་རེད། དེ་ནས་གེང་ཕོགས་ཤྱིག་བྱུང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་བསར་དུ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་

འཐུས་མྱི་ཚང་མས་ཟུར་དུ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་ནས་འགྱིག་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བྱེད་པའྱི་སྐབས་
ལ་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྱིག་བསད་པའྱི་ཐག་གཅོད་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་དེ་བཞུགས་མོལ་

ཚོགས་འདུ་རང་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ལ་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།
དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བར་ལམ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ། མདོར་བསྡུས་ན་ད་ལྟའྱི་བཀའ་བོན་འདྱི་དམ་བཅའ་

འབུལ་ས་རག་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་གཞྱིར་བཞག་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་བོན་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དེ་དགག་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་

བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ང་རང་གྱི་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་དེ་འདྲ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་མཐར་ཐུག་
ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་ངོས་ནས་དེ་འདྲ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དེར་ངོས་འཛིན་གང་འདྲ་
བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ན་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་ངོས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་བཞག་པ་འདྱི་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཡྱིན་

པ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་གྱི་ཡོད་པ། ཏག་ཏག་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་རྱིང་
ང་ཚོའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཐག་གཅོད་འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ལ་ངོས་འཛིན་མྱི་བྱེད་ཐབས་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་རེད། ཡང་ན། འདྱི་འགྱིག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐག་

གཅོད་འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བ་རེད། དེ་གཉྱིས་གཅྱིག་མ་གཏོགས་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། འདྱིར་ང་ཚོའྱི་དོན་དག་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཁྱིམས་སྱིག་

གཞྱི་ཡྱི་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ནང་ལ་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་དོ་
སང་མ་བྱས་ན། འགོ་འཁྱིད་མཁན་དང་དེའྱི་གཤམ་ལ་བཞུགས་མཁན་ང་ཚོ་ཚང་མས་ངོས་ནས་སང་མེད་བཏང་ནས་བཞག་

བསད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ནས་གོས་ཚོགས་ར་བ་མཚན་མཐོང་ལའང་གནོད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་

བྱེད་བསད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་ཀྱིས ་ཐག་གཅོད་བྱས་ཚར་བ་ཞྱིག ་ལ། ང་ཚོའྱི་མང་གཙོ་ཀ་བ་
གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམས་ནས་ཕན་ཚུན་བརྱིད་ཉམས་སྟངས་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁའང་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་
འདྲ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་ཆགས་ན། མ་འོངས་པར་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། དམ་བཅའ་
ཕུལ་བ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དམ་བཅའ་འབུལ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ལབ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་འགོག་རྒྱུ་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་ཆགས་བར་དུ་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་ལའང་ངས་ཁ་སང་འགོ་ནས་

ཐེངས་མ་འགའ་ཤས་ཨུ་ཚུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྟབས་བདེ་པོ་ཞྱིག་དང་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་མ་རེད། ང་
རང་གྱི་ངོས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་སྐབས་ལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་
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གསུང་གྱི་རེད་བསམས་ནས། ང་རང་གྱིས་རེ་བ་འདྲ་བརྒྱབ་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ཏེ་གསུངས་མ་སོང་། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་འདྱི་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་འདྱི་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན།
བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་

དབང་ཆ་འདྱི་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་པའྱི་དུས་ལ་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡང་ན། ང་ཚོའྱི་ནོར་བ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་
བྱས་ནས་དེ་ལུགས་ཀྱིས་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ངོས་ནས་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་ཡང་གསལ་པོ་བཟོས་ནས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་ངོས་ནས་བལྟས་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་
གནས་ལ་འགོ་དུས་ས་གནས་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་པར་ས་གནས་མང་པོས་དྲྱི་བ་བཏང་གྱི་འདུག སེམས་ཚོར་ཆེན་པོ་འདུག དེ་འདྲ་
ཡྱིན་དུས་ཉེས་ཆད་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་རྱིང་ངེས་པར་དུ་སྱིར་བཏང་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན་ཏེ་དགོངས་པ་ངེས་པར་

དུ་བཞེས་ཡོད་ཀྱི་རེད། སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་ལྟར། ང་ཚོས་གལ་འགངས་ཆེན་པོར་
བརྱིས་དགོས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་སང་མེད་བཏང་ནས་ངས་ཁ་སང་ཡང་ཚིག་གཅྱིག་བེད་སོད་བཏང་བ་ཡྱིན། ང་ཚོས་

མ་གོ་མདོག་མདོག་བྱས་ནས་བཞག་ན། རྱི་བོང་རྡོ་བརླུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་རང་རོགས་གཉྱིས་ཀ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། མཐའ་
མར་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་དུས་ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༣༨ ནང་

གསེས་ ༨ པའྱི་ནང་བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བོ་གཏད་མ་བྱས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ངས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱིར་བཏང་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་སྟོང་པ་རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་ཚུལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་
པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མང་ཚོགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པའྱི་
སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལའང་ང་
ཚོས་ཐག་གཅོད་བྱུང་བསད་ཀྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཕོགས་བསོད་འགོ་སོད་མཁན་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལའང་གསལ་

ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་
ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་བོན་འོས་མྱི་བཏོན་པ་རེད།

བཏོན་པ་དེར་སྱི་འཐུས་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་མོས་མཐུན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་འོས་འཕེན་པ་རེད། འོས་འཕེན་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས།

ཚོགས་གཙོས་བདམས་ཐོན་བྱུང་བར་གསལ་བསགས་བྱས་པ་རེད། དེའྱི་བར་དུ་ལེའུ་གཅྱིག ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་དམ་བཅའ་
གནང་མ་གནང་ཟེར་བ་འདྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད ་ལ། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ལའང་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ།
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལའང་ཡོད་པ་མ་རེད། དམ་བཅའ་གནང་མཁན་འདྱི་ཆེས་མཐོའ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བས་

གནང་རྒྱུ་རེད། འདྱི་གནང་དང་མྱི་གནང་དེ་ཆེས་མཐོའ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སྐུ་དབང་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐད་
གཏོགས་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་ཙང་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གནས་བབས་དེ་འདྲ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
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ཡྱིན། འགྱིག་ཡོད་དང་མེད་སྱི་འཐུས་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ནང་ལའང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་འགྱིག་པ་མ་གཏོགས་མྱི་
འགྱིག་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་གཞྱིས་སོ་ལས་གཞྱི་འདྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་སོང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་
ཟེར་ན། སྱིག་གཞྱི་དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སེང་ཞུས་ནས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས ་རབ་དང་རྱིམ་པ་

འགའ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་ཡང་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སེང་ཞུས་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན་ང་ཚོས་གོས་བསྡུར་བྱས། བཀའ་ཤག་ནང་གོས་བསྡུར་བྱས། མཐའ་མ་དེར་གལ་སྱིད་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ལྷག་སོང་ན། ཉམ་
ཐག་ཁུངས་ནས་ཅུང་ཙམ་ལོ་གཞོན་པ་སོབ་སོང་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་གཏང་རྒྱུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བྱས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་ཡྱིས་ཕྱི་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་དོ་སང་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་བདེ་སྲུང་གྱི་འགན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་

རེད། ཕྱི་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་བཟང་ངན་ལ་མ་བལྟས་པར་ང་ཚོས་བཀའ་ཤག་རེད། སྱིད་སོང་རེད། འབེལ་ཡོད་སེ་ཚན་རེད། ཚན་
པ་རེད། ཚང་མར་ཡར་མར་ལ་གནས་ཚུལ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་དང་གནས་ཚུལ་བརེ་རེས་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བྱེད་

བསད་ཀྱི་ཡོད། གཉྱིས་པ་ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག དཔེར་ན། ལྷོ་ཕོགས་དང་ལྡྱི་ལྱི་དེ་ཚོའྱི་ནང་བདེ་སྲུང་གྱི་ལས་བྱེད་ཡོད།

གནས་ཚུལ་བཟང་ངན་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་ཡར་སན་ཞུ་འབྱོར་དང་འབྱོར་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེར་དཔགས་པའྱི་ང་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་
དགོས་ཡོད་མེད་དང་། སན་སེང་ག་རེ་ཞུ་དགོས་ཡོད་མེད ་དེ་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྭང་སོབ་ཀྱི་སྐོར་མང་པོ་ཞྱིག་

གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག སྔོན་མ་ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་སྟོན་པ་ཡྱིན། དྭང་སོབ་དེ་ང་རང་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་འཁོད ་
མེད་ཙང་དྭང་སོབ་དེའྱི་སྐོར་ལ་འཆད་བདེ་པོ་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་སྱི་འཐུས་ཚོས་རེས་ནས་དྲྱི་བ་བཏང་ནའང་གཏོང་རེད། གང་

ལྟར་ང་ལ་དེའྱི་ལན་བརྒྱག་རྒྱུ་དབང་ཚད་མེད་པ་དང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཕྱི་ལ་ཁབ་བསགས་ནྱི་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་ངས་འཆད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་
འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་པ་དེར་སྔགས་བརོད་བྱས་སོང་།།དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྭང་ཟུར་གྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་
བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། ཡར་མར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འགོ་ཡྱི་

ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོར་དྭང་ཟུར་ཚོ་ཐུག་གྱི་འདུག དྭང་ཟུར་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡོད་

ནའང་སྔོ་མ་ནས་ང་ཚོར་འབེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས། དྭང་ཟུར་ཚོའྱི་སྱིད་སྡུག་དང་དྭང་ཟུར་བྱེ་བག་པ་དེ་ཚོས་ང་ཚོར་སན་
ཞུ་རབ་དང་རྱིམ་པ་འབུལ་ཡོང་གྱི་འདུག དཀའ་ངལ་སེལ་མ་ཐུབ་པ་རེ་ཟུང་དེ་འདྲ་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་འབེལ་

ཡོད་ཚན་པ་དང་། འབེལ་ཡོད་སེ་ཚན། འབེལ་ཡོད་གོང་རྱིམ། འབེལ་ཡོད་སྱིད་སོང་མཆོག་བཅས། ཚང་མས་མཉམ་འབེལ་བྱས་
ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་དང་སེལ་བཞྱིན་པ་རེད། མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཏོག་ཙམ་ཡག་པོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་
ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་

བ་དང་། ལས་བསོམས་བསྡུས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག ་ལ་ད་ལྟ་བགོ་གེང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ཐོག་མ་དེར་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
འབེལ་ཡོད་ཚན་པ་གཉྱིས། ཚན་པ་གཅྱིག་ཚིག་ཐོ་དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱི་ཚན་པ་དང་ཚན་པ་གཅྱིག་དེ་བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་གྱི་ཚན་པ་རེད།
ང་ཚོ་སོད་ས་རྡ་རམ་ས་ལ་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འབུར་དུ་ཐོན་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་

སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་རང་གཞན་རོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་གོ་རྒྱུ་དང་ཐོས་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་བསོམས་རྒྱག་ཡོང་དུས་དངོས་
གནས་དྲང་ནས་ཀྱི་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་སོ་སོ་ངོས་ནས་ར་འཕྲོད་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་བརྒྱུད་ལམ་

འདྱི་ནས་ཚན་པ་དེ་གཉྱིས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་བསྟོད་བསྔགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གསལ་རེད། ད་ལོའ་ི
ལོ་དེར་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་གྱི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་ལྱིད་ཁོག་ཚ་བོ་

ཡོད་པ་རེད་ལ། ལོ་འདྱིར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཐེངས་གཅྱིག་ལྡྱི་ལྱི་ནས་ཡར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གྲུབ་པའྱི་རེས་ལ་
ཛ་དྲག་གྱི་སོ་ནས་ཡང་བསར་ལྡྱི་ལྱིར་ཕེབས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་ནས། དངོས་གནས་དྲང་ནས་ཀྱི་དམ་ལྡན་བོད་ཀྱི་ལྷ་

མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་འདྱི་ང་ཚོས་མཁེན་གསལ་རེད། དེ་འདྲའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ང་
ཚོའྱི་བོད་པའྱི་ཨེམ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་དང་ཨེམ་རེ་ར་མགྱིན་ལགས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་སྱིར་བཏང་འབེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་མཚོན་
པའྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ནས་མགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་མྱི་གོ་ཆོད་པ་ཟེར་ན་མྱི་

འདུག དངོས་གནས་དྲང་ནས་ཀྱི་ཡྱི་རངས་སེས་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་བསགས་སོང་། མྱི་གོད་ཆོད་འདུག་བསམས་པའྱི་ཚོར་
བ་རབ་དང་རྱིམ་པ་བྱུང་། འབེལ་ཡོད་ཡོངས་དང་ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐོག་ནས་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་
གྱི་ཕག་ལས་འཐུས་ཚང་པོ་དང་། ག་སྱིག་པོ་དེ་འདྲ་གནང་སོང་། དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་

ཀྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་འདྱི་བྱུང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ང་ཚོས་བརན་བཞུགས་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་
རང་གྱིས་ཞལ་ནས། ཞེ་ས་མ་ཞུས་ན། ང་ཏོག་ཙམ་མཛད་འཕྲྱིན་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་བསད་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ང་ལ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་

རེད་ཅེས། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཞལ་རང་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་བརན་བཞུགས་ལ་བཅར་རྒྱུ་
བྱུང་ལ། བརན་བཞུགས་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་བརན་བཞུགས་གནང་རྒྱུ་དགུང་གངས་ལ་སོགས་པ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་

ཞལ་བཞེས་གནང་སོང་བསམས་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་། དེའྱི་རེས་ནས་མཛད་རྱིམ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན། ཉྱིན་མ་བཅུ་གངས་ཤྱིག་ཧ་
ལམ་བདུན་ཕྲག ༢།༣ ཞྱིག་ལ་མཛད་རྱིམ་ཉུང་དུ་གནང་སོང་བསམས་པ་ཞྱིག་བྱུང་། མཇལ་ཁ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག མང་པོ་
ཞྱིག་གནང་སོང་བསམས་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་སོང་སྟེ། དེའྱི་རེས་ནས་སྔར་སོལ་བཞྱིན་མ་གཏོགས་མཛད་རྱིམ་ཉུང་དུ་གཏོང་གནང་

གྱི་མྱི་འདུག་བསམས་པ་ཞྱིག་བྱུང་། གཅྱིག་བྱས་ན་ངས་ནོར་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། དཔེར་ན། ཉེ་བའྱི་ཆར་ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་གསུང་ཆོས་ཀྱི་
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སྐབས་སུ། ང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གསུང་ཆོས་ལ་གཅར་གྱི་ཡོད། གསུང་ཆོས་ཚར་བའྱི་ཉྱིན་མ་གསུམ་པ་དེར་སྐུ་པར་བསོན་རྒྱུ་
གཅྱིག་པུར་ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཀ་ཞྱིག་ཕྱིན་སོང་། ༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆེན་པོ་བཞུགས་ཁྱི་སང་ལ་བཞུགས་ནས། དེ་ནས་ཐལ་
རྡུལ་དང་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ང་སེའུ་ཁུང་གྱི་འགམ་དུ་ལངས་ནས་ཁོད་ཚོར་བལྟས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན། སེམས་ནས་
བཟོད་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག ད་རུང་ཚོགས་པ་རེ་རེ་བཞྱིན་མཉམ་དུ་སྐུ་པར་སོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མའྱི་གནས་སྟངས་
དང་ཅུང་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར་གསུང་ཆོས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཅུང་ཙམ་ཐུང་དུ་བཏང་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྐུ་པར་བསོན་རྒྱུ་དང་དེའྱི་

ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་རང་གྱི་ཞལ་ནས་དེ་འདྲ་གསུངས་ཡོད་དུས། དེ་
འདྲའྱི་ཐོག་ལ་འབེལ་ཡོད་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཚན་པ་སུ་ཡྱིན་ནའང་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་དོ་དམ་པོ་ཞྱིག་གནང་ན་མ་གཏོགས་དྲན་

བྱུང་། སྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་གནང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མེད་པ་འདྲ་བོ་འདུག དེ་ཡང་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཁ་སང་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་ཐོག་བརེགས་དང་པོ་ནས་ཡར་ཕེབས་དུས་གོག་གྱི་སྐས་འཛེག ་ཅྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ནན་སྐུལ་གནང་
སོང་། དེའྱི་རེས་འབེལ་གྱི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སོ་སོའ་ི ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོ་དང་དཔལ་ལྡན་

བཀའ་ཤག་ནས་ལས་དོན་འདྱི་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་མོལ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལྷག་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན། གནང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གནང་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག

ཚན་པ་དང་ཚོགས་པ། སེར ་བ་སོག ས་དེ་འདྲ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བང་སྱིག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོག ་གྱི་སྐས་འཛེག ་ཅྱིག ་གང་
མགོགས་མགོགས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཐོག་བརེགས་དང་པོ་ནས་ཡར་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་མགོགས་མགོགས་

གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་འབེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་ཚན་པ་དང་དེ་ཚོར་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་འགག་བསད་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བའྱི་སྐད་ཆ་དེ་ཚོ་ཁུངས་དང་ལྡན་པ་དེ་འདྲ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ལྷག་སོང་བ་རེད། དཔལ་ལྡན་
དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་
གོ་རྒྱུ་འདུག འདྱི་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་ཡོད། གནང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན་མེད་ཅེས་མྱི་མང་ལ་གནང་བཞག་ན། དེ་འདྲ་གནང་མཁན་

སང་ཉྱིན་ནས་ང་ཚོས་འགོ་བཙུགས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཅེས་ངས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་བཀའ་ལན་
གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ནས་ན་ནྱིང་ངས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་ནས་
ས་ཡོམ་གྱི་རེས་ལ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཕེབས་ནས་གཏན་སོད་བྱེད་དགོས་བྱུང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བལ་ཡུལ་གྱི་

སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་ནང་ལ་བསེབས་ནས་ RC བཟོ་རྒྱུ། ན་ནྱིང་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོའ་ི ཐོག་ནས་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་དབུས་གཞུང་ལ་མང་པོ་སན་སེང་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།

བཟོ་བཞྱིན་པ་དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཤེས་སོང་ལ། མགོ་འཚོས་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ག་ཚོད་ལྷག་ཡོད་ན།

ལྷག་པར་དུ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གཙང་སྒྲུབ་གནང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ག་ཚོད་ཡོད་ན། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༢༠༡༩ ལས་བསོམས་དང་

འབེལ་ནས་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་དང་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་དོན་ཚན་
དང་པོར་གསལ་བསད་པ་འདྱི་རེད། གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་འདྱི་རེད། འདྱི་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། བདེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་འདྱི་ཚོ་ལྷན་ཁང་གཞན་པ་དང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འདྲ་ཡྱི་མྱི་འདུག ལྷན་ཁང་གཞན་པ་ཡྱིན་ན་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་

དགུ་པ་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པར་ལོག་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་བདེ་སྲུང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་འདྱི་

ཚོས་ཉྱིན་མཚན་ལྟོས་མེད་བྱས་ནས་ཕག་ལས་མང་པོ་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་ང་རང་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་སུ་དུས་རག་ཏུ་
སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་མཇལ་བསད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཚོར་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བསྔགས་བརོད་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་མར་མཇལ་ཡོང་དུས་བལ་ཡུལ་སེ་ལེན་ཁང་གྱི་སྐོར་ར་བ་ཉྱིད་

ནས་འཁོད་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་སྱིར་བཏང་བོད་ནས་ཡར་ཡོང་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་
བལ་ཡུལ་ས་ཆ་འདྱི་ཡང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་སའྱི་ས་གནས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། འདྱི་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་ཞྱིབ ་
ཚགས་པོ་གསུང་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། འདྱི་གང་ལྟར་ལས་བསོམས་འགོ་ནས་མཇུག་བར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་དུས།
ག་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམས་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་། ལྷག་པར་དུ་བལ་ཡུལ་སེ་ལེན་ཁང་གྱི་ཁང་ཁོངས་མང་པོ་ཞྱིག ་སྟོང་པ་

ཆགས་ནས། སྔོན་མ་ཡྱིན་ནའང་དེ་འདྲ་བཞག་འདུག གཞུང་འབེལ་གྱི་ས་བགོས་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་རང་རྐང་བཙུགས་ནས་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ལ། བསམ་ཚུལ་ཡང་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བལ་ཡུལ་གྱི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་ཅྱིག་དང་ས་གནས་མཐུན་ཚོགས་འདྱི་ཚོར་ཡྱིག་ཆ་བཞག་ས་མེད་པ་དང་། ཁང་པ་ག་དགོས་པའྱི་དཀའ་

ངལ་མང་པོ་ཞྱིག ་འཕྲད་འདུག འདྱི་ཡང་གོས ་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུས་ཡྱིན། གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ཁོན་ཡོངས་ནས་འཐུས་ཤོར་མ་འགོ་བ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཚང་མར་འགན་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་རྱིང་ལས་བསོམས་ནང་ལ་བལ་ཡུལ་སེ་ལེན་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་འདྱི་གསལ་པོ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཆགས་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བལ་ཡུལ་སེ་ལེན་ཁང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་བྱེད་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ངེས་པར་དུ་གསུང་རོགས་
གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བདེ་སྲུང་གྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཤོག་གངས་གཉྱིས་པ་ནང་ལ་ཕྱི་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་མྱི་ཕྱི་བསོད་

ལག་འཁེར་ IC ཞེས་པའྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ནང་ལ་ནང་མྱི་ཟླ་སྱིལ་ Travel Document ཞུ་མཁན་མྱི་
གངས་ ༣ བྱུང་འདུག དེ་མ་གཏོགས་མ་བྱུང་བ་རེད་དམ་ཡང་ན་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་

གངས་ཀ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཉུང་ཉུང་རེད་འདུག ང་ཚོས་ཕར་བལྟས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ནང་མྱི་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་མཁན་མྱི་གངས་ ༣
ལས་ཚད་ཀྱི་མེད་པ་དངོས་གནས་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་འདྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་
22

སད་པ་རེད་དམ། ནམ་རྒྱུན་ནང་མྱི་ཟླ་སྱིལ་འགོ་མཁན་ལ་ངེས་པར་དུ་བདེ་སྲུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དགོས་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་

དམ་མེད། འདྱིའྱི་མྱི་གངས་ ༣ འདྱི་གངས་ཀ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་རེད་འདུག འདྱི་གང་འདྲ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བདེ་སྲུང་ལས་
བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ནང་ལ་སབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་ RC གསར་བཟོ་དང་དུས་འགངས་ཞུས་པའྱི་ཁོངས་སུ་རྒྱ་གར་

ནང་སེས ་མཁན་དང་དྭ་ཕྲུག་ཡྱིན ་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག ་ལ་ RC གངས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག ་གསར་པ་བཟོ་ཐུབ་འདུག འདྱི་ཚོར ་
བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་དྲྱི་བ་སྱིང་པོ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ན། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ང་རང་ཚོ་བོད་

རྱིགས་ RC མེད་མཁན་གལ་སན་ཞུ་འབྱོར་སོད་མཁན། RC བཟོ་མ་ཐུབ་མཁན་གངས་འདྱི་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལ་
RC གསར་པ་བཟོ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ག་རེ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གཉྱིས་སྐོར་ལ་གསུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མང་ཚོགས་

ནང་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་བཞྱིན་ RC མེད་མཁན་འདྱི་ཚོས་བདེ་སྡུག་ཞུ་སྟངས་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ཐུགས་ཕན་གསོས་ས་
རེད་ཅེས་འདྱི་གཉྱིས་གསལ་པོ་གསུང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སན་ཞུ་འབུལ་མཁན་བཟོ་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་མཁན་གྱི་གངས་འབོར་ག་
ཚོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོག་ད་ག་རང་ལ་དོན་ཚན་ ༧ པ་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དྲ་ཐོག་དུས་འགངས་ཞུས་པའྱི་

གངས་ ༣༣༠༢ བྱུང་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་འདྱི་ནས་མར་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་ཚོ་ཚུད་མེད་པའྱི་བཟོ་
འདྲ་བོ་ཞྱིག་དང་ལས་བསོམས་འབྱི་སྟངས་ལ་བལྟས་མེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སུ་སུ་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་རྡ་རམ་
ས་ལ་གཅྱིག་པུར་རེད་དམ། ས་གནས་གཞན་ནས་རོགས་པ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡར་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་མྱི་
འབོར་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་ཚར་བ་རེད། སྱིར་བཏང་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡ་གཞུང་གྱིས་བོད་པ་ཕར་འཐེན་རྒྱུ་འདྱི་ངེས་པར་དུ་ཆབ་སྱིད་

དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཧ་ལམ་མེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་བོ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གོ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འོག་
ནས་བོད་ནང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བྱུང་གསུང་མཁན་ཚོར་ཆེ་མཐོང་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག དེ་འདྲའྱི་མཐུན་རེན་ཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་

བཞེས་ནས། ཕར་བཏང་བ་འདྱི་དངོས་གནས་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེང་སང་མང་པོ་ཞྱིག་འཕེལ་
ཡོང་དུས་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཡོད་མཁན་འདྱི་ཚོའྱི་ཆེ་མཐོང་མར་ཆག་འགོ་བའྱི་བཟོ་འདྲ་བོ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་འགོ་བ་དང་།
ཁོང་ཕར་སེབ་དུས་ཁོས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་ཀ་ག་རེ་བྱས་པ་རེད། ཁོ་ང་དང་ལུང་པ་གཅྱིག་པ་རེད། ཁོ་ང་དང་གོང་པ་གཅྱིག་པ་རེད།

ཁོས་ཆབ་སྱིད་ག་རེ་བྱས་པ་རེད། དེ་འདྲ་འཆད་མཁན་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་ཡོང་དུས། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ཡག་པོ་བྱེད་མཁན་གྱི་མཐོང་
མར་ཆག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱིར་བརེན་ནས་ད་རེས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་

ངོས་ནས་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡ་ལ་གཏང་རྒྱུ་འདྱི་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་མཐོང་བྱུང་། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་
ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་འདྱི་ཚོ་མུ་མཐུད་
ནས་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་ཡག་པོ་རེད། འདྱི་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་

འདུག ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ཟེར་ནས་མྱིང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཁེར་ནས་ཡར་ནས་བཏང་། མར་ནས་བཏང་། ཕར་ནས་བཏང་། དེ་འདྲ་

བྱས་པ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་འདྱི་ཚོའྱི་མཐོང་མར་ཆག་འགོ་ཡྱི་འདུག ས་གནས་འདྱིར་སེབ་
སོད་མཁན་འདྱི་ཚོ་དེ་རྱིང་ཁ་སང་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དུས། འདྱི་ཚོ་དངོས་གནས་བོད་བསྟན་
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པ་ཆབ་སྱིད་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་བསམས་པའྱི་ཚོར་བ་ཉྱིན་མ་རེ་རེ་བཞྱིན་དུ་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་ཡོང་གྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཡན་ལག་དང་ཚིག་ཐོ་དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡག་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་
བསྔགས་བརོད་ཞུས་པ་དེར་ལས་ཁུངས་དང་ལས་བྱེད་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ཏེ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐུ་ཡྱི་བ་སྨན་ཨེམ་རེ་ཚེ་

བརན་དང་ར་མགྱིན་ལགས་གཉྱིས་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་རེད། གཅྱིག་བྱས་ན་ཁོང་ཚོས་འདྱི་གསན་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། གསན་གྱི་མེད་
ན་ང་ཚོའྱི་བརྒྱུད་ནས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བསྔགས་བརོད་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས ་རེས ་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་
མཛད་འཕྲྱིན་འདྱི་ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་ཁག་དང་མྱི་སེར་འདྱིར་སེམས་ཁལ་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སན་ཞུ་རབ་དང་རྱིམ་པ་

འབྱོར་གྱི་འདུག ང་ཚོར་སན་ཞུ་རབ་དང་རྱིམ་པ་འབྱོར་བ་འདྱི་ཕོགས་བསྱིགས་བྱས་ནས་ཡར་ཕུལ་གྱི་ཡོད། འདྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ངོས་ནས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་
འབྱོག་འབེབ་ལབ་དགོས་ཀྱི་རེད། འབྱོག་འབེབ་འདྱི་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་སྔོན་མ་སན་སེང་ཞུ་མཁན་འདྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་

སོང་མཆོག་རེད། བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ས་འདྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ཐོབ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་ཚང་མ་ལ་བརྒྱུད་

ནས་ད་ལྟ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ནང་ལ་མྱི་ ༡༣ ཤོང་རྒྱུ་དེ་འདྲ་དང་ས་ཆ་ཡྱི་གནས་སྟངས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལོ་དགུང་
ཀེག་འཁེལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཕར་འགངས་གཏོང་དགོས་འཁེལ་སོང་། བལ་ཡུལ་ཁག་གྱི་ས་ཡོམ་བརྒྱུད་
ནས་འདྱིར་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོ་ང་ཚོས་སྔོན་མ་མྱི་ ༩༥༥ ནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཐེབས་
བསད་ཀྱི་ཡོད། མ་ཟད་ཉེ་ཆར་མྱི་ ༢༥༠ ཡྱིས་སན་ཞུ་རབ་དང་རྱིམ་པ་འབྱོར་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་བལ་ཡུལ་ནས་ཚུར་
ཡོང་མཁན་ཁོང་ཚོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ལས་བྱེད་ཡོངས་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། བལ་ཡུལ་སེ་ལེན་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བ་གང་འདྲ་
ཡོད་མྱིན་མྱི་ཤེས་ཏེ། བལ་ཡུལ་སེ་ལེན་ཁང་འདྱི་རྒྱ་སྱིའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པ་དང་ཨ་རྱི་གཞུང་ཚབ། བལ་ཡུལ་གཞུང་།
བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱི་གསང་ལས་སེ་ཚན་ཚང་མ་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ཁང་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
མྱིང་ཐོག་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས། ཁང་པ་དེ་འདྱིར་སོད་དགོས་པ་

དང་ཕར་སོད་དགོས་པ་ཕལ་ཆེར་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁག་པོ་འདྲ་བོ་བྱུང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བེད་མེད་དུ་བཞག་མེད། སྔོན་མ་ས་ཡོམ་
བརྒྱབ་པའྱི་རེས་ནས་ང་ཚོས་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་བྱེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་བྱེད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་རྱིན་

མེད་ཁང་པ་གཡར་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་སེ་ལེན་ཁང་ལ་ལས་བྱེད་གངས་ ༤ ཡོད། ནང་མྱི་ཟླ་སྱིལ་ལབ་རྒྱུ་
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འདྱི་ཕལ་ཆེར་རྡ་རམ་ས་ལ་རང་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད། ས་ཆ་གཞན་པ་ལྡྱི་ལྱི་དང་ལྷོ་ཕོགས་དེ་འདྲ་ཚུད་ཡོད་པ་མ་རེད། བདེ་སྲུང་ཡན་
ལག་གྱི་འགན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ག་ཚོད་བཟོས་ཡོད་

མྱིན་དང་ག་ཚོད་བཟོ་ཐུབ་མེད་པར་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། ན་ནྱིང་ལོར་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་མྱི་ ༩༥༥ རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་

གྱིས་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་དང་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་རེད། མྱི་གངས་ ༩༥༥ བདེ་
སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཡར་སན་ཞུ་ཕུལ་ནས་ ༩༥༥ ཚང་མ་བཀའ་འཁོལ་ཐུབ་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་བཟོ་མཁན་ ༥༣༡ བྱུང་འདུག
ཁ་ཤས་ལ་ཁ་པར་བཏང་ནའང་ལན་མེད་པ་རེད། ཡྱིན་རྒྱུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་ས་གནས་ཁག་ནས་མྱིང་ཐོ་སོར་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་།

འབེལ་བ་བྱས་ན་འབེལ་བ་བྱེད་ས་མེད་པ་ ༤༠༡ ཏག་ཏག་ལྷག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གསར་

པ་འབུལ་མཁན་ལས་རྱིམ ་འདྱི་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། གསར་བ་སན་ཞུ་སོར་མཁན་ཕལ་ཆེར་ ༢༣༠ འདུག བོད་མྱི་
རྱིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་ནྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་རབ་དང་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་ཕན་ཞྱིག་ཨེ་ཐོགས་
བསམས་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡར་གཞྱིས་སོ་ཡྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཕྱི་ ༡༩༩༧ ལོར་འགོ་བཙུགས་ནས་དང་པོ་མྱི་བརྒྱད་

རེད། འདྱི་བར་ལ་ལོ་ ༢ རེ་བར་ལ་ཐེངས་མ་གཉྱིས་རེ་བྱས་ནས་ད་ལྟ་ལོ་རེར་ཐེངས་མ་རེ་ཡོང་གྱི་འདུག མྱི་མང་པོ་འཕར་ཡོང་གྱི་
འདུག ཕར་ལ་སོང་ནས་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡ་གཞུང་གྱི་བོད་པའྱི་སབས་བཅོལ་སྤུས་ཚད་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་། ལས་ཀ་ཧུར་ཐག་འབད་
ཐག་བྱས་པར་དམྱིགས་ནས་མྱི་འགོ་འཕར་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཆབ་སྱིད་
བཙོན་པ་མ་རེད་ཅེས་ཕར་ལ་ལབ་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་འབེལ་ཡོད་དང་འབེལ་ཆགས་དེ་འདྲ་རྱིམ་པ་གསུམ་

བརྒྱུད་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་མཐར་ཕྱིན་པ་བྱས་
ནས་དེ་ནས་དྲུང་ཆེ་དབུས་བཞུགས་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མཐའ་མ་བཀའ་བོན་གྱིས་ས་རགས་བརྒྱབ་ནས་བཀའ་

འཁོལ་བཏང་ནས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་མྱི་སུ་གཅྱིག་འགྱིག་གྱི་མེད་ན། ར་སྐོར་འདྱི་ཆུང་ཆུང་རེད། ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་
པའྱི་ཆ་ནས་མྱི་སུ་སུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་ཚང་མས་ཤེས་ཤེས་པ་རེད། གལ་སྱིད་འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་རྫུན་མ་རེད་ཅེས་བདེ་

སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་ན་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འདྱི་བརྱི་མེད་གཏོང་རྒྱུ་དང་འདྱི་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ལམ་ཁ་
མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རེད་སམ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ནས་དེ་འདྲ་ཞུ་མཁན་བྱུང་མ་
སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་དགུང་ཚིགས་བར་གསེང་ཡྱིན།
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་བསྡུས་པ་དང་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་བཞག་པའྱི་སན་ཐོའ་ི ཐོག་ལ་བགོ་གེང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་
ལགས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཚང་མ་ལ་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྲྱི་
བ་དམྱིགས་བསལ་མེད། འབོད་བསྐུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། འབོད་བསྐུལ་དེ་སྱིར་བཏང་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ི

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གསུང་ཆོས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལས་བྱེད་ཚང་མས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉེན་སྲུང་ལ་ཞབས་ཕྱི་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་བཞྱིན་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མར་བཅོས་མྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་བསྔགས་བརོད་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྡ་རམ་སའྱི་ཉེ་འཁོར་ལ་སོད་མཁན་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་རེ་ཟུང་

གྱིས་གསུང་ཆོས་ར་བའྱི་ནང་ལ་བསེབས་ནས་ལས་བྱེད་དེ་ཚོར་ཕར་བཀའ་བཀོན་བཏང་བསད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་བོ། དཔོན་ཉམས་
སྟོན་བསད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མཐོང་སོང། མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་རེད། མ་འོངས་པར་ཕག་ལས་

གནང་མཁན་དང་། ཉེན་སྲུང་བྱེད་མཁན་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགའ་བསུ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་དེར་ཉམས་དང་དཔོན་
ཉམས་སྟོན་ས་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འགན་དམྱིགས་བསལ་ཡོད་པ་རེད་སམ། སྱི་འཐུས་དེ་ཚོ་ལུས་བཤེར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་མ་རེད།

ལུས་བཤེར་མ་བྱེད་གསུང་དུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རོགས་པའྱི་ཁ་པར་འཁེར་འགོ་མཁན་དེ་འདྲ་འདུག མ་འོངས་པར་བདེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས ་སྱི་འཐུས་དེ་ཚོར ་བསྔོག ས་བཤེར་གནང་ནས་ཁོ་རང་ལ་ཁ་པར་གཅྱིག ་ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ཁ་པར་གཉྱིས ་
གསུམ་འཁེར་མཁན་ཚང་མ་འགོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རོགས་པ་དེ་ཚོའྱི་ཁ་པར་ཆ་ཚང་འཁེར་

འགོ་མཁན་དེ་འདྲ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དཔོན་ཉམས་བསྟན་རྒྱུ་འདྱི་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕོ་མོ་
༡༥ ཙམ་གྱིས་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ི བཞུགས་སའྱི་ཉེ་འཁོར་ཚང་མ་ལ་ཉྱིན་མཚན་ལྟོས་མེད་ལ་ཉེན་སྲུང་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་ས་རེད།།དེར་ངས་སྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དམྱིགས་བསལ་དེ་ཚོར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་
གྱི་ངོས་ནས་མཐུན་རེན་གང་ཡག་ཡག་དང་གང་བཟང་བཟང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ངོ་ཤེས་པ་ཡོད་ཙང་

ཞུས་པ་དེ་འདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ཁོང་ཚོས་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ི སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་དུས་དེ་ཚོར་མཐུན་
རེན་གང་སར་དགོས་ཡོད་ནའང་སོར་རོགས་གནང་ཞེས་ངས་འབོད་བསྐུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ད་ལྟ་ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ནང་གྱི་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་སྐོར་ཡྱིན། སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་སྱིར་བཏང་ཧ་ཅང་

མང་པོ་བཟོས་འདུག ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། མྱི་གངས་ ༩༠༠ ལྷག་ཙམ་ལ་གསར་བཟོ་

ཞུས་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསད་པ་ཁག་ཅྱིག་ནྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་སོབ་གྲྭ་ཐོན ་
26

ནས་ཡོང་དུས། སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་མེད་ནས་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཡོང་སོད་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་དེ་ཚོ་མཐུན་རེན་
དང་གསར་བཟོ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཤོག་གངས་མཐའ་མ་དེའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་བསོད་ལག་འཁེར་སེར་པོ་རེད། དེར་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་

འཕྲད་ཀྱི་འདུག སྔོན་མའང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དེར་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་གསུང་གི་འདུག་སྟེ།
ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་ན། དམྱིགས་བསལ་གྱི་དཔེར་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཕྱིར་འདོན་མཁན་
དང་ཚུར་ཐོན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ Exit permit visa དེ་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་སོད་ཀྱི་འདུག།སྔོན་མ་དང་མྱི་འདྲ་བར་བདེ་

སྲུང་ལ་དེ་ཞུ་དགོས་ན་སོར་ ༥༠༠ ཐམ་པ་སོད་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་དུས་ཐོག་ལ་རག་མྱི་རག་གྱི་གནས་
སྟངས་འདྲ་མྱིན་ཡོད་ས་རེད། ལྷག་པར་དུ་དེབ་སེར་པོ་འདྱི་གནམ་ཐང་ནས་འགོ་དུས་ཕར་འགོ་ནའང་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཡོང་བསད་རྒྱུ་

ཞྱིག་དང་ཚུར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལའང་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཡོང་བསད་པ་དང་། ང་རང་ངོས་སུ་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་

ལ་མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་ཕག་རོགས་ག་ཚོད་གནང་དགོས་ནའང་གནང་རོགས་གནང་

ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་དང་མཉམ་དུ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་དང་དེའྱི་གཤམ་འོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱེད་
ཡོངས་ལ་སྱིང་དབུས་རུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ལས་དོན་གང་བསྒྲུབས་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་སན་ཐོ་དང་

ལས་བསོམས་འབེལ་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཟེར་ནའང་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་གྲུབ་ཐོན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་
ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། གཙོ་བོ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་དང་གལ་

འགངས་ཆེན་པོ། གནད་འགག་ཅན་ཞྱིག ་ཡྱིན ་པར་སོང་། སོ་སོ་ངོས ་ནས་ཀང་སྐད་ཆ་ཁ་ཤ ས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་དྲྱི་བ་
གཅྱིག་ཡོད། དྲྱི་བ་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ངས་ཐེངས་སྔོན་མ་ཞྱིག་ལ་རེ་སྐུལ་གཅྱིག་ཞུ་མོང་ཡོད། བདེ་སྲུང་ལ་ཕག་ལས་མང་པོ་

ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་འདྱི་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དེ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་དེ་རྱིང་ཞུས་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཡང་ཉེ་བའྱི་ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྱིང་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་མཚམས་མ་ཆད་པར་ཕྱིའྱི་

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་མྱི་རེ་ཟུང་དང་དེ་འདྲའྱི་སྐད་ཆ་ཁོམ་བསགས་ནང་བཞྱིན། ཁོ་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་རེ་བ་
དང། འགན་འཁུར་གང་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་སྐད་ཆ་ཉན་བདེ་པོ་མེད་པར་འཇྱིགས་སྐུལ་རང་བཞྱིན་

གྱི་སྐད་ཆ་ཞེད་སང་ཚ་པོ་དེ་འདྲ་༸སྐུ་མདུན་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་སྐོར་ལ་མཐོང་ཡོང་དུས། སྐུ་སྲུང་གྱི་ཚགས་ཚུད་ལས་དང་དེ་ཚོ་ཐོག་ལ་ང་

ཚོའྱི་ངོས་ནས་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ད་ལྟ་ཡོད་བསད་པའྱི་སང་ལ་འཕར་མ་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་
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ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་སྔོན་མ་རེ་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་མོང་ཡོད། སྐུ་སྲུང་རྣམས་ལ་སོང་བརྡར་སོད་དགོས་པ་རེད། སྐུ་སྲུང་ལ་སྐུ་སྲུང་གྱི་
སོང་བརྡར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཆེད་ལས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཤེས་བྱ་སང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་དྭང་སོབ་དེ་ཚོ་

དངོས་གནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འདྲ་འདྲ་ནང་ནས་མ་འདྲ་བ་རེད། ཁོང་ཚོར་ཁོང་ཚོའྱི་
ཆེད་ལས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེར་ད་དུང་སོང་བརྡར་འཕར་མ་དེ་འདྲ་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་རྒྱལ་
སྱིའྱི་སང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་རེད། ལྷག་པར་དུ་དམག་དོན་ཟེར་ནའང་རེད། དེ་དེ་བཞྱིན་གྱི་གསང་བའྱི་གནས་
སྟངས་སང་ལ་རེད། ཕོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་འཐུས་སོ་ཚང་བ་ཡོད་སོད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ཆེན་པོ་
གཅྱིག་ཡྱིན་དུས། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་དེར་ཡྱིད་སྨོན་སེས་ཀྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་ཁོར་ཡུག་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་དུས།

སྐུ་སྲུང་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་དེ་འདྲའྱི་སོབ་སོང་དང་སོང་བརྡར་སད་རྒྱུ་ལ་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཡོད་
བསད་པའྱི་སྐུ་སྲུང་དེ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོང་བརྡར་སོད་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དེ་དྲྱི་བ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་དེ་ཙམ་ཡྱིན།
དེ་ནས་༸སྐུ་མདུན་དགུང་ལོ་ཧ་ཅང་མཐོ་པོ་རེད། མཛད་འཕྲྱིན་ཉུང་འཕྲྱི་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ང་ཚོ་མང་པོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རེད། གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ཡང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་འཕྲྱིན་ལས་དེ་ཉྱི་མ་སྟོང་གྱི་

གཟྱི་བརྱིད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་ཕོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་རང་བཞྱིན་གྱི་དོན་དག་དང་ཕག་ལས་མང་པོ་ཆགས་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད།

དེ་ཡྱིན་དུས་ཕོགས་ཡར་མར་ལ་ཕེབས་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཆགས་ཡོད་དུས། ཕེབས་ཊོ་དེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུ་མོང་ཡོད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ག་རང་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕེབས་ཊོའ་ིཁ་མདོག་དེ་བརེ་པོ་བརྒྱབ་ཚར་འདུག སྔོན་མ་དེ་རེད་
མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ང་ཚོ་ཆྱིབས་བསུ་ལ་འགོ་དུས། ཕེབས་ཊོ་དེ་ཙམ་ཡག་པོ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང། ད་ལྟ་ཕྱི་ནང་ནས་འཕྲོ་
བརླག་གང་ཕྱིན་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། ཆག་སོན་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། ཕྱི་ནས་ས་མ་འདྲ་བ་རྱིགས་བསགས་
ཀྱི་འདུག ༸སྐུ་མདུན་གྱི་གོན་ཆུང་བསྱི་ཚགས་ཐོག་ནས་གང་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་འདྱི་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་རེད། ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་

རེད། ཐ་ན་ཆྱིབས་ལྷམ་ཡན་ཆད་ནང་ནས་མར་གཟེར། ཕྱི་ནས་ཡར་གཟེར་ནས་ཕལ་ཆེར་ཨྱི་ཁུང་ཆགས་གབས་དེ་འདྲ་བནབས་
ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ། དེ་འདྲའྱི་གོན་ཆུང་བསྱི་ཚགས་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་༸སྐུ་མདུན་
གྱི་མཛད་པ་འཕྲྱིན་ལས་དང་ཁོང་གྱི་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་དང་དགུང་ལོའ་ི བབས་དང་དེ་ཚོ་ཚང་མར་བལྟས་ནས་ཆྱིབས་ཊོ་དེ་
ངེས་པར་དུ་ཡག་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་དགོངས་གཞྱི་ནང་ལ་ཆེན་པོ་དང་རྱིག་པོ་དང་དེ་འདྲ་མྱི་

དགོས་པ་དེ་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེར་མ་ལྟོས་པའྱི་སོ་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀའྱི་ཡང་ན་རྒྱལ་སྱིའྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་གུས་བརྱི་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་མང་དེ་ཚོའྱི་ལྷག་བསམ་དང་རེ་བར་ང་ཚོར་བསམ་
བོ་ཞྱིག་གཏང་སོད་མཁན་༸སྐུ་མདུན་གྱི་ད་ལྟ་ཆྱིབས་ཊོ་དེ་ངེས་པར་དུ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ས་ཆ་ཐག་རྱིང་པོ་
ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་ངེས་པར་དུ་ཙོག་ཙོག་བྱས་ནས་བཞུགས་མ་དགོས་པར་ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ནས་ཕར་སྔས་ནས་འགོ་ས་དེ་འདྲ་ཡོད་

པ་རེད། ཆེད་བསོད་ཀྱི་ཆྱིབས་ཊོ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ངེས་པར་དུ་ཚན་རྱིག་པ་དེ་ཚོར་མངགས་ནས། གསར་པ་བཟོ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བཟོས་བཞག་པ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་གཅྱིག་ང་ཚོས་ཉོ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ངེས་པར་དུ་བདེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དོ་སང་ཤུགས་ཆེན་
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པོ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་ཡོད། དེ་གཅྱིག་ཡྱིན། དེ་ནས་གཞན་པ་གཅྱིག་ལ་ད་ལྟ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ཟེར་ནའང་རེད། འབེལ་
ཡོད་འབེལ་ཆགས་ཟེར་ནའང་རེད། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡར་ཕར་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་མཁན་དེ་འདྲའྱི་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཕན་ཧ་ཅང་ཐོགས་ཡོད་
པ་རེད་སམ། སོ་སོ་འདྲ་བོ་ཡྱིན་ནའང་ཕར་ཕོགས་ཀྱི་མྱི་ཕར་འགོ་ཚར་བའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱུས་ལོན་ཟེར་ནའང་རེད།

གང་ལ་གང་འཚམ་སྔོན་མ་དེར་ཡོད་དུས་དང་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཕར་ཕྱིན་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། གཅྱིག་རེ་ཟུང་
གྱི་སང་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་བསམ་བོ་ནང་ལ་མེད་བསད་པ་གཅྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་རས་བཞག་ས་ནས་རླུང་བརྡྱིབ་ཟེར་བ་ནང་

བཞྱིན་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་སོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་དེ་འདྲ་ཡོད་མཁན་རེ་ཟུང་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་
འཚོ་བ་དང་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡར་རྒྱས་འགོ་བ་དང་ལྷག་པར་དུ་ས་ཕོགས་དེའྱི་ ནང་ལ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ར་དོན་སེམས་

ལ་བཟུང་ན་སྟེ་ཁོར་ཡུག་གསར་པ་ཞྱིག་འཛིན་ནས་ཧྲ་ཏག་ཏག་བྱས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་གཅྱིག་མཐོང་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་
ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་དེའྱི་ཕོགས་ལ་འབད་བརོན་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དང་། གང་མང་མང་ཞྱིག་ཕར་གཏོང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ། ད་ལྟ་
བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཁག་ཅྱིག་བཙོན་ཁང་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁག་ཅྱིག་བོད་ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ལས་

ཀ་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་རྒྱ་མྱིས་ཧ་གོ་ནས་སོད་མ་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁག་ཅྱིག་ཕ་མ་དང་དེ་ཚོའྱི་འབེལ་བའྱི་ཐོག ་
ནས་དེའྱི་བོད་ཕྲུག་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲའྱི་སང་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གསར་པ་ཞྱིག་ལ་ལོ་ ༡༥།༢༠ ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ ༡༧།༡༨

དེ་འདྲ་ལ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ལུང་པ་དེའྱི་ནང་ལ་བསད་ནས་སོབ་སོང་བྱས་ནའང་རེད། ཚོང་བརྒྱབ་ནའང་རེད། གང་ལྟར་དེའྱི་
ཁོར་ཡུག་དང་དེའྱི་སྱི་ཚོགས་ནས་བསད་ནས་མཐའ་མ་ཕ་མ་དང་གཉེན་ཉེ་ལ་ཐུག་འཕྲད་ཟེར་ནའང་རེད། མར་འགོ་དུས་འགོ་ས་
མེད་སོད་མཁན། ཐེམ་ཐོ་ལ་སོགས་པ་ནག་བསུབ་བྱས་ཚར་ཡོད་པ། གང་ལྟར་ང་རང་ཚོས་ངོས་འཛིན་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་

མ་ལྟོས་པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་ཡྱིན་པ། མར་ལ་སོ་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ། གང་ལྟར་
ཆབ་སྱིད་རང་གྱི་ལྟ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མྱི་དེ་ཚོ་མར་འགོ་དུས་སོ་སོ་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུ་རལ་སྤྲུགས་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གྱི་ཐད་ཀར་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། བོད་ནང་ལ་འགོ་ཐབས་བྱེད་མཁན་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ནང་ལ་བསེབས་
ནས་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་མ་འགོར་བར། ལམ་ཁ་ནས་བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་མཚམས་ནས་ཕུད་བཞག་པ། ཡང་ན་མགོན་ཁང་ནས་

འཇུས་ནས་བཏང་བཞག་པ། ཡང་ན་སོ་སོའ་ི མྱི་ཚང་ནང་ནས་ཡར་བོས་ཡོང་བ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག ཁ་ཤས་ཤྱིག་མར་འགོ་
རྒྱུ་དང་ཡར་འགོ་རྒྱུའྱི་ལག་འཁེར་དེ་དུས་ཚོད་རོགས་དུས། ཁོ་རང་ཚོས་གསར་པ་བཟོས། ལག་པ་ལ་ལག་འཁེར་གསར་པ་

བཟོས་ནས་རྒྱལ་མཚམས་ནས་ཟམ་པ་བརྒལ་དུས། ལག་འཁེར་གསར་པ་དེ་ཚུར་འདུ་གསོག་བརྒྱབ། ལག་པ་སྟོང་པ་བྱས་ནས་
ཕར་བལ་ཡུལ་ལ་བཏང་བཞག་པ་སོགས། ས་མཚམས་ནས་དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོ་ཡྱིན་
ནའང་སྔོན་མའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་དེ་ཚོར་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་གྱི་ཡོད་ན་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་སམ། ཁོང་ཚོར་འགོ་ས་
གང་ཡང་མྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་སོབ་ཕྲུག་དེ་འདྲ་རེད་འདུག དེ་ནས་སོབ་སོང་ཚད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཐོན་ནས་བོད་དུ་ལོག་

སྐབས། བོད་ནང་ལ་བསད་བཅུག་གྱི་མེད་པ་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཕྱིར་ལོག་
བཏང་འདུག དེ་ཚོར་བསམ་བོ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་མཐོང་སོང། དེ་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐེངས་མ་གཉྱིས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ལ་བསྔགས་

བརོད་ཞུས་པ་དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཚོ་ལུས་
བཤེར་གནང་དགོས་ཡོད་མེད་འདྱི་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཐེངས་མ་གཅྱིག་གེང་སོང། གལ་སྱིད་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དེ་
འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཚང་མའྱི་བསམ་འཆར་བསྡུས་ནས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། བདེ་སྲུང་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལུས་བཤེར་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་རང་མེད། གཉྱིས་པ་དེ་༸སྐུ་མདུན་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུ་དུས་རེད།

གསུང་ཆོས་ཞུ་དུས་རེད། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་བཀའ་བོན་དང་སྱིད་སོང་། ཚོགས་གཙོ། ཚོགས་གཞོན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཚང་མས་
ཁ་པར་མ་འཁེར་རོགས་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད། ཁ་པར་འཁེར་ན་ཁ་པར་གོག་བསད་ཤོག་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་རབ་དང་རྱིམ་
པ་ཐེངས་མ་གཉྱིས་ཙམ་ཞུས་ཡྱིན་བསམས་སོང། དེ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མ་འོངས་པར་ངས་དེ་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་

༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཇལ་ཁ་ཞུས་ནའང་རེད། གསུང་ཆོས་སྐབས་སུ་ཁ་པར་འཁེར་བ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་པར་དེ་གསོད་དགོས་རྒྱུ་

གལ་འགངས་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུས་དགོས་བྱུང་སོང། སྱིར་བཏང་ཕྱིར་ཐོན་ལག་འཁེར་དང་ནང་འཛུལ་ Exit permit and
return Visa དེའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེང་སང་ཚང་མ་གོག་ཀླད་ནང་ལ་འགོ་

ཡྱི་ཡོད་ཙང་། གོག་ཀླད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཞྱིག་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་གོམ་པ་དང་པོ། གཉྱིས་པ། གསུམ་པ་
བྱས་ནས་ངས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་སམ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དཀའ་ངལ་སེབ་ཀྱི་རེད། དང་པོ་འགོ་འཛུགས་དུས་དཀའ་
ངལ་སེབ་ཀྱི་རེད། དཀའ་ངལ་སེབ་ཀྱིན་སེབ་ཀྱིན་དཀའ་ངལ་སེལ་གྱིན་སེལ་གྱིན་འགོ་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་རེད།
ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་རེད། ལྡྱི་ལྱི་དང་ཚང་མས་དཀའ་ངལ་གང་འཕྲད་པ་ཚང་མ་ཕོགས་བསྱིགས་བྱས་ནས་ཡར་འབེལ་ཡོད་ལས་

ཁུངས་ལ་འབུལ་ལ་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་སྐོར་ལ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་འབུལ་རྒྱུ་དེ་ག་རང་རེད།

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཆེ་ཤོས་འདྱི་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་སྐོར་ལ་རེད། སྐུ་ཕྱྭའྱི་སྐོར་ལ་ལས་གཞྱི་དེ་སྐུ་སྲུང་ཚོར་
སོང་བརྡར་སོད་དགོས་གསུང་གི་འདུག འདྱིར་མ་སེབ་གོང་སོང་བརྡར་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་སོད་ཡོད་པ་རེད། དེར་མ་ཟད་འབེལ་
ཡོད་སེ་ཚན་བརྒྱུད་ནས་སྐུ་སྲུང་བ་དང་བདེ་སྲུང་ལས་བྱེད་ཚང་མར་སྐུ་སྲུང་གྱི་སོང་བརྡར་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད།

སྐུ་སྲུང་ནང་གྱི་སེ་ཚན་དེས་ང་ཚོ་སྐུ་སྲུང་ཚོ་དང་ལས་བྱེད་ཚོར་བསྔགས་བརོད་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕེབས་ཊོ་
སྐོར་རེད། ཕེབས་ཊོ་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཕུལ་བཞག་པའྱི་ཕེབས་ཊོ་ BP གང་ཟེར་དགོས་ཡོད་ནའང་རེད། མེ་མདའ་
དགག་རྒྱུའྱི་མོ་ཊ་ཟེར་དགོས་པ་རེད། དེ་ལོ་མང་པོ་ཕྱིན་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གཟྱིགས་པ་དེ་ཡྱིན་གྱི་རེད། ཕལ་
ཆེར་ཁ་སང་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་དུས་མོ་ཊ་ནག་པོ་དེ་ཡྱིན་གྱི་རེད། འདྱི་དེང་སང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་མེ་མདའ་དགག་རྒྱུ་དང་གང་
གྱི་ཆ་ནས་ཚད་ཡག་ཤོས་དེ་རེད། དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་མཐུན་རེན་གནང་བ་ཞྱིག་རེད། གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་
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ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བྱས་ནས་གསར་འབྱོར་བ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དང་དེ་འདྲ་ལབ་ཀྱི་འདུག

གསར་འབྱོར་བ་སྔོན་མ་ནས་ནང་སྱིད་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། ཤེས་རྱིག་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ང་ཚོས་
གསར་འབྱོར་བ་རང་སོ་སོ་གསར་འབྱོར་བ་མཚོན་པའྱི་གསར་འབྱོར་བ་ཚོར་མཐུན་རེན་ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་

སར་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རེ་ཟུང་དཀའ་ངལ་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། མ་འོངས་པར་གལ་སྱིད་དེའྱི་ནང་ལ་རྱིམ་པས་སྱིག་གཞྱི་
བསར་བཅོས་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་དེ་འདྲ་དགོས་མཁོ་འདྲ་བྱུང་ཚེ་ང་ཚོས་གསར་འབྱོར་བ་ཚོ་ཡར་
འཇུག་རྒྱུ་དང་། སྐབས་དེར་བསྟུན་ནས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ ཞེས་ཞུ་རྒྱུ།
དམྱིགས་བསལ་གྱི་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚོས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་

༸སྐུའྱི་སྲུང་སོབ་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་གནང་གྱི་འདུག དེར་ངས་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ང་ཚོ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་སྲུང་སོབ་གནང་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་

དགའ་ལྡན་ཕོ་བང། རྒྱ་གར་གཞུང་ཐོག་ནས་འགན་བཞེས་ནས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་འགན་འཁུར་དང་སྲུང་སོབ་གནང་བ་དེར་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་སེམས་མ་གཡེང་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག

༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནྱི་གཞྱིས་བྱེས་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་རེད། ང་ཚོའྱི་ར་བའྱི་བ་མ་རེད།
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ར་ཆེན་པོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་འདྱི་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་མ་དགོས་པ་རེད། བོད་མྱི་ཚོར་ཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དྲན་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ངས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་སམ། དྲན་གསོ་ཞུ་དགོས ་པ་ནྱི་༸གོང་ས་མཆོག ་

དགུང་ལོ་ ༡༦ ནས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྐུ་ལས་ཚད་མེད་བསོན་ནས་
ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་འཐབ་རོད་དང་བོད་མྱི་རྱིགས་ཐོག་ལ་སྐུ་ངལ་བསོན་གྱི་

ཡོད་པ་རེད། སྐུ་ལས་བསོན་པ་བཞྱིན་གྱི་བོད་པའྱི་འཐབ་རོད་དེར་གནས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སང་ལ་
བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་དོ་སང་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ནང་བཞྱིན་དབུ་ཁྱིད་ཅྱིག་ཡོད་པ་མ་

རེད་ཅེས་ཞུས་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་ཚོར་བ་ཆེན་པོའ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཉེ་ཆར་བཀའ་སོབ་ཞྱིག་གྱི་ནང་
གང་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། སྔོན་མ་མོན་ར་དབང་ནས་གནམ་གྲུ་ནང་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་དུས་གནམ་གྲུ་འཁྲུགས་

རེན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས་ཏོག་ཙམ་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་ང་རང་ག་རེ་བྱུང་
ནའང་མྱི་གཅྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་བོད་མྱི་དེ་ཚོ་དེ་འདྲ་ལུས་པ་ཡྱིན་ན་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོང་བསམས་ནས་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པོ་
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བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་ལ་སེམས་ཁལ་དང་རག་ཏུ་ང་ཚོར་གསོ་སོང་གནང་བ་བཞྱིན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བོད་མྱི་ཚོར་
དེ་ལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་དེ་ལྟར་གནང་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་ཚོར་བ་ནང་
ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་དང་ར་ཆེན་པ་ཡྱིན་པ་སེམས་ཀྱི་ནང་ལ་བསེབས་ཀྱི་འདུག རྒྱུན་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་

ཆེའྱི་མཚན་སན་གགས། མཚན་ར་ཆེན་པོ་འདྱི་ང་ཚོས་བེད་སོད་ཞུ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག གཡར་པོ་ཞུ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག ང་ཚོ་
ཚང་མས་དེ་འདྲ་བེད་སོད་བཏང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཨ་རའྱི་གོས་ཚོགས་མྱི་ས་ཁག་མཇལ་

འཕྲད་སྐབས་ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཚན་བེད་སོད་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་རང་ཚོ་དོན་གཅོད་ལ་ཆ་མཚོན་ནའང་།
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟེར་ནས་མཚན་དེ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཚན་དེ་གཡར་པོ་ཞུས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོར་ཆེ་མཐོང་

ཞྱིག་དང་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཆེ་མཐོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་ ༡༡༠
ལྷག་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརན་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ང་ཚོ་བོད་མྱི་དོན་དག་ལ་བཀའ་གནང་དུས་དངོས་གནས་ཧ་ཅང་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་
རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་༸རྒྱལ་བ་ན་རྱིམ་དེ་གནས་དགོས་རྒྱུ་དང་བོད་མྱི་མང་ཆེད་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡང་སྱིད་དེ་ཕེབས་

དགོས་རྒྱུ་དངོས་གནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་སམ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་དེ་ང་ཚོས་ཚད་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་
ཚད་རྒྱག་ཐུབ་རྒྱུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། བདེ་སྲུང་དང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་

ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག ་ལ་ཐུགས་སང་གནང་གྱི་ཡོད་ཙང་བོ་བདེ་པོ་འདུག རྒྱལ་སྱིའྱི་མྱི་མང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་བརན་བཞུགས་འབུལ་
གནང་རྒྱུ་དང་ Minnesota ནས་ཉེ་ཆར་ད་ལྟ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་མ་ན་ལྱིར་བཅར་ནས་སྐུའྱི་སྨན་
བཅོས་ཐོག་ལ་གསོལ་འདེབས་ཞུ་གནང་རྒྱུ། ན་ནྱིང་ང་རང་ཚོའྱི་ཨ་རྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་ལ་ང་

ཚོའྱི་གོས་འཆར་ནང་ལ་གང་འཁོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་བརན་བཞུགས་འབུལ་རྒྱུའྱི་གོས་
འཆར་དེ་འདྲ་ང་ཚོས་གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་བརན་བཞུགས་འབུལ་རྒྱུ་དང་གསོལ་འདེབས་གནང་རྒྱུ་དེ་

དངོས་གནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་དང་། ངས་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དེ་དང་མཉམ་དུ་
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་སམ། དགོངས་དོན་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། ང་རང་ཚོ་
བོད་མྱི་རྣམས་གཅྱིག་སྱིལ་བྱ་རྒྱུ་དང་ཆོལ་ཁ་དབྱེར་མེད་བྱ་རྒྱུར་དགོངས་དོན་གཅྱིག་རེད། ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་བོད་གངས་ཅན་

པའྱི་མྱི་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོ་བོད་མྱི ་ཚང་མ་

འགན་ཡོད་པ་རེད་སམ། འགན་དེ་གང་རེད་ཞུས་ན། ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་དམ་ཚིག་བསྲུང་རྒྱུ་དང་། ང་རང་ཚོ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་
ཆེའྱི་བཀའ་སོབ་དང་དགོངས་དོན་དེ་བསྒྲུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརན་རྒྱུ་

དེ་ག་རང་གྱི་སྨྱིན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་སམ། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། དངོས་གནས་སྱི་འཐུས་
ཚང་མས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ར་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་གསུང་གྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་གྱི་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་
ཆེའྱི་བཀའ་སོབ་ལ་སོགས་པ་ང་རང་ཚོས་ཐུགས་ལ་འཇགས། བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ཐུགས་ལ་འཇགས་ནས། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་
ཚིག ་གཅྱིག ་ཞུ་ཆོག ་པ་ཞུ། Walk the talk དེ་ག་རང་ལག་ལེན ་བསྟར་གནང་བ་ཡྱིན ་ན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན ་པོ་ཆེ་ལ་བརན་
བཞུགས་ཕུལ་བ་དང་གཅྱིག་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་དྲྱི་བ་
གཅྱིག་ཡོད། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་ནྱི་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉེན་སྲུང་

འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚང་མས་ད་ལྟ་བར་དུ་

ཧུར་ཐག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་བོན་གནང་བའྱི་རྱིང་ལ་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་
འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ངའྱི་ངོས་ནས་གང་ཡང་གོ་མ་སོང་། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་བོན་

གཙོས་པའྱི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚང་མར་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་མ་ཟད་མ་འོངས་པར་ཡྱིན་
ནའང་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའྱི་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང། དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱ་
གར་དབུས་གཞུང་དང་ས་གནས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་རླབས་ཆེ་བའྱི་འགན་

བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་གཅྱིག་ལ་སབས་བཅོལ་

ལག་དེབ་གསར་བཟོ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་རེད། སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་བྱ་རྒྱུ་དེ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག་ཀང་། ད་དུང་

རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཉེ་འཁོར་གྱི་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་འདྱི་བཟོ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བསད་ཀྱི་འདུག དེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི་ཁོང་རྣམ་པ་ད་ལྟ་ལོ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་ད་ལྟ་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དེ་
ཚོ་ལོ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ན་གསར་བཟོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུས་པ་དེར་འགོ་ལས་ཡོངས་ཀྱི་

ཚབ་ཞུས་ནས་བསར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་སྔོན་མ་
བཀའ་བོན་རབས་དང་རྱིམ་པ། བཀའ་ཤག་རབ་དང་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་འབད་བརོན་གནང་བ་བཞྱིན་ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་དོན་དང་

ལས་བྱེད་རྣམས་ཧྲ་ཐག་ཐག་ཞྱིག་ཡོད། མ་འོངས་པ་ཡང་དེའྱི་ཐོག་ལ་དེ་ལས་ཡག་ཙམ་མ་གཏོགས་དེ་ལས་སྡུག་ཏུ་ཡོང་གྱི་རེད་
བསམས་ཀྱི་མྱི་འདུག་པས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་སེམས་འཚབ་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་
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རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ངས་
སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་མྱི་རྒན་པ་ཡྱིན་ན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུས་སོང། ད་ལྟ་གསར་

པ་བཟོ་དགོས་པ་དེ་མྱི་གངས་ ༢༢༥ ཐོ་གཞུང་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༢ ལོར་སེས་པའྱི་མྱིང་ཐོ་འདྱིར་
འཁོད་བསད་ཀྱི་འདུག དེ་ང་ཚོས་ཡར་སན་སེང་ཞུས་ནས་རབ་དང་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་མ་འོངས་པར་འདྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་མེད་འབེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་སེ་ཚན་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་གྱི་རེད། ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་

རེད། ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རང་བཙན་ལག་དེབ་འདྱི་བོད་པ་ཡྱིན་མྱིན་བརག་དཔྱད་བྱས་ནས་ཡར་འབུལ་རྒྱུ་རེད་
ཅེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སྟོབས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སྟོབས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་འདོད་བྱུང་། ཤོག་
གངས་བཞྱི་པ། དང་པོ་དེར་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བལ་ཡུལ་སེ་ལེན་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་

ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མང་ཚོགས་ནང་ལ་དགོངས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བལ་ཡུལ་སེ་ལེན་ཁང་འདྱི་ཁང་པ་རྒྱ་
ཆེན་པོ། ས་ཆ་གུ་ཡངས་པོ། དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་དུས་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་སེ་ལེན་ཁང་ཡོད་པ་དང་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་བོད་ནས་ཕེབས་

པའྱི་གསར་འབྱོར་བ་དེ་ཚོ་བཞུགས་ས་མཁོ་སྒྲུབ་གནང་ན་དཔེ་ཡག་པོ་འདུག མང་ཚོགས་ནས་དགོངས་ཚུལ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོང་
གྱི་འདུག དེར་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡོད་དམ་ཞེས་ཐོག་མར་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེའྱི་རེས་ལ་ཤོག་གངས་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསེས་དང་པོ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་མཇལ་བཅར་

ཆེད་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ལུང་འདྲ་མྱིན་ནས་ཕེབས་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིག ས་དང། བོད་རྱིགས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་ཕེབས་པའྱི་

མཇལ་བཅར་བ་དང་། ཆོས་ཞུ་བ་ལོ་ལྟར་འབྱོར་མུས་རྣམས་ལ་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡྱིག་ཚང་ནས་མཇལ་མང་གྱི་དུས་
ཚེས་གཏན་འཁེལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་མཚམས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་མེད་དང། འགོས་ནད་རྱིགས་ཡོད་མེད། དོགས་
ཡོད་མྱི་ས་ཡྱིན་མྱིན་ཐད་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོ་འགོད་དང་མཇལ་མང་སྐབས་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་མཉམ་བཅར་གྱིས་ཐོ་

བཤེར་ཞུ་རྒྱུར་སོགས་འཐུས་ཚང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟེར་རྒྱུ་དེར་དངོས་གནས་དཔེ་དགའ་པོ་བྱུང་། སོང་ཙང། དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་
བཀའ་བོན་དབུས་པའྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་དོལ་རྒྱལ་དང་
འབེལ་བ་ཡོད་མེད་འདྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན། སྱིར་བཏང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལན་འདེབས་གནང་བདེ་མྱིན་གཟྱིགས་རོགས་གནང།

གནང་བདེ་པོ་མེད་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག བདེ་པོ་ཡོད་ན་མཁེན་རོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གཅྱིག་གསུངས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག དོལ་རྒྱལ་དང་
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འབེལ་བ་ཡོད་མེད་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་མྱིན་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། གལ་སྱིད་ཡོད་ན། གདོང་ལེན་འདྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་

ཅེས་ཞེས་དང་། གཉྱིས་པ་འགོས་ནད་ས་ཚོགས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་དུས། དེ་འདྲའྱི་འགོས་ནད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཤེས་རོགས་བྱུང་ན་དེ་ཚོར་
མཐུན་འགྱུར་ལྟ་བུ་ཅྱི་ཞྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་འདྲ་སྐྲུན་ཐུབ་ན་དངོས་གནས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། སོ་བོའ་ི གནས་སྟངས་

ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེའྱི་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། གསུམ་པ་དེར། དོགས་
ཡོད་མྱི་ས་འགའ་ཡོད་ན་དེར་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་གྱིས་ལག་བསྟར་ཇྱི་ལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་འདྱིའྱི་གསུམ་དང་།
སྱིར་བཏང་དེ་སྔོན་གནས་ཚུལ་རྱིགས་བྱུང་སོང་ངམ་མ་སོང་། འདྱི་གསུངས་བདེ་པོ་ཡོད་མེད་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།

