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དཀར་ཆག
ཨང།
༡

གནད་དོན།
སོན་རྩིས་སྩི་ཡོངས་ཀྩི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་གནང་བའྩི་དོགས་གནས་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་

ཤོག་གྲངས།
༡༌༌༌༡༨

བཀའ་བོན་མཆོག་དང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད།(ཕྩི་ལོ་
༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉྩིན་གྩི་ཐུན་བཞྩི་པ།)

༢

ཕྩི་དྩིལ་ལས་དོན། ཡྩིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའྩི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་གཏན་འབླེབས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། (༤༡ ཕྩི་

ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉྩིན་གྩི་ཐུན་དང་པོ།) ( ༧༡ ཕྩི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉྩིན་གྩི་ཐུན་གསུམ་
པ།)

༡༨༌༌༌༡༢༩

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས ༡༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

དགོངས་དག་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོད་སེར་གྱི་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་བསྒུགས་རོགས་ཟེར་ནས་དུས་ཡུན་གང་ཙམ་སྒུག་དགོས་
ཆགས་སོང། ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ་དེ་ཆགས་ཡོད། སོན་རྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་བགོ་གེང་
གནང་བའྱི་དོགས་གནས་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་དང། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལན་
འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལོའ་ི སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་
དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་རྒྱབ་གཉེར་

དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་ཐོག རང་ཉྱིད་ནས་གསལ་བཤད་མ་ཞུས་གོང་ལ། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དབུས་པའྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོས་སོན་རྱིས ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། དོགས་འདྱི་དང་ཞྱིབ་འཇུག་

མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཧ་ཅང་གྱི་ལེགས་པོ། སྙན་ཐོ་ཡང་ཚད་དང་ལྡན་པ་བཏོན་འདུག འདྱིར་ལེགས་གསོའ་ི བསགས་བརོད་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས།

སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་བགོ་གེང་སྐབས་སུ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དོགས་འདྱི་གནང་བ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ལན་

འདེབས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། འདྱི་མ་ཞུས་པའྱི་གོང་དུ། ཁ་སང་ངའྱི་སོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ཁོད་
དུ་དགོངས་སེལ་དང་སྦྲགས་ནས། བཟོ་བཅོས་ཞུ་དགོས་པ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པ་འདྱི་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། ཁ་སང་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་

གཏམ་བཤད་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ཐོག་ལ། ཤོག་གངས་ ༢ པ་ ༡་༡ ནང་ལ་འདྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་རེད། ནོར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཡང་ཡོད། འོན་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་གང་ལྟར་འདྱིའྱི་ནང་ནོར་ཟྱིན་དུས། དགོངས་སེལ་དང་སྦྲགས། ནོར་
བཅོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་དངུལ་ཕོགས་བསོམས་ནང། ༡་༡ མ་དངུལ་ཕོགས་བསོམས་ཡྱིག་ཕེང་གསུམ་པའྱི་ནང། སོར་ས་ཡ་
༢༦༦་༦༩ བྱིས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ང་ཚོས་ཀང་བསོམས་པའྱི་སྐབས་སུ་འཁྲུགས་འདུག འོན་ཏེ་འདྱི་ ༣༦༦་༦༨ ཡྱིན། ཚགས་

དྲུག་ཅུ་རེ་དགུ་འདྱི་ཚགས་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་ཡྱིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཡྱིན་སྟབས། འདྱི་ག་རང་གྱི་རེའུ་མྱིག་གྱི་གཤམ་དུ་འཕར་
ཆག་ཅྱིག་འདུག འཕར་ཆག་གྱི་རེའུ་མྱིག་ ༢ འདྱི་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་སོར་ས་ཡ་ཞེས་པའྱི་མཐའ་མ་དེར་འཕར་ཆག་དེར་ས་

ཡ་ཉྱི་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གསུམ་དང་ཚགས་དགུ་གསུམ་འདྱི་ཚགས་གོ་གཉྱིས་ཡྱིན། འདྱི་ཡང་ནོར་བཅོས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་

རྒྱུ་ཡྱིན། ཕར་ཕོགས་དེ་ས་གོང་དུ་བཟོས་པའྱི་མཐའ་མར་བསོམས་ཀྱི་འཕར་ཆག་རེའུ་མྱིག་ཐོག་ལ། ས་ཡ་གསུམ་རྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་
དྲུག་དང་ཚགས་དྲུག་དགུ་འདྱི་དེ་ས་བཞྱིན་ཚགས་དྲུག་བརྒྱད་ཆགས་ཡོད་པས། འདྱི་ནོར་བཅོས་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་

དང་འབེལ་ནས་ལན་མང་བལྟས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དག་ཆ་ནོར་བ་ཆགས་འདུག འདྱི་བསྐྱར་དུ་བཅོས་པར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནང་
ལྷག་ཕྱིར། ཤོག་གངས་ ༥ པ། ༣་༠ ཡྱིས་ཡྱི་གེ་ནག་པོའ་ི ཁོ་རང་ནང་ལ་ཡྱིན་ཤཤག་བརྱི་ནས་གང་ལྟར་མཐའ་མ་དེར་རྱིས་ལོ་
1

༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལོའ་ིསོན་རྱིས་མཐའ་མའྱི་ཟེར་བ་དེ་མཐའ་མྱིའྱི་ཆགས་འདུག མྱིའྱི་གྱི་གུ་དེ་བསུབ་རོགས་གནང། འདྱི་ཡང་ནོར་
བཅོས་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། དེ་ནས་ད་དུང་གཅྱིག་འདུག ཤོག་གངས་ ༨ པ། སེ་ཚན་པ། འདྱིའྱི་ནང་གྱི་གཤམ་ནས་རྱིས་པའྱི་ཡྱིག་
ཕེང་གཉྱིས་པ་འདྱིར། གངས་སྐྱྱིད་ཁུལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་གསར་བཟོ་བཅས་བཅས་གཉྱིས་ཆགས་འདུག
བཅས་གཅྱིག་འདྱི་བསུབ་རོགས་གནང། གསར་བཟོ་བཅས་ཀྱི་ཆེད།

འདྱི་དག་ནོར་བཅོས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཐོག་མ་དེར། སོན་

རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་སྙན་ཐོའ་ཤ
ི ོག་གངས་ ༧ པའྱི་ནང་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་དོན་ཚན་གང་ལ་གང་

ཙམ་འདུག རྱིམ་པས་མར་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དང་སྱི་ཡོངས་མཐོང་ཚུལ་དོན་ཚན་ ༡༽ འདྱི་གཅོག་ཆ་དང་
སྤར་ཆའྱི་ཐོག་ལ་རེད་འདུག གཅོག་ཆ་སྤར་ཆའྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཞྱིབ་ཚགས་རྒྱས་པ་གང་ཡང་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་
ཐོག་ནས་སྐབས་སོ་སོའ་ིགཅོག་ཆ་དང་སྤར་ཆ་སེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་གལ་སྱིད་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་

གསུང་གྱི་རེད། ཡང་སྐབས་དེ་དུས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། འདྱི་རྣམས་གཅོག་ཆ་སྤར་ཆ་བས། དོན་ཚན་ ༢༽ འདྱི་
འཛའ་ཐང་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་རེད་འདུག ང་ཚོའྱི་འཛའ་ཐང་གཏན་འབེབས་འདྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་

ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང། གནང་རོགས་ཅེས་ཞུས་པར། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་

ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དེ་དེ་བཞྱིན་ནོ་གསུངས་སྐབས། འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག དོན་
ཚན་ ༣༽ འདྱི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་དང་ཕོགས་བསྐྱོད་ཟུར་ཕོགས་ཐོག་ལ་དངུལ་འཆར་འབུལ་དང་བཀའ་

ཤག་གྱི་གཏན་འབེབས་སང་ལ། ཕན་བུའྱི་གཅོག་ཆ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། གཅོག་ཆ་འདྱི་ཕྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆབ་སྱིད་དང་། འབེལ་བ་དེ་དག་ཡང་ན། མ་འོངས་པར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་ཟེར་བ་འདྱི་སྐབས་དེར་ལྟ་ཆོག་པ་བགྱིས། ད་ལྟ་འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་
ཡང་མ་མཐོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྒྱབ་ལ་ཤོག་གངས་ ༨ པ། དོན་ཚན་ ༤༽ འདྱི་ཞབས་བསྐུལ་ཞྱིག་རེད། ཞབས་བསྐུལ་འདྱི་ཡང་ངོས་ལེན་ཞུ་

རྒྱུ་ཡྱིན། མཚམས་རེར་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་བཟོ་བའྱི་སྐབས། སྱིར་བཏང་སོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་འདྱི་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་རང་

རེད། ཚོད་དཔག་འདྱི་རང་ཡོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་རང་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཏག་ཏག་ཆགས་

དང་མ་ཆགས་འདྱི་རྱིས་འགོ་བརྒྱབ་ཚར་དུས་མགོ་འཚོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། འཆར་འབུལ་རང་རེད། འཆར་འབུལ་བེད་
པའྱི་སྐབས་སུ་རོགས་ཚོགས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་རྱིས་ལོ་འཛིན་སྟངས་དང། ང་ཚོའྱི་རྱིས་ལོ་འཛིན་སྟངས། རོགས་ཚོགས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་

འགོ་སྟངས་དང་ང་ཚོའྱི་རྱིས་ལོའ་ི འགོ་སྟངས། འདྱི་འདའྱི་རེན་བས་ནས་སོན་རྱིས་ནང་ཚུད་དང་མ་ཚུད་དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད། དཔེ་
མཚོན་ཞུས་ན། ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་འདྱི་ལོ་ས་མའྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས། ལོ་འདྱིའྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ ལ་རོགས་དགོས་པ་

རེད། ད་རེས་རོགས་ཚོགས་ཁག་ཅྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ཚུད་ཀྱི་མེད་པ་རེད། མ་འོངས་པའྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་སེབས་སྐབས། ང་ཚོའྱི་
རྱིས་འགོ་འདྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཙམ་འདྱི་འདའྱི་རེན་བས་ནས་སྐབས་སྐབས། ཡར་མར་ཡོང་གྱི་འདུག

འདྱི་འདའྱི་སྐབས་སུ་ལམ་ཅྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་ན། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་དེ་ཡོད་སྟབས། སྐབས་དེར་ང་ཚོའྱི་དཀའ་
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ངལ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། འདྱི་ནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཞབས་བསྐུལ་གནང་བ་བཞྱིན། ཏན་
ཏན་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་དངུལ་ཐོབ་རྒྱུ་འདྱི་ཆད་ལུས་མེད་པར་ཐོབ་པའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལའང་
བཀོད་མངགས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་དོན་ཚན་ ༥༽ འདྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ནང་ནས་དམྱིགས་

བསལ་འདྱི་གཞུང་གྱི་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐོར་འདྱི་རེད། འདྱིའྱི་དོན་
སྙྱིང་གཙོ་བོ་ཅྱི་ཞྱིག་ཟེར་ནས་བརོད་ན། སོན་མ་དང་རྱིས་ན་འགོ་གོན་ཆེན་པོ་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་

སུ་འགོ་གོན་བསྱི་ཚགས་བེད་དགོས་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེ། དེ་ས་ཚོགས་འདུ་ཏན་ཏན་ཚོགས་ཁང་ཆེན་པོའ་ིནང་ཚོགས་ཡོད་
སྱིད། འབེལ་ཡོད་ལ་དྱིས་པའྱི་སྐབས། དེ་ས་སེ་ལེན་ཁང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཁང་ཁུངས་སུ་ཚུགས་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བེད་སྐབས། སྐབས་

རེར་དུས་གཅྱིག་ལ་ཟབ་སོང་གཉྱིས་གསུམ་འཁེལ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་སེ་ལེན་ཁང་དུ་ཟབ་སོང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད་ལ། ས་རཱ་ལའང་
ཟབ་སོང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་འདའྱི་སྐབས་སུ་དུས་ཚོད་ཀྱི་རེན་པས། སེ་ལེན་ཁང་གྱི་མཐུན་རེན་མ་ཐོབ་པར་རང་བཞྱིན་གྱི་
ཚོགས་ཁང་གཞན་དང། རྒྱ་གར་གྱི་མགོན་ཁང་ནང་འཚུགས་དགོས་པ་ཆགས་སྟབས། རེན་དེ་འདར་བརེན་ནས་ཆགས་པ་རེད་

མ་གཏོགས། མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་འགོ་གོན་བསྱི་ཚགས་བ་རྒྱུར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་བཀོད་མངགས་ཞུ་
ཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཀང་དམ་བཅའ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།

དོན་ཚན་ ༦༽ འདྱི་ཞབས་བསྐུལ་རང་རེད་འདུག འདྱི་ཡང་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་ནང་བཀོད་པ་དེར་

སྙྱིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ། ད་ལོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཆར་འགོད་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཕུལ། འཆར་འགོད་ཟེར་

ན། གཙོ་བོ་འདྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ངོ་སྱིད་སྐྱོང་རེད། འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་གྲུབ་ཆ་གཅྱིག་མཚུངས་རེད། འདྱི་
ངོས་ནས་དམྱིགས་ཡུལ་ཅྱི་ཞྱིག་བཞེས་སམ་ཞེ་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སོ་སོའ་ི མ་དངུལ་

ཐབས་འཚོལ་བེད་པར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་མ་དངུལ་གྱི་ཆ་ཤས་གཅྱིག་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ ཞྱིག་བང་སྱིག་ནས། ཏན་ཏན་

འཆར་གཞྱི་བཟོས། འཆར་འགོད་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འཆར་གཞྱི་རྱིང་པོ་བཏྱིང། འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་ཞུས། འཆར་
འགོད་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ། སོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་གྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་སོན་ལ་ལས་ཁུངས་ཚང་མར་བཏང་ཟྱིན་པ་

རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་རེ་བར་ས་གནས་ཁག་ནས་རོགས་སྐྱོར་གསར་པ་བཙལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་
འབུམ་ལྔ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་རོགས་སྐྱོར་བེད་རྒྱུ། དབུས་ལ་མཐོ་ཚད་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་དང་། དངུལ་ཚད་གཅྱིག་ཚོད་
དཔག་བས་ཏེ། མཐུན་འགྱུར་སོར་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་ཅྱི་རེད་ཟེར་ན། ས་གནས་ཡོངས་ལ་སོ་སོ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཆགས་རྒྱུ། རོགས་
ཚོགས་གསར་པ་བཙལ་བ་ཡྱིན་ན། འབུམ་གཉྱིས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ན། རོགས་ཚོགས་གསར་པ་བཙལ་ཚེ། འབུམ་གཅྱིག་མ་

གཏོགས་ཐོབ་ཀྱི་མེད་ན། འབུམ་གཅྱིག་འདྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་མ་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་སོར་རྒྱུ། འདྱི་ཡང་ཐོབ་
པ་བེད་པ་ལ་འདྱི་འད་མ་རེད། ངེས་པར་དུ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགེངས་ཤོག་ཀང་

བཀྲམ་ཡོད་པ་རེད། འགེངས་ཤོག་དེ་བཀང་ནས་གཙོ་བོ་ཅྱི་རེད་ཟེར་ན། ས་གནས་སོ་སོའ་ི མ་དངུལ་ཡར་སྤར་རྒྱུ་དང་། རོགས་
དངུལ་གསར་པ་ཐབས་འཚོལ ་བེད་རྒྱུའྱི་ཀུན་སོང་སྤེལ་རྒྱུའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་འདྱི་ཡྱིན་ཙང་། ཚོད་དཔག་

འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་འདྱི་ནང་བཀོད་འདུག་པས། ཐུགས་རེ་ཆེ། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་
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ནས། འབེལ་ཡོད་ཚང་མས་འདྱི་ཐད་དོ་སང་བས་པའྱི་ཐོག་ཏན་ཏན་རྱིང་མྱིན་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུའྱི་རེ་བའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ། ཡྱིད་ཆེས་

ཀང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་བཞེས་ཆེན་པོ་བཞེས་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་ཕར་གྲུ་
མཉམ་འདེགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༧༽ འདྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སང་ཏོག་གསོལ་
མགོན་ཁང་དང་། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ང་ཚོའྱི་གསོལ་མགོན་ཁང་གྱི་འདབས་སུ་ཁང་ཐོག་དྲུག་ཅན་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་

ཁུངས་དང་ལས་ཤག་ཐོག་བརེགས་གཅྱིག ཐོག་བརེགས་བཞྱི་ཡང་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ལ་བཏང་བ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁང་
པ་དེར་ཏན་ཏན་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ཡོད་པ་བཞྱིན། ཁང་པའྱི་གོག་རྱིན་གྱི་ཐོག་ལ། གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་རྱིང་པ་གཅྱིག་ལུས་ནས་གོག་
རྱིན་དེ།

སྱི་འཐུན་མཉམ་འབེལ་དང་ང་ཚོའྱི་བར་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་རེས་ཏོག་ཙམ་བས་པ་རེད། མཐའ་མ་དེར། གསོལ་མགོན་ཁང་

དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོག་ཡོད་པ་སོང་ཙང། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཏེ་མ་དངུལ་འབུམ་ ༢ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་གོས་ཆོད་བཞག་ནས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐག་བཅད་དེ་སོན་རྱིས་འདྱིའྱི་
ནང་འཆར་འབུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལམ་སྟོན་གནང་བ་གཞྱི་བཟུང་གྱི་ཏན་ཏན་སང་ཉྱིན་དངོས་སུ་དངུལ་སོད་པའྱི་

སྐབས་སུ། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ། དེ་སོན་གྱི་གོག་རྱིན་ཆད་བསད་པ་དེ་ཚོའྱི་འཛིན་དང་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨ་མ་ཆ་ཚང་སེབས་ན་མ་
གཏོགས། ང་ཚོས་དངུལ་འབུལ་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། དེས་ན་འདྱིའྱི་ནང་ལམ་སྟོན་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་
ལག་ལེན་ཞུ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དོན་ཚན་ ༨ པ་འདྱི། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྱི་བ་དང་འབེལ་ནས་མཉམ་དུ་ཞུས་ན་འགྱིག་ས་

རེད། དོན་ཚན་ ༨ པ་འདྱི། དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་གསུང་རྒྱུ་དེ་རེད། སྱིར་བཏང་གོང་དུ་བཀའ་ཤག་གོང་མ་དང་། འདྱིའྱི་སོན་ནས།

དངུལ་ཁང་ཆུང་བ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་བ་དང། དངུལ་ཁང་ཆུང་བ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་ལམ་དུ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱིས་ ༢༠༡༨ བར་དུ་དངུལ་ཁང་ཆུང་བ་བཙུགས་རྒྱུའྱི་ལམ་དེ་སོར་བརྒྱབས་པ་ལ་བརེན་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱི་ནང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། NBFC (Non Banking Financial Cooperation) གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
དེ་དངུལ་ཁང་མྱིན་པའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་སེ་ཚན་ལ་བཏགས་པ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོས་ཐ་སྙད་གཞན་པ་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་ལབ་ན་ཡག་
ས་རེད། དོན་དངོས་ཐོག དེའྱི་ནང་གང་གསུང་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སང་ཉྱིན་

མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་ཀྱི་གཏན་འབེབས་ནང་མྱིང་གང་ཞྱིག་ཆགས་མེད་ཐད། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། དངུལ་ཁང་ལྟ་
བུའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་འོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཁང་ཆེན་པོ་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཡྱི་རེད། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་བ་དང་དེབ་

སྐྱེལ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ། མྱིང་གང་ཞྱིག་བཏགས་སྱིད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་འདྱི་འདའྱི་དངུལ་ཁང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་
ཁང་མྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ། དཔལ་འབོར་གྱི་སེ་ཚན་ནང་དངུལ་ཁང་གྱི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡོད་པ་

ཙམ་མ་ཟད། ལོ་མང་པོའ་ི ནང་ཚགས་ཚུད་པོ་ཆགས་པ་མང་པོ་འདུག དེས་ན་འདྱི་ལ་མྱིང་གང་བཏགས་མྱིན་དེ། རེས་མ་དེབ་
སྐྱེལ་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ། ལྷ་ས་བོད་ཀྱི་དཔལ་འབོར་སེ་ཚན་ལབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། དེ་མྱིན་གྱི་མྱིང་གང་ཞྱིག་བཏགས་ཀང་
ཐུགས་ཁྱད་གང་ཡང་མྱི་འདུག དངུལ་ཁང་ཆེན་མོའ་ི མྱིང་མ་བཏགས་ཀྱི་བར་དུ། དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་ཟེར་ནས་ལས་ཀའྱི་ཆེད་དུ་
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བཏགས་པ་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས། ར་བའྱི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་དང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཀུན་སོང་ལ་གདེང་སྤོབས་མེད་པ་
དེ་འད་ར་བ་ནས་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་ཀ་དེ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ། མྱིང་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བཏགས་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་
མྱིང་བཏགས་མ་ཐུབ་པ་དེ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཙང་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེའྱི་འོག་དོན་ཚན་ ༩ པ་དེར། གཅོག་ཆ་གང་ཡང་ཞུ་མ་ཤེས་གསུངས་འདུག དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དེ་ག་རང་རེད། ང་ཚོས་

དེ་ས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་ཆོས་སྐྱོང་སྐུ་རེན་རྣམ་པ་ཚོ་དང་། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་མཁན་ལསཟུར་རྣམ་པ་

ཚོ་ལ་འབུལ་རྒྱུ་དེ། དེ་སོན་ལམ་ལུགས་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཐོག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ལས་བེད་རྣམ་པ་
ཚོར་ཕོགས་རྱིམ་བསྐྱར་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ནས། ག་ཕོགས་སྤར་བའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་
བརེན་ནས་ང་ཚོས་ཕོགས་སྤར་ཞུས་པ་དང་། དེ་ཡང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གོ་བསྡུར་ས་ཕྱི་རྱིམ་པ་གནང་སྟེ། ཕོགས་སྤར་རྒྱུའྱི་ཚད་

གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་གང་གསུངས་ཡོད་པ་དེ་ཏག་ཏག་སྤར་བ་རེད། དེ་ཚོ་རེས་མ་སོན་རྱིས་ནང་ཐོན་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་ལ་དམྱིགས་
བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། འདྱི་གཅོག་ཆ་མ་གནང་བ་དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དོན་ཚན་ ༡༠ པ་དེ། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་དེ་རེད། ཀྲུ་ཀྲྱིང་ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་འདུག་

གསུང་རྒྱུ་དེ། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ས་སོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་སྐབས་སུ་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། སོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ནང་ཚུན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནང་འབོར་

དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་དུས་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་མྱི་འདུག དེའྱི་རེས་ལ་བཙུགས་འདུག མ་འོངས་པར་ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་འདྱི་ནང་བཞྱིན་ཞུ་ཆོག་ཅེས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དོན་ཚན་ ༡༡ འདྱི་གཞུང་གྱི་ལས་འཆར་ཁག་ཅྱིག་ལ་དགོས་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་

འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༧ པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ ནང་བཞྱིན་
རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅེ་ན། དེ་གནང་བའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་སྐུ་དབང་ཡོད་པ་སོང་ཙང་

ཞུས་པ་རེད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འདྱིར་ལམ་སྟོན་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ས་ས་ནས་གྲྭ་སྱིག་བས་པ་དང། འདྱི་འདའྱི་ལས་འཆར་ཚང་མ་ལ། ང་ཚོས་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཟུར་དུ་ཐེལ་ཙེ་སོན་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབས་

ནས། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན ༧ པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ་ནང་བཞྱིན་གོ་སྐབས་རག་སྟེ། མ་འོངས་ལས་གཞྱི་དངོས་སུ་ལག་

བསྟར་བེད་དུས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཆད་ལུས་མེད་པ་ཞུ་དགོས་རྒྱུའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཚང་
མ་ལ་དམ་དོན་བཀོད་མངགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དོན ་ཚན་ ༡༢ འདྱི་ རྱིན་ཚད་འགན་བསྡུར་གྱི་ སྐོར་དེ་རེད། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་ཏེ་

དགོངས་བཞེས་གནང་སྟེ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། འཆར་འབུལ་གནང་ཡོང་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་སྱིག་

གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་གོང་རྱིམ་ལ་ཞུས་ཏེ་གང་འད་བེད་དགོས་མྱིན་དང་། ལམ་ཁ་གང་དུ་བརད་དགོས་
མྱིན་བལྟས་ནས། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཤེས་རྱིག་དང་། བདེ་སྲུང་། དབུས་སེ་ལེན་ཁང་ལ་རླངས་འཁོར་གཟྱིགས་རྒྱུ་དེ་ལ།

རླངས་འཁོར་ཉོ་ས་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཉེ་འཁོར་ལ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ནས་ཉོ་དགོས་ན། རྱིན་ཚད་གཅྱིག་མ་
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གཏོགས་རག་གྱི་མེད་དུས། ང་ཚོས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་རེད། མ་འོངས་པ་དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ན། འབེལ་ཡོད་སྱིག་གཞྱི་ལ་
བསྐྱར་བཅོས་དགོས་མྱིན་དེ་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་ནས་བསྐྱར་བཅོས་ཞུ་དགོས་པའྱི་དུས་ཤྱིག་བྱུང་ན། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
ཕུལ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དོན་ཚན་ ༡༣ འདྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གནད་དོན་དེ་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འདྱི་

ལ་དེ་ནང་བཞྱིན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། སོན་རྱིས་སེ་ཚན་
གྱི་ལས་བེད་ཚང་མ་རག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ་དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་ལ་དགོངས་པའང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པ་དང། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ལའང་

བཅར་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ། ལྷན་ཁང་ཁག་དང་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་པའང་སོད་དགོས་པའྱི་བཀོད་ཁྱབ་ནན་པོ་འདྱི། ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་ཞུས། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱིས་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་བ་དེར་བརྒྱ་ཆ་
བརྒྱ་ཆ་ངོས་ལེན་ཞུ་ཆོག དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ད་ལན་གྱི་དུས་ཡུན་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་ལས་བེད་རེ་ཟུང་བཟློག་ཏུ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་

འཕད་དེ། ངས་ཤེས་ཚོད་ལ་དགོངས་པ་ཞུ་བ་དེ་འདའང་རེ་གཉྱིས་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་སོན་རྱིས་

ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཚུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚང་མ་ས་ཐག་ཐག་བཅར་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས།
འབེལ་ཡོད་ཚང་མར་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་དང་འབེལ་ནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དོན་
ཚན་ ༡༣ ཡོད་པ་རྣམས་ལ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཙམ་ཡྱིན།

དེ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དོགས་འདྱི་དང་འབེལ་ནས། ཐོག་མར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོས་ཤོག་

གངས་དྲུག་པའྱི་ནང་ ༤་༡ ལས་དོན་འཆར་སྱིག་དང་འགོ་གོན་གསུང་པ་དེ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་དོན་ཚན་ག་པ་དེ། དོན་ཚན་ང་པ་

རེད་འདུག དགོངས་དགཤ དོན་ཚན་ང་པ་དེ་བོད་མྱིའྱི་ར་ཆེན་རྱིག་གཞུང་སྐོར་དེ་ལ། འདྱིའྱི་ནང་ ༣༠༧,༨༢༠,༠༠༠ མ་གཏོགས་

མྱི་འདུག སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག་གསུངས་པ་དེ། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བདེན་པ་རེད། དེ་ས་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ནང་དངུལ་འབོར་

ཆེ་ཤ
ཤ ོས་རེད། དེང་སང་གང་འད་བས་ཏེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན ་པ་ཡྱིན ་ནམ་སྙམ་ན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ སྙན་ཐོར ་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་དང་འབེལ་ནས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་
དེ་ང་ཚོས་འདྱི་ལོ་དངུལ་འབོར་ཆེན་པོ་འདྱི་ནང་བླུགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་དང་པོ་ནས་དེ་འད་ཡོང་གྱི་རེད་དན་ཏེ་ང་ཚོས་བྱིས་མེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་བཞག་ན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ཤོག་གངས་ ༢ པ་ཚོགས་གཙོ་བགེས་པོས་
ལམ་སྟོན་ཞེས་པ་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༣ པ་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་དེ་རེད། དེའྱི་རྒྱབ་ཏུ་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་
ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ས་ཡ་ ༤༣༠ བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚང་མ་རྱིས་ནས་ཚུར་རག་པ་དང་འགོ་སོང་གཏོང་

རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་དངུལ་དེ་རེད། དེས་ན་འདྱི་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་འབོར་ཆེན་པོ་གནང་བ་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས་ཕན་ཐོགས་
མེད་དུས་མ་བྱིས་པ་རེད། དེའྱི་རེན་པས་ད་ལོའ་ིདངུལ་དེ་ཆག་པ་རེད་མ་གཏོགས། སྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན་ལ་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུའྱི་
ཐད་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་ཁྱོན་ནས་མ་བཞེས་པ་དེ་འད་མ་རེད། གསལ་བཤད་དེ་ག་རང་གྱིས་འཐུས་ཀྱི་ཡོད།

དོགས་འདྱི་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ཡ་ ༤༣༠༠ མ་ཚུད་དུས། འབུམ་ ༤༣ འདྱིའྱི་ནང་ཚུད་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
6

དེ་ནས་དོན་ཚན་ཆ་དེ། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་དེ་རེད་འདུག བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ལ་དེ་ས་ཡྱིན་ན་དངུལ་མང་པོ་ཡོད་

པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ། ད་ལན་ ༢༣༩༠,༠༠༠ མ་གཏོགས་ཕུལ་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། གང་འད་བས་ནས་མ་ཐུབ་པ་རེད་ཅེ་ན། ངས་
གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ཚེས་ ༡ ནས་ལོ་འདྱིའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་
ཚེས་ ༣༠ ལ་རོགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།

སང་ཉྱིན་ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ་ཚེས་དུས་འཆར་གཞྱི་གསར་པ་འབུལ་དགོས་ཡོད་པ་རེད། སང་ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་འཆར་གཞྱི་བཟོས་

ནས་ཡོང་དུས་ཡང་ང་ཚོའྱི་དངུལ་དེ་ནང་བཞྱིན་ཕར་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་པ། ལོ་སོན་མ་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་རྒྱུའྱི་ཆེད་
མ་དངུལ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བེད་དུས་ད་ལོ་དངུལ་གྱི་ཡོང་ཁུངས་དེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་པའྱི་ཐོག་

ནས་ཞུས་བཞག་ན་དེ་ས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུང་སོང་དེ་མཉམ་དུ་ཞུས་བཞག་ན་འགྱིག་ས་རེད། ང་ཚོས་ལས་
འཆར་སྱིག་པའྱི་སྐབས་སུ་རོགས་ཚོགས་ནས་དངུལ་སད་ནས་ལས་འཆར་སྱིག་བཞག་པ་གང་ཡང་མྱིན། འཆར་གཞྱི་གཏྱིང་ཟབ་
མོ་བཏང་ནས་བང་སྱིག་ནས་ལས་ཀ་གལ་ཆེན་ལ་བརྱིས་ནས་རོགས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་བརྱི་ ཡྱི་ཡོད།

རོགས་དངུལ་རག་ཚར་པའྱི་རེས་ལ་ལས་གཞྱི་ཏག་ཏག་འགོ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་བརྱིས་ནས་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད། བུད་མེད་ནུས་
སྟོབས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་དེ་ལོ་སོན་མའྱི་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའྱི་ནང་ལ་འཚོག ས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བདེན་པ་རེད། སྐབས་དེ་
དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསུངས་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། དེ་དུས་བཀའ་ཤག་གོང་མ་རེད། ང་ཚོ་ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ནང་བཀའ་ཤག་སེབས་
ཚར་ཙམ་རེད། ཕན་བུ་ཕན་བུ་ཕར་འགངས་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་དུས་འཆར་གཞྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་རྒྱུ་དེ་རྒྱལ་

ཡོངས་ཀྱི་བུད་མེད་བརྒྱ་ལྷག་ཅྱིག་འཚོགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སོན་རྱིས་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་འཚོགས་པའྱི་
ཚོགས་འདུའྱི་ནང་བུད་མེད་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་རེན་བས་ནས་དངུལ་དེ་ཆགས་པ་རེད། དངུལ་དེ་ཡང་གཞན་
པ་རོགས་ཚོགས་མེད་པ་མ་རེད། ཡོད་པ་རེད་མྱི་སུམ་བརྒྱ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་ཚོགས་ཆེན་ཆེན ་པོ་འཚོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་
རེད་ཟེར་ན། དེ་ས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་གོང་མ་ནས་གཏན་འབེབས་བས་ནས་

ཡོད། དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་བུད་མེད་ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས་ནས་དེ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་རྒྱུ། དེ་ལ་ནོར་བཅོས་ཕན་བུ་དང་དེ་ལ་ཚོགས་ཆུང་མང་པོ་བཙུགས་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་སྱིད་

བྱུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བས་ནས་མཐའ་མ་བཀའ་ཤག་གྱི་གཏན་འབེབས་བསྐྱར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ནང་བཞྱིན། འདྱི་
འདའྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བེད་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཚོགས་ཆེན་ཏོག་ཙམ་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་འཚོགས་ན་བསམ་པའྱི་དགོངས་པར་འཁོར་བ་
ནང་བཞྱིན། སྐབས་དེ་དུས་ཀང་རོགས་ཚོགས་དྷ་རམ་ས་ལར་སེབས་པ་དང་སྟབས་འཁེལ། སྐུ་མགོན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ པར་འདྱིར་
ཕེབས། དེ་ཕེབས་དུས་ཚན་པས་ཚོགས་ཆེན་ཚུགས་རྒྱུའྱི་མ་དངུལ་ཕན་བུ་ཕན་བུ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ལས་ཆེ་ཙམ་ཟེར་ན་དངུལ་གྱི་
འདངས་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་ནས་སྐུ་ངོ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཕར་རེ་བ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཕར་ཕོགས་ནས་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་ནས་དངུལ་

འཕར་ནས་འབུམ་སུམ་ཅུའྱི་ཞལ་འདེབས་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ནས། དེ་ནས་ཚོགས་ཆེན་དེ་ཆེ་རུ་སོང་བ་རེད། འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ལ་
བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་རེད། འོ་ན་ག་རེ་བས་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའྱི་ནང་བས་པ་རེད་ཟེར་ན། དེ་དུས་སོན་རྱིས་ཀྱི་ལས་དོན་སྐབས་ལ་
ཁེལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཏན་ནས་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཟླ་མཇུག་ལ་ང་ཚོའྱི་སོན་རྱིས་དེ་སོ་བརྒྱབ་འགོ་ ཡྱི་རེད།
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རོགས་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའྱི་ནང་ང་ཚོའྱི་སོན་རྱིས་ནང་འགོ་དགོས་པ་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་བཟོས་

པའྱི་སྐབས་སུ་རོགས་ཚོགས་སོ་སོའ་ིདུས་ཚོད་མ་འད་བ་ཁག་ཅྱིག་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པའྱི་ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ དང་། ཡང་
ཁག་ཅྱིག་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ བར་དེ་འདའྱི་མ་འད་བར་བརེན་དེ་ལྟར་ཆགས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་
ཆེད་མངགས་བཟོས་པ་དེ་འད་མ་རེད། དེ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའ་ིནང་ལ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཡོད་པ་དང་དེ་འདའྱི་རེན་མང་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའྱི་ནང་ཆགས་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཆེད་དུ་མྱི་མང་ལ་བརྡབ་གསྱིག་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ལོ་གསར་སྐབས་ལ་
ཞུས་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། ལོ་གསར་དེ་ཡང་སྐུ་ངོ་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་བུད་མེད་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སུ་གསུང་པ་ནང་

བཞྱིན། ལོ་གསར་རག་པར་བཏང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ཆེན་པོ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བསགས་གནང་
ཟྱིན་པ་བས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བུད་མེད་མང་པོས་བསམ་འཆར་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བུད་མེད་ཚོགས་ཆེན་དེ་འཚོགས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་

འདུག་བསམ་ནས། དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡་་༢༢ ལ་འཚོགས་པ་དེ་འད་རེད། ཚོགས་ཆེན་འདྱིའྱི་ཐོག་མའྱི་དམྱིག ས་ཡུལ་
དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཁོང་ཚོས་མྱི་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་གྱི་བསམ་འཆར་སེབས་ཡོད་པ་རེད། སུམ་བརྒྱ་དེ་ཡང་སྙྱིང་བསྡུས་བས་ནས་

༥༧ འདྱི་ཡང་དཔྱད་པ་བེད་རྒྱུའྱི་བསམ་འཆར་མཐའ་མའྱི་འགན་དེ་ང་ལ་བབས་ནས་ཕར་ཕོགས་ནས་སྙྱིང་བསྡུས་ ༥༧ བཟོས་
ནས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་སྐབས་དེའྱི་བསམ་འཆར་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་ནས་འགོ་

དགོས་པ་རེད། ཚོགས་ཆེན་དེའྱི་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་ཐོག་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་བསྒྲུབ་ཐུབ་
སོང་། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མའྱི་དུས་ལ་བུད་མེད་སྱིད་བྱུས་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རེད་དེ།
ཡྱིན་ནའང་འདྱི་བུད་མེད་སྱིའྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་དུས་ཚང་མ་ལ་ཕོགས་ཚང་མ་ནས་འགན་ཡོད་དུས། སྐབས་དེ་དུས་ང་རང་ཚོགས་
ཆེན་ལ་བཅར་དུས་ཚང་མར་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་གཅྱིག་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་ཆེན་དང་འབེལ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་

སེལ་འགོ་ཡྱི་རེད། ཚོགས་བཅར་བ་མྱི་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཅྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱིཐུབ་ཀྱི་མཐུན་
རེན་སར་བ་ཡྱིན། ཐོག་མའྱི་དུས་ལ་རོགས་ཚོགས་དང་ཚང་མ་ཡག་ཐག་ཆོད་བྱུང་སོང་། ལྷག་པར་དུ་ཡང་ཚོགས་ཆེན་ལ་

ཕེབས་མཁན་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཙམ་གྱིས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཟེར་ནས་ཕལ་ཆེར་ཁ་གཅྱིག་གགས་རེད། དེ་
རྱིང་འདྱི་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅེས་གསུང་ན་ང་ཚོས ་ཡག་པོ་བྱུང་བ་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་ཤོག་
གངས་བདུན་པ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤཤྱིག་གྱིས་གསུང་སོང་དོན་ཚན་ ༼ཇ་པ༽ དེ་ག་རང་རེད་དཔལ་འབོར་དངུལ་ཁང་དེ་ས་

ངས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་གཅྱིག་པ་བས་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་འབྱི་རྒྱུ་དེ་ར་པའྱི་ཚིག་གྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་
དེ། ད་ལྟ་དངོས་སུ་མྱིང་རག་རྒྱུ་རེད། མྱིང་རག་ཚར་པའྱི་རེས་ལ་ང་ཚོས་དངུལ་ཁང་གྱི་མྱིང་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་ཐོན་ཡོང་གྱི་རེད། ངའྱི་
རེ་བ་ལ་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དངུལ་ཁང་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་དང་ཞུས་མུས་ཡྱིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམས་སྐོར་ལ་དངུལ་ཕན་བུ་ཕན་བུ་ཞྱིག་འདུག་དེ་ གཞན་མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་གསུང་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་
འདྱིའྱི་ ནང་ལ་མང་པོ་ ཞྱིག ་སེབ ས་ཡོད ་པ་མ་རེད ། འདྱིའྱི་ ནང་ག་རེ་ རེད ་ཟེར ་ན། ངའྱི་ གཏམ་བཤད་དོན ་ཚན་༼ཀ༽ནས་

༼ཕ༽བར་དུ་ཡོད་པ་དེའྱི་ནང་ཚང་མ་ཚུད་ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཚང་མ་ཕ་ཞྱིང་ཞྱིབ་པ་ཡོད་པ་རེད།
འདྱི་ནང་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་གལ་ཆེ་བ་དེ་ཚོ་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཆ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ཐོན་པ་ཚང་མ་འདྱི་འད་བས་ནས་མ་ཚུད་པ་དེ་འད་བརྒྱ་
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ཆ་བརྒྱ་ཡོད་པ་རེད། ཞྱིབ་ཕ་ངས་འདྱིར་ཞུ་དགོས་པ་མ་རེད། སང་ཉྱིན་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཡོང་གྱི་རེད། ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ལས་འཆར་དེ་དག་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་རྣམས་ཀྱིས་གསུང་གྱི་རེད། དེ་དུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཡོད།

ལྷག་པར་དུ་ཡང་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་མ་གཏོགས་དངུལ་འདྱིའྱི་ནང་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། རོགས་ཚོགས་ལ་དངུལ་ཞུ་
སྐབས་རས་ཡོད། སོ་ནམས་དང་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམས་མ་གཏོགས་རོགས་པ་བེད་རྒྱུ་མྱིན་ཟེར། ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ཡྱིན་ན་ཡང་

སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་མ་གཏོགས་རོགས་བེད་རྒྱུ་མྱིན་ཟེར། ཚིག་ཐག་ཆོད་པོ་དང་། ང་ཚོས་རོགས་དངུལ་ཁོ་རང་དམྱིགས་ཡུལ་དགོས་
པ་རྒྱུ་མཚན་ལ་བལྟས་ནས་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རོགས་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་། ང་ཚོའྱི་འགོ་སྟངས་རྒྱ་གར་གྱི་

ཁྱིམས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཚང་མ་ལ་བལྟས་ནས་དེའྱི་བར་ནས་འགོ་དགོས་དུས་ཏོག་ཙམ་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
མྱི་མང་ལ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་དགོས་པ་དེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཐོག་འབད་བརོན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཞུས་དང་

ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིསྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། ར་
བའྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་གནང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་མྱིང་འདྱི་ང་
ལ་འཕོས་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་དུས། འདྱི་ལ་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་འདྱི་ལོར་འགོ་སོང་

གཏོང་རྒྱུའྱི་ཚད་དེ་ས་ཡ་ཉྱིས་སྟོང་བཞྱི་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་དེ་འད་འདུག སོན་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་དྲུག་བརྒྱ་གཉྱིས་གཏོང་གྱི་
འདུག ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་སོང་། སོན་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་རེད། སྱིར་ང་ཚོ་
དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་དེ་གང་འད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། སོན་རྱིས་མ་དངུལ་དེ་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ཀྱི་

དངུལ་རེད། ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་དེ་ལྷན་ཁང་སོ་སོ་ལ་ཡོད་ཡོད་པ་བས། ལས་འཆར་མ་དངུལ་དེ་སྐབས་དེ་དུས་རག་པའྱི་མ་
དངུལ་ཞྱིག ་རེད། དབེ་ བ་དེ་ འད་རེད། ད་ལྟ འྱི་ ཚོད་དཔག་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་བཀོད་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། ཕྱི་ ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣
ྟཱ
༢༠༡༣་་་༢༠༡༤། ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ཚང་མའྱི་ནང་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་དེ་ལྷག་པ་མ་གཏོགས་ཆད་པ་དེ་འད་གཏན་ནས་མེད །
འཕར་སོང་བ་ལས་ར་བ་ནས་ཆག་མེད། ཐོག་མར་གང་ཚོད་དཔག་བས་པ་དེ་ལས་འགོ་གོན་ཉུང་བ་དང་གང་ཚོད་དཔག་བས་པ་
དེ་ལས་མང་བ་རག་པ་ལ་བརེན་ནས་དངུལ་ལྷག་མ་མང་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ང་ཚོས་ཞུས་པ་བཞྱིན་ལོ་ལྔའྱི་ནང་ལ་
དཀའ་ངལ་གཏན་ནས་འཕད་མྱི་སྱིད་ཟེར་བ་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡྱིན།

ར་བའྱི་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་གཅྱིག་པོ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིམ་དངུལ་གྱི་གནས་

བབ་འདྱིའྱི་སྐོར་འོག་གྱི་དྱི་བ་གཞན་པའྱི་ནང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། འདྱིའྱི་དངུལ་ལྷག་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བདེན་པ་རེད། རྱིས་ཁ་སོ་སོའ་ིནང་
སོན་རྱིས་མ་དངུལ་ལྷག་སྟངས་དེ་ཇྱི་ལྟར་ལྷག་པ་རེད་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཤོག་གངས་གཉྱིས་

པ་དང་འབེལ་ནས་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། མ་དངུལ་ཕོགས་བསོམས་ལ་ས་ཡ་འདྱི་ཡོད་པ་དང་ད་
ལྟ་ཡོད་པའྱི་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་ས་ཡ་དྲུག་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་གཅྱིག་དང་བརྒྱད་འབུམ་ཆྱིག་ཁྱི། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཉྱིས་
བརྒྱ་ལྔ་གཉྱིས་དང་བརྒྱད་འབུམ་དགུ་ཁྱི། ཟུར་བཀོལ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་དེ་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་ཡོད་པ་འདྱི་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། འདྱིའྱི་ས་ཡ་ཆྱིག་སྟོང་བརྒྱ་མེད་བཅུ་མེད་བརྒྱད་དང་དྲུག་ཁྱི། ཟུར་བཀོལ་ལས་འཆར་མ་དངུལ་ཟེར་ན་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
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རག་པའྱི་དངུལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གཉྱིས་བསོམས་པའྱི་ས་ཡ་ཉྱིས་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་བཅུ་མེད་གསུམ་ཡོད་པ་འདྱི་
བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཆ་ཏག་ཏག་ཡོད།

ས་ཡ་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་ཅུ་ང་གཉྱིས་དང་བརྒྱད་འབུམ་དགུ་ཁྱི་འདྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་ཆགས་

ཡོད། འདྱི་ང་ཚོས་གསོག ་འཇོག་ལ་རེ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ ཞྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ དང་འབེལ ་ནས་དྱི་བ་གཞན་ཞྱིག ་ལ་ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལ་ས་ཡ་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་ཅུ་ང་གཉྱིས་དང་བརྒྱད་འབུམ་དགུ་ཁྱི་འདུག འཕར་བབ་འདྱི་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད་དང་

བརྒྱད་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་འཕར་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ས་ཡ་ཉྱིས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་དང་ལྔ་འབུམ་ཆྱིག་ཁྱི་འདུག འཕར་
ཚད་འདྱི་ས་ཡ་བཅུ་དང་དྲུག་འབུམ་ཆྱིག་ཁྱི་མ་གཏོགས་འཕར་མ་སོང་། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ཕྱི་ཟླ་
གསུམ་པར་རྱིས་སོ་རྒྱག་རྒྱུ་རེད། གནས་བབ་འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའ་ིཚེས་ ༣༡ གྱི་གནས་བབ་གཅྱིག་པུ་ཞུས་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་
དང་གསུམ་པ་སོ་རྒྱབ་ན། འདྱིའྱི་གནས་བབ་འཕར་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་བརོད་མྱི་དགོས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ི ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་

རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཆོས་རྱིག་ལ་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་གསུངས་རྒྱུ་འདྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ནང་སྱིད་ལ་ས་ཡ་དྲུག་ཅུ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིར་

བཏང་མ་དངུལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་འདྱི་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའྱི་ཚན་པ་གསུམ་ཡོད་པ་
ནང་ཁུལ་གྱི་མ་དངུལ་བསོམས་ནས་ས་ཡ་ལྔ་ཅུ་ང་བརྒྱད་དང་ཉྱིས་འབུམ་དགུ་ཁྱི་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་ལ་ས་ཡ་

བརྒྱ་དང་བཞྱི་ཅུ་ཞེ་གཅྱིག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཕོད་བསྟེན་ལ་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད།
ཁྱོན་བསོམས་ནས་ས་ཡ་ལྔ་བརྒྱ་དྲུག་ཙམ་ཡོད་པ་ཁ་གསལ་པོ་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་འདྱི་ཞུས་ན་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་

བསད་ཡོད། མ་དངུལ་ཐེབས་ར་སྤར་རྒྱུར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཁང་ཆེན་པོའ་ིནང་ལ་ཉེན་ཁ་མེད་པ་བཅུག་རྒྱུ་སྟབས་བདེ་པོ་
ཡོད་པ་མ་རེད།

དངུལ་ཁང་གཞན་ནང་བཞྱིན་ཆ་རེན་མེད་དུས་རོགས་དངུལ་སད་ཚད་ཚང་མ་བླུགས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག རོགས་དངུལ་

ཡོང་ཁུངས་དང་དམྱིགས་ཡུལ་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁས་ལེན་སོགས་མང་པོ་འདུག་སྟེ་ཡར་འཛུགས་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཧ་ཅང་འདུག་
སྟེ། འབད་བརོན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་བས་དང་བེད་བཞྱིན་ཡོད། རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱིར་འཁྱུག་ཙམ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་
བཞྱིན་ཁ་སང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་འདྱིར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཟུར་དུ་མཇལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚོས་ལག་དེབ་སོན་
པོའ་ི དངུལ་འདྱི། འདྱིའྱི་ནང་ལ་བླུགས་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ལག་དེབ་སོན་པོ་འགན་བཞེས་མཁན་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་རྣམ་པ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཆགས་ཀྱི་མེད། མང་པོ་ཞྱིག་གོ་ནོར་ཐེབས་ཀྱི་འདུག ལག་
དེབ་སོན་པོ་བརྒྱུད་ནས་བོད་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་དང་གང་ཞྱིག་ཕྱི་མྱི་ཡྱིན་པ། བོད་པར་ཤ་ཚ་ཡོད་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ངས་ཨ་
རྱི་ཁུལ་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བོད་མྱི་སྟོང་ཕག་ལྔ་ཙམ་ཡོད་པ་འདྱིས་གོགས་པོ་སྟོང་ཕག་ལྔ་ཁྱིད་ཆོག་གྱི་རེད། འདྱི་ལོ་གཅྱིག་ལ་སོར་
མོ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་ཕུལ་ན་ཡང་དངུལ་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་རེད། འདྱིའྱི་འཛའ་བསྒྱུར་ན་ག་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད། མ་དངུལ་སྤར་བའྱི་
ཆེད་ང་ཚོས་ཐབས་ལམ་འདྱི་ལ་སོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཧུར་བརོན་བེད་བསད་ཀྱི་ཡོད། ལྷག་པར་ཁ་སང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
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རྣམ་པར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོ་བོད་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་དགོན་སེ་ཁག་ནང་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་ཅུ་ལྔ་ཅུ་ཙམ་མྱི་རྱིགས་གཞན་

རེད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལྟར་ང་ཚོས་སོད་དགོས་ཟེར་ནས་བཀའ་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཞབས་སྐུལ་ཞུས་ནས་
དངུལ་ཕུལ་རྒྱུར་རེ་བ་རྒྱག་ས་མེད་པ་ར་བ་ནས་མ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་མ་དངུལ་ཐེབས་རའྱི་དངུལ་སྤར་རྒྱུར་འབད་
བརོན་བེད་རྒྱུ་ང་ཚོ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་བསམ་བོ་བཏང་དང་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད།

མང་པོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་སྐྱེད་ཀ་འདྱི་བཀོལ་སོད་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས་རྱིན་མེད་འགོ་གོན་ལ་ཤུགས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་

ནས་བརྒྱ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཤོག་གངས་གཉྱིས་པ་ ༡་༡ རེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དོན་དག་གཅྱིག་
ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་པ་དེ་ས་ཡ་དྲུག་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅྱིག་དང་དྲུག་འབུམ་བརྒྱད་ཁྱི་འདྱི་ སོན་རྱིས་མ་དངུལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་

པ་རེད། དེ་མྱིན་འོག་དེ་ཚོ་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཚང་མར་མ་དངུལ་དེ་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་མ་
དངུལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱོན་བསོམས་འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་དངུལ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

འདྱི་ལོགས་སུ་བཏོན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཅེས་ཟེར་ན། ལྷན་ཁང་སོ་སོར་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དེབ་སྐྱེལ་ནང་
མ་དངུལ་བཞག་ནས། དེས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་འགོ་སོང་ག་ཚོད་གཏོང་དགོས་མེད་དང་། ག་ཚོད་འཕྱི་དགོས་མེད་ཚང་མར་བལྟས་
ནས། དེས་ལྷག་མ་ག་ཚོད་ལྷག་གྱི་ཡོད་མེད་དེ་ཡང་ལྷག་འཕོས་ནང་ལ་ཁྱེར། དེའྱི་ནང་གསར་པ་ག་རེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ཚུར་
བསོམས་ནས། མདོར་ན། ལྷན་ཁང་ཚང་མའྱི་ཟུར་བཀོལ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་དེ་ལོ་རག་པར་འཕར་རྒྱུར་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་དེ།

བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་ཏེ། ད་ལོ་ཆ་བཞག་ན་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་དངུལ་མང་པོ་བཏང་རྒྱུ་དེ།
ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་འཕར་རྒྱུར་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་མང་པོ་ཕྱིན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་
རེད།

སྐུ་ངོས་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པས་འདྱིའྱི་ཐོག་ཐུགས་སང་འད་བྱུང་སྟེ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ད་ལོ་སོན་རྱིས་

མ་དངུལ་ནས་དངུལ་མང་པ་འགོ་གྱི་འདུག ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་འདྱི་ར་བའྱི་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་

དངུལ་གང་ཉུང་ཉུང་འགོ་རྒྱུ་དང་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ི ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་ནས་གང་མང་མང་གཏོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོད་བེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་དེ། ཟུར་བཀོལ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་མ་དངུལ་ཡྱིན་ཙང་། འདྱི་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན་སོན་རྱིས་མ་

དངུལ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ཙང་། འདྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ད་ལོར་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་མང་པོ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་

མཚན་འདྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོ་བུར་དུ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་མ་རེད།
འདྱི་འཕར་བསད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་ད་ལོའ་ི རོགས་དངུལ་མང་བ་དང་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་མཐུན་རེན་
སར་བས་དངུལ་འཕར་པ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུར་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ི ཟུར་བཀོལ་

མ་དངུལ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་དང་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་འཕར་རྒྱུར་རེ་བ་བེད་བསད་ཀྱི་ཡོད། དེར་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། སང་ཉྱིན་
ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པར་ USAID ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱི་དངུལ་འཕར་རྒྱུའྱི་རེ་བ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད།

དེ་ནས་སྱི་འཐུས་འདྱི་ག་རང་ནས་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཤོག་གངས་དྲུག་པའྱི་དོན་ཚན་ཀ་པ་རེད་འདུག ལས་འཆར་འགོ་གོན།

སྐུ་ངོ་སྱི་འཐུས་ཏོག་ཙམ་འཁྲུག་པ་འད། ཤོག་གངས་དྲུག་པའྱི་དོན་ཚན་ཀ་པ་འདྱི་སྐུ་མདུན་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ར་བ་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་
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པ་མ་རེད། འདྱི་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་བོད་བསྟན་སྱིད་མཆོད་འབུལ་ཞབས་བརན་གཅྱིག་པོའ་ིཆེད་དུ་རེད། འདྱི་མ་ཡྱིན་
ན་ཆོས་རྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབོར་ལྷན་ཁང་ནས་ནར་གཏོང་བས་ནས། འདྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཞབས་བརན་དང་བོད་བསྟན་
སྱིད་ཞབས་བརན་ཁོ་ན་ཆེད་དུ་རེད་མ་གཏོགས། སྱིར་བཏང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་འགོ་སོང་ཚང་མ་བདེ་སྲུང་གྱི་སོན་

རྱིས་ནང་ཡོད་པ་རེད། ཉུང་དུ་ར་བ་ནས་བཏང་པ་དང་འགོ་མེད་པ་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུས་ན་སྙམ་སོང་། ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ་
ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ནས་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ་དང་། ནང་སྱིད་ལ་མཐུན་འགྱུར་དང་། དེ་བཞྱིན་
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཤེས་རྱིག་ལ་ས་ཡ་བཞྱི་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་རག་རྒྱུ་འདྱི། བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ཚང་མ་རྱིས་ལེན་ཚར་ན།
ཁོང་ཚོའྱི་ཆ་རེན་ཚང་ན།

རག་རྒྱུ་སྟེང་དུ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་བཅས་ཚང་

མ་ལ་གཞྱི་བཅོལ་གྱི་རེད། སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཨྱིན་སྐད་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། norms
ཁོང་རང་ཚོའྱི་རྱིས་བསྐོར་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་རག་གྱི་རེད། སྐབས་དེ་དང་བསྟུན་ནས་

རྱིས་ལེན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་སོབ་ཕྲུག་གངས་འབོར་འདྱི་ལ་བརྱི་བསྐོར་ཏེ་རག་པ་མ་གཏོགས་པའྱི་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་
ཀྱི་མ་རེད། ནང་སྱིད་ལ་དངུལ་ཐོབ་རྒྱུ་དེ་ཐོབ་བཞྱིན་པ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ་དེ་ལོ་ལྔའྱི་ འཆར་གཞྱི་
རེད། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ནང་དུ་ཡོད་པ་བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་སོར་ས་ཡ་བཞྱི་ལྷག་ཙམ་ཡོད་

པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས ༣༠ བར་ལ་རེད། དེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་ལོ་བཞྱི་ཡོད་
པ་རེད། ལོ་རེ་རེ་བཞྱིན་འཆར་འགོད་བེད་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད། དེ་དག་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད།

འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་འཕར་བ་དེ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བསྱི་ཚགས་དང་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་

མཐུན་འགྱུར་སར་བ་དང་། ཚང་མ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་ཞྱིག་རེད། རེས་ལ་དེ་ལས་མང་བ་འཕར་རྒྱུའྱི་
རེ་བ་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་ལ་དེ་སྒྲུབ་མྱིན་གྱི་སྟེང་ལ་གནས་སྟངས་ལ་བསྟུན་དགོས་དུས་འབད་བརོན་གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཤོག་གངས་དྲུག་པ་ག་པ་དེ་གཞྱི་རྱིམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་དོན་ལྟ་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་ཡ་བརྒྱ་དང་

ལྔ་ཅུ་དང་བཞྱི་འབུམ་གསུངས་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་དང་འབེལ་ནས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གཉྱིས་ནས་དྱི་བ་སེབས་སོང། དེ་ཡང་གཞྱིས་
ཆགས་ས་བརན་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཨ་རྱི་རོགས་དངུལ་གྱི་བརྒྱུད་ནས་

གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་བསྡུས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་དགོན་སེ། འཕོད་བསྟེན། སོབ་གྲྭ རྒས་
འཁོགས། དྭང་སོབ། སོབ་ཕྲུག་ཚང་མ་ཡོད་དུས་རུབ་རུབ་བཟོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད།
དེའྱི་འཆར་གཞྱི་གཅྱིག་བསྱིགས། བོད་མྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནང་ལ་ལས་འཕེལ་གང་འད་བེད་ནས་བེད་དགོས་མྱིན་སྟེང་དུ་ལས་རྱིམ་

ཞྱིག་བང་བསྱིགས་པ་དང། འཕོད་སྟེན་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོ་ལ་རེད་ཐང་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང། དེ་བཞྱིན་གཞོན་སྐྱེས་ས་གནས་
སུ་ཆེད་དུ་ཐབས་ཤེས་འད་མྱིན་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུ་ལ་འཆར་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་བང་

