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དཀར་ཆག
ཨང།

གནད་དོན།

ཤོག་གྲངས།

༡

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀི་གསུང་བཤད།

༡༌༌༌༦

༢

གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རྲེས་དྲན་གི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ།

༧༌༌༌༨

༣

གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སྲེམས་མཉམ་སྲེད་ཀི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ།

༤

གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སྲེམས་མཉམ་སྲེད་ཀི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པར་བགྲོ་གྲེང་།

༡༤༌༌༌༩༣

༥

སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དྲི་བ་ཨང་ ༡ དྲི་བ་དྲིས་ལན།

༩༣༌༌༌༩༤

༦

སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དྲི་བ་ཨང་ ༡ དང་འབྲེལ་བའི་འཕོས་དོན་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཁག

༩༥༌༌༌༡༢༣

༧

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིལོ་འཁོར་

༡༢༣༌༌༌༡༢༩

༩༌༌༌༡༤

ལས་བསོམས་སིང་བསྡུས་སན་སོན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ། ( ༡༢༤ ཞོགས་པ་གསོལ་ཇའི་བར་གསྲེང་། )
༨

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦

ལོའ་ིལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་ཤག
ོ ་གྲངས་ ༤༥༠ ཡོད་པར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་

༡༢༩༌༌༌༡༣༢

པའི་གྲུབ་དོན་སན་ཐོ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ།
༩

གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ།

༡༣༣༌༌༌༡༣༣

༡༠

སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་

༡༣༤༌༌༌༡༣༦

ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་
ཞིབ་འཇུག་གིས་བཀའ་རྩད་གནང་བའི་ལན་འདྲེབས།

༡༡

གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་བཅས།
(༡༤༩ གུང་ཚིགས་བར་གསྲེང་།) ( ༡༧༤ ཉིན་རྒྱབ་གསོལ་ཇའི་བར་གསྲེང་)

༡༣༧༌༌༌༡༧༤

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ རབ་གནས་མེ་སེལ་ཟླ་བའི་ཚེས་ ༡༩ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠
རེས་གཟའ་མིག་དམར་སྔ་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་
བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པ་
དབུ་འཛུགས་དང་འབེལ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ི
རྒྱལ་གླུ་རྔམ་བརིད་ལྡན་པའི་ངང་ཕུལ།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པ་དབུ་འཛུགས་པ་ཡིན། བོད་རྒྱལ་
ཁབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུ་ལེན་རྒྱུ།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པའི་ཚོགས་འདུ་དབུ་
འཛུགས་ཀི་གསུང་བཤད།

༄༅། །འགོ་བ་ཀུན་གི་མ་འདིས་པའི་མཛའ་བཤེས་ཆེན་པོ། གངས་ལོངས་ཆོས་སིད་ལུགས་གཉིས་ཀི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་
སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སོ་གསུམ་གུས་པས་དད་ཕག་སྔོན་དུ་བཏང་བའི་ཐོག་ནས། ད་རེས་སྐབས་
བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པའི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་

གིས ་དབུས་པའི་དཔལ་ལྡན་ཕག་སེལ ་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ཀི་ཚོག ས་གཙོ་གཞོན་པ་

དབུས་པའི་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡོངས་ལ་ཚོགས་གཙོའི་ངོས་ནས་ཐོག་མར་འཚམས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅིག ད་
རེས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་སི་འཐུས་གཅིག་
ཙམ་ཞིག ་སེར་གི་ལས་དོན་གིས་རེན་པས་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཏེ། དེ་རིང་གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ ་ཆ་ཚང་ལ་

བཅར་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག དེ་མ་ཡིན་པའི་སི་འཐུས་གསུམ་ཙམ་གི་ནང་ནས་སི་འཐུས་གཉིས་དེ་རིང་ལས་ཉིན་དང་པོར་བཅར་ཐུབ་
ཀི་མི་འདུག སི་འཐུས་གཅིག་ཕི་ཚེས་ ༢༤ བར་དགོངས་ཞུ་གནང་དགོས་བྱུང་བ་བཅས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་བཞི་མ་གཏོགས། དེ་
མིན་གི་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཚང་མ་དེ་རིང་འདིར་ཕེབས་ཐུབ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོ་གོལ་བའི་རེས་སུ་བཀུར་

འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་བོད་མིའི་འདུས་སོད་ཀི་ས་གནས་ཁག་ལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་བཅར་རྒྱུའི་སྐབས། ཚོགས་གཙོ་གཉིས་
ཀི་ལམ་སྟོན་ནང་། མི་མང་ལ་གོ་རོགས་སེལ་དགོས་པ་དང་། གཙོ་བོ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་འཕིན་ཁག་དང་། དེ་ནས་
བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས། བོད་དང་འབེལ་བའི་རྒྱལ་སིའི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་བབ། དེ་བཞིན་གི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་

དུས་དང་པོའ་ི ལས་རིམ་ཁག་ངོ་སོད་གནང་རྒྱུ་དང་། ཞོར་ལ་བོད་མིའི་འདུས་སོད་ཀི་ས་གནས་ཁག་གི་གནས་སྟངས་ལ་གཟིགས་
ཞིབ་གནང་རྒྱུ། དེ་བཞིན་ཤེས་ཡོན་དང་། འཕོད་བསྟེན་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་འད། དེ་མིན་གི་བདེ་སྡུག་གནས་སྟངས་གང་ལ་
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ཡིན་ཡང་གཟིགས་རོག ་གནང་དགོས ་རྒྱུའི་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་གིས ་འདས་པའི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཀི་ནང་ལ་ང་ཚོ་སི་

འཐུས་ཀི་འཚམས་གཟིགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གྲུབ་ཟིན་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པའི་འཚམས་གཟིགས་
ཀི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་འཁོད་པ་གཞིར་བཟུང་གིས་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐོག་ནས་དབེ་གསེས་

བས་ཏེ། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་འབེལ་བ་ཁག་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཕུལ་ཏེ་མཇུག་སྐྱོང་གནང་བཞིན་པ་ལྟར།
འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཁག་ནས་ཡིན་ནའང་ཞིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་དང་ལས་འཆར་ཁག་བང་སིག་རྒྱུ་སོགས་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་

རྒྱུར་ཚོགས་གཙོ་གཉིས ་ཀི་ངོས ་ནས་ཡིད་ཆེས ་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་བཞིན་གིས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབེལ་བའི་རིགས་སི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་གོ་བསྡུར་སྦྱངས་བཤད་བས་ཏེ་ཁུངས་སོ་སོར་ལན་འབུལ་རྒྱུ་གནང་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་འཚམས་

གཟིགས་ཀི་ལས་རིམ་ནང་ལ་སི་འཐུས་རེ་གཉིས་ཙམ་སེར་གི་གནད་དོན་གི་ཐོག་ནས་བཅར་ཐུབ་མེད་པ་མ་གཏོགས་དེ་མ་ཡིན་
པའི་སི་འཐུས་མང་ཆེ་བ་བཅར་ཡོད། བཅར་བ་ནང་བཞིན་གི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ས་གནས་ཁག་ལ་བཅར་བའི་སྐབས་སུ་སྐུ་
ངལ་མང་པོར་གདོང་ལེན་གནང་སྟེ། དངོས་གནས་དང་གནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་འབུར་དུ་ཐོན་པ་མང་
པོ་གནང་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེ་རིང་གི་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ཀི་ངོས་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་
ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་བཞིན་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་མཁེགས་འཛིན་གི་

སིད་བྱུས་ཀི་འོག་ནས་བོད་དེ་འདས་པའི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་ལྷག་ཙམ་གི་རིང་ལ་བཙན་བཟུང་དང་བཙན་གནོན། དམ་དག་འོག་
ལ་གནས་བསད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་ཉེ་བའི་ཆར་ཛ་དག་དང་ཉེན་ཁ་ཆེ་རུ་འགོ་བཞིན་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད་འདུག

དཔེར་ན། མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་ལྟ་བུར་མཚོན་པ་ཡིན་ན། དེ་སྔོན་ན་གོར་མོ་ནས་ལྷ་སའི་བར་དང་། ལྷ་ས་ནས་གཞིས་

ཀ་རེའི་བར་དུ་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གསུམ་གི་ལས་འཆར་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་གོང་ཁེར་ཁེན་ཏུའུ་ནས་

འགོ་བཙུགས་ཏེ་གཡག་རྔ་དང་དཀར་མཛེས། དེ་བཞིན་གི་ཆབ་མདོ་དང་ཉིང་ཁི་ས་ཁུལ་བརྒྱུད་ནས་ལྷ་སར་གཏུག་རྒྱུ་དང་། དེ་
བཞིན་གཞིས་ཀ་རེ་ནས་ས་མཚམས་སྐྱིད་གོང་བར་དུ་དང་། དེ་ནས་གོ་མོ་བར་དུ་ལྕགས་ལམ་གསར་འཛུགས་བ་རྒྱུའི་ལས་
འཆར་སིག་བཞིན་པ། དེ་མིན་གི་ཡུའུ་ནན་དང་ཞིན་ཅིང་ནས་བོད་ནང་ལ་ཐད་ཀར་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་རྒྱུའི་ཞིབ་འཇུག་འགོ་

བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་འདུག དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་བལྟ་ཡོང་དུས། རྒྱ་ནག་གིས་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་བ་རྒྱུ་དེ་

ཕོགས་གཅིག་ནས་བོད་དེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གི་ཡོད་ཟེར་ནས་བསགས་གཏམ་བཤད་ཀི་འདུག བོད་ལ་ཉེན་ཁ་ག་ཚོད་འཕད་ཀི་
ཡོད་མེད་དང་། ཉེན་ཁའི་གནས་སྟངས་དེ་རྒྱ་ནག་གིས་ཞིབ་འཇུག་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་
གི་བབ་ཚུགས་སུ་གྱུར་པའི་གོང་བརྡལ་དེ་ཚོ་གོང་ཁེར་གི་ངོ་བོར་འགྱུར་བའི་གནས་སྟངས་དེ་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་བསད་ཀི་

འདུག དེ་འདའི་ཐོག་ནས་བོད་དེ་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། ས་ཁོན་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་མི་འབོར་སོ་

བཤུག་བ་རྒྱུ་ལས་སླ་བ་ཅིག་དང་། དེ་བཞིན་གི་བེད་བདེ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་ཡོང་དུས། བོད་ཀི་ཐུན་
མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག དེ་བཞིན་གི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་བཅས་ཧ་ཅང་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་
ཆགས་འདུག བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདས་པའི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་ནང་ལ་སིད་བྱུས་གཏིང་བཞག་པ་དེ་
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ཚོར་འདོད་པ་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད། གཅིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བདུན་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ། ཉིས ་སྟོང་བརྒྱད་ནས་
བཟུང་སྟེ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་ནང་ལ་ཞི་བའི་གེན་ལངས་ཀི་ངོ་རོལ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལས་ཛ་དག་ཆེ་རུ་ཕིན་ཏེ་ཉིས་སྟོང་
དགུ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མི་ ༡༤༤ ཡིས ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པའི་མངོན་

འདོད་དེ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ནང་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དང་བོད་མིར་རང་དབང་དགོས་
རྒྱུ། མངོན་འདོད་གཙོ་བོ་དེ་རིགས་གཅིག་གིས་སོ་སོའ་ིཞལ་ཆེམས་བཞག་ནས་དེ་འདའི་མངོན་འདོད་གསལ་པོར་བསྟན་ཡོད་པ་

རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལྡོག ་ཕོག ས་ཀི་རྣམ་པའི་ཐོག ་ནས་དིལ ་བསགས་འད་མིན ་བ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན ་གི་མེར ་
བསེགས་གཏོང་མཁན་གང་ཟག་གི་ཁིམ་ཚང་དང་གང་ཟག་སེར་སོ་སོའ་ི ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཚད་མེད་དང་དམ་དག་ཚད་མེད་

གནང་བཞིན་པ་ཆགས་བསད་ཡོད། ཡིན་ནའང་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་གང་ཡིན་པ་
དེ་གསལ་འདོན་བ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཕོགས་གཅིག་ནས་ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁ་ཟེར་ནའང་མ་འགིག་པ་མི་འདུག ཡིན་
ནའང་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ནང་ལོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་ལ་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་དང་། བཞུགས་མོལ་གི་ཚོགས་འདུ་
ཐེངས་རིམ་པ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་རིམ་པ་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། གནད་དོན་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས།
བོད་ཀི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་དང་བཟང་ཕོགས་ཀི་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུའི་རྣམ་པ་གང་ཡང་མཐོང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད།

ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁིད་ནང་དུ་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། དེ་འདའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའི་
བར་དུ་སིད་བྱུས་འཛིན་བཞིན་པ་དེ་ཚོ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀི་ཐོག་ནས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་

ཕན་ཚུན་གོས་མོལ་བསྐྱར་མཐུད་ཡོང་རྒྱུའི་དགོངས་པ་བཞེས ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཟེར་ནས། དེ་རིང་གི་གོས་ཚོགས་ཀི་
བརྒྱུད་ལམ་འདི་བརྒྱུད་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

བཙན་བོལ ་བོད་མིའི་སིག ་འཛུགས་ཀི་ངོས ་ནས་བཅའ་སིག་གི་འགན་དབང་བསྐུར་བཞག་པ་གཙོ་བོ་དེ། བོད་དོན ་

བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས། དེ་བཞིན་གི་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་བདེ་ཐབས། དེ་བཞིན་བོད་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་ཐོག་

ལ་དོ་སྣང་དང་ལས་འཆར་སྒྲུབ་དགོས་རྒྱུའི་འགན་དབང་བསྐུར་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་ཐོག་ནས་འདས་པའི་ཟླ་ཤས་ནང་དུ་སི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ། དེ་བཞིན་ཕོ་བང་དཀར་པོར་ཆིབས་སྒྱུར་

གནང་ནས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་མཇལ་འཕད་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་གི་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་མཇལ་འཕད་གནང་

རྒྱུ། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ཡུ་རོབ་ཏུ་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་བཞིན་པ་དང་། ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོས་མཚོན་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་མཇལ་འཕད་གནང་རྒྱུ་དང་། མཛད་འཕིན་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་

བཞིན་པ་རེད། དེ་ང་རང་ཚོའི་བོད་མིའི་བསོད་ནམས་དང་དེ་བཞིན་བོད་ཀི་བསྟན་པ་ཆབ་སིད་ཀི་སོག་ཤིང་ལྟ་བུའི་མཛད་པ་འཕིན་
ལས་རྒྱས་དང་རྒྱས་བཞིན་པར་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་པ་དང། དེ་བཞིན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་

ནས་ཉེ་སྔོན་སྦར་སིལ་ Brussel དུ་རྒྱལ་སིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བདུན་པ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེ་

དུས་ཚོགས་གཙོ་ཕར་བཅར་ཡོད། རྒྱལ་སིའི་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གི་ཚོགས་ཆེན་ནང་དུ་ཚོགས་མི་ ༢༥༠ དང་། དེ་
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བཞིན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མི་འད་བ་ལྔ་བཅུ་ནས་ཚོགས་མི་ཕེབས་ཏེ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོས་བོད་ཀི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་
དང་གོ་བསྡུར་གནང་སྟེ། ཉིན་མ་གསུམ་གི་རིང་ལ་དོན་ཕན་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་སོང་སྙམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་བྱུང།

དེ་ཡིན་དུས་གནས་སྟངས་དེ་འདའི་ཐོག ་ནས་མ་འོངས་པར་བོད་ཀི་གནད་དོན་གི་ཐོག ་ལ། རྒྱལ་སིའི་ཆབ་སིད་ཀི་

གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་རིམ་པས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞིག་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འབེལ་ཡོད་
འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་མཇུག་སྣོན་བ་ཕོགས་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག
དེ་བཞིན་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་བོད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།

སྐད་ཡིག གོམས་གཤིས་དེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་རྒྱུན་འཛིན་གནང་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོའ་ི ནང་གི་ཆེན་པོ་ཆགས་

བསད་འདུག དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་ཡར་རྒྱས་ཞིག་ཡོང་བ་ཡིན་ན། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་
འཕིན་དང་འབེལ ་བའི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོར་ཡོད་པའི་བོད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས ་ལུགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་འད།

རིག་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་འད། རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ལ་ཕར་ཕན་ཐོགས་ཐུབ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཆ་ཚང་བ་ཡོད་བཞག་པ་

ཞིག་ཆགས་བསད་འདུག ང་རང་ཚོ་བོད་དེ་འཛམ་གིང་གི་མཐོ་སང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་གི་རིག་གཞུང་དེ་ཡང་འཛམ་བུ་གིང་གི་
ནང་ལ་ཁད་དུ་འཕགས་པ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས ་དུས་རྒྱུན་དུ་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ་ནང་བཞིན་གི་

འཛམ་བུ་གིང་གི་སི་ནོར་གི་རྣམ་པ་ཆགས་བསད་ཀི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚོས་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་དང་མི་གཏོང་དེ་ང་
རང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་རག་ལས་ཡོད་དུས། དེ་ཚོའི་
གས་ང་རང་ཚོས་འགན་འཁུར་མ་འཕྱུག་པ་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་རིང་གི་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་
ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་བཞིན་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་རེད། ཉེ་བའི་ཆར་མདོ་སྨད་ཨ་མཆོག་གི་གོང་སྔོན་བླ་རིར་གཏེར་ཁ་

བསྔོག་པའི་སྐབས་སུ། བོད་པའི་ཡུལ་མི་ཚོས་ཞི་བའི་ངོ་རོལ་གི་ཐོག་ནས་བསྔོག་མི་ཆོག་པའི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེན་སྟོན་དུས། རྒྱ་
ནག་གིས་དམག་དཔུང་བཏང་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ངོ་རོལ་སེལ་མཁན་གི་གང་ཟག་དེ་ཚོ་བཙན་འཁིད་འཇུ་བཟུང་གི་ཐོག་ནས་

བཀག་ཉར་གནང་བསད་པ་དེ་འད་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་
བལྟས་ནའང་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་མང་པོ་ཞིག་ཕ་རུ་འགོ་རྒྱུ་དང་། གཞན་ཡང་གངས་རི་མང་པོ་ཞིག་མར་བཞུར་བསད་རྒྱུ། སང་དང་

ཡུལ་ལོངས་མང་པོ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་བེ་སའི་རྣམ་པར་འགྱུར་བསད་རྒྱུ། དེ་བཞིན་དུ་བོད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་
གོམས་གཤིས་ལུགས་ལ་ཡོད་བསད་པའི་གཞི་བདག་ཟེར་ནའང་མི་འདུག གང་ལྟར་བླ་རི་དེ་ཚོར་གཏེར་ཁ་བསྔོག་བཤེར་བ་

རྒྱུས་མཚོན་དེ་འདའི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་འད། དེ་བཞིན་གི་བོད་པའི་སི་ཚོགས་
ཀི་ངོས་ནས་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལའང་དོ་སྣང་དང་འགན་འཁུར་ཤུགས་ཆེན་ལེན་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་
ཤིག་རང་བཞིན་གི་ཆགས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།

ང་ཚོ་བར་ལམ་ཞིག་ལ་སིད་སྐྱོང་གི་འོས་བསྡུ་དང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ཀི་འོས་བསྡུའི་ཐོག་ནས་

བཙན་བོལ་ནང་ལུང་ཚན་དང་། ཆོལ་ཁའི་འཐེན་འཁེར་གི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་
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ཆེའི་ཐུགས་དམ་སད་རེན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་གི་བློ་གཟུ་བོར་གནས་མཁན་གི་བོད་མི་མང་དག་ཞིག་གི་བསམ་བློའ་ི ནང་

ལ་དོ་ཕོག་དང་རང་བཞིན་གི་སེམས་ཕམ་བ་ཡུལ་ཞིག་དེ་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་སིད་སྐྱོང་གི་
དམ་འབུལ་མཛད་སོ་ཞུས་ཟིན་ནས་ད་ལྟ་དངོས་སུ་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞིན་པ་ཞིག་དང་། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོས་
ནས་ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞིན་པ་ཞིག ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ཨ་རིར་ཆིབས་

བསྒྱུར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཨ་རིའི་ཁེ་ལི་ཕོ་ནི་ཡའི་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་བོད་མི་ཚོར་མཇལ་ཁ་གནང་བའི་སྐབས་སུ། ད་ལྟའི་ཆར་འོས་

བསྡུ་དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན་ཚང་མ་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་དང་ས་གཞི་རྡུལ་དག་ཡིན་དཱ། ཁོད་རང་ཚོ་བློ་བདེ་པོ་བས་ཏེ་སོད་
ཨཱ་ཞེས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སིད་སྐྱོང་གི་དམ་འབུལ་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་ཆོལ་ཁ་གསུམ་སྐྱིད་ན་སྐྱིད་གཅིག་
དང་སྡུག་ན་སྡུག་གཅིག སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མོང་ཡིན་ཟེར་ནས་བཀའ་སློབ་རིམ་པ་ཕེབས་པ་གཞིར་བཟུང་གི་ཐོག་ནས། ང་རང་ཚོ་
འགན་ཁུར་མཁན་གི་གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་གི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་དང། དེ་བཞིན་དུ་མི་མང་རྣམ་པ་རེད། གཞན་ཡང་སི་ཞུའི་

ལས་བེད་རྣམ་པ་རེད། ཚང་མས་བློ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་ཐོག་ནས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཞུ་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེའི་ནང་གི་
གལ་ཆེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་འདའི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་དེ་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་དུ་བཙན་

བོལ་གི་སིག་འཛུགས་དེ་ས་བརན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་རྒྱུའི་མཐུན་རེན་གལ་ཆེའི་ནང་གི་དོན་ཆེན་སོག་ར་ལྟ་བུ་དེ་ཆགས་བསད་
འདུག དེ་འདའི་དགོངས་པ་བཞེས་པའི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་དེ་འད་མི་ཡོང་བའི་དམ་བཅའ་དང་ཡིད་ཆེས་ངེས་པ་རེད་ཐུབ་

དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། ར་བའི་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཐོག ་ནས་འཁྲུངས་སྐར་གི་དུས་དན་སྐབས་

སུ་རེད། དེ་བཞིན་ཉེ་ཆར་མང་གཙོའི་དུས་དན་གི་གསུང་བཤད་ནང་ལ་དེ་ཚོའི་སྐོར་དེ་འབུར་དུ་བཏོན་ནས་བིས་ཡོད། དེ་འད་
སོང་ཙང་འདི་ཚོའི་གས་དེ་ཉམས་ལེན་གནང་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་

གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པའི་ལས་རིམ་ནང་ལ། བོད་མི་མང་མདོ་སྨད་སི་འཐུས་ཟུར་པ་བསྟན་འཛིན་མགོན་པོ་ལགས་སྐུ་
ཚེའི་འཕེན་པ་རོགས་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གཅིག་དང། དེ་བཞིན་གི་བོད་ནང་
གི་ཛ་དག་གནས་སྟང་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གཅིག མང་
ཚོགས་རིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པ་འཛུགས་དགོས་པའི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གཅིག་དང་། དེ་བཞིན་གི་ཆེས་མཐོའ་ི
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང་སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐད་བསྐོས་ཀི་ལས་བེ ད་དེ་ཚོ་སི་ཞུ་ལས་བེད་སི་འགེའི་ཁོངས་ཟླ་

སིལ་གཏོང་རྒྱུའི་ང་ཚོས་ཁིམས་འཆར་ཞིག་འཁུར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཁིམས་འཆར་དེ་ཐོན་པ་ཡིན་ན། དེའི་རེས་འབེལ་གི་ང་
ཚོས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞིག་འཁུར་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་བཞིན་སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཁག་དང་། གཞུང་འབེལ་ཁིམས་སིག་

བསྐྱར་བཅོས། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ཁིམས་སིག་བསྐྱར་བཅོས་ཁག་ཅིག་འབུལ་གནང་རྒྱུ། དེ་ནས་
བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཡོད་ཅེས་ཕེབས་སོང་བ་ལྟར་ལས་རིམ་ནང་ཡོང་རྒྱུ།

དེ་བཞིན་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་རེད། དེ་རིང་ང་ཚོའི་གོགས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པའི་

ལས་རིམ་མང་ཆེ་བ་དེ་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་དང་གོ་བསྡུར་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། འདིའི་སྔོན་ཚུད་ནས་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་དེ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཚུར་གནང་ཏེ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
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ཀིས་སེ་ཚན་གསུམ་གི་ངོས་ནས་བགོ་བཤའ་བརྒྱབས་ཏེ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་། མཐའ་མར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཐོག་ལ་གོ་

བསྡུར་གཏན་འབེབས་བས་ཏེ་ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ིནང་དི་བ་ཕིན་པ་དང་། གསལ་བཤད་དགོས་རིགས་དེ་ཚོའི་གས་ཕར་ཚུར་བཏང་
ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་གི་དེ་རིང་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་ལས་བསོམས་བསྡུས་པ་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སོན་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་དི་བ་དང་གསལ་བཤད་དགོས་རྒྱུ་དང་དི་བར་ལན་འདེབས་གནང་རྒྱུ། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀི་གསལ་བཤད་དང་དི་བ་དེ་ཚོ་གོས ་ཚོགས་ནང་ལ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ། དེའི་ཐོག་ང་ཚོས་བགོ་གེང་གི་གོ་རིམ་འགོ་དགོས་རྒྱུའི་
གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད།

དེ་ཡིན་དུས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ཚང་མ་མཁེན་པའི་བདག་པོ་དང་། གང་ལྟར་

ཐུགས་ལ་མངའ་བ་ཤ་སྟག་ཆགས་བསད་དུས། དམིགས་བསལ་གིས་འབོད་སྐུལ་མང་པོ་ཞུ་དགོས་པ་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ཆ་
ཤས་ལེན་པའི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་ཀི་ཆེ་མཐོང་དང་ལྡན་པ་དང་། གོས་ཚོགས་ཀི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་ཚད་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་
དགོངས་པ་བཞེས ་ཐུབ་དགོས ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་ནས་ཚོག ས་གཙོའི་དབུ་འཛུགས་ཀི་

གཏམ་བཤད་དེ་འདི་ནས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན། མཐའ་དོན་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་སྐལ་བརྒྱ་
བརན་པ་དང་། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་བའི་ཐོག་ནས་གཞིས་བེས་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་གཉིས་པ་དེ་དོན་ཕན་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ལས་རིམ་བཞི་པ། ཚོགས་གཙོ་ལས་ཚབ་དང་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བསྐོ་གཞག
བཀོད་ཁབ།

༄༅། །བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༩
པའི་ནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ། ཚོགས་གཙོ་དང། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་སུ་ཡང་ངོ་བཞུགས་མེད་པའི་སྐབས། ཚོགས་འདུའི་
གཙོ་སྐྱོང་གནང་མཁན་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་ཀི་འོས ་མི་སི་འཐུས་ལྔ་ལས་མ་མང་བའི་མཚན་གཞུང་ཚོགས་གཙོས་བཟོ་

འགོད་ཀིས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསལ་བསགས་དང་མོས་མཐུན་ཞུ་དགོས་པ་ལྟར། ད་རེས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་
༢༠ ནས་ཚེས་ ༢༩ བར་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པ་བསྐྱང་རྒྱུའི་སྐབས་
ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་ཀི་འོས་མིའི་མཚན་གཞུང་གཤམ་གསལ།
༡།

སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

༢།

སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།

༣།

སི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས།
བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན།

བཀོད་ཁབ།
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༄༅། །བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༦
པའི་ནང་གསལ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་རིམ་ཐོ་འགོད་ལས་དོན་ལ་རོགས་རམ་དང་སློབ་སྟོན་འབུལ་མཁན་སི་འཐུས་
གསུམ་ནས་ལྔ་བར་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་རེ་ཚོགས་གཙོ་ལྷན་རྒྱས་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་འཐུས་གསལ་བ་བཞིན།

ད་རེས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉི ས ་པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩
ཚེས་ ༢༠ ནས་ཚེས་ ༢༩ བར་བསྐྱང་རྒྱུའི་སྐབས་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་དུ་གཤམ་གསལ་སི་འཐུས་རྣམས་བསྐོ་གཞག་གནང་
བ་ཡིན།
༡།

སི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས།

༣།

སི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས།

༥།

སི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས།

༢།
༤།

སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས།
སི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས།

བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ལྔ་པ། གཞུང་འབེལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པར་གཟིགས་
རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།

གཞུང་འབེལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སྔོན་གེང་།

༄༅། །བོད་མི་མང་མདོ་སྨད་སི་ཟུར་བསྟན་འཛིན་མགོན་པོ་མཆོག་ཡུན་རིང་སྙུང་སྟེ་སྨན་བཅོས་གནང་ཡང་ཕན་བསྐྱེད་མ་ཐུབ་