མཐའ་མ་དེར་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་ལྟ་སྐུ་སྲུང་པ་འདྱི་ཚོ་གོང་ནས་ཕག་སྦྲེལ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཕལ་

ཆེར་འདྲ་པོ་འདུག མྱི་ལ་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལུས་གཤེར་གནང་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་

སོང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་ཀྱི་རེད། མ་འོངས་པར་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འཛམ་གྱིང་
རྒྱལ་སྱིའྱི་མྱི་ས་སོགས་ནས་གསུང་ཆོས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བཞུགས་སར་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ས་ཆ་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དང་།
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱི་བཞུགས་སར་ཆགས་ཡོད་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ང་ཚོ་བོད་པས་དངོས་གནས་ཞྱི་བ་དང་བྱམས་པ་

ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་འདྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཕར་ངོམས་ཐུབ་རྒྱུ། བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་པ། སྐུ་སྲུང་དེ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དེ་འདྲ་གནང་ཐུབ་ན་

དཔེ་ཡག་པོ་འདུག དེ་དང་ལེགས་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་བདེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་དང་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་སྱིར་བཏང་
རྒྱལ་སྱིའྱི་གཞན་པ་འདྲ་བོ་ཡྱིན་ན། བུ་ཉེན་རོག་པས་བུ་མོར་ལག་པ་འཆང་མྱི་ཆོག་པ་དང་། བུ་མོ་ཉེན་རོག་པས་བུར་ལག་པ་
འཆང་མྱི་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བདེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་ལ་ཕལ་ཆེར་དེ་འདྲ་མེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་

འདུག འདྱི་ང་རང་ནོར་བ་དང་འཁྲུལ་བ་དེ་འདྲ་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་མ་སོང། ར་བའྱི་ནོར་བ་དང་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ན་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད།

ནོར་བ་འཁྲུལ་བ་རྒྱལ་པོའ་ི བུར་ཡོད། མཛེར་པ་ཙན་དན་ཤྱིང་ལ་ཡོད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་དོན་སྱིང་ཞུ་རྒྱུ་

འདྱི་བུ་དེ་ཚོས་བུ་མོར་ལག་པ་མ་འཆང་བ་དང་། བུ་མོ་དེ་ཚོས་བུར་ལག་པ་མ་འཆང་བ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས།
ཡྱིན་ཤག་ཤག་འདྲ་བོ་གནང་མཁན་རེ་ཟུང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག རྒྱུག་པ་ལེབ་རྡུང་བྱས་ནས་ཆ་ཚང་དེ་འདྲ་ཞུ་ཡྱི་མེད། གལ་སྱིད་
མེད་ན་ཡག་ཤོས་རེད། ཡོད་ན་དེའྱི་ཐོག་ལ་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་སྟངས་དང་ག་ནས་བལྟས་ཀང་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་
ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་གནང་མ་ཐུབ་ནའང་འདྱི་དང་མཚུངས་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འདྱི་སེམས་
ཁལ་དང་བཀའ་འདྲྱིའྱི་ཚུལ་དུ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་བསམ་འཆར་ཟེར་ནའང་འབོད་བསྐུལ་གཅྱིག་ཡོད། དང་པོ་དེ་འདྱི་ཡྱིན།
ད་ལྟ་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡར་གནས་སོ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ས་རེད། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་
ཚར་སོང་། དེ་བཞྱིན་ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསུངས་གནང་སོང། ཕ་གྱིའྱི་གནས་སོས་བྱ་རྒྱུར་སུ་དང་སུ་

ཕེབས་ཐུབ་རྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་གོས་བསྡུར་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ལྷག་པར་དུ་ངའྱི་
བསམ་འཆར་འདྱི་ད་ལྟ་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཕ་གྱིའྱི་ནང་བོད་པ་གཞོན་སེས་ཚོ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་

གར་སོབ་གྲྭ་ནས་འདོན་མཁན་གྱི་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་སོང་ཡག་པོ་བྱེད་བཞྱིན་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཕ་མ་མེད་
པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། དེ་བཞྱིན་བོད་ནས་ཡོང་བསད་པ་གང་ཞྱིག་ལོ་མང་པོའ་ི རྱིང་ཕ་མ་དང་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་ཆད་སོད་
མཁན་དང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སོད་མཁན་བོད་པའྱི་གཞོན་སེས་འགའ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་ཕ་གྱིར་ཕེབས་
ཐུབ་ན་དཔེ་ཐུགས་ཕན་གསོ་ས་རེད་སམ ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སེས་སོབ་སོང་ཡག་པོ་འདྱི་ཚོ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་རྒྱལ་

ཁབ་ལ་ཚང་མས་གསུང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་

ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། གོ་སྐབས་འདྱི་ཚོ་འཛིན་ཐུབ་མཁན་འདྱི་གཞོན་སེས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག གང་ལྟར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕུགས་དང་
འཕྲལ་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་འདྱི་གཞོན་སེས་ཚོར་ང་ཚོས་དེའྱི་ནང་མ་ར་འཛུགས་ཐུབ་ན་དཔེ་ཐུགས་ཕན་གསོ་ས་རེད་
སམ།

གཉྱིས་པ་འདྱི་ཕ་གའྱི་ས་གནས་ནས་འབོད་བསྐུལ་རང་ཡྱིན། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱིར་གནས་སོས་

བྱེད་མཁན་གྱི་བོད་པ་ཚང་མ། ད་ལྟ་གཞུང་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚང་མ་ཕ་གྱིའྱི་གནམ་ཐང་ལ་ཕེབས་པ་ནས་

བཟུང་། གང་ལྟར་ཕ་གྱིའྱི་ནང་ཁང་པ་འཚོལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གནམ་ཐང་ལ་འགོ་བཙུགས་ནས་ཟུང་ཁང་པ་བཙལ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། སྨན་ཁང་ལ་འཁྱིད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞུང་གྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་
བཅར་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚང་མ་ཕ་གྱིའྱི་ག་སྱིག་གནང་མཁན་འདྱི་ས་གནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཟེར་ནའང་བོད་

རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོས་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་དང་བང་གྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད་དུས། ཁོང་ཚོ་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདྱིར་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་པ་རེད། མྱི་རེ་རེ་བྱས་ནས་
ལྟ་རོག ས་བྱེད་དགོས ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁོང་ཚོས ་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུར་ཉེ་བའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Group དེ་འདྲ་མྱིན་པར། མྱི་སེར་གཅྱིག་གཅྱིག་དང་ནང་མྱི་གཅྱིག་གཅྱིག་དེ་འདྲ་སེབ ་སོད་ཀྱི་

ཡོད་ས་རེད། འདྱི་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཆགས་ཡོད་ས་རེད། བྱུང་ན་སེབ་གཅྱིག་ལ་ནང་མྱི་ ༣༠ ཡྱིན་ནའང་ ༥༠ ཡྱིན་ནའང་ ༡༠ ཡྱིན་
ནའང་ ༢༠ ཡྱིན་ནའང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་ན། ཕ་གྱིར་སེབ་གཅྱིག་ལ་ཁོང་ཚོས་སྨན་ཁང་དུ་ཁྱིད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད།

སོབ་འཇུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། གང་ལྟར་དེ་འདྲ་ཐུགས་ཕན་གསོའ་ིའདུག་མ་གཏོགས་མྱི་སེར་དེར་བསེབས་བསད་ནའང་
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ཆར་ཅན་ཁོང་ཚོ་བང་སྱིག་ནས་འཁྱིད་དགོས་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག དེ་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་བསད་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་
ཐོག་བསམ་ཤེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོས་བལ་ཡུལ་སེ་ལེན་ཁང་གྱི་ཁང་སྟོང་སྐོར་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་སོང།
སེ་ལེན་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་དབུས་སེ་ལེན་ཁང་། ལྡྱི་ལྱི་སེ་ལེན་ཁང། བལ་ཡུལ་སེ་ལེན་ཁང་བཅས་སེ་ལེན་ཁང་གསུམ་ཡོད་པ་

རེད། བལ་ཡུལ་སེ་ལེན་ཁང་དེ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་བསད་ས་ཞྱིག་རེད། སྔོན་མ་བརྒྱ་ཅུ་ག་གངས་དང་དགུ་བཅུ་གོ་
གངས་ནང་ལ་བོད་ནས་མྱི་མང་པོ་ཡོང་དུས། དངོས་གནས་ཀྱི་གསར་འབྱོར་བ་ཡར་བཏང་མར་བཏང་གྱི་ཕན་ཡག་པོ་ཐོགས་ཡོད་
པ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་ངོས་ནས་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའྱི་ལོའ ་ི རེས་ནས་བདུན་བཅུ་དོན་གངས་ལོ་བར་དུ་ཧ་ཅང་དམ་བསགས་
བྱས་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེའྱི་བར་ལ་བོད་རྱིག ས་དེ་ཚོ་ཕར་བོད་ལའང་ཐར་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚུར་ལའང་ཐར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།

བདུན་བཅུ་དོན་དགུའྱི་རེས་ནས་གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཆགས་འདུག མ་འོངས་པར་ཡང་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་ཐོག་མ་

ནས་ག་སྱིག་གྱིས་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་གྱི་སེ་ལེན་བྱེད་ས་འདྱི་བོད་ནས་ཕེབ ས་མཁན་རང་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་བེད་མེད་འཇོག་གྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚོ་ལའང་སྔོན་མ་ས་ཡོམ་སྐབས་སུ་
དགོངས་པ་ཆེན་པོ་བཞེས་ནས་ཁོང་ཚོར་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད། དོགས་ཡོད་མྱི་ས་དང་དོལ་རྒྱལ་ཟེར་བ་དེ་ཡང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ཡོང་ས་

གཙོ་བོ་གསུམ་ལ་བལྟ་ཡྱི་ཡོད། གཅྱིག་ནྱི་ཁ་ཕོགས་ཀྱི་དག་དེ་རེད། གཉྱིས་པ་དེ་སྔོན་མ་རྡ་རམ་ས་ལར་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་བྱུང་

ཡོད་པ་རེད། དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་བས་མྱི་གསོད་ཁག་སོར་གྱི་བྱ་ངན་བྱུང་བ་རེད། གསུམ་པ་དེ་གནས་མཆོག་རྡོ་རེ་གདན་ལ་

འཇྱིགས་སྐུལ་རྱིང་ལུགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ནས། ང་ཚོས་འདྱི་དག་ལ་དོགས་པ་ཟ་བ་དང་བརག་དཔྱད་བྱས་ནས་གང་གཟབ་
གཟབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ལས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ག་རེ་ག་རེ་བྱུང་བ་དང་། མྱི་བཟུང་ཡོད་མེད་དེ་བཤད་མ་དགོས་པ་

ཞྱིག་རེད། ང་ཚོ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་དྲུང་ཆེ་དང་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་གཙོ་བོ་བྱས་ནས། སྐུ་སྲུང་ལས་ཁུངས་
ནང་སྐད་བཏང་ནས་འགོ་སྟངས་དང་སོད་སྟངས་དང། འཆད་སྟངས་དང་སོད་པ་བཟང་པོ་བྱེད་སྟངས་ཚང་མ་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་ཀྱི་

ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དེ་འདྲ་རེ་ཟུང་ཞྱིག་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། མཚམས་རེ་སོད་པ་འགྱིག་མ་འགྱིག་རེ་ཟུང་ཡོང་སྱིད་ཀང་མང་ཆེ་བ་ནྱི་སྐུ་
སྲུང་ཚད་དང་ལྡན་པ། ལུས་བཤེར་གནང་སྟངས་དང་སྐད་ཆ་འཆད་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོ་དང་
མཉམ་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས་དངོས་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཕོ་མོ་ལུས་བཤེར་གྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལུགས་དང་མཐུན་པའྱི་སོ་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་

ལས་ཁུངས་ལ་ཆ་མཚོན་ན་བུ་མོ་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། བུ་མོ་ ༤ ཙམ་མ་གཏོགས་མེད། རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་དུས་ལས་ཁུངས་

གཞན་ཚོར་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ནས་ལས་ཁུངས་གཞན་གྱི་བུ་མོ་ ༣།༤ ཙམ་སྐད་བཏང་ནས་ལུས་བཤེར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བུས་བུ་
མོར་ལུས་བཤེར་བྱས་པ་དང་བུ་མོས་བུ་ལ་ལུས་བཤེར་བྱས་པ་ད་ལྟ་བར་དུ་ངས་མཐོང་མ་སོང། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ནས་དེ་འདྲ་མཐོང་ན་ང་ཚོར་ཞུས་ན་ང་ཚོས་འདྲྱི་ཞྱིབ་བྱེད་ཀྱི་རེད། མཚམས་རེ་བུ་མོ་མེད་དུས་ང་ཚོའྱི་ལག་པས་ཞྱིབ་
བཤེར་བྱ་རྒྱུའྱི་འཕྲུལ་ཆས་དེ་ནས་འབར་རས་ཡོད་མེད་དང་། མཚོན་ཆ་ཡོད་མེད་སོགས་ཞྱིབ་བཤེར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Australia གནས་སོས་སྐོར་ལ་སྔོན་མ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་གྱིས་གསུངས་

པ་ནང་བཞྱིན། མ་འོངས་པར་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་མྱིན་ཧ་གོ་ཡྱི་མ་རེད། མ་འོངས་པར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བསམ་ཚུལ་

དང་དགོངས་ཚུལ་ཐམས་ཅད་སྱིང་ལ་བཅངས་ནས་རབ་དང་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་གང་ནས་འགྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་མྱིན་དེ། བདེ་

སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཆར་གཞྱི་འབུལ་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་ཐག་བཅད་གནང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕར་ལ་མྱི་གཏོང་བའྱི་
སྐབས་སུ་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ Sydney ལ་མྱི་ ༢༠ དང་ Melbourne ལ་མྱི་ ༢༠ བཅས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་མྱི་ཉྱི་ཤུ་ཚང་

མ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་སོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་རེ་ཟུང་གྱིས་ཁོ་རང་སེར་གྱི་ངོས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན། གནམ་གྲུ་ཡང་ཁོང་
གྱིས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཕར་ཕྱིན་ནས་སེ་ལེན་བྱེད་མཁན་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕར་བསེབས་ནས་སེ་ལེན་བྱེད་མཁན་
མེད་པ་སོགས་མྱི་རེ་ཟུང་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ས་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་འཆར་གཙོ་བོ་ནྱི་དཔལ་ལྡན་
བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཕག་སྦྲེལ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལགས་ལན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གནང་སོང་བས་དེ་དང་

འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ཐོག་མར་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་གཙོ་བོ་དེ་༸སབས་མགོན་

རྱིན་པོ་ཆེའྱི་༸སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་རེད། སྱི་ཡོངས་ནས་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་

འབེལ་ལམ་ཐད་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆེར་གནང་བ་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་གྱི་ལས་ཀའྱི་ངོ་
བོ་དང་སེར་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་པའྱི་བཙོན་ཟུར་འབེལ་ཡོད་དང་འབེལ་ཆགས་ཁོང་ཚོའྱི་གནས་བབས། སྐབས་སུ་བབས་
པའྱི་ Australia ཕེབས་བསད་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཕག་ལས་དེ་ལས་ས་པོ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། ཁོང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་
བྱེད་སོདད་དུས་ངས་མགོ་འཚོས་ཀྱི་རེད། གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་དཀའ་ངལ་དངོས་གནས་ཡོད་པ་དང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གོ་བརྡ་
38

མ་འཕྲོད་དུས། ཁོང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་རླུང་ལངས་པ་དང་གུ་དོག་པོ་ཆགས་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས། དེ་དང་འབེལ་ནས་
བསམ་གཞྱིག་བྱེད་དགོས་དུས་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། འདྱི་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་མྱིན་འགོ། གང་ལྟར་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཕག་ལས་ལོ་གཅྱིག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ངས་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི་སྔོན་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ Australia ལ་བཙོན་ཟུར་དང་འབེལ་ཡོད། འབེལ་ཆགས་བཅས་

ཕེབས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་ཕུལ་བ་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་ངའྱི་ངོས་ནས་བསམ་ཚུལ་འབུལ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། བདེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་ཤ ག་གྱི་དགོངས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱི་རང་ཆེད་དུ་ཡྱིན ། ང་ཚོས ་ Australia ལ་བཙོན་ཟུར་དང་

འབེལ་ཡོད། འབེལ་ཆགས་ཞེས་བཏང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ལ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་

ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། མེད་ནའང་རེད། གང་ལྟར་བདུན་ཅུ་དང་དོན་དགུའྱི་རེས་ནས་བཙོན་ཟུར་དང་འབེལ་ཡོད། འབེལ་ཆགས་
ཞེས་དེ་ཚོ་རང་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་བཏང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་འབུལ་ཆོག་པ་
བགྱིས། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་གནས་བབས་ནང་ལ་བཙོན་ཟུར་དང་འབེལ་ཡོད། འབེལ་ཆགས་བཅས་མང་པོ་

ལྷག་མྱི་འདུག་ཅེས་པ་དང་འབེལ་ནས་གཞན་པ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་ཕེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། བདུན་ཅུ་དོན་དགུའྱི་སྔོན་གྱི་བཙོན་ཟུར་རྒྱ་ནག་གུང་
ཁན་ཏང་གྱིས་བཀག་ཉར་བྱས་ནས་ལོ་ ༢༠ ལྷག་མངས་པ་དང་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་སྱིད་ཇུས་དང་ལྷག་པར་དུ་ཁོང་ཚོས་

བཙན་འཛུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་དང་ལས་འགུལ་འདྲ་མྱིན་སེལ་བ་དང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོ་ནས་རྒྱ་དམར་གུང་

ཁན་ཏང་གྱིས་བོད་ནང་ལ་གཏོར་བཤྱིག་བཏང་བཞག་པའྱི་ཆོས་ཕོགས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཆབ་སྱིད་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད།
ཐད་ཀར་དེ་དག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གྱིས་ཁོང་ཚོར་གསར་བརེའྱི་ངོ་ལོག་པ་ཞེས་ནག་ཉེས་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་

ཁོང་ཚོར ་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས ་པའྱི་གང་ཟག་ཞྱིག ་ལ་ངོས ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡྱིན ་དུས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ཕྱི་ལོ་
༡༩༧༩ བར་ལ་ཚད་མེད་ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཞྱི་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ལས་འགུལ་

རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་སེལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་དྲུག་ཅུ་རེ་གངས་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྔོན་
མའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞྱིག་སེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་

ནག་གུང་ཁན་ཏང་ལ་ཁག་པོ་བཟོས་པའྱི་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་
བཞུགས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ཁོང་ཚོའྱི་བུ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་གོད་བཏང་བྱས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་
རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གནང་བ་ཞྱིག་རེད།།དེར་བརྱི་མཐོང་ཞྱིག་དང་ཁོ་ཚོར་ཆེས་མཐོང་གྱི་རྣམ་པ་དང་གུས་བརྱིའྱི་

རྣམ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཆེད་དུ། ཁོང་ཚོའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གྱི་བུ་ཕྲུག་ཚོར་ངོས་འཛིན་དགོས་རྒྱུ་ངའྱི་ངོས་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་
གྱི་འདུག ངས་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་བསྐོར་ར་བརྒྱབ་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་
མཁན་བྱུང་སོང། ཁོ་རང་ཚོའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ རེས་ལ་ཕག་ལས་གནང་བ་དང་བཙོན་ཁང་ནང་ཕེབས་པ་དེ་འདྲ་

ཡྱིན། འོན་ཀང་ང་ཚོར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ངོས ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དགོངས་འཆར་
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གནང་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཁོང་ཚོར་ལན་འདེབས་བྱེད་དགོས་བསམས་ཀང་བྱེད་མྱི་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད་འདུག

གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་ང་ཚོས་སྐུ་ཚབ་ལྟ་བུར་བྱས་ནས་ཕར་ལན་བརྒྱབ་པར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ག་རེ་ཞུ་དགོས་མྱིན་ཐད་ལ་ཚོད་དཔག་ཐྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གོད་བཏང་བྱས་པ་དེར་ང་ཚོས་
གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་གོད་བཏང་བྱས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་ཡོང་དུས་ལན་

འདེབས་བྱ་རྒྱུར་དངོས་གནས་ཁག་པོ་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལྟ་བུ་དཔེར་ན། དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་

པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོའ་ི རེས་ཀྱི་བཙོན་ཟུར་དང་འབེལ་ཡོད། འབེལ་ཆགས་རྱིམ་པས་རོགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་
གནས་བབས་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་ཁོང་ཚོ་དང་ཁོང་ཚོའྱི་བུ་ཕྲུག་ཚོར་ངོས་འཛིན་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་ངོས་ནས་ཁེ་ཕན་ཞྱིག་
མཐོང་གྱི་འདུག ཕག་སྦྲེལ་ནང་ནས་ཀང་དགོངས་འཆར་བྱུང་གྱི་འདུག ཉམས་ཐག་ཡྱིན་ནའང་རེད། གསར་དུ་འབྱོར་བ་ཡྱིན་

ནའང་རེད། ད་ལྟའྱི་ལས་བྱེད་ནང་ལའང་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་གྱི་འདུག ཁོང་ཚོའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་གནས་བབས་དེ་

ཚོར་ཆགས་སོད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམས་པར་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་རྒྱུ་མཚན་དེར་བརེན་ནས་
དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོང་ཚོས་གོད་བཏང་གནང་བ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་
དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རེད་མ་གཏོགས་སེར་གྱི་ཁེ་ཕན་གྱི་ཆེད་དུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་དུས། དེར་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་

བཞེས་དགོས་པ་དང་དགོངས་པའྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་ནང་ལ་བཞག་དགོས་པ་ཞྱིག་ངའྱི་ངོས་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག
དེ་འདྲ་སོང་ཙང་འདྱི་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྒྱན་བརྒྱབ་པའྱི་ཐོག་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་ཞྱིག་གནང་བཞྱིན་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
དེའྱི་ཐོག་ལའང་དགོངས་པའྱི་ནང་བཞག་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་གགས་པ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མར་དེར་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་འདྱི་ལས་ཁུངས་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཡང་ལས་དོན་གཙོ་བོ་འདྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག ང་ཚོ་བོད་པ་ཚང་
མའྱི་ཚེ་སོག་དང་འབེལ་བསད་པའྱི་སབས་ཆེན་ཚེ་འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་སབས་གནས་ང་ཚོར་ཁོང་ལས་ལྷག་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཅན་

ཞྱིག་སུ་གང་ཞྱིག་ལོ་རྒྱུས་ནང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། ཧ་ལམ་མ་འོངས་པར་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་མ་རེད་བསམས་པའྱི་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་
ཚོར་བ་འདྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་ཁོང་གྱི་སྐུ་བཅར་གྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཉྱིན་མཚན་བསྟུན་མེད་ཀྱི་སང་ནས་སྐུ་

ལས་ཧ་ལས་པ་བསོན་གྱི་འདུག སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་སོད་ཀྱི་ཡོད་དུས་མཐོང་གྱི་འདུག གསུང་ཆོས་སྐབས་སུ་ཡྱིན་

ནའང་རེད། མཛད་སོ་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་མཚན་སྲུང་བྱེད་སོད་མཁན་དང་། སྲུང་སོབ་གནང་སོད་མཁན་དེ་ཚོ་ཡྱིན་
ནའང་ཕག་ཚོད་ ༢༤ ལ་སོ་སོའ་ིལས་འགན་དང་མ་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ལས་བསོན་སོད་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་
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ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལམ་སྟོན་དང་། གཤམ་འོག་གྱི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚོས་དེའྱི་ལམ་

སྟོན་གཞྱིར་བཞག་ཐོག་ནས་ལས་དོན་གནང་ཡོད་པ་དེའྱི་གྲུབ་འབས་ཡྱིན་ཙང་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་
གཉྱིས་པ་དེར་ད་གྱིན་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་རེད། མྱི་གངས་ ༩༠༠
ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཡར་རེ་བ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ནས་དེ་ལུགས་ཀྱི་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་གྲུབ་འབས་ཐོན་

འདུག དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་དེ་ལུགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡོང་བསད་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ཡྱིན་ནའང་སེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ལ་ངེས་པར་དུ་སྐུ་ལས་བསོན་རོགས་གནང་
ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གསུམ་པ་དེར་ངས་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། ང་ཚོས་ཕྱིར་བསོད་ལག་འཁེར་དེབ་སེར་པོ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ནང་

I.C ཞེས་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་ལག་འཁེར་འདྱི་འཁེར་སོད་མཁན་དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་བཞུགས་མཁན་

ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕྱིར་གསན་གཟྱིགས་གནང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚང་མས་ཧ་གོ་དོན་གསལ་གང་རེད་ཅེ་ན། གནམ་ཐང་ནང་
ལ་དཀའ་ལས་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ལས་འཕྲད་ནས་གནམ་ཐང་དུ་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཀྱིས་མཁེན་རོགས་ཡོད་མེད་ལ་

རག་ལས་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཀང་གནམ་ཐང་ནང་ཧ་ལམ་ནག་ཅན་མྱི་ས་གཅྱིག་ལ་དྲྱི་བ་འདྲྱི་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་བྱས་
ནས། ཕག་ཚོད་ཕེད་ཀ་ཙམ་གནམ་ཐང་དུ་བཀག་སྟེ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ནས་ཧ་ཅང་སུན་པོ་བཟོས་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་ཉམས་མོང་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་དཀའ་ལས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་
གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཡྱིན་དུས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་རེད་བསམས་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་སྡུག་
རུས་བརྒྱབ་ནས་ཡོང་བསད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རེ་བ་འདྲ་བོ་ཞྱིག་ལ་སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་གྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་

ཡྱིན་ནའང་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་མྱིང་བྱང་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ Travel Documents ཐོག་ལ་བསྒྱུར་

རྒྱུའྱི་ཕག་ལས་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་སྔོན་མ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཀང་ལག་འཁེར་དེ་འཁེར་སོད་མཁན་བོད་
པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རེ་བ་གསར་པ་ཞྱིག་དང་སོ་སང་ཞྱིག་བསེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ Travel
Documents ཟེར་ནས་མྱིང་བསྒྱུར་ཐོག་ལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་གནམ་ཐང་ནང་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ལ་

དཀའ་ལས་འཕྲད་རྒྱུ་དེ་རང་རེད། སྱིར་བཏང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཕྱིར་བསོད་ལག་འཁེར་ལ་རྱིགས་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་

ཚོག ས ་ག ཙོ་མ ཆོག Password དང་ Travel Documents དེ ་ག ཉྱི ས ་རེད། ཡྱི ན ་ནའང་ང་ཚོ་འདྱི ་ ལ ་ Identity
Certificates ཟེར་ནས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་འཁོད་ཡོད་དུས་འདྱི་ཧང་ཅང་ཁད་མཚར་ཞྱིག་མཐོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། འདྱིས་དཀའ་

ངལ་ཞྱིག ་ཁོང ་ཚོར ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད ་ས་རེད ། དེ་ནས་ངས་གོ་ཐོས ་བྱུང་བ་ལྟར་ན། དེའྱི་སང་ལ་སྔོན ་མ་ཡོད ་པའྱི་ Identity
Certificates ལབ་རྒྱུ་འདྱི་ Certificates Of Identity ལབ་ནས་བསྒྱུར་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་གོ་རྒྱུ་འདུག འདྱི་གཉྱིས་

བར་གྱི་ཁད་པར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ན་ཧ་ཅང་གྱི་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག ་བརྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འབེལ་བ་

ཆེན་པོ་ཞྱིག་དང་། དེའྱི་མྱིང་བསྒྱུར་འདྱི་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ Identity Certificates འདྱི་ནས་ཕར་ Certificates Of Identity
ལབ་ནས་བསྒྱུར་བ་ཙམ་གྱིས་ཧ་ཅང་གྱི་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་དང་། སྔོན་མ་དང་མྱི་འདྲ་བར་ཧ་ཅང་གྱིས་དཀའ་ངལ་མྱི་འཕྲད་
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རྒྱུར་ངས་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་དྲྱི་བ་ག་རེ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ལྟ་ལག་འཁེར་མྱིང་བསྒྱུར་སྐོར་གོ་ཐོས་བྱུང་

བ་འདྱི་སང་ལམ་བར་གྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ Identity Certificates འདྱི་ Certificates Of Identity ལ་
བསྒྱུར་ཡོད་པ་རེད་ལབ་རྒྱུ་འདྱི་བདེན་པ་རེད་དམ། འདྱི་བདེན་པ་ཡྱིན་ན། ག་རེ་བྱས་ནས་དེ་ལྟར་བསྒྱུར་བ་རེད་དམ། རྒྱུ་མཚན་

ག་རེ་ཡོད་པ་རེད། འདྱིས་འགེལ་བཤད་ག་རེ་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་པ་དེར། Travel Documents ཟེར་ནས་བསྒྱུར་མ་
ཐུབ་པའྱི་སྐུ་ལས་ག་པར་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་སྐུ་ལས་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ན། དེར་འགེལ་བཤད་བརྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་རྒྱག་
ཆོག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་ན། འདྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་ས་རེད། འདྱི་མ་གཏོགས་ང་ཚོ་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་བསོད་ལ་ཕེབས་དུས། དྲྱི་བ་དེ་འདྲ་སེབ་དུས་གང་ལྟར་ཀང་ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་
འགན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འགན་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོ་མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་

ནང་སེབ་ཡོང་དུས། ང་ཚོར་ལན་བརྒྱག་རྒྱུ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་གནས་དོན་འདྱི་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཞུས་བཞག་ཡོད་པ་རེད།
ད་ལྟ་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་གང་ལྟར་ཀང་བདེ་སྲུང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་དུས། གནས་སྟངས་དེའྱི་སྐོར་ལ་གེང་

བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་གང་ལྟར་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། གསལ་པོ་གནང་མ་ཐུབ་ན་རྒྱུ་
མཚན་ག་རེ་ཡྱིན་པ་འདྱི་ཚང་མ་གསལ་པོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མང་ཚོགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་དྲྱི་བ་དང་དོགས་པ་ཡོད་པ་

སོགས། སྱི་འཐུས་དེ་ཚོ་ཕོགས་བསོད་འགོ་དུས་ཡྱིན་ནའང་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཆོག་ཆོག་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། ཁོང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་
གནམ་ཐང་ལ་ཕེབས་དུས་ཡྱིན་ནའང་ག་སྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་གྱི་གནམ་ཐང་
འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྔ་སང་སང་ནས་ཕར་འགེལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱིན་ཆད་ང་ཚོར་དེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་
གེང་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ R.C དང་ I.C སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཧ་ཅང་
མང་པོ་སེབ་སོད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ངས་ག་རེ་དྲན་གྱི་འདུག་ཟེར་ན་ I.C སྐོར་འདྱི་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་དང་འབེལ་བ་ཤུགས་
ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་འདྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཡྱིན་དུས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་

མཆོག་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱི་མཚན་བཞེས་གནང་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་མང་ཙམ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དོན་
སྱིང་ལྡན་པ་ཞྱིག་མྱི་ཡོང་ན་སམ། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག IC དང་འབེལ་བའྱི་ལན་དེ་དག་རྒྱག་མྱི་དགོས་པར་བགྱིས། གཞན་དག་རྣམས་ལ་ལན་
སོན་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ Australia ལས་གཞྱི་ཡོངས་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། Australia གནས་སོ་བྱ་རྒྱུ་དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཆར་འབུལ་བྱས་ནས་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་

རེད། སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གང་ཞྱིག་འཁོད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོའ་ི རེས་ནས་ཕེབས་པ་ཞེས་
འདྱི་གཅྱིག་འཁོད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚོ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་ནས་ཡོང་བ་དང་། དེ་ཚོར་ལྟ་རོག་བྱ་རྒྱུར་འགན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་བལ་ཡུལ་ལ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག

རྒྱ་གར་ལ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག ང་ཚོར་སན་སེང་ཞུ་མཁན་བྱུང་ན་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་རོགས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོའ་ི སྔོན་གྱི་དེ་ཚོར་བྱས་རེས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་མ་མོང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོའ་ི སྔོན་ལ་
བོད་ས་ཤོར་སྐབས་མྱི་རབས་ནས་མྱི་རབས་ཀྱིས་འབད་བརོན་བྱས་ཡོད་པ་རེད་ལ། ཁོང་ཚོས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་བྱས་

རེས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་གང་འདྲ་ཆགས་མྱིན་ད་ལྟ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་
ཚོས ་སྱིག ་གཞྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་གང་འདྲ་བྱས་ནས་འགྱུར་བཅོས ་གཏོང་དགོས ་མེད་འདྱི་རེས ་ནས་
བསམ་བོ་གཏོང་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་ནས་༸སྐུ་ཕྱྭ་སྐོར་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

འགོ་ལས་ཡོངས་ནས་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་བར་དེར་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་
ཞུས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དེའྱི་སྐོར་ལ་སྔོན་མ་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དེར་ང་ཚོ་བདེ་སྲུང་

ལས་ཁུངས་ཀྱིས ་མཐུན་འགྱུར་སར་ནས་གསར་བཟོ་བྱས་ཡོད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་མྱི་གངས་ ༨༠༠ ཙམ་བཟོ་ཐུབ་པས་གོས ་
ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ལག་པ་བརྡབ་ཚར་བ་རེད། སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་མེད་པའྱི་མྱི་གངས་ ༨༠༠ ཆ་ཚང་ལ་བཟོས་ཚར་ཡྱིན།

སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ལ་དཀའ་ངལ་མེད་ཅེས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་ལག་པ་བརྡབ་པ་རེད། ན་ནྱིང་ཡྱིན་ནའང་མྱི་གངས་
༩༥༥ བསེབས་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་མྱི་གངས་ ༤༠༠ ཙམ་གྱིས་ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་བ་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ལ། ས་

གནས་ལས་ཁུངས་ལའང་འབེལ་བ་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོས་རད་གཅོད་བྱས་ཀང་གང་དུ་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག དེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ནྱི་རང་སོ་སོའ་ི ལས་ཀ་རེད ། རང་དོན་རང་གཅེས་བྱས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་

འགྱིག་གྱི་རེད། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་བཅར་ནས་སན་ཞུ་ཕུལ་བ་དང་། སན་ཞུ་དེ་ང་
ཚོས་ངོས་ལེན་གནང་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེབ་སེར་པོའ་ི སྐོར་མ་གེང་ལབ་ཀྱི་འདུག་པས་དེ་
རང་འཇུགས་བཞག་གྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས།

སྱི་འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ། ཐོག་མ་དེར་བདེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་གྱིས་

༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་༸སྐུའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་བ་དང། དེ་བཞྱིན་ཕག་ལས་གནང་བ་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་
ཞེས་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ངས་འདྱིར་ལངས་ནས་འབོད་བསྐུལ་གཉྱིས་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། འབོད་བསྐུལ་དང་པོ་འདྱི་ལྡྱི་ལྱི་སེ་

ལེན་ཁང་གྱི་སྐོར་ཡྱིན། དཔེར་ན། ལ་དྭགས་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག ་ཡྱིན་པ་དང། མྱི་འབོར་གངས་
༧༤༤༡ ཡོད་པ། དེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་དུས། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་
གཞུང་ཧ་ཅང་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་རེད། སྨན་ཁང་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན་ནའང་བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་དང་སེ་ས་ཁུལ་ནས་ཛ་དྲག་

གྱི་ནད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལྡྱི་ལྱིར་བསྟེན་གཏུགས་གནང་དུ་ཕེབས་དུས། མཚམས་རེ་ཟླ་བ་སོགས་གནས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་བསད་སའྱི་དཀའ་ངལ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མྱི་བརྒྱུད་ནས་

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ཕེབས་དུས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་རེད། དེ་སྔ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ལྟར་ཞུས་པ་རེད། ཉེ་ཆར་
ཡང་དེ་མཚུངས་ཞུས་པ་རེད། འདྱི་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་སེབ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལྡྱི་ལྱི་སེ་ལེན་ཁང་ལ་ཁང་པ་སྟོང་པ་

ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ནད་པ་ཚོར་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་
འདུག་ལ། ངས་ཀང་དེ་ག་རང་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་འདྱི་དོན་དག་གཅྱིག་ཡྱིན།

དོན་དག་གཉྱིས་པ་ནྱི་ད་ལྟ་ Australia ལ་འགོ་བའྱི་ལས་འཆར་སྐོར་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། དེ་སྔའང་

གོས་ཚོག ས་ར་བའྱི་ནང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གཙོས ་པའྱི་ཧ་ལམ་
བཀའ་བོན་ཚང་མ་ལ་དྭགས་སེ་བྱང་ཐང་བསྐོར་བསོད་བརྒྱབ་ནས་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ཚེགས་ཅན་གྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་དང། དེ་བཞྱིན་དུ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐབས་ལ་དཀའ་ཚེགས་ཅན་གྱི་ས་ཆ་དང་ཐག་རྱིང་ཁུག་ཀོག་དེ་ཚོར་དངོས ་

གནས་ཀྱིས་གཟྱིགས་བསྐོར་མང་པོ་ཕེབས་པའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ཚེགས་ཅན་དེ་ག་པར་ཡོད་པ་དང་། དཀའ་ལས་ཡོད་པ་ཚང་མ་

ལག་པའྱི་ནང་ལ་ཁ་ལྷམ་མེར་ཡོད་པ་བཞྱིན་དུ་མཁེན་རོགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་དེ་སྔ་བྱང་ཐང་དང་ལ་དྭགས་ས་ཁུལ་
ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་ལྷན་དུ་ཚང་མར་བསྐོར་ར་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་། དེ་དུས་མང་

ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ཚེགས་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེ་དུས་ལོ་ ༦༠ ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་འཚོ་བ་འདྱི་ངལ་རོལ་སྐུ་ལས་ལ་བརེན་ནས་སོད་མཁན་ལ་དྭགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་མ་གཏོགས་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག དེ་དེ་བཞྱིན་གྱི་ད་ལྟ་འབོག་པ་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་སེམས་ཅན་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་འཚོ་ནས་འཚོ་ཐབས་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་

ངས་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཁེན་རོགས་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་གལ་

སྱིད་དེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་འཆར་ཡོད་ན་ལ་དྭགས་ནས་གང་མང་ཞྱིག་གཏོང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་
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ལྟའྱི་ཆར་འཆར་གཞྱི་མེད། ཕྱིས་སུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ལྟ་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བདེ་སྲུང་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ Australia གཏང་རྒྱུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དཀའ་
ཚེགས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགོངས་བཞེས་སྔ་རེས་མང་དག་ཅྱིག་གནང་སོང་། ལག་དེབ་

ལང་ཁུ་ནོར་བཅོས་བྱ་རྒྱུར་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ཚེགས་ཅན་ཡྱིན་པ་དེ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་སོང་། དེ་
རྱིང་འདྱིར་ཡྱིན་ནའང་ལ་དྭགས་ཀྱི་ནང་ནས་གང་མང་ཞྱིག་བཏང་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་
པའྱི་ཐོག་ནས་འབོད་བསྐུལ་གཅྱིག་དང་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། འབོད་བསྐུལ་འདྱི་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སྱིར་བཏང་བདེ་
སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་འདྱི་ཚང་མས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཕག་ལས་གཙོ་བོ་ནྱི་ང་རང་ཚོའྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་

ཁྱིད་ང་ཚོ་གཅྱིག་པུར་མ་ཡྱིན་པར་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་རེད། བདེ་སྲུང་
ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཧུར་ཐག་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་འགོ་ལས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་

ཞུ་རྒྱུ་དང། ངས་འབོད་བསྐུལ་གང་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་ས་གནས་ས་ཐོག་གང་དུ་ཕེབས་ཀང་། ང་ཚོ་

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་བྱེད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཏང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་དང་མང་ན་ལྔ་ཙམ་བཏང་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ས་ཐོག་རང་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སེམས་འཚབ་གང་ཞྱིག་ཡོང་
གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་ན། ས་གནས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་སར་གནང་གྱི་འདུག འོན་ཀང་ས་གནས་འགའ་

ཤས་ནས་འབྱིང་ཙམ་རེད་འདུག སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་འབོད་བསྐུལ་གང་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་ན། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་
མང་ཙམ་ཕེབས་ཐུབ་ན་དངོས་གནས་ཐུགས་ཕན་གསོའ་ིརེད་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང།

གཉྱིས་པ་དེར་ Australia ལ་བཏང་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་། ཁོང་ཚོའྱི་

འབེལ་ཡོད་དང་འབེལ་ཆགས་ནང་མྱི་ཚོར་བཏང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཧ་ལམ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཚར་ནས་རོགས་གབས་ཡོད་

ས་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ Australia རྒྱལ་ཁབ་ནས་ད་དུང་དེ་འདྲ་བའྱི་གོ་སྐབས་མང་པོ་ཡོད་ས་རེད། སོང་ཙང་འབོད་བསྐུལ་
གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེ་ན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དུས་བསྟན་སྲུང་དང་བང་དམག་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཞེས་བཙུགས་ཡོད་

པ་རེད། འདྱིའྱི་དང་བང་དམག་མྱི་ཚོས་རྒྱ་མྱིར་གདོང་ལེན་བྱེད་པའྱི་ཆེད་དུ་ཁོང་ཚོས་བཙུགས་གནང་བ་དང། ཁོང་ཚོའྱི་མཛད་
རེས་ལ་ང་ཚོའྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་རྒྱ་གར་ལ་གདན་དྲངས་ནས་མཛད་རེས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་དུས། ཁོང་ཚོའྱི་མཛད་
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རེས ་དེར ་ངོས ་འཛིན ་ཐུབ་པ་གནང་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དང་བང་དམག་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག ་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད་ལ། མང་པོ་ཞྱིག ་
དགོངས་པ་རོགས་ཚར་བ་རེད། ཁོང་ཚོའྱི་ནང་མྱི་ཚོ་ལའང་དེ་ལྟ་བུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་
ཁོང་ཚོར་ངོས་འཛིན་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་

ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྡྱི་ལྱི་སེ་ལེན་ཁང་དེ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གསར་འབྱོར་བའྱི་ཆེད་དུ་བཙུགས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཕྱི་
ལ་གཡར་བ་དང་ཕྱི་ལ་བོགས་མ་བཏང་བ་དང་། ཕྱི་ལ་མགོན་ཁང་གཡར་བ་སོགས་ད་ལྟ་བར་དུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱས་ཡོད་པ་མ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་བཀའ་ཤག་རྣམ་པས་ཡུན་རྱིང་གོས་བསྡུར་གནང་ནས་ཁང་པ་དེ་བཟོ་བཅོས་
རྒྱག་དགོས་ན་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ། བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་མ་དགོས་ན་བཤྱིག་གཏོར་བྱས་ནས་བསར་དུ་གསར་པ་ཞྱིག་བརྒྱབ།
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་ལས་བྱེད་རྣམས་ཕོགས་བསོད་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ངེས་པར་དུ་དོན་གཅོད་ལ་ལབ་མྱི་

དགོས་པར་གསར་འབྱོར་ཡོང་དུས་གསར་འབྱོར་རང་ལ་བཞག མེད་དུས་ང་ཚོའྱི་ལས་བྱེད་ཚོ་སོད་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་ད་ལྟ་
བར་དུ་གཏོང་བཞྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བྱང་ཐང་གྱི་འབོག་པ་ཚོ་མར་ཡོང་ནས་ལོ་དང་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་བསད་རྒྱུ་དང་། ར་
དབང་དང་ར་ཝང་ལ་སོགས་པ་ཚང་མ་ཡོང་ནས་བསད་རྒྱུ་དེ་འདྲའྱི་ས་ཆའང་མྱི་འདུག་ལ། དེ་ཁག་པོ་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད་སམ། དེ་ནས་

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱི་ལན་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། Australia གཏང་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལ་
དྭགས་ཀྱི་མྱི་དང་བསྟན་སྲུང་དང་བང་དམག་དང་། གཞན་པ་བཏང་ན་ད་ལྟ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་ ༥༠།༥༠ ལབ་ཀྱི་འདུག ཕྱི་ལོ་
༢༠༢༢ ལོར་ཕལ་ཆེར་༣༠།༧༠ ཆགས་ས་རེད། སོང་ཙང་འདྱི་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ང་ཚོ་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་འགོ་དུས་ལས་བྱེད་གངས་ ༤།༥།༦ མཚམས་རེ་བཅུ་གངས་དེ་འདྲ་ས་གནས་ཀྱི་སྲུང་སོབ་དང། ས་
གནས་ཀྱི་གནས་བབས་དང་། ས་གནས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དང་༸སྐུ་སྲུང་གནང་ནས་ཕལ་ཆེར་ ༡༠།༡༥ ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།

བདེ་སྲུང་ལས་བྱེད་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁང་དང་ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་གྱི་ལས་ཁང་དང་ས་གནས་ཀྱི་ཉེན་རོག་

པ་དང་། ས་གནས་ཀྱི་གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཚང་མར་འབེལ་བ་གནང་ནས་༸སྐུ་ཕྱྭའྱི་སྐོར་ལ་ག་སྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ས་གནས་རེ་ཟུང་གྱིས་དེ་འདྲ་བྱུང་སྱིད་ཀྱི་རེད། ང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ས་གནས་མང་པོར་སོང་ཙང་། བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ ཚང་མས་

མཐུན་རེན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་བ་དང་། ༸སྐུ་སྲུང་ཧ་ཅང་དོ་ནན་པོ་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་
ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐོག་ལ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་གང་

འཁོད་བསད་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་ལས་དོན་གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་མེད། འདྱི་
བདེ་སྲུང་གྱི་གསང་བའྱི་ཕག་ལས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་གང་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ། ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་

གནང་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་དེར་གོ་བསྡུར་དང་བསྔོག་བཤེར་བརྒྱག་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་ལྟ་ངས་དེའྱི་
ནང་ལ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་བསྔགས་བརོད་གནང་བསད་རྒྱུ་དེ་དང་གཅྱིག་པ་རེད། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་

འགན་གཙོ་བོ་དེ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉེན་སྲུང་དང་། ང་ཚོའྱི་བོད་སྱི་བའྱི་ར་དོན་ནང་ནས་
གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ནང་ནས་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་
གནང་སོང། དེ་ཚོ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་དྲུང་ཆེ་དང་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲྱིན་བ་མེད་དུ་ཆེ་

ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེ་དམྱིགས་བསལ་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག ་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང་ས་གནས་ཁག་ལ་སོད་
དུས། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་དང་འབེལ་བའྱི་སྐབས་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་ཕེབ ས་

བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་མཇལ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་སྐབས་ལ་
དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག བཀའ་བོན་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཕར་ཙམ་ལ་བཞུགས་མ་བསད་པར་ལས་

བྱེད་དཀྱུས་མ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་མགོན་ཁང་དང་། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཞུགས་ས་གཡས་གཡོན་ཚང་མར་འགན་
འཁུར་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་གནང་སོད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འདྱི་ང་རང་གྱིས་མཐོང་ཚུལ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ལ་

དམྱིགས་བསལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་སྲུང་གྱི་ལས་འགན་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་
འཇགས་དང་། ལྷག་པར་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རང་བཞྱིན ་གྱི་འགན་
ཡོད་ཀྱི་རེད་སམ། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ཉེན་སྲུང་དང་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉེན་སྲུང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་

ནའང་ད་ལྟ་ཐུགས་འགན་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་ལ། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་རྒྱུར་དེ་གལ་
འགང་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་འདོད་བྱུང།

དེ་རྱིང་ངས་ཡར་ལངས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་གྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་རྒྱ་

གར་གྱི་ནང་ལ་གནས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་མང་པོ་ཟེར་ནའང་ས་གནས་ཁག་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་ངས་དེ་འདྲ་མཐོང་སོང། རྒྱ་གར་གྱི་ནང་ལ་འོས་བསྡུ་སྐབས་ལ་བོད་པ་ཚོས་དེའྱི་ནང་ལ་དོ་སང་དང་ཐེ་བྱུས་བྱེད་

ནས། ཚོགས་པ་གཅྱིག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་བོ་དང་། ཚོགས་པ་གཅྱིག་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་ན་ཁེ་ཕན་འདྲ་བོ་ཕྲ་ལ་
ཕྲན་བུ་ཡོད་མདོག་ཁག་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་འདྲའྱི་ནང་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱེད་སོད་མཁན་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་
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ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སྐོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་ཡོད་ན། ངས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག་དྲན་སོང་
སྟེ་གསུང་མཁན་བྱུང་མ་སོང། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ང་ཚོ་སབས་བཅོལ་ལ་བསད་

ནས་མྱིའྱི་ལུང་པར་གནས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཆབ་སྱིད་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཐེ་བྱུས་གནང་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་པ་གཞན་
པ་ཚོས་ཏན་ཏན་ང་ཚོར་ལྟ་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་དང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མྱི་རེ་གཉྱིས་ཀྱི་བྱེད་ཕོགས་

ཀྱིས་བོད་པ་སྱི་ཡོངས་དང་སྱིག་འཛུགས་ལ་དཀའ་ངལ་མྱི་འཕྲད་པའྱི་ངེས་པ་མེད་དུས། དེ་ཚོའྱི་གལ་དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཁབ་ཁོངས་བརྒྱུད་ནས་འཁེལ་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་དངོས་གནས་

དྲང་གནས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་བཀའ་སོབ་ནན་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་མ་གཏོགས་མ་འོངས་
པར་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་མྱི་མང་སྱི་ཡོངས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་མྱི་ཡོང་བའྱི་ངེས་པ་མེད་བསད་པའྱི་གནད་

དོན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང། ལྷག་པར་དུ་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དེ་འདྲའྱི་
ཐེ་བྱུས་བྱས་ནས་ལག་པ་འཆང་སོད་མཁན་རྱིགས་ལ་མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་བོད་པ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་
ནས། དེ་ཚོར་ཐེ་བྱུས་མ་བྱས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

གོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། ཡང་བསར་བཞེས་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས། སྐར་མ་གསུམ།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་སྱིར་བཏང་གེང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་མ་རེད་བསམས་ནས་གཡུག་བཞག་པ་ཡྱིན་
ཏེ། ད་ལྟ་ཡང་སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་མྱི་མང་ཚོས་ཀང་ཐུགས་སང་གནང་སོད་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡར་འགོ་

མཁན་གྱི་ནང་ལ་མ་འོངས་པར་མྱི་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཉམ་ཐག་དང་། འབོག་པ། ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་རྱིགས་མང་
པོ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་ཚུལ་འདོན་ཡོང་དུས། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཉན་བསད་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་གྱིས་ཉན་སོད་ཡོད་དུས། མྱི་
མང་གྱི་རྣ་ཅོག་ནང་གཏམ་འདྱི་ཡང་ཧ་ཅང་སན་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ལ། ང་ལྟ་

བུའྱི་མྱི་གེན་པ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་དྲན་པ་གསོས་དགོས་རྒྱུ་རྱིགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ང་ཚོ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སབས་བཅོལ་བ་ཞྱིག་དང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འཐབ་རོད་གནང་མཁན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་

ནས་དེ་ཡང་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་འདྱི་ག་དུས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བྱས་པ་ཅན་གྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་
ཟུར། འབེལ་ཡོད་འབེལ་ཆགས་ཟེར་རྒྱུ་འདྱི་ཕན་ཆད་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱིན་བསད་པ་ཡྱིན་ན། བོ་མ་བདེ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་

ཅེས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་ནས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་བོད་ནང་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་ཀ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་
ཞྱིག་བྱས་པའྱི་རྱིགས་ར་འཕྲོས་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཚུན་ཆད་བཙོན་ཁང་ནང་ལ་འཛུལ། བཙོན་ཁང་ནང་འགོ་མོང་བ་ནས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་

བུ་ཞྱིག་བྱས་པ་མཚོན་ཆད་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ར་འཕྲོས་ན་དེར་གཟྱིགས་གསོལ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག དེའྱི་ཐོབ་
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སྐལ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག དེའྱི་སྐལ་ལ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག འདྱི་ང་ཚོས་མ་འོངས་པའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་
ནའང་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་ཐོག་མ་འོངས་པར་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གནང་བའྱི་

སྐབས་ལ་གཞན་པ་ཉམ་ཐག་རྱིགས་དེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། མགོ་རྙོག་ལུང་པ་གང་ཁ་འབྱེད་ཡོང་
གྱི་རེད། དེར་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་དུས་སྔོན་མ་གནད་འགག་འདྱི་དེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་པ་དེ་རང་མ་

འོངས་པར་དེ་མཚུངས་འགོ་ཡྱི་རེད་ལ། མྱི་མང་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སང་ཧེབ་ལངས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིར་བཤད་

རྒྱུ་དེ་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སན་པོ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལ་བཤད་ན་འགན་མང་པོ་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མར་
ལབ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་མ་རེད་གདའ་ཟེར་ནས། སོ་སོར་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་གསལ་པོ་

བྱས་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དེ་དང་མཉམ་དུ་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ལབ་ན། ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ། བཙོན་ཟུར། འབེལ་ཡོད།
འབེལ་ཆགས་ཀྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཇྱི་ཙམ་བཞུགས་པའྱི་རྱིང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གང་སད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ། སབས་
བཅོལ་བའྱི་ངོ་བོ་འདྱི་མ་ཡལ་བའྱི་ཐོག ་ནས་བསད་དགོས ་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཡང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཡྱིན། འབེལ ་ཡོད།
འབེལ་ཆགས་ཡྱིན་ལབ་ཀྱིན་ལབ་ཀྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ Passport ཞུ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་མྱི་སེར་གཞན་པ་ལེན་ནས་བསད་རྒྱུ་

འདྲ་བོ་དེ་འདྲ་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་མྱིང་དེ་འདྲ་ཡོད་མཁན་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་མྱི་མང་གཞན་པ་ལ་མྱིག་

དཔེ་སྟོན་དགོས་པ་རེད། དེ་ཡང་མ་འོངས་པར་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ཁ་གསལ་འདྲ་བོ་བཀོད་ནས་ཆ་རེན་འདྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་
ནང་ནས་ཇྱི་ཙམ་གནས་པ་དེའྱི་རྱིང་ལ་དངོས་གནས་ཆབ་སྱིད་སབས་བཅོལ་བའྱི་ངོ་བོ་གཙང་མ་བྱས་ནས་སོད་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ཆ་

རེན་ནང་ལ་འགོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་འགན་འཁུར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དང་མཉམ་དུ་ར་དོན་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམས་
པ་འདྲ་བོ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཆ་ནས་མ་འོངས་པའྱི་ར་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་ས་འདྱི་དེ་ག་རང་སྔོན་མ་མཁེན་པའྱི་བདག་

པོ་རང་རང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་། དེ་ག་རང་གནས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་སེ་ལེན་

ཁང་གྱི་ས་ཆ་བེད་སོད་གནང་ཕོགས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུང་རྒྱུ་འདྱི་
དངོས་གནས་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་གསུམ་ཟྱིན་སོང། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཕེབས་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་
ནས་བསར་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བདེ་སྲུང་ལས་བྱེད་ཡོངས་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་སྱིང་ཐག་པ་

ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་འགན་དང་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།དེར་ག་དུས་
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ཡྱིན་ནའང་ཡར་མར་དོ་སང་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེ་གལ་ཆེན་དོན་ཆེན་བརྱི་ནས་གནས་ཚུལ་འཚོལ་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་དང་། གང་བྱེད་དགོས་
ཡོད་ནའང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིད་སོང་གྱི་སྐུ་སྲུང་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་བདེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་ངོས་ནས་མྱི་གཉྱིས་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་མྱི་གཅྱིག་བཏང། ཕྱི་ལོགས་གང་དུ་ཕེབས་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་

མཐུན་རེན་ཡག་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོས་བསྡུ་སྐོར་ནས་གཅྱིག་གསུངས་སོང། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
གཙོ་བོ་གནས་ཚུལ་འཚོལ་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་རེད། ས་གནས་དེ་འདྲ་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་བྱུང་གྱི་ཡོད་དུས། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་

ཡར་སན་སེང་ཞུས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀོད་ཁབ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དེ་
འདྲ་གནང་ན་བོད་ཀྱི་ར་དོན་ལ་གནོད་ཀྱི་རེད། དེ་འདྲ་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་རབས་རྱིམ ་པ་གནང་བ་རེད།

ཐེངས་མ་གཉྱིས་གསུམ་འོས་བསྡུའྱི་སྐོར་ལ་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐོར་ད་གྱིན་སྔོན་ནས་ཞུས་
ཚར་སོང། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་གཅོད་རེད། ཆ་རེན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཉམ་ཐག་ནང་ནས་འགོ་རྒྱུའྱི་

ཐག་གཅོད་ཡོད་པ་རེད། དེའང་དཀའ་ངལ་གང་འཕྲད་ནའང་རབས་དང་རྱིམ་པས་གདོང་ལེན་བྱས་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
མ་འོངས་པར་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོའྱི་བསམ་འཆར་བསྡུས་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། ང་ཚོས་དེ་དང་
མཐུན་པའྱི་ལས་འཆར་བཟོས་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་ལས་བསོམ ས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐོ་
བཅས་ལ་བགོ་གེང་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ཀ་པ། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨་༌་༢༠༡༩ ལོའ་ི ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་སན་སོན་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། སན་སོན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་
བཀའ་བོན་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་
བཅས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས།

དོན་ཚན་དང་པོ། ངོ་སོད།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནྱི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདེའྱི་དེད་དཔོན་བོད་
མྱིའྱི་བ་ན་མ་མཆྱིས་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ཡང་དག་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ལམ་སྟོན་འོག་ཆེད་
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འཛུགས་མཛད་པའྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བོན་ཆེན་ལས་ཁུངས་བདུན་ཁོངས་ནས་གཅྱིག་ཡྱིན། ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་
བོན་དང་དྲུང་ཆེའྱི་བཀོད་བྱུས་སྟངས་འཛིན་འོག་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་གཞུང་འབེལ་

གནད་ཡོད་མྱི་ས་དང༌། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་སེར་ཁག དེ་བཞྱིན་བོད་དོན་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་
འབེལ ་ལམ་གྱིས ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བཙལ་རྒྱུ་དང༌། ཕོག ས་མཚུངས་རྒྱལ་སྱི་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོག ས་ཁོད་བོད་དོན་དྲྱིལ ་

བསགས་གནང་རྒྱུ་སོགས་ཕྱི་འབེལ་དང་དྲྱིལ་བསགས་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་འགན་ཡོད། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཁབ་ཁོངས་སེ་ཚན་
གསུམ་ཡོད་པ་སྟེ། སར་ཐང་པར་ཁང་དང༌། ཀམ་པུ་ཊར་སེ་ཚན། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་བཅས་ཡྱིན།
དོན་ཚན་གཉྱིས་པ། ལས་དོན་ཇྱི་བྱས། དང་པོ། ཕྱི་འབེལ་སེ་ཚན།
༡། རྒྱ་སྐད་ཚན་པ།

༡།༡ རྒྱ་ཡྱིག་གཞུང་འབེལ་བོད་གནས་དྲ་རྒྱ། (xizangzhiye.org)

གཞུང་འབེལ་རྒྱ་ཡྱིག་དྲྭ་བའམ་བོད་ཀྱི་དྲྭ་གནས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བོད་རྒྱའྱི་གནད་དོན་ཐོག་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་

དང༌། གལ་ཆེའྱི་ཡྱིག་ཆ། ཉྱིན་རེའྱི་གསར་འགྱུར་དང༌། པར་རྱིས། བོད་དོན་སྐོར་རོམ་ཡྱིག་འཚོལ་བསྡུ། བརྙན་པར་སོགས་དྲྭ་
རྒྱའྱི་ཐོག་སེལ་བཞྱིན་ཡོད། རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་གསར་འགྱུར་ཁག་ ༨༣༨ དང༌། མཁས་པ་ཁག་གྱིས་དཔྱད་རོམ་གངས་ ༤༩
ཚན་པ་རང་ནས་དཔྱད་རོམ་གངས་ ༩ པར་རྱིས་གངས་ ༣༢༠༧ བརྙན་པར་གངས་ ༥༩ བཅས་གསར་འགྱུར་དང་པར་རྱིས།
རོམ ་ཡྱིག ་སོག ས་ཁོན ་བསོམ ས་ ༤༡༥༣ བཀོད་ཡོད། དྲ་གནས་འདྱི་ལྟ་ཀློག ་གནང་མཁན་ཟླ་རེར ་ཆ་སོམ ས་མྱི་གངས་
༥༨༦༩༤ བྱུང་ཡོད།

༡།༢ སྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཐོག་བོད་དོན་དྲྱིལ་བསགས།

༡། རྒྱ་སྐད་ཚན་པའྱི་ངོ་དེབ་དྲྭ་བ་རུ། གསར་འགྱུར་གངས་ ༩༥༤ པར་རྱིས་གངས་ ༣༥༨༣ བརྙན་པར་གངས་ ༡༠༨ རོམ་
ཡྱིག་གངས་ ༥ བཅས་བཀོད་ཡོད། ལོ་གཅྱིག་ལ་ལྟ་ཀློག་གནང་མཁན་ཁོན་བསོམས་མྱི་གངས་ ༦༦༢༧༠༡ བྱུང་ཡོད།

༢། ཊུ་ཝེ་ཊར་དྲྭ་བ་རུ། གསར་འགྱུར་གངས་ ༨༣༦ དང༌། པར་རྱིས ་གངས་ ༢༥༧༤ བརྙན་པར་གངས་ ༦༤ རོམ ་ཡྱིག ་
གངས་ ༤ བཅས་ཁོན་བསོམས་གངས་ ༣༤༧༧ བཀོད་ཡོད། རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཟླ་རེར་ཁབ་ཚད་ཆ་སོམས་ ༣༤༠༥༡༠
ཙམ་ཟྱིན། གཞན་ཡང་ཡུ་ཌུ་བྷེ་ནང་དུ་བརྙན་པར་ ༦༠ ཨྱིན་ས་ཊ་ག་རམ་ནང་གསར་འགྱུར་ ༡༠༤ བཅས་སེལ་ཡོད།
༡།༣ གཟའ་འཁོར་འདྱིའ་ྱི བོད་ཅེས་པའྱི་རྒྱ་སྐད་བརྙན་འཕྲྱིན་རྒྱང་བསྱིང༌།

རྱིས་ལོའ་ིནང་གསར་འགྱུར་ཐེངས་ ༥༡ རྒྱང་སྱིང་ཞུས། བརྙན་འཕྲྱིན་རྒྱང་བསྱིང་ལེ་ཚན་འདྱིར་ངོ་དེབ་སོགས་སྱི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱའྱི་
ཐོག་བདུན་རེར་ཆ་སོམས་གཟྱིགས་མཁན་གངས་ ༦༣༥༡ བྱུང་ཡོད་པ་དང་ཁོན་གཟྱིགས་མཁན་གངས་ ༥༠༩༡༣༨ བྱུང་ཡོད།
༡།༤ གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བོད་དོན་ངོ་སོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ནས་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ བར་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་དང༌། བཀའ་
སོབ། གསུང་ཆོས་བསྩལ་བ་ཁག དེ་བཞྱིན་སྱིད་སོང་དང་དཔལ་ལྡན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསུང་

བཤད་གནང་བ་བཅས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་གངས་ ༤༢ ལྷག་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་གཙོ་བྱས་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་དོ་སང་ཆེ་
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ཤོས་བྱེད་སའྱི་དྲ་རྒྱ་བྷོ་ཤུན། ཨ་རྱིའྱི་རླུང་འཕྲྱིན་རྒྱ་སྐད་གསར་འགྱུར་སེ་ཚན། ཀྲུང་གོའ་ི མང་གཙོ་དྲ་རྒྱ་བཅས་སུ། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱ་ཡྱིག་དྲ་རྒྱ་ནས་བརྒྱུད་འགོད་དང་ལུང་འདྲེན་སོགས་གནང་ཡོད།
༡།༥ ཡྱིག་སྒྱུར།

བོད་རྒྱ་ཨྱིན་གསུམ་གྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ཕན་ཚུན་ཡྱིག་སྒྱུར་དང༌། གལ་ཆེའྱི་གསུང་འཕྲྱིན་དང་ཡྱིག་ཆ། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་
ཚུལ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་བོད་དོན་སྐོར། ྋགོང་ས་མཆོག ་གྱི་བསྩལ་བའྱི་བཀའ་སོབ། སྱིད་སོང་དང་དཔལ་ལྡན་བོད་མྱི་མང་སྱི་

འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་གཞུང་འབེལ་མཛད་སོ་ཁག་ལ་གནང་བའྱི་བཀའ་ཤག་དང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ཁག་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་ཏེ་དྲྭ་ལམ་ཐོག་འདོན་སེལ་ཞུ་མུས།
༡།༦ བོད་གནས་གསར་འཕྲྱིན་དང་དཔེ་དེབ་རོམ་སྒྱུར་དང་པར་སྐྲུན།

རྒྱ་ཡྱིག་དུས་དེབ་བོད་གནས་གསར་འཕྲྱིན་ཞེས་པ་རྱིས་ལོའ ི་ནང་དུས་དེབ་ཐེངས་དྲུག་བསོམས་དེབ་གངས་ ༣༠༠༠ འདོན་སེལ་
དང་འགེམ་སེལ་ཞུས།

༡།༧ དེབ་རྱིགས་པར་སྐྲུན།
༡། སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐད་སྩལ་བའྱི་གལ་ཆེ་བའྱི་

བཀའ་ཡྱིག བོད་རྒྱ་ཨྱིན་གསུམ་ཐོག་དེབ་གངས་ ༡༠༠༠ པར་སྐྲུན་ཞུས། རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ནས་རྒྱུན་དུ་བོད་དོན་སྐོར་དྲྱི་བར་ལན་
འདེབས་ཕོགས་བསྱིགས་དེབ་གངས་ ༡༠༠ བོད་རྒྱ་ཨྱིན་གསུམ་ཐོག་པར་སྐྲུན་ཞུས།
༡།༨ རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཚོགས་འདུ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༥ བར་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་རྡ་སར་བསྐོང་ཚོགས་
ཞུས།

༡།༩ རྒྱ་རྱིགས་སྐུ་མགོན་སེ་ལེན།
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་བརྒྱུད་བཞུགས་སར་དུ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕེབས་མཁན་རྒྱ་རྱིགས་སྐུ་མགོན་རྣམས་ལ་ྋགོང་ས་མཆོག་
གྱི་མཇལ་ཁ་དང༌། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་མཇལ་འཕྲད། དེ་བཞྱིན་གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་

ཚོགས་སེ་ཁག་ལ་གཟྱིགས་སྐོར་གོ་སྱིག་ཞུ་མུས་བཞྱིན་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་རྱིགས་སྐུ་མགོན། ཚོགས་སེར་ཁག་ནས་ཁོན་མྱི་
གངས་ ༧༢ ལ་སེ་ལེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།

༢། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང༌། ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན། འགོ་བ་མྱིའ་ྱི ཐོབ་ཐང་ཚན་པ།
༢།༡

ཁེ་ན་ཊ་དང་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གསན་ཞྱིབ་སྐབས། བོད་ནང་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་

ཐང་གནས་སྟངས་དང༌། ཆོས་དད་རང་དབང་སྐོར་ངོ་སོད་ཡྱིག་ཆ་བཟོས་ཏེ་ཕུལ།
༢།༢

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༡ དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་དགུང་གངས་ ༢༩ ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་སྐད་ཡྱིག

༢༩ ནང་འཚམས་འདྲྱི་བརྙན་ཐུང་ "Panchen Lama's 29th Birthday: Birthday Wishes in 29 languages"
བཟོ་སྱིག་ཞུས། ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གར་སོང་ཆ་མེད་འགྱུར་ནས་མྱི་ལོ་ ༢༣ འཁོར་བའྱི་དུས་ཚིགས་རེས་
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དྲན་དུ་བརྙན་ཐུང་ "Missing Panchen Lama in the International Eye" ཞེས ་པ་སྐད་ཡྱིག ་གསུམ་ནང་བཟོ་སྱིག ་

ཞུས་ཏེ་གནས་ཚུལ་ཁག་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་འགེམས་སེལ་ཞུས། དེ་བཞྱིན་གསེར་ར་བ་རུང་སར་དང༌། ཡ་ཆེན་སར། སྐད་
ཡྱིག་རང་དབང་འཐབ་རོད་པ་བཀྲྱིས་དབང་ཕྱུག བོ་བཟང་དཀོན་མཆོག སོལ་མ་སབས། ཀརྨ་བསམ་གྲུབ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སོན།
བོན་ཁོ་སྱིད་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང༌། ལྷག་པར་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སེག་སྐོར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་
ཚོགས་འདུ་དང་སྐུ་ཚབ། མཁས་དབང་ཁག་བཅས་ལ་ཞུ་སན་ཕུལ།
༢།༣

རྒྱ་ནག་གྱི་དུས་བཀག་བསར་ཞྱིབ་ (UPR) ཐེངས་གསུམ་པའྱི་སྔོན་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་ ༥

དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་ཅྱིག་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ལས་བྱེད་དངོས ་སུ་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཏེ་བོད་ནང་གྱི་དངོས ་ཡོད་
གནས་སྟངས་ཁག་ངོ་སོད་དང་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ།
༢།༤

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་སུད་སྱི་གོང་ཁེར་ཇྱི་ནྱི་ཝར་ (Geneva Forum 2018) ཞེས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་

གོ་སྱིག་ཞུས་པ་དང་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཨ་རྱི་དང༌། ཡུ་རོབ། ཐེ་ཝན། རྒྱ་གར་བཅས་ནས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་མཁས་དབང་

དང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཁག་ཅྱིག་མགོན་འབོད་ཞུས་ཏེ་བོད་ནང་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་སྐོར་ཚོགས་ཐོག་སན་སེང་ཞུས།
དེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཟུར་ཚོགས་ (Side Event) ལས་འགུལ་བརོད་

གཞྱི་ "Promises Unfulfilled: Human Rights in China, the case of Tibet and Xinjiang" ཞེས ་པའྱི་ཟུར་
ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སེལ།

༢།༥ རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་བགོ་གེང་ཁག་བདུན་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཞུས་པ་དང༌། དེ་
བཞྱིན་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་གསར་འགྱུར་འདོན་སེལ་ཞུས་པ་ཁག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་
འབེལ་དྲྭ་རྒྱའྱི་ནང་གནས་ཚུལ་བརོད་གཞྱི་མྱི་འདྲ་བ་གངས་ ༢༣ འདོན་སེལ་དང་ཁབ་སེལ་ཞུས།
༣། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་འབེལ་མཐུད་ཚན་པ།

༣།༡ བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཇྱི་བྱུང་དང༌། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་གནས་སྟངས་བཅས་པ་འབེལ་ཡོད་
བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་མྱུར་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་དུས་ཐོག ་གནས་ཚུལ་ཁབ་སེལ་དང༌། དེ་བཞྱིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་
ཚོགས་པའྱི་ངོ་དེབ་ནང་གནས་ཚུལ་ཁག་འཇུག་མུས་ཡྱིན།