བསྱིགས་དང་སྱིག་མུས་ཡྱིན། དེ་དག་ཚང་མ་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ི དངུལ་རྱིས་ནང་དུ་ཐོན་གྱི་རེད། དེའྱི་སྟེང་ལ་དགོངས་པ་མ་
བཞེས་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མྱིན།
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དེ་དང་འབེལ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སོན་རྱིས་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་མཚོན་ན། དེ་ལ་ས་ཡ་གཉྱིས་ཙམ་མ་

གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ་ཡྱིན་ཡང་འཕོད་བསྟེན། ཤེས་རྱིག ནང་སྱིད། དེ་བཞྱིན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་བཅས་འབེལ་ཡོད་
རང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱི་ནང་དུ་དེ་ས་བུད་མེད་རང་གྱི་ཆེད་དུ་ལེ་ཚན་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་
དེ་དང་འབེལ་ནས་རག་རྒྱུ་ལ་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་རང་གྱི་ཐད་ལ་དེ་མ་གཏོགས་བྱུང་ཡོད་
པ་མ་རེད་དེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཟོས་ན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ནས་ཤོག་གངས་བཅུ་པ་དེའྱི་སྟེང་དུ་འགོ་སོང་བསྱི་ཚགས་དེ་ལོ་ལྟར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བྱིས་ནས་ཞུས་པ་ཙམ་ཞྱིག་མྱིན།

དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་གནད་ཅན་ཞྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་ངོས་ནས་བསྱི་ཚགས་ཞུ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་
འདོད་བྱུང།

དེ་བཞྱིན་རྒྱུན་གོན། དམྱིགས་བསལ། དམྱིགས་བཀར་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་གཉྱིས་

དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གང་ཙམ་བཏང་དགོས་པ་རེད། ལས་ཁུངས་སོ་སོས་ངོས་ནས་རྒྱུན་གོན་དེ་རང་ངོས་ནས་

བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་ཚང་མས་བསྱི་ཚགས་གནང་བ་ཡྱིན་
ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཟུར་བཀོལ་གྱི་མ་དངུལ་རྣམས་འབད་མེད་གཏོང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་མེད། མྱིས་རྒྱུ་ཟ་བར་ལྕགས་
ཀྱི་འགམ་པ་དགོས་ཟེར་བ་ལྟར་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དངུལ་དེ་དག་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ར་ཆེན་པོ་རེད། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་ངོས་ནས་བསྱི་

ཚགས་དང་བེད་སོད་གཏོང་དགོས། ད་ལོ་ང་ཚོས་འགོ་སོང་ཉུང་བ་བཏང་དོན་ནྱི་སོན་རྱིས་ལོ་ལྔ་གཟྱིགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དེའྱི་ཆ་
ཤས་ཤྱིག་གྱི་སྐབས་སུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྦྲག་ག་ལ་སོར་ལྔ་བརྒྱ་སད་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཁུངས་དེ་ཡྱི་སོར་བརྒྱ་མ་གཏོགས་ཕྱིན་ཡོད་
པ་མ་རེད། གང་འད་བེད་ནས་རེད་ཟེར་ན་ཡྱི་གེ་ཡར་མར་བསྒྱུར་རྒྱུ་རྣམས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང། ལས་བེད་ལག་ཏུ་བསྐུར་

ནས་འགོ་གོན་ཉུང་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ལས་ཁུངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག་སྟེ་མྱིང་བཏོན་ན་ཡག་པོ་དེ་ཙམ་མྱི་འདུག དེ་འད་

ཡྱིན་དུས་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་བསྱི་ཚགས་གནང་དགོས་པ་དང་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ཚོས་ཐུགས་འགན་བཞེས། དེ་བཞྱིན་
འབེལ་ཡོད་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་མཉམ་རུབ་གནང་དགོས། དེ་དག་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྟེང་ལ་ཐབས་ལམ་མང་པོ་འདུག་སྟེ་དམྱིགས་

བསལ་ཞུ་མ་དགོས་པ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་འདྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་མ་དངུལ་རེད། ལས་གཞྱི་གལ་ཆེན་པོ་
བེད། རོགས་དངུལ་མ་རག དེ་དག་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བང་མཛོད་ནས་གང་ཉུང་ཉུང་བཏང་བ་དང་མ་དངུལ་གཙོ་བོ་དེ་
འཕར་བ་ཡྱིན་ན། དེ་དག་མཐའ་མ་དེ་སྱི་པ་རང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད།

སོལ་རྒྱུན་གྱི་སོ་ནམ་གྱི་སྟེང་དུ་ངས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་དངུལ་

ཁང་ལྟ་བུའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་ཚན་པ་བཙུགས་རྒྱུ་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནྱི་བུན་ལོན་ཚང་མ་འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པ། དེ་
བཞྱིན་གཅྱིག་འགྱུར་གཏོང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་དེ་རེད། ད་ལོ་བུན་ལོན་འཆར་གཞྱི་གཞན་ཞྱིག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་དེ་དག་སོན་

རྱིས་ནང་དུ་ཐོན་གྱི་རེད། དེའྱི་བརྒྱུད་མ་འོངས་པར་ཤེས་ཡོན་གྱི་བུན་ལོན། སོ་ནམ་གྱི་བུན་ལོན། ཚོང་ལས་ཀྱི་བུན་ལོན། ཕུགས་
རྒྱང་རྱིང་པོའ་ི འཆར་གཞྱི་དེ་དག་ལྔ་དང་ལྔ་ཅུ་དང་འབེལ་བ་ཡོད། དེ་དང་འབེལ་ནས་བུན་ལོན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་དག་རེས་ལ་ཡོང་

གྱི་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་འདྱི་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ས་བརན་འདྱི་ཡང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་གོང་ལ་ལྔ་ཡྱི་ནང་དུ་བཀའ་
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ཤག་འདྱིའྱི་དུས་ཡུན་གྱི་རྱིང་ལ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྟེང་ནས་བོད་ལ་ལོག་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ། དེ་འད་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་
སྱིག་འཛུགས་གནས་པ་ཡྱིན་ན་ར་དོན་ཡང་གནས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་དག་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཆེད་དུ་འཆར་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་བང་
བསྱིག་མུས་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་ནང་བཞྱིན་ལས་གཞྱི་རྱིམ་བཞྱིན་ཐོན་གྱི་རེད།

ཕལ་ཆེར་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་དེ་སྱི་འཐུས་དེ་རང་གྱིས་གསུངས་སོང། དེ་བེལ་བ་ཚུབ་ཚུབ་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱིན།

གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་གསལ་བཤད་ཀྱི་འཐུས་པ་གནང་རོགས་གནང། མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་གང་མང་བྱུང་བ་དང། ཐོག་
མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལས་ཀང་ཡག་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང།

དེ་བཞྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་རོགས་དངུལ་ལ་

བརེན་ནས་འཆར་གཞྱི་ར་བ་རང་ནས་བཟོས་ཡོད་པ་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་འཆར་གཞྱི་མང་བ་དེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་
འཆར་བྱུས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དུས་ཕུགས་ཕན་རེད་དང་མ་རེད། དེ་ས་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་སོ་བརྒྱབ་ནས་
ཚུར་ཆེད་མངགས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དང་ཟླ་སྱིལ་བཏང་ནས་འཆར་བྱུས་ཚོགས་ཆུང་དང་།

འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དེ་དག་བསྒྱུར་པའྱི་ ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་གཙོ་བོ་འཛིན་པ་དང་། དེ་དང་འབེལ་ནས་དངུལ་
འཚོལ་རྒྱུ་དང་འབེལ་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དངུལ་རག་པ་ཙམ་གྱི་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་བས་པ་དེ་འད་མྱིན། དེ་ཚོའྱི་
ཐད་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་མ་ནོར་བ་གནང་རོགས་གནང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་གསལ་བཤད་དེ་ལྟར་

ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་བར་ལ་ལྷག་པ་དེ་འད་བྱུང་ན་ཆེད་མངགས་བཞག་པ་མྱིན། ལག་པ་རེས་མ་ཟྱིན་པར་ལྷག་པ་ཡྱིན་
སྱིད། ད་དུང་རྱིམ་པས་ཡོང་གྱི་རེད། དཀྱིལ་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་ན་ལན་གང་ཐུབ་ཕུལ་ཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ། སྱི་འཐུས་དགེ་
བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་སྱིར་བཏང་དྱི་བ་གཉྱིས་ཙམ་ལས་བྱུང་མ་སོང། དེ་གཉྱིས་
ལ་གསལ་བཤད་གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་འདྱི་ནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ལ་ཡང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བ་དང་འབེལ་ནས་རེ་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་པ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡང་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དང་པོ་གཅྱིག་གསུངས་པ་དེ། སོན་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་

བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་རེད། ལན་ཡང་གནང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མའྱི་བསོམས་དེ་ལེགས་པའྱི་ཆ་རེད་དམ་ཞས་པའྱི་ཆ་རེད་
ཅེས་ཟེར་དུས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ལེགས་པའྱི་ཆ་རེད་ཅེས་དེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེ། དོན་ཚན་ ༤ པ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགོ་གོན་རྒྱབ་གཉེར་གནང་

ཕོགས་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་གསེས་ཀ་པ་དེ་ལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་བར་རྒལ་བཀའ་འཁོལ་བསན་པའྱི་དངུལ་

འབབ་ཁྱོན་སོར་ས་ཡ་ ༢,༨༣༦་༨༨ བས་པ་ལས་སོར་ས་ཡ་ ༣༨༢་༨༨ དང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥་༧༠ ཉུང་བ་བེད་ཀྱི་འདུག ཟེར་བ་དེ་
ཧ་གོ་མ་སོང་གསུངས་སོང་། དེ་དེ་ལྟར་རེད་ལགས། དང་པོ་དེར་ཁོང ་རྣམ་པས་ག་རེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ ན། རྱིས་ལོ་
༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལོའ་ི སོན་རྱིས་གཏན་འབེབས་གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་ནང་ལ་གསལ་བའྱི་དངུལ་འབོར་དེ་ས་ཡ་ཉྱིས་སྟོང་ཉྱིས་

བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་དང་བརྒྱད་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་ (༢,༢༤༠,༨༤༠,༠༠༠) རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལོ་ས་ཡ་ཉྱིས་སྟོང་བཞྱི་བརྒྱ་སུམ་བཅུ་སོ་
དགུ་དང་འབུམ་བརྒྱད་སོན་རྱིས་ནང་ལ་འཆར་འབུལ་བས་ཡོད། དེ་བས་ཡོད་པ་དེ་ན་ནྱིང་དེ་ལས་སོར་ས་ཡ་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་
གོ་དགུ་དང་སུམ་འབུམ་ཉྱིས་ཁྱི་དང་། བརྒྱ་ཆར་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་དང་ཚག་དགུ་བཅུ་ན་ནྱིང་ལས་མང་བ་བེད་ཀྱི་
ཡོད་གསུངས་པ་རེད།

ང་ཚོས་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། དེ་སོན་རྱིས་སྐབས་སུ་དེ་རེད། སོན་རྱིས་དེ་ཚར་ཚར་བའྱི་མཇུག་ལ་དེ་ནས་

དམྱིགས་བསལ་དང་ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཤྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཚང་མ་ཞུས་པའྱི་དངུལ་དེ། ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧
ལོ་ཡྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་བསོམས་སོར་དེ་ས་ཡ་ཉྱིས་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཉྱིས་དང་དྲུག་འབུམ་བརྒྱད་ཁྱི་བེད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་
དུས་ད་ལན་ཕུལ་བའྱི་སོན་རྱིས་དེ་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སོན་རྱིས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་དང་བཅས་པ་བསོམས་པ་ལས་ཉུང་
བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དོན་དག་དེ་རེད། གོ་བརྡ་འཕོད་ནའང་དེ་རེད། མ་འཕོད་ནའང་དེ་རེད།

ག་པ་དེ། ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་མེད་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ཁག་ ༥ དང་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་

ཟེར་བ་དེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟེར་ནའང་འད། བཀའ་ཤག་གྱིས་སོར་ས་ཡ་ཉྱིས་སྟོང་བཞྱི་བརྒྱ་སུམ་བཅུ་སོ་དགུ་དང་

འབུམ་བརྒྱད་ཡོད་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། ང་
ཚོས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་དངུལ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ལ། རྒྱུན་གོན། དམྱིགས་བསལ། ཟུར་བཀོལ་གྱི་སེ་ཚན་

གསུམ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ལའང་ཟུར་བཀོལ་ཡོད་
བསད་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ་དེར་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་ལ་དཔེ་ཆ་བཞག་ན། ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་ཁོ་རང་ལའང་ཟུར་བཀོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། ཡོད་པ་རེད་ཀང་ཁོ་རང་ཚོས་གང་འད་བས་ནའང་དེ་འདྱི་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་

པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བཞྱིན་གྱིས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་མེད་པའྱི་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། སྦན་རྡ་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ལ་ཟུར་
བཀོལ་ཡོད་པ་དེ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བསད་པ་རེད། དེ་འད་བོ་བེད་ནས་ཁོང་ཚོར་ཞུ་ས་མེད་པ་
རེད། དེ་ཞུ་ས་མེད་དུས་འདྱི་ལ་ཡར་ཁུར་ནས་སེབ ས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་ང་ཚོས་བཀའ་འཁོལ་མ་སད་རང་སད་
ཆགས་འདུག དེ་ང་ཚོས་སད་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་མར་གཏོང་དགོས་པའྱི་དངུལ་དེའྱི་
ནང་ལ་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
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དེ་ནས་མར་སྙན་ཐོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་དག་འདྱི་ཡྱིན། ང་ཚོའ་ྱི དོན་ཚན་ལྔ་པ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དང་

སྱི་ཡོངས་མཐོང་ཚུལ། དོན་ཚན་བཞྱི་པ། ཞབས་བསྐུལ་དང་ངོས་ལེན་ཞེས་པ་དེའ་ྱི ཚིག་སོར་དེ་ལ་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་
ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་དེ་འདའྱི་བརྒྱུད་ནས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་གཏོང་ཆོག་པར་བཟོ་
རོགས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་འཆར་མང་པོ་
ཞྱིག་ལ་དེ་སོན་ཨྱིན་ལན་བོད་ཁང་ཐེབས་ར་བརྒྱུད་ནས་རོགས་དངུལ་ཐོབ་སོན་བྱུང་འདུག་ཀང་། གཞན་པ་ང་ཚོས་བྱིས་བཞག་
པ་དེ་མེད་པར་བེད་ནས་ཨྱིན་ལན་བོད་ཁང་ཐེབས་ར་བརྒྱུད་ནས་ཟེར་བ་དེ་ཡར་སོན་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་།

དེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ཡྱིག་ཆ་དང་ར་འཛིན། མར་འོག་གྱི་ཡྱི་གེ་བཟོ་མཁན་ཚང་མས་དེ་བཟོ་གནང་རོགས་བགྱིས། དེ་གནད་

འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་གཞན་པ་དེ་ཚོར་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་མེད། འདྱི་ནས་མར་ཞལ་བཞེས་དང་དེ་
ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་བ་རེད།

དེ་ནས་གངས་སྐྱྱིད་ཁུལ་དུ་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་དང་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་ལེགས་གྲུབ་

གནང་གྲུབ་རེས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཉམས་གསོ་དང་བཟོ་བཅོས། འཛུགས་སྐྲུན་དང་སེ་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཡྱིག་ཆ་

འཐུས་ཀ་ཚང་བ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་སྱིར་བཏང་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་དེ་ལ་
བཀའ་འཁོལ་གནང་སྟངས་ཀྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཁོང་རྣམ་པས་ཀང་ཤར་རྒྱག་འདྱིར་ཐེལ་ཙེ་
བསྐྱོན་བཞག་འདུག བསྐྱོན་པ་དེ་ཡང་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་སུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྱིས་པ་དང་འབེལ་ཡོད་དྲུང་ཆེ་ཚང་མ་ལ་ཁྱེད་རང་

ཚོས་མཐོང་སོང་ངམ། འདྱི་ལ་བསྐྱོན་འདུག་ཞེས་གསལ་བཤད་བས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལོ་ལས་ཁུངས་འདྱི་ལ་གསར་པ་རྒྱག་
རྒྱུ་དང་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་འད། གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ཚད་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སང་ཞྱིག་

བྱུང་། མང་དགས་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། དཔེ་ཆ་བཞག་ན། ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ཁག་མྱི་འདུག དཔེར་ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་ཁོངས་ལ་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཚོན་རྱི་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་དང་། ལས་ཁུངས་ཁག་ཉམས་གསོ་བ་
རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་པ་དེ་འད་འདུག དེ་ཚོ་སྐབས་སོ་སོ་ལ་གང་ཞྱིག་ཏུ་ཉམས་གསོ་བ་དགོས་པ་དང་། ཚོན་རྱི་ག་དུས་བཏང་དགོས་པ་
དེ་ལྟ་རྒྱུ་རེད། གཞན་པ་དེ་ཚོ་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས། གོང་རྱིམ་ནས་བཀའ་གནང། ལས་འཆར་འདྱི་འད་ཞྱིག་བསྱིག་ཤོག་ཨ་ཞེས་
གསུངས་ནས་བསྱིགས་ཡོང་དུས། འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་སྱིད་ལུག་བས་བཞག་པ་མེད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་
སང་ཞྱིག་ང་ཚོར་ཡང་བྱུང་སོང་། དེ་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ ༡༢ པ་དེ་རེད། ༡༢ པ་དེ་ལ་ད་ལྟ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དེ་གསལ་པོ་བེད་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ཡར་

རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞེས་པ་དེ་དོན་དག་གཅྱིག་རེད། འདྱི་ལྟར་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་ག་རེ་གནང་གྱི་

ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁོང་རྣམ་པས་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་

པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་རྱིས་འགོ་གཏོང་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་སྱིག་གཞྱི་ལ་
བསྐྱར་བཅོས་ཤྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ། ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སོད་ཆ་ཚང་ཡོད་མཁན་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་

པ་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་བཟོས་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་བར་དུ་དེ་ལྟར་བས་ནས་ཕྱིན་པ་རེད་པ། ང་ཚོ་ལ་གང་བྱིས་
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པ་དེ་དེ་བཞྱིན་དུ་འགོ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག་ཅེས་དེ་ཡང་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུས་བཞག་ན་ཕན་ཐོག ས་ཆེ་བ་ཡོད་འགོ་
དན་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དེའྱི་བར་ཐག་དེ་ན་དྱི་བ་གཅྱིག་བསེབས་སོང་། དེར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགེལ་

བཤད་ཅྱིག་བསྐྱོན་ཚར་སོང་། སྱིར་བཏང་གྱིས་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ལས་ཀ་བེད་པའྱི་ཁ་ཐུག་ལ་
སོན་རྱིས་དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བལྟས། རེ་རེ་བེད་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བེད་ཡོང་དུས། དུས་ཚོད་ཀང་མ་འདང་བ་
ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ནས་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཀང་ལམ་སྟོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས། དེ་ལྟར་བེད་ཡོང་དུས་དེ་ཚོ་
ལའང་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡང་

མྱི་སོ་སོའ་ི ལས་དོན་བེད་མཁན་གྱི་མྱིར་བསམ་ཚུལ་མ་འད་བ་ཡོད་དུས། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་སོ་སོའ་ི དོ་སང་དང་ཆེད་དུ་
དམྱིགས་ནས་ཕ་གྱིར་ལ་གལ་ཆེ་གལ་ཆུང་བརྱིས་དང་མ་བརྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ལག་པ་བསྙབ་མ་བསྙབ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་

རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་དང་། ན་ནྱིང་ལྟ་བུར་ཡྱིན་ན་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ནང་ལ། ནང་སྱིད་དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སེལ་
ཚོགས་པའྱི་ཆེད་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་མ་དངུལ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་འགོ་གོན་དེ་ག་རེ་བེད་ནས་གཏོང་གྱི་རེད་ཅེས་པ་དེ་

ཚོགས་གཙོའྱི་ལམ་སྟོན་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ི ནང་ལ་མ་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་

ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ཕོགས་ཐོབ་ཐོག་གཏོང་དགོས་པ་དང་། དེ་མྱིན་འགོ་གོན་གཏོང་སའྱི་རྱིས་འགོ་བརྒྱད་ཙམ་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་
གཞྱིར་བཟུང་ནང་སྱིད་ནས་ས་འདོན་བཏང་སྟེ། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ི རྱིས་ཞྱིབ་པས་རྱིས་ཞྱིབ་གྲུབ་མཚམས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་

མ་དངུལ་ཆ་ཚང་གསོལ་བསྩལ་གནང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོ་ཡང་དེ་དེ་ག་རང་རེད་འདུག་ཅེས་
དེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ང་ཚོས་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལོ་ང་ཚོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ནས་ཡང་བསྐྱར་བྱིས་ཤོག་མ་
གསུང་དུས་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། དུས་དབང་གྱི་སྐོར་དེར་ཚང་མས་དོ་སང་གནང་ཡོད་པ་རེད།

དབང་ཆེན་མ་གནང་སོན་གྱི་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་སོན་ནས་དོ་སང་གནང་བ་རེད། ད་དུང་ཡང་གནང་ཚར་ནས་ལོ་འགའ་ཤས་ལ་

དོ་སང་གནང་སྱིད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གྱི་རྱིས་ཁ་དེ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ང་ཚོ་ལ་ཚོགས་གཙོ་
གཉྱིས ་ཀྱིས་རྱིས་ཁ་དེ་ ལ་ལྟོས་ཤོག ་གསུངས་མ་སོང་། ད་ལྟའྱི་ བར་དུ་སོན ་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས ་

དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་ལྟ་ནས་བེད་པའྱི་ལམ་སོལ་དེ་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། སོ་སོས་དོ་
སང་དང་གལ་ཆེ་གལ་ཆུང་ཞྱིག་ཤོར་བ་ཡྱིན་ནའང་འད། ང་ཚོས་དེའྱི་སྐོར་ལ་དོ་སང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བེད་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང ་ཞེས་དེ་
གསལ་པོ་གསལ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ངས་ལྷག་ཡོད་པ་སྱིད་ཀྱི་རེད་བསམས་སོང། བསམ་པ་ནང་
བཞྱིན་འདྱི་ནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱི་དུས་དབང་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་བསེབས་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ན་ནྱིང་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་དེའྱི་

ཐོག་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གོ་སྱིག་བེད་རྒྱུ་དེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱིས་འགན་འཁུར་བཞེས་པ་རེད་ཀང་། དུས་འཁོར་ག་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ཞེས་ཟུར་དུ་བཙུགས་ནས་དེ་ལ་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་

གཞོན་བསྐོས་ཡོད་དུས། རྱིས་དེ་ད་ལྟ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་སོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལྷག་བསད་ཡོད། མགོགས་པོ་སོ་
བརྒྱབ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། དེ་སོ་བརྒྱབ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དུས་དབང་ག་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་

བེད་ནས་གསལ་བསགས་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ། སྐབས་དེར་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་དང་མ་ཆགས་དེ་གསལ་པོ་ཆགས་འགོ་
ཡྱི་རེད། སྱི་ཡོངས་ནས་ཞུས་ན་དངུལ་ཚང་མ་འདང་ངེས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། སྐབས་དེ་དུས་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་
དང་མ་ཆགས་དེ་རེས་ལ་ཡོང་གྱི་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ག་ཚོད་ལྷག་གྱི་འདུག་སོགས་ག་རེ་བས་ཀང་རེས་སུ་གསལ་བསགས་ཀྱི་
ལམ་ནས་ཐོན་འགོ་དུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་བབ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་དེ་སྐབས་དེ་དུས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ཆ་རྱིས་ཀང་སོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས་འཕལ་དུ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱི་སོན་རྱིས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་གནང་བའྱི་དོན་གནད་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་
ནས་དང་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གྲུབ་པ་ཡྱིན།

དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ། ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་གཏན་འབེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་

ཆ་ཨང་ ༧ པའྱི་ཤོག་གངས་དང་པོ་དེར་གཟྱིགས་གནང་རོགས་གནང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་

འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངེས་ཅན་གྱི་མཇུག་བསོམས་དེ་སྙན་སོན་
གནང་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལོའ་ི སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངེས་ཅན་འགོ་གོན་ཁྱོན་

བསོམས་སོར་ ༨༠༠༠,༥༥༧ བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་བཀའ་འཁོལ་གནང་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོས་སོན་འཕྱི་གང་ཡང་མེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
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དངུལ་འབོར་ ༨༠༠༠,༥༥༧ དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པར་སོང་ཙང་དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་

ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་
སོན་རྱིས་ཀྱི་ངེས་ཅན་མཇུག་བསོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་ མཆོག རྱིས ་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལོའ ་ི ཆེས ་མཐོའ ་ི ཁྱིམ ས་ཞྱིབ ་ཁང་གྱི་ ངེས ་ཅན་འགོ་ གོན ་སོར ་
༡༤༥༦,༧༧༡ དེ་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཅོག་འཕྱི་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ཆེས་མཐོའ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ངེས་ཅན་གྱི་མཇུག་བསོམས་དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུ་བར་དགག་བ།

མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། སྱི་
འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་མཇུག་བསོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་ མཆོག སྱི་ འཐུས་ཚོག ས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ འགོ་ གོན ་བཀའ་འཁོལ ་རྒྱབ་གཉེར ་བསོམ ས་སོར ་
༢༤,༢༢༢,༦༤༡ དེ་ལ་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་མཇུག་བསོམས་དེ་ ༢༤,༢༢༢,༦༤༡ དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་
པར་དགག་བ། མེད་པར་སོང་ཙང་དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་ལགས། སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་མཇུག་བསོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་ མཆོག སྱི་ འཐུས་ཚོག ས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ དམྱིག ས་བསལ་གྱི་ བཀའ་ འཁོལ ་བསོམ ས་
༦,༩༤༩,༧༩༤ བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་བསོམས་དེ་ ༦,༩༤༩,༧༩༤ དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པར་སོང་ཙང་དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ཐོག་ལ་གཅོག་ཆ་གཅྱིག་འདུག གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་ལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤརྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་
༢༠༡༧ ལོའ་ིསོན་རྱིས་གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར། ལས་ཁུངས། སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས། ཟུར་བཀོལ།

རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤ཅ། རྱིས་འགོ ས་འཐུས་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་། བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར། ས་ཡ་ལྔ་ཉྱིས་འབུམ་སུམ་ཁྱི་ཉྱིས་
སྟོང་ལྔ་བརྒྱ། གཅོག་ཆ་ཧྱིན་སོར། ས་ཡ་གཉྱིས་དགུ་འབུམ་ལྔ་ཁྱི། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར། ས་ཡ་གཉྱིས་ཉྱིས་འབུམ་བརྒྱད་ཁྱི་
ཉྱིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ། ཟུར་བརོད། རྒྱ་གར་ནང་ས་འཐུས་ཟབ་སོང་སེ་ཚན་གཉྱིས་ཆེད། ད་དུང་གཅྱིག་ཡོད།

༡་༤་ཆ། སྐབས་ ༡༦ པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་ཐབས་བྱུས་ཚོགས་འདུ། བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར། ས་ཡ་གཉྱིས་

འབུམ་མེད་དགུ་ཁྱི་སྟོང་མེད་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ། གཅོག་ཆ་ཧྱིན་སོར། ས་ཡ་གཉྱིས་འབུམ་མེད་དགུ་ཁྱི་སྟོང་མེད་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ།
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར། མེད། ཟུར་བརོད། རོགས་ཚོགས་ནས་ཞལ་བཞེས་མ་གནང།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་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 རྱིས་འགོ་ཨང་ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ། མེད་པར་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་

བཀོལ་གྱི་གཅོག་ཆ་དེ་བཅག་པའྱི་ཐོག་ནས་བསོམས་འབོར་དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ། མེད་པར་
སོང་ཙང་བསོམས་འབོར་འདྱི་ས་ཡ་བཅོ་ལྔ་བདུན་འབུམ་ཉྱིས་ཁྱི་དྲུག་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་བརྒྱད་བཅུ་རེད་འདུག གཅོག་བ་དེ་བཅག་
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པའྱི་ཐོག་ནས། གཅོག་ཆ་དེ་བསོམས་ལས་འཐེན་པའྱི་ཐོག་ནས། དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བ་བར་དགག་བ། མེད་
པར་སོང་ཙང་འདྱི་ཡང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།
ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་མཇུག་བསོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆེས་མཐོའ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསོམས་ ༣,༤༥༣,༧༧༦ དེ་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་
གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

༣,༤༥༣,༧༧༦ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ཆེས་མཐོའ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་
བཀའ་འཁོལ་གྱི་བསོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསོམས་སོར་ ༥༨༧,༩༣༥ དེ་ལ་
ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ཆེས་མཐོའ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་བསོམས་དེ་ ༥༨༧,༩༣༥ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་
ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བསོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤཆེས་མཐོའ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བསོམས་སོར་ ༣༣༧,༥༠༥ རེད་འདུག དེར་ང་
ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
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ཆེས་མཐོའ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བསོམས་ ༣༣༧,༥༠༥ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་
བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།
བང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་མཇུག་བསོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ ༡,༢༩༡,༦༦༥ ང་ཚོས་དེ་ལ་སྤར་
གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

བང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ ༡,༢༩༡,༦༦༥ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་
དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་

ལགས། བང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་བསོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསོམས་
༢༠,༤༠༧ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

བང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསོམས་ ༢༠,༤༠༧ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་

ནས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་
བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལྷོ་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་ཀྱི་བསོམས་དེ་སྙན་
སོན་གནང་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསོམས། ༩༧༥,༦༡༩ རེད་འདུག
དེར་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

22

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ལྷོ་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསོམས། ༩༧༥,༦༡༩ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བ་
རྒྱུར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་ལགས། ལྷོ་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་བསོམས་དེ་
སོར་ ༧,༤༩༠ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

དགོངས་དག་འདྱིར་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་མྱི་འདུག དེ་མེད་པར་བས་ནས་ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
རྒྱུན་གོན་གྱི་བསོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསོམས་སོར་ ༦༧༩,༥༣༠ ང་
ཚོས་དེ་ལ་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསོམས་དེ་ ༦༧༩,༥༣༠ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག ་ནས་གཏན་
འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་
ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་བསོམས་དེ་སྙན་
སོན་གནང་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་བསོམས་དེ་
སོར་ ༦,༥༠༠ མོ་དྲུག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་བསོམས་དེ་སོར་ ༦,༥༠༠ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་
དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་
འདུའྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་གྱི་བསོམས་དེ་ ༡,༥༥༨,༩༧༠
རེད་འདུག ང་ཚོས་དེ་ལ་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་གྱི་བསོམས་དེ་ ༡,༥༥༨,༩༧༠ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་མར་གཤམ་
གྱི་ཤོག་གངས་ ༥༣ ནང་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང། གཞན་དག་ཚང་མ་ཡར་སོག་ནས། ཤོག་གངས་ ༥༣ ནང་ལ་གཟྱིགས་
རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསོམས་དེ་སྙན་སོན་
གནང་རོགས་གནང་།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསོམས་དེ་སོར་ ༤༤,༧༥༩,༨༠༠ རེད་འདུག ང་ཚོས་སྤར་
གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསོམས་དེ་སོར་ ༤༤,༧༥༩,༨༠༠ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་

བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པར་བགོ་གེང་གནང་གྱི་ཡྱིན་ན་གོ་སྐབས་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་
ལགས། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསོམས་དེ། ༢,༥༩༩,༠༥༠ ཐམ་པ་རེད་
འདུག དེ་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསོམས་དེ། ༢,༥༩༩,༠༥༠ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བ་
རྒྱུར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་ལགས། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བསོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསོམས་དེ། ༧༣,༩༦༠,༠༠༠
རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསོམས་དེ། ༧༣,༩༦༠,༠༠༠ ཐམ་པ་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་
བརན་ལགས། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་གནང་བའྱི་བསོམས་དེ་ ༡༥༧༧༡,༨༦༤ རེད་
འདུག དེ་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་གནང་བའྱི་བསོམས་དེ་ ༡༥༧༧༡,༨༦༤ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་
ལགས། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་བསོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་བསོམས་དེ་ ༢༧༥,༥༧༩
དེ་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།
25

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས ་ཀྱི་བསོམས་དེ་ ༢༧༥,༥༧༩ དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་
ལགས། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་ཀྱི་བསོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་གནང་བའྱི་བསོམས་དེ་ ༣༠,༦༧༧,༨༧༢ དེ་ལ་
ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ཕྱི་ དྱིལ ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན ་བཀའ་འཁོལ་གནང་བའྱི་ བསོམས་དེ་ ༣༠,༦༧༧,༨༧༢ དེ་ སྱི་ མོས ་ཀྱི་ ཐོག ་ནས་གཏན་

འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་
ལགས། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་བསོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་བསོམས་དེ་ ༡༦,༡༦༧,༠༤༧ རེད་
འདུག དེ་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་བསོམས་དེ་ ༡༦,༡༦༧,༠༤༧ དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་
བ་རྒྱུར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སར་ཐང་པར་ཁང་འདྱི་ཡར་ཐོན་ཅན་ལ་འདུག་ཅེས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་
ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་ལ་སྦྲག་བསྐུར་ཤྱིས་ཤོག་ postcard པར་སྐྲུན་ནང་ལ་ ༢༣,༦༠༠ ཞྱིག་འདུག འདྱི་སར་ཐང་
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པར་ཁང་ངོས་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། འདྱི་ཕྱི་ལོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཕུལ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད་དམ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལྔ་པ་དེ་ལ་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཨང་ ༢༣ པ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕ་མ་འདེས་མའྱི་བོད་

རྱིགས་ཚོགས་འདུ་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་གང་དུ་འཚོགས་རྒྱུ་རེད། དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་གང་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་དང་འབེལ་བའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བཀའ་འདྱི་གནང་རྒྱུའྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པ་འདྱི་སྦྲག་

བསྐུར་ཤྱིས་ཤོག་ར་བའྱི་འདྱི་ནས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་སར་ཐང་པར་ཁང་གྱི་པར་བསྐྲུན་གྱི་མཐུན་རེན་གསར་པ་སར་རེས་
ཚད་ལྡན་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཟོས་པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་སོན་རྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཤེས་རྱིག་ལས་

ཁུངས་མཚོན་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཕལ་ཆེ་བའྱི་ད་ལོ་པར་སྐྲུན་བ་རྒྱུ་དེ་ཕྱི་ལ་ཉུང་དུ་གཏང་རྒྱུ་དང། སར་ཐང་པར་ཁང་ལ་སད་རྒྱུའྱི་

ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཁག་ཅྱིག་སྤུས་ཚད་དང་སག་ཚའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སེང་མཐུན་རེན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ། མྱིའྱི་
ལས་ཀ་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་མང་ཞྱིག་སར་ཐང་

པར་ཁང་ནང་དུ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་དག་ཕྱི་ལ་མ་བརྒྱབ་ཐབས་མེད་ཆགས་པ་རེད་མ་གཏོགས་པའྱི་
ཐབས་ཤེས་དང་འབད་བརོན་མ་བས་པ་དེ་འད་མྱིན། རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་མང་པོ་ཞྱིག་སར་ཐང་པར་ཁང་རང་ལ་རྱིས་
སད་དུས། སར་ཐང་པར་ཁང་གྱི་ཤ
ཤ ོག་བུ་འགོ་གོན་ཡྱིན་ནའང་གང་ཙམ་ཕར་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་
སར་ཐང་པར་ཁང་རང་གྱི་ནང་དུ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༢༣ པ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕ་མ་འདེས་མའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་འདུ་ཞེས་པ་འདྱི་

སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚོ་བོད་རྱིགས་དང་བོད་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པ་འདེས་མ་ཆགས་པ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་བརེ་ལེན་དང་། ཁོང་

ཚོས་འགན་འཁུར་བེད་སྟངས་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་ས་ནས་ཡོད་པ་བཞྱིན་འཕལ་དུ་རྒྱབ་
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ལོངས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ཅེས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་དེ་རྱིང་དེ་བར་ལ་ཚར་གྱི་རེད་བསམ་བསམ་མ་བྱུང།
འགམ་ལ་སེབས་རྒྱུ་དེ་དེབ་ཁག་གསུམ་མ་གཏོགས་མ་བྱུང་བའྱི་དེ་ཡང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས། རྒྱབ་ལོངས་དེ་ཕར་ལ་ཡོད་
དུས་རྒྱབ་ལོངས་མཁྱེན་གྱི་རེད་ཅེས་དན་བྱུང། ཚོགས་འདུ་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་
བཞེས་ཏེ་བྱིས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རའྱི་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ལ་འབོར་བ་ནས་བཟུང་ཕྱིའྱི་མྱི་ས་ཟེར་ནས་གང་ལྟར་ཕྱིའྱི་མྱི་སེར་དང་
འཁྲུངས་ས་བསྐྱོན་ནས་བོད་ཕྲུག་མ་ཡྱིན་པ་དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ནང་ལ་བཅར་བའྱི་

སྐབས་ལ་ཁོང་རང་ཚོའྱི་ཕ་མའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་བོད་པ་ཡྱིན་པ་དང་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཁོ་རང་ཚོ་བོད་རྱིགས་ཡྱིན་
བསད་པའྱི་ཚོར་བ་དེ་བཞྱིན་བོད་པའྱི་ར་དོན་གྱི་སྟེང་ལ་ཡྱིན་ནའང་སེམས་ཤུགས་དང་སྙྱིང་སྟོབས། འགའ་རེ་གཞུང་འབེལ་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མོང་བ། དེ་བཞྱིན་དྭང་ཞབས་པ་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་ཕག་ལས་
གནང་མོང་མཁན། དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཁོང་ཚོ་རང་གྱི་འགན་འཁྱེར་ནས་ཚོགས་འདུ་དང་པོ་དེ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ London ནང་ལ་འཚོགས་པ་རེད། དེ་ནས་

ཚོགས་འདུ་གཉྱིས་པ་དེ་ཉེ་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་ Newyork ནང་ལ་གཞོན་སྐྱེས་འགོ་འཁྱིད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཞོར་ལ་ཚོགས་
གནང་བ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་རེ་བ་ཡྱིན་ནའང་བོད་པ་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་སེམས་ཤུགས་དང་ཚོར་བ་
ཡོད་དུས། བཞུགས་སར་རྡ་རམ་ས་ལར་བཅར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བསམ་པའྱི་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་ཡོད་དུས་ཏན་ཏན་

བཞུགས་སར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་ན་ཡག་པོ་འདུག ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་མ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྱེད་ཚོ་ལ་བོད་མྱི་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་མཐུན་རེན་སར་དགོས་པ་རྣམས་ལ་ང་
ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གྱི་ཡྱིན་ཅེས་གསུངས་ནས་དེ་རྱིང་སོན་རྱིས་ནང་དུ་འཁོད་པ་དེ་ལྟར་རེད།

དེ་བཞྱིན་གཟྱིམ་ཆུང་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་པ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ཚེས་ ༥ ཡང་ན་ ༦ གྱི་ནང་ལ་མཇལ་འཕད་ཡྱིན། ད་

ལྟའྱི་ཆར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་ངོས་ནས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོ་དེ་ལ་ཕེབས། བཞུགས་སར་རྡ་

རམ་ས་ལ་གཟྱིགས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་
བ་དང། གང་ལྟར་བོད་མྱི་རེད་དེ་བོད་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་སེམས་ཤུགས་བཅངས་པ་འདྱི་བཞུགས་སར་རྡ་རམ་ས་ལ་ར་དོན་ལ་ཡྱིན་

ནའང་མ་འོངས་པར་ཕན་ཐོགས་དང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེ་
བ་བེད་ཀྱི་ཡོད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྱེད་ཚོ་བོད་པ་རང་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་མཐུན་རེན་སར་ན་
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ཞེས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉྱིས་འཚོགས་ཟྱིན་དུས། གསུམ་པ་དེ་བཞུགས་སར་རྡ་རམ་ས་ལ་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་
རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་རང་སེར་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་དེ་ཡང་སར་ཐང་པར་ཁང་གྱི་སྟེང་ལ་གཅྱིག་ཞུས་ན་དན་བྱུང། ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གཉྱིས་པ་དེའང་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཆེའྱི་དེབ་རྱིགས་ཁག་ཅྱིག་པར་སྐྲུན་དང་མཁོ་སྒྲུབ་སྐོར་
ལའང་རེད། ལས་འབོར་དང་དེ་ཚོ་འདང་མ་སོང་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཉེ་ཆར་སར་

ཐང་པར་ཁང་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡོད་པ་དང། ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་པར་སྐྲུན་བེད་དགོས་པ་ཡོད་ན། སར་ཐང་པར་
ཁང་གྱི་མཐུན་རེན་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་འགའ་ཁྱབ་བསགས་ཤྱིག་བཏང་སོང། དེའྱི་རེས་དེ་རང་ལ་ང་ཚོ་སྐད་ཆ་གཅྱིག་བྱུང་

སོང། དཔེར་ན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟླ་གཉྱིས་རེ་མཚམས་ནས་བརན་དེབ་རེ་བཏང་སོལ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་
དང་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་བྱུང་སོང། རེས་ལ་གཅྱིག་བལྟ་དུས་ཚོན་ཁའྱི་གནས་སྟངས་ནྱི་ད་ལྟ་ཡག་པོ་མྱི་འདུག ཡང་ན་ལག་
རལ་མ་འདང་བ་ཡྱིན་ས་རེད། འཕྲུལ་ཆས་ནྱི་ཡག་པོ་ཡོད་གསུངས་པ་རེད། གང་ཡྱིན་རུང་དོན་དག་ཤེས་བ་ཚགས་ཤོག་བརྒྱབ་

ངོས་དེ་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། གསལ་པོ་གསལ་ཀང་མཐོང་གྱི་རེད། དེབ་ཚོན་ཁ་མེད་པ་དེ་ཚོ་ལ་པར་སྐྲུན་བེད་ན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་ཀྱི་རེད། ཚོན་ཡོད་མཁན་ཚོ་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་སྙམ།

དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བཀའ་གནང་བ་རེད་པར་བསྐྲུན་འདྱི་དེ་ནས་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་དུས། ལས་བེད་དང་

ལས་འབོར་གྱི་གངས་ཚད་མང་བ་བཏང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།
དེ་ལྟར་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་གྱི་སོན་རྱིས་ནང་དུ་དོན་ཚན་ ༡༦ པ་དེ་
རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་ལམ་སྐོར་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ་དང། ཟབ་སོང། སྐོར་ལ་ ༢༤༡༥,༠༠༠ དེ་ལྟར་བྱིས་འདུག རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་
ལམ་གྱི་ཚོགས་འདུ་འདྱི་སྐོར་ལ་ཟབ་སོང་སོད་སའྱི་ས་ཆ་དང། མ་འོངས་པར་ཟབ་སོང་གང་འད་བེད་ནས་སད་མྱིན། རྒྱ་རྱིགས་
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འབེལ་མཐུད་པ་དེ་ཚོ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་རེ་གཉྱིས་ཤྱིག་བསྐོས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་ལ་ཟབ་སོང་
དང་ཚོགས་འདུ་རབས་དང་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་འཚོགས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཆ་ནས་དེ་ས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཚོགས་འདུ་

འཚོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ལ་ཐབས་ལམ་དང། བོ་བསྐྱེད་མ་འད་བ་དེ་འད་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་རྒྱ་རྱིགས་
འབེལ་མཐུད་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཕུལ་སའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འདྱི་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ི སྟེང་ནས་བེད་དགོས་མྱིན། དེ་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན། དེ་དག་དོན་
ཚན་ ༡༦ པ་དེ་རེད།

དེ་ནས་དོན་ཚན་ ༡༧ པ་དེ་བོད་དོན་གྱི་སྐོར་ལ་རྒྱའྱི་རོམ་རྱིག་རེ་ཕུད་རྣམས་བོད་བསྒྱུར་ཞེས་པ་དེ་གང་འད་བེད་ནས་

བེད་ཀྱི་རེད། སུས་བསྒྱུར་གྱི་རེད། ད་ལྟའྱི་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་ཁོང་ཚོས་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཁོང་རང་
ཚོའྱི་ལས་ཕོགས་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་མ་རེད་དམ། ཡང་ན་འདྱི་གང་འད་བེད་ནས་བེད་ཀྱི་རེད།

དོན་ཚན་ ༢༠ པ་དེ་བོད་ཀྱི་གོག་བརན་གྱི་ལས་འཆར་དེ་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུངས་རོགས་གནང། དེ་ག་རང་ཡྱིན།

ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་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་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་ ཨང་ ༢༠ བོད་ཀྱི་

གོག་བརན་གྱི་ལས་འཆར་ཞེས་པ་འདྱི་ད་ལྟ་གསར་པ་རང་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང། ལས་
འཆར་འདྱི་གང་ཡྱིན་མྱིན་དང། དེ་ལ་ལག་བསྟར་གང་འད་གནང་མྱིན། དེ་ལ་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་འབུམ་གཉྱིས་བྱིད་པ་དང་དེ་ལ་
བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བཀའ་འཁོལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་འདུག

དེ་བཞྱིན་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་གསུངས་ཚར་སོང་། དེ་ཨང་ ༢༣ པ་དེ་ཕ་མ་འདེས་མའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་

འདུ་ཞེས་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་ལན་གསལ་པོ་གནང་སོང། དེ་ཡང་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང། སར་ London
དང། New york གཉྱིས་ལ་གནང་ཟྱིན་པ་དང། ད་ལྟ་འདྱི་ལ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རེན་སར་པ་དེ་སྐབས་གསུམ་

པ་རེད་དམ་ཡང་ན་སྐབས་དང་པོ་རེད། དེའྱི་ངོ་བོ་དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུངས་རོགས་གནང། དེ་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་
དེའྱི་ཐད་ལ་མཐུན་རེན་སར་གནང་མྱིན་སྟེང་ལའང་གསུངས་རོགས་གནང། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱིས་འཕྲུལ་ཆས་གསར་པ་ཉོས་པ་རེད་དེ། ཤེས་བ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་
པར་རྒྱབ་པའྱི་སྐབས་སུ། པར་དག་གསལ་པོ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང། དེ་ག་རང་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་
གཙོས་པའྱི་ལས་བེད་ནང་ལའང་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་འདུག ཁོ་རང་ཚོའྱི་འཛིན་སྐྱོང་སེ་ཚན་ནང་ལའང་བཀའ་མོལ་བྱུང་འདུག་ལ།

དྱིལ་བསགས་བཀའ་བོན་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་དངོས་སུ་ཕྱིན་ཏེ། གོས་ཚོགས་ནས་ཟླ་བ་རེ་རེ་ལ་ཡྱིན་ནའང་། དཔར་བསྐྲུན་
གནང་རྒྱུའྱི་དེབ་དང་དེབ་འགའ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ནས་འདྱིའྱི་ནང་། པར་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་འདུག་ལ་འདྱིར་མྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་བསྡུར་

རྱིམ་པ་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་འགོ་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་རེད་འདུག འཕྲུལ་ཆས་ཟེར་མཁན་འདྱི་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག གཞྱི་
རའྱི་འཕྲུལ་ཆས་སྤུས་ཀ་ལེགས་ཤོས་གས་ཤྱིག་ཉོས་ཡོད་པ་རེད། ཉོས་ཡོད་སྟབས། དཔར་བསྐྲུན་བས་པ་ཡྱིན་ནའང། དེ་ས་ཚོན་
མདོག་ཅན་རྒྱབ་འདོད་ན། དེ་ས་འཕྲུལ་ཆས་ཡོད་པ་འདྱིས་ཚོན་མདོག་རེ་རེ་བས་ཏེ་ཐེངས་བཞྱི་རྒྱབ་ན་མ་གཏོགས། ཚོན་སྟོན་

ཐུབ་པར་དཀའ། ད་ལན་འཕྲུལ་ཆས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཐེངས་གཅྱིག་ནང་ལ་ཚོན་མདོག་ཅན་བཞྱི་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཅྱི་རེད་ཟེར་ན། དང་པོ་དེར་ཁ་སང་འཕྲུལ་ཆས་བེད་སོད་བེད་སྐབས། ཁོ་རང་ཚོ་འཕྲུལ་ཆས་རྱིང་པ་དེ་མ་

གཏོགས། གསར་པ་དེ་བེད་སོད་བེད་སྟངས་མྱི་ཤེས་པ་དང་། བཟོ་གྲྭ་ Company ནས་ཆེད་དུ་མངགས་ཏེ། འདྱིར་ཁོ་རང་ཚོའྱི་
མཁས་ལས་པ་གཅྱིག་ཕེབས་ཏེ་ཟླ་གཅྱིག་རེས་ཕར་འགངས་བས་ནས་ཟླ་གསུམ་བཞུགས་ཏེ། འཕྲུལ་ཆས་འདྱི་བེད་སོད་གཏོང་
རྒྱུའྱི་ཆེད་སང་ན་མ་གཏོགས།

སོན་མའྱི་འཕྲུལ་ཆས་རྱིང་པ་དང་ད་ལྟ་རྦད་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་མྱི་འད་བ་རེད། ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་

རེས་སུ་འཕྲུལ་ཆས་བེད་སོད་གཏོང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རུང་། སག་ཚ་བླུག་རྒྱུ་འདྱི་ལའང་མཁས་ལས་པ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་

འདུག འདྱི་ཡྱིན་སྟབས་སག་ཚ་བླུགས་རྒྱུ་འདྱི་ཁོང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སག་ཚ་བླུག་རྒྱུ་མང་དག་འདུག དམར་པོ་མང་དག་འདུག

སོན་པོ་མང་དག་འདུག་ཅེས་ཟེར་གྱི་འདུག ཁོ་ཚོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ཚོད་ལྟ་བེད་པའྱི་ངང་། སང་གྱིན་སང་གྱིན་བས་ནས་
འགོ་རྒྱུ་རེད་འདུག་མ་གཏོགས། འདྱིར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་སག་ཚ་དངོས་གནས་རང་འདེས་ཤེས་མཁན་མཁས་པ་གཅྱིག་

གདན་འདེན་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོར་ཞུ་མཁན་བྱུང་། འདྱིའྱི་ཉེ་འཁོར་ན་དཔར་བསྐྲུན་བེད་མཁན། དྷ་སའྱི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡོད་པ་
རེད་ཅེས་ཟེར་སྐབས། ཁོང་ཚོས་ཧ་ལམ་ཡོང་རོགས་མྱི་བེད་པར་འགན་བསྡུར་ཆགས་ནས། ཁོང་ཚོ་ཁོ་རང་ཚོར་ལས་ཀ་ཐོབ་རྒྱུ་
ཤོར་མྱི་འགོ་སྙམ་སྟེ་མ་ཡོང་བར། ཕྱི་ནས་ག་དགོས་པ་རེད་ཅེས་སག་ཚ་འདེས་རྒྱུ་ལའང་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་མཁས་ལས་པ་ཞྱིག་

མེད་ན། འཕྲུལ་ཆས་ཡོད་རུང་། སག་ཚ་མང་ཉུང་གྱི་ཁྱད་པར་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཡང་ཞུ་རྒྱུར། སར་ཐང་
དཔར་ཁང་གྱི་ལས་བེད་གཙོས་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ཡོངས་ཀྱིས་དོ་སང་བས་ཏེ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་དང་
སྤུས་ཀ་དག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འབད་པ་བས་དང་བེད་མུས་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དེ་བཞྱིན་སར་ཐང་དཔར་ཁང་ལ་ལས་ཀ་དེའང་

མང་དུ་འགོ་ཡྱི་རེད། འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ལས་བེད་ཀྱི་མཐུན་རེན་སོར་དགོས་རུང་། ད་ལྟ་རང་ནས་དང་པོ། ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་
ལས་བེད་ཚོས་ཇྱི་ཙམ་ཐུབ་མྱིན་གཟྱིགས། དེ་ནས་ང་ཚོས་ཉྱིན་གའྱི་ཐོག་ནས་ག་དགོས་རུང་། ཆོད་གན་ཐོག་ནས་ག་དགོས་
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རུང་། རྱིམ་པའྱིསཟྱིགས་རྒྱུ། དེ་ནས་ལས་བེད་ལེགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གཏན་འཇགས་འཇོག་དགོས་རུང་བཟོ་རྒྱུ་བས་
ཏེ། ང་ཚོས་འབད་བརོན་བས་དང་བེད་མུས་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་ལམ་སྐོར་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུའྱི་ཟབ་སོང་ཟེར་བ་འདྱི་རེད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་

ནང་ལ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོས་ད་བར་དུ་ལོ་བཅུ་ཅོ་ལྔའྱི་ནང་ལ་འབད་བརོན་གནང་སྟེ། རྒྱ་རྱིགས་གང་

ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་འབེལ་བ་བེད་ནུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ད་ལྟ་ཁོ་རང་ཚོ་ཡོད་པར་བརེན། ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་

བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་བྱུང་སྟེ། ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་ཅྱི་རེད་ཟེར་ན། ཨ་རྱི་ལྟ་བུ་
ཡྱིན་ན་ཡང། རྒྱ་རྱིགས་ས་ཡ་གསུམ་མན་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཡོད་སྟབས། བང་ཨ་རྱི་ཡོངས་ནང་ལ་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་
རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་རེད། མྱིས་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ནང་ཕག་ལས་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། སྙོབ་ཚད་འདྱི་ཇྱི་

ཙམ་སྙོབ་མྱིན་ཤེས་རོགས་དཀའ། དོན་གཅོད་ཁང་རེར་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་རེ་བསྐོ་རྒྱུ་བྱུང་ན། འགོ་གོན་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེན་པོ་

རེད། འདྱི་ལས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་གཞོན་སྐྱེས་ཤེས་ཡོན་ཅན་ནང། རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན། རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་
རེད། ཁོང་ཚོར་ང་ཚོ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁོ་རང་ཚོ་བཞྱི་ཡྱིན་
རུང་། ལྔ་ཡྱིན་རུང་། བཅུ་ཡྱིན་ནའང་འད། ཉྱི་ཤུ་ཡྱིན་རུང་འབོད་དེ། ཚོགས་འདུ་མཉམ་པོར་ཚོགས་ཏེ། ལྷན་དུ་ཟབ་སོང་སད་པ་

ཡྱིན་ན། བང་ཨ་རྱི་ནས་ང་ཚོ་ལྔ་ཞྱིག་བྱུང། ཡོ་རོབ་ནས་ལྔ་ཞྱིག་བྱུང། དེ་བཞྱིན་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་ Australia དང་ཉྱི་ཧོང་ནས་ལྔ་
དང་བཅུ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ལོ་རེར་ལྔ། བཅུ། བཅོ་ལྔ། ཉྱི་ཤུ། བརྒྱ། ཉྱིས་བརྒྱ་ཆགས་ན། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་བར་ལ་ཕག་
རོགས་གནང་མཁན་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཁོ་རང་གཅྱིག་རེད་དེ། ཁོང་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་མཁན། ལྔ།
བཅུ། བཅོ་ལྔ། ཉྱི་ཤུ། ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལག་པ་འད་མཚོན་ན། སྙོབ་རྒྱུ་དེའང་ཡག་པོ་ཡོང་སྱིད། སོང་ཙང་ཁོ་རང་ཚོར་གནམ་ག་

ཕུལ་དགོས་བྱུང་རུང་ཕུལ་ནས། གདན་འདེན་ཞུས། འདྱིར་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་དང་ལྷན་དུ། ཟབ་
སོང་གནང་། གོ་རོགས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་སྤེལ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ཡོངས་སུ་མཁྱེན་ན། ཁོ་རང་ཚོ་རྒྱ་
རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་པ་དང་། རྒྱ་རྱིགས་ལ་མང་བ་སྙོབ་ཐུབ་ས་རེད ་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས། དེ་སོན་
སོན་རྱིས་ལས་ཕྱིན་ཚར་བ་གཅྱིག་རེད་དེ། ད་ལན་ག་རྒྱས་རྒྱས་ཤྱིག་བེད་ན། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་ནན་

ཏན་ཐོག་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་མྱི་ལྔ་རེ། བཅུ་རེ། འབོད་དགོས་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ལྟར་སོན་རྱིས་ནང་སེབས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན།

བོད་དོན་སྐོར་ལ། རྒྱའྱི་རོམ་རེ་ཕུད་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ཅྱི་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད།

དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནང་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལས་བེད་ཉུང་དག་པ། གསལ་བསགས་ཇྱི་ཙམ་བས་རུང་། སྙན་ཞུ་
འབུལ་མཁན་ཉུང་བས་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་ནང་ལ་ལས་བེད་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ལས་མེད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་རང་གསལ་བསགས་བས་པ་
རེད། གསལ་བསགས་བེད་དེ་རེ་བར་ལས་བེད་བཞྱི་ཙམ་བྱུང་ན་བསམ་པ་རེད་དེ། སྙན་ཞུ་རྒྱག་མཁན་གཉྱིས་ལས་མ་བྱུང་བ་

རེད། རེ་བ་ལ་སོན་མ་༸ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སོབ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ཡྱིག་ལོ་གསུམ་སོབ་གཉེར་བས་ཏེ་ཐོན་མཁན་དེ་འད་ཡང་
ཡོད་མོད། ཁོ་རང་ཚོ་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་རེ་རེ་ཐུག་སྟེ་ཡོང་དགོས་པ་རེད། སྙན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་གཉྱིས་ལས་མ་བྱུང་བ་རེད། དེ་
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གཉྱིས་པོ་སུ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གཉྱིས་པོ་དེ་རེད། ཁོང་གཉྱིས་འཇུ་ནས་མཁས་ལས་

པའྱི་ནང་ཚུད་པ་དེ་འད་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས། ལས་བེད་ཉུང་བའྱི་རེན་གྱི་རྒྱ་སྐད་ལེགས་པོ་ཡོད་རུང། འབྱི་རྒྱུ་མེད་པ། འབྱི་
རྒྱུ་ལེགས་པོ་ཡོད་རུང་། ཀོག་རལ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་ཁར། རྒྱ་ཡྱིག་ནང་ལ། རོམ་ཧ་ལས་པའྱི་

ལེགས་པོ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་དག་བོད་ཡྱིག་ལ་བསྒྱུར་མཁན་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་སྐབས། རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པས་
ལྕོགས་དང་མ་ལྕོགས་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་འདུག ལྕོགས་པ་ཡྱིན་ན་ཁོང་ཚོས་གནང་གྱི་རེད། མ་ལྕོགས་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ནས་གས་ཏེ། ལོ་
གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ཟེར་མཁན་འདྱི་ཟླ་ནས་ཟླ། བདུན་ཕག་བདུན་ཕག་ནང་གང་མགོགས་སྟོན་ཐུབ་ན་ལེགས་པས། རྒྱ་
ཡྱིག་གྱི་རོམ་རེ་ཕུད་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་དག་བོད་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་ཆེད་མྱི་ག་དགོས་བྱུང་རུང་ག་ན། གལ་འགངས་ཆེན་
པོ་འདུག་ཅེས་ད་ལན་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༧ འདྱི་འཁོད་པ་ནྱི་འདྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བོད་ཀྱི་གོག་བརན་ལས་འཆར་འདྱི། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རའྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་། གང་

ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་ཡྱིན་ནའང། ང་ཚོས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་མུས་རེད། བལ་ཡུལ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། བལ་པོའ་ི སྐད་

ནས་གོག་བརན་བཟོ་མཁན་ཡོང་བཞྱིན་པ་རེད། འབྲུག་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ཁོང་ཚོའྱི་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོག་བརན་བཟོ་མཁན་ཡོང་
བཞྱིན་པ་རེད། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མཚོན་ནའང་། གོག་བརན་འཁབ་མཁན་དང་གོག་བརན་བཟོ་མཁན་ཉུང་ཤས་
ཤྱིག་ཡོང་བཞྱིན་པ་རེད། གོག་བརན་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་འདུག གང་ལ་ཟེར་ན། ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་

རེད། ཚགས་པར་ཀོག་མཁན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བརྱི་ན། ཚགས་ཤོག་ཀོག་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ཙམ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། རླུང་འཕྱིན་
ཉན་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ནས་བཅུའྱི་བར་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གོག་བརན་གཟྱིགས་མཁན་འདྱི་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་བདུན་ཅུ་བརྱི་ཡྱི་

ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས། ང་ཚོའྱི་སྙོབ་ས་འདྱི་ཉེ་བའྱི་ཆར་ཚགས་ཤོག་དང་འདྱི་དག་ཡོད་པ་རེད་དེ། གོག་བརན་བརྒྱུད་དེ་

གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་གང་མང་སྙོབ་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཐུབ་པར་གོག་བརན་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ Tibet
TV ཐད་ཀར་རྒྱང་སྱིང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ནང་ཡྱིན་ནའང།་ཚོས་བཟོས་པའྱི་གོག ་བརན་དེ་འད་ཡོད་ན། སྟོན་ཐུབ་པ་

དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་བས་ནས་ད་ལྟའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཁོ་རང་ཚོ་དངོས་གནས་རང་སེམས་ཤུགས་བེད་ཅྱིང་། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་

ཀྱི་གོག་བརན་ཁབ་གནང་མཁན། གོག་བརན་བཟོ་གནང་མཁན། གོག་བརན་གྱི་སྒྲུང་ལྟ་བུ་རོམ་གནང་མཁན་དེ་འད་ཉུང་ཤས་
ཤྱིག་འདུག སོང་ཙང་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་གོག་བརན་གྱི་འགན་བསྡུར་འད་ཞྱིག་བེད་དེ། འགན་བསྡུར་ཟེར་ནའང་འད།
ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ལྟར་རོ། གོག་བརན་དེ་འད་བཟོ་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྙན་ཞུ་ཕུལ་རོགས། སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་

ལྟར། འཕལ་དུ་དངུལ་གནང་རྒྱུ་མ་རེད། ཁོང་ཚོར་ཉྱིན་ལྔ། ཉྱིན་བཞྱིའྱི་སོང་བརྡར་སད་དེ། གོག་བརན་བཟོ་སྟངས་ཆ་ཚང་དང་།

སོང་བརྡར་ཆ་ཚང་སད་ནས། གོག་བརན་བཟོ་ཤེས་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། སྒྲུང་འབྱི་ཤེས་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། མ་ཤེས་
མཁན་དང་། དོ་སང་བེད་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སོང་བརྡར་སད། འདྱིའྱི་མཚམས་ལ་ཁོང་ཚོའྱི་སྒྲུང་ཡག་པོ་འདྱི་དག་སུ་ཞྱིག་

འདུག འཆར་གཞྱི་ཡག་པོ་སུ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་ཚོ་འདེམས་ནས་འདྱི་ནས་གསུམ་ཞྱིག་ཙམ་འདེམས་ཀྱི་ཡྱིན། གསུམ་ལ་འབུམ་
གསུམ་རེ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། འགོ་གོན་ཡོངས། འགའ་ཤས་གོག་བརན་ཐུང་ངུ་ཅན་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འབུམ་གསུམ་གྱི་
འདངས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། འོན་ཏེ་འདྱི་ཡྱི་འདངས་ངེས་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་མེད་པ་འད། འགའ་ཞྱིག་དོ་དབྱིངས་ཡོད་མཁན་ཚོར་མ་ར་
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སད་པ་ཡྱིན་ན། གོག་བརན་བཟོ་ན་ཟེར་ནས། གོག་བརན་ཅྱི་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཟེར་ན། བོད་ཀྱི་ར་དོན་དང་འབེལ་བ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་དང་འབེལ་བ། མང་གཙོ་ལམ་ལུགས་དང་འབེལ་བ། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་དང་འབེལ་བ། གཞྱིས་ཆགས། སུད་ཚོད་
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། བོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོག་བརན་བཟོ་མཁན་དེ་འད་ཡོད་ན། འདྱི་དག་ལ་ང་ཚོས་

སེམས་ཤུགས་སྤར་ཏེ། གོག་བརན་གསུམ་དང་། འབུམ་གསུམ་འདྱི་ཟབ་སོང་ཕུལ་རྒྱུ། ཁོང་ཚོར་འགན་བསྡུར་འད། གདམ་ག་
བེད་པའྱི་སྐབས་སུ། འདྱིའྱི་ཟབ་སོང་དང་གདམ་གའྱི་དངུལ་རྱིས་ཤྱིག་སྟོན་པ་ཡྱིན་ན། འགོ་གོན་འདྱི་བཏང་། འབུམ་གསུམ་རེ་
གནང་བ་ཡྱིན་ན་གོག་བརན་བཟོ་ཡྱི་རེད། དངུལ་གྱི་འགོ་སྟངས་འདྱི་ཡང་། ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་རེད།

འཕལ་དུ་འབུམ་གསུམ་གནང་གྱི་མ་རེད། དང་ཐོག་འཆར་གཞྱི་བཀོད་དགོས་པ་རེད། འཆར་གཞྱི་གདམ་པ་ཡྱིན་ན། དང་པོ་ཁྱི་ལྔ་
ཡྱིན་ནའང། འབུམ་གཅྱིག་དང་དེ་ནས་གོག་བརན་གང་ལ་གང་ཙམ་བཟོ་ཟྱིན་ན། གཞྱི་ནས་འབུམ་གཉྱིས་པ་དང་། དེ་ནས་མཐར་
ཡོངས་རོགས་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། འབུམ་གསུམ་པ་དེ་བས་པ་མ་གཏོགས། འཕལ་དུ་འབུམ་གསུམ་སད། ཡང་མ་འོངས་པར་ཏན་

ཏན་རང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང། གོག་བརན་བཟོས་པ་ཡྱིན་ཟེར་སོང་སྟེ། གར་སོང་ཆ་མེད་ཕྱིན་སོང་ཟེར་ན། དེ་འད་རང་
མ་རེད། ང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་ཆ་རེན་བཞག གན་རྒྱ་བཞག བཞག་པ་བཞྱིན་དངུལ་ཕུལ་གྱི་རེད། ལམ་ལྷོང་ཡོང་མ་ཡོང་། གྲུབ་མ་

གྲུབ་ཟེར་བ་ནྱི་ཡོང་གྱི་རེད། འོན་ཏེ་དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་བསྱི་ཚགས་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས། འབུམ་གཅྱིག གཉྱིས། འབུམ་
གསུམ་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་དུང་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ལྟར་བེད་ཅྱིང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གོག་བརན་
བཟོ་མཁན་མང་ནས་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད། གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་མ་དངུལ་ཏོག་ཙམ་

བླུགས་ཤཤྱིང་། འདྱི་ལ་ཡྱིན་ནའང་ནུས་པ་སྟོན་ཐུབ་ན་ཁྱབ་ཆེན་པོ་འདུག་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་བེད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

མཐའ་མ་དེར། ཕ་མ་འདེས་མའྱི་བོད་རྱིགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་གོན་

བཏང་སྟེ། འདྱི་ཐད་ཀར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ལ་ཟེར་ན་འདྱི་བསྐོང་བ་ཐེངས་དང་པོ་རེད་ཟེར་ནའང་འགྱིག ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་
ཚོ་ཨྱིན་ཇྱི་ལུང་པ་རེད། གྱིང་འདྱིར་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུའང་། ཁོང་ཚོ་འགོ་གོན་གྱི་འདངས་ཀྱི་མྱི་འདུག རོགས་
དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཟེར་སྟབས། སོ་སོའ་ི ཐོག་ནས་སོན་རྱིས་ཐོག་མེད་པ་རེད་དེ། གཞན་པའྱི་ཐོག་ནས་
གནང་མཁན་ཡོད་ན་གནང་རོག ས་གནང་ཞེས ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བའྱི་མཐུན་རེན་དེ་ འད་སོར་གྱི་ ཡོད ། ད་ལན་བོད་མྱིའྱི་ སྱིག ་
འཛུགས་རང་གྱིས་ཁོང་ཚོ་འདྱིར་ཕེབས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་འདྱིའྱི་འགོ་གོན་དེ་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་གོན་འདྱི་ང་ཚོས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་
བ་འདྱི་དང་པོ་རེད། འདྱི་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོར་མཚོན་ནའང་། ཏན་ཏན་སེམས་ཤུགས་དང་ལས་འགུལ་འཁྱེར་ཡོང་སྐབས།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདག་ཉར་བས་སོང་ལ། འདྱི་བདག་ཉར་ཏན་ཏན་བེད་དགོས་པ་རེད། འདྱི་ངོས་འཛིན་བས་སོང།
ཁོང་ཚོར་ཆེ་མཐོང་སད་སོང་ཟེར་བ་ཞྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ཞྱིང། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོར་བ་ཏོག་

ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོར་ལྟ་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་ནམ། གཟྱིགས་ཚུལ་ཅྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། ཟེར་མཁན་ཡོད་ཁར། ཁྱེད་རང་ཚོ་

བོད་རྱིགས་རང་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱིར་ཕེབས་རོགས་གནང། གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ང་ཚོས་མཐུན་རེན་སོར་རྒྱུ་
དེ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་པ་འདྱི་དང་པོ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་དྱི་བ་ཁ་ཤས་འདུག དང་པོ་དེ། ད་རྒྱའྱི་མྱིང་

བསྐྱར་གསོ་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག དངུལ་འབོར་མང་པོ་དེ་ཙམ་རེད་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་རྒྱ་དེ་
ལ་མྱིང་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་འགྱུར་བ་གང་འད་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་ན་སྙམ་ནས་ཤེས་

འདོད་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དེང་སང་ད་རྒྱའྱི་དུས་རབས་དང་། ད་རྒྱ་འདྱི་རྒྱུག་ཆེན་པོ་ཞེ་དགས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་གནས་ཚུལ་གང་ཡྱིན་ཚང་མས་འཕལ་དུ་མཁྱེན་ཐུབ་པ་ལ་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ད་རྒྱའྱི་མྱིང་དེ་བསྐྱར་གསོ་བེད་ཡོང་དུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཞེས་པ་འདྱི་ལ་མྱིང་གཞན་དག་
འདོགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། གང་འད་རེད་ཅེས་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དེའྱི་འོག་གྱི་ ༦ པ་དེ་ལ་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ལས་གཞྱི་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་ལ་དངུལ་འབོར་གང་ལ་གང་འཚམ་

ཞྱིག་འདུག དེ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་རྒྱ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་རྒྱ་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསར་

གཏོད་གནང་རྒྱུ་རེད་དམ། ཡང་ན། ངོ་དེབ་འད་བོ་དང་། སྐད་འཕྱིན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་རེད་དམ་ཞེས། དེ་གཉྱིས་དྱི་བ་ཆགས་

བསད་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་གྱིན་སོན་མ་དེ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༣ པ་དེ་རེད་དམ། གསུམ་པ་བཀའ་འཁོལ་
མྱི་འདུག བཀའ་འཁོལ་དང་རྒྱབ་གཉེར་གང་ཡང་མྱི་འདུག མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། དངུལ་འབོར་མྱི་འདུག རྱིས་
འགོ་གཅྱིག་པུར་རེད་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ ༡,༢༠,༠༠༠ ཞྱིག་འདུག ངས་སྱི་
ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ལས་གཞྱི་ཞེས་པ་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱི་སྐོར་དེ་རེད། གོས་ཚོགས་སོན་མའྱི་ནང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་རྦད་དེ་ཡྱིད་དབང་

འཕོག་དགོས་པ་དེ་འད་ཞྱིག་གསུངས་པ་ཡྱིན་དུས། བསྟོད་བསགས་དེ་དུས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞེས་ན་སར་ཐང་དཔར་
ཁང་དེ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་དཔར་ཁང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཙམ་མ་ཟད། ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་

ནང་གལ་ཆེན་པོ་ཚང་མ་ཡྱིག་ཆའྱི་སང་ནས་འགོ་དགོས་དུས། དེ་ཚད་ལྡན་ཚུལ་མཐུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལ་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་དེང་རབས་དང་མཐུན་པའྱི་འཕྲུལ་ཆས་གསར་མྱུར་ཧ་ལས་པའྱི་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་དུས། བསྟོད་
བསགས་དེ་ཁ་སང་སོན་མ་ནས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།

ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ལྟ་ཡོང་དུས། ཤེས་བ་དེ་ཟླ་བ་རེ་རེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་སར་སེབས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སར་ཐང་

དཔར་ཁང་གྱིས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་དཔར་བསྐྲུན་གནང་ནས་འབོར་ཡོང་དུས། སར་མ་ལས་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་

རེད་འདུག ད་ལྟའྱི་ངའྱི་བསམ་བོ་ནང་འཕྲུལ་ཆའྱི་སྐྱོན་རེད་བསམ་པ་དེ་འད་མེད། ང་ཕར་ལྟ་རྒྱུར་འགོ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། གང་ཡྱིན་
ཞེ་ན། འཕྲུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱི། དེ་བེད་སོད་གཏོང་ཤེས་མཁན་ཡང་དགོས་དུས། དེའྱི་བར་ནས་འཐུས་
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ཤོར་ཕྱིན་པ་རེད་བསམ་བསད་ཡོད། གང་ལྟར་དེའྱི་བར་གྱི་ཤེས་བའྱི་གསར་འཕྱིན་གྱི་པར་གྱི་མཚོན་ཁ་དེ་ཚོ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་

ན། སོན་མ་ལས་ལྡབ་མང་པོས་སྐྱོ་རུ་ཕྱིན་སོང་། འདྱིར་དེའྱི་སྐོར་ལ་སྱིར་བཏང་གྱི་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་འདུགཤདེ་འད་བེད་དུས།
ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་རྒྱུ་རེད། དེ་འད་གང་འད་ཞྱིག་ནས་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དུས་དེབ་ཅྱིག་དཔར་བསྐྲུན་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་

སར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱིས་མ་འདང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ནས་ང་ཚོ་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ནང་
ཚར་དགོས་དུས། དེ་འདའྱི་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ལ། རྒྱ་གར་བ་ལའང་མངགས་པ་ནང་བཞྱིན་མངགས་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅེས་པ་དང་།

དཔར་སྤུས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱིས་སྤུས་ཀ་དག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་པས། སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་དུས་དེབ་རྒྱ་གར་ལ་སོད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་སར་ཐང་དཔར་ཁང་ནང་དཔར་སྐྲུནཐུབ་ན་སྙམ་ནས་

བསམ་འཆར་དེ་འད་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། གང་ལྟར་སྤུས་ཀ་དག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག དེས་ན་དེའྱི་ཐད་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཡར་
རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་དང། དཀའ་ངལ་གང་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཅྱིག་དགོས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

༢༣ ལ་ཕག་སྦྲེལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུང་བསད་པ་དེ་རེད། ཕ་མ་འདེས་མའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་འདུ། རྱིས་འགོའ་ི

མྱིང་ལ་བལྟས་ན། ཕ་མ་གང་རུང་ཞྱིག་མྱི་རྱིགས་གཞན་དག་དང་། ཕྲུ་གུ་དེ་འདྱིར་རྡ་རམ་ས་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་

ཆགས་བསད་འདུག ཡང་ན་ཕ་མ་དེ་ཚོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་ཏག་ཏག་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག མྱི་རྱིགས་གཞན་དག་ཡྱིན་

མཁན་གྱི་ཕ་མ་དེ་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལ་ཡོང་ནའང་བོད་རྱིགས་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བོད་པ་
ཆགས་འགོ་མཁན་དེ་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་རེད་དམ། ཕ་མ་དེ་ཚོ་རེད། དྱི་བ་ཞྱིག་དང་། མང་ཉུང་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་བཅར་
གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

གཉྱིས་པ་དེ། མྱི་རྱིགས་འདེས་མ་འདྱི་ཚོ་བོད་རྱིགས་ཡྱིན་མྱིན་དེ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ལག་དེབ་

ལང་ཁུ་སོད་མ་སོད་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ནང་བདེ་སྡུག་སྙན་གསལ་ཞུ་རྒྱུ་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
ཐད་ལ་བཀའ་ཤག་གསར་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་ཐག་བཅད་འད་ཡོད་པ་རེད་དམ། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་འདྱི་ཚོ་བོད་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་ཟད་ང་ཚོ་ལ་ཤ་ཚ་ཕེབས་ཡོང་དུས་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་

ལུགས་གསུངས་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། འདྱི་ཚོ་ལ་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་ལམ་སང་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་མེད་དང་། དཀའ་
ངལ་དེ་ཚོ་སེལ་ཐབས་ལ་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ངས་ཕ་མ་འདེས་མའྱི་ཚོགས་འདུ་ཞེ་པ་འདྱི་ལ་དྱི་བ་གསུམ་ཆགས་སོད་
འདུག དེ་ཚོ་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་སོན་རྱིས་ཨང་ ༣ པ་དེ་དངུལ་ཞུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཚོགས་གཙོས་
གསལ་བཤད་གནང་སོང། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༣ པ་དེ་ད་རྒྱ་མྱིང་བསྐྱར་གསོ་དེ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞྱི་རའྱི་ང་ཚོས་མྱིང་ཡོད་
བཞག་པ་དེ་ཡོད་དགོས་པ་རེད། ཉོ་ནས་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་གནས་དགོས་པ་དང་དེའྱི་རེས་ལ་དངུལ་ཕུལ་ནས་བསྐྱར་

གསོ་བེད་དགོས་པ་རེད། དེ་སོན་སོན་རྱིས་བེད་དུས་ད་ལན་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱ་ལས་གཞྱི་གཙོས་ཆེ་ཤོས་
ངོ་དེབ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་དག་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ནས་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ལ་གཏང་དགོས་པ་ཡོད་ན། boose ལབ་
མཁན་དེ་བེད་དགོས་པ་རེད། དེ་ཡང་ facebook ཡྱིན་ནའང་ boose བེད་དགོས་པ་རེད། boose བས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་

དཔེར་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་རྒྱ་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། ངོ་དེབ་ facebook ནང་དུ་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན་
གཞྱི་རའྱི་ང་ཚོ་ངོ་དེབ་དེའྱི་ནང་ལ་དུས་རག་ཏུ་གཟྱིགས་མཁན་ཁྱི་གཉྱིས་དང་གསུམ་ག་ཚོད་ཡོད་རུང། དེ་མ་གཏོགས་ཁྱབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལན་ང་ཚོ་སུམ་ཅུ་དུས་དན་གྱི་སྐབས་སུ་གསུང་འཕྱིན་རེད། དེ་བཞྱིན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་རེད་ག་

རེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་དག་རྒྱ་ཆེ་ས་ལ་ཁྱབ་དགོས་པ་ཡོད་ན་འབུམ་བཅུ་དང་དེའྱི་ཡན་ལ་ boost དངུལ་མང་པོ་གཏང་
པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱབ་བསགས་དེ་ཤུགས་ཆེ་བ་བཏང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེར་བརེན་ནས་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་འགོ་སྟངས་རང་ཆགས་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྱིན་དང་རླུང་འཕྱིན། འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནང་ལ་ CCTV ཨ་ཕྱི་རྱི་
ཀ་དང་ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ཡོངས་རོགས་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་འགོ་སོང་གཏོང་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་དེ་ག་ཙམ་ཞྱིག་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་
གཞྱི་རའྱི་ང་ཚོས་ས་བརན་ཚན་པ་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་དང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསར་འགྱུར་བཏང་གྱི་ཡོད་དུས། གང་ལ་གང་འཚམ་

ཉན་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱར་གནས་ཚུལ་སྟོན་བཞག་པ་དེ་ཁྱབ་བསགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ན། Boost བརྒྱུད་ནས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་དང་འབེལ་
བའྱི་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་འགོ་སོང་དེའྱི་ནང་ལ་ཁྱབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སར་ཐང་པར་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། ད་གྱིན་ངས་ཞུས་ཚར། འཕྲུལ་ཆའྱི་ཐོག་

ནས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། འཕྲུལ་ཆ་བེད་སོད་གཏོང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སག་ཚ་བླུག་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

རྦད་དེ་ཁྱད་ལས་པ་དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡང་མྱིན་ན་ཉམས་མོང་ཅན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་སོང་ཙང་སག་
ཚ་བསེ་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་སར་ཐང་པར་ཁང་གྱི་ལས་བེད་ཀྱི་ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་ཉམས་མོང་བསགས་དང་

གསོག་བཞྱིན་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱད་ལས་པ་ཞྱིག་གས་པའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་སོང་བརྡར་སོད་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ནའང་། སོད་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་ནས་རྱིམ་པས་ཏན་ཏན་རང་ཡར་རྒྱས་འགོ་བའྱི་རེ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཕ་མ་འདེས་མའྱི་བོད་རྱིགས་ཟེར་ཡོང་དུས་ཕ་མ་ཚོ་མ་རེད། ཕྲུ་གུ་ཚོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གངས་ཀ་དེ་ཁོ་རང་

ཚོའྱི་རེ་བ་ལ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་དང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལྔ་བཅུའྱི་བར་
དུ་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ས་ཡོང་བཞག་པའྱི་ནང་ལ་ཁོང་ཚོར་ཉྱི་ཤུ་ནས་གསུམ་བཅུའྱི་བར་ལས་ཡོང་མཁན་

བྱུང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལེན་བཞུགས་སར་རྡ་རམ་ས་ལར་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ཁ་དང་ཚང་མ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། མང་བ་
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ཡོང་བའྱི་རེ་བ་བེད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་འཆར་གཞྱི་དེ་ལྔ་བཅུ་རེད་དེ་ཚོད་དཔག་བས་པ་ཡྱིན་ན། སུམ་བཅུ་ནས་ལྔ་བཅུ་བར་དུ་
ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ལགས།

དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོ་བོད་རྱིགས་རེད་ཟེར་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚོ་ཤ་ཁག་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བོད་རྱིགས་

རེད་ཅེས་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན། དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་གནང་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་དུས་དེར་སྱིག་གཞྱི་ ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡོད་པ་
རེད། ཕ་མ་གང་རུང་ལ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་ལའང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཐོབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སོང་

ཙང་ཡང་ཁོ་རང་ཚོ་མྱི་རྱིགས་འདེས་བཞག་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕ་མ་གང་རུང་ཞྱིག་ལ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཡོད ་པ་
ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་ལའང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཐོབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོར་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་ཟེར་བ་དེ་

འཁྲུངས་ས་བསྐྱོན་ནས་བཟའ་ཟླ་ལ་གནང་འདོད་མྱི་འདུག་ཅེས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བོད་མྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནའང་རེད། མྱི་སེར་ཡྱིན་ཟེར་
ནའང་རེད། དེའྱི་སང་ལ་དེ་ས་ནས་གོས་ཚོགས་སང་ལ་བགོ་གེང་མང་པོ་ཕྱིན་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཕ་མ་གང་རུང་ཞྱིག་

ལ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཡོད་ན། ཕྲུ་གུ་ལའང་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཏན་ཏན་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཡོད་མཁན། ཡོད་
མདོག་ཁ་པོ་རེད། མེད་མཁན་ཡང་རེ་ཟུང་ཞྱིག་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོ་ང་ཚོ་དང་ཤ་ཁག་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཙང་
བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླར་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས།

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་དྱི་བ་མང་ཆེ་བ་ང་ཚོའྱི་ཕག་སྦྲེལ་རྣམ་པ་ཚོས་གནང་གྲུབ་སོང་། ངས་འདྱིར་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་
རང་ཡྱིན།

ར་བའྱི་ དཔལ་ལྡན་ཕྱི་ དྱིལ ་བཀའ་བོན་མཆོག ་གྱིས ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ གསུངས་གྲུབ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་གསལ་པོ་

གསུངས་པའྱི་ནང་ནས་ནང་གསེས་དབེ་བའྱི་ནང་ང་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ་གྱི་སྐོར། ཕ་མ་

འདེས་མའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་འདུ་གསུངས་རྒྱུ་དེ་རེད། འདྱིའྱི་གསུངས་རྒྱུན་ལ་མར་གསུངས་ཡོང་དུས། ཕལ་ཆེ་བ་དང་པོ་ཨ་
རྱི། གཉྱིས་པ་ཨྱིན་ཇྱི་ལུང་པ། གསུམ་པ་དེ་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད་འདུག འདྱི་འད་གསུངས་ཡོང་དུས། འཕལ་དུ་གོ་བ་ནུབ་

ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འདེས་བསད་མཁན་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་སྟེང་ལ་
རེས་སུ་འགེལ་བཤད་གནང་ཡོང་དུས། ཁོ་རང་ཚོ་གསུངས་རྒྱུ་བས་ན་མྱི་ལྔ་བཅུ་བཞྱི་བཅུ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་འད་བོ་ཞྱིག
འདྱི་འད་གསུངས་ཡོང་དུས་ང་ཚོ་ཕ་མ་འདེས་མའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཕལ་ཆེར་ཁྱབ་སྤེལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།
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ལྷག་པར་དུ་ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་དེ་ཚོ་རྱིགས་ཡྱིན་ནའང་གཙོ་བོ་དེ་ཁོང་

ཚོ་རང་གྱི་གོ་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོ་ལ་མཐུན་རེན་སར་བ་ཙམ་

ཞྱིག་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཕར་ལ་གཟྱིགས་སྟངས་འདྱི་འདེས་མ་ཞེས་པ་དེ་ཚང་མ་ལ་གོ་དགོས་པ་རེད། ཡང་
ན་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་པ་ལ་གོ་དགོས་པ་རེད། དེའྱི་སྟེང་ལ་བཀའ་མོལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང། གལ་
སྱིད་དེའྱི་སྟེང་ལ་གསུངས་ཆོག་བདེ་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གསུངས་རོགས་གནང་། གོ་བདེ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ས་རེད། དོགས་འདྱི་རང་
ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕ་མ་འདེས་མ་ཟེར་བ་དེ་ཚོགས་འདུ་དེ་དང་བང་གྱི་ངོས་ནས་ཚོགས་མཁན་དང་པོ་དེ་ནུབ་

ཕོགས་པ་ནས་བྱུང་བ་དང། དེ་ཡང་ཚོགས་འདུ་དང་པོ་ London དང། New york ལ་ཚོགས་པ་དང་དེ་སོན་གོང་དུ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ཀྱི་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཚོགས་འདུ་འདུ་བསྐོང་བེད་མཁན་ཁོང་རང་ཚོ་རེད། གསལ་བསགས་དེ་གསང་བ་

གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་རྒྱ་རང་གྱི་ཐོག་ལ་བྱིས་ནས་ཚང་མ་དང་འབེལ་བ་བྱུང། དེ་བཞྱིན་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོད་
ན་ཕེབས་ཤོག་ཅེས་སྐད་བཏང་གྱི་འདུག དེའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བེད་མཁན་སུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ཁོང་ཚོ་རང་གྱི་ངོས་འཛིན་
གྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་རེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐུན་རེན་སར་བ་ཙམ་རེད། ཏན་ཏན་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། གང་ལ་ཟེར་ན་ཕ་མ་ང་ཚོ་

འབེལ་བ་ཆགས་དུས་ནུབ་ཕོགས་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ཨེ་ཤ
ཤ ེ་ཡ་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་སུ་ཡྱིན་རུང་བོད་མྱི་ཤ
ཤ ་ཁག་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པ་ཡྱིན་ན་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་རང་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། སུ་ཡྱིན་རུང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཐད་ཀར་བཅར་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད།

ཚོགས་འདུ་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་ཚོའ་ྱི ངོས་ནས་ཁོང་ཚོ་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དང། མཐུན་རེན་སར་རྒྱུ་རང་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་ཅེས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ཀྱི་སྐོར་ལ་འགོ་གྱི་ཡོད་དུས། དམྱིགས་བསལ་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་
ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་སྐུ་
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ངོ་སྱིད་སྐྱོང་ཡྱིན་པ་དང། གནད་དོན་འདྱི་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་བཞྱིན་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་འབེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་འད་པོ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

དྱིལ་བསགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ལ་དྲུང་ཆེ་ཚད་མཉམ་པ་ཞེས་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀོད་ཀྱི་འདུག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན་

དྲུང་ཆེ་རང་མ་གཏོགས་པའྱི་ཚད་མཉམ་པ་ཞེས་པ་དེ་སེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག དེའྱི་གནད་འགག་དེ་ག་རེ་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་ན་ཞེས་
དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཁ་སང་སོན་མ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བེད་དུས། ལས་བེད་ ༡༨

བཀོད་སྱིག་བེད་རྒྱུ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་ང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ལྟར་ཞུ་དོན་ནྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་

སྐྱོང་མཆོག་གྱི་གཞུང་གྱི་ས་དམྱིགས་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་གྱི་མེད། དེ་འད་ཞྱིག་བཀའ་གནང་བ་སོང་ཙང་དེ་དུས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་དྱིལ་བསགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་འདྱི་དྲུང་ཆེ་ཚད་མཉམ་པ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་གཞུང་གྱི་དྲུང་ཆེ་ས་དམྱིགས་ལ་བཀག་གྱི་
ཡོད་མེད། དེ་དང་དེ་འད་བའྱི་གནས་ཚུལ་གཞན་པ་ཡོད་པ་རེད་མ་རེད། དོགས་གཞྱི་འདྱི་ཚང་མ་ལ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་པའྱི་
ལངས་མཁན་ང་གཅྱིག་པོ་རེད། བཀའ་མོལ་དེའྱི་སྟེང་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། བས་ཙང་སྱིངས་ཆ་དེའྱི་སྟེང་ནས་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ཞུ་ནས་རེད། གང་ལྟར་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ཞེས་ཞུས་ན་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་
གནང། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སྐར་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཕར་ཕྱིར་འགངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱིལ་བསགས་དྲུང་ཆེ་ཚད་མཉམ་ཟེར་བ་དེར་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཚད་མཉམ་ཞེས་བཀོད་ཡོད་
པ་རེད། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ད་ལྟ་དྱིལ་བསགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ཚད་མཉམ་གྱིས་ E-mail ནས་ཡྱིག་འབེལ་སུས་གནང་བ་ཡྱིན་
ནའང་། མཐའ་མ་དེར་ Imformation Secretary (Equivalent) ཞེས་གཉྱིས་ཀ་བྱིས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཡྱིན་ནའང་། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོམས་སོལ་ནས་དྱིལ་བསགས་དྲུང་ཆེ། ཕྱི་དྱིལ་

དྲུང་ཆེ་ཞེས་ང་ཚོས་བཤད་སོལ་ལྟར་ཆགས་ཏེ། མཚམས་མཚམས་ང་ཚོའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འཁོད་བཞག་པ་

དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དོ་བདག་རང་ནས་ Information Secretary (Equivalent) ཞེས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་
ཡང་བཀོད་བསད་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཡྱིག་གྱི་ནང་ལའང་དེ་ག་རང་འཁོད་ནས་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ས་མྱིག་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་མེད་ཅེས་དེ་ས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལན་ཡང་ས་མྱིག་ལ་དོ་ཕོག་མ་འགོ་བ་རང་ལ་

ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་སོང་ཙང་ང་ཚོ་
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བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ལ། བསྐོ་གཞག་བྱུང་བ་དེ་
དག་ཚང་མ་དེ་ས་ཁས་ལེན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ས་མྱིག་ལ་དོ་ཕོག་མེད་པ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད།
དཔེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་དེ་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་སུ་ལ་བསྐོས་པ་ཡྱིན་

ནའང་། གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་མེད་པ། གཤམ་འོག་ལས་བེད་ཀྱིས་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་གནང་དགོས་བྱུང་ནའང་གནང་
དགོས་རྒྱུ་དེ་དེ་ག་རང་གནས་རྱིམ་ས་མྱིག་དེ་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཆགས་པར་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་དེ་སོ་ཕེ་ནས་བཞག་ཡོད། སང་ས་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་
གསེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་ ལས་ཉྱིན་གསུམ་པ་ཆགས་
བསད་ཀྱི་ཡོད། དེ་རྱིང་ས་དོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན། སོན་རྱིས་
ཐོག་བགོ་གེང་དང་གཏན་འབེབས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁ་སང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཐོག་ལ་ཕེབས་བསད་
ཡོད། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དེ་རྱིང་གྱི་ཉྱི་མ་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་

བསགས་བརོད་ཅྱིག་འགོ་འཛུགས་བས་ན་བསམ་བྱུང་། ཚོགས་ཟྱིན་མ་ཐག་པའྱི་དུས་དབང་སུམ་ཅུ་སོ་བཞྱི་པ་འདྱིའྱི་སྐབས་དེ་
ལ་ལེགས་དང་ཞན་གྱི་ཆ་དང་བཟང་ངན་གྱི་ཆ་ས་ཚོགས་ཅྱིག་ཟུང་དུ་འབེལ་རྒྱུ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་རེད། གང་ལྟར་སྐབས་དེ་
དུས་བར་ཆད་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ལ་དངུལ་བརེ་རྒྱུས་མཚོན་པའྱི་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ལ་འགོ་མ་

ཐུབ་པ་དང་ཕེབས་རྒྱུ་ Ticket བཏོག་བཞག་པ་ཡན་ཆད་ནས་ཕྱི་བཤོལ་བེད་དགོས་རྒྱུ་དང་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ལེགས་པའྱི་ཆར་སྐབས་དེ་དུས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་ཕྱི་དྱིལ་ས་བརན་ཚན་པའྱི་ཐོག་

ནས། ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གྱི་ལས་རྱིམ་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་སྟོན་ཐུབ་པ། མང་པོ་ཞྱིག་འདོད་པ་ཚིམས་པ་དང་
འགོ་ཐུབ་མ་སོང་བསམ་པའྱི་བོ་ཕམ་དག་གསབ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས།

འདྱི་ཐོག་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་ས་བརན་ཚན་པ་དང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་བརན་ཚན་པའྱི་ཞབས་ཞུ་བ་ཡོངས་

རོགས་ལ་ལེགས་གསོ་བསགས་བརོད་ཞྱིག་མ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། ལེགས་པ་བས་པའྱི་ཆ་ལ་ལེགས་སོ་མེད་པ་འད་ཆགས་ས་རེད།
41

དེ་ནས་ཤོག་གངས་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཉྱི་ཤུ་བོད་ཀྱི་གོག་བརན་ལས་འཆར་གྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་

ལན་གནང་ཡོང་དུས། གོག་བརན་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ནང་ལ་དངོས་བྱུང་དང་། དེ་བཞྱིན་རོམ་ཡྱིག་གྱི་ལམ་ནས་གོག་བརན་བཟོ་
རྒྱུ་འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ནས་རམ་འདེགས་ཞུ་འཆར་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་བཀའ་གནང་སོང་།

སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་ཞུ་རྒྱུར་ང་རང་ཚོ་ཨ་རྱིའྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་ཡོན་གྱི་ནང་དུའང་གོག་བརན་བཟོ་མཁན་གྱི་སོབ་ཡོན་

ནང་ཕེབས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོ་ཚུར་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ཏེ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་
ཡོད། དེ་འད་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་མྱིའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་ཆགས་འཇྱིག་གྱི་གནས་ལ་ཡོད་ཙང་།
འདྱིའྱི་ནང་དངོས་བྱུང་དང་རོགས་རོམ་གྱི་གོག་བརན་གཉྱིས་ཡོད་པ་ལས་དངོས་བྱུང་གྱི་གོག་བརན་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཐུབ་པ་

ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ལོ་རྒྱུས་འཇོག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཡོད་ས་རེད། འདྱི་ཡྱིན་
ཙང་། ཕག་དངུལ་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་དངོས་བྱུང་གྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཆེ་བ་གནང་ཐུབ་ན། དགེ་མཚན་འདུག་ཟེར་ནས་བསམ་འཆར་
ཞྱིག་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་ཉྱི་ཤུ་ར་གཉྱིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་དང་། བང་ཤར་བལ་ཡུལ་སོགས་སུ་འགེམས་སྟོན་ལས་གཞྱི་སྤེལ་སྐབས་ཀྱི་

འགོ་གོན་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག འགེམས་སྟོན་ལསགཞྱི་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ར་བའྱི་ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༧ ལོ་འདྱི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ལོར་གསལ་བསགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། གསལ་

བསགས་གནང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་འགེམས་སྟོན་ཚན་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་ལྕོགས་བཞྱིན་དུ་གང་དུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལེགས་
གསོ་ བསགས་བརོད་ཅྱིག་ཐོབ་དང་ཐོབ་བཞྱིན་པ་རེད། སོ་ སོ་ རང་ཉྱིད་ Punjub དང་ Haryana ལ་ས་བགོས ་ཕྱིན་པའྱི་
སྐབས་སུད་ཚོང་བ་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་འགེམས་སྟོན་ཚན་པ་དེར་མར་ཕེབས་ཏེ་ཁོང་ཚོ་བོ་ཁ་འཚིམ་པོ་ཧ་ཅང་

བྱུང་འདུག ཁོང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་བོད་ཆས་གོན། བོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ་འགེམས་སྟོན་ཚན་པ་སེབས་པ་ཡོང་
ཙང་། གཞྱི་རྱིམ་མྱི་མང་མ་ཡྱིན་པར་ས་གནས་ཀྱི་དཔོན་རྱིགས་ཚོའང་ཕེབས་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་
རུ་འགོ་རྒྱུ་དང་། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཁྱབ་བསགས་ཆེ་རུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་གསུངས་དུས།
འགེམས་སྟོན་ཚན་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་ག་སྱིག ་གནང་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སུད་ཚོང་གྱི་སེ་

ཚན་གང་དུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཀང་གནང་གྱི་རེད། འདྱི་ཚོར་ཕེབས་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་ནང་ནས། དོན་ཚན་ ༡༥ འདྱི་ཁ་སང་དྱི་
བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་ལན་གྱི་འཕོས་དོན་ལ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བ་དེར། བསྐྱར་དུ་དྱི་བ་ཞུ་

དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཇྱི་ཙམ་ཡྱིན་པ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མར་ཞུ་དགོས་དོན་
མེད། ཚང་མར་ར་འཕོད་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་ཡང་སྱིད་བྱུས་བེ་བག་པ་གཅྱིག་གྱི་སེར་དབང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་མྱིན་པར་སྱིར་བཏང་
གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་དང་། སྱིར་བཏང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མྱི་མང་ལ་བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཕོགས་མང་

དག་ཅྱིག་ནས་འགེལ་བརོད་བེད་དགོས་པ། ཤེས་དགོས་པ། མཁྱེན་དགོས་པ་འདྱི། སྱིར་བཏང་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ར་དོན་གྱི་
ཐོག་ལ་ཕན་པ་ཡོད་པ་འདྱི་ཁ་གསལ་ཡྱིན་སྟབས། རྒྱ་རྱིགས་མྱི་མང་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་དགོས་པ་

དེ་ཡང། སྱིད་བྱུས་བེ་བག་པ་གཅྱིག་གྱི་དགོས་མཁོ་ཁོ་ན་མྱིན་པ་དེ་ཡང་གསལ་པོར་ངོས་འཛིན་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད། འདྱི་གཅྱིག་
ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་བརན་བཟུང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ལ་འབད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་བརྒྱུད་ནས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་བཞྱིན་པ་རེད།

དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་འདྱིའྱི་ནང་། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་མྱི་མང་གྱིས་ཡོངས་གགས་ངང་མཐོང་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་

རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་ལས་
གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཞུང་འབེལ་གྱི་བསྐོ་གཞག་བས་པའྱི་མྱི་ཧ་ལས་པའྱི་ཉུང་ཉུང་རེད། གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་མེད་པ་རེད།

ལྷག་པར་དུ་ཉེ་བའྱི་ཆར་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་དེར་ས་གནས་སོ་སོའ་ིརྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་བསྡུ་རུབ་བས་ཏེ། ཟབ་སོང་སད་ནས།
ཁོ་རང་ཚོར་ས་གནས་སོ་སོའ་ིགནས་ཡུལ་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་གང་འད་གནང་དགོས་མྱིན་ཐོག ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ནས་
ཟབ་སོང་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཚགས་ཚུད་དུ་

གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གངས་གཅྱིག་ལ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས། སོ་སོས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཟབ་སོང་ཕུལ་བའྱི་

མྱི་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་ཕུལ་སའྱི་མྱི། དེ་རྣམས་ས་གནས་ཁག་མྱི་འད་བ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་སེབས་ཡོད་མེད། ཁོང་ཚོར་ཟབ་སོང་
ཕུལ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་ཇྱི་ཙམ་གཏོང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་འད་ཕར་ལམ་སྟོན་དང་ཚུར་ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་

ཁས་ལེན་བས་པ་ཡོད་དམ། སོ་སོའ་ི ས་གནས་ནས་ལས་དོན་དེར་ཞུགས་དགོས་ཙང་། དེར་མཐུན་རེན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ། འདྱི་
ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། དེ་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་མྱི་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་མེད་པ་རེད།

སྱིར་བཏང་འདྱི་ཉུང་བའྱི་སྐྱོན་ཡྱིན་པ་འདྱི་ཁ་གསལ་དང་། སྱི་ཚོགས་ནང་ཡོངས་གགས་ངོས་འཛིན་བེད་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་འད་
ཡྱིན་སྟབས། སྱིར་བཏང་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་འདྱི་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ནང་དུ། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཞྱིག་
བཙུགས། ཁོ་རང་ཚོ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་པའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་། མྱི་མང་ལ་འབེལ་བ་བས་
པ་དེ་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་རང་གྱི་ནང་དུ། ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་འཐབ་རོད་

སྐོར་ཡྱིན་ནའང་འད། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྐོར་ཡྱིན་ནའང་འད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་ཡྱིན་ནའང་འད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་
པོ་ཆེའྱི་མཛད་པ་འཕྱིན་ལས་ཀྱི་སྐོར་ཡྱིན་ནའང་འད། དེ་འད་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་བསྟྱི་གནས་ཤྱིག་བཙུགས་ནས་ཉུང་
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མཐར་མྱི་བཞྱི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་དེ་འདར་ལས་ཀ་སད་ན། འབེལ་བ་བེད་རྒྱུ་དེ་ལོའ་ི ཚད་བཞག་ནས་དེར་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཙམ་ཐོན་མྱིན་

ལ་སོགས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་དོན་རོམ་གྱི་མེད་པ་རེད། ཡང་ན་དེ་འད་བརམས་རྒྱུའྱི་འཆར་
གཞྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེ་དང་དེ་བཞྱིན་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤཤེས་ཀྱི་རྣམ་གངས་གཞན་དེ་འད་ཡོད་
པ་རེད་དམ་མ་རེད། དཔེར་ན།

Malaysia,Singapore,Hongkong དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ལ་འབད་བརོན་བེད་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དྲུང་དུ་རྒྱ་རྱིགས་དད་ལྡན་མྱི་མང་གསུང་ཆོས་ཞུ་མཁན་མང་པོ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོར་སྟབས་མ་བདེ་བ་དེ་འད་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བོད་ཀྱི་བདེན་

དོན་འཐབ་རོད། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་སོགས་པ། ལོ་རྒྱུས་ལ་སོགས་པ། ཐད་ཀར་གྱི་ཆབ་སྱིད་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐོར་ལ་ངོ་སོད་
བེད་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་འད་བརམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག དྱི་བ་ལ་ལན་ཏག་ཏག་སེབས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་སྟངས་འཛིན་གནང་རོགས་བགྱིས། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ཟུར་འཛར་ཡྱིག་ཆ་དེ་དག་ཆ་ཚང་འཁྱེར་སེབ ས་མེད་པ་
སོང་ཙང་། ངས་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ནས་

བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དང་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ས་བརན་
ཚན་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོ་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་བརན་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་ཚོས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པར་བརེན། ད་
ལན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཕེབས་མ་ཐུབ་མཁན་ཚོར་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྱིང་གྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོར་

དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་སོན་འགོའ་ི གསུང་ཆོས་ཀང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། དེར་ཡང་ནང་སྱིད་ནས་ཡྱིན་ནའང་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་

ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ད་རྒྱ་ག་དགོས་བྱུང་ནའང་གཅྱིག་ཁྱི་ལྔ་སྟོང་བར་དུ་འགོ་སོང་བཏང་སྟེ་གས་ཏེ་ད་རྒྱ་མཐུད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྱིང་ཐོབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་བ་གཞྱིར་བཟུང་། གཞྱིས་ཆགས་མ་ཉུང་བ་ཞྱིག་གྱིས་འབད་བརོན་
གནང་ནས་མཐུན་རེན་སར་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག དེ་དག་ལ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་
བང་གྱི་ས་བརན་ཚན་པ་རེད། དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་བརན་ཚན་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པར་
བརེན་བྱུང་ཡོད་དུས། བསགས་བརོད་གནང་འོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་འགེམས་སྟོན་དེ་འདྱིའྱི་ནང་ས་གནས་ཁག་གསུམ་ཙམ་ལ་གཞྱི་རའྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ལོ་རེ་རེར་ཁོ་རང་ཚོ་ རྒྱ་

གར་གྱི་ཕོགས་ཁག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་བགོས་ཏེ། ང་ཚོས་ལོ་རེར་དེ་དག་ལ་ངེས་པར་སྙོབ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་
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བསྱིག་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་མ་གཏོགས་པས་ང་ཚོས་འགེམས་སྟོན་གནང་དགོས་པའྱི་ས་གནས་ཁག་གལ་ཆེ་ས་ལ་དམྱིགས་

བསལ་ཡོང་རོགས་ཞེས་སུད་ཀྲར་ཚོང་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་རྱིགས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་
པ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཁག་ལ་ཡོང་རོགས་བགྱིས་ཞེས་ཁོ་རང་ཚོས་མཐུན་རེན་ག་ཚོད་སར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་རག་ལས་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། དེར་ང་ཚོས་སར་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། སུད་ཀྲར་ཚོང་པ་ཁོ་རང་ཚོ་ལུ་དྷྱི་ཡ་ནའྱི་ཁུལ་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་བ་
ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ལ། མ་འོངས་པར་དེ་དག་གྱི་མཐུན་རེན་སར་ཆོག་པ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དང་དེ་ དག་ལ་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་

གསུངས་སོང། ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དོན་གཅོད་རེ་རེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་

བཞག་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་མང་དུ་སྤར་བ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་རང་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་ཀང་ག་ཚོད་སྤར་དགོས་པ་རེད་ཟེར་དུས། ང་ཚོའྱི་
དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ནང་ལ་ལས་བེད་གཉྱིས་གསུམ་བས་པ་ལས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་གཙོ་ཆེ་ཤོས་འགོ་སོང་
གྱི་གནས་སྟངས་དང་སོན་རྱིས་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་འགོ་སོང་རྱིས་པ་

ཡྱིན་ན་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅུ། ལྔ་བཅུ་ཟྱིན་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ནང་ལ་འགོ་སོང་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཁང་པ་དང་ལས་བེད་ལ་འགོ་སོང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། ཕྱིས་སུ་ལས་བེད་གང་འད་ཞྱིག་བསྐོས་
པ་ཡྱིན་ནའང་ཌོ་ལར་རང་ནས་ཕོགས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་དུས། ཧ་ལས་པའྱི་འགོ་སོང་ཆེན་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པར་བརེན་ནས་རེད།

ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཐབས་ལམ་གཉྱིས་པ་དེ་ས་གནས་ཁག་ནང་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་དག་ལ་ང་

ཚོས་ཟབ་སོང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་མཉམ་དུ་ཁོ་རང་ཚོས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་

གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་རེད། ཐའེ་ཝན་ལ་ཐེངས་གཅྱིག་སད་པ་རེད། དེ་
དུས་གཞོན་སྐྱེས་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ལས་བསེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། འགའ་ཤས་ཤྱིག་བསེབས་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་
འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལན་ང་ཚོས་རྡ་རམ་ས་ལར་བསྐྱར་དུ་ཟབ་སོང་གནང་བའྱི་

སྐབས་ལ་གང་མང་མང་ཞྱིག་ཡོང་ན་ཞེས། འབེལ་མཐུད་པ་རེ་རེས་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་ལྔ་རེ་སྐད་བཏང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་
དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ལབ་ཡོང་དུས། ཡོ་རོབ་སུད་སྱི་ཁུལ་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་བསེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང། ཨ་རྱི་ནས་
གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་མང་ཆེ་བ་མྱི་ནྱི་སོ་ཊར་ས་གནས་རང་ནས་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡ་ལ་གནས་

ཚུལ་འཕོད་དང་མ་འཕོད་བས་ནས་གཙོ་ཆེ་ཤོས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཁོ་རང་མེད་དུས། ཧ་ལམ་
ཕེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་སོང་། ད་ལན་འདྱིའྱི་ཉམས་མོང་ཚང་མར་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལན་
གོས་ཚོགས་ར་བ་བརྒྱུད་ནས་གསན་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ཡྱིག་དང་རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་དེ་འད་ས་ཕོགས་གང་དུ་ཡོད་

པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཨ་རྱི་ལ་ས་མྱིག་བཅུ། ཐའེ་ཝན་ལ་ས་མྱིག་བཅུ། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡ་ལ་ས་མྱིག་བཅུ། ཡུ་རོབ་ལ་ས་མྱིག་བཅུ།
རྒྱ་གར་ལ་ས་མྱིག་བཅུ་བས་ཏེ་རྒྱ་ཡྱིག་རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་བཞུགས་སར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཚོགས་འདུ་ཉྱི་མ་

གཉྱིས། ཟབ་སོང་ཉྱི་མ་གསུམ་བེད་ནས་ཉྱི་མ་ལྔ་དེ་ཁོ་རང་ཚོར་ཆ་ཚང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་ཡྱིན་
དུས། བོད་དོན་ཐོག་ལ་དོ་སང་བེད་མཁན་དང་། བོད་སྱི་པའྱི་ར་དོན་སྐོར་ལ་མཁྱེན་མཁན་རང་རང་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱིའྱི་
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སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས། དབུ་མའྱི་ལམ་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕ་བ་དང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཉྱི་མ་ལྔའྱི་ནང་ལ་
ཟབ་སོང་དང་ཚོགས་འདུ་ཆ་ཚང་ཚོགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལྔ་བཅུ་དེས་ས་ཆ་ཁག་དེ་དག་ལ་ཁྱབ་ནས་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བ་

གནང་རྒྱུ་དེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཞུས་བསད་ཡོད། དེ་རེ་བ་རེད། དེ་ལམ་ལྷོང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་རེས་མའྱི་ལོར་ལྔ་བཅུ། ད་
དུང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད་ན་བརྒྱ་སྤར་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་སྤར་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་གོམ་པ་སྤོ་སྟངས་དེ་
དང་པོ་བཅུ་ཉྱི་ཤུ་ཞྱིག་གདན་འདེན་ཞུས། དེ་ནས་ག་ཚོད་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ནས་ཉྱི་ཤུ་སུམ་བཅུ་རུ་སྤར་གྱིན་སྤར་གྱིན་བས་ན་

མ་གཏོགས་དང་པོ་རང་ནས་བརྒྱ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཞེས་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་ཆེན་པོ་བཟུང་། མཐའ་མ་དེར་གྲུབ་འབས་དེ་སྱིན་མ་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་བོ་ཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དེར་བརེན་ད་ལན་ང་ཚོས་དམྱིགས་ཡུལ་ཏོག་ཙམ་ཆེ་ཙམ་

བཟུང་ནས་ལྔ་བཅུ་རང་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བེད་བཞྱིན་ཡོད། དེ་འད་སོང་ཙང་དེ་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་འབེལ་བ་མང་
པོ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་སྐད་དང་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་སུ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱིར་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱ་ཡྱིག་
ཚན་པ་ལ་འབེལ་བ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཁོ་རང་ཚོར་ཟབ་སོང་གནང་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་

མཐུན་རེན་སར་དགོས་པ་དེ་གཞྱི་རའྱི་ང་ཚོར་ཧ་ལས་པའྱི་མང་པོ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཀང་། མཐུན་རེན་སར་དགོས་པ་དེ་འད་
ཡྱིག་ཆའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞན་ས་གནས་ས་ཐོག་ཁག་ལ་མཚམས་མཚམས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་དེ་འད་ཡྱིན་པ་

ཡྱིན་ན། དེ་དག་ལ་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུ་དོན་གཅོད་རེད། རྒྱ་ཡྱིག་འབེལ་མཐུད་པ་ཁོ་རང་ཚོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་བརྒྱུད་ནས་
བཀའ་ཤག་ནས་མཁྱེན་གྱི་རེད་ལ་རྱིམ་པས་མཁྱེན་པ་གཞྱིར་བཟུང་སོན་རྱིས་ནང་ལའང་རྱིམ་པས་ཐོན་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་
ཡྱིན།

དེ་ནས་ཏན་ཏན་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་རེད། རོམ་དེ་འདའྱི་སང་ལ་སྐྱོན་བརོད་བས་བཞག་པ་དེ་

འད་ག་རེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དེ་ལ་གདོང་ལེན་དང་ལན་འདེབས་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གོས་ཚོགས་རྱིམ་
པའྱི་ནང་ལ་ཞུས་པ་རེད། ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་གྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་བེད་རྒྱུ་དེ་གསལ་

བསགས་སྤེལ་རྒྱུ་རེད། མཐུན་རེན་སར་རྒྱུ་དེ་རེད། གསལ་བསགས་བེད་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ན་བེད་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མེད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ཚང་མས་དེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་སར་ལས་ལྷག་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་མྱིང་འབོད་ནས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཚོགས་འདུ་ལ་ཕེབས་མཁན་ཚོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱེད་རང་རྒྱ་ཡྱིག་

སོབ་སོང་བེད་ཀྱི་འདུག ངས་གསལ་བསགས་བེད་གབས་ཡོད་ད། ལས་བེད་བ་རུ་ཤོག་ཨ་ཟེར་དུས་ཡྱིན་དང་ཡྱིན་ཟེར། ཚོགས་
འདུར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་གད་མོ་འཚེར་འཚེར་གྱི་སོ་ནས་དང་། དགའ་བོའ་ིངོས་ནས། སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་པའྱི་སོ་ནས་ཡྱིན་
དང་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག་ཀང་གསལ་བསགས་བེད་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་ང་
ཚོས་ཀང་ཟབ་སོང་སད་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་རྦད་དེ་རེ་བ་བས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ་མེད།

འགའ་ཤས་རེ་བ་ལས་ལྷག་གནང་མཁན་དེ་འད་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རེད། འགའ་ཤས་ཀྱི་རེ་བ་ཡོད་པ་ལས་གར་སོང་ཆ་མེད་ཆགས་
སྱིད་པ་རེད། དེ་འཇྱིག་རེན་གྱི་འགོ་སྟངས་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ལ་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུར་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་
ནས་ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་དེ་གསར་གཏོད་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་བས་པའྱི་སྐད་ཆ་རེད།
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དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་འདྱི་གསུངས་སོང་། རྒྱ་ནག་དང་ཐད་ཀར་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་འབེལ་བ་བས་

ནས་ལས་བེད་དང་བངས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལོ་གཉྱིས་གསུམ་མྱི་སུམ་བཅུ་བཞྱི་བཅུ་བསྐོས་ནས་ལན་རྒྱག་མཁན་དེ་འད་ཡོད་

པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། དེ་དག་གཅྱིག་བས་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སྦུད་ཙམ་མཁྱེན་མདོག་ཁ་པོ་

རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་དག་ཡང་མང་པོ་མང་པོ་སྐད་ཆ་མ་འདྱིས་ན་ཡག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཐབས་
ལམ་འད་མྱིན་ས་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་ང་ཚོས་འབེལ་བ་བེད་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གྲུབ་འབས་སྱིན་པའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། གྲུབ་འབས་མ་སྱིན་པའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་
ཐབས་ལམ་གཞན་དག་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས། དཔེར་ན་འདྱིར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གསུང་ཆོས་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ཁོ་རང་

ཚོ་ཕེབས་མཁན་ཚོར་འབེལ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དྱི་བ་དེ་དག་གྱི་རྱིགས་དེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། རྒྱ་རྱིགས་ཤྱིག་འདྱིར་གསུང་ཆོས་ཞུ་རུ་ཡོང་མཁན་ལ་བོད་མྱིའ་ྱི སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་འདྱི་དང་འདྱི་བེད་
ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ལའང་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རེད་པཱ། དེ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་འབེལ་བ་བེད་
ཀྱི་ཡོད་དང་ཁོ་རང་ལ་ཞལ་ལག་གཏོང་གྱི་ཡོད། གསོལ་ཇ་ཕུལ་ཡོད་སོགས་ཡར་མར་བཀའ་མོལ་ཞུས་བསད་ན་ཧ་ཅང་ཉེན་ཁ་

ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོ་ཕར་ལོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སོང་ཙང་། ཡང་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ང་ཚོས་འབེལ་བ་བེད་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད།

དེ་ནས་ཁོ་རང་གྱིས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཞུས་ན། ཚོགས་གཙོ་ལ་བཀའ་གསལ་པོ་གནང་དགོས་ཡོད་ཅེས་གསུང་དུས།

བཀའ་གསལ་པོ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའ་གསལ་པོ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་མྱི་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ལ་ཉེན་ཁ་བྱུང་
ན་རེས་མ་ཡོང་མཁན་ཡོང་གྱི་མ་རེད། རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོ་ནས་འདྱིར་ཆོས་ཞུ་རུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཧོང་ཀོང་ནས་ཆོས་ཞུ་

རུ་ཡོང་མཁན་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་གསལ་པོ་གསལ་རང་གནང་རོགས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སུ་ལ་ཕན་ས་རེད། དེ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དྱི་བ་ལ་མཚམས་དེ་ཡག་པོ་མཁྱེན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གཞན་མ་
གཏོགས་ཁྱབ་བསགས་འགོ་རྒྱུ་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་བས་རེས་བཤད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་མྱི་འདྱི་དང་འདྱི་ཐུག་པ་ཡྱིན། འདྱི་དང་འདྱི་
བཤད་པ་ཡྱིན་ཞེས་བཤད་ཆོག་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེས་སུ་གང་ལའང་ཕན་ས་མ་རེད། དེ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བས་

དང་བེད་མུས་ཡྱིན་ཞེས། སྱིངྒ་པུར། མ་ལེ་ཤྱི་ཡ། ཧོང་ཀོང། སུ་འད་ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཏན་ཏན་རང་འབད་བརོན་བས་
དང་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། འབད་བརོད་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསྐྱར་དུ་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་དེའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་གཉྱིས་