པར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ ཉིན་སྔ་དོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༠།༢༠ ཐོག་རྡ་རམ་ས་ལའི་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དུ་དགུང་གངས་ ༥༦
ཐོག་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐྱོའ་ི གནས་ཚུལ་ཐོན། དམ་པ་ཁོང་ནི་ཕ་ཆོས་དཔལ་དང་མ་ཚེ་གཟུངས་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ ཉིན་མདོ་སྨད་བ་གཞུང་ཀོ་རུ་མདོར་སྐུ་འཁྲུངས། ཁོང་གི་ཕ་མ་གཉིས་ལ་བུ་ཕྲུག་གསུམ་
ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཁོང་ནི་འབིང་བ་དེ་ཡིན་ལ། སྐབས་དེར་ཁོང་གི་མཚན་ལ་གདུགས་དཀར་ཚེ་རིང་ཡིན་འདུག རིག་གསར་གི་
རྩུབ་སོད་ཡོངས་སུ་མ་ཡལ་གོང་ཁོང་ལོ་ན་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ནའང་ཕྱུགས་འཚོ་ཞོར་དུ་ཕ་རན་གི་དྲུང་དུ་ཞལ་འདོན་སོགས་ལོག་ཏུ་

སྦྱངས། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོར་མཚོ་ལྷོ་མི་རིགས་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭར་འཛུལ་ཞུགས་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༨ ལོར་སློབ་ཐོན་གིས་
དགེ་རན་དང་རོང་ཤེས ་རིག་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་ཀ་བས། དེ་རེས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོའ་ི བོད་ཟླ་དང་པོའ་ི ནང་བཙན་བོལ ་དུ་

འབོར་ཞིང་། དེ་ནས་བཟུང་ཁོང་གི་མཚན་ལ་བསྟན་འཛིན་མགོན་པོ་ཞེས་ཡོངས་གགས་སུ་ཞུ་སོད་བྱུང་འདུག བཙན་བོལ་ནང་
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སྔ་རེས་སུ་དམངས་གཙོ་གསར་ཤོག་གི་རོམ་སིག་པ་དང་། " མ་འོངས་པ་བོད་ཀི་གསར་འཕིན་ལས་ཁང་ "གི་གསར་འགོད་པ།

རྡ་ས་རང་བདེན ་ཚོག ས་ཆུང་སྐབས་གཅིག ་གི་དྲུང་ཆེ་བཅས་གནང་ཡོད ་པ་མ་ཟད། རྡ་སར་ཡོད ་པའི་ "རྒྱལ་ཞེན ་ལྷན་
ཚོགས།"ནང་དུའང་ཕག་ལས་གནང་། དེ་བཞིན་མདོ་སྨད་དབུས་རྒྱུན་གི་དྲུང་གཞོན་ལོ་གསུམ་རིང་དང་། གཞན་ཡང་དགེ་རན་
གི་ཕག་ལས་སོགས་གནང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༨ བར་བོད་མི་མང་སི་
འཐུས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པ་དང་། སླར་ཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ནས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ། དེ་རེས་ཕི་ལོ་

༢༠༠༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ བར་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་སི་འཐུས་བཅས་སུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་སྟེ་
ཁོན་སྐབས་གསུམ་རིང་བོད་མི་མང་མདོ་སྨད་སི་འཐུས་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཡོད། མདོར་ན། དམ་པ་ཁོང་ནི་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པོར་

བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པར་སི་ཞུ་ཞབས་འདེགས་ལྷག་བསམ་གི་འཇུག་སོ་ཆེར་བསྐྱེད་ཡུན་རིང་གནང་བའི་མཛད་
རེས་ཅན་ཞིག་ཡིན།

གོས་ཆོད།

སྐུ་གཤེགས་དེ་ཉིད་ཀི་རླབས་ཆེན་མཛད་རེས་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བས་
བསགས་སིག་ལྟུང་རྣམས་བང་ཞིང་དག་ནས་ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་གི་རེན་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའི་སྨོན་འདུན་དང་། ཤུལ་ལུས་གཉེན་ཉེ་དང་ལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་
བཅས་ཀི་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ ལ།

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

གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པར་བརེན་དེ་ཚུད་པ་ཡིན། དེའི་ཐོག་ཅི་གསུང་རྒྱུ་མེད་ན།
སི་མོས་ཀི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་ན་སི་མོས་ཀི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ངག་བཅད་གུས་

འདུད་སྐར་མ་གཅིག ་གི་རིང་གནང་རོག ས་གནང་། ངག་བཅད་དབུ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངག་བཅད་གྲུབ་པ་ཡིན། ཚོག ས་
བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དྲུག་པ། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའི་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་

ཆ་ཨང་ ༤ པར་གཟིག ས་རོག ས་གནང་། གོས ་འཆར་འདོན ་མཁན། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་
ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།
གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
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སྔོན་གེང་།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཅིག་སྡུད་རིང་ལུགས་པས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས་པས་
བློ་ཡིད་མ་ཚིམས་པར་འདོད་རྔམས་ཆེན་པོས་འཕལ་མ་ཉིད་དུ་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་ཆོས་ལྡན་གི་ཞིང་ས་ཆེན་པོར་བཙན་འཛུལ་

གིས་ཐོག་མར་བོད་མི་མང་ཞིང་བན་ཁི་ཚོ་བརྒྱ་ལ་བཅིངས་འགོལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་མཁས་སྙན་གི་གཡོ་རྫུས་དང་། བསླུ་བིད་
ཀི་བེད་ཐབས་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀིས་རིམ་བཞིན་ཟིང་འཁྲུག་ཞོད ་འཇགས་ཟེར་བ་དང་། དམངས་གཙོའི་བཅོས་སྒྱུར། བཙན་

དབང་འོག་གོས་མཐུན་འཇོག་པ། རིག་གནས་གསར་བརེ། གལ་རིམ་འཐབ་རོད། ངོ་རོལ་གསུམ་དང་ཆག་ཡང་གཉིས། སློབ་
གསོ་ཆེན་པོ་གསུམ། གཅིག་རྡུང་གསུམ་རོལ། དམག་ཁིམས་བསམས་པ། རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས། རྡུང་རྡེག་ཚ་ནན། གསུམ་
གཅིག་བཞི་དོན་རེན་ལ་གདོང་ལེན་ཟེར་བ་སོགས་མིང་འདོགས་འད་མིན་འོག་བོད་མིར་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་བེད་ཐབས་སྣ་

དགུ་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་ཀིས་རིམ་པར་སེལ་ཡོད་པའི་ནང་བོད་མི་འབུམ་ཕག་མང་པོ་རེན་ལམ་དུ་བཏང་བ་དང་། ཆོས་
བེད་དགེ་འདུན་གི་སེ་དགོན་སྟོང་ཕག་མང་པོ་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ། བོད་མི་མང་པོ་རང་ཡུལ་བཞག་ནས་བཙན་བོལ་དུ་གར་
དགོས་བྱུང་བ། གཞིས་ལུས་བོད་མི་རྣམས་དམལ་བ་མི་ཡུལ་དུ་འཕོས་པ་ལྟ་བུའི་དཀའ་སྡུག་མནར་གཅོད་བསམ་ཡུལ་ལས་

འདས་པ་མངས་དགོས་བྱུང་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་དང་འཇིགས་སྣང་མ་བཟོད་པར་རང་གིས་རང་ལ་གི་བསྣུན་པ། ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་ལག་
གདང་སེལ་ཏེ་མཉམ་དུ་ཆུ་ལ་མཆོངས་ནས་རང་ཤི་རྒྱག་དགོས་བྱུང་བ་སོགས་མདོར་ན་བོད་མིའི་ཁིམ་ཚང་མང་པོར་མི་ཤི་ཁིམ་
སྟོངས་བཟོས་པའི་རེས་འབས་དེ་དག་ནི་རྒྱ་དམར་གི་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་མཁེགས་འཛིན་གི་སིད་བྱུས་ངན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཤ་
སྟག་ཡིན།

རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི སིད་གཞུང་གིས་བོད་ཀི་སྣོད་བཅུད་ཡོངས་སུ་གཏོར་བཤིག་དང་། སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་ཚད་

ལས་བརལ་བ་བར་མཚམས་མེད་པ་ལུ་གུ་བརྒྱུད་དུ་བཏང་བར་བརེན་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་རྣམས་ཀི་ཞི་རོལ་གི་ལས་

འགུལ་ཡང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སེལ་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ས་བི་ཞི་རོལ་ཆེན་མོ་དང་། ཕི་ལོ་
༢༠༠༩ ལོ་ནས་བཟུང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ བར་རྒྱ་དམར་གི་བཙན་གནོན་དང་གདུག་རྩུབ་ཀི་བ་སོད་རྣམས་བཟོད་
ཐབས་ཡོངས་སུ་བལ་ཏེ། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རང་ཡུལ་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་གང་མྱུར་༸ཞབས་

སོར་འཁོད་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དང་། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་པ། བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ལ་རང་དབང་དགོས་པ། ཁག་ཅིག་ནས་བོད་
རང་བཙན་དགོས་པ་སོགས་གདུང་ཤུགས་དག་པོའ་ི འབོད་ས་དང་བཅས་སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་ད་བར་དངོས་སུ་

ཤེས་རོགས་ར་འཕོད་བྱུང་བ་བོད་མི་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་མི་གངས་ ༡༤༤ བྱུང་ཡོད། འོན་ཀང་རྒྱ་གཞུང་གིས་གཞིས་ལུས་བོད་མིའི་
མངོན་འདོད་རྣམས་བསྐང་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་བེད་ཐབས་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་པའི་སོ་ནས་དམ་དག་ཆེ་རུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པར་བརེན་
གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་རྣམས་ཀིས་ཀང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་མ་སེལ་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད།

གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀིས་བོད་ནང་དཀའ་སྡུག་བཟོད་ཐབས་བལ་བའི་འོག་ནས་ལས་འགུལ་རིམ་པ་སེལ་དང་

སེལ་མུས་ལ་བེས་སུ་འཁོད་པའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་། ཚོགས་པ་ཁག མི་སེར་སོགས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་
ལས་འགུལ་སེལ་དང་སེལ་བཞིན་པ་ལྟར་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཀང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་རིམ་པར་གཞུང་
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འབེལ་མ་ངན་གུས་འདུད་དང་། གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་བཞག་སྟེ་རྒྱལ་སིའི་ས་ཁོན་གང་སར་ཞུ་

གཏུགས་བས་དང་བེད་མུས་སུ་ཡོད་པས། རྒྱལ་སིའི་ཁོན་ཡོངས་ནས་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་གཞུང་འབེལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གི་གོས་
ཆོད་བཞག་པ་དང་། བསགས་གཏམ་སེལ་བ། ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པའི་གསུང་བཤད་གནང་བས་མཚོན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་

ནང་དམ་དག་མཚམས་འཇོག་གིས་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སོད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་དང་། གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ནས་
བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་སེལ་ཆེད་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་དུ་གོས་མོལ་གནང་དགོས་
པའི་ཕོགས་གང་ས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད།

ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའི་རགས་མཚན་མེད་ཁར་དམ་དག་

དང་ཛ་དག་ཆེ་རུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པས། ལོ་ལྔ་ཚན་གི་འཆར་གཞི་སྔ་རེས་དང་། མི་སེར་སེལ་ཡུལ་ཆེད་བོད་ཁུལ་དུ་གོང་ཁེར་
གསར་འཛུགས། ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ བར་དུ་རྒྱ་ནག་གོང་ཁེར་ཁེན་ཏུའུ་ནས་ལྷ་ས་བར་དང་། གཞིས་རེ་
ནས་གོ་མོ་བར། གཞིས ་རེ་ནས་སྐྱིད་གོང་བར། སྐྱིད་གོང་ནས་བལ་ཡུལ་ས་མཚམས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བརྒྱུད་བར་མེ་འཁོར ་

ལྕགས་ལམ་གི་ལས་གཞི་གསར་འཛུགས་བ་འཆར་གིས་བོད་གཙོས་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤེ་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་། ལྷག་པར་བལ་ཡུལ་
དང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ཁིམ་མཚེས་ཡུལ་གྲུར་འཇིགས་ཉེན་བཟོ་བའི་ཕུགས་རིང་གི་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་འཛུགས་སྐྲུན་
ཞིག་དང་།

བོད་ནང་རྒྱ་ཆེའི་ཞིང་འབོག་མང་ཚོགས་ཀིས་མི་རབས་མང་པོ་རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་རང་དབང་ངང་ལོངས་སུ་སད་ནས་

ཡོང་བའི་ས་ཆ་རྣམས་བཙན་འཕོག་བེད་བཞིན་པར། ཉེ་བའི་སྔོན་དུའང་སེར་ཤུལ་རོང་ཟེར་བའི་སོ་ཆེན་ཉེ་འགམ་དུ་དགེ་འདུན་པ་
བཟོད་པ་ཞུ་བས། རྩྭ་སའི་བདག་དབང་དགོས་འདུན་གི་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རོག་པས་བཙན་འཁིད་བས་ཏེ་ས་

གནས་ལས་བེད་པས་ས་ཆ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདག་དབང་ཡིན་སྟབས། ཁེད་ཚོ་འབོག་པར་བདག་དབང་གང་ཡང་མེད་པ་ཤེས ་

དགོས་ཞེས་དང་། རེས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གི་ཐག་གཅོད་ལ་དང་ལེན་མ་བས་པར་ཞུ་གཏུག་བས་ཚེ་ཉེན་རོག་པ་བཏང་སྟེ་བཙོན་འཇུག་
བ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སིགས་ར་སྐུལ་ཡོད་པ་སོགས་བོད་མི་རྣམས་རང་ཡུལ་དུ་འཚོ་གནས་བེད་པར་སྣོད་བཅུད་གཉིས་ལ་དཀའ་ངལ་
ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བཟོ་བཞིན་ཡོད།

དེ་བཞིན་བོད་དཀར་མཛེས་ཁུལ་གསེར་ར་རོང་ཟེར་བའི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་གསེར་ར་བླ་རུང་ལྔ་རིག་ནང་བསྟན་སློབ་

གིང་ལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ དང་ ༢༠༠༢ ལོར་གྲྭ་བཙུན་ཚད་བཀག་དང་། གྲྭ་ཤག་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་སོགས་སིད་བྱུས་ངན་པ་

དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བས་ཡོད། འདི་ལོ་སླར་ཡང་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠ ནས་འགོ་འཛུགས་ཀིས་གསེར་ར་བླ་རུང་ཆོས་སར་དུ་ད་
ལྟའི་ཆར་གྲྭ་ཤག་རྣམས་མངོན་སུམ་འཛེམས་མེད་ཀིས་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བཞིན་པར་ཨ་རིའི་གཞུང་སོགས་དང་བརྒྱུད་ལམ་
ཆེ་ཁག་ནས་འདིའི་སྐོར་དོ་སྣང་དང་། སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་བེད་བཞིན་ཡོད།

དེ་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་རྔ་བ་ཀིརི་དགོན་གི་གྲྭ་ཤག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གོད་དཔེ་ཀོག་དེབ་ཟེར་བའི་

དེབ་ཆུང་ཞིག་རྒྱ་གཞུང་གིས་འགེམས་སེལ་གིས ་གྲྭ་པ་ཚང་མས་དེ་ལ་སློབ་སྦྱོང་ནན་ཏན་བེད་དགོས ་ཚུལ་གི་བཙན་བཀའ་

བཏང་ཡོད་པ་དང། གོད་དཔེ་ཀོག་དེབ་ཟེར་བ་དེའི་ནང་བོད་ཀི་རྒྱལ་དར་སེང་ཕར་དང་། བསགས་ཡིག་འགེམས་སྦྱར། མང་
10

ཚོགས་སར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཕར་ནས་འབོད་ས་སོག་པ། རང་ལུས་མེར་བསེགས་དང་། མེར་
སེག་གཏོང་བར་སྐུལ་བ། སྐད་འཕིན་བརྒྱུད་ཕི་རྒྱལ་ལ་གནས་ཚུལ་གཏོང་བ་སོགས་ནག་ཉེས་སུ་བརིས་ཏེ་ཁིམས་ཆད་གཅོད་རྒྱུ་
ཡིན་ལུགས་ཀི་དམ་དག་འོག་བོད་མི་རྣམས་ཀི་མངོན་འདོད་འགྲུབ་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་བསྐྱོད་ཇི་བས་ཐམས་ཅད་ཁིམས་
འགལ་ནག་ཉེས་སུ་བརིས་ནས་འཛམ་གིང་སི་སོལ་གི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་སུ་བལ་བའི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཡ་ང་བའི་

གནས་སུ་ལྷུང་ཡོད། འདི་ནི་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི་གདུག་རྩུབ་ཀི་བ་སོད་ལག་
བསྟར་ཇི་བས་རྣམས་ཁིམས་མཐུན་ཡིན་པ་བཟོ་ཐབས་སུ་འབད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་བོད་ནང་ནས་འགེལ་བརོད་གནང་ཡོད་པ་ལྟར།

རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི གཞུང་གིས་བོད་མིར་དག་གནོན་བེད་ཐབས་སུ་གཞི་མེད་སྐྱོན་འཛུགས་ཀི་འཁོག་བཤད་ཡིག་ཆ་དེ་རིགས་
འགེམས་སེལ་བེད་བཞིན་ཡོད།

ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་ནས་གཞུང་འབེལ་རོག་ཞིབ་མི་སྣ་དང་། རང་དབང་གི་གསར་འགོད་པ་སོགས་བོད་ནང་བསྐྱོད་རྒྱུར་

བཀག་སོམ་བེད་པ་མ་ཟད། གལ་ཏེ་བསྐྱོད་ཐུབ་ཚེ་རྒྱ་གཞུང་གི་སྣེ་ཤན་མི་སྣ་མཉམ་བསྐྱོད་ཀིས་སྟངས་འཛིན་འོག་བསྐྱོད་དགོས་
པས་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་ཤེས ་རོགས་ཐུབ་ཀི་མེད་ལ། ཕིའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་མི་སེར་དཀྱུས་མ་ཚུན་

ལའང་བོད་ནང་འགྲུལ་བསྐྱོད་བེད་རྒྱུར་བལྟ་རོག་བཀག་སོམ་བས་ཏེ་དོན་སྙིང་བོད་ནང་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡེ་ནས་མེད་པའི་
དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རྣམས་ཤེས་རོགས་མི་ཐུབ་པ་བཟོ་བཞིན་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་སྙན་ཐོ་བཏོན་པའི་

ནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་མུ་མཐུད་ནས་བོད་མི་སི་དང་། ལྷག་པར་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་གི་ནང་མི་
ཉེ་འབེལ་ཚོ་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་དོ་དམ་དང་། སྡུག་སྦྱོང་གཏོང་གི་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་བོད་ནང་དམག་དཔུང་དང་ཉེན་རོག་པ་
ཚད་ལས་བརལ་བ་འགེམས་འཇོག་བས་ནས་དམག་ས་ལྟ་བུ་བཟོས་ཏེ་དམ་དག་ཤུགས་ཆེ་བེད་བཞིན་ཡོད་ལུགས་དང་ཕོགས་

མཚུངས་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རོག་ཞིབ་སླད་ཕི་ཕོགས་ནས་གསར་འགོད་པ་གཏོང་གི་མེད་པ་དང་། གལ་སིད་
ས་གནས་འགའ་ཤས་སུ་ཕིའི་གསར་འགོད་པ་འགོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་དེ་དག་ལ་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་བཤད་
མཁན་ཚོ་ལ་སང་ཟུག་དང་དོ་དམ་བེད་ཀི་ཡོད་པ།

ཡང་ཆོས་ལུགས་ཀི་བེད་སོ་ཁག་དང་ཁད་པར་དུ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་དད་གུས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གི་རྣམ་

འགྱུར་བསྟན་པ་ཙམ་གིས་དོགས་གཞིའི་འོག་སང་ཟུག་དང་། དོ་དམ་བེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད་སྐོར་འཁོད་ཡོད་
པ་མ་ཟད། སྔ་ལོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙོན་ཁང་ནང་སྨན་བཅོས ་ཀི་མཐུན་རེན་མ་ཕུལ་བར་དགོངས་པ་རོགས་པའི་ཆབ་སིད་
བཙོན་པ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཡང་ལུང་འདེན་གནང་འདུག

སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་། བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་ཀི་མངའ་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དམིགས་བསལ་གིས་དམ་དག་ཆེ་བ་བེད་

ཀི་ཡོད་པའི་སྐོར་ཡང་འབུར་འདོན་གནང་ཡོད།

རྒྱ་ནག་དམར་པོས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ དང་ ༢༠༡༦ ལོ་སོ་སོར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་སྐོར་ཐེ་བྱུས་

ཀིས་ཆབ་སིད་ཀི་ཁེ་ཕན་ཁོ་ནའི་ཆེད་བོད་ཙམ་མིན་པར་འཛམ་གིང་འདིའི་སྟེང་གི་ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་དང་ནང་པ་ཡོངས་ལ་
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ལྟོས་མེད་ཀིས་ངོ་ཚ་ཁེལ་གཞུང་ཡེ་ནས་བལ་བའི་བེད་བབ་འདི་ལ་ཀུན་གིས་དོགས་ཟོན་དང་འབེལ་བའི་གདོང་ལེན་བ་དགོས་
པའི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན།

ད་དུང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཉེ་བའི་སྔོན་དུ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སིད་ཡིན་ཚུལ་གིས་བསྐོས་པའི་

རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུར་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་བ་རུ་བཅུག་པས་མ་ཚད། མང་ཚོགས་རྣམས་གོང་གསེབ་རྒྱང་ཐག་རིང་པོ་ཚུན་
ཆད་ནས་དབང་ཞུ་བར་ཡོང་དགོས་པའི་ཁལ་འགེལ་གི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད། དེ་བས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀུན་གཟིགས་
༸པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་འཛིན་བཟུང་དམ་དག་གིས་གནས་སྟངས་ཡེ་ནས་ཤེས་རོགས་བལ་བ་སྐུ་

འཚོ་བཞུགས་ཡིན་མིན་ལའང་རྒྱལ་སིའི་ཁོན་ལ་དོགས་སེལ་གང་ཡང་བེད་ཀི་མེད་སྟབས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ནམ་རྒྱུན་ཆོས་དད་
རང་དབང་ཡོད་ཚུལ་ཤོད་བཞིན་པ་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་ཡོད།

རྒྱ་གཞུང་གི་གནོན་ཤུགས་དང་། སུན་གཙེར། དམ་དག་འོག་གནས་བཞིན་པའི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་རྒྱལ་

ཞེན་སྙིང་སྟོབས་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརོད་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་མི་རིགས་ཀི་ར་དོན་ཆེད་དུ་རང་སོག་བློས ་བཏང་མཛད་
མཁན་སྐུ་གཤེགས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱའི་བཙོན་འོག་ཏུ་དཀའ་སྡུག་མངས་དང་མོང་བཞིན་

པ་རྣམས་ཀི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཅི་ཆེ་ངང་གནས་བཞིན་ཡོད་པར། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པ་འདིར་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་གི་གོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་དགོས་གལ་ཆེར་
མཐོང་།
༡།

གོས་ཆོད།

བོད་མི་རིགས་ཀི་ར་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་གི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་
བོད་མིའི་འཐབ་རོད་ཆེད་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙོན་འོག་ཏུ་དཀའ་སྡུག་མོང་བཞིན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོའི་སྙིང་
སྟོབས་ལ་རེས་སུ་ཡི་རངས་དང་སགས། ཁོང་རྣམ་པའི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ཉེ་འབེལ་སོགས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་

དང་འབེལ་ཐུགས་གསོའ་ིའཚམས་འདི་དང་། དམ་པ་ཁོང་རྣམས་འཕགས་མཆོག་སན་རས་གཟིགས་ཀིས་རེས་སུ་བཟུང་
ནས་སླར་ཡང་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་གི་ཞིང་དུ་མྱུར་དུ་སྐྱེ་བ། རྒྱའི་དམ་དག་བཀག་བསྐྱིལ་འོག་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་
མོང་བཞིན་པ་རྣམས་མགོགས་མྱུར་གོད་བཀྲོལ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་དང་།
༢།

གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་རྣམས་ཀིས་རང་ཡུལ་ནང་རྒྱ་དམར་གི་དག་རྩུབ་ཀི་བཙན་གནོན་ཁོ་ནའི་འོག་དཀའ་སྡུག་རྒྱུན་མི་
ཆད་དུ་མངས་དགོས ་བྱུང་བར་འུ་ཐུག་ཐབས་མེད་བཟོད་བལ་དུ་གྱུར་ཏེ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན ་པོ་

མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས་པ་དང་། བོད་མི་རྣམས་ལ་རང་དབང་དང་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དགོས་པ། ཁག་ཅིག་
ནས་བོད་རང་བཙན་དགོས་པ་སོགས་གདུང་འབོད་ཤུགས་དག་དང་བཅས་སོ་སོའ་ི རང་ལུས་ཚུན་ཞུགས་འབུལ་གིས་

ལེགས་སྐྱེས་སུ་འབུལ་གནང་གི་གཟི་བརིད་ལྡན་ཞིང་། བློས་བཏང་ཆེན་པོའ་ིདཔའ་མཛངས་ཀི་སྙིང་སྟོབས་ལ་བོད་མི་མང་

སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཡི་རངས་བསྔགས་བརོད་དང་འབེལ་ར་ཆེའི་སྐུ་སོག་ཤོར་བ་རྣམས་དང་། འཛིན་བཟུང་དོ་

དམ་འོག་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་མི་བཟད་པ་མོང་བཞིན་པ་བཅས་ལ་སྙིང་དབུས་ནས་གུས་བཏུད་དང་གདུང་སེམས་
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མཉམ་སྐྱེད་ཞུ་བ་དང་ཆབས་གཅིག་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་བའི་དགོས་འདུན་ཁག་ལ་ཡ་ལན་བདག་
སོད་བ་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་དག་གནོན་བེད་རང་བེད་པར་སྐྱོན་བརོད་ཤུགས་ཆེ་བ་རྒྱུ་ཡིན།
༣།

རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་གཞི་རའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྡོག་རོལ་གཏོང་བ་དང་། བོད་ཀི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་
ལ་གཏོར་སྐྱོན་གཏོང་བ་སོགས་བོད་མིའི་ཐོག ་བཙན་གནོན་གི་སིད་བྱུས་ཐབས་སྡུག་འདི་རིགས་འཕལ་ནས་མྱུར་དུ་

མཚམས་འཇོག་གིས་བོད་མི་ཚོར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་གི་བཅའ་
ཁིམས་ནང་གསལ་དང་། གཞི་རིམ་གི་ཐོབ་ཐང་ཁག་ལག་བསྟར་དོན་འཁེལ ་ངེས་པར་ཡོང་བའི་འགན་ལེན་བ་དགོས་པ་

དང་། བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་སིད་བྱུས་མིང་དོན་མཚུངས་པ་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་དོན་
འཁོལ་ཡོང་ཆེད་བོད་རྒྱ་གཉིས་དབར་ཞི་མོལ་གི་ལས་དོན་འཕལ་དུ་འགོ་འཛུགས་བ་དགོས།
༤།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙོན་ཁང་ནས་གོད་གོལ་ཐོབ་པའི་བོད་ནང་གི་རང་རིགས་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་མང་ཆེ་བར་མཁལ་
མཆིན་གི་ནད་གཞི་ཕོག་འདུག་པ་དེ་དག་ལ་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོག ས་དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོས་དམིག ས་བསལ་
ཐུགས་སྣང་དང་རོགས་རམ་ཡོངས་ཐབས་ཀི་གཞེན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།

༥།

བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རོག་ཞིབ་ཆེད་རྒྱལ་སིའི་ཕོགས་ལྷུང་མེད་པའི་རང་དབང་ཅན་གི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་

༦།

འཛམ་གིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་ཚོར་དང་བདེན་གི་གནས་ལུགས་གསེད་

༧།

དང་། གསར་འགོད་པ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་བཅས་བོད་ནང་འཕལ་མར་ཡོང་འཇུག་དགོས།

དཀྲོལ་གནང་སྟེ། བོད་མིའི་དགོས་འདུན་རྣམས་འགྲུབ་ཐབས་དང་ཚེ་སོག་སྐྱོབ་ཐབས་བཅས་པར་ནུས་ཐོན་གི་འགན་
འཁུར་འཕལ་མར་ལེན་གནང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ།

ཉེ་བའི་ཆར་བེལ་ཇམ་གི་རྒྱལ་ས་སྦར་སིལ་དུ་རྒྱལ་སིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༧ པ་གཟི་བརིད་ངང་
བསྐོང་ཚོགས་ཀིས་བོད་མིའི་རང་དབང་རོད་ལེན་ཆེད་རང་སོག་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་
རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱའི་བཙན་འོག་ཏུ་དཀའ་སྡུག་མངས་དང་མོང་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་

དང་། བོད་ནང་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་གཏོང་བཞིན་པ། བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་
རིག་གཞུང་ར་མེད་དུ་གཏོང་བ། བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་སྐྱོན་དང་འབེལ་བ་སོགས་དོན་གནད་གལ་ཆེ་མང་པོའ་ི ཐོག་