༣།༢ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱའྱི་ནང་ Global Tibet Movement ཞེས་པའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ནང་ལས་འགུལ་དང་རྒྱབ་
ལོངས། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཐོ་གཞུང་ཁ་སྐོང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།

༣།༣ ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡ་བོད་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ Australia Tibet Council ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་རྡ་སར་ཕེབས་སྐབས་སེ་ལེན་དང་
གཞན་ཡང་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་སོ་ཁག་ཞུས།
༤། སེ་ཤན་ཚན་པ།

༤།༡ རྱིས་ལོའ་ི ནང་རྒྱ་གར་གྱིས་གཙོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ ༢༤ ནས་ཆེས་མཐོའ་ི སྐུ་མགོན་ཁོན་བསོམས་མྱི་གངས་ ༢༢༤
བཞུགས་སར་དུ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕེབས་སྐབས་སེ་ལེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།
53

༥། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཚན་པ།

རྱིས་ལོའ་ི ནང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་ས་གནས་མྱི་འདྲ་བ་ཁག ༡༠ ནང་ཟབ་འཁྱིད་པ་དང་ཟབ་སོང་བ་ཁོན་མྱི་གངས་ ༣༡༤
ལྷག་ལ་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས། ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་བརྙན་ཐུང་ ༢ གསར་སྐྲུན་ཞུས། ལོ་འདྱིའྱི་
ནང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དྲ་རྒྱ་དང་ངོ་དེབ་གཟྱིགས་མཁན་མྱི་གངས་ ༥༨༣༡ བྱུང་ཡོད།
གཉྱིས་པ།

དྲྱིལ་བསགས་སེ་ཚན། ༡། བོད་ཡྱིག་ཚན་པ།

༡།༡ དྲ་རྒྱའྱི་གསར་འགྱུར། (bod.asia) བོད་གནས་དྲྭ་རྒྱ། bod.asia ནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཨྱིན་ཡྱིག་དང༌། རྒྱ་
ཡྱིག་དྲ་རྒྱ་དང་ཕོགས་མཚུངས་ཉྱིན་རེའྱི་གསར་འགྱུར་མཁོ་སྒྲུབ་ཆེད། ས་སྒྱུར་དང་ས་ཕབ། འབེལ་ཡོད་དཔོན་རྱིགས་སོགས་ལ་

བཅར་འདྲྱི་ཞུས་མུས་དང༌། རྱིས་ལོའ་ི ནང་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་གངས་ ༥༢ དང་ཤེས་བྱ་དུས་དེབ་གངས་ ༡༡ ཐམ་
པ་འདོན་སེལ་ཞུས། དྲ་རྒྱ་ bod.asia གསར་གནས་ཁོངས་གསར་འགྱུར་གངས་ ༡༣༩༧ དང༌། གཞུང་འབེལ་གསར་འགྱུར་

གངས་ ༤༤༣ དེ་བཞྱིན་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་གྱི་གསར་འགྱུར་གངས་ ༣༡ བཅས་ཁོན་བསོམས་གསར་འགྱུར་གངས་ ༡༨༧༡
འདོན་སེལ་ཞུས། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག སྐུ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང། ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་
ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་དེ་ ༣:༡༥ བར་དུ་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་ཕྱི་
དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་སན་སོན་ཞུ་བཞྱིན་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག མུ་མཐུད་ནས་
གསུང་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པ། སན་སོན་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།
༡།༢ གཞུང་འབེལ་གསར་ཤག
ོ ་འདོན་སེལ།

བདུན་རེའྱི་གསར་ཤོག་འདྱིའྱི་ནང་གཙོ་བོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང༌། ལས་ཁུངས་མ་ལག སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ། དེ་བཞྱིན་བོད་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་བོད་དང་འབེལ་བའྱི་གསར་འགྱུར་ཁག་སྐབས་མཚམས་ས་
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སྒྱུར་དང༌། ས་ཕབ། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་སུ་འབེལ་ཡོད་གསར་འགོད་པ་དངོས་སུ་བཅར་ནས་གནས་ཚུལ་དུས་ཐོག་མཁོ་སྒྲུབ་དང་
འདོན་སེལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

༡།༣ བོད་ཡྱིག་གསར་འགོད་པས་ཕོགས་མཐའྱི་གསར་འགྱུར་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས་པ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་དང་གསར་འགོད་པ་ཆ་བགོས་ཀྱིས་
སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན ་ཆེན ་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་ནང་ཆྱིབས་སྒྱུར་མཛད་འཕྲྱིན་ཁག་དང༌། དེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་

འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་ཕེབས་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་ ༡༥ ཙམ་སྐབས་དུས་སོ་སོར་མཁོ་སྒྲུབ་
ཞུས་ཏེ་གཞུང་འབེལ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་ནང་འདོན་སེལ་ཞུས།
༢། ཨྱིན་ཡྱིག་ཚན་པ། (tibet.net)

༢།༡ རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཨྱིན་ཡྱིག་ཐོག་གསར་འགྱུར་ཁོན་བསོམས་གངས་ ༢༤༣༨ དང༌། བརྒྱུད་ལམ་གཞན་གྱི་གསར་འགྱུར་

གངས་ ༧༢༠ ཐམ་པ་འདོན་སེལ་ཞུས། ཨྱིན་ཡྱིག་དྲ་རྒྱ་ལྟ་ཀློག་གནང་མཁན་ཟླ་རེར་མྱི་གངས་ ༡༠༠,༠༠༠ ལྷག་བྱུང་ཡོད། ཨྱིན་
ཡྱིག་ཚན་པ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་ཆྱིབས་སྒྱུར་མཛད་འཕྲྱིན་དང༌། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་

པའྱི་མཛད་འཆར་སོགས་གསར་འགྱུར་གངས་ ༣༩ འདོན་སེལ་ཞུས། དེ་བཞྱིན་ཨྱིན་ཡྱིག་དུས་དེབ་ (Tibetan Bulletin)
གངས་ ༦ འདོན་སེལ་ཞུས།

༢།༢ རྱིས་ལོའ་ིནང་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༢༦ གོ་སྱིག་ཞུས་ཤྱིང༌། གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཐེངས་ ༡༥ སེལ་
ཡོད། དེ་བཞྱིན་གསར་འགོད་པ་གངས་ ༢༠༠ ཙམ་ལ་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་གསུང་ཆོས ་དང་

འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་སད་གསར་འགོད་པའྱི་ལག་འཁེར་བཟོ་རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ནས་ཕེབས་པའྱི་གསར་འགོད་པ་ ༤༠ ལྷག་ལ་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་མཇལ་ཁ་དང༌། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་མཇལ་འཕྲད་གོ་
སྱིག་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། དེ་བཞྱིན་ལོ་ལྟར་རྡ་ས་ཉེ་འཁོར་གྱི་རྒྱ་གར་དང་རང་རེའྱི་གསར་འགོད་པ་དབར་འབེལ་ལམ་དམ་ཟབ་

ཡོང་སད་གསོལ་སྟོན་གོ་སྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལྟར་ཁོན་གསར་འགོད་པ་གངས་ ༦༠ ཙམ་ལ་ (Club House) རུ་གསོལ་
ཚིགས་སྟབས་བདེ་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས།

༢།༣ རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་སྱི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱའྱི་ཚན་པའྱི་ངོ་དེབ་གཟྱིགས་མཁན་གངས་ ༡༧༧,༧༧༢ དང༌། ཊུཝྱི་ཊར་ནང་གནས་

ཚུལ་ལྟ་ཀློག་གནང་མཁན་གངས་ ༢༤༥ ཨྱིན་ས་ག་རམ་ལྟ་མཁན་གངས་ ༡༣༤༠༠ བྱུང་ཡོད། དེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་དྲྭ་བརྙན་ཚན་
པའྱི་ངོ་དེབ་ནང་ལྷག་དཀར་སྐོར་བརྙན་ཐུང་བཟོ་འཇོག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།
༣། ས་བརྙན་ཚན་པ། བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་ཚན་པ།

༣།༡ འདྱི་ལོའ་ི ནང་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་སྱི་དང༌། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་གོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་མཛད་སོ་དང་དུས་དྲན། ཚོགས་འདུ། ཟབ་སོང༌། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་གལ་ཆེའྱི་གསུང་བཤད། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་བརྙན་

འཕྲྱིན་པར་ལེན་ཞུས་པ་གངས་ ༡༤༢ ཕོགས་བསྱིགས་ཞུས་པ་ ༨༠ གོག་བརྙན་ཁག་ཅྱིག་ཐད་ཀར་ཕོགས་བསྱིགས་ཞུས། ངོ་
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དེབ་ནང་གོག་བརྙན་ཁོན་གངས་ ༩༧༠ དང༌། བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་གྱི་དྲ་རྒྱ་དང་ཡུ་ཌུབ་ནང་ཁོན་གོག་བརྙན་གངས་༨༤༠ ཐམ་
པ་འདོན་སེལ་ཞུས་ཡོད།

༣།༢ བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་གྱི་ལེ་ཚན་ས་བརྙན་གེང་སྟེགས་ཁོན་བསོམས་གངས་ ༤༤ པར་ལེན་གྱིས་ཕོགས་བསྱིགས་ཞུས།
གཞན་ཡང་ཕྱི་ནང་གསར་འགྱུར་ལས་དོན་གནང་མཁན་དང༌། བརྙན་འཕྲྱིན་བཟོ་སྐྲུན་གནང་མཁན་པར་གཞྱི་རྙྱིང་པ་རྱིག ས་
མཐུན་འགྱུར་ཞུས།

༣།༣ བོད ་ཀྱི་བརྙན་འཕྲྱིན ་ངོ་དེབ ་གཟྱིག ས་མཁན་ Follower ༡,༠༩༢,༢༤༠ དང༌། ཡུ་ཊུབ་རྒྱུན་དུ་གཟྱིག ས་མཁན
Subscriber ༣༠,༡༥༠ ཡོད། རྱིས ་ལོའ་ི ནང་ངོ་དེབ ་ཐོག ་གོག ་བརྙན་གཟྱིག ས་མཁན་ས་ཡ་ ༨།༥ དང༌། ཡུ་ཊུབ་གཟྱིག ས་

མཁན་ ༤,༡༧༧,༡༦༤ བྱུང་ཡོད།
༤། འགེམས་སྟོན་ཚན་པ།

༤།༡ བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་དུ་འཆར་ཅན་འགེམས་སྟོན་དང་བོད་དོན་དྲྱིལ་བསགས་སད་གསུང་བཤད་དང་བགོ་གེང་ལས་
རྱིམ་ཁག་སྔར་ལམ་བཞྱིན་ཞུ་མུས་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་དུས་ཐུང་འགེམས་སྟོན་ཐེངས་བརྒྱད་གོ་སྱིག་ཞུས།

༤།༢ རྱིས་ལོའ་ི ནང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག ༩ ནང་སྐོར་བསོད་འགེམས་སྟོན་ཞུས། འགེམས་སྟོན་ཁང་ནས་བཙན་བྱོལ་ནང་གྱི་

འགྲུལ་བཞུད་ཅེས་པའྱི་དཔེ་དེབ་གངས་ ༩༩། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ ༢༤༥། ཕ་ཡུལ་ཕོགས་སུ་རྒྱང་ལྟ་བྱེད་པ་ ༢༨༥། བོད་ཀྱི་ས་
ཁ་ ༢༠༥། འགེམས་སྟོན་ཁང་ཁབ་བསགས་ཀྱི་ཁུག་མ་ ༢༡༤། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུས་ཚོད་རེའུ་མྱིག་ ༢༦༡། སྦྲག་ཡྱིག་
ལྟེབ་ཤོག་ ༥༡༩ བཅས་སྤུས་ཚོང་ཞུས། བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་དུ་བོད་དོན་དྲྱིལ་བསགས་ཆེད་ཟླ་རེའྱི་རེས་གཟའ་ལྷག་པ་

གཉྱིས་པ་དང་བཞྱི་པ་བཅས་ལ་བགོ་གེང་དང་གསུང་བཤད་ལས་རྱིམ་ཐེངས་ ༡༠ གོ་སྱིག་ཞུས། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་ཕོགས་
བསོད་འགེམས་སྟོན་ལས་གཞྱི་ཁག་ ༩ ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
༤། འགེམས་སྟོན་ཁང་གསར་པའྱི་ལས་གཞྱི།

བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་གསར་པ་འདྱི་བཞྱིན་དེང་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་ནང་གྱི་བཀོད་བྱུས་དང་མཐུན་རེན།

དེ་བཞྱིན་འགེམས་སྟོན་ཁང་ནང་འགེམས་སྟོན་བཀོད་བཤོམ་ཆེད་བོད་ཀྱི་གནའ་བོའ་ི སྒྱུ་རལ་དངོས་རྱིགས་མཁོ་སྒྲུབ་སོགས་ཀྱི་
ཆེད་འགེམས་སྟོན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱེད་ས་གནས་ཁག་ ༡༧ ལ་སྐོར་བསོད་ཞུས།
༥། རོམ་སྒྱུར་དང་དཔར་སྐྲུན་ཚན་པ།

Shared Heritage, Shared Future ཞེས ་འཕགས་བོད་མཐུན་འབེལ ་ལོ་རྒྱུས་ཕོག ས་བསྱིག ས་ཞུས་པའྱི་དཔེ་དེབ ་བོད་

ཨྱིན་ཐོག་ཀམ་པུ་ཀྲར་ནང་བཅུག་སྟེ་པར་སྐྲུན་ཞུས། སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་བུད་མེད་ལ་བསྩལ་
བའྱི་བཀའ་སོབ་ཕོགས་བསྱིགས་ཀྱིས་སོད་བདེའྱི་ཡྱིག་སོམ་ PDF བཟོས། བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་

ནས་དེ་སྔ་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའྱི་དཔེ་དེབ་ཁག་ཅྱིག ་བསར་དུ་པར་སྐྲུན་དགོས ་པ་ཕེབ ས་དོན ་ལྟར། History of Tibet དང༌།
Fifty Years After the Asian Relations Conference ཞེས ་པའྱི་ཨྱིན་ཡྱིག ་དཔེ་དེབ ་ཁག་གཉྱིས ་སར་ཐང་པར་ཁང་

ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥་༢༠༡༦ བར་རྒྱ་གར་ཚགས་ཤོག་ཁག་གྱི་ནང་བོད་དོན་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ཁག་བཤེར་
56

འབེབས་བྱས་ཏེ་དེབ་གཅྱིག་འདོན་སེལ་ཞུས། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མྱིན། འོན་ཀང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
སྱིད་བྱུས་ནྱི་བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་བར་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་ཨྱིན་ཡྱིག་སན་ཐོ་ཞུ་དག་དང་

དེབ་གངས་ ༡༠༠༠ དང་བོད་ཡྱིག་ཐོག་དེབ་གངས ༥༠༠ པར་སྐྲུན་ཞུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་སོད་སྱིང་བསྡུས་དྲན་རེན་
ཨྱིན་དེབ་འདོན་ཐེངས་གསར་པའྱི་ནང་དོན་ཁག་ཅྱིག་ཁ་སྐོང་དང་རོམ་སྱིག་བྱས་ནས་པར་སྐྲུན་འདོན་སེལ་ཞུས། རྒྱ་གར་གཞུང་

མང་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ Thank You India ཞེས་པའྱི་ཨྱིན་ཡྱིག་དྲན་རེན་བརྙན་དེབ་རོམ་སྱིག་གྱིས་དེབ་གངས་ ༡༥༠༠
པར་སྐྲུན་ཞུས། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་སྐོར་བཏོན་པའྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོར་ཨྱིན་ཡྱིག་ཐོག་ལན་འདེབས་
ཞུས་པ་ཞུ་དག་དང་པར་སྐྲུན་འདོན་སེལ་ཞུས།
༦། ལས་འཆར་ཚན་པ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༧ ནས་ ༢༠ བར་ཉྱིན་གངས་བཞྱིའྱི་རྱིང་རྡ་ཤོད་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཨྱིམ་པེ་རྱི་ཡལ་མགོན་ཁང་དུ་
གཞོན་སེས ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོག ས་འདུ། འབྱུང་འགྱུར་བོད་ཀྱི་མདུན་ལམ་ཞེས ་པའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག ་ཚོག ས་འདུ་བསྐོང་

ཚོགས་ཞུས། སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གྱིས་གཙོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག ༡༤ ནས་ཚོགས་བཅར་བ་ཁོན་མྱི་གངས་
༩༦ དང༌། གསུང་བཤད་གནང་མཁན་མྱི་གངས་ ༡༧ ཕེབས་ཡོད། ཉྱིན་གངས་བཞྱིའྱི་རྱིང་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་གནད་དོན་གཙོ་
བོ་བཞྱིའྱི་ཐོག་གསུང་བཤད་དང་ཚོགས་ཆུང་ཆ་བགོས་ཀྱིས་གོ་བསྡུར་གནང་ཡོད།
༧། གསར་ཤག
ོ ་དང་དུས་དེབ་འགེམས་སེལ་ཚན་པ།

རྱིས་ལོའ་ིནང༌། དུས་དེབ་མངགས་ཉོ་གནང་མཁན་མཚན་གཞུང་དང་ཁ་བྱང་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་དགོས་ཞུས་ཏེ་བདུན་རེའྱི་
བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་ཁོན་བསོམས་གངས་ ༦༩༥༡༠ དང༌། ཟླ་རེའྱི་ཤེས་བྱ་དུས་དེབ་གངས་ ༡༧༩༦༢ ཟླ་གཉྱིས་

རེའྱི་ཨྱིན་ཡྱིག་གསར་འཕྲྱིན་གངས་ ༡༥༣༨༤ ཟླ་གཉྱིས་རེའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་གསར་འཕྲྱིན་གངས་ ༡༣༧༠ བཅས་དང༌། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་
ཁུངས་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའྱི་དཔེ་དེབ་ཁོན་བསོམས་གངས་ ༣༢༠༨༥ དུས་ཐོག་འགེམས་སེལ་ཞུས།
གསུམ་པ། ཁབ་ཁོངས་སེ་ཚན་ཁག
༡། སར་ཐང་དཔར་ཁང༌།

རྱིས་ལོའ་ི ནང༌། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུས་དེབ་དང་དཔེ་དེབ། གཞན་ཡང་འགེངས་ཤོག་ཁག་བཅས་གངས་ ༢༤ དང༌། བཀའ་
དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཁག ༢། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག ༣། ཆེས་མཐོའ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག

༡ ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག ༦། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག ༥། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག

༢། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག ༡། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག ༡༣། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་
ཁག ༧། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག ༡༡། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་སེ་ལེན་ཁང་གཉྱིས་ཆེད་ཡྱིག་ཆ་
ཁག ༡ དབུས་སེ་ལེན་ཁང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག ༦ རེ་བཅས་པར་སྐྲུན་ཞུས།
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༢། ཀམ་པུ་ཊར་སེ་ཚན།

༢།༡ ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང༌། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་
ཁང་གྱི་དྲ་ཚིགས། དབུས་སེ་ལེན་ཁང་གྱི་འཛིན་སོང་སོང་བརྡར་ཁང་གྱི་དྲ་ཚིག ས་བཅས་གསར་བཟོ་ཞུས་ཡོད། ཕྱི་དྲྱིལ་འགོ་བ་
མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པའྱི་དྲ་ཚིགས་དང༌། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དྲ་ཚིགས། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་ཡྱིག་དྲ་
ཚིགས། ཕྱི་དྲྱིལ་དབུ་མའྱི་ལམ་ཚན་པའྱི་དྲ་ཚིགས། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲ་ཚིགས། མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་དྲ་ཚིགས་
བཅས་ལ་ལེགས་བཅོས་དང་བསར་བཟོ་ཞུ་དགོས་རྱིགས་ཞུས་ཡོད་པ་དང༌། དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་དྲ་
ཚིགས་ནང་ཀམ་པུ་ཊར་ནད་འབུ་གཙང་བཟོ་དང་དྲ་ཚིགས་སྲུང་སོབ་བཅས་ཞུས།

༢།༢ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བོད་རྒྱ་ཨྱིན་གསུམ་གྱི་གཞུང་འབེལ་དྲ་ཚིགས་ bod.asia/tibet.net/xizhang-zhiye.org
བདུན་ཕྲག་རེར་བསར་ཞྱིབ་དང་སྲུང་སོབ་ལེགས་བཅོས་སོགས་ཞུ་མུས་དང༌། སྲུང་སོབ་ཡར་རྒྱས་ཡོང་སད་ ssl (https) དེབ་
སེ ལ ་དང་གས ར་འཛུག ས་ཞུས ་པ་དང་སྦྲགས ་སྲུང་སོབ་གང་ལེགས ་ཡོང་ཆེ ད ་བཀོ ལ ་སོད་མཉེན ་ཆས ་ཁག་ཅྱི ག

Ithemesecurity andwordfence གསར་འཛུགས་ཞུས་པ་མ་ཟད། གོང་གསལ་དྲ་ཚིགས་རྣམས་ Cloudfare བརྒྱུད་ལྟ་

ཀློག་ཐུབ་པ་བཟོ་གྲུབ་ཡོད། དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་དྲ་ཚིགས་རྣམས་དྲ་ཚིགས་འཇོག་ས་གསར་པའྱི་ནང་སོ་བཞུད་བསྒྲུབས་

པ་དང་དྲ་ཚིགས་རྣམས་འདྱི་གའྱི་ Development Server ནང་འདྲ་བཤུས་རྒྱབ་རེན་ backup ཉར་ཚགས་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད།
སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་གསུང་ཆོས་སྐབས་ཆོས ་ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱི་ལག་དེབ་ཐོ་འགོད་ཆེད་གངས་

མཛོད་བཅས་ལ་ལེགས་བཅོས་དང་མུ་མཐུད་བདག་གཅེས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་མུས་དང༌། དེ་བཞྱིན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
དྭང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཚན་པ་དང༌། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོབ་ཡོན་ཚན་པའྱི་གངས་མཛོད། དབུས་ཉམ་ཐག་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་གངས་མཛོད་བཅས་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཀྱིས་དགོས་མཁོ་ལྟར་ལེགས་བཅོས་ཞུས་ཡོད། བདེ་སྲུང་ཚིག་ཐོ་དང་དཔྱད་ཞྱིབ་
ཚན་པ་དང༌། ཕྱི་དྲྱིལ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པ། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱི་གངས་མཛོད་གསར་བཟོ་ཞུས་པ་

དང་ལེགས་བཅོས་ཞུ་མུས། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་གོག་འཕྲྱིན་ཁ་བྱང་རྣམས་ Google apps ནང་གསར་བཟོ་ཟྱིན་
ཡོད།

༢།༦ ཀམ་པུ་ཊར་ནད་འབུ་དཔྱད་ཞྱིབ་ཚན་པ་ནས་ཀམ་པུ་ཊར་ནང་ནད་འབུ་ཡོད་པ་དང་གོག་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་ནད་འབུ་འབྱོར་བ་
བསོམས་ ༣༥ ཙམ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གཙང་བཟོ་ཞུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གོག་འཕྲྱིན་ཁ་བྱང་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་

གཞུང་འབེལ་དུས་ཆེན་དང་དུས་དྲན་སྐབས་ཁ་བྱང་རྫུན་མ་ནས་ནད་འབུ་མཉམ་སར་ཡོད་པའྱི་གོག་འཕྲྱིན་རྱིགས་འབྱོར་ཚེ་རྒྱུན་
གཏན་ནས་ཐུགས་སང་དང་གོག་འཕྲྱིན་ནང་མཉམ་སར་ཡོད་པའྱི་དྲྭ་རྒྱའྱི་ཁ་བྱང་རྱིགས་ཁ་མ་སྔོག་གོང་གོག་འཕྲྱིན་གཏོང་པ་པོ་

དང་དངོས་སུ་འབེལ་བ་གནང་ནས་གོག་འཕྲྱིན་དེ་རྱིགས་བཏང་ཡོད་མེད་ངེས་པར་དུ་རད་གཅོད་གནང་དགོས་གལ་ཆེ་བའྱི་ལམ་

སྟོན་ཞུས། དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཀམ་པུ་ཊར་ནང་ནད་འབུ་དགོག་ཆེད་ Sophos Antivirus ཞེས ་པའྱི་བཀོལ ་སོད་

མཉེན་ཆས་གསར་འཛུགས་ཞུས་པ་དང༌། དྲ་ལམ་ནང་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་ནད་འབུ་ཡོད ་པ་ཤེས ་རོག ས་ཡོང་ཆེད་ Network
Monitoring ཞེས་པའྱི་བཀོལ་སོད་མཉེན་ཆས་གསར་འཛུགས་ཞུས་ཡོད།
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༢།༧ དབུས་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ི ནང་ཁུལ་དང་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་ཁ་པར་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱིས་ཀམ་པུ་ཊར་དང་བཀོལ་སོད་

མཉེན་ཆས་ཁག་གསར་འཛུགས་ཞུས། ཀམ་པུ་ཊར་སེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཀམ་པུ་ཊར་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་རྣམས་དང༌། གཞན་ཡང་རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་སེ་ཁག་ནང་ཀམ་པུ་ཊར་དང་དྲ་
རྒྱའྱི་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་སོང་བརྡར་ཁག་གངས་ ༤ ཕུལ་ཡོད།
བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང༌།

༡། ཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་ལ་སོང་བརྡར།
རྱིས་ལོའ་ི ནང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་ལ་བརོད་གཞྱི་འདྲ་མྱིན་ཐོག་ཟབ་སོང་ཁག་དགུའྱི་ནང་
མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡོད། ཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་རང་རང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་དང་འབེལ་པའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་ཟབ་སོང་ནང་ངོ་བཅར་
ཞུས་འབས་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྤུས་ཚད་གོང་འཕེལ་འགོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

༢། མཁས་དབང་གཏམ་བཤད་དང་བགོ་གེང༌། ཚོགས་འདུ། དེབ་དང་དཔྱད་རོམ་འདོན་སེལ།

༢།༡ རྱིས་ལོའ་ིནང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བརོད་གཞྱི་འདྲ་མྱིན་ཐོག་མཁས་དབང་མྱི་ས་གངས་ ༢༧ གདན་ཞུས་
ཀྱིས་མཁས་དབང་གྱི་གཏམ་བཤད་གོ་སྱིག་ཞུས། དེ་བཞྱིན་ཉམས་ཞྱིབ་པ་སོ་སོའ་ི འབེལ་ཆགས་ཉམས་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་བརོད་

གཞྱིར་བོད་ཀྱི་གནས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་རྒྱ་གར་གྱི་མཐོ་སོབ་དང༌། ཉམས་ཞྱིབ་བསྟྱི་གནས་ཁང༌། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་
ནང་དཔྱད་གཏམ་སོགས་ཐེངས་ ༤༠ ཙམ་སེལ་ཡོད། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཕྱི་ནང་མཁས་དབང་གགས་ཅན་
ཁག་ ༨ གདན་ཞུས་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་མཁས་པའྱི་གཏམ་བཤད་ལས་རྱིམ་ཁག་གོ་སྱིག་ཞུས་

དང་ཞུ་མུས། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ན་གཞོན་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་ཚོགས་འདུ་དང༌། རྒྱ་གར་ན་གཞོན་ཉམས་ཞྱིབ་

པའྱི་ཚོགས་འདུ། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༢༤ (COP 24) སྐབས་འབེལ་ཡོད་ཉམས་
ཞྱིབ་པ་ཚོགས་བཅར་གྱིས་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པ་དང་ཕན་རླབས་བྱུང་ཡོད།

༢།༢ བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་དུས་དེབ་པར་སྐྲུན་དང་དཔྱད་རོམ་འདོན་སེལ་ཁོན་བསོམས་ ༣༦ ཞུས་ཡོད་པ་
དང༌། དེ་བཞྱིན་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲྱིན་ཁང་འདྲ་མྱིན་སོ་སོའ་ིནང་བཅར་འདྲྱི་དང་ལེན་ཐེངས་ ༤༡ ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
༡། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌།

རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལྡྱི་ལྱིར་ཆྱིབས་སྒྱུར་ཐེངས་ ༣༡ བསང་སྐབས་ཞུ་སོ་གང་
ཅྱིར་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་ཞུས། བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་དོན་གཅོད་མཆོག་གྱིས་མྱི་ས་

མཇལ་འཕྲད་ཐེངས་ ༡༥༦ དང༌། འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ལས་འགུལ་ཐེངས་ ༣༩ སེལ། རྒྱ་གར་གཞུང་
མང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའྱི་ལས་རྱིམ་ཁོངས་ལྡྱི་ལྱིར་ཞུ་སོ་མཐའ་དག་འབད་འབུངས་ལྷོད་མེད་ཞུས། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་ཚོར་ཕྱི་
བསོད་ལག་དེབ་སེར་པོ་གངས་ ༤༩༨༠ བཟོ་ཐུབ་ཡོད་པ་དང༌། གཞུང་འབེལ་མཐོང་མཆན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ་གངས་ ༡༢༦།
ཕྱི་རྒྱལ་ནས་གཞྱིས ་ཆགས་ཁག་དང་ལ་དྭགས། བྱང་ཤ ར་ཁུལ་དུ་བསོད་རྒྱུའྱི་དམྱིག ས་བསལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་སོད་བྱུང་བ་
གངས་ ༧༢། མྱི་སེར་པ་དང་སེ་ཚན་ཁག་ལ་ཕོགས་བསོམས་རྒྱབ་གཉེར་གངས་ ༨༨༨ ཕུལ་ཡོད།
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༢། བྱང་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌།

བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་དོན་གཅོད་མཆོག་གྱིས་མྱི་ས་མཇལ་འཕྲད་ཐེངས་ ༦༧ དང༌།
ཨ་རྱི་དང་ཁེ་ན་ཌ་གཞུང་དམངས་གཉྱིས ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའྱི་མཛད་སོ་ཚོག ས། ཁེ་ན་ཌའྱི་གོས ་ཚོག ས་འཐུས་མྱི་ MP

Garnett ལགས་དང༌། MP Linda Francis ལགས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་སྐབས་རྡ་སར་གདན་ཞུ་བྱས། མྱི་ནྱི་སོ་ཌ་དང་

ནྱིའུ་ཡོག་གཉྱིས་སུ་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་བོད་ཡྱིག་སོབ་དགེ་གངས ༨༠ ལྷག་ལ་ཕྲུ་གུའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་སོབ་ཁྱིད་ཐབས་ལམ་

སོགས་ལ་ཟབ་སོང་ག་སྱིག་ཞུས། སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ྋསྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་
ཨ་རྱིའྱི Capitol Hill ནང་འཚོགས་སྐབས། Nancy Pelosi དང་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པོ་ཆེ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་

ལྔ་དང༌། དེ་བཞྱིན་གཞུང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་ས་མང་པོས་མཉམ་ཞུགས་གནང༌། ནྱིའུ་ཡོག་ (Woodstock) ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་
མ་བརེན་པའྱི་བཟང་སོད་དང་འགོ་ཁྱིད་ཟབ་སོང་ཉྱིན་ལྔ་རྱིང་བསྐོང་ཚོགས་གནང། མྱི་ནྱི་སོ་ཌར་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་

ཆེན་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང༌། ཨ་རྱི་དང་ཁེ་ན་ཌ་གཉྱིས་ནང་བོད་མྱི་དཔྱ་དེབ་མེད་པ་མྱི་གངས་ ༢༡༤ ལ་དཔྱ་དེབ་
གསར་བཟོ་དང་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་སོགས་མྱི་གངས་ ༦༠༤ ལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང།
༣། བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌།

ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དང་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༦ ས་ཕག་ལོའ་ིགནམ་ལོ་གསར་བཞད་ཀྱི་མཛད་སོ་གཟབ་རྒྱས་
ངང་སྲུང་བརྱི་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། མཛད་སོའ་ི ཐོག་སྐུ་མགོན་དུ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་བགེས་གཞོན་དབུས་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་

ཚབ་ཁག་དང་ལས་བྱེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ལས་ཁུངས་དང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་ས་ཁག ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་དང་
ཀཐ་མན་གྲུ་འདུ་སོད་སེར་ས་བོད་མྱི་ཡོངས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ཀཐ་མན་གྲུ་གནས་འཁོད་ཕྱི་
རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལས་ཁུངས། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་མྱི་ས་ཁག་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་བལ་ཡུལ་

ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་སྱི་དང༌། ལྷག་པར་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སན་སེང་དང་སྦྲགས་མ་འོངས་མུ་མཐུད་བོད་དོན་
ཐོག ་ལ་རྒྱབ་སོར ་ཡོང ་བའྱི་འབོད ་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད ། སྱི་ནོར ་ྋགོང ་ས་ྋསབས་མགོན ་ཆེན ་པོ་མཆོག ་གྱིས ་མཛད་པའྱི་

Freedom in Exile དང་ Beyond Religion ཞེས ་པའྱི་ཕག་དེབ ་གཉྱིས ་བལ་སྐད་ཐོག ་ཕབ་སྒྱུར་གྱིས ་མཐའ་མའྱི་དེབ ་

གསར་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་སང་གནས་ཡོད།
༤། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌།

སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ ༢༠༡༨།༩།༡༨ ནས་ ༢༠ བར་ཇར་མ་ནྱིར་ཆྱིབས་སྒྱུར་ཐེངས་ ༤༥ པ་དང༌།

དེ་རེས་སུད་སྱིར་ཆྱིབས་སྒྱུར་ཐེངས་ ༢༩ པ་བཀའ་དྲྱིན་བསངས་པར་གོ་སྱིག་འཐུས་གཙང་ཞུས། ལོ་ལྟར་ཇྱི་ནྱི་ཝར་མཉམ་
འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང༌། དྲུག་པ། དགུ་པ་བཅས་ཚོགས་དུས་སོ་སོར་བོད་དོན་དྲྱིལ་བསགས་དང་གེང་སོང་
ཡོང་ཆེད་འབེལ་ཡོད་གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཅར་དང༌། དུས་བསྟུན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་ཟུར་ཚོགས་

གོ་སྱིག ་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན ་ལས་འགུལ་མང་དག་སེལ ་མུས་ཡྱིན ། ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས ་ ༠༢ ཉྱིན ་ཇྱི་ནྱི་ཝ་གེང ་སྟེག ས་ Geneva
Forum ཞེས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་བསྐོང་ཚོགས་ཞུས་ཡོད་པ་དང༌། སུད་སྱི་དང་ལེག་ཏན་སྱི་ཊན་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་
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དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཐུན་མོང་གྱིས་གཞུང་འབེལ་མཛད་སོ་གོ་སྱིག་ཞུས། སུད་སྱི་དང་དབུས་ཤར་ཡོ་རོབ་ཁུལ་དུ་བོད་མྱི་

གནས་སོད་མྱི་འབོར་ཆེ་གས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ལྟར་ནང་ཁུལ་མཐུན་ལམ་རྡོག་བསྱིལ་ཇེ་ཟབ་དང༌། དང་བང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་
གྱི་གངས་འབོར་ཡང་ལོ་རེ་བཞྱིན་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད།
༥། ཉྱི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌།

སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཉྱི་འོང་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢ ནས་ ༢༢ བར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བཀའ་

དྲྱིན་བསངས་པར་གོ་སྱིག་འཐུས་གཙང་ཞུས། ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་རེ་ཏ་ཀུ་མཐོ་སོབ་ནས་རོམ་རྱིག་མཁས་དབང་གྱི་ཆེ་བསྟོད་
ཕག་འཁེར་ Honorary Doctorate of Literature ཕུལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ དང་ ༥ ནང་སེར ་བྱེས ་མཁས་སན་གྲྭ་

ཚང་གྱི་དགེ་འདུན་པ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་ Tibet Festival ༢༠༡༨ གོ་སྱིག་ཞུས་ཏེ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་
ངོ་སོད་རྒྱ་གང་ཆེ་ཞུས། ཆྱི་ཝ་འཕྲུལ་རྱིགས་མཐོ་སོབ་ཁང་ནང་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གསུམ་ལ་སོབ་འཇུག་གནང༌།
༦། ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌།

སྱི་ནོར ་ྋགོང ་ས་ྋསབས་མགོན ་ཆེན ་པོ་མཆོག ་བྷལ་ཊྱིག ་མངའ་ཁུལ་ལྱི་ཐུ་ནྱི་ཡ་ (Lithuania) གྱི་རྒྱལ་ས་ལྱིལ ་ན་སྱི་
(Vilnius) ནང་ཆྱིབ ས་སྒྱུར་མཛད་འཆར་ཉྱིན ་གསུམ་དང༌། ལ་ཊྱི་ལའྱི། (Latvia) རྒྱལ་ས་རྱི་གའྱི་ནང་ཆྱིབ ས་སྒྱུར་ཉྱིན ་

གསུམ་སྐབས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞུ་སོ་ཁག་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་ཞུས། ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནང་སུ་ལྱི་ཌན་གྱི་གོང་ཁེར་མལ་མོ་ནང་ IM རོགས་
ཚོགས་བཙུགས་ནས་ལོ་ ༨༠ འཁོར་བའྱི་དུས་ཆེན་མཛད་སོར་ཞབས་སོར་བསངས་ནས་བཀའ་སོབ་བཀའ་དྲྱིན་སྩལ་ཡོད། བོད་

མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སོང་ཕྱིན་ལེཌ་ Finland གྱི་རྒྱལ་ས་ཧེལ་སྱིན་སྱིད་ Helsinki ནང་ཐེངས་དང་པོ་བསོད་ཡོད། བོད་
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གྱིས་གཙོས་སྱི་འཐུས་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་ཨྱིན་ཡུལ་དང་སོ་ཀོ་ཊྱི་ལེནཌ། ནོར་ལེ། ཌེན་མག་
བཅས་ནང་འཚམས་གཟྱིགས་ཀྱི་མཛད་འཆར་ཁག་གོ་སྱིག་ཞུས། ཨྱིན་ཡུལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གསུམ་དང༌། སྱི་ཀོ་ཏྱིཤ་
རྱིག་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མྱི་གངས་ ༦ བཞུགས་སར་དུ་གདན་ཞུས་གནང༌། ལོན་ཌོན་གྱི་ཤར་ཕོགས་སུ་གནས་པའྱི་གོང་སེ་
Waltham Forest Town Hall མདུན་ཐང་དུ་ཐེངས་དང་པོ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སེང་འཛུགས་གནང༌། ཨྱིན་ཡུལ་དང་ཁབ་

ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅྱིག་ནང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའྱི་ལོ་སྲུང་བརྱི་དང་རྱིག་གཞུང་འགེམས་སྟོན་ལས་འགུལ་སེལ་ཐུབ་ཡོད།
༧། སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌།

སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཧོ་ལེན་ཌྱིར་ཆྱིབས་སྒྱུར་སྐབས་ག་སྱིག་འཐུས་ཚང་ཞུས། ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་གྱི་
ཚོགས་གཙོ་དང་ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་གྱི་འཛིན་སོང་བཅས་ལ་ྋགོང་ས་མཆོག་དང་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གལ་ཆེའྱི་ཡྱིག་འབེལ་

ཐེངས་ ༡༠ ཞུས། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང༌། ཆབ་སྱིད་མྱི་ས། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཁག གཞུང་ཚབ་ཁག་བཅས་མཇལ་འཕྲད་
ཀྱིས་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ཐེངས་ ༡༨ ཞུས། ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་ནང་ཡུ་རོབ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོག ས་འདུ་ཐེངས་
༤ དང༌། ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གྲུབ་འབས་ཀྱི་ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གྲུབ་འབས་

ཀྱི་བྱུང་བ་ཞེས་པའྱི་པར་རྱིས་འགེམས་སྟོན་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས། བོད་དོན་ཐོག་བགོ་གེང་ལ་མཉམ་ཞུགས་ཐེངས་ ༤ དང་ཡུ་
རོབ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཟུར་མཇལ་ཐེངས་ ༧ ཞུས། དེ་བཞྱིན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་སེ་ཁྱིད་འོག་གོས་ཚོཌ་འཐུས་མྱི་ ༣
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དང་ཕག་རོགས་ ༡ བཅས་རྡ་སར་བོད་དོན་མཁེན་རོཌ་ཀྱི་ལས་རྱིམ་གོ་སྱིག་ཞུས། ཕ་རན་སྱིའྱི་གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་ནང་གཞུང་
འབེལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་སྐབས་ ༡༥ དེ་བསར་འཛུགས་གནང༌། ཡུ་རོབ་ནང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའྱི་མཛད་སོ་སྲུང་བརྱི་

ཞུས། བོད་མྱི་ཡྱིན ་པའྱི་ངོས ་སོར ་རྒྱབ་གཉེར ་ ༡༠༣༥ གནང༌། དཔྱ་དེབ ་གསར་བཟོ་དང་ནོར ་བཅོས ། མྱིང་སྒྱུར་སོག ས་
བསོམས་ ༤༩༥ གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
༨། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད།

གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གཅྱིག་བཞུགས་སར་དུ་གདན་ཞུ། སྱིད་སོང་དང་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག བདེ་སྲུང་དྲུང་ཆེ་བཅས་ཨོ་
སྱི་ཀྲྱི་ལྱི་ཡར་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་ཕེབས་གོ་སྱིག་ཞུས། ཨོ་གཞུང་འགོ་བ་མྱིའྱི་བདེ་རའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་བོད་མྱི་ཨོ་སྱི་ཀྲྱི་ལྱི་ཡར་
གནས་སོས་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་འཁོར་མོ་ཨོ་སྱི་ཀྲྱི་ལྱི་ཡའྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་

ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའྱི་ལས་རྱིམ་ས་ཚོགས་ཤྱིག་སེལ་བའྱི་ཐོག་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་ཨོ་སྱི་ཀྲྱི་ལྱི་ཡའྱི་གོས་ཚོགས་སུ་ཐུགས་རེ་ཆེ་

ཞུའྱི་མཛད་སོ་རྒྱས་པ་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་
ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་བསྐོང་ཚོགས་ཞུས། ཨོ་སྱི་ཀྲྱི་ལྱི་ཡའྱི་གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་ཁུངས་དང་མྱི་ས་མཇལ་

འཕྲད། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་མཉམ་དུ་ལས་འགུལ། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ཚོགས་དང་རྒྱ་རྱིགས་མང་ཚོགས་ལ་

འབེལ་མཐུད་སོགས་བརྒྱུད་ནས་བོད་དོན་དྲྱིལ་བསགས་དང༌། དེ་བཞྱིན་ངོས་སོར་དང་རྒྱབ་གཉེར་སོགས་རོགས་སོར་དགོས་
རྱིགས་ཧུར་ཐག་ཞུས།

༩། ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད།
བོད་མྱི་རྣམས་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ནས་ལོ་ ༦༠ འཁོར་བ་དང༌། གནས་ཡུལ་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའྱི་ལོ་སྲུང་

བརྱི་ཞུས། བོད་དོན་དྲྱིལ་བསགས་དེབ་རྱིགས་ཁོན་གངས་ ༤ དང༌། ཀུན་གསལ་འོད་སང་དུས་དེབ་འདོན་ཐེངས་ ༤། ལོ་ཐོ་
བཅས་འགེམས་སེལ་ཞུས། བོད་དོན་ངོ་སོད་གཏམ་བཤད་ཁོན་གངས་ ༡༡ དང༌། བརྙན་འཕྲྱིན་གསར་འགྱུར་བཅར་འདྲྱི་ཁོན་

གངས་ ༡༧། དེ་མྱིན་ Wolf དྲྭ་རྒྱའྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་བོད་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནང་བརྙན་ཐུང་ཁོན་གངས་ ༢༩ ཕོགས་
སྱིག འདྱི་ལོའ་ི གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་མཛད་སོར་བཞུགས་སར་དུ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གཅྱིག་གཅར་ཐུབ་ཡོད། ཐའེ་ཝན་སྐུ་
ཚབ་དོན་ཁང་ནས་གཙོ་འགན་ཐོག་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང༌། ཐའེ་ཝན་བོད་རྒྱ་མཐུན་ཚོགས་མཉམ་འབེལ་ཐོག་བོད་ཀྱི་གནད་
དོན་སྐོར་རྒྱལ་སྱིའྱི་མཁས་པའྱི་བགོ་གེང་ཚོགས་འདུ་ཁག་གཉྱིས་བསྐོང་འཚོགས་ཐུབ་ཡོད།
༡༠། རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌།

ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤ དང་ ༥ བཅས་ཉྱིན་གཉྱིས ་རྱིང་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས ་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཨུ་རུ་སུ་ནས་ཕེབས་པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་མྱི་གངས་བཅུ་དང༌།

ཚན་རྱིག་ཐོག་སོབ་སོང་གནང་མཁན་ཁོན་བསོམས་ཨུ་རུ་སུ་ནང་སོབ་སོང་གནང་བའྱི་དགེ་འདུན་པ་བཅུ་བཞྱི་གདན་འདྲེན་ཞུས།
ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་ཁལ་མུག་ཡེ་ཤུའྱི་བ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ (Yustinnian) མཆོག་གྱིས་དོན་གཅོད་མཆོག་གདན་ཞུས་ལྟར་
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྱིལ་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང༌། དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་གོ་སྱིག་འོག་ཨུ་རུ་སུའྱི་བོད་སོབ་ཚོགས་པ་དང་ལ་ཐྱི་ཝེ་
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ཡ་བོད་སོབ་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་ནས་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཐྱི་ཝེ་ཡ་རྒྱལ་ས་རྱི་སར་ཆྱིབས་སྒྱུར་
གྱི་ག་སྱིག་འཐུས་ཚང་ཞུས། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཨུ་རུ་སུ་གོང་ཁེར་དྲུག་ནང་ཨུ་རུ་སུ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའྱི་ཉྱིན་མོ་སྲུང་

བརྱི་ཞུས། ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་ཨུ་རུ་སུ་ནང་ཁོངས་ཁལ་མུག་སྱིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ (Alexy Orlov) མཆོག་གྱིས ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སོང་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང༌།
༡༡། ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌།

གཞུང་ཚབ་དང༌། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི། གསར་འགོད་པ། ཆོས་ཚོགས། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་སོགས་ཁོན་མྱི་གངས་ ༦༠༠
ལྷག་ལ་བོད་གནས་སྐོར་མྱུར་འཕྲྱིན་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད། གཞུང་འབེལ་བརྙན་འཕྲྱིན་ ༢ དང་གེང་སྟེགས་འདྲ་མྱིན་ ༤ ཙམ་ནང་

བོད་དོན་སྐོར་གཏམ་བཤད་བྱས། གཞུང་འབེལ་མྱི་ས་དང་གཞུང་ཚབ་འདྲ་མྱིན་གྱི་ངོ་ལས་ ༡༠ ལྷག་མཇལ་འཕྲད་ཞུས། གོས་
ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་ཆབ་སྱིད་མྱི་ས་འདྲ་མྱིན་ ༣༠ ལྷག་མཇལ་འཕྲད་ཞུས། གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་
གྱི་གལ་ཆེའྱི་མྱི་ས་དང་མཁས་དབང་ ༢༠ ལྷག་མཇལ་འཕྲད། ས་གནས་གསུམ་ནང་རྡུལ་མཚོན་དཀྱིལ་འཁོར་དང་སྨན་རྱིས་

འགེམས་སྟོན་སོགས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་མྱི་ས་ ༡༥༠ ལྷག་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའྱི་ཕག་
འཁེར་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང༌། སྱིད་སོང་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀར་གདན་ཞུ་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཆབ་སྱིད་མྱི་ས་གང་མང་དང་ལྷན་དུ་
མཇལ་འཕྲད་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

༡༢། ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌།

ལོ་འདྱིར་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཁོངས་སུ་གཞྱི་རའྱི་དྲ་ལམ་དང་གོག་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་ནས་རྒྱུན་བསྱིངས་བོད་དོན་སྐོར་
དང༌། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞྱི་རའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ལངས་ཕོགས། ལས་དོན་གལ་ཆེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

རྣམས་མང་ཚོགས་ལ་མཁོ་སོད་དང༌། བོད་ཁང་དུ་ཟླ་རེར་ཐེངས་རེ་བོད་སྐོར་ངོ་སོད་གཏམ་བཤད་ལས་གཞྱི། སའོ་པ་ལོར་རེན་
གཞྱི་བྱས་པའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཁག་ནང་བོད་དོན་སྐོར་གཏམ་བཤད། ཅེ་ལྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་

གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་ལས་འགུལ་སོགས་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་མ་ཟད། འདྱི་ལོའ་ིགསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་མཛད་སོརབཞུགས་
སར་དུ་པེ་རུའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་སྐུ་ཞབས་ Alberto de Belaunde ལགས་གཅར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་མཚུངས་
བོད་ཁང་དུ་རྒྱུན་བསྱིངས་ནས་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་དང༌། ལྷག་པར་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ནང་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ།

སོམ་སོང༌། བོ་སོང་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ཟབ་ཁྱིད་གནད་སྨྱིན་དང༌། བོད་ཁང་རང་དུ་རྒྱུན་དུ་ནང་པའྱི་སོམ་སོང་ལས་རྱིམ། བོད་ཀྱི་སོལ་
རྒྱུན་གྱི་སྨན་དང་རྱིས་ཀྱི་ངོ་སོད་ཟབ་ཁྱིད་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་སུ། ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ལ། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ ་ ༣ པའྱི་༼ཁ༽པ་ཕྱི་དྲྱིལ ་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨་་༌༢༠༡༩ ལོའ་ི ལས་
བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐོ་སན་སོན་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། སན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་
འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པ།

༄༅། །བོད་མྱིའ་ྱི སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོའ ི་ལོ་འཁོར་ལས་
བསོམས་རྒྱས་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སན་ཐོ།

ཀ

༡།

ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས།

ལས་བསོམས་ཤོག ་གངས་ ༩ ནང་། ཀ།༢།༨༽ གཞུང་འབེལ ་ཚོག ས་འདུ། རྒྱ་སྐད་ཚན་པའྱི་གོ་སྱིག ་འོག ་ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༥ བར་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱ་རྱིག ས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན ་

ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་སྐོང་ཚོགས་ཞུས་ཞེས་སོགས་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་

ཚོགས་ཚར་འདུག་པ་དང་། ཚོགས་འདུ་ལོ་རེ་བཞྱིན་རྒྱ་ཆེ་རུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་འདུག་ལ། ཚོགས་ཞུགས་མྱི་སའང་ཇེ་
མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པར་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཡོད། ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་གྱི་རྱིང་ཚོགས་ཞུགས་མྱི་ས་ཁོན་བསོམས་

ག་ཚོད་ཕེབས་ཡོད་པ་དང། ཚོགས་ཞུགས་མྱི་ས་དེ་ཚོ་ས་ཆ་གང་དང་ལས་རྱིགས་གང་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ། རྒྱ་
རྱིགས་ལས་དོན་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་མེད། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཚར་རེས་ཚོགས་ཞུགས་མྱི་ས་དེ་དག་གྱིས་རྒྱ་
རྱིགས་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ལས་ཀ་དང་ཡང་ན་ལས་འགུལ་རྱིགས་ག་རེ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་ཡོད་

མེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་རྱིགས་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ཕན་ཐོགས་དང་གྲུབ་འབས་ག་རེ་ཐོན་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་
༢།

སྐོར་ལ་འགེལ་བཤད་ཡོང་བ།

ཤོག་གངས་ ༢༦ ནང་། ཀ།༤།༡༽ བོད་དོན་རྒྱབ་སོར ་ཚོག ས་ཁག་ལ་འབེལ ་བ། ༡༽ བོད་དོན་དང་འབེལ ་བའྱི་
གནས་ཚུལ་ཇྱི་བྱུང་དང་། བོད་མྱིའ་ྱི སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་གནས་སྟངས་བཅས་པ་འབེལ་ཡོད་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་

ཚོག ས་པ་ཁག་ལ་མྱུར་འཕྲྱིན་ XTSG@LISTS.MCGILL.CA དུས་ཐོག ་གནས་ཚུལ་ཁབ་སེལ ་དང་། དེ་
བཞྱིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ངོ་དེབ་ནང་གནས་ཚུལ་འཇུག་མུས་ཡྱིན། ཅེས་གསལ་བས། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་
དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གང་གང་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་དམ། གོང་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་
བཀོད་པ་བཞྱིན། བོད་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་ཁབ་སེལ་གནང་རེས།

ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་ཚུར་འབེལ་བ་གནང་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་དག་རྒྱུས་ལོན་གསལ་པོ་གནང་ཐབས་གནང་གྱི་འདུག་
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མྱིན་དང་། གནས་ཚུལ་དེ་དག་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་སེབ་ཐུབ་པ་གནང་གྱི་ཡོད་མེད། ཁོང་ཚོས་སོ་སོའ་ིཡུལ་ལུང་

ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་གྱི་ལས་འགུལ་རྱིགས་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ངེས་མེད་གང་རུང་ལ་སེལ་གྱི་ཡོད་མེད། དེ་ཡང་།
དེང་སྐབས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དེ་དག་གྱིས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་འདུག་གམ།
ཡང་ན་ཤུགས་ཆུང་དུ་ཕྱིན་འདུག རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་འགེལ་བཤད་གསལ་པོ་ཡོང་བ་ཞུ།
༣།

ཤོག་གངས་ ༨༧ ནང་། ཁ།༥།༣༽ འགེམ ས་སྟོན ་གསར་པའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ ་བའྱི་ལས་དོན ་ཇྱི་ཞུས་ལས་
བསོམས། ༣། འགེམས་སྟོན་འགན་འཛིན་བཀྲྱིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་བསྟན་འཛིན་སྟོབ་ལྡན་གཉྱིས་ལྡྱི་ལྱིར་འགེམ་

སྟོན་གསར་པའྱི་ནང་གྱི་བཀོད་པ་གསར་སྱིག་མཁས་ལས་པ་དང་ལྷན་དུ་ཚོགས་འདུ་དང་སྦྲགས་འགེམས་སྟོན ་ནང་
དགོས་མཁོ་ཅ་དངོས་ཁག་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་སད་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་བསོད་ཐེངས་ ༤ གནང་ཡོད་ལགས་པ་དང་།
འགེམས་སྟོན་ཁང་གསར་པའྱི་ནང་།(HVAC) གསར་འཛུགས་དང་བཅས་ཀྱི་ཆེད་གོག་ལྟར་རྣམ་མཐུད་སོར་བྱས་
རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་གཞྱི་མང་དག་ཅྱིག་ལག་བསྟར་སད་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་ཐོབ་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་འཆར་ལས་

གཞྱི་ལག་བསྟར་བྱས་བསད་རྒྱ་ཆ་ ༢༠%ཙམ་ལས་ལྷག་མེད། ཅེས་དང་། ༤།འགེམས་སྟོན་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་
བཀྲྱིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་བསྟན་འཛིན་རབ་འབྱམས་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཁེ་ན་ཌའྱི་ Canada དང་ཨ་རྱིའྱི་གོང་
ཁེར་ ༨ ནང་སྐོར་བསོད་འགེམས་སྟོན་བརྒྱུད་བོད་དོན་དྲྱིལ་བསགས་གནང་སྐབས་འགེམས་སྟོན་གསར་པའྱི་ལས་

གཞྱི་ཆེད་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ལས་འཆར་གནང་བའྱི་ཁོན་ཨ་སོར་ ༤༢༩༦༡།༦༢ ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ཐུབ་པ་བྱུང་

ཡོད། ཅེས་འགེམས་སྟོན་གསར་པའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འགོ་གོན་གཞུང་ངོས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཡོད་པ་དོན་ཚན་ ༣ པའྱི་
ནང་གསལ་པོར་བཀོད་འདུག་པ་དང། འོན་ཀང་། དོན་ཚན་ ༤ པའྱི་ནང་དུ་འགེམས་སྟོན་གསར་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཆེད་

ཨ་རྱི་སོགས་ནས་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་གནང་ཡོད་པའང་བཀོད་འདུག་པས། ལས་གཞྱི་དེར་གཞུང་ངོས་ནས་སྔོན་

རྱིས་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་ཡོད་ནའང་། ད་དུང་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་དང་། ད་དུང་ལས་
ཁ།
༡།

གཞྱི་ལག་བསྟར་བྱ་བསད་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ལྷག་བསད་པ་དེའང་འགོ་གོན་མ་འདང་བའྱི་རེན་གྱིས་ཡྱིན་ནམ།
བྱང་ཨ་རྱིའ་ྱི སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༡ ནང་། ༡༠༽ཐེ་ཝན་ཡེ་ཤུའྱི་བ་ཆེན་དང་གདོད་མའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་།China
Aid ཞེས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་འགན་འཛིན་བཅས་ཆེད་བཅར་བྱས། ཞེས་དང། ༡༡༽རྒྱ་ནག་ཐོག་ཆེད་འཛུགས་

གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་ Seott དང་ John གཉྱིས་ཆེད་ཕེབས་གནང་། ཞེས་བཀོད་པ་
ཙམ་ལས། ཆེད་བཅར་དང་ཆེད་ཕེབས་གནང་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་དང་། བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་བརོད་

གཞྱི་གཙོ་བོ་ག་རེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་འགེལ་བཤད་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག་པས། ལས་བསོམས་
འདྱི་ཉྱིན་ཐོ་ལྟ་བུ་ལས། ལས་བསོམས་ཀྱི་ངོ་བོ་མཐོང་དཀའ་བས། འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཉྱིན་ཐོ་འདྲ་བ་མང་པོ་འདུག་པས།
མ་འོངས་པ་དེའྱི་ཕོགས་ལ་ཐུགས་གཟབ་གནང་གལ་ཆེ་རྒྱུ།
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༢།

ཤོག་གངས་༢༧ ནང་། ༤༽ཝང་རོའ་ི ཆྱིན ་དང་ལན་མང་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས ་ཁོ་མོས ་མཁོ་སོད་བྱས་པའྱི་ཡྱིག ་ཆ་ལ་

ཉམས་ཞྱིབ། ཁོ་མོས་བཤད་གསལ་ལྟར་ན། ཧ་ཝར་ཌྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ལྷན་ཁང་ཞྱིག་ལ་སད་རྒྱུ་བྱས་ཡོད་
འདུག དེ་དག་གྱི་ངོ་བཤུས་དོན་ཁང་དུ་འབྱོར་ཡོད་པ་ལ་ད་ལྟ་ལྟ་ཞྱིབ་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད། ཅེས་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་འབྱོར་བ་

ལས་བསོམས་ནང་བཀོད་དགོས་པ་དང། མ་ཟད་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ། དེ་བཞྱིན་
ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ཧ་ཝར་ཌྱི་མཐོ་སོབ་ལ་སད་རྒྱུ་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པས། ཡྱིག་ཆ་འདྱི་གལ་ཆེན་
པོ་ཡྱིན་ཤག་རེད། དོན་དངོས་ཡྱིག་ཆ་འདྱིའྱི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ།
ག

༡།

སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས།

ལས་བསོམ ས་ཤོག ་གངས་ ༡༠ ནང་། ཀ རྒྱལ་སྱི འྱི་བོད ་དོན ་འབེལ ་མཐུད་ཁང་ International Tibet
Network (ITN) གྱི་ཚོག ས་ཆེན་དེ་བཞྱིན་འདྱི་ལོ་ཨྱི་ཀྲ་ལྱི་རྒྱལ་ས་ལྷོ་ཀྲྱི་ལོར་གྱི་གོང་ཁེར་བྷོལ ་ཟ་ནོར་ཚོག ས་

སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༨ ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་ཚོགས་སེ་ ༢༠ ནས་ཚོགས་མྱི་ཁོན་མྱི་གངས་ ༥༠ ཙམ་བཅར་ཏེ་

ཉྱིན་གསུམ་གྱི་ཚོགས་འདུ་གནད་དོན་ཇྱི་སེད་ཅྱིག་ཐོག་བགོ་གེང་གཟབ་རྒྱས་གནང་བ་བྱུང་སོང་། ཞེས་གསལ་བས།
རྒྱལ་ཁབ་ ༡༨ ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་མྱི་ཁོན་ ༥༠ ཙམ་ཕེབས་ཏེ་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་
དང་བགོ་གེང་གཟབ་རྒྱས་གནང་བར་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་གནད་

དོན་གཙོ་བོ་ག་རེའྱི་སྐོར་ལ་བགོ་གེང་གནང་ཡོད་པ་དང་། བགོ་གེང་གནང་མཐར་ཐག་གཅོད་དང་གྲུབ་འབས། ཡང་ན་མ་
འོངས་ལས་འཆར་སོགས་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།
ང་།

༡།

ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༢ ནང། ༢་༤༽ བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་ཁག་མཉམ་ལས་འགུལ་ཇྱི་སེལ་དང་འབེལ་

ལམ། ༢་༤་༡༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨།༡༡།༢༠ ཉྱིན་བོད་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་ལྷན་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སུ་བོད་ཚོགས་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་ཐོག་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཡོད། ཅེས་གསལ་བས། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཚོགས་པའྱི་གནས་
སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་དམ།

ཅ།

༡།

རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༣ ནང་། ༢༽ ༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན། ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་
༦ ཐོག་རུ་སོག་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་གོ་སྱིག་འོག་མོ་སོ་ཀོ་ནང་གཏམ་བརོད་ཚོགས་ཁང་གགས་ཅན་ (DOM KINO
HALL) ནང་མྱི་མང་ཆྱིག ་སྟོང ་བཞྱི་བརྒྱ་ཙམ་མཉམ་འཛོམ ས་ཐོག ་སྱི་ནོར ་༸གོང ་ས་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་

མཁེན ་པའྱི་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་སྐལ་བཟང་དགའ་སྟོན་ཉྱིན ་མོ་མཛད་སོ་གཟབ་རྒྱས་ཚུགས་པ་དང་བསྟུན། ཞེས ་
སོགས་གསལ་བས། རྒྱལ་ས་མོ་སོ་ཀོ་ནང་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྱི་ག་རྒྱས་པོ་དང་མྱི་ཧ་ཅང་མང་པོ་འཛོམས་
པར་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༣ པའྱི་༼ག༽པ་གོང་གསལ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་
དང། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐོ་བཅས་སན་སོན་

ཟྱིན་པར་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། གོས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན་སྱི་
འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར།

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ།

༄༅། །ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ི ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ི ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་

གནང་བའྱི་སན་ཐོ་བཅས་སན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས ་པའྱི་གོས ་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ལ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་དེར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

གོས་འཆར་དེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བཞག་
པ་དེར་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག
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༄༅། །བོད་མྱིའ་ྱི སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༌༡༩ ལོའ ི་ལོ་འཁོར་ལས་
བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སན་ཐོར་ལན་འདེབས།

ཀ༽ ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས།
༡། ལས་བསོམས་ཤག
ོ ་གངས་ ༩ ནང༌། ཀ ༢།༨༽ གཞུང་འབེལ་ཚོགས་འདུ། རྒྱ་སྐད་ཚན་པའྱི་གོ་སྱིག་འོག་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༨ ཟླ་

༡༠ ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༥ བར་དབུས་བོད་མྱིའ་ྱི སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་
བསྐོང་ཚོགས་ཞུས་ཞེས་སོགས་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་ཚོགས་ཚར་འདུག་པ་དང། ཚོགས་

འདུ་ལོ་རེ་བཞྱིན་རྒྱ་ཆེ་རུ་འགོ་བཞྱིན་འདུག་ལ། ཚོགས་ཞུགས་མྱི་སའང་ཇེ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པར་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཡོད།
ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་གྱི་རྱིང་ཚོགས་ཞུགས་མྱི་ས་ཁོན་བསོམས་ག་ཚོད་ཕེབས་ཡོད་པ་དང། ཚོགས་ཞུགས་མྱི་ས་དེ་ཚོ་ས་ཆ་

གང་དང་ལས་རྱིགས་གང་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་རྱིགས་ལས་དོན་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་མེད། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཚར་
རེས་ཚོགས་ཞུགས་མྱི་ས་དེ་དག་གྱིས་རྒྱ་རྱིགས་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ལས་ཀ་དང་ཡང་ན་ལས་འགུལ་རྱིགས་ག་རེ་

གནང་དང་གནང་བཞྱིན་ཡོད་མེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་རྱིགས་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ཕན་ཐོགས་དང་གྲུབ་འབས་ག་རེ་ཐོན་
ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་འགེལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལན། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱ་སྐད་ཚན་པ་ནས་ད་བར་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ་དྲུག་ནང་ཚོགས་བཅར་

བ་གངས་ ༡༧༣ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། གོང་གསལ་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དང།
དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་རྒྱ་ཡྱིག་དྲུང་ཆེ། ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད། ཨ་རྱི་དང། ཡུ་རོབ། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡ་བཅས་ཀྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབལ་
མཐུད་པ། གཞུང་ཞབས་རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན། ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སོབ་དང། ལྡྱི་ལྱི་ JNU མཐོ་སོབ་ཀྱི་ཉམས་ཞྱིབ་སོབ་མ། སཱ་

ར་མཐོ་སོབ། ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང༌། འབེལ་བ་ལས་ཁུངས་སོགས་ཀྱི་རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན། དེ་མཚུངས་
ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡ། ཐའེ་ཝན། ཉྱི་ཧོང་བཅས་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་ཤས
ེ ་མཁན་དང་ཡང་ན་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་
དོན་སེལ་མཁན་ན་གཞོན་བཅས་ཚོགས་ཞུགས་གནང་ཡོད།

ཚོགས་ཞུགས་མྱི་ས་འདྱི་དག་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད།

དེ་ཡང་རྡ་ས་ཁུལ་ནས་ཚོགས་

ཞུགས་གནང་མཁན་རྣམས་ནྱི་གོང་གྱི་ལས་དོན་སྐོར་དང་འབེལ་བའྱི་དབུ་ཁྱིད་དང་ལས་བྱེད་པ་བཅས་ཡྱིན་ཞྱིང༌། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་
གྲུ་ཁག་ནས་ཕེབས་མཁན་རྣམས་ནྱི་རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་དང༌། མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་མ། རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བ་གནང་ཐུབ་མཁན།
ཡང་ན་ཉྱིན་རེའྱི་འཚོ་བའྱི་ཁོད་རྒྱ་རྱིགས་དང་ཐུག་འཕྲད་དང་འབེལ་གཤྱིབ་ཡོད་མཁན་བཅས་ཡྱིན།

ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཚར་རེས་ཚོགས་ཞུགས་པ་སོ་སོའ་ིགནས་ཡུལ་ས་གནས་མྱི་འདྲ་བར་མ་འོངས་ལོ་གཅྱིག་ནང་རྒྱ་རྱིགས་

དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཐད་ལས་འཆར་བཏྱིང་ཡོད་པ་ལྟར། ས་གནས་ཀྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་རྣམ་པས་དགོས་མཁོ་དང་
བསྟུན་ནས་བཀོད་སྱིག་གནང་ཚེ་ལས་འགན་སྒྲུབ་བཞྱིན་ཡོད།
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ཚོགས་ཞུགས་པ་འདྱི་དག་གྱིས་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་སོ་སོའ་ིས་གནས་ཀྱིས་བཏྱིང་བའྱི་ལས་འཆར་ལྟར་ད་ལྟ་ལག་བསྟར་གནང་མུས་
ཡྱིན།

དཔེར་ན།

ཨ་རྱིའྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཞུགས་པས་དེ་གའྱི་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཁག་བཅུའྱི་ནང་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་ལམ་

འཛུགས་པའྱི་ལས་དོན་སེལ་བཞྱིན་པ་དང༌། ཡུ་རོབ་ནང་རྒྱ་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་དང༌། ཡུལ་སྐོར་སོ་འཆམ་པ། རྒྱ་མྱི་ཚོང་པ། རྒྱ་

རྱིགས་དཀྱུས་མ་བཅས་ལ་འབེལ་བ་གང་མང་གནང་བཞྱིན་པ། ཨོ་སྱི་ཊྱི་ལྱི་ཡའྱི་ཕོགས་ནས་འདྱི་ལོར་ཉུང་མཐར་རྒྱ་རྱིགས་ ༤༥
ཙམ་ལ་བོད་དོན་གོ་རོགས་སེལ་ཏེ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་དུ་འཇུག་པ། དེ་བཞྱིན་ཐའེ་ཝན་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ཐའེ་ཝན་གྱི་སོབ་

ཕྲུག་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ངོ་སོད་བརྒྱུད། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་རྒྱུས་ལོན་དང༌། དོ་སང༌། རྒྱབ་སོར་ཐོབ་ཆེད། ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༩ ལོའ་ིཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ རེས་གཟའ་ཉྱི་མའྱི་ཉྱིན་ལས་འགུལ་སེལ་ཡོད།

ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཐོག་ཕན་ཐོགས་དང་གྲུབ་འབས་ཆེན་པོ་གསུམ་ཐོབ་ཡོད། དང་པོ། རྒྱ་

རྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ཟབ་སོང་དང་སྱིའྱི་ལས་དོན་ཁག་བརྒྱུད། བོད་རྱིགས་གཞོན་སེས་རྣམས་
ཀྱིས་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་ལམ་འཛུགས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་པ་དང་དེའྱི་གལ་ཆེའྱི་རང་བཞྱིན་བཅས་གསལ་

རོགས་བྱུང་ཡོད་པ་དང༌། དེ་བཞྱིན་ཇྱི་ལྟར་འབེལ་བ་བྱེད་དགོས་ཚུལ། འབེལ་བ་བྱས་ཏེ་དམྱིགས་ཚད་ཅྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་བསེབས་
དགོས་མྱིན་སོགས་ཤེས་རོགས་བྱུང་ཡོད། གཉྱིས་པ། འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གནས་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱིས་བོད་དོན་ལ་བསམ་

ཤེས་དང་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་མྱི་རབས་གསར་པ་ཁག་གཅྱིག་སེབ་བཞྱིན་ཡོད། གསུམ་པ། དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ནྱི་རྒྱ་ནག་སྐམ་
ས་ཆེན་པོའ་ིརྒྱ་རྱིགས་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང༌། ད་ལྟའྱི་བོད་ཕྱི་ནང་གྱི་གནས་བབ། མ་འོངས་བོད་མྱི་རྱིགས་
ཀྱི་མངོན་འདོད་བཅས་ལ་དོ་སང་དང་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། ལྷག་པར་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་སྐམ་སའྱི་ནང་ཤས
ེ ་
ཡོན་ཅན་དང༌། འབྱོར་འབྱིང་གལ་རྱིམ། ན་གཞོན་བཅས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་དོ་སང་དང་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་ཤུགས་སྔར་
ལས་རྦད་དེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སང་ཡྱིན།

༢༽ ཤོག་གངས་ ༢༦ ནང༌། ཀ ༤།༡༽ བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་ཁག་ལ་འབེལ་བ། ༡༽ བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་
ཚུལ་ཇྱི་བྱུང་དང༌། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་གནས་སྟངས་བཅས་པ་འབེལ་ཡོད་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་