ཞྱིག་ལུས་འདུག དེ་དག་མར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙོ་བོ་ངའྱི་བཤད་རྒྱུ་དེ་དཀའ་ངལ་ཚན་པའྱི་ནང་ལ་རེད། དང་པོ་བསགས་བརོད་ཅྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉེ་བའྱི་ཆར་རྒྱ་སྐད་དང་ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ནས་གསར་འགྱུར་གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་གནང་འདུག་དེ་ཡག་པོ་

འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་ཚོ་ཡང་ཡག་པོ་འདུག དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཨྱིན་སྐད་བཤད་མཁན་དེ་
དག་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག དེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ས་བརན་ཚན་པ་མར་ཤར་ཡོང་དུས། T.T.V ཏོག་ཙམ་བདེ་པོ་མྱི་འདུག CC T
V གྱི་འབྱི་སྟངས་འད་པོ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ Tibetan T.V བྱིས་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་སོང་། དེ་ཡང་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་

ཡྱིན། ངོ་ཤེས་དེ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་དེ་འད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འབོད་སྐུལ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན།
ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ལས་གཞྱི་གཙོ་བོ་དེ་སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་ཁག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་དེའྱི་སང་

དངུལ་བཏང་ནས་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཙང་དེའྱི་སང་ལ་ཞུ་རྒྱུར། དེ་ས་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ངའྱི་དྱི་བ་རྒྱ་ཡྱིག་དེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་དམ་མེད། དྱི་བ་དེ་གཏོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་ཁ་གཏད་ས་དེ་རྒྱ་ནག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་ནག་ནང་ང་ཚོའྱི་གཞུང་འབེལ་
གྱི་ད་རྒྱ་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་དཔེ་བཞག་ན་ངོ་དེབ་དང་ Tweeter, Youtube སོགས་གང་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པོ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཉེ་བའྱི་ཆར་སྱིར་བཏང་རྒྱ་ནག་ནང་ངོ་དེབ་སོགས་འགོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྒྱ་ནག་
ནང་གྱི་ཤེས་ཡོན་པ་དང་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གོག་ཀད་ཀྱི་མཉན་ཆས་དམྱིགས་བསལ་ཅན་བེད་སོད་བཏང་ནས་ཕྱི་ལོག་

གྱི་ད་རྒྱ་མང་པོ་ཞྱིག་ལྟ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ་ལྟ་མཁན་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་བཞག་ན་ཉེ་བའྱི་ཆར་དོན་དག་ཅྱིག་དཔེ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གྱི་ཚོང་པ་ཆེན་པོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང་གཡོལ་ནས་བསད་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱིས། རྒྱ་ནག་གྱི་དཔོན་རྱིགས་

དང་ཚོང་པ་དེ་ཚོ་ལ་འབེལ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ Youtube བརན་འཕྱིན་དེ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་ལོག་

ཟ་རུལ་སུངས་དེ་ཐེར་འདོན་བས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ནང་ཧ་མ་གོ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བརན་འཕྱིན་དེ་བརྒྱུད་ནས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་
པ་རེད། བརན་འཕྱིན་ཐད་གཏོང་དེ་ལ་མྱི་འབུམ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བལྟས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཕྱི་ལོག་གྱི་ད་ལམ་
མང་པོ་ཞྱིག་འགོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། འགོག་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་གནས་ཚུལ་དེ་ནས་གསལ་པོ་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་

ཚོའྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་ད་རྒྱ་ངོ་དེབ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ཡོད་པའྱི་ད་རྒྱ་ཁག་དངུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བཏང་
ནས། རྒྱ་ནག་ནང་ཁྱབ་སྤེལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔེར་ན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་
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གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་རང་གྱི་བལྟས་ན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་རྒྱ་ནག་མྱི་
དམངས་ཀྱི་ཤེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ལ་ལོག་འགེལ་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་ཀྱི་གཞུང་གྱིས་བཤད་པ་དེ་མ་གཏོགས་ཧ་མ་གོ་ཚེ། ཁོང་ཚོའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་དེ་ཕེད་རང་བཙན་
དང་རང་བཙན་གྱི་ཐོག་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་མྱི་མང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་གོ་རོགས་
སྤེལ་རྒྱུ་དང་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་བརྒྱུད་ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་གལ་

ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སོན་མ་སོ་སོ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཀ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ད་རྒྱ་ཁག་ལ་
དངུལ་བཏང་ནས་ཁྱབ་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་སོན་རྱིས་དེ་འད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ཐེངས་ལས་གཞྱི་དེ་སེབས་དུས་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་
ད་རྒྱ་དང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཁྱབ་སྤེལ་བཏང་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་དེ་དེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་རྒྱུ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དོན་ཚན་བཅོ་

ལྔ་པ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་སྐོར་གྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ་དེ་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། མ་གཞྱི་རྒྱ་

རྱིགས་འབེལ་མཐུད་སྐོར་གྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ་དེ་དང་པོ་ཚོགས་དུས་ནས་སོ་སོ་དེ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།
ཚོགས་འདུ་དངོས་གནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་སེབས་ནས་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་སྱིད་

བྱུས་ལངས་ཕོགས་ང་ཚོས་རྒྱ་མྱི་ལ་འབེལ་བ་བེད་སྟངས་སོགས་ཚང་མ་ཁོང་ཚོ་ལ་བསབས་ནས་འབས་བུ་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་
རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་ངས་མང་པོ་ཞུ་མ་དགོས་པ་རེད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་འབེལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུང་སོང་། ཡྱིན་

ནའང་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་སོབ་ཕྲུག་དང་ཚོགས་ཞུགས་མྱི་ས་བསྡུ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་ད་དུང་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན། མཚམས་མཚམས་ལ་ང་ཚོའྱི་མྱི་གངས་བཅུ་ཉྱི་ཤུ་དེ་འད་གཏན་ཁེལ་ནས་བཞག་ན་ས་ཆ་ཁ་ཤཤས་མྱི་བཅུ་དང་ཉྱི་ཤུ་

དེ་འད་བསེབས་ཀྱི་འདུག ས་ཆ་ཁ་ཤས་ནས་མྱི་གཉྱིས་གསུམ་དེ་འད་མ་གཏོག ས་བསེབས་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཁོང་ཚོས་མྱི་གངས་ཀ་
གང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་པ་ཙམ་གྱིས་ཕན་གང་ཡང་ཐོགས་ཀྱི་མྱི་འདུག རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་པ་ཙམ་གྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་ལ་ཉམས་

མོང་དང་ཕོགས་གང་ཐད་ནས་ཕན་ཐོག ས་ཀྱི་མྱི་འདུག རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་པ་དང་གཅྱིག གཉྱིས་ནས་བོད་དོན་གྱི་ཕོགས་ལ་དོ་སང་
ཡོད་པ་རྒྱ་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་མཁྱེན་རོགས་ཡོད་མཁན་དེ་འད་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་བས་ན་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་
དུས་དཔེར་ན་ཨ་རྱི་ནས་མྱི་མང་པོ་དང་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག ཡུ་རོབ་ནས་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་ཉུང་

ཉུང་ཡྱིན་ཙང་ཉུང་ཉུང་མ་གཏོགས་སེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ས་ཆ་རེ་རེ་ལ་གངས་ཚད་ཟྱིན་ཙམ་གྱི་འགྱིགས་པ་ཡྱིན་མ་

དགོས་པར་དངོས་གནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་དེ་འད་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་
གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་ག་རང་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ཐོག་ལ་དོ་སང་གནང་བ་རེད།
དེ་ས་ཕག་ལས་གནང་མོང་ཡོད་པ་དེ་ལ་བསགས་བརོད་གནང་སོང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས།

རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཡོད་པ་དེ་ཡྱི་སྟེང་ལ་ཐུགས་ཁལ་མ་གནང་རོགས་གནང། ཁ་སང་ངས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་

ད་རྒྱ་ཞུ་དུས་ངོ་དེབ་ Facebook ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་སོན་མ་ཡྱིན་ན་གསར་

འགྱུར་རྣམས་ Youtube ནང་དུ་བླུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་ཡྱིན་ན་ད་རྒྱ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཐུག་ངོ་དེབ་ལ་འཁྱེར་ནས་ངོ་དེབ་

ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་ཁྱབ་སྤེལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ཆེད་དུ་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞྱི་
རྱིའྱི་ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྱིན་ནང་ལ་རྒྱ་སྐད་ནས་གསར་འགྱུར་ལགས་ཀོག་གནང་རྒྱུ་དང། གསར་འགྱུར་འགེམས་སྤེལ་བེད་
རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ་རེད། བླུགས་པ་དང་ལམ་སེང་ང་ཚོའ་ྱི ངོས་ནས་ཁྱབ་བསགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཐོག་མ་དེ་ལ་ད་ལྟ་ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ནས་གཅྱིག་དང། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བརན་འཕྱིན་དེ་དག་འགོ་འཛུགས་པའྱི་

སྐབས་ལ་མྱི་སྟོང་ཕག་གཅྱིག་ཡན་མན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དན་བྱུང། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་བོད་སྐད་ཐོག་ནས་བརན་འཕྱིན་གཟྱིགས་

མཁན་བདུན་ཕག་རེ་ལ་བརྱི་བ་ཡྱིན་ན་སྟོང་ཕག་བཞྱི་ལྔ་ཡས་མས་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བདུན་ཕག་དང་པོ་རང་གྱི་
ནང་ལ་ཁྱི་ལས་བརྒལ་བ་བྱུང་སོང།

དེ་ལ་དོ་སང་བེད་མཁན་ཡག་པོ་འདུག་དན་ནས་རེས་ལ་བལྟ་ཡོང་དུས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་དེ་བོད་རྱིགས་གཅྱིག་པོ་མ་རེད་

འདུག བོད་རྱིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ལ་བོད་དོན་སྟེང་ལ་དོ་སང་བེད་མཁན་
རྣམས་ཀྱིས་གཟྱིགས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱ་སྐད་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་གཅྱིག་པོ་མ་རེད། བོད་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་

བཞུགས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚང་མས་དོ་སང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་ཧ་ལམ་ར་སོད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་དུས་དབང་
གྱི་སྐབས་སུ་ཐད་སྱིང་བེད་དུས་བོད་ནས་གཟྱིགས་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་གནས་ཚུལ་ནས་གསལ་པོ་བྱུང་བ་རེད།

དེ་དག་ཚང་མ་ང་ཚོས་ Boost བས་ན་ཧ་ཅང་ཁྱབ་ཆེན་པོ་བྱུང་གྱི་འདུག དཔེར་ན་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྱིན་ནང་ལ་སོན་

མ་ Subscriber དུས་རག་ཏུ་ལེན་མཁན་ལབ་ན་རེད། བལྟ་མཁན་ལྔ་རྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་ཁྱི་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རེད། ཁྱད་པར་གང་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་རྱིང་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྱིན་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ག་རེ་བླུགས་པ་

ཡྱིན་ནའང་དེ་ས་ལྔ་རྒྱ་ལ་སྙོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྔ་རྒྱ་དེ་ག་ཚོད་ལ་བཀྲམ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེས་ལྷག་ཁྱབ་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།

དེང་སང་ཁྱི་བཞྱི་ལ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱི་བཞྱི་ཅུ་ལ་སྙོབ་པ་ཡྱིན་ན་འབུམ་བཞྱི་དེ་རང་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་འད་སོང་ཙང་དེའྱི་རྱིགས་ལ་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག དེ་འད་བས་པ་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བོད་ནང་ལ་ཏན་ཏན་ཁྱི་

བཞྱི་ལྡབ་ལན་འབུམ་བཞྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། བོད་ནང་དུ་ཁྱི་གཅྱིག་སེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱི་གཅྱིག་དེ་བོད་ནང་དུ་བགོས་པ་ཡྱིན་

ན། འབུམ་སེབས་སྱིད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་རེ་བ་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་ས་ཡ་སེབས་པའྱི་རེ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་འད་སོང་ཙང་
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ང་ཚོས་ད་ལན་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་དེ་འད་བེད་རྒྱུ་དེ་བོད་རྒྱ་ཨྱིན་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་དབེ་བ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་
ཡྱིག་ཚན་པའྱི་ཕག་ལས་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ང་ཚོས་ཁྱབ་བསགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ད་ལྟ་བརན་འཕྱིན་ལ་ TTV ཚབ་ལ་ Tibet T.V ཡག་གྱི་འདུག་གསུངས་རྒྱུ་དེ་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་བ་

རེད། དེའང་སར་ཡྱིན་ན་ Tibet online T.V ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱིས་སུ་ online དེ་བཀོག་ནས་དེའྱི་ཚབ་ལ་

CNN བཞག་ན་ཞེས་ཟེར་དུས། CNN ཡོད་དུས་ Cable News Network རེད། དེ་བཞྱིན་ TTV དེ་ Tibet T.V རེད།

ཡང་ན་ Tibet Television རང་རེད། Tibet ཆ་ཚང་འབྱི་བ་ཡྱིན་ན་བརན་འཕྱིན་ནང་ལ་མྱིང་ཆ་ཚང་འབྱི་པའྱི་ལུགས་སོལ་

མྱི་འདུག མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལ་འབྱི་སོལ་མྱི་འདུག AlizeZaide དང་འད་བའྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་པའྱི་གཞན་

རྣམས་ལ་ CNN CNBC དེ་ལྟར་འབྱི་སོལ་ཡོད། ང་ཚོ་འདྱི་ Tibet T.V རང་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ལྟ་དུས་ CCTV ལྟ་བུ་
གཟྱིགས་མ་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་བོད་པ་ཤ་ཞེན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། T དེ་བོད་རང་ཡྱིན་པ་དང་། Tibet T.V
རང་ཡྱིན་ཤག་ཤག་བེད་དགོས་པ་རེད། འདྱི་གཟྱིགས་སྟངས་རང་ལ་རག་ལས་དུས་ང་ཚོ་ནྱི་ བོད་རང་དང་། བོད་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་

བོད་དེ་ད་རྒྱ་གཅྱིག་པོ་མ་ཡྱིན་པ་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་སྤེལ་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་བོད་ཡྱིན་བསམ་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་བཟོས་པའྱི་སྐད་
ཆ་རེད། བགོ་གེང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སྟེ་དེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་དཔེ་དང་དེ་འད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་འདྱི་གཏན་འཇགས་

ཆགས་པའྱི་སྐད་ཆ་རེད། ཡང་གལ་སྱིད་བརེ་པོ་མང་པོ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་ས་བོ་ཆགས་པའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག ང་ཚོས་ག་རེ་
ཡར་རྒྱས་བཏང་ཐབས་བེད་ཀྱི་ཡོད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། གསར་འགྱུར་མ་ཡོང་སོན་ལ་སྐར་མ་དང་ Second བཅོ་ལྔ་དང་སུམ་ཅུ་
སོན་ལ་འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་གྱིང་གྱི་ས་བཀྲ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྱིན་

ཡྱིན་ཞེས་གཞས་མེད་པར་གཞས་ས་དང་འད་བའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་འཛམ་གྱིང་གྱི་ནང་ལ་ CNN ལྟ་བུ་གསུངས་རྒྱུ་

ཡོད་པ་མ་རེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ CNN དང་བསྙོབ་རྒྱུའྱི་གདེང་སྤོབས་ཡོད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུར་རེ་བ་བེད་ཀྱི་
ཡོད། དེ་འད་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་

པ་དང་དེ་དག་ལ་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་ཐའེ་ཝན་ལ་ཕེབས་མཁན་འགའ་རེ་བྱུང་བ་དེ་དག་ཧ་ཅང་གྱི་

དགའ་པོ་བྱུང་འདུག ངས་དུས་རག་དུ་རྒྱ་མྱི་དང་ལྷན་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཤེས་ཚོད་ཅྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་
མ་གཏོགས་པའྱི་གཏྱིང་ཟབ་པོ་བཤད་ཀྱི་མེད། དེ་རྱིང་ང་ཐའེ་ཝན་ལ་སེབས་དུས་ངོ་སོད་བྱུང་སོང། དུས་རག་ཏུ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་
མཐུད་པ་རང་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཆ་ཚང་སོབ་གསོ་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ངས་གདེང་སྤོབས་ཆེན་པོའ་ི ཐོག་ནས་རྒྱ་མྱི་

མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བེད་ཐུབ་ས་རེད། ཁོང་ཚོས་ཧ་ལས་པའྱི་དགའ་པོ་བྱུང་སོང། དེ་འད་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་འབོར་བ་རེད། དེ་འད་ཡག་
པོ་ཡོད་ན། ཁོང་ཚོ་མང་པོ་ཡོད་པ་ནས་ང་ཚོས་ལྔ་རེ་སྐད་བཏང་ནས་དེ་སོན་ལོ་དེ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་བཞྱིན་ང་ཚོས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུ་དེ་རེད། ལྔ་རེ་བས་ནས་མ་བགོས་པ་ཡྱིན་ན་འགའ་

ཤས་ལ་མང་བ་འཁྱིད། འགའ་ཤས་ལ་ཉུང་བ་འཁྱིད་ནས་འགན་འཁུར་མྱིན་སྟེང་ལ་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་
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སྟངས་རང་ལ་བགོས། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་དུས་སྐབས་སུ་ངས་ས་གནས་ནས་ལྔ་ཡོང་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག གཉྱིས་ལས་མེད་ཅེས་
ལབ་ན་ས་གནས་གཞན་ལ་ང་ལ་ལྔ་ལས་ལྷག་བརྒྱད་ཡོད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེའྱི་ཐོག་ལ་དམ་དག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ་འཆར་གཞྱི་བགོས་ཡོད་དུས་ཆ་སྙོམས་ཡོང་ཆེད་དུ་བཅུ་རེ་བགོས་པ་

ཡང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་ལྔ་ལས་མྱི་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་གཞན་ཞྱིག་ལ་བཅོ་ལྔ་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་
ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གུ་ཡངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ག་སྱིག་ཡོད། གལ་སྱིད་སྤུས་ཚད་ཡག་པོ་ཡོད་དགོས་པ་དེ་ང་ཚོས་

རེ་བ་དེ་བཞྱིན་རེད། དངོས་གནས་སེམས་ཤུགས་དང་དོ་སང་ཡོད་མཁན་རྡ་རམ་ས་ལར་འགོ་གོན་ཚང་མ་བཏང་ནས་འགོ ་ཡྱི་
འདུག་ཅེས་ཡུལ་འཁོར་སོ་འཆམ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རང་ཚོ་ལ་བཞུགས་ས་

མགོན་ཁང་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པ་དང། ཚོགས་འདུ་ཡྱིན་ནའང་གོ་སྱིག་གང་ཡག་གནང་བ་དེ་དག་གལ་ཆེ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་བའྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་ཅེས་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་དྲུང་ཆེ་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཕར་ཕེབས་རེས་ཟབ་སོང་ཉྱིན་གསུམ་སད་པ་ཡྱིན།

ཁྱེད་ཚོ་ལ་ཆེས་མཐོང་སོད་རྒྱུ་དེ་རེ་བ་ཞྱིག་བཅངས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡུལ་འཁོར་སོ་འཆམ་གྱི་ཞོར་

ལ་ང་རྨོ་རྨོ་ཐུག་སོང། ཨ་མ་ལགས་ཐུག་སོང། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་མཇལ་སོང། དེ་འད་གནང་ན་ར་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་
རེད། ང་ཚོས་ཁོང་ཚོ་ལ་ནན་པོ་བེད་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཁོང་རང་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་སེམས་འགུལ་ཐེབས་

རྒྱུ་དང་མཐོང་རྒྱ་ག་རེ་ཐད་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་ཡྱི་འབད་བརོན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་གང་ཡྱིན་མྱིན་སྟེང་དུ་ངོ་སོད་གནང་གྱི་ཡོད ་པ་རེད། དེ་རྱིགས་དེ་རྒྱ་རྱིགས་སུ་ཐུག་པ་ཡྱིན་ནའང་ངོ་
སོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ནང་དུ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་བསྡུས་ནས་ཡྱིག་
ཆ་ནང་ལ་རྒྱ་ཡྱིག ཨྱིན་ཇྱི། བོད་ཡྱིག ཡོད་པ་དེ་དག་བརྒྱུད་ནས་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད་ལ། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བརན་འཕྱིན་ཐུང་ཐུང་
ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་འབད་བརོན་བས་དང་བེད་མུས་ཡྱིན། དེ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་དང་འབེལ་ནས། དོན་དག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདྱི་
རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་དེ། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་དང་འབེལ་ནས་རྒྱ་རྱིགས་ལ་འབེལ་མཐུད་པ་སྐོར་ལ་ཞུ་དགོས་དན་བྱུང་།

འདྱི་ནས་ཚང་མས་གསུང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། མ་ཞུས་ནས་རེས་སུ་ལུས་འགོ་བའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གོང་དུ་གསུངས་

པ་རེད། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དེ་ཚོ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ཟེར་ན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་
གསུངས་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལན་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། སོ་སོར་དོགས་པ་ཡོད་པའྱི་དོན་དག་དང་པོ་དེ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་
ཡོད་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཚོས། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཚོ་དང་འབེལ་བ་གནང་བའྱི་ལུགས་སོལ་
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ཡོད་པ་རེད་དང་། མ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན། རྒྱ་ནག་གྱི་གཞུང་ཚབ་ལ་འབེལ་བ་བེད་སོད་མཁན་གྱི་རྒྱ་སྐད་ཤེས་པའྱི་བོད་པ་
ཚོས། ང་རང་ཚོའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཚོ་ལ་ཚུར་འབེལ་བ་གནང་ནས། ཕ་གྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་དང་འབེལ་ནས་ང་ཚོ་ལ་སྐད་
ཆ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་སྐད་ཆ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད་དམ། མ་རེད། ཡོད་ན། སྐད་ཆ་གང་ཡྱིན་བཤད་མྱི་དགོས།

གཉྱིས་པ་དེ། རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་ནས་ཡོང་བའྱི་རྒྱ་རྱིགས་དེ་ཚོ་ལ་བཞུགས་སར་རྡ་རམ་ས་ལ་དང་དེ་ཚོ་ནས་

འབེལ་བ་བེད་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། ཕྱི་རྒྱལ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་གཙོས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཁོང་རྣམ་པ་ཕེབས་དུས། བོད་

པས་འབེལ་བ་བེད་དུས་དཀའ་ངལ་ཡོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོ་ལ་འབེལ་བ་བས་པ་དེ་ཚོ། རག་པ་རེ་བཞྱིན་ངོ་
དེབ་དང། སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ཁྱབ་བསགས་བེད་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་དང་མ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོ་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་རྱིགས་
དེ་ཚོ་ལ་འབེལ་བ་བེད་དུས། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཟ་ཁང་དང་མགོན་ཁང་རྱིག་པོ་དེ་འདའྱི་ནང་ཁ་ལག་གཏོང་རྒྱུ་དང་། གསོལ་
ཚིགས་འབུལ་ནས་འབེལ་བ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་གཞན་ལ་འབེལ་བ་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།
དེ་དང་མཉམ་དུ་སྱི་ཚོགས་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་ད་རྒྱ་གསུང་ཡོང་དུས། སྱི་ཚོགས་འབེལ་ལམ་གྱི་ད་རྒྱ། བོད་སྐད་དུ་བོད་ཕན་དང་།

རྒྱ་སྐད་ནང་ལྱི་པོ་དེ་འདའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་ང་ཚོ་ཕྱི་དྱིལ་རྒྱ་ཡྱིག་སེ་ཚན་ནས་བཟོས་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། དེ་བརྒྱུད་ནས་
ཕར་ཕོགས་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་གཅྱིག་བཟོས་ན་ཡག་པོ་འདུག དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་ག་ནང་བཞྱིན། རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་ལ་སོབ་སོང་མང་པོ་སོད་པ་དང། ད་ལྟ་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ཡག་པོ་ཡོད་པ་

དེ་ཚོ་གོང་དུ་གསུངས་སོང་། ཕ་གྱི་ནས་གསུངས་སོང་། དང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསར་འགྱུར་གསུང་

མཁན་དེ་དང་བངས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག སང་ཉྱིན་དེ་འགོ་ན་གསར་འགྱུར་བཤད་མཁན་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོ་
བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བོད་ནས་ཚུར་འབོར་ཏེ་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ བར་དུ་སོབ་སོང་སད་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། མཐོ་སོབ་ཀྱི་འགོ་

གོན་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་བཏང་། དེ་བཏང་ཚར་རེས་ལ། སོ་སོ་རང་མགོ་ཐོན་མཁན་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ། རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་
གྱི་གངས་ཚད་འད་བོ་བས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ནང་གཅྱིག་པུ་ལ་ཆ་བཞག་ན། བཟོ་གྲྭ་ཁག་རེད། རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་
དོན་ནང་ལ་ག་ཚད་ཡོད་མེད་དེར། ད་ལྟ་བར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཡོད་དང་མེད། དེ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཚོ་ལ་ཐུགས་སང་གནང་

དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དམ། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཨ་རྱི་དང་། ཡུ་རོབ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་
ཡྱིག་ཤེས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས། སོན་མ་འདྱི་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལས་ཀ་བས་པ་རེད། འདྱི་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་

གྱིས་སོ་སོ་མགོ་འབུར་ནས། རྐང་ལག་བརངས་ས་རག་རེས། ཕྱི་ལོག་ལ་ཕྱིན་ནས་ད་ལྟ་གཞན་པའྱི་ནང་ཡོད་བསད་པ་མང་པོ་
ཞྱིག་ཀང་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོ་འདྱི་དང་། འདྱི་རེད་ཅེས་
གསུངས། ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཅྱིག་དེ། མ་ཞུས་ནའང་མ་འགྱིགཤ ཞུས་ནའང་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་འདུག བསྙད་བརྐོ་བའྱི་བཟོ་འད་བོ་ཞྱིག དེ་འད་ཡྱིན་

དུས་མདང་དགོང་འདྱིར ་དྱིལ་བསགས་དྲུང་ཆེ་ ཚད་མཉམ་གསུང་རྒྱུ་དེ། ཨྱིན ་ཇྱི་ ཐོག ་གུག་རགས་ནང་བླུགས་ཡོད་པ་རེད་
གསུངས་པ་རེད། དེའྱི་ས་མྱིག་བཀག་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཁྱིམས་རོད་པའྱི་ཚིག་དེ་རེད། དེ་འད་
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ཡྱིན་དུས། མེད་ཟེར་ནས་གསུང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མེད། གལ་སྱིད་གསུང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ལ་དྲུང་ཆེའྱི་
ས་མྱིག་གཅྱིག་ཡོད་པ་དེ་ལ། དྲུང་ཆེ་ཞྱིག་བཞག་ནས། དྲུང་ཆེ་ཚད་མཉམ་དེ་གུག་རགས་ནང་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན། ཕར་ཕོགས་

ཟུར་དེ་ལ་རྐུབ་སྟེགས་གཞན་དག་ཅྱིག་བཞག་ནས་གཞན་དག་དེ་བཞག་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ལ། དྲུང་

ཆེའྱི་ས་མྱིག་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་དྱིལ་བསགས་དྲུང་ཆེ་ངོ་མ་དེ་བཞག ཚད་མཉམ་དེ་ཚུར་ཕོགས་ཟུར་
དེ་ལ་རྐུབ་སྟེགས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ག་རེ་བཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཡང་ན་གཞན་དག་ཅྱིག་བཞག་པ་དེ་ས་
མྱིག་མ་བཀག་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ན་མ་གཏོགས། ས་མྱིག་བཀག་བསད་འདུག ཡྱིནའང་ཁ་སང་སོན་མ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་

དུས། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་ ༦༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་སྟོང་པ་ཆགས་བསད་དུས། ས་མྱིག་
བཀག་གྱི་མེད་གསུངས་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་དུས་སེ་ཚན་རེ་རེ་ནས་བཀག་དང་མྱི་བཀག་གང་ཡང་གསུངས་ཡོད་པ་མ་རེད།
ངས་གོ་ཚོད་བེད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་འད་རེད།

མདང་དགོང་སྐད་ཆ་དྱིས་དུས་དོན་དག་དེ་འདྱི་ཡྱི་རེད། ས་མྱིག་བཀག་འདུག་ཅེས། དེ་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། བཀག་

མེད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གསལ་པོ་བེད་དེ་གསུང་རོགས་བགྱིས། དེ་དང་མཉམ་
དུ་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། སར་ཐང་པར་ཁང་གྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་དང་པོ་ཤེས་བའྱི་གསར་ཤོག་གྱི་རྒྱབ་ཤ་སྐོར་ལ་ཞུ་དུས།

དྱིལ་བསགས་དྲུང་ཆེ་དང་ང་ཚོ་ཚང་མས་བལྟས་པ་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། ཚད་མཉམ་ཟེར་ནས་གསུང་གྱི་མྱི་འདུག ཕ་གྱི་ལ་
གཅྱིག་ཡོད་ཡོད་ས་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གནད་དོན་དེ་ཚོ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་ཡྱིན་པ། ད་དུང་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་

གསུངས་པ་རེད། གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་བསྐོས་མེད་གསུངས་པ་རེད། ངས་དཔེ་བཞག་ན་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་ལ་བཞག་པའྱི་ལྷོ་
སྱི་དེ་དམྱིགས་བསལ་ལས་བེད་རེད། གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་བསྐོས་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད། འདྱི་ནས་མར་མ་གྱིའྱི་གཤམ་འོག་ལས་
བེད་ཅྱིག་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་བསྐོས་ཡོད་པ་རེད་དམ། སང་ཉྱིན་གཤམ་འོག་ལས་བེད་དེས་རྱིས་ཁ་སོགས་ཀྱི་མྱིང་རགས་

རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ན། འགོ་ལ་ཡོད་པའྱི་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་མ་གནང་ན། གང་བེད་
དགོས་པ་རེད། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་དེ། ཁྱད་མཚར་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ང་རང་གྱིས་སོན་མ་གཏོང་ལེན་
འགན་འཛིན་བསྐོ་དགོས་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་གང་ཟག་བེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་

བསྐོ་ཡྱི་མྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། བསྐོ་ཡྱི་མེད་དུས། གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་རྱིང་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ལག་ལེན་ངོ་མ་བསྟར་དུས།

དེ་ག་ནང་བཞྱིན། སོན་མ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ཐོག་ཁ་ལ་ཚོགས་བསད་པའྱི་སྐབས་སུ། དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་

ཐེབས་ར་ལ་དྲུང་ཆེ་ཞྱིག་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། མེད་ཐབས་ཁྱོན་ནས་མྱི་འདུག དེ་ལས་བེད་ཡོད་ཚད་ནང་ནས་

གལ་ཆེ་ཤོས་རེད་ཟེར་བ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ངས་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ལ། དེའྱི་དྲུང་ཆེ་དེར། ང་ཚོས་དཔལ་འབོར་དྲུང་ཆེ་
རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞུག་མ་གང་འད་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་དུས། དཔལ་འབོར་

སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་དྲུང་ཆེ་ཞུ་དགོས་པ་རེད། མ་གཏོགས་དཔལ་འབོར་དྲུང་ཆེ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཉན་གྱི་མ་རེད་གསུང་
པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དྲུང་ཆེའྱི་ས་མྱིག་མེད་པ་བཟོས། ད་ལྟ་འགན་ཁུར་མཁན་དེ་དྲུང་འཕར་བསྐོས་པ་རེད། དེའྱི་ལས་གཞྱི་
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དེ་ནྱི་རྒྱ་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་འགོ་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་གསུངས་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་ལས་བེད་མ་བསྐོ་ན།

ཕལ་ཆེར་རོགས་རམ་ཁ་ཤས་འགག་འགོ་ཡྱི་རེད་ཟེར་བ་སོགས། གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་གསུངས་སོང་།
དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྲུང་ཆེའྱི་ས་མྱིག་དེ་གང་དུ་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ན་དྲུང་ཆེའྱི་ས་མྱིག་དེ། ཕ་གྱིར་སྟོང་པ་ལུས་ནས་དེ་ལ་གཅྱིག་བསྐོ་
དགོས་པ་རེད་དམ་མ་རེད། མ་བསྐོ་ན། དེའྱི་དབང་ཆ་དེའང་ཤོར་སོང་བ་རེད་དམ། ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་འབེལ་མཐུད་པ་འདྱི་དག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཟེར་ནའང་འད།
གཞུང་ཚབ་ལས་བེད་དང་འབེལ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་བེད་དགོས་པ་
རེད་ཟེར་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་མེད་ལ། འབེལ་བ་བེད་ནའང་མྱི་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་གནས་དོན་
གཅྱིག་གཉྱིས་དེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་ནང་ཁུལ་བཀའ་བསྡུར་བེད་དེ་གནས་དོན་གལ་ཆེ་ཆུང་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ཐད་

ལ་གཟྱིགས་ཀྱིན་གཟྱིགས་ཀྱིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཡོངས་ནས་ང་ཚོའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཚོས་རྒྱ་རྱིགས་མྱི་མང་
ལ་འབེལ་བ་བ་རྒྱུ་རང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཚོས་རྒྱ་མྱི་མཉམ་པོར་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ངེས་པར་དུ་མགོན་ཁང་ཟ་ཁང་

རང་དེ་འད་དང་། སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་ནས་ཁྱབ་བསགས་བེད་དགོས་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སྐབས། གཞྱི་རའྱི་ང་ཚོ་སྱི་
ཞུ་བ་ཡྱིན་སྟབས། བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་སྟབས། སྱི་ཞུ་བའྱི་ཕག་ལས་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་རུང་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་
དགོས་པ་འདྱི་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། འདྱི་ལྟར་སྱི་ཞུ་བ་ཡོངས་འགོ་དགོས་ཤྱིང་། མཚམས་རེར་ཟ་ཁང་དང་དེ་འདར་ཟ་མ་
དང་ཆང་རག་སོགས་ཀྱི་པར་མང་པོ་ཞྱིག་ཐེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཡང་ན་ཐུགས་སོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་

བས་ཏེ་གོ་ནོར་ཐེབས་སྱིད་པའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སེམས་འཚབ་ཀང་ཡོང་གྱི་འདུག་གང་ལ་ཟེར་ན། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་

རེས་སུ་དོ་བདག་རང་ནས་པར་རྱིས་བཀྲམ་གྱི་མེད་ཅྱིང། ཚོགས་བཅར་བ་ཚོས་འགེམ་ཡོང་སྐབས། ཕྱི་ན་ད་ལན་ཁོང་ཚོ་ཚོགས་
འདུ་ཚོགས་ཡོད་ན་མེད་ན་བསམ་པའྱི་གོ་ནོར་དེ་འདའང་ཐེབས་སྱིད། སོང་ཙང་དེ་འད་མ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་
རེད་ལ། ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་རང་བེད་དེ་འགོ་མུས་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ལ་ཁོང་ཚོ་ཐུག་པའྱི་སྐབས་ངེས་
པར་དུ་ཟ་ཁང་དུ་ཐུག་ཅྱིང་། ཟ་མ་ཡྱིན་ནའང་མང་ཙམ་མངགས་ཏེ། ཅོག་ཙེའྱི་སྟེང་ཟ་མ་རྒྱས་པ་ཞྱིག་བཤམ་ནས་ལྷག་པ་ཡྱིན་

ནའང། ཁོང་ཚོས་རེན་འབེལ་ལ་བརྱི་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་རྱིགས་སུ་འད་ཞྱིག་འཕད་ཅྱིང། ཁོང་ཚོའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཞོར་ལ་
ངེས་པར་དུ་ཟ་ཁང་གཅྱིག་ཏུ་བསྐྱོད་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ལའང་སྐབས་དང་དུས་ལ་

གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཁོང་ཚོར་ང་ཚོས་ཟ་ཁང་དང་མགོན་ཁང་ལ་ཡོང་གྱི་མྱིན། ང་
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ཚོ་ངེས་པར་དུ་ལས་ཁུངས་ལ་ཐུག་དགོས་ཡོད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། མཚམས་རེར་ཁོང་ཚོས་ཚུར་སེ་ལེན་བེད་པའྱི་སྐབས། གང་དུ་
གདན་འདེན་སར་བཅར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཟ་ཁང་ཡྱིན་རུང་ཟ་ཁང་ལ་བཅར་དགོས་པ་རེད། ཟ་མ་གཟབ་རྒྱས་གཏོང་རུང་

གཏོང་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། དེར་བཅར་གྱི་མྱིན་ཟེར་ས་མེད་པས་རེན་དེ་འད་བའྱི་མཚམས་རེར་སྱི་ཚོགས་ནང་གོ་ནོར་ཐེབས་
སྱིད་པའང་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་འད་སྙམ། འོན་ཏེ་ འདྱི་ དག་ལ་ཚང་མས་གཟབ་ནན་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་
འགངས་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།

རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་འདྱིའྱི་ WEBOW ནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། རྒྱ་ཡྱིག་གསར་འགྱུར་གསུང་མཁན་འདྱི་

དང་བངས་པ་རེད་འདུག ཁོ་རང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གདམ་ག་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཅེས་གསུངས་སོང། ཐུགས་ཁལ་མ་གནང་རོགས།

ཁོ་རང་ལས་བེད་གཏན་འཇགས་འདེམས་ཟྱིན་པ་རེད་འདུག་ལ། ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཚུད་འདུག སོང་ཙང་ཐུགས་འཁལ་
གནང་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཐུགས་ཁལ་གནང་བ་དེར་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དུས་རག་ཏུ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་
གར་ནང་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་དམ་ཟེར་ན། གངས་འབོར་ད་ལྟ་མེད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཧ་

ཅང་གྱི་ཁག་པོ་རེད་འདུག གངས་འབོར་བཙལ་བ་ལས་གཞྱི་རའྱི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་འདྱི་བཙལ་དགོས་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་
པོ་རེད་འདུག གང་ལ་ཟེར་ན་ཁ་སང་སོན་མ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག རྒྱ་གར་ལ་འདུག་ཅྱིང་ཕྱི་
རྒྱལ་ལའང་འདུག རྒྱ་ནག་གྱི་བཟོ་གྲྭའྱི་ Company ནང་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཞུ་མ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོ་གནམ་
གྲུའྱི་ཐང་ལའང་ཐུག་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ཕན་ཚུན་རྒྱ་གར་ལའང་ཐུག་གྱི་འདུག ང་ཚོས་སོབ་སོང་སད་པ་ཚོར་རྒྱ་མྱིའྱི་བཟོ་གྲྭ་

Company དང་རྒྱ་མྱིའྱི་ཚོང་པ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་དེ་འདའང་ཡོང་གྱི་འདུག སོ་སོའ་ི སེར་གྱི་གནས་སྟངས་དང་

འཚོ་བའྱི་གནས་སྟངས་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཤོག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སུ་ཞྱིག་འཕད་རུང་ཤོག་ཟེར་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་འགའ་ཞྱིག་དེ་འད་རེད་འདུག རྒྱ་མྱིའྱི་རྒྱ་སྐད་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གནས་ཚད་མཐོ་བོ་ཤེས་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག སྐད་
བསྒྱུར་རང་བེད་རྒྱུ་རེད་འདུག སོང་ཙང་འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ། དྲུག་པ། བདུན་པ། བརྒྱད་པར་རྒྱ་སྐད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁོང་ཚོ་
གང་མགོགས་ག་ཡྱི་འདུག དེ་འད་རེད་འདུག སོང་ཙང་འགའ་ཞྱིག་དངོས་གནས་རང་རྒྱ་ཡྱིག་གང་ལེགས་ཤེས་མཁན་དེ་འད་

ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་འགན་ཁུར་གནང་སྟེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ཕག་ལས་གནང་བར་ཡོང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་
གསུང་དགོས་པ་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག གངས་འབོར་འདྱི་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་རྒྱུད་དེ་གངས་

འབོར་གཅྱིག་བཙལ་ནས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མྱིན། ར་འཕོད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འདྱི་གཞྱིར་བཞག་གྱི་ང་ཚོར་འབད་བརོན་བ་རྒྱུར་ཕན་གྱི་
རེད་སྙམ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འབད་པ་གནང་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ད་ལྟ་དྱིལ་བསགས་དྲུང་ཆེའྱི་ཚད་མཉམ་ཟེར་བ་དེ་རེད། འདྱི་ཐད་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང། ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཅྱི་ཞྱིག་

བེད་དམ་ཟེར་ན། དྱིལ་བསགས་དྲུང་ཆེ་ཚད་མཉམ་རང་བེད་དེ་ཁོ་རང་གྱི་གོག་འཕྱིན་ཁ་བང་ (E-mail) ནང་དུའང་བཀོད་འདུག་
པས། འདྱི་ ག་རང་ལ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་རེད། ཁོ་རང་ས་མྱིག ་འདྱི་ཐོག ་མ་བཞུགས་པ་འདྱི་དྱིལ ་

བསགས་དྲུང་ཆེ་རང་ཡྱིན་ན། ས་མྱིག་འདྱི་ག་རང་དུ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་ཆ་ཚང་གནང་
ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དྲུང་ཆེ་རྒན་པ་སུ་ཞྱིག་མེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པས་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་གནང་ཆོག་གྱི་ཡོད་
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པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་གནང་གྱི་མེད་པ་རེད། སོང་ཙང་ས་མྱིག་ཐོག་བཞུགས་མེད་པ་རང་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་

ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། ལྷོ་སྱིའྱི་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་
བསལ་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུར་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། གཤམ་འོག་ལས་
བེད་ལ་དེ་ས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ཡྱིན་ནའང་། གཤམ་འོག་ལས་བེད་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་གྱིས་འགན་དབང་

གནང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་ལ་དྲུང་འཕར་མཁས་ལས་པ་གཅྱིག་ཡོད་ཙང་། མཁས་ལས་
པ་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་གནང་ཆོག་གྱི་མེད་པ་རེད། ཁྱད་ལས་པ་རེད། ཁོ་རང་ཐག་གཅོད་ཆེན་པོ་གནང་རྒྱུ་
ཡོད་པ་རེད་དེ། སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཤམ་འོག་ལས་བེད་ནས་མཚན་རགས་ཞུས་ཏེ་གཤམ་འོག་ལས་བེད་ཀྱི་

གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་པ་རེད། དེ་ས་ནས་དེ་འད་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་བསད་པ་རེད། ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ལའང་མཁས་ལས་པ་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལའང་མཁས་ལས་པ་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་བའྱི་ཆར་
སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལའང་མཁས་ལས་པ་ཡོད་པ་རེད། མཁས་ལས་པའྱི་འགོ་ལུགས་འདྱི་བས་ཏེ་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་
སོན་མ་ར་བ་ནས་མེད་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མྱིན། གཙོ་ཆེ་ཤོས་ལས་བེད་བར་གྱི་འབེལ་བ་དང་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་འདྱི་དག་ཧྲ་
ཏག་ཏག་གནང་བསད་ཀྱི་འདུག མུ་མཐུད་དེ་ས་ཐག་ཐག་འགོ་ཡྱི་རེད་བསམ་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོ་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་དེ་སའྱི་
དྲུང་ཆེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། འདྱི་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། དེ་ས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནང་
དུ་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་དྲུང་ཆེ་ཡོད་པའྱི་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་དེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དྲུང་ཆེ་རང་གྱི་གནང་

གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འད་བའྱི་དྲུང་ཆེ་དེ་ཚན་པ་གཅྱིག་གྱི་འགན་འཛིན་རེད་མ་གཏོགས། གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་དེ་སྐབས་དེ་

དུས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ཉེ་དུས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་དྲུང་
ཆེ་དེ་དོན་གཅོད་ཁང་གཅྱིག་ལ་གནས་སྤོ་བས་ནས་ཕར་ཕེབས་ཟྱིན་པ་རེད། ལས་འགན་དབུ་འཛུགས་གནང་ཚར་བ་རེད། དེ་
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་འགན་འཛིན་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐོག་ནས་དྲུང་འཕར་གྱི་གནས་

རྱིམ་ཚད་མཉམ་གཅྱིག་བསྐོ་གཞག་བས་པ་རེད། འདྱིས་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས། དེ་འད་བའྱི་དྲུང་ཆེའྱི་ས་མྱིག་ཅྱིག་གང་དུ་ཡོད་དམ་ཟེར་ན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་དེ་ས་དྲུང་ཆེའྱི་ས་མྱིག་འདྱི་

ཡར་གཞུང་ལ་ཕུལ་ཏེ། ས་མྱིག་འདྱི་ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡར་ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་འབོར་
ལས་ཁུངས་ལ་ས་མྱིག་དེ་ལྷག་མེད། དེ་འད་བའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཟེར་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་
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རེད། དེ་ས་མའང་རེད། ད་ལྟའང་རེད། འདྱིའྱི་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་སོན་མ་

གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའང་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་དེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་རང་ཆགས་བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བགོ་གེང་བེད་བསད་པ་འདྱི། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་སྐོར་ལ་རེད་འདུག
འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་སྐབས་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་བགོ་གེང་མང་པོ་ཞྱིག་བས་མོང་། ཡྱིན་ནའང་ལྟ་ཚུལ་དང་། མཐོང་ཚུལ་མ་འད་
བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་བསད་པ་དེ། ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ལ་མཐོང་ཚུལ་མ་འད་བ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་

དུས། ང་ལ་དོགས་པ་ཡོད་པའྱི་ལན་དུ། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། གང་རེད་ཟེར་ན། ང་
ཚོའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དེ་ཚོས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གྱི་ལས་བེད་ཚོ་ལ་འབེལ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།

བེད་ནའང་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། དེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་དེར། དོགས་པའམ་ཐེ་ཚོམ་ཟེར་ནའང་རེད། ང་རང་གྱིས་མགོ་མ་འཚོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་དེ་འད་ཡོད། ང་རང་ཚོས་ཕྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་དེ་ཚོ་ལ་འབེལ ་བ་བེད་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ར་ཆེན་པོ་མ་རེད་ཟེར་བ་དང་། གལ་ཆེན་པོ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་འབེལ་བ་བེད་སོད་སའྱི་
རྒྱ་རྱིགས་དེ་ཚོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མྱི་དེ་ཚོ་ལ་ལྟ་ཕོགས་གང་འད་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཧྥ་ལུང་ཀོང་གྱི་བཟོ་འད་བོ་ཞྱིག་

ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གང་འད་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་འབེལ་བ་བེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས། ང་ཚོའྱི་བོད་རྒྱ་
འབེལ་མོལ་མགོགས་པོ་ཡོང་བ་ལ་ཤུགས་རེན་དེ་བཟང་ཕོགས་ནས་འགོ་ཡྱི་རེད་དམ། ངན་ཕོགས་ནས་འགོ་སྱིད་པ་དེ་འད་ཡོད་

པ་རེད་དམ། དེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དོལ་རྒྱལ་ཁར་ཁྱེར་བ་དེ་ཚོ་ལ་འབེལ་བ་མང་པོ་
བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེས་ང་ཚོ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བར་འབེལ་བ་ཐག་ཉེ་རུ་འགོ་ས་རེད་དམ། རྱིང་རུ་འགོ་ས་རེད།

དེ་ང་ཚོ་ལ་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འབེལ་བ་བེད་སོད་སའྱི་མྱི་དེ་ཚོ་ལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ངོས་

ནས་ལྟ་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག ་ཡོད་པ་རེད། ལྟ་སྟངས་དེ་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོའྱི་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་དང་། ཞྱི་མོལ་ལ་ཤུགས་རེན་
གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ཐེ་ཚོམ་འདུག བས་ཙང་དེ་ལ་ཕན་ཐོག ས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཕན་ཐོགས་གང་འད་
ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད། དྱི་བ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན།

དོན་དག་གཉྱིས་པ་དེ། རྒྱ་ནག་གྱི་མྱི་མང་ལ་འབེལ་བ་བེད་རྒྱུ་དེ། གནད་འགག་ཆེན་པོ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་

ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ངོས་ནས་ཞུས་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་མྱི་མང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ལས་དོན་ལ་ཤུགས་རེན་ག་ཚད་

ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ནང་གྱི་རྒྱུན་འཁྱོངས་གསུམ་གྱི་ར་དོན་དེ། ཁས་ལེན་བས་ཚར་
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བའྱི་རེས་ལ། རྒྱ་ནག་གྱི་ཆབ་སྱིད་འགྱུར་ལྡོག་དང་། མྱི་མང་གྱི་རང་དབང་ངམ། མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་དེ་སེབས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་

ལ། ང་ཚོས་རེ་བ་བརྒྱབས་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལའང་བཀོད་ཡོད་པ་མ་རེད། སོན་མ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ཡྱིན་པའྱི་
སྐབས་སུ། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་གསུང་དུས། གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས། དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པ་རེད་
ཅེས་གསུངས་སོང། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གང་གསུངས་པ་རེད་ཟེར་ན། དངོས་གནས་བདེན་པ་རེད་འདུག ང་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་དེ་
ལ་ཁྱོན་ནས་བལྟས་ཡོད་པ་མ་རེད་མ་གཏོགས། གལ་སྱིད་བལྟས་ཡོད་ན། དངོས་གནས་དེ་འད་ཡྱིན་འདུག ར་བའྱི་ནང་དེ་འད་
གསུངས་སོང་། དོན་དམ་པའྱི་ངོས་ནས་ཀང་དེ་འད་རེད།

དེ་འད་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་ནག་མྱི་ དམངས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ང་ཚོར་ཡག་པོ་བེད་རྒྱུའྱི་རེ་བ་

བཅངས་ན། ད་ལྟའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་གཞུང་གྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས། མྱི་མང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཤུགས་
རེན་ཅྱི་ཙམ་ཐེབས་པ་དང་། དེའྱི་ས་མཚམས། ང་ཚོས་དེ་ལ་རེ་བ་གང་འད་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་ང་རང་གྱིས་མ་ཤེས་པ་
དང་། དོགས་པ་རང་ཡྱིན་མ་གཏོགས། དེ་མྱིན་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་གཞན་གང་ཡང་མེད། བས་ཙང་ང་རང་གྱིས་དེ་འད་བས་ནས་

བསམ་བོ་གཏོང་དུས། མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་གྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཏན་ཏན་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། དེ་ལ་ཐེ་
ཚོམ་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའངཕྱི་ལོག་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་མྱི་དེ་ཚོས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་མང་གཙོ་དོན་

གཉེར་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་པ་རེད་མྱི་འདུག་སྙམ་བྱུང་། འོ་ན། ཐུན་མོང་གྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཐོར་ཞྱིག་འགོ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་རྒྱུན་

འཁྱོངས་གསུམ་ཞེས་པ་དེ། གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། བས་ཙང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་གྱིས་མ་ཤེས་པ་དང་། འདོད་
པ་མ་ཚིམས་པ་ཐེ་ཚོམ་དང་། དོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་ཚོའྱི་གནད་འགག་འདྱི་ཚོ་གསལ་པོ་བེད་མ་ཐུབ་ན། ང་
དང་ང་འད་བའྱི་བླུན་པོ་མང་པོ་ལ་མགོ་མ་འཚོས་པ་དེ་འད་མང་པོ་འདུག ངས་གོང་དུ་དཔེ་མཚོན་བཞག་པའྱི་ཧྤ་ལུང་ཀོང་གྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་སོམ་སྒྲུབ་ཚོགས་པ་ཞེས་པ་དེར། སོན་མར་འབེལ་བ་མང་པོ་བྱུང་སོང་ལ། སྐབས་རེ་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་འབེལ་བ་
བས་པ་མ་ཟད། ཁོ་ཚོས་ང་ཚོ་ལ་ཚུར་འབེལ་བ་བས་ཏེ། རྡ་རམ་ས་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ གཏན་ཁེལ་
རེས། ཁོ་ཚོ་མ་ཡོང་བ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་དུས། ང་དང་ང་ལྟ་བུའྱི་བླུན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཀད་པའྱི་ནང་།

དོན་དང་ལྡན་པའྱི་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་དང་། འབེལ་མོལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ལ་དེས་ཕན་ཅྱི་ཙམ་ཐོག ས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱུན་

འཁོངས་གསུམ་གྱི་ཁས་ལེན་བེད་པའྱི་གནད་འགག་ཐོག་ལ། ས་མཚམས་ཟེར་ནའང་འད། ང་ཚོས་མདུན་དུ་གོམ་པ་ག་ཚད་ཅྱིག་
སྤོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་པའྱི་ཐེ་ཚོམ་ཡོང་གྱི་འདུག ངས་དཔེ་བཞག་པ་ཞྱིག་བསྐྱར་ཟློས་བས་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དོལ་རྒྱལ་

ཁར་ཁྱེར་བ་དེ་ཚོ་ལ་འབེལ་བ་མང་པོ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོས་ལྟ་ཕོགས་དང་། ལངས་ཕོགས་གང་འད་ཡོད་པ་རེད། དེ་
འདའྱི་ལྟ་སང་ཡོད་པ་རེད་དམ། འདྱི་ང་རང་གྱིས་ལྟ་སང་ཡྱིན། ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཤད་ཤེས་ཀྱི་མེད། བས་ཙང་དེ་འད་ཡྱིན་

དུས། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དུས། སྱི་ཡོངས་ནས་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་
ལས་ཁག་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འཆར་གཞྱི་དང་། དམྱིགས་ཡུལ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གོམ་པ་སྤོ་དུས། དམྱིགས་ཡུལ་དང་

མཐུན་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། གོམ་པ་རྱིང་པོ་སྤོ་དགོས་ནའང་འད། ཐུང་ཐུང་སྤོ་དགོས་ནའང་འད། གང་དུ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་།
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དམྱིགས་ཡུལ་གྱི་ཕོགས་ལ་ཕྱིན་ཏེ་དགེ་མཚན་ལྡན་པའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དེ། ང་རང་གྱིས་གནད་འགག་ཅྱིག་རེད་དན་
གྱི་ཡོད།

གལ་ཏེ་དམྱིགས་ཡུལ་དང་། གོམ་བགོད་ཁ་ཁ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། སེབས་དགོས་ས་དེ་ལ་སེབས་རྒྱུ་ཁག་པོ་མྱིན་འགོ

ངས་དེ་འད་དན་གྱི་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ལ་མཐོང་ཚུལ་ཡོད་པ་དེ། བཀའ་ཤག་འདྱི་མ་རེད།
འདྱིའྱི་སོན་གྱི་བཀའ་ཤག་ཀང་མ་རེད། དེའྱི་སོན་གྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་སུ་མང་པོ་བཤད་མོང། དེ་ཡང་ང་རང་གྱིས་མགོ་མ་

འཚོས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་མ་གཏོགས། དེ་ལ་དམྱིགས་ཡུལ་དང་འཆར་གཞྱི་སྡུག་པ་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། བས་ཙང་དེ་
ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཉེ་ཆར་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་རྣམས་དེ་ས་ཡྱིན་ན་བོད་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨྱིན་ཇྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེ་དག་གྱི་ཕན་ཐོགས་
ཡག་པོ་བྱུང་སོང། དེ་དག་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསར་འགྱུར་དེའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་སྐད་ཡོད་ཙང་། དབེ་འབེད་ར་བ་རང་ནས་མེད་

པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཨྱིན་རྒྱ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང། སྱིར་བཏང་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་འཁུར་
བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བསད་ས་འདྱི་རྒྱ་གར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་ཅུའྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

བོད་དོན་གྱི་བདེན་མཐའ་སེལ་ཐབས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་ག་ཚོད་གྲུབ་མྱིན་འདྱི་ལབ་ཁག་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལོ་ལྔ་

བཅུ་རྱིང་ལྷག་པ་ཡྱིན་ནའང་ལྷག་ས་འདྱི་རྒྱ་གར་ལ་གཞྱིས་ཆགས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་པའྱི་ཡུལ་གཞན་ཞྱིག་ལ་འགོ་རྒྱུ་དེ་ཁག་པོ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དུས་རྒྱུན་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མྱི་མང་རྣམས་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཞེས་ཁ་ནས་གསུངས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་

དག་དངོས་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཀང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་དབེ་འབེད་བེད་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་མྱི་འདུག སྐབས་རེར་

ཨྱིན་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཁྱབ་སྤེལ་འགོའ་ི ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ནང་དུ་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ལམ་རང་ཡྱིན་དུས། ངོ་དེབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྱབ་ཐུབ་ས་མང་པོ་འདུག
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ང་རང་རྡ་རམ་ས་ལར་བསད་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་བ་ངོ་ཤེས་པ་མང་པོ་ཡོད། ཁོང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ངོ་དེབ་ནང་དུ་སེབས་

ནས་ཕན་ཚུན་འབེལ་ལམ་གནང་གྱི་འདུག ང་ཚོ་བསད་སའྱི་ས་ཆ་དེ་ནྱི་གོང་གསེབ་ཅྱིག་རེད། མྱི་འབོར་ཕེད་ཀ་ཡང་ན་བརྒྱ་ཆ་
བདུན་ཅུ་ཙམ་ནྱི་གོང་གསེབ་རང་རེད།

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ནྱི་གོང་གསེབ་ཁག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་

རེད། ཁོང་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཁོང་ཚོས་རྒྱ་གར་སྐད་བརྒྱབ་པ་ཙམ་གྱི་དགའ་པོ་བེད་ཀྱི་འདུག
སྐབས་རེར་དེ་ལྟར་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་མཐོང་ཆུང་རང་རེད་བསམ་སྱིད་པ་རེད།

མྱི་རྱིགས་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་རང་གྱི་སྐད་ཡྱིག་དེ་གལ་ཆེ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་རང་ལ་ཆ་

བཞག་ན་རང་གྱི་སྐད་ཡྱིག་དེ་གལ་ཆེ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གུས་བརྱི་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་སྐད་ཡྱིག་དེ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གལ་ཆེ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་དུས། ཁོང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཁོང་རང་ཚོའྱི་
སྐད་ཡྱིག་ལ་གལ་ཆེ་ཞྱིག་བརྱི་ཆོག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

གལ་སྱིད་ང་ཚོས་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱབ་བསགས་ཤྱིག་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་བོད་

དོན་ལ་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་དང། རྒྱ་གར་གྱི་གཞོན་སྐྱེས་སམ་མྱི་རབས་གསར་པ་རྣམས་ལ་ཁྱབ་སྤེལ་འགོ་ཡྱི་རེད་སྙམ་
ནས་འབོད་བསྐུལ་རང་ཡྱིན།

དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་རྒྱུའྱི་སྟེང་ལ་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་འདུག གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་དང་སེར་པ་

གཉྱིས་ཀྱི་དེ་འད་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད་དེ། ཡྱིན་ཡང་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག ་ནས་དེ་འད་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག
སྐབས་རེར་མཛད་སོ་དམྱིགས་བསལ་དེ་འདའྱི་ནང་དུ་དེ་འད་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱད་པར་ཏན་ཏན་བཟོའ་ིརེད་སྙམ།

དེ་དག་ལ་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ི ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་དགོངས། ང་ཚོ་ནྱི་བཙན་བོལ་

གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་དཔལ་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཁུག་མ་
ནང་དུ་གང་ཡོད་པ་དེ་ཡག་པོ་བེད་ནས་བགོ་བཤའ་ཞྱིག་བརྒྱབ་དགོས་པ་རེད། ར་བའྱི་རྒྱ་སྐད་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་བཞྱིན་
རྒྱ་ཡྱིག་ལ་འགོ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འཐབ་རོད་དེ་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཕན་

ཐོགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ནང་བཞྱིན་འཐབ་རོད་དེ་མུ་མཐུད་ནས་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནས་དགོས་པ་དང་། ཧྱིན་
སྐད་དེ་ལ་ང་ཚོས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བརྱི་ནས་འགོ་གོན་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དང། དེ་དག་ནྱི་འབྱུང་
འགྱུར་གྱི་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་རང་ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་ཨང་ ༡༦ ཐོག་ལ་གེང་སོང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་སོང། ལས་ཁུངས་འདྱི་ཕྱི་

དྱིལ་རང་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་

དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་འདེབས་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་དྱིས་པ་
རེད།
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དེའྱི་ནང་ཕལ་ཆེར་འགོ་གོན་ས་ཡ་གཉྱིས་དང་འབུམ་བཞྱི་ཆྱིག་ཁྱི་ལྔ་སྟོང་རེད། ས་ཡ་གཉྱིས་ཟེར་དུས་གང་ཙམ་ཕོན་

ཆེན་པོ་རེད། དེའྱི་འགོ་གོན་མ་དངུལ་ནས་བཏང་བ་རེད། གོང་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་བསད་པ་དེ་ས་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་
ཚོགས་འདུ་སྱིར་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཟུར་བཀོལ་ནས་བཏང་ཡོད་ས་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་
དངུལ་ཕོན་ཆེར་རག་ཡོད་ས་མ་རེད། མ་དངུལ་བཏང་དགོས་པ་འདྱི་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད།

དངུལ་མང་བ་བཏང་བ་ཙམ་གྱི་ལས་རྱིམ་གལ་ཆེན་པོ་དང་དེ་བཞྱིན་དངུལ་ཉུང་བ་བཏང་བ་ཙམ་གྱི་ལས་རྱིམ་དེ་དག་ཆུང་བ་ཡྱིན་
པའྱི་མ་ཁྱབ།

ངའྱི་ངོས་ནས་དེ་ལྟར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་ཞབས་ཀྱི་ཟབ་སོང་གལ་ཆེ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་སེ་ལེན་ཁང་

ལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་གལ་ཆུང་ཆུང་རེད་དམ།

ཉྱིན་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་གྲུབ་འབས་གང་འད་བྱུང་མྱིན་དེ་དག་གྱི་སྟེང་ལ་བསམ་བོ་བཏང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་

བཞྱིན་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་རེད། དེ་དག་གྱི་སྟེང་ནས་རང་ངོས་ནས་དོ་སང་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཉེ་ཆར་རྒྱ་རྱིགས་ཚོགས་འདུ་
ཚོགས་ནས་ཚོགས་བཅར་བ་རང་གྱི་མགོན་ཤོག་ཕྱི་པོ་ཞྱིག་ལ་སེབས་སོང། ག་སྱིག་ག་རེ་རེད། དེ་བཞྱིན་བརོད་གཞྱི་ག་རེའྱི་ཐོག་
ལ་རེད། ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འགོ་དགོས་པ་ཡྱིན་ན་ནམ་རྒྱུན་འགོ་སྟངས་འདྱི་རང་རེད། དེ་ལ་ག་སྱིག་དེ་འད་དགོས ་པ་སོགས་ཀྱི་
བཀའ་སོབ་ཕེབས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་འད་གང་ཡང་སེབས་མ་སོང། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་གལ་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་བཞྱིན་ཕར་ལ་འགོ་ནས་ཤེས་སོང། ཡྱིན་ནའང་དེ་དུས་ཟུར་བཀོལ་གནང་ནས་མགོན་ཁང་ནྱི་རྡ་རམ་
ས་ལའྱི་མགོན་ཁང་རྱིག་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་རེད་འདུག ར་བའྱི་ཁོང་ཚོས་གལ་ཆེན་པོར་བརྱི་ཡྱི་འདུག

ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕེད་ཆག་ཡག་པོ་ཞྱིག་རག་བྱུང་གསུངས་སོང། ཡྱིན་ནའང་

དངུལ་རག་པ་དེ་ཡག་པོ་རེད། དེ་བཞྱིན་མཁོ་གྲུབ་བེད་ཐུབ་པ་ཡག་པོ་རེད། ང་ཚོ་ལ་དངུལ་དགོས་པ་རེད།

ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དེ་ལ་སྐད་བཏང་པ་མང་པོ་ཞྱིག་སོབ་ཕྲུག་རེད་འདུག སོབ་ཕྲུག་ལ་རན་པའྱི་བསམ་བོ་བཏང་དགོས་པ་

ཞྱིག་རེད། སད་མཁན་ཚོའྱི་གང་ཡང་མ་འཚོར་བ་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་བཅར་བ་ཚོའྱི་ང་ཏོག་ཙམ་མ་འགྱིག་པ་བྱུང་སོང། ཡྱིན་
ནའང་ག་རྒྱས་པོ་ཞྱིག་འདུག་གསུངས་སོང། དེ་དག་སེར་གྱི་སེམས་འཚབ་རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་དངུལ་དེ་དག་གྱི་ཐོག་གང་ཐུབ་
ཀྱི་གཟབ་གཟབ་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་གྱི་མྱི་འཕོ་བརླག་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་གྱི་སྱི་ཚོགས་འཕོ་བརླག་བཏང་བ་དེ་
འད་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

རང་དབང་གྱི་འཐབ་རོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་དངུལ་འབོར་ཆེན་པོ་བླུགས་ནས་མཐའ་མ་དེ་ལ་གལ་ཏེ་དངུལ་མེད་

པ་ཡྱིན་ན་གང་འད་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ནས་སྱིར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་སྱིད་བྱུས་རང་ཁ་རང་གསོ་དང་དེ་བཞྱིན་སོ་

སོ་རྐང་པ་སྟེང་དུ་ལངས་རྒྱུ་དེ་དག་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དེ་འདའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ར་བའྱི་མ་འོངས་པར་
འཛུགས་བསྐྲུན་གྱི་ཐོག་དང་འབེལ་བ་དེ་འད་འདུག དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ཡྱིན་ནའང་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། ངའྱི་དྱི་བ་གཙོ་བོ་ནྱི་ཟུར་བཀོལ་ནས་ཞུས་པའྱི་དངུལ་དེ་

ལ་རོགས་ཚོགས་ནས་མེད་པར་བརེན། དེ་རང་བཞག་པ་རེད།
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ཡང་ན་གོང་དུ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་བཏང་བས་པ་ཡྱིན་ན། སེ་ལེན་ཁང་དེ་ཚོ་ལ་སྐབས་རེར་བེལ་བ་

ཚ་པོ་ཡོད་ཙང་། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཞག་ཡྱིན་པ་གསུངས་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་ཕར་ལ་བརག་དཔྱད་བེད་ནས་
ས་ཆ་མ་རག་པ་དེ་ལ་འཁྱེར་བ་རེད། ཡང་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་རོབ་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཞག་པ་རེད།

གལ་ཆེ་ཤོས་འདྱི་ང་ཚོའྱི་མ་དངུལ་ནས་བཏང་དགོས་ཡོད་དུས། དེ་དག་ལ་གཟབ་གཟབ་བེད་དགོས་པ་རེད། གང་ཡྱིན་

ཞེ་ན་ས་ཡ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་རེད། དེ་བཞྱིན་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱི་ནས་ཕེབས་དུས་བསོམས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན།
ཕལ་ཆེར་ས་ཡ་ལྔ་ཙམ་ཟྱིན་འགོའ་ིའདུག ཚོགས་འདུ་ཉྱིན་བཅུ་ཚོགས་ཡུན་རྱིང་ས་ཡ་ལྔ་ཙམ་བཏང་གྱི་འདུག

ཁོང་རང་ཚོའྱི་ཕར་ཕོགས་ནས་བཏང་གྱི་ཡོད་ནའང་ཕར་ཕོགས་ཀྱི་མ་དངུལ་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། སོ་

སོའ་ི སེ་ཚན་ཁག་ནས་སོ་སོ་རང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་རང་གྱི་ལས་ཀ་བེད་ས་དང། སོ་སོའ་ི སེ་ཚན་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
མཐོང་བསད་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ཡོང་གྱི་རེད།

ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བསམ་བོ་བཏང་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་རྒྱ་རྱིགས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་

པོ་རེད། དེ་བཞྱིན་གལ་ཆེན་པོ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ་ཚང་མར་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག དེའྱི་རེས་ནས་གོ་
སྐབས་འདྱི་སེ་ཚན་གཞན་གྱི་ནང་དུ་ཡོང་ས་རེད། དེ་དེ་བཞྱིན་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་འབེལ་མཐུད་པ་དང་སྱི་ཡོངས་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་དོལ་

རྒྱལ་རེས་འབངས་པ་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱི་སང་ལ་གཟྱིགས་སྟངས་དང་། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཧྤ་ལུན་ཀོང་དང་འབེལ་བ་དང་། དེ་ནས་མང་
གཙོ་རོད་མཁན་ཚོར་ང་ཚོས་སྙོབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ནས་ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་
གྱིས་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སམ་འབོད་བསྐུལ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་དང་འབེལ་བའྱི་སྱི་ཡོངས་གུས་ཡངས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་

འགྱུར་བ་འགོ་བར་རེ་བ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད། ཁོ་རང་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེ་བ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ། དེ་འད་ཞྱིག་གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག
དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བསོམས་བརྒྱབ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། དོལ་རྒྱལ་རེས་འབངས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་གསལ་པོ་རེད། ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་བཀྲམས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་བའྱི་ཆ་ནས་རེས་
འབངས་པ་དེ་ས་ནང་བཞྱིན་བས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་ཁག་ཡོད་པ། བོད་མྱི་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་དེ་དག་གྱིས་༸གོང་ས་

མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གང་ཞྱིག་ཏུ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ངོ་རྒོལ་བེད་མཁན་དེ་རྦད་དེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་ས་ཧ་
ལམ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཚར་བ་རེད།
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གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དེ་སྙན་གགས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཚགས་པར་ Reuters ཡྱིས་རོམ་ཁག་གཉྱིས་བཏོན་ཚར་བའྱི་

རེས་སུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རེས་འབངས་པ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བོད་རྱིགས་རེད། ཐབས་
སྐྱོ་བའྱི་གནས་སྟངས་རེད། བོ་ཕམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་རེད། རེས་འབངས་པ་དེ་དག་གྱིས་རྒྱ་མྱིའྱི་རྒྱུག་ཁྱྱི་རང་བེད་ནས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གྱི་བེད་སོད་རང་གྱི་འོག་ཏུ་ཚུད་ནས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རང་འཁབ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞྱི་མེད་ཁུངས་མེད་ཀྱི་སྐྱོན་བརོད་
རང་བེད་ནས་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་དེ་ས་ནས་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡང་གསལ་པོ་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་སོང་ཙང་དོལ་

རྒྱལ་རེས་འབངས་པ་ཚོའྱི་ལམ་དེ་ནོར་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་གསན་གྱི་མེད་ན་ཁོ་རང་ཚོ་ལམ་ནོར་བསད་ཡོད་པ་རེད། ལམ་
ཡག་སར་ཚུར་ལོག་ཤོག ད་དུང་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བེད་སོད་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ཁོ་རང་རང་གྱི་ལངས་

ཕོགས་ཤྱིག་རེད། དེ་ཐབས་སྐྱོ་བོ་རེད། བོད་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དེ་ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།
དག་དགའ་གཉེན་སྡུག་རང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་འབེལ་མཐུད་པ་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གཟྱིགས་སྟངས་དེ་ག་རང་གཟྱིགས་

པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་འགོ་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཧྤ་ལུན་ཀོང་ཆོས་བསྟེན་མཁན་ཟེར་ནའང་རེད། ལག་བསྟར་བེད་མཁན་འགའ་ཤས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། རྡ་རམ་

ས་ལར་མཇལ་ཁར་ཡོང་རྒྱུ་བས་པ་རེད་ཀང་ཁོ་རང་ཚོ་མ་ཡོང་བ་རེད། ཁོང་ཚོར་འབེལ་བ་བས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ལངས་ཕོགས་
ག་རེ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དེ་བཀའ་ཤག་སྐབས་སོན་མ་སོན་མའྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད། དེ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་སྐབས་ལའང་
བྱུང་མ་སོང་། བཅོ་ལྔ་པ་ལའང་ཧྤ་ལུན་ཀོང་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོང་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འད་དང་ང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་སེ་ལེན་ཞུ་

དགོས་པ་དེ་འད་གང་ཡང་ཆགས་མེད། འོན་ཀང་ཧྤ་ལུན་ཀོང་ཡྱིན་ནའང་ཡུ་གུར་ཡྱིན་ནའང་རེད། ནང་སོག་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་རྨང་གཞྱིའྱི་རང་དབང་ཟེར་ནའང་རེད། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་རེད་ཟེར་ནའང་རེད། ཆོས་
དད་ཀྱི་རང་དབང་ཟེར་ནའང་རེད། འཐབ་རོད་བེད་མཁན། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གཟྱིགས་སྟངས་དེ་

འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་ཚང་མར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱིན་ཡོད། དེ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་
གཞུང་འབེལ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་དུ་བསྱིག་སྟེ་ང་ཚོས་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་པ་བཙུགས་བཞག་པ་དང་དེ་འད་

མེད། ཡྱིན་ཡང་སྐབས་དང་དུས་ལ་ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་ལ་མཉམ་དུ་ཁེལ་བ་ཡྱིན་ན་གདན་འདེན་ཞུ་མཁན་གྱིས་གདན་འདེན་ཞུས་
པ་རེད། ཕར་སྱིངས་ཆ་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་ནས་དགོངས་ཚུལ་དེ་འད་བཤད་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་སོ་སོའ་ི གནས་སྟངས་
ག་རེ་ཡོད་མེད་ཞུ་རྒྱུ་རེད། སྱི་ཡོངས་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རང་དབང་མེད་པ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གྱིས་རྒྱ་རྱིགས་སྱི་ཡོངས་ལ། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་བོད་རྱིགས་གཙོས་པའྱི་གཞན་དག་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྡུག་རྩུབ་མནར་གཅོད་
གཏོང་གྱི་ཡོད་པ། དེའྱི་སྐོར་དེ་ང་ཚོས་ཞུས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་དེ་ག་རང་འཛིན་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད།

ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་རྱིགས་མྱི་མང་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མནོན་ཤུགས་སམ་འབོད་སྐུལ། ནུས་པ་འདོན་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་

ག་ཚོད་ཙམ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་གསུངས་ཡོང་དུས། དེ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། རེ་བ་བཟང་ས་ནས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་

པ་རེད། ག་སྱིག་སྡུག་ས་ནས་བེད་དགོས་ཡོད་པ་རེད། ས་ཕྱི་ག་དུས་ག་རེ་འགྱུར་བ་འགོ་གྱི་ཡོད་མེད་དེ་སུས་ཀང་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་
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ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འབད་བརོན་དེ་ང་ཚོས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་རྒྱ་རྱིགས་རྣམས་དང་ཐུག་ནས་དེ་དག་
ལ་བོད་དོན་གྱི་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ། གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ། དབུ་མའྱི་ལམ་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན།

༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན། དེ་དག་ང་ཚོས་འབེལ་བ་བེད་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་
གལ་ཆེན་པོ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ད་ལྟའྱི་གཞུང་འདྱི་གནས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་མྱི་མང་གནས་སོད་ཀྱི་རེད། རྒྱ་རྱིགས་ཡྱིན་
ནའང་གནས་ཀྱི་རེད། ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་གནས་ཀྱི་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་གོ་རོག་སྤེལ་ནས་འབད་བརོན་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་

ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཡང་བཙན་བོལ་ལ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས། བཙན་བོལ་བ་ཉུང་ཤས་ལས་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱ་རྱིགས་
ས་ཡ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་མ་འོངས་པར་རྒྱ་ནག་ལ་ཕར་ལོག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཕ་གྱིའྱི་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་བརེ་བོ་
རྒྱག་ནས་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཨྱི་རག་གྱི་རོག་ད་མ་ཆགས་
པའྱི་སོན་ལ་ཨ་མར་ཅ་ལ་བྱི་ཟེར་བ་ཁོ་རང་བཙན་བོལ་དུ་སོད་མཁན་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཞྱིག་རེད། རེས་སུ་ཨྱི་རག་དམག་བརྒྱབ་

ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཁོ་རང་ཕར་ལོག་ནས་བོན་ཆེན་གནང་ཡོད་པ་རེད། བོན་ཆེན་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ལས་གནང་ཡོད་པ་མ་

རེད། འོན་ཀང་ཁོ་རང་བཙན་བོལ་ནང་ནས་དེ་དུས་ས་དྷམ་ཧུ་སན་ལ་ Sadham Hussan ལ་ཁ་གཏད་བཅག་མཁན་དེ་ ཨ་
མར་ཅ་ལ་བྱི་རེད། སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཕལ་ཆེར་ལོ་གཅྱིག་ཙམ་རྱིང་ལ་ཨྱི་རག་དམག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཨ་མར་ཅ་ལ་བྱི་ མ་
གཏོགས་གོ་རྒྱུ་མེད་པར་ཆགས་རེད། ཁོ་རང་ཕར་ལོག་ཐུབ་པར་བྱུང་ཡོད་རེད་ལ། གཞུང་བཟུང་ཐུབ་པ་ཡང་ཆགས་ཡོད་རེད།

ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཡུན་རྱིང་པོར་གནས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཨབ་གྷན་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་། Harmid
karzie ཁོ་རང་ཨབ་གྷན་གྱི་སྱིད་འཛིན་ཐེངས་གཉྱིས་ཙམ་གནང་བ་རེད། ཁོ་རང་ཡང་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཞྱིག་རེད། བཙན་བོལ་

ལ་བསད་པ་རེད། སོབ་སོང་བེད་ས་སྱིམ་ལ་ནས་རེད། ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཡང་བཞུགས་པ་རེད། རྒྱ་གར་ལ་སོབ་སོང་བས་ནས་དུས་ཚོད་
ཡུན་རྱིང་པོར་བཞུགས་པ་རེད། ཨ་རྱི་ལའང་བཞུགས་པ་རེད། རེས་སུ་ཨབ་གྷན་ལ་མང་གཙོ་སྤེལ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་སྐྱབས་
བཅོལ་བ་གཅྱིག་ཕར་ལོག་ཕེབས་ནས་ཨབ་གྷན་གྱི་སྱིད་འཛིན་ལས་ཡུན་ཐེངས་གཅྱིག་ཙམ་མྱིན་པར་ཐེངས་གཉྱིས་གནང་ཡོད་

པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བཙན་བོལ་ལ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས། རྒྱ་རྱིགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ཚོའྱི་མངོན་འདོད་འགྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། རྒྱ་ནག་ནང་ལ་

ཡྱིན་ནའང་བོད་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་འགྱུར་བ་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅེས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་
རེད། དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་ཙང་ང་ཚོས་རོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་གནང་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ནས་དྱི་བ་གཏྱིང་ཟབ་པོ། རྒྱ་ཆེན་པོ་གསུངས་དུས་ངས་ཧ་གོ་བ་དེའྱི་སྐོར་ལ་

གསལ་བཤད་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུས་བཞག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ལྷག་པ་དང་ཆད་པ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་ན་རེས་སུ་གསལ་
བཤད་ཞུ་ཆོག་པར་བགྱིས།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་གཅྱིག་ནས་རྒྱ་སྐད་དང་ཨྱིན་ཇྱི་ཡག་པོ་འདུག་སྟེ། ཞེས་སྟེ་བསྐྱོན་རྒྱུ་དེ་གོས་

ཚོགས་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ འགན་རེད། ཁོ་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་སྐད་ནས་
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ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་མྱི་མང་དང་འབེལ་བ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྙོབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཏན་ཏན་རང་རེད། དེ་
གལ་ཆེན་པོ་བརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་བོད་ཀྱི་འབེལ་ལམ་གྱི་སེ་ཚན་རང་ཞྱིག་བཙུགས་

ནས་ལྡྱི་ལྱི་ལ་ ITCO ཞེས་ལས་ཁུངས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ལས་བེད་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཆེད་དུ་མངགས་
ནས་ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཡོད་དགོས་དོན་དེ་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་ས་དང་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་མང་ལ་སྙོབ་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་

དུས་དེབ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་སོན་རྱིས་ཁོངས་ནས་ཏོག་ཙམ་ཕྱིན་བསད་པ་རེད། ཧྱིན་དྷྱིའྱི་ཐོག་ནས་བཀྲམ་རྒྱུ་དེབ་དེ་པར་
སྐྲུན་བེད་ནས་ང་ཚོས་སྙོབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བས་བསད་པ་རེད། རྒྱ་གར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ལའང་སྙོབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་

བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་ལ་གཞྱི་རའྱི་ད་ལན་ཤེས་བ་དང་གཙོས་པའྱི་སར་ཐང་པར་ཁང་ནས་པར་
བསྐྲུན་བེད་རྒྱུའྱི་པར་དེ་གསལ་པོ་རང་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཀང་། མ་འོངས་པར་ཧྱིན་དྷྱི་ཡྱི་དུས་དེབ་སར་ཐང་པར་ཁང་ལ་འཕྲུལ་

ཆས་གསར་པ་ཡོད་དུས། དེ་ནས་རང་པར་སྐྲུན་བེད་ནས་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་འགེམས་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་སོང་དང་བསྱི་

ཚགས་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཉུང་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡར་སྤོས་ནས། ཧྱིན་དྷྱི་ཤེས་
མཁན་ལས་བེད་འདྱིར་བཞག གསར་འགྱུར་ལག་ཀོག་གནང་ཐུབ་པ་དང་གསུང་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་

རེད། དེ་འད་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཕ་ལ་ཕན་བུའྱི་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ལས་ཁུངས་ཆེད་མངགས་
ཡར་གཅྱིག་སྤོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་མ་གྱིའྱི་ཁང་ག་ཡང་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ལ། ཆུ་དང་གོག་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན་

ནའང་འགོ་སོང་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེ་ལས་ཕེད་ཀ་ཡར་སྤོས། མར་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཚོགས་དང་འབེལ་བ་བེད་དགོས་པས་
ལས་བེད་དེ་དག་མར་འཇོག དུས་དེབ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་བེད་དེ་ང་ཚོས་ཡར་གཅྱིག་སྤོས་ནས་ཞེས་བསམ་པའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་
འགོ་བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ད་ལྟ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དང་སོབ་ཕྲུག་གཞོན་སྐྱེས་རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་ལ་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་རེད།

སོན་རྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ད་ལན་འགོད་དགོས་དོན་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ན། ང་ཚོས་བདེ་སྲུང་གྱི་སོན་རྱིས་གྲུབ་སོང་། ཡྱིན་
ནའང་ང་ཚོས་སེ་ལེན་ཁང་ལ་ཡྱིན་ནའང་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ཚོགས་ཁང་གསར་པ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། ཕར་བཞུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་ཡག་ཙམ་བས་ཏེ། མྱི་གཉྱིས་རེ་བཞུགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་བས་ནས་བཟོ་བཅོས་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ནས་དེ་སོན་རྱིས་ནང་ལ་གཏོང་
བསད་ཡོད། དེ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཟབ་སོང་རྱིགས་མང་བ་དེ་མར་རང་ལ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོ་རང་གྱི་ཚོགས་ཁང་དང་།

བཞུགས་ས་ཚང་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནས་འགོ་སོང་ཏན་ཏན་ཆུང་བ་ཡོང་གྱི་རེད། ཕྱི་ནས་རོགས་དངུལ་རག་པ་ཡྱིན་ན་འགོ་སོང་ཡང་
ལྷག་སྱིད་ཀྱི་རེད། ཡང་འགོ་སོང་ཕྱི་ནས་མ་རག་པ་ཡྱིན་ནམ་མ་དངུལ་གཏོང་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་མར་ལ་འཚོགས་བཞག་པ་

ཡྱིན་ན་འགོ་སོང་ཆུང་ཆུང་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་
ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུའྱི་ཕྱིར་སེ་ལེན་ཁང་ལ་འབེལ་བ་བས་པའྱི་སྐབས་སུ། དུས་ཚོད་དེའྱི་སྐབས་ལ་མར་གྱི་སེ་ལེན་ཁང་ལ་ཟབ་

སོང་གཞན་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་དུས། སེ་ལེན་ཁང་གྱི་ཚོགས་ཁང་དང་བཞུགས་ས་དེ་མ་རག་པ་རེད། མ་རག་པ་
རེད་ཀང་མཉམ་དུ་རོགས་དངུལ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ནས་ཟབ་སོང་གྱི་ཕྱིར་རོགས་དངུལ་རག་པར་བརེན་མགོན་ཁང་ལ་འགོ་སོང་

བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་མ་དངུལ་ནས་གང་ཡང་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ལེན་གྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་ནང་
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ལ་སོན་མའྱི་འཆར་གཞྱི་ཁུར་ཡོང་དགོས་དོན་དེ་དེ་ག་རང་རེད། ལྡེབ་རྱིས་ན་དངུལ་དེ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་བས་ནས་ཡང་རོགས་
དངུལ་མ་རག་པ་དང་། ཡང་སེ་ལེན་ཁང་ལ་ཟབ་སོང་གཞན་དག་འཚོགས་ནས་དུས་ཚོད་མཐུན་མ་མཐུན་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།

སར་བའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་ནང་ལ་འདྱི་ལྟར་བཀོད་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས་བསྱི་ཚགས་བེད་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་
གལ་ཆེ་ནང་གྱི་དོན་ཆེ་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་འདྱིར་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། གཞྱི་རའྱི་ད་
ལན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་སོན་རྱིས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། ང་ཚོའྱི་ལྷན་ཁང་ཡོངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དེ་སྱིད་སྐྱོང་དབུ་བཞུགས་
ཐོག་ནས་སོན་རྱིས་བེད་པའྱི་སྐབས་ལ་སྙྱིང་རེ། སྙྱིང་རེ་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། སྱི་ཞུ་བ་རྱིས་པ་ཚོ་དང་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་

བསྱི་ཚགས་རང་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དོ་དམ་པོ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་
བསྱི་ཚགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ངར་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཞྱིབ་ཕ་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཚང་མས་བསྱི་ཚགས་གནང་དགོས་

པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ནས་ཀང་བསྱི་ཚགས་གནང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་གང་ཡང་ཞུ་

ཡྱི་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ག་རེ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ངས་ཞུ་ཆོག ཚང་མས་བསྱི་ཚགས་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
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 ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་གསལ་རྱིས་འགོ་དང་འབེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་དང་དྱི་བ་ཁ་ཤས་
ཡོད། བསམ་ཚུལ་དེ་ཨང་ ༦ པ་དང་འབེལ་ནས་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་དེ་དང་འབེལ་ནས་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་
མཆོག་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་བསམ་ཚུལ་ཞུས་ན་སྱིར་བཏང་སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་ཟེར་བ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཧ་ཅང་

ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གོང་ནས་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དེ་ནང་བཞྱིན་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པོ་

ཆགས་བསད་ཡོད། སྱིར་བཏང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་མང་པོ་མར་ཟགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་

ལམ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཆགས་ནས་འགོ་བསད་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཡོངས་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་དུས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་
བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་ནས་བཞྱི་བཅུ་ལ་མར་ཟགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་དེ་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་ནས་བདུན་ཅུ་ལ་
ཡར་འཕར་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་ངོས་འཛིན་བས་ནས་ཡོང་དུས་སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཟེར་དུས་

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དང་མཉམ་དུ་གོ་ ཡྱི་འདུག ནམ་རྒྱུན་དོ་སང་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚེ་ཤེས་ཀྱི་རེད། སྱི་ཚོགས་ཁྱོན་

ཡོངས་ནས་བསམ་བོའ་ི ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་དེ་འད་རེད། སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཟེར་དུས་གཞུང་འབེལ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་
ལམ་ཁག་ཚང་མ་དང་སྱི་ཚོགས་ Social Network ལ་གོ་ཡྱི་འདུག དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་ངོ་བོ་དེ་ཁ་ཁ་རེད། དེ་ཡྱིན་
དུས་སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་ལབ་ན་རེད ། དྱིལ་བསགས་ལས་
67

ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་ལ་ག་སྱིག་དང་འཆར་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་འད་ཡོད་ན་མེད་ན། ད་ལྟ་བལྟས་ཡོང་དུས་ང་ཚོ་

བོད་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ལས་ཀ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་དེ་དྱིལ་བསགས་ཀྱི་
ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་དོན་ཁྱབ་བསགས་ཀྱི་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ཡང་ད་ལྟའྱི་དུས་

ཚོད་འདྱི་ལ་ཕལ་ཆེར་སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ནུས་པ་ཐོན་གྱི་འདུག་བསམ་སོང་། དེ་ས་སྱིད་སྐྱོང་
མཆོག་གྱིས་གོང་དུ་གསུངས་སོང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་དེབ་དང་དེ་ཚོའྱི་ནང་བཀགས་གངས་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་འད་

གསུང་སོང་། གཞུང་འབེལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དེ་འད་ཤུགས་ཆེན་པོ་རང་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད།

ཨང་གངས་དྲུག་པ་དང་འབེལ་ནས་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱས་ལས་གཞྱི་ཟེར་རྒྱུ། དེ་དང་འབེལ་ནས་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ལ་དྱི་

བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྱི་བ་དང་མཚུངས་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་འདྱི་
ཤུགས་ཆེན་པོ་ཧ་ཅང་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། གོང་ནས་ཕག་འབེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་ཟྱིན་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་
ཤུགས་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། སྱིར་བཏང་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་མར་ཟག་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད།

སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བས་པའྱི་སང་ལ་གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་འདྱི་ད་ལྟ་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་ནས་བཞྱི་ཅུ་བར་མར་འཛག་བསད་དེ་ཡོད་རེད། དེ་ནས་སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་

བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་བདུན་ཡར་འཕར་བསད་ཡོད་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ངོ་འཛིན་བས་ཡོང་དུས། སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་སྱི་
ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ལབ་དུས། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དང་མཉམ་དུ་གོའ་ི འདུག ནམ་རྒྱུན་དོ་སང་བེད་མཁན་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་

རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱིས་བསམ་བོ་ངོ་འཛིན་བེད་སྟངས་སང་ནས་སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ལབ་དུས། གཞུང་

འབེལ་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཚང་མ་དང་སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཨྱིན་ཇྱི་ནང་ལ་ Social network དང་
མཉམ་དུ་གོའ་ི འདུག འདྱི་གཉྱིས་ཆའྱི་ཁྱད་པར་དང་ངོ་བོ་ལོགས་ཀ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས། སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཤུགས་ཆེན་
པོ་ཆགས་ནས་འགོའ་ི ཡོད་རེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་ལབ་ནའང་རེད། དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་

རེད། འདྱིར་ག་སྱིག་དང་འཆར་གཞྱི། སོང་བརྡར་སད་དགོས་ནའང་རེད། དེ་འདའྱི་ལས་གཞྱི་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན་ནྱི་འདྱི་དགོས་
ཀྱི་འདུག འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པ་ང་ཚོར་རེས་ལུས་ཐེབས་ཀྱི་རེད། འདྱི་བསམ་འཆར་ཟེར་ནའང་
འད། དྱི་བ་ཟེར་ནའང་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དཔེར་ན། གོང་ལ་གསུངས་བྱུང་། རྒྱ་ནག་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་དམག་རྒྱག་སྟངས་ལ་མཚོན་ན། ང་ཚོའྱི་ཕར་ཁ་གཏད་

གཅོག་ཡུལ་གཙོ་བོ་གཅྱིག་ཕལ་ཆེར་སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཆགས་སོང་བསམ་གྱི་འདུག གཞུང་འབེལ་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་
ལམ་དེ་ཚོས་ཧ་ལས་པ་བེད་མྱི་ཐུབ། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ལྕགས་ར་ལས་ཧ་ལམ་བརྒལ་བསད་
ཡོད་རེད། ཕར་ནང་ཡྱིན་ནའང་འད། རྒྱབ་ལོག་ན་ཡྱིན་ནའང་འད། རྒྱ་ནག་ལྕགས་རྱི་ཡྱིས་སྱིར་བཏང་སྟངས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་དེ་ཚོ་ལའང་འཆར་གཞྱི་གཏྱིང་ཟབ་ས་དང་རྒྱ་ཆེ་ས་དེ་འད་

བེད་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔེར་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་རྒྱུགས་ཆེ་ཤོས་དང་ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་ཅྱི་
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ཞྱིག་ཡོད་རུང། རྒྱ་ནག་ལ་དེ་ག་རང་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་གྷོ་གྷལ་ Google ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ལ་པེ་ཏུ་（百
度）ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ངོ་དེབ་ཤུགས་ཆེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ལ་ཝྱི་པོ་（微薄）ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་
སྱིའྱི་སྟེང་ཡུ་ཊུབ་ Youtube ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ལ་ཡུ་ཁོ་ཡོད་པ་རེད། བེད་སོད་གཏོང་མཁན་མྱི་འབོར་གྱི་གངས་ཀ་དང་
དཔག་པའྱི་འད་འད་ཡྱིན་གྱི་རེད། དཔེར་ན། ད་ལོ་ Google འད་བ་ཞྱིག བོད་ནང་ནས་ཡོངས་འཛིན་ཟེར་བ་ཞྱིག་བཟོས་སོང་།

རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་རུང་ཁོང་ཚོས་དེ་དང་མཚུངས་པ་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ཝྱི་པོ་
འད་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་སྟངས་འཛིན་ཤུགས་ཆེ་དེ་ཙམ་མྱི་འདུག ཧོང་ཀོང་དང་ཐའེ་ཝན་གྱིས་ཝེ་པོ་ཟེར་བ་འདྱི་བཟོས་
པ་འད། ང་ཚོས་འདྱི་ནས་འདྱི་ག་རང་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འདྱི་དག་གྱི་ཐད་ལ་ཆེད་དུ་སེ་ཁག་འཛུགས་ནས་ཕྱི་

རྒྱལ་གྱི་དོན་གཅོད་ཁག་ཡྱིན་ནའང་འད། འདྱིའྱི་སང་ལ་ལས་གཞྱི་དང་ལས་འཆར་འགོད་དེ་མྱི་འགོ་བསྐོ་གཞག་བེད་དགོས་པ་ཧ་
ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ། འདྱི་གཅྱིག་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མེད། འཆར་གཞྱི་མེད་ན་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་དྱི་བ་འདྱི་གཅྱིག་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེར་འདྱི་ཡང་དྱི་བ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཟེར་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་སྱི་

ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་དམ། ངོ་དེབ་གཅྱིག་ཡོད་གསུངས་སོང། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སོན་གྱི་ལན་ལ་ཝྱི་པོ་གཅྱིག་ཡོད་པ་
རེད་གསུངས་སོང། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་འདྱི་ཐོག་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་དམ། དེ་ཚོའྱི་མྱིང་ཅྱི་ཡྱིན་ནམ། དྱི་བ་

གཉྱིས་པ་འདྱི་ཡྱིན། དྱི་བ་གསུམ་པ་དེར། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ཚོར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཁྱིམས་ཟེར་ནའང་འད། སྱིག་
གཞྱི་ཟེར་ནའང་འད། བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ས་མཚམས་བཟོས་ཡོད་དམ་མེད། དཔེར་ན། ད་ལྟ་ངོ་དེབ་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་
ནང་(Share)བས་ན་ཅྱི་ཞྱིག་བེད་ཆོག་པ་དང་། གང་དང་གང་བེད་མྱི་ཆོག་པ་རེད། མཆན་རྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་གང་དང་གང་བེད་
ཆོག་པ་དང་གང་དང་གང་བེད་མྱི་ཆོག་པ་རེད། དེ་ནས་དགའ་རགས་སད་རྒྱུ་དང་དེ་ཚོའྱི་གང་ནས་ས་མཚམས་ཡོད་དམ་མེད།

འགོ་སྟངས། སྱིག་གཞྱི། ལམ་སྟོན་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད་དམ། མེད་ན་མྱི་སེར་པ་ཞྱིག་གྱི་ལག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་དེ་ཚོ་ཁྱབ་བསགས་བས་རང་བས་ནས་གཞན་ཁག་མྱི་བེད་པ་རེད་དམ། དེ་ཚོར་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་
ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་བའྱི་དྱི་བ་གསུམ་པ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་ངོ་དེབ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་རྒྱ་དང་ངོ་དེབ་གཉྱིས་ལོགས་
སུ་ཡོད་པ་འད་པོ་བཤད་སོང།
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དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ངོ་དེབ་བརྒྱད། tweeter གསུམ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཡྱིན་

ནའང་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ལ་ tweeter account ཡོད་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དོན་གཅོད་ཁང་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་རེད།

Tibet.net ཞེས ་པའྱི་ད་རྒྱ་དེ་ཡྱིན་ནའང་ apple དང། Android གཉྱིས ་ལ་ལེན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ app བཟོས ་ཀྱི་

ཡོད། སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་ཆེད་དུ་ལས་བེད་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༡ རེས་སུ་བཀོད་རྒྱུ་བེད་ནས་བསད་ཡོད། སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་
ནས་གང་མང་མང་སྙོབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། app དང་དེ་དག་བཟོ་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཡྱིན་ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་གཏན་

འབེབས་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགོ་བསད་ཡོད། ད་ལྟ་སྱི་
འཐུས་མཚན་ཐོ་ལེན་ཟྱིན་པ་དེ་སྱི་འཐུས་ལྔ་ཡོད། འདྱིའྱི་རེས་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་
ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་དང་འབེལ་ནས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིས་འགོ་ཁག་

གཅྱིག་ལ། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་འབེལ་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དེ། རྱིས་འགོ་ ༦ སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ལས་
གཞྱི་ཞེས་པ་དེ་ལ་ཁ་སང་། བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་རྒྱབ་ལོངས་དང་བཅས་པ་འགེལ་བཤད་གནང་བ་དེ་ལ་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་

ཞུ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོས་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་ལ་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་
ནང་དུ། ང་ཚོས་ལེགས་པའྱི་ཆའང་མང་པོ་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོ་ལ་ཉེན་ཁའྱི་རྱིགས་

ཤྱིག་ཀང་ཡོང་གྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་ནང་དེང་སང་ལབ་སྟངས་བས་ན། ད་འབུ་ཟེར་གྱི་འདུག ད་འབུ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སྱི་ཚོགས་
ནང་ཟྱིང་ཆ་སོང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་ལས་དོན་ཉན་མཁན་གྱི་ད་འབུ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས། ང་ཚོའྱི་ཆོས་ལུགས་དང་།

ཆོལ་ཁ།། དེ་བཞྱིན་གནད་ཡོད་མྱི་སའྱི་བར་དུ་དཀྲུག་ཤྱིང་གྱི་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་གྱི་འདུག་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་ཡོང་
བསད་ཀྱི་འདུག

དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ལ་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ནང་འད་མྱིན་འད་སྤེལ་སོད་མཁན་ཁག་ཅྱིག སོད་ས་དང་དུས་

ཚོད་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་ལ་བལྟས་ན། མྱི་གཅྱིག་གྱི་མྱིང་གཉྱིས་ཁྱེར་ནས། དེ་གཉྱིས་ཕན་ཚུར་རོད་པ་བས་ཏེ་ང་ཚོ་དེའྱི་བར་དུ་དྲུད་
རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བེད་ཀྱི་མེད་དམ་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་ཡོད་སའྱི་ད་འབུ་དེ་འད་འདུག བས་ཙང་ངེས་པར་དུ་དེ་ཚོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
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གམ། རད་གཅོད་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་བས་ཏེ། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་། ད་འབུ་འདྱི་དང་། འདྱི་ཞེས་བ་བའྱི་དཀྲུག་ཤྱིང་
རྒྱག་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་ལ་བར་ཆད་བཟོ་ཡྱི་འདུག འདྱི་ཚོ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
བཟོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྱིས་འགོ་ ༩ དང་ ༢༢ པ། དགུ་པ་དེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་དང་འབེལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། ༢༢

པ་འདྱི་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སེ་ཁག་གྱི་མཚོན་པའྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་འགེམས་སྟོན་བེད་རྒྱུ་དེ་རེད། མདོར་བསྡུས་ན། རྒྱ་གར་

དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ར་དོན་ཁྱབ་བསགས་བེད་རྒྱུ་དང་། ཞུ་འབུལ་བེད་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ད་ལྟ་ཡོང་རྒྱུ་བསད་ཡོད་པ་
རེད་ལ། འགོ་ཟྱིན་པ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དེ་འདའྱི་ལས་འགུལ་གཉྱིས་སྤེལ་བའྱི་གྲུབ་འབས་དེ་
ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ལྟའྱི་ལས་འཆར་ཞུ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ཚོ། སོན་མའྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་དེ་དག་ལ་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་
གཟྱིགས་ནས་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། ལས་འགུལ་སྤེལ་བའྱི་གོ་སྐབས་རག་པ་ཙམ་གྱིས་བས་པ་རེད།

དེ་ནས་ ༡༤ པ། ང་ཚོའྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་གསར་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གཉེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་དེའྱི་ནང་གྱི་འགོ་

གོན་ཡྱིན་ས་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ངས་ཐུགས་སང་གཞེན་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་དེ།

ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་བ་ལ་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་དེ། ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕྱིར་མྱིག་ལྟ་
ས་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་ལ་བསོམས་རྒྱག་སའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་གནས་

སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཤེས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ས་ཕན་ཆད་ང་ཚོས་འགེམས་སྟོན་ཁང་ཁ་ཤས་ནང་

ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་གལ་ཆེན་གྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་པ་དེ་འད་མེད་བསད་པ། ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་དེ་ཙམ་གལ་ཆེན་
པོ་ཨེ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་དེ་འད་གལ་ཆེན་མདོག་ཁ་པོ་བས་ཏེ་བཞག་བསད་པ་དེ་འད་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ལོ་རྒྱུས་

ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་བསད་པ་དེ་འད། དཔེར་ཆ་བཞག་ན་རྒྱ་ནག་གྱིས་ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁྱོག་བཤད་བས་པའྱི་ང་ཚོའྱི་ས་ཁ་ལྟ་བུ། དེ་ཚོ་
གས་དེ་ཡྱིན་པ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས། ང་ཚོའྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་དང་། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གཞུང་འབེལ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་འདའྱི་
ནང་མཐོང་རྒྱུ་འདུག དེ་ཚོར་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་འགེམས་སྟོན་ཁང་དེ་དངོས་གནས་དང་

གནས། ང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནད་འགག་འབུར་དུ་ཐོན་པ། ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་གནས་སྟངས་དེ། དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་
ནང་ལ། ཆད་ལྷག་མེད་པ་ཞྱིག་འགེམས་སྤེལ་བེད་རྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་གཞེན་
སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༦ པ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་སྐོར་ལ་རེད། འདྱིའྱི་སྐོར་ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད།

འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དེ། བཀའ་ཤག་ནས་ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ་གསལ་བཤད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ག་རང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བེད་ཀྱི་

ཡོད། དེ་ལས་འཕོས་ཏེ་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་རྣམས་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ཟབ་སོང་
དང་ཚོགས་འདུ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སོབ་ཏུ་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ཚན་པ་ཞྱིག་ནས་སོབ་སོང་སོད་ནས་ད་ལྟ་

ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་སོབ་ཕྲུག་བཅུ་གངས་ཤྱིག་གྱིས་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་གྱི་ལྷན་ཁང་ཁ་
ཤས་ལ་དང་བངས་བས་ནས་ལས་ཀ་བེད་བསད་པ་འད་བོ་ངས་ཚོར་སོང་། དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གནད་འགག་རེད་དན་གྱི་འདུག
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དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ནུབ་ཕོགས་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་བལྟས་ནས། ང་ཚོའྱི་འཁྱིད་ཀྱི་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོང་ལ་སེབས་
མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་དེ་ཚོ་མ་ལྷག་པ་བེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༢༠ བོད་ཀྱི་གོག་བརན་གྱི་སྐོར་འདྱི་རེད། འདྱི་དཔེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་རང་ལ་མཚོན་ན། འདྱིའྱི་

ཐད་ནས་ང་ཚོ་ལ་སྟོང་ཆ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདུག་སྙམ་ནས། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དན་གྱི་འདུག ངའྱི་རེ་བ་ལ། བོད་གཞུང་ཟློས་གར་གྱི་
ངོས་ནས། ང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་མཁན། ང་རང་ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་དྱིལ་བསགས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་གོག་

བརན་ཐུང་ཐུང་། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དེ་ཚོ་ངོ་སོད་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ཡང་མྱིན་ན། སོབ་
གསོའ་ི རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་བརན་ཐུང་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་པ་དང་། ཡོང་དགོས་རྒྱུ་འད་པོ་རེད་བསམ་ནས་རེ་བ་མང་པོ་
ཞྱིག་བརྒྱགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ད་ལྟ་བར་དུ་རེ་བ་ནང་བཞྱིན་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་འདྱིའྱི་ནང་འདྱི་སེབས་པ་འདྱི་དཔེ་

མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་གོག་བརན་ཐུང་གས་ཀྱི་རྱིགས་འདྱིས་དྱིལ་བསགས་ཡྱིན་ནའང་ཤུགས་ཆེན་པོ་
བེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡ་རབས་གོམས་གཤྱིས་ཀྱི་སོབ་གསོ་ལྡན་པའྱི་བརན་

ཐུང་དེ་འད་བ་ཐུབ་ན། ཏན་ཏན་ང་ཚོར་སོབ་གསོ་དང་། དྱིལ་བསགས་ཡོད་པ། རང་གཞན་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཕན་པའྱི་ལས་འགུལ་
ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་སྙམ་ནས། དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་གཞེན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། བརན་
ཐུང་བཟོ་བའྱི་སྐབས་སུ། ཨྱིན་ཇྱི་དང་། རྒྱ་སྐད་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། མདོ་སྟོད་སད་དབུས་གཙང་གང་གྱི་སྐད་དུ་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་།

སྐད་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་བ་བེད་རྒྱུ་དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་འདུག དེ་འདའྱི་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་བཟོས་པ་ཨེ་ཡྱིན་
མྱི་ཤེས། ད་ལྟ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་གོག་བརན་ཐུང་ཐུང་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། འགོ་འཛུགས་པ་ནས་སྐད་ཀྱིས་བབ་བསྐྱལ་

བཞག་ཡོད་པ་རེད། སྐད་དེའྱི་ནང་དཔྲལ་བ་ནས། མྱིག ས། ཁ་བཅས་ཆ་ཚང་རུག་རུག་བས་ཏེ་བཤད་པ་དེས། ཕ་གྱིར་གཟུགས་

བརན་གང་འད་ཞྱིག་ཤར་གྱི་ཡོད་ནའང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་གོག་བརན་ཐུང་ངུ་དེ་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། དེ་
འད་ཡྱིན་དུས་གཟུགས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ལ། སྐད་དེའང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་བ་བེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ལྷག་པར་དུ། ཁྱབ་
བསགས་རང་བཞྱིན་དང་། སོབ་གསོ་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་བརན་ཐུང་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཟེར་
ནས། གཞེན་སྐུལ་ཅྱིག་ཡྱིན།

དེ་ནས་མཐའ་མ་དེ། ༢༣ པ། ཕ་མ་འདེས་མའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་འདུ་ཞེས་པ་འདྱི་རེད། ཐ་སྙད་འདྱི་ངའྱི་བོར་བབ་པོ་

ཁྱོན་ནས་མྱི་འདུག ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་འཁྲུགས་བསད་སོང་སྟེ། ཕ་མ་འདེས་མའྱི་བོད་རྱིགས་ཟེར་ནས་

ལབ་ཡོང་དུས། མཚམས་མཚམས་གོ་བ་ལོག་ནས། དེ་སྡུག་པ་ཅྱིག་གོ་ས་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཕ་མ་གང་རུང་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་
བོད་རྱིགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ལབ་ན། ཕ་མ་གང་རུང་ཞྱིག་བོད་པའྱི་བུ་ཕྲུག་དེ་རེད་པ། ཕ་མ་གང་རུང་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་བོད་རྱིགས་

ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཞེས་ལབ་ན། བདེ་བག་ཏུ་གོ་ཐུབ་པ་དང་། ཐ་སྙད་རྱིང་པོའང་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་དཀར་ནག་
འདེས་མ་ཟེར་དུས། དཀར་པོའང་ཡོད་མཁན། ནག་པོའང་ཡོད་མཁན་གྱི་ཁ་ཁ་དེ་རེད་མོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཕ་མ་གཉྱིས་ཀ་

འདེས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཟེར་དུས། བོད་རྱིགས་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་གྱི་ཚོགས་འདུ་ལ་གོ་རྒྱུའྱི་ཐ་སྙད་ཅྱིག་ཆགས་འདུག ཐ་སྙད་དེ་མདོག་
ངན་པ་འད་ཞྱིག་མཐོང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སར་ཡང་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང། ཆ་ཤས་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་དཔལ་
ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་བ་དང། དེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བཀའ་མོལ་
གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་འདོད་བྱུང།

ཐོག་མ་དེར་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང་།

དེ་ཡང་བསྱི་ཚགས་གོས་ཚོགས་ནས་ཀང་གནང་རོགས་གནང་ཞུས་སོང། དེ་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ཐོག་ལ་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན་ཞུ་རྒྱུ་

ཡོད་དེ། ཡྱིན་ཡང་དྱི་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་གསུངས་མཁན་འད་པོ་བས་སོང། ངས་གོ་རྒྱུར་དེ་ལྟར་
གོ་སོང། བས་ཙང་ངས་དྱི་བ་འདྱི་ལྟར་ཕུལ་གྱི་ཡོད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱིའྱི་ཐོག་ནས་བསྱི་ཚགས་མ་ཡྱིན་པ་རྒྱས་སོས་

དང། དེ་བཞྱིན་བག་མེད་ལོངས་སོད་བེད་པའྱི་གནས་འབབ་གང་ཡྱིན་མྱིན་ཚང་མ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་
མང་ལ་དོགས་པ་གསང་ཆེད་དུ་དེའྱི་ནང་དུ་གསུངས་རོགས་གནང་ཞེས་ངའྱི་འབོད་བསྐུལ་དང་དྱི་བ་དེ་རང་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེར་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་དང་ལས་བསོམས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་

མོལ་གནང་རྒྱུ་གཙོ་བོ་གཅྱིག་འདྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དང། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་

ཕེབས་སོང། དེ་འད་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དེ་རྱིང་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ནམ་རྒྱུན་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་
བཀའ་མོལ་ཤཤུགས་ཆེན་པོ་དང་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་དེ་འདྱིར་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡོད་པ་མ་རེད་དེ་ཁོང་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་

པར་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟ་ Australia ཡྱི་འགོ་སྟངས་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་འཐོམ་སངས་ཡོད་མེད་གང་ཤེས། ཡྱིན་ནའང་

རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པར་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུར་འགན་བཞེས་པའྱི་གནས་ཚད་དང་རྒྱུས་མངའ་བཅས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཧ་
ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅེས་དན་གྱི་འདུག འདྱི་ནམ་རྒྱུན་གསུངས་པ་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར་སོ་སོ་དངོས་སུ་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་དེ་
ཡག་པོ་རེད་དན་གྱི་འདུག དེར་བསགས་བརོད་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་

བཀའ་གནང་སོང། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གོ་བསྐོན་སོབ་གསོ་བརྒྱབ་དགོས་པ། རྒྱ་རྱིགས་མྱི་མང་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་གོ་
བསྐོན་སོབ་གསོ་བརྒྱབ་དགོས་པ། དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང། དེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་མོས་མཐུན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་

ནས་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེའྱི་ནང་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་སྐུ་ངལ་འཕད་ཀྱི་མེད་དམ་སྙམ་པས་དོགས་པ་གཅྱིག་སོན་

མ་སྐབས་གཅྱིག་ལ་ངས་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་གོང་མའྱི་གོང་མར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དེ།
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འདྱིའྱི་ནང་དུ་གོ་གནས་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་སྱིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གོ་གནས་འཁྱུར་བའྱི་སྐབས་སུ་སྱིད་བྱུས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་

མེད་པ། ལྡོག་ཕོགས་གཅྱིག་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་མྱི་མང་ཚོ་དབུ་འཐོམ་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དེར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོར ་
མཛད་དཀའ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་མྱི་འདུག་གམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དེ་དེ་བཞྱིན་དེ་རྱིང་ཡང་ངས་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་
བཀའ་བོན་མཆོག་ཞུ་ནའང་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ཞུ་ནའང་རེད། གང་ལྟར་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་

མེད་དམ་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་འདུག འདྱི་གཅྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚོས་

གཉྱིས་སན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་རེད།
ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་ནས་ག་ཚོད་ཅྱིག་གྱི་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་

གྱི་རྣམ་པ་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ར་བའྱི་ཕྱི་ལ་གང་འད་ཞྱིག་གནང་མྱིན་དང་ནང་ལ་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་མྱི་མང་
གྱི་བསམ་བོའ་ི ནང་ལ་གོ་བ་གང་འད་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་རེད། ངའྱི་སྐུ་ཚབ་དེས་བཀའ་མོལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག ཕག་ལས་

དེ་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་ང་ག་རེ་བེད་དགོས་པ་རེད་སྙམ་པ། གང་ལ་ཟེར་ན་སོ་སོའ་ིཡྱིད་ཆེས་ཡོད་པའྱི་མྱི་
དེ་ཡ་གྱིར་སེབས་ཡོད་པ་རེད། འདྱིས་དེ་འད་ཞྱིག་གནང་དུས་ངས་ག་རེ་བེད་དགོས་པ་རེད་སྙམ་པའྱི་ཐེ་ཚོམ་ཞྱིག་སྐྱེ་ཡྱི་རེད་སྙམ།
ཐེ་ཚོམ་གྱི་རང་བཞྱིན་དེ་བསྐྲུན་པའྱི་རེས་ལ་ཆྱིག་སྱིལ་དང་ནུས་པ་ལ་འགོག་རེན་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་འགོ་ཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

བས་ཙང་དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་གཉྱིས་སན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཞལ་
ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཡྱིན། རྒྱ་དང་བོད། དེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་ད་ལྟ་བར་དུ་མྱི་ལོ་དྲུག་ཅུ་རྱིང་ལ་ངས་ཉམས་མོང་དང་དཀའ་ལས་

བརྒྱབ་པ། གཞན་ཡང་ཕྱི་ལ་གོས་བསྡུར་བས་པ། ང་རང་ཚོ་འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་དཱ་ཞེས་ཁོང་གྱིས་ཞལ་དོན་མོའ་ི ཐོག་ནས་
གསུངས་པ་ང་ཚོས་ཐེངས་མ་ག་ཚོད་གོ་ཚར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ནས་གཙོས་པའྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཚང་མའྱི་ཐོག་

ནས། ཉྱིན་རེ་ཉྱིན་རེའྱི་ལས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ལ་རྱིན་ཐང་དང་བརེ་དུང་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ང་ཚོ་ཕྱི་ལ་
འགོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་དཱ། དང་པོ་ང་ཚོ་ནང་ནས་བསམ་བོ་བཏང་དགོས་འདུག བས་ཙང་དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་

ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚང་མ་མཁྱེན་རྒྱ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་ཡོན་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཚང་མ་གོང་
ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་དཔེ་ལྟར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཡང་ནས་
ཡང་དུ་བཀའ་སོབ་དེ་རྱིགས་ཕེབས་རྒྱུ་དང། གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ཤར་བསྐྱོད་བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་
རྒྱབ་བརེན་ཆེད་དུ་ངས་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེ་ལུང་འདེན་ཞྱིག་ཞུས་ན་དན་སོང། དེ་ཡང་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དོན་ཚན་
དང་པོ་མར་ལུང་འདེན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།

" བོད་ཀྱི་ལྷ་སྐལ་སན་རས་གཟྱིགས་དབང་མྱིའྱི་གཟུགས་སུ་བོན་པའྱི་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་ རྒྱལ་པོ་ ༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ཞྱི་བདེའྱི་དེད་དཔོན་དང། ས་སྟེང༸རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རོགས་

ཀྱི་མངའ་བདག བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས། བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད། བང་དོར་ལམ་སྟོན་པ། བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོ་དང། དེའྱི་

ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་མཚོན་རགས། བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་བཅས་ཡྱིན། གནས་བབ་འདྱི་དག་ནྱི་ལོ་གངས་
བརྒྱ་ཕག་མང་པོའ་ི བྱུང་རབས་དང། རྱིག་གཞུང། མངའ་དབང་ལྡན་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་མངོན་འདོད་བཅས་ལས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། དེའྱི་
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ཕྱིར་གཤམ་གསལ་གྱི་མཛད་འགན་དང་སྐུ་དབང་རྣམས་རང་ཆས་སུ་ཡོད།" དེ་འད་ཡྱིན་དུས་༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆེས་ཡང་

ནས་ཡང་དུ་དགོངས་འཆར་རམ་བཀའ་སོབ་གནང་རྒྱུ་དེ་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེ་ནང་དུ་སྐུ་དབང་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང། ལར་ནས་
བོད་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་ཀང་ཡོད། དེ་ལྟར་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་

༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་དད་པ་ཡོད། ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་ཡྱིན། ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཡྱིན་ཅེས་
དེ་ལྟར་གསུང་མཁན་མང་པོ་ ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པའྱི་ལམ་སྟོན་དང་བཀའ་སོབ་འདྱི་ཕར་

བཞག་ནས་གཞན་ཞྱིག་གནང་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་རེད་དམ། དད་པ་རེད་དམ། ཡང་མྱིན་ན་
༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆེར་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་ཟེར་རྒྱུ་དེ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསུངས་རྒྱུ་མྱི་འདུག དེ་རྱིགས་གནང་མཁན་ཚོར་ལབ་ཀྱི་

ཡོད། དེ་ཡང་ཚང་མར་ཞུ་ཡྱི་མེད། དེ་འད་གསུངས་རྒྱུ་མྱི་འདུག ར་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་སྐྱབས་སུ་མཆྱི་ཞེས། འདྱིས་འཕོས་ཡྱིད་
ཆེས་དང་དད་པ་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་གསུང་རྒྱུ་མྱི་འདུག དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་འགལ་ཟླ་ཆགས་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་དེ་འད་ཞྱིག་
ངས་དན་བསྐུལ་རང་གྱི་ཚུལ་དུ་ཧ་ཅང་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེར་བརེན་ངས་ཡར་ལངས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་བེད་སོད་ལོག་པར་གཏོང་མཁན་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་གས་དེར་སང་གྲུང་བེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་རྒྱུ་དེ་ཏན་ཏན་རེད། སྱི་ཚོགས་
ད་རྒྱ་བེད་སོད་གཏོང་མཁན་གྱི་ནང་ལ་མྱིང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས། དེ་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱར་དོ་སང་གནང་མཁན་ཡྱིན་ན། གཟྱིགས་

ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆེ་ཆུང་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ འགོར་གྱི་མ་རེད། ཆུ་ཚོད་
གཉྱིས་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་སྦྱིར་ས་ཞྱིག་གགས་ཀྱི་རེད། དེ་ཆུ་ཚོད་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་ཡུ་རོབ་ནང་ནམ་ལངས་ཡོང་དུས་

སྦྱིར་ས་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་གགས་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་ནས་བང་ཨ་རྱིའྱི་མྱི་མང་ཡར་ལངས་ཡོང་དུས། སྦྱིར་ས་གསུམ་པ་ཞྱིག་གགས་ཡོང་
གྱི་རེད། དེ་ནས་བང་ཨ་རྱི་ནས་བརྒྱུད་ནས་མར་ཕྱིན་ཏེ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མར་ཆུ་ཚོད་ཉེར་བཞྱིའྱི་ནང་ལ་སྦྱིར་ས་ཡོངས་
རོགས་གགས་འགོ་ཡྱི་འདུག་གཱ དེ་ཡྱིན་དུས་བོད་པ་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཏན་ཏན་རང་ཧ་ཅང་ཧུར་པོ་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ་

དེས་ཕོགས་སད་དེ་རྒྱུགས་ཁྱྱིའམ་རྒྱ་མྱིའྱི་སོ་ པ་རང་གྱིས ་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་གནང་གྱི་ ཡོད་པ་དེ་ ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ རེད།
གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སྦྱིར་ས་ཞྱིག་གགས་ཡོང་དུས། གནས་ཚུལ་དེ་བདེན་པ་མྱིན ་པ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་

ཚོགས་ནང་ལ་དཀྲོག་གཏམ་སྤེལ་ཏེ་གོ་ནོར་རམ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་ དགོས་པ་ཞྱིག་བཟོས་ཚར་བ་རེད། ངས་སྐབས་སོན་མའྱི་དུས་ཡུན་
ལོ་ལྔ་དེའྱི་ནང་ལའང་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། གོས་ཚོགས་སྐབས་ས་མའྱི་ནང་ལའང་སྙན་པོ་དང་འཇམ་པོ་བཤད་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན་
ཞེས་བཤད་པ་རེད། ཁ་ནས་ཤོར་བ་རེད། ཡྱིད་ཆེས་བས་ཏེ་བཤད་པ་ཡང་ཡྱིན། དེ་ག་རང་གཞྱིར་བཟུང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན།
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ཉེ་བའྱི་ཆར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གང་བཤད་པ་དེར་ལན་འཕལ་དུ་མ་བརྒྱབ་ན། སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་འགོ་ཚར་བ་

རེད། ཁ་སང་གྱི་བགོ་གེང་དག་སྦྱིར་ས་གསུམ་གགས་ཚར་ནས་དེ་རྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་སྐོར་བ་རྒྱག་བསད་ཡོད་པ་སྱི་
ཚོགས་ད་རྒྱ་ཞྱིག་བསོག་གནང་དང་། ཚང་མས་གཟྱིགས་ཀྱི་རེད། བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་རེ་རེ་བཞྱིན་ཕོགས་བསྱིགས་བས་ཏེ་
ཕར་གཏུབ་ཚུར་གཏུབ་བས་ཏེ་བཀྲམས་ཚར་བ་རེད། དེ་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་རང་ནས་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་

པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་རྒྱུགས་ཁྱྱི་ཡོད་པ་རེད། སོ་པའང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བོ་ཕམ་པ་ཞྱིག་ལ་དེའྱི་ནང་ལ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཚུད་

འགོ་ཡྱི་འདུག་གཱ དེ་ག་རེ་བེད་ནས་ཚུད་ཀྱི་འདུག་ཅེ་ན། སོ་སོའ་ིཕོགས་གཏོགས་དང་སོ་སོའ་ི ཞེན་ཁོག་དང་སོ་སོའ་ིདགའ་དང་མྱི་
དགའྱི་གནས་ཚུལ་དག་སྒྲུག་སྟེ། ཨོ་ང་ལ་མྱི་དགའ་སའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད་འདུག འདྱི་བཀྲམས་ཤོག་ཅེས་འགེམས་སྤེལ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བས་ནས་ཚུད་འགོ་ཡྱི་འདུག་གཱ མདོར་ན་དེ་རྱིགས་དེ་མྱི་མང་ཚང་མས་སྱི་ཡོངས་ཐོག་ནས་སང་
གྲུང་གནང་དགོས་པ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

དཔེར་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་པའྱི་ར་དོན་ལ་གནོད་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེར་འཕལ་དུ་ལག་པ་མ་འཆང་བར་བཀྲམ་

རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། འོན་ཀང་ང་ཚོས་དེ་འཕལ་དུ་བཀྲམ་ནས་རེས་སུ་བོད་མྱི་དག་དངོས་སུ་དེའྱི་ནང་ཚུད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
རྒྱ་ནག་གྱི་ཐབས་བྱུས་བརྣག་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དེ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་རེད། ལག་པ་རང་འཆང་ནས་ཡོང་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་
རང་ཚོས་ཕོགས་བཟས་ཏེ་རྒྱུགས་ཁྱྱི་རང་བེད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ཚོས་ངོ་རྒོལ་བེད་དགོས་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་དེ་ག་རང་རེད། འོན་ཀང་ཚུད་འགོ་མཁན་ཚོས་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་པ་རེད། དེ་
འད་སོང་ཙང་ཁ་སོན་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་༸དཔལ་དུས་དབང་སྐབས་སུ་བཀའ་སོབ་གནང་སྐབས། ཆོལ་ཁའྱི་འཐེན་འཁྱེར་མ་

བེད་ཨ་ཞེས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་གསུངས་གནང་ཡོད་པ་རེད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་འཐེན་འཁྱེར་དབང་གྱིས་དོན་ཡོང་གྱི་འདུག འོས་བསྡུའྱི་

སྐབས་སུ་ཡྱིན་ན་འཁྱོག་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཡང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འགོ་བསད་ཀྱི་འདུག་གཱ དེ་འདའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ནས་ད་ལྟའྱི་
བར་དུ་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་རང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་འགོ་ཡོང་དུས། ནང་མ་འཆམ་པ་དང་ནང་མ་སྐྱྱིད་པ་བཅས་ཡོང་དུས་སུ་
གང་ལ་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་རེད།

ཡང་མཚམས་མཚམས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་དེ་དག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་འགོ་བསད་དུས།

ཁ་སང་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དེ་ཚོར་གཟྱིགས་དང་། སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་བཀྲམ་ཚར་བ་རེད། དེར་ཚང་མས་སང་གྲུང་གནང་
དགོས་རྒྱུ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ང་ཚོ་གཞན་གྱི་བེད་སོད་འོག་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་

མྱིའྱི་བེད་སོད་འོག་ལ་ཚུད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱར་བཀྲམ་དུས་རྒྱ་མྱིའྱི་བེད་སོད་འོག་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད་དོ། དེར་ཐུགས་སང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༩ པ་དེ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཙོ་ཆེ་ཤོས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པ་ཁོ་རང་ཚོ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་བཅར་རྒྱུ་དང་། དྱིལ་བསགས་ཀྱི་དྲུང་

ཆེ་དང་བཀའ་བོན་བཅར་རྒྱུ་དེ་རེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཡོད་པར་བརེན་ནས་ང་ཚོར་སྱི་ཡོངས་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་
པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་བཤད་པ་འདྱི་གཅྱིག་པུ་བདེན་པ་མྱིན་ཞེས་དང་། ང་རང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱ་གར་
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ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དཔང་རགས་བས་ཏེ་བདེན་པ་རེད་ཅེས་རྒྱབ་སྐྱོར་སྟོན་རྒྱུ་དགོས་པ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་

གལ་ཆེན་པོ་རེད། ངས་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ཞུས་མོང་། ཡུ་གུར་དང་ནང་སོག ཐའེ་ཝན་དང་ཧོང་ཀོང་ཁོང་ཚོས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་
ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་འད་བོ་རེད་ཟེར། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དཱ། རྒྱབ་ལོངས་ལོ་རྒྱུས་ཁ་ཁ་རེད་དོ། ཡྱིན་ནའང་

ཁོ་རང་ཚོ་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ཁྱེད་རང་ཚོར་བདེན་དཔང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་ཧ་ལས་པའྱི་མང་པོ་འདུག་ཟེར། བས་ཙང་
ཁོ་རང་ཚོའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརེན་ནས་སྱི་ཚོགས་དང་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནང་ལ་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཐོང་། འབོད་ས་ལ་
ང་ཚོས་བཤད་བཞག་པ་དེར་འབོད་ས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་ཚོར་མུ་མཐུད་ནས་འབེལ་
བ་གནང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ རེད། ཁོང་ཚོས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་མུ་མཐུད་ནས་བཅར་དགོས་རྒྱུ་དེ་

ཡང་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ང་ཚོ་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བེད་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་
ལྟའྱི་བར་དུ་ཕག་ལས་གནང་ནས་ངོམས་སུ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་འདྱི། གཙོ་ཆེ་ཤོས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་བཀུར་དང་བརྱི་
བཀུར་གནང་མཁན། བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་དག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འགེམ་སྟོན་ཁང་གསར་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་གཟབ་གཟབ་སྱིག་སྱིག་དང་གང་ཐུབ་ཅྱི་

ཐུབ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཙོ་བོ་ང་རང་ཚོར་འགེམ་སྟོན་ཁང་གསར་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཁང་པ་ཡོངས་གཅྱིག་འགེམ ་སྟོན་ཁང་རང་

བརྒྱབ་དགོས་དོན་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་བསམ་བོ་དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། གཞྱི་རའྱི་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཛམ་
གྱིང་སྱི་ཡོངས་ལ་བོད་དོན་ལ་ཤ་ཚ་ཡོད་པ་རེད། བོད་དོན་སྐོར་ལ་ཤ་ཚ་ཡོད་ཅེས་ཟེར་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ཉེ་

ཆར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་བོད་ཀྱི་ཐོག་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ཚོས་ག་རེ་གསུང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་ན། མྱི་རབས་
ཁྱད་པར་ཏོག་ཙམ་འདུག མྱི་རབས་ལོ་བཞྱི་བཅུ་ཡན་ཆད་ཀྱི་༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཞེས་ལབ་དུས། ཨོ། ཤེས་ཀྱི་ཡོད། བོད་
བཙན་བཟུང་བས་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ལོ་བཞྱི་བཅུ་མན་གྱི་མྱི་རབས་འདྱིས་བོད་དོན་འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་མང་
པོ་ཤ
ཤ ེས་ཀྱི་མྱི་འདུག བས་ཙང་ཏོག་ཙམ་ཁྱད་པར་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག འོན་ཀང་ཤ་ཚ་ཡོད་པ་རེད། ཤ་ཚ་དེ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་
བསྒྱུར་བར་གོ་རོག་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོ་རོག་སྤེལ་བར་མྱི་དང་མྱི་མཇལ་ནས་གོ་རོག་སྤེལ་ལུགས་དེ་གཅྱིག་རེད།

འགེམ་སྟོན་ཁང་ཆེ་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྡ་རམ་ས་ལར་ཡུལ་སྐོར་སོ་འཆམ་པ་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་གང་ས་ནས་ཕེབས་
ཀྱི་ཡོད་དུས། ཤ་ཚ་ཡོད་པའྱི་སང་ལ་འགེམ་སྟོན་ཁང་ལ་ཕེབས་ནས་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟའྱི་ཁོར་ཡུག ཆབ་སྱིད། དཔལ་འབོར་གྱི་
གནས་སྟངས། སྱི་ཚོགས་ཐོག་དབེ་འབེད་བེད་ཚུལ། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སོགས་ཆ་ཚང་མཁྱེན་པ་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་

མཛད་འཕྱིན་ཆ་ཚང་མཁྱེན་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་གནས་བབ་ཆ་ཚང་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་ན། གོ་རོགས་
སྤེལ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་གཞྱི་ནས་ངས་ག་རེ་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་པའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་འཆར་ཡོང་གྱི་རེད། ཤ་ཚ་གཅྱིག་པུ་ཡོད་དུས།
ཐུག་པའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཤ་ཚ་ཡོད་ཅེས་ཟེར་གྱི་རེད། འོན་ཀང་གོ་རོགས་མེད་ཙང་དེ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།

རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་བར་གོ་རོགས་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོ་རོགས་སྤེལ་བར་མྱི་དང་མྱི་མཇལ་འཕད་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དེ། འགེམ་སྟོན་ཁང་ཡག་པོ་གཅྱིག་དང་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས།
བསམ་བོའ་ི ནང་རེ་བའང་དེ་ལྟར་ཞྱིག་བཅངས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་རེས ་ང་ཚོས་ཁང་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འགེམ་སྟོན་ཁང་རྒྱག་རྒྱུ་རེད།
77

དེའྱི་ནང་ལ་ཅ་ལག་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ། ལོ་རྒྱུས་ཚད་ལྡན་ཡྱིན་པ། གཏྱིང་ཟབ་པོ་ཡྱིན་པ། གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དེ་འད་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པ་དེར་ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཉེ་ཆར་ཨ་རྱི་རང་ནས་འགེམ་སྟོན་ཁང་གྱི་རྒྱལ་རབས་ཐོག་ལ་མཁས་པ། འགེམ་སྟོན་ཁང་རང་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་མོ།

Museum Curator ཅ་ལག་སྱིག་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཁོ་རང་ཚོ་རྱིན་མེད་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱིར་ཕེབས་ནས་ཆ་ཚང་

གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཞེས་དང་། དེ་ནས་ Interior Design ནང་གྱི་ཅ་དངོས་སྱིག་སྟངས་སོགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་སྱིག་རྒྱུ་

ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཐོག་ང་ཚོས་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་དཔལ་འབོར་དང་སྙོབས་ཚད་ལ་དཔག་པའྱི་
ཐོག་ནས་འབད་བརོན་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རེ་བ་ཞུ་

ཡྱི་ཡོད་ལབ་པ་ཡྱིན་དཱ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོ། ཡང་ཚད་དང་ལྡན་པ་བཟོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་བཤད་མེད། རེ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད། སྙྱིང་
སྟོབས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་རེ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མ་དེར་གང་འད་ཆགས་དང་མ་ཆགས་དེ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགོ་

སྟངས་རེད། ཧ་ཅང་མགོ་རོག་པོ་རེད། འཕྲུལ་ཆར་རག་ལས་ཀྱི་འདུག མྱི་ཆ་ལ་རག་ལས་ཀྱི་འདུག གནས་སྟངས་ལ་རག་ལས་
ཀྱི་འདུག དུས་ཚོད་དང་དཔལ་འབོར་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རག་ལས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་དེ་ང་
ཚོས་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་སྟོང་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་དང་གཏོང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དང་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ནས་ལས་བེད་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐོ་སོབ་ནས་ཐོན་མཁན་འགའ་

ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང། ཏན་ཏན་རེད། ད་ལོ་ནས་ཐོན་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་ང་ཚོས་གསལ་
བསགས་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་ས་མྱིག་བཞྱིའྱི་སང་ནས་གསལ་བསགས་བས་པ་རེད། ས་མྱིག་གཉྱིས་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་

མཁན་དེ་ད་ལྟའྱི་ཕག་ལས་གནང་སོད་མཁན་དེ་ཆགས་ཡོད། ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སོབ་གཙོས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་གཞན་ཁག་ནས་རྒྱ་
ཡྱིག་ཤེས་མཁན་གྱིས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་བྱུང་མ་སོང། གཉྱིས་ཕུལ་མཁན་བྱུང་བ་དེ་ཁོ་རང་གཉྱིས་ལ་ལས་ཀ་རག་བསད་ཡོད་

པ་རེད། དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་རང་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་ས་མྱིག་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ཡག་པོ་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་
ང་ཚོས་ས་མྱིག་གསར་པ་བཏོན་དགོས་བྱུང་ནའང་བཏོན་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོར་བརྱི་ཡྱི་ཡོད།

དེ་ནས་གོག་བརན་བཟོ་རྒྱུའྱི་སྐོར་དེ་ངས་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཏན་ཏན་རང་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་ཞྱིག་

ཡོང་བའྱི་རེ་བ་བས་ཏེ་དངུལ་ཡང་འདྱི་ལྟར་བཀོད་བཞག་ཡོད། དེར་སྒྲུང་ཡག་པོ་འབྱི་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག སྒྲུང་

ཡག་པོ་འབྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན་ནའང་གོག་བརན་ཡག་པོ་འཁབ་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག འཁབ་མཁན་ཡག་པོ་བྱུང་ནའང་གོག་
བརན་བཟོ་ཤེས་མཁན་ཡག་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་སྐད་དེའང་ཡག་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་
ཡག་པོའ་ི སང་ལ་ཡག་པོ་རང་རང་དགོས་དུས། དེ་དག་གཅྱིག་ནས་འདེད་བརྡར་ཤོར་ནའང་སྡུག་པ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད།
དེར་བརེན་སྐད་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཏན་ཏན་རང་སྐད་ཧ་ཅང་རྱིག་པོ་ ཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་གོག་

བརན་ཁོ་རང་སག་ཚ་མང་དགས་ནས་སོན་པོ་སོ་རང་བསེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་སྡུག་པ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད་པཱ། ང་ཚོའྱི་རེ་བ་
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དེ་ག་རང་རེད་ལ་འཆར་གཞྱི་ཡང་དེ་ག་རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བེད་བཞྱིན་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཉམས་མོང་
གསོག་གྱིན་གསོག་གྱིན་ཡར་རྒྱས་ཏན་ཏན་རང་འགོ་ཡྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་གཅྱིག་བཙུགས་བཞག་ན་བསམ་པ་རེད།

གོག་བརན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ང་ཚོས་གོག་བརན་གཟྱིགས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་འཕལ་མར་སོ་སོའ་ི
སྙྱིང་དང་ཀད་པ་གཉྱིས་ཀར་ཟུག་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་རེད་འདུག་གཱ དེ་ཡྱིན་དུས་དེས་ནུས་པ་དེ་ཧ་ལས་པའྱི་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པར་
ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཐད་ལ་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པས་གསུང་ཡོང་དུས། ཕ་མ་གང་རུང་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཟེར་ནའང་

རེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་བཀོད་ཡོང་དུས། ཕ་མ་འདེས་མའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་འདུ་ཞེས་བཀོད་དགོས་དོན་དེ་ག་རང་རེད། དེ་ཁོ་ཐ་
སྙད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གསུང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ངས་མང་པོ་རོད་པ་ཡྱིན་ན། ཞབས་ཀྱུ་ཆད་འདུག་ཟེར་བའྱི་ཉེན་
ཁའང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ངར་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཨྱིན་ཇྱི་ནས་ཁོང་ཚོས་བཀོད་པའྱི་

ནང་ལ་ Tibetans are Mixed Heritage ཞེས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་དུས། ཐ་སྙད་དེ་ང་ཚོས་བོད་ཡྱིག་ནང་བསྒྱུར་བཞག་
པ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་རྱིས་འགོ་གཏོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེར་བརེན་ནས་ཆགས་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བསྱི་ཚགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ནས་གཟབ་ཙམ་གནང་

དགོས་པ་རེད་ཅེས། ད་གྱིན་དྱི་བ་མེད་ཙང་ཞེས་ད་གྱིན་བཤད་མེད། ཡྱིན་ནའང་དྱི་བ་རང་བསྐུལ་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་གནང་
སོང། ངས་ད་གྱིན་དྱི་བ་མེད་ཙང་ཞེས་གང་ཡང་ཞུས་མེད། བསྱི་ཚགས་ཚང་མས་གནང་དགོས་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་
བསྱི་ཚགས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཞྱིབ་ཕའྱི་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བས་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་སོ་རྒྱབ་ཚར་སོང། དེ་འད་སོང་ཙང་རྣམ་པ་ཚོས་དེར་གཟྱིགས་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་

ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ལན་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྱིས་འགོ་སོ་བརྒྱབ་ཚར་བ་ཡྱིན་ཙང་། ཞྱིབ་ཕའྱི་ཞུ་མ་དགོས་པ་ཡྱིན་
ཞེས་ཞུ་དོན་དེ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། ངས་སྦུད་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་སོན་མ་ང་ཚོའྱི་སོན་རྱིས་

བཀའ་འཁོལ་སྐབས་ལ་དངུལ་འབོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བསེབས་པ་རེད། དེ་དུས་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང། ལོ་
གཉྱིས་སོན་ལ་འགོ་སོང་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཏང་འདུག་གཱ འབུམ་བརྒྱ་དང་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གསུམ་རེད་འདུག ད་རེས་སོན་རྱིས་བཀའ་
འཁོལ་ནང་ལ་( འདྱིའྱི་བར་མཚམས་ནས་ས་བརན་ཆད་འདུག དེ་ཡང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གོག་མེད་པ་ཆགས་པའྱི་རེན་གྱི་ས་འཇུག་བེད་ཐུབ་མྱི་
ཐུབ། )

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་འབེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་ཚོགས་འདུ་སྐབས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་

དང་མཉམ་དུ་འཛོམས་ཡོང་ནས། ཁོང་ཚོ་དང་ང་ཚོ་མཉམ་དུ་བསམ་བོ་བརེ་རེས་བེད་ཐུབ་པའྱི་སྱིངས་ཆ་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་འདྱི།
སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བར་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། མུ་མཐུད་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་ངའྱི་ངོས་ནས་འབོད་སྐུལ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ང་ཚོའྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ཐོན་པ་འདྱི། རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་འབེལ་མཐུད་ཁང་
ITN ཞེས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་མཉམ་དུ་སྱིངས་ཆ་བསྐྲུན་

གྱི་ཡོད་ཟེར་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་རེད།

ད་གྱིན་ངས་འགེལ་བཤད་ནོར་མེད་ན། ཚོགས་པ་འདྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་ སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ལས་བེད་ཕར་གཏོང་

གནང་རྒྱུ་ཟུར་ཉན་པའྱི་ངོས་ནས་བཏང་གནང་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག OBSERVER ངོས་ནས་གཏོང་གནང་
གྱི་འདུག འདྱི་ཕེབས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ག་འད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་གོན། སྱིར་བཏང་བཤད་
ན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཚོགས་ཆེན་ད་ག་རང་ཆེད་དུ་སྱིགས་འཛུགས་ངོས་ནས་འགོ་སོང་ཞྱིག་གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་བཞྱིན་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ། ཁོ་རང་ཚོས་གོ་སྱིག་བས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་འདུ་འདྱིར་ང་

ཚོས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འགོ་གོན་བཏང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ལ་ཚོགས་པ་འདྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡང་ན་ཚོགས་པ་འདྱིར་ང་ཚོ་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རེད།

གལ་སྱིད། ཚོགས་པ་འདྱིར་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་བསད་ཡོད་ན། ཁོ་རང་ཚོས་གོ་སྱིག་ངོས་

ནས་ཕག་དངུལ་གཏོང་དགོས་པ་མ་རེད་དམ། འདྱི་ངའྱི་དོགས་འདྱི་ཙམ་ཡྱིན། བས་ཙང་འདྱི་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

སྱིར་བཏང་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ངོས་ནས་སོན་ལ་བཀའ་ལན་གནང་བྱུང་སྟེ། དེ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་
བསམ་པའྱི་ང་རང་གྱི་དོགས་འདྱི་རང་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེ་དེའྱི་སོན་ནས་ཞུ་རྱིས་གང་ཡང་མེད། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ལ་

བཅའ་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ཕག་སྦྲེལ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་རེན་པའྱི་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུས་ན་
སྙམ། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གནས་མཁན་གྱི་འཐུས་མྱི་ཚང་མས་

གུས་བརྱི་དང་དད་པ་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་འདུག ངས་ཡྱིད་ཆེས་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཁ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་
ནས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་ངོས་འཛིན་ཡང་བེད་ཀྱི་ཡོད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་ནས་ཀང་དགོངས་བཞེས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་མང་གཙོ་གསོལ་རས་གནང་བ་རེད།

ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འགན་ཁུར་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་།

༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་མ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོས་བེད་དགོས་ཡོད་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་སྟེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་ཚོས་འགན་

འཁྱེར་བཞྱིན་པ་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ཏན་ཏན་གསལ་པོ་ཞྱིག་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་མང་
གཙོའྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་བསམ་བོ་དང་རྒྱབ་ལོངས་གཅྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་དབྱིབས་སོར་སོར་

དང་གྲུ་བཞྱི་གཅྱིག་ཁག་པོ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ནའང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ང་ཚོར་ཡྱིད་ཆེས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་གསོལ་
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རས་གནང་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་གྱིས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་
ཅེས་དགོངས་ནས་གནང་པ་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ཧ་ཅང་མང་པོ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཏན་ཏན་གཉྱིས་ཕན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་སྐྱོང་བཞག་པའྱི་ཐད་ལ་དཔེར་བརོད་ཞུས་

པ་ཡྱིན་ན། ད་གྱིན་བརོད་གཞྱི་ད་ག་རང་སེབས་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ནང་ལ་སུ་གཅྱིག་ཀང་འདྱིར་གུས་བརྱི་མ་ཞུ་མཁན་ཡོད་པ་རེད་
བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་
གསུངས་ནས། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་བཞེས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་ལབ་
ནས་སོ་སོའ་ིསྒྲུབ་འདོད་ཡོད་པ་འདྱི་སྒྲུབ། སྒྲུབ་འདོད་མེད་པ་འདྱི་མ་བས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།

ངས་གཉྱིས་ཕན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ག་རེ་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་

ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་བོད་འདྱི་རང་བཙན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་མ་འོངས་
པའྱི་ཐབས་ཇུས་འདྱི་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གཉྱིས་ཕན་དབུ་མའྱི་ལམ་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་

གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་རབས་ཁོ་རང་ནས་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་
མཁན་ཡོད་པ་རེད། ལམ་སྟོན་སྒྲུབ་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། འདྱི་ངས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་གཉྱིས་ཕན་དབུ་མའྱི་ལམ་ཐོག་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུའྱི་ཐབས་ཇུས་ཐོག་ནས་སྐུ་

ལས་བསྐྱོན་མཁན་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བསྐྱོན་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་འགོ་སོང་ཧ་ཅང་མང་
པོ་བཏང་གནང་འདུག བཏང་རྱིན་ཆོག་པ་འདུག་དན་བགྱིས། འདྱི་ཐད་ལ་གྲུབ་འབས་ཐོན་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་།

ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་འདྱི་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་

དགོངས་བཞེས་ངས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད། ཁོས་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བས་ཙང་ང་དཀར་པོ་ཡྱིན། ཁོ་ནག་པོ་རེད་མདོག་མདོག་བས། ངས་

ཕག་སྦྲེལ་ཁོ་རང་ལ་གུས་བརྱི་མེད་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དགོངས་གལ་མེད་པ་ཞུ། གང་ལྟར་འདྱི་ང་ཚོ་ཚང་མར་
ཞུ་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ཁ་ཤས་སྱིངས་
ཆ་བསྐྲུན་ནས་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་དཀྲུགས་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་འད་བོ། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་ནང་ཡང་ནས་ཡང་དུ་
ཧུར་ཐག་རྦད་ཐག་བེད་ཨ་ཞེས་ནས་བཀའ་མོལ་ཕེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ངའྱི་བསམ་བོའ་ི ནང་ལ་རག་ཏུ་འཁོར་རྒྱུ་འདྱི་རང་ཡྱིན། ང་རང་གང་ཟག་ངོས་ནས་ལས་ཀ་ག་རེ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་།

འཐབ་རོད་མྱི་རྱིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་བས་པ་འདྱི་ཧུར་ཐག་རྦད་ཐག་དང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བེད་ཀྱི་ཡོད་བསམ་
གྱི་འདུག ང་ཚོ་ཚང་མས་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་འདྱི་ང་ཚོར་གལ་ཆེ་བ་རེད་སྙམ་གྱི། དེ་བཞྱིན་ཆྱིག་སྱིལ་ཐོག་ལ་

འབད་བརོན་གནང་དགོས་ཞེས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་རྱིས་མ་བས་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་
ཡྱིན་དུས་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་སྒྲུབ་དགོས་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་
མང་གཙོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་གནས་དགོས ་ཡོད་ན། ཕན་ཚུན་བཤད་རེས་བསད་ན་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་རེད། འཆམ་མཐུན་དང་
གཞན་ལ་གུས་བརྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིལམ་ལ་འགོ་རྒྱུ་རེད། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བས་ནས།
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ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལྟ་བ་ལྟ་གྲུབ་ནང་སྐད་ཆ་བཤད་དུས། ལམ་དབུ་མར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་

པ་རེད། མ་འོངས་པར་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རང་བཙན་དགོས་ཡོད་བཤད་མཁན་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་སུ་ཡྱིན་ནའང་ལྷག་བསམ་
རྣམ་དག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་ནས་ངས་ཡྱིད་ཆེས་བེད་ཀྱི་ཡོད། སོང་ཙང་། ང་ཚོ་ཚང་མ་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་དང་

དབྱིབས་གཅྱིག་པ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ནས་དགོངས་བཞེས་ཐེབས་རྒྱུ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ། ཁ་སང་སོན་ལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་དེ་རྱིང་བསྐྱར་ཟློས་འད་ཆགས་འགོའ་ི འདུག་སྟེ། ངའྱི་ངོས་ནས་ད་ག་རང་ངོས་འཛིན་ཞུའྱི་ཡོད། ཕག་ལས་གནང་མཁན་

ཚང་མ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་རེད་འདུག བས་ཙང་དེ་གཞྱིར་བཟུང་ནས་འགོ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་སོ་སོར་བསྟུན་པའྱི་སྐད་ཆ་ཡོད་
དུས། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཞོར་ལ་སེབས་ནས་གཞན་ལ་གུས་བརྱི་ཡོད་ཅེས། འདྱིའྱི་དགོངས་བཞེས་དེ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་
འཐུས་ངོས་ནས་གསུངས་པ་རེད་དེ། མ་གསུངས་པར་ཐུགས་ལ་དགོངས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁོ་
རང་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འད་བའྱི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་སྱི་ཚོགས་ནང་སེབས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ད་ལྟ་བརོད་གཞྱི་འདྱི་ལངས་པ་
རེད། གང་ལྟར་འདྱི་ཐད་ལ་དགོངས་བཞེས་ཡག་པོ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བགོ་གེང་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལྷན་ཁང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་
གནས་དོན་མང་དག་ཅྱིག་ཕག་སྦྲེལ་རྣམ་པས་གསུངས་སོང། ལྷན་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གཙོས་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་ཚོར་ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་མང་པོས་ཕྱི་དྱིལ་ནང་གྱི་ས་

བརན་ཚན་པ་རེད། གསར་འགྱུར་སེ་ཚན་གསར་པ་ཁག་འབེད་གནང་རྒྱུ་དག་ཧ་ཅང་གྱི་ལེགས་པོ་འདུག དེ་དེ་བཞྱིན་ཕྱི་དྱིལ་
བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་འདྱིའྱི་ནང་། ཚན་པ་འདྱི་ཚོའྱི་ནང་
ཡྱིན་ནའང་གོག་བརན། བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོག་བརན་སྟོན་རྒྱུ་དང་། རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས། དེ་འདའྱི་འཆར་གཞྱི་གཅྱིག་འདུག

འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོག་བརན་འཛུགས་བསྐྲུན་ཐོག་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོན་རྱིས་ནང་ཡྱིན་ནའང་། འཆར་
གཞྱི་དེ་འད་ཞྱིག་སྟོན་གནང་འདུག གོག་བརན་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ཡྱིན་ནའང་ཕག་སྦྲེལ་ཁག་ཅྱིག་ནས་ལམ་སྟོན་དང། བཟོ་སྟངས་དེ་

ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་གསུངས་གནང་སོང། འདྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་དང་ཁབ་སྟོན་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་གསུངས་

བྱུང། ང་རང་ཚོའྱི་ཕག་སྦྲེལ་ཁག་ཅྱིག་གོག་བརན་དེ་འད་འཁབ་རྒྱུའྱི་ནང་དང་བང་ཏན་ཏན་འདོན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་
རོམ། སྒྲུང་འབྱི་རྒྱུའྱི་ཐོག་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཡྱིན་ནའང་རོམ་པ་པོ་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་

གཅྱིག་བས་ན་ཕྱི་དྱིལ་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་བཟོ་བསྐྲུན་བེད་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་རེད། ཁབ་རྒྱུ་

རེད། སྒྲུང་འབྱི་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཞོར་ལ་ས་བརན་ཚན་པ་ (Tibet TV) ནང་ལ་
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ལས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་བསྱིགས་ཡོང་སྐབས། འདྱི་ཚོའྱི་ནང་ལ་ས་མོ་ཡྱིན་ན་བར་མཚམས་སུ་བཅར་འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིམྱི་
ས་ཁག་རེད། བརོད་གཞྱི་འད་མྱིན་ཁག་གྱི་ཐོག་ལ་རེད། དེ་དེ་བཞྱིན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་ལྷན་ཁང་

ནང་འགན་ཁུར་བ་ལས་འཆར་འདྱི་ཚོའྱི་ནང་འགན་ཁུར་བ་ཚོར་བཅར་འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་ཁ་སང་
རེད། ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ངོས་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ང་ཚོར་རྱིམ་པའྱི་ངང་ལེ་ཚན་བཟོ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་

སོང། འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ལེགས་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག ལེ་ཚན་འདྱི་གའྱི་ནང་ཡྱིན་ནའང་རྱིག་གཞུང་རེད། བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལམ་ནས་བརོད་
གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་རེད། དམྱིགས་བསལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་དོན་ཐོག་བགོ་གེང་

བེད་རྒྱུ། དེ་དེ་ བཞྱིན ་གྱི་ རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་བརན་པར་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ ནང་གཞུང་འབེལ་གྱི་གསར་འགོད་གསལ་

བསགས་དེ་ཚོ་ཡང་གནང་གྱི་འདུག གཅྱིག་བས་ན་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་འབེལ་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཡྱིན་ནའང་སེ་ཚན་
སེ་ཚན་ཡྱིན་ནའང་ཕག་ཚོད་འདྱིའྱི་སྐབས། ང་ཚོའྱི་གཞུང་འབེལ་ངོས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་གསལ་བསགས་

ཁག་དེ་ཚོ་ཡང་འདྱིའྱི་ནང་གཏང་ན་གསང་བ་དང་དེ་འད་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ཧ་གོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ཡང་། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་

རྱིམ་བཞྱིན་མང་ཚོགས་ངོས་ནས་དོ་སང་སོད་རྒྱུ། སེ་ཚན་འདྱིའྱི་མྱི་ས་ཁྱབ་ཆེ་རུ་འགོ་རྒྱུ། དུས་ཚོད་ཀང་རྱིང་དུ་འགོ་རྒྱུ། དེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤདེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་འདྱིའྱི་ནང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་དེ་ས་
རེད་ལ་ད་ལྟའང་རེད། ཚང་མར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་ས་བརན་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་པ་གཉྱིས་ནས་ས་མ་གཞུང་འབེལ་མཛད་སོའ་ི སྐབས་སུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་རྒྱུའྱི་

ལས་འགོ་གཅྱིག་བཙུགས། འགོ་བཙུགས་པ་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ལེགས་པོ་གནང་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་དེ་བས་ཀང་བཟང་དུ་ཕྱིན་
འདུག་པས་འབེལ་ཡོད་ཆ་ཚང་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་དྱིལ་ལྷན་ཁང་གྱི་འོག་ལ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་
ཁང་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་བའྱི་ཆར་ལོ་མང་གྱི་རྱིང་ལ་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཕྱིན་འདུག དུས་དེབ་སྟོན་རྒྱུ་དང་། ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་བགོ་གེང་
ཚོགས་རྒྱུ། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུ་དང་། ལས་བེད་ནང་ཁུལ་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་རྒྱུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།

སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་འོག་ལ་རྱིས་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་གསུང་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་

ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་གསུང་རོགས་གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། འདྱི་སྐབས་སུ་
ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ད་ལོ་ ༢༠༡༧ འདྱི་བོད་ཀྱི་ཞུ་གཏུགས་དང་བོད་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་ལོ་

གཅྱིག་བརྱི་ཡོང་སྐབས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་འབེལ་ཡོད་ཆ་ཚང་གྱིས་ཞུས་གནང་སོང། གནད་དོན་འདྱི་ལོ་གཅྱིག་
རྱིང་ཧ་ཅང་ར་ཆེ་ཡྱིན་སྟབས། འབེལ་ཡོད་ཕྱི་དྱིལ་ལྷན་ཁང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ཡྱིན་ན། འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་

ཁང་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གོང་དུ་སོན་རྱིས་ནང་དུའང་འདུག རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ར་བ་
ཟེར་ནས་འབེལ་མཐུད་ར་བ་ཟེར་ནས་འབེལ་མཐུད་ཁང་ཟེར་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ། ང་ཚོ་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པ་ཡོངས། མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ཞུགས་ཏེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལས་འགུལ་འབེལ་མཐུས་བེད་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་སྱིག་བཞྱིན་
པ་ཡྱིན། ད་ལན་ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུས་ལྷན་ཁང་དང་། དེ་དེ་བཞྱིན་གྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ར་བའྱི་འགན་

ཁུར་མཁན་ཡོངས་ལ་ལོ་འདྱི་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ལོ་ཡྱིན་སྟབས། ཁོང་ཚོར་འབེལ་བ་གནང་རྒྱུ། ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་གྱི་སྐབས་
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སུ་གོས་ཚོགས་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འགན་ཁུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷན་ཁང་གྱི་འབེལ་ཡོད་རྣམ་པ་ཚོས་འགན་ཁུར་གྱི་ཡོད་

པ་རེད། འདྱི་བས་པའྱི་སྐབས་སུ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ར་སོད་བས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་རེད། རྒྱབ་སྐྱོར་སོང་རྒྱུ། གོས་
ཆོད་འཇོག་རྒྱུ་རེད། འདྱི་དང་ལྷན་དུ་སྐབས་གཅྱིག་སོན་མ་སོ་སོའ་ི ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཞུ་

གཏུགས་བས་པའྱི་སྐབས། ཁོང་ཚོའྱི་གོང་དུ་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། བོ་འཚབ་ཡོད་པ་རེད་ལ། སེམས་གསོ་
ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོར་སེམས་འགུལ་ཡོད་པ་འདྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་བསྐྲུན་ཐུབ་པ། མང་ཆེ་བས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཤག་བས་ཏེ་འདྱིའྱི་
ཐོག ་གང་ལྟར། ཁོ་ རང་ཚོ་ང་ཚོར ་མདོར་བསྡུས་ན་ཞེས ། དུས་རག་ཏུ་ང་ཚོར ་དྱི་ བ་གཅྱིག ་འདྱི་ ཡྱི་ རེད། (What is your

demand?) འཕལ་དུ་ཅྱི་ཞྱིག ་དགོས ་འདུག ང་ཚོས ་ཅྱི་ཞྱིག ་བེད་ཐུབ་པ་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་ཞུ་གཏུགས་བེད་པའྱི་

སྐབས་སུ་ངེས་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་དགོས་མཁོ་འདུག་གམ། ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་བམ། བེད་ནུས་པ་
ཅྱི་ཞྱིག་འདུག དེ་འདའྱི་ལམ་སྟོན་དང་བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཁོང་ཚོར་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་འདྱིའྱི་ཐོག་
ལ་ཁེ་ཕན་འགོ་རྒྱུ་དང་འདྱི་གྲུབ་འབས་སྱིན་པ། གོང་དུ་བརོད་པ་ལྟར། ཕག་སྦྲེལ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་གྲུབ་འབས་སྱིན་པ་ཞྱིག་གནང་
རོགས་གནང་ཟེར་སྐབས། གྲུབ་འབས་སྱིན་ལ་ཉེ་བ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་ཁྱབ་

བསགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ། བརན་པར། དེ་འད་དམྱིགས་བསལ་ཕོགས་སྱིག་བས་ཏེ་གང་ལྟར་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
ཚོ་དང་། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་རྣམ་པ་ཚོ་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འགེམ་སྤེལ་བེད་རྒྱུ་དང་འབེལ་བ་བེད་ནུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལན་ལོ་གང་པོ་འདྱི་དངོས་
གནས་མདུན་སྐྱོད་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་བསྐྱོན་ཆོག་གྱི་ཡོད། དེ་དང་ལྷན་དུ་དུས་ནས་དུས་སུ་དུས་རག་དམྱིགས་

བསལ་མང་ཚོགས་ནང་ལ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་མང་དག་ཅྱིག་འགན་ཁུར་གྱི་འདུག དེ་རྱིང་དམྱིགས་
བསལ་གོ་སྐབས་འདྱི་རྒྱུད་དེ་སོབ་ཕྲུག་རང་དབང་ཚོགས་པའྱི་སེ་ཚན་ཁག་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཞུ་གཏུགས་
ལས་འགུལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཚགས་ཚུད་ཅྱིག་སྤེལ་གནང་སོང་། དེ་བཞྱིན་ཇེ་ཨན་ཡུ་ (JNU) གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་སོབ་

ཕྲུག་ཁག་ཅྱིག་གྱིས ་བོད་ཀྱི་གེང་སྟེགས་ཟེར ་བའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་བཙུགས་ནས་འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་བགོ་གེང་ཚོགས་འདུ་
འཚོགས་རྒྱུ་དང། ཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་དེ་འད་འཚོགས་ཐུབ་པ། མང་ཚོགས་ལ་འབེལ་བ་བས་པ། རྒྱ་གར་སོབ་ཕྲུག་དང་འབེལ་

བ་བས་པ། དེ་འདའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་སོང་བས། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང། བསགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་གོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡང་བསྐྱར་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ།
དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། གོང་དུ་ངས་དྱི་བ་བཏང་པ་དེ་ལ་ལན་རག་མ་སོང་། མ་གསན་པ་ཡྱིན་ན་ངས་གསལ་པོར་
ཞུ་དགོས། འགན་མ་ཁུར་བ་ཡྱིན་ན་བེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། དྱི་བ་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ལྟ་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ལ་སྱི་

ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དག་མྱིང་གསུང་རོགས་གནང་། མྱིང་མ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ཡང་ད་འབུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ་སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་བེད་སོད་གཏོང་མཁན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དེ་

ཚོ་ལ་ས་མཚམས་ཡོད་དམ་མེད། ཁོས་དེའྱི་ནང་ལ་བེད་སོད་ཡོད་པ་དེ་བརྒྱུད་བསྐུལ་བེད་རྒྱུ་དང་བརྡ་རགས་སོད་རྒྱུ་དང་མཆན་
རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཚོ་རེད། དེ་ལ་ས་མཚམས་ཡོད་དམ་མེད། མེད་པ་ཡྱིན་ན་གཞུང་འབེལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ཏག་ཏག་
བསད་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་བ་དེ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ད་ལྟ་དེ་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་འདུ་ཁག་ལ་དྱིལ ་

བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཚོགས་བཅར་བ་ཞེས་པ་འདྱི་ ITN གྱི་ངོ་བོ་གང་
མཚོན་མྱིན་དང། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང། ITN International Tibet Network འདྱིའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་
ཟེར་ན་མ་འགྱིག ཁོང་ཚོའྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ལྟ་བུ་བེད་ནས་ co-ordinater ཐོག་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཡོངས་ལ་གནས་
ཚུལ་བཀྲམ་རྒྱུ། ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ། དེ་འད་འགན་ཞྱིག་འཁྱེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་འགའ་ཤས་འདྱིའྱི་

ཁྱབ་ཁོངས་མེད་པ་དེ་འད་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོ་ལོ་རེ་ལ་བང་ཨ་རྱི་ཁུལ་ལ་ཚོགས་འདུ་གཅྱིག ཡུ་རོབ་ལ་ཚོགས་
འདུ་གཅྱིག ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཁུལ་ལ་ཆོགས་འདུ་གཅྱིག དེ་འད་ཚོགས་པ་དང་གལ་སྱིད་ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཁུལ་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཡོངས་རོགས་གདན་ཞུ། དེ་ལྟར་གནང་ནས་འདྱི་ལོ་ནང་ལ་ཕག་ལས་ག་རེ་གནང་མྱིན་དང། དེ་ས་གྲུབ་དང་
མ་གྲུབ་པ་ག་རེ་བྱུང་སོང། ཁོང་རང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་ཡོད་མེད། དེ་དག་ཚང་མའྱི་སྟེང་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཕར་ལ་ཕེབས་དགོས་པ་གལ་

ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བཞག་དགོས་པ་རེད། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ག་རེ་གནང་མྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་བེད་རྒྱུ་གོ་སྐབས་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རང་ as
a observer ཚོགས་བཅར་བ་མ་ཡྱིན་པ་དང། ཁོང་ལ་ཟུར་ཉན་བེད་ནས་ཕེབས་དགོས ་དོན་ནྱི་གཞུང་འབེལ ་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ཚོགས་པ་ཁག་དང། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དབེ་བ་ཏོག་ཙམ་འབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལ་ཟེར་ན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཚོགས་པས་མ་བསྐུལ་དང་བང་གྱི་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་ར་དོན་དང། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་བཀུར་དང་བརྱི་བཀུར་བེད་པའྱི་ཐོག་
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ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོ་ཚོགས་བཅར་བ་བེད་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོ་དང་ང་ཚོ་བར་ལ་དབེ་བ་འབེད་མ་
ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང། ཁོང་རང་ཚོའྱི་ཚོགས་འདུ་ལ་ཁོང་རང་ཚོས་བཀའ་མོལ་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་མྱིན།
འདྱི་ལ་ཟུར་ཉན་བེད་ནས་བཅར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཞོར་ལ་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་གྱི་

ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་དོ་བདག་གྱི་ནམ་རྒྱུན་ནས་ད་རྒྱ་དང། email བརྒྱུད་
ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་སྱི་ཡོངས་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངོ་གདོང་ཐུག་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་

འབེལ་བ་དང་བརེ་བ་དེ་ཚོ་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཟུར་ཉན་ལ་བཅར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
འགོ་སོང་ང་ཚོ་ངོས་ནས་ཕུལ་དགོས་པ་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ ITN ཁོང་རང་ཚོའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་འབབ་ཐོག་ནས་

ཕུལ་ཐུབ་མྱིན་གང་ཤེས། གཉྱིས་ནས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་དེ་ཡང་གཞུང་འབེལ་
དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ། ཁོང་ཚོས་ང་ཚོ་མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་རྣམ་པ་སྟོན་
རྒྱུ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་གཞན་ལ་ལན་བརྒྱབ་པ་དེ་རང་ཆགས་སོང། བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་

ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རང་རེད། མྱི་མང་གྱི་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་འད་མྱིན་ས་

ཚོགས་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། དེ་རྣམས་ཏན་ཏན་རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དབུ་མའྱི་ལམ་ཡྱིན་དུས་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མོས་ཀྱི་སོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚང་མས་ཡྱིད་ངག་གཉྱིས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་སྱིག་འཛུགས་སྱིད་བྱུས་དེ་རང་ཡྱིན་པ། དེ་བཞྱིན་མྱི་མང་རྣམས་ལ་གསལ་བསགས་དང་གོ་རོགས་སད་དགོས་པ་

འགན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་དགོས་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་སེར་གྱི་ལངས་ཕོགས་གང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་བྱུས་འདྱི་ལག་བསྟར་
བེད་དགོས་པའྱི་འགན་འདྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡོད་ཙང། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ས་ཚང་མ་འགན་འདྱི་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་གོག་བརན་བཟོ་རྒྱུ་དེའྱི་སྟེང་ལ་བསགས་བརོད་གནང་སོང། དེ་བཞྱིན་

གསུངས་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་ལ་གོག་བརན་བཟོ་མོང་མཁན། འཁབ་མོང་མཁན། འཁབ་འདོད་ཡོད་མཁན་དེ་འད་

ཡོད་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་འཁབ་པ་དེ་འད་འགའ་རེ་མཇལ་མོང་ཡོད། རྱིག་པོ་འདུག མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་
གོག་བརན་འབྱི་རྒྱུ། འཁབ་མཁན་བེད་ནས། འཆར་འབུལ་ཕུལ་མཁན་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནང་ནས་འཆར་འབུལ་དེ་

འད་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་མ་འོས་པ་དེ་འད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབུམ་གསུམ་འདྱི་ང་ཚོས་བཀའ་འཁོལ་

གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
བཀའ་ཤག་ནས་འཁབ་མཁན་ཡོད་ནའང་རེད། དེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་ནས་འཁབ་མཁན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་རག་པ་ཁྱབ་ཀྱི་
མ་རེད། དེ་ཐུགས་ཐག་གཅོད་མཁན་དེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་གོག་བརན་བཟོ་ཤེས་མཁན་དེ་འད་ཕེབས་ཡོང་དུས། མ་རག་པ་བྱུང་ན་

དགོངས་སེལ་དང་སྦྲགས། དེ་དག་གྱི་སྟེང་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང། ཡྱིན་ནའང་རག་རྒྱུ་ལ་ངས་རེ་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་
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སོན་ལམ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། འཁབ་རྒྱུ་དེ་ཡག་པོ་འཁབ་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཆ་ཚང་ཡོད། འཁབ་སྟངས་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ན་ཡྱིད་
ཆེས་གཙང་མ་ཡོད།

དེ་ནས་བོད་ཀྱི་ད་བརན་ཚན་པའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཏན་ཏན་རང་རེད། ང་ཚོའྱི་འདྱི་ནང་ལ་ལས་རྱིམ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། བགོ་

གེང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ང་ཚོས་མང་བ་བཏང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་སོན་རྱིས་བཀའ་

འཁོལ ་ཐུབ་པ་ཡྱིན ་ན་ Tibet T.V studio ཆེ་ རུ་བཏང་རྒྱུ་ཡྱིན ། studio ཁ་སང་ཆེན ་པོ་ ཞྱིག ་བཟོས ་པ་དེ་ ལ་ feet
༢༠།༢༥ བས་ནས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་དང་མཉམ་དུ་པར་ཆས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་སོན་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། CNN ལྟ་བུའྱི་

studio གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་པར་ཆས་བཞག་སྟངས་དེ་བཞྱིན་གོག་བསྱིགས་སྟངས་རྣམས་དཔེ་བལྟས་ནས་དེ་འད་

རང་ཞྱིག་བསྱིགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོའྱི་ད་ལྟ་ད་བརན་ཚན་པ་ཚོའྱི་ལས་བེད་དང་མཐུན་རེན་ག་རེ་ཡྱིན ་
ནའང་ཆུང་ཆུང་གཅྱིག་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཐབ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་མེ་ཚ་པོ་ཞྱིག་སྤར་ནས་འགོའ་ི ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁྱབ་
བསགས་ཆེན་པོ་ཆགས་རེས་གཟྱིགས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་ཁྱི་ཕག་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་བོད་མྱི་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་

བརན་ཚན་པ་གང་དུ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཡུལ་འཁོར་སོ་འཆམ་པའྱི་གསུངས་མཁན་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་དང་བོད་པ་
འགའ་རེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞྱི་རའྱི་མང་བ་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཅར་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ་མ་འོངས་པར་ཕེབས་

པ་ཡྱིན་ནའང་ studio དེ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དང་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་བོད་མྱི་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ལ་ད་བརན་ཚན་པ་ཡག་པོ་
ཞྱིག་ཡོད། དེ་ལྟར་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རང་ཚོ་ཞབས་བཀག་སང་ལ་བཞུགས་པར་བརྒྱབ་མར་ལོག་ཕེབས་དུས་བོད་

ཀྱི་ད་བརན་ཚན་པའྱི་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན ། ཁོང་རང་ཚོ་ ད་བརན་ཚན་པ་ནམ་རྒྱུན་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་
གསུངས་སོང། རྣམ་པ་ཡོད་མཁན། གསུང་སྐད་བདེ་པོ་ཡོད་མཁན། དངོས་སུ་མཇལ་སོང་ཞེས་བརེ་བ་དང་འཚོར་བ་སེབས་

རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་འདའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་གཏྱིང་བསད་ཡོད། དེའྱི་ནང་དུ་ལས་ཚན་ཡྱིན་ནའང་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་བེད་
ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་པར་ཆས་ཆུང་བ་དེ་འད་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་དག་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བེད་མུས་ཡྱིན། དྱིལ་བསགས་ཀྱི་ཐོག་

བརེགས་མཐོ་ཤོས་དེ་ཡོངས་རོགས་ (News Bureau) གནས་ཚུལ་བགོ་འགེམས་བ་རྒྱུ་དང་གནས་ཚུལ་འགེམས་སྤེལ་བེད་
ཕྱིར། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་རེད། བོད་ཡྱིག་ནང་ལ་རེད། རྒྱ་ཡྱིག་ནང་ལ་རེད། གསར་འགྱུར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་ཡོངས་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕག་ལས་གནང་བདེ་བ་ཡོང་ས་རེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་ནས་འགོ་

མུས་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལན་ཞུ་གཏུགས་ལོ་ཟེར་བ་འདྱིའྱི་ཐོག གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་ཡྱིན་ནའང་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ཁང་
དང་། དོན་གཅོད་ཁང་རེད། ཚང་མས་འདྱིའྱི་ཐོག་འབད་བརོན། ལས་གཞྱི་ཅྱི་ཞྱིག་སྤེལ་རུང་སར་ལས་ལྷག་པ་གནང་དགོས་རྒྱུ་

ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་འབོད་སྐུལ་རྨང་གཞྱི་ནྱི་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་ཞུ་གཏུགས་ཕུལ་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་
ནའང་ཧ་ཅང་གྱི་ཁ་གསལ་པོ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་ཨོ་བ་མ་ (Obama) དང་༸གོང་ས་
མཆོག་མཇལ་འཕད་གནང་རེས། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་བསགས་བརོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་

པའྱི་རྣམ་པ་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་ཐེངས་གསུམ་གསུངས་ཟྱིན། འདྱི་ཡྱིན་སྟབས་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ང་གཅྱིག་པུ་མྱིན་
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པར་ང་ལ་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཡྱིན་ཁར་ཁེ་ན་ཌ་ (Canada) དང་རྒྱལ་
ཁབ་ཡོངས་ལ་ཨ་རྱི་འདྱི་འད་གནང་སོང། ལུང་པ་སོ་སོ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་རང་ལ་དངོས་སུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

རོགས་གནང་། གཞུང་རང་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་གནང་། བྱུང་ན་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་གནང་རོགས། འདྱི་མ་བྱུང་

རུང་གོས་ཚོགས་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་རོགས་གནང། གོས་ཆོད་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་དངོས་སུ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིས་གསུངས་
སྐབས། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་འདུག བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་དབུ་མའྱི་ལམ་

གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་སྱིད་བྱུས་རང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
བསྩལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ང་ཚོས་ཞུ་གཏུགས་འབུལ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་འདྱི་རེད།

དེ་བཞྱིན་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ངས་དེ་རྱིང་འདྱི་ཞུ་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག དོན་གཅོད་ཁག་རེད། སྱི་ཡོངས་ལ་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུར་

ཨེམ་ལྔ་ (Five M) ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཞུ་གཏུགས་ཕུལ་ཡུལ་ཁག་ལྔ་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་བོན་ཆེན་ (Minister) ནང་
གྱི་གཞུང་གྱི་མྱི་ས། གཉྱིས་པ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི། (MP) གསུམ་པ་ (Mass Mobalization) མྱི་མང་ནང་། རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁོད་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་། ཁོར་ཡུག་གྱི་ཚོགས་པ་ཁག ཐེབས་ར་ཚོགས་པ་ཁག དེ་དེ་བཞྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟེ་

གནས་ཁང་། འདྱི་དག་ (Mass) ནང་ཡོད་པ་འདྱི་དག་ཡོངས་ལ་ང་ཚོ་ཞུ་གཏུགས་ཕུལ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་རེད། བཞྱི་པ་འདྱི་གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ (Media) ལ་འབེལ་བ་བེད་ཐུབ་དགོས་པ་རེད། ལྔ་པ་འདྱི་བྱུང་ན། དངུལ་འདྱི་ཡང་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་
སྟ བ ས ། (Money) རེད ། (Minister, Member of Parliament, Mass Mobalization, Media and

Money) འདྱི་གེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ལམ་སྟོན་དུས་རག་ཏུ་ཁ་གསལ་ཡོད། ཐབས་

བྱུས་ཡྱིན་ནའང་གང་ལ་གང་ཙམ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སྙོབ་དང་མ་སྙོབ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན།

(JNU) གཙོས་མཐོ་སོབ་ཁག་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་གེང་སྟེགས་བས་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚང་

མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར། ང་ཚོའྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཟླ་བ་ནོར་བུ་ལགས་ (Professor Dawa Norbu) འདས་གོངས་སུ་

ཕྱིན་པའྱི་རེས་ཁོང་གྱི་དན་རེན་གྱི་ཆེད། ཁོང་གྱི་མཚན་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ (Memorail Lecture) བཙུགས་པ་རེད། འཛུགས་

རྒྱུ་དེ་ཡང་ང་ཚོ་རང་ངོས་ནས་འབད་བརོན་བས་ཏེ་ (FNF) དང་བཀའ་མོལ་གནང་སྟེ། འདྱི་བཙུགས་དགོས་དོན་ཁག་འགའ་ཞྱིག་
སྟེ། གཅྱིག་ནྱི། (Professor Dawa Norbu) ཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་རེད། བོད་པའྱི་མཁས་པའྱི་ནང་གྱི་མཁས་པ་

གཟེང ས་སུ་ཐོན ་པ་ཆགས་ཡོད ་པ་རེད ། དེབ ་དང་རྒྱལ་རབས། ཆབ་སྱིད ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ ཐོག ་ནས་ཡྱིན ་ནའང་ཁོ་ རང་
(Jawaharlal Nehru) སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ི ནང་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཡྱིན་སྟབས། ཁོང་གྱི་དན་གསོའ་ི ཆེད་དུ་ལོ་རེར་བོད་དོན་དང་

འབེལ་བ། བོད་ཀྱི་བརོད་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་ (FNF)
བརྒྱུད་དེ་གཞྱི་རའྱི་༼ས་མྱི་གསལ་༽མདུན་དེར་རེད། རོགས་དངུལ་གནང་སྟེ། ལོ་རེར་གནང་ནས་འགོ་མུས་རེད། གཅྱིག་འདྱི་གང་
ཆགས་སམ་ཞེ་ན། དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་འདྱི་རེད། དན་རེན་རང་རེད། གཉྱིས་པ་འདྱི་བོད་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་

གཅྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་རེད། (Jawaharlal Nehru University) ནང་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་རེད། ལོ་རེར་དེའྱི་ནང་རྒྱ་གར་སོབ་
ཕྲུག་སྟོང་ལྔ་ནས་ཁྱི་ཟྱིན་པ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བརོད། འདྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ཉྱིན་གཅྱིག་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་ཐུབ་པ་
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ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མཁས་པ་ཕྱི་ནས་གདན་འདེན་ཞུ་ཐུབ་ཚེ། རང་བཞྱིན་གྱི་ (Jawaharlal Nehru University) སོབ་གྲྭ་