བཀའ་བསྡུར་བགོ་གེང་དང་འབེལ་བློ་འཚབ་ཀི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བསྟན་པ་མ་ཟད། དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བ་ཕོགས་ཐད་
དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་གོས་ཆོད་བཞག་འདུག ད་རེས་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་
ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་དུང་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།
༨།

ད་ཕན་རྒྱལ་སིའི་སིད་གཞུང་ཁག་ནས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ལ་བློ་འཚབ་དང་། བོད་མིར་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེད། གོས་ཚོགས་ནང་གོས་ཆོད་བཞག་པ། དེ་བཞིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་། རྒྱལ་སིའི་གཞུང་འབེལ་
མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སེ་ཁག རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་ལས་འགུལ་གི་ཚོགས་པ་ཁག དང་བདེན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྐྱེ་
བོ་སེར་བཅས་ཡོངས་ཀིས ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སོ་ནས་རྣམ་པ་དུ་མའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་བ་དང་
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སགས། ད་དུང་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་སི་དང་། ལྷག་པར་དེང་སྐབས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་དཀའ་ངལ་རྣམས་

འཕལ་ནས་མྱུར་དུ་སེལ་བའི་བདེན་རྒྱབ་དཔུང་རོགས་སྔར་བཞིན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། ལྷག་པར་འཛམ་གིང་མཉམ་འབེལ ་
རྒྱལ་ཚོགས་ནས་ཀང་བོད་ནང་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ལ་རོག་ཞིབ་ཆེད་འཕལ་དུ་སྐུ་ཚབ་བསྐོ་གཏོང་ཡོང་བའི་འབོད་

བསྐུལ་བསྐྱར་ནན་དུ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་སི་མོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་
༩ ཚེས་ ༢༠ ལ།

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

གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པར་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཞུ་ཡི་ཡོད།

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

གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པར་བརེན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདི་ཚུད་པ་ཡིན། བགོ་གེང་གི་གོ་
སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། བགོ་གེང་གི་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་རྣམས་ཀི་གོ་སྐབས་ལེན་རོགས་གནང་། སི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་
དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ། གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་སི་
ཡོངས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བེ་བག་འགའ་ཞིག་གི་སང་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ནས་དེ་རིང་ང་ཚོའི་གཞིས་ལུས་
བོད་མིའི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་གི་ཡོད་པ་རེད། གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེད་ཞེས་པ་འདི་དཔེ་མི་སིད་པའི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ར་བའི་ཐ་སྙད་དེ་ང་ཚོས ་དུས་ནས་དུས་སུ་བེད་སོད་གཏོང་དགོས ་པའི་
གནས་སྟངས་ཞིག་ཆགས་འདུག དེ་ནས་ང་ཚོའི་བོད་ནང་གི་གཞིས་ལུས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀིས་འཇིག་

བསྐུལ་དང་། བཙན་གནོན་གི་འོག་མེ་མདའི་ཚེ་འོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པས་ག་རེ་ལབ་ཀི་འདུག་ཟེར་ན། བོད་མིའི་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་
མོང་ཡིན་ཟེར་ནས་ཡར་ལངས་ནས་འབོད་ཚིག་སོག་པ་དང་། ཕེད་དར་འཕར་ནས་འགོ་སྐབས་ང་རང་ཚོ་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་
ལ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀིས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཟེར་བའང་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མོང་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་དེ་ཡང་བེད་སོད་མང་པོ་ཞིག་
གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག་ལ། ལག་ལེན་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་ལྡབ་འགྱུར་གི་ང་ཚོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་
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མཐོང་གི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ང་ཚོའི་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་འདི་ཡང་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་

རྣམས་ལ་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་ཀི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་མང་ནས་མང་རུ་འགོ་ཡོད་པའི་རགས་ཅིག་རེད། དེའི་སང་ལའང་
ཡང་སིར་བཏང་གི་ཛ་དག་ལའང་རིགས་གཉིས་སུ་དབེ་ན། གོ་རྒྱུ་གཅིག་འདུག་བསམ་སོང་། ཛ་དག་དེ་ལ་ཕིའི་ཛ་དག་དང་ནང་

གི་ལྟ་བུའི་ཛ་དག་ཁ་ཤས་ཀི་སང་ནས་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ན། སིར་བཏང་ཕིའི་ཛ་དག་གི་སང་ནས་བསམ་བློ་བཏང་པ་ཡིན་ན།
ང་རང་ཚོ་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པ་དང་ལོ་རབས་བཞི་བཅུ་ནས་བཟུང་ཏེ། རྒྱལ་མཚམས་མི་ཉག་ནས་བཟུང་ཏེ་བོད་ས་ཡོངས་ལ་རྒྱ་
ནག་དམར་པོའ་ི སིད་གཞུང་གིས ་དག་པོས ་བཙན་འཛུལ་བཏང་ནས། བོད་མི་ཡོངས་ལ་ཁ་སང་དེ་རིང་གི་བར་དུ་ཛ་དག་གི་

གནས་སྟངས་སྔར་ལས་ལྷག་པ་ཅིག་འཕད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་མ་འོངས་པ་རྒྱུན་ཆད་ཟེར་བ་དེ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞིག་
མཐོང་གི་འདུག ང་ཚོ་བོད་ཀི་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་དུ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ ཡང་སེལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གི་དཀའ་ལས་ཁག་

པོ་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡིན་ན། ཁོ་རང་ཚོས་ཐོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་དང་འཆར་གཞི། རེ་བ། རྨི་
ལམ་དེ་ཡང་བོད་ནང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས ་དང་རིག ་གཞུང་། ཡུལ་སོལ ་གོམས་གཤིས ། ཁད་པར་དུ་ཁོར ་ཡུག་ལ་

སོགས་པའི་སང་ལ་ཛ་དག་གཏོར་བཤིག་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཁོ་རང་ཚོའི་རེ་བ་དང་དམིགས་ཡུལ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ནས་ཛ་
དག་གཉིས་པ་ནི་ཉེ་བའི་ཕི་ཟླ་གཉིས་པའི་ནང་ལ་བོད་ཞི་བའི་ཚོགས་འདུ་ཞེས་པ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ལ་འཚོགས་ནས། སྐབས་དེ་དུས་
མཐའ་མའི་མཇུག་བསོམ ས་ཐོག ་དེ་རིང་ཉི་མ་ཕན་ཆད་ནས་བཟུང་ཏེ་ཁོ་ཚོའི་ཁ་གཏད་བེད་ས་དེ་ཡུལ་གར་བོད་མིའི་སིག ་

འཛུགས་མ་ཡིན་པར་གཞིས་བཞུགས་ཀི་བོད་མི་ དེ་ཡང་སེར་མོའ་ི སེ། ཤེས་ཡོན་པའི་སེ། འདི་ཚོ་ཡིན་ཞེས་ཁོ་རང་ཚོས་གོས་

ཆོད་ཅིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞིབ་འཇུག་པ་ཡིན་ནའང་འད། བརྒྱུད་ལམ་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་ལ་འགོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་
བདེན་པ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་གི་ཛ་དག་དང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག ་མཐོང་གི་འདུག ང་ཚོའི་ཛ་དག་ཟེར་བ་དེ་མ་འོངས་པར་ཛ་དག་གི་
གནས་སྟངས་དེ་ཉེན་ཁ་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་འགོ་རྒྱུ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ཛ་དག་དེའི་རིགས་ལ་ང་ཚོས་རིག་པ་གསལ་གསལ་དང་རྣ་
མཆོག་ཀྲོང་ཀྲོང་བས་ཏེ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་འདུག

སིར་ང་ཚོ་ལ་མདའ་གཅིག་གིས་ཤ་བ་གཉིས་བསད་ཅེས་པའི་གཏམ་དཔེ་ཡོད་པ་ལྟར། དེ་བཞིན་གཅིག་དེ་མ་འོངས་

པའི་ཁ་ཕོགས་དེ་ང་ཚོ་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་དང་། གཞན་ཞིག་ལའང་ང་ཚོའི་བཙན་བོལ་བོད་

མིའི་སིག་འཛུགས་དེ་ཡང་ནུས་མེད་ཉམ་ཐག་ཅིག ཐབས་སྐྱོ་བོ་ཞིག ཁ་དཔེ་ཞིག་ལ་སྐྱ་ཟད་སྔོ་ཐུག་འད་བོ་གཅིག་ཡོད་པ་རེད།

འདི་འད་བོའ་ི ང་རང་ཚོ་ཡིན་ནའང་བཟོད་ཐབས་བལ་བ་ལྟ་བུའི་རེ་བ། སིར་བཏང་དགག་པའི་རིགས་མང་པོ་ཞིག བརྒྱ་དང་ཁི་
འབུམ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་ལས་ཚིག་དེ་སེམས་ལ་ཕོག་རྒྱུ་དང་བཟོད་ཐབས་བལ་བ་ལྟ་བུ། དེ་འད་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
འདོད་བྱུང།

དེ་ནས་ནང་གི་ཛ་དག་ལབ་དགོས་ནའང་འད། གཙོ་བོ་དེ་ང་ཚོས་བསམ་གཞིགས་བེད་དགོས་པ་ཞིག་ལ། གཞིས་ལུས་

རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་ང་རང་ཚོའི་བཙན་བོལ་ནང་ལའང་ཡིད་ཆེས་མི་བརླག་པ་དང་རེ་བ་ཆུང་དུ་འགོ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་ཐོག་
བསམ་གཞིགས་གནང་དགོས་ལ་ཉེན་ཁའང་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག སིར་བཏང་གི་ཉེ་བའི་ལོ་འགའ་ཞིག་གི་ནང་ལ་བརྡ་
འཕིན་གི་དུས་རབས་བེད་སོ་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་ཕིན་རེས། གཞིས་བེས་བོད་མིའི་བར་འབེལ་ལམ་ཡང་ཇེ་ཡག་ནས་ཇེ་ཡག་
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ཏུ་ཕིན་ཟེར་ནའང་འད། དེ་རེས་གཞིས་བེས་བོད་མིའི་བར་གི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ཤེས་རོགས་བྱུང་ནས། གཞིས་ལུས་རྒྱ་
ཆེའི་མི་མང་གིས་ཁོ་རང་ཚོའི་བོད་ཀི་བདེན་མཐའ་གསལ་ཆེད་དུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་བརེན་ནས། ལས་འགུལ་ཞིག་
སེལ་བ་ཡིན་ན། རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆའི་སྟེང་ལའང་འགོ་ནུས་སོ། དེ་ལ་བདག་ཉར་བེད་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་འད་ཞེས་བསམ་བློ་

ཞིག་བཏང་སྟེ། ལས་འགུལ་རབས་དང་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་སེལ་བ་རེད། འོན་ཀང་ཁོང་རྣམ་པའི་རེ་བ་དང་བསམ་པ་བཞིན་དུ་
མཇུག་འབས་དེ་བྱུང་ངམ་ཞེ་ན་བྱུང་མེད། དེ་ནས་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་གི་སང་ལའང། ཉེ་བའི་ཆར་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཀི་
ནང་ལ་གཞིས ་ལུས་བོད་མིས་ཅི་ཞིག་བལྟ་དགོས་ཞེས་སྙམ་ན། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཞེས་པ་དེ་ཕི་ལ་ཁ་

གཏད་དེ། གདོང་ལེན་བེད་མཁན་གི་ཚོག ས་པ་སིག ་འཛུགས་ཞིག ་མ་ཡིན ་པ་དང་། ནང་ཁུལ་གི་ཆོལ ་ཁ་དང་ཆོས ་ལུགས།

ཚོགས་པ་དང་སིག་འཛུགས་ནང་ཁུལ་གི་ང་ཤི་ཁོད་གསོན་གི་འཐབ་རོད་བེད་མཁན་གི་ཚོགས་པ་ཞིག་མཐོང་ནས་བཙན་བོལ་
སི་ཚོགས་ལའང་ཡིད་ཆེས་དང་རེ་བའང་ཕན་བུ་ཆུང་ནས་ཆུང་དུ་འགོ་བའི་ཉེན་ཁ་དེ་མཐོང་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་ཕིའི་
ཉེན་ཁ་དེ་ཉེན་ཁ་འཚབ་ཆེན་པོ་མ་རེད་ལ། ང་ཚོ་ནང་གི་ཉེན་ཁ་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཉེན་ཁ་ཚ་བོ་ཞིག་རེད། དེའང་ཟློག་ཐབས་མེད་པའི་

ཉེན་ཁ་ཞིག་གོ ཉེན་ཁ་དེ་སེལ་ཏེ་དེ་ལས་སྐྱོབ་ཆེད་གང་བེད་དགོས་སམ་ཞེ་ན། ང་ཚོར་དུས་རག་ཏུ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གསུང་
བཞིན་པ་ལྟར། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ཟེར་ནའང་འད་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་མགིན་ཚབ་དེ་ང་ཚོ་རེད། དོན་གི་བདག་པོ་དེ་

གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་རེད་ཅེས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་མགིན་ཚབ་པ་ལབ་ནའང་
འད། ང་ཚོ་སྣེ་ཁིད་པ་ལབ་ནའང་འད་འདུག ཏོག་ཙམ་བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེ་སར་བཏང་ཏེ་མིག་དཔེ་སྟོན་ས་ཞིག་གནང་ཐུབ་ན་དགེ་
མཚན་ཆེན་པོ་འདུག་སྙམ། དེའི་ཐོག་ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཞེས ་པ་དེ་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་ཞེས་ལབ་ནའང་འད།
མདོར་ན་སྣེ་ཁིད་མཁན་གི་རིགས་མང་དག་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་མིག་དཔེ་སྟོན་པར་བ་བའི་ལས་རིམ་དེ་ཡང་ཡར་རྒྱས་དང་

གོང་འཕེལ་བཏང་བ་ཡིན་ན། དེ་ནས་ང་ཚོ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཏོག་ཙམ་འབས་བུ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་སྙམ། ང་ཚོ་སི་ཚོགས་ཀི་སྣེ་ཁིད་

མཁན་ཞེས་བརོད་ནའང་འད། བོད་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་ལབ་དགོས་ནའང་འད། ཡང་ན་འཐུས་ཚབ་ལབ་དགོས་ནའང་འད། དེ་གོས་
ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་གསར་རིང་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ཡང་འད། རིང་པ་རྣམས་ཀང་
ལུས་རིང་པ་རེད་དེ་རྐུབ་སྟེགས་ཐོག་ཡུན་རིང ་བཞུགས་པ་དང་། བསམ་པ་གསར་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་མ་འོངས་པའི་ཁ་

ཕོགས་དེ་མཉམ་ལས་དང་མཉམ་སེལ། ཆིག་སིལ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ནུས་ཤུགས་ཤིག་བཏན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།

ཡག་པོ་ཡོད་པ་འད་སྙམ། དེ་ཡང་ང་རང་ཚོ་ཆོས་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་ན། སྔར་བས་ཀི་ལས་ངན་ལ་འགོད་
གཤགས་དང་ཕིན་ཆད་ལས་ངན་མི་བ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་བཞག སོམ་སེམས། ཡང་ན་འཇིག་རེན་གནའ་མིའི་གཏམ་དཔེར། སྔ་དོ་
མ་ཤེས་དུག་བཟས་ན། ཕི་དོ་ཤེས་ནས་སྨན་ཟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་སང་ལ། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚོ་

ལའང་དེ་ལྟ་བུའི་མཉམ་ལས་དང་མཉམ་འབེལ་ཆིག་སིལ་གི་ཐོག་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ནུས་ཤུགས་ཤིག་བཏོན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།
གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་རྣམས་ཀིས་ང་ཚོར་རེ་བ་ཏོག་ཙམ་ཡོང་གི་རེད་དན་གི་འདུག ང་ཚོ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་འཐུས་མི་རྣམ་
པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་འཁྱུར་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
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སྐབས་དེ་དུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀིས་ཀང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་

ཀིས་ཆིག་སིལ་དང་མཉམ་ལས་ཀི་སང་ལ་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་སོང་། གལ་ཆེན་པོ་བཤད་སོང་ལབ་ནས་བསྔགས་བརོད་
དང་། རེ་བ། བསྟོད་བསྔགས་ཞུ་ས་ཞིག་བ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ཕག་ལ་བབ་པའི་འགན་དེ་ཁུར་ཐུབ་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག

དེ་བཞིན། ང་རང་ཚོའི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་བསམ་མནོ་གཏོང་བ་ཡིན་ནའང་ལྟ་གྲུབ་རྣམ་པ་གསུམ་གི་

ནང་གི་ཆིག་སིལ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ང་ཚོ་རང་ཁ་རང་གསོ་མ་ཐུབ་ནའང་འད། གསར་གཏོད་བ་མི་ཐུབ་པ་ཡིན་
ནའང་འད། ཆིག་སིལ་གི་སང་ལ་ལྷག་ཡོད་པའི་མི་ལོ་བཞི་དང་ཕེད་ཀའི་སང་ལ་གཟི་བརིད་ལྡན་པའི་ཕག་ལས་ཤིག་གནང་ཐུབ་པ་

ཡིན་ན། ང་ཚོ་ལ་གྲུབ་འབས་ཅུང་ཟད་འབྱུང་རྒྱུ་ཡོད་ཀི་རེད་དན་གི་འདུག དེ་ལྟ་བུའི་བ་བ་དེ་ཡང་མི་འགྲུབ་པ་ཞིག་མ་རེད། ག་
ལེར་བསམ་བློ་གཏོང་ན། ང་ཚོས་རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་ལོ་རྒྱུས་གང་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་བ་ཡིན་ནའང་། ང་ཚོ་ཕ་མ་གཅིག་གི་

སྤུན་ཟླ་ལྟ་བུ་རེད་འདུག་གཱ འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་ཀི་རྣམ་སྤྲུལ་དཔལ་ལྡན་སེལ་རན་རྒྱལ་པོ་དང་མ་རེ་བཙུན་སོལ་མའི་
རྣམ་སྤྲུལ་བག་སིན་མོ་གཉིས་ལས་མཆེད་ཅིང་། ཤ་ཁག་རུས་གསུམ་པོ་གཅིག་པ་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་དེའི་སང་ལ་ཕག་ལས་
གནང་བ་ཡིན་ནའང་གནང་མི་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་འད་གང་ཡང་མཐོང་གི་མི་འདུག

ཆོས་ཕོགས་ནས་ཀང་བསམ་བློ་གཏོང་བ་ཡིན་ནའང་། ཕ་གཅིག་བླ་མ་གཅིག མ་གཅིག་དཀིལ་འཁོར་གཅིག་ལ་བསྟེན་

ནས་དབང་ཆེ་ཡང་ཆུ་འཐུང་འཐུང་དང་། དབང་རས་ཀང་རམ་པ་ཟ་ཟ་ཏེ་ནས་ང་ཚོ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་རེད། དབང་དམ་ཚིག་
ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཡང་བླ་མ་དང་སློབ་མ་གཅིག་པའི་སྲུང་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་མ་རེད། བླ་མ་དང་སློབ་མས་སྲུང་དགོས་པ་རེད་ལ། སློབ་མ་དང་
སློབ་མའི་བར་ལའང་དམ་ཚིག་དེ་སྲུང་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་ཁ་དཔེ་ལ། ང་ཚོ་ཚང་མས་མཉམ་ལས་མི་ཐུབ་རྒྱུ་
ཞིག་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག

དེ་བཞིན་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀི་དབང་དུ་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་། ང་ཚོ་གནས་སྐབས་སུ་འཁོར་ལོ་

བར་མཐའ་གསུམ་གི་སང་ནས་ཡང་། འགེལ་ཚུལ་མ་འད་བ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཉམས་ལེན་གི་སང་ནས་ཀང་དབུ་
རོགས་ཕག་གསུམ་ཡིན་ནའང་འད། དུས་འཁོར་དང་ལས་འབས་ལ་སོགས་པ་གང་ཡིན་ནའང་། ཉམས་ལེན་གི་ཆ་ནས་མི་འད་བ་
ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དོན་དངོས་པོའ་ིཐོག་ལ་ཁད་པར་མེད་པ་ཞིག་རེད།

ཆོས ་ལུགས་ཐམས་ཅད་པོ། དང་པོ་བསམ་པ་བང་ཆུབ་མཆོག ་ཏུ་སེམ ས་སྐྱེད། བར་དུ་ཚོག ས་བསགས་སིབ ་པ།

མཐར་མངོན་པ་རོགས་པ་སངས་རྒྱས་རྒྱུ་དེ་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་ཁག ང་ཚོ་བོད་འདིར་བཤད་པའི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་ར་བརྒྱད་
ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་གཅིག་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་བཞིན་ད་ལྟ་ང་ཚོར་ཆོས་བརྒྱུད་དང་བོན་

བརྒྱུད་རྣམ་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། བོན་པོ་རྣམ་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་སང་ནས་ངས་དེ་སྔོན་སྦྱོང་བརྡར་ཆེན་པོ་གནང་མ་མོང་
ཡང་། ཡིན་ནའང་དེ་སྔ་ཁོང་རྣམ་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་ཉིད་འཇོག་པའི་སྐབས་སུ། སྟོང་ཉིད་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་དེ་སངས་

རྒྱས་ཀི་མཚན་ཉིད་འཇོག་གི་ཡོད་ས་རེད། ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད་འཇོག་པའི་གནས་སྐབས་སུའང་འགོག་ལམ་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་
དེ་བཞག་གི་ཡོད་ས་རེད། དགེ་འདུན་པའི་མཚན་ཉིད་བཞག་པའི་གནས་སྐབས་ན་རིག་གོལ་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་དེ་བཞག་གི་
ཡོད་ས་རེད།
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དེ་འད་བཞག་པའི་སྐབས་ལ། ཐམས་ཅད་ཀི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་རེད་འདུག སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་འད་

འདུག མིན་ནའང་འད་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་ཚང་མ་ནང་པ་ཞིག་རེད་འདུག མ་འོངས་པར་སོ་སོ་ཡིན་ནའང་ང་ནང་པ་ཞིག་
ཡིན་ཞེས་སེམས་ལ་གཞག་པ་དང་། གཞན་ལའང་དེའི་བག་ཆགས་ལབ་དགོས་ནའང་འད། དེའི་སློབ་གསོ་དེ་སོད་དགོས་རྒྱུ་དེ་
གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག

གང་ལྟར་ང་ཚོ་ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ཟེར་རྒྱུའི་ཐ་སྙད་འདི་ཚོ་ཡང་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་རང་གི་ས་ཕག་རིམ་བོན་ཡིན་

ནའང་འད། ལྷག་པར་དུ་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་བཀའ་དིན་ཅན་ཁོང་རྣམ་པས་བཏགས་བཞག་པའི་མིང་གཅིག་རེད་མི་
འདུག དེ་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་ཆོས་འབྱུང་གང་གི་ཐད་ནས་བསམ་མནོ་བཏང་བ་ཡིན་ན། ས་ཕག་རིམ་བོན་གི་ལོ་རྒྱུས་

སང་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་འད། ཁ་བ་གངས་ཅན་པ་ཟེར་རྒྱུ་དང་། གདོང་དམར་བོད་པ་ཚང་ཟེར་བ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་ཐ་
སྙད་མང་པོ་ཞིག་ལོ་རྒྱུས་བརྒྱུད་རིམ་སང་ན་སོ་སོའ་ིམེས་པོ་རྣམས་ཀི་འཇོག་བཞག་པ་ཞིག་འདུག

མ་གཏོགས་ཁ་སང་དེ་རིང་གི་ཆོལ་ཁ་ཟེར་རྒྱུ་འདི་འད་བོ་ང་རང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་སང་གི་ཆོས་རྒྱལ་བཀའ་དིན་ཅན་ལ་

སོགས་པའི་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་མིང་ཞིག་རེད་མི་འདུག དེ་ཡང་ཕི་ཕོགས་ཀི་བཙན་གནོན་དང་མཁེགས་འཛིན་བེད་མཁན་གི་མི་
རིགས་གཞན་པ་ཞིག་གི་བཏགས་ཡོང་བ་ཞིག་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་རིགས་གཅོད་ཀི་མིང་དེ་ཡང་དགོས་ངེས་མེད་པ་ཞིག་རེད། དེ་ལྟ་

བུའི་མིང་དང་ཧོར་ཟླ་དང་པོའ་ི ལོ་གསར་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཕི་ཕོགས་ཀི་ཤན་ཤུགས་ཟེར་དགོས་ནའང་
འད། དེ་ལྟ་བུའི་མིང་སོགས་དཔེར་ན། ང་ཚོ་བོད་མི་རང་གི་ཤར་མི་ཉག་པ་ལ་སོགས་པའི་མཁས་དབང་འགའ་ཞིག་གིས་དེ་ཚོར་
མོས་མཐུན་བེད་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།

གང་ལྟར་ཡང་མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་བོད་པ་ཡིན་བསམ་པའི་བསམ་བློ་ཞིག་དང་། ང་ཚོ་ནང་པ་ཡིན་བསམ་པའི་བསམ་བློ་

དེ་ང་ཚོའི་སེམས་ལ་ཉར་དགོས་པ་ཞིག་དང་ཉམས་ལེན་གནང་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ལྟར་བས་ན་ང་ཚོ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་
མང་པོ་ཞིག་ལས་སྐྱོབ་ཡོང་གི་འདུག

དེ་ནས་གཉིས་པ་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཉིན་རེ་བཞིན་ཛ་དག་ཆེ་རུ་འགོ་བཞིན་པ་ནི་ཚང་

མས་མཁེན་གསལ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་བས་ཏེ། འཛམ་གིང་རྒྱལ་
སིའི་སིངས་ཆ་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་བསྐྱལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སིར་བཏང་སྐྱེལ་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་

ནའང་དེ་ལྟ་བུའི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཁག་རྒྱལ་སིའ་ི སིངས་ཆའི་སང་ལ་སེལ་བའི་སྐབས་སུ་དབེ་ཞིབ་དང་ཁད་པར། སང་བླང་
ཕེ་ཏེ་སེལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག དེ་འཛམ་གིང་གི་རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆའི་སང་ལ་སེལ་བའི་སྐབས་
སུ་འཛིན་སྐྱོང་དབུ་འཛིན་རྣམ་པ་ཡིན ་ནའང་འད། གོས ་ཚོག ས་ཡིན ་ནའང་འད། གཞུང་འབེལ ་དང་གཞུང་འབེལ ་མ་ཡིན ་པ།

མདོར་ན་གསར་འགོད་པ་དང་ཆབ་སིད་པ། ཚན་རིག་པ། གང་འད་ཞིག་གི་སང་ལ་ཡང་སེལ་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་ང་

ཚོས་སྐབས་སྐབས་ལ་ལྟ་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོངས་ཀི་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཚུར་བསླེབས་ཡོང་དུས་གསུང་རྒྱུ་
མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ལྟ་བུ། ཡིན་ནའང་གནད་འགག་ཅན་གི་གར་སྟེགས་མང་པོ་ཞིག་གི་སང་ལ་བསླེབས་པའི་སྐབས་སུ་དེ་ཙམ་
གིས་བཤད་ཐུབ་ཀི་མེད་པའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་ས་རེད།
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དེ་ནས་དེ་ལྟ་བུའི་བ་བ་དེ་ལམ་འགོ་ཡོང་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་བོད་མི་རིགས་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི། དཀོན་མཆོག་

གསུམ་ལ་སྐྱབས་མཐར་ཐུག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་བསམ་བློ་ཡོད་མཁན་ཤ་སྟག་ཡིན་དུས། ང་ཚོ་
སི་དོན་གི་བསོད་ནམས་གསོག་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཏོག་ཙམ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་འགོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་

པའི་སོ་ནས་བླ་མ་ལ་བསྐྱབ་དགོས་ནའང་འད། ཡི་དམ་སྒྲུབ་དགོས་ཡོད་ནའང་རེད། མཁའ་འགོ་ལ་བསྟོད་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་
རེད། ཆོས་སྐྱོང་གསོལ་བ་སོགས་ག་རེ་དགོས་ཡོད་ནའང་ཐབས་ལམ་ཏོག་ཙམ་གོང་འཕེལ་དུ་བཏང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཛ་དག་གི་
གནས་སྟངས་ཡིན་ནའང་ཐབས་ལམ་མང་པོ་ཞིག་གིས་སེལ་དགོས་ཡོད་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གཅིག་ལ། གོང་དུའང་ཞུས་པ་ཡིན། གཞུང་འབེལ་གི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་སི་ཡོངས་ནས་

རྒྱབ་སྐྱོར་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་བེ་བག་འགའ་ཞིག་གི་སང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཏོག་ཙམ་ཞིག་མ་བཤད་ན་ཅུང་མ་འགིག་
པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚོ་ད་རེས་སྔོན་གེང་འདིའི་ནང་ལ་བོད་ནང་གི་ཆོས་སེ་འགའ་ཞིག་གི་མིང་དེ་