མྱུར་འཕྲྱིན་ XTSG@LISTS.MCGILL.CA བརྒྱུད་དུས་ཐོག་གནས་ཚུལ་ཁབ་སེལ་དང༌། དེ་བཞྱིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་
ཚོགས་པའྱི་ངོ་དེབ་ནང་གནས་ཚུལ་འཇུག་མུས་ཡྱིན། ཞེས་བས། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དང།

རྒྱལ་ཁབ་གང་གང་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་དམ། གོང་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་བཀོད་པ་བཞྱིན། བོད་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་བོད་

དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་ཁབ་སེལ་གནང་རེས། ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་ཚུར་འབེལ་བ་གནང་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་དག་རྒྱུས་
ལོན་གསལ་པོ་གནང་ཐབས་གནང་གྱི་འདུག་མྱིན་དང། གནས་ཚུལ་དེ་དག་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་སེབ་ཐུབ་པ་གནང་གྱི་ཡོད་
མེད། ཁོང་ཚོས་སོ་སོའ་ིཡུལ་ལུང་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་གྱི་ལས་འགུལ་རྱིགས་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ངེས་མེད་གང་རུང་ལ་སེལ་
གྱི་ཡོད་མེད། དེང་སྐབས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དེ་དག་གྱིས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་འདུག་
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གམ། ཡང་ན་ཤུགས་ཆུང་དུ་ཕྱིན་འདུག རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་འགེལ་བཤད་གསལ་པོ་ཡོང་བ་ཞུ། ཞེས་
གསལ་ཐད།

ལན། ༡། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱལ་ཁབ་གངས་ ༥༦ ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་གངས་ ༢༢༩ ཡོད་པ་གཤམ་འཁོད་ལྟར་ཡྱིན།
ཨང་།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱིང་།

ཨང་།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱིང་།

༡།

ཨ་རྱི།

༢།

ཁེ་ན་ཌ།

༣།

སྦར་ཛིལ།

༤།

ཅྱི་ལྱི།

༥།

ཀོ་ལོམ་བྷྱི་ཡ།

༦།

ཀོས་ཌ་རྱི་ཀ།

༧།

ཨེལ་སེལ་ཝ་ཌོར།

༨།

མེཀ་སྱི་ཀོ།

༩།

ཡུ་རུ་ག་ཡྱི།

༡༠།

པོར་ཅུ་གལ།

༡༡།

སྱི་ལེན།

༡༢།

ནེ་དར་ལེན་ཌེ།

༡༣།

སྦེལ་ཇམ།

༡༤།

ལུག་སམ་བྷག

༡༥།

ཨོ་སྱི་ཌྱི་ཡ།

༡༦།

ཀོ་རོ་ཤྱི་ཡ།

༡༧།

ཅེཀ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།

༡༨།

འཇར་མ་ནྱི།

༡༩།

གྱི་རྱི་སྱི།

༢༠།

ཧང་ག་རྱི།

༢༡།

ཨྱི་ཊྱི་ལྱི།

༢༢།

ལ་ཡྱི་ཅ་སྱི་ཀྲེན།

༢༣།

རོ་མ་ནྱི་ཡ།

༢༤།

སོ་ལོ་ཝ་ཀྱི་ཡ།

༢༥།

སོ་ལོ་བྷྱི་ནྱི་ཡ།

༢༦།

སུད་སྱི།

༢༧།

བྷལ་གེ་རྱི་ཡ།

༢༨།

ཕ་རན་སྱི།

༢༩།

ཨྱིན་ཡུལ།

༣༠།

ཨ་ཡར་ལེན་ཌྱི།

༣༡།

ཌེན་མཀ།

༣༢།

ནྱིར་ཝེ།

༣༣།

ཕེན་ལེན་ཌྱི།

༣༤།

སུ་ཝྱི་ཌེན།

༣༥།

ཨ་ཡྱི་སྱི་ལེན་ཌྱི།

༣༦།

པོ་ལེན་ཌྱི།

༣༧།

ལྱི་ཐུ་ཝེ་ནྱི་ཡ།

༣༨།

ལ་ཐྱི་ཝྱི་ཡ།

༣༩།

ཨེས་ཌྱི་ནྱི་ཡ།

༤༠།

ཨུ་རུ་སུ།

༤༡།

ཡུ་ཀྱི་རེན།

༤༢།

ཀ་ཛ་ཀྱི་སྱི་ཐན།

༤༣།

ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ།

༤༤།

ཀེ་ནྱི་ཡ།

༤༥།

ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡ།

༤༦།

ནྱིའུ་ཛ་ལེན་ཌྱི།

༤༧།

ཨྱིན་གོ་ནྱི་ཤ་ཡ།

༤༨།

མ་ལེ་ཤྱི་ཡ།
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༤༩།

ཉྱི་འོང་།

༥༠།

ཀོ་རྱི་ཡ།

༥༡།

ཐེ་ཝན།

༥༢།

རྒྱ་གར།

༥༣།

བལ་ཡུལ།

༥༤།

ཨྱི་ཛི་རེལ།

༥༥།

ཤྱི་ལངྐ།

༥༦།

སྦང་ལ་སེ་ཤ།ྱི

༢། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་རྣམས་བོད་དོན་ཐོག་གོ་རོགས་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་ལ་སོང༌། ད་བར་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་བ་གནང་
མཁན་བྱུང་མ་སོང༌།

༣། བོད་ནང་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁོར་ཡུག་སོགས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིགཞུང་དང་མྱི་མང༌། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་
སོགས་ནས་ལས་འགུལ་འདྲ་མྱིན་སེལ་བཞྱིན་པ་ཁག་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་ཚོགས་པ་སོ་སོའ་ིདྲ་རྒྱའྱི་ནང་བཀོད་བཞྱིན་འདུག

༤། ཚོགས་པ་སོ་སོས་བོད་དང་འབེལ་བའྱི་དུས་ཚིགས་ཁག་ལ་སྟབས་བསྟུན་དང༌། རྒྱ་གཞུང་གྱི་དཔོན་རྱིགས་ཁག་འཚམས་
གཟྱིགས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ལས་འགུལ་སེལ་བཞྱིན་འདུག

༥། དེང་སྐབས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་སྔར་ལྟར་མུ་མཐུད་གནས་ཡོད།
༣། ཤོག་གངས ༨༧ ནང༌། ཁ།༥།༣༽ འགེམས་སྟོན་གསར་པའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཇྱི་ཞུས་ལས་བསོམས།
༣༽

འགེམས་སྟོན་འགན་འཛིན་བཀྲྱིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་བསྟན་འཛིན་སྟོབས་ལྡན་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ལྡྱི་ལྱིེར་འགེམས་

སྟོན་གསར་པའྱི་ནང་གྱི་བཀོད་པ་གསར་སྱིག་མཁས་ལས་པ་དང་ལྷན་དུ་ཚོགས་འདུ་དང་སྦྲགས་འགེམས་སྟོན་ནང་དགོས་

མཁོས་ཅ་དངོས་ཁག་འདེམས་སྒྲུག་སད་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་བསོད་ཐེངས་ ༤ གནང་ཡོད་ལགས་པ་དང༌། འགེམས་སྟོན་ཁང་
གསར་པའྱི་ནང་(HVAC)གསར་འཛུགས་དང་བཅས་ཀྱི་ཆེད་གོག་སྐུད་རྣམས་མཐུད་སོར་བྱ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་གཞྱི་མང་

དག་ཅྱིག་ལག་བསྟར་སད་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་ཐོབ་ཀྱིས་ད་ལྟའྱི་འཆར་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བྱ་བསད་རྒྱ་ཆ་༢༠ ཙམ་
ལས་ལྷག་མེད་ཅེས་དང༌།

༤༽

འགེམས་སྟོན་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤས
ྱི ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་བསྟན་འཛིན་རབ་

འབྱམས་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ནས་ཁེ་ན་ཌ་ Canada དང་ཨ་རྱིའྱི་གོང་ཁེར་ ༨ ནང་སྐོར་བསོད་འགེམས་སྟོན་བརྒྱུད་བོད་དོན་དྲྱིལ་
བསགས་གནང་སྐབས་འགེམས་སྟོན་གསར་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཆེད་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ལས་འཆར་གནང་བའྱི་མཁོན་ཨ་སོར་
༤༢༩༦༡།༦༢

ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ཅེས་འགེམས་སྟོན་གསར་པའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འགོ་གོན་གཞུང་ངོས་ནས་

བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཡོད་པ་དོན་ཚན་ ༣ པའྱི་ནང་གསལ་པོར་བཀོད་འདུག་པ་དང༌། འོན་ཀང་དོན་ཚན་ ༤ པའྱི་ནང་དུ་འགེམས་
སྟོན་གསར་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཆེད་ཨ་རྱི་སོགས་ནས་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་གནང་ཡོད་པའང་བཀོད་འདུག་པས། ལས་གཞྱི་དེར་
གཞུང་ངོས་ནས་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་ཡོད་ནའང༌། ད་དུང་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་དང༌། ད་

དུང་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བྱ་བསད་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ལྷག་བསད་པ་དེའང་འགོ་གོན་མ་འདང་བའྱི་རེན་གྱི་ཡྱིན་ནམ། ཞེས་གསལ་
ཐད།
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ལན། འགེམས་སྟོན་གསར་པའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འགོ་གོན་ཕོན་ཆེ་ཞྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང༌། ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་

USAID དང་ NED ནས་གནང་ཡོད་པ་དང༌། ཕོགས་མཚུངས་འགེམས་སྟོན་གསར་པའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཨ་རྱི་སོགས་ནས་

བོད་རྱིགས་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་རྣམས་ནས་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཞུ་རྒྱུའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནྱི། བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་གསར་པའྱི་ལས་གཞྱི་དེར་མྱི་མང་ནང་དོ་དབྱྱིངས་དང་རམ་འདེགས།

འགེམས་སྟོན་ཁང་གསར་པ་དེར་བོད་མྱི་ཚང་མས་བདག་དབང་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེ་བར་དམྱིགས་ནས་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་དང་

དངོས་རྱིགས་སོགས་ཞལ་འདེབས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བང་མཛོད་ནས་འགོ་གོན་གང་ཉུང་ཉུང་
གཏོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུར་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་འགེམས་སྟོན་གསར་པའྱི་ཁང་པའྱི་ནང་གྱི་ཇུས་བཀོད་ (Interior

Design) ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བྱ་བསད་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ལྷག་པ་དེ་གཙོ་བོ་ནང་དོན་བཀོད་བསྱིགས་པ་དང༌། (Content
developer) ཇུས་བཀོད་པ་ (Graphic designer) གཉྱིས་ནས་འགེམས་སྟོན་ནང་དོན་དང་སྱིག་གཤོམ་བྱ་རྒྱུའྱི་བཀོད་སྱིག་
(Design) གཏན་ཁེལ་བྱུང་རེས་ནང་གྱི་ཇུས་བཀོད་ (Interior Design) ཞུ་རྒྱུ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠% ལྷག་བསད་པ་དེ་ལག་

བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ལས་འགོ་གོན་མ་འདང་བའྱི་རེན་གྱིས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ལྷག་པ་ཞྱིག་མྱིན།
ཁ༽ བྱང་ཨ་རྱིའ་ྱི སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས།

༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༡ ནང༌། ༡༠༽ཐའེ་ཝན་ཡེ་ཤུའྱི་བ་ཆེན་དང་གདོད་མའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ China
Aid ཞེས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་འགན་འཛིན་བཅས་ཆེད་བཅར་བྱས། ཞེས་དང༌། ༡༡༽ རྒྱ་ནག་ཐོག་ཆེད་འཛུགས་གོས་

ཚོགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན Seott དང་ John གཉྱིས་ཆེད་ཕེབས་གནང༌། ཞེས་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་ཆེད་
བཅར་དང་ཆེད་ཕེབས་གནང་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་དང། བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་བརོད་གཞྱི་གཙོ་བོ་ག་རེའྱི་ཐོག་ལ་
བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་འགེལ་བཤད་ཅྱི་ཡང་མྱིན་འདུག་པས། ལས་བསོམས་འདྱི་ཉྱིན་ཐོ་ལྟ་བུ་ལས། ལས་

བསོམས་ཀྱི་ངོ་མཐོང་དཀའ་བས། འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཉྱིན་ཐོ་འདྲ་བ་མང་པོ་འདུག་པས། མ་འོངས་པར་དེའྱི་ཕོགས་ལ་ཐུགས་
གཟབ་གནང་གལ་ཆེ་རྒྱུ།

༢༽ ཤོག་གངས་ ༢༧ ནང༌། ༤༽ ཝང་རོའ ི་ཆེན་དང་ལན་མང་ཐུགས་འཕྲད་ཀྱིས་ཁོ་མོས་མཁོ་སོད་བྱས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ལ་

ཉམས་ཞྱིབ། ཁོ་མོས་བཤད་གསལ་ལྟར་ན། ཧ་ཝར་ཌྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ལྷན་ཁང་ཞྱིག་ལ་སོད་རྒྱུ་བྱས་ཡོད་འདུག དེ་དག་
གྱི་ངོ་བཤུས་དོན་ཁང་དུ་འབྱོར་ཡོད་པ་ལ་ད་ལྟ་ལྟ་ཞྱིབ་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད། ཅེས་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་འབྱོར་བ་ལས་བསོམས་ནང་བཀོད་
དགོས་པ་དང། མ་ཟད་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ། དེ་བཞྱིན་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ཧ་ཝར་ཌྱི་མཐོ་སོབ་ལ་

སོད་རྒྱུ་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པས། ཡྱིག་ཆ་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཤག་རེད། དོན་དངོས་ཡྱིག་ཆ་འདྱིའྱི་
ནང་དོན་གཙོ་བོ་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ། ཞེས་གསལ་ཐད།

ལན། ༡། ཐའེ་ཝན་ཡྱི་ཤུའྱི་བ་ཆེན་དང་གདོད་མའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ (China Aid) ཞེས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་དོན་
ཁང་དུ་ཕེབས་དོན་གཙོ་བོ་ནྱི། ར་བའྱི་ཁོང་རྣམས་ཨ་རྱི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིང་ཀྲོན་དུ་ཡྱི་ཤུའྱི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་མཛད་རྱིམ་ཞྱིག་ཏུ་མཉམ་
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ཞུགས་གནང་བར་ཕེབས་འདུག (China Aid) ཞེས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྔོན་ནས་ངོ་ཤེས་ལ་སོང་ཁོང་ནས་རྒྱུས་ཡོད་གནང་སྟེ་
དོན་ཁང་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་འདུག་ཕེབས་དོན་གཙོ་བོ་ཐེ་ཝན་དུ་ཟླ་ཤས་རེས་ཆོས་དད་རང་དབང་སྐོར་རྒྱལ་སྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་
པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་བསྐོང་ཚོགས་གནང་གཏན་འཁེལ་བའྱི་ནང་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གདན་ཞུ་གསོལ་

འདེབས་ཞུ་ཕོགས་དང་ལམ་སྟོན་ཞུ་སད་རེད་འདུག ཨ་རྱིའྱི་དོན་ཁང་ནས་གདན་ཞུ་བྱ་ཕོགས་ལམ་སྟོན་དང་སྦྲགས་འབེལ་ཡོད་
ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་བརྒྱུད་སན་གསེང་ཞུ་བརྒྱུད་དགོས་ལུགས་ཞུས་ཡོད། ལས་བསོམས་འབུལ་ཕོགས་ཐད་སྔར་ལམ་
ལྟར་ཞུ་ཁུལ་ཡང་སད་དེ་ནས་ལམ་སྟོན་ཇྱི་ཕེབས་ལྟར་འགེལ་བརོད་ཞྱིབ་ཙམ་འབུལ་འཐུས་ཆོག་པ་ཞུ།

༢། རྒྱ་རྱིགས་མྱི་ས་ཞྱིག་ནས་ངལ་བ་དང་ལེན་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་ཐོབ་པ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཕུལ་བ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་

མཁེན་རོགས་ཆེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་དེ་ ༡༩༥༨ ལོར་མཚོ་སྔོན་ཁུལ་གྱི་བོད་རྱིགས་ཕལ་མོ་ཆེ་སེབ་གསོད་བྱས་པ་དང༌།
དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དངོས་བྱུང་རེས་སུ་སྱིད་བྱུས་གུ་ཡངས་སྐབས་རྒྱུས་མངའ་ཅན་ལ་བཅར་འདྲྱི་གནང་སྟེ་ཚིག་ཐོར་ཕབ་
པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ།

ག༽ སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས།

༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༠ ནང༌། ཀ རྒྱལ་སྱིའ་ྱི བོད་དོན་འབེལ་མཐུད་ཁང་ International Tibet Network
(ITN) གྱི་ཚོགས་ཆེན་དེ་བཞྱིན་འདྱི་ལོ་ཨྱི་ཀྲ་ལྱི་རྒྱལ་ས་ལྷོ་ཀྲྱི་ལོར་གྱི་གོང་ཁེར་བྷོལ་ཟ་ནོར་ཚོགས་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༨ ནས་

བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་ཚོགས་སེ་ ༢༠ ནས་ཚོགས་མྱི་ཁོན་བསོམས་མྱི་ གངས་ ༥༠ ཙམ་བཅར་ཏེ་ཉྱིན་གསུམ་གྱི་ཚོགས་འདུ་
གནད་དོན་ཇྱི་སེད་ཞྱིག་ཐོག་བགོ་གེང་གཟབ་རྒྱས་གནང་བ་བྱུང་སོང༌། ཞེས་གསལ་བས། རྒྱལ་ཁབ་ ༡༨ ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་

སོར་ཚོགས་མྱི་ཁོན་ ༥༠ ཙམ་ཕེབས་ཏེ་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་དང་བགོ་གེང་གཟབ་རྒྱས་གནང་བར་རེས་སུ་
ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ག་རེའྱི་སྐོར་ལ་བགོ་གེང་གནང་ཡོད་པ་དང༌།

བགོ་གེང་གནང་མཐར་ཐག་གཅོད་དང་གྲུབ་འབས། ཡང་ན་མ་འོངས་ལས་འཆར་སོགས་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་
བ། གསལ་ཐད།

ལན། ར་བའྱི་ཚོགས་འདུ་དེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་འབེལ་མཐུད་ཁང་ International Tibet Network (ITN) གྱིས་གོ་སྱིག་

གནང་ཞྱིང༌། ཚོགས་འདུ་དེར་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་མགོན་འབོད་བྱུང་བ་བཞྱིན་ཚོགས་བཅར་ཞུས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ། ཚོགས་འདུ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༡༩ ནས་ཟླ་ ༠༧ ཚེས་ ༠༡ བར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ཨྱི་ཀྲ་ལྱི་ལྷོ་ཀྲྱི་ལོར་གྱི་གོང་
ཁེར་བྷོལ་ཟ་ནོར་ཚོགས་པས་ཚོགས་འདུའྱི་གོས་གཞྱི་གཙོ་བོ་ཇྱི་ནྱི་ཝར་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༤༠ ཐོག་རྒྱ་

ནག་ནང་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཡོངས་ཁབ་དུས་བཀག་སར་ཞྱིབ་དང༌། སྐད་ཡྱིག་དོན་གཉེར་བ་བཀྲྱིས་དབང་ཕྱུགས་ལགས་

ཉེས་མེད་འཛིན་བཟུང༌། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཁུང་རྱི་(Confucius)ལྟེ་གནས་ཁང་དར་སེལ་ཤུགས་ཆེ་འགོ་བཞྱིན་
པའྱི་གནས་སྟངས། རྒྱ་གཞུང་གྱི་དཔོན་རྱིགས་ཁག་གཟྱིགས་སྐོར་ཕེབས་སྐབས་ཞྱི་བརྒོལ་དང་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཤུགས་རེན་འགོག་
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ཐབས། རྒྱ་ནག་མྱི་མང་ཡུལ་བསྐོར་སོ་འཆམ་པར་འབེལ་བ་མཐུད་ཐབས། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་སོགས་གོས་གཞྱི་དུ་མའྱི་ཐོག་
བགོ་གེང་གནང་སྟེ་ལས་འཆར་ལག་བསྟར་གང་ཐུབ་སེལ་རྒྱུའྱི་གོས་བསྡུར་ལྷུག་པོ་བྱུང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ།
ང༽ ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས།
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༢ ནང༌། ༢.༤༽ བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་ཁག་མཉམ་ལས་འགུལ་ཇྱི་སེལ་དང་འབེལ་ལམ།

༢.༤.༡༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨།༡༡།༢༠ ཉྱིན་བོད་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་ལྷན་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སུ་བོད་ཚོགས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཁ་གསལ་ཐོག་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཡོད། ཅེས་གསལ་བས། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཚོགས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་
དམ། ཞེས་གསལ་ཐད།

ལན། དགོངས་པའྱི་མངའ་གསལ་བཞྱིན་ལོ་ཤས་སྔོན་ནས་བོད་ཚོགས་པའྱི་ (Tibet Society) གནས་སྟངས་ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་
ཡོད་པ་དང། ཚོགས་པ་འདྱི་ཉྱིད་ཡུ་རོབ་ནང་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་རྙྱིང་ཤས
ོ ་དང་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་

སྟབས། ཚོགས་པ་དེ་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་ཐབས་སད་འབེལ་ཆགས་ཚང་མས་འགན་ཁུར་བཞེས་ཀྱི་ཡོད། དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་ནས་ཚོགས་པ་དེ་བཞྱིན་བོད་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་ (Tibet Relief Fund) དང་མཉམ་དུ་སྔོན་མ་ལྟར་གནས་ཐུབ་

ཐབས་སད་ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་འགན་ལྷན་མཉམ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ཡོད། འོན་ཀང་ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་འགན་འྷན་ནས་ད་བར་
ཐུགས་ཐག་ཆོད་མེད་སྟབས། བོད་དོན་ཚོགས་པ་ད་ལྟའྱི་ཆར་མདུན་བསོད་མ་ཐུབ་པར་ཉམས་རྒུད་གནས་སྟངས་རང་སོར་
གནས་ཡོད། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཚོགས་པའྱི་ལས་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སོར་གང་ཐུབ་ཞུ་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།
ཅ༽ རུ་སོགས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས།

༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༣ ནང༌། ༢༽ ྋསྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན། ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༦
ཐོག་རུ་སོག་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་གོ་སྱིག་འོག་མོ་སོ་ཀོ་ནང་གཏམ་བརོད་ཚོགས་ཁང་གགས་ཅན་ (DOM KINO HALL)
ནང་མྱི་མང་ཆྱིག་སྟོང་བཞྱི་བརྒྱ་ཙམ་མཉམ་འཛོམས་ཐོག་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋརྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་ྋསྐུའྱི་འཁྲུངས་

སྐར་སྐལ་བཟང་དགའ་སྟོན་ཉྱིན་མོ་མཛད་སོ་གཟབ་རྒྱས་ཚུགས་པ་དང་བསྟུན། ཞེས་སོགས་གསལ་བས། རྒྱལ་ས་མོ་སྱི་ཀོ་ནང་
ྋསྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྱི་ག་རྒྱས་པོ་དང་མྱི་ཧ་ཅང་མང་པོ་འཛོམས་པར་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ།
ལན། བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

བགོ་གེང་གྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་གགས་པ་ལགས།
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སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མ་དེར་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དེ་མར་ལྟ་ཡོང་དུས། རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཚང་
མས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་འདུག་བསམས་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག།དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་

མཆོག་གཙོས་པའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཚང་མ་ལ་སྱིང་ཁོངས་རུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། ལྷག་པར་དུ་
ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་དང་སྱིད་སོང་གཅྱིག་ལྕོགས་ཀྱིས་འདས་པའྱི་ལོ་དེའྱི་རྱིང་ལ་སྔོན་བྱུང་མོང་མེད་པའྱི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་

སང་ལ་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་གྲུབ་འབས་ཐོན་སོང་བསམས་པ་དྲན་གྱི་འདུག།དཔེར་ན། ཉེ་ཆར་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་

དང་སྱིད་སོང་གཅྱིག་ལྕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ (Washington, D.C.) ལ་ཕེབས་ཏེ་ཕ་གྱིར་ལྕམ་ (Nancy Pelosi) གཙོས་པའྱི་
ཨ་རྱིའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སས་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་སེ་ལེན་ཞུས་པ་དེ། དེ་སྔོན་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་བྱུང་

མོང་མེད་པ་ཞྱིག་ད་རེས་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་དེ་ང་ཚོའྱི་གཟྱི་བརྱིད་རེད་སམ། དེ་དང་མཉམ་དུ་ (BBC Hard Talk) ནང་ལའང་ཁ་
སང་སྔོན་མ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་།ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་སྔར་དེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱུང་མོང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་དེར་ཧ་ཅང་གྱིས་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་དང་ལྷན་དུ་ (Waltham Forest Town Hall) ནང་། ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཐོག ་ནས་

མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། དེ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེ་དག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ང་ཚོ་སེ་

བོ་བོ་གཟུ་བོར་གནས་པ་ཚང་མས་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་འོས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་བཞྱིན་ཡོད་དུས། སོ་སོ་ཡྱིན་
ནའང་བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་དང་། མ་འོངས་པར་ཡང་དེ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅྱིག ངས་གོང་ལ་བདེ་སྲུང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་

པ་རེད། དེའྱི་འབེལ་བ་དེ་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་ལྡྱི་ལྱིའྱི་དོན་གཅོད་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། དྲྱི་བ་
དེ་ཆ་ཚང་བསར་ཟློས་བྱེད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་དེ་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བཞུགས་བསད་ཡོད་པ་ང་རང་

གྱིས་མཐོང་བྱུང། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་གསན་ཡོད་པ་རེད་སམ། གང་ལྟར་ (IC) སྐོར་དེ་རེད། ངས་གོང་ལ་ཞུས་པ་

ནང་བཞྱིན་དེབ་སེར་པོ་དེ་ང་ཚོས་ཁུར་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེབ་སེར་པོ་འཁུར་མཁན་སོ་སོ་གཙོས་པའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་
ནང་བཞུགས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕྱི་ནས་གསན་གཟྱིགས་གནང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཡང་སྐུ་ལས་ཤྱིག་འཕྲད་

བསད་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་ལས་འཕྲད་སྟངས་དེ་ངས་བསར་ཟློས་བྱ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་མེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སྔོན་ལ་

བཀའ་ཤག་གྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།(Travel document) ལ་མྱིང་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུའྱི་
སང་ལ་ཕག་ལས་གནང་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་ལྟ་བུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་ཡོང་དུས། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་
ནའང་རེ་བ་གསར་པ་ཞྱིག་བསེབས་ཡོད་པ་དང་དེར ་རེ་སྒུག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་དེ་ལྟ་བུ་

འབྱུང་ཐུབ་ཡོད ་པ་མ་རེད ། ངས་གོ་ཐོས ་ལྟར་བྱས་པ་ཡྱིན ་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག སྔོན ་མ་ཡྱིན ་ན། (Identity
Certificate) ཞེས་པ་ཞྱིག ་བྱིས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ (Certificate Of Identity) ཞེས་བསྒྱུར་བཞག་ཡོད་པ་

རེད་ཅེས་པ་ཞྱིག་གོ་རྒྱུ་འདུག།དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་དངོས་འབེལ་རེད་དང་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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གལ་སྱིད་དེ་དངོས་འབེལ་ཡྱིན་ན་དེ་ལྟ་བུར་བསྒྱུར་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད། (Travel document) ལ་སྒྱུར་
མྱི་ཐུབ་པའྱི་སྐུ་ངལ་གང་འཕྲད་བསད་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ (Travel document) སང་ལ་སྒྱུར་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད་པ་

རེད་དམ། དེ་ཚོ་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ངོས་ནས་
ཡྱིན་ནའང་དེ་ལུགས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༨་༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ི ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་

གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་བ་དང་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སེབ་སོད་ཡོད་དུས། མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ད་ལྟ་ཐོག་མ་
དེར་འབོད་བསྐུལ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག།དང་པོ་དེར་ད་ལྟ་རོམ་སྒྱུར་དང་དཔར་སྐྲུན་ཚན་པའྱི་ནང་ལ་སྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་བསྩལ་བའྱི་བཀའ་སོབ་ཕོགས་སྱིག་གྱིས་སོད་བདེའྱི་ཡྱིག་སོམ་ཞེས་
གསུངས་འདུག།(PDF) ཡྱིན་ས་རེད། དེའྱི་སང་ལ་བཟོས་ཟྱིན་ཞེས་གསུངས་འདུག།དེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་

ཆེན་པོ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ཡང་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། བོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱལ་སྱི་ལ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་
ཆགས་ཡོད་དུས། དེབ་ལ་པར་སྐྲུན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ཡང་ཡྱིག་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་ཐོག་ནས་པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་
འགངས་ཆེན་པོ་རེད། འདྱི་ཐུགས་ལ་འཇོག་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ལས་ཁུངས་ཨ་མའྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཕོགས་གང་ནས་བལྟས་

ནའང་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ་བོ་ཞྱིག་འདུག་ལ། ལྷག་པར་དུ་དེང་སང་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་ལས་བྱེད་དེ་དག་རྒྱ་
ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚད་རེ་ཕུད་དེ་འདྲ་དངོས་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། ལས་བསོམས་བསྡུས་པ་ནང་ལ་

ཡྱིན་ནའང་ཡག་པོ་གནང་བཞག་བསམས་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག།ལྷག་པར་དུ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བ་དང་པོ་དེར་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་

བཀའ་བོན་གྱིས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་བྱས་པའྱི་གྲུབ་འབས་དོན་ཚན་གསུམ་གསུངས་པ་དེར་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་རྒྱབ་སོར་
ཡོད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ང་ཚོར་མྱི་མེད་པ་དང་མ་འཇོན་ན་མ་གཏོགས་ཕག་སྟོང་སན་སྟོང་གྱི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་
ནས་མྱི་མང་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་དུང་རྒྱ་རྱིགས་
འབེལ་མཐུད་བྱེད་མཁན་གྱི་མྱི་ཉུང་ཉུང། ད་ལྟ་དེར་དམྱིགས་ཚད་བཟུང་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ི ལས་དོན་གྱི་དབང་
གྱིས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱས་པ་དེ་ད་དུང་ཉུང་དྲགས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་པས་དེའྱི་སང་ལ་ཤུགས་ག་ཚོད་

བསོན་རྒྱུ་ཡོད་ན་བསོན་རོགས་གནང། ད་ལྟ་བར་དུ་བསོན་སོང། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་བསྟོད་བསྔགས་དང་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་དང་མཉམ་དུ་ལས་བསོམས་བསྡུས་པ་དེའྱི་ནང་ནས་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། ལས་

བསོམས་རྒྱས་པ་དེ་ང་ཚོས་མཇལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་བསོམས་བསྡུས་པར་ལྟ་ཡོང་དུས་ལས་བསོམས་བསྡུས་པའྱི་ནང་ལ་ལོ་
འཁོར་མོ་དེའྱི་ནང་ལ་དོན་གཅོད་དེ་དང་དེས་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱིས་ཕག་ལས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་དེའྱི་ནང་ལ་བཀོད་

ཡོད་པ་རེད་བསམས་པ་དྲན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། དཔེར་ན། སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་ཆ་
མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་འབེལ་བྱས་མྱིན་གྱི་གནད་དོན་དེ་ཚོ་ཡང་བཀོད་འདུག དེར་བརེན། གནད་དོན་གལ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ལས་

བསོམས་བསྡུས་པའྱི་ནང་བཀོད་དགོས་པ་དང་ཕག་ལས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ། བསྐོས་པའྱི་འོས་འགན་བཞྱིན་དོན་གཅོད་སོ་སོ་
སོས་འཇོན་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་མང་པོ་ཕེབས་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཡོད་པ་རེད།

ཕར་ཕོགས་ན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་གནས་དེ་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དུས། གཞུང་འབེལ ་གྱི་མྱི་ས་ལ་ཐུག་རྒྱུ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
དངོས་གནས་དྲང་གནས་མྱི་ལ་ཉན་དགོས་པ་དང་ལྟ་དགོས་པ་དེ་འདྲ་མེད་དུས། དོན་གཅོད་རྣམ་པས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་

གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ལྟར་མར་ལྟ་ཡོང་དུས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་གང་གནང་ཡོད་དམ་བསམས་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་དང་མཉམ་དུ་དོན་གཅོད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་འདུག དེར་བསྟོད་བསྔགས་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་

ལ་ལྡྱི་ལྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་དོན་གཅོད་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་མཇལ་འཕྲད་བྱེད་མཁན་མང་ཤོས་དེ་རེད་འདུག།བོད་ཀྱི་བདེ་

དོན་དང་བཙན་བྱོལ ་བོད་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དོན་གཅོད་མཆོག ་གྱིས ་མྱི་ས་མཇལ་འཕྲད་ཐེངས་ ༡༥༦ དང་།
འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ལས་འགུལ་ཐེངས་ ༣༩ སེལ་ཡོད་གསུངས་འདུག།དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་བསོམས་
སྱིང་བསྡུས་ནང་ནས་ཞེ་ས་མ་ཞུས་ན་རེ་ག་འདྲ་བོ་ཆགས་བསད་འདུག།དེར་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དོན་གཅོད་མཆོག་ལ་
བསྟོད་བསྔགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོས་མཛད་པའྱི་བཙན་
བྱོལ་ནང་གྱི་རང་དབང་དང་ (Beyond Religion) ཟེར་བའྱི་ཕག་དེབ་གཉྱིས ་དེ་བལ་ཡུལ་གྱི་སྐད་ཐོག་ལ་ཕབ་སྒྱུར་གནང་
འདུག་པས་དེ་ལའང་བསྟོད་བསྔགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བའྱི་ནང་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བཏང་འདུག།ལྷག་པར་དུ་ཚན་རྱིག་

པ་དང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབར་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་བགོ་གེང་གྱི་ཐོག་ལ་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ག་སྱིག་

ཚགས་ཚུད་པོ་གནང་གྱི་འདུག།དེའྱི་ནང་ལ་གསལ་གྱི་འདུག།དེ་བཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ པའྱི་ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་ཨུ་རུ་སུ་ནང་ཁོངས་ཁལ་
མུག་སྱིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ (Alexy Orlov) དང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་གོ་སྱིག་གནང་འདུག།དེར་
བསྟོད་བསྔགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངོས་གནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟེར་ན་ཕག་ལས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནང་
གྱི་ཡང་འདུག།དེ་བཞྱིན་བྱས་ནས་སོག་པོ་ལ་སོགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ལྷག་པར་དུ་སྐུ་ངོ་གནས་ཆུང་སྐུ་སྟེན་ཡྱིན་ནའང་མཇལ་

འཕྲད་དང་འབེལ་བའྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཡོངས་གགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བཞྱིན་དེ་ཚོ་ཚང་མ་
ལ་བསྟོད་བསྔགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་དོན་གཅོད་ཀྱིས ་བོད་ཁང་དུ་རག་པར་ནང་ཆོས ་ངོ་སོད་དང་ནང་པའྱི་

སེམས་ཁམས་རྱིག་པ། སོམ་སོང། དེ་ནས་བོ་སོང་གྱི་སྐོར་ལ་ཟབ་ཁྱིད་གནད་སྨྱིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་སོམ་སོང་
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གྱི་ལས་རྱིམ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་རྱིས་དང་སྨན་ལ་སོགས་པ་ངོ་སོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག།འདྱི་ངོ་
སོད་གནང་མཁན་སུ་ཡྱིན་མྱིན་དང་གནང་སྟངས་དེ་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ག་ཚོད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་

ཅྱིག་གནང་རོགས། འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། སྱིར་བཏང་དེར་བསྟོད་བསྔགས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གནང་མཁན་དང་གནང་ལུགས་
གནང་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་སང་ལ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་ལ་ཕག་
ལས་གནང་བ་དེར་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་གཞྱི་རའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཁ་
ཤས་ནས་ (IC) དང་འབེལ ་བའྱི་ཐོག ་ནས་ཏན་ཏན་དྲྱི་བ་ཁ་ཤ ས་ཡོད་ཀྱི་རེད། སྔོན་མ་ཕྱི་དྲྱིལ ་བཀའ་བོན་སྱིད་སོང་གཅྱིག ་

ལྕོགས་རེད། གཅྱིག་ཞུ་མོང། ཐོག་མར་ལྡྱི་ལྱི་ལ་གནད་ཡོད་མྱི་ས་ཁག་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ (IC) དེབ་སེར་པོ་དེའྱི་དཀའ་

ངལ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ཞུ་དུས་ཁོ་རང་ཚོས་མཁེན་སོང། འདྱི་ (Travel Document) རང་བཟོ་རོགས་གནང། ཨ་རྱི་
གཙོས་པའྱི་ཚང་མས་ (Travel Document) གནང་གྱི་འདུག།ང་ཚོར་ཡང་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོང་
ས་རེད ། གང་ཡྱིན ་ཟེར ་ན་གནམ་གྲུའྱི་ཐང་ལ་དེབ ་སེར ་པོ་དེ་མགོ་མ་འཚོས ་མཁན་དང་ངོ་མ་ཤེས ་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོང ་གྱི་

འདུག།གོག་ནང་ལ་གཏོང་བའྱི་སྐབས་ལ་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག།གཞན་གྱི་ (Passport) ཡྱིན་ན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ལྕགས་
པར་རྒྱག་དགོས ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན། རང་བཞྱིན་གྱིས་དྲྱི་བ་མང་པོ་བསེབས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས ་གསལ་བཤད་བྱེད་

སྐབས། མཇལ་འཕྲད་ཞུ་སའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་ས་ཚང་མས་དེ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དེབ་དེ་སྱིར་བཏང་དུས་ཚོད་ཚང་ནས་ (IC) དེ་
འགྱུར་བ་གཏང་རན་པ་རེད། དེབ་དེ་རོགས་པ་རེད། དེབ་དེ་རོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ (Travel Document) བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་
ཅེས་གསུངས་སོང།

གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ངས་རེ་བ་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་རེས་ལ་གནད་ཡོད་མྱི་སའྱི་དགོངས་

ཚུལ་གཅྱིག་རེད། མཐའ་མ་དེར་ (IC) དེབ་བཟོ་མཁན་ལས་ཁུངས་སེ་ཚན་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོ་ཞྱིག་

དེད་འདུག།ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་བསྔོགས་དུས་རྒྱ་གར་ཡྱིན་ན་ (Common wealth) ཡྱི་ཁུངས་ལ་རེད་འདུག།དེར་བརེན། ཨོ་སྱི་
ཀྲོ་ལྱི་ཡ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་དེབ་དེ་ག་རང་། དཔེར་ན། བོད་པ་སབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོར་དེབ་གནང་

རྒྱུ་ལའང་ (Certificate of identity) གནང་གྱི་འདུག། (CI) འདྱི་རེད ། འདྱི་ཡང་ཁོང ་ཚོ་ (Common wealth) དང་
མཐུན་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་དང་མཐུན་བསད་འདུག།དེར་བརེན། རྒྱ་གར་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ (IC) འདྱི་དང་པོ་ནས་སད་པ་
དེ་ནོར་འདུག།དང་པོ་ནས་ (Certificate of identity) འདྱི་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེར་བརེན། ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་མང་
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པོ་ཞྱིག་ལྟ་ཡོང་དུས་བོད་པ་ལ་གནང་རྒྱུ་དེ་ (Certificate of identity) གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག།ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཐ་སད་ཀྱི་

ཐོག་ནས་ཁད་པར་ཡོད་པ་མ་རེད། (Identity of certificate, Certificate of identity) ཡྱིན་ནའང་ཀམ་པུ་ཊར། ནང་ལ་
འཇུག་དུས་ (Certificate of identity) འདྱི་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡར་ད་ལྟ་བོད་པ་སབས་བཅོལ་ལ་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། མཐུན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཕ་གྱིར་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེར་བརེན། གནམ་གྲུའྱི་ཐང་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་མ་
འགག་པ། ར་བ་ནས་རྙོག་ག་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་འགག་པ་ལ་རེ་བ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་རེད།

སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ (IC) བླུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཚིག་དེ་འཚོལ་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་འདྱི་འགེལ་བཤད་སོན་དུས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་དོན་གཅོད་ནས་མཇུག་སོན་ཆེན་པོ་གནང་བ་རེད། དེ་འདྲ་
གནང་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་དངོས་གནས་ཀུན་སོང་དང་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན་ནའང་བོད་པར་

རོགས་པ་བྱེད་དགོས་བསམས་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། རོགས་པ་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཟེར་མཁན་ཡོད་པ་མ་རེད། བྱེད་ཐུབ་པ་དེ་ཁོང་ཚོས་
གནང་གྱི་ཡོད ་པ་རེད ། (Certificate of identity) ཆགས་ཡོད ་པ་རེད ། ཡྱིན ་ནའང་འདྱིའྱི་ཤོག ་གངས་དང་པོའ ་ི ནང་ལ་

གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་གསལ་པོ་གང་བཀོད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན་ (Certificate of identity) འདྱི་གང་ཟག་དེར་གནང་ཡོད་པ་
རེད ། གནང་རྒྱུ་དེ་ (Travel document) གྱི ་ཚབ་ཟེར ་ནའང་རེད ། གཅྱིག ་མཚུངས་བྱས་ནས་གནང་ཡོ ད ། (Travel
document) གསལ་པོར ་བཀོད ་ཡོ ད ་པ་རེད ། (Travel document) གནང་དགོས ་དོན ་འདྱི་ (Passport) ཚབ་ལ་
(Travel Document) གནང་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན། འདྱིའྱི་ནང་གྱི་ཤོག ་ལྷེ་དང་པོ་ལ་འགེལ ་བཤད་དེ་འདྲ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་

རེད།

དེ་ནས་ཤོག་ལྷེ་གཉྱིས་པ་ཟེར་ནས་རེད་ཤོག་ལྷེ་ཐོན་ཡོང་གྱི་རེད། འདྱི་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་ (Biometric) བྱས་པ་དེ་

ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ཤོག་ལྷེ་གཉྱིས་པ་དེ་བརྡར་རྒྱུ་བཟོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ (Passport) དང་། རྒྱ་གར་
གྱི་ (Passport) གཞྱིར་བཟུང་བརྡར་བ་ཡྱིན་ན་ལམ་སང་ཁོང་ཚོའྱི་ཀམ་པུ་ཊར་ནང་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་ཐོན་ཡོང་བ་བཟོས་

བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ (IC) བརྡར་རྒྱུ་མེད་དུས་དང་པོ་རང་ནས་དེབ་སེར་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། དེའྱི་
ཐོག་ (IC) བྱིས་ཡོད་པ། བརྡར་བའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་འགོ་བས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དོགས་པའྱི་སང་ལ་དོགས་པ་ལངས་ཡོང་བ་དང་།

དམྱིགས་བསལ་གནམ་གྲུའྱི་ཐང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གསར་པ་རྒྱུས་མེད་མཁན་དེ་ཚོས་དོགས་པ་བཟོས་ཏེ་འཕྲལ་དུ་

དཔོན་རྱིགས་ཆེ་ཁག་ལ་གོས་བསྡུར་ལམ་སྟོན་ཞུ་བར་འགོ་སྐབས་ང་ཚོ་ཟུར་ལ་ལྷག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་ཁོ་རང་ཚོས་
བརྡར་བ་དང་ (Passport) གཞྱིར་བཟུང་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་ཐོན་བསེབས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤོག་ལྷེ་མཐའ་མ་དེའྱི་ནང་ལ་
(Passport) ནང་བཞྱིན ་ཤོག ་ལྷེ་ཁག་ཅྱིག ་ཡོད ་པ་རེད ། དེར ་བརེན ། (Certificate of Identity) ལ་གཟྱིག ས་པ་ཡྱིན ་ན་

(Passport) གཅྱིག་མཚུངས་བཟོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད།

ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལ་དེབ་སེར་པོ་ (Certificate of Identity) རང་རེད། མཚོན་ཁ་དེར་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་

རེད་དམ། སྔོན་པོ་དང་ལང་ཁུ་འདྲ་བོ་བཟོས་ན་ཟེར་དུས། དེ་ཡང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ (Common wealth) ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད།

དེར་བརེན་མཚོན་ཁ་སེར་པོ་རང་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ (Certificate of Identity) འདྱི་ཀམ་པུ་ཊར་བླུགས་པ་
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དང་བཙལ་བ་ཡྱིན་ན་རྙེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐ་སད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། འདྱི་གསུངས་པ་དང་རྒྱ་གར་

གཞུང་ནྱི་ཕག་རོགས་གནང་མཁན་ཡྱིན་དུས་དངོས་གནས་རང་འགྱིག་འདུག་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་ཀང་ངོས་ལེན་ཞུས་ཡོད། དེབ་
སེར་པོ་དེ་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་སྔར་ལས་སྤུས་ཚད་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བསྔགས་བརོད་གནང་སོང། ཐུགས་རེ་ཆེ། རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ནང་ཡག་ཏུ་

འགོ་བཞྱིན་ཡོད་སྐོར་གསུངས་སོང། ཐུགས་རེ་ཆེ། ང་ཚོས་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོར་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་

ཡྱིག་ཚན་པ་ལ་སྐབས་གཅྱིག་ལ་ལས་བྱེད་གཅྱིག་གཉྱིས་ལས་མེད་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ཐེངས་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ནས་ཁ་སང་

རང་དམྱིགས་བཀར་གྱིས་ས་མྱིག་གཉྱིས་གསར་བཏོད་གནང་ནས་མང་དུ་བཏང་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་
ལམ་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གསར་འགྱུར་ཀློག་མཁན་ཟེར་ནའང་རེད། འདྱི་ལ་ལས་བྱེད་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། དེར་
བརེན་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ལ་ལས་བྱེད་མང་དུ་གཏང་རྒྱུ་དང་དམྱིགས་བཀར་གྱི་ས་དམྱིགས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་བཏོན་པ་མ་ཟད།
སང་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་དང་གསར་འགྱུར་ཀློག་མཁན་ཁག་ཁག་བྱས། རྒྱ་ཡྱིག་གསར་འགྱུར་ (Xizangzhiye) ཟེར་བའྱི་དྲ་རྒྱ་དེ་རེད།

དེའྱི་ནང་ལ་ཉྱིན་རེ་ཉྱིན་རེར་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གསར་འགྱུར་ཀློག་མཁན་ཁག་ཁག་བྱས་ནས་ལས་བྱེད་གང་མང་ཡར་རྒྱས་གཏང་

རྒྱུར་འབད་བརོན་བྱས་པ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ཏོག་ཙམ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ཡར་རྒྱས་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་དོན་གཅོད་ཁག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་སོང། ཐུགས་རེ་ཆེ། ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་
ཀ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དེ་སུ་དང་སུ་ཡྱིས་ནང་ཆོས་དང་སོམ་བསོན་རྒྱུ་དེ་ཚོ་འཁྱིད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་རེས་
ལ་ཞུ་ཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལོའ་ི ལས་བསོམས་དང་འབེལ་ནས་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྲྱི་བ་དང་པོ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཕྱིར་བསོད་ལག་དེབ་སེར་པོ་དང་འབེལ་ནས་ཕག་སྦྲེལ་
ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་བསད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་ཚོ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་

གྱིས་ཀང་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཕག་ལས་མང་པོ་གནང་ཡོད་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་ཚོར་མུ་མཐུད་ནས་ཤུགས་བརྒྱག་རྒྱུ་གནད་འགག་
ཆེན་པོ་གཅྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་དང་འབེལ་ནས་ད་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༨ པ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཕྱིར་བསོད་ལག་དེབ་སེར་པོ་
གསར་པ་ཐོན་བསད་པ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་སྔོན་མ་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་འགྱུར་བ་ཁ་ཤས་ཕྱིན་འདུག འགྱུར་བ་འདྱི་ང་ཚོས་མཐོང་སར་ག་
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རེ་ཕྱིན་འདུག་ཟེར་ན། ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་དོ་བདག་སོ་སོའ་ི མགོ་པར་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དེར་མགོ་པར་གཉྱིས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ནང་གསར་པ་ཐོན་པ་དེའྱི་ཟུར་ལ་མགོ་པར་གསལ་ལ་མ་གསལ་གཅྱིག་ཐོན་འདུག

གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་དེ་ད་ལྟའྱི་ཕྱིར་བསོད་ལག་དེབ་སེར་པོའ་ི ནང་ལ་ནམ་རྒྱུན་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ག་རེ་ཡྱིན་པ་དེ་ཡོད་པ་

རེད། (Country) ལབ་རྒྱུ་དེར་ནམ་རྒྱུན་རྒྱ་གར་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་གསར་པ་ཐོན་པ་དེའྱི་ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ག་རེ་ཡྱིན་

ཞེས་པར་ལུང་པ་མེད་མཁན་ཟེར་བ་ཞྱིག་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་འདུག།ངའྱི་ངོས་ནས་དེ་གནས་ཚུལ་བཟང་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད།
ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོས་ཡར་ཞུས་ནས་མར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གསོལ་རས་

གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་དམ། ཡང་ན་མ་སྐུལ་དང་བང་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་འགྱུར་བ་བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོ་

སྔོན་མ་རྒྱལ་ཁབ་ག་བར་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེར་རྒྱ་གར་ཞེས་བྱིས་བཞག་དུས། ད་ལྟ་ལུང་པ་མེད་མཁན་གཅྱིག་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཕྱིར་
བསོད་ལག་དེབ་སེར་པོའ་ི ནང་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་གཅྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དྲྱི་བ་འདྱི་
ངའྱི་ངོས་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་གཅྱིག་ལ་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣ པའྱི་ནང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེས་

ཡང་སྱིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཕོགས་སྐོར་ལ་བསྩལ་བའྱི་བཀའ་སོབ་མང་པོ་ཞྱིག་བོད་རྒྱ་ཨྱིན་གསུམ་ཐོག་ནས་དེབ་མང་པོ་པར་སྐྲུན་
གནང་འདུག བཀའ་སོབ་སྔོན་མ་ནས་གནང་བ་ཚང་མ་ཕོགས་སྱིག་གནང་བ་རེད་དམ། ཡང་ན་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་སོབ་

གསར་པ་འདྲ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེབ་དེ་དག་གང་དུ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ད་ལྟ་མཐོང་མ་བྱུང་། དེབ་ར་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན་
ཚང་མར་དགམ་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་མྱི་འདུག་གམ་ཞེས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་ནང་འགེམས་སྟོན་ཚན་པས་དཔེ་དེབ་གངས་ ༩༩ བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་

༢༤༥ ཕ་ཡུལ་ཕོགས་སུ་རྒྱང་ལྟ་བྱེད་པ་ ༢༨༥ བོད་ཀྱི་ས་ཁ་ ༢༠༥ སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་ས་རེད། དེར་བརེན། བོད་
ཀྱི་ས་ཁ་དེ་ཧ་ཅང་གྱིས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། ས་ཁ་འདྱིའྱི་ཁུངས་གང་ལ་གཏུགས་ནས་ཇྱི་ལྟར་བཟོས་པ་རེད། ས་ཁ་རྒྱས་པ་
འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། སྱིར་བཏང་ས་ཁ་ཞེས་པ་རྙོག་ག་ཚ་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ས་ཁ་

ཞྱིག་འདོན་གྱི་ཡོད་སྟབས། འདྱིའྱི་གཞྱི་གང་ལ་བཟུང་བ་རེད། ད་ལྟ་པར་སྐྲུན་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་

གྱི་ས་ཁོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་ལུང་ཚན་བྱེ་བག་པ་དེ་ཚོའྱི་མྱིང་ཞྱིབ་ཕྲ་ཡོད་པའྱི་ས་ཁ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རེད། སེར་དང་ཚོགས་པ་
ཁག་གྱི་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་བཞེངས་བཞག་པ། དཔེར་ན། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་

ལས་ཁུངས་ནང་ས་ཁ་གཅྱིག་བཤམས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་ལུང་ཚན་བྱེ་བག་པའྱི་མྱིང་དེ་ཚོ་བོད་ཡྱིག་དང་ཨྱིན་ཇྱི་ཚང་
མའྱི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ལེགས་ཆ་ཟེར་བ་དེ་གང་ནས་ཀང་ལེན་ཆོག་པས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་
ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་སྱིད་དེ་འདྲའྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བྱུང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ངེས་པར་དུ་
ས་ཁ་དེ་འབེལ་འབེལ་ལྷུག་ལྷུག་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་དགམ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག དེ་ཡང་ཨྱིན་ཇྱི་དང་བོད་ཡྱིག་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་
བསད་པ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་བཟོས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དྲྱི་བ་འདྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡྱིན།

དེ་ནས་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༠ པའྱི་ནང་ལ་ཀམ་པུ་ཊར་ནད་འབུ་བཏང་ནས་ཁ་ཕེ་རྒྱུ་མེད་པ་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག

འདྱི་ཡྱི་གེ་འབྱི་སྟངས་ཏོག ་ཙམ་ནོར ་མེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག ནད་འབུ་གཏོང་ཡོང་མཁན་གྱི་དྲ་ཐག་དེ་ཁ་མ་ཕེས ་སྔོན་ལ།
81

གཏོང་མཁན་ཁོ་རང་ལ་དངོས་སུ་འབེལ་བ་གནང་ནས་ཁེད་རང་གྱིས་དངོས་གནས་བཏང་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་སྐད་ཆ་འདྲྱི་དགོས་
པ་རེད་གསུངས་འདུག དངོས་གནས་བྱས་ན་ང་ཚོས་གཏོང་མཁན་དེར་འབེལ་བ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། འདྱི་ཏོག་ཙམ་འབྱི་སྟངས་

ནོར་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས་ནད་འབུ་གཏོང་མཁན་དེ་ང་ཚོས་ཧ་གོ་བ་ཡྱིན་ན་དང་པོ་ནས་བལྟ་དགོས་མ་རེད། དེའྱི་སྐོར་
དེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་འོག་ལ་ ༢་༧ ཞེས་པའྱི་ནང་ཀམ་པུ་
ཊར་སེ་ཚན་གྱིས་ཀམ་པུ་ཊར་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་དེ་འདྲ་རྡ་སའྱི་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་དེ་

འདྲ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ཀམ་པུ་ཊར་དང་དྲ་རྒྱའྱི་སྐོར་ལ་སོར་བརྡར་དེའྱི་རྱིགས་གངས་ ༤ གནང་ཡོད་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག གཞུང་
འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོག ས་སེ་ཁག་འདྱི་ཚོ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། དང་པོ་ང་ཚོའྱི་དབུས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་ཟེར་ནའང་འདྲ།

གཞུང་འབེལ་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གཞུང་འབེལ་གྱི་དྲ་རྒྱ་བེད་སོད་གཏོང་མཁན་འདྱི་ཚོར་དང་པོ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་སད་ཡོད་
ན། དང་པོ་འགོ་དེ་ནས་བཙུགས་ཏེ་མཇུག་ལ་ད་དུང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་པས། གཞུང་འབེལ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་པ་སེར་སུ་ལ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༡༡ པའྱི་ནང་ལ་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དང་འབེལ་ནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སྔོན་

མ་འདྱི་ཚོས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱི་དངུལ་ཞྱིག་རྱིས་མ་འཕྲོད་ནས་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ག་རེ་

ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གཙང་མ་ཆགས་ཡོད་དམ་མེད་གསལ་པོ་ཞྱིག ་གསུང་རོག ས་གནང་ཞེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ང་ཚོ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བཞག་པའྱི་ཤོག་གངས་དང་པོའ་ི ནང་ལ། འགེམས་སྟོན་ཁང་གསར་པའྱི་ལས་གཞྱི་དང་

འབེལ་ནས་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་ས་གནས་ཁང་མང་པོ་གཅྱིག་ལ། དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་བྱས་ནས་ཕེབས་འདུག འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་
གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་རང་ཡྱིན། ལྷན་ཁང་ཆེན་པོ་གཅྱིག་གྱིས་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་བྱས་པར་ཕེབས་ཡོང་

དུས། དང་པོ་ནས་འདྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་བསམས་པའྱི་ཚོར་བ་མ་བདེ་བ་གཅྱིག་བསེབས་བྱུང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་
བའྱི་ནང་ལའང་བསམ་ཚུལ་དེ་ག་རང་བསེབས་འདུག དཔེར་ན། རྒན་གསོ་ཁང་ཞྱིག་གྱིས་ཁང་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་།
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཅྱིག་ལ་ས་ཡོམ་གོད་ཆག་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག དེང་སང་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཟེར་ན་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གོ་སོད་

ཀྱི་འདུག ལྷན་ཁང་ཆེན་པོ་འཆར་གཞྱི་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་ཞེས་མྱིང་ཆེན་པོ་དེ་
འདྲ་ཡོད་དུས། འདྱི་འཆར་གཞྱི་དང་པོ་ནས་བསྱིགས་ནས། དངོས་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ནས་གང་
འདྲ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ཚད་ལྡན་བྱས་ནས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་ལ་ས་ཡོམ་བྱུང་བ་
དང་། གསང་སོད་དང་ཐབ་ཚང་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུའྱི་དཔལ་འབྱོར་སྡུ་རུབ་བྱས་ནས་ཕེབས་སོད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་
སོད་ཀྱི་འདུག་གམ་ཞེས་དྲྱི་བ་རང་ཡྱིན།

དེ་ལས་འཕྲོས་ནས་ད་ལྟ་ཡྱི་གེ་དེ་མཐོང་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་དེའྱི་བཀའ་ལན་ལ་ག་རེ་

གནང་སོང་ཟེར ་དུས། བོད་མྱི་ཚང་མ་དོ་དབྱྱིངས་ཡོང་བ་དང་བོད་ཀྱི་འགེམ ས་སྟོན་ཁང་འདྱིའྱི་བདག་དབང་ཡོང་ཆེད་དཔལ་

འབྱོར་འདུ་འགོད་བྱས་པ་ཡྱིན་གསུངས་སོང། འདྱིར་ཞལ་འདེབས་མ་ཕུལ་ན་ང་ཚོར་བདག་དབང་མེད་པ་གང་འདྲ་ཆགས་འགོ་
བ་ཡྱིན་ནམ། ཞལ་འདེབས་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོ་ཁོ་ན་ལ་བདག་དབང་ཡོད་མཁན་ལྟ་བུ་གང་འདྲ་རེད་དམ། བཀའ་ལན་དེ་ཡང་ཁད་
82

མཚར་གཅྱིག་གནང་སོང་བསམས་བྱུང་། འགེམས་སྟོན་ཁང་འདྱི་འདྲ་གསར་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེར་བདག་དབང་ཡོང་རྒྱུའྱི་
ཆེད་དུ་བོད་མྱི་ཚང་མ་ལ་ཞལ་འདེབས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་བྱས་རེད་ཟེར་དུས་ཏོག་ཙམ་བདེ་པོ་མེད་པ་ཆགས་སོང་།

དེའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་པོ་གཅྱིག་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག མ་འོངས་པར་ལྷན་ཁང་ཚང་མས་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་
ཁུངས་ལ་འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གང་ལ་བལྟས་ཀང་ཏོག་ཙམ་ཏག་ཏག་མེད་པ་ཞྱིག་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད། ཤོག་གངས་ ༣ པ་
དེབ་པར་སྐྲུན་བཟོས་པའྱི་སྐོར་རེད། སྱིར་བཏང་གོང་དུ་བཀུར་འོས་གཅྱིག་གྱིས་ཞུས་ཚར་སོང་། ད་ལྟ་ངས་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་གལ་
འགངས་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ།

མྱི་གཞན་པའྱི་མ་ཡྱིན་པར་བཀའ་ཡྱིག་གསུངས་བཞག་འདུག་པས། བཀའ་ཡྱིག་དེ་ཡང་ཕོགས་སྱིག་བཟོས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་

ས་རེད། བཀའ་ཡྱིག་དེ་ངེས་པར་དུ་ང་ཚོར་གཅྱིག་གནང་རོགས། པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་ད་དུང་ལྷག་ཡོད་ན་ངས་བོད་ཡྱིག་མ་གཏོགས་

མྱི་ཤ
། ེས་ཏེ། བོད་ཨྱིན་རྒྱ་གསུམ་ཐོག་ནས་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངེས་པར་དུ་གཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་། འདྱི་བཀའ་ཡྱིག་རང་
ཡྱིན་དུས་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། ངས་གོ་ཐོས་ལ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་འདྱི་

ཚོས ་ཚོག ས་འདུ་སྐོང་ཡོང ་དུས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་འདོད་པ་ཡོད ་མཁན་གྱི་རྒྱ་རྱིག ས་རང་རང་ཚོག ས་འདུར་ཞུགས་པ་མ་

གཏོགས། གཞན་པ་རང་བཙན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཡོད་མཁན་རྒྱ་རྱིགས་འདྱི་ཚོ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མྱི་ཆོག་པ་དེ་འདྲ་གོ་ཐོས་བྱུང་སོང་།
འདྱི་དངོས ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་སྱིད་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་འདོད་པ་ཡོད་མཁན་རང་རང་ལ་གོ་སྱིག་བྱས་ནས་གཞན་

འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མ་ཆོག་ན་ཏོག་ཙམ་ཡག་པོ་མཐོང་མ་བྱུང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བདེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་དེར་གསལ་
བཤས་གཅྱིག་གནང་རོགས་གྱིས། དེ་ནས་ད་ལྟ་ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག དབུ་

མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གོ་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་འདྲ་བོ་ཡྱིན་ན་
གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པས་དབུ་མའྱི་ལམ་གོ་སྱིག་བྱེད་པར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། སྔོན་མ་ཡང་རྒྱག་
གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཡང་རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གཞུང་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཟབ་སོང་ཟེར་ནའང་འདྲ་ལས་འགུལ་ཟེར་ནའང་

འདྲ། ལོ་སྔོན་མ་ལས་ད་ལོ་ཏོག་ཙམ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་། ཟབ་སོང་ཟེར་ནའང་འདྲ་ལས་འགུལ་ཟེར་ནའང་འདྲ་འདྱི་ཉུང་
དུ་གཏོང་དགོས་པ་མྱི་མང་ནང་ནས་འདོད་པ་མ་བྱུང་བ་རེད་དམ། ཡང་ན་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུར་མྱི་མང་གྱིས་རྒྱབ་སོར་མ་རག་

པ་རེད། དེ་གང་འདྲ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུདང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་དེང་སང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་གཞུང་འབེལ་ཡྱིན་ས་མ་རེད། མྱི་
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ཁ་ཤས་གཅྱིག་གྱིས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སེལ་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྐོར་ནས་ང་ལ་དྲྱི་བ་འདོན་མཁན་

ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ལྔ་ཞེས་པ་འདྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ལོ་ལྔ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག འདྱི་བདེན་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར། དེ་འདྲའྱི་ལྔ་
དང་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་ལ་ལྔ་འདྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ལོ་ལྔ་རེད་ཅེས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་འགོ་འདུག་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད།
འདྱི་ཚོ་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་འཆད་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་གཅྱིག་རེད་འདུག
དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ། གོ་རོགས་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ང་ལ་དྲྱི་བ་འདྱི་འདྲྱི་ཡོང་དུས། ང་རང་ལ་ཏོག་ཙམ་བོ་འཚབ་
བྱུང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཤོག ་གངས་ ༧ རོམ ་སྒྱུར་སྐོར ་འདྱི་ཡྱིན ། ད་ལྟ་སང་ལ་བཀུར་འོས ་ཚོས ་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་བུད་མེད་རྣམ་ལ་

༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་བཀའ་བསྩལ་བ་དེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ (PDF) བཟོས་བཞག་འདུག (PDF) གཅྱིག་
པུ་མ་ཡྱིན་པ་དེབ་གཟུགས་བཟོ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གྱིས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ (PDF) ཞེས་པ་འདྱི་བོད་
སྐད་ལ་ཡྱིག་སམ་ཞེས་བསྒྱུར་བཞག་འདུག འདྱི་ཏག་ཏག་ཡྱིན་མྱིན་ངས་ཧ་གོ་མ་སོང་། ངས་བལྟས་ན་འདྱི་ཏག་ཏག་ཡོད་ས་མ་

རེད། སྱིར་བཏང་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རོགས་གནང་། དེ་བཞྱིན་འདྱིའྱི་འོག་ལ་ (History of Tibet) འདྱིའྱི་རོམ་པ་པོ་སུ་རེད། དེ་
བཞྱིན་འདྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚད་ལྡན་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། འདྱི་ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བྱིས་བཞག་པ་ཡྱིན་དུས།

ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་ལ་དགམ་རྒྱུ་ཡྱིན་ས་རེད། དེར་བརེན། འདྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚད་ལྡན་གཅྱིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཚད་
ལྡན་གཅྱིག ་དགོས་པ་ལ་སྐབས་དུས་སུ་པར་སྐྲུན་བྱེད་དུས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་སུ་རེད། འདྱི་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ཡོད་ན་ང་ལ་
གཅྱིག་གསོལ་རས་གནང་རོགས་གནང་། ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན།

དེ་ནས་སར་ཐང་པར་ཁང་སྐོར་ལ་ཡྱིན། སར་ཐང་པར་ཁང་དུ་པར་སྐྲུན་གནང་མཁན་ལྷན་ཁང་འགའ་།ཤས་ལས་གཞུང་

སེར་གྱི་ལས་ཁུངས་རྱིགས་མྱི་འདུག སར་ཐང་པར་ཁང་ལ་འགོ་སོང་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་འཕྲུལ་ཆས་གསར་པ་ཉོས ་

བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ཡང་དེར་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་ས་རེད། ངའྱི་བསམས་པར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་
ཟེར་ནའང་འདྲ། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟེར་ནའང་འདྲ། རང་ཁ་རང་གསོ་བཟོ་ཐུབ་པའྱི་ཆ་རེན་གཅྱིག་སར་ཐང་པར་ཁང་

མཐོང་གྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་རྡ་ཤོད་ལ་རྒྱ་གར་ནང་མྱི་སེར་པ་གཅྱིག་གྱིས་པར་ཁང་བཙུགས་བཞག་འདུག དེར་གཞུང་དང་
སེར་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་པར་སྐྲུན་བྱས་ནས། ཟླ་བ་རེར་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ཙམ་རག་བཞྱིན་འདུག ང་ཚོས་དེ་ལས་ལྷག་བཟོ་ཆོག་པ་

ཞྱིག་རེད་འདུག་ཀང་། འཕྲུལ་ཆས་སྤུས་ལེགས་དེ་ལྟ་བུས་དེབ་ཡག་པོ་བཟོ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་དམ། འདྱི་
ཚོར་ཟབ་སོང་གནང་དགོས་ནའང་རེད། ལས་བྱེད་ཁ་གསབ་གནང་དགོས་ནའང་རེད། དངོས་གནས་ཡག་པོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་
སེར་ཚོགས་མྱི་སུས་དེབ་པར་སྐྲུན་བཟོས་ཀང་སར་ཐང་པར་ཁང་ནས་བཟོས་ཏེ་རང་ཁ་རང་གསོ་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་ཆ་རེན་གཙོ་བོ་
གཅྱིག་འདྱི་མཐོང་གྱི་ཡོད། འདྱིས་གོང་དུ་གསུངས་པའྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་གྱིས་ཕྱི་ནས་དངུལ་བསྡུ་རུབ་བྱེད་དགོས་པའྱི་དཀའ་
ངལ་དག་ལ་ཡང་ཕན་གྱི་རེད། དེར་བརེན། མ་འོངས་པར་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་
བསལ་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་སྱི་སེར་ཚང་མའྱི་དེབ་འདྱི་ནས་པར་སྐྲུན་བཟོ་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་།

84

ཤོག་གངས་ ༩ པ་ཀམ་པུ་ཊར་རེད། ང་ཀམ་པུ་ཊར། འདྱིར་འདོད་པ་མེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། གོག་ཀླད་དགོས་ཀྱི་འདུག་

ལབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་སབས་རེ་ཞེས་པའྱི་མྱིང་འཁེར་མཁན་གཅྱིག་གྱིས་གཏན་འབེབས་བཟོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་སབས་སུ་
མཆྱི་ཟེར་ནས་འགོ་སོད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ངས་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཕོག་ཐུག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ས་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་ལག་པ་

འཆང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། འདྱིར་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་དུང་བ་ཡོད་མདོག་མདོག་དང། སྤུ་ཉག་མ་གཅྱིག་འགུལ་མྱི་ཐུབ་ཟེར་
མཁན་དེ་ཚོས་ཡང་འདྱི་ལ་ལག་པ་འཆང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ངས་འདྱི་ཀམ་པུ་ཊར་འཇོག་རྒྱུ་མྱི་འདུག ས་བསྒྱུར་

རེད་འདུག གོག་ཀླད་ལབ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡོངས་གགས་ཐོག་ནས་གོག་ཀླད་ལབ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིར་འགྱུར་བ་
གཏོང་ཐུབ་ན་གཏོང་རོགས་གནང་། སྒྱུར་མ་ཐུབ་པ་ཡར་ཕོག་མར་ཕོག ཕོག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ན་རང་འཇགས་འཇོག་རོགས་
གནང་། དེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༡༡ པ་ལྡྱི་ལྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཐོག་ལ་ཡྱིན། ད་ལོ་གཅྱིག་པུར་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོ་

མཆོག་ཐེངས་ ༣༡ ལ་ཕེབས་འདུག ང་འདྲ་བོ་ཡྱིན་ན་བོ་འཚབ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ང་རང་སེར་ཡྱིན་ན་ཐེངས་གཅྱིག་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཆེན་པོ་འདུག འདྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡང་ལྡྱི་ལྱིར་ཕེབས་རྒྱུ་འདྱི་ཚོ་ཉུང་དུ་གཏང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་

འགག་ཅྱིག་རེད་འདུག དེ་མ་གཏོགས་ཡང་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ིཆོས་ཕོགས་ཀྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ཉུང་འཕྲྱི་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་
ལ་ངས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། ང་ཚོས་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོ་དང་སོ་སོའ་ི བ་མ་འདྱི་

ཚོར་སྨོན་ལམ་རྒྱག་ཡོང་དུས། བ་མའྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་ཤོག་ཅེས་སྨོན་ལམ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་
ཡྱིན་དུས། མཛད་འཕྲྱིན་འདྱི་ཚོ་ཉུང་ཉུང་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་ཕོད་པ་མྱི་འདུག རེན་འབེལ་ལ་གནོད་ས་རེད་དྲན་ནས་གསོལ་

འདེབས་དེ་ལྟར་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ངས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུར། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡར་མར་ཕེབས་
རྒྱུ་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། མཇལ་ཁ་ཁག་ཉུང་དུ་གཏང་རྒྱུ་དངོས་གནས་གནད་འགག་རེད་འདུག དེ་མ་གཏོགས་ཆོས་
ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཉུང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་གསོལ་འདེབས་ངས་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་སྔོན་མ་དེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རེད། འདྱི་དེབ་སེར་པོ་ (IC) ནང་ལ་
འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དེ་ཏན་ཏན་རེད། པར་གཅྱིག་གྱི་ཟུར་དུ་པར་གཞན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་འཕྲུལ་ཆས་ནས་རྫུན་མ་བཟོ་རྒྱུ་
ཁག་པོ་ཡོང་བའྱི་ཆེ་དུ་རེད། རྫུན་མ་བཟོ་ཟེར་དུས་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་དོན་དག་ལ་ཡྱིག་ཆ་དང་གང་ཐད་ནས་