ཆེན་མོ་ནས་སོབ་ཕྲུག་འབུམ་རམས་པ་ཕག་འཁྱེར་བཞེས་གནང་མཁན་གཙོས་པའྱི་མཁས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་ ཡོད་པ་
རེད། འདྱི་དག་ཡོངས་ལ་ད་ལྟ་རང་ནས་བོད་དོན་སྐོར་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་ཐུབ་ན། ཁོང་ཚོ་ལོ་གཉྱིས་རེས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ལོ་ལྔ། ལོ་
བཅུ་རེས་སུ་ཡྱིན་ནའང་བོད་དོན་སྐོར་ཐེངས་གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ། གོ་རོགས་སྤེལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་ནང་
གནད་ཡོད་མྱི་ས་ཆགས་ཚེ། ཏན་ཏན་རང་ཚོར་བ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་གོ་རོགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་

ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གཅྱིག་འདྱི་རེད། དེ་མཚུངས་འབད་བརོན་བེད་པར་ (Baroda) (Bangalore) (Chennai) བོད་པའྱི་
མཐོ་སོབ་ཁག་ཡོད་སར་དེ་འད་རང་ང་ཚོས་འགོ་གོན་གཏོང་དགོས་རུང་བཏང་ནས་བོད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་༸གོང་ས་མཆོག་བཀའ་དྱིན་
རེས་དན་གྱི་བརོད་གཞྱི་འད་མྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་དེ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སོབ་ཕྲུག་ཁག་ནས་
ཡྱིན་ནའང་དོ་སང་དང་འགན་ཁུར་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག འདྱི་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕོགས་

མཐའ་ཁག་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་གཞྱི་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ལས་འཆར་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བརྒྱུད་དེ་ང་ཚོའྱི་
འབེལ་བ་བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་བ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་རང་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རེན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཅྱིག་སར་ཆོག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འདྱི་གསུང་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་འདུག ངའྱི་དྱི་བར་ལན་ཐེབས་མ་སོང་ཞེས། གོང་དུ་གསོལ་

ཚིགས་ཀྱི་བར་གསེང་ཡྱིན་སྐབས་བསྡུས་པ་ཞུས་ཟྱིན། སྱི་ཚོགས། ད་རྒྱ། ངོ་དེབ། བརྒྱད་ཐམ་པ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།
མྱིང་རེ་རེ་ནས་བགང་ཤོག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱིང་རེ་རེ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཕུལ་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལ་ཟེར་ན་ཆ་ཚང་

བགང་དགོས་ན་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཆོག་པ་བགྱིས། ཡོད་ཅེས་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ཡོད་ཟེར་དུས་ཡོད་པ་རེད། མྱིང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ན་ཕུལ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། (Tweeter) ཁག་གསུམ་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཝོ་པོའ་ི རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་དེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་

ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱ་བེད་སོད་གཏོང་བར་ས་མཚམས་ཡོད་དམ་མེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལམ་སྟོན་ཡོད་དམ་མེད་
ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་བགོ་གེང་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ལ་འགོ་བ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་རེད། ས་
མཚམས་གང་དུ་འཇོག་དགོས་མྱིན་ཟེར་བ་དེར་རོད་གཞྱི་ཡོང་བཞྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་གནས་ཚུལ་སྟོན་རྒྱུ་

འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ངོ་དེབ་ནང་ལའང་འདྱི་ག་རང་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་གཅྱིག་ནོར་ནས་ཕྱིའྱི་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་

བའྱི་གསར་འགྱུར་གཅྱིག་ཐོན་འདུག་པས་འདྱི་མར་སྟོན་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ནས་ཁ་གསལ་བས་ཏེ་ཕྱིའྱི་གསར་
འགྱུར་ལ་འདོན་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འདའང་གསར་འགྱུར་རེད་ཅེས་སྟོན་ནས་འགོ་མུས་རེད། འདྱི་སོང་ཙང་མཆན་རྒྱབ་རྒྱུ་དང་།
རོམ་འབྱི་མཁན་ཡྱིན་ནའང་། ད་རྒྱ་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་རྒྱ་ལ་སོད་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བེད་རང་ཡྱིན་སྟབས་དོ་དམ་པོ་

བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཆན་རྒྱག་མཁན་ནང་ལ་འད་མྱིན་ས་ཚོགས་རེད། མཆན་རྒྱག་མཁན་ནང་ལ་གཏམ་བརོད་རང་དབང་ཡོད་
ཁར། འད་མྱིན་ས་ཚོགས་ཡོང་བཞྱིན་པ་རེད། འདྱིར་ང་ཚོས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་སྲུང་དགོས་པ་དང་། མེད་པ་བཟོ་དགོས་པ་དེ་
འདའང་བེད་ཀྱི་མེད་པ་རེད། སྐབས་རེར་ཁུངས་ལུང་མེད་པའྱི་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སད་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཁུངས་མེད་ལུང་མེད་
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སྐྱོན་བརོད་དེ་འད་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དོལ་རྒྱལ་དང་འབེལ་བའྱི་མཆན་རྒྱག་མཁན་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོར་གོ་
སྐབས་བསྐྲུན་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད། གང་ལ་ཞེ་ན། ཁོང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དག་ཀང་དཀྲོག་གཏམ་དང་སྱི་ཚོགས་ནང་བརྡབ་
གསྱིག་ཡོང་ཕྱིར་བེད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོས་ལག་བསྟར་འགོ་མུས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་པའྱི་ཐོག་ནས། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
སྟོན་རོགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཐུས་མྱི་རྣམས་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུ་བ་དང་ལྷན་དུ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལེའུ་ ༡༦ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དོན་ཚན་ ༧༣ ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གྱི་བསམ་འཆར། ནང་གསེས་ ༡ སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ལས་དོན་གོ་རྱིམ་དང་སྟངས་འཛིན་བེད་ཕོགས་
བཅའ་ཁྱིམས་དང་། སྱིག་གཞྱི་ཁག ཡང་ན་རྒྱུན་གོམས་སོལ་ལུགས་དང་འགལ་བའམ། ནང་འགལ་དོགས་པ་བྱུང་ཚེ་ལས་རྱིམ་

གང་ཡྱིན་དེ་འགོ་འཛུགས་བ་ཉེའམ་བས་མ་ཐག་སྱི་འཐུས་སུ་རུང་གྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་བསམ་འཆར་འདོན་ཆོག ད་ལྟ་
ང་ཚོའྱི་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་འདྱི་སོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད ་པ་རེད། འདྱིའྱི་བགོ་གེང་རྒྱུན་གོམས་སོལ་

ལུགས་དང་འགལ་བ། ག་རེ་འགལ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བགོ་གེང་གྱི་ཆ་ཤས་ལེན་
མཁན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱིའྱི་ནང་ནས་སྐྱག་རྫུན་བཤད་མཁན་དེ་འད་བྱུང་སོང་། དེ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་
རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་རང་བཙན་ཨེ་ཡྱིན་ནམ་ཟེར་མཁན་ཡོད་པ་
རེད་ཅེས་ལབ་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་འཆལ་གཏམ་དེ་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་ན་གཙང་མ་བཟོས་ནས་བགོ་
གེང་གྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་སོ་བརྒྱབ་ན་ཡག་པོ་འདུག དེ་མ་གཏོག ས་འདྱི་ལྟར་སོ་བརྒྱབ་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས ་

གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཡང་བེད་སོད་གཏོང་མཁན་མང་པོ་བྱུང་གྱི་རེད་ལ། ང་ཚོ་གང་ཟག་སེར་

བར་ལ་ཡང་རོག་ག་ཆགས་ཀྱི་རེད། འདྱི་གང་བྱུང་མ་བྱུང་མྱི་ཞྱིག་བཤད་ཆོག་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ལ་ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེས་ག་རེ་སྟོན་གྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་མ་སོང་། དོན་དག་གསལ་པོར་བྱུང་མ་
སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ་ངོས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་
ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་རོགས།
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སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ལ་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ལེན་མ་ཞུས་ཚེ། ཡང་བསྐྱར་སྟོན་མྱི་ཆོག་ཟེར་བ་
ཞྱིག་ད་ག་རང་ཡོད་པ་རེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ངོས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་

སྐྱག་རྫུན་བཤད་སོང་གསུངས་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནས་བཏོན་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་
གསུངས་པ་དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ། དེ་ལ་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་ནས་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད།
འབྱུང་འགྱུར་དེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བགོ་གེང་གྱི་ཆ་ཤས་བཞེས་པ་འྱི་སྐབས་སུ་མཉམ་དུ་གོ་སྐབས་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་

ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིག་གསལ་བགོ་གེང་ལས་རྱིམ་ཚར་བ་ཡྱིན། དེ་དང་འབེལ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་
གཙོས་ཞུ་དགོས་པ་ག་རེ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་སོན་རྱིས་ཞུ་སྟངས་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་གསུངས་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་

འཐུས་མཆོག་གྱི་དྱི་བ་ཕུལ་པ་རེད། ཡང་ལན་འདེབས་ཤྱིག་ཕུལ་བ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་གསལ་པོ་མ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་

ཆགས་སོང་བསམ་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཙོ་བོ་དེ་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་རེད། འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་རེད།
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདྱིར་འཆར་འབུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ན་ཡང་ཚོགས་གཙོས་མ་ཞུས་ན་ཚོགས་གཞོན་གྱི་

ངོས་ནས་བཀའ་མོལ་གསུངས་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། གཞན་པ་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་གོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་ནང་ལ་ས་འཐུས་ཟབ་སོང་སྐོར་ལ་ཡ་ས་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཅྱིག་ཞུས་ཡོད་རེད། དེ་ལ་གཅོག་ཆ་གཅྱིག་འདུག

ད་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་མ་རེད་ས་གནས་ཁག་གསུམ་སམ་ཞྱིག་ལ་མ་གཏོགས་ཟབ་སོང་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་
མ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉྱིས་ནང་བོད་དང་འབེལ་པའྱི་གཏམ་བཤད་བས་པ་དེ་ང་ཚོས་ཕོགས་

སྱིག་གྱི་དེབ་ཅྱིག་བཟོ་རྒྱུ་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་རེད། དེ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་
གཞྱི་ཚགས་ཤོག་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་དོན་དང་འབེལ་པ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལོ་མང་པོ་འགོར་ནས་རྱིང་པ་ཆགས་སོང་ན་བསགས་

བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་གས་མ་འོངས་པར་ལོ་རྒྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་ཕན་ཐོག ས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དེབ་གཟུགས་
ཕོགས་སྱིགས་ཞུ་རྒྱུ་བས་ཡོད་པ་རེད། དེབ་དེ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་ནས་ཕར་བཏོན་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས།

འཛིན་སྐྱོང་གྱི་དགོངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཐོག་སར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱི་དྱིལ་བསགས་ཀྱི་འོག་ལ་འཇུག་རྒྱུ་བས་ཡོད་པ་

རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་སྱི་འཐུས་ནང་ཁུལ་གྱི་ཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་ཡར་མར་ཞྱིག་

ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ ༡༢།༢༣།༢༦ ཁོ་ཚོའྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་འདངས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་མར་གཅོག་ཆ་ཞུས་སོང་བ། དེ་ནང་

བཞྱིན་འགྱིམ་འགྲུལ་ཟུར་ཕོག་ཕོགས་བསྐྱོད་དེ། ༡༢།༢༣།༣༧ སྤར་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ལོ་གསར་པ་ནང་ལས་འགུལ་
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སྤེལ་དགོས་ཚེ་དངུལ་འདངས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ནང་འཁོད་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་

འདྱིར་ཨུ་ཚུགས་བསྐྱོན་ཡོད་པ་མ་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དཔལ་རྔན་༡༢།༢༣།༤༩འབུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ང་ཚོར་
ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་འཆར་འགོད་ཞུ་

ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་བག་མེད་ལོངས་སོད་རྱིས་ཁ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་འད་པོ་ཞྱིག་མཐོང་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་
མྱི་འདུག དེ་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་དགོས་བྱུང་སོང་། འདྱི་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་

བསལ་ས་ཡ་བཅུ་དྲུག་དང་གཅྱིག་འབུམ་དྲུག་ཁྱི་བདུན་སྟོང་བརྒྱ་མེད་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་བདུན་དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་
བ་རྒྱུར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་
བཀོལ་གྱི་བསོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་སོར་ ༨,༡༤༨,༥༣༥ དེ་ལ་
ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

(༨༡༤༡,༥༣༥) དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པར་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་

འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་ཀྱི་བསོམས་དེ་
སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་ཀྱི་བསོམས་དེ་ཧྱིན་སོར་༥,༢༨༨,༣༧༩
དེ་ལ་ང་ཚོས་གཅོག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོའྱི་གཅོག་ཆ་དེ་དམྱིགས་བསལ་ལ་མ་གཏོགས་རྒྱུན་གོན་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

དགོངས་དག འདྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་རེད་འདུག རྒྱུན་གོན་གྱི་བསོམས་དེ་ཧྱིན་སོར་ ༥༢,༨༨,༣༧༧ དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་འབེབས་
པར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པར་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་
ལགས། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་བསོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནང།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་དག ད་ལྟའྱི་གཅོག་ཆ་དེ་དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་འདུག བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསོམས་དེ་ཧྱིན་སོར་ ༣,༡༩༣,༣༥༠

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར། ལས་ཁུངས། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང། ཨང་། ༤ པ། རྱིས་
འགོ རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའྱི་འབུམ་རམས་པ་དང་ཉེ་བའྱི་འབུམ་རམས་པའྱི་ཚོགས་འདུ། ( བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་
ཚོག ས་འདུ། ) བཀའ་ཤག་གྱི་ རྒྱབ་གཉེར ། (༩༠༠,༨༠༠) གཅོག ་ཆ་ཧྱིན ་སོར ། (༡༨༠,༠༠༠) བཀའ་འཁོལ ་ཞུ་འཆར།
(༥༢༠,༨༠༠) ཟུར་བརོད། ཕྱི་རྒྱལ་མཁས་དབང་གསུམ་གྱི་ལམ་གོན་བཅག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་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 རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ཀྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ། མེད་པར་སོང་ཙང་འདྱི་གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་ལ་ཚུད་པ་ཡྱིན། (༥༢༠,༨༠༠)ཤ
འདྱི་བཅག་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་བསོམས་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ། ལས་རྱིམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནམ། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོང་བརྡར་གྱི་ཟབ་སོང་བགོ་གེང་ཚོགས་
འདུ་སོགས་ཆེད། ཟུར་འཛར་ ༡ པོ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ལས་བེད་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་སོང་བརྡར་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཉམས་ཞྱིབ་ལས་བེད་ལ་

ཉམས་ཞྱིབ་མ་ཤེས་པའྱི་ལས་བེད་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད་དམ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཉམས་ཞྱིབ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་སྟངས་ཤེས་
དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། གོ་སྟངས་ལ་དེ་ལྟར་རང་གོ་ཡྱི་འདུག

གཉྱིས་པ་དེ་ལ་བོད་གནས་དང་འབེལ་བའྱི་མཁས་པའྱི་གདན་ཞུས་བགོ་གེང་ཚོགས་འདུ་སོགས་དང། དེ་བཞྱིན་སྱིད་ཞུ་

ལས་བེད་པ་རྣམས་ལ་མཁས་པའྱི་གསུང་བཤད་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་ཐོག་ནས་གོ་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་གྱི་
ཐོག་ལ་མཁས་པའྱི་གདན་འདེན་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིད་གཟབ་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་རང་ཚོ་གོང་

ལ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོས་བཀའ་ཕེབས་སོང། ང་ཚོ་ག་དུས་འདུ་འཛོམས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་དང་
མྱི་མང་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་འདྱི་རྐང་རེས་ལག་

བསུབ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་དག་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་དག་གྱི་སྟེང་དུ་དེ་ཙམ་གསལ་པོ་ཞུ་མ་དགོས་པར་མཁྱེན་

ལྡན་རྣམས་ལ་ཟུར་ཙམ་ཞུས་ཀང་མཁྱེན་ཟེར་དུས་ངས་ཟུར་ཙམ་ཞྱིག་མྱིང་འདོན་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོས་གདན་
འདེན་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐུགས་ལ་གནོད་པ། རྒྱ་གར་གྱི་ཆ་ཤས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་ནས་

ཁ་བལ་བའྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་གོ་སྐབས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་སང་གནང་གལ་མྱི་གཅྱིག་གྱི་
རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་ལ་ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་རེད་དེ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ བརྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་རེད། དེའྱི་
གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོའྱི་འཚོར་བ་དབར་ཕོག་ཐུགས་འགོ་དུས། དེ་དག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་

འདུག ར་བའྱི་ད་ལྟ་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཁོང་རང་ཚོ་ཡྱིན་མྱིན་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། མཚམས་
མཚམས་གོང་མའྱི་གོང་མ་དང་བ་མའྱི་བ་མ་ཞེས་བཀའ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་
གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་མཇུག་བསོམས་གནང་རོགས་གནང། དེ་མྱིན་གོ་སྐབས་རེས་ལ་ཕུལ་ཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས།

ལགས་སོ། བས་ཙང་འདྱི་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག དེ་མ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན་རྐང་རེས་
ལག་བསུབ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག གནད་དོན་གཞན་ཡོད་ན་རེས་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་དེ་སོ་ཕེ་ནས་བཞག་ཡོད། ཉྱིན་གུང་ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གསོལ་
ཚིགས་བར་གསེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོན་རྱིས་ཐོག་མུ་མཐུད་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ཙང། གོང་དུ་སོ་ཕེ་སྟེ་བཞག་པས་ཆ་
ཤས་བཞེས་མཁན་མེད་སྟབས། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོན་རྱིས་ཧྱིན་སོར་ ༣༡༩༣,༣༥༠ སྱི་མོས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ་མེད་ན། དགོངས་དག ལགས་སོ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་
ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འདྱི་བ་ཡོད་པ་རེད་དེ་འདྱིར་ལན་བསྐྱོན་མ་བྱུང་ལ། འབེལ་ཡོད་བཀའ་
བོན་ཡང་མ་བཞུགས་ཁར། ཇྱི་ལྟར་འགོ་ཡྱི་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ཉྱིན་རྒྱབ་ཚོགས་དུས་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་། (Mumbai) ནས་གནད་ཡོད་
མྱི་ས་འགའ་ཞྱིག་དང་མཇལ་འཕད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཞུས་ཡྱིན། སོང་ཙང་འདྱིའྱི་བཀའ་ལན་གནང་མཁན་འདྱི་ད་ལྟ་དཔལ་

འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་མུ་མཐུད་དེ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་སོང། སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་

བོན་མཆོག་ནས་གོང་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཕེབས་པ་དེར་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་ལུས་ཡོད་ན། བཀའ་ལན་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་དོགས་འདྱི་ཐད་ལ་འདྱི་ནས་གསལ་བཤད་མ་

ཞུས་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། སྐུ་ངོ་སྱིད་སྐྱོང་ད་ལྟ་ཉྱིན་རྒྱབ་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་གཅྱིག་རྱིང་
གལ་ཆེའྱི་མྱི་ས་ཁག་ཅྱིག་ (Mumbai) ནས་ཕེབས་པར་ཛ་དག་མཇལ་དགོས་པ་དང་། དེ་མཚུངས་དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་དོན་
ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཆེད་དུ་དགོངས་ཞུ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། འདྱིར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ཀང་རྒྱ་གར་

གཞུང་གྱི་རྱིག་གཞུང་བོན་ཆེན་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཎ་ལེན་ཌར་ཚོགས་འདུ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བས་ཏེ་བཅར་བ་རེད། འདྱི་དགོངས་ཞུས་བས་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ཀང་
95

ཁ་སང་གོ་བུར་དུ་དགོང་མོར་ཐོན་དགོས་བྱུང་ནས་དེ་རྱིང་གལ་ཆེའྱི་ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་ལ་བཅར་ནས་དགོངས་ཞུས་ཡྱིན ། འདྱི་
ངས་སོན་འགོའ་ི ཚུལ་དུ་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་ཡྱིག་ཐོག་དགོངས་ཞུ་ཕུལ་ཟྱིན་ཡང་། ཡྱིག་ཐོག ་
དགོངས་ཞུ་དེ་རེས་གཟའ་སྤེན་པར་མ་གཏོགས་སྙན་སོན་ཞུ་ཡྱི་མེད་ཁར། བར་ན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་དགོངས་ཉེན་
ཆེ་བས་འདྱི་མྱི་ཡོང་ཕྱིར་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ཡྱིག་ཐོག་ནས་དགོངས་ཞུ་ཡང་ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ད་ལྟ་སྐབས་སུ་འབབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཟུར་འཛར་དང་པོའ་ི ནང་གསེས་དང་པོ་

ཐོག་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་བགོ་གེང་ཚོགས་འདུ་དང་ཚོགས་བཅར་གསུང་རྒྱུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་
ཚོགས་འདུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་བཀའ་གཅྱིག་གནང་བ་རེད། འདྱི་འད་བའྱི་ཚོགས་འདུ་འདྱི་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་གང་ཟག་འདྱི་

ཡྱི་མཚན་འབོད་མ་བས་པར། ངས་ཀང་ཞུ་འདོད་ཅྱི་ཡང་མེད། གནས་དོན་འདྱི་བྱུང་བ་ནྱི་ཏན་ཏན་བྱུང་འདུག འོན་ཏེ་གནས་དོན་
འདྱི་བྱུང་རྒྱུ་ཆེད་མངགས་ང་ཚོས་ཁོ་རང་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་བ་དེ་འད་གང་ཡང་མྱིན། དེ་འད་བའྱི་གང་ཟག་

འདྱི་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བར་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་
སུ་གོ་སྱིག་པ་དང་གདན་ཞུ་བ། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ས་གནས་ས་ཐོག་དྷ་རམ་ས་

ལར་ཕེབས་པ་དང་སྟབས་བསྟུན་བེད་དེ་ཁོ་རང་གྱི་རེ་བ་སྟོན་པ་བཞྱིན། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུའྱི་ལམ་གཅྱིག་སྟོན་ཞྱིང་། སྐབས་
དེར་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ངོས་ནས་གནད་དོན་གཙོ་བོ་གནས་ཚང་རྒྱ་གར་ལ་ཕོག་ཐུག་བཀའ་མོལ་གནང་

ན་མྱི་འགྱིག་ཅེས་ཁ་གསལ་ཞྱིག་སོན་ནས་ཁོ་རང་ལ་དན་སྐུལ་ཞུས་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་སོན་འགོའ་ི གཏམ་བཤད་ལ་གང་ཡང་
མེད་པ་རེད་དེ། དྱི་བ་ནས་ཐོན་པའྱི་བཀའ་ལན་དེ་འད་བྱུང་འདུག བྱུང་བ་སོང་ཙང་། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་བཀའ་ཤག་ནང་

བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བའྱི་ཐོག་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་དང་སེ་ཚན་ལ་མ་འོངས་པར་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་གཟབ་གཟབ་བེད་དགོས་པའྱི་ཐོག་

ལ་བཀོད་མངགས་ཞུས་ཟྱིན། སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་གཟབ་གཟབ་གནང་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དགོངས་

ཚུལ་བྱུང་སོང། སོང་ཙང་གོང་མའྱི་གོང་མ་དང་བ་མའྱི་བ་མར་བཀའ་ཕེབས་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། ཁོ་རང་ཉྱིད་ས་གནས་ས་
ཐོག་ཏུ་སེབས་ཏེ་ཁོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཚུར་གསུངས། གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ས་ཕར་བཅར་སྐབས་རོགས་བས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་དེ་འད་

བྱུང་བ་རེད་མ་གཏོགས། ཆེད་མངགས་བཀའ་ཕེབས་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཅར་སྐབས་མཐུན་འགྱུར་གཅྱིག་
ཐོབ་སྐབས། འདྱིར་ཕེབས་སྐབས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་པ་ནྱི་ལས་འགན་གྱི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་ཆགས་པ་རེད། མ་འོངས་པར་དེ་
འདའྱི་ཐོག་དམ་དོན་ཞུ་བར་ཁ་སོན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཟུར་འཛར་དང་པོའ་ི ནང་གསེས་བཞྱི་པ་འདྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་བེད་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་སོང་བརྡར་གསུངས་པ་དེ་རེད།

བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ། ཉམས་ཞྱིབ་ལས་བེད་ཉམས་ཞྱིབ་ལས་བེད་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་སོང་བརྡར་དགོས་གསུངས་པ་འདྱི་སྱིར་
བཏང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚོ་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚོར་སྱི་ཞུ་ལས་བེད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། སོང་བརྡར་ཕུལ་
རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཁོང་ཚོར་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་གནས་ཚད་ཡོད ་པ་རེད་དེ། ད་དུང་ཡར་རྒྱས་ལ་
མཐའ་མེད་པ་སོང་ཙང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་སོང་བརྡར་གོང་ནས་གོང་དུ་སྤེལ་རྒྱུ་དང་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་རྒྱུའྱི་སད་དུ་ད་དུང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གོ་སྐབས་ཕུལ་ནས་སོང་བརྡར་ཚད་མཐོ་རུ་བཏང་སྟེ། མ་འོངས་པར་ཉམས་ཞྱིབ་
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ཀྱི་གནས་བབས་འདྱི་དེ་ས་ཡོད་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ལས་ལེགས་སུ་གཏོང་ཕྱིར་ཉམས་ཞྱིབ་པར་ཟབ་སོང་ཕུལ་བ་རེད་མ་གཏོགས།
དེ་ས་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་སོང་བརྡར་མེད་པ་དེ་འད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་
ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཕལ་ཆེར་བཀའ་ལན་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན་ཙང་། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོན་རྱིས་ས་ཡ་གསུམ་

དང་གཅྱིག་འབུམ་དགུ་ཁྱི་གསུམ་སྟོང་གསུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པར་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། སྱི་
མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། གཅོག་ཆ་
གཅྱིག་འབུམ་བརྒྱད་ཁྱི་ཐམ་པའྱི་གཅོག་ཆ་འདྱི་ཞུ་བའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐོ ག་ལ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་

འབེབས་པར་དགག་བ་ཡོད་ན། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། འདྱི་ནས་ཟུར་བཀོལ་ལ་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱི་ཟུར་བཀོལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་བསོམས་
འདྱི་ཧྱིན་སོར་ ༤,༢༩༩,༣༠༠ རེད་འདུག འདྱིར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགག་བ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ ཏ༽ དེང་རབས་བོད་ཀྱི་དཔལ་
འབོར་གནས་དོན་ལ་དཔྱད་པ་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག དེང་རབས་ཀྱི་ས་ཡང་འཇུག་ཆད་པ་འད། སོང་ཙང་དེང་རབས་བོད་ཀྱི་དཔལ་
འབོར་གནས་དོན་དཔྱད་པ་ཟེར་བ་འདྱི་དེབ་གཅྱིག་གྱི་མྱིང་རེད་དམ། ཡང་ན། དཔལ་འབོར་གནས་བབས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་

དཔྱད་པ་གནང་རྒྱུ་རེད་དམ། དཔྱད་པ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། བོད་ནང་ལ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། ཕྱིར་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། བོད་ནང་ལ་
གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ཁྱྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། གཞུང་གྱི་རྒྱ་མྱིས་བོད་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་
བབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གང་འད་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་དཔྱད་པ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་འདྱི་གཅྱིག་བཀའ་འདྱི་གནང་རོགས་
གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག ་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེང་རབས་ཀྱི་ས་ཆད་པ་དེར་དགོངས་དག་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས། ས་དེ་བཅོས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེང་རབས་ཀྱི་ས་བཀོད་རོགས་བགྱིས། དེ་བཞྱིན་རྒྱབ་ལོངས་ལ་གནས་དོན་འདྱི་ཅྱི་རེད་ཟེར་ན། བོད་ནང་གྱི་གཞྱི་རའྱི་

དཔལ་འབོར་རམ་ཡང་ན། ཡོང་བབས་གནས་སྟངས་ངོ་མ་ཇྱི་ཆགས། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གཞུང་གྱི་བརོད་བཞྱིན་པའྱི་བོད་ནང་ལ་མཐུན་
རེན་བཟང་པོ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་རྒྱུ་ཡོངས་ལ་ང་ཚོས་དཔྱད་པ་བས་ཏེ་བོད་ནང་གྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་བབས་འདྱི་
ཉམས་ཞྱིབ་བེད་པའྱི་ཐོག རྒྱ་ནག་གྱི་བོད་ནང་དཔལ་འབོར་དབེ་འབེད་མེད། གཅྱིག་གཅྱིག་མེད། གཉྱིས་གཉྱིས་མེད། སོམ་གཞྱི་
འདྱི་ལྟར་ཡོད་གསུངས་པ་འདྱི་དང་ཐོག་ནས་དཔལ་འབོར་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཉམས་ཞྱིབ་ཇྱི་

ཙམ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་འབད་བརོན་ཞུས་ནས་བོད་ནང་གྱི་དཔལ་འབོར་གནས་བབས་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་
ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་དེབ་གཅྱིག་སྟོན་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགག་བ་མེད་དྱི་བ་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་བཏང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་དང་
དམྱིགས་བསལ་ལ་སོགས་པའྱི་ནང་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། མང་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་དང་མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ལ་ཞུགས་དགོས། ཉམས་
ཞྱིབ་པ་ལ་ཟབ་སོང་སོད་དགོས་པ་རེད། དེང་རབས་བོད་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནད་དོན་ལ་དཔྱད་པ་ཟེར་བ་དེ་བོད་ནང་གྱི་དཔལ་

འབོར་སྱིད་བྱུས་སྐོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་སོགས་བ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བ་མ་གཏོགས སྱིར་བཏང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ཟེར་དུས་
བོད་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གྱིས་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་སོགས་པ་དེ་མ་འོངས་པར་གནས་སྟངས་ཅྱི་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདའྱི་རྣམ་

གངས་ཞྱིབ་ཚགས་པོའ་ི ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་པ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ལས་འཆར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག དེ་ག་རེ་
ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།
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སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་༼ཅ༽་པ་ནང་དུ་ལེགས་ཆ་ལེགས་དང་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ཚེགས་ཆད་འདུག་དེ་
བཅོས་དགོས་ས་རེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པས་གནད་དོན་ཐད་ལ་སྱིར་བཏང་གྱི་བོད་ཀྱི་སྱིད་

བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་འཛུགས་དགོས་པས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་བོད་ནང་གྱི་སྱིད་བྱུས་གནས་སྟངས་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་དེ་
དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་གཅྱིག་རེད། དེ་དང་འབེལ་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་བབས་དང་བོད་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབས་ལ་ཉམས་
ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་འགན་བཞེས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་རང་ལུས་མེར་བསེགས་དང་འབེལ་པའྱི་གནད་དོན་ཐོག་
ལ་དཔྱད་པ་བས་ཏེ་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་བཏོན་ཚར་བ་རེད། དེ་དང་འབེལ་ཏེ་སྐབས་དུས་སོ་སོར་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དཔྱད་
ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་འབེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཡང་འབོར་བསད་ཡོད་པ་རེད་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡང་འབོར་བསད་ཡོད།

དེ་འདའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་བ་དེ་སྐབས་སྐབས་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་རྒྱུའྱི་དངུལ་འབོར་ཡོད་མེད་ལ་ལྟོས་མེད་ལས་འཆར་ཡོད་པ་
སོང་ཙང་དུས་རྒྱུན་དུ་དངུལ་འབོར་འགོ་སོང་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཉམས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་ཀྱི་
ཕོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོད་དུས་ལས་ཀ་དེ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་པ་དེ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་དང་ཉམས་ཞྱིབ་
གནང་རྒྱུ་རྱིས་འགོ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་སེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་མེད་པ་ཙམ་གྱི་ལས་ཀ་མ་བས་པ་རེད་དམ་ཟེར་ན་གཏན་ནས་མ་

རེད། ད་དུང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པ་སོང་ཙང་ཏན་ཏན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་འགའ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ས་དཔལ་འབོར་
གནས་བབས་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བས་པ་ནང་བཞྱིན་དེ་འད་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞེས་ཆོག་གྱི་རེད། དེ་ནས་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱིས་ཡྱི་གེ་བཅོས་རོགས་ནང་གསུང་སོང་། དེ་བཅོས་རོགས་གནང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

དག་ཆ་གཉྱིས་འདྱི་བཅོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཧྱིན་སོར་ ༢,༤༩༩,༣༠༠ སྱི་མོས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་ན་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས། སྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནང་།
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སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ མཆོག ལྡྱི་ ལྱི་ སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ རྒྱུན་གོན་ལ་བཀའཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན ་སོར ་
༡༡,༡༤༧,༣༥༩ རེད། དེ་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཧྱིན་སོར་ ༡༡,༡༤༧,༣༥༩ སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། དགག་བ་
མེད་ན། སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་
ཚེ་བརན་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་
སོར་ ༢༠,༩༨,༥༧༠ རེད། དེ་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅྱིག་གང་ཡང་མེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ས་ཡ་གཉྱིས་དང་འབུམ་མེད་དགུ་ཁྱི་བརྒྱད་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ཐམ་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། སྱི་འཐུས་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགག་བ་གང་ཡང་མྱིན། དྱི་བ་ཞྱིག་འདྱི་འདོད་བྱུང། ང་ཚོ་དེ་ལ་རེའུ་མྱིག་གསུམ་པའྱི་ནང་དུ་
ལས་ཤག་གཉྱིས་ཀྱི་ཆུ་གོག་དང་བདག་གཅེས་དེའྱི་སང་ལ་ཕལ་ཆེར་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་འབུམ་དྲུག་གནང་འདུག དེ་གང་
འད་རེད། མང་ཆེ་ཤོས་ལས་ཤག་དང་དེ་ཚོའྱི་གོག་རྱིན་དང་ཆུ་རྱིན་དེ་སོ་སོས་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ལྡྱི་ལྱི་ལ་མཚོན་ན་གོག་རྱིན་དང་ཆུ་རྱིན་ལབ་དུས་ཧ་ཅང་གྱི་གོང་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་ཚ་གོག་དང་གང་གོག་གཏོང་

དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ག་རེ་ ཆགས་ཀྱི་རེད། ཡང་ན་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་སྟངས་འཛིན་ཡོད་
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པ་རེད་དམ། དཔེར་ན་ཟླ་གཅྱིག་ལ་སོར་དེ་ཙམ་ཡྱིན་ཞེས་སྟངས་འཛིན་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། ག་ཚོད་བེད་སོད་བེད་པ་ཡྱིན་
ན་གཞུང་གྱི་སད་ཤག་ཤག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང།

དེ་ནས་ཨང་དྲུག་པ་དེ་ལ་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་མཆོག IIC ཚོགས་མྱི་གསར་འཛུགས་འདྱི་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་རྱིམ་པ་ཕེབས་

ཚར་བ་རེད། སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་ཚང་མ་ལ་ IIC ཚོགས་མྱི་བཟོས་ཡོད་པ་རེད་དམ། སྐུ་ངོ་འཕོས་ཕྱིན་པ་དང་གསར་པ་ཕེབས་པ་དེ་
ལ་ཚོགས་མྱི་ཁ་བསྒྱུར་ལྟ་བུ་བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། གཞན་ཚང་མ་ལ་གཅྱིག་སོད་བསད་དགོས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་
འབོར་ཆེན་པོ་དང། IIC ཟེར་དུས་ལས་ས་པོ་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་ནང་གྱི་དངུལ་འབོར་དེ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཕེད་ཆག་དང་
ཚོགས་མྱི་རྣམས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐོག་ནས་སད་པ་ཡྱིན་གྱི་རེད། མ་གཏོགས་པའྱི་དངུལ་དེ་ཙམ་གྱི་ཚོགས་མྱི་རག་རྒྱུ་དེ་འད་
ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ལ་ཁ་བསྒྱུར་དེ་འད་བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། དེ་གཉྱིས་ཀྱི་སྟེང་དུ་དྱི་བ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་རྱིས་འགོ་གཉྱིས་པ་ཐོག་ལ་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་རོགས་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་
ཞྱིག་འདུག སུས་སུ་ལ་སད་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོ་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་རྒྱུར་རྱིས་འགོ་གསུམ་པ་ལས་ཤག་གཉྱིས་

ཀྱི་ཆུ་གོག་བདག་གཅེས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ནང་དུ་གནད་དོན་ཁག གོག་རྱིན་ལ་འབུམ་བཞྱི་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། ལྡྱི་ལྱི་ལ་གོག་རྱིན་རྱིས་སྟངས་འདྱི་མ་འད་བ་ཞྱིག་འདུག ཐོག་མའྱི་གོག་གྱི་ཤུགས་ཚད། དེ་ནས་གོག་གྱི་ཤུགས་ཚད་འཕར་
རྒྱུ། དེ་ནས་གོང་འཁྱེར་གྱི་ས་ཁུལ་ཡྱིན་དུས་གོག་རྱིན་ལ་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་དྲུག་ཙམ་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་ཆུ་གོག་བདག་གཅེས་

དང་བཟོ་ཆས་ལ་ཁྱི་ལྔ་ཞྱིག་ཟུར་དུ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་གཞན་ལས་ཤག་རྣམས་ཀྱི་བཟོ་བཅོས་ལ་ཁྱི་ལྔ་ཡོད་པ་རེད། དེ་
བཞྱིན་གོག་རྱིན་གཞན་ཟེར་དུས། དེའྱི་མཉམ་དུ་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཁྱི་གཉྱིས་བཞག་ནས་འབུམ་དྲུག་ཙམ་ཞྱིག་ཐོག་མ་ནས་གནང་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དོན་གཅོད་ཀྱི་ IIC ཡྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཚོགས་དོད་འདྱི་ཏན་ཏན་གསུངས་པ་འདྱི་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་འད་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ།

ཚོགས་མྱི་དེབ་བསྐྱེལ་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དོན་གཅོད་ཀྱི་མྱིང་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་གང་ཟག་སོ་སོའ་ི མྱིང་ལ་དེབ་བསྐྱེལ་བེད་
101

དུས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་དེབ་བསྐྱེལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ལོ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཀྱི་དུས་ཡུན་དང་ཁ་ཤས་མྱི་ཚེའྱི་དུས་ཡུན་དང་

འད་མྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དོན་གཅོད་གསར་པ་ཕེབས་པ་སོང་ཙང་དེབ་བསྐྱེལ་གནང་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ། ལྷག་པར་དུ་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་མྱི་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་ཁང་གཡར་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་མཐུན་རེན་མང་པོ་རག་གྱི་ཡོད་ཙང། དེའྱི་ཐོག་
ནས་དེབ་བསྐྱེལ་ཆེད་ཞུས་པ་ཞྱིག་རེད།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་རོགས་ལས་གཞྱི་གསུངས་རྒྱུ་དེ་སྱིར་བཏང་རྱིས་འགོའ་ི

མྱིང་དེ་རང་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེས་བརྒྱུད་ནས་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གེང་
ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བང་བསྱིགས་འདུག དེ་ཡང་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་༸སྐུ་ཡྱི་འཁྲུངས་སྐར་སྟབས་
བསྟུན་བེད་ནས་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་འབབ་དང་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན། གཉྱིས་སན་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་དེ་ཚོའྱི་སྟེང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུའྱི་བང་ཞྱིག་བསྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ལྟར་གནང་བ་
ཞྱིག་རེད་འདུག

དེའྱི་ཐོག་ལ་གདན་ཞུའྱི་མྱི་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་ཁང་གྱི་དོད་ལ་སོགས་པ་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་བང་བསྱིགས་འདུག འདྱི་

སོན་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་བཏང་རྒྱུ་དང། དེའྱི་དོན་དག་གཙོ་བོ་ནྱི་འཁྲུངས་སྐར་དང་སྟབས་བསྟུན་བེད་ནས་ལྡྱི་ལྱི་ནང་དུ་བོད་པའྱི་
གནད་དོན་ཁྱབ་བསགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་འཛིན་ནས་དེ་ལྟར་གནང་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སོལ་མ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཡེ་ཤ
ཤ ེས་སོལ་མ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༡ པ་འདྱི་རྒྱལ་སྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་ཞེས་

བྱིས་འདུག དེ་ལ་དངུལ་ཁྱི་བརྒྱད་མ་གཏོགས་ཞུས་མྱི་འདུག དེ་ལ་དངུལ་དེ་ཙམ་གྱི་གདངས་ཀྱི་རེད་དམ། ཚོགས་ཆེན་ཞེས་
བྱིས་འདུག དེ་གང་དུ་འཚོགས་རྒྱུ་རེད། ག་དུས་འཚོགས་རྒྱུ་རེད། དེའྱི་ཐོག་དུ་བཅར་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།
102

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ཀྱི་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་འདྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བོད་
དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ལ་འགན་བཞེས་གནང་མཁན་འདྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཆགས་པ་དང།

ཚོགས་ས་དང་ཚོགས་ཡུལ་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ནང་དུ་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རེད། ད་ལྟ་འགོ་རྒྱུ་འདྱི་སྐབས་དེ་དུས་ཚོགས་
འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་སུ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་གནམ་གྲུ་ག་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས་པའྱི་དེ་མྱིན་
ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་སོང་ནྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ལྔ་པའྱི་ ནང་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་
སྲུང་བརྱི་ཟེར་བ་དེར་ཧ་ལམ་སོར་མོ་འབུམ་བདུན་ཙམ་འདུགཤ ད་ལོ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལྡྱི་ལྱིར་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་སྲུང་བརྱི་ཆེད་
དུ་ཧ་ལམ་སོར་མོ་འབུམ་བདུན་ཙམ་ཡོད་དུས། དམྱིགས་བསལ་ལས་འགུལ་གང་དང་གང་སྤེལ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་

ཡོད། དེ་དང་འབེལ་ནས་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྱི་གཙོས་མཛད་སོ་གལ་ཆེན་པོ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་གོ་
སྱིག་ཞུ་སྟངས་དང་དེ་ཚོའྱི་ཕོགས་ལ་ང་རང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་སོན་མ་མང་གཙོ་དུས་ཆེན་གྱི་ཉྱིན་མོའ་ི

མཛད་སོ་རྡ་རམ་སར་ཚོགས་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་གཙོས་པའྱི་སྐུ་མགོན་མང་པོ་
ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད།

ཡྱིན་ནའང་གསོལ་ཇ་དང་ཞལ་ཏོག་ཕར་ཞོག མཐའ་ན་ཆུ་ཞྱིག་ཀང་བཀྲམ་མ་སོང་། དངོས་གནས་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཉྱིན་མོ་

ལོ་རྒྱུས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་མཛད་སོ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། མ་ཟད་མྱི་རབས་གསར་པ་ཚོས་བསམ་བོའ་ི ནང་མང་

གཙོ་གསོལ་རས་གནང་པའྱི་ཉྱིན་མོ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཉྱིན་མོ་ཧ་ལམ་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་

བསད་ཡོད་པའྱི་ཁུལ་འད་བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བོད་པ་འདྱི་རེན་འབེལ་བརྱི་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིད་དུས། རགས་དང་རེན་འབེལ་ཐོག་

ནས་ཡག་པོ་མྱི་འདུག དེ་རྱིང་ལྡྱི་ལྱི་དོན་བཅོད་ཀྱིས་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཆེད་འབུམ་བདུན་ལྷག་ཡོད་དུས། ག་
རྒྱས་པོ་གནང་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་འདུག གཏོང་དགོས་སར་བསྱི་ཚགས་བསྱི་ཚགས་ཟེར་ནས་བས་

བསད་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་
རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས།
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སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་གང་ཡང་མེད། རྱིས་འགོ་ཨང་བཅུ་གཅྱིག་འདྱི་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གཅྱིག་གཉྱིས་གཏན་ཁེལ་
བསད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱལ་སྱིའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་དང་། དེ་བཞྱིན་བཅུ་གཅྱིག་པ་ཕྱི་
དགོས་ལག་དེབ་སེ་ཚན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ computer joke སོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་གཉྱིས་ཀ་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གཅྱིག་རེད་
འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གང་འད་རེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྱི་ཐོག་ལ་འབུམ་དྲུག་དང་ཁྱི་
བདུན་སྟོང་མེད་གསུམ་བརྒྱ་བཅུ་བཏང་གྱི་འདུག དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་འདུག ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཟུར་བཀོལ་ནང་

ལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་གནས་བབ་བོད་མྱིའྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་། བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ནང་ལ་བཅུག་པ་སོང་ཙང་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་དམྱིགས་བསལ་ནང་བཏང་རྒྱུ་ཆགས་པ་རེད། སོན་མ་ཟུར་བཀོལ་ནང་ཡོད་

པ་རེད། གསར་པ་གང་ཡང་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་ལྷག་པར་དུ་ལྡྱི་ལྱི་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། དེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་
ཏུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ི གཞུང་ཚབ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་བསྟུན་ནས་སྐབས་དེ་དུས་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་སྐབས་སུ་

རྒྱ་གར་གྱི་གནས་ཡོད་སྐུ་མགོན་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་གོགས་པོ། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཁག་གྱི་
སྐུ་ཚབ་མྱི་ས་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུར་མཚོན་པའྱི་གསོལ་སྟོན་བཤམ་པའྱི་ཐོག་ནས་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དང་འབེལ་ང་རང་ཚོ་ཕན་

ཚུན་ངོ་ཤེས་བས། དེ་འདའྱི་ལས་གཞྱི་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། དེ་ས་ཡོད་པ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་ཁྱེར་བ་ཞྱིག་
རེད། རྱིས་འགོ་སེབས་ས་མ་འད་བ་ནས་སེབས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་མང་གཙོ་དུས་ཆེན་སྐབས་གསུངས་རྒྱུ་འདྱི་ཐོག་དགོངས་འཆར་གནང་བ་རེད། དེ་སེམས་ལ་

བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་ནས་རེས་མ་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་འཁྲུག་པ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་འབེལ་
ནས་རྱིས ་འགོ་ཨང་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གཅྱིག་གཉྱིས ་སེབས་འདུག་དེ་ལ་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཨང་ཀྱི་ འདྱི་རྒྱབ་བཤྱིས ་
བརྒྱབས་རྒྱུ་རེད། བཅུ་གཅྱིག་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བཅུ་གསུམ་བཟོས་རྒྱུ་ནོར་བསད་འདུག བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་རང་ཡྱིན།

ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་ཤག་གཉྱིས་ཀྱི་ཆུ་དང་གོག་རྱིན་ཐོག སྱིར་བཏང་ལས་བེད་ཡྱིན་ན་གོག་རྱིན་སོ་

སོས་ཕུལ་དགོས་པ་རེད། ལྡྱི་ལྱི་རྒྱལ་ས་ཡྱིན་པའྱི་རེན་གྱི་གོག་རྱིན་གྱི་ཚད་བབ་ཨྱིན་ཇྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་པ་དགོངས་འཁོལ་

ཡོད་པ་མཁྱེན་ Unit བརྒྱ་བར་སོ་སོས་སོད་དགོས་པ་རེད། བརྒྱ་བརྒལ་དུས་འདྱིར་གུན་གསབ་ཅྱིག་ང་ཚོས་བཏང་དུས་སེབས་
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པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་མྱིན་ལས་བེད་ངོས་ནས་གོག་རྱིན་མ་བསྡུས་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མཚམས་བཞག་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ས་ཡ་གཉྱིས་དང་འབུམ་མེད་དགུ་ཁྱི་བརྒྱད་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་བདུན་བཅུ་ཐམ་པ་སྱི་མོས་

ཀྱི་ཐོག་ལ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་དགག་བ་མེད། ཚོགས་གཙོས་བསྐྱར་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ལ་དགག་བ་ཡོད་པས་དྱིས ་ཏེ། སྱི་
འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རོགས།

སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་དབུས་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ཞྱིབ་རེད། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་རེད། དེ་འདའྱི་སྙན་ཐོ་མང་པོ་ནང་ལ་ཐོན་ཡོད་པ་
རེད། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འོག་ལ་ཐད་ཀར་མེད་བསད་པའྱི་རང་སེ་ཁག་དང་། དཔེར་ན་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་རེད།
འདྱིའྱི་གོག་རྱིན་གཞུང་གྱི་སད་འདུག དེ་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ལས་བེད་གང་ཟག་ནས་བསྡུས་དགོས་པ་རེད་ཅེས། སྙན་ཐོ་རྱིམ་པ་

འགོ་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་འགེལ་བཤད་གནང་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བེད་ཚོས་དེ་རྱིགས་
གནང་མདོག་ཁག་པོ་རེད་མ་གཏོགས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱི་ནང་ཞུ་རྒྱུ་དགོངས་འཁོལ་གནང་རོགས། Unit
བརྒྱ་བརྒལ་ཟྱིན་ན་གཞུང་གྱི་སད་ཀྱིས་རེད་ལབ་ནས། Unit བརྒྱ་ང་ཚོས་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་ཚ་གོག་གང་གོག་སྤར་བ་ཡྱིན་ན་
བརྒལ་འགོའ་ིརེད། འདྱི་བརྒལ་རྒྱུ་ལས་ས་མོ་རེད། རྱིས་ཞྱིབ་བམ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འགོ་
སྟངས་གསལ་པོ་མྱི་འདུག བསྐྱར་དུ་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བཀའ་འདྱི་གནང་བའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། ལས་ཁུངས་གཞན་

གྱི་མཚན་སོས་པ་འདྱི། ར་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་།
ལས་ཁུངས་འདྱིའྱི་སོན་རྱིས་འགོ་སྟངས་དེ་རྱིས་ཞྱིབ་ནས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཁོ་རང་ཁོ་རང་འགན་འཛིན་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་བས་ཏེ། ཚོགས་པའྱི་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་ཏེ་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་།
ཁོ་རང་ལ་ལམ་ཀ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རྱིས་ཞྱིབ་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལྷན་ཁང་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རེན་གྱི་
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གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་དོན་ཁང་ཁྱབ་ཁུངས་ལས་ཤག་གྱི་གོག་རྱིན་ཡྱིན་ན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གོག་རྱིན་

ཡོང་རྒྱུའྱི་གོག་གྱི་ཨ་མ་ཞྱིག་བཞག དེ་ནས་ལས་ཤག་སོ་སོར་ཆུང་བ་རེ་རེ་བཞག་ནས་དེ་ནས་ཚད་གཞྱི་ ག་ཚོད་འབབ་རྒྱུའྱི་
མཐུན་དང་མཐུན་པ་བཟོས་ཡོད། དེ་ས་དཔེ་བཞག་ན། རང་ཉྱིད་སོན་མ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་དེ་འད་རེན་བས་ནས། ལས་ཁུངས་ཁ་ཤས་ལ་གོག་ཨ་མའྱི་ཤུགས་ཚད་ཡོད་ས་གཅྱིག་

ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཡན་ལག་བཀྲམ་རྒྱུར་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཅྱིག་པ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཐོག་ལ་རྣམ་
རོག་དང་དོགས་པ་ཟ་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཕོགས་མ་གནང་རོགས། དེའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་

ལས་བེད་ཚོས་དང་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ངས་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་ལ་རང་ཉྱིད་སོན་མ་ཕར་ཕོགས་ལ་བསད་པའྱི་རེན་བས་ཏེ་ཤེས་ཀྱི་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

དམྱིགས་བསལ་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་ཧྱིན་སོར་ ༢,༠༩༨,༥༧༠ ཐམ་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་

དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཟུར་
བཀོལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས། ཟུར་བཀོལ་མྱི་འདུག དགོངས་དགཤ
དེས་ནས་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་སོར་
༢,༢༢༩,༦༩༨ རེད་འདུག ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ ༢༢,༩༩,༦༩༨ སྱི་མོས་ཐོག་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། སྱི་མོས་
ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་
སོར་ ༡,༩༠༤,༠༠༠ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།
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ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ལ། (༡༩༠༤,༠༠༠) སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་
བ། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་སང་ལ་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་འདུག དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཨང་གངས་ ༡༥ དེ་ལ་དཔེ་དེབ་ཧྱིན་
སྐད་ནང་ཕབ་རྒྱུ་དང་། འོད་སེར་ནང་ཧྱིན་སྐད་གསར་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ཟེར་ནས་བྱིས་འདུག གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ལ་
བཀའ་འདྱི་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། དམྱིགས་བསལ་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ཏུ་ཧྱིན་སྐད་ནས་ཁྱབ་བསགས་ཡོང་བ་ལ་བཀའ་འདྱི་

ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐབས་དེར་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་ལུངས་དངས་ཏེ། དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་
གསུངས་སོང་། དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཆ་ནས་དེ་ག་རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སྐབས་སུ། འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང་ཨང་
གངས་ ༡༥ འདྱིའྱི་འོག་ལ་ ༡,༠༥༠,༠༠༠ ཞྱིག་ཡར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་འདུག ཡྱིན་ནའང་གནང་མྱི་འདུག ང་རང་ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཡོད་དུས། འདྱི་དགོས་འདུག་བསམ་སོང་སྟེ། འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་དང་སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་སྐབས་
སུ་འཆར་གཞྱི་དང་ག་སྱིག་མྱི་འདུག་ཞེས་གསུངས་སོང་།

ཡྱིན་ནའང་། ངས་དོགས་འདྱི་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག དྱི་བ་དེ། འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་

ཆགས་བསད་ཡོད། འདྱི་གོང་དུ་སྐད་ཆ་བྱུང་བ་རེད། རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱིའྱི་ནང་དུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁྱབ་བསགས་བེད་མུས་ཅྱིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚགས་པར་བཏོན་རྒྱུ་རེད། དེ་བཞྱིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུ་དང་། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་ས་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དེ་འད་
བའྱི་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་བང་བསྱིགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང་ལ་ལས་བེད་བཞྱི་ཡོད་ནའང་།

གཅྱིག་དེ། གཙང་མ་བཟོ་མཁན་རེད་འདུག སྱི་ཞུ་བ་གསུམ་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ཕག་ལས་སམ། ལས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག

ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་རྒྱུན་གོན་དང་། དམྱིགས་བསལ་གཉྱིས་ཀ་བསོམས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ ༤,༡༣༣,༦༩༢ རེད་འདུག འདྱི་
ཞུ་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གོང་དུ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་གྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ཡྱིན། དེའྱི་སྐབས་སུ་ དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་

བོན་དང་དེ་བཞྱིན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ཞལ་བཞེས་གནང་ནས། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་བསྱི་ཚགས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་
གསུངས་སོང་། འོན་ཀང་དེའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཉྱིན ་བཅུ་བཅོ་ལྔར་ཚོགས་རྒྱུའྱི་ཚོགས་འདུ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་རྒྱུ་དེ།

ས་ཡ་ ༢ དང་ལྷག་ཙམ་རེད་འདུག དེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོག་ནས་གནང་བ་ཚང་མ་བསོམས་དུས། ཕལ་ཆེར། ས་ཡ་ ༥ ཆགས་འགོ་ཡྱི་

འདུག ཡྱིན་ནའང་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་ལོ་འཁོར་མོའ་ིརྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་ལ་ས་ཡ ༤ མ་གཏོགས་
མྱི་འདུག

དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དོགས་འདྱི་གཙོ་བོ་དེ། ལས་འཆར་ག་སྱིག་མྱི་འདུག་ཟེར་བའམ། ལས་འཆར་ལ་གསལ་པོ་མྱི་འདུག་

ཅེས་གསུངས་པ་དེ། ལས་བེད་ཀྱིས་ལས་ཀ་ཡག་པོ་མ་བས་པའྱི་རེན་གྱིས་རེད་དམ། དངོས་ཡོད་ལ་ལས་བེད་ཉུང་དགས་པ་
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དང་ཁོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རེད། ང་རང་གྱིས་ཤེས་ཚོད་བས་ན། དེའྱི་ནང་གྱི་ལས་བེད་དེ་ཚོ་དངོས་གནས་
སེམས་ཤུགས་ཆེན་པོ་དང་། ལྷག་བསམ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཕག་ལས་མང་པོ་གནང་མཁན་རང་རང་རེད། ལས་རྱིམ་གང་འད་

ཞྱིག་ཡོད་ནའང་། ཁོང་ཚོ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མང་ཉུང་གྱི་ཆ་ནས་ཞུས་ན། གསུམ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་
རེད། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་ དྱིལ ་བཀའ་བོན ་གྱིས ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན ་རེད། དེང་སང་ཚགས་པར་ཀོག ་མཁན་བརྒྱ་ཆ་

༡༠།༡༥ ཙམ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། གོག་བརན་ལྟ་མཁན་དེ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠།༧༠ ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་མ་ཟད། ལས་
འཆར་ནང་ལའང་གོག་བརན་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་བཀག་ཤག་གྱིས་བཀག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་

ག་སྱིག་མྱི་འདུག་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དོགས་འདྱི་གཙོ་བོ་དེ། ག་སྱིག་མེད་པ་དང་ལས་བེད་ཀྱི་མ་འདང་བ་རེད་དམ། ཡང་ན་
ཁོང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་དེ་ང་ཚོས་རོག་རམས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། དེ་ལས་བེད་ལ་དྱི་བ་གང་ཡང་མྱིན།

ང་རང་ཚོའྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་ལས་གཞྱི་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དམ་མ་རེད། བོད་དོན་འཐབ་རོད་འདྱི་ལོ་ ༥༠ གནས་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། རྒྱ་གར་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་དགོས་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་དགོས་ན། དེང་རབས་ཀྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་འབེལ་
བ་བེད་པའྱི་ཐབས་ལམ་དམྱིགས་བསལ་བརན་ཐུང་དེ་འད་བཟོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་

ཞལ་བཞེས་གནང་སོང་སྟེ། ལག་ལེན་གྱི་ངོས་ནས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་དེ་ཙམ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་གྱི་རྱིས་

འགོ་འགོ་ཚར་བ་རེད། མ་འོངས་པར་དེའྱི་སྐོར་ལ་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་དོགས་འདྱི་ཡྱིན། གཞན་ཡང་གོང་དུ་དེའྱི་སྐོར་ལ་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཐོན་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཞུ་འདོད་གང་ཡང་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚོ་ད་ལྟ་
རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐད་ཆ་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ད་ལྟ་འདྱིར་རྱིས་ཐོ་ཀོག་མཁན་ཡྱིན་དུས། འདྱི་འཁྲུག་གྱི་རེད་བསམ་
ནས་གཟབ་གཟབ་འད་བེད་བསད་དུས། སྟབས་བདེ་བོ་རང་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་བར་ནས་རྱིས་དང་འབེལ་བ་མེད་པའྱི་བཀའ་མོལ་

གཞན་ཞྱིག་གནང་ཡོང་གྱི་འདུག གནང་མཁན་ནྱི་ལོ་ ༡༠།༡༥ རྱིང་སྱི་འཐུས་གནང་མོང་མཁན་ཞྱིག་རེད་འདུག ང་ནྱི་ལོ་ ༡ ཀང་
ད་དུང་ཟྱིན་མ་སོང་། ཧ་ལས་པ་ཤེས་ཀྱི་མེད་དེ། ལས་རྱིམ་འགོ་སྟངས་ཏོག་ཙམ་མགོ་འཚོས་ཀྱི་འདུག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་