གསལ་འདོན་བེད་ཀི་འདུག འདི་འད་བས་པ་ཡིན་ན་རྣམ་པ་ཚོ་ཨེ་འགིག་གཡས་ལ་བཞག མི་འགིག་གཡོན་ལ་བཞག བསམ་བློ་
བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་དང་། བློ་རེ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་བསྐོལ་ཏེ་བཤད་ཡོད་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག མི་ཉག་པའི་སི་ཚོགས་ཀི་གཏམ་

དཔེ་ཞིག་གི་ནང་ལ་བང་ཚ་བོའ་ི སང་ལ་ལག་པ་གང་མོ་བཞག་ནས་བསམ་བློ་ཐོངས་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་བསམ་བློ་
བཏང་ཡོད་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག་མ་གཏོགས། བསམ་བློ་མ་བཏང་ནས་སྐད་ཆ་དང་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཕགས་ས་ལྟ་བུའི་ཐོག་

ནས་ནམ་ཡང་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་མེད། དེ་ཡིན་དུས་འདི་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་འདི་ཛ་དག་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་རེད། ཛ་དག་
དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་མེས་འཚིགས་ན་མེ་གཏུགས་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་དགོས ་པ་རེད་མ་གཏོགས།

མེས་མ་འཚིགས་ས་ཞིག་ལ་མེ་སར་ནས་བསད་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་ཞིག་འཕད་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག སིར་བཏང་

ཆབ་སིད་ཀི་འགོ་སྟངས་ཤིག་ཡིན་གི་རེད། ཕོགས་གཅིག་གིས་དཀར་པོ་བཤད་པ་ཡིན་ན། ཕོགས་གཞན་དེས་ནག་པོ་བཟོ་རྒྱུ་
དང་། ཕོགས་གཅིག་གིས་ནག་པོ་རེད་ལབ་ན། ཕོགས་གཅིག་གིས་དཀར་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཁོ་རང་ཚོ་ཆབ་སིད་ཀི་འགོ་སྟངས་ཤིག་
ཡིན་ས་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་ཛ་དག་གཉན་འཕང་ཅན་གི་གནས་སྟངས་ཀི་སང་ནས་མིང་ཡོད་པ་འགའ་

ཞིག་གི་སང་ལ་རིག་ཚོ་ཚོར་སེལ་བཞག་པ་ཡིན་ན། རིག་ཚོ་ཚོ་རུ་འགེམ་སྟེ་གཅིག་ཁབ་བསགས་བས་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཡང་
གང་འད་ཞིག་ཡིན་ན་བསམ་གི་འདུག འོ་ན་དེའི་རིགས་དེ་འཛམ་གིང་རྒྱལ་སིའི་གསར་འགྱུར་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་

ཟེར་ན། རེད། འཛམ་གིང་གི་གསར་འགྱུར་ཆེ་བ་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྔོན་མ་ནས་བཤད་པ་རེད། ད་ལྟའང་འཆད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། མ་
འོངས་པར་ཡང་བཤད་པར་འགྱུར་ངེས་ཅན་རེད། ཡིན་ནའང་ཁོང་ཚོས་བཤད་པ་དང་ར་བ་འདིའི་ནང་པ་བཤད་པ་དེ་གཉིས་འད་
ཡི་མ་རེད། འདིའི་སང་ལ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་དེ། ཞུས་ན་ཕན་ཐོག ས་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་ཡི་མི་འདུག

གང་ལྟར་གོང་དུ་ཞུས་པ་དེ་དག་བརྒྱུད་རིམ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས། ཧ་གོ་བའི་ཐོག་ནས། དོན་རོགས་པའི་ཐོག་ནས། འགན་འཁུར་
ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
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བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག གོས་ཚོགས་ནང་ཕེབས་ནས་བགོ་གེང་གི་ཆ་ཤས་དང་པོ་བཞེས་པར་ཚང་མས་དགའ་བསུ་ཞུ་
རོགས་གནང་། སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས།

སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རིང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཐོག་མ་དེར་ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་

འཆར་དེར་སྙིང་དབུས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སིར་བཏང་རྒྱུན་ལྡན་ནས་འདི་
གནད་འགག་ཡིན་ཚེ་དུས་རག་ཏུ་འཁེར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང། གལ་འགངས་ཆེན་པོའང་ཡིན་པས་དེ་ཡོང་བཞིན་པ་རེད། ཡིན་
ནའང་ངས་ཞུ་རྒྱུར་འདིའི་ནང་ལ་ངོ་རོལ་གི་རྣམ་པ་མང་དག་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། མཚམས་རེར་གསལ་ཁ་མེད་པའི་བསམ་ཚུལ་དེ་
འད་ཡང་འཆར་གི་འདུག ངས་ཞུ་རྒྱུར་དཔེ་མཚོན་འད་བཞག་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་པཱ། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དང་དེ་

དེ་བཞིན་དུ་ཆབ་སིད་ཀི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའི་སྐོར་ལ། ང་རང་གི་བསམ་འཆར་ཞིག་ཞུས་ན། ད་ལྟ་ཕལ་མོ་ཆེ་ཞིག་གཞས་སྣ་
འཁབ་སྟོན་དང་། དེ་བཞིན་གི་གོག་བརན་བཟོ་གནང་མཁན་གི་ཐོག་ནས་ངོ་རོལ་རྣམ་གངས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཀང་འདི་
ཚོའི་ནང་གསལ་དགོས ་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག་ལ། གསལ་དགོས་པ་དེའང་གནད་འགག་རེད་འདུག་སྙམ། དཔེ་མཚོན་ལྟ་བུ་
ཞུས་ན་པདྨ་ཚེ་བརན་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན། ཉེ་ཆར་གཞས་པའི་ཐོག་ནས་འཛིན་བཟུང་ཏེ། ཉེས་བརྡུང་བཏང་བ་སོགས་དུ་མ་བྱུང་

བ་རྣམས་འདིའི་ནང་འཁོད་དགོས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ། བོད་ནང་ལ་ངོ་རོལ་རྣམ་གངས་མང་པོ་ཡོད་

པ་འདི་ཁ་གསལ་ཐོག་ང་རང་ཚོའི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ནས་མར་སྟོན་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ལྟེ་བ་འདི་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞི་རའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་དང་འབེལ་ཡོད་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་

ཆོད་གོས་འཆར་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ལ་དེ་ཞུ་དགོས་པའང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཛ་དག་ཡིན་པ་ནི་ཚང་
མས་མཁེན་གསལ་རེད།

དེ་རིང་ངས་ཞུ་དགོས་པ་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་ང་ཚོའི་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་གསུམ་པའི་ནང་དུ་ཁ་སྣོན་ཞིག་བས་ན་སྙམ་བྱུང་།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་བཙན་གནོན་ཟེར་བ་དེའི་བར་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་གཞི་རའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་
རྡོག་རོལ་བཏང་བ་དང་བོད་ཀི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བཤིག་སོགས་ཀི་སིད་བྱུས་ཟེར་བ་དེ་དག་ཁ་སྣོན་བརྒྱབ་ན་དན་

བྱུང་། གང་ཡིན་ཞེ་ན་སིར་བཏང་བོད་ནང་གི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་རྡོག་རོལ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དང་། བོད་ནང་གི་

འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དེ་ཐབས་སྐྱོ་བོར་གནས་ཡོད་པ། ཛ་དག་པོ་ཡིན་པ་སོགས་ནི་གསལ་པོ་ཡིན་པས། ངས་དེ་ནས་ཞུ་མི་དགོས་
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པར་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་དགོས་པ་གཙོ་བོ་ནི་བོད་ནང་དུ་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག་སྐོར་དེར་ཞུ་དགོས་དན་
བྱུང།

གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་གསུངས་བཤད་ནང་དུའང་བོད་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་དེ་ཛ་དག་པོ་ཡིན་པའི་སྐོར་

ལ་གསུངས་གནང་སོང། དེ་འད་ཡིན་དུས་ངས་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག་སྐོར་ལ་ཞུས་ན། གཙོ་བོ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ག་རེ་
བས་ནས་ང་ཚོ་བོད་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་དེ་གཏོར་བཤིག་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་ཞུས་ན་དན་བྱུང་། གཙོ་བོ་དེ་ཕར་ཕིན་ནས་

བལྟས་པ་ཡིན་ན། བོད་ནང་དུ་གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་བས་པ་དེར་ཐུག་བསད་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དེ་བཙན་འཛུལ་
བས་ཏེ་ད་བར་རྒྱ་ནག་གིས་གཞུང་ལམ་དང། ལྕགས་ལམ། གནམ་ཐང་། གོག་ཁང། ཆུ་མཛོད་སོགས་མང་པོ་ཞིག་དཔལ་ལྡན་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་འཛུགས་བསྐྲུན་གནང་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་དུ་ལྕགས་ལམ་རིམ་
པ་བཞིན་ཁོ་རང་ཚོའི་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་གཞིར་བཟུང་ནས་ཕིན་ཡོད་པ་རེད། འཆར་གཞི་དེའི་ནང་དུ་ག་དུས་ཡིན་ཡང་བོད་ནང་

དུ་གཞུང་ལམ་དང་ལྕགས་ལམ་རྒྱག་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ཁོ་རང་ཚོས་བཟོ་བསྐྲུན་བེད་བསད་ཡོད་པ་
རེད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས ་འཛུགས་བསྐྲུན་དེ་དག་བེད་དགོས ་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ཁོ་རང་ཚོས་ལབ་པ་བཞིན་བརོད་ན།

བོད་ནང་དུ་དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་བོད་མི་མང་གི་འཚོ་བའི་གནས་ཚད་དེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཞེས་
བརོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ཉེ་བའི་ཆར་དེའི་སྐོར་ཞིབ་འཇུག་ཏོག་ཙམ་བ་རྒྱུ་བྱུང། དེ་འད་ཡིན་
དུས་ཕར་བལྟས་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་ནང་ལ་འཛུགས་བསྐྲུན་མང་པོ་ཞིག་བ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཞིག་
གང་རེད་བརོད་ན། གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་བ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རེད་འདུག དཔེར་ན། ཐོག་མར་གཞུང་ལམ་བཙུགས་པ་

དེར་བལྟས་ན། བོད་ནང་དུ་སྔོན་མ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་སུ་དན་གི་འདུག གཞུང་ལམ་ཐོག་མོ་ཊ་འགོ་བསད་པ་དེ་དག་མང་ཆེ་བ་ཤིང་
ནགས་འདི་ཚོ་བོད་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་འོར་འདེན་བེད་མཁན་གི་མོ་ཊ་རང་རང་འགོ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་དེང་སང་ལྟ་བུར་

མཚོན་ན། ལྕགས་ལམ་དང་གནམ་ཐང། གོག་ཁང་སོགས་ཚང་མ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལོ་ལྔ་ཚན་གཅིག་གི་འཆར་གཞི་དང་ལས་
འཆར་ནང་དུ་ལོ་རེ་རེའི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་། བོད་ནང་གི་གཞུང་ལམ་སོགས་འཛུགས་བསྐྲུན་བ་རྒྱུའི་

ཆེད་དུ་ཚད་གཞི་ལ་གཞིགས་ན། བོད་ཡོངས་རོགས་ལ་གཞུང་ལམ་ཡག་པོ་དང་ཧ་ཅང་གི་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་རེད་དེ།
ཡིན་ནའང་བོད་ནང་གི་གོང་གསེབ་ཁག་དང་གཏེར་ཁ་མེད་སའི་ས་ཆ་ཐབས་སྐྱོ་བོ་དེ་ཚོར་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་གཞུང་ལམ་མེད་པའི་
དཀའ་ངལ་རིགས་འཕད་བསད་ཡོད་པ་རེད།

དེ་བཞིན་བོད་ནང་དུ་གོག་ཁང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་གངས་ལས་འདས་པ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱུགས་ཆུ་དང་

གཙང་པོ་དེ་བཞིན་རྨ་ཆུ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་ཚོས་ཁིམ་ཚང་རིམ་པའི་གོག་ཁང་ཞེས་རྨ་ཆུ་གཅིག་པུའི་ཐོག་གོག་
ཁང་བཅུ་ཕག་མང་པོ་བརྒྱབ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་གོག་ཁང་ཆེན་པོའ་ི འཁིས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་པའི་གོང་གསེབ་དེ་ཚོར་

གོག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕད་བསད་ཡོད་པ་རེད། གོག་དང་གཞུང་ལམ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱག་གི་འདུག་སྟེ་དེ་ཚོས་བོད་པ་
ལ་ཕན་མི་ཐོགས་དོན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་མིན་ཞིབ་འཇུག་བེད་དུས། གཙོ་བོ་ཁོ་ཚོས་གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་ཆེད་དུ་བརྒྱབ་པ་ཞིག་
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རེད་འདུག གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་བས་པ་དེར་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཁེ་ཕན་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི་འབེལ་

ཡོད་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཁེ་ཕན་དེ་ཟ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་བོད་ནང་དུ་གཞུང་ལམ་དང་ལྕགས་ལམ། དེ་བཞིན་གནམ་ཐང་དང་
གོག་ཁང། ཆུ་མཛོད་སོགས་མང་པོ་ཞིག་རྒྱག་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་མིན་ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་སྔོན་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། གང་ལྟར་བོད་

ནང་དུ་འབོག་པ་གནས་སོས་ཀི་ལས་གཞི་ཞིག་རྒྱ་ནག་གིས་སེལ་གི་ཡོད ། དེའི་ཐོག་ང་རང་ཚོ་ཕི་ལོགས་ནས་འབོག་པ་གནས་
སོས་བས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་པ་ཚོ་རུབ་རུབ་དང་སྟངས་འཛིན་བ་སླ་བའི་ཆེད་དུ་རེད་ཅེས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་

ཡོད། ཕོགས་གཅིག་ནས་དེ་ཏན་ཏན་ཡིན་གི་རེད། ཡིན་ནའང་ཉེ་བའི་ཆར་བོད་ནང་དུ་གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་བས་པ་དེར་བོད་མི་
ཚོས་ངོ་རོལ་བས་པ་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གིས་འབོག་པ་གནས་སོས་བས་པ་དེ་ཡང་གཙོ་བོ་བོད་ནང་
དུ་རྒྱ་ནག་གིས་གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་བ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད།

ཉེ་བའི་ལོ་ཁ་ཤས་ཀི་ནང་དུ་བོད་ནང་རིམ་པ་བཞིན་འབོག་པ་མང་པོས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེ ད་དུ་གཏེར་ཁ་བསྔོག་

འདོན་བས་པ་དེར་ངོ་རོལ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་གསུངས་པ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་དེ་ལ་དག་གནོན་ཏེ་ནས་བོད་པ་མང་པོ་ཞིག་བཙོན་ཁང་དུ་འགོ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་
དུས་གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་འགོ་སོང་ཕོན་ཆེ་ཞིག་གཏོང་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁོ་ཚོར་ཁད་
ཕན་ཆེན་པོ་ཞིག་རག་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་ཞིབ་ཕ་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཡང་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་བོད་ནང་གི་གཏེར་ཁའི་

གསོག་ཚད་ལྷག་པར་དུ་ཟངས་དང་ལྕགས། གསེར་དང་དངུལ་སོགས་དེ་བཞིན་དུ་རྡུལ་ཕན་མཚོན་ཆའི་རས་ཀང་མང་པོ་ཞིག་

ཡོད་པ་རེད། ཟངས་དང་ལྕགས། དེའི་ནང་གི་གཏེར་ཁའི་གཏེར་རས་ཀི་གསོག་ཚད་དེ་དག་རིགས་གཅིག་འཛམ་གིང་ནང་གི་ཨང་
དང་པོ་དང། ཁ་ཤས་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ནང་གི་ཨང་དང་པོ། ཁ་ཤས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གི་མང་ཤོས་དང་ཨང་དང་པོ་སོགས་ཀི་
གཏེར་ཁ་མང་པོ་ཞིག་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཡོད་པ་ནི་ཚང་མ་རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་ཚོའི་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་གསལ་བསད་ཡོད་

པ་རེད། རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་ཚོའི་ལས་བསོམས་ནང་ལའང་དེ་འད་ཞིག་བིས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་དེ་དག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གཅིག་
བས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་ནས་གཏེར་ཁ་ག་ཚོད་ཅིག་འོར་གི་ཡོད་མེད་དང། གཏེར་ཁ་བསྔོག་པ་དང་མཉམ་དུ་བོད་ནང་གི་
ཁོར་ཡུག་ག་ཚོད་གཏོར་བཤིག་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀི་རི་ག་ཚོད་སྟོང་པ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་བོད་ཀི་གཙང་ཆུ་

སོགས་ག་ཚོད་བཙོག་པ་བཟོས་ཡོད་པ་དང་རྩྭ་ཐང་དེ་དག་བེ་ཐང་ལ་བསྒྱུར། གཏེར་རས་ཀི་ཆུ་གཙང་མ་དེ་དག་བཙོག་པ་ཆགས་

ཏེ་བོད་ཀི་ས་ཆ་དེ་དག་དུག་རས་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་བརེན། བོད་ཀི་ཕྱུགས་གསོ་མང་པོ་ཤི་བའི་གནས་སྟངས་ཀང་མང་པོ་ཆགས་
ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མི་ཚོར་ན་ཚའང་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མའི་བྱུང་རེན་གཙོ་བོ་ནི་གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་

དེ་འགོ་བསད་ཡོད་པ་རེད། གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་ཐད་ལ་དེ་རིང་ངས་ཞུ་དགོས་དོན་ནི། ང་ཚོས་སིར་བཏང་ཁོར་ཡུག་གཏོར་
བཤིག་སང་ལ་བཤད་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སང་ལ་ཞིབ་ཚགས་པོས་དོ་སྣང་དང་ཞིབ་འཇུག་ཞིག་བ་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་

འདུག་སྙམ་ནས་དེ་རིང་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་ཐོག་དེ་ལྟ་བུའི་འགོ་སོང་ཞིག་བཏང་སྟེ་ཁེ་ཕན་ལེན་མཁན་ནི་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་ནང་དུ་ཚོགས་པ་ཞིག་ལ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
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ཚོགས་པ་དེའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི་མཐོ་རིམ་མི་སྣ་སྟེ་བོད་ནང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་དེ་བོད་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་

རྒྱུས་ལོན་ཡོད་བསད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད། ཁོ་ཚོའི་ངོས་ནས་སོ་སོ་ལ་ཁེ་ཕན་དང་ཁེ་བཟང་གི་ཆེད་དུ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་དོན་ཐག་
གཅོད་བ་རྒྱུ་དང་། བོད་དོན་གོས ་མོལ ་ཡོང་རྒྱུ་དེའི་སྟེང་སོ་སོའ་ི ཁེ་ཕན་མ་བརླག་པ་དང་མུ་མཐུད་ཟ་བའི་ཆེད་དུ། དེའི་ཐོག ་
བཀག་འགོག་དང་བར་ཆད་ཡང་བཟོ་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་དེའི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དོ་སྣང་དང་ལས་
འགུལ་གང་ཐུབ་སེལ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གཙོ་བོ་དེ་ང་རང་ཚོ་བོད་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབས་ཀི་མིང་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སིའི་

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབས་ཀི་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་འད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གི་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ཡང་ན་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་
བེད་སོད་བཏང་ནས་བོད་ནང་གི་གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་བེད་བཞིན་པ་དེ་མཚམས་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་
ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཅིག་བེད་ཐུབ་ན་དཔེ་ཡག་པོ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག

གཉིས་པ་དེར་ངས་དེ་རིང་གོས་ཆོད་དེའི་ནང་ལ་ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཁ་སྣོན་བརྒྱབ་ན་སྙམ། གང་ལྟར་འགིག་

མིན་མི་ཤེས། ཁ་སྣོན་ནི། རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་ནང་གོད་གོལ་ཐོབ་པའི་རང་རིགས་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་མང་ཆེ་ བར་མཁལ་
མཆིན་སོགས་ཀི་ནད་གཞི་ཕོག་འདུག་པ་དེ་དག་ལ་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པར་དམིགས་བསལ་

ཐུགས་སྣང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་རོགས་རམ་ཡོང་ཐབས་ཀི་གཞེན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ། ངས་དོན་ཚན་གསར་པ་ཞིག་ལེན་ན་འགིག་གི་ཡོད་ན།
ངས་དེ་འད་ཞིག་ལེན་ན་བསམ་པ་རེད། དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན་བོད་ནང་དུ་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་དང་དེ་བཞིན་བཙོན་ཟུར་མང་པོ་ཞིག་

ཐོན་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སླེབས་བསད་པ་རྣམས་ང་ཚོ་དང་གཞུང་གི་ངོས་ནས་གང་

ཐུབ་ཅི་ཐུབ་རོགས་རམ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་ལ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཡང་རེད། ཡིན་ནའང་བོད་ནང་གི་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་རྣམས་
ཀི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ཧ་ལས་པའི་ཐབས་སྐྱོ་པོ་ཞིག་རེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་གི་ང་རང་ཚོའི་འབེལ་ཡོད་ཀི་ཆབ་སིད་བཙོན་

ཟུར་དེ་ཚོར་ལྟ་དུས། དེ་ཚོ་བཙོན་ཁང་ནང་ནས་ཐོན་པ་ཡིན་ནའང་། ཕ་ཡུལ་གི་མི་ཚོས་བཙོན་ཁང་ནང་ནས་ཐོན་འདུག ད་ཆ་ཧ་
ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ལོ་ཁ་ཤས་ཤིག་བསད་དགོས་པ་རེད་དེ་ཡིན་ནའང་གལ་མི་འདུག གཟུགས་པོ་འཕོ་བརླག་མ་འགོ་ན་

འགིག་འདུག་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དོན་དངོས་མང་ཆེ་ཤོས་གཟུགས་པོ་འཕོ་བརླག་ཕིན་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་མཁལ་མ་

དང་མཆིན་པའི་ན་ཚ། ཁ་ཤས་ཅིག་དབང་པོ་ཐང་པོ་མེད་པའི་ན་ཚ་མང་པོ་ཞིག་བསླེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་དེའི་ཐོག་ལ་ཞིབ་
འཇུག་ཞིག་བས་ན་བསམ་གི་འདུག བཙོན་པ་རྣམས་བཙོན་ཁང་ནས་ཕིར་ཐོན་པའི་སྐབས་སུ་གཟུགས་པོ་ལ་བརག་དཔྱད་དང་

ན་ཚ་གང་ཡིན་མིན་ཞིབ་དཔྱད་ཅིག་བས་ན། དཔེར་ན་མཁལ་མ་ན་ཚ་དེ་གང་འད་བས་ཏེ་ཡོང་མིན་དང་། དེ་ཡང་མཁལ་མ་ན་ཚ་
དེ་ས་ཆ་གང་གཤེར་དང་གཞའ་ཚན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་བཙོན་ཁང་ནང་ལ་བསད་ས་ཡག་པོ་མེད་པ། ཡིན་ནའང་ཉུང་མཐའ་ཡང་
འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ན་མིའི་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་དགོས། དེ་འད་ཡིན་དུས་མཁལ་མ་དང་མཆིན་

པ་ན་ཚ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རེད། མཆིན་པ་ན་ཚ་དེ་མིའི་སེམས་ལ་དཀའ་ངལ་བཟོ་རྒྱུ་དང། རྡུང་རྡེག་དང་དེ་བཞིན་
ཉེས་རྡུང་གི་མཆིན་པ་འཕོ་བརླག་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་དོན་ལྔ་སྣོད་དྲུག་ནང་ནས་མཆིན་པ་དེ་གཟུགས་པོ་

ནང་གི་དུག་ཟས་རྣམས་ཕིར་བཏོན་རྒྱུའི་ཡོ་ཆས་ཡིན་དུས། བཙོན་ཁང་ནང་དུ་ཁ་ཟས་སམ་ཟ་མ་དེས་གཟུགས་པོ་ལ་ག་ཚོད་
གནོད་མིན། ཡང་ན་བཙོན་ཁང་ནང་གི་ཁབ་དང་སྨན་གང་འད་ཞིག་སད་པའི་རེན་གི་ཁོ་ཚོའི་མཆིན་པ་འཕོ་བརླག་འགོ་བ་ཡིན་
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མིན་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་མེད། ང་ཚོས་ནན་ཏན་དང་ཐད་ཀར་ལས་འགུལ་ཞིག་སེལ་དགོས་ལབ་ན་ཁག་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་

ང་ཚོ་རྒྱལ་སིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། བོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་གི་ཚོགས་སེ་ཁག་ལ་འབེལ་བ་བས་
ཏེ་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་ཞིག་ཐོན་པ་ཡིན་ནའང་རེད། དེའི་གཟུགས་པོའ་ི གནས་སྟངས་ལ་བརག་དཔྱད་ཅིག་བས་ནས་ན་ཚ་ཡོད་པ་
དེ་ལ་སྨན་བཅོས་ཀི་རོགས་རམ་བ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག བོད་ནང་གི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་ཚོར་མཚོན་ན་མང་ཆེ་
བ་ཁིམ་ཚང་སྐྱོ་པོའ་ི ཕྲུ་གུ་རེད། ཁོ་ཚོ་བཙོན་ནས་ཕི་ལ་ཐོན་དུས། སྨན་ཁང་དུ་སྨན་བཅོས་བ་རྒྱུའི་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་ཡོད་

མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་དོ་སྣང་བས་ཏེ་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་བས་ན། ཁོ་རང་ཚོས་
བོད་སི་པའི་དོན་ལ་དཀའ་ལས་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱབ་པ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོས་རོགས་རམ་ཞིག་དང་དོ་སྣང་ཞིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་
ཡག་པོ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ག་རང་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ལགས། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཕེབས་ནས་བགོ་གེང་གི་ཆ་ཤས་དང་པོ་བཞེས་པར་ཚང་མས་དགའ་བསུ་ཞུ་
རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གི་ཐུན་གཉིས་པ།

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

ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགོ་བཞིན་པ་འདི་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའི་གཞུང་འབེལ་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་འགོ་བཞིན་པ་ཡིན། སི་འཐུས་དབ་ར་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས།

སི་འཐུས་དབ་ར་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་
མོས་མཐུན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ཕག་རོགས་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག ་གིས་བཀའ་སློབ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་གསུངས་
གནང་སོང་། ང་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག་སྟེ་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།

ད་ལྟ་གསེར་ར་བླ་རུང་སར་དགོན་པ་ནང་བཞིན་གི་གནས་སྟངས་དང་། ཁམས་ཕོགས་ཀི་དགོན་པ་ཡར་ཆེན་ཆོས་སར་

ཞེས་པ་ཞིག་གི་ནང་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཡོང་གི་ཡོད་ས་རེད། གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམིགས་ཡུལ་དེ་གྲྭ་པ་དང་བཙུན་མ་
མང་པོ་ཞིག་ཕིར་འཐེན་བས་དུ་འཇུག་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་དེ། ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་མི་ཚང་མ་ས་ཆ་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་ན་ཛ་
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དག་གི་གནས་སྟངས་དང་སེམས་ཁལ་ཡོད་དུས། དམིགས་བསལ་གི་ཆབ་མདོ་དང་མངའ་རིས་ཕོགས་ཀི་གྲྭ་པ་ཚོ་སྔོན་ནས་ཕིར་
འཐེན་བ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཟུང་བའི་སིད་བྱུས་དེ་འད་ཡོད་ས་རེད།

དེ་བཞིན་ཨ་མདོ་ཕོགས་ནས་ཡིན་ནའང་འད། ཁམས་ཕོགས་ནས་ཡིན་ནའང་འད། ལྷ་ས་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་ལ་

འགོ་བ་ཡིན་ན། ཡིག་ཆ་དགོས་པ་དང་། གལ་སིད་ཕ་གིར་སླེབས་ཚར་ནའང་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བཅར་བསད་དགོས་པའི་དོ་

ཕོག་བཟོ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་མི་འཛོམས་ཡོང་ན། ཁོང་ཚོས་ཧ་ཅང་གི་སེམས་འཚབ་བེད་དགོས་
པའི་དམིགས་ཡུལ་ཞིག་རེད་སྙམ་གི་འདུག

དེ་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་ལ་ཡོད་པའི་མི་མང་དང་སི་འཐུས་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འཛོམས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཡོད་དུས།
ང་ཚོ་ནུས་པ་མཉམ་ཞུགས་ཏེ་ནས་ཕག་ལས་ག་རེ་གནང་གི་ཡོད་ནའང་རེད། ཚོགས་པ་ཁག་དང་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཚང་
མས་མཉམ་རུབ་དང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་སྙམ།

གང་ཡིན་ཞེ་ན། བོད་ནང་ལ་གཞིས་ལུས་མི་མང་ལ་དེ་འདའི་གོ་སྐབས་དང་ཐོབ་ཐང་རག་གི་མེད་དུས། ང་ཚོར་འདིར་གོ་

སྐབས་དམིགས་བསལ་རེད། ང་ཚོས་དེ་ཚོར་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ་གི་འདུག ཕག་རོགས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་

གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། བོད་ནང་ལ་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་རྣམས་རིམ་པས་ལོ་ཚང་སྟེ་བཙོན་ནས་གོད་གོལ་བཏང་དུས། ང་
ཚོས ་འདི་ནས་འཕལ་དུ་ད་རྒྱ་ནང་ལ་ཁབ་བསགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་བས་ཏེ། ཕི་ལ་ཡང་འབེལ ་བ་འདུག་ལབ་ནས་ཁོང་ཚོར ་

བསྐྱར་དུ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕད་ཀི་ཡོད་ས་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ཐོག་གཙོ་
བོ་དེ་འད་རེད་འདུག

བོད་ནང་ལ་འབོག་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཛ་དག་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག ཁོང་ཚོ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་དངུལ་

ཕན་བུ་ཞིག་རག་བསད་ཡོད་ནའང་རེད། གཙོ་བོ་དེ་རིག་གནས་དང་ཤེས་ཡོན་གི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཕད་ཡོད་ས་
རེད། དཔལ་འབོར་དེ་གང་ལ་གང་འཚམ་འགིག་ཡོད་ས་རེད། ཡིན་ནའང་དོ་སྣང་དེ་དཔལ་འབོར་སང་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བས་ཏེ་
རིག་གནས་དང་ཤེས་ཡོན་སང་ལ་དོ་སྣང་བེད་ཀི་མེད་དུས། དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ཀི་ལག་བསྟར་ཞིག་རེད་བསམ་
གི་འདུག དེ་འདའི་སང་ལ་ང་རང་ཚོའི་རྒྱ་གར་ནས་དམིག ས་བསལ་གིས ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་དགེ་བཤེས ་བཏང་ནས་ཕར་

ཕེབས་ཏེ་དགོན་སེ་ཁག་ལ་སོ་སོས་ཤེས་ཡོན་དང་ལས་འགུལ་རིགས་སེལ་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་བསམ་གི་ཡོད།
དམིགས་བསལ་གི་གཙོ་བོ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་འད་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོ་འདི་ལ་འགིག་དང་མ་འགིག་རིགས་ཡོང་སིད་ཀི་རེད། དམིགས་བསལ་
གི་ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཚོགས་པ་གང་རུང་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་འགིག་དང་མ་འགིག་
བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་། དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་སི་པའི་དོན་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཚང་མ་ལ་
ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
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བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག གོས་ཚོགས་ནང་ཕེབས་ཏེ་བགོ་གེང་གི་ཆ་ཤས་དང་པོ་བཞེས་པ་ཡིན་དུས། ཚང་མས་དགའ་བསུ་
ཞུ་རོགས་གནང་། སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།

སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ལགས། དེ་རིང་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་གཞུང་འབེལ་གི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ི བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཅིག་བསྣན་ན་བསམ་བྱུང་། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་སི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་བསྣམས་ཡོང་བ་ཡིན་དུས། འདིའི་ནང་དུ་འཁོད་བསད་པའི་དོན་གནད་གཙོ་ཆེ་བ་ཚང་མར་སོ་སོ་ཡིན་

ནའང་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཕག་རོགས་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་
དུས་དོན་དག་གལ་ཆེན་ཁ་ཤས་དན་སོས་ཡོང་གི་འདུག རྒྱུ་མཚན་དེར་བརེན་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཞུ་འདོད་བྱུང་
སོང་།

ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དེ་བར་མཚམས་མེད་པ་དང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མུ་མཐུད་དེ་གནས་བསད་

ཡོད་པ་ནི་བཤད་མ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། བོད་ནང་དམིགས་བསལ་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་དང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་ག་རེ་ཡོང་
གི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བོད་མི་རིགས་འདི་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་སིད་ཇུས་དེ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་ཇུས་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་ནང་ནས་ཨང་དང་

པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་བཞིན་པར་མངོན་ཡོང་གི་འདུག དེས་བོད་ཀི་སྣོད་བཅུད་གཉིས་ཀ་ལ་བརྡབ་གསིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད་ལ།
སྣོད་བཅུད་གཉིས་ལས་སྣོད་ཀི་ཕོགས་ནས་བཤད་ན། གཏེར་ཁ་བསྔོགས་འདོན་བས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ག་རང་རེད། བཅུད་ཀི་
ཕོགས་ནས་བཤད་ན་བོད་མི་རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པར་གནོད་སྐྱོན་ཕིན་ཡོད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ར་བའི་ཆ་ནས་བོད་
མི་རིགས་ཟེར་བ་འདི་དངོས་གནས་དང་གནས་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་གི་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་ཆེས་གནའ་རབས་རང་

བཞིན་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པ། འཛམ་གིང་རྒྱལ་སིའི་འགོ་བ་མི་ཐམས་ཅད་ཀི་བྱུང་རིམ་མམ་བྱུང་འཕེལ་གི་ལོ་རྒྱུས་ནང་བོད་འདིའང་
དང་པོ་འཇིག་རེན་སྐལ་པ་ཆགས་པ་ནས་ཟེར་ནའང་འད། གང་ལྟར་ཡང་མི་དང་སྐལ་བ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་བོད་མི་རིགས་འདིའང་

སྐྱེ་འཕེལ་གི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་འདུས་སོད་བས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། བརྒྱུད་རིམ་དེ་དག་གི་ཁོད་ནས་བོད་མི་རིགས་ནི། འཛམ་གིང་

མི་རིགས་གཞན་དག་དང་ཁ་ཐག་རིང་བ་དང་། ས་བབ་བཅས་ཀིས་མི་རིགས་གཞན་དང་མ་འདེས་བར་མི་ལོ་ཁི་ཕག་མང་པོ་འཚོ་
གནས་བེད་མཁན་གི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་དུས། བོད་ཀི་རིག་གཞུང་དེ་ཡང་གཞན་དང་མ་འད་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད།

དེ་བས་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་འདིས་འཛམ་གིང་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་བདེ་སྐྱིད་དང་། ཚེ་སོག ཡང་ན་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་

ཕོགས་ལ་ཕན་པ་བསྒྲུབ་པ་དང་ཕན་པ་བསྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་ཡོད་བསད་པའི་རིག་གཞུང་ཞིག་ཡིན་པ་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་མེད་པར། ཁོ་རང་ཚོའི་ཁེ་ཕན་འབའ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་རིན་ཐང་བལ་བའི་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་དེ་མེད་པ་
གཏོང་རྒྱུ་ལ་ཇི་མི་སྙམ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད་དུས། འདི་ནི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།
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དཔེ་མཚོན་ཞིག་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཁ་སང་དེ་རིང་ངམ་ཉེ་བའི་ཆར། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀི་སྐད་དང་ཡི་གེའི་སང་ལ་ཚད་

འཛིན་དང་། ཡང་ན་ཕི་ཚུགས་ཀི་རྣམ་པར་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། འཕེལ་རྒྱས། ཡར་རྒྱས་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡོད་མདོག་མདོག་ཞིག་བསྟན་
ཏེ་དོན་དངོས་སུ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བེད་ཀི་འདུག ཉེ་བའི་ཆར་བོད་ཀི་སློབ་གྲྭ་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་གི་ཆུང་བ་ནས་འགོ་

འཛུགས་ཏེ་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་དེ་གཙིགས་ཆེན་དུ་འཛིན་རྒྱུའི་སིད་ཇུས་གཏན་ཁེལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ལོ་ན་ཆུང་ཆུང་ལོ་བཞི་དང་
ལྔ་ནས་འགོ་འཛུགས་ཏེ་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་གཙིགས་ཆེན་དུ་འཛིན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ནི། རྒྱའི་སྐད་ཡིག་ཟེར་བ་འདི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སི་
སྐད་ཡིན་པ་དང་སི་སྐད་དེ་རེ་འབངས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐུན་མོང་དུ་སོད་དགོས་པ་དང་་ཤེས་དགོས་པ།དེ་འདའི་ཁ་གཡང་ཞིག་

བསགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ཁ་སང་དེ་རིང་ཚིག་གསར་པ་ཞིག་ག་རེ་འདུག་ཟེར་ན། ཚད་ལྡན་གི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་དགོས་
ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སི་སྐད་ཚད་ལྡན་གི་ཡི་གེ་དེ་སྦྱང་ནས་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་སླེབས་དགོས་ཀི་ཡོད། དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་
ནང་དུ་གང་མགོགས་ངང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཀི་འདུག

དེའི་ནང་ཚད་ལྡན་གི་ཡི་གེ་ཞེས་པ་དེ་རྒྱ་མིའི་ཡི་གེ་ལ་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་མིའི་ཡི་གེ་དེ་ཚད་ལྡན་གི་ཡི་གེ་ཡིན་ན་

བོད་ཀི་ཡི་གེ་དེ་ཚད་ལྡན་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བས་ཏེ་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་དེར་ལ་སྐྱོན་འདོགས་བས་ཏེ།
རིག་གཞུང་དེ་ལ་སྐྱོན་དང་ཉེས་པ་འགེལ་བ་དང་། དམན་པར་ལྟ་བ། དེ་བཞིན་དུ་མ་དགའ་བ་དང་། མ་གུས་པའི་སློབ་གསོ་སད་དེ་
སོ་སོའ་ི བོད་ཀི་སྐད་དང་ཡི་གེ རིག་གཞུང་ར་ཆེན་པོ་དེ་ཕལ་བ་དང་། གཞན་རྒྱ་ནག་གི་རིག་གཞུང་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ཡིག་དེ་

ཚོ་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དང་། གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པ་དང་། ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཅིག་
བཀོད་ནས་མི་མངོན་པའི་ལམ་ནས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་འདི་མེད་པ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་བཏོན་གི་འདུག

ར་བའི་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ཡིག་དེ་ཚད་ལྡན་གི་སྐད་ཡིག་ཞིག་མ་རེད་ཟེར་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ཡིན་རྒྱུ་རེད། དཔེར་བཞག་ན།

ཕི་ལོའ་ི སྔོན་གི་ཕལ་ཆེར་ལོ་ངོ་ ༡༢༠༠ ཡི་བར་ནས་རྒྱ་མིའི་ཡི་གེ་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རུས་པའི་སང་ལ་ཡི་གེ་བིས་ཡོད་པ་དེའི་

སང་ནས་བཤད་ན། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ནས་ཡར་བརིས་པ་ཡིན་ན་ལོ་ངོ་ ༣༠༠༠ ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་བསད་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་རེད།
དེ་ཚད་ལྡན་མ་རེད་ཟེར་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ཡིན་ནའང་བོད་ཀི་ཡི་གེ་དེ་ཚད་ལྡན་མ་ཡིན་པ་ཞིག་གང་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།

བོད་མི་རིགས་འདི་ཡང་རྒྱ་མི་རིགས་དང་འད་མཉམ་གི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན། ལོ་རྒྱུས་ཀི་སང་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་
ཁོ་རང་ཚོས་ཁ་སང་དེ་རིང་ཀྲུང་ཧཱ་མི་རིགས་ཟེར་བ་སྟེ་ཧྭ་ཞ་མི་རིགས་ཟེར་བ་དེ་དོན་གིས་བཤད་ན་ཡོན་ཏི་དང་ཧང་ཏི་ཟེར་བ་
ཞིག་ནས་བརྒྱུད་དེ་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་ཁུངས་ཤིག་གཏུགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།

ང་རང་ཚོ་བོད་ལ་དེ་བས་རྒྱུན་རིང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད། ཐ་ན་མི་མ་བྱུང་བའི་སོག་ཆགས་སེམས་ཅན་ས་དང་སེའུ་ནས་

འཕོས་པའི་མི་རིགས་བེ་བག་པ་ཞིག་ནས་རྒྱུད་འོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་རྒྱབ་ལོངས། གནས་ལུགས། རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་ཚན་
རིག་དང་མཐུན་པ་དེ་འད་བོད་མི་རིགས་ལའང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུན་རིང་པོ་ཡོད་བསད་པའི་མི་རིགས་འདིའི་རིག་
གཞུང་དེ་ཚད་ལྡན་མ་ཡིན་པ་གང་འད་བས་ཏེ་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་བཞིན་མི་མངོན་པའི་སིད་ཇུས་ཤིག་ག་རེ་ཡོང་གི་འདུག་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་ཚོའི་ཡི་གེ་དེ་ད་ལྟ་ནས་ཡར་བརི་ན་

ལོ་ ༣༢༠༠ ལྷག་ཅིག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་རེད། ཡི་གེ་དེའི་ཡིག་གཟུགས་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་འགྱུར་བ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཕིན་ཡོད་པ་
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རེད་མོད། ཉེ་བའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་ཡི་གེ་དེ་ལ་ཡིག་གཟུགས་བེ་བག་པ་ཞིག ཡིག ་གཟུགས་མ་འད་བ་ཞིག ་ཧོབ་སྟེ་འགྱུར་བ་
ཐེབས་ཡོད་པ་རེད། ཡིག་གཟུགས་དེའི་མིང་ལ་ག་རེ་ཟེར་གི་འདུག་ཅེས་ན། རྒྱ་མིའི་སྐད་ལ་ཁ་སང་དེ་རིང་ཁ་ཤས་ཀིས་ 藏体
字 ཟེར་གི་འདུག བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་ཅེས་པ་ཞིག དེང་སྐབས་བོད་ནང་གི་ལས་ཁུངས་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་གི་སོ་བང་
དང་། ཡིག་ཆ་སྣ་ཚོགས། ལྷག་པར་དུ་བསགས་ཡིག་དེ་ཚོའི་སང་ལ་བོད་ཀི་ཡི་གེའི་ཚབ་མཚོན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རྒྱ་མིའི་ཡི་གེ་ཞིག་

བིས། རྒྱ་མིའི་ཡི་གེའི་ཡིག་གཟུགས་དེ་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་དང་གང་ལ་གང་འཚམ་འདེས་བསད་ཡོད་པ། དེ་འདའི་བཟོ་ལྟ་
གསར་པ་ཞིག་བཟོས་ཏེ་དེས་བོད་ཀི་ཡི་གེའི་ཚབ་བ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་ནས་འདི་སང་

ལ་དོ་སྣང་བྱུང་མཁན་ཡོད་ཀི་རེད་དེ། ཕལ་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་ཚོར་ཤུགས་ཀིས་མ་ཟིན་པར་ཡི་གེ་འདི་བེད་སོད་མང་པོ་བཏང་གི་
འདུག སོ་སོའ་ི ཁད་ཆོས་དང་། གཟི་བརིད་མཚོན་པའི་བོད་ཡིག་དེ་འབི་མ་ཐུབ་པས་རྒྱ་ཡིག་ནང་གི་བོད་ཡིག་གི་གཟུགས་དང་

འད་བོ་ཡོད་པའི་ཡིག་གཟུགས་དེ་ཐད་ཀར་བདམས་ནས་དེས་བོད་ཡིག་གི་ཚབ་བས་ཏེ་བིས་ཡོད་པ་མང་པོ་མཐོང་ཡོང་གི་འདུག
འདི་ཚོའི་གས་དེ། ཁ་ཡག་ལ་སྒྱུར་ནས་མགོ་ཡོག་ལ་བསྡུས་ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད། ངས་དེ་རིང་འདི་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་གོ་སྐབས་འདི་

བཟུང་ཏེ་བཤད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ཡིན། རི་གསང་རྣོན་པོའ་ི སོ་ནས་འདི་ཚོའི་གས་ལ་སྔོན་འགོག་དང་། ཡང་ན་དོགས་
ཟོན་བ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག

མདོར་བསྡུས་ན། བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དེ་ཐད་ཀར་སྦྱོང་ཆོག་གི་མེད་པ་དང་། བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དེ་ཁིམས་དང་ཉེས་པའི་ནང་

བཞག་ནས་ཐད་ཀར་མེད་པ་གཏོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་རེད། བརྡ་འཕིན་གི་དུས་རབས་རེད། འཛམ་བུ་
གིང་རྒྱལ་སིའི་མི་ཐམས་ཅད་ཁ་གདངས་མིག་ཅེར་ནས་ལྟ་བསད་ཡོད་དུས། དེ་འདའི་ནག་པོ་བཟོ་ཐབས་མེད་པ་རེད་མ་གཏོགས།
རྒྱ་མིས་དེ་འད་བ་རྒྱུ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་འདའི་མངོན་གསལ་དོད་པོ་བ་མ་ཐུབ་ནའང་ལོག་ནས་ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་སད་དེ་

བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཆགས་སུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་མང་པོ་ཞིག་བེད་ཀི་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མ་བོད་གཞིས་བེས་གཉིས་ཀི་
བོད་མི་ཡོངས་ཀིས་འགན་ཞིག་ཁུར་ནས་རི་གསང་རྣོན་པོ་བ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག

དེ་བཞིན་བོད་ནང་གི་གཞིས་ལུས་མང་གི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བ་ལ་སོགས་པར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕད་ཀི་འདུག རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་ཁེ་བཟང་འབའ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་སོ་སོའ་ི འབངས་མི་སེར་ཡིན་ཟེར་སའི་མི་མང་ཚོར་ཇི་མི་སྙམ་པའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་
ཞིག་སོད་ཀི་འདུག དཔེ་མཚོན་ཞིག་བཞག་ན། ཐ་ན་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ལ་སོགས་པའང་རྒྱ་ནག་གིས་སྟངས་འཛིན་བེད་

ཀི་འདུག རྒྱ་ནག་གི་ས་ཆ་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་མང་པོ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་ཆར་ཆུ་དགོས་ཀི་ཡོད་
པ་མ་རེད། དབར་དུས་སུ་གནམ་དྭངས་ས་སྐམ་པོ་ཆགས་ནས་བསད་ན། གཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་ཆུ་ལོག་གིས་གནོད་པ་མི་
ཡོང་བ། གཉིས་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་བཟོ་སྐྲུན་ཆེན་པོ་དེ་ཚོ་དུས་ལྟར་འགྲུབ་ཐུབ་རྒྱུར་གནམ་གཤིས་ཀི་འགྱུར་ལྡོག་དབང་གིས་

ཆུ་ཚོད་ཡུན་རིང་པོར་བཀག་མ་དགོས་པར་ལས་གཞི་ཏག་ཏག་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གིས་རྨ་ཆུ་དང་འབི་ཆུས་
གཙོས་བོད་ཀི་ས་ཁོངས་ནས་མར་བཞུར་བའི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གི་སང་ལ་གོག་ཁང་མང་པོ་འཛུགས་སྐྲུན་བས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། གོག་ཁང་དེ་དག་གི་ནང་ནས་གཅིག་ཤོར་བ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གི་མི་ཁི་ཚོ་འབུམ་ཚོ་མང་པོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ཚོར་ཡང་ཆར་ཆུས་གནོད་པ་མ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་གནམ་གཤིས་ལ་ཚོད་འཛིན་བེད་ཀི་འདུག
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བོད་མཐོ་སང་གི་མི་མང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་མི་རིགས་ཟེར་བ་འདི་བཟོ་སྐྲུན་གི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད།

བཟོ་སྐྲུན་གི་སང་ནས་འཚོ་བ་རོལ་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་ཚོས་ཕྱུགས་ཟོག་འཚོ་སྐྱོང་བས་པ་དང་། ཞིང་ལས་འདེབས་འཛུགས་
སོགས་ཀི་གཙོ་བོ་རིགས་གཉིས་ཀི་སང་ནས་འཚོ་བ་རོལ་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་མི་མང་ཞིང་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ས་

ཞིང་གི་སང་ནས་འབྲུ་རིགས་ཐོན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འབྲུ་རིགས་ཐོན་པ་ལ། དོད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གཤེར་དགོས་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། ས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱུགས་ཟོག་འཚོ་སྐྱོང་བེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ནའང་རྩྭ་ཐོག་སྐྱེས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
བས་མེད་དུ་མི་རུང་བ་དེ་ཆར་ཆུ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་མིས་ཁ་སང་དེ་རིང་མིས་ནུས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་པ་

ཞེས་ཁ་ཚིག་སྙན་མོ་ཞིག་བསགས་ཏེ། ཚན་རིག་དང་མིས་ནུས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་ཀི་ཡོད། དེ་འབབ་བཅུག་
དགོས་ཀི་ཡོད་ཅེས་བསགས་གཏམ་སེལ་ཡང་། དོན་དངོས་ཐོག་བོད་ཀི་ས་ཆ་ལ་སིན་འཁིགས་ནས་རྦད་དེ་ཆར་པ་འབབ་པའི་ཆ་
རེན་ཆ་ཚང་ཚང་བསད་པའི་སྐབས་དེར། གནམ་ལ་མེ་སོགས་རྒྱག་ནས་སིན་པ་གཏོར་ཏེ་བོད་ཀི་ས་ཆ་ལ་ལོ་མང་པོའ་ི རིང་
བསྟུད་མར་ཐན་པ་ཡོང་ནས་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་མ་བཅུག་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་འད་འཕད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།

དཀའ་ངལ་འདི་ཚོ་དངོས་གནས་རྒྱལ་སི་དང་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན། འགན་ཁུར་ཡོད་མཁན་གི་

ཚོགས་པ་དང་སིག་འཛུགས་དེ་དག་གིས་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་འདུག འདི་མིའི་རིགས་སི་ཡོངས་
ལ་འཕད་པའི་དཀའ་གནད་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་སིད་གཞུང་བེ་བག་པ་གཅིག་གི་འདོད་པ་ཁོ་ནར་བརེན་ནས་

འཛམ་གིང་གོ་ལ་རྡོག་རྡོག་འདི་ལ་གནོད་འཚེ་བེད་བཞིན་པའི་བ་སོད་དེ་ཚོ། ཚང་མས་མཁེན་རོགས་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་
འདུག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་གདོང་འདུས་སྐྱིད་འཛོམས་ལགས།

སི་འཐུས་གདོང་འདུས་སྐྱིད་འཛོམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའི་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་
ཨང་ ༦ པའི་ཐོག་ལ་ངས་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ཉེ་ཆར་སྦེལ་ཇམ་གི་རྒྱལ་ས་ Brussel ནང་བྱུང་བའི་རྒྱལ་

སིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་དེ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཀི་འདུག ང་རང་ད་ལྟ་ Australia བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ Australia Tibet Council གི་ཚབ་ཞུས་ཏེ། ཚོགས་ཆེན་དེའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་
ཐོབ་བྱུང་། སོང་ཙང་ཚོགས་ཆེན་འདི་དང་སིར་བཏང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཐོག་ལ་མོང་ཚོར་མདོར་བསྡུས་འགའ་ཞུ་
འདོད་བྱུང་།

དེ་རིང་གོས་འཆར་འདིའི་ནང་བོད་མི་མང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་སི་འཐུས་ཀིས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པར་ཐུགས་

རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུས་འདུག་པས། དེར་ངས་ལེགས་པོ་ཞིག་མཐོང་བྱུང་། བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བོད་པ་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ཡིན་
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ནའང་འད། ཚོགས་པ་ཁག་ཡིན་ནའང་འད། མི་སེར་སོ་སོ་ཡིན་ནའང་འད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་ང་རང་ཚོའི་རྒྱལ་སིའི་
བོད་དོན་གི་འཐབ་རོད་ཁོད་ཕག་ལས་གནང་བ་དེར་བསམ་གཞིགས་བ་རྒྱུ་དང་། བཀའ་དིན་རེས་དན་བ་རྒྱུ་དེ་ངས་ཧ་ལས་པའི་

གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག རྒྱལ་སིའི་ནང་བོད་པའི་གནས་དོན་འདི་གསོན་པོར་གནས་ཐུབ་པ་དེ། ཁོ་རང་ཚོས་ཕག་ལས་
མང་པོ་ཞིག་གནང་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དན་གི་འདུག བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དེ་གང་ལྟར་སང་ནས་འགོ་ཁིད་མཁན་
ཞིག་གིས་འགོ་བརམས་པ་ཞིག་དང་ཡང་། ཚོགས་པ་དང་སིག་འཛུགས་ཁག་ཅིག་གིས་འགོ་བཙུགས་པ་དེ་འད་གང་ཡང་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དེ་དག་མི་སེར་སོ་སོས་མ་སྐུལ་དང་བླང་ངང་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་ཞིག་
ཆགས་བསད་ཡོད།

ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན་ཁོ་རང་ཚོས་བོད་པའི་འཐབ་རོད་འདི་བདེན་པའི་འཐབ་རོད་ཅིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་དང་། བོད་པའི་

འཐབ་རོད་འདི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་འཐབ་རོད་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་པ། དེ་བཞིན་དུ་བོད་པའི་རིག་གཞུང་དང་ཆོས་འདི་རིན་

ཐང་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཏེ། དེ་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་དགོས་པ་ནི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་མཐོང་ཕིར་ཚོགས་པ་སོ་སོས་རང་ངོས་

ནས་དང་བླང་ངང་ནས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཚོ་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་ད་ལོའ་ི བར་ལོ་གངས་བརིས་ན། ལོ་གསུམ་བཅུ་
མ་ཟིན་ཙམ་ཞིག་འགོ་བཞིན་པ་རེད་འདུག དེ་རིང་ཁ་སང་ཡིན་ནའང་ཚོགས་པ་དེ་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་དང་བླང་ཐོག་ནས་ཆགས་ཡོད་
པ་རེད། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འགོ་གོན་རེད། དུས་ཚོད་དང་སེམས་ཀི་ནུས་པ།

ཤེས ་ཡོན་གི་ནུས་པ་གང་ཡོད་པ་དེ་དག་བེད་སོད་བས་ཏེ་སོ་སོའ་ི མི་ཚེའི་ནང་བོད་པའི་ཐོག ་ལས་ཀ་བ་རྒྱུའི་དམ་

བཅའ་གཏན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་གནད་དོན་མང་པོའ་ི ཐད་འཛམ་བུ་གིང་ནང་

ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་དགའ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་དུ་ཚགས་ཚུད་པོའང་ཆགས་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཡོད་མཁན་དང་ཚོགས་

མིའང་ཡོད་མཁན་མ་ཟད་ལས་བེད་ཀང་ཡོད་མཁན་རྣམས་ཚགས་ཚུད་པོ་ཆགས་ཡོད། དེ་འདའི་མཐུན་རེན་ཡོད་ཚེ། ཚོགས་པ་
འདི་ཚོས་བོད་པའི་ཐོག་ལ་དུས་རག་ཏུ་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཁོང་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་བར་བརེན་ལུང་པ་
སོ་སོའ་ི ནང་གོས་ཚོགས་དང་གཞུང་ཁག་ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་བེད་ཐུབ་མཁན། དེ་བཞིན་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིམང་ཚོགས་ལའང་

འབེལ་བ་བེད་ཐུབ་མཁན་དང་ལས་འགུལ་སེལ་ཐུབ་མཁན། མ་ཟད་བོད་ཀི་གནས་དོན་ཐོག་དིལ་བསགས་བེད་ཕོད་མཁན་གི་
ཚོགས་པ་ཚགས་ཚུད་ཅན་འགའ་ཞིག་ཆགས་འདུག

སོང་ཙང་ཉེ་ཆར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་འདིའི་ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ནས་མི་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་

བཅུ་ཞིག་ཕེབས་འདུག ཁོ་རང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བལྟས་ན། ལུང་པ་འདིའི་ནང་བོད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཡོད་དམ་བསམ་པ་

དེ་འད་ཡང་བཅར་འདུག དཔེར་ན་ཤར་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ East Africa རྒྱལ་ཁབ་ཀེནི་ཡ། Kenya དང་། ཡང་ཨེ་ཤེ་ཡའི་རྒྱལ་
ཁབ་ཨིན་དྷུ་ནེ་ཤི་ཡ། Indonisia དང་མ་ཟད། ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ South America རྒྱལ་ཁབ་ཅི་ལི། Chile དུས་རྒྱུན་ནས་
བོད་པའི་གནས་དོན་ཤེས་ཀི་ཡོད་དམ་བསམ་པའི་ལུང་པ་དེ་འད་ཡང་མང་པོ་ཞིག་སླེབས་འདུག་པས། དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང་
སོང་། དེ་ནས་དེ་སྔ་ཞུས་པ་བཞིན་རེད།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་དྭང་ཐོག་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་ལོ་སུམ་ཅུ་མ་ཟིན་ཙམ་ཞིག་འགོ་

བཞིན་ཡོད་སྟབས། ང་རང་ཚོས་བསམ་གཞིགས་དང་དཔྱད་ཞིབ་བ་རྒྱུའི་དུས་ལ་འབབ་འདུག་སྙམ། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་
པའི་དེ་རིང་ཁ་སང་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཅི་ཞིག་འཕད་ཀི་ཡོད་པ། བཙན་བོལ་

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ཁོ་རང་ཚོར་ལས་ཀ་ཚགས་ཚུད་ཏུ་གཏོང་ཕིར་སེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུར་ང་ཚོས་ཅི་འད་ཞིག་
བེད་ཐུབ་བམ། དེ་བཞིན་དུ་བཙན་བོལ་སིག་འཛུགས་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ དབར་གི་འབེལ་བ་དེ་གང་འད་ཡོང་
མིན་དང་། དེ་ཚགས་ཚུད་ཇི་འད་གཏོང་ཐུབ་བམ་ཞེས་དི་བ་མང་པོ་ཞིག་ཉེ་བའི་ཆར་ང་རང་ལ་ཚོར་བ་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་། བཙན་
བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཡིན་ནའང་འད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་འད། ངའི་མཐོང་སྣང་ལ་ཚང་མ་སོ་སོའ་ི