ཡྱིན་ནའང་པར་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་བཀོད་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་བ་
འདྱི་ངས་ཀང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཐོག་ནས་བཤད་བསད་ན་འཚམ་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡར་ཞུས་རེད་དམ་མ་
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རེད་ཟེར་བ་སོགས་མང་པོ་བཤད་བསད་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡག་པོ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོར་ངོས་བཟུང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་
བཞག་ན་ཡག་ཤོས་རེད་སམ།

དེ་ནས་གཞྱི་རའྱི་ད་ལྟ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཡང་སྱིད་སྐོར་བཀའ་སོབ་གནང་མཛད་པ་ཟེར་བ་འདྱི་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡

ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་ཡྱིག ་ཆ་བཀྲམ་བཞག་པ་ཞྱིག ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བོད་ཡྱིག ་དང་། ཨྱིན ་ཇྱི། ཧྱིན་རྡྱི་
གསུམ་གྱི་ནང་ཡོད་པ་དེ། ཧྱིན་རྡྱི་ལ་བསྒྱུར་ཏེ་ཕོགས་སྱིག་བྱས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་པར་སྐྲུན་བྱས་ནས་ང་ཚོས་དགམ་རྒྱུ་

ཡྱིན། གང་ལགས་ཤེ་ན། དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སུ་དེའྱི་སྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་སྟབས། དེབ་དེ་ཚོ་ག་སྱིག་
བྱས་ནས་དགམ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། དེ་ནས་ང་ཚོ་དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་པས། ཕྱི་མྱིས་ཀང་དེབ་རང་དགོས་ཡོད། དྲ་
རྒྱ་ནས་ལྟ་བདེ་པོ་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དེབ་རང་ལ་ང་ཚོས་ག་སྱིག་བྱས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་
བོད་པའྱི་ས་ཁ་ཟེར་བ་དེ་སྔོན་མ་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ང་ཚོའྱི་ཡོངས་གགས་ལ་ (Uncle) ཟེར་བ་འདྱི། བོ་བཟང་ཚུལ་

ཁྱིམས་ལགས་ཁོ་རང་གྱིས་བཟོས་པ་སྔོན་མ་ནས་ང་ཚོས་འགེམ་སོད་པ་དེ་ཚོ་བསར་དུ་པར་སྐྲུན་བྱས་ནས་བཀྲམ་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ནད་འབུ་གཏོང ་མཁན་དེར ་མ་སྔོག ་སྔོན ་ནས་འབེལ ་བ་བྱེད ་ཟེར ་བ་དེ་ག་རེ་ཟེར ་གྱི་ཡོད ་པ་རེད ་ཞུས་ན།

མཚམས་རེ་ཕར་ནས་གཏོང་ཡོང་སྐབས་ (Attachment) ཟེར་གྱི་རེད། ཡྱི་གེ་སར་ཏེ་གཏོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་བསྔོག་
པར་ལམ་སང་ཀམ་པུ་ཊར་སེ་ཚན་ལ་བཏང་ནས་ཡྱི་གེ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བསེབས་འདུག ལྟ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཧ་ཅང་འདྲ་བོ་འདུག ཡྱིན་
ནའང་དོགས་པ་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་བསྔོགས་པ་ཡྱིན་ན་ནད་འབུ་བསེབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མ་སྔོག་ནའང་འགྱིག་གྱི་

ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ང་ཚོས་ཀམ་པུ་ཊར་སེ་ཚན་ལ་བཏང་ནས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་

བསེབས་འདུག ཞྱིབ་འཇུག་བགྱིས་ཞེས་བཤད་ན། ཀམ་པུ་ཊར་སེ་ཚན་གྱིས་གཏོང་མཁན་གྱི་ཁ་བྱང་དེར་ཕར་བཏང་ནས། ཁེད་
རང་སུ་ཡྱིན། གང་ནས་ཡྱིན་སོགས་དྲྱིས་ན།།དེར་བསྔོག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བསྔོགས་ནས་ལྟ་དུས། ཕར་ནས་སྐད་ཆ་དེ་བདེན་
པ་འཆད་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག མྱི་གཅྱིག་ལ་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་བཏང་བ་མྱིན་པར། མྱི་བརྒྱ་ཕྲག་ལ་ནད་འབུ་བཏང་བ་དེ་
འདྲ་འཇུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོས ་ཕར་འབེལ ་བ་བྱེད ་ཟེར ་དུས་ཁེད་རང་གྱིས ་བཏང་ངམ་མ་བཏང་ཟེར ་བ་ལྟ་བུ་མ་རེད།

འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་ནས་ཕར་འབེལ་བ་བྱས་ནས་འདྱི་ནད་འབུ་རེད་འདུག་ཅེས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་སྱིད། མཚམས་རེ་ང་ཚོའྱི་བཀའ་

བོན་རྣམ་པ་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཀམ་པུ་ཊར་སེ་ཚན་ལ་ཕར་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཀམ་པུ་ཊར་ནས་འདྱི་བསྔོག་རྒྱུ་མྱི་འདུག འདྱི་ནད་
འབུ་རེད་འདུག འདྱི་བསྔོགས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅེས་ལན་འབྱོར་ཡོང་དུས་ནད་འབུ་མྱིན་པ་དེ་སྔོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ནད་འབུ་
ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོས་སྔོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཀམ་པུ་ཊར་སེ་ཚན་ནས་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་དེ་གཏོང་མཁན་ལ་འབེལ་བ་བྱ་ཐབས་

ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནད་འབུ་འདྱིའྱི་རྱིགས་གཙོ་བོ་ཀམ་པུ་ཊར་འདྱི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་

སོང་བརྡར་སད་པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་འདྱི། གཞྱི་རའྱི་ང་ཚོའྱི་གཞུང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་
ཞེས་དབྱེ་བ་ཕེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ནད་འབུ་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ག་ཚོད་གཙང་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ནའང་། འབེལ་

ཡོད་ཞུ་དགོས་པ་རེད་དམ། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པར་གཙང་མ་བཟོ་མ་ཐུབ་ན། དེ་ནས་ཚུལ་འཛུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
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རེད། དེར་བརེན། གཞྱི་རའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ལ་སོང་བརྡར་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སད་པའྱི་
ཐོག ་ནས་གཙང་མ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། འཛུལ་ཡོང་ས་དེ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོག ས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་སོག ས་ལས་
འཛུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ཁོ་རང་ཚོར་ཡང་ཟབ་སོང་ཞྱིག་སད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཚོགས་པ་ལ་ཡང་ནད་འབུ་ཉུང་དུ་
འགོ་བ་དང་། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ནད་འབུ་མྱི་ཡོང་
བའྱི་ཆེད་དུ་གཉྱིས་སྨན་རང་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་སོང་བརྡར་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཨ་རྱི་ལ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་དེ་ཁ་སང་སྔོན་མ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ནས་གསལ་པོར་

གསུངས་ཚར་སོང་བསམ་གྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་རེས་སུ་འགེལ་བརོད་ཞུ་ཆོག། འགེམས་སྟོན་ཁང་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་

ནང་ལ་རེད། ཕྱི་ལ་རོགས་དངུལ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་སེ་ཚན་བརྒྱུད་དེ། ད་གྱིན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་
བཞྱིན་རེད། གཞྱི་རའྱི་འགོ་སོང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད། ད་ལྟ་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་འབུམ་ ༤༠༠།༥༠༠ དེ་འདྲ་མྱིན་
ནམ། དེ་འདྲ་ཞྱིག ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན ་དུས་ང་ཚོའྱི་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། (USAID) ནས་རོག ས་
དངུལ་རག་པ་རེད། དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ (NED) ནས་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་འགེམས་སྟོན་ཁང་བཙུགས་ཚར་བའྱི་

རེས་ལ། གཞྱི་རའྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་སོགས། གནད་དོན་ཁག་ ༡༡ ཞྱིག་ཡོད། ཁོར་

ཡུག་གྱི་གནང་སྟངས། བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་ཚོའྱི་གཙོ་པའྱི་ལས་འགུལ་གང་འདྲ་སེལ་གྱི་ཡོད་མེད། དེ་
ནས་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གསོལ་རས་གནང་བཞག་པའྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་

ལུགས་བཅས་ཧ་ལམ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གཞྱི་རའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་དང་ཡུལ་སྐོར་སོ་འཁམ་པ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་པའྱི་
ཆེད་དུ་བཙུགས་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ནང་ནས་ན་གཞོན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་དེར་ཕེབས་ཏེ་སོ་སོའ་ི རྒྱལ་རབས་ལོ་

རྒྱུས་མཁེན་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁོང་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་གོ་རོགས་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོའྱི་རྒྱབ་སོར་གནང་

རོགས་གནང་ཞེས་དངུལ་ཞུས་བཞག་པ་གཅྱིག་རེད། ཕོགས་གཉྱིས་ནས་འདྱི་བརྒྱུད་དེ་ཅ་ལག་རྙྱིང་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་
ཚོར་གནང་ན། ང་ཚོའྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་ལ་འགེམས་སེལ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གོ་

རོགས་ག་ཚོད་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། རེས་མ་ཕ་མའྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ནས་འདང་མ་འདང་ཡོང་གྱི་རེད། འགེམས་སྟོན་ཁང་ལ་
ཁྱིད་ནས་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོར་བསྟན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོ་བོད་མྱི་ཡྱིན་པ་དང་། རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས། བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་

རོག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་དེ་ཚོ་ཚང་མ་རོག་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འགེམས་སྟོན་ཁང་བཙུགས་
བཞག་པ་ཡྱིན་སྟབས། མྱི་མང་ནས་མཁེན་དགོས་ཀྱི་འདུག མཁེན་པར་བྱས་པ་ལ་ཅ་ལག་མང་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཅ་
ལག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་བོད་མྱི་ནང་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཞལ་འདེབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་འདྲྱི་མཁན་མང་པོ་

འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ཏོག་ཙམ་གནང་མཁན་འདུག དེར་བརེན་ང་ཚོས་འདྱི་ཆོག་གྱི་རེད། རོགས་དངུལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཞུ་
ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ལན་ཕུལ་བ་དེ་ལྟར་རེད།

ད་ལྟ་རོགས་དངུལ་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། བསོམས་པའྱི་འབུམ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གངས་ལས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། བརྒྱ་ཆ་

བཅུའང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་བརྒྱུད་ནས་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་དང་མྱི་མང་ནང་ལ་མཁེན་རོགས་ཡོང་བར་ཕན་ཐོགས་
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བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བདག་དབང་ཟེར་བ་དེ་འདྱི་རེད། དངུལ་ཏོག་ཙམ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ངས་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་ནས་འགེམས་སྟོན་
ཁང་བཙུགས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འགེམས་སྟོན་ཁང་ལ་བརྒྱ་ཆ་བགོ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། འདྱི་བཙུགས་པའྱི་སྐབས་ལ་

ང་རང་གྱིས་ཀང་ཆ་ཤས་བངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ངའྱི་ཕྲུ་གུ་བརྒྱུད་དེ། ངའྱི་ཁྱིམ་མཚེས་བརྒྱུད་དེ། དེར་ཕེབས་དགོས་པ་རེད་ཟེར་
ནས། ཁོང་ཚོ་འདྱི་དང་འབེལ་བ་ཟབ་མོ་དང་ཉེ་པོ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ལས་གཞྱི་སེལ་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབུ་མའྱི་ལམ་ཐོག་ནས་རེད། ཟབ་སོང་འདྱི་ད་ལན་ཉུང་དུ་འགོ་བའྱི་རྣམ་པ་འདུག་གསུངས་སོང་།

འདྱི་གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་སྐབས་དང་དུས་ལ་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་སྐབས་ལ་
ལས་བྱེད་དང་གནས་སྟངས་སོགས་མང་པོ་ ཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས་ལོ་གཅྱིག་ལ་མང་པོ་བྱེད ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་གཅྱིག་ལ་

སྐབས་སྐབས་སུ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འགོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྐབས་དང་དུས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད ། ཡྱིན ་ནའང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཡོད་པ་འདྱི་གང་མང་མང་བྱ་རྒྱུར་ང་ཚོས ་འབད་བརོན ་བྱེད ་བཞྱིན ་ཡོད་ལ།

དམྱིགས་བསལ་ང་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ (Training the trainers) ཟེར་བ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་ལ་ཟབ་སོང་སོད་མཁན་ཚོར་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་སད་དེ་ཁོང་ཚོས་མྱི་མང་ལ་ཟབ་སོང་སོད་ཐུབ་པའྱི་ཆེད། ཆུ་
ཚོད་ ༢ ཙམ་གྱི་ཟབ་སོང་མྱིན་པར་ཉྱིན་མ་ ༣།༤ ཙམ་གྱི་ཟབ་སོང་གཏྱིང་ཟབ་པོ་ཞྱིག་སད་རྒྱུར་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མྱིའྱི་

གངས་ཀ་ཏོག་ཙམ་ཉུང་ཉུང་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། ང་ཚོས་ཆུ་ཚོད་ ༢ ལ་སད་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ ༡༠༠ ཞྱིག་ཤོག་ལབ།
དེ་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༢ ལ་སད་ནས་འགོ་འཇོག་གྱི་རེད། དེ་འདྲ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་དུང་མྱི་མང་ནང་དང་མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་
ཕེབས་ཏེ་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་དེའང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ (PDF) བཟོ་དགོས་དོན་འདྱི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་པ་གང་ཡང་མ་

རེད། ང་ཚོས་དེབ་བཟོས་ཏེ་ཉར་ཆོག་གྱི་རེད། འོན་ཀང་ (PDF) བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་མར་ (Download) བྱས་ཏེ་པར་བརྒྱབ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོར་དེབ་རག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན། དེབ་བསྱིགས་ཏེ་བཞག་བཞག་པ་ན།།སོ་སོ་ལ་དགོས་ཀྱི་

ཡོད་ཚེ་པར་བརྒྱབ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དེབ་རག་འགོ་རེད། ཡང་ཡྱིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ཀམ་པུ་ཊར་གྱིས་སྱིག་སྟངས་ཐོག་ནས་མཚམས་

རེ་ཕ་གྱིར་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་པུ་བླུགས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་མར་པར་དུས་སོ་སོའ་ི ཀམ་པུ་ཊར་རེད། པར་རྒྱག་ཆས་ (Printing
machine) དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་འཁྲུགས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། (PDF) བཟོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལམ་སང་

མར་བཏོན་ནས་པར་བརྒྱབ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དེབ་ཆ་ཚང་ནོར་འཁྲུལ་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་པར་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡོང་རྒྱུ་ཆེད་
དུ་ང་ཚོས་ (PDF) བཟོས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་གྱི་དེབ་ཡྱིན་ནའང་གཞྱི་རའྱི་སུ་དང་སུ་ག་རེ་ཡྱིན་པ་ཞུ་ཆོག ཡྱིན་ནའང་ནམ་རྒྱུན་དུ་

ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དེ་སྔ་ཡོད་བཞག་པ་དེ་ཚོ་པར་བསར་དུ་བརྒྱག་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱེད་

བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སར་ཐང་པར་ཁང་སྐོར་ངས་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། རེ་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་

བྱས་ནས་འཕྲུལ་ཆ་གོང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཉོས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་རྱིང་སོ་སོའ་ི རེ་བ་ཇྱི་བཞྱིན་བྱུང་མ་སོང་། འདྱི་
ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོ་བོད་མྱི་རྣམས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན་ནའང་འཇོན་པོ་ཡོད་ཅེས་འཆད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། འཕྲུལ་
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ཆ་བེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་ཐད་གནས་ཚད་ཏོག་ཙམ་ཡག་པོ་མེད་པ་ངས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ངས་སྱི་
ཡོངས་ལ་ཟེར་གྱི་མེད། ད་རེས་རྒྱ་གར་བ་ཞྱིག་བསེབས་ཏེ་ཡར་རྒྱས་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་ཕྱིན་སོང་། ང་ཚོས་ཟབ་སོང་སད་ཡྱིན།

ལས་བྱེད་བཏང་བ་སོགས་ཚང་མ་བྱས་ཡྱིན་ཏེ། ཡར་རྒྱས་དེ་ཙམ་ཕྱིན་མ་སོང་། དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་མྱི་ཞྱིག་གས་ཡོད། རྒྱ་གར་
བ་དེ་བསེབས་ནས་བཟུང་དངོས་གནས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་སོང་།

ཁ་སང་ཐེངས་ཤྱིག་ངས་སར་ཐང་པར་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་འདྲྱི་དུས། བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཡར་

རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་གསུང་གི་འདུག ངས་ལྟ་དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་འདྲ་བོ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག ད་ཐེངས་དངོས་

གནས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད། དེར་བརེན་གོས་ཚོགས་ནས་དུས་དེབ་པར་སྐྲུན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་སར་
ཐང་པར་ཁང་ནས་པར་སྐྲུན་གནང་རྒྱུ་འདྱི་སྤུས་ཚད་ཧ་ཅང་སོ་བོ་རེད་ཅེས་བཀའ་བཀོན་དང་སྦྲགས་ཕྱིར་འཐེན་གནང་སོང་།

སྐབས་དེར་ངས་དངོས་གནས་དེ་འདྲ་རེད་འདུག་བསམས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་རེས་བསྔགས་བརོད་དང་སྦྲགས་ནས་ཚུར་སར་
ཐང་པར་ཁང་ལ་པར་སྐྲུན་གནང་རོགས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་། བསྔགས་བརོད་གནང་ཆོག་པ་ཞྱིག་དང་། པར་སྐྲུན་གནང་ཆོག་
པ་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་ཡར་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡང་རྒྱ་གར་བ་འདྱི་གནས་པའྱི་བར་དུ་དེ་ལྟར་ཡོད་ཅེས་ཞུས་ཡྱིན། དེ་ནས་ངས་
ཀམ་པུ་ཊར་ཞེས་ཞུ་དགོས་དོན་འདྱི་ང་ཚོའྱི་གཞུང་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་ནང་ལ་ཀམ་པུ་ཊར་ཞེས་འཁོད་ཡོད་པས་འདྱི་ལྟར་ཞུ་བཞྱིན་

ཡོད། ངས་ཀང་དེ་སྔོན་ནས་གོག་ཀླད་ཟེར་བ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཐེངས་ཤྱིག་གོག་ཀླད་ཡང་ཟེར་མོང་། ཐ་སད་མཁས་པ་ཚོས་ག་རེ་
ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཀམ་པུ་ཊར་ཟེར་ནའང་འདྲ། གོག་ཀླད་ཟེར་ནའང་འདྲ། ངའྱི་བོད་ཡྱིག་ག་ཚོད་ཡག་པོ་ཡོད་
མེད་ཤེས་བཞྱིན་དུ་དེར་མང་པོ་ཞུས་ན་ཞུ་བདེ་པོ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཏན་ཏན་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག ་གྱི་མཛད་འཆར་རེད། མཇལ་ཁ་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས ་ཟེར ་བ་དེ་ཚོ་དངོས ་

གནས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དུས་རག་ཏུ་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། ཉེ་བའྱི་ཆ་ནས་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་བཞུགས་སར་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་

མཇལ་ཁར་གཅར་མཁན་ཏོག་ཙམ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་ངས་མྱི་མང་རང་མདུན་ལ་ཞུ་མོང་། ང་རང་ཚོ་བཞུགས་
སར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་དུས་རག་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། གསུང་ཆོས་ཐོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད།
དེ་ལས་ལྷག་ག་རེ་དགོས་པ་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་མྱི་རྒན་པ་དང་། ནད་པ་ཚོ་ཕེབས་ཡོང་དུས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཕག་

རོགས་ང་ཚོས་ཞུ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། མཉམ་དུ་སོ་སོའང་འཚང་ག་བརྒྱབ་ནས་འདྲེས་བསད་པ་འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡག་

པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། ནོར་བ་རེད། མཇལ་ཁ་འདྱི་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་ན་མགོ་འཛུགས་རྒྱུ་སོ་སོ་ནས་འཛུགས་དགོས་པ་རེད་ཅེས་
ཞུ་མོང་། ང་རང་གྱི་ཨ་མ་ལགས་རྡ་རམ་སར་སེབ་མོང་། མཇལ་ཁ་ཞུ་བར་ཁྱིད་མོང་མེད། ཨ་མ་ལགས་ཁོང་རྡོར་རེ་གདན་དུས་

འཁོར་དབང་ཆེན་སྐབས་སེབ་མོང་ཡང་མཇལ་ཁ་ཞུ་བར་ཁྱིད་མོང་མེད། ང་རང་གྱི་ནང་མྱི་ཚང་མས་མཇལ་མོང་ཡོད་པ་མ་རེད།
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་རྱིམ་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དང་པོ་སོ་སོ་ནས་འགོ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་
རེད་ཅེས་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད།

ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ལས་འདུག མཇལ་ཁ་དེ་ཚོ་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་རེད་ཅེས ་གསུངས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། ངའྱི་དགོན་པར་

ཕེབས་རོག ས་གནང་། ངའྱི་སོབ་གྲྭར་ཕེབ ས་རོག ས་གནང་། ངའྱི་ཚོག ས་པར་ཕེབས་རོག ས་གནང་། ངའྱི་གཞྱིས ་ཆགས་ལ་
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ཕེབས་རོགས་གནང་ཟེར་མཁན་རང་རང་རེད་འདུག་པས། འདྱི་མེད་པ་བཟོས་དགོས་ཀྱི་འདུག དང་པོ་སོ་སོ་ནས་འགོ་བཙུགས་

པ་ཡྱིན་ན། དེ་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ། དེ་ནས་ ༥།༥༠ ག་རེ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆུ་ཚོད་ལྔ་པ་ཟྱིན་གབས་ཡོད་ས་རེད། བྱས་ཙང་ངས་ ༥།༥༠ སྐོར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་སང་ཉྱིན་ཞུ་ཆོག

ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་ལོ་ ༥ འདྱི་མ་རེད། ༥།༥༠ ཟེར་ན་འཕྲལ་ཕུགས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་
གསུངས་པ་བཞྱིན། རེ་བ་བཟང་ས་ནས་རྒྱོབ། ག་སྱིག་སྡུག་ས་ནས་བྱོས། གསུངས་པ་བཞྱིན་བྱས་ནས་ང་ཚོས་བསམ་བོ་བཏང་
ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ༥།༥༠ སང་ཉྱིན་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྐར་མ་བཅུ་ཕར་འགང་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་བསོད་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ཁ་
སང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ལན་འདེབས་ལྷག་མ་དེ་ཚོ་སྐར་མ་བཅུའྱི་ནང་ལ་མཇུག་སྱིལ་རོགས་གནང་། དཔལ་
ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག ལགས། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ལ་བཀའ་ལན་ཕེབས་མ་སོང་། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་སྐོར་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་
ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སང་ཉྱིན་གནང་རོགས་གནང་།

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

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་གནང་བར་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་སྐར་མ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
ཐུགས་བཟོད་བསན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁ་སང་ངས་ཆོས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལན་འབུལ་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་བསད་ཡོད། ངས་མདོར་བསྡུས་ཀྱིས་སྐར་མ་བཅུ་ལས་

མ་འགོར་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། དང་པོ་དེ་ང་ཚོའྱི་ར་འཛིན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་

གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་པ་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རེ་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱིས་འདྱིའྱི་འདྲ་བཤུས་དགོས་ཡོད་གསུངས་སོང་། དེར་
བརེན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་མཁན་ལས་ཟུར་རྣམ་པར་མཚན་དོད་འབུལ་སྟངས་ཀྱི་ར་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་དང་། གཞྱིས་སར་ཁག་ལ་
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ཡོད་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོས ་ལྟ་གྲུབ་ངོ་སོད་གནང་སྟངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་བཅས་ཡྱིག ་ཆ་གཉྱིས ་ཀྱི་འདྲ་
བཤུས་རེ་རེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་སྟེང་ལ་འབུལ་ཆོག་པ་ཞྱིག་དང་། དེ་ནས་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གཉྱིས ་པ་དེ་ཁ་སང་ཏོག་ཙམ་གལ་འགངས་ཆེ་བ་ཞྱིག ་ངས་ལན་ཁར་ཐུག་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་ནོར ་

༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་ལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གཙུག་
ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ལ་བཀའ་སོབ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དེའྱི་སྐོར་འབེལ་

ཡོད་སོབ་ཁང་ཁག་གྱིས་ཕག་བསྟར་གང་འདྲ་གནང་ཡོད་པ་རེད། མཇུག་སོང་གང་འདྲ་གནང་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་པ་རེད། དེའྱི་
ཐད་ལ་དེའྱི་དགོང་མོར་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་གྱི་ངེས་སྟོན་པ་ཞུས་ཀང་འདྲ། ཉེ་བའྱི་རྱིགས་བདག་མཆོག་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་པ་

ཡྱིན། བཀའ་སོབ་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་འདྱི་རེད་འདུག ད་ལྟ་ཕ་གྱིར་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱྱིའྱི་མཐོ་རྱིམ་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་གཙོ་
བོར་གྱུར་པའྱི་ས་བོ་གཞོན་སེས་ཕོ་མོ་ཚོས་གཞུང་ཆེན་སོབ་གཉེར་གནང་ནས། གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔ་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་ནས་
འདུལ་བ་དང་མཛོད་གཉྱིས་ཕར་བཞག་ནས། དབུ་མ། ཕར་ཕྱིན། ཚད་མ་རྱིག་པ་འདྱི་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལ་སོབ་གཉེར་གནང་ནས་

རྱིམ་པས་ཁྱིམ་པ་ཕོ་མོས་དགེ་བཤེས་གཏང་རྒྱུའྱི་སྐོར་བཀའ་གནང་འདུག མཇུག་ཏུ་ཐེག་པ་རྱིམ་འཛེག་བྱས་ནས་གཞུང་ཆེན་
གསུམ་པོ་དེ་དག་རེ་རེའྱི་ཐོག་ལ་རབ་འབྱམས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་མཉམ་དུ་བསོམས་པའྱི་རབ་འབྱམས་པ་ལྟ་བུ་དེ་འདྲ་ངེས་པར་
དུ་ཡོང་ཐབས་དགོས་པའྱི་བཀའ་སོབ་ཟབ་མོ་བསྩལ་བ་འདྱི་རེད་འདུག

དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ངེས་སྟོན་པས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་ན། བཀའ་སོབ་འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཟླ་མཇུག་ལ་གནང་བ་རེད་

འདུག ཁོང་ཚོས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ཟླ་འགོ་རང་ལ་དེའྱི་ཐོག་གོས་བསྡུར་བྱས་ནས། ལས་རྱིམ་བསྱིགས་ཏེ་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱིས་
ལས་གཞྱི་འགོ་བཙུགས་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག རོད་གྲྭ་འཚོགས་རྒྱུའྱི་མཚོན་པའྱི་དེ་ཚོ་ཚང་མ་བྱས་ནས་གང་

ལྟར་བཀའ་སོབ་དགོངས་དོན་ལ་གོམ་པ་སོ་རྒྱུར་འགོ་བཙུགས་ཚར་ཡོད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག གྲུབ་འབས་ངོ་མ་དེ་རྱིམ་པས་

བྱས་ནས་གཟྱིགས་ཐུབ་པ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་དེ་ཚོ་གནད་འགག་ཆེན་
པོའ་ིཐོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རེད། དོན་དག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མ་རེད་དེ། ང་ཚོའྱི་ཚོགས་སེར་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཕུལ་བའྱི་ནང་། བཙུན་དགོན་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཕྱི་མྱི་ཡོང་བ་དེ་དག་ལ་རྒྱབ་གཉེར་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་པ་རེད།

འདྱིའྱི་ལན་མཇུག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་བཤད་ཀང་དེར་གནད་དོན་ཏོག་ཙམ་འདུག ར་བའྱི་ང་ཚོས་མཁེན་གསལ་རེད། ལྷོ་བྱང་གྱི་
གཞྱིས་སར་ཁག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྲུང་སོབ་ས་ཁུལ་ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། མྱིང་དེ་ང་སྲུང་སོབ་ས་
ཁུལ་ནང་ཚུད་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཕེབས་སྐབས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་

ལ་དམྱིགས་བསལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན། སྲུང་སོབ་ས་ཁུལ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་བཙུན་དགོན་དེ་
ཚོར་ཕྱི་རྒྱལ་སོབ་གཉེར་བ་དེ་འདྲ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་མཚོན་པའྱི་གནད་དོན་ཁག་ཅྱིག་འདུག ཆོག་མཆན་འདྱི་ཞུ་བའྱི་སྐབས་ལ་ལྡྱི་ལྱིའྱི་
དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་འབེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆོག་མཆན་དེ་ཚོའྱི་གནང་སྟངས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ནང་གནས་ཀྱི་ངོ་བོ་རེད་
འདུག དེར་བརེན་ནང་གནས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་སྟབས་སུ་ཡྱིས་ཞུས་པ་རེད། སུ་ལ་སད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་དག་དེ་རྱིང་འདྱིར་མྱིང་ཞུ་མྱི་
དགོས་པ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་ད་ལྟ་མཁན་ལས་ཟུར་རྣམ་པ། ཁ་སང་ངས་འགེལ་བཤད་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ལམ་སྟོན་འདྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་

ཞྱིག་ང་ཚོས་བསར་ཞྱིབ་བྱེད་མ་ཐུབ་ནས་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད།།དེར་རྒྱུ་རེན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ངས་བགངས་པ་རེད། དེའྱི་ནང་
ནས་གཅྱིག་འགོ་སྟོད་ལ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བཞེས་ཀྱི་མྱིན་ཞེས་གསུང་མཁན་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་རེད། དེ་མ་བཞེས་མཁན་དེ་ཚོའྱི་མཚན་

ཐོ་དགོས་ཡོད་གསུང་མཁན་འདུག་ཀང་། འདྱི་ཧ་ཅང་ལོ་མང་པོ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་སྟབས། ང་ཚོས་བཙལ་དང་འཚོལ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།
བང་སྱིག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་འདྱི་འབེལ་ཡོད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དོ་བདག་ལ་རེས་སུ་ཐད་ཀར་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།
ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་མཇུག་སྱིལ་ཐུབ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྐར་མ་རེ་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད་པ་འདྲ། ཁ་སང་དེ་ཆོས་རྱིག་དང་འབེལ་བ་

ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་འཕྲོས་པའྱི་སྐབས་ལ། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་བ་
ཆེན་རྣམ་པ་དང་། དགོན་སེ་ཆེ་ཁག་ཚོས། དཔེར་ན། ང་ཚོའྱི་བོད་པ་སྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་

རོགས་རམ་གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གནང་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་དམ་ཞེས ་ཕེབས་པ་རེད།།དེར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་

བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ལན་སྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་གནང་སོང་སྟེ། དྲྱི་བ་འདྱི་སྔ་མ་ཡང་ཏོག་ཙམ་ཕེབས་མོང་བ་རེད། དེར་བརེན་ད་ལྟ་
ངས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་བོད་མྱི་སྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཐོག་ལ་འདྱི་དང་དེ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་
ཐོག་ནས། དེ་ཚོར་བསྟུན་མེད་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོར་ག་རེ་གནང་བཞག་པ་དེའྱི་སོམ་འདྲ་བོ་ཕྲན་བུ་གཅྱིག་ཞུ་
ཐུབ་ན་བསམས་སོང་། འདྱི་ཏོག་ཙམ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག

གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཞེས་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་དུ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བསྟན་སྱིད་ཀྱི་

ར་དོན་དེར་བསྟན་སྱིད་གཉྱིས་བྱེད་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་བ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་། དགོན་སེ་ཆེ་ཁག་དེ་ཚོས་ར་དོན་
གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་བསྟན་པ་བཤད་སྒྲུབ་སེལ་གསུམ་གྱི་ར་དོན་ཐོག་ལ། ད་ལྟ་ལོ་ ༦༠ རྱིང་ལ་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་གྱི་གཟེངས་སུ་

ཐོན་པ་གནང་ནས། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་དེ་ལྟ་བུ་ཞུ་ཐབས་མེད་པ་དེ་འདྲ་གནང་སྟེ། མདོར་ན་༸སབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་སོབ་དགོངས་དོན་དང་། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ར་དོན་ཐོག་ལ་ཞོག་འདེགས་དང་རོགས་སོར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་

ཁུངས་སོ་སོའ་ི ཐོག་ནས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་འདྱི་གཅྱིག་རེད། དེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེ་སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའྱི་ཐོག་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་
ན། ཕལ་ཆེར་ལོ་བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་སྔོན་ནས་༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཀའ་སོབ་རྱིམ་པ་མང་པོ་གནང་བ་

ལྟར། བ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་དགོན་པ་ཆེ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་སོབ་དང་དུ་བངས་ཏེ། སྨན་ཁང་དང་། སོབ་གྲྭ རྒས་གསོ་ཁང་
བཙུགས་པ་སོག ས། གང་ལྟར་སྱི་ཚོག ས་ཀྱི་ལས་རྱིག ས་ཀང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག ་སེལ ་བ་དེ་ཚོ་ས་ཁུལ་སོ་སོ་དང་། སྱིག ་
འཛུགས་སོ་སོར་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཧ་ཅང་

གསལ་པོ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པས། སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་ཞབས་འདེགས་དང་གཞོགས་འདེགས་ཧ་
ཅང་ཆེན་པོ་ཞུས་པ་དེ་ཚོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

དེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཆོས་ཚོགས་མང་པོ་ཞྱིག ་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཆོས་ཚོགས་ཀྱིས་མཚམས་རེ་

སུ་ཐུགས་བོ་མ་ཁེངས་པ་དང་། གེང་རྙོག་འདྲ་ཏོག་ཙམ་མང་པོ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།
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ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ར་དོན་དེ་ཚོ་དང་། བོད་དོན་ངོ་སོད་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཆོས་ཚོགས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་ལ་ཕན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་

ཐོགས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཐོག་ལ་དོ་སང་སེབ། དེ་ནས་རྱིམ་པས་བོད་དོན་ལ་དོན་གཉེར་
བསེབས་པ་སོགས་ད་ལྟ་དེ་ལྟར་བྱེད་སོད་ཡོད་སྟབས། ངས་ཞུ་དོན་གཙོ་བོ་འདྱི་བསྟན་པ་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་བ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་།

དེ་ནས་དགོན་པ་ཆེ་ཁག་དེ་ཚོས་ང་རང་ཚོར་གང་ལྟར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་སོབ་དགོངས་དོན་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ར་དོན་ཐོག་ལ་དབུ་འོག་དཔུང་འདེགས་བ་ན་མེད་པ་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་པས། དངོས་སུ་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཞལ་འདེབས་
ཀྱི་ངོ་བོ་འབུལ་ཐུབ་མ་ཐུབ་གང་ལྟར་ཡང་། གོང་ཞུས་དེ་ཚོ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ངས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གྱིས་
གསུངས་པ་དེར་དགག་ལན་ལྟ་བུ་ར་བ་ཉྱིེད་ནས་མྱིན།

འདྱི་འབུལ་དགོས་པ་རེད་དམ་མ་རེད། གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ངས་ཁ་ཕེས་ནས་འདྱི་ལྟར་བཞག་པ་ཡྱིན།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མཐའ་མ་དེར་ཁ་སང་བོད་ཁང་འཛིན་གྲྭའྱི་སྐོར་དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་ང་ཚོ། ཡྱི་གེའྱི་ཐོག་
ནས་ཀང་བརྡ་མ་འཕྲོད་པ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་འདུག དེ་ཚིག་གཅྱིག་ལ་ཐུག་བསད་འདུག འཛིན་གྲྭའྱི་བར་གདོང་ཐུག་ཅེས་བཀའ་མོལ་

གཅྱིག་གནང་འདུག གང་ལྟར་འཛིན་གྲྭ་ཁག་འདྱི་དུས་ཚོད་གཅྱིག་ལ་མཉམ་དུ་འཁེལ་ནས་ཕན་ཚུན་གདོང་ཐུག་དེ་འདྲ་བརྒྱབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་ཟེར་བའྱི་དོན་དག་ཡྱིན་ས་རེད། འདྱི་ཁོང་ཚོའྱི་དོན་དག་དེ་འདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། དགེ་རྒན་སོ་སོ་བྱས།
འཛིན་གྲྭ་སོ་སོ་བྱས་ནས་དེ་འདྲ་གཅྱིག་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། དེ་ནས་ཡང་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ལ་ཐུགས་ཁག་མེད་

པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག དཔེར་ན། ད་ལྟ་བོད་པའྱི་འཛིན་གྲྭ་ལ་མཐོ་དམན་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། གལ་སྱིད་དེའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་སོབ་

ཕྲུག་དེ་ཚོ་ཕ་གྱིར་ནང་ཆོས་ཀྱི་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ལ་འགོ་མཁན་ཡྱིན་ན། གདོང་ཐུག་རྒྱབ་སྱིད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག་སྟེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་
དེ་འདྲའྱི་གདོང་ཐུག་ཁོན་ནས་རྒྱག་གྱི་མེད་ཟེར་ནས་དེ་འདྲ་གསུངས་གནང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སང་སྔ་དྲོ་ཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚོགས་འདུ་བར་གསེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་ལས་ཉྱིན་བརྒྱད་པ་དེ་ཡྱིན། དེ་
རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གསུམ་པོ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་གང་སོང་བ་འདྱི་སན་
སོན་ཞུ་རྒྱུ།
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༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར།

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༦

བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའ་ྱི ཆེས་མཐོའ ི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་ཀྱི་ཕོགས་
ཐོབ་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།

ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ།

བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

བདུན་པ།

སྨན་བཅོས་ཐོབ་ཐང༌།

སྨན་བཅོས་ཐོབ་ཐང༌།

ནང་གསེས། ༤

ཅ། སོའི་སྨ ན་བཅོ ས ་འཕྲོ ད ་བསྟེ ན ་ཁ བ་
ཁོང ས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན ་

ག ཏུ ག ས ་བྱ ས ་ཚེ་སྨ ན་གོན་འཛིན་

ཅ། སོའི་སྨ ན་བཅོ ས ་འཕྲོ ད ་བསྟེ ན ་ཁ བ་ བསར་བཅོས་སྱི་

ཁོང ས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན ་ མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ག ཏུ ག ས ་བྱ ས ་ཚེ་སྨ ན་གོན་འཛིན ་ ཕབ།

གསལ་འཐོབ་རྒྱུ། སེར་པའྱི་སྨན་ཁང་དུ་

གསལ་འཐོབ་རྒྱུ། སེར་པའྱི་སྨན་ཁང་དུ་

ཁབ་ཁོང ས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་ནས་

ཁབ་ཁོང ས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་ནས་

ཡོན ་འ གོ་གོན ་མ ཐོ ་ ཚ ད ་ཧྱི ན ་སོར ་

ཡོན ་འ གོ་གོན ་མ ཐོ ་ ཚ ད ་ཧྱི ན ་སོར ་

ཆོག དེ་རྱིག ས་ལ་ལམ་གོན ་ཐོབ ་ཐང་

ཆོག དེ་རྱིག ས་ལ་ལམ་གོན ་ཐོབ ་ཐང་

བསྟེན ་དགོས ་མཆྱིས ་ཚེ་འཕྲོད ་བསྟེན ་

ངོས ་སོར་དང་སྦྲགས་ལོ་ ༣ ནང་སྨན་
༣༠༠༠།༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞུ་སོད་
མེད།

བསྟེན ་དགོས ་མཆྱིས ་ཚེ་འཕྲོད ་བསྟེན ་

ངོས ་སོར་དང་སྦྲགས་ལོ་ ༣ ནང་སྨན་
༤༥༠༠།༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞུ་སོད་
མེད།

ཆ། སྨན་པའྱི་བརག་དཔྱད་ལྟར་མྱིག ་ཤེལ ་

ཆ། སྨན་པའྱི་བརག་དཔྱད་ལྟར་མྱིག ་ཤེལ ་

གསར་དུ་བཟོ་དགོས་དང༌། བརེ་དགོས།

དང་། གོ་ནུས་ཡོ་ཆས་གསར་དུ་བཟོ་

ལོ ་ ༥ ན ང ་མ ཐོ ་ཚ ད ་ཧྱི ན ་སོ ར ་

སོ ང ་བ་བཟོ་དགོ ས ་མཆྱི ས ་ཚེ ་ལོ ་ ༢

ལམ་གོན་ཐོབ ་ཐང་མེད། དེ་ཡང་འཕྲོད་

༢༢༥༠།༠༠ དང་། ལོ་ ༣ ནང་གོ་ནུས་

འཁོལ་ཞུ་ཐོབ་དགོས།

༡༠༠༠༠།༠༠ འཐོབ ་རྒྱུ། དེ་རྱིག ས་ལ་

ཆག་སོན་སོང་བ་བཟོ་དགོས་མཆྱིས་ཚེ་

༢༢༥༠།༠༠ འཐོབ ་རྒྱུ། དེ་རྱིག ས་ལ་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྔོན་ཚུད་བཀའ་

དགོས ་དང༌། བརེ་དགོས ། ཆག་སོན ་
ནང་མྱིག ་ཤེལ ་ལ་མཐོ་ཚད་ཧྱིན ་སོར ་
ཡོ ་ཆ ས ་ལ ་མ ཐོ ་ཚ ད ་ཧྱི ན ་སོ ར ་

ལམ་གོན་ཐོབ་ཐང་མེད། དེ་ཡང་འཕྲོད་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྔོན་ཚུད་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་ཐོབ་དགོས།
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བསར་བཅོས་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ།

༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར།

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༧

བོད་མྱིའ་ྱི སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་ཕོགས་ཐོབ་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།

ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ།

བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

བདུན་པ།

སྨན་བཅོས་ཐོབ་ཐང༌།

སྨན་བཅོས་ཐོབ་ཐང༌།

ནང་གསེས། ༤

ཅ། སོའ ་ི སྨན་བཅོས ་འཕྲོད ་བསྟེན ་ཁབ་

ཁོངས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན ་
གཏུགས་བྱས་ཚེ ་སྨན་གོ ན ་འཛི ན ་

ཅ། སོའ ་ི སྨན་བཅོས ་འཕྲོད ་བསྟེན ་ཁབ་ བསར་བཅོས ་སྱི་མོས ་
ཁོངས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན ་ ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ།
གཏུགས་བྱས་ཚེ ་སྨན་གོ ན ་འཛི ན ་

གསལ་འཐོབ་རྒྱུ། སེར་པའྱི་སྨན་ཁང་

གསལ་འཐོབ་རྒྱུ། སེར་པའྱི་སྨན་ཁང་

བསྟེན་ཁབ་ཁོངས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་

བསྟེན་ཁབ་ཁོངས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་

སྨན་ཡོན་འགོ་གོན་མཐོ་ཚད་ཧྱིན་སོར་

སྨན་ཡོན་འགོ་གོན་མཐོ་ཚད་ཧྱིན་སོར་

ཆོག དེ་རྱིགས་ལ་ལམ་གོན་ཐོབ་ཐང་

སོད་ཆོག དེ་རྱིགས་ལ་ལམ་གོན་ཐོབ་

དུ་བསྟེ ན ་དགོ ས ་མཆྱི ས ་ཚེ ་འཕྲོ ད ་

ནས་ངོས་སོར་དང་སྦྲགས་ལོ་ ༣ ནང་
༣༠༠༠།༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞུ་སོད་
མེད།

ཆ། སྨན་པའྱི་བརག་དཔྱད་ལྟར་མྱིག་ཤེལ་
ག ས ར་དུ ་བ ཟོ ་དགོས ་དང༌། བརེ་
དགོས། ཆག་སོན་སོང་བ་བཟོ་དགོས་

དུ་བསྟེ ན ་དགོ ས ་མཆྱི ས ་ཚེ ་འཕྲོ ད ་

ནས་ངོས་སོར་དང་སྦྲགས་ལོ་ ༣ ནང་
༤༥༠༠།༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞུ་
ཐང་མེད།

ཆ། སྨན་པའྱི་བརག་དཔྱད་ལྟར་མྱིག་ཤེལ་ བསར་བཅོས ་སྱི་མོས ་
དང་། གོ་ནུས་ཡོ་ཆས་གསར་དུ་བཟོ་ ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ།
དགོས ་དང༌། བརེ་དགོས ། ཆག་སོན་

མཆྱིས ་ཚེ་ལོ་ ༥ ནང་མཐོ་ཚད་ཧྱིན ་

སོང ་བ་བཟོ་དགོས ་མཆྱིས ་ཚེ་ལོ་ ༢

རྱིགས་ལ་ལམ་གོན་ཐོབ་ཐང་མེད། དེ་

༢༢༥༠།༠༠ དང་། ལོ ་ ༣ ནང་གོ ་

སྔོན་ཚུད་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཐོབ་དགོས།

༡༠༠༠༠།༠༠ འཐོབ་རྒྱུ། དེ་རྱིགས་ལ་

སོར་ ༢༢༥ ༠།༠༠ འ ཐོ བ ་རྒྱུ ། དེ ་
ཡང་འཕྲོད ་བསྟེན ་ལས་ཁུངས་ནས་

ནང་མྱིག ་ཤེལ ་ལ་མཐོ་ཚད་ཧྱིན་སོར ་
ནུས་ཡོ་ཆས་ལ་མཐོ་ཚད་ཧྱིན ་སོར ་

ལམ་གོན་ཐོབ་ཐང་མེད། དེ་ཡང་འཕྲོད་
བསྟེ ན ་ལས་ཁུངས་ནས་སྔོ ན ་ཚུད་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཐོབ་དགོས།
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༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར།

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༨

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་མཐོང་དོད། ཉྱིན་རེའ་ྱི ལས་དོད། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།

ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ།

བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

ལྔ་པ།

སྨན་བཅོས་ཐོབ་ཐང༌།

སྨན་བཅོས་ཐོབ་ཐང༌།

ནང་གསེས། ༤

ཅ། སོའི་སྨ ན་བཅོ ས ་འཕྲོ ད ་བསྟེ ན ་ཁ བ་

ཟུར་བརོད།

ཅ། སོའི་སྨ ན་བཅོ ས ་འཕྲོ ད ་བསྟེ ན ་ཁ བ་ བསར་བཅོས་སྱི་

ཁོང ས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན ་

ཁོང ས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན ་ མོས་ཀྱིས་གཏན་

གསལ་འཐོབ་རྒྱུ། སེར་པའྱི་སྨན་ཁང་དུ་

གསལ་འཐོབ་རྒྱུ། སེར་པའྱི་སྨན་ཁང་དུ་

ཁབ་ཁོང ས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་ནས་

ཁབ་ཁོང ས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་ནས་

ཡོན ་འ གོ་གོན ་མ ཐོ ་ ཚ ད ་ཧྱི ན ་སོར ་

ཡོན ་འ གོ་གོན ་མ ཐོ ་ ཚ ད ་ཧྱི ན ་སོར ་

ག ཏུ ག ས ་བྱ ས ་ཚེ་སྨ ན་གོན་འཛིན ་
བསྟེན ་དགོས ་མཆྱིས ་ཚེ་འཕྲོད ་བསྟེན ་

ངོས ་སོར་དང་སྦྲགས་ལོ་ ༣ ནང་སྨན་

ག ཏུ ག ས ་བྱ ས ་ཚེ་སྨ ན་གོན་འཛིན ་
བསྟེན ་དགོས ་མཆྱིས ་ཚེ་འཕྲོད ་བསྟེན ་

ངོས ་སོར་དང་སྦྲགས་ལོ་ ༣ ནང་སྨན་

༣༠༠༠།༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞུ་སོད་

༤༥༠༠།༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞུ་སོད་

མེད།

མེད།

ཆོག དེ་རྱིག ས་ལ་ལམ་གོན ་ཐོབ ་ཐང་
ཆ། སྨན་པའྱི་བརག་དཔྱད་ལྟར་མྱིག ་ཤེལ ་

གསར་དུ་བཟོ་དགོས་དང༌། བརེ་དགོས།
ཆག་སོན་སོང་བ་བཟོ་དགོས་མཆྱིས་ཚེ་

ཆོག དེ་རྱིག ས་ལ་ལམ་གོན ་ཐོབ ་ཐང་

ཆ། སྨན་པའྱི་བརག་དཔྱད་ལྟར་མྱིག ་ཤེལ ་ བསར་བཅོས་སྱི་
དང་། གོ་ནུས་ཡོ་ཆས་གསར་དུ་བཟོ་ མོས་ཀྱིས་གཏན་
དགོས ་དང༌། བརེ་དགོས ། ཆག་སོན ་ ལ་ཕབ།

ལོ ་ ༥ ན ང ་མ ཐོ ་ཚ ད ་ཧྱི ན ་སོ ར ་

སོ ང ་བ་བཟོ་དགོ ས ་མཆྱི ས ་ཚེ ་ལོ ་ ༢

ལམ་གོན་ཐོབ་ཐང་མེད། དེ་ཡང་འཕྲོད་

༢༢༥༠།༠༠ དང་། ལོ་ ༣ ནང་གོ་ནུས་

༢༢༥༠།༠༠ འཐོབ ་རྒྱུ། དེ་རྱིག ས་ལ་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྔོན་ཚུད་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་ཐོབ་དགོས།

ནང་མྱིག ་ཤེལ ་ལ་མཐོ་ཚད་ཧྱིན ་སོར ་
ཡོ ་ཆ ས ་ལ ་མ ཐོ ་ཚ ད ་ཧྱི ན ་སོ ར ་

༡༠༠༠༠།༠༠ འཐོབ ་རྒྱུ། དེ་རྱིག ས་ལ་
ལམ་གོན་ཐོབ་ཐང་མེད། དེ་ཡང་འཕྲོད་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྔོན་ཚུད་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་ཐོབ་དགོས།
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༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར།

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༩

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་གྱི་ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་
བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།

ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ།

བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

བདུན་པ།

སྨན་བཅོས་ཐོབ་ཐང༌།

སྨན་བཅོས་ཐོབ་ཐང༌།

ནང་གསེས། ༤

ཅ། སོའི་སྨ ན་བཅོ ས ་འཕྲོ ད ་བསྟེ ན ་ཁ བ་

ཁོང ས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན ་
ག ཏུ ག ས ་བྱ ས ་ཚེ་སྨ ན་གོན་འཛིན ་

ཅ། སོའི་སྨ ན་བཅོ ས ་འཕྲོ ད ་བསྟེ ན ་ཁ བ་ བསར་བཅོས་སྱི་
ཁོང ས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན ་ མོས་ཀྱིས་གཏན་
ག ཏུ ག ས ་བྱ ས ་ཚེ་སྨ ན་གོན་འཛིན ་

གསལ་འཐོབ་རྒྱུ། སེར་པའྱི་སྨན་ཁང་དུ་

གསལ་འཐོབ་རྒྱུ། སེར་པའྱི་སྨན་ཁང་དུ་

ཁབ་ཁོང ས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་ནས་

ཁབ་ཁོང ས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་ནས་

ཡོན ་འ གོ་གོན ་མ ཐོ ་ ཚ ད ་ཧྱི ན ་སོར ་

ཡོན ་འ གོ་གོན ་མ ཐོ ་ ཚ ད ་ཧྱི ན ་སོར ་

ཆོག དེ་རྱིག ས་ལ་ལམ་གོན ་ཐོབ ་ཐང་

ཆོག དེ་རྱིག ས་ལ་ལམ་གོན ་ཐོབ ་ཐང་

བསྟེན ་དགོས ་མཆྱིས ་ཚེ་འཕྲོད ་བསྟེན ་

ངོས ་སོར་དང་སྦྲགས་ལོ་ ༣ ནང་སྨན་
༣༠༠༠།༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞུ་སོད་
མེད།

ཆ། སྨན་པའྱི་བརག་དཔྱད་ལྟར་མྱིག ་ཤེལ ་

ཟུར་བརོད།

ལ་ཕབ།

བསྟེན ་དགོས ་མཆྱིས ་ཚེ་འཕྲོད ་བསྟེན ་

ངོས ་སོར་དང་སྦྲགས་ལོ་ ༣ ནང་སྨན་
༤༥༠༠།༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞུ་སོད་
མེད།

ཆ། སྨན་པའྱི་བརག་དཔྱད་ལྟར་མྱིག ་ཤེལ ་

གསར་དུ་བཟོ་དགོས་དང༌། བརེ་དགོས།

དང་། གོ་ནུས་ཡོ་ཆས་གསར་དུ་བཟོ་ བསར་བཅོས་སྱི་

ལོ ་ ༥ ན ང ་མ ཐོ ་ཚ ད ་ཧྱི ན ་སོ ར ་

སོ ང ་བ་བཟོ་དགོ ས ་མཆྱི ས ་ཚེ ་ལོ ་ ༢

ལམ་གོན་ཐོབ་ཐང་མེད། དེ་ཡང་འཕྲོད་

༢༢༥༠།༠༠ དང་། ལོ་ ༣ ནང་གོ་ནུས་

འཁོལ་ཞུ་ཐོབ་དགོས།

༡༠༠༠༠།༠༠ འཐོབ ་རྒྱུ། དེ་རྱིག ས་ལ་

ཆག་སོན་སོང་བ་བཟོ་དགོས་མཆྱིས་ཚེ་

༢༢༥༠།༠༠ འཐོབ ་རྒྱུ། དེ་རྱིག ས་ལ་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྔོན་ཚུད་བཀའ་

དགོས ་དང༌། བརེ་དགོས ། ཆག་སོན ་ མོས་ཀྱིས་གཏན་
ནང་མྱིག ་ཤེལ ་ལ་མཐོ་ཚད་ཧྱིན ་སོར ་
ཡོ ་ཆ ས ་ལ ་མ ཐོ ་ཚ ད ་ཧྱི ན ་སོ ར ་

ལམ་གོན་ཐོབ་ཐང་མེད། དེ་ཡང་འཕྲོད་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྔོན་ཚུད་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་ཐོབ་དགོས།
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༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར།

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༠

འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོའ་ྱི ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་
གཞྱི།
དོན་ཚན།

ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ།

བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

བདུན་པ།

སྨན་བཅོས་ཐོབ་ཐང༌།

སྨན་བཅོས་ཐོབ་ཐང༌།

ནང་གསེས། ༤

ཅ། སོའི་སྨ ན་བཅོ ས ་འཕྲོ ད ་བསྟེ ན ་ཁ བ་

ཁོང ས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན ་
ག ཏུ ག ས ་བྱ ས ་ཚེ་སྨ ན་གོན་འཛིན ་

ཅ། སོའི་སྨ ན་བཅོ ས ་འཕྲོ ད ་བསྟེ ན ་ཁ བ་ བསར་བཅོས་སྱི་
ཁོང ས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན ་ མོས་ཀྱིས་གཏན་
ག ཏུ ག ས ་བྱ ས ་ཚེ་སྨ ན་གོན་འཛིན ་

གསལ་འཐོབ་རྒྱུ། སེར་པའྱི་སྨན་ཁང་དུ་

གསལ་འཐོབ་རྒྱུ། སེར་པའྱི་སྨན་ཁང་དུ་

ཁབ་ཁོང ས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་ནས་

ཁབ་ཁོང ས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་ནས་

ཡོན ་འ གོ་གོན ་མ ཐོ ་ ཚ ད ་ཧྱི ན ་སོར ་

ཡོན ་འ གོ་གོན ་མ ཐོ ་ ཚ ད ་ཧྱི ན ་སོར ་

ཆོག དེ་རྱིག ས་ལ་ལམ་གོན ་ཐོབ ་ཐང་

ཆོག དེ་རྱིག ས་ལ་ལམ་གོན ་ཐོབ ་ཐང་

བསྟེན ་དགོས ་མཆྱིས ་ཚེ་འཕྲོད ་བསྟེན ་

ངོས ་སོར་དང་སྦྲགས་ལོ་ ༣ ནང་སྨན་
༣༠༠༠།༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞུ་སོད་
མེད།

ཆ། སྨན་པའྱི་བརག་དཔྱད་ལྟར་མྱིག ་ཤེལ ་
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བསྟེན ་དགོས ་མཆྱིས ་ཚེ་འཕྲོད ་བསྟེན ་

ངོས ་སོར་དང་སྦྲགས་ལོ་ ༣ ནང་སྨན་
༤༥༠༠།༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞུ་སོད་
མེད།

ཆ། སྨན་པའྱི་བརག་དཔྱད་ལྟར་མྱིག ་ཤེལ ་

གསར་དུ་བཟོ་དགོས་དང༌། བརེ་དགོས།

དང་། གོ་ནུས་ཡོ་ཆས་གསར་དུ་བཟོ་ བསར་བཅོས་སྱི་

འདེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོར་ལོ་ ༥ ནང་

སོང་བ་བཟོ་དགོས་མཆྱིས་ཚེ་འདེམས་

རྒྱུ། དེ་རྱིག ས་ལ་ལམ་གོན ་ཐོབ ་ཐང་

ཤེལ་ལ་མཐོ་ཚད་ཧྱིན་སོར་ ༢༢༥༠།༠༠

ནས་སྔོ ན ་ཚུད་བཀའ་འཁོལ ་ཞུ་ཐོབ ་

མཐོ་ཚད་ཧྱིན་སོར་ ༡༠༠༠༠།༠༠ འཐོབ་

ཆག་སོན་སོང་བ་བཟོ་དགོས་མཆྱིས་ཚེ་

མཐོ་ཚད་ཧྱིན་སོར་ ༢༢༥༠།༠༠ འཐོབ་
མེད། དེ་ཡང་འཕྲོད་བསྟེན ་ལས་ཁུངས་
དགོས།

དགོས ་དང༌། བརེ་དགོས ། ཆག་སོན ་ མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལྷན་ཚོ ག ས་གཙོ ར ་ལོ ་ ༢ ནང་མྱི ག ་
དང་། ལོ་ ༣ ནང་གོ་ནུས་ཡོ་ཆས་ལ་

རྒྱུ། དེ་རྱིག ས་ལ་ལམ་གོན ་ཐོབ ་ཐང་

མེད། དེ་ཡང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
ནས་སྔོ ན ་ཚུད་བཀའ་འཁོལ ་ཞུ་ཐོབ ་
དགོས།
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༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར།

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༡

བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའ་ྱི སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པའྱི་ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ།
ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།

ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ།

བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

བདུན་པ།

སྨན་བཅོས་ཐོབ་ཐང༌།

སྨན་བཅོས་ཐོབ་ཐང༌།

ནང་གསེས། ༤

ཅ། སོའི་སྨ ན་བཅོ ས ་འཕྲོ ད ་བསྟེ ན ་ཁ བ་

ཁོང ས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན ་
ག ཏུ ག ས ་བྱ ས ་ཚེ་སྨ ན་གོན་འཛིན ་

ཅ། སོའི་སྨ ན་བཅོ ས ་འཕྲོ ད ་བསྟེ ན ་ཁ བ་ བ ས ར ་བ ཅོས ་སྱི ་

ཁོང ས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན ་ མོས ་ཀྱིས ་གཏན་ལ་
ག ཏུ ག ས ་བྱ ས ་ཚེ་སྨ ན་གོན་འཛིན ་ ཕབ།

གསལ་འཐོབ་རྒྱུ། སེར་པའྱི་སྨན་ཁང་དུ་

གསལ་འཐོབ་རྒྱུ། སེར་པའྱི་སྨན་ཁང་དུ་

ཁབ་ཁོང ས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་ནས་

ཁབ་ཁོང ས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་ནས་

ཡོན ་འ གོ་གོན ་མ ཐོ ་ ཚ ད ་ཧྱི ན ་སོར ་

ཡོན ་འ གོ་གོན ་མ ཐོ ་ ཚ ད ་ཧྱི ན ་སོར ་

ཆོག དེ་རྱིག ས་ལ་ལམ་གོན ་ཐོབ ་ཐང་

ཆོག དེ་རྱིག ས་ལ་ལམ་གོན ་ཐོབ ་ཐང་

བསྟེན ་དགོས ་མཆྱིས ་ཚེ་འཕྲོད ་བསྟེན ་

ངོས ་སོར་དང་སྦྲགས་ལོ་ ༣ ནང་སྨན་
༣༠༠༠།༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞུ་སོད་
མེད།

ཆ། སྨན་པའྱི་བརག་དཔྱད་ལྟར་མྱིག ་ཤེལ ་
གསར་དུ་བཟོ་དགོས་དང༌། བརེ་དགོས།
ཆག་སོན་སོང་བ་བཟོ་དགོས་མཆྱིས་ཚེ་

བསྟེན ་དགོས ་མཆྱིས ་ཚེ་འཕྲོད ་བསྟེན ་

ངོས ་སོར་དང་སྦྲགས་ལོ་ ༣ ནང་སྨན་
༤༥༠༠།༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞུ་སོད་
མེད།

ཆ། སྨན་པའྱི་བརག་དཔྱད་ལྟར་མྱིག ་ཤེལ ་ བ ས ར ་བ ཅོས ་སྱི ་
དང་། གོ་ནུས་ཡོ་ཆས་གསར་དུ་བཟོ་ མོས ་ཀྱིས ་གཏན་ལ་
དགོས ་དང༌། བརེ་དགོས ། ཆག་སོན ་ ཕབ།

ལོ ་ ༥ ན ང ་མ ཐོ ་ཚ ད ་ཧྱི ན ་སོ ར ་

སོ ང ་བ་བཟོ་དགོ ས ་མཆྱི ས ་ཚེ ་ལོ ་ ༢

ལམ་གོན་ཐོབ་ཐང་མེད། དེ་ཡང་འཕྲོད་

༢༢༥༠།༠༠ དང་། ལོ་ ༣ ནང་གོ་ནུས་

འཁོལ་ཞུ་ཐོབ་དགོས།

༡༠༠༠༠།༠༠ འཐོབ ་རྒྱུ། དེ་རྱིག ས་ལ་

༢༢༥༠།༠༠ འཐོབ ་རྒྱུ། དེ་རྱིག ས་ལ་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྔོན་ཚུད་བཀའ་

ནང་མྱིག ་ཤེལ ་ལ་མཐོ་ཚད་ཧྱིན ་སོར ་
ཡོ ་ཆ ས ་ལ ་མ ཐོ ་ཚ ད ་ཧྱི ན ་སོ ར ་

ལམ་གོན་ཐོབ་ཐང་མེད། དེ་ཡང་འཕྲོད་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྔོན་ཚུད་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་ཐོབ་དགོས།
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དེ་ནས་ད་ལྟ་ཟུར་འཛར་གཅྱིག་གསོལ་ཅོག་ཐོག་ལ་འབུལ་རྒྱུ་རེད། འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སོང་སྱིག་

གཞྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་གསེས་སྱིག་འཛུགས་ཁག་དང་ཁབ་ཁོངས་སེ་ཚན་ཁག་གྱི་ཟུར་འཛར་མཚན་ཐོ་

གཏན་འབེབས་བྱས་བཞག་པ་འདྱི་གསོལ་ཅོག་ཐོག་འབུལ་རྒྱུ་བགྱིས། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཁབ་
ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་ཞུ་རྒྱུ་རེད། སྱི་འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུར། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་བསོམས་ཟེར་
ནའང་རེད། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་འདྱི་ཚོར་ལྟ་ཡོང་དུས་ལས་བསོམས་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག

དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཁ་སང་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུ་མ་རག་པའྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་བསོམས་འདྱི་ཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅེས་
འདྱི་དང་སྦྲགས་ནས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་སྐུ་ལས་ཧ་

ལས་པའྱི་ཡག་པོ་བསོན་གྱི་འདུག་ལ་གྲུབ་འབས་ཀང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཕར་བལྟས་ཚུར་གསལ་དང་མངོན་གསལ་གྱི་མཐོང་
རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ད་ལྟ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཚོགས་འདུ་དེའྱི་ནང་དང་པོ་རྒྱ་རྱིགས་སྐུ་མགོན་སེ་ལེན་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་

འདུག དེའྱི་ནང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་བརྒྱུད་བཞུགས་སར་དུ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕེབས་མཁན་རྒྱ་རྱིགས་སྐུ་མགོན ་རྣམས་ལ་
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམས་ལ་མཇལ་འཕྲད། དེ་བཞྱིན་གཞུང་དང་གཞུང་

འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་སེ་ཁག་ལ་གཟྱིགས་སྐོར་གོ་སྱིག་ཞུ་མུས་བཞྱིན་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་རྱིགས་སྐུ་མགོན། ཚོགས་སེར་
ཁག་ནས་ཁོན་མྱི་གངས་ ༧༢ ལ་སེ་ལེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཞེས་གསལ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་དེ་ཚོར་
འབེལ་བ་བྱེད་ཡོང་དུས་ང་ཚོའྱི་ར་དོན་ལ་ཕན་ནུས་ག་རེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།

གཉྱིས ་པ་དེར། མཉམ་འབེལ ་རྒྱལ་ཚོག ས་དང་། ཡུ་རོབ ་སྱི་མཐུན། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ ་ཐང་ཚན་པ། འདྱི་ཚོར ་ད་ལྟ་

གཉྱིས་པའྱི་དང་པོ་དེར། ཁེ་ན་ཊ་དང་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གསན་ཞྱིབ་སྐབས། བོད་ནང་གྱི་འགོ་
བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་། ཆོས་དད་རང་དབང་སྐོར་ངོ་སོད་ཡྱིག་ཆ་བཟོས་ཏེ་ཕུལ་ཟེར ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། དེའྱི་འོག་ལ་
བརྙན་ཐུང་གཉྱིས་ཙམ་བཟོས་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་འདྱིའྱི་མཇུག་དེར་གསེར་ར་བ་རུང་སར་དང། ཡ་ཆེན་སར། སྐད་ཡྱིག་རང་དབང་འཐབ་རོད་པ་བཀྲྱི་ཤྱིས་དབང་

ཕྱུག བོ་བཟང་དཀོན་མཆོག སོལ་མ་སབས། ཀརྨ་བསམ་གྲུབ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སོན། བོན་ཁོ་སྱིད་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང།

ལྷག་པར་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སེག་སྐོར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཚོགས་འདུ་དང་སྐུ་ཚབ། མཁས་དབང་ཁག་
བཅས་ལ་སན་ཞུ་ཕུལ་ལབ་པ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་གགས་ཅན་སོག་མཁར་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཡྱིན་
ན། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སྐད་འབོད་གནང་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཁྱིམས་ཐག་གཅད་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་

ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་གར་སོང་ཆ་མེད་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
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འདྱིའྱི་ནང་མཚན་འཁོད་མྱི་འདུག ཞུ་སན་དེའྱི་ནང་མཚན་མ་འཁོད་ཙང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པའྱི་སན་ཞུ་ཕུལ་བ་དེའྱི་ནང་ཕལ་ཆེར་

མཚན་འཁོད་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཁོང་གྱི་མཚན་མ་འཁོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་གཅྱིག་གསུང་རོགས་
གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གསུམ་པ་དེར། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་འབེལ་མཐུད་ཚན་པ། གསུམ་པའྱི་དང་པོ། བོད་དོན་དང་འབེལ་

བའྱི་གནས་ཚུལ་ཇྱི་བྱུང་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་གནས་སྟངས་བཅས་པ་འབེལ ་ཡོད་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར ་

ཚོགས་པ་ཁག་ལ་མྱུར་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་དུས་ཐོག་གནས་ཚུལ་ཁབ་སེལ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞྱིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ངོ་དེབ་
ནང་གནས་ཚུལ་ཁག་འཇུག་མུས་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་འདུག འདྱི་དང་འབེལ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་
ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཚན་པ།

རྱིས་ལོའ་ི ནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་ས་གནས་མྱི་འདྲ་བ་ཁག་ ༡༠ ནང་ཟབ་ཁྱིད་པ་དང་ཟབ་སོང་བ་ཁོན་མྱི་གངས་ ༣༡༤

ལྷག་ལ་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས། ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་བརྙན་ཐུང་ ༢ གསར་སྐྲུན་ཞུས། ལོ་འདྱིའྱི་
ནང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དྲ་རྒྱ་དང་ངོ་དེབ་གཟྱིགས་མཁན་མྱི་གངས་ ༥༨༣༡ བྱུང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དབུ་

མའྱི་ལམ་གྱི་དྲ་རྒྱ་དེ་བོད་ཡྱིག་གཅྱིག་པུར་ཡྱིན་ན་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་རེད། འདྱི་ཨྱིན་ཡྱིག་དང་གཞན་པ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་
ཚད་གཞྱི་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་གཞུང་གྱི་ངོས ་ནས་བསར་ཞྱིབ་ཟེར་ནའང་རེད། འགྱུར་བ་ཞྱིག ་
གཏོང་དགོས་རྒྱུར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་རྒྱ་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ངོས་ལེན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་

རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོའི་རང་སོང་འབོད་པའྱི་ས་ཆ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ད་ལྟ་བོད་ནང་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེའྱི་ནང་རང་
དབང་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐད་ཡྱིག་གྱི་རང་དབང་རེད། དེ་ཚོ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
ཐོག་བསར་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞེས་དེ་འདྲ་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་འགེམས་སྟོན་ཁང་གསར་པའྱི་ལས་གཞྱི་

འདྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ཙམ་མ་གཏོགས་ཚར་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང། འགེམས་སྟོན་ཁང་འདྱི་དུས་
ཚོད་ག་དུས་ཙམ་ལ་ཚར་གྱི་ཡོད་མེད་དེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
དུས། དེ་བཞྱིན་ལྷན་ཁང་ཆ་ཚང་ནང་ནས་ཀང་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དེ་བཞྱིན་གྱིས་ལྷན་ཁང་འདྱིའྱི་

བཀའ་ལན་དེའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གཅྱིག་ལྕོགས་གནང་གྱི་ཡོད་དུས་ཕག་ལས་མང་པོ་རེད། ལྷན་ཁང་དེ་ཡང་
ལྷན་ཁང་ཆ་ཚང་ནང་ནས་དམྱིགས་བསལ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་
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བོད་པའྱི་མྱི་འབོར་ཕལ་ཆེ་བ་འདྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕེད་
ཀ་ཕེད་ཀ་འདྲ་བོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། ཕྱི་དྲྱིལ་གྱིས་བོད་ཀྱི་ར་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་དྲྱིལ་བསགས་རེད།

འབེལ ་བ་འཛུགས་རྒྱུ་རེད། ཕྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་དེ་ཚོར ་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དྲྱིལ ་འབེལ ་བྱས་ནས་བཀོད་ཁབ་གཏོང་
དགོས་སར་བཀོད་ཁབ། ལམ་སྟོན་བྱེད་དགོས་སར་ལམ་སྟོན། ཕག་ལས་གནང་དགོས་སར་ཕག་ལས་གནང་ནས་ལས་འགན་

སྔོན་དང་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་གྱི་ལས་བསོམས་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། དྲྱིལ་བསགས་ཀྱི་
ཕོགས་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་འདུག དེར་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངོས་གནས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་བཙན་

བྱོལ་གྱི་སྱི་ཚོགས་དེའྱི་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤག
ྱི ་བཙུགས་ནས། འདྱི་ང་ཚོས་ཕ་རྱིང་
བུ་རྱིང་བྱས་ནས་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། ང་ཚོ་བོད་རང་གྱི་ར་དོན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་འགན་