སྟོན་དགོས་མྱིན་ནམ་སྙམ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་གུས་ཞབས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་འགོ་ས་རེད་དན་ནས་གཡུག་བཞག་པ་ཡྱིན། གོང་
དུ་ཉྱིན་དང་པོའ་ི སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་ཆབ་སྱིད་པ་ཡག་ངན་གྱི་བཀའ་མོལ་གསུངས་སོང་། ངས་ཆབ་སྱིད་པ་སྡུག་པོ་

རེད་ཟེར་ནས་ཁྱོན་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བགོ་གེང་གཞན་དག་སང་ལ་མ་འགོ་རོགས། གཞན་སང་ལ་

འགོ་ཡྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། ལགས་སོ། གཞན་དག་སང་ལ་འགོ་ཡྱི་མེད། ཆབ་སྱིད་པས་ཆོས་
དང་འབེལ་ནས། དད་པ་བེད་ཆོག་གྱི་རེད། དད་པ་བེད་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས། ལབ་སོད་ན་སྙྱིང་པོ་གང་ཡང་མྱི་འདུག དེ་འད་སོང་
ཙང་། རྣ་ཅོག་གཡས་ནས་ཉན་ཏེ། གཡོན་ནས་གོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་དེ་འདའྱི་བསབ་བ་ཡོད་ན་ཉན་འདོད་མེད་ལ་སྙྱིང་
པོའང་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ག་རང་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
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ད་ལྟ་ཕག་རོང་མཁན་གསུམ་ཙམ་ཡོད། ཁ་སང་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་སྟངས་ལ། ར་བའྱི་ཆ་ནས་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འགན་མཉམ་པོ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོ་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་
ལུགས་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། རྣམ་པ་ཚང་མའྱི་ཕག་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཐུགས་ལ་
བཞག་སྟེ། བཀུར་འོས་རྣམ་པ་ཚོས། ཐ་སྙད་བེད་སོད་དང་། ཕན་ཚུར་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ལ་བསམ་གཞྱིགས་མ་གནང་བ་

ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་གཞན་ལ་གུས་བཀུར་དང་། ཆེ་མཐོང་གསུང་བཞྱིན་དུ། འདྱིར་ནང་ཁུལ་ལ་ཚོགས་འདུའྱི་བེད་ཕོགས་ཕར་ཙམ་
བཞག་ནས། དེ་མྱིན་གྱི་བཀའ་མོལ་གསུང་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་

ཕོགས་ལ་རྱིས་མེད་བཟོ་བ་འད་བོ་འདྱི། ཁ་སང་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་མེད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་མཇལ་སོང་།

དེ་རྱིང་ནན་ཏན་བས་ཏེ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཆ་ཤ་
ལེན་རོགས་གནང་ཞེས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཚོགས་པ་
གསུམ་གྱི་བསོམས་དེ་ལ། (༢༦༦༣,༨༠༠) རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ (༡༩༠༤༠༠༠) མ་གཏོགས་མྱི་

འདུག དེར་བརེན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཙམ་མར་བཅག་གནང་འདུག འདྱི་ལ་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེ་བཅག་
དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་པ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས།

བཀའ་འདྱི་གནང་བའྱི་དོན་ཚན་དེ། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༥ པ་རེད། དཔེ་དེབ་ཧྱིན་སྐད་ཐོག་ལ་ཕབ་རྒྱུའྱི་འོད་སེར་ཞེས་པ་དེར། ཁོང་
རང་ཚོས་ (༡༥༠,༠༠༠) ཞུས་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་མ་གནང་བ་དེ་བདེན་པ་བདེན་རང་རེད། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གང་རེད་ཅེ་ན། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༢ གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་དུ་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་དཔེ་དེབ་དཔར་བསྐྲུན་བ་རྒྱུའྱི་རྱིས་
འགོ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་དེ་རེད། གཉྱིས་པ་དེ། ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གྱི་སོན་རྱིས་
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གཏམ་བཤད་ནང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་པ་ཚང་མར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་ཡོད། དེ་མྱིན་ལས་གཞྱི་མང་པོ་
ཞྱིག་ཁས་ལེན་ཏེ། རེས་སུ་བ་མ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག

ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ལས་བེད་ཉུང་དགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རེད། དོ་བདག་གྱིས་

ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། འབེལ་ཡོད་ལས་ཁང་གྱིས་སྙན་གསོལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཀང་ལྟ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་།

སྐབས་དང་དུས་ལ་བསྟུན་ནས་ལས་བེད་བསྐོ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་རེད། མ་འོངས་པར་ལས་བེད་ཀྱི་སྐུ་ངལ་མ་འཕད་པའྱི་
ཆེད་དུ་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད། དེ་ང་ཚོ་ལ་འོས་འགན་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད། འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱིས་ཀང་ཐུགས་འགན་
བཞེས་ཀྱི་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཐུགས་ཁལ་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེས་ན་ལས་གཞྱི་གལ་ཆེན་པོ་མ་བརྱིས་པ་དེ་
འད་གང་ཡང་མ་རེད།

ཡང་། བཀུར་འོས ་སྱི་ འཐུས་གཞན་ཞྱིག ་གྱིས ་ཐོག ་མར་ལས་ཁང་གྱིས ་འཆར་འབུལ་བེད ་པའྱི་ སྐབས་སུ།

(༢༦༠༠,༠༠༠) ཙམ་འདུག བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་རྒྱུ་དེ། (༡༩༠༠,༠༠༠) མ་གཏོགས་མར་བཅག་འདུག་ཅེས་པ་

དེ། ལས་གཞྱི་འདྱིར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་གང་དང་གང་དུ་བཅག་ཡོད་མེད་དང་། ལོ་ལྔའྱི་སོན་ལ་ག་ཚད་ཕྱིན་
འདུག ད་ལྟ་ག་ཚད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་བཅས་ལ་གཞྱི་བཅོལ་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་དམྱིགས་བསལ་འདང་གྱི་

མེད་ན། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བཅག་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་བཅག་ཡོད་པ་རེད་དེ།
དགོས་ངེས་དང་ཐུབ་ངེས་ལ་རྒྱབ་གཉེར་མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེ་བཅག་

པ་ལ་བརེན་ནས། ལས་གཞྱི་འཐུས་ཤོར་དང་མ་འགྲུབ་པ་དེ་འད་མ་ཡོང་བའྱི་གདེང་ཚོད་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་
ཆེ།

ཚོགས་གཙོཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༠ པའྱི་ནང་ལ་ད་རྒྱའྱི་སྟེང་དུ་དངུལ་འབོར་ཆེན་པོ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་
(༢༥,༠༠༠) ཙམ་ཞྱིག་འདུག ད་རྒྱ་སྟངས་འཛིན་ལབ་རྒྱུ་འདྱི་ག་རེ་རེད། དེ་ད་རྒྱ་རང་གྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་གསོ་བ་རྒྱུའྱི་ག་རེད།
ཡང་ན་ད་རྒྱ་ལ་སྟངས་འཛིན་བགྱིས་ post བས་ཏེ་གསར་འགོད་བེད་མཁན་གྱི་ག་པ་རེད་དམ། མ་གཞྱི་འཕགས་བོད་འབེལ་

མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་རྒྱ་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཧྱིན་དྷྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ན་
སྐད་ཡྱིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༡ དེ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་བརྒྱུད་ས་གནས་ཁག་ཏུ་བོད་དོན་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ཞེས་པའྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་

ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱིས་ཤེས་འབྱི་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་ས་དེ་འཕར་མ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ས་རེད། ཡྱིག་ནོར་ཡྱིན་ས་རེད།

110

དེ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༣ པ་རྒྱ་གར་ས་གནས་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་སྐྱྱིད་ཁག་དང་མྱི་མང་ནང་བོད་དོན་གོ་

རགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞེས་འཁོད་འདུག ཡྱིན་ནའང་གོ་རགས་ཚབ་ལ་གོ་རོགས་ཡྱིན་ས་རེད། དེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་
ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་འདྱི་ནས་རྱིས་ཁ་འདྱི་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་

འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། གཅྱིག་མ་ཞུས་ན་ཏོག་ཙམ་མ་འགྱིག་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་དང་། གལ་ཆེ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་ནས་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ར་བའྱི་ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པའྱི་འགོ་གོན་གཏོང་རྒྱུའྱི་རྱིས་ཁ་འདྱི་ཚོར་ལྟ་ཡོང་སྐབས། གཤམ་དུ་ཕོགས་གཅྱིག་
ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་འདུག དེ་ཙམ་གྱི་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ར་བའྱི་དེབ་མཐུག་པོ་གཅྱིག་ལ་འཕལ་དུ་ལྟ་བ་དང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དྱི་བ་

ཞུ་རྒྱུ་དང་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་གདེང་ཚོད་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་ཏག་ཏག་ཅྱིག་དང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་མྱི་ཤེས་པའྱི་རྣམ་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག

འོན་ཏེ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཞྱིབ་ཚགས་ངང་། འདྱིའྱི་ཐོག་བལྟས་ཏེ་འདྱི་བས་ཡོད་སྟབས། འདྱི་ག་རང་ཡྱིན་པ་

ལའང་ཆ་འཇོག་བས་ཏེ་ད་བར་བཀའ་འཁོལ་གང་འད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མྱིན་ཡོངས་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་བཞྱིན་བསད་ཡོད། མ་འོངས་
པར་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ཚོའྱི་གས་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་བེད་དགོས་སམ། དེ་མེད་ན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་
ཏོག་ཙམ་མང་བ་འད་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་འདྱི་མེད་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོར་རྱིས་ཁའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་ཚོ་དུས་

ཚོད་ཉྱིན་གང་མང་གནང་ཐུབ་པ། ཏོག་ཙམ་བགོ་གེང་དང་། གནས་དོན་འདྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པོ། ཞྱིབ་ཚགས་ཟེར་སྐབས་ངས་བཀའ་

ཤག་གྱི་འཆར་འབུལ་བེད་པ་འདྱི་གཅོག་ཆ་བེད་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་ལའང་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ཅྱི་ཞྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་རུང་མགོ་མཇུག་
བར་གསུམ་གྱི་གནས་དོན་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པས་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱིའྱི་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་འདྱིར་དྱི་བ་དང་ལན་
འདེབས་འདྱི་ཚོ་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་དང་དུས་ཚོད་རང་བཞྱིན་གྱི་བསྱི་ཚགས་ཆགས་རྒྱུ་དང་། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་

རྱིགས་གནང་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ལག་བསྟར་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབེལ་
ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་དུས། ངས་ཁ་སང་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་དན་གྱི་འདུག ས་གནས་ཁག་ལ་ཧྱིན་བོད་

མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པ་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་བརྱི་ནས་བཀའ་ཤག་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆེར་འཛིན་ནས་བཙུག་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་
སྟབས་ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པའྱི་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་དང་དེ་འདའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འགོ་གོན་གཏོང་ཡུལ་དེ་

མེད་པ་འད་ཞྱིག ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་སོན་རྱིས་མེད་པ་རེད། ང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་སུ་གནས་སོད་བེད་ཀྱི་ཡོད་
སྟབས། ལྷོ་ཕོགས་ལ་ཕལ་ཆེར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོས་སོན་རྱིས་མེད་པ་རང་རང་ཞྱིག ངས་ལོ་བཅུ་གངས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་དེ་
འད་བ་རང་པ་གོ་ཡྱི་འདུག་མ་གཏོགས། འདྱི་ཡོད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཉྱིན་གཅྱིག་གོ་མ་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས། གཞོན་ནུ། བུད་མེད།
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མཉམ་འབེལ། དགོན་སེ་ཁག་ལ་མཐུན་འགྱུར་བེད་རོགས་གྱིས། འདྱིར་ཞལ་འདེབས་རྒྱབ་རོགས་གྱིས། འདྱི་འདའྱི་འབོད་སྐུལ་
ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་གང་ཞུས་པ་འདྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པ། ཁུངས་སྐྱེལ་ར་འཕོད་ཡོད་

བཞྱིན་པའྱི་གནས་དོན་གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། འདྱིར་ཚོད་དཔག་བས་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། འདྱི་འད་ཡྱིན་སྟབས་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་
ཚོས་གང་བེད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། ཚོགས་མྱི་མྱི་བདུན་བརྒྱད་ཅྱིག་ཡོད་ན། ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་སྐབས་སུ། རྒྱ་གར་གཅྱིག་གྱི་སྱིན་

བདག་བས། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རེས་སུ་ཟ་མ་མཉམ་པོར་ཟ་རྒྱུ། དེ་འདའྱི་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལམ་ལུགས་འད་ཞྱིག་འདུག ང་ཚོས་
བལྟས་ན་དེ་ཙམ་མྱི་མཁོ་ན་སྙམ་པ་ཞྱིག་འདུག་སྟེ། འདྱི་རྒྱ་གར་ཁོང་ཚོའྱི་ལུགས་སོལ་རེད་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་རྒྱ་གར་རེ་
རེ་ཡྱི་སྱིན་བདག་བེད་དེ་ཟ་བ་དང་དེ་འད་བཤམ་གྱི་འདུག ང་ཚོ་འདྱིར་ཡོད་པ་ཚོར་ཚོགས་སེ་ཁག་གྱི་སྱིན་བདག་བེད་རོགས་

ཞེས། དེ་རྱིང་གཞོན་ནུའྱི་ཐོག་ནས་གཏོང་དགོས་པ་འདུག དེ་རྱིང་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་རྱིང་མཉམ་
འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་དེ་འདའྱི་ཐོག་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་གས་སོན་རྱིས་ནང་ཡར་ཞུ་མཁན་
གྱི་ཡར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ། བཀའ་འཁོལ་གནང་རྒྱུ་འདྱི་ཡང་ཏན་ཏན་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་བཀའ་འཁོལ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་

སྙམ། གལ་ཆེན་པོ་མེད་ན་ནྱི་མེད་པ་རང་བས་ན་མ་གཏོགས། འདྱི་ཁྱད་མཚར་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་གས་འདྱི་ཡོང་གྱི་
འདུག ཡང་ཞལ་ལག་ཅྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སུ་ཞྱིག་སྱིན་བདག་བེད་མཁན་འདུག འདྱི་བཙལ་བར་འགོ་དགོས་པའྱི་རྣམ་

པ་འད་ཞྱིག དཀའ་ངལ་དེ་འད་འཕད་སྐབས། ཆེ་མཐོང་དང་རང་བཞྱིན་གྱི་བརླག་འགོ་མཁན་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཚེ། འདྱི་ཚོའྱི་གས་
ས་གནས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོ་ཚང་མའྱི་ནང་ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པ་ཡོད་ས་

མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། མེད་ས་དེ་ཚོར་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་འབད་བརོན་དེ་འད་མང་པོ་བེད་བཞྱིན་འདུག་སྟེ། འཛུགས་
ཐུབ་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར་འདྱི་མུ་མཐུད་དེ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ལའང་གང་ལ་གང་ཙམ་གྱི་འགོ་གོན་གཏོང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། སོན་རྱིས་ནང་ལ་མ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་
རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༠ པ་ད་རྒྱ་སྟངས་འཛིན་འཛུགས་རྒྱུ་དེ། འདྱིའྱི་ནང་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་གང་ཡང་མ་རེད། སོར་མོ་སྟོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ་
ར་ལྔ་ཙམ་ཡྱིན་པ་ཡོད། སྱིར་བཏང་ད་རྒྱ་དེ་ཧྱིན་རྡྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་ནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་དངུལ་འབོར་དེ་ད་རྒྱ་

འཇོག་སའྱི་གོང་ཚད། ད་རྒྱའྱི་མྱིང་། ད་རྒྱ་སྲུང་སྐྱོབ་བ་རྒྱུ། ད་རྒྱའྱི་ནང་ནད་འབུ་མྱི་ཡོང་ཆེད་བདག་སྲུང་བ་རྒྱུ། གཞན་ཡང་
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སྐབས་རེ་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་ཧྱིན་རྡྱིའྱི་སྐད་ནང་ཕར་ཕབ་བསྒྱུར་བ་རྒྱུའྱི་དོད་འད་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ནས་སྟོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་
བཞག་པ་རེད། མདོར་ན་ད་རྒྱ་དེ་ཧྱིན་རྡྱིའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་དོན་དག་གཙོ་བོ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་འཕགས་བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པ་ཟེར་ནས་ཞུས་ན་འད། ཧྱིན་བོད་

མཛད་འབེལ་ཚོགས་པ་ཞུ་དགོས་ན་འད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་རྱིགས་མ་འད་བ་མང་པོ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་

མ་ལ་ས་གནས་ཚང་མར་ཡོད་པ་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕུལ་དགོས་བསམ་ན་ཡང་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དབུས་ཀྱི་
ལས་ཁུངས་ཁ་ཤས་ལ་ང་ཚོས་སྙན་གསེང་ཕུལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁྱི་ལྔ་དང་ཁྱི་དྲུག་འད་བོ་ཕུལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁག་ཅྱིག་
ལ་འབུམ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་དག་ཚང་མ་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ནང་ལོག་ནས་ང་

ཚོས་བརྒྱུད་བསྐུལ་བེད་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་རང་གྱི་མ་སྐུལ་དང་བང་གྱིས་ཐོག་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་པ་དེ་
ལས་ཀང་གལ་ཆེ་བ་ཅྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་སོ་སོ་གང་དུ་ཡོད་ན་ཡང་

འཕགས་བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པ་ཟེར་གྱི་ཡོད་ནའང་འད། མྱིང་ག་རེ་ཟེར་ན་
ཁོ་ཚོ་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཡན་ལག་ཁག་བཙུགས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་
ནས་ཞབས་སྐུལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་འགོ་སོང་ཚང་མ་བསེབས་

ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བདེན་པ་བདེན་རང་རེད། ཡྱིན་ན་ཡང་ས་གནས་ཁག་ལ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱི་གནས་བབས་ཐོག་ནས་ཐབས་ཤེས་གནང་སྟངས་མ་འད་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ྟྔ
འདའྱི་ཐོག་གནང་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ན་ཡང་
སྙོབས་ཀྱི་མེད་པར་བརེན་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་རྱིས་འགོ་ནང་གང་ཡོད་པ་དེ་མ་གཏོགས་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་
འོངས་པར་ཡང་ང་ཚོས་ག་རེ་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་སྐབས་སྐབས་ལ་དབུས་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་དང་ཕོགས་མཐའ་

ཁག་ལ་ལས་ཁུངས་དེ་འདའྱི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་མཐུན་འགྱུར་སར་དགོས་པ་དང་ལག་དོད་གཏོང་དགོས་པ་དེ་
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་གང་ཡང་མྱི་འདུག སོན་རྱིས་གསུངས་བཤད་དང་འབེལ་

བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ངས་ཁ་སང་སོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་མ་བས་པའྱི་སོན་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་འབེལ་མྱི་ས་ཞྱིག་
ཐུག་པ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་བོན་ཆེན་གྱིས་སོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་བས་ཚར་པའྱི་རེས་ལ་མ་གཏོགས་ཚོད་དཔག་

འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སོན་ལ་དཔལ་འབོར་བོན་ཆེན་གྱིས་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གཏམ་
བཤད་གནང་ཚར་པའྱི་རེས་དང་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་གཞྱི་ནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕྱིན་ནས་

ཚོད་དཔག་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་མེད་བལྟ་ཡྱི་རེད། ང་ཚོ་གཞན་དང་མ་འད་བ་སོན་རྱིས་འགོ་སྟངས་དེ་ལུང་པ་སུ་དང་གང་ལ་མེད་
པ་དམྱིགས་བསལ་ཚགས་ཚུད་པོ་ སྤུས་དག་པོ། ཐོག་མར་ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་འབོར། དེ་ནས་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་གོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་པའྱི་ཉྱིན་གངས་ ༡༥ སོན་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཡོད་དུས། སོན་ལ་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ལ་གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་

འཁོལ་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་
113

སྐུ་ཚབ་བས་ནས་ཞྱིབ་ཚགས་པོའ་ི ངང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད། ང་ཚོའྱི་འགོ་སྟངས་དེ་དེ་འད་ཞྱིག་རེད། དེ་
ནས་ཁ་སང་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་གཏམ་བཤད་བས་ཚར་པའྱི་རེས་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་དུས་ཚོད་སྟོང་པ་

བཞག་པ་དེ་རང་སོང་གནང་རྒྱུ་སོལ་འད་པོ་རེད། མ་འོངས་པར་ཐུགས་སང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་གཞེན་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོན་རྱིས་འབུལ་ཕོགས་ཐོག་ལ་ལམ་ཁ་ག་རེ་སྟོན་དགོས་མྱིན་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པས་སོན་རྱིས་སྟངས་འཛིན་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལམ་ཁ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ན་ང་

ཚོ་དེ་ནང་བཞྱིན་འགོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ལམ་ཁ་འདྱི་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ཡྱིན་ན་ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པས་གཟྱིགས་ན་གཟྱིགས་བདེ་བོ་ཡོད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་འདྱི་འདའྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཕྱིས་སུ་ཡྱིག་ཆ་ཕུལ་རྒྱུ་

མང་རུ་མང་རུ་ཕྱིན་དུས་དེབ་མཐུག་པོ་ཆགས་པ་རེད། ག་ཚོད་ཀྱི་མང་པ་ཕུལ་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་དེ་ནང་བཞྱིན་དོགས་
འདྱི་མང་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མང་པོ་ཆགས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ལས་ཀ་ཕྱི་གསལ་

ནང་གསལ་ཡོང་ཆེད་དུ་སོན་རྱིས་འགོ་སྟངས་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་པ་མ་ཟད། ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་འགོ་རྒྱུ་དེ་
རྒྱལ་ཁབ་སུ་ལ་ཡང་མེད་པའྱི་ ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། སོན་རྱིས་འགོ་སྟངས་དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་སྤུས་

དག་པོ་ཡྱིན་པ་ངས་དེ་ས་ཡང་བཤད་མོང་ལ་ད་ལྟ་ཡང་དེ་བསམ་བསད་ཡོད། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་
འཆར་འགེལ་བཤད་ག་རེ་ཡོད་པ་དེར་ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་འདྱི་ནས་ཡྱི་གེ་དག་ཆ་གཉྱིས་འདྱི་བཟོས་པའྱི་ཐོག་ནས་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོན་
རྱིས་ (༡༩༠༤,༠༠༠) ཐམ་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ་ཡོད་དམ་མེད། དགག་བ་རེད་དམ་ཡང་
ན་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་རེད། རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཕག་སོན་ལ་སྐྱོང་ཐུབ་ན་ལེགས་པོ་འདུག སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གོང་ལ་ཡྱིག་ནོར་ནོར་བཅོས་བས་པ་དེ་གསུངས་ཀྱི་རེད་བསམ་སོང་སྟེ། དེ་གསུངས་མ་

སོང་། གཅྱིག་སྒུག་པ་ཡྱིན་ཏེ་གསུངས་མ་བྱུང། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འགོ་དགོས་སྟབས། རྱིས་འགོའ་ི དོན་ཚན་
༡༤༽ པའྱི་ནང་རྒྱ་གར་སོབ་ག་ཟེར་བའྱི་ག་དེར་ཝ་ཟུར་གཅྱིག་ཆད་ལྷག་འདུག སྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་སོབ་གྲྭ་དང་མཐོ་སོབ་ནང་

ལབ་འདུག བོད་ཡྱིག་གྱི་འགོ་སོལ་ལྟར་ན་དེར་རྒྱ་གར་སོབ་གྲྭ་དང་མཐོ་སོབ་ཁག་ཅེས་འབྱི་དགོས་པ་རེད། འདྱི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་
ཞྱིག་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༡༨༽ པའྱི་ནང་རྒྱ་གར་གོང་ཁྱེར་ཟེར་བའྱི་ཁྱེར་དེར་སོན་འཇུག་འ་རྒྱབ་འདུག་པས་དེ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག
ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
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ད་ལྟ་ར་བའྱི་རྱིས་ཐོག་ལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིག་ཆའྱི་ཐོག་ལ་དག་ཆ་གསུམ་བཞྱི་འདྱི་བཅོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ (༡༩༠༤,༠༠༠)
སྱི་མོས་ཐོག་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། དགག་བ་མེད་ན། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། འདྱི་ནས་
ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ཀྱི་
སྙན་སོན་གནང་རོགས།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་སོར་
༢༤,༤༧༣,༠༠༢ རེད་འདུག་པས། འདྱིར་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཧྱིན་སོར་ ༢༤,༤༧༣,༠༠༢ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། སྱི་
འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགག་བ་གང་ཡང་མེད་དེ། དྱི་བ་གཅྱིག་ཡོད། ང་ཚོས་ཤེས་རོགས་ལྟར་ན་སོན་མ་འད་ཡྱིན་ན་ཨ་
རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་དེར་རྒྱལ་ས་ནྱིའུ་ཡོཀ་(New York)ལ་ཁང་ག་སད་ནས་བསད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ཝ་
ཤྱིང་ཊོན་(Wanshington)དུ་སྤོས་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་

རམ་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐབས་ཤེས་འོག་ལ་ང་ཚོ་རང་ཉྱིད་ལ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁང་པ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་ཨང་ ༧༽ པའྱི་ནང་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཁང་ག་ཞེས་པ་ཕལ་ཆེར་ཨ་སོར་གཉྱིས་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་ལྷག་སེབས་འདུག འདྱིའྱི་
ཐད་གསལ་བཤད་གཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེའྱི་ནང་ལ་ཁང་ག་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་ར་བའྱི་ཁང་པ་ང་ཚོར་དབང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཁང་པ་དང་
ཆུའྱི་ཉེན་སྲུང་མང་པོ་ཞྱིག་ཨ་རྱིའྱི་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། དེ་འད་ཕུལ་བཞག་པ་ཆགས་དུས། ཨ་རྱིའྱི་དོན་ཁང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཁང་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁང་པའྱི་ཉེན་སྲུང་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ཆགས་བསད་ཡོད་
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པ་རེད་མ་གཏོགས། ར་བའྱི་བྱིས་རྒྱུ་ཁང་ག་བྱིས་པ་རེད། དོན་དངོས་ཁང་པའྱི་ཉེན་སྲུང་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགོངས་དག

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་བཞྱིན་དོན་གཅོད་དང་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚོར་བཞུགས་གནས་ཤྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཁང་
ག་འདྱིའྱི་ནང་ཚུད་བསད་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ལགས་སོ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགེལ་བཤད་གནང་སོང་། ང་ཚོས་ཁ་སང་ཡང་
དྱིས་པ་ཡྱིན། དེ་འདྱི་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁོང་རྣམ་པས་འགེལ་བཤད་གནང་སྟངས་དང་རྒྱབ་ལོངས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱིའྱི་དོན་
ཁང་གྱི་ཁང་པ་ཉོས་ཏེ་ང་ཚོར་དབང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མའྱི་དེབ་སྐྱེལ་དང་མྱིང་ཐོག་ནས་ཨ་རྱིའྱི་དོན་ཁང་ངམ་བོད་

ཁང་གྱི་ཐེབས་ར་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་དེའྱི་འོག་ཏུ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་བདག་དབང་འོག་ལ་ཡོད་དུས། ཨ་རྱིའྱི་དོན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་སེ་སེལ་
ལྟ་བུ་ཞྱིག་སད་ནས་དེ་ལྟར་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་རེས་ཨ་རྱི་དོན་ཁང་གྱི་བོད་ཁང་ཐེབས་ར་ནས་ཟུར་
བཀོལ་འབབ་གོན་གཞན་ཟེར་བ་དེར་ཚུར་སེབས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ཨ་རྱི་དོན་ཁང་དེ་དོན་ཁང་རེད། དེབ་སྐྱེལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་
པའྱི་ལས་ཁུངས་ལ་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཟེར་ནས། དེའྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་ཁང་ག་སེ་སེལ་འབུལ་རྒྱུ་དང་ཟུར་བཀོལ་ནང་
དེའྱི་ཁང་ག་ཡར་འཐེན་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་
ཆགས་བསད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ངས་ནོར་བཅོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ (༢,༤༤,༧༣,༠༠༢) སྱི་མོས་ཐོག་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། དགག་
བ་མེད་ན། སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་
མཁན། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས།
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སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་
སོར་ (༡,༩༤༢,༤༦༤) རེད་འདུག འདྱིར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ (༡,༩༤༢,༤༦༤) སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། སྱི་
འཐུས་ཚེ་དབང་རྱིག་འཛིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་རྱིག་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཨ་རྱིའྱི་དོན་ཁང་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཟེར་བ་གཅྱིག་

འཁོད་གནང་འདུག འདྱི་ལ་ཨ་སོར་སྟོང་ཕག་ལྔ་ཞྱིག་འདུག ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཟེར་བའྱི་སྐབས། ལས་འགུལ་གྱི་ངོ་བོ་དང་
རྣམ་གངས་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་འདྱིའྱི་ཐོག་འགེལ་བརོད་གཅྱིག་ཡོད་ན་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་

ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ལས་འགུལ་གྱི་ལོ་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་བསགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་
སྟབས། བང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་ཨ་རྱིའྱི་གོང་ཁྱེར་ནྱིའུ་ཡོཀ་ (New York) ལ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་གོས་ཆོད་

བཞག་ཟྱིན་པ་རེད། ལས་འགུལ་འདྱིར་ཨ་སོར་ལྔ་སྟོང་འདྱི་ནས་ཐོབ་རྒྱུའྱི་ ཐབས་ཤཤེས་འད་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འབེལ་ཡོད་ཀྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བའྱི་ཐད་ལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོ་འདྱི་
གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ས་རེས་ཐེངས་འགའ་ཤས་ལས་འགུལ་གྱི་ལོ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་

བཞྱིན། འདྱིའྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཆེད་དུ་བང་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་ལ་མང་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། དེ་
འདའྱི་ ཀུན་སོང་སྤེལ ་རྒྱུ། བོད་པའྱི་ ཕྲུ་གུ་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སད་དུ་འགོ་ གོན ་གཏོང་དངུལ་འདྱི་ ཨ་མྱི་ རྱི་ ཀའྱི་

(America) ཨ་སོར་སྟོང་ཕག་ལྔ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་རེད། སོང་ཙང་འདྱི་རྱིས་འགོ་འགོ་སྟངས་འདྱི་ ༢༠༡༧ ལོ་འདྱི་འཁོད་བསད་ཡོད་
པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞྱིབ་ཕའྱི་ལས་འགུལ་ཇྱི་ལྟར་སྤེལ་དགོས་མྱིན་འདྱི་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ལས་འགུལ་ཅྱི་ཞྱིག་སྤེལ་པ་ཡྱིན་

ནའང་ཆེ་མཐོང་ལྡན་པ། ཡུལ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ། འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་སྤེལ་དགོས་པ་འདྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
117

བཀའ་ཤག་ས་རེས་གཉྱིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་ཅྱི་ཞྱིག་སྤེལ་དགོས་མྱིན་འདྱི་སྐབས་
དུས་སོ་སོའ་ི གནས་བབས་ལ་བལྟས་ནས་སྤེལ་རྒྱུ་ལས། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ལས་འགུལ་འདྱི་འད་སྤེལ་དགོས་ཟེར་བ་དེ་
འད་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མེད་པ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ ༢༠༡༧ འདྱིར་གོ་ན་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་ཨང་ ༧ པ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ངོ་སོད་ལས་འགུལ། འདྱི་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦།༢༠༡༧།

༢༠༡༨། བར་དངུལ་བཀའ་འཁོལ་གཏན་ནས་ཞུས་མྱི་འདུག དེའྱི་གོ་བ་དེ་ཨ་རྱི་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་གོ་རོག ས་ཆ་ཚང་
ཐོབ་པ་ཞྱིག་ལ་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཡང་ན་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་

རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་འབེལ་ནས་གནད་དོན་འགེལ་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་གནད་ལ་ཁེལ་བ་ཞུ་དགོས་པ། དེ་ག་རང་
མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔ་ལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དེ་རྱིས་འགོ་ཨང་བདུན་པ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་ཐོག་ལ་ས་ལོ་འགོ་བཞྱིན་

པའྱི་རྱིས་ལོའ་ི དངུལ་གང་ཡང་འདྱི་ནང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ཡང་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཡོད་པ་མ་རེད། འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ནས་
ཀང་བཀའ་འཁོལ་གང་ཡང་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་མ་ཐོབ་པ་ལ་བརེན་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་གོ་རོག ས་བརྒྱ་ཆ་
བརྒྱ་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་དུ་སྤེལ་མ་ཐུབ་པ་གཏན་ནས་མ་རེད། བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་བྱུང་ནས་བོད་ལ་མ་ལོག་བར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་

འགུལ་ཐོག་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱི་གྲུབ་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་མེད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་ལས་
དོན་བེད་ཀྱི་མ་རེད་དམ་ཟེར་ན་གཏན་ནས་མ་རེད། ད་ལོ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལོ་དང་བསྟུན་ནས་ལས་འགུལ་མང་པོ་སྤེལ་འཆར་ཡོད་པ་
སོང་ཙང་། དེའྱི་རེན་བས་ཏེ་ད་ལོ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གདྱིང་པའྱི་ཐོག་ནས་དོན་དག་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་འཆར་འབུལ་མེད་པ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་ནས་མ་ཕུལ་བ་རེད་མ་གཏོགས། ར་བའྱི་འདྱི་མེད་པ་བརེན་ནས་མྱིན་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་མེད་པར་གཞྱི་གྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
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ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ (༡༩,༤༢,༤༦༤) སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། སྱི་
མོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགེ་ར་སྙན་སོན་གནང་མཁན།
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་དགེ་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་ལ་བཀའ་
ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ ༥༨༢༠༠ རེད་འདུག དེ་ལ་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། བསོམས་ཧྱིན་སོར་ ༧,༢༠༡,༥༢༣ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་

ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དགེ་རའྱི་ (༧༢༠༡,༥༢༣) སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་
པར་དགག་བ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་
མཁན། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་སོར་
༢༠,༥༦༦,༢༦༩ རེད་འདུག དེར་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཧྱིན་སོར་ ༢༠,༥༦༦,༢༦༩ སྱི་མོས་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། སྱི་འཐུས་
ཟམ་མདོ་བམས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བམས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དངུལ་འཛིན་ལ་དགག་བ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ཁང་དང་འབེལ་
ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཉྱིས་དང། འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་
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དང་པོ་དེ། ད་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ནང་། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་ཕག་ལས་མཇུག་སྱིལ་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་སྱི་

ཚོགས་ལ་ཁྱབ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཁ་སང་འདྱིར་ཚོགས་བཅར་མ་ཞུས་གོང་དུ་ས་འཐུས་རྣམ་པ་དང་ཚོགས་
གཙོ་བགེས་གཞོན་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ། འདྱི་ནས་ཕག་བྱིས་ཕུལ་བ་དེ་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ནས་ལགས་ལན་ཡོད་པ་

ཞུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ཕག་བྱིས་དེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་མགོགས་མྱུར་བགེས་ཡོལ་ཞུ་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་རེད། ངས་
འདས་པའྱི་ཟླ་བ་ ༡༣ ཙམ་གྱི་ནང་དུ་ས་གནས་དོན་གཅོད་མཆོག་ལ་གནད་དོན་འད་མྱིན་ཐོག་བཀའ་མོལ་གྱི་འབེལ་བ་ཡངས་པོ་
ཆགས་བསད་ཡོད།

སྐུ་ངོ་ཁོང་ལ་མཚོན་ན། འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་ ༣༧ ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་གཞུང་ཞབས་གནང་ནས་ཉམས་མོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའྱི་རེ་ཕུད་ཀྱི་མྱི་ས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ལྷག་པར་དུ་སུད་སྱི་ལ་ཕེབས་ནས། སུད་སྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་

ཀྱི་ལས་འགུལ་ག་སྱིག་གནང་བའྱི་ནང་། སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་མཆོག་ནས་གང་དུའང་། ཟླ་བ་རེ་རེ་བཞྱིན་ཕེབས་ཏེ། བཀའ་སོབ་དང་།

མཁན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཀང་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་བཀའ་སོབ་གནང་སྟེ། མྱི་མང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཐུགས་ཕན་སོས་པོ་ བྱུང་འདུག

ཆབ་སྱིད་གནད་དོན་ཐོག་ནས་ད་གནངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ M.Five ཟེར་ནས་ M.Five གངས་ཀ་བསྐྱོན་
གནང་བ་རེད། M.2 དེ་ member of parliament ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད།

སོང་ཙང་། དེ་ལ་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་མཆོག་དང་། ང་རང་དེ་ནས་སུད་བོད་མཐུn་གོགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་

གཞོན་ངོས་ནས། གོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་དང་འབེལ་བ་ཡག་པོ་ཆགས་bསད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་
དུས། སྐུ་ངོ་ཁོང་། ཕྱི་ཟླ་ ༨ པར་རྦད་དེ་བགེས་ཡོལ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་མ་སོད་པ་དང་། འབེལ་བའང་སར་ཡང་འཛུགས་

དགོས་དུས། ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས། སུད་སྱི་བོད་
རྱིགས་མྱི་མང་ཚོགས་གཙོ་བགེས་གཞོན་རྣམ་པས་ཕག་བྱིས་ཕུལ་བ་ནང་བཞྱིན། དེ་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ལྷག་པར་དུ་བགེལ་ཡོལ་ཐོན་པའྱི་ལས་བེད་ནང་། སར་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་ལོ་ ༢ ཀྱི་རྱིང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོད་དམ་

ཞེས་ནས་འགེངས་ཤོག་ཅྱིག་འཀངས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གོ་ཐོས་བྱུང་། དེའྱི་ནང་སྐུ་ངོ་ཁོང་གྱི་མཚན་ཡང་འཁོད་ཡོད་པའྱི་

གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་བྱུང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་ན། ཤྱིན་ཏུ་དགའ་འོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་རེད་དན་བྱུང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་
དེ་ལ་འབོད་སྐུལ་དང་། ཕག་ཡྱིག་དེ་ལ་བཀའ་ལན་གང་འད་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གནད་དོན་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིགཤ ད་ལྟ་སུད་སྱི་ནང་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་གྱི་གངས་ཀ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་

དེ། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ལ་མྱི་མང་གྱི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་གཙང་མ་མ་ཆགས་པ་འད་བོ་དང་།

མྱི་མང་གྱིས་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོས་བགོ་གེང་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བེད་སོད་ས་ཞྱིག་ལ། བོད་རྱིགས་ལ་ལག་འཁྱེར་སོད་པའྱི་སྐབས་
སུ། ལག་འཁྱེར་སང་དུ་བོད་བྱིས་པའྱི་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་ནག་ཟེར་ནས་བྱིས་ཡོང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཐོན་པ་རེད། དེ་ལ་ང་རང་སེར་

ནས་ལས་ཀའྱི་འབེལ་བ་བརྒྱུད་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་གང་ལ་གང་འཚམ་མགོ་ འཚོས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་
ལ། སྐུ་ངོ་ཁོང་གྱིས་གནས་ཚུལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཕུལ་ཐུབ་ཡོད་ན། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གནས་ཚུལ་ཤེས་རོགས་ག་
ཚོད་བྱུང་ཡོད་ན་ཞེ་ནས། གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ས་གནས་གནས་བབ་ཐོག་ནས་ཁུལ་དེའྱི་སྱི་ཞུ་བ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཐོག་
ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་རེད། སྱིར་བཏང་ལས་བེད་གང་ཟག་གཅྱིག་གྱི་གནས་དོན་གོས་ཚོགས་ནང་བགོ་གེང་དགོས་པ་རེད་
བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ལས་བེད་ཚང་མ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་བཀོད་བྱུས་འོག་ལས་བེད་བང་དོར་སྱིག ་གཞྱི་ནང་ཚུད་ཡོད་དུས།

བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་ཁ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་ལས་ཕར་ཕྱིན་ནས། དེ་རྱིང་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ནང་
བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གནས་བབ་གང་དུ་ཆགས་མ་ཆགས་ཡྱིན་དུས། ངས་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དང་བརྒལ་ནས་སྐད་ཆ་

བཤད་ན་ར་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་སོན་བཤད་པ་བཞྱིན་སྙན་ཞུ་འབོར་བ་རེད། ང་ཚོ་བཀའ་
ཤག་ལའང་འབོར་བ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གནས་བབ་དེ་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་ནང་ག་རེ་གསལ་བ་

བཞྱིན་འགོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་དང་འཕོས་ནས་ངས་ད་ལྟ་འདྱི་ཡྱིན་དང་མ་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ཙང་།
བགོ་གེང་གྱི་སྱིངས་ཆའང་འདྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལས་བེད་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བ་སྤུ་མནོན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འོག་ལ་སོད་
དགོས་རྒྱུ་དེ་བང་དོར་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁྱིམས་ཀྱིས་བསམས་ཡོད་དུས། ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས།

གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་དེ་འདྱིར་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མེད་དེར་ཐེ་ཚོམ་ཞྱིག་ཟ་ཡྱི་འདུག ར་བའྱི་གནས་སྟངས་

འདྱི་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་དེ་ས་ ༢༠༡༤ གོང་དུ་སུད་སྱི་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུས་

པའྱི་སྐབས་སུ་ཁག་ཅྱིག་ལ་བོད། ཁག་ཅྱིག་ལ་རྒྱ་ནགཤ ཁག་ཅྱིག་ལ་རྒྱ་གར། ཁག་ཅྱིག་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞེས་ལག་ཁྱེར་སང་ལ་
ཐེབ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་གཅྱིག་གྱུར་ཆགས་པར་ཁུལ་དེའྱི་གཞུང་དེར་ནང་ཁུལ་ཡྱིག་ཆ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དེ་རྱིང་
འདྱིར་ངས་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་

གྱུར་དགོས་པར་འབོད་སྐུལ་དང་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་བེད་དགོས་ཡོད་ཀང་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འབེལ་ཡོད་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དང་བཞེས་བཞྱིན་པ་རེད། མཐའ་མའྱི་དུས་ལ་ལུང་པ་དེའྱི་ཁྱིམས་དང་ལུང་

པ་དེའྱི་བཀའ་རྒྱ་ལ་ང་ཚོ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་ཞབས་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལས་ལྷག་ཅྱིག་དེ་ལ་བཀོད་བྱུས་གཏོང་ས་གང་ཡང་ཡོད་པ་
མ་རེད། ཏན་ཏན་གནས་བབ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཞབས་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་
ཞུ་གཏུགས་བ་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་དེ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་དུང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བེད་སོད་ཀྱི་
ཡོད། དེ་ལས་འཕོས་པའྱི་དེ་རྱིང་ཡང་འདྱི་ནས་ཀ་འདྱི་རེད་ཁ་འདྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་ཚོད་གང་ཡང་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ (༢༠,༥,༦༦,༢༦༩) སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སུད་སྱི་དོན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།
སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སུད་སྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་
གནང་བ་ཧྱིན་སོར་བསོམས་ ༡༡༥༣༧༦༣ དེ་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

སུད་སྱི་ (Swiss) དོན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ (༡༡༥༣,༧༦༣)ཤསྱི་མོས་ཐོག་ལ་གཏན་ནས་འབེབས་པར་དགག་བ། སྱི་
འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་རེའུ་མྱིག་དང་པོའ་ི ནང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞེས་ཕལ་

ཆེར་སུད་སོར་ (༡༡༩༠༠) ལྷག་གཅྱིག་བཀའ་འཁོལ་གནང་འདུག སུད་སྱི་ཞེས་པ་འདྱི་བང་ཨ་རྱི་བཞྱིན་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཏན་ནས་
མྱིན། ས་ཆ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལས་མེད་པ་རེད། ས་ཆ་ཆུང་ཆུང་དེར་ཨ་སོར་དང་སུད་སོར་གཉྱིས་བས་པ་ཡྱིན་ན་སུད་སོར་གྱི་འཛའ་
ཐང་ཆེ་བ་ཡོད་པ་རེད། སུད་སྱི་ས་གནས་ཆུང་ཆུང་དེར་སུད་སོར་ (༡༡༩༠༠)ཤབཀའ་འཁོལ་གནང། བང་ཨ་རྱི་ལ་ས་ཆ་ཆེ་བ་
དང་ཨ་སོར་ལྔ་སྟོང་མ་གཏོགས་མེད་པ་དེ་འད། འདྱིའྱི་ཐོག་གསལ་བཤད་གཅྱིག་གནང་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་འདྱི། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་འདྱི་སུད་སྱིར་

གཙོ་བ་ནྱི་ཁུལ་དེའྱི་དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་མྱི་མང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་གཟྱིགས་རོགས་གནང་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སུད་སྱི་ལ་
མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གནད་
འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཀྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་ཁུལ་དེར་ལས་འགུལ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་སྤེལ་རྒྱུའྱི་བང་རྱིམ་ཞྱིག་སྱིག་བཞྱིན་པ་རེད། འདྱིའྱི་འགོ་གོན་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་འདྱི་ས་གནས་རང་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་འདྱི་ནས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་ཁུལ་དེར་ཕེབས་དགོས་པ་ནྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་

འགུལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་རྒྱུའྱི་སད་དུ། སྤེལ་ཡུལ་དེ་ཡང་སུད་སྱི་ལ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་ཁྱབ་ཆེ་ཙམ་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་དང་

ཡྱིད་ཆེས་ཞུས་ཏེ་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་བ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་འདྱི་འབབ་ཕེད་ཀ་མ་གཏོགས་མེད་པ་རེད། ཕེད་
ཀ་ས་གནས་རང་གྱི་མྱི་མང་ནས་ཐབས་ཤེས་བཙལ་ཏེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས།

སྱི་འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་
གཉྱིས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ་དང། གཞོན་སྐྱེས་དག་ལ་སོང་བརྡར་ཚོད་དཔག་སོང་དེ་བརྒྱད་ཁྱི་

བརྒྱད་རྒྱ་ཉྱི་ཤུ། གཅོག་ཆ་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འཁོལ་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་སྟོང་ལྔ་མ་གཏོགས་ཕུལ་མྱི་འདུག དེ་ག་རེ་བེད་ནས་
མ་ཕུལ་པ་ཡྱིན་ནམ་དེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་མང་ཚོགས་ལ་ཤཤེས་འདོད་བྱུང་།

ངའྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་རྱིས་འགོ་ཚར་བ་མ་གཏོགས་ཧྱིན་བོད་ཀྱི་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པ་སྐབས་གེང་བའྱི་སྐབས་སུ་ངས་

བསམ་བོར་དེ་ས་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལ་ལོ་དྲུག་ཙམ་ཞྱིག་ལས་ཀ་བས་པ་ཡྱིན། སྐབས་རེ་ས་གནས་ས་ཐོག་རང་ནས་དུས་ཚོད་
འཕར་མ་ཞྱིག་བཏང་ནས་རང་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་རེ་བ་ཕུལ་བ་བཞྱིན། སར་བཞྱིན་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རེ་བ་བེད་པ་ནང་

བཞྱིན། བང་མང་པོ་ཞྱིག་བསྱིགས་དུས་གོང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ། དེ་ནས་གཅོག་བ་མང་པོ་ཞྱིག་
གནང་དུས་ལས་ཀ་བེད་མ་ཐུབ་པར་དགག་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཞྱི་རྱིམ་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་དན་གྱི་འདུག ད་ལྟ་དེ་ལ་ཁྱིམས་བཟོའ་ི མྱིང་ཞྱིག་འཁྱེར་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུའམ་ལས་ཀ་ཞྱིག་སེབས་དུས།

སེབས་ས་དང་སྤུངས་ས་དེ་ལ་གཅྱིག་བཤད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་པ་ཕན་གྱི་རེད་ཅེས་དན་པའྱི་ཐོག་ནས་ངས་ཞུའྱི་ཡོད། དེ་ས་ལོ་
དྲུག་ལས་ཀ་བེད་པའྱི་སྐབས་ལ་ལས་གཞྱི་བང་བསྱིགས་ཏེ་ས་ལོའ་ི དངོས་སོང་དང། འཆར་ལོ་ག་ཚོད་འགོའ་ི རེད་དེ་ལ་ཚོད་
དཔག་གྱི་སོང་དེ་རྣམས་ལ་རྱིས་ཞྱིག་བརྒྱབ་དུས། ཕེད་ཀ་མ་གཏོགས་བཀའ་འཁོལ་མ་ཐོབ་པ་དེ་ཡང་སྱི་འཐུས་སམ་གོས་

ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གཅོག་བ་མྱིན་པ། དེ་བཞྱིན་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གཅོག་བ་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་ཕེད་ཀ་མ་
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གཏོགས་ལས་ཀ་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་པ། དེ་ལྟར་བསད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞྱིན་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་དངོས་གནས་ད་ལྟའྱི་
གནས་འབབ་དང་དུས་ཚོད་ལ་བལྟས་ནས་ཆུ་ཚོད་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་ཡོང། དེ་འད་ཞྱིག་ལོག་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞེས་དེ་ལྟར་གནང་མཁན་

མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ངས་འཕར་མ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད། ལས་འཆར་བང་བསྱིགས་ནས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། བེད་པ་
བཞྱིན་འཆར་གཞྱི་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་དེ་འདའྱི་ལས་འཆར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབེལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད།

བརོད་གཞྱི་དེ་ཡང་གཞོན་སྐྱེས་དག་ལ་སོང་བརྡར་རྱིགས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་འདའྱི་རྱིགས་ལ་བང་

བསྱིགས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་གཅོག་བ་ཞུས་པ་བཞྱིན། སྤར་བ་དེ་འད་སྱིར་བཏང་གྱི་ཆ་ནས་གང་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་གྱི་རྱིགས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་
འདུག དེ་མྱིན་འདས་པའྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་བཞྱིན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནམ་རྒྱུན་གྱི་འཕར་མའྱི་ལས་གཞྱི་བེད་མ་ཐུབ་པ་
དེ་འད་བྱུང་སོང། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱི་རྱིམ་གང་འད་ཞྱིག་དང་གོང་རྱིམ་གྱི་ལྷན་ཁང་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚོད་དཔག་གྱི་སོང་དང།

ལས་འཆར་གསར་པ་དེ་འད་རོམ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་གནང། དེ་ལྟར་ཞུ་འདོད་བྱུང། དེ་འབོད་
བསྐུལ་དང་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར་གཅོག་བ་ག་རེ་བེད་ནས་གནང་པ་ཡྱིན་ནམ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སུད་སྱི་དོན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་ཨང་གཉྱིས་པ་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལོ་འཁོར་
ཚོགས་འདུ་དང། གཞོན་སྐྱེས་དག་ལ་སོང་བརྡར་གསུངས་རྒྱུ་དེ་གོང་དུ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་བཞྱིན་བང་ཨ་རྱི་

དང་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་དང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དང་མཉམ་དུ་བོད་རྱིགས་རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་ཚོ་ཚུར་རྡ་རམ་
ས་ལར་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་ཁོང་ཚོ་ལ་བོད་དོན་གྱི་སྟེང་དུ་ངོ་སོད་བ་རྒྱུ་དང། དེ་བཞྱིན་དབུ་མའྱི་ལམ་ངོ་སོད། ཟབ་སོང་ཕུལ་
རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་སུད་སྱི་དོན་ཁང་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དང་མཉམ་དུ་སུད་

སྱི་ཁུལ་ནས་གཞོན་སྐྱེས་དྲུག་ཚུར་འཁྱིད་རྒྱུའྱི་གནམ་ག་དང་འགོ་སོང་རེད་མ་གཏོགས་པའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགོ་གོན་དེ་དག་ཕྱི་དྱིལ་
གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་དག་གཅོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་མྱི་དྲུག་གྱི་གནམ་གྲུ་འགོ་གོན་དང། ཚང་མ་གདངས་
ཀྱི་ཡོད་པ་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཅོག་པ་རེད་མ་གཏོགས་པའྱི་གཅོག་པ་རེན་བེད་ནས་མྱི་དྲུག་ཚུར་

བཅར་མ་ཐུབ་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྤར་ཆ་གཅོག་ཆ་ཞུ་མ་དགོས་པ་བེད་པ་ཡྱིན་
ཏེ་སྤར་ཆ་གཅོག་ཆ་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་སེབས་པ་རེད། དེ་རྣམས་ཞུ་ཡུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞུ་སྐུལ་དང་འབེལ་ནས་ད་དུང་གོས་

ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་སྤར་ཆ་གཅོག་ཆ་ཞུ་སའྱི་ལམ་ཡོད་བསད་པ་རེད། དེ་
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ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་འབུལ་གནང་བ་དེ་དག་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་མར་
གཅོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་དངུལ་འབོར་གང་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་བཞག་པ་དེ་མྱི་རྣམས་ཀྱི་གནམ་ག་དང་འགོ་གོན་ཚང་མ་
གདངས་ཀྱི་ཡོད་པ་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

སུད་སྱི་དོན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ ༡༡,༥༣,༧༦༣ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སུད་སྱི་དོན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་ཚོགས་མྱི། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་
ཁྱོན་བསོམས་ནས་ཧྱིན་སོར་ ༡༠,༥༨༥,༡༢༧ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིས་འགོ་ཀ་ཡྱི་ནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་དྱིལ་བསགས་དང་རྒྱ་རྱིགས་
འབེལ་བ་ལ་ཤུགས་གནོན་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁོད་འདུག དེ་ལ་སུད་སྱིའྱི་སོར་སྟོང་ཕག་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་འདུག

དེ་རེས་སུད་སྱི་ནང་དུ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་སྱིད་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ནང་གྱི་འགན་དེ་དག་སུས་
བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དོན་གཅོད་རང་གྱི་བརྒྱུད་ནས་འབེལ་བ་གནང་རྒྱུ་རེད་དམ།

རྱིས་འགོ་ཆའྱི་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་བོད་དོན་གོ་རོགས་ལས་འཆར་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ནང་དུ་དངུལ་འབོར་

གང་ཙམ་མང་པོ་འདུག དེ་དང་རྱིས་འགོ་ཇའྱི་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག དེ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཁྱད་པར་

ག་རེ་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་བོད་དོན་གོ་རོགས་འགོའ་ི ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་དབུ་
མའྱི་ལམ་དང་བོད་དོན་གོ་རོགས་ཟེར་དུས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། དོགས་འདྱི་དེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སུད་སྱིའྱི་དོན་ཁང་ལ་བོད་དོན་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་

བེད་གཅྱིག་བསྐོ་གཞག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བཞུགས་ས་ནྱི་ Zurich ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། མཚན་ནྱི་དེ་ས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཐེངས་མང་འབོད་ཟྱིན་པ་རེད། མཚན་དེ་དམྱིགས་བསལ་འབོད་རྒྱུ་མྱིན། ལས་བེད་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་འདྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སུད་སྱི་མང་

ཚོགས་ལ་གོ་རོགས་དང། དེ་བཞྱིན་སུད་སྱི་ལབ་དུས་སུད་སྱི་གཅྱིག་པུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁྱབ་
ཁོངས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྣམས་ལ་འགོ་གོན་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་དོན་འདྱི་གོ་

རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་རང་གྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་པ་དང། དེ་བཞྱིན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་འདྱི་ཆབ་སྱིད་རང་གྱི་ལས་འགུལ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་
སྤེལ་རྒྱུ་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་གོང་དུ་ཡོད་པ་འདྱི་གཅྱིག་རེད། དེ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་འགུལ་གཞན་པ་སྤེལ་རྒྱུ་བང་བསྱིག་གྱི་
ཡོད། དེ་གཉྱིས་སྤེལ་རྒྱུ་བས། དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལོགས་སུ་ཡྱིན་པར་བརེན་རྱིས་ཀྱི་ལམ་ཐོག་ནས་རྱིས་འགོ་ཡང་ལོགས་སུ་
ཆགས་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་ལྟར་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་བསམ་འཆར་ཟེར་ནའང་རེད་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ལྟ་བུ་ཆགས་གབས་བེད་ཀྱི་འདུག དེ་
ཡྱིན་དུས་རྱིས་འགོ་དེ་ཚོ་ལ་དྱི་བ་དྱིས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་རྒྱབ་ལོངས་དེ་ཚོ་ཀོག་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད། ད་ལྟ་ངའྱི་
སར་རྒྱབ་ལོངས་མེད་དེ་ཡྱིན་ནའང་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་བོད་དོན་གོ་རོགས་ལས་འཆར་ལབ་རྒྱུ་དེ་འགེལ་བཤད་ཕར་ཕོགས་ནས་
བརོད་པ་དང་རྒྱབ་ལོངས་ནང་དུ་འཁོད་པ་གཅྱིག་མཚུངས་མ་སོང། གང་ལ་ཟེར་དུས་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་བོད་དོན་གོ་རོགས་ཀྱི་

ལས་འཆར་ཟེར་དུས་ཟབ་སོང་འདྱི་གཞོན་སྐྱེས་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུ་དང། ཚོགས་འདུ་སུ་ཚོགས་སྟངས་དེའྱི་ནང་ལ་བཞྱི་ཁྱི་
བརྒྱད་སྟོང་བརྒྱ་དང་དོན་ཅུ་དོན་བརྒྱད་བསྒྱུར་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་དང་དེ་འད་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཧྱིན་སོར་ཐོག་ནས་བསྒྱུར་ཡོང་དུས་

དངུལ་མཐོན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ Belgium ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་

གནས་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གང་འད་རེད་འདུག འདྱི་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ཏོག་ཙམ་མཐོན་པོ་འད་པོ་འདུག དེ་འདའྱི་
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གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་སོང། དེ་དག་རྒྱབ་ལོངས་རྣམས་མར་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་མ་
གཏོགས་རན་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག དེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

རེས་ལ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱབ་ལོངས་ཡོད་ན་ངེས་པར་དུ་རྒྱབ་ལོངས་ལ་གཟྱིགས་ནས་
གསུངས་རོགས་གནང། གལ་སྱིད་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་སྟེང་ལ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་གཟྱིགས་ཆོག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཕག་ལ་རྒྱབ་ལོངས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་ལོངས་དང་མཉམ་དུ་གཅྱིག་མཚུངས་མེད་པའྱི་གསལ་
བཤད་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་གསུངས་པ་བཞྱིན་མ་རན་པ་འད་པོཆགས་ན་སོན་
རྱིས་ཀྱི་འཆར་འབུལ་དང། གསལ་བཤད་དང་དེ་གཉྱིས་བར་ལ་མ་འགྱིག་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་རེད།

ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་དེབ་ཐེར་ནང་དུ་མ་མཚུངས་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་རྒྱབ་ལོངས་དང་

ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་གསུངས་ཚར་བ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ལྟ་ཡང་བསྐྱར་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཞུས་ལབ་ནས་
བཤད་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ལས་ཁུངས་ཁག་བཞྱི་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་དུས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དགོངས་
བཞེས་གནང་རོགས་གནང།

སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་འདྱི་ (༡༠༥,༨༥,༡༢༧)ཤསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་

བ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཨྱིན་ལེན་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་བཀའ་འཁོལ་
གནང་བ་ཧྱིན་སོར་ ༨,༢༥༠,༡༦༦ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཨྱིན་ལེན་དོན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཧྱིན་སོར་ ༨,༢༥༠,༡༦༦ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། སྱི་མོས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།
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