ཡོན་ཏན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ནུས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ངོ་བོ་གལ་ཆེན་པོ་འགའ་མཐོང་གི་འདུག
སོང་ཙང་ཕོགས་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་ལེགས་ཆ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཏེ། མཉམ་དུ་ཕག་ལས་གནང་དགོས་
པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག

ཡིན་ནའང་མཉམ་དུ་ཕག་ལས་ཀ་གནང་དགོས་པ་རེད་ཟེར་དུས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བཀའ་བཏང་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཡིན་

པ་དང་། གཉིས་ཀས་ཕན་ཚུན་གུས་ཞབས་ལྡན་པའི་ངང། སོ་སོའ་ི ནུས་པ་ཡོངས་རོགས་སྤུངས་ཐུབ་རྒྱུའི་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་ཐུབ་

རྒྱུ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག དཔེར་ན། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གཙོ་བོ་དེ་ཁོང་ཚོའི་ཚོགས་
པ་དེ་མི་མང་གིས་དྭང་དུ་བླང་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས། འདི་ལ་ནུས་པ་ཧ་ཅང་གི་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་དན་གི་
འདུག རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གོས་ཚོགས་ཡིན་ནའང་འད། གཞུང་ཡིན་ནའང་འད། ཐད་ཀར་འབེལ་བ་བེད་ཐུབ་མཁན། མི་མང་ནང་ཐད་
ཀར་འགོ་ཐུབ་མཁན་གི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ཁོ་རང་ཚོར་རང་དབང་དང་ཆེ་མཐོང་ཞིག་སོད་དགོས་པ་རེད་དན་གི་འདུག

དེ་བཞིན་ཁོ་རང་ཚོར་ཡིད་ཆེས་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་བེད་དགོས་པའང་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག དུས་ཚོད་མང་པོ་
ཞིག་འགོ་ཡོང་དུས། ཡང་མཚམས་རེ་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་དབར་བར་ཐག་
རིང་དུ་འགོ་བའི་ཚོར་བ་ཞིག་སྐྱེས་སོང། གལ་སིད་ཐག་རིང་དུ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོའི་འཐབ་རོད་ཀི་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་དེ་
ལའང་འཐུས་ཤོར་གི་ཉེན་ཁ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག སོང་ཙང་ངས་དེ་རིང་འདིར་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། གང་ལྟར་ཐག་རིང་དུ་འགོ་རྒྱུ་

དེ་འབེལ་ལམ་གི་དཀའ་ངལ་ཐོག་ནས་རེད་དན་གི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Communication problem
ཞིག་མཐོང་བསད་ཀི་འདུག འབེལ་ལམ་ཟེར་སྐབས་ང་རང་ཚོས་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས། ཕན་ཚུན་ཐུགས་རེ་ལེགས་འབུལ་ཞུ་

རྒྱུ་དང། ཁ་བཏགས་གཡོག་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཕོགས་གཉིས་ཀས་དཀའ་ངལ་སྐད་ཆ་གསང་པོ་ཞིག་བཤད་དེ། ཕན་ཚུན་
དཀའ་ངལ་ཅི་ཞིག་ཡོད་རུང་གསང་པོའ་ི ངང་བཤད་ཐུབ་མཁན། ཕན་ཚུན་གི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡོད་ཤེས ་རོགས་ཐུབ་མཁན།

གང་ལྟར་དེ་འད་ཞིག་ལ་ངས་འབེལ་ལམ་བཟང་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག འདི་སོང་ཙང་རྡ་རམ་ས་ལའི་སིག་འཛུགས་ངོས་ནས་

གཟིགས་ཚུལ། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པར་ཆེ་མཐོང་གནང་སྟངས་འདི་གལ་ཆེན་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག དེ་ནང་བཞིན་གི་རྒྱལ་
ཁབ་སོ་སོའ་ི ནང་ལ་དོན་གཅོད་ཁག་ཡོད་པ་བཞིན་དོན་གཅོད་ཁག་གིས་ལུང་པ་འདིའི་ནང་ཕག་ལས་གནང་གི་ཡོད་དུས། དེ་དང་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་དབར་ལ་འབེལ་བ་ཉར་སྟངས་འདི་ཚོ་ཚང་མ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་སོང། གལ་ཏེ་བོད་
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དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོག ས་པ་དེ་དག་ཚགས་ཚུད་པོ་མེད་པ་དང་། ཁོ་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕད་དེ་འཚོ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་

སྟངས་འད་ཆགས་ན། གོང་འདི་ང་རང་ཚོའི་འཐབ་རོད་ལ་གོང་ཆེ་ཤོས ་འཁེར ་རྒྱུ་དེ་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་འད་ཡིན་ཁར་གོས ་
ཚོགས་ཀི་སིངས་ཆ་འདིའི་སྟེང་ནས་དེ་འད་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

གོས་ཆོད་གོས་འཆར་བདུན་པ་འདི་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་རྒྱལ་སིའི་གཞུང་

དང་། ཚོགས་པ་ཁག་དང། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་མང་གཙོའི་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་ཐུགས་རེ་ལེགས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུས་

འདུག དེ་ཡང་ལེགས་པོ་ཞིག་མཐོང་སོང། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་མི་རིགས་ཀི་མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་དེ་ཚོ་འདིའི་ནང་འཁོད་དགོས་པ་
ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་བྱུང། རྒྱ་རིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དེ་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་འགན་ངོ་
བོ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་རྒྱལ་སིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་དེར་བརོད་

གཞི་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་འདིའི་ཐད་གོས་བསྡུར་ལྷུག་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོའི་རྒྱལ་སིའི་འབེལ་མཐུད་པའི་ལས་
ཀའི་ཁོད་མང་དག་ཅིག་ཚོགས་ཆེན་བསྐོང་ཚོགས་དང་། ཚོགས་བསྡུ་ཚོགས་རྒྱུ། བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཁབ་བསགས་བ་
རྒྱུ། བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལངས་ཕོགས་འདི་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུ་ལ་མཚོན་པའི་ངོ་བོ་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་འདུག
ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་འདིར་གང་ལྟར་ལས་ཀའི་ངོ་བོ་དེ་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་རྒྱུ་དེ་མཐོང་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་དེ་པེ་ཅིང་གཅིག་པུར་གནས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། དེ་རིང་ཁ་སང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་དེ་རང་

དབང་ལུང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡལ་ག་ལྟ་བུ་མང་པོ་ཞིག་བཀྲམས་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལི་ཡའི་ནང་ཆ་བཞག་ན། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་ལག་པ་སྙོབས་སའི་བསྟི་གནས་དང་སིག་འཛུགས་གལ་ཆེན་པོ་ཚང་མའི་ནང་དུ་འཛུལ་ཟིན་པ་རེད། ཆབ་སིད་
ཚོགས་པ་དང་། མཐོ་སློབ་ནང་ཞུགས་ཟིན ་པ་རེད། དེ་བཞིན་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག ་
སླེབས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་མི་རིགས་ཀི་ཚོགས་པའི་ནང་མང་པོ་ཞིག་སླེབས་བཞིན་པ་རེད། སོང་ཙང་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་ལམ་རྒྱ་

རིགས་འབེལ་མཐུད་ཀི་ལས་ཀའི་ངོ་བོ་དེ་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་རྒྱུ་དང་རྒྱ་མི་རིགས་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བས་ཏེ། ཁོང་ཚོར་གནས་ཚུལ་
འགེམས་རྒྱུ་གཅིག་པུ་མིན་པར། ཁོང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བས་ཏེ་ལས་འགུལ་སེལ་ནས་མང་གཙོ་དོན་ཉེར་ཅན་ཡིན་ནའང་

འད། རང་དབང་འཐབ་རོད་བེད་མཁན་གི་ལས་འགུལ་བ་ཡིན་ནའང་འད། ཁོང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བས་ཏེ་ལས་འགུལ་སེལ་
རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཆགས་འདུག

དཔེར་ན་ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལི་ཡའི་ནང་ཉེ་ཆར་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་དན་གསོའ་ི རོལ་དབངས་ཅེས་ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལི་ཡའི་གོང་ཁེར་ཆེ་ཤོས་

གཉིས ་ནང་འཆར་གཞི་བཏིང་ནས་བཟོ་བཞིན་པ་རེད། ག་སིག ་བེད་མཁན་གི་ཚོགས་པ་དེ་དག་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཐད་ཀར་

འབེལ་བ་ཆགས་འདུག ཡིན་ནའང་ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལི་ཡའི་ནང་ལ་རྒྱ་མི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་
བྱུས་ལ་ཁས་ལེན་མཁན་ཞིག་ཆགས་མེད་པས། ཁོང་ཚོས་ངོ་རོལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བས་ཏེ་ལས་འགུལ་སེལ་ཡོད་པ་རེད།

དེའི་ནང་བོད་པ་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ནས། ཁོང་ཚོའི་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དང་། མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་དན་གསོའ་ི

རོལ་དབངས་དེ་མེད་པར་བཟོས་ཐུབ་པ་རེད། དེ་ང་རང་ཚོས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་འགུལ་སེལ་བའི་རེན་གི་གྲུབ་འབས་ཤིག་
རེད་དན་གི་འདུག དེ་ནི་རྒྱལ་ཁ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རེད་ཀང་ངས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད་པས། གོས་ཚོགས་ཀི་
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སིངས་ཆ་འདིའི་ཐོག་ནས་འདིའི་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་གི་རྒྱ་མི་རིགས་དང་བོད་རིགས་མཉམ་ཞུགས་པ་ཡོངས་ལ་

གུས་མོས་སྙིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་འདི་དང་འད་བའི་རྒྱ་ནག་
གི་གནོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏང་གི་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཉེ་ཆར་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ཉེ་བའི་ཆར་ཨོ་སི་
ཀྲོ་ལི་ཡའི་སྐད་འཕིན་གི་ཚོགས་པ་ཁག་ཅིག་ནང་ལ་བོད་མི་ཞིག་གིས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེར་མཚན་སྨད་ཞུས་པའི་གནས་

ཚུལ་ཞིག ་འབྱུང་ཡོད་པ་རེད། སིར་བཏང་བས་ན་གནས་ཚུལ་འདི་ངས་གོས་ཚོགས་ཀི་སིངས་ཆ་གལ་ཆེན་པོ་འདིའི་སྟེང་ཞུ་
འདོད་བྱུང་མ་སོང་།

ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བལྟས་ན་སྐད་འཕིན་དེ་བོད་ནང་ལ་དར་ཁབ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། སྐད་འཕིན་གི་གནས་

ཚུལ་དེ་དར་ཁབ་ཆེན་པོ་འགོ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དང། མི་གཅིག་གི་བསམ་ཚུལ་དེ་ཚོགས་པ་ཡོངས་ཀི་བསམ་ཚུལ་དང་གནས་
སྟངས་ཤིག་ཡིན་པར་མཐོང་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་མེད་པ་མ་རེད། བས་ཙང་ངས་དེའི་ཐོག་ལ་བོད་ནང་གི་བོད་པ་ཚོས་ཉེ་ཆར་སྐད་འཕིན་

ཁོད་ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་ཐོས་སྐབས་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཤེས་སོང། དེ་ཡིན་སྟབས་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་ནང་ཡོད་པའི་
བོད་པ་ཡོངས་ཀི་ཚབ་བས་ཏེ་ཁོ་རང་ཚོར་བརྡ་ལན་སོད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ལེན་ན་དན་སོང། དེ་ནང་བཞིན་སྐད་འཕིན་ཟེར་བ་

འདི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐད་ཀར་སྟངས་འཛིན་བེད་ཐུབ་སའི་ད་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས། འདིའི་ནང་དུ་བོད་པ་
ཚོས་གནས་ཚུལ་ཅི་འད་ཞིག་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་བས་ནའང་། དེ་ཁོང་ཚོས་རོགས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་
སིངས་ཆ་འདིའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བརྡ་ལན་ཞིག་སོད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ལེན་ན་བསམ་སོང། ཁོ་རང་གིས་གསུང་
རྒྱུར་ངས་ཞེ་ས་མ་ཞུས་པ་འད་ཡིན་ན། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་རྫུན་བཤད་ཀི་འདུག ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་
གང་མགོགས་བོད་ལ་ལོག་ཐུབ་ཀི་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་བར་དུ་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཕིན་ཡོད་པ་

རེད། ད་དུང་ཡིན་ནའང་བཙན་བོལ་ནང་དུ་ལྷག་འདུག་ཞེས་གསུང་ཙང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་སྐྱག་རྫུན་བཤད་འདུག་
ཞེས་ཁོས་བཤད་འདུག ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་རྫུན་བཤད་ཀི་རེད་ཅེས་པ་འདི་ངས་ར་བ་ཉིད་ནས་ཁས་ལེན་བེད་ཀི་མེད་

ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་གནས་དགོས་རྒྱུ་དང་། དཀའ་ངལ་འདི་དག་འཕད་དགོས་པའི་འགན་འཁུར་ཚང་མ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སོད་དགོས་ཁེལ་བ་དང་། ང་ཚོས་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས་པ་ལས་
༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེར་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུ་དང་། ཁོང་ལ་ཡ་ལ་བཙུགས་རྒྱུ་དེ་ངས་ནོར་འཁྲུལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་

སོང། དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག Accountable ཞུས་དགོས ་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་འདི་ Accountable བཟོ་
དགོས་པ་རེད་དན་གི་འདུག ངས་འདི་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ད་ལྟའི་སྐད་ཆ་འདི་འད་བ་དེ་བོད་ཀི་གཏམ་དཔེར་ཡོད་པ་ལྟར།
དག་དགའ་རྒྱུ་དང་། གཉེན་སྡུག་རྒྱུ་ཟེར་བ་ལྟར་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཅི་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན། འདི་རེ་ཟུང་གི་སྐད་ཆ་

ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལི་ཡའི་བོད་མི་སི་ཡོངས་ཀི་བསམ་ཚུལ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གནས་ཚུལ་
འདི་བྱུང་བར་བརེན་བོད་པ་ཚང་མའི་སེམས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འཕད་འདུག སྐད་ཆ་འདི་ལ་ཧ་ཅང་གིས་ངོ་རོལ་

ཆེན་པོ་ཞིག་བེད་ཀི་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མི་རེ་ཟུང་གིས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེར་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཁོང་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུ་འདིས་རེན་པས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་དམའ་རུ་དང་། ཁོང་དང་བོད་མི་རིགས་ཀི་
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དབར་གི་འབེལ་བ་དམིགས་བསལ་བ་དེར་ར་བ་ཉིད་ནས་ཁད་པར་འགོ་ཡི་མ་རེད་དན་གི་འདུག བོད་མི་རིགས་ཀི་ཁོང་ལ་བརེ་
བ་དང་ཡིད་ཆེས། དད་གུས་བཅས་ཚང་མར་ར་བ་ཉིད་ནས་འགྱུར་བ་འགོ་ཡི་རེད་དན་གི་མི་འདུག

སོང་ཙང་མི་རེ་ཟུང་གིས་སྐད་ཆ་དེ་འད་བཤད་པ་ཡིན་ན། ཁོང་ཚོས་མི་ཤེས་པའི་དབང་གིས་བཤད་པ་ཡིན་ན། སྙིང་རེ་

སྐྱེས་པའི་ཐོག་ནས་ངེད་ཚོས་ཁོང་ཚོར་གནས་སྟངས་ཇི་ལྟར་ཆགས་མིན་སྐོར་ལམ་སྟོན་དང་རོགས་པ་བེད་དགོས་པ་ཞིག་རེད་

དན་གི་འདུག གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྐང་བཙུགས་ནས་བོད་པའི་ནང་འཐབ་རོད་ཀི་ནུས་པར་གནོད་བསྐྱལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་

བོད་པ་འགའ་ཞིག་བེད་སོད་བ་རྒྱུའི་པའི་གནས་སྟངས་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལས་འགུལ་དེ་འད་བརམས་པ་ཡིན་ན། འདི་
ཚོར་ངས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རོལ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས།

སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རིང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་
ཨང་ ༤ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གཙང་མ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་འགའ་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོ་ནས་བཟུང་ད་

བར་རྒྱ་གུང་ཁན་ཏང་གི་ཁ་ལ་བོད་བཅིངས་གོལ་གཏོང་བར་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས། འདི་ཁ་ལ་འཁེར་ནས་བོད་ནང་ལ་ད་ལྟའང་ཁོ་རང་
ཚོས་སིད་དབང་དེ་འདིང་བཞིན་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན། བོད་ནང་ལ་དབེ་འབེད་དང་།

དག་གནོན་གི་སིད་བྱུས། བོད་མི་འབོག་པ་ཡིན་ནའང་འད། ཞིང་པ་ཡིན་ནའང་འད། སློབ་ཕྲུག་ཡིན་ནའང་འད། སུ་འད་ཞིག་ཡིན་
ནའང་སི་ཚོགས་ཀི་ཁོད་དུ་སྟོན་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས།

དཔེར་ན་ཕར་ཚུར་གང་ལ་སོང་ཡང་བརན་པར་རྒྱག་པ་དང་གོག་པར་རྒྱག་པ། དེ་བཞིན་བསམ་ཚུལ་དང་སྐད་ཆ་ཅི་

ཞིག ་བཤད་མིན། སྐད་འཕིན་ཁོད་སྐད་ཆ་ཇི་འད་བཤད་མིན་དང་། ཇ་ཁང་ནང་སྐད་ཆ་གང་བཤད་མིན་ཐད་དོ་སྣང་བ་རྒྱུ། དེ་
བཞིན་བོད་ནང་བཞུགས་མཁན་གི་གཞིས་ལུས་བོད་མི་མང་དག་ཅིག་གིས་ཆོད་སེམས་ཆེན་པོའ་ི ངང་སེམས་ཤུགས་དང་། ལྷག་
བསམ་འཁེར་ནས་བློ་ཁོག་ཆེན་པོའ་ི ངང་ཕིར་ཐོན་ཏེ། བོད་ཀི་རྒྱལ་དར་ཕར་ཏེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་པར་གདན་འདེན་ཞུས་

པའི་ཐོག་ཁོང་བོད་དུ་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས་པ་དང་། བོད་ནང་རང་དབང་རང་བཙན་དགོས་ཡོད་ཅེས་དེ་འད་བའི་འབོད་ས་བཏོན་
ནས་བློ་ཁོག་ཆེན་པོའ་ི ངང་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་འཛིན་བཟུང་བས་རེས་གནས་སྟངས་ཅི་འད་

ཞིག་ཆགས་མིན་ཁ་གསལ་མཁེན་གི་ཡོད་ཀང་། ད་ལྟའི་བར་ལོ་དྲུག་བཅུའི་ནང་བློས་གཏོང་གནང་ཡོད་པ་དང། ཁོ་རང་ཚོར་ཆ་
མཚོན་ན་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཀའ་ཅི་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་ཅེ་ན། ང་ཚོ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་བོད་མིའི་
འཐབ་རོད་ཀི་སོག་ར་དེ་ཁེད་ཚོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་རེད་ཀང་རེད། ཡིན་ནའང་ཁོང་ཚོར་མཚོན་
ན་ང་རང་ཚོར་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་བས་ཏེ་བཞུགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།
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ངའི་བསམ་པར་ང་ཚོའི་བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོའི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ནི་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ངོ་མ་

དེ་གང་ཡིན་པ་འདི་གསལ་བཤད་བེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག འདི་འདར་ཆ་མཚོན་ན་ད་ལྟའི་བར་བོད་

མིའི་སིག་འཛུགས་ཡིན་ནའང་འད། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་པའི་བོད་མིའ་ི སིག་འཛུགས། དེ་བཞིན་གཞུང་འབེལ་མ་
ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་། དོ་དག་མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་འདི་འད་བ་ཆགས་པ་དེ་ཁབ་བསགས་གནང་
བཞིན་པ་རེད། བས་ཙང་འདིའི་ཐད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་གནང།

རྒྱ་གུང་ཁན་ཏང་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས་པས་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་རོགས་གནང་། ལས་འགུལ་རབས་དང་རིམ་པ་སེལ་

བཞིན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ངའི་བསམ་པར་ནམ་རྒྱུན་གང་བསམ་མམ་ཞེ་ན། ང་ཚོའི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་བོད་མིའི་འཐབ་རོད་འདི་
རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཕིར་ང་ཚོའི་ཁོད་ཀི་ཆིག་སིལ་རེད་སྙམ། དགོངས་པ་མ་ཚོམས། ཉེ་བའི་ཆར་ལ་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་ཆིག་

སིལ་གི་ཚིག་དེ་མང་པོ་ཞིག་ཐོས་ཡོང་སྐབས། དགོངས་པ་ཅི་ཞིག་བཞེས་མིན་ཁ་གསལ་ཞིག་མི་ཤེས་ཏེ། ཡིན་ནའང་ཡང་ནས་
ཡང་དུ་ཆིག ་སིལ ་གི་འབོད་ས་ཞིག་ཐོན་ཡོང་སྟབས། མ་འགིག ་པའི་མཚོན ་རགས་ཞིག ་རེད་སྙམ། འདིའི་ཐད་ལ་དགོངས་པ་

བཞེས་དགོས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ། ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་ནས་དེ་འད་གསུང་བཞིན་ཡོད ། བོད་ནང་གིས་དཔའ་བོ་
དཔའ་མོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཡོད་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ངའི་བསམ་པར་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་
གནས་སྟངས་ཁབ་བསགས་གཅིག་པུ་མིན་པར། ང་ཚོས་འཆམ་མཐུན་གི་ཐོག་ནས་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས་སར་གཅོག་ཐུབ་ན།

འདི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁ་ཞིག་རེད་སྙམ། ཡིན་ནའང་སྐབས་སུ་བབས་པའི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞིག་
ཆགས་ཡོད་དམ། དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག ངས་ཆིག་སིལ་ཟེར་དུས་ག་
རེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཟེར་ན། རྒྱལ་རབས་ཀི་ཐོག་ནས་བོད་མི་ཚོར་བདག་དབང་། བོད་རྒྱལ་ཁབ་འདི་བོད་མི་ཚོར་བདག་དབང་གཙང་
མ་ཡོད་པ་འདིར་ངོས་འཛིན་ཐོག་ལ་ཆིག་སིལ། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ད་བར་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་བོད་མིའི་ཆེད་སྐུ་ལས་

ཚད་མེད་བསྐྱོན་པའི་ངོས ་འཛིན་གི་ཐོག ་ནས་ཆིག་སིལ ། བོད་ནང་བཞུགས་པའི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀི་ཁོང་ཚོའི་བློས ་
གཏོང་དེ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཅིག་བེད་དགོས་འདུག་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་ཆིག་སིལ། ང་ཚོས་
ནུས་པ་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་ཐུབ་སྟེ་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས་ས་རྒྱ་གུང་ཁན་ཏང་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་ཐུབ་ཕིར་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ་

རྒྱུའི་ཆིག་སིལ། ངས་འདིར་ཆིག་སིལ་ཟེར་གི་ཡོད་མ་གཏོགས། སྐབས་རེ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཆིག་སིལ་ཞེ་ན།
ངའི་ལྟ་བ་འདི་འད་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ངའི་བསམ་ཚུལ་དེ་འད་ཞིག་ཡིན་ཞེས་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་ཏེ་དེའི་རེས་སུ་བསྙེགས་པ་ཡིན་
ན། དེ་ཆིག་སིལ་གི་འགེལ་བཤད་ནོར་བ་ཞིག་ཐེབས་ཀི་འདུག་སྙམ། བོད་པའི་སི་ཚོགས་ཡིན་ནའང་འད། སི་ཚོགས་གང་སར་
ཡིན་ནའང་བསམ་ཚུལ་འད་མིན། ལྟ་བ་ལྟ་གྲུབ་འད་མིན། ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་མཉམ་དུ་འཛོམས་པའི་སི་ཚོགས་ཤིག་

ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་དེ་ག་རང་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུབས་རེའི་བཀའ་དིན་ལ་བརེན་ནས་
ང་ཚོ་མང་གཙོའི་སི་ཚོགས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་དེ་འད་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ངའི་བསམ་པར་གཅིག་སིལ་དེ་
གང་འད་བས་ཏེ་ཆགས་ཐུབ་ཀི་རེད། ང་རང་ཚོར་དབེ་བ་འད་མིན་ཡོད་དུས། དེ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་ནུས་པ་དེ་གཅིག་ལ་སྤུངས་

ཐུབ་ཐབས་ཤིག་དང་། ནུས་པ་དེ་བཟང་ཕོགས་ནས་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀི་འདུག་མ་
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གཏོགས། དེ་ཁ་ལ་འཁུར་ནས། དེ་ལས་སྡུག་ཤོས་ཤིག་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ཁ་ལ་འཁུར་ནས་ང་རང་ཚོའ་ི བླ་མ་དང་སློབ་
མའི་བར་ལ་འགལ་ཟླ་བཟོ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག

དེའི་ཐད་ང་ཚོ་ཚང་མའི་ངོས་ནས་གཟབ་གཟབ་དམ་གཟབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག བོད་ནང་ལ་

ཆ་བཞག་ན་ཉེ་ཆར་ངའི་ཉམས་མོང་ཞུ་རྒྱུར། བོད་ནས་ཉེ་ཆར་འདིར་བཅར་བའི་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་ཞིག་ལ་ལྷོད་ལྷོད་བས་ཏེ་
བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡར་བཅར་བའི་དུས་ཚོད་ནང་། ཁོང་གིས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཞེ་ན། ང་བོད་ལ་ཡོད་དུས་

ཁོ་རང་བཙོན་ཟུར་ཞིག་རེད། བོད་ལ་ཡོད་དུས་ང་ཚོ་ཆབ་སིད་ཀི་ལྟ་བ་འད་མིན་འཁུར་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ག་
རེ་མགོ་ཚོས་ཀི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་ན། ཁ་གཏད་གཅོག་ས་དེ་རྒྱ་གུང་ཁན་ཏང་ཡིན་བསམ་སྟེ་དངོས་ཡོད་ཀི་ལས་ཀ་བས་ནས་དེས་

རེན་པས་ཁོ་རང་ཚོ་ལོ་མང་པོ་ཞིག་ལ་བཙོན་ཁང་ནང་བསད་མོང་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་གཅིག་སིལ་གི་ནུས་པའི་
ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བས་པ་ཡིན། ཁ་གཏད་བཅག་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་སོབས་པ་སྐྱེས་ཀི་འདུག

ཡིན་ནའང་བཙན་བོལ་ནང་རེ་བ་ཆེན་པོ་བས་ཏེ་ཡོང་བ་ཡིན། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་མར་ཐོན་ཏེ་སྐད་ཆ་བཤད་དུས།

དེ་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཕར་ཕོགས་གནོད་མི་ཡོང་ངམ། དེ་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཚུར་ཕོགས་དེར་གནོད་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ་ནས་ཅུང་

གཟབ་གཟབ་བེད་དགོས་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་སླེབས་ཡོང་གི་འདུག དེས་ན། ཁོང་གིས་ག་རེ་བཤད་སོང་ཟེར་ན། ང་ཚོ་གཞིས་ལུས་

བོད་མིས་རེ་བ་དེ་བེད་ཀི་མེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་གེང་རོགས་ཅེས་ཁོང་གིས་འབོད་སྐུལ་གནང་གི་འདུག དེ་
ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན ་དགོས ་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན ་པོ་རེད། བོད་ནང་གཞིས ་ལུས་བོད་མི་ཚོར ་ང་ཚོའི་ངོས ་ནས་གདུང་
སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བེད་ཀི་ཡོད་ན། ང་རང་ཚོ་སི་འཐུས་བེད་དགོས་པ་རེད།

དེ་མ་གཏོགས། ངས་བཤད་པ་དེ་ཁས་ལེན་བས་ན་མ་གཏོགས་ཁེད་རང་ནག་པོ་རེད། ང་དཀར་པོ་ཡིན་ཞེས་སྐད་ཆ་

འགོ་འཛུགས་དུས་ཏག་ཏག་ཞིག་འགིག ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་དགོངས་པ་བཞེས ་རོག ས་གནང་། དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་མི་རབས་
གསར་པ་སླེབས་ཡོང་གི་རེད། ད་ལྟའི་དུས་འདིར་མིག་ལྟ་དུས། ཁོ་ཚོའི་སྐབས་སུ་འདི་འད་བས་འདུག དེའི་སྐབས་སུ་ཚོར་བ་