ཕྲག་ཏུ་འཁུར་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་ཡོང་དུས་དྲྱིལ་བསགས་དེ་ཚོའང་ང་ཚོའྱི་བོད་ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་རེད། སྡུག་བསྔལ་རེད། བོད་ནང་
གྱི་གནས་སྟངས་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་དྲྱིལ་བསགས་བྱེད་དགོས ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། དེ་
ཚོའྱི་ཆེད་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་འདུག་པས། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ལ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་དང་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་རྐང་

གཅྱིག་ད་ལྟའྱི་ལས་བསོམས་ནང་མྱི་འདུག འདྱི་ག་རེད་ཡྱིན་ནམ། འདྱི་ལས་བསོམས་ནང་འབྱི་མ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་ཡང་

ན་འབྱི་མ་བདེ་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་གཞན་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་སོལ་འོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་ནང་འཁོད་ན་སྟབས་
མ་བདེ་བ་དང། མ་འགྱིག་པ། དེ་འདྲས་ཚད་བཀག་འགའ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་འདྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཚད་བཀག་དེ་འདྲ་མེད་པ་
ཡྱིན་ན། འདྱི་ངེས་པར་དུ་ལས་བསོམས་ནང་འཁོད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག

དེ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བོད་རྱིགས་སྟོང་ཕྲག་ལས་བརྒལ་བ་ཡོད་བསད་ས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་

ཚོས་ཀང་ལོ་འཁོར་མོ་གཅྱིག་ལ་བོད་ཀྱི་ར་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ཕག་ལས་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་གྱི་འདུག

དེ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག གོ་རྒྱུ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོ་ལའང་གོས་ཚོགས་ར་བ་དེའྱི་ནང་ནས་འཛིན་སོང་གྱི་ཕག་ལས་བྱེ་བག་པ་ཞྱིག་
ལ་རྱིས་ནས་དེའྱི་ལས་བསོམས་རང་བཞྱིན་གྱི་སན་སོན་ཞུ་དགོས་ནའང་རེད། ས་གནས་ས་ཐོག་ཁག་མ་འདྲ་བར་གནས་སྟངས་

མ་འདྲ་བ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་མཁེན་རོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་མཐོང་སོང་། དེ་
དང་འབེལ་ནས་གཞན་དག་གཅྱིག་ལ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་

ནང་ནས་ང་རང་ཁ་སང་བསད་སའྱི་ས་ཆ་དེ་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་ས་གནས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་མྱི་གངས་ཉྱི་

ཤུ་སུམ་བཅུ་བརྒྱ་ལྷག་དང་ ༨༠༠ དང་ ༩༠༠ མ་ཟད་སྟོང་ཕྲག་ལས་བརྒལ་བསད་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། Sydney འདྱི་
མྱི་འབོར་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད། མྱི་སྟོང་གཉྱིས་ཡོད་ནའང་གཅྱིག་ཡོད་ནའང་གང་ལྟར་མྱི་སྟོང་ཕྲག་ལས་བརྒལ་བསད་པ་ཞྱིག་རེད ། ས་
ཆ་འདྱིར་ང་རང་གྱིས་ལྟ་སྟངས་མཐོང་སང་གྱི་ཐོག་ནས་དགའ་འོས་པ་ཞྱིག་ལ་སོབ་གྲྭ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཙུགས་འདུག གཟའ་མཇུག་
སོབ་གྲྭ་དཔེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཙུགས་འདུག སོབ་གྲྭ་དེའྱི་དགེ་རྒན་འདྱི་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ལོ་མང་པོའ་ི རྱིང་ལ་དང་བང་ཐོག་ནས་ཕག་
ལས་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་། ཉམས་མོང་མང་པོ་བསགས། ས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་འགོ་ཁྱིད་དང་སྱི་ཚོགས་དང་འདྱི་ཚང་མར་རྒྱུས་
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མངའ་ཆེན་པོ་ཆགས། མཐའ་ན་ཁོང་ཚོས་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་སོང་ལུགས་སོང་སྟངས། སོབ་ཕྲུག་གྱི་དེབ་ཡན་ཆད་ཐོག་

ལའང་བསམ་ཞྱིབ་མང་པོ་གནང་ནས་ཕལ་ཆེར་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་སོང་སྟངས་ཀྱི་ལེགས་གྲུབ་ཆེ་ཤོས་བྱུང་ཡོད་སའྱི་ས་ཆ་
ཞྱིག་མཐོང་སོང། དེ་དེ་བཞྱིན་གི་ས་གནས་འདྱི་རང་ལ་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་བོད་ཡོག་སོབ་གྲྭ་
དེ་ཚོ་ཚོག ས་ཆེན་འཚོག ས་ནས་ཚོགས་འདུ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཚོག ས་སོང། ས་ཆ་དེའྱི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག ་ས་

གནས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ལས་འགན་ཟེར་ནའང་རེད། ས་གནས་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཀང་

ལས་བསོམས་ནང་འཁོད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་མཐོང་སོང། ཡྱིན་ནའང་ལས་བསོམས་ནང་མྱི་འདུག་བསམས་སོང། འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་
དེ་འཐུས་ཤོར་ཞྱིག་རེད་སམ།

དེ་ནས་གཞན་དག་ཞྱིག་ལ་ས་གནས་འདྱིའྱི་ནང་རྙོག་ག་ཏོག་ཙམ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་

ལམ་འདྲ་མྱིན་ས་ཚོགས་རེད། མྱི་མང་གྱི་ཁ་བདེ་པོ་རེད། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་མང་གཙོའྱི་སྐུ་མགོན་དེ་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་གནམ་གྲུའྱི་ནང་ལ་བསད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་གྱི་ཁ་ལོ་བ་མྱི་འདུག་ཅེས་སྐད་དེ་འདྲ་རྒྱབ་ཀྱི་
འདུག འདྱི་དངོས་གནས་རེད་དམ་དངོས་གནས་མ་རེད། དེ་ནས་ང་རང་གྱི་བལྟ་སང་མཐོང་སང་ཞྱིག་ལ་ར་བའྱི་མྱི་མང་དེ་དཔེ་

ཡག་པོ་རེད་འདུག མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ར་དོན་ཐོག་ལ་ཤ་ཞེན་ཡོད་བསད་པ་ཆ་ཚང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་

འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། ཡང་ན་ཟབ་ནན་བྱུང་མ་
བྱུང་ཞྱིག་དང་། དེ་ལས་གཞན་ཞྱིག་ལ་འོས་བསྡུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་འཐེན་འཁེར་དང་རོད་རྙོག་དང་དཀའ་ངལ་ད་དུང་སེལ་མ་ཐུབ་

པར་ལྷག་བསད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག འདྱི་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ལོ་ ༥ ཚན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལོ་ ༡༠ ཚན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད། དཀའ་ལས་མང་པོ་བསོན་ཡོད་པ་རེད། ང་
འདྲ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་འདྱིས་དཀའ་ལས་བསོན་མེད་པ་ངས་ནམ་ཡང་བསམ་གྱི་མེད། དཀའ་ལས་མང་པོ་
ཞྱིག་བསོན་བཞག་ཡོད་པ་རེད། འབས་བུ་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཐོན་ཡོད་པ་རེད་སམ། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱིས་

མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་པར་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བསམ་ཞྱིབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་བྱ་རྒྱུ་བསད་པ་དེ་
ལོ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ལྷག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཡོད་དོ་

ཅོག་གྱི་བོད་མྱི་དེ་ཚོ་མཐུན་ལམ་རྡོག་ར་གཅྱིག་སྱིལ་ཞྱིག་ལ་འཁྱིད་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་
མཐོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་སོག་ར་ཟེར་བ་འདྱི་སྐད་དང་ཡྱི་གེ་རེད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བདེན་པ་རེད།

འདྱི་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་དེ་ཚོས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་མ་ཟད་རྒྱལ་སྱིའྱི་མཁས་པ་དེ་ཚོས་ཀང་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་སོག་ར་སྐད་དང་ཡྱི་གེར་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། རྱིག་གཞུང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་འདྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་
ཚོས་འཐབ་རོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་རང་དབང་འཐབ་རོད་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་གྱི་སོག་ར་ག་པར་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་

སྐད་ཡྱིག་མ་རེད། འདྱི་མཐུན་སྱིལ་རེད། མཐུན་ལམ་རྡོག་ར་གཅྱིག་སྱིལ་གྱི་ནུས་པ་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་སྤུངས་མ་ཐུབ་ན། ང་ཚོའྱི་
འཐབ་རོད་ཀྱི་ཚེ་སོག་དེ་ཆད་སོང་བ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་རྙོག་ཟྱིང་ཛ་རེ་ཛོ་རེ་འདྱི་ཚོ་

ཚང་མ་ཞྱི་འཇམ་བྱེད་དགོས ་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཞྱི་འཇམ་བྱ་རྒྱུར་ངའྱི་བསམས་པར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག
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བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ན། ལྷག་བསམ་སྟོན་དགོས་ཀྱི་འདུག སོ་སོའ་ི འབངས་མྱི་སེར་ཟེར་ནའང་འགྱིག་

གྱི་རེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་ཁབ་འོག་གྱི་མྱི་མང་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེར་ལྷག་བསམ་དང་ཤ་
ཚ། སྱིང་ཉེ་བའྱི་ཐོག་ནས་སུ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱིས་སེམས་ཀྱི་ནང་ལ་སེམས་

བཞག ལག་པའྱི་ནང་ལག་པ་བཞག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ནས། ཚིག་གོ་བདེ་པོ་ཞུས་ན་འཆམ་པོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག འཆམ་པོ་
བྱས་ན། ཚང་མ་ལྷོད་ལྷོད་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ལྷོད་ལྷོད་ཆགས་སོང་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཐལ་བ་འདྲ་བོ་ཚུབ་ནས་བསད་ཡོད་པ་དེ་

གཞྱི་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་མཛད་རེས་ཀྱི་རྱི་མོ་འདྱི་ཡང་མ་འོངས་པར་གསལ་པོ་ བྱས་
ནས་མངོན་ཡོང་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་ཐལ་བ་འདྱི་ད་དུང་དེ་འདྲ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ནྱི་རྐང་རེས་ལག་བསུབ་ཆགས་རྒྱུ་

རང་རེད་མ་གཏོགས་ཁག་པོ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཐོག་གྱི་མྱི་དེ་ཚོས་ག་རེ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་བལྟས་པར་
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་འདྱིས་ལྷག་མའྱི་ལོ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་གཙོ་

བོ་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། བོད་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་འཁྱིད་ནས་མཐུན་ལམ་གཅྱིག་སྱིལ་གྱི་ཐོག་ལ་འཁྱིད་
དགོས་ཀྱི་འདུག དེར་རྒྱལ་ཕམ་གྱི་དབྱེ་བ་མྱི་འདུག དེར་ཁྱིམས་ཁང་ལ་གཏུགས་བཤེར་བྱེད་པ་ནང་བཞྱིན་གཅྱིག་རྒྱལ་གཅྱིག་

ཕམ་རྒྱུ། ཡང་ན་འོས་ཤོག་བསྡུས་པ་ནང་བཞྱིན་སྱི་མོས་དང་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དབྱེ་བ་ཕེ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་ར་
བ་ནས་མྱི་འདུག འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་ཁོང་ཚོར་འཆམ་པོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ལྷག་བསམ་
རྣམ་དག་སྟོན་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕར་ཕོགས་ནས་ཧ་ཅང་གདོང་དམར་པོ་ལོག་ནས། རྱིག་པོ་བྱས་ནས། ངོ་རྒོལ་དང་། སོན་རང་
རང་བགངས་ཡོང་ནའང་། དེར་སོ་སོས་ཆེས་སྱིང་ཉེ་བའྱི་མྱི་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ནས་ལག་པ་བཏང་ནས་ཁོ་ཚོའྱི་སེམས་ཁོངས་ཀྱི་

དཀའ་ངལ་ག་རེ་རེད་འདུག དེ་ཚང་མ་རྒྱུས་ལོན་ཞྱིག་གནང་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུར་ངས་

དེ་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཡོད་པ་དེ་འདྱི་རེད་འདུག གང་ཟག་
རེ་ཟུང་གྱི་ཕོགས་ནས་མྱི་མང་ཚོ་ལངས་ནས་ར་དོན་ཕར་གཡུག་ནས། ཁ་དགའ་ངོ་ཕོགས་ཟེར་ནའང་རེད། བདག་འཛིན་ཟེར་

ནའང་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཤོག་ཁག་དུ་ཕེས་ནས་དེར་བརད་ནས་བསད་ན། ང་ཚོའྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་ར་
དོན་གྱི་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྱི་བཤད་མྱི་དགོས་པར་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སོ་
སོས་མཐའ་མཇུག་གྱི་རེ་བ་འདྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་ད་ལྟ་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་ས་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་ད་ལྟ་སངས་མེད་
པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་དོན་ཆེན་བསམས་ནས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་མྱི་མང་ཚང་མ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་འཁྱིད་དགོས་རྒྱུ་

འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་འགོད་འདོམ་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་མེད་པར་ལྷག་བསད་པ་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་ཚོར་སོང། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག ཁ་སང་ལན་ལྷག་མ་གཉྱིས་ཡོད། དེ་ཡང་མཉམ་དུ་བསོན་རོགས་གནང།
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ནས་དྲྱི་བ་བཀོད་པ་ལྷག་པའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་འབེལ་མཐུད་

པའྱི་ཟབ་སོང་སད་པའྱི་སྐབས་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཟེར་ནའང་རེད། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་མ་གཏོགས་གཞན་ཆ་ཤས་
ལེན་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། དེ་འདྲའྱི་ཆ་རེན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་གནས་ས་
ཐོག་ནས་རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན། རྒྱ་མྱི་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་མཁན། མཐོ་སོབ་ཁག་ནང་ལ་རྒྱ་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་ཁག་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་

མཁན་སུ་འདྲ་ཞྱིག ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐོ་དེ་ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ ་མཐུད་པ་བརྒྱུད་ནས་འབུལ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཕུལ་བ་དེ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་འབྱོར་བ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་ཚོགས་འདུ་བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་

སྐབས་འབུལ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་གཞོན་སེས་དང་མ་འདྲ་བར་ཕ་གྱི་ལ་འཚང་ཁ་ཤྱིག་ཤྱིག་བྱས་ནས་སན་ཞུ་
འབུལ་མཁན་མང་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཟབ་སོང་དེའྱི་ནང་ལ་སྔོན་མ་འཆར་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་

སན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཉུང་བ་མ་གཏོགས་མང་བ་མེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེའྱི་སན་ཞུ་ཕུལ་ནས་ལྷག་བསད་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་མ་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ང་ཚོས་ཕལ་ཆེར་རེས་མ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ་པ་ལ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཟབ་སོང་དེ་འདྲ་

འབུལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ལ། དེའྱི་སྐབས་ལ་སུས་སན་ཞུ་ཕུལ་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོ་དེར་ཕེབས་ནའང་འགྱིག་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་གཞོན་སེས་ཚོགས་འདུ་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཚོགས་བཅར་བའྱི་ནང་ལ་གཞོན་ནུ་དབུས་རྒྱུན་

ལས་ཟུར་པ། བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས། སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་ཚང་མར་སྱིངས་ཆ་བསྐྲུན་ཡོད། ཚོགས་བཅར་བ་ཨ་ཅང་ཅང་། བཀའ་
སོབ་གནང་མཁན་ནང་ལའང་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་

དམྱིགས་ཡུལ་འཛིན་སྟངས་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། གཞོན་སེས་ནང་ལ་ལྟ་བ་ལངས་ཕོགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་བོད་ར་དོན་དེ་
གལ་ཆེ་ཤོས ་བརྱིས ་ནས། བོད་དོན ་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས ་བརྱིས ་ནས། ལས་འགུལ་སེལ ་མཁན་ཉུང་དྲགས་པའྱི་རེན ་འདུག་མ་

གཏོགས་མང་དྲགས་པ་སེལ་མཁན་མྱི་འདུག ལས་འགུལ་མང་བ་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ལྟ་བ་ལངས་ཕོགས་ག་རེ་ཡོད་ནའང་ཕ་
གྱི་ཁོར་ཡུག་ཟེར་ནའང་རེད། སྱིངས་ཆ་བསྐྲུན་བཞག་པ་དེར་སོང། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་གཞོན་སེས་ཚོགས་འདུ་ལའང་དེ་ག་རང་ཞུ་
བསད་ཀྱི་ཡོད། བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཁེད་རང་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་པ་དེ་གསུངས་ཤོག བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ བོད་མྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་གང་

གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་དེ་གསུངས་ཤོག སོ་སོའ་ིལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ལམ་སྟོན་
གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཟབ་སོང་དེའྱི་ཚོགས་བཅར་བའྱི་ཆ་རེན་དེ་དེ་ག་རང་ང་ཚོ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་
ནས་གནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་ད་ལྟ་སོམ ་བརྒྱག་རྒྱུ་དང་ཕག་དཔེ་འཁྱིད་རྒྱུ་དེ་ཚོ་སུ་

དང་སུ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། གཅྱིག་ཡོངས་གགས་རེད། དགེ་བཤེས་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ནེ་ཀྱི་ལགས། བོ་གསལ་གྱིང་
གྱི་ད་ལྟ་ཆོས་ཚོགས་ཟེར་ནའང་རེད། ལྟེ་གནས་ Atlanta ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་ནས་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་ཕན་བདེ་ལགས་

ཀང་བོ་གསལ་གྱིང་གྱི་ཆོས་ཚོགས་ནས་རེད། དགེ་བཤེས་བསམ་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། Emory མཐོ་སོབ་ནས་རེད། དེ་ནས་
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བ་མ་རྱིན ་ཆེན ་ལགས་ Brazil ཡྱི་ས་སའྱི་ཆོས ་ཚོག ས་ནས་རེད ་འདུག དེ་ནས་ཕལ་ཆེར ་ Brazil ནང་ལ་ཡྱིན ་ས་རེད །
Carlos Henry Souza ཟེར་མཁན་གཅྱིག་འདུག ཁོང་རྣམ་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཁ་སང་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག ་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྐོར ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་ཡོད་དུས། ངས་སྱིང་

བསྡུས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང། གཞྱི་རའྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཟེར་ན་ལོ་ལྔ་དང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཟེར་ནའང་རེད། ལྔ་དེ་གངས་ཀ་གཉྱིས་
ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་དེ་འཕྲལ་དུ་དགོས་རྒྱུ་རེད། གཅྱིག་དེ་ཕུགས་རེད། ལོ་ལྔའྱི་ནང་ལ་ག་རེ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་

རེད། ག་རེ་ཡོང་གྱི་རེད། གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས ་རྒྱུ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་ལ་གང་ཡོང་སྱིད་པ་རེད།།དེར་དཔག་
པའྱི་ང་རང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་ག་རེ་འདྱིང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་རྒྱུ་འདྱི་རེད། འདྱི་གཙོ་བོ་ཆེ་ཤོས་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བཀའ་སོབ་

གནང་བཞག་པ་དེ་རེད། ཚང་མས་རེ་བ་ཡག་ས་ནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ག་སྱིག་སྡུག་ས་ནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་
ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རེད། ཁ་གསལ་པོ་ཐོག ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་སྱིད་སོང་ལ་ག་རེ་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན།

ཁེད་རང་སྱིད་སོང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་འཆར་གཞྱི་འདྱིང་བའྱི་སྐབས་ལ་ང་མེད་པ་ནང་བཞྱིན་འཆར་གཞྱི་ཐིང་ཤོག་

ཨ་ཞེས ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔོན ་མ་ཚོར ་བ་རྣོ་བོའ ་ི ཐོག ་ནས་འཆད་ཡོང་དུས། ང་རང་ལ་ཚོར ་བ་ཤུ གས་ཆེན ་པོ་ཞྱིག ་
བསེབས་ཡོང་གྱི་འདུག ཐོག་མ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་གསུང་དུས། ཐོས་ཡོང་དུས། སེམས་ནང་ལ་མ་གཤོང་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། རང་
བཞྱིན་གྱི་སོ་སོ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་འཁོག་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དེ་འདྲའྱི་བསམ་བོ་འཁོར་སོང། ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་

མཆོག་ནས་ཡང་ནས་ཡང་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོང་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་རྱིག་པ་སྱིམ་ནས་ང་རང་གྱི་ཚོར་བ་དེ་ཕར་བཞག་ནས། ང་རང་
ནང་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ང་རང་ཆབ་སྱིད་དང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
འགན་འཁུར་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ༸གོང་ས་མཆོག ་གྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་དམ་བཅའ་

བངས་པ་ནང་བཞྱིན། བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་འགོ་དགོས་པ་རེད་བསམས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་མང་པོ་བཏང་ནས། ལྔ་
དང་ལྔ་བཅུ་ཞེས་འཆར་སང་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད།

དེ་ནས་ཕལ་ཆེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་ཆེ་བའྱི་གསན་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་རེ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་གསུངས་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། ངས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ཕྲན་བུའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཡག་ཐག་ཆོད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་

རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཆབ་སྱིད་སྐུ་དབང་མར་གནང་ཚར། མྱི་མང་ལ་འགན་ཆ་ཚང་གནང་ཚར། ༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་ལ་
ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་ཉུང་ཙམ་གནང་ནས་གསན་བཞུགས་བསད་པའྱི་སྐབས་ལ། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་འགྱིག་གྱི་མྱིའདུག

གཉྱིས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གསུམ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ལབ་ན། ང་ཡྱིན་ནའང་སེམས་པ་སོ་ཡྱི་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཡྱིན་

ནའང་སྐད་ཆ་ཉན་ཡོང་དུས་གཅྱིག་འགྱིག ་འདུག གཉྱིས ་འགྱིག་འདུག གསུམ་འགྱིག་འདུག་ཅེས ་གོ་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཡྱིན་ནའང་
དགའ་ཡྱི་རེད། ངས་མྱི་ཚེ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་བཞག་པ་དེ་འགྱིག་འདུག མར་ཡྱིད་ཆེས་བོ་སེལ་བྱས་ནས་ངས་མྱི་མང་གྱི་གནང་
གྱི་རེད། གཞོན་སེས་ནང་ནས་འགན་འཁུར་ནས་འགོ་ཡྱི་རེད་ཅེས་རེ་བ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་འགོ་ཡྱི་རེད་ཅེས་ང་ཡྱིན་ནའང་བོ་

བདེ་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་དེ་འདྲ་གསུང་མོང། དེ་གསུངས་ཡོང་དུས་ང་ཚོ་ཚང་མས་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་
རྱིང་པོ་གནས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྨོན་ལམ་བརྒྱག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། སྨོན་
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ལམ་ལ་ནུས་པ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ལས་ལྷག་པའྱི་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་དེ་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན་ན་སྨོན་ལམ་
ལས་ར་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་རྱིང་པོ་གནས་པ་ལ་ཐུགས་སོ་བོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་སོ་

བོ་དགོས་པ་ལ་ང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་མྱི་མང་ནས་བཅས་པའྱི་ཚང་མས་གནས་ཚུལ་བཟང་བ་ཞྱིག་དང་། ཡག་པོ་
ཞྱིག་ཡར་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཙམ་གྱི་༸སྐུ་ཚེ་རྱིང་བ་གནས་ཀྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཞེས་འཆར་སང་དེ་ཐ་སད་

གཅྱིག་པུར་ཞྱིག་མྱིན་པར། བསམ་བོ་ཧ་ཅང་གྱི་གཏྱིང་ཟབ་པོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་ང་ཚོས་བཤད་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་བཤད་

ནའང་འགྱིག་ས་རེད། ལོ་བཅུའྱི་ནང་ལ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་དེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ཧ་ཅང་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་ལ་
དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེ་དུས་ང་ཚོས་བགོ་གེང་བྱས་ནས། འཆར་སང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་འཆར་གཞྱི་
དང་། ལས་འཆར། ལག་བསྟར་གནང་ནས་ཕྱིན་པ་འདྱིས་ཕན་འདུག་ཅེས་ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་ལ་དེའྱི་ངེས་པ་དེ་རྙེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་

ངས་ཐག་བཅད་ནས་འཆད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ལོ་བཅུའྱི་ནང་ལ་ག་རེ་ཡོང་གྱི་རེད། ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་ལ་ག་རེ་ཡོང་གྱི་རེད་ངས་
ད་ལན་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བགིས། ཡྱིན་ནའང་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སང་སྟོན་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

གཞྱི་རའྱི་བོད་པའྱི་ར་དོན་དེ་ག་པར་འགོ་ཡྱི་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད། ལོ་ལྔ་ནང་ལ་ལྔ་བཅུ་ནང་ལ། གཙོ་ཆེ་ཤོས་བོད་ནང་གྱི་

བོད་མྱིའྱི་སྱིང་སྟོབས། ཞུམ་པ་མེད་པའྱི་སྱིང་སྟོབས་ཡོད་བསད་པ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་རྒྱུ་དེ་ར་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་རེད། རྒྱ་
ནག་འགྱུར་ལྡོག་གང་འདྲ་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་ལས་དཔག་པའྱི་ང་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་འབེལ་བ་མུ་
མཐུད་ནས་གནས་དགོས་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། རྒྱ་ནག་གྱིས་འབེལ་བ་གཅད་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། བལ་ཡུལ་གནོན་ཤུགས་སད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་མཁན་རྒྱ་གར་དུ་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད།

ཕྱི་དང་ནང་གྱི་འབེལ་བ་གཅོད་རྒྱུའྱི་དོན་དག་ལ་རེད། ཕྱི་ནས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་རླུང་འཕྲྱིན་དང་། བརྙན་འཕྲྱིན་
ག་རེ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་ནས་བཀག་སོམ་བྱས་ནས་བཀག་ནས། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་གནས་ཚུལ་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་ཀང་
ཐོས་མྱི་ཐུབ་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་རེ་བྱས་ནས་ཟེར་ན་ཕྱི་དང་ནང་གྱི་འབེལ་བ་གཅོད་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཕྱི་དང་ནང་གྱི་འབེལ་བ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཤྱིན་ཏུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད།

དེ་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཨ་རྱི་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་ནས་བཟང་ཕོགས་ཏོག་

ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡུ་རོབ་ནས་འགྱུར་ལྡོག་བཟང་ཕོགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་གཉྱིས ་གསུམ་ནང་རྒྱ་ནག་ལ་ཚོང་

བརྒྱབ་ནས། ང་ཚོའྱི་ཚོང་འབེལ ་ཐོག ་ནས་ཁེ་ཕན་འདུག ཆབ་སྱིད་དང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ ་ཐང། མང་ཚོག ས་དང་། ཁོར ་ཡུག་
གནས་སྟངས་སོགས་ཕར་གཡུག་ཤོག་ཟེར་མཁན་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས། རྒྱ་ནག་ལ་དོགས་ཟོན་བྱེད་མཁན་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད།
དེར་དཔག་པའྱི་ང་ཚོས་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། ལས་འགུལ་ག་རེ་སེལ་དགོས་ཀྱི་རེད། ཧོང་ཀོང་ནས་ངོ་རྒོལ་གནང་མཁན་

ནས་བཅས་པ། Uyghur གྱི་གནས་སྟངས་ནས་བཅས་པ། ཐའེ་ཝན་སྱིད་འཛིན་གྱི་འོས་བསྡུ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའ་ི ནང་ལངས་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དག་ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།།དེར་དཔག་པའྱི་ང་ཚོས་ག་རེ་བྱ་རྒྱུ་

ཡོད་པ་རེད། ནུས་པ་གདོན་རྒྱུ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་ནང་ལ་ ༡༤ ཡོད་པ་རེད། ནང་
པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་བྱེད་མཁན་མྱི་འབོར་མང་པོ་ཡོད་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༢ ཡོད་པ་རེད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་རང་
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བྱེད་མཁན་ལུང་པ་ ༡༥༧ ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་ལ་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚོས་འབེལ་བ་གང་འདྲ་གཞག་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འབེལ་བ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་མཐུད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་ར་དོན་ཆེད་དུ་རེད། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་
ཟེར་རྒྱུའྱི་ར་ཆེ་ཤོས་དེ་ར་དོན་ཡྱིན། ཆབ་སྱིད་ཡྱིན། དེ་ནས་མར་བབས་ནས་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་གང་འདྲ་

གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གང་འདྲ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་ནས་ག་རེ་གནང་
དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་རྒྱུ། དཔེར་ན། སྨན་བཅོས་བལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་འདྲ་བོ། དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ནས་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་
རྒྱུ། དངུལ་ཁང་འཛུགས་བསྐྲུན་བཟོ་འདྲ་བོ། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུ་དང་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་ག་རེ་བྱ་རྒྱུ་

ཡོད་པ་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་སྱིད་བྱུས་དེས། སྱིད་བྱུས་ཡོད་པར་བརེན་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་

མྱིའྱི་གནས་སྟངས་དེ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཁྱིམས་
འཆར་བསྟན་ནས་ཁྱིམས་འཆར་དེ་གཏན་འཁེལ་པ་ཡྱིན་ན་བོད་མྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས། ༸གོང་ས་
མཆོག་གྱིས་གསོལ་རས་གནང་བཞག་པའྱི་མང་གཙོ། དབུ་མའྱི་ལམ། རོགས་དངུལ་ནས་བཅས་པའྱི་དེ་དག་ཚང་མར་ཕུགས་

རྒྱང་རྱིང་པོ་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དག་ཚང་མ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་བསམ་བོ་བཏང་ནས། ང་ཚོས་ལས་ཀ་བྱས་ནས་འགོ་སོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྐད་ཡྱིག་དེ་རེད། ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་མ་བརླག་པ། མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྲུང་

སོབ་བྱ་རྒྱུར་ག་རེ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དག་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ། དཔེར་ན། སྔོན་མ་གནས་སྟངས་ནང་བཞྱིན་གནས་ཡོད་པ་མ་
རེད། དགོན་པ་ཁག་གྱིས་བྱས་རེས་ཆེ་ཤོས་རེད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དེ་སྲུང་སོབ་གནང་བ་མ་ཟད་གོང་འཕེལ་བཏང་

རྒྱུ། གོང་འཕེལ་བཏང་བ་མ་ཟད། བོད་ནང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཚང་མར་བསར་གསོ་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་རླབས་ཆེན་གྱི་གྲུབ་
འབས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཆོས ་རྱིག ་བཀའ་བོན་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན ་རེད།

དགོན་སེ་ཁག་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༧ ཧྱི་མ་ལ་ཡ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༦༧ ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་སོག་པོ་གཙོས་པའྱི་ཕྱི་
རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་ཁག་རེད། བོད་རྱིགས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༢ ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། གནས་སྟངས་དེ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་
རྱིག་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།
དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་པ་དེ་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།

འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརེན་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དེས་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་ལ་
ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་འཛམ་གྱིང་གྱིས་དོ་སང་གནང་བ་དེར་ང་ཚོས་སོབ་གསོ་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་

ང་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་པ་དེ་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ། དེ་
དང་དེ་བཞྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག
108

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་ནས་སྱི་འཐུས་དེ་ཚོའྱི་དྲྱི་བར་ལན་རྒྱག་གི་
ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་མ་རེད། སྔོན་མ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཡོད་ལབ་

མེད་ལབ་ནས། གསལ་བཤད་གནང་གྱི་མྱིན་ལབ་ནས་ཕེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་པ་མ་

རེད། དེ་རྱིང་ཉྱིན་གུང་རྒྱབ་ལ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་རེད། ད་ལྟ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཡོངས་རོགས་ལྷག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དྲྱིལ་བསགས་ཀྱི་ནང་ནས་མྱི་ ༣༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་ལག་པ་བརང་རྒྱུ་ལྷག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ཡྱིན་
ནའང་དུས་ཚོད་ཚད་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག བསྡུས་ཙམ་གསུང་རོགས་གནང། ད་ལྟ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྐོར་ཁ་སང་དྲྱི་བ་བསེབས་པ་
རེད། དེ་ཡྱིན་ཙང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བསྡུས་ཙམ་གསུང་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལགས་སོ། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མ་སྟོན་
གོང་ལ་ཡག་པོ་གསན་རོགས་གནང། ཁ་སང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྐོར་ལ་འགེལ་བཤད་གནང་རོགས་ཞེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་

གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་བཀོད་སོང། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ངས་བསྡུས་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡོད། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གནང་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་ལས་ས་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ། དྲྱི་བ་བཀོད་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ལན་རྒྱག་འཇུག་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཆ་ཚང་བརྒྱབ་
ཚར་བའྱི་རེས་ལ་འགྱིག་སོང་ངམ་འགྱིག་མ་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་སྐུལ་ན་འཚམ་པོ་ཡོད་པ་རེད་སམ། གཞན་ལས་རྱིམ་རྣམ་

གཞག་ཆོ་མེད་པ་ཆགས་འགོ་ས་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྐོར་ངས་ཞུ་རྒྱུར་དེ་ རང་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་གཞུང་སྐད་

ཡྱིག་འཕྲོད་བསྟེན་གང་སྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་
རྒྱལ་ཁག་ལ་མྱི་འབོར་ཧ་ཅང་མང་པོ་སེབ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་ནས་བརྱིས་པའྱི་ང་ཚོས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་

རྒྱུར་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་གཞོན་སེས་དེ་ག་རང་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་འདྱིར་བསེབས། བོད་དོན་སྐོར་
ནས་ཧ་གོ་བ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་བསེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེས་ལ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད།

ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སེས་ཚོར་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཟབ་སོང་སོད་དགོས་པ་རེད། བོད་སྐད་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་

སོད་ན་སྐད་ཆ་ཉན་མཁན་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་རེད། ཨྱིན་ཇྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་སད་པ་ཡྱིན་ན་སྐད་ཆ་ཉན་མཁན་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་རེད།
དེ་དང་འབེལ ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས ་བསམ་བོ་མང་པོ་བཏང་ནས་ཐབས་བྱུས་ཡོད་པའྱི་ཐོག ་ནས། ཐབས་ལམ་བཟང་པོ་ཞྱིག ་

གསར་གཏོད་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་གནང་དགོས་རྒྱུར་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྔ་དང་ལྔ་
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བཅུ་ཡྱིན་ནའང་འཕྲལ་དུ་འཆར་གཞྱི་འདྱི་ཡྱིན། འཆར་སང་འདྱི་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་ཤག་གྱིས་མྱི་མང་ཐོག་ལ་མར་ཕབ་བཞག་པ་

ཡྱིན་ན་འགྱིག ་གྱི་མ་རེད་བསམས་ནས། དྲྱི་བ་གལ་ཆེ་ཁག གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཁག་རེད། ཆབ་སྱིད་རེད། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་
ཚོགས་འདུ་ཁག་ལ་དྲྱིས།།དེར་ལན་བརྒྱབ་བཞག་པ་ཆ་ཚང་ཕོགས་བསྱིགས་གནང་། དེ་དག་ཆ་ཚང་བོད་ཡྱིག་དང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་

ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དགམ་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་གནང་ཡོད། ཁ་ཤས་བཀྲམ་ཚར་བ་རེད། བརྙན་འཕྲྱིན་ནས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། བཀྲམ་པའྱི་
ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་རེད། ཡོང་བ་དེའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་ག་
རེ་བཞག་པ་དེ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་པ་དེ།
བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ བཀའ་ཤག་ནས་ལག་བསྟར་གནང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དེ་རྱིང་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་གཅྱིག ་ནས་རྒྱ་མྱི་ཕྱི་ལ་ཡོད་

མཁན་དེ་དག་ལ་འབེལ་བ་གནང་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང། ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་
རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོའྱི་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་འཐབ་རོད་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཉྱིས་སྨན་ཡྱིན་ཟེར་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་རྱིགས་ལ་ཧ་གོ་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་

རེད། རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་ལ་ཧ་གོ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བྱ་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་
རྱིགས་ག་ཚོད་མང་མང་གྱིས་ཧ་གོ་བ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འབེལ་བ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་གོ་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་རོམ་འབྱི་མཁན་ཡོད་པ་རེད། བོད་དོན་སྐོར་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་

ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་གནད་དོན་དེ་བདེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་དཔང་རགས་ཆེ་ཤོས་དེ་སུ་ཡོང་གྱི་རེད་ཟེར་ན། བོད་པའྱི་བདེན་པ་ཡྱིན་ཞེས་
བཤད་པ་དེ་བདེན་པ་རེད། དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལ་དག་བོ་ཟེར་ནའང་རེད། ཕར་ཕོགས་ཀྱི་མྱི་མང་ནས་བདེན་པ་རེད།།དེར་
རྒྱབ་སོར་བྱེད་དགོས་པ་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་འདྱི་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་སྨན་ལབ་ན་འདྱི་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཞྱི་བའྱི་
ལམ་རོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་༸གོང་ས་མཆོག་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། བདེན་པའྱི་དཔང་རགས་ཆེ་ཤོས་དེ་
རྒྱ་རྱིགས་ཚོས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་གནང་བ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལ་བརེན་ནས། རྒྱ་རྱིགས་གང་མང་ལ་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུར་ཤྱིན་ཏུ་
གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས ་གསུངས་བའི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་དེ་འདྲའྱི་མཚན་འགའ་ཤས་ཤྱིག ་སོས ་

འདུག དེའྱི་ཐོ་ནང་ལ་སོག་མཁར་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་མེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་གསུངས་སོང། འདྱི་
ངས་རེས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་བྱེད་མཁན་གསར་པ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་

དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུང་གི་འདུག ཏན་ཏན་འགའ་ཤས་རྙྱིང་པ་ཡོད་མཁན་དེ་འདྲ་དགོངས་པ་རོགས་ཟེར་ནའང་རེད། བརླག་འགོ་
མཁན་དེ་འདྲ་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག ཡང་གསར་པ་དོ་སང་བྱས་ནས་རྒྱབ་སོར་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་དེ་འདྲ་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་
འདྲ་སོང་ཙང་ད་ལན་ང་ཚོའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ། རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ནང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་

ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་གང་ཟག་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། ནང་པའྱི་ཆོས་བྱེད་མཁན་ཡྱིན་ཟེར་མཁན། བོད་དོན་གྱི་མཁས་པ་ཡྱིན་ཟེར་
མཁན་གང་ཟག་དེ་འདྲ་ཡོད་ན་གང་མང་མང་སྐད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཚོགས་པ་དང་སྱིག་འཛུགས་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། གང་
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ཟག་དེ་འདྲ་སྐད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་ཚོར་ཉྱིན་མ་ ༣།༤ རྱིང་ལ་ཟབ་སོང་བྱུང་བའི་རེས་སུ་ཕར་ཕྱིན་ནས། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་

ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུར་ཕན་གྱི་རེད་ཅེས་ང་ཚོའྱི་ད་ལན་ཚོགས་བཅར་བ་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད།
མང་དུ་ཏན་ཏན་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁ་སང་དྲྱི་བར་ལན་བརྒྱབ་པ་བཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་ ༥༦ ནང་ལ་བོད་དོན ་རྒྱབ་སོར ་
ཚོགས་པ་ ༢༢༩ ཡོད་པ་རེད།

དབུ་མའྱི་ལམ་ཏན་ཏན་རང་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་དྲ་རྒྱར་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཀློག་མཁན་ཟེར་ནའང་

རེད། ལྟ་མཁན་ ༥༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ལས་མེད་དུས་ཉུང་ཉུང་འདྲ་བོ་མཐོང་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལོ་ལྟར་རེ་བཞྱིན་ང་ཚོས ་ལས་

བསོམས་ནང་ལ་འགོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། མཚམས་རེ་གངས་ཀ་མང་བ་ཡོང་གྱི་རེད། མཚམས་རེ་གངས་ཀ་ཉུང་བ་ཡོང་གྱི་

ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་དྲ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེའྱི་ནང་ལ་ Tibet.net ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། Tibet TV ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་
རེད། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གཟྱིགས་མཁན་ས་ཡ་བརྒྱད་དང་འབུམ་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ས་ཡ་

བརྒྱད་དང་འབུམ་ལྔ་ནང་ལའང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་ནས་ང་ཚོས་སྐབས་དང་དུས་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། Tibet.net དྲ་རྒྱ་
གཟྱིགས་མཁན་ཟླ་བ་རེ་རེ་འབུམ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་ནས་ང་ཚོས་ཁབ་

བསགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརེན་ནས། དབུ་མའྱི་ལམ་རང་གྱི་དྲ་རྒྱ་དེ་དབུ་མའྱི་ལམ་སྐོར་ནས་ཆ་ཚང་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་
ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག རོམ་འབྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག མྱི་མང་ལ་ངོ་སོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས། དབུ་མའྱི་ལམ་
གྱི་དྲ་རྒྱ་གཏྱིང་ཟབ་པ་དེ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ནས་ད་ལན་ལྟ་མཁན་དེ་དྲ་རྒྱ་རང་ལ་ཉུང་བ་བཟོ་འདྲ་བོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་
དེ། སྱི་ཡོངས་ནས་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཐོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་

སོང། ཡྱིན་ནའང་དབུ་མའྱི་ལམ་དེ་ངས་ཁ་སང་ཉྱིན་དང་པོ་རང་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་

ཐབས་བྱུས་དེ་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡྱིན་
དུས། དེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་ཀྱི་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་འོག་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་བོད་ནང་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཉམས་

ཆག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཚད་ར་མེད་གཏང་རྒྱུར་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་འདུག ཤེས་རྱིག་གྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་དེ་འདྲའྱི་གངས་ཐོ་

ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། རང་སོང་ལོངས་ནང་ལ་དེབ་པར་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་བརྒྱ་ཆ་བགོས་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༩༢།༩༣
རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེར་བརེན་བོད་ཡྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་པར་སྐྲུན་དེ་རང་སོང་ལོངས་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༧།༨ ལས་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེས་ག་རེ་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་རང་གྱིས་སྱིད་ཇུས་ཐོག་ནས། སོབ་ཚན་ནས།

སོབ་དེབ་ནས། དུས་དེབ་ནས་གང་མང་རྒྱ་ཡྱིག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་པར་སྐྲུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་
ཙང་རང་སོང་ལོངས་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༧།༨ མ་གཏོགས་བོད་ཡྱིག་དེབ་པར་སྐྲུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།།དེར་བརེན་ནས་ང་ཚོའྱི་

བོད་ཀྱི་སྐད་འདྱི་བོད་ནང་ལ་ཉམས་འགོ་ཡྱི་འདུག མཐོ་སོབ་ཁག་ནང་ལ་སོབ་ཚན་འཁྱིད་རྒྱུ་དེའང་རྒྱ་སྐད་ནང་ཁྱིད་ཀྱི་འདུག སོབ་
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གྲྭ་ནང་ལའང་རྒྱ་སྐད་ནང་ཁྱིད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་དེ་ཉམས་ཆག་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགལ་ཟླ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད།

དེ་ནས་འགེམས་སྟོན་ཁང་ག་དུས་ཚར་གྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང། དེ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་

ཞྱིག་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་མཁས་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ Germany
ནས་རེད། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ལུང་པ་ནས་རེད། དེ་ནས་ལུང་པ་གཞན་པ་ནས་ང་ཚོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་དངོས་གནས་ཀྱི་འགེམས་སྟོན ་ཁང་གྱི་

མཁས་པ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ལ་བརེན་ནས། ཁོང་ཚོར་ཆ་རེན་ག་རེ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་ལམ་སྟོན་དང་ཕག་
རོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་ག་རང་གནང་
རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་ཡྱིན། དང་པོ་ཆ་རེན་ལྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་གཅྱིག་སྔོན་ཙམ་ནས་ཚར་ས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་སྱིའྱི་
ཚད་དང་ལྡན་པ་བྱེད་རོགས་ཞེས་ཞུ་དུས། དཔེར་ན། པར་གཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། པར་དེ་སུས་བརྒྱབ་པ་རེད། དེའྱི་བདག་དབང་
དེ་སུ་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་བཀའ་འཁོལ་ལེན་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་མེད་ན་འགེམས་སྟོན་གནང་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་

གསུང་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ང་ཚོའྱི་ད་ལྟ་འགེམས་སྟོན་ཁང་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་པར་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། པར་རྒྱག་མཁན་སུ་
ཡྱིན་མྱིན་མྱིང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱིང་མེད་དུས་རེས་མ་ཁ་མཆུའྱི་གཞྱི་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་དེ་འདྲ་བཤད་ཀྱི་འདུག སྤུས་ཚད་
ལྡན་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་བྱེད་ཆོག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཁོ་ཚོས་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ལ་

ཧ་ཅང་འགོར་ས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་རེ་བར་རེས་མ་ལོར། ལོ་སྔོན་དེར་འགེམས་སྟོན་ཁང་ཆ་ཚང་དབུ་འབྱེད་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་
རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གཞྱི་རའྱི་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ལོ་མཇུག་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཙམ་ཚར་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་འདེམས་ཀ་ཞྱིག་བྱུང་སོང།
བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཚར་བ་དེ་འགེམས་སྟོན་བྱེད། བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ དེ་བྱེད་ཀྱིན་བྱེད་ཀྱིན་བྱས་ན། ཡང་ན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འགེམས་སྟོན་

གནང་ན་ཞེས་ང་ཚོས་བགོ་གེང་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཡོད་པ་དེ་སྟོན་བཞག་ན་ཟེར་གྱི་འདུག ཕྱི་དྲྱིལ་
བཀའ་བོན་གྱིས་བསམ་ཚུལ་ལ་ཆ་ཚང་སེབ་གཅྱིག་ལ་བསྟན་ན་བསམས་པའྱི་བསམ་ཚུལ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་
ཚོས་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ནས་དྲྱིལ་བསགས་མང་པོ་གནང་འདུག་ཅེས་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་

གནང། དེ་ནས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ལས་བསོམས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་ཆོག
གཞྱི་རའྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ལ་དེབ་སེལ་གནང་བཞག་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་

རེད། ཁྱིམས་ཐོག་ནས་དེ་འདྲ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་འཐུས་མྱི་ཚང་མས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ཡྱིན་ནའང་

ཁོ་རང་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་ལག་འཁེར་ཟེར་ནའང་རེད། དེ་འདྲ་གནང་རོགས་གནང་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་འབུལ་
བསད་ཀྱི་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་ཡར་ཐོང་ཤོག་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་དུས་ཐོག་ལ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་

ཡོད་དང་མེད་མང་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལས་ས་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གཏོང་མཁན་འདྱི་
དག་ཡར་གཏོང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། རེས་མ་ལོ་ནས་ག་ཚོད་བཏང་བ་དེ་ང་ཚོའྱི་སན་ཐོ་ནང་ལ་འབུལ་རྒྱུར་འབད་
བརོན་བྱེད་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་ཏན་ཏན་རེད། Sydney གྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་འདྱི་ངས་ཀང་ཕ་གྱིར་གཅར་མོང་ལ་ཧ་

ཅང་ཡག་པོ་འདུག དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད་ཚང་མས་འགན་འཁུར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བཞེས་ཀྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་སོབ་དེབ་སྱིག་
སྟངས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡ་དང་མཐུན་པའྱི་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་སེམས་ཅན་ Kangaroo ནས་གཙོས་པའྱི་མཚོ་ཡྱི་
སེམ ས་ཅན་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག ་དཔེ་བཞག་ནས་བསབ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན ་པོ་ འདུག་ཅེས ་སྔོན ་མ་སོལ ་རྒྱུན་གྱི་སོབ ་དེབ ་རང་

བསབས་པ་ཡྱིན་ན། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་མཐུན་མ་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་ཚོས་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་
གྱི་འདུག དེ་དག་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཆེ་བ་ཞྱིག་བངས་སོང་སྟེ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཞྱིག་སེས་སོང།

ཡྱིན་ནའང་ངས་སྱིང་བསྡུས་།ཤྱིག་ཞུ་ཆོག ་པ་བགྱིས ། གང་ཟག་ཡར་ལངས་སོད་མཁན་འདྱི་ཆོལ ་ཁའྱི་དབྱེ་འབྱེད། ཆོལ ་ཁའྱི་
ཕོགས་ཞེན་ལ་ཡྱིད་ཆེས་མྱི་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། གཞོན་ནུ་སྐབས་ནས་ལྟ་བ་དེ་ཆོལ་ཁ་དབྱེ་འབྱེད་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཆོལ་
ཁའྱི་ཕོགས་ཞེན་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དེར་དམ་བཅའ་བངས་ཡོད་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ཆབ་སྱིད་པ་ཡྱིན་
ན་འོས་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད། འོས་ཀྱི་དོན་དག་ལ་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་བྱེད་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་འོས་
ལངས་པ་ཡྱིན ། ལངས་པའྱི་སྐབས་ལ་གཞྱིས ་ཆགས་ཁག་དང་མྱི་མང་རང་ལ་བཅར་ཡྱིན་མ་གཏོག ས། རྡ་རམ་ས་ལ་ཡར་

བསེབས་ནས་ཆོལ་ཁའྱི་ཚོགས་པ་དེ་དག་ལ་བཅར་ནས་ང་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་རོགས་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཆོལ་
ཁར་ཡྱིད་ཆེས་མེད་ཙང། ཆོལ་ཁའྱི་འཐེན་འཁེར་དང་ཕོགས་ཞེན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་མེད་ཙང་། ཆོལ་ཁའྱི་ཚོགས་པ་
དེ་དག་ལ་ལག་པ་བཏང་ནས་ཕྱིན་མེད། སྱིར་བཏང་འོས་དོན་དག་ལ་དངོས་གནས་བྱས་ན་ཆབ་སྱིད་པ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་

དེ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱིན་མེད། རྒྱབ་སོར་ཡང་བྱས་མ་སོང། ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཀའྱི་ཚོགས་པས་རྒྱབ་སོར་བྱས་མ་སོང། མ་བྱས་པ་དེ་ང་

རང་སོབས་པ་ཡོད། དེས་ག་རེ་སྟོན་གྱིད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ངས་ཆོལ་ཁའྱི་ཆོག་ཞེན་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ། ཆོལ་ཁའྱི་ཚོགས་པར་
བསྟུན་མཁན་བྱེད་ཀྱི་མེད་པར་བརེན་ནས་རྒྱབ་སོར་བྱས་ཡོད་པ་མ་རེད། འོས་ལངས་པ་ཡྱིན། འོས་ཐོབ་སོང། ཡག་ཤོས་ཤྱིག་

ལ་ཐོབ་མཁན་ལ་ཐོབ་བཅུག་སོང། ཤོར་མཁན་ཟེར་ནའང་རེད། ཨང་ཀྱི་གཉྱིས་པ་ལེན་མཁན་ཚོས་ཁས་ལེན་གནང་། སྱི་ཚོགས་

ལྷྱིང་འཇགས་པོ་ཧ་ཅང་བྱུང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་བསར་དུ་ལངས་བ་ཡྱིན། ཡང་བསར་ཆོལ་ཁའྱི་ཚོགས་པར་ལག་པ་གཏོང་
བར་ཕྱིན་མེད། ཆོལ་ཁའྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུངས་སོང། སྱིད་སོང་གྱིས་ང་ཚོར་འོས་རྒྱབ་སོར་བྱེད་རོགས་ཞེས་

ལབ་པར་བསེབས་མ་སོང། ལབ་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་བལྟ་ཡྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་སོང། ལྟ་དགོས་ཀྱི་མེད། ལག་པ་གཏང་པར་ཕྱིན་མེད།
སར་ཡང་མྱི་མང་རང་ལ་བཅར་ནས་འོས་ལངས་ནས་ཐོབ་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། གང་ཟག་དེར་ལང་མཁན་དེ་ཆོལ་ཁའྱི་ཆོག་ཞེན་

ནམ་ཡང་བྱེད་མོང་མེད། འཆད་མོང་མེད། ཡྱིད་ཆེས་མེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནས་ནས་ཆོལ་ཁའྱི་གནས་ཚུལ་འདུག་ཟེར་དགོས་པ་
རེད། ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ལ་རེད། བྱེད་མཁན་དེ་སུ་རེད་ཟེར་ན་ཆོལ་ཁའྱི་ཆོག་ཞེན་བྱེད་མཁན་ཁོ་རང་ཚོ་རེད་མ་གཏོགས། འདྱིར་

ཡར་ལངས་སོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་གྱིས་ར་བ་ནས་བྱས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡང་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་ན་བསམས་
སོང། འོས་ཐོབ་མཁན་ཐོབ་པ་རེད། ཤོར་མཁན་ཁས་ལེན་དགོས་ཀྱི་རེད། ཤོར་མཁན་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་གྱིས་ཁས་ལེན་

དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་མང་གཙོ་རེད། ང་ཚོར་དམག་མྱི་ནྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོར་བཙོན་ཁང་ནང་བླུག་ས་ནི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་
113

བསེབས་ནས་རྙོག་ག་ལྷག་འདུག་ཟེར། རྙོག་ག་ལྷག་པ་དེ་གང་ཟག་འོས་ལང་མཁན་དེས་ལས་ཀ་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་ནས་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་མེད།

དེ་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ལ་ཁོག་པ་ཆེན་པོ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ང་རང་ས་གནས་ཁག་

ལ་འགོ་དུས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་འདུག མང་གཙོ་རེད། གཏམ་བརོད་རང་དབང་རེད། བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བྱེད་
མཁན་དེ་ཚོར་ངས་བསྔགས་བརོད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཏང་ཡོད། ངས་དུས་རག་ཏུ་གང་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ཆབ་སྱིད་ལ་འགན་འཁུར་
མཁན་ཚོར་བསྔགས་བརོད་ཡོད། ཚོར་བ་ཡོད་མཁན་ཚོར་བསྔགས་བརོད་ཡོད། ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་ཚོར་ཚོར་
བ་འདུག དེ་མང་གཙོ་རེད། གཏམ་བརོད་ཀྱི་རང་དབང་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད།།དེར་བསྔགས་བརོད་ཡོད། ངས་ངོ་རྒོལ་

སུ་ལ་ཡོད་ཟེར་ན་ཚོར་བ་གཅྱིག་རང་མེད་མཁན་ཚོ་ལ། ངོ་རྒོལ་ཡང་མ་བྱེད་མཁན། རྒྱབ་སོར་ཡང་མ་བྱེད་མཁན། ཟུར་ལ་ལྷག་
སོད་མཁན་འདྱི་དག་ལ་ངས་ངོ་རྒོལ་ཡོད། ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ལ་ངོ་རྒོལ་ར་བ་ནས་མེད། འདྱིར་ང་རང་ཚོས་མཐོང་སོང་། རྡ་རམ་
ས་ལར་ཕེབས་སོང། ང་ལ་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་ཟེར། བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མེད། ང་ཚོས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ས་ག་སྱིག་བྱེད་བཞག་

ཡོད་པ་རེད། ཕ་གྱིར་ངོ་རྒོལ་གནང་ས་ཡོད་པ་རེད། དེ་མང་གཙོ་རེད། གཏམ་བརོད་རང་དབང་རེད། ད་དུང་གནམ་གཤྱིས་ཧ་ཅང་
ཚ་བོ་ཡོད་དུས། ཆབ་དང་དེ་འདྲ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གནང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཡྱིན། རེས་ལ་བཀུར་

འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁོ་ཚོར་ཐུག་ན་གསུངས་སོང། ཐུག་འཕྲད་དུ་ཕེབས་ཤོག་ཞུས་པ་ཡྱིན། པར་ཆས་ཁུར་ནས་ཡོང་གྱི་
ཡྱིན་ཟེར། བཀའ་མོལ་གནང་བར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་པར་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མང་པོས་གསུངས་སོང། པར་ཆས་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐུག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གསུངས་སོང། པར་ཆས་མེད་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཐུག་གྱི་ཡྱིན་ཞེས ་ཞུས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསེབས་མ་སོང། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས ་

གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། Sydney ནས་གཙོས ་པའྱི་ས་གནས་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་སྱིད་སོང་ས་གནས་ས་ཐོག ་སེབ ་པའྱི་
སྐབས་སུ། ང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོས་ང་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཡོང་གྱི་ཡྱིན། སྐད་ཆ་བཤད་དུ་ཡོང་གྱི་ཡྱིན་ལབ་ན་ངས་ཐུག་
འཕྲད་གནང་གྱི་ཡྱིན། ང་ཚོས་རྒྱ་མྱི་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་མྱི་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་

ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་ནང་ཚོགས་ཐུག་མ་ཐུབ་རྒྱུ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་གང་དུ་ཕྱིན་ནའང་ཐུག་འཕྲད་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད།
ཐུག་འཕྲད་དུ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། པར་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན། ཕྱི་བསགས་འབོད་བསགས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དེ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་ཀུན་སོང་གཞན་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་གང་ཟག་འདྱིར་ལངས་སོད་མཁན་དེས་ཆོལ་ཁ་ལ་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་ཕོགས་ཞེན་ཟེར་བ་འདྱི་ལ་ཐ་གཅྱིག་ཏུ་མོས་མཐུན་མེད་པར་མ་ཟད། འོས་ལང་པའྱི་སྐབས་སུའང་རྒྱབ་སོར་སོང་པར་ཕྱིན་

མེད་ལ། ད་ལྟ་ཡང་འགོ་ཡྱི་མེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཆོལ་ཁའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོད་ན། འདྱི་གང་ཟག་འདྱིར་ལངས་སོད་མཁན་
དེས་བྱས་པར་བརེན་ནས་རེད། བྱས་སོང་དང་བཤད་སོང་ཟེར་ན་མོས་མཐུན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ནང་ཁུལ་འཆམ་མཐུན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཏན་ཏན་རེད། Sydney ལ་ང་ཡོང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ལབ་པ་ཡྱིན། ང་

རང་འགོ་དུས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ནོ་ཝེལ་ཞྱི་བདེ་གཟེངས་རགས་ཕུལ་བའྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་མེད་པ་བཟོ་མཁན་དེ་གང་ཟག་རང་ཉྱིད་མྱིན།

དེ་ཕ་གྱིར་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཁུར་མཁན་དེ་ཚོས་བྱས་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་ Sydney ཤོག ཁོ་ཚོས་ཟུར་ལ་
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ང་ཐུག་གྱི་ཡྱིན། སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད། ནང་དོན་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་དེར་འགོ་ཆོག་ཆོག ཐུག་ཆོག་ཆོག
ཉན་ཆོག་ཆོག་ཡྱིན། ང་སྱིད་སོང་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་སྱིད་སོང་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཉུང་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སྱིད་

སོང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལྷག་བསམ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་
གནང་སོད་ཀྱི་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་བཟུང། ༸གོང་ས་མཆོག་ཐུགས་མཉེས་རྒྱུ། བོད་ནང་གྱི་བོད་

མྱིའྱི་ར་དོན་ལ་ཕན་རྒྱུའྱི་དོན་དག་ལ་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད། ལྷག་བསམ་དེ་མཐོང་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་མཐོང་དགོས་ཀྱི་རེད་སམ། དེ་
ནས་འཆམ་པོ། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འཆམ་པོ་ཡོད། གོས་ཚོགས་གོལ་བ་དང་འཕྲལ་དུ་ངས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་
སུ་ཡྱིན་ནའང་ལག་པ་གཏོང་གྱི་ཡོད། ང་ལ་འདྱིར་ཉྱིན་མ་བཅུའྱི་རྱིང་ལ་སོན་བརོད་ག་ཚོད་བྱས་ནའང་། ཚོར་བ་རྣོ་བོ་ག་ཚོད་བྱས་

པ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་གོལ་བའྱི་ཉྱིན་དེར་ཚང་མ་ལ་ལག་པ་གཏོང་གྱི་ཡོད། ཐུགས་རེ་གནང་ཟེར་ནས། གོས་ཚོགས་འགོ་
འཙུགས་པའྱི་ཉྱིན་མོར་འཚམས་འདྲྱི་བཀྲ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོ་སྐུ་ཐང་བཟང་པོའ་ི ཐོག་ནས་འདྱིར་ཕེབས་ཐུབ་འདུག

ཕེབས་ལམ་ལ་སྐུ་ཐང་ཆད་མྱི་འདུག་ཅེས་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་དང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་
གང་ཟག་ལང་མཁན་དེས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ནས་ཆོལ་ཁ། གང་ཟག མྱིའྱི་སྐད་ཆ་རྩུབ་པོ་འཆད་མཁན་ཞྱིག་ལ་ར་བ་ཉྱིས་ནས་ཡྱིད་

ཆེས་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་མྱིན། འཆམ་པོ། མཐུན་སྱིལ། གཅྱིག་སྱིལ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་དེ་
ལྟར་བྱེད་སོད་ཀྱི་ཡོད། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས །

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་གང་ཡང་མེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གཅྱིག་ལྕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡར་ལང་མཁན་གྱི་གང་ཟག་འདྱིས་རྨོངས་འཆར་དང་སྦྲགས་ནས་

འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཉེ་ཆར་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་དང་འབེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ལ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་དགའ་ལྡན་
ཕོ་བང་གྱི་དྲུང་ཆེ་གཅྱིག་གྱི་མཚན་གསུངས་གནང་བ་དང། འདས་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་

དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕེབས་ཏེ།
གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་མེད་པ་དང། འདྱིར་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་ལམ་དེ་
མེད་པར་སོང་ཙང་། མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་དེ་ཚང་མས་ཡྱིད་གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ལམ་སྟོན་

ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཉེ་ཆར་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་གྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་བྱས་
པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ཕེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཕེབས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་དེའང་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གནང་རྒྱུ་དང་དྲྱིལ་བསགས་གནང་རྒྱུ། རྒྱབ་སོར་རག་ཐབས་གནང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཕེབས་
115

བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམས་པ་དང། དེ་འདྲའྱི་རྒྱབ་སོར་རག་པའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་ཁ་གཞན་ཞྱིག་ཀང་བཙལ་ནས་བོད་རྒྱ་ཞྱི་

མོལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཐབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་
དང་འབེལ་བའྱི་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་གནང་དུས། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་དྲུང་ཆེ་ཞྱིག་གྱི་མཚན་སོས་ནས་དེ་སྟབས་
བདེ་པོའ་ི ངང་གསུངས་པ་དེ་ཏག་ཏག་ཞྱིག་བསད་མ་སོང་སམ། དེ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་མང་ཚོགས་ཀྱི་འདེམས་པའྱི་སྱིད་སོང་ལ་སྐུ་དབང་རྱིས་སོད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། རྱིང་
ནས་སྱིང་དུ་བརྣག་པའྱི་འདོད་པའྱི་དོན་གསུངས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འདེམས་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་དེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་
ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དང། མང་ཚོགས་ཀྱིས་འདེམས་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་དེས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགན་བཞེས་ཀྱི་
ཡོད་དུས། སྟབས་བདེ་པོའ་ི ངང་ནས་དྲུང་ཆེ་ཞྱིག་གྱི་མཚན་སོས་ནས་གསུངས་བཞག་པ་དེ་ཏག་ཏག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བསད་མ་

སོང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་གཅྱིག་གྱིས་ག་རེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་

ངས་ཞུ་རྒྱུར་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་མོལ་དེ་ཚོ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་འགན་བཞེས་པའྱི་

ཐོག་ནས། སྱིད་སོང་གནང་བའྱི་རྱིང་ལ་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་མོལ་གང་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་རེ་གཟྱིགས། ཕྱི་ནང་
གསང་གསུམ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སྟོབས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སྟོབས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ བར་གྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་འདོད་བྱུང། ཐོག་མ་དེར་ནང་གསེས་ཤོག་གངས་ ༦ པ་ཡྱིན་པ་
འདྲ། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡྱིན། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་བརྙན་འཕྲྱིན་དེ་ཚོ་དེང་སང་དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པའྱི་ནང་

ལ་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ང་རང་གྱིས་འབོད་

བསྐུལ་དང་བསམ་ཚུལ། ཧ་ལམ་དྲྱི་བའྱི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། དེ་ཏག་ཏག་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཐོག་མར་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ནང་ལ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ལ་འགོ་སོང་

ཆེན་པོ་དང་དཀའ་ལས་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་ནས་དྲ་རྒྱ་ TTV ཞེས་པ་འདྱིའྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་དེ་སྱིར་བཏང་ང་རང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་མང་
པོ་བྱས། ང་རང་གྱིས་མྱིག་ཤེལ་འདྱི་ཕར་ཕུད་ནས་མཇལ་བ་དང་མྱིག་ཤེལ་འདྱི་ཚུར་གོན་ནས་མཇལ་བ་སོགས་བྱེད་ཡོང་དུས།
ཧ་ལས་པའྱི་གསལ་པོ་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་གྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་ནང་བཞྱིན་ཡྱིད་འོངས་འཕྲོག ་པ་དང་དྭངས་པོ།

གཙང་མ་སོགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མཇལ་ཐུབ་མ་སོང། སྱིར་བཏང་ཁ་སང་སྔོན་མ་ལོ་གཉྱིས་ཙམ་གོང་ལ་བཀུར་འོས་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་ཚར་སོང། དེ་རྱིང་སར་ཡང་བསར་ཟློས་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། གང་ལྟར་འདྱི་ཧ་ཅང་གནད་
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འགག་ཆེན་པོ་འདུག་ལ། ང་རང་གྱིས་གསར་འགྱུར་འཆད་མཁན་གང་ཟག་དེ་ཚོའང་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་བསམས་ནས་བརག་
དུས། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཡར་མར་མང་པོ་འགོ་དུས། གསར་འགྱུར་འཆད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དེ་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་མཇལ་
བསད་ཀྱི་འདུག གང་ཟག་དེ་ཚོ་མཇལ་ཡོང་དུས་གསར་འགྱུར་ནང་ནས་མཇལ་བ་དང་གང་ཟག་ངོ་མ་མཇལ་བ་གཉྱིས་ར་བ་ཉྱིད་

ནས་འདྲ་ཡྱི་མྱི་འདུག གང་ཟག་ངོ་མ་མཇལ་དུས་གདངས་དང་བཟོ་ལྟ་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པོ་འདུག ནམ་རྒྱུན་
ནམ་འཆར་ཅན་ལ་གང་འདྲ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། པར་དང་བརྙན་འཕྲྱིན་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་མཇལ་ཡོང་དུས། དེང་སང་དུས་རབས་
ཉེར་གཅྱིག་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཚན་རྱིག་ཡར་རྒྱས་འགོ་བར་བརེན་ནས། ནམ་རྒྱུན་དུ་བཟོ་ལྟ་ཡག་པོ་མེད་མཁན་དེ་ཚོ་ཡང་བཟོ་ལྟ་

ཡོད་བསད་པ། གཙང་མ་དང་ཁམས་དྭངས་པོ། སྱིར་བཏང་ང་རང་པར་བརྒྱག་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད་ལ་པར་གཞག་རྒྱུ་ཡང་དགའ་
པོ་ཡོད། པར་དེ་ཚོའྱི་ང་རང་མྱིན་པ་ཞྱིག་མངོན་ཡོང་དུས་འཕྲལ་དུ་ཁབ་བསགས་བཟོ་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་
ཚོའྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་དེའང་དེ་ལྟ་བུའྱི་གཙང་མ་དང་གསལ་པོ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་དབུས་

པའྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཆ་ཚང་གྱིས་འཕྲུལ་ཆས་དེ་དག་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མེད་དང་། ཏག་ཏག་རེད་འདུག་དང་མྱི་འདུག འགོ་
སོང་ཆེན་པོ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ལས་ཀང་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་སེའུ་ཁུང་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བཟོས་ཡོད་

པ་རེད། གངས་རྱི་སོགས་འདྲ་མྱིན་སྔར་དང་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་མཐོང་ཡོང་གྱི་རེད་བསམས་སོང་སྟེ་འདྲ་བོ་རེད་འདུག བརྙན་པར་
ལེན་པའྱི་དུས་ལའང་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་ཏོག་ཙམ་ཕར་ཕོགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་འཆད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དེ་ཚོ་ལའང་བལྟ་

གྱིན་བལྟ་གྱིན་བྱེད་དགོས་ས་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཕར་ཏོག་ཙམ་ཐག་རྱིང་པོ་མཐོང་རྒྱུ་དང་ཐག་ཉེ་ཙམ་མཐོང་རྒྱུ་དང་། ཏོག་

ཙམ་འགུལ་བསོད་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མ་བཟོས་ན། དེང་སང་སྐུ་ཤ་རྒྱགས་པ་ཚོ་ཟེར་ན་འཚམ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐུ་
གདངས་རྒྱས་པོ་དང་གཟྱི་བརྱིད་ཡོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཚོ་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་ཐག་རྱིང་དུ་ཤར་རྒྱུ་ཡོད་པ། སྐུ་ཤ་སྐམ་པོ་དང་སྐུ་

གཟུགས་ཏོག་ཙམ་ཆུང་ཆུང་ང་ལྟ་བུར་ཡྱིན་ན། ཚུར་ཐག་ཉེ་ཙམ་མ་མཐོང་ན། ཐག་རྱིང་པོར་བཞག་ན། ང་ཚོའྱི་ལོ་གསར་གྱི་རེན་

འབེལ་སྐབས་ལ་སེར་ཁ་བཞག་པའྱི་སྟེང་ལ་ཞྱི་མྱི་དེ་ཚོ་ཕྱིན་ནས་ཁད་མཚར་ཞྱིག་མཐོང་བའྱི་བཟོ་འདྲ་བོ། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་ཡག་པོ་བྱས་ནས་བལྟ་རྒྱུ་དང་བརྙན་འཕྲྱིན་ནང་གྱི་གསར་འགྱུར་འཆད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དེ་ཚོའྱི་ན་བཟའ་དང་ཆས་

གོས ་བོད་ལུགས་གང་ཡག་ཡག་དང་གང་མཛེས་མཛེས། གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག རྣམ་འགྱུར་ཡྱིན་
ནའང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དངོས་གནས་ང་རང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཀ ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ི མཛད་པ་འཕྲྱིན་ལས་དེ་དག་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་བསྟན་སའྱི་སྱིངས་ཆ་ཆེ་

ཤོས་དེ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་གསར་འགྱུར་འཆད་
མཁན་དེ་ཚོའྱི་རྣམ་འགྱུར་དང། ཡང་མཛེས་བཟོ་དུས་དེར་ཚད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་དང་
མཐུན་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། དམར་པོ་ཡོད་ཚད་དང་ནག་པོ་ཡོད་ཚད། བསྐུ་རྒྱུ་ཡོད་ཚད་སྐུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཏག་ཏག་མེད་
པའྱི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བོད་ཟེར་བ་འདྱི་མྱི་འདྲ་བ་

ཞྱིག་སྟོན་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེ་ནས་ང་ཚོའྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་དང་ཚང་མས་
ངས་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་འདྲ་བོ་ཕྲན་བུ་བྱེད་ས་ལར་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག ང་ཚོ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དེ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་འཛམ་གྱིང་གྱི་
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མཐོ་སང་ཐག་རྱིང་པོ་ནས་གསར་འགྱུར་བཤད། BBC གསར་འགྱུར་ཆེན་པོ་འཆད་མཁན་ལྟ་བུ་སོབས་པ་ཆེ་བ་དེ་འདྲ་ཡྱིན་