གང་འད་ཞིག་སླེབས་ཀི་ཡོད་དམ། དེ་མ་གཏོགས་བོད་ནང་བཞུགས་པའི་བོད་མི་ཚོ་ད་ལྟའི་སྐབས་སུ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བས་ཏེ་ང་
ཚོར་ལྟ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རང་ཚོའི་དགོངས་འཆར་ག་རེ་སླེབས་ཀི་ཡོད་དམ། དེ་དག་མཁེན་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་

ཀི་འདུག འགན་འཁུར་བའི་ཐོག་ནས་མཁེན་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་ཡོད། སིར་བཏང་ངས་གཏམ་དཔེ་མང་པོ་ཤེས་ཀི་
མེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་བཤད་རྒྱུ་དེ། བསླབ་བ་བརྒྱ་ལས་སྣ་སུན་གཅིག་ཞེས་ངས་ཡང་ཡང་གོ་བསད་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན། ང་
ཚོའི་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་སྣ་སུན་ཕོགས་ཚར་བ་རེད། ཉེ་ཆར་སྣ་སུན་ཕོགས་ཚར་ཙམ་རེད། དེ་སློབ་གསོ་ལ་ལེན་པའི་ཐོག་
ནས་ཕག་ལས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མང་པོ་ཞིག་གིས་བཀའ་སི་གཉིས་ཀི་འོས་བསྡུ་ཞེས་བརོད་ནས་དེ་ལག་ཆ་ལ་
བེད་སད་དེ་ཡང་བསྐྱར་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་རྨ་ཁ་བསླང་རྒྱུའི་ལག་ཆར་བེད་སོད་གཏོང་གི་མེད་དམ་སྙམ་པའི་སེམས་

འཚབ་ཤིག་སྐྱེས་ཡོང་གི་འདུག དེ་འད་མ་གནང་བར་ང་རང་ཚོ་སི་འཐུས་ཀི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིར་མཚོན་ན་བོད་ནང་གི་མདོ་
དབུས་ཁམས་གསུམ་གི་སྐུ་ཚབ་ཀི་མིང་ཐོག་ནས་སླེབས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པའི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་སྙམ་ནས་བཙན་བོལ ་སི་

ཚོགས་གཅིག་པུར་དབང་ཆའི་འཐབ་རོད་ཆུང་ཆུང་ཞིག་དང་ཆོ་མེད་ཀི་དབང་ཆའི་འཐབ་རོད་ཅིག་ལ་བསམ་བློ་བཏང་སྟེ་གང་
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བྱུང་བས་པ་ཡིན་ན་དེས་འགིག་གི་ཨེ་ཡོད་དམ་སྙམ་པའི་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་བཞེས་ཏེ་བོད་ནང་གི་གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚོའི་

དགོངས་འཆར་སླེབས་དགོས་པ་དང་། ཁོང་རྣམ་པའི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་སྙམ་སྟེ་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་
གི་འདུག

དེ་བཞིན་ཉེ་ཆར་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་འཚམས་གཟིགས་ལ་བཅར་བ་རེད། ཁོ་ཚོས་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་

བེད་ཀི་ཡོད་ལ་ཁེད་ཚོ་སང་ལ་སོད་མཁན་ཚོས ་ཀང་གང་ཐུབ་གནང་རོགས་ཅེས་གསུངས་ཀི་འདུག གསུངས་དགོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ཞིག་ཡོད་ཀི་རེད། བས་ཙང་ངའི་ངོས་ནས་འབོད་སྐུལ་དེ་རང་ཡིན། ང་ཚོ་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་བཞུགས་

མཁན་ཚང་མ་མི་མང་གིས་རེ་བ་ཆེན་པོའ་ི ངང་ཐད་ཀར་བསྐོས་བཞག་པའི་སྐུ་ཚབ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ང་རང་ཚོའི་
ངོས་ནས་དབང་ཚད་དེར་འགན་འཁེར་བའི་ཐོག་ནས་བེད་སོད་གཏོང་རོགས་གནང་། དེ་མིན་དབང་ཚད་ཡོད་པ་དེས་སིངས་ཆ་

བེད་སད་དེ་སི་ཚོག ས་དཀྲུག་དཀྲུག་གཏོང་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིན་ན་ར་བ་ནས་མི་འགི ག དེ་དག་དགོངས་པར་བཅང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ཁ་སང་སྔོན་དུའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ང་ཚོའི་ཐོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ཕ་ཡུལ་བོད་ལ་ལོག་འགོ་རྒྱུ་དེ་རེད།
དེ་སེམས་ནང་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བོད་ནང་གི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀི་ལོ་ངོ་དྲུག་བཅུ་མ་ཟིན་ཙམ་གི་ནང་དུ་སོག་འབེན་ལ་བཙུགས་པའི་བློས་གཏོང་

གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འཕོ་བརླག་མི་འགོ་བ་ཞིག་ང་ཚོར་འགན་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེར་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ངའི་ངོས་ནས་ཉེ་ཆར་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡར་བཅར་དུས། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་བཞིན་མའོ་
ཙི་ཏུང་ལ་བསྟོད་པའི་རོལ་དབངས་མཚན་ཚོགས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་འད་འདུག ཁོ་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་

Sidney དང་ mautam སོག ས་ནང་ག་སིག་ཤུགས་ཆེན་བས་ཡོད་མོད་ཀང་དེར་ཞུགས་མཁན་གི་བོད་མི་སེར་པ་ཁོ་རང་

ཚོས་འགན་འཁེར་བའི་ཐོག་ནས་མཚན་ཚོགས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཀག་འདོམས་བེད་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་། ངའི་ངོས་ནས་ཞུས་ན་ཕག་
སེལ་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པོ་རེད་སེམས་ཀི་འདུག དེ་དང་དེ་འད་བའི་གཞུང་འབེལ་མིན་

པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་དེ་འདའི་ཕག་ལས་གནང་གི་འདུག་ན། ཁོ་རང་ཚོར་བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་

མཐོང་གི་འདུག ཁོང་རྣམ་པར་དེ་རིང་ངས་སིངས་ཆ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། སྐབས་སུ་འབབ་པ་དེ་
ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདི་གལ་ཆེན་པོ་བརི་ཡི་ཡོད།
ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའི་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་དེའི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་གཅིག་
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གཉིས་ཅིག་བྱུང་སོང། གོས་ཆོད་ཀི་སྔོན་གེང་ནང་དུ། ལྷག་པར་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ས་བི་ཞི་རོལ་ཆེན་མོ་དང་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་
ནས་བཟུང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ བར་རྒྱ་དམར་གི་བཙན་གནོན་དང་སྡུག་རྩུབ་ཀི་བ་སོད་རྣམས་བཟོད་ཐབས་ཡོངས་
སུ་བལ་ཏེ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རང་ཡུལ་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་གང་མྱུར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་ཐུབ་
པ་དགོས་རྒྱུ་དང་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་པ། བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ལ་རང་དབང་དགོས་པ་སོགས་གདུང་ཤུགས་དག་པོས་འབོད་

ས་དང་བཅས་རང་ལུས་མེར་སེག་གནང་མཁན་ད་བར་དངོས་སུ་ཤེས་རོགས་ར་སོད་བྱུང་བ་བོད་མི་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་མི་གངས་བརྒྱ་

དང་ཞི་བཅུ་ཞེ་བཞི་བྱུང་ཡོད་ཅེས་འཁོད་འདུག དེ་ནང་བཞིན་གོས་ཆོད་ཨང་གཉིས་པའི་ནང་དུའང་ཞིག་འཁོད་འདུག ཕོགས་
གཅིག་ནས་དེ་རིང་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་འགས་གནས་ཚུལ་དེ་གཅིག་བས་ན་ཆུང་ཆུང་ལྟ་བུ་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེ་རིང་
ངས་ཞུ་དགོས་དོན་ནི་དེ་རིང་གི་གོས་ཆོད་ལ་གཞི་བཞག་ནས་ཞུས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། སིར་བཏང་གི་བཙན་བོལ་ནང་གི་སི་

ཚོགས་དང་རྒྱལ་སིའི་ནང་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་ལ་ཞེད་སྣང་ཆེན་པོའ་ི ཐོག་ནས་གདོང་ལེན་བ་མ་ཐུབ་པ་དང་། སྐབས་རེ་རྒྱལ་
སིའི་སི་ཚོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་ཁ་གཏད་གཅོག་གི་ཡོད་ཀང་། དེ་ལ་ཞེད་སྣང་བས་པའི་ཐོག་ནས་སོ་སོས ་ཤོད་དགོས་པའི་སྐད་

ཆ་དེ་ཡང་སོ་སོས་བཀག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཨིན་སྐད་ཐོག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞིག self censorship ཟེར་གི་
ཡོད་པ་རེད། བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་དེའི་ཐོག་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཡོང་བསད་ཀི་འདུག ང་རང་སེར་ལ་མོང་འཚོར་འགའ་

བྱུང་སོང་བས་དེ་ཞུས་ཆོག་པ་བགིས། གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་དང་པོ་དང་གཞག་གིས་ཐོག་ནས་དང་།
ལྷག་པར་དུ་ད་ལན་གི་གོས་ཆོད་གཉིས་པ་འདིར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ཚོས་ག་རེ་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་ཁོང་རྣམ་
པས་འབོད་ས་ག་རེ་སོག་གི་ཡོད་པ། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའི་སྔོན་གེང་གི་ཐོག་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ནས་བཟུང་ད་བར་རྒྱ་ནག་གིས་

བོད་དུ་བཙན་གནོན་བས་ཏེ་ང་རང་ཚོའི་ལུང་པ་ཤོར་ནས་བོད་མི་ཚོས་འཐབ་རོད་གང་འད་བས་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་ཐོག་ལ་གདུང་
སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བས་པའི་སྐབས་སུ། བོད་རང་བཙན་སླར་གསོའ་ིལས་འགུལ་ཆེད་དུ་བོད་མི་སྟོང་ཕག་མང་པོས་ཚེ་སོག་བློས་
བཏང་བས་པ་ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡོད་པ་རེད་སེམས་ཀི་འདུག ཡིན་ནའང་ད་ལན་གོས་ཆོད་འདིའི་ནང་དུ་འབོད་ས་དེ་བཀོད་
ཡོད་པ་མ་རེད།

ལྷག་པར་དུ་སྐུ་ལུས་མེར་སེག་གི་གནས་སྟངས་ཆ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བཙུན་མ་རང་ལོ་བཅུ་བདུན་ཡིན་པ་སངས་

རྒྱས་སོལ་མ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ལ་སྐུ་ལུས་མཆོད་མེར་ཕུལ་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་བོད་དུ་གདན་ཞུ་བ་
དགོས་པ་དང་བོད་རང་བཙན་གི་འབོད་ས་སོག་པ། དེ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སོ་སོའ་ི ལག་པའི་སང་བོད་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས།
པར་བརྒྱབ་ཡོད་པ་ང་ཚོར་འབོར་ཡོད་པ་རེད། ལོ་གཉིས ་གསུམ་གི་སྔོན་ལ་ང་ཚོས ་འགེམས་སྟོན་ཞིག་བས་པའི་སྐབས་སུ་

གཞུང་གི་དིལ་བསགས་ཤིག་གི་ཐོག་ངས་ག་རེ་མཐོང་སོང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གཅིག་བས་ན་ང་ནོར་མེད་འགོ། གསལ་པོ་དན་གི་
འདུག པར་དེའི་ནང་གི་ལག་པའི་འབོད་ཚིག་དེ་བཀོག་ནས་པར་དེ་གཅིག་པོ་ཞིག་མཐོང་སོང། དེ་བཞིན་ཚོགས་པ་ཁག་གི་དུས་

དེབ་ནང་དེ་འད་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་དེའི་སྐབས་སུ་སོ་སོས་ལྷོད་ཡངས་ཤིག་ཤོར་ཡོད་ཀི་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་སོ་
སོས་སོ་སོར་བཀག་སོམ་ཞིག་བས་ཏེ་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་་ཀི་གནས་སྟངས་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་ར་སོད་བ་དགོས་པ་རེད་དན་
གི་འདུག
38

ལྷག་པར་དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་འཆར་འདིའི་ནང་བོད་ནང་དུ་ད་བར་བློས་གཏོང་ཆེན་པོ་བས་པ་དང་། ད་

དུང་དཔེ་མཚོན་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་ར་མགིན་མཚོ་འདས་གོངས་སུ་ཕིན་ནས། ཁོ་མོའ་ི ཡབ་
དང་མི་མང་ཐུག་འཕད་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་ངའི་སྨོན་ལམ་ལ་ངའི་བོུ་དེ་མ་འོངས་པར་བོད་རང་བཙན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་སྐྱེས་པ་

དང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྐབས་དེར་མཇལ་བ་ཤོག་ཞེས་གསུངས་འདུག དེ་བཞིན་རང་ལུས་མེར་སེག ་གཏོང་
མཁན་མགོ་གྲུབ་ལགས་རང་ལོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གསུམ་ཡིན་པ་ཁོང་རང་གིས་གསུངས་གསལ་ལྟར་ན། འདི་ཡག་པོ་ཞིག་གསན་ན་

ཡག་པོ་འདུག ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ངོས་ནས་ཞི་བའི་འཐབ་རོད་ཀི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དེ་རང་
སིད་རང་སྐྱོང་རོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གིས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེར་དད་པ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་བཙན་གནོན་དང་། དག་པོའ་ིབཙོན་འཇུག་བས་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་སོ་སོའ་ིགཞི་རའི་འགོ་བ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཙམ་གིས ་འཛིན་བཟུང་བས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེར་མུ་

མཐུད་དེ་སྐྱོན་འཛུགས་ཤུགས་ཆེ་བས་པ། དེ་བཞིན་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་མ་བས་ཚེ། གར་སོང་ཆ་མེད་
ཆགས་རྒྱུ་དང་སོ་བ་སོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་རབས་དང་རིམ་པ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཕོགས་ལ་སིད་བྱུས་ར་བ་

རང་ནས་བརེ་དུང་མེད་པའི་སྐབས་སུ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བོད་ཀི་འཐབ་རོད་དེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་འབོད་
ཚིག་ཀང་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིསྐུ་ལུས་མེར་སེག་བཏང་བ་དང་བོད་རང་བཙན་གི་འབོད་ས་བསགས།
རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ནང་ཁབ་བསགས་བེད་ཀི་ཡོད་ཅེས་ཁོང་རང་གིས་དེ་འད་གསུངས་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ད་ལན་བྱུང་བ་འདི་
ངས་རྐང་བཙུགས་ཏེ་བཀག་འདོམས་བས་བཞག་པ་དེ་འད་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག གང་ཡིན་ཞུས་ན་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་དང་
པོ་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་ཡིག་ཆ་ཨང་གཉིས ་པ། གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས ་ཆོད་ཀི་ནང་ལ་བོད་ནང་གི་རྒྱལ་གཅེས ་

དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀིས། ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ནང་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས། བོད་མི་ཚོར་རང་དབང་དང་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་དགོས་ཞེས་འབོད་ཚིག་འདི་གཉིས་གཙོ་བོར་བས་པ་དང་། ཪིགས་གཅིག་གིས་བོད་རང་བཙན་དང་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པའི་
འབོད་ཚིག་བསགས་ཏེ་བོད་དང་བོད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་ཡོད་ཅེས། གཞུང་འབེལ་གི་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དང་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གོས་ཆོད་དེ་ ལ་ང་ཚོ་སི་མོས་ཀིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་རིང་གི་
གནས་ཚུལ་དེར། སྐབས་རེ་འགའ་ཤས་ཀིས་རང་དབང་དང་རང་བཙན་ཞེས་པ་དེ་གཅིག་པ་རེད། བཀོད་ན་འགིག་གི་ཡོད་པ་
རེད་བསམ་མཁན་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཡང་དེ་ལྟར་ལྟ་མཁན་གི་གས་ཤིག་ཡིན། ཡིན་ནའང་སྐབས་རེ་བཙན་བོལ་ནང་དུ་

ལས་ཀ་བེད་སྟངས་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། འགོ་འཁིད་དང་ལྷག་པར་དུ་ཆབ་སིད་ཀི་འགོ་འཁིད་ཀི་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་ལ་དཔྱད་ན། དེ་
གཉིས་གཅིག་པ་ཞིག་ལ་བརི་ཡི་མི་འདུག ལོ་འགའ་ཤས་ཤིག་གི་གོང་ལ་བོད་ཁིམ་དུ་ང་ཚོའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་འདུ་དེ་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཚོའི་ཕི་དིལ་བཀའ་ཟུར་གིས་རང་དབང་ཟེར་ན་གང་འད་ཞིག་ཡིན་མིན་དང་། རང་

བཙན་ཟེར་ན་ཅི་འད་ཞིག་ཡིན་མིན་གི་འགེལ་བཤད་ག་རྒྱས་ཐག་ཆོད་ཅིག་བརྒྱབས་ནས། སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་དེར་
ལ་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་རང་བཙན་རོད་ཀི་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་བཀོད་དེ་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ། སོ་སོ་ཡིན་ནའང་འདོད་
པ་ཁེངས་མ་སོང་། འོན་ཀང་སིངས་ཆ་དེ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་དབང་གིས་སོ་སོས་དེ་ལ་གཅིག་བཤད་བསད་པ་
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ཡིན་ན། སོ་སོའ་ི གཞུང་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་བེད་སོད་ཀི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད་ཙང་ངས་བཤད་ཀི་མེད། འོན་ཀང་ད་
ལན་གི་གོ་སྐབས་འདི་ངས་ཟིན་ནས་ཅིའི་ཕིར་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་ན། ང་རང་ཚོ་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གང་ཡིན་
པ་དེར་ཞེད་སྣང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་བཀོད་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ཀིས་ཞེད་སྣང་

གཅིག་དང་། ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཀིས་ཀང་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་དང་སིད་བྱུས་ཀི་ཐོག་ནས་ཞེད་སྣང་ཞིག་
དང་། སིད་བྱུས་དང་ལངས་ཕོགས་ག་རེ་ཡིན་ནའང་ཡོང་ཆོག་གི་རེད། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་བར་གི་ཁད་
པར་དང་འགལ་ཟླ་དེ་ཤེས་དགོས་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་བཀའ་ཤག་ལ་

སྟངས་འཛིན་དང་ལམ་སྟོན་བ་རྒྱུའི་ལས་འགན་ཞིག ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཇི་བཞིན་གོས་ཚོགས་ལ་དབང་ཆ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་ལ་
བཀའ་ཤག་ལའང་དབང་ཚད་ཅིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་ཚོས་ཤེས་པ་བ་དགོས་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དཔེ་མཚོན་ཞིག་ཞུས་ན།

རྒྱ་ནག་གི་དག་པོའ་ི སྤུང་ཤུགས་ཀིས ་འགོ་འཁིད་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ཞི་ཅིན ་ཕིན་ཨ་རི་ལ་བསླེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཨོ་བ་མའི་

གཞུང་གི་ངོས་ནས་ལག་པ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་

རེད་ལ། ཚོང་འབེལ་གི་ལས་ཀ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། ཨ་རི་གོས་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་ཟུར་ཞིག་ལ་བོད་པ། ཤིང་ཅང་། རྒྱ་
ནག་གི་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་ཅན་སོགས་ཚུར་བསྐོང་ནས་ཞལ་ལག་བཏང་སྟེ་རྣམ་པ་མི་འད་བ་ཞིག་སྟོན་གི་ཡོད་པ་རེད། གོས་
ཚོགས་ལ་རྣམ་པ་མི་འད་བ་སྟོན་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གིས་ཡ་ལན་ར་བ་ནས་མི་བས་པའི་སྐབས་འདི་ལ་ང་
ཚོའི་ངོས ་ནས་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། གོས ་ཚོག ས་ཀི་ངོས ་ནས་ཀང་བློ་ཁོག ་ཆེན་པོའ་ི སོ་ནས་ཚིག ་ཡིན་ཡང་

ཤུགས་ཆེ་ཙམ་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་གོས་ཆོད་འདིར་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་གང་གནང་གི་
ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་ལ་བོད་རང་བཙན་གི་འབོད་ས་དེ་མ་ཆད་པར་མུ་མཐུད་ནས་འགོད་དགོས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་ཡོད། དེ་ཡང་
ངས་ཞུ་དགོས་དོན་དེ་ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཚང་མས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་དང་འདི་

འདའི་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོང་དུས། འདི་འདའི་ཚོར་བ་ཞིག་འདུག་བསམ་པ་དང་། ཡང་འགའ་ཞིག་ལ་ཨོ་ཧོ། བོད་རང་བཙན་ལབ་ན་
འགིག་གི་ཡོད་དམ་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། གཞུང་གི་སིད་བྱུས་དང་། གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ། མི་
མང་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་སོགས་ཚང་མས་སོ་སོའ་ི དབང་ཚད་ཀི་ཐོག་ནས། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་འདི་ལ་རྒྱ་ནག་ལ་

གནོན་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཅིག་བསླེབས་འདུག་ལ། ཁོར་ཡུག་ཀང་གང་ལ་གང་འཚམ་གིས་ཡག་པོ་ཆགས་ཡོང་
གི་འདུག ཉེ་བའི་ཆར་གནས་ཚུལ་བྱུང་སྟངས་བས་པ་ཡིན་ན། དེ་སྔ་ཅུང་ཙམ་འཁྲུག་པ་རེད་ཀང་ད་ཆ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་

ཚོགས་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་གི་སྐབས་སུ་ཐག་གཅོད་བྱུང་སྟེ། ཚོགས་གཙོ་གཙོ་བོར་གྱུར་
བའི་རྒྱུན་ལས་རྣམས་ཕེབས་ཏེ་ཁོར་ཡུག་གསར་པ་ཞིག་བསྐྲུན་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་ཡོད་པའི་དོག ས་པ་སྟེ། ༸སྐྱབས་མགོན་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་བོད་རང་བཙན་བར་གི་འགལ་ཟླ་དེ་བསང་བའི་ཐོག་ནས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཤར་

གི་འདུག དེ་ངས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་དེ་འགལ་ཟླ་མེད་པའི་ཐོག་ནས། སོ་སོའ་ི
འབོད་ཚིག་གི་ནང་དུ་ཁ་གསལ་པོར་བཏོན་པ་དེར། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ངོས་ནས་བདག་པོ་རྒྱབ་སྟེ་འགོད་དགོས་རྒྱུ་དེ་
གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་འདུག་ཞེས་རྒྱུ་དང་། གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སི་འཐུས་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་ལ་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཞུ་བ་དང་། དེ་དང་ལྷན་དུ་ང་རང་ཚོའི་རྒྱུན་ལས་རྣམས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་སྔོན་གེང་དང་གོས་ཆོད་

ཀི་ནང་དུ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཀི་སྐོར་ལ་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ་བཀོད་འདུག བས་ཙང་ང་ཚོས་དེའི་སྐོར་ལ་ཡང་ཡང་བསྐྱར་
ཟློས ་བས་བསད་ན་དུས་ཚོད་འགོ་རོག ས་ཙམ་རེད་འདུག དེ་ཡིན་དུས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག ་ལ་སོ་སོའ་ི ངོས ་ནས་

དམིགས་བསལ་ཅི་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། འོན་ཀང་གོས་ཆོད་ཀི་ནང་དུ་འཁོད་པ་ནང་བཞིན་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དེའི་ཐོག་ལ། ང་
ཚོས་གང་ཞིག་བེད་དགོས་མིན་གི་ཐབས་ལམ་ཞིག་རོད་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ངས་འདིར་ཞུ་བཞིན་པ་འདི་གོས་ཆོད་ཀི་ནང་དུ་ཁ་
སྣོན་བ་རིས་ཀི་བསམ་བློ་དེ་འད་ཅི་ཡང་མེད།

གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་རྣམ་པས་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ལ་ཞིབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཞིག་གསུངས་གནང་སོང་།

རྒྱ་མི་མང་པོ་ཞིག་བོད་ཀི་ནང་དུ་དབོར་འདེན་བེད་ཀི་ཡོད་ཚུལ། ཞིང་འབོག་མི་མང་རྣམས་ལ་བཙན་ཤུགས་ཀིས་གཞི་གཏན་

བེད་དུ་འཇུག་པ། གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་དང་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག ཆོས་དང་སྐད་ཡིག རིག་གཞུང་སོགས་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་
ཀང་དམ་དག་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དང་། འདི་འདའི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ཀི་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་ལ་དག་པོའ་ི སོ་ནས་དག་གནོན་བེད་
ཀི་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་མང་དག་ཅིག་བྱུང་སོང་། གང་ལྟར་བདུན་བཅུ་དོན་གངས་ནས་བརྒྱད་བཅུ་ག་གངས་ཀི་ནང་

བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ནས་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ཤིག་གི་འོག་ནས། མའོ་ཙི་ ཏུང་གིས་
ལབ་པ་དང་། ཀྲའུ་ཨིན་ལའེ་ཡིས་བཤད་པ། ཏིང་ཞའོ་ཕིང་། ཅང་ཙི་མེན། ཧུ་ཇིན་ཐའོ། ཞི་ཅིང་ཕིན་བཅས་ཁོ་རང་ཚོའི་མུ་མཐུད་
ནས་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་མི་མུ་མཐུད་ནས་དབོར་འདེན་བ་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་དེའི་འོག་ནས་བྱུང་བའི་བོད་ནང་གི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་ཛ་

དག་གི་གནས་སྟངས་དང་། རྒྱལ་སིའི་གནས་སྟངས། རྒྱ་ནག་གི་སྟོབས་ཤུགས་སོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་

ང་རང་ཚོའི་ལངས་ཕོགས་འདི་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས། ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀི་ཐོག་ནས་བོད་
པའི་བདེན་མཐའ་འདི་མགོགས་མྱུར་གསལ་ཕིར ། ང་རང་ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་གི་ལངས་ཕོགས་དེར་འཇུ་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ལངས་ཕོགས་དེའི་ཐོག་ལ་ཕིན་ནས་ད་ཆ་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕག་འགའ་ཤས་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་
དེར་གདོང་ལེན་གི་ཚུལ་དུ་འཛིན་བཞིན་པའི་སིད་བྱུས་འདི་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བའི་དབང་གིས་ད་ལྟའི་བར་དུ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་
གནས་སྟངས་དེ་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་འདུག

ང་རང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་གཅིག་པོ་མ་རེད། རྒྱལ་སིའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་མིའི་མཁས་དབང་ཁག་རེད། རྒྱལ་སི འི་

ཉམས་ཞིབ་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ལོ་རེའི་སྙན་ཐོ་ཁག་རེད། འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྙན་ཐོའ་ི ནང་དུ།
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གང་ལྟར་བོད་ནང་ལ་རྒྱ་མི་ཧ་ཅང་མང་པོ་སླེབས་ཀི་ཡོད་ལུགས་དང་། ཉམས་ཞིབ་བེད་ཡོང་དུས། དེ་ཇི་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
ད་རྒྱ་ཁོ་རང་གི་ནང་དུ་ཡང་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་གིས་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་ད་
ལྟའི་བར་དུ་ནག་གོར་མོ་དང་ལྷ་སའི་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་བོད་ནང་ལ་རྒྱ་མི་ས་ཡ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ཡུལ་སྐོར་སོ་
འཆམ་གི་ལམ་ནས་བསླེབས་པ་དང་། ན་ནིང་ལོར་ས་ཡ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ཡོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་འདུག

བཤད་ཚུལ་ལ་ཡུལ་སྐོར་སོ་འཆམ་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཀང་དེ་དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་མི་རང་གི་གོང་ཁེར་དང་གོང་གསེབ། གོང་

རྡལ། མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་གི་གཡས་གཡོན་དུ་ཡོད་པའི་ང་རང་ཚོའི་བོད་པའི་སོད་ཁུལ་ལ་རྒྱ་ཡི་གོང་རྡལ་ཞེས་ཨིན་སྐད་ཐོག་
ནས་ཞུས་ན། Chinese Towns and cities ཞེས་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཡུལ་སྐོར་སོ་འཆམ་དུ་ཕེབས་མཁན་གི་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་གི་མི་དང་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་སོགས་ཚང་མས་མཐོང་བཞིན་པའི་ཛ་དག་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།

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

བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཡིན།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ།

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

ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགོ་བཞིན་པ་འདི་བོད་ནང་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའི་གཞུང་འབེལ་གོས་

ཆོད་གོས་འཆར་གི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། སི་འཐུས་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་གནང་
རོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་གི་འཕོ་མ་དེ་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ངན་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས། རྒྱ་མི་དབོར་
འདེན་དང་གཞི་གཏན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ལ་གདོང་ལེན་བ་རྒྱུ་དེ་ངའི་ངོས་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ལ་མཐོང་གི་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་
གོས་ཚོགས་སྔོན་མ་རེད། སིངས་ཆ་གང་ཞིག་ཏུ་ཡིན་ཡང་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བརིས་ཀི་ཡོད། གང་ལྟར་བོད་
ནང་ལ་རྒྱ་མི་མང་པོ་ཞིག་དབོར་འདེན་བས་པ་དེར་ང་ཚོས་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་དང་རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས། མཉམ་འབེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཁག་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་གདོང་ལེན་བ་རྒྱུ་ནས་དེ་དགག་ཐུབ་པའི་འབད་བརོན་ཞིག་ཏན་ཏན་བ་
དགོས་འདུག་ཞེས་དེ་སྔ་ནས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན།