ནའང་ང་རྒྱལ་འདྲ་བོ། མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་སེས་ན། ང་རྒྱལ་གྱི་གོང་བུར་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆུ་མ་ཆགས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་
སོང་ཙང་དེ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་འདུག ང་ཚོ་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་ནའང་ལྟ་བ་ལྷ་དང་མཉམ། སོད་པ་མྱི་
དང་མཐུན་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཤྭ་བ་དང་གནའ་བ། རྒོ་བ་འགོ་བ་ལྟ་བུ། རྣམ་པ་ཚོ་གཅྱིག་པུར་མ་རེད། ང་ཚོ་རང་གཞན་

རོགས་གསུམ་ཚང་མར་ང་ཚོ་གཏམ་དཔེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཨ་སྔོན་གནམ་ལ་ཐུག་དོགས་མེད་དེ་ཞུམ་ཞུམ།། དོག་མོ་ས་ལ་ཉྱིལ་
དོག ས་མེད་དེ་ཡོམ་ཡོམ།། དེ་ལྟ་བུ་བྱེད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་རང་ཚོའྱི་༸སབས་
མགོན་བ་ན་མེད་པ་ཁོང་གྱིས་ལག་གཉྱིས་ཐལ་མོ་སར་ཏེ་འཛམ་གྱིང་གཡས་བསྐོར་གཡོན་བསྐོར་བྱས་ནས་ཕེབས་བསད་པ་དེ་

གང་རེད། མྱིའྱི་འདུ་ཤེས་ཕར་ཕོགས་ལའང་མཐོང། ཉེ་ཆར་ང་ཚོ་ཚང་མས་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་ལ་ Narendra Modi མྱི་དུང་
ཕྱུར་མང་པོའ་ི དབུ་ཁྱིད་དང་ས་ཡ་མང་པོའ་ི དབུ་ཁྱིད་ཁ་སང་ཨ་རྱི་ནས་གུས་ཞབས་ཇྱི་ལྟར་གནང་གྱི་འདུག། དངོས་གནས་ཧང་

བསངས་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། Donald Trump ལང་ཡོང་དུས་ཏོག་ཙམ་ལྷ་ལྟ་བུ་དྲག་ཏུ་ཁོས་སོང་བ་ལྟ་བུ་རེད། ལྷ་དྲག་ཏུ་

ཁོས་བ་ནང་བཞྱིན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་མཇལ་ཡོང་དུས། ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཡོང་བསམས་པ་ལྟ་
བུ། ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་དང་སྱི་ཚོགས་ལ་ལྟོས་ནས་འགོ། བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་དུས་དཀའ་ལས་ཧང་བསངས་དགོས་པ་འདུག

དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་རང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་དགོས་དང་དགོས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཚང་གྱིས་ཡག་པོ་གནང་རོགས། སྱིར་བཏང་ཕྱི་དྲྱིལ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚང་མ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག

ཁ་སང་ཉེ་ཆར་ང་ཚོ་བསྐལ་བ་ཧ་ཅང་བཟང་པོ་བྱུང་སོང་། ལོ་བརྒྱད་དགུའྱི་རེས་ལ་ང་ཚོའྱི་ལས་བྱེད་ཀྱི་དབྱར་སྱིད་དེ་

གཏོང་མ་ཐུབ་པ་དང་། ད་ལོ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་བཀོད་སྱིག་བྱས་ནས་བཏང་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཆགས་སོང། དེ་
དུས་མདོ་འཛིན་པ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དེ་རྱིང་ང་ཚོ་གཞས་ས་འཁབ་སྟོན་གྱི་འགན་བསྡུར་དེའྱི་ཐོག་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་

ཁང་དང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གཉྱིས་མེད་ན། གཅྱིག་མེད་ལབ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་དང་པོ་བཤད་སོང་སྟེ། དེའྱི་རེས་ལ་དངོས་གནས་
ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་མེད་ན་དེ་ཚོ་མེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞྱིག་དང་། མཐའ་མ་ཁོང་ཚོས་ཨང་ཀྱི་དང་པོའ་ིཕག་རགས་བླངས་ནས་འགོ་
བཞག་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་ལ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བཞེས་འདུག འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་

དེའྱི་སང་ལ་གསལ་བཤད་རབ་དང་རྱིམ་པ་གསུངས་སོང་། ད་དུང་ཧ་མྱི་གོ་མདོག་མདོག་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། གང་ཡྱིན་

ཟེར་ན་ང་ཚོ་ལྷན་ཁང་སོ་སོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་ལས་ཁུངས་ལ་འགོ་དུས། སོ་སོ་འགོ་བསད་པ་དང་། དགོང་མོ་ལས་
ཀ་ཚར་དུས་ཀང་སོ་སོ་ལོག་འགོ་ཡྱི་རེད་ཟེར། ཚང་མ་ཕན་ཚུན་ངོ་ཤེས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་རྒྱུ་དང་དབྱར་ཁར་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་

ཚོར་མ་འོངས་པའྱི་སོན་ར་འགོ་ཁྱིད་ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཧ་གོ་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་སོབ་གྲྭའྱི་
དབྱར་ཁའྱི་གུང་གསེང་ཆ་ཚང་དེ་འདྲ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་འདྲ་གསུངས་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སྐབས་ལ་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་དགེ་
བ་རླབས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བསགས་སོང་སམ། གཅྱིག་བྱས་ན་སྱིག་པ་ཆེན་པོ་བསགས་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། དགེ་བ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་
བསགས་སོང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སེམས་ཅན་དགའ་ན་དགེ་བ། ཕ་མ་དགའ་ན་དྲྱིན་ལན། སེམས་ཅན་མང་པོ་ཞྱིག་དགའ་སོང་ལ་

ངའང་དགའ་སོང་། རྣམ་པ་ཚོ་དེར་གད་མོ་ཤོར་བསད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་ང་རང་གྱི་
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སྤུན་མཆེད་མ་སུ་རྱིར་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ཡོད། དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཚུར་གུང་གསེང་བངས་ནས་མ་འོངས་པར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དེ་
གང་འདྲ་ཞྱིག ་ཡྱིན ་མྱིན་དང་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད་ཟེར་ནས་དེའྱི་སྐབས་ལའང་ཆ་ཤ ས་བངས་ནས་ཧ་ཅང་

བསྐལ་བ་བཟང་པོ་བྱུང། ང་རང་ངོས ་ནས་འདྱི་དགེ་བ་ཆེན ་པོ་ཞྱིག ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤ ག་གྱིས ་དེར ་དགེ་བ་
བསགས་སོང་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཡང་ན་སྱིག་པ་བསགས་སོང་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ནས་གཙོ་བོ་ད་གྱིན་གོང་

དུ་ཞུས་པ་དེ་རེད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དང་བརྙན་འཕྲྱིན་དེ་དག་དངོས་གནས་ཡྱིད་དབང་འཕྲོག་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་ཡག་པོ་
ཚད་དང་ལྡན་པ། ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་དང་། TTV ཞེས་པ་འདྱི་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་འདྱིར་བོད་ཀྱི་ས་ཁ་དེའྱི་

སྟེང་ལ་བོད་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག ངས་ TTV ཞེས་པའྱི་འགོ་ལ་བོད་ཞེས་སར་ན། ང་ལྟ་བུ་ཨྱིན་ཇྱི་མྱི་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་དང་ཧ་མྱི་
གོ་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་བོད་ལབ་དུས་ང་ཚོའྱི་ཡྱིན་བསམས་པ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་བོད་ཟེར་བ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་སེམས་ནང་ནས་མ་

བརླག་པ་ཞྱིག་ཡོང་པའྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ས་རེད་སམ། དེ་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཡྱིན། དེ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
ཞུ་ཡྱི་མེད།

དེ་ནས་མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོའྱི་གསར་འགྱུར་འཆད་མཁན་ཨྱིན་སྐད་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱ་སྐད་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་སྐད་

གང་ཡྱིན་ནའང་གང་ཟག་དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། སྱིར་བཏང་འདྱི་མང་ཆེ་བས་ཤེས་ཀྱི་རེད། བརྒྱུད་

ལམ་མང་པོའ་ི ཐོག་ལ་ཁབ་བསགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་དོ་སང་མེད་པ་དང་། ཁ་ཤས་གོ་རོགས་མེད་པ། མགོ་མ་འཚོས་
ནས་དེ་འདྲའྱི་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོར་ཤེས་པའྱི་ཆེད་དུ་དང་བོ་བསྱིད་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ། དཔལ་ལྡན་

ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་གསར་འགྱུར་འཆད་མཁན་ལ་ཆ་རེན་གང་འདྲ་དང་། རྒྱ་སྐད་གསར་འགྱུར་འཆད་མཁན་ལ་
ཆ་རེན་གང་འདྲ། བོད་སྐད་གསར་འགྱུར་འཆད་མཁན་ལ་ཆ་རེན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་དང་
བསམ་ཚུལ་སྦྲགས་ནས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གོང་དུ་སོག་མཁར་བོ་གོས་ལགས་ག་རེ་བྱས་ནས་ཚུད་ཡོད་པ་མེད་
དམ་ཟེར་ཡོང་དུས། དེའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཕྱིས་སུ་འབྱོར་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེ་ལོ་གཅྱིག་སྔོན་གྱི་ལས་བསོམས་ཡྱིན་དུས་མ་
ཚུད་ནས་བསད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དྲ་རྒྱ་འདྱི་བོད ་ཡྱིག ་དང་། ཨྱིན ་ཇྱི། ཨྱི་ཊ་ལྱི། French ཇར་མན། Spanish, Russia

བཅས་པ་ཚང་མའྱི་སྐད་ཀྱི་ནང་ཡོད་པ་རེད། སྐད་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་དྲུང་ཆེའྱི་མཚན་སོས་པ་དེ་འགྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རེད། འདྱི་ཞུ་རྒྱུར་གཞྱི་རའྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ནས་

ལམ་སྟོན་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་གཙོ་བོ་འདྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུའྱི་ཡོད། གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་མཚན་སོས་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་འཁུར་གྱི་རེད། བཀའ་ཤག་
གྱིས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་དགོས་བྱུང་ནའང་རེད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་ཞུ་དགོས་བྱུང་ནའང་ཞུ་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་མ་ཟད་དམྱིགས་བསལ་བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་འདྱི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་སྱིད་སོང་བར་ལ་

ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་མཚན་སོས་དགོས་

ཀྱི་མེད་ན། བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་གྱི་འགན་གཙོ་བོ་
དུས་རག་ཏུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་སྔ་ཡང་རེད། ད་ལྟའང་རེད། མ་འོངས་པར་རེད། གཙོ་བོ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཐུགས་སང་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་སྱིད་སོང་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕག་རོགས་གནང་མཁན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་དྲུང་

ཆེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་དྲྱི་བ་འདྱི་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལའང་ངས་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡང་ནས་ཡང་དུ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བཀོད་
ནས་དེ་རྱིང་མ་བཤད་ཀ་མེད་ཆགས་སོང་། ངས་ལན་འདི་ཕར་སྐོར་ཚུར་སྐོར་ནས་གོས་ཚོགས་སྔོན་མ་ལའང་ཐེངས་འགའ་ཤས་

བརྒྱབ་ཚར་བ་ཡྱིན་ཏེ། ད་དུང་དྲྱི་བ་འགོད་ཡོང་དུས་དེ་རྱིང་ངས་གསལ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གསལ་བཤད་
ཞུ་རྒྱུ་དེ་ག་རང་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉྱིས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རེད། དགོངས་པ་ཞུས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་རང་

བཞྱིན་གྱི་གང་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། སྐུ་ཚབ་མེད་པ་ཆགས་པ་རེད་དེ། བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་ཡོང་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་འདྲྱི་
དུས། སྐུ་ཚབ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་བཟུང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་གཞྱིར་
བཟུང། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་དྲུང་ཆེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནས་
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕག་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཕག་ལས་ཞུས་ནས་བཞུགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འགོ་སྟངས་དེ་ག་རང་རེ་རེད།

ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གོ་ནོར་ཐེབས་ནས་སྱིད་སོང་གང་ཡང་ཡོད་ས་མ་རེད་བསམས་ན། སྱིད་སོང་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་
གང་འདྲ་ཞྱིག ་བྱུང་བ་ཡྱིན ་ནའང་རྒྱ་ཡྱིག ་ཚན་པའྱི་དྲུང་ཆེས ་སྱིད་སོང་ལ་ཆ་ཚང་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའང་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་བཟུང་ཐོག་ནས་རེད། སོང་ཙང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་མཁེན་པ་དང། སྱིད་སོང་གྱིས་ཧ་གོ་བ་

དང། དྲུང་ཆེ་ཨ་ཅང་ཅང་མཁེན་གྱི་རེད། བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་གྱི་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ལོ་རེར་ཚུགས་ཡོང་དུས་གནས་ཚུལ་ག་
ཚོད་འཁེར་དགོས་ཀྱི་འདུག ག་རེ་འཁེར་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་སྱིད་སོང་
གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དགོངས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་དེ་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སན་སེང་

ཞུ་དགོས་པ། དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་དྲུང་ཆེ་མཉམ་དུ་མུ་མཐུད་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་དགོས་པ། དེ་ལྟར་བྱས་ནས་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་སྐུ་ཚབ་མེད་པའྱི་རེས་སུ། རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་དྲུང་ཆེས་འགན་འཁུར་བཞེས་པ་འདྱི་༸གོང་
ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་འདྱི་ཡྱིན།
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དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་སྐོར་བཀའ་

མོལ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ཡོད་ཙང་བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་ཐོག་ལ་
བཀའ་འདྲྱི་ག་ཚོད་ཀྱི་མ་གནང་ན་ཡག་གྱི་རེད། གནང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ལན་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད། ལན་རྒྱག་དུས་ཕྱི་ནང་གསང་
གསུམ་དང་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་གནང་དང་གནང་མུས་རེད། ངས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་བཞྱིན་

དེ་སྔ་ནང་བཞྱིན་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འབད་བརོན་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཐུས་ཤོར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགོ་ཡོད་པ་མ་
རེད་ཅེས་གཙོ་བོ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གཞྱི་རའྱི་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་སྟོང་པ་རང་རེད་ཅེས་གསུངས་

སོང་། ཡང་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་དུས། ངའྱི་གོགས་
པོ་ཡྱིན་ཙང་ཞེས། གོགས་པོ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། ར་བ་ཉྱིད་ནས་བཤད་མྱི་འདུག བརྙན་འཕྲྱིན་དེ་ཚུར་ལེན་པ་ཡྱིན། ཡང་
བསར་ཉན་པ་ཡྱིན། གཞན་ལའང་ཉན་བཅུག་པ་ཡྱིན། ངའྱི་གོགས་པོ་ཡྱིན་ཞེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བཤད་མྱི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་
སྟོང་པའྱི་བཀའ་མོལ་དེ་སྟོང་པ་རང་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ Tibet TV ལ་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ནས་ཐུགས་སང་ཧ་ཅང་ཆེན ་པོ་གནང་འདུག དབུ་འབྱེད་མཛད་སོ་

སྐབས་ལའང་ཕེབས་པ་རེད། གཞན་བརྙན་འཕྲྱིན་གཟྱིགས་པ་དང་ Tibet TV གཟྱིགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིད་འོང་འཕྲོག་དགོས་
པ་ཞྱིག་དེ་འདྲ་རང་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་གསུངས་སོང། ཕལ་ཆེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ཡྱིད་འོང་འཕྲོག་དགོས་པའྱི་ཚད་དེ་

མཐོན་པོ་ཡོད་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཐོག་མར་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་འགོ་འཛུགས་པའྱི་སྐབས་ལ་གཟྱིགས་
མཁན་འབུམ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་མཁན་ View ༨,༥༠༠,༠༠༠ སེབ་དུས་གང་
ལ་གང་འཚམ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཏན་ཏན་རེད་ Tibet TV འདྱི་འཁྲུག་ཆ་དོད་པོ་ཡོད་
པ་མ་རེད། གསར་འགྱུར་ཀློག་མཁན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན། འདྱིར་ཚོགས་གཙོའྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕེབས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་སྐུ་ཚབ་སྱིད་སོང་གྱིས་མཚོན་གྱི་ཡོད།
ལན་བསོན་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་གི་ཡོད་དུས། ལམ་སྟོན་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱི་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་

ཡྱིན། དེ་ནས་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ལན་ཞྱིག་གནང་སོང། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་གོགས་པོ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་མེད་ཅེས་གསུངས་
སོང། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསུངས་སོང་། བརྙན་འཕྲྱིན་དེ་བཏུབ་སྟེ། བསད་དེ། མར་མཐུད་བརྒྱབ་སྟེ། གསན་རྒྱུ་
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མེད་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་ཡོད་ན་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད། དེ་མྱིན་གསུངས་སོང་ཞེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ི ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་གཞན་དག་འདྱི། གང་ལྟར་ལན་རྒྱག་མཁན་ཡོད་ན། ཚོགས་གཙོའྱི་ལམ་
སྟོན་འདྱི་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་པུར་ལ་ཡྱིན་གྱི་རེད། བཀའ་བོན་རྣམ་པར་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། གོས་ཚོགས་ར་བ་

འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་པ་དེ་དག་ལམ་སྟོན ་གང་ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་
ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁྱིམ ས་ཀྱི་ནང་ལ་ He/She གོ་དོན་གཅྱིག ་པ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཚང་མ་གོ་དོན་

གཅྱིག་པ་གོ་དགོས་པ་རེད། གལ་སྱིད་ངས་ཞུས་པ་དེ་ཚོ་ནོར་ཡོད་ན་གོགས་པོ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་མེད་པ་དང་། ངས་ཨུ་ཚུགས་
བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་ན་ཆ་རེན་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་གེང་སོང་ཆོག་གྱི་མ་རེད། ཚོགས་གཙོས་ལམ་
སྟོན་བྱས་པ་འདྱི་ཚོགས་གཙོ་གོང་མས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ཇྱི་བཞྱིན་ཞྱིག་མུ་མཐུད་ནས་ལྷག་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།
དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ནས། འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་གཅྱིག་པུར་ཁབ་པ་ཞྱིག་རེད་དམ།

ཡང་ན་བཀའ་ཤག་དང་ཚང་མར་ཁབ་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག དགོངས་སྐོར་ཞུས་ནས་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དེ་ནས་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་བལྟ་རྒྱུ་ནྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚོས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་འགན་

འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་པ་འདྱི་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསུངས་པ་དེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་

འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང ། འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན་གནས་ཚུལ་

གཅྱིག་རེད། འགན་འཁུར་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱིས་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་བསད་པ་ཡྱིན་ན།
དེས་ཕན་ཐོགས་པའྱི་ཚབ་ལ་གནོད་སེལ་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ལམ་སྟོན་དེ་གོས་ཚོགས་
ཀྱི་འཐུས་མྱི་དང་བཀའ་བོན་ཡོངས་རོགས་ལ་ཁབ་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་

གཅྱིག་པུར་ལ་ཁབ་པ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་རེས་ལ་དགོངས་སྐོར་ཞུས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག

སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་འབེལ་བའྱི་

འགན་བཞེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིས་ཀང་དྲྱི་བ་གཏོང་ཆོག་པའྱི་ལམ་འདྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཚོགས་གཙོས་གང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་
ཡོད། སོང་ཙང་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པས་དེའྱི་སྐབས་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་དེ་སྱིད་སོང་དབུས་པའྱི་བཀའ་བོན་ཡོངས་རོགས་དང་

གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚང་མར་བཀའ་གནང་ཡོད་ན། དེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གཅྱིག་པུར་
ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ངས་དགོངས་སྐོར་ཞུས་ནས་རེས་ལ་གསལ་བཤད་བྱ་
རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ལབ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་རེད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་གྱིས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་མཚན་སོས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་

ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བཀའ་ཤག་གྱི་རེད། དེ་འདྲ་ཙང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཆད་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་ཆ་ཚང་འཁེར་གྱི་རེད། དེ་
འདྲ་སོང་ཙང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་འཆད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་གནད་དོན་དང་འབེལ་

བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུ་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་ཆ་ཚང་འཁེར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་རེད་ལ། ཞུ་
དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གོགས་པོ་བཤད་སོང་ཞེས་གསུངས་སོང། གོགས་

པོ་བཤད་མྱི་འདུག འདྲྱིས་པོ་བཤད་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དགོངས་སེལ་དེ་བླངས་ཚར་བ་ཡྱིན། བསར་དུ་གསུངས་ན་ཡག་པོ་

འདུག དེ་ནས་ Tibet TV བརྙན་འཕྲྱིན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་རེད། ཡྱིད་དབང་འཕྲོག་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གདངས་
དང་བཟོ་ལྟ། བཟོ་ལྟ་མེད་མཁན་ལ་བཟོ་ལྟ་ཡོད་མཁན་བཟོ་ཐུབ་མཁན། དེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུང་ཡོང་དུས་
ཕལ་ཆེར་ཚར་གཅྱིག་ང་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ང་ཚོའྱི་ Tibet TV news bureau གྱི་གསར་འགོད་པ་ཚང་
མར་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གནང་ནའང་། ཕལ་ཆེར་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་བསམས་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཚར་གཅྱིག་ཕ་གྱིར་
ཕེབས་རོགས་གནང་། ཁོང་ཚོ་སེམ ས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུར་ཕན་ས་རེད། དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་ཀང་ཁོ་ཚོ་དང་མཇལ་ནས་

གསུངས་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག པར་བསོན་རྒྱུར་མཉེས་པོ་ཡོད་གསུང་གི་འདུག དགའ་པོ་ཡོད་ཅེས་གསུང་གི་འདུག་ལ། ཡག་
པོའང་ཡོད་ས་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་གཟུགས་ཏོག་ཙམ་ཆེ་བ་ཡོད་ན་ཐག་རྱིང་ཙམ་ནས་རྒྱག་རྒྱུ་དང། གཟུགས་ཆུང་བ་ཡོད་ན་
ཐག་ཉེ་པོ་ནས་བརྒྱག་པ། དེ་ཚོ་ཚང་མ་སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་གསལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཚར་གཅྱིག་ཕེབས་འདོད་ཡོད་ན་ངས་གདན་

འདྲེན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བོད་ཆས་གོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། ཚོན་བྱུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཧ་ཅང་གལ་
འགངས་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ང་ཚོས་གསར་འགོད་པ་འདེམས་དུས་སྱིར་བཏང་བོད་ཡྱིག་ཡྱིན་ནའང་བོད་སྐད་

ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་བོད་སྐད་ཡག་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་བོད་ཡིག་ཡག་པོ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་སྐད་ཡྱིན་ནའང་
དེ་ག་རང་རེད། ཨྱིན་སྐད་ཡྱིན་ནའང་དེ་རང་རེད། མྱིའྱི་གཟུགས་ཆས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེང་དུས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ལྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་

ན་ཞེ་དྲགས་འཆད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཏོག་ཙམ་ལྟ་དགོས་པ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་བརྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་འདེམ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་
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ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ Tibet TV འདྱིའྱི་སྟེང་ལ་བོད་ཅེས་འཁོད་ཡོད་ན་དགའ་
པོ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས ་གསུངས་སོང། སྱིར ་བཏང་བདེན་པ་རེད། ཐོག་མར་ང་ཚོས ་བསམ་བོ་གཏོང་དུས་ཕྱིའྱི་མྱི་ཡྱིས ་གསར་

འགྱུར་ལྟ་མཁན་མང་བ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་དྲྱིལ་བསགས་གནང་དུས་ཕྱིའྱི་མྱི་ལ་དྲྱིལ་བསགས་མང་བ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་

རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་ CNN, BBC ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས། TTV ཞེས་ལྟ་སྟངས་དེ་ཡག་པ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་བོ་བྱས་
ནས་གནང་བ་རེད། ང་ཚོས་བོད་ཡྱིག་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་དང་བོད་དོན་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དུས་རག་ཏུ་ངོས་འཛིན་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བདེན་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ལས་བྱེད་ཀྱི་གྱིང་ཁར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཧ་
ཅང་མཉེས་པོ་དང་དགའ་པོ་བྱུང་ཡྱིན་ས་རེད། དེ་དུས་ཕེབས་མཁན་ཚང་མ་ཏན་ཏན་མཉེས་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་
གསུངས་པ་དེ་ཏན་ཏན་རེད། སེམས་ཅན་དགའ་ན་དགེ་བ་རེད། ཕ་མ་དགའ་ན་དྲྱིན་ལན་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏན་ཏན་སྱིད་

ཞུ་བའྱི་ལས་བྱེད་ཚོས་ཧ་ལས་པའྱི་སྐུ་ལས་བསོན་གྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ལོ་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་གྱི་རེས་ལ་གྱིང་ཁ་ཞྱིག་གཏོང་ཡོང་
དུས་ཁོ་རང་ཚོར་སོ་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དྲྱིན་ལན་དེ་གསོས་སོང་། དྲྱིན་ལན་ཚང་མ་གསོ་ཡོད་པ་མ་རེད། དྲྱིན་ལན་ཉུང་ཙམ་ཞྱིག་

གསོས་སོང་བསམས་པའྱི་ཐོག་ནས་གྱིང་ཁ་བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དགེ་བ་ཆེན་པོ་བསགས་སོང་། ཡྱིན་
ནའང་ཤ་དེ་ཤོར་བས་སྱིག་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཀང་བསགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སྟོབས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག

སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སྟོབས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ད་ལྟ་གསལ་བཤད་གནང་དུས། ངས་ TTV མེད་པ་བཟོ་
དགོས་ཡོད་ཞུས་མེད། CNN, BBC འདྱི་ཚོ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་དེར་བོད་བཞག་ན་ཕ་གྱིར་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ལ་ Tibet
བྱིས་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ TTV ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡྱིན་མ་གཏོགས་
TTV མེད་པ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་མེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག གང་ཡྱིན་པ་དེར་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག TTV ཐོག་ལ་བོད་འདྱི་བཞག་ན་གང་འདྲ་ཞྱིག་འདུག་མྱི་འདུག་ལྟ་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་
ཆེར་ཟང་ཟྱིང་མང་པོ་ཞྱིག་ཐེབས་པ་ཡྱིན་ན་བལྟ་སང་ལ་མཛེས་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ནས །

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་དེ་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ལས་
བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཐོག་བགོ་གེང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་

འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཤོག་གངས་དང་པོའ་ིནང་རྒྱ་སྐད་ཚན་པ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག འདྱི་ནམ་རྒྱུན་དུ་ནས་སོ་སོ་
ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་དྲ་རྒྱའྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན་
ཙང་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་གང་ལྟར་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ལ་བོད་དོན་ཐོག་མཁེན་པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་ནང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།
དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ TTV ནང་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ནས་གསར་འགྱུར་ཞྱིག་གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དངོས་གནས་
ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་དང་སོབས་པ་བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་ལྟ་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་
གསར་འགྱུར་ད་ལྟ་ TTV ནང་གསར་འགྱུར་གཏོང་གནང་མཁན་ཁོང་ཚོ་ཚང་མར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་ཤོག་གངས་གསུམ་པའྱི་ནང་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་གྱི་འདུག

འདྱིའྱི་ནང་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ཞེས ་གསུངས་པ་མ་གཏོགས་དེའྱི་ནང་ས་གནས་ག་བ་ནས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དེའྱི་ནང་
ཚོགས་བཅར་བ་ག་ཚོད་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་གསལ་ཁ་ཞྱིག་མྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོ་ས་གནས་ག་བ་ནས་
ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཚོགས་བཅར་བ་ག་ཚོད་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཤོག་གངས་ལྔ་པའྱི་ནང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཚན་པ་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ཟབ་ཁྱིད་པ་དང་ཟབ་

སོང་བ་ཁོན་མྱི་གངས་ ༣༡༤ ལ་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གསུངས་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཟབ་ཁྱིད་པ་ག་ཚོད་ཙམ་
ལ་ཟབ་སོང་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དེ་འདྲའྱི་ཟབ་འཁྱིད་གནང་ཡོད་

པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཟབ་འཁྱིད་པ་འདྱི་ཚོས་མྱི་མང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་གོ་རོགས་དང་ཟབ་སོང་དེ་འདྲ་གནང་
བ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག ་ནས་གསུངས་གནང་སོང་། ལས་འགུལ་སེལ ་དགོས ་པ་རེད་ཟེར ་ནས་

གསུངས་གནང་སོང། ཏན་ཏན་རེད། ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་གསུངས་བསད་རྒྱུ་འདྱི་

རེད། ཕག་ལས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ནས་མར་འགོ་འཛུགས་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་གསལ་པོ་གསུངས་བསད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། འདྱི་
དགོས་མཁོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེ་ནས་མྱི་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ལ། སྔོན་ལ་སོ་སོ་
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ནས་འགོ་འཛུགས་དགོས ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས ་ཐོག ་ནས་ལས་འགུལ་སེལ ་དགོས ་ཀྱི་རེད་ཟེར ་ནས་སོ་སོའ ་ི
བསམ་ཚུལ་འདྲ་བོ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད།

དེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་སྱིད་གཞུང་ཁག་རེད། དེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་རེད། དེ་བཞྱིན་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་

པའྱི་ཚོགས་པ་རེད། མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཧ་ལས་པའྱི་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མར་
དེ་རྱིང་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་དྲྱིན་བ་མེད་དུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་དྲུག་པའྱི་ནང་ས་བརྙན་ཚན་པ་འདྱི་རེད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་མར་ལྟ་ཡོང་དུས་ཧ་ལམ་

ལོ་སོ་སོའ་ིནང་ལྟ་མཁན་དེ་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག འདྱི་ཏན་ཏན་ང་ཚོར་དགའ་འོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད་སམ། དེ་དང་
འབེལ་ནས་ཤོག་གངས་བདུན་པའྱི་དེ་ག་རང་གྱི་ནང་ལ་འགེམས་སྟོན་ཁང་གསར་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ནང་གཙོ་

བོ་འདྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་བོད་ནང་དུ་བོད་མྱི་གངས་ ༡༥༣ ཙམ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་
བསེགས་བཏང་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའ་ི དྲན་རེན་གྱི་ཆེད་དུ། འགེམས་སྟོན་ཁང་གསར་པ་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་སེ་ཚན་ཟུར་བཅད་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དེ་ནས་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་འབེལ ་བའྱི་ཐོག ་ནས་ཤོག ་གངས་ ༡༡ ནང་དུ་འདུག དེའྱི་ལས་བསོམ ས་ནང་

འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ལས་འགུལ་ཐེངས། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱི་ལ་ཕེབས་སོང། ཚོགས་འདུའྱི་གྲུབ་ཆ་འཚང་གྱི་ཡོད་ས་མ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

འཚང་མྱི་འདུག གཉྱིས་འཚང་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེའྱི་གོང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དང་དྲྱི་བ་བཀོད་པ་ཚང་མ་གྲུབ་ཆ་མ་འཚང་བའྱི་ཐོག་ནས་
གནང་བ་སོང་ཙང། འདྱི་དག་ཚང་མ་རྱིས་མེད་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ནས །

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༡༡ ནང་ལ་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ཁང་དེའྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཐེངས་ ༣༩ སེལ་ཡོད་ཟེར་ནས་དེ་

འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་འདུག ར་བའྱི་རྒྱ་གར་ནང་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ཉེ་
ཆར་ང་ཚོ་ལྡྱི་ལྱི་ས་བགོས་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། འགོ་བའི་སྐབས་ལ་འབེལ་ཡོད་ཚན་པ་ཚོས་དེའྱི་སྐོར་ལ་འགེལ་བཤད་མང་པོ་

ཞྱིག་བསོན་གནང་གྱི་འདུག ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་ནང་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་
ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་དུས། དེ་ཚོ་ཚང་མས་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད ་བྱུས་ལ་རྒྱབ་
སོར་གནང་མཁན་ཤ་སྟག་རེད་དམ། ཡང་ན་ཁོང་ཚོ་ཚོགས་པ་སོ་སོའ་ི ལངས་ཕོགས་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་མཐའ་མ་དེར་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་ལ་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་

ནས་ཡྱིན། བར་ལམ་དབུས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན། སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོར་འོས་

བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ། གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལམ་སྟོན་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་སོབ་
གནང་རྒྱུ་སོགས། གང་ལྟར་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་ལ་ཕེབས་གནང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་ལ་བོད་མྱི་གནས་སོད་
བྱེད་སའྱི་ས་ཆ་དེ་གང་ལྟར་ Sydney ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ Sydney ནང་ལ་བོད་མྱི་མང་ཤོས་ཆགས་

བསད་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཐོག་ནས་ Sydney བོད་རྱིགས་མང་ཚོགས་ལ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་ཚོགས་
འདུའྱི་གོ་སྱིག་ག་རེ་བྱས་ནས་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ཕ་གྱིར་ Sydney བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་

ཐོག ་ནས་འོས ་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན ་མཆོག ་ཕེབ ས་རྒྱུར་ག་སྱིག ་ཆ་ཚང་ཞྱིག ་གནང་ཡོད་ཅེས ་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཕ་གྱིར ་
Sydney བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཚོགས་ཁང་གོ་སྱིག་བྱ་རྒྱུ་རེད། མགོན་ཁང་གོ་སྱིག་བྱ་རྒྱུ་རེད། དེ་བཞྱིན་མང་

ཚོགས་ལ་འོས ་བསྡུའྱི་དྲྱིལ ་བསག་བྱ་རྒྱུ་དང་། འོས ་བསྡུའྱི་ཚོགས་འདུ་ལ་ཕེབས་དགོས ་རྒྱུ་ཆ་ཚང་ཞྱིག ་ས་གནས་སོ་སོ་ལ་

གསལ་བསགས་བཏང་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ Sydney བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ངོས་ནས་ཕ་གྱིར
Sydney ནང་ལ་ག་སྱིག ་ཡོད་བཞྱིན་དུ། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ངོས ་ནས་ཕ་གྱིར་དབུས་འོས ་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་

འགན་འཛིན་མཆོག་ནས་མང་ཚོགས་ལ་འོས་བསྡུའྱི་ལམ་སྟོན་རེད། དེ་འདྲའྱི་གོ་སྱིག་ག་རེ་བྱས་ནས་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས །

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་། ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་བགོ་གེང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་ནས། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཚོགས་
འདུའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། དེ་ནས་མང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་
ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། སྱིར་བཏང་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཚོགས་འདུ་དེ་ཐེངས་དྲུག་ཚོགས་ཚར་འདུག

འདྱི་ཡག་པོ་རེད། འོན་ཀང་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཚོགས་འདུ་དེ་ཁ་སང་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བའྱི་ལན་ལ། སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་ལན་འདེབས་གནང་སོང། ལན་འདེབས་ནང་ནས་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ལྷག་འདུག།འདྱི་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་
ང་ཚོའྱི་སོབ་མ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་ཚོགས་ལས་འགུལ་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚོགས་ཞུགས་གནང་མཁན་གྱི་མྱི་དེ་ཚོ་ལས་འགན་
གང་ཡིན་མིན་ཁོང་ཚོ་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ཞུགས་ནས་ཕར་ཕྱིན་ཏེ་ལས་ཀ་གང་གནང་གྱི་ཡོད་མེད། མུ་མཐུད་ནས་བོད་དོན་དང་

འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་མྱི་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད། འདྱིའྱི་ལན་དེ་ཁ་སང་གསལ་པོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག།དེར་ལན་
གཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་དེ་རྱིང་ཡང་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང།

རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག ་ལ་ཕྱི་ཡི་མྱི་དེ་ཚོ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ལ་བསེབས་པ་བཞྱིན་མྱི་མང་པོ་སེབ་མཁན་མྱི་
འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག སྱིར་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཚོགས་འདུ་དེ་རྒྱ་ཡྱིག་སེ་ཚན་དང་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་

དབར་ལས་དོན་སང་ལ་གོས་མོལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། བསམ་ཚུལ་བརེ་རེས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་རེད། ཕྱིས་སུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་
ཕྲུག་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་ཚོགས་ལས་འགུལ་པ་ཟེར་ནའང་རེད། རྒྱ་སྐད་།ཤེས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཕྱི་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་
ཡོང་དུས། རྒྱ་མྱི་དང་འབེལ ་བ་བྱེད་བཞྱིན ་ཡོད ་དུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ཡང་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་

འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་དེ་ཚོ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད ་སྟབས། དེ་ཚོ་ཚུར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ཁོང་ཚོར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་དེ་ཚོ་གསལ་པོ་ཆགས་ཐུབ་པའྱི་ཟབ་སོང་

དང་ངོ་སོད་ཅྱིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁོང་ཚོ་ཕར་ཕེབས་ནས་རྒྱ་མྱི་དང་འབེལ་བ་བྱས་ནའང་རེད། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལས་འགུལ་
སེལ་དུས་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཕར་ངོ་སོད་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ལངས་ཕོགས་དེ་ཚོའང་གསལ་པོ་ཞྱིག་ངོ་སོད་བྱེད་
ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་བཟུང་ནས། རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་གྱི་སོབ་གྲྭ་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་དེ་ཚོ་གདན་འདྲེན་
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ཞུས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་འདྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་ཚོགས་ཚར་བ་རེད། དྲུག་ཚོགས་ཚར་ནས་ཕར་

གཅྱིག་ལྟ་དུས་ཉེ་ཆར་ཤེས ་ཀྱི་མེད། སྔོན ་མ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་འདུར་སེབ ་མཁན་དེ་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སོབ ་མ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་
ཚོགས་ནང་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། རེ་གཉྱིས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཚར་རེས་ཕར་ཕྱིན་ནས་གོ་
མེད་ཚོར་མེད་རེད། ལས་འགུལ་སེལ ་བཞག་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་ཀ་བྱས་བཞག་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚུར་འབེལ་བ་ཡང་

གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིད་སོང་གྱིས་གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞྱིན་དེང་སང་ཚུར་སེབ་མཁན་ཡང་

ཉུང་ཉུང་རེད་གསུང་གྱི་འདུག།མ་འོངས་པར་དེའྱི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གང་གྱི་སང་ནས་བསམ་བོ་ཞྱིག་
གཏོང་དགོས་ཡོད་པ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།དེ་མ་ཡྱིན་པར་ངེས་པར་དུ་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་
ཚུར་གཏོང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་ཚུར་བསེབས་ཀང་། ང་ཚོར་ཕན་མྱི་ཐོགས་པ་དང་། བོད་དོན་ལ་དོ་སང་

མེད་པའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་ཙམ་ཞྱིག་བཏང་བཞག་ན་ང་ཚོའྱི་འགོ་གོན་འཕྲོ་བརླག་ལས་ཕན་གང་ཡང་ཐོགས་ཀྱི་མ་རེད། དེར་
བརེན་གཟབ་གཟབ་གནང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་སམ། མ་གཞྱི་ནས་དེ་འདྲ་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག།ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་

ཚུར་གཏང་རྒྱུ་དེ་ཁ་ཤས་དངོས་གནས་རྒྱུན་དུ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན། བོད་དོན་ལ་དོ་སང་བྱེད་མཁན། ལྷག་པར་དུ་
སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བོད་དོན་ངོ་སོད་གནང་མཁན། དཔེ་གཅྱིག་བཞག་ན། ངས་དཔེ་གཅྱིག་བཞག་པ་དང་མཉམ་དུ་བསྟོད་བསྔགས་

ཤྱིག་བྱས་ན་འོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ཐའེ་ཝན་ལ་མཚོན་ན་ཐའེ་ཝན་གྱི་བཀྲ་ཤྱིས་ཚེ་རྱིང་ཟེར་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་
གྱིས་རྒྱུན་དུ་བོད་དོན་ལ་དོ་སང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་དོན་ལས་འགུལ་འབད་བརོན་ཧུར་ཐག་དང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་

ངང་ནས་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཐའེ་ཝན་གྱི་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཕེབས་ནས་བོད་དོན་ངོ་སོད་བྱེད་པ་དང་མཉམ་དུ་བོད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་གསལ་བཤད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་

པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་གྱི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་བོད་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་སོགས་གསལ་པོ་དང་ཡག་པོ་མཁེན་གྱི་མེད་པ། གང་ཡང་

མཁེན་གྱི་མེད་པ་རང་མ་རེད་དེ། གཞུང་གྱི་ལངས་ཕོགས་སོགས་ངོ་སོད་གསལ་པོ་བྱེདཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག།དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ལྟ་
བུ་མང་ཙམ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས། དེ་འདྲའྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་མང་ཙམ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་ཕར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ངོ་

སོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་ཚོགས་ཐོག་ལས་འགུལ་སེལ་དུས། ཁོང་གྱིས་ཡག་པོ་ཞྱིག་འཆད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དགེ་མཚན་
ཆེན་པོ་ཡོད་པར་མཐོང་གྱི་འདུག སྔོན་མ་དང་བསྡུར་ན་དེང་སང་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་འདུག།ཁོང་གྱིས་རྒྱུན་དུ་ལས་འགུལ་
ཞྱིག་སེལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ལ་བསྟོད་བསྔགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅྱིག་དེ་འདྲའྱི་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་ང་

ཚོས་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ལོ་ཁེད་རང་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ལོ་རེས་མར་མྱི་གཞན་པ་ཞྱིག་

གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་རེ་མོས་བྱས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཚུར་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་སོབ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་
ཚོགས་ལས་འགུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོ་སོའ་ིངོ་ཤེས་དང་འབེལ་ཡོད་སོགས་ལ་གསོལ་རས་གནང་བ་བཞྱིན་གནད་འདྲེན་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་དེ་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་དང་། འགོ་སོང་བཏང་བ་དེ་ཚོ་ཆུད་ཟོས་སུ་འགོ་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའྱི་

སེམས་འཚབ་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་གཟབ་གཟབ་གནང་རྒྱུ་དང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་བར་ལོ་དྲུག་
གྱི་རྱིང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ བསེབས་པ་དང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ཕར་ཕྱིན་ནས་ང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ལས་འགུལ་སེལ ་
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བཞག་པ། མུ་མཐུད་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་གྱི་ཡོད་པ། བོད་དོན་ཐོག་ལ་དོ་སང་གནང་མཁན་སུ་ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་
ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་དང་རྒྱ་ཡྱིག་གསར་འགྱུར་ཀློག་མཁན་སོགས་ལ་
བསྔགས་བརོད་གནང་བ་དེ་ངས་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་ཞུས་ཆོག དེ་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་

བཅར་བ་ད་ལྟ་བར་དུ་ག་ཚོད་བྱུང་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། གངས་ཀ་དེ་ངས་རེས་ལ་ཞུས་ཆོག འོན་ཀང་། ཚད་གཞྱི་ནྱི་ཐེངས་
རེར་ ༣༠།༣༠ ཡོང་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་འཆར་གཞྱི་བཏྱིངས་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རེས་མ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་

ཡོང་དུས་གཉྱིས་ཀ་ངས་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཐོག་མ་དེ་ཏན་ཏན་རེད། རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་དང་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་
རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་གཅྱིག་པུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན་རེད། ཐའེ་ཝན་ལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཐའེ་ཝན་གྱི་བཀྲ་ཤྱིས་ཚེ་རྱིང་གཙོས་པའྱི་མྱི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་རྒྱ་

སྐད་ཤེས་མཁན་མཉམ་དུ་ཕ་གྱིར་བཅར་བཅུག་པ་རེད། བཅར་བཅུག་ནས་ཁོང་ཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་གང་བཤད་པ་རེད་ཟེར་ན།
དུས་རག་ཏུ་ང་ཚོས་རྒྱ་མྱི་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད ་དེ། དྲྱི་བ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བསེབས་པ་དང་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་

འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག།དེ་རྱིང་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཚོགས་འདུ་བསེབས་ནས་ཟབ་སོང་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་
པོ་བྱུང་སོང། དེ་ལྟ་བུ་མང་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཐའེ་ཝན་ལ་ཡོད་པའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་ཚེ་རྱིང་གཙོས་པའྱི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
གྱིས་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས། འདྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་པུར་མ་ཡྱིན་པར་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་

པ་དོན་གཅོད་ཁག་བཞྱི་ལ་རེ་རེ་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་ཚོར་ཕག་རོགས་གནང་མཁན་ཚོའྱི་ཡན་ལག་ལྟ་བུ་བྱས་ནས། རྒྱ་
སྐད་ཤེས་མཁན་གང་མང་མང་ལ་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་སོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོ་ཕར་ཕེབས་ནས་རྒྱ་སྐད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་རྒྱ་
མྱི་ལ་འབེལ་བ་མང་ཙམ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཆ་རེན་དང་པོ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་རེད།

རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ། དབུ་མའྱི་ལམ་གཙོས་པའྱི་བོད་དོན་སྐོར་ནས་རྒྱ་མྱི་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་

ཐུབ་མཁན། ཆ་རེན་འདྱི་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་སྔ་རྒྱ་ཡྱིག་སང་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པས་

མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མང་ཤོས་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག།ཕར་ཕེབས་ནས་ཕག་ལས་ཏན་ཏན་གནང་གྱི་འདུག།མཚམས་རེར་རྒྱ་
རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པར་འབེལ་བ་གནང་བ་སོགས་ཡོང་གྱི་འདུག་ལ། མ་གནང་མཁན་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག་སྟེ་ཚོང་རྒྱག་མཁན་

ཡྱིན་ནའང་རེད། ཡུལ་སྐོར་སོ་འཆམ་པར་ཐུག་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཡྱིན་
ནའང་རེད ། རྒྱ་མྱི་དང་ཐུག་ནས་བོད ་དོན ་སྐོར ་ལ་གོ་རོག ས་སེལ ་གྱི་འདུག།འགའ་ཤ ས་ཤྱིག ་གར་སོང ་ཆ་མེད་ཆགས་ཀྱི་
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འདུག།འདྱིར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུའང་ཟབ་སོང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་ཕྱིར་རྡ་རམ་ས་ལ་དང་གངས་སྱིད་གཡས་གཡོན་ལ་ངོ་ཤེས་པ་

ཐུག་པར་འགོ་མཁན་དང་། མཚམས་རེ་ཚོང་རྒྱག་གྱི་མེད་ན་བསམས་པ་འདྲ་བོ་གཅྱིག་གཉྱིས་གོ་རྒྱུ་འདུག།ཡྱིན་ནའང་མང་ཤོས་
ཀྱིས་འབད་བརོན་ཧུར་ཐག་བྱེད་ཀྱི་འདུག

དེའྱི་རེས་སུ་ང་ཚོས་ཆ་རེན་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་གང་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། དེ་སྔ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་ཤོག་ཟེར་

གྱི་ཡོད་པ་རེད། རེས་སུ་ང་ཚོས་དེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་འགྱུར་བ་བཏང་ནས། ཡོང་རྒྱུ་དེ་སུ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན་རྒྱ་

རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་རང་གྱིས་དམྱིགས་བཙུགས་ནས་མྱི་དེ་ཚོ་ངའྱི་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མྱི་དེ་ཚོར་ཟབ་སོང་སད་པ་
ཡྱིན་ན་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པར་ཕན་ས་རེད། ང་ཚོས་རྒྱ་མྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་སོབ་པར་ཕན་ས་རེད་ཅེས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་
མཐུད་པས་དམྱིགས་བཙུགས་བྱས་ནས་མྱི་སྐད་གཏང་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ལྟར་སྐད་བཏང་བ་དེས་ཕན་གྱི་འདུག།ཁ་སང་རྒྱ་རྱིགས་

འབེལ་མཐུད་པ་རང་གྱིས་ངོ་ཤེས་པ་སྐད་གཏོང་གྱི་ཡོད་དུས། ངོ་ཤེས་པ་ཟེར་ན་ནང་མྱི་སྤུན་མཆེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དུས་
རྒྱུན་དུ་ལས་ཀ་མཉམ་དུ་བྱེད་མཁན། རོགས་པ་བྱེད་མཁན་ཚོ་སྐད་གཏོང་གྱི་ཡོད་དུས་ཕན་གྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་ཀྱི་

རེན་གྱིས་ང་ཚོ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠།༡༡།༡༢ ལ་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་པས། རྒྱ་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་
དུང་ཕྱུར་མང་པོ་ཞྱིག་ཨ་རྱི་གཙོས་པའྱི་ཡུ་རོབ། ཨྱིན་ལན་ག་བ་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། སོབ་ཕྲུག་སོབ་པ་ལ་སོབ་ཕྲུག་
དགོས་ཀྱི་འདུག

དེར་བརེན་ད་ཐེངས་ཀྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཟབ་སོང་འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ལ་མ་ཚོགས་པར་རེས་མའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པ་

བར་འགངས་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ ༧ པར་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་གུང་སེང་སྐབས་སུ་མཐོ་སོབ་ཁག་ནང་གྱི་རྒྱ་སྐད་ལ་དོ་སང་བྱེད་

མཁན། རྒྱ་ནག་གྱི་ཆབ་སྱིད་ལ་དོ་སང་བྱེད་མཁན། རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་དེ་ཚོ་སྐད་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་ཁ་ཡོད་ལག་
ཡོད་ཀྱིས ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད། ལར་ནས་ཟབ་སོང་ཐེངས་དྲུག་གནང་ཚར་དུས་རྒྱ་སྐད་ཤེས ་མཁན་དོ་སང་ཡོད་

མཁན་ཕེབས་འདོད་ཡོད་པ་མང་ཆེ་བ་ཕེབས་ཚར་བ་འདྲ་བོ་ཞྱིག་ཆགས་སོང། དེར་བརེན་ང་ཚོས་འགྱུར་བ་འདྱི་གཏོང་གྱི་ཡོད།
འཚོགས་རྒྱུ་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པར་ཚོགས། རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན། རྒྱ་མྱིར་འབེལ་བ་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོར་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་སོད་ཀྱི་ཡོད།
ད་ལྟ་ངས་རེ་རེ་བཞྱིན་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་སྟེ། གཞོན་སེས་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཕར་ཕེབས་ཏེ་ཏན་ཏན་སོ་སོའ་ི སོབ་གྲྭ་ནས་རྒྱ་མྱི་མཉམ་དུ་
འབེལ་བ་བྱས་ནས། ཁོང་ཚོས་བགོ་གེང་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཏན་ཏན་རང་བྱེད་ཀྱི་འདུག།ཕ་གྱིར་མྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཟབ་སོང་རག་ཚར་

བ་རེས་སུ་གོ་རོགས་མཐོན་པོ་ཆགས་ཡོང་དུས། མང་ཉུང་ཞྱིག་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་གྱི་འདུག།འགན་
འཁུར་བཞེས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞྱིབ་ཕྲའྱི་གངས་ཀ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ད་ཐེངས་ཉྱིན་གཅྱིག་ནང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་

མྱི་ཤེས་ཏེ། གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་མྱིན་ངས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་ཡྱིག་ཐོག ་ནས་འབྱོར་བ་ཞྱིག་
ཏན་ཏན་ཞུས་ཆོག

དེ་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་དེ་སེལ་དགོས་ཀྱི་རེད། འགོ་ཁྱིད་དགོས་ཀྱི་རེད། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་

དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཏན་ཏན་རེད། དུས་རག་ཏུ་བསམ་སོད་ཀྱི་ཡོད། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ནས་ལས་འགུལ་དེ་འདྲ། དེ་སྔ་ཡང་
སེལ་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ལྡྱི་ལྱིར་སེལ་བ་དང་། རེས་སུ་ས་གནས་གཞན་
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ཡུ་རོབ་གཙོས་པའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་མང་པོར་སེལ་བ་དང་། ཨ་རྱི་ནས་ཚོགས་གཙོ་དང་སྱིད་སོང་བཅས་མྱི་མང་ལས་འགུལ་སེལ་

བའྱི་སྐབས་སུ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་ན་རྣམ་པ་ཚོས་མཇུག་མའྱི་ཚོགས་འདུ་
ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ནས། དེ་འདྲའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུ་དང་ཆ་ཤས་
ལེན་རྒྱུར་ག་སྱིག་ཨང་གསར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། འགེམ ས་སྟོན་ཁང་ནང་ལ་རང་ལུས་མེར ་

བསེགས་གཏོང་མཁན་ ༡༥༣ དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགེམས་སེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར། ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། སྐར་
མ་ལྔ་ཡྱི་བརྙན་ཐུང་གཙོས་པའྱི་ང་ཚོས་ཕ་གྱིར་འགེམས་སེལ་ཏན་ཏན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ༡༥༣ ཧ་ལས་པའྱི་བོད་ཀྱི་བསྟན་པ་
ཆབ་སྱིད་ལ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རྱིས་བའྱི་ཐོག་ནས་བོས་བཏང་ཆེན་པོ་གནང་མཁན་ཡྱིན་དུས། ཁོང་རྣམ་པའྱི་བོས་བཏང་དེ་
ནམ་ཡང་བརེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་མངོན་འདོད་ར་ཆེན་པོ་བརྱིས ་པའྱི་ཐོག ་ནས་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འབད་

བརོན་གནང་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། འགེམས་སྟོན་ཁང་ལ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཁོང་རྣམ་པས་གང་གནང་ཡོད་
པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚོ་བརྙན་ཐུང་བྱས་ནས་ག་སྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ལྡྱི་ལྱིའྱི་དོན་ཁང་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། དམྱིགས་བསལ་ (ITCO) རྒྱ་གར་ནང་སོབ་དགོས་རྒྱུ་

ཧ་ཅང་གལ་གི་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། ལས་འགུལ་ ༣༩ སེལ་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་ཕལ་ཆེར་ལོ་རེ་རེར་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་ལས་

འགུལ་ ༣༩ འདྱི་མང་བའྱི་གས་ཏན་ཏན་རེད་ཅེས་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་
ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རེད། རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ད་ཐེངས་རྡ་རམ་ས་ལར་ཚོགས་པ་རེད། གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་ལངས་ཕོགས་ཡྱིན་པ། འདྱི་ལ་ངོས་ལེན་དང་རྒྱབ་སོར་ཡོད་བཅས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་རེད།

ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་སུ་འདྲ་ཞྱིག་

ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ི ལངས་ཕོགས་དེ་སོ་སོས་འཛིན་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལངས་ཕོགས་ཚང་མ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་
རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཁོང་ཚོ་བོད་དང་བོད་ཀྱི་ར་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་ཡྱིན་

དུས་ཁོ་རང་ཚོ་སོ་སོའ་ི ཚོགས་པའྱི་ལངས་ཕོགས་སོ་སོར་བཟུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་ཁོང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་དེ་གོས་ཆོད་རང་ལ་བཞག་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱིས་གསལ་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་
པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡ་ལ་ (Sydney) ཁུལ་ལ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐོར་དེ་རེས་ལ་ཞུ་
ཆོག

དེ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སང་ལ་ཟབ་སོང་སོད་མཁན་ང་ཚོས་དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་རང་ལ་ལས་བྱེད་

༡༥ ལ་ཟབ་སོང་སད་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་མྱི་མང་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་རེད། དེ་ཚོར་ཟབ་སོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
དེ་ཡྱིན། ས་གནས་ཚོགས་པའྱི་མཐུན་མྱི་སྐད་བཏང་ནས་ཉྱིན་མ་གསུམ་བཞྱིའྱི་ཟབ་སོང་གནང་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕྱིན།
ས་གནས་ཁག་ལ་ཕེབས་ནས་ཁོ་རང་ཚོས ་ཟབ་སོང ་གནང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། དེ་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ ་
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མཐུད་པའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ལྷག་འདུག།ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་གཙོ་བོ་ཨ་རྱི་རེད། ཁེ་ན་ཊ་རེད། ཡུ་རོབ། ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ། དེ་ནས་ཉྱི་
ཧོང། ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་གཙོས་པའྱི་རྒྱ་གར་ནས་ཡྱིན་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་གྱི་མཐོ་སོབ་ (JNU) གཙོས་པ་དེ་ཚོ་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་
མཁན་ཚང་མ་ལ་ཟབ་སོང་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་བགོ་གེང་འགོ་སོད་ཡོད་པ་རེད། ཐོག་མར་ཕྱི་
དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དང་། དེའྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཚང་མ། འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ངས་དང་པོར་ཞུ་རྒྱུ་དེར་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་ཚན་པ་དེའྱི་

ནང་ལ། གཙོ་བོ་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་རྒྱ་རྱིགས་ཚོར་ང་རང་ཚོས་བདེན་པ་ར་སོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་བཙལ་རྒྱུའྱི་
ཕག་ལས་གནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ངས་བསམ་པར་ཁོང་ཚོར་ང་ཚོའྱི་རྒྱབ་སོར་དགོས་པ་བཞྱིན། རྒྱ་མྱི་རྱིགས་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་

ཡྱིན་ནའང་། ཁོ་རང་ཚོས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ནུས་པ་སྤུངས་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཡོང་དུས། འདྱི་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་གནང་

དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་སམ། དེར་བརེན་ཧོང་ཀོང་མྱི་མང་ས་ཡ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་གྱིས་ལས་འགུལ་སེལ་ནས་
དེ་རྱིང་ཉྱིན་མ་ ༡༡༡ ཆགས་འགོ་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་དོན་གཙོ་བོ་མང་གཙོའྱི་རང་དབང། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་
གྱི་ཐོག་ལ། ཧང་སང་པའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སེལ་ཡོང་དུས་དེར་ངས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞེས་ཏན་ཏན་ཞྱིག་
ཞུས་ན་བསམ་བྱུང།

གཉྱིས ་པ་དེར ་ཉེ་བའྱི་ཆར་རྒྱལ་སྱིའྱི་གོས ་ཚོག ས་བོད་དོན ་རྒྱབ་སོར ་གྱི་ཚོག ས་ཆེན་ཞྱིག ་ང་ཚོས ་ཚོག ས་པ་རེད།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།(WPCT) ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང། འདྱིའྱི་འོག་ལ་ང་རང་ཚོས་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་ཤྱིག ་གནང་
བ་རེད། དེ་བཞྱིན་དྲྱིལ་བསགས་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ ༡༦ ཙམ་ཞྱིག་གོ་བསྡུར་
བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དེ་ནས་མར་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་མང་པོ་གསུངས་སོང་། ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་དེ་

གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་འཚོགས་ཡོང་དུས། འདྱིའྱི་མཇུག་སོང་གནང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་
རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

འདྱི་འཛིན་སོང་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་དང་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ངས་

འདྱི་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། སོ་སོ་ད་ལྟ་རྒྱུན་ལས་ཤྱིག་ཀང་བྱེད་སོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོ་ཚང་མས་འབད་བརོན་ཧུར་ཐག་བྱས་

ཏེ་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ནུས་པ་ཞྱིག་སྤུངས་ནས། འདྱིའྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོས་གཙོ་བོ་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་པའྱི་འཆར་གཞྱི་
༡༦ ཡོད་པ། དེ་ཚོ་ང་ཚོས་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག།འདྱི་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
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ཡྱིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ང་འདྲ་བོ་ཡྱིན་ན་གཞུང་
འབེལ་གྱིས ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཚོགས་འདུ་འགོ་རྒྱུ་དེ་ཐེངས་དང་པོར་བཅར་བ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག།བཀའ་

འཁོལ་ཐོག་ནས་ (Data base) གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཚོགས་འདུ་དེའྱི་ནང་མྱི་སུ་ཕེབས་ཡོད་མེད་དང་། རེས་མ་འབེལ་བ་

བྱ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ (WPCT) འདྲ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་སྔ་
ཕྱི་བར་གསུམ་ལ་ཐེངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཚོགས་ཚར་བ་རེད། འདྱིའྱི་འགན་དེ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀར་ཡོད་པས་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཉམ་
རུབ་ཀྱིས་ནུས་པ་ཞྱིག་སྤུངས་ནས་དེ་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གསུམ་པ་དེར་ད་ལྟ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སང་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང། ད་ལྟ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས ་དོན་

གཅོད་ཁག་གྱི་ནུས་པ་དེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས ་གསུང་རྒྱུ་དང་། ཁོང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་ཐོག་ནས་འགྱིག་གྱི་

འདུག་དང་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག།ཁ་ཤས་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་ཁ་ཤས་ལ་གནང་གྱི་མེད་པའྱི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་སོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ནུས་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏང་རྒྱུ་དེ་དངོས ་གནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད ་འདུག་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ནུས་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏང་བར་མྱིའྱི་ཆ་ནས་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་བཞྱིན་མཐུན་རེན་གྱི་ཆ་ནས་མཐུན་འགྱུར་མང་ཙམ་

གནང་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་འདུག།ང་འདྲ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཉེ་བའྱི་ཆར་སོ་སོ་སེར་ཐོག་ནས་ཨྱིན་ལན་ལ་

བཅར་སྐབས། ཨྱིན་ལན་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བྱེད་གཉྱིས་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག། ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཡོད་ན། ཕག་ལས་
གནང་མཁན་གྱི་མྱི་དེ་ཡང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས། ངས་གང་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན་དོན་གཅོད་ཁང་མྱི་ ༥ ཡོད་སར་ཉུང་མཐའ་ལའང་
༥ ལས་ལྡབ་གཅྱིག་མང་དུ་མ་བཏང་ནའང་ ༥ འདྱི་ ༧ བཟོ་ཐུབ་པ་དང་ ༣ འདྱི་ ༥ བཟོ་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་
རེད་སམ།

ང་ཚོས་ཕག་ལས་གང་ཡྱིན་ནའང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིནའང་རེད། མྱི་ཡང་ ༥༠། ༥༠ ཆགས་ཀྱི་འདུག་ལབ་

དུས་མྱི་ཡྱི་ཆ་ནས་ཀང་འདྱི་ནས་གཏང་ཡ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག འོན་ཀང་། ཕ་གྱིར་ཡང་མྱི་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞྱིག ་ཁད་ལས་པ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ཤེས ་ཡོན་ཅན་ཡོད་དུས། བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་དེར་ས་གནས་ཐོག་ནས་
བསམ་བོ་ཞྱིག་གཏོང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག།དེར་བརེན་ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་པ་དེ། དོན་གཅོད་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་དང་རྱིག་

གཞུང་ཚང་མའྱི་འགན་ཞྱིག་བཞེས་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་དུས། ཕ་གྱིའྱི་མྱི་དང་མཐུན་རེན་དེ་ཡང་ཡག་ཏུ་གཏོང་དགོས་པ་
གནད་འགག་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་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།ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ ཐོག་ལ། དྲྱི་བ་ ༣ དང་། བསམ་ཚུལ་ ༣
ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་ཞུས་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ཞུ་རྒྱུར་ག་སྱིག་བྱས་པ་དང་མཉམ་དུ་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་གཅྱིག་

གོ་བུར་དུ་དྲན་བྱུང་བས། དེ་ཡང་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཆུ་དཀྲོགས་ནས་མར་གདོན་རྒྱུ་མེད་པ་ཟེར་པ་ཞྱིག་གོ་བུར་དུ་དྲན་དུས་
གོང་དུ་ག་སྱིག་བྱས་པ་ཚང་མ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཧོང་ཀོང་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་ནས་ཉྱིན་ ༡༡༡ འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དེར་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཡོད་
གསུངས་སོང། གཞྱི་རའྱི་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་ཧོང་ཀོང་ནང་མྱི་མང་ཡང་ཡོད་པ་རེད་དེ། གཙོ་ཆེ་ཤོས་གཞོན་སེས་ཀྱིས་འགོ་

ཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས། མང་གཙོ་དང་རང་དབང་རོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེར་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ཐབས་ལམ་གང་ཡྱིན་
ནའང་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་སེལ་ཐབས་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། དེ་ནས་ (WPCT) ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་གསལ་བསགས་མ་བྱས་པའྱི་ལས་འགུལ་ཟེར་ནའང་རེད། ལས་འཆར་ ༡༦
ཐམ་པ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལག་བསྟར་གནང་དགོས་པ་ཧ་
ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད།

དེ་ནས་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ལས་བྱེད་མང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་རང་ནས་བདེམ་དགོས་ཀྱི་འདུག་

གསུངས་པ་དེར་ང་ཚོས་མོས་མཐུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བྱས་ནས་ཨ་རྱིར་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་རང་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱེད། རུ་སུའྱི་
དོན་གཅོད་ལ་ཡང་ས་གནས་རང་གྱི་ལས་བྱེད། སྦར་སྱིལ་ལ་ཡང་ས་གནས་རང་གྱི་ལས་བྱེད། ང་ཚོས་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་བསྐོ་

རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། ཏན་ཏན་རང་མང་དུ་གཏང་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོར་བསམ་བོ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
ཕོགས་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ (Dollar) གནང་དགོས་དུས། རྒྱུན་གོན་ནང་ལ་འགོ་སོང་ཕོན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འགོ་ཡོང་དུས་ང་
ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བྱེད་སོད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན། དོན་གཅོད་ཁང་འགའ་ཤས་ལ་ལས་

བྱེད་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ད་དུང་གཞན་རྣམས་ལའང་མང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། བཀའ་ཤག་སྱི་ཡོངས་ཐོག་
ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་

རྒྱུ་དེ། སྱིར་བཏང་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཕོགས་བསོད་ལ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆགས་འདུག གནས་ཚུལ་

ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་སེམས་འཚབ་བྱུང་སོང་། ཁ་སང་ང་ས་གནས་ལ་སྐོར་བསོད་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། ཀུམ་རའོ་
ཕོགས་ནས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་འདུག དེབ་སེར་པོ་བཟོ་རྒྱུར་ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ནས་ལོ་གཅྱིག་ཙམ་ཕྱིན་ཀང་
མར་རག་མ་སོང་། ལོ་གཅྱིག་རེས་ནས་མ་རག་པས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་བའྱི་སྐབས་ལ་ཁེད་རང་གྱིས་ཡྱིག་སོད་ནང་ལ་སོར་མོ་བཅུ་
བླུགས་མྱི་འདུག དེ་འདྲ་བྱས་པའྱི་རེན་གྱིས་ལྷག་འདུག

ཕོགས་གཅྱིག་བལྟས་ནས་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་རེད། ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཁ་སང་དེ་ག་རང་ལ་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་དང་ཁོང་རང་ཚོར་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། དེ་འདྱི་འདྲ་རེད། སོར་མོ་བཅུ་ཡྱིག་སོད་ནང་ལ་བླུག་དགོས་པ་རེད་ཟེར། ངས་འདྱི་
ཁྱིམས་འགལ་རེད་ལབ་པ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གྱི་ཡྱིག་སོད་ནང་ལ་སོར་མོ་བཅུ་བླུགས་ནས་གཏོང་ཆོག་གྱི་མ་རེད། དེ་འདྲ་གང་འདྲ་

ཆགས་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་ལབ་པ་ཡྱིན། ས་གནས་གཞན་པ་ལ་གནས་སྟངས་ཅྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། གང་ལྟར་ཀུམ་རའོ་
ནས་གནས་སྟངས་དེ་ཞུ་ཡོང་དུས། འདྱི་གང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། ཁོང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ་མིན་ནམ། ད་
ལྟའྱི་ཆར་གཞུང་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་མང་ཆེ་བ་གོག་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། དེ་འདྲ་གནང་དགོས་པ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་
གྱི་རེད།

དེར་བརེན་སྔོན་རྱིས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་དེ་འདྲ་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་གནང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་

ཤྱིག་རེད་འདུག་སམ། སྱིར་བཏང་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་མྱི་མང་གྱིས་ཡར་ཕུལ་བཞག་པ་དེ་ཚོ། ཟླ་བ་ཁ་ཤས་རེས་

སུའང་ཡར་མྱི་འདུག མར་མྱི་འདུག རད་གཅོད་བཏང་ན་གཏོང་ས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་སྔོན་མ་
ང་རང་ལ་ཡང་ཉམས་མོང་བྱུང། ད་ལྟ་དེ་འདྲ་ཞུ་ཡོང་དུས་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་རེད་འདུག་སམ། དེའྱི་འགན་ཁུར་ཇྱི་ལྟར་གནང་

ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྱི་ཚོར་ངེས་པར་དུ་དོ་སང་ཞྱིག་གནང་ནས་མྱི་མང་ལ་སྟབས་བདེ་པོ་ཡོང་བའྱི་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་
པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་དང་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།

དེ་ནས་ང་ས་གནས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གཅར་དུས། དངོས་གནས་སེམས་འཚབ་དང་བོ་འཚབ་ཧ་ཅང་བྱུང་། ད་ལྟའྱི་

ཆར་མྱི་མང་གྱིས་ཞུས་ཚད་ཚང་མ་ཡར་ཞུ་ཡྱི་མེད། མྱི་མང་གྱིས་ཞུ་དུས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དེ་འདྲ་གཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།
དེར ་མྱི་མང་ནང་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གྱི་འཐུས་མྱི་བྱས་ནས་འགོ་ཡྱི ་ཡོད ་པ་རེད ། མར་སེབ ་དུས་སོ་སོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་

འཛུགས་ཀྱི་ཚབ་ཡྱིན་བསམས་ནས་ཉམ་རུབ་གནང་དགོས་པ་དང་། འགན་འཁུར་རྒྱུ་ཆ་ཚང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི་མང་
གྱིས་དུས་རྒྱུན་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་། ཁོང་རང་ཚོས་འཚོ་བ་སེལ་སྟངས་ཚང་མར་དོ་སང་བྱེད་ཡོང་དུས། མང་ཆེ་བས་ཟླ་
བ་གཉྱིས ་གསུམ་ཙམ་སུད་ཚོང་ལ་འགོ་བ་མ་གཏོག ས་རྒྱུན་དུ་ཕག་ལས་མ་གནང་བར་དེ་ལྟར་བཞུགས་ཀྱི་འདུག དེ་ང་ལ་

སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད། སུད་ཚོང་གནང་མཁན་ནང་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་བའྱི་སྐབས། དེ་སྔ་དང་མྱི་འདྲ་བར་གནས་ཚུལ་འགྱུར་
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ལྡོག་ཡོད་སྐོར་གསུང་མཁན་འདུག ངས་ཐུག་ས་སུད་ཚོང་ཡོང་ཁབ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་གྱི་དཔལ་འབྱོར་
བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ཚོ་མ་འདྲ་བ་བཟོ་ཡོང་དུས། གང་ལ་གང་འཚམ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོང་གྱི་འདུག

ད་ལྟའྱི་ཚོང་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཚོ་ང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་ནས། འདྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་དམ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། མ་རེད། ངས་
བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀའ་ཤག་ལ་ད་ལྟ་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། མ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་
དོན་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིར་ལྷན་ཁང་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་བཀའ་ཤག་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐོག་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ་ནས། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་། ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྱིང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་མྱིན་པར་གལ་སྱིད་བཀའ་ཤག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལྷན་
ཁང་གང་ལ་ཞུ་དགོས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུར་ང་ཚོས་ལས་

བསོམས་འདྱིའྱི་ནང་མེད་ནའང་འདྱི་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞུ་སའྱི་སྱིངས་ཆ་གཅྱིག་དགོས་པ་རེད། འདྱི་ལྷན་ཁང་གང་
ལ་ཞུ་དགོས་པ་རེད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་དེ་རྱིང་གྱི་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས། དེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་མེད། མ་འོངས་པར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བཟོ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རེད།

བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་སྔ་ང་ཚོས་ཕྱི་དྲྱིལ་དང་སྱི་ཡོངས་དེ་ཕྱི་དྲྱིལ་

ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་རང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་བསད་པ་རེད། དེར་བརེན་ངས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་

འབེལ་བ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མང་ཆེ་བ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་རེད་འདུག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད།
ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ལན་འདེབས་དང་སྦྲགས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་འདེབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ལགས་ནས། འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་དང་སྦྲགས་ནས་འབེལ་བར་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཁོང་གྱིས་འདྱི་ལྟར་གསུངས་སོང་། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ སྱིས་བྱུས་འདྱི་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ལ་ཕན་པའྱི་
ཕོག ས་ནས་དེ་སྔ་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དུས་དེ་འདྲ་གསུངས་སོང ་། གཞྱིས ་ཆགས་ས་བརན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་ཡོད ་
གསུངས་སོང་། ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ལ་ཕན་པའྱི་ཕག་
ལས་ག་རེ་ག་རེ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔའྱི་གསར་གཏོད་དང་རང་ཁ་རང་གསོ་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་དགོངས་བཞེས་
གནང་ནས་བྱས་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག

ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྐོར་ལ་སྔོན་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུང་ཡོད་དུས། འདྱི་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཆགས་ནས་འདྱི་དང་འབེལ་

བ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་ལ་ས་ཆ་སྟོང་པ་མང་པོ་གཅྱིག་ལྷག་ཡོང་དུས། ཉེ་ཆར་རང་འཆར་
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གཞྱི་ཡོད་ན་དངུལ་མ་རག་ནས་ལྷག་འདུག་ལབ་དུས། དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་འདྱི་ལ་

དངུལ་དུས་ཐོག་ལ་གནང་མ་ཐུབ་པར་ང་བོ་ཕབ་བྱུང་། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ འྱི་ཐོག་ནས་
ཕན་ཐོགས་ག་རེ་བྱུང་བ་རེད། ས་གནས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག ་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མ་ལ་གཅྱིག་མཚུངས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ས་
གནས་འགའ་ཤས་ལ་ཡྱིག་ཆ་ར་བ་ནས་མེད་པ་འདྱི་ཚོར་དངོས་གནས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོས་ས་
གནས་ས་ཐོག་ལ་འདྱིའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་བསྟན་ནས་ཕན་ཐོག ས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་བསམས་པ་བྱུང་མ་སོང་། དེའྱི་མ་ཚད་པའྱི་
དཀའ་ངལ་མང་པོ་བྱུང་སོང་བསམས་པ་བྱུང་། དེར་བརེན་དེ་སྔ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་གཡས་གཡོན་རྒྱ་གར་འདྱི་ཚོས་ག་རེ་ལབ་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་འདྱི་ཚོར་ལོ་ ༩༩ ལ་སད་བཞག་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཁོང་ཚོར་བསམ་བོ་གཅྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལོ་
༢༠ མ་གཏོགས་མེད་པ་རེད། འདྱི་ཡང་སྐབས་དང་དུས་ལ་ལོ་ ༢༠ ཚང་བའྱི་རེས་ལ་སད་དང་མ་སད་ང་རང་ཚོས་གནས་བབས་

ལ་བལྟ་རྒྱུ་རེད་ཟེར་དུས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ས་གནས་ཀྱི་སྱི་ས་དེ་འདྲ་ལ་ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་འཛུལ་ནས་ཤོར་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་
ཡྱིན་དུས་འདྱི་རྱིམ་པས་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་དང་ཛ་དྲག་གཅྱིག་རེད་སམ་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤

ལོའ་ི ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་གསར་གཏོད་ལ་ཕན་པའྱི་ལ་འཆར་གཞྱི་ག་རེ་ག་རེ་གནང་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས ་ནས་བགོ་
གེང་ནང་ལ་ལན་འདེབས་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་སོང་། དམྱིགས་བསལ་དྲྱི་བ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་

མེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་
ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པའྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་

ནག་ནང་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ། ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་རེད། མང་གཙོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་གཅྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དངོས་གནས་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གོས་
ཚོགས་སྔོན་མའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་གེང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱས་པ་རེད།

ཉེ་ལམ་ནེའུ་ཡོག་ (New york) ལ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་
གྱིས་སེ་ཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་རང་གྱིས་ངོས་ནས། རྒྱ་ནག་ལ་ཚོགས་ཆེན་རང་གྱི་ནང་གདོང་ལེན་ཤུགས་ཆེན་པོ་
བྱས་པ་རེད། འདྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད། འོན་ཀང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
འཕོ་འགྱུར་ནང་ནས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་གྱིས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་རང་གྱི་ནང་། ཧོང་ཀོང་གྱི་རང་དབང་དང་
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མང་གཙོའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཚོགས་འདུ་དེའྱི་བརོད་གཞྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་

ཐོག་ནས་ཆགས་འདུག དེ་འདྲའྱི་གོ་སྐབས་ནང་ཡུ་གུར་ (Uyghur) གྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ (Ilham Tohti) ཡྱི་བུ་མོ་གདན་
འདྲེན་ཞུས་ནས། སྱིངས་ཆ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཚད་མཐོ་པོའ་ི ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། དེ་འདྲ་ཡོང་དུས། ང་ཚོར་དྲྱི་

བ་ཞྱིག་ག་རེ་ཡོང་གྱི་རེད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་འདྱི་གང་དུ་བསེབས་པ་རེད། དེ་སྔ་ཡུ་གུར་ (Uyghur) རེད། དེ་
བཞྱིན་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་མང་པོ་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས། བོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་ལ་མྱིག་དཔེ་ལྟ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་

ཚོས་ད་ལེན་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་འཕོ་འགྱུར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ། ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་དུ་བསེབས་པ་རེད། ང་ཚོས་ཚད་མཐོ་པོས་
རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོས ་འཆར་འདོན་རྒྱུ་དང། གཞུང་དང་གཞུང་

འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་ཐོག་ལ་གེང་སོང་ཞྱིག་ཡོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་གོ་སྐབས་དེ་འདྲའྱི་
ཆེན་པོའ་ིསྐབས་སུ་ང་ཚོས་གོ་སྐབས་ཤོར་གྱི་མེད་དམ་སམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་མཚམས་རེ་བསེབས་ཀྱི་འདུག

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་འདྱི་འདྲའྱི་ནང་ལ། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་

འདྱིས་བོད་དང་། དེ་བཞྱིན་ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན་ (Turkistan) ཧོང་ཀོང་ (Hongkong) གསུམ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་འཛམ་བུ་

གྱིང་གྱི་མང་གཙོ་དང་རང་དབང་ལ་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་སེབ་པར་ངོས་འཛིན་གནང་བཞྱིན་འདུག ལོ་ ༢༠།༣༠ གོང་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་གོས་

ཚོགས་སྔོན་མའྱི་སྐབས་བགོ་གེང་བྱས་པ་ལྟར། རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་མཐུན་སྱིལ་བྱས་ནས་ཚོང་འབེལ་ཆེད་ཚོང་རའྱི་སོ་ཕེས་ན། རྒྱ་
ནག་རང་བཞྱིན་གྱིས་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་རེད་ཅེས་ལབ་རྒྱུ་དེ། དེང་སང་ནོར་འཁྲུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ཆ་
མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་རང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡོད་ས་དེར། བསགས་གཏམ་བྱས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོ་སྱི་ཡོངས་དང་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་དང་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་

ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་ཀྱི་རེད། བོད་དོན་དྲྱིལ་བསགས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དངོས་ཡོད་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ནས་གསུང་སོད་པའྱི་འཐབ་རོད་ནང་ལ་ཚོགས་པ། སེར་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ལས་འགུལ་
སེལ ་གྱི་ཡོད་པ་རེད ་དེ། མཐའ་དོན་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ ་སྱིག ་འཛུགས་འདྱི་གལ་ཆེ་ཤོས ་ཤྱིག ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་བཞག་ཚར་བའྱི་རེས་ནས་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
ཡྱིན ་པར་ཚང་མས་ངོས ་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་གྱིས ་ཀང་ངོས ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྱིག ་

འཛུགས་འདྱིའྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ནང་ལ། རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་ག་སྱིག་ཡོད་ཅེས་སྐད་ཆ་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ། རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་སྱིད་གཞུང་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱིས་འདི་མང་གཙོའྱི་ཐོག་ནས་ཉེན་ཁ་ཡོང་གྱི་འདུག་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

ང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དེ་སྔ་གསར་ཁང་ཁག་ནང་གསལ་བསགས་གནང་

བའྱི་སྐབས་སུ། བོད་ནང་ལ་མང་གཙོ་རོད་ཀྱི་མྱིན་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་ང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡར་སད་པའྱི་ཆ་རེན་ཡྱིན་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་མང་གཙོ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་མང་གཙོར་ཉེན་

ཁ་གཅྱིག་བསེབས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་ནག་གྱིས་འཛམ་བུ་གྱིང་དབང་འགྱུར་བྱ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་གཅྱིག་སེབ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འཆད་ཀྱི་ཡོད་པ་
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རེད། དེ་འདྲའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁོར ་ཡུག་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོག ས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག ་བཟུང་བསད་པ་ཡྱིན ་ན། འདྱིས ་ང་ཚོར ་གོ་
སྐབས་ག་ཚོད་ཅྱིག་སེབ་ཀི་འདུག འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་དཔོན་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་

མྱི་མང་ཐོག་ལ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། དོན་དམ་པའྱི་འགན་འཁུར་མཁན་གྱིས་ཏན་ཏན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག དེར་བརེན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གཏོང་བའྱི་གནས་བབས་ད་ལྟ་མྱིན་སྱིད་ཀང་། བགོ་གེང་བྱ་
རྒྱུའྱི་དུས་ལ་བསེབས་འདུག་སམ། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་འཛིན་སོད་རྒྱུ་འདྱིའྱི་སྐབས་དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ད་ལྟའྱི་འཛམ་བུ་
གྱིང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་མྱི་འདྲ་བ་རེད།

དེ་སྔོན་ཡྱིན་ན་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་སོ་འབྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོར་ལམ་ཁ་འདྱི་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད།

ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཁ་གསལ་པོའ་ིཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་འདྱི་ར་བ་ནས་བོད་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དེ་བཞྱིན་
མང་གཙོའྱི་ཐོག ་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ཡྱིན ་ནའང་འདྲ། ཡུ་གུར་ (Uyghur) ཡྱིན ་ནའང་འདྲ། ཧོང་ཀོང་ (Hong Kong) ཡྱིན ་
ནའང་འདྲ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་དེ་འདྲའྱི་སྡུག་པོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ངོས་ལེན་མེད་ཞུ་རྒྱུ་གལ་འགངས་
ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་མཁན་གྱི་རྒྱ་ནག་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དེ་ནང་བཞྱིན་འཛམ་བུ་གྱིང་
ནང་ལ་མང་གཙོ་དང་རང་ལ་བཙན་གནོན་མནར་གཅོད་བྱེད་མཁན་གྱི་སྱིད་དབང་སེར་འཛིན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོར་

མེད་པ་དེ་ངོས་འཛིན་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཨྱིན་སྐད་ཐོག ་ནས་ (Legitimacy) བོད་ནང་གྱི་
བོད་མྱི་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོས་བཏང་བྱས་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་། དེ་བཞྱིན་བཙན་བྱོལ་བ་ང་ཚོའྱི་གཞུང་ལ་བོ་

གཏད་པའྱི་ཐོག་ནས་འཐབ་རོད་བྱས་སྟབས། བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གྱིས་དབང་སྒྱུར་བྱེད་བཞྱིན་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོར་བདག་
དབང་མེད་པ་འདྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཡོངས་གགས་རེད།

འོན་ཀང་ང་ཚོས ་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་ག་སྱིག ་ཡོད་ཅེས ་འཆད་སྐབས། མང་གཙོའྱི་སྱིག ་

འཛུགས་དེ་ང་ཚོས་ངོས་ལེན་ཡོད་ཅེས་འཆད་ཡོང་དུས། མཚམས་རེ་བདག་དབང་ཤོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་སམ། དེར་བརེན་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རེད། འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་གཏོང་བའྱི་གནས་བབས་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། དགོངས་

པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་ཏན་ཏན་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་
ཚོར་ང་ཚོས་བརྡ་ལན་ག་རེ་གཏང་གྱི་རེད། མ་འོངས་པར་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ནས་གོ་སྐབས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རག་ན། ང་ཚོའྱི་བསམ་བོ་
གཏོང་སྟངས་ཐོག་ནས། ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་ཐོག་ནས་གོ་སྐབས་དེ་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད།

འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་སྐབས་རེར་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྔོན་མ་ (USSR) ག་འདྲ་བྱུང་བ་རེད། དེ་བཞྱིན་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་སྱིད་དབང་སེར་གཅོད་པ་ཡོང་གྱི་མ་
རེད་ཅེས། འཛམ་གྱིང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲས་གསུང་ཡོང་དུས། འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། མའོ་
རེ་ཏུང་གྱིས་ག་རེ་ལབ་པ་རེད་ཅེ་ན། སོབ་ཕྲུག་གྱི་ལས་འགུལ་ལ་གཉའ་གནོན་བྱེད་མཁན་དེ་གནས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ལབ་པ་

རེད། ད་ལྟ་ཡང་རྒྱ་ནག་གྱིས་བྱེད་སྟངས་གང་འདྲ་འདུག ཧོང་ཀོང་ (Hong Kong) ནང་ལ་གཉའ་གནོན་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་འདུག
ཟླ་བ་བཞྱི་ལྔའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་རྒྱུད་རྱིམ་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་ ༡༥༠༠ འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་རེད། འཛིན་བཟུང་བྱས་པའྱི་ནང་ནས་ལོ་
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ཆུང་ཤོས ་དེ་ལོ་ ༡༢ རེད། བོས ་བཏང་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་གཉའ་གནོན ་ལ་སེར ་ལངས་བྱས་པའྱི་སྟོབ ས་ཀྱིས ་ད་ལྟ་ཧོ ང་ཀོང ་

(Hong Kong) ནང་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ཧོང་ཀོང་ལ་ཉེ་བའྱི་ཆར་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་དེ་འགོག་ཐུབ་པ་དང་། རྒྱལ་ཁ་

ཐོབ་པ་དེ་ཁོང་ཚོས་སེར་ལངས་བྱས་པར་བརེན་ནས་བྱུང་བ་རེད།

ང་ཚོས་སེར་ལངས་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་རེད་དམ། དེ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ངེས་རེད་བསམ་

གྱི་འདུག བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོས་སེར་ལངས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བརྡ་ལན་ག་རེ་གཏང་གྱི་རེད།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོས ་ཚོག ས་འདུ་མང་པོ་ཚོག ས་ཀྱི་རེད། ཉེ་བའྱི་དུས་ལ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་དང་། དེ་བཞྱིན ་
དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་ལ་བགོ་གེང་མང་པོ་ཡོང་གྱི་རེད། དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བགོ་
གེང་བྱེད་དགོས་པ་རེད་སམ། འགྱུར་བ་གཏོང་བའྱི་གནས་བབས་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་དེ། ཞུ་ས་གང་དུ་ཡོད་ནའང་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་
ཅྱིག་ལ་བསེབས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེར་བརེན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འགྱུར་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་ག་
ཚོད་ཅྱིག་འགོ་ཡི་ཡོད་ཀང་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས། ང་ཚོའྱི་གཞུང་དེ་གནས་དགོས་ཀྱི་རེད།

འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་འགོ་ཁྱིད་ཁ་ཤས་མཇལ་བའྱི་སྐབས་སུ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཡང་སྱིད་ཐོག་ལ་བོ་འཚབ་བྱེད་

ཀྱི་འདུག ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐུགས་དབང་བཞག་ཚར་བའྱི་རེས ་ནས་མང་གཙོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་
གནས་དགོས་ཀྱི་རེད། སྱིག་འཛུགས་འདྱི་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ང་ཚོའྱི་གཞུང་དེར་རྒྱབ་སོར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་འདྲའྱི་གོ་
སྐབས་བཟུང་བའྱི་ཐོག ་ནས། ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཡྱིན་ན་ཨ་རྱིའྱི་གོས ་ཚོག ས་ནང་

ཉམས་ཞྱིབ་ལ་སེབ་དགོས་ཀྱི་རེད། ཉེ་ཆར་ཧོང་ཀོང་དང་ཐའེ་ཝན་ལ་བྱུང་སོང། དཔལ་ལྡན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་
ནའང་གཅར་དགོས་ཀྱི་རེད། ང་ཚོའྱི་མང་གཙོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དེ་ལྟར་ང་ཚོས་གོ་སྐབས་ལེན་རྒྱུ་
ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག གོ་སྐབས་ལེན་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། འདྱི་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན། ལན་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་
རེད། མ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད་སོ་སོ་ངོས་ནས་འབོད་བསྐུལ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་གྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་ཚོར་སེམས་
ཤུགས་མ་ཆག་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འཐབ་རོད་མུ་མཐུན་ནས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བསྟན་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ཀུམ་རའོ་ས་གནས་ནས་ (IC) ཐོག་ནས་ཡྱིག་འབེལ་ཞྱིག་
བཀའ་ཤག་ལ་བྱས། ལོ་གཅྱིག་ཙམ་འགོར་བའྱི་རེས་ལ་སོར་མོ་བཅུ་བླུགས་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་།

ཏན་ཏན་རེད། སྱི་ཡོངས་ནས་ (IC) བཟོ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཡྱི་གེ ཚགས་ཚུད་ལོད་བརྱིས་པ་
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ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་ ༩༧།༩༨ ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀང་། བརྒྱ་ཆ་ ༡། ༢ ག་དུས་
ཡྱིན་ནའང་འཐུས་ཤོར་ཟེར་ནའང་རེད། སང་མེད་ཟེར་ནའང་རེད། མཚམས་རེ་ལས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཁོམ་མ་ཁོམ་དེ་འདྲའྱི་དབང་

གྱིས་ལྷག་ཤོར་བ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རད་གཅོད་བྱ་འཐུས་ཆོག་པར་ཞུ། ངས་བསམས་པར་ཕལ་ཆེར་
སོར་མོ་བཅུའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་གསར་པ་བཟོས་བཞག་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་

མ་རེད། ཡྱིག་འབེལ་གྱི་འགོ་སོང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཡྱིག་ཆའྱི་འགོ་སོང་དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རེད། ཧྱིན་སོར་བཅུ་རང་གྱིས་མྱི་མང་

ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་མེད་པར་བཟོས་ཀང་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག་བསམ་གི་འདུག དེ་བསར་ཞྱིབ་བྱེད་
ཆོག་པ་ཞུ།

ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་ཀྱིས་ག་རེ་ཕན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཧོན་སུར་གཞྱིས་

ཆགས་ལ་ས་ཐྱིག་བརྒྱབ་ཏེ་ (Satellite measurement) བྱས་ནས། ཀ་ན་ཊ་ཀའྱི་ (Lease) ཡྱིག་ཆ་རག་ཐུབ་པ་འདྱི་ཏན་

ཏན་རེད། འདྱི་ཁྱིམས་མཐུན་ཆགས་པ་རེད། ཁྱིམས་དང་མཐུན་ཡོང་དུས་རྙོག་ག་ཟེར་ནའང་རེད། དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་ཡོང་གྱི་

རེད་དེ། མ་འོངས་པར་ཁྱིམས་ཁང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞུང་ལ་གཏུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་གནས་ཀྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱི་མྱི་དང་ཐུག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་མཐུན་ཡྱིག་ཆ་ཆགས་བསད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཐྱིག་ཚང་མ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་
ཞྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་ང་ཚོར་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཟུང་། སྱི་ཡོངས་ནས་དེ་སྔ་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་རྒྱ་གར་གྱི་མཐོ་སོབ་

ནས་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། ངེས་པར་དུ་ལས་ཀ་སོད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་པའྱི་ལམ་སྟོན་འདྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཐོག་ནས་
ལས་ཀ་སོད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེར་བརེན་ནས་ལས་ཀ་རག་མཁན་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན།

ངས་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཕལ་ཆེར་མོན་གོ་ནས་སོའ་ི སྨན་པ་ (Dentist) ཞྱིག་གྱིས་ཁོང་གྱིས་སྨན་ཁང་
འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ལ་ལག་འཁེར་ཡོད་དེ། རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་ཐོབ་ཐང་མེད་པའྱི་རེན་གྱིས་ཟེར་བའྱི་

དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལ་བརེན་ནས་ཕལ་ཆེར་རེས་སུ་བོད་པ་ཡྱིན་ན་སྨན་ཁང་སོ་སོས་ཕེ་ཐུབ་པ་ཆགས་

བསད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་ཁ་སང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་ཡོད་མྱིན་མྱི་ཤེས་ཏེ། ཀ་ན་ཊ་ཀ་ (Karnataka) མངའ་
སེའྱི་གཞུང་གྱི་དངུལ་རྱིས་ནང་ལ་ད་ཐེངས་ག་རེ་བླུག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་ལ་རྒྱ་གར་སོར་མོ་

༣༠,༠༠༠,༠༠༠ ཐམ་པ་འདྱི་ལྷོ་སྱིའྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུས། ས་གནས་ནས་ཕོགས་སྱིག་བྱས་ཏེ། འགོ་སོང་གཏང་རྒྱུར་རག་ཐུབ་
པ་འདྱི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ དབུས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི། མངའ་སེ་ལ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གཅྱིག་ཡོད་སྟབས། དེ་
གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ཞུ་གཏུག་ཅྱིག་ཕུལ་ནས་ཀ་ན་ཊ་ཀ་ (Karnataka) གཞུང་གྱིས་དངུལ་རྱིས་རང་ལ་རྱིས་འགོ་འདོན་ཐུབ་པ་
བྱུང་བ་རེད།

རྱིས་འགོ་བཏོན་ནས་ ༣༠,༠༠༠,༠༠༠ རག་ཐུབ་པ་འདྱི་ལྷོ་སྱིའྱི་ལས་ཁུངས་གཙོ་བོ་བྱས་ཏེ། ས་གནས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

སོབ་གྲྭའྱི་སྨན་ཁང་ཁག་གྱི་ལས་བྱེད་པའྱི་འགོ་སོང་དང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཛིན་སོང་འགོ་སོང་ལ་ཕན་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་
ན། ང་ལ་དྭགས་ལ་འགོ་དུས་ (DC) དང་། ཁོང་ཚོས་ང་ཚོ་བོད་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད ་འདོད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་
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གཞྱི་ཞྱིག་འདོན་རོགས་བགྱིས། དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལག་པ་ཕྱི་ས་ཟེར་

ནའང་རེད། ལག་པས་འཇུས་ས་ཞྱིག་མེད་ན་ངས་བྱེད་འདོད་ཡོད་ནའང་ལག་པ་སོད་འགོ་ཡྱི་འདུག སྐབས་སྐབས་ལ་དངུལ་ལྷག་
མ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན་གཏོང་གྱི་ཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག

སྔོན ་མ་ཡྱི ན ་ན་ (Jammu and Kashmir) འདྱི་ (Tibet Rehabilitation Policy Act 2014) ཆགས་ཀྱི ་

ཡོད་པ་རེད། ལ་དྭགས་ (Union territory) ཆགས་པས་ཀ་ན་ཊ་ཀ་ (Karnataka) མངའ་སེ་ (Rehabilitation Policy
2014 Uttarkhand) ཧྱི་མཱ་ཅལ་བཟོས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་ཐོབ་ཐང་དེ་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚོས་འདྱིར་ཧྱི་མཱ་

ཅལ་མངའ་སེ་ནས་སྨན་པའྱི་རྐུབ་སྟེགས་ ༣ མཐོ་འཕར་རག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་གཞུང་རང་གྱི་དེ་སྔོན་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ི ཡྱིག་ཆ་ལ་བལྟས་ནས། དེ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བོན་ཆེན་ཡྱིན་ནའང་རེད། འོག་ལ་འཛིན་སོང་འགན་
འཛིན་གྱིས་ལག་པ་འཆང་ས་གཅྱིག་ཆགས་བསད་པ་འདྱི་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཕན་པ་

གཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་འདྱི་རེད་ས་ལོ་ ༢༠ ལས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཏོག་ཙམ་ཁག་ཁག་

རེད། དེ་སྔ་ལོ་ ༥༠ གནང་བཞག་པའྱི་ལོ་དེ་རོགས་སོང་བ་རེད། རོགས་དུས་བསར་དུ་ང་ཚོར་ས་གཡར་རོགས་ཟེར་དུས་ལོ་ ༢༠
གནང་བ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ལོ་རོགས་པའྱི་མཚམས་ལ་ང་ཚོས་སན་ཞུ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་རེད། སན་ཞུ་ཕུལ་བར་བརེན་ནས་

ལོ་ ༢༠ གནང་བཞག་པ་བྱུང་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་བརེན། ས་ཆ་ཟོས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ས་ཐྱིག་རྒྱབ་ཚར་བ་རེད།
ཁྱིམས་ཁང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་མཆུ་རྒྱག་སའྱི་གཞྱི་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། དེ་རྱིང་གྱི་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་དེ་དངོས་གནས་བྱས་ན་སྔོན་ལ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་སྟབས། ངས་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ལ་མ་ཞུས་རང་ཞུ་ཁེལ་སོང། ད་ལྟའྱི་
ཆར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཚང་མས་སེམས་འཚབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་མྱི་འབོར་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།

གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དགོན་པའྱི་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། མྱི་འབོར་དེ་དངོས་གནས་ཚང་མས་སེམས་འཚབ་
བྱེད་དགོས་པ་དང་། ང་ཚོ་ས་གནས་ཁག་ལ་འགོ་དུས་ཚང་མས་སེམས་ཁལ་བྱ་ས་དེ་མྱི་འབོར་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་རེད་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཡྱིན་ནའང་ཐབས་ཤེས་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་ལབ་དུས། ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཐབས་ལམ་འཚོལ་རྒྱུ་མེད་པ་འདྲ་བོ་ཞྱིག་

འདུག དེ་སྔ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ལ་ཆ་རེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང། ད་ལྟ་
ང་རང་གྱི་ཚོར་སང་རེད། སྱིར་བཏང་ནས་མྱི་འབོར་མྱི་འདུག།བཙན་བྱོལ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དེར་དོ་ཕོག་ཅྱིག་འགོ་བཞྱིན་འདུག་
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པས། ང་ཚོ་ཚང་མས་སེམས་འཚབ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་མཚམས་རེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡར་གཏང་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོང་དུས། དེ་
ཚོའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམས་ནས་སེམས་འཚམ་ཡོང་གྱི་འདུག།དེ་ཡང་གཏང་རྒྱུ་དེ་ཚོའྱི་གནས་
སྟངས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།འདྱི་ ཡྱིན་ན་ཕར་ཕོགས་ཚུར་ཕོགས་གཉྱིས་ཀར་བསམ་བོ་ཞྱིག་
བཏང་ནས། གལ་སྱིད་མ་འོངས་པར་དེ་འདྲའྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ལྟ་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། སོ་སོའ་ི བསམ་ཚུལ་ཡོད་པ་དེ་ཕུལ་པ་
ཡྱིན་ན་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་ལ་ཕན་གྱི་རེད་བསམས་ནས་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཕྲུ་གུ་བཞྱི་ཡོད་ནའང་ཕྲུ་གུ་ལྔ་ཡན་སེ་
ཡོང་མཁན་ལ་ཆ་རེན་དེ་འདྲ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། གེང་སོང་ཞེ་དྲག་ཡོད་པ་མ་རེད་སམ།

ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་གྱི་དགོས་མཁོ་ལའང་ཕན་པ་དང་། སྱིར་བཏང་ནས་ཆ་རེན་གཞན་པ་གང་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་དཀའ་

ངལ་ཡོད་པ་རེད། ཉམ་ཐག་བདམ་གི་ཡྱིན་ཟེར་ནའང་ཉམ་ཐག་གང་འདྲ་བྱུང་སོང། དྲང་པོ་བྱུང་སོང་དང་མ་སོང། གང་ཡྱིན་ནའང་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ཕྲུ་གུའྱི་ཆ་རེན་དེར་ཆ་རེན་གཅྱིག་ཁོ་རང་གྱིས་ཕྲུ་གུ་བཞྱི་སེས་ན་དེ་ག་རང་གྱིས་ཆ་རེན་ཚང་
བར་དགོངས་བཞེས་གནང་ན་མྱི་འབོར་ཡང་ཡར་འཕར་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་ནང་མྱི་བཞྱི་ནས་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག ་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུའྱི་

དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོད་པ་དེ་བཙལ་རྒྱུ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ཐབས་ཤེས་དེ་
འདྲ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་བསམ་ཡང་ད་གྱིན་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང། དེར་བརེན་ད་ལྟའྱི་གོ་སྐབས་དེ་བངས་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

གནས་ཚུལ་འདྱི་འདྲ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྐབས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་མ་ཞུས་པར་
ད་ལྟ་དེ་ལྟར་གནང་བ་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ལ་སྔོན་མ་ང་སྐབས་

བཅུ་གསུམ་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་མེད་པ་བཟོས་པ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་ཡོད་པར་བཟོས་པ་རེད། ཡོད་
པར་བཟོས་པ་རེད་དེ་ཆ་རེན་གཅྱིག ་ཡོད་པ་རེད། སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ནང་ལ་བཤད་རྒྱུའྱི་བརོད་གཞྱི་དེ་ག་རེ་ཡྱིན། དེ་གསུང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་གོ་བུར་དུ་འདྱི་ལྟར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་སྟབས། བརོད་གཞྱི་ཧ་མ་གོ་བ་རེད། དེར་བརེན་མ་འོངས་པར་
སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ག་རེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཆུ་ཚོད་ ༢།༣ སྔོན་ལ་བརོད་གཞྱི་དང་མཉམ་དུ་ཁེར་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་རོགས་
གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་
ནག་ལ་གཟྱིགས་སྟངས་འདྱི་ཡང་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ།།དེར་གོ་སྐབས་འཇུ་དགོས་པ་དང་། ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་
རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་འདྲ་རང་རེད་ (Trump) གཙོ་པའྱི་སྱིར་བཏང་རྒྱ་ནག་ལ་འགྱུར་བ་
ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། གོ་སྐབས་འཚལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། (Trump) ཡྱིན་ནའང་ཉེ་འཆར་ཆོས་དད་རང་དབང་
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དང་འབེལ ་བའྱི་ཐོག ་ནས་ཧོང་ཀོང་ (Hong kong) སང་ལ་བཀའ་གནང་ཡོད ་པ་རེད ། (Ilham Tohti) བུ་མོ་ཡྱིན ་ནའང་

མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་དེ་འདྲ་གསུངས་པ་འདྲ། སྱིངས་ཆ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་
རེད། བོད་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གང་དུ་གནས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།

འདྱི་ག་ཚོད་འགྲུབ་ཡོད ་མེད་ཤེས ་ཀྱི་མེད་དེ། ཉེ་ཆར་སྱིད ་སོང ་ (Washington, D.C.) ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ།

འདྱིར་ཞུས་བཞག་ནའང་འགྱིག་ས་རེད། ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་ (Ambassador Brownback) ཁོང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་

སོང་། དེ་ནས་སྱིད་འཛིན་ (Trump) ཀྱིས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ད་ཐེངས་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་
གནང་གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ། དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་ངེས་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་སྱིད་འཛིན་ (Trump delegation) ལབ་
རེད་གདའ། སྱིད་འཛིན་ (Trump) སྐུ་མགོན་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་རེད། ཁོང་གྱིས་ཀང་དེར་མོས་མཐུན་གནང་གྱི་འདུག ཁོ་རང་གྱིས་ཁ་སང་ཉྱི་མ་ལྷ་མོའ་ི སྐོར་ནས་

ཆ་ཚང་གསུང་གྱི་འདུག སྱིད་འཛིན་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ་མོ་རང་རང་ཟུར་དུ་ལངས་ནས་གསུངས་སོང་། སྐད་གཏང་རྒྱུ་བྱེད་ཀྱི་

ཡྱིན། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོའྱི་གྲྭ་པ་ཞྱིག་ཕ་གྱིར་མཉམ་དུ་ཕེབས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག ཨྱིན་ཇྱི་
ཡག་པོ་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཟུར་ལ་གསར་འགོད་པ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་

ཐུག་གྱི་རེད།།དེར་ཡང་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་ (New York) གྲྭ་པ་ཟེར་ནའང་
རེད། ག་སྱིག་བྱས་ནས་གཞུང་འབེལ་གྱི་སྐུ་མགོན་ནང་ལ་ཚུད་རྒྱུར་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། རེས་ལ་ཡང་ཁོ་རང་ཚོས་གསུང་གྱི་

འདུག གཞྱི་རའྱི་མཐའ་མ་ཕོ་བང་དཀར་པོས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། མཐའ་མར་འབབ་ས་གང་ལ་འབབ་མྱི་
ཤེས་ཀང་། ང་ཚོས་འབད་བརོན་བྱེད་སྟངས་དེ་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ (Ilham Tohti) ཡྱི་བུ་མོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་སང་ལ་གསུངས་ཡོད་ན། མོ་རང་སུ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་

རེད་ཅེ་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕོ་བང་དཀར་པོའ་ི མང་གཙོ་དང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ལས་བྱེད་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་
ཙང་མཉམ་དུ་བཅར་ནས་གསུངས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་སྱིད་བསམས་ནས་ངས་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མོ་རང་དང་
མཇལ་བྱུང་། བཀའ་མོལ ་ལྷུག་པོ་བྱུང་སོང ་། (Geneva) ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ང་ཚོ་ (Geneva forum) ཞེས ་པ་བོད ་མྱིའྱི་སྱིག ་

འཛུགས་ཀྱིས ་གོ་སྱིག ་བྱས་པའྱི་ཚོག ས་འདུའྱི་ནང་ལ་ཡང་མོ་རང་ཕེབ ས་རོག ས་གནང་ཞེས ་ཞུས་ཡོད ། ན་ནྱིང ་ང་ཚོའྱི་

(Dolkun lsa) དང་ (Wurkashi) ཡུ་གུར་གྱི་འགོ་ཁྱིད་ཡོད་ན་མེད་ནའྱི་གས་རེད། ཁོ་རང་ཚོས ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡོད། ད་

ཐེངས་ཁེད་རང་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་ཡོད། མོ་རང་ཡྱིན་ནའང་ཕེབས་འདོད་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་གནང་གྱི་འདུག ཁ་སང་
ཞུས་པ་བཞྱིན་རེད། མྱི་དང་མྱིའྱི་འབེལ་བ་ཡྱིན་སྟབས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཞུས་བཞག་ཡོད།

དེ་ནས་ཕོ་བང་དཀར་པོའ་ིཨ་རྱི་སྱིད་འཛིན་གྱི་ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་ (Asia) སོབ་སྟོན་པ་རང་མཇལ་ནས་བོད་དོན་གལ་འགངས་

ཆེན་པོ་ག་ཚོད་ཡྱིན་མྱིན། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ག་ཚོད་ཡྱིན་མྱིན། དེ་སྐོར་ཆ་ཚང་ཞུས་བཞག་ཡོད། ངས་
མང་པོ་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ལྟ་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བསེལ་བ་འདྱིས་ང་ཚོས་

ཁྱིམས་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཤྱིན་ཅང་ (Xinjiang) དང་། ཧོང་ཀོང་ (Hong Kong) སོག་པོ་སོགས་སུ་ཡྱིན་
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ནའང་། མང་གཙོ་རོད་མཁན་སུ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁྱིམས་ཆ་ནང་ནས་ཁྱིམས་མཐོ་ཤོས། ཤུགས་ཆེ་ཤོས། ནུས་
པ་ཐོན་ཤོས་དེ་བོད་འདྱི་ཆགས་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། དེ་ཚོ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཏན་ཏན་རང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་མོལ་རྙྱིང་པ་ཞྱིག་རེད། སྱིད་སོང་གྱིས་མང་གཙོ་རོད་ཀྱི་མེད་ཅེས་བཤད་

པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་རེད། དབུ་མྱིའྱི་ལམ་གྱི་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་ཞེས་པ་དེའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་

ལ། (Memorandum on Geniune Autonomy) འདྱིའྱི་ནང་ལ་མང་གཙོ་བརད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དྲྱི་བ་དེ་ག་རེ་བཏང་བ་
རེད་ཟེར་ན། ཁེད་རང་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་རོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མང་གཙོ་རོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ཟེར་དུས་རོད་ཀྱི་ཡོད་པ་
མ་རེད། འདྱི་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ནང་ལ། རྒྱ་ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་རོད་

ཀྱི་ཡོད་ཟེར་དུས། རྒྱ་ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་ལོངས་རོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རོད་

ཡོང་དུས་མང་གཙོ་ཟེར་བ་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད། མེད་པ་ཡྱིན་སྟབས་མང་གཙོ་རོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་པ་རེད། དེ་ཡང་ཡྱིག་ཆ་གཞྱིར་བཟུང་ཞུས་པ་རེད།

ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས ་བཀའ་གནང་རྒྱུ་ལ། ང་ཚོའྱི་

བཙན་བྱོལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་། མང་གཙོ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ནང་ལ་མང་གཙོ་ཁབ་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་

གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། རྒྱ་ནག་ལ་ཡྱིན་ནའང་དགོས་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། དེར་བརེན། ཉེ་ཆར་༸གོང་ས་
མཆོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ཧོང་ཀོང་ (Hong Kong) ནང་ལ་མང་གཙོ་རོད་མཁན་རྣམས་ལ། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཡོད་
གསུངས་པ་དང་། ད་ཐེངས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཡོད་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་སྱི་ཡོངས་ནས་མང་
གཙོར་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་རེད།

ཡྱིན་ནའང་དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་ལོངས་འདྱི། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་གནས་

སྟངས་འདྱི་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་རྨང་གཞྱིའྱི་རང་དབང་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་གནས་ཡོད་སྟབས། ས་
ཡ་དྲུག་གྱི་བོད་མྱི་ཚོར ་དགོས ་པ་དེ་ད་ལྟའྱི་ཛ་དྲག་པོ་གནས་སྟངས་སོ་པོ་འདྱི་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། མྱིང་དོན ་
མཚུངས་པའྱི་རང་ལོངས་རག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་རེད་ཅེས། གཙོ་བོ་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་
ཐོག་ནས། ཁོ་རང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའྱི་དོན་དག་རེད།

ང་ཚོ་ཕྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༢ དང་ཕེད་ཀ་རེད། བོད་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༧ དང་ཕེད་ཀ་རེད། ཁོ་

རང་ཚོའྱི་སྔོན་འདོད་དང་། ང་ཚོའྱི་འདོད་པ་དང་བདམ་ཁ་བསྡུར་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོའྱི་སྔོན་འདོད་འདྱི་གལ་ཆེ་བ་རེད། ཁོ་རང་
ཚོའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གལ་ཆེན་བ་རེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་པ། རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་

པ། ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ། དེ་ཚོས་ཚང་མར་འཛིན་སོང་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མྱིང་དོན་མཚུངས་

པའྱི་རང་ལོངས་རག་གྱི་འདུག དེར་བརེན་ཛ་དྲག་པ་གལ་ཆེ་བ་འདྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༧ དང་ཚེག་ ༥ དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་པས་
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ཁོང་ཚོར་དགོས་པ་དེ་མྱིང་དོན་མཚུང་པའྱི་རང་སོང་རེད། ང་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་འགེལ་བཤད་འདྱི་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཡོངས་ནས་བོད་འདྱི་བཙན་བཟུང་འོག་ལ་གནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་

འགལ་ཐོག་ནས་གནས་ཡོད་པ་རེད། མྱི་སེར་སེལ་བའྱི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ནས་བོད་འདྱི་བཙན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་ང་ཚོས་བཤད་

སོད་ཀྱི་ཡོད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་དེབ་བཏོན་བཞག་པའྱི་ནང་ལ་བོད་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་དབུ་མྱིའྱི་ལམ་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་པའྱི་ང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་བསྟན་བཞག་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས། འདྱིར་གསལ་པོ་མེད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཏན་ཏན་རེད། འགྱུར་ལྡོག་ཟེར་བ་དེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འགོ་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད།།དེར་དཔག་པའྱི་ང་ཚོས་ག་སྱིག་

བྱེད་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ན་ཏན་ཏན་རེད། ཧོང་ཀོང་ (Hong Kong) ལ་སེར་ལངས་བྱས་པར་བརེན་ནས་རྒྱབ་སོར་རག་གྱི་ཡོད་
པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཏན་ཏན་རེད། དེར་བརེན། ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གཙོས་

པའྱི་ཚང་མས་ལས་འགུལ་མང་པོ་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ལས་འགུལ་འདྱི་ཡང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་སང་ལ་མང་ཙམ་སེལ་དགོས་

ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་སེལ་ཆོག་གྱི་རེད། སྡུག་པ་གང་ཡང་མ་རེད། མཚམས་རེ་ཕན་ཐོགས་
ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་མང་བ་འདྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སང་ལ་སེལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག འདྱིར་ལང་སོད་
པའྱི་གང་ཟག་ལོ་བརྒྱད་ལས་ཀ་བྱས་ནས་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སེམས་ཁལ་ཆེ་ཤོས་ད་ག་རང་འདུག

དཔེར་ན། ཨ་ཧྱི་རྱི་ཀ་འདྲ་བོ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། གྱིང་ཆེན་ཡོངས་ཞེ་དྲགས་སོབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཨ་ཧྱི་རྱི་ཀ་ཡྱིན་ན་

(BBC དང་ CNN) བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན། (BBC) དང་ (CNN) རྒྱ་ནག་གྱི་བརྙན་འཕྲྱིན (CCTV) བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་ཧྱི་

རྱི་ཀ་ནས་འདྲ་འདྲ་ལྟ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་ (CCTV) འདྲ་འདྲ་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། མགོན་ཁང་ཆེ་བ་མང་

ཤོས་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་བརྙན་འཕྲྱིན (CCTV) བཏང་བཞག་དུས། ལྟ་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་བོད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་དེ་ཚོས་གྱིང་ཆེན་གྱིང་ཆེན་ལ་སོབ་ཐུབ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གྱིས་སོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་

རེད། དཔེར་ན། ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་ (Asia) ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་ག་ཚོད་ཁབ་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ག་ཚོད་ཁབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེར་བརེན་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱི་ཤྱིན་ཏུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོ་
ཚང་མའྱི་རྱིག་པ་བསྱིམས་ཏེ། ནུས་པ་འདོན་དགོས་པ་དེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་སང་ལ་འདོན་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་འགངས་ཆེན་
པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་བངས་ནས། ཁ་སང་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་བསེབས་སོང་། ཨོ་

སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐོར་ནས་རེད། མྱི་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་འདྲའྱི་རེ་བ་མ་སོན་རོགས་གནོངས། དཔལ་

ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ལེན་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག ་ནས། སྟོང་
པ་དུས་ཚོད་ཞུ་ཡྱི་མེད། སྱིར་བཏང་ཁ་སང་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡར་གཏང་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཧ་ཅང་མང་པོ་གནང་སོང་ཏེ། དེ་
འདྲའྱི་རེ་བ་མ་བསོན་རོགས་གནང་། གོས་ཚོགས་ནང་དེ་འདྲ་བསངས་ནས་རེ་བ་ཡར་མ་སོང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་
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ན། ད་ཐེངས་རྐུབ་བཀག་ ༣༠༠ ཡོད་པ་རེད། ཉྱིས ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་གངས་འདྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན ་ཟུར་དང་། འབེལ ་ཡོད།

འབེལ་ཆགས་འདུག ད་ལྟ་ཉམ་ཐག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་། རྐུབ་བཀག་ ༡༠།༡༥།༢༠ ལས་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་
པའྱི་མྱི་འབོར་ཚང་མར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རེ་བ་སོང་ཡོང་དུས། རྐུབ་བཀག་ཉྱི་ཤུ
། ་ར་གངས་ལྷག་ནའང་ཡོང་ས་མ་རེད། དེའང་ལྷག་ས་
མ་རེད།

ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་། འབེལ་ཡོད། འབེལ་ཆགས་རྣམས་དང་པོར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

འདྱི་གཏོང་རང་གཏོང་གྱི་རེད། ལྷག་ན་ག་རེ་བྱའམ་ཞེས་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས། ཉམ་ཐག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་

གཏང་བཞག་ན་ཞེས་པ་དེ་རེད། ཉམ་ཐག་ནང་ནས་གཞོན་སེས་ལོ་ ༣༥ མས། འཛིན་གྲྭ་ ༨ པའྱི་ལག་འཁེར་ཡོད་པ། ཕར་ཕྱིན་
ནས་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་མཁན་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བཏང་ན། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཉམ་ཐག་མྱིང་ཐོ་ནས་མར་དོན་འགོའ་ི རེད། དཔལ་འབྱོར་
གནས་སྟངས་ཡག་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། གང་ཟག་ཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཉམ་ཐག་ཐོག་ནས་ཐོན་ཏེ་ཕ་གྱིར་ལས་ཀ་ཞྱིག་རག་པ་ཡྱིན་ན།

མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུང་གྱི་འདུག རྒྱུ་སོ་བོ་ལ་ཐག་རྱིང་བ། དེ་ཚོ་ཉམ་ཐག་རེད། ཉམ་ཐག་དེ་ཚོར་ས་གནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་

མཚམས་ཡོད་པ་མ་རེད། བྱང་ཐང་ནས་གཙོས་པའྱི་རྒྱ་གར་ཡོངས་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་སོ་ཤོས་རེད། གསར་
འབྱོར་ཡང་དེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། སོ་ཤོས་རེད། འདྱི་ཚང་མ་ཚུད་པ་དེ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དང་པོ་བཏང་ཡོད། དེར་བརེན་
རེ་བ་ཆེན་པོ་མ་གནང་རོགས། རྐུབ་བཀག་མྱི་འདུག ཡོད་པ་དེ་ཡང་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་གཅྱིག་ལས་མྱི་འདུག གཞན་པ་ཡང་ང་ཚོ་

ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ཡང་གཏོང་རོགས་བགྱིས་ཞེས་ཐོ་རྱིང་ཐག་ཆོད་སོད་ཀྱི་རེད། དེའྱི་རེ་བ་མ་གནང་
རོག ས་གནང་། མྱི་འདུག་ཅེས ་ད་ཐེངས་འདྱི་ཞུ་དགོས ་པ་ཞྱིག ་འདུག དེར ་བརེན་ངས་གཅྱིག ་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་བྱུང་།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ནས །

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དང་དོན་ཚན་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་
དེ་ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༥ པ་དེའྱི་ནང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཚན་པ་ཞེས། དེའྱི་ནང་མ་གཞྱི་ནས་གོང་དུ་

དྲྱི་བ་ཕུལ་གྲུབ་སོང་སྟེ། ངའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་ས་ཆ་ཁག་ ༡༠ ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཟབ་སོང་གནང་བ་ཡྱིན། ས་ཆ་ཁག་ ༡༠ དེ་རྒྱ་གར་

ནང་དུ་གནང་བ་ཡྱིན་ནམ་ཡང་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་གནང་བ་ཡྱིན་ཞེས་དྲྱི་བ་དེ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་
ཚོ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕོགས་བསོད་གནང་དུས། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། གཞུང་འབེལ་

ཐོག་ནས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱིས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་འདུག དམྱིགས་བསལ་ང་ཚོའྱི་གཞོན་སེས་ཚོར་
ཟབ་སོང་དེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།

148

དེ་ནས་ངའྱི་དོན་ཚན་དང་པོ་དེ། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་འཐབ་རོད་དེ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་

གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཐབས་ལམ་འདྱི་ཉྱིད་༸གོང་
ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་དོན་དང་། ལོ་ངོ་ ༦༠ དེའྱི་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཕག་གཉྱིས་ཐལ་མོ་སར་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་
ནང་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་འཐབ་རོད་དང་། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ངལ་བསོན་གནང་བ་རེད། བསོན་པ་ནང་བཞྱིན་འཛམ་བུ་གྱིང་

ནང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་གཞུང་དང་མྱི་མང་གྱིས་རྒྱབ་སོར་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་རང་ལ་གུས་བརྱི་དང་ཆེ་མཐོང་དེ་འདྲ་
གནང་ནས། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་གྱིས་ང་
རང་ཚོ་བོད་པའྱི་ལས་དོན་གང་ཞྱིག་བྱས་ཀང་ལས་ས་པོ་ཡོད་པ་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་རེད་སམ།

དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་མྱི་རྱི་ཀར་ཆ་མཚོན་ན་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་གྱི་སྟོབས་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཆགས་

བསད་ཡོད་པ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དངོས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ལྟར་མ་ཡྱིན་པར་གསེར་གྱི་རགས་མ་ཕུལ་བ་དང་། ང་
རང་ཚོ་བོད་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུ། བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཁྱིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་གནང་བ་འགའ་

བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ། (House democracy partnership) ཨ་
རྱིའྱི་ཚོག ས་པ་ཁག་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཚོག ས་མྱི་ ༢༠ ཡོད་པའྱི། གོས ་ཚོག ས་འོག་མའྱི་མང་གཙོའྱི་མཉམ་ལས་ཚོག ས་ཆུང་གྱི་

ཚོག ས་གཙོ་ (David Price) དང་། ཟུང་སྦྲེལ ་ཚོག ས་གཙོ་ (Vern Buchanan) རྣམ་གཉྱིས ་ཀྱིས ་ (Washington,
D.C.) ནང་ལ། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ཆེ་མཐོང་ཕུལ་གནང་བ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེ་

རྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ (North Carolin Democratic Congressman David Price) དང་
(Florida Republican Congressman Vern Buchanan) གཉྱིས ་ལ་ངས་སྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་དང་ཐུགས་

རེ་ཆེ་ཞེས ་ཞུ་འདོད ་བྱུང། ཡང་ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་ལ་ (New york) མྱི་མང་གྱི་འདུ་འཛོམ ས་ཤྱིག ་གྱི་སྐབས་ལ་
(Massachusetts) ཀྱི་ (Congressman Jim McGovern) གིས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།(Tibet Policy Act

2002) ནས་ད་ལོ་དུས་ཡུན་ལོ་ ༡༧ འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བསར་བཅོས་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་བཞྱིན། ཁྱིམས་

འཆར་གསར་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་འཆར་གསར་པ་འདྱི་བོད་དོན་ཐོག ་སྱིད་ཞུ་དང་རྒྱབ་སོར་གྱི་ཁྱིམས་

འཆར་དེ་འདྲ་ཞྱིག་འཁོད་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གོས་ཚོགས་འོག་མ་དང་གོང་མ་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་ལ་བདུན་ཕྲག་སྔོན་མ་ཕྱི་ཟླ་ ༩
པའྱི་ཚེས་ ༢༤ ཡྱི་ཉྱིན་མོ་དེར་ངོ་སོད་བྱུང་བ་རེད། ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་གྱི་ཚད་མཐོ་རུ་བཏང་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་

ཆགས་བསད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ (Washington, D.C.) ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་དུས། ཕ་གྱིར་ཨ་
རྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་སར་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ་དང་ཁྱིམས་འཆར་དེའྱི་ཐོག་ལ་སྐུལ་ལྕག་གནང་བ་སོགས་ལ། ངས་སྱིང་ཐག་པ་
ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ (Congressman Jim McGovern) དུས་རག་ཏུ་ང་ཚོའྱི་བོད་དོན་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་བཀའ་དྲྱིན་

ཆེན ་པོ་དང་། ཐུགས་ཕན་གསོ ས ་པོ་ཞྱིག ་བྱུང་ཡོ ད ་པ་རེད ། ན་ནྱིང ་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༡༨ ཀྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོ ག ས་གཙོ་མཆོ ག
(Reciprocal Access To Tibet Act) ཟེར ་བའྱི་ཁྱིམ ས་འཆར་དེ། ཁོང་གྱིས ་དང་པོར ་འགོ་བཙུགས་གནང་ནས་གཏན་
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འབེབས་བྱུང་བ་རེད། དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། སོ་སོའ་ི ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་འཆར་དེ་ཚོ་
གས་ཇྱི་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ལུང་པ་དེའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིས་དབུ་འཛུགས་གནང་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་སྟེ་ཡོང་

གྱི་རེད། ཨ་རྱིར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་མཉམ་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་

བོད་རྱིགས་སྱི་དོན་ཚོག ས་པ། རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་ཁུངས། ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་སོགས་དང་། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཚོགས་པ་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་དེ་འདྲའྱི་ཤུགས་སོན་གནང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཀྱི་ཕར་འགོ་ཚུར་འོང་གྱི་
ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་གྲུབ་འབས་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟ་ཁྱིམས་འཆར་གསར་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་འདྱིར་སོར་བསད་པ་ཡྱིན་ན། མཉན་རྒྱུར་
དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞྱིག་འདུག འཛིན་སོང་གྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་ལ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད་སམ། བསྡུས་པའྱི་ནང་ལའང་

ཟུར་ཙམ་ཟུར་ཙམ་དེ་འདྲ་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག ཁ་ཐུག་གྱིས་གནད་དོན་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པ་དེ་ཚོ་མ་གཏོགས། སྱིར་བཏང་གྱི་
གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས། བསྡུས་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལགས་སོ། འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འདྱི་རྒྱལ་ཁབ་
གཅྱིག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་ཡོང་དུས། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚོས་ངོས་ལེན་བྱས་ནས་ཐུགས་རེ་
ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། མ་ཟད་རྒྱལ་སྱིའྱི་མྱི་མང་གྱིས་མཁེན་རོག ས་ཡོང་བར་ཡང་གལ་འགངས་
ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེར་བརེན་ངས་ངོས་ནས།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས།།ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག།སྱི་འཐུས་སོ་སོ་ལ་སྐར་མ་།༡༠།རེ་ཡོད་པ་རེད།།ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་
ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་ན་སྐར་མ་།༡༠།འདྱི་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་རེད།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ནང་འགོ་འོང་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཉེ་ཆར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་
གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྐད་ཆ་བྱུང་ཚར་བ་རེད། ཚང་མས་གཟྱིགས་ཟྱིན་
པ་རེད།།དེར་བསར་ཟློས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལགས་སོ། འདྱི་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མེད་ན། ངས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཚོ་ང་ཚོའྱི་གཟྱི་བརྱིད་དང་
ལས་འགུལ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག དེ་ནས་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེར་ཞུས་

པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་ནས་སྱི་འཐུས་གངས་ ༤ ཨ་རྱི་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་
ཡྱིན་ན། དེ་ཡང་ཆྱིག་སྱིལ་དང་འབེལ་བ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་ནས་

ཕེབས་མཁན་ཁོང་ཚོར་བཀྲ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས་དང་། ལམ་སྟོན་མཐུན་འགྱུར་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞལ་པར་ཕུལ།
དེའྱི་ཞོར་ལ་ (Washington, D.C.) གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚོར་མཇལ་ཁར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ང་རང་
ཡང་གཅར་ཆོག་པར་ཞུ་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ཐོག་ནས་དེ་འདྲ་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནས་

ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་མཁན་ཁོང་ཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། ཁོང་གྱིས་གཏམ་བཤད་གནང་བ་དང་། མྱི་མང་ཚོ་དང་ཐུག་འཕྲད་
དང་། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིར་མཇལ་ཕྲད་གནང་བ་དེ་ཚོར་ངས་བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

འདྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་སན་སེང་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡྱིན་ཟེར་ན། བྱང་ཨ་རྱིའྱི་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་

ཆེན་པོ་ཞྱིག་བསེབས་ཡོད་པ་རེད། ག་རེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སྱི་འཐུས་སྐུ་ཚབ་གཉྱིས་མཉམ་ཞུགས་མ་

བྱུང་བ་འདྱི་ག་རེ་རེད་དམ། དེར་བརེན ་ངས་སན་སེང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ས་གནས་ས་ཐོག ་གྱི་སྱི་འཐུས་ཚོས ་རྒྱ་གར་ནས་
ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཚོ་དང་མཉམ་ཞུགས་གནང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།

ཕ་གྱིར་སྱི་འཐུས་ཚོས་གནད་ཡོད་མྱི་ས་ཚོར་མཇལ་ཡོང་དུས། ང་ཚོ་ལའང་མཇལ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གཅྱིག་དང་། ཕྱིན་ཆད་ལས་
དོན་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་མཇུག་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། འདྱིའྱི་ཐུགས་ཕན་གསོའ་ི རེད་སམ།
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མང་ཚོགས་ཀྱིས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལྟ་ཕོགས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོ་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་
ལ་ནུས་པ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་སྱི་འཐུས་ཚོས་སོ་སོའ་ི ས་གནས་ཀྱི་ལུང་

པའྱི་སྐད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འགོ་སྟངས་དང་འགོ་ལུགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་མཁེན་གྱི་ཡོད་སྟབས་ཐུགས་ཕན་གསོའ་ི རེད་
བསམ་གྱི་འདུག

ང་རང་ཡྱིན་ནའང་ལོ་ ༣༠ ནང་ལ་སྱི་འཐུས་མ་བྱེད ་གོང་ནས་གོས ་ཚོག ས་འཐུས་མྱི་སོ་སོས ་ས་གནས་འདྱི་ཚོར ་

འབེལ་བ་ཞུས་ནས་ཉམས་མོང་ཡོད། བོད་དོན་ཐོག་ལ་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་དང་། དངོས་གནས་རྒྱབ་སོར་གང་མང་མང་སྐྲུན་ཐུབ་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་ཨ་རྱི་དང་ཁ་ཎ་ཊའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། འབེལ་བ་བཟོ་ཐུབ་པ་དང་
རྒྱུན་ཡང་སོང་ཐུབ་ཡོད། ང་རང་ཚོས་ཕྱིས་འབྱུང་རྒྱུན་ལས་ཡྱིན་ནའང་རེད། འདྱི་ཚོར་དགོངས་བཞེད་གནང་རྒྱུ་གལ་འགངས་

ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། མཐའ་མ་དེར་ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད ་སོང་གྱིས་བཀའ་འདྱི་ལྟར་གནང་སོང་། ད་ལྟ་མཉམ་
འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དེར་ཆོས་དད་རང་མོས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་ (Trump) ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དང་། སྐབས་དེར་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཕེབས་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་འདུག འདྱི་ཉྱི་མ་ལྷ་མོ་ལགས་མཉམ་

དུ་ང་ཚོའ་ྱི ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་དགོངས་བཞེད་གཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་འདྱི་གཅྱིག་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། བགོ་གེང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཐོག་མ་དེར་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཙོས་པའྱི་ལས་བྱེད་ཡོངས་དང་། དེ་བཞྱིན་ཁབ་ཁོངས་སེ་ཚན་ཁག་གྱི་
འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱེད་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ལས་བསོམས་དེར་ལྟ་ཡོང་དུས། དང་པོ་ངས་བརོད་གཞྱི་
གེང་འདོད་ཡོད་པ་དེ། ཉེ་ཆར་ཁ་ན་ཊ་དང་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཐོག་ལ་
གསན་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་ཐད་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡར་ཕར་འགོ་དུས་དེའྱི་ཐད་ལ་

བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག ཕ་གྱིར་ཁོ་རང་ཚོ་ཆབ་སྱིད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཁོ་རང་ཚོས་དགའ་
མོས་བྱས་པ་ཞྱིག་དང་། སེམས་འགུལ་ཐེབས་པའྱི་གནས་བབས་ཤྱིག་ཆགས་སོང་ཞེས ་གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག དེར་བརེན་དེ་
འདྲའྱི་གསན་ཞྱིབ་དེ་ཚོ་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོར་རྱི་བཞྱིན་ཡོད། གང་ལགས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་དོ་སང་བྱེད་ས་དང་དེའྱི་
བརོད་གཞྱི་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་འདྱིར་གནས་སོད་བྱེད་མཁན་ཚང་མ་བོད་ནང་བཞུགས་

མཁན་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཆགས་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གྱི་དབུ་ཁྱིད་ངོས་ནས་ཡང་སྐུབ་ཚབ་ཐོན་པས་
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ཐོག་ནས། ཁོང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་དང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་དབུ་ཁྱིད་མཚོན་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་དུས། དེའྱི་ཐད་ལ་བཀའ་མོལ་ཡྱིན་

ནའང་། ལྱིད་ཁོག་ཆེ་རུ་འགོ་བའྱི་རྣམ་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དེའྱི་ཐད་ལ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་སྔར་བྱུང་བ་དེར་
བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཆོག་པར་བགྱིས ། དེ་བཞྱིན་འདྱི་ལོར་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ནས་བོད་དོན་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་དོ་སང་གནང་ས་དེ།

ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་ལ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དེར་བརེན་དེའྱི་ཐད་ནས་ང་ཚོས་བགོ་གེང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་
འདུག བསྔགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

བརོད་གཞྱི་དེ་དག་དང་འབེལ ་བའྱི་ཐོག ་ནས་ཆོས ་རྱིག ་བཀའ་བོན་རང་གྱིས ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན ་ན།

གཟྱིགས་ཕོགས་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་མེད་དམ་བསམས་བྱུང་། གང་ལགས་ཤེ་ན། བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་
ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་བཞྱིན་ཆོས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་། དགེ་འདུན་པ་ཆགས་བསད་པས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་

ཕོགས་འདྱི་ཡག་ཏུ་འགོ་ཡྱི་མེད་དམ། དེ་བསམ་ཚུལ་རང་ཡྱིན། གནང་ཐུབ་མྱིན་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དང། དེ་
བཞྱིན་ཕྱི་དྲྱིལ་ངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག གཉྱིས་པ་ཞུ་འདོད་པ་དེ། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

དང་། ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན། དེ་ནང་བཞྱིན་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པའྱི་ཐད་ནས་བསར་དུ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དུས་ཡུན་
རྱིང་པོའ་ི ནང་ལ་ངས་དོ་སང་ག་རེ་བྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་ཁོང་རྣམ་པས་ལས་འགུལ་གང་མང་སེལ་བཞྱིན་པ་དང་། ལྷག་
པར་དུ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་མང་པོ་སེལ་གནང་གྱི་འདུག དེ་ནས་ཉེ་ཆར་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་

དྲུང་ཆེ་ཕར་ཕེབས་པ་དང་། ཚན་པའྱི་ལས་བྱེད་ཕར་ཕེབས་ནས་ཟུར་ཚོགས་གོ་སྱིག་གནང་བ། དེ་ནང་བཞྱིན་ཕ་གྱིར་གནད་དོན་

གོས་བསྡུར་གནང་ཡོང་དུས། བོད་ཞེས་པའྱི་གོས་བསྡུར་འདྱི་གནས་འདུག་ཅེས་དེ་མུ་མཐུད་ནས་བསད་ཡོད་སྟབས། ངའྱི་ངོས་
ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེར་བརེན།།དེར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ།

དེ་ནས་ཟུར་ཚོགས་དེ་ཚོ་གོ་སྱིག་གནང་བ་དེ། འདྱི་གར་གོག་བརྙན་ལྟ་ཡོང་དུས་སྟབས་བདེ་པོ་འདྲ་ཞྱིག་རེད་ལ། རྒྱ་

གར་ལ་གོ་སྱིག་བྱ་རྒྱུ་ལས་ས་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕ་གྱིར་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་རང་གྱི་ཁང་པའྱི་ནང་ལ་གོ་སྱིག་བྱས་པ་དང་།

དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་གོན་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་ལས་ས་པོ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། དེར་བརེན་ད་ལྟ་བར་འདྱི་འདྲ་གནང་ཐུབ་
པ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་དེ་འདྲ་གནང་རོག ས་གནང་ཞེས ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན །

གསུམ་པ་དེ་ལས་འཆར་ཚན་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། གཞོན་སེས་ ༥།༥༠ ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐད་ནས་
དགོངས་འཆར་མང་པོ་ཕེབ ས་པ་རེད། ངས་ཞུ་འདོད་ཡོད་པ་ཞྱིག ་ལ། ཚོག ས་འདུ་དེའྱི་ནང་གཞོན་སེས ་མང་པོ་ཞྱིག ་འཛུལ་

ཞུགས་གནང་བ་དང་། དེར་འཛུལ་ཞུགས་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་བསྔགས་བརོད་གནང་གྱི་འདུག དེར་བརེན། ངས་འདྱི་གྲུབ་འབས་
ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་འདུག དེ་ན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་མ་གནང་དང་། སོ་སོའ་ི འདོད་པ་ཚིམས་མ་ཚིམ་ཡོང་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་

དེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་གང་ཟག་ཁོ་རང་ཚོར་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་
ངོས ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་དེའྱི་ནང་ནས་གཞོན་སེས ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་ལ་སེམས་འགུལ་ཐེབས་པའྱི་
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གནས་བབས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཁོང་ཚོ་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་ནང་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་

བ་དང་། རྱིམ་པས་མ་འོང་པར་ང་ཚོའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པས། ཁོ་རང་ཚོའྱི་སེམས་འགུལ་ཐེབས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་
གཞུང་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། ང་ཚོ་བོད་ནང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་བསམས་པའྱི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཁོ་རང་
ཚོར་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཚོགས་འདུར་འགོ་སོང་བཏང་བ་འདྱི་གཏོང་རྱིན་ཆོག་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པས་དེའྱི་ཐད་
ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནང་བཞྱིན་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་སེ་ཚན་ཁག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཀམ་པུ་ཊར་སེ་ཚན་ཐོག་ལ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་

སོང་། དེང་སང་རྒྱ་ནག་གྱིས་འགོ་སོང་ཤུགས་ཆེན་པོ་གཏོང་ས་གཅྱིག་དེ་གོག་ཀླད་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐོག་ནས་དྲྭ་འབུ་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Malware attack) དེ་འདྲའྱི་རྙོག་ག་མང་པོ་ཞྱིག་སོང་བཞྱིན་པ་དང་། འགོ་
སོང་ཧ་ཅང་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སྟེ་ཨ་སོར་ཐེར་འབུམ་གཏང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་བསད་པ་རེད། དེར་བརེན་ཁོང་ཚོས་འགོ་
སོང་དེ་འདྲ་གཏང་ཡོང་དུས་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐད་ལ་དགོངས་བཞེས ་གནང་འདུག་པ་དང་།

ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་ཀམ་པུ་ཊར་སེ་ཚན་ནང་ལ་ཟབ་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་འདུག དེར་མ་ཟད། ང་རང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་མང་

པོ་ཞྱིག་ལ་བསར་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་སོགས་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་མང་པོ་བཙལ་འདུག དེ་ཚོར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མུ་
མཐུད་ནས་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་པས། ང་ཚོའྱི་མཐུན་རེན་མ་འདང་བ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཚོགས་པ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་དེ་
འདྲ་ཆགས་བསད་ཡོད་སྟབས། མྱིང་འདོན་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཀམ་པུ་
ཊར་སེ་ཚན་ངོས ་ནས། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས ་ནས་མཁེན་རོགས་ཡོང་གྱི་རེད་སམ། དེར་བརེན་དེའྱི་ཐད་ལ་ངེས ་པར་དུ་
དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་དྲྭ་འབུ་གཏོང་ཡོང་བའྱི་ཐོག་ལ། བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ནང་གྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་གཅྱིག་པུ་

མ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་ས་ཚོ་ལའང་དྲྭ་འབུ་དེ་འདྲ་གཏོང་བའྱི་གནས་བབས་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་དང་འབེལ་ནས་སྒུག་
ཐོའ་ི ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ངའྱི་ངོས་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བོད་
ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། རྒྱུན་ལྡན་ནས་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་།

ཁོང་ཚོར་ཡྱི་རངས་ཞུ་དགོས་པ་མང་པོ་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེ་རྱིང་ཡང་ངའྱི་ངོས་ནས་ཁོང་ཚོའྱི་ཕགས་ལས་གནང་ཕོགས་ལ་

བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་ངས་ཁོང་ཚོར་ངོས་འཛིན་ག་རེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟེར་ན། ཆབ་སྱིད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱི་
ྲུུ ་
མང་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་ཚོ་མར་ཐོན་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ལས་ས་པོ་རེད་དེ། དེའྱི་རྒྱབ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་དེའྱི་གྲུབ
འབས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ངས་ངོས་ནས་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གྱིས་མར་ཕེབས་ནས་བཀའ་མོལ་
གནང་རྒྱུ་དང་། ལས་བསོམས་བསྟན་རྒྱུའྱི་རྒྱབ་ལོངས་འདྱི་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་

བ་དེར་ངོས་ནས་ངོ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརེན་དེའྱི་ཐད་ལ་ཁོང་ཚོར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ནང་ལ་
མུ་མཐུད་ནས་ན་གཞོན་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཉམས་ཞྱིབ་པ་དེ་ཚོ་ཡར་ལེན་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་
ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཚོགས་འདུ་གལ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲའྱི་གཏམ་བཤད་དང་། བགོ་གེང་
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གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཁག་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་རྒྱུར་གང་ཐུབ་ཀྱིས་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་གཏོང་རོགས་གནང་
ཞེས་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ཁོ་རང་ཚོའྱི་ག་ཚོད་མང་བ་གསན་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ཚད་ཀྱིས་ཁོང་

ཚོར་ཤེས་ཡོན་ཞིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད། དེ་ནས་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྱིང་གནང་རྒྱུ་འདྱི་ ཐུགས་ཕན་གསོས་པོ་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་ཞུ་
ཆོག་པ་བགྱིས། ང་རང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་མགོ་འཚོས་པར་ཁད་པར་འགོ་ཡྱི་འདུག ང་ཚོའི་གནད་ཡོད་མྱི་ས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ།

ཚང་མ་མཁེན་པའྱི་བདག་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། ང་ཚོ་ལའང་ཤེས་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཡོང་གྱི་འདུག དེར་བརེན་དེའྱི་ཐད་
ལ་དགོངས་བཞེད་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ནྱི། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ནང་ལ་སྔོན་མ་ནས་

ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བུད་མེད་ཀྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ཏེ། བོད་ནང་གྱི་བུད་མེད་དང་འབེལ ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཛུལ་

ཞུགས་གནང་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཉེ་ཆར་ཤེས་རོག་བྱུང་བ་ལྟར་ན་གནས་ཚུལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་

འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོ་རང་སེར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ཁོ་རང་ཐུགས་འགན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད། ཁོང་གྱིས་བོད་
ནང་བཞུགས་མཁན་གྱིས་མྱི་འབོར་ཕེད་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་ཐོག་ནས། བོད་ནང་གྱི་གནས་བབས་སྐོར་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་མཁན་གྱི་
གང་ཟག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས། ཁོང་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་རྒྱབ་སོར་གང་ཐུབ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། མར་བཞུགས་རོགས་གནང་།།ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་དགུང་ཚིགས་བར་གསེང་ཡྱིན།
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