ང་རང་ཚོའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་གོས་འཆར་འདིའི་ནང་དུ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། བསམ་འཆར་ཡིག་ཆའི་དོན་ཚན་བཅུ་པའི་

ནང་དུ། གལ་སིད་མ་འོངས་པར་བོད་རྒྱ་གོས་འཆམ་ཞིག་འབྱུང་བ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་ནས་རྒྱ་རིགས་གཙོས་པའི་

མི་རིགས་ཁག་ཅིག་བོད་ནང་དུ་ཡོང་རྒྱུར་སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུའི་བདག་དབང་དེ་བོད་པ་ཚོར་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།
དེ་སྔ་ང་རང་ཚོ་གཞུང་འབེལ ་གི་ཐོག ་ནས་ཡིན ་ནའང་རེད ། ང་རང་ཚོའི་རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་མཁན་ཚོ་རེད ། ང་རང་ཚོའི་སིག ་
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འཛུགས་ཁག་སོགས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གང་ལྟར་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་མི་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་ཚད་མཐོ་
བའི་རང་སིད་རང་སྐྱོང་ཞིག་འགྲུབ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་དེ་དོན་མེད་ཆགས་ཀི་རེད། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་

རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ཞུས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་དེ་སྔོན་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་ Geneva ཡི་
fourth convention དོན་ཚན་ ༤༩ ནང་དུ། བཙན་འཛུལ་བས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་ལ་བཙན་འཛུལ་བེད་མཁན་གི་

དམག་མི། བཙན་འཛུལ་བེད་མཁན་གི་མི་འབོར་དབོར་འདེན་བེད་ཆོག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་བིས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་
སིའི་དམག་གི་ཁིམས་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་། གནད་དོན་དེ་ག་རང་གང་ལྟར་བཙན་འཛུལ་བས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ནང་དུ་མི་

འབོར་དང་དམག་མི་དབོར་འདེན་བེད་ཆོག་གི་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༠༧ Hague convention
ནང་ལའང་ཁིམས་དེ་འད་ཞིག་འདུག མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་ཀི་ནང་

དུ་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མང་པོ་ཞིག་དང་། གང་ལྟར་དེ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་མི་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་ནང་དུ་དབོར་འདེན་བས་པ་ཡིན་ན། དེ་བོད་དུ་གཏན་བཞུགས་བས་པའི་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་གི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་
རིས ་མེད་རྡོག ་རོལ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཁིམས་འགལ་ཡིན་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་མཉམ་

འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆའི་ནང་དུ་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཁིམས་འགལ་ཡིན་པ། ང་
རང་ཚོས་གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་སྔར་བས་ལྷག་ཤུགས་བསྣན་ཏེ། ཁིམས་མཐུན་གི་སོ་ནས་དེ་དགག་ཐུབ་པ་བ་
རྒྱུ་དེ་ཛ་དག་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་བཙན་འཛུལ་བས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་ལ་བཙན་འཛུལ་བེད་མཁན་

གི་དམག་མི་དང་མི་འབོར་དབོར་འདེན་བས་ཏེ་གཞི་གཏན་བས། གོང་ཁེར་བཙུགས་བཞག་པའི་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་ཁག་ཧ་ཅང་

མང་པོ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དམིགས་བསལ་ Isreal རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བཙན་འཛུལ་བས་བཞག་པའི་ས་ཆ་མང་པོ་ཞིག དཔེར་ན་
Gaza strip West bank and Golan Heights, Palestinian དང་འབེལ་ཡོད་ཀི་བཙན་འཛུལ་བས་པའི་ས་ཆ་ལ་

ཁོ་རང་ཚོས་མི་འབོར་དབོར་འདེན་བས་ཏེ་འཛུགས་བསྐྲུན་བས་པའི་གོང་ཁེར་དང་བསྟི་གནས་དེ་ཚོ་ཁིམས་འགལ་རེད་ཅེས །
མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་གོས་ཆོད་མང་ཐག་ཆོད་ཅིག་བཞག་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་ང་རང་
ཚོའི་ངོས་ནས་གོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་ཐུབ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་དེ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག

འབོག་པ་དང་ཞིང་པ་ཚོར་ཁོར་ཡུག་དང་ཡར་རྒྱས་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བཙན་འཛུལ་བས་པའི་སིད་

བྱུས་དེར། བཙན་འཛུལ་གཉིས་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་རྒྱ་མི་མང་པོ་ཞིག་དབོར་འདེན་བེད་རྒྱུ་དང་། ང་རང་

ཚོའི་ཞིང་འབོག་ཚོར་བཙན་དབང་གི་ཐོག་ནས་གཞི་གཏན་བེད་བཞིན་པ་དེ་ན་ནིང་གི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ལ་གཞིར་བཞག་ན། མི་གངས་
ས་ཡ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་ཞིག ་གཞི་གཏན་བས་ཚར་འདུག ད་ལོ་ཡང་བསྐྱར་ས་ཡ་གཅིག ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་གཞི་གཏན་བ་རྒྱུའི་

འཆར་གཞི་ཞིག་འདུག དེ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛུགས་བསྐྲུན་བས་པའི་ཁང་པ་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་། དབུས་ཀི་ཁུལ་ལ་ལག་

ཡག་ཁང་པ་ཞེས་འབོད་པ་དང་། གང་ལྟར་བསྟི་གནས་མང་པོ་ཞིག་ནས་ཁང་པ་དེ་ཚོ་ལའང་བོད་པ་ཚོས་འགེལ་བཤད་གནང་སོད་
པ་སོགས་ཡོང་གི་འདུག གང་ལྟར་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕག་འགའི་རིག་གཞུང་དང་ལྡན་པའི་གོམ་ཚོར་དེ་ར་མེད་དུ་བཏང་ནས་དེའི་ཚབ་ཏུ་
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དམིགས་བསལ་འཚོ་བ་བསྐྱལ་རྒྱུའི་ཆ་རེན་གང་ཡང་བསྐྲུན་མེད་དུས། ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་ལ་འཚོ་བའི་དཀའ་ངལ་འཕད་སོད་ཀི་
ཡོད་ལུགས་ཞུས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དེ་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཡོད། དམིགས་བསལ་བོད་རང་སྐྱོང་

ལོངས་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་ཡོངས་ཀི་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཚད་གཞིའམ་ G.D.P དེ་མངའ་སེ་གཞན་དང་བསྡུར་ན། རྒྱ་ནག་ཡོངས་ལས་མཐོ་
བ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་འཛམ་གིང་སིའི་ཚད་གཞི་འཇལ་བའི་སྐབས་སུ་ཚོང་གི་ཚད་གཞི་
བེད་དུས། རྒྱལ་ཁབ་དེའི་འབོར་ལྡན་འགའ་ཞིག་དང་ཚོང་རྒྱག་མཁན་སོགས་དེ་ཚོ་ཁག་ཅིག་ལ་འབེལ ་བ་ཆགས་ཀི་འདུག་མ་

གཏོགས། སི་ཡོངས་ཀི་གོང་གསེབ་ཁག་ཏུ་སོད་མཁན་གི་མི་དཀྱུས་མ་དང་རྒྱལ་སིའི་ཁོམ་རའི་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་མི་བེད་
མཁན་དེ་ཚོ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཅི་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་ G.D.P དེ་ཇི་ཙམ་གིས་ཡར་

རྒྱས་ཕིན་ནའང་ཁད་པར་ཅི་ཡང་བཟོ་ཡི་མི་འདུག་ཞེས་བཤད་སོལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འཛུགས་
བསྐྲུན་གི་ལས་འཆར་ལྷན་ཚོགས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིཡར་རྒྱས་ཀི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་འད། ཡར་རྒྱས་ཀི་ཐོག་ནས་
བརིས་ན། འདིར་ཡར་རྒྱས་ཟེར་དུས་ཚོང་གཅིག་པོའ་ི ཐོག་ནས་མ་རེད། འཕོད་བསྟེན། ཤེས་ཡོན། ས་གནས་ཁག་གི་འཛུགས་

བསྐྲུན་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་དང་བོད་རིགས་ཁུལ་ཁག་དེ་དག་རྒྱ་ནག་ཡོངས་ཀི་ཞིང་ཆེན་
གཞན་ལས་ཆེས་རེས་སུ་ལུས་པ་ཞིག་རེད་འདུག་ཞེས་སྙན་ཐོའ་ི ནང་དུ་འཁོད་འདུག འཁོད་པ་གཞིར་བཟུང་གིས། གང་ལྟར་རྒྱ་

ནག་གི་ཕི་ལོགས་སུ་འཁོག་བཤད་ཀི་ཡིག་ཆ་ཧ་ཅང་མང་པོའ་ི ནང་ལ། ང་ཚོས་བོད་ནང་ལ་འགོ་སོང་ཧ་ཅང་མང་པོ་གཏོང་གི་
ཡོད། བོད་ལ་ང་ཚོས་འགོ་སོང་གང་བཏང་བ་དེ་ང་ཚོར་གོང་གུན་ཞིག་ལས་བོད་ནས་ང་ཚོར་གང་ཡང་ཚུར་རག་རྒྱུ་མི་འདུག་

ཞེས་བཤད་རྒྱུ་དང་། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ལ་བདེ་སྐྱིད་མང་པོ་བསྐྲུན་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ་དེ་དག་འཁོག་བཤད་ཡིན་པ་དེ་དམིགས་
བསལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ི མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འཛུགས་བསྐྲུན་གི་ལས་འཆར་གི་སྙན་ཐོའ་ི ནང་དུ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་

ཧ་ཅང་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་སྙན་ཐོ་དེ་དག་ལ་བལྟས་ཏེ་ཨང་ཀི་དང་གངས་ཀ་དེ་ཚོ་མཐོང་ཡོང་དུས། ང་ཚོ་
མགོ་འཁོར་ཏེ་དངོས་གནས་མང་པོ་ཡོད་ས་རེད་བསམ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་ཀང་། མང་ཆེ་བ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་རྒྱ་ནག་མི་

དམངས། རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་པ་བོད་ནང་དུ་གཏན་བཞུགས་བེད་མཁན་དང་འབེལ་བ་ཆགས་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་བོད་པ་

བསད་སའི་བསྟི་གནས་ཁག་དེ་ཚོའི་ནང་དུ་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་མེད་པ། སློབ་གྲྭ་ཚད་ལྡན་མེད་པ། ཡར་མར་འགྲུལ་བཞུད་ཀི་ཆ་
རེན་ཡང་ཡག་པོ་མེད་པ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སི་འཐུས་རྣམ་པས་ཞལ་པར་བསྣམ་ཡོད་ན། ཁ་དགག་རོགས་

གནང་། ས་བཅུག་དུས་བར་ཆད་བེད་ཀི་འདུག ཁ་དགག་རོགས་གནང།) དམིགས་བསལ་ད་ལྟ་ཉམས་ཞིབ་པ་ཁག་ཅིག་གི་སྙན་
ཐོ་དང་ཉམས་ཞིབ་ཀི་རྒྱུ་ཆའི་ནང་དུ། བོད་དེ་རྒྱ་ནག་ཡོངས་ཀི་ནང་དང་བསྡུར་བ་ཡིན་ན། འབི་ཀོག་ཤེས་མཁན་གི་ཚད་གཞི།

ཨིན་ཇིའི་སྐད་ནང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། Literacy rate བརིས་པ་ཡིན་ན་ཉམས་དམའ་ཤོས་ཤིག་དུས་ད་ལྟའང་རེད་འདུག་ཞེས་ཧ་
ཅང་གསལ་པོ་འཁོད་འདུག དེ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༢ འད་ཞིག་ལ་བརི་ཡི་འདུག ཡིན་ནའང་དངོས་སུ་མར་བལྟ་ཡོང་དུས། བོད་རང་སྐྱོང་
ལོངས་དང་། བོད་ཀི་ས་ཁུལ་གཞན་དང་བསྡུར་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་འབིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་འགོ་མོང་མཁན། བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ཞིག་ལ་ངོས་

འཛིན་བེད་ཡོང་དུས། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡང་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཕི་ལོགས་ནས་ལྟ་ཡོང་དུས།
བོད་ནང་ལ་ཁ་ཁ་ཟིང་ཟིང་མང་པོ་ཞིག ་མཐོང་ཡོང་དུས། ཧ་ཅང་གི་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡོད་ཀང་། དངོས ་སུ་མི་
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རིགས་ཤིག་གི་མ་འོངས་སོན་ར་ཞིག་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་ཤེས་ཡོན་དང་འཕོད་བསྟེན་གི་ཆ་རེན་དེ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་དམའ་ཤོས་

ཡིན་པ་ཞིག་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཀང་འབེལ་ཡོད་རྣམས་ནས་སིངས་ཆ་
ཆ་ཚང་གི་ནང་དུ་བདེན་པ་ར་སོད་བ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་ཞིག་སེལ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བློ་འཚབ་ཅིག་ག་རེ་ཡོང་

གི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱལ་སིའི་ཆབ་སིད་ཆ་ཚང་ཞིག་དཔལ་འབོར་དང་ཚོང་གིས་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་གི་ཡོད་དུས། གནད་དོན་མང་
པོ་ཞིག་བདེན་པ་མིན་པའི་སྙན་ཐོ་ཡང་སླེབ ས་ཀི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལའང་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ར་སོད་བ་དགོས་པ་དེ་
ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོར་ཆགས་འདུག དེར་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་གདོང་ལེན་བས་པ་ནང་བཞིན་གིས་རྣམ་པ་ཚོས་གཟིགས་པ་

ཡིན་ན། འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནང་དུ་བོད་ནང་དུ་བོད་མིའི་སེར་ལངས་ཤིག་བྱུང་ཡོང་དུས། རྒྱ་མི་ཇི་ཙམ་ཞིག་བསླེབས་ཡོད་པ་

ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཁག་ཅིག་རང་ཡུལ་ལ་ཕིར་ལོག་ཕིན་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱད་བཅུ་ག་གངས་དང་
དགུ་བཅུ་གོ་གངས་ཀི་ནང་ལ་རེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཀི་ལོ་ལའང་རེད། རྒྱ་མི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཕིར་ལོག་སོང་ཞེས་ལབ་ཀི་
འདུག

བོད་ནང་དུ་སླེབས་མཁན་རྒྱ་མི་ཚོར་ལ་དངོས་སུ་བོད་དུ་གནས་སོད་ཀི་བོད་མི་ཚོས་ཁོང་ཚོ་དེར་གཞི་རེན་ཆགས་རྒྱུའི་

ཁང་པ་གཡར་རྒྱུ་དང་། ཚོང་ཁང་གཡར་རྒྱུ་སོགས་ཀི་མཐུན་རེན་དང་ཁོར་ཡུག་མ་བསྐྲུན་པ་སོགས་ཀི་ཐོག་ནས། ང་རང་ཚོའི་
བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་གཟབ་ནན་བེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག རྒྱ་མི་ཚོར་ཕར་དངོས་སུ་

གནས་སོད་བེད་མཁན་གི་བོད་མི་ཚོས་ཁོང་ཚོར་གནས་སོད་བེད་རྒྱུའི་རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་བསྟན་པ་ཡིན་ན། ཁོང་ཚོ་
ཕར་ཡུན་རིང་པོར་གཞི་རེན་བ་རྒྱུར་བསམ་བློ་གསར་པ་ཞིག་གཏོང་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག

རྒྱ་ནག་ནས་ཡོང་སོད་མཁན་གི་མི་ས་ཡ་བདུན་ཡོད། ཉམས་ཞིབ་པ་ཁག་ཅིག་གིས་ས་ཡ་བཅུ་ཟེར་གི་འདུག མང་པོ་

ཞིག་གིས་ས་ཡ་ཉི་ཤུ་ཡང་ཟེར་གི་འདུག དེ་ནས་སུམ་བཅུ་ཟེར་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ནང་སླེབས་སོད་མཁན་
གི་མི་ས་ཡ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ནས་ཆ་ཚང་ཕར་ལོག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཚོ་ནས་ག་ཚོད་གཞི་རེན་བས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་

འཛུགས་བསྐྲུན་བས་བཞག་པའི་གོང་བརྡལ་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཅིག་སླེབས་ཡོད་པ་རེད། ལྷ་ས་ལ་ག་ཚོད་བསད་ཡོད་པ་རེད།
གཞིས་ཀ་རེ། ཆབ་མདོ། ཟི་ལིང་། དེ་ཚོའི་ནང་དུ་བོད་པའི་གོང་ཁེར་ཆེ་ཁག་གི་ནང་དུ་བོད་མི་ལས་རྒྱ་མི་མང་བ་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་
གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་སྟོབས་ཆེན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཁོང་ཚོ་ཕར་གཞི་རེན་བ་རྒྱུར་དམག་གི་
ཐོག་ནས་བདེ་འཇགས་ཅིག་བསྐྲུན་གི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབོར་གི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་སོད་རྒྱུ་རེད། ཚོང་གི་མ་ར་སོད་རྒྱུ་དང་

མར་གནས་སོད་བ་ཕིར་སློབ་གྲྭ་དང་ཁང་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ལོ་རྒྱུས་ནང་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཁེད་
རང་ཚོ་ལའང་ཉེན་ཁ་ཞིག་འཕད་ཀི་རེད་ཅེས། བོད་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་ཚོས་རེད། ང་རང་ཚོར་ཐུག་འཕད་བྱུང་བའི་ཕི་ལོག་
གི་རྒྱ་མི་ཚོར་གསལ་བཤད་ཅིག་བེད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བསམ་གི་འདུག

ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནང་ལ་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ར་གངས་ནས་ཨུ་རུ་སུའི་གཙོ་འཛིན་ Stalin གཙོས་པའི་རེས་ཀི་དབུ་

འཁིད་མང་པོ་ཞིག་གིས ་ནུབ་ཡུ་རོབ་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་དམིགས་བསལ་ Balkan state དེ་ཚོའི་ནང་དུ་ཨུ་རུ་སུའི་མི་
འབོར་མང་པོ་ཞིག་དབོར་འདེན་བས་ཏེ་གཞི་རེན་བས་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་ཀང་། ཡིན་ནའང་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡
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ལོར་ཨུ་རུ་སུ་སྦོ་ལུགས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་བཅོ་ལྔ་ལྷག་ཙམ་ལ་རང་བཙན་རག་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གི་ནང་དུ་སྔོན་མ་

ཨུ་རུ་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བཙན་གནོན་གིས་བདེ་འཇགས་བསྐྲུན་ཏེ། མི་རབས་མང་པོའ་ི རིང་ལ་གཞིས་རེན་བས་ཏེ་སོད་མཁན་དེ་
ཚོ་ཡང་རང་བཙན་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཕི་རོལ་བའི་མི་ཞིག་ཆགས་ཡོང་དུས། སོད་མ་གཟོད་པའི་ཐོག་ནས་

དངངས་སྐྲག་དང་འཇིགས་སྣང་གིས་མི་མང་ས་ཡ་མང་པོ་ཞིག་ཕར་ལོག་དགོས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན ། དེང་གི་ཆར་ཤར་
ཡུ་རོབ་དང་ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ས་མཚམས་སུ་གནས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ Ukraine, Georgia དམིགས་བསལ་དེའི་ནང་དུ་

རོག་ད་བྱུང་བསད་པ་དེ་ South Ossetia དང་ Abkhazia རོག་ད་དེ་ཚོར་བསམ་བློ་ཡག་པོ་ཞིག་བཏང་ཡོང་དུས། སྔོན་མ་
ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ནས་ ༢༠༠༤ ཡི་བར་དུ་ཁོང་ཚོ་ཕར་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོའི་ནང་སོད་མ་ཐུབ་པའི་དབང་གིས་ས་ཡ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་

ཞིག་ཚུར་ Ukraine དང་། དེ་ཚོའི་ནང་དུ་ལོག་འདུག ལོག་ཡོང་དུས་ཨུ་རུ་སུས་ལས་སླ་བོ་ཞིག་ཁས་ལེན་གི་ཡོད་པ་མ་རེད།
དེ་སོང་ཙང་དེ་ཚོ་ཨུ་རུ་སུའི་ཉེ་འགམ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་གནས་སོད་བེད་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་རོག ་ད་འགོ་བསད་ཡོད་པ་རེད།

དམག་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་བདག་པོ་རྒྱག་གི་མ་རེད་ཞེས་པའི་བརྡ་ལན་ཞིག་སོད་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་ཁེད་རང་ཚོ་བོད་ནང་དུ་དབོར་གི་ཡོད་ཀང་། སང་ཉིན་དུས་ཚོད་ཅིག་ལ་བོད་དེ་རང་

བཙན་ཆགས་པ་ཡིན་ན། ཁེད་རང་ཚོ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀི་རེད། དེ་ལས་ཁེད་རང་ཚོ་སོ་སོའ་ི ལུང་པར་བསད་ན་ཡག་གི་རེད་ཅེས་
ཞི་བའི་ཐོག་ནས་བཤད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག སིར་བཏང་ང་རང་ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་

ནས་ང་རང་ཚོས་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཕུད་ཀི་ཡིན་ཞེས་གང་ཡང་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་ད་ལྟ་གནས་སོད་གནང་

མཁན་དང་མ་འོངས་པར་ཡོང་མཁན་ཚོར་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནང་ལ་ཨུ་རུ་སུ་ཡིས་བཙན་འཛུལ་བས་ཏེ་བཀྲམ་བཞག་པའི་མི་མང་དེ་ཚོ་
ད་ལྟ་དེ་གར་སོད་ཐུབ་མི་འདུག ཚུར་ལོག་དགོས་ཐུག་འདུག ད་ལྟ་དམག་ནང་ལ་འཁོར་འདུག ཨུ་རུ་སུ་ངོས་ནས་ཀང་དམག་

རྒྱག་རྒྱུའི་རོགས་པ་ཙམ་བས་པ་ལས་ཨུ་རུ་སུའི་ནང་དུ་མི་སེར་སོད་རྒྱུ་སོགས་གང་ཡང་མི་འདུག South Ossetia དང་
Abkhazia, Ukraine, Georgia སོག ས་ཀི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་རོག ་ད་ལྟ་བུ་ཞིག ་ཆགས་མ་སིད་པ་མ་རེད ་ཞེས ་བརྡ་ལན་

ཞིག་གི་ཐོག་ནས། ཁོང་ཚོ་བོད་ནང་དུ་གཞི་རེན་བེད་མི་ཐུབ་པའི་ལམ་སྟོན་བ་རྒྱུ་དེ་གལ་འགངས་ཤིག་རེད་བསམ་གི་འདུག

གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་གི་སང་ལ་ང་རང་ཚོ་གཞུང་འབེལ་གི་ངོས་ནས་དང་། དོན་གཅོད་ཁག གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་

ཚོགས་པ་ཁག་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་སོགས་ཆ་ཚང་གིས་ཆུ་སྣ་སྲུང་སྐྱོབས། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབས། གཏེར་ཁ་སྔོག་
འདོན་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་ནང་དུ་ལོ་བཅུ་ཙམ་གི་ནང་ལ་ཚན་རིག་དང་རྒྱ་ནག་
འབེལ་བ་ཡག་ཤོས་དང་། ཡིད་ཆེས་གཟབ་ས། རེ་བ་ཆེ་ཤོས་དེ་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་གི་སང་ལ་རེད། གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་གི་
ཚན་རིག་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་ནས་ཧ་ཅང་གུ་ཡངས་བེད་ཀི་འདུག སོང་ཙང་ཉིས་སྟོང་བཞི་ལྔ་ནས་རྒྱལ་སིའི་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་

དང་འབེལ་བའི་རྒྱལ་སིའི་ཚོགས་ཆེན་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ཚོག ས་འདུག ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་ཚོགས་ཆེན་ཁག་ཅིག་ཁིན་ཏུ་ལ་

ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་ཚོགས་མི་ ༢༥༠༠༠ ཙམ་ཞིག་ཚོགས་བཅར་ཞུས་འདུག ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱལ་སིའི་གཏེར་ཁ་སྔོག་
འདོན་གི་སྐོར་ལ་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་བསད་ཀི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་རྒྱ་མིའི་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བེད་མཁན་གི་ཚོང་ཚོགས་

ལས་ལྷག་རྒྱལ་སིའི་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བེད་མཁན་དེ་ཚོ་བོད་ནང་དུ་བཏང་ནས་རྒྱལ་སིའི་རྣམ་པ་ཞིག་བསྟན་ཏེ། བོད་ནང་དུ་
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བྱུང་བཞིན་པའི་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་དེ་ཁིམས་དང་འགོ་ལུགས་དང་མཐུན་གི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་སྟོན་རྒྱུ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།
སོང་ཙང་དེ་སྔ་ཡིན་ཡང་གོར་མོ་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་དེ་བཙུགས་པའི་སྐབས་སུ། དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་

མཁན་ Bambar Diar ལ་སོགས་ང་ཚོས་ངོ་རོལ་བརྒྱབ་སྟེ་འབད་བརོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་རྒྱལ་
སིའི་དངུལ་ཁང་གིས་མཚོ་སྔོན་ལ་རྒྱ་མི་ལྔ་ཁི་བརྒྱད་སྟོང་ལྷག་ཙམ་ཞིག་གཞི་རེན་བ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་ངོ་རོལ་

བརྒྱབ་སྟེ། དམིགས་བསལ་གི་རྒྱལ་སི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཚོགས་པས་སྣེ་ཁིད་རེད། དེ་ལྟར་བས་པའི་དབང་གིས་ལས་འགུལ་

དེ་ལམ་ལྷོང་བྱུང་སྟེ། བཀའ་སོམ་ཐུབ་པ་དེ་རྒྱལ་སིའི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཚགས་ཚུད་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་
ལྟའི་ཆར་ Australia, France, Germany དང་ Canada སོགས་ཕོག ས་མང་པོ་ཞིག་གི་ Mining companies
གཏེར་ཁ་སྔོན་འདོན་བེད་མཁན་གི་ཚོགས་གཙོ་ཚོས་བོད་ནང་ནས་མང་པོ་བསྔོགས་ཡོད་པ་རེད། ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་
བཙན་འཛུལ་བས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ནང་གི་གསེར་རམ་གཏེར་རིགས་ཅི་ཡིན་ནའང་ conflict gold, conflict mineral

ཞེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རོད་རོག་ཡོད་པའི་གཏེར་ཁ་ཞེས་བསྔོག་ཆོག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། འཁེར་ཆོག་གི་ཡོད་པ་མ་
རེད། རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་དང་འགལ་གི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་ཆ་རེན་གང་འད་

ཞིག་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བས་ཏེ། འབེལ་ཡོད་ཀི་རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་རོད་པ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་སྦྱངས་པ་ཡོད་མཁན།

ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་ཚོར་འབེལ་བ་བས་ཏེ་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་ལ་རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་བཀག་སོམ་བ་ཐུབ་པའི་
འབད་བརོན་ཞིག་བ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་ཚོགས་ཆེན་ག་དུས་ཚོགས་

པ་ཡིན་ནའང་རེད། དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་གི་སྐབས་སུའང་རེད། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གི་སྐབས་སུ་རེད། མ་འོངས་
པའི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་དུས་ཚོད་དང་ཁེ་ཕན་གི་གོ་སྐབས་འགའ་ཡོང་གི་རེད། དེ་ཚོ་ང་ཚོས ་དམ་འཛིན ་བེད་ཐུབ་
དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཚང་མས་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུའང་དེ་སྔ་མང་པོ་

ཞུས་ཚར་བ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་ཆར་ལྟ་ཡོང་དུས། གོ་སྐབས་ཤིག་སླེབས་མེད་དམ་བསམ་པའི་གནས་ཚུལ་འགའ་ཞིག་
གོང་དུ་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། རྒྱ་ནག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་སིའི་ནང་དུ་ཆབ་སིད་ཀི་འཕོ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེན་པོ་འགོ་
ཡི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་འདུག ཧོང་ཀོང་ནང་དུ་རང་བཙན་རོད་མཁན་གི་སློབ་ཕྲུག་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་ཅིག་ལ་མི་མང་

གིས་འོས་བླུགས་ཏེ་ཡར་བསླེབས་པར་བརེན། གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ལས་འགུལ་ལ་མི་ས་ཡ་

འགའ་ཞིག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་ཏེ་ཐང་ལ་མར་དོན་པའི་ལས་འགུལ་དེ་འད་ཧོང་ཀོང་ནང་ལ་ཡོང་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཐའེ་ཝན་གི་
སིད་འཛིན་ Tsai Ing-wen རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་གི་ཚོགས་མི་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོ་
གཙོས་པའི་རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་འཛུན་བས་པའི་མི་རིགས་ཤིན་ཅང་ངམ་ཡུ་གུར། དེ་བཞིན་གིས་སོག་པོ། དེ་ནས་ང་རང་ཚོ་རེད།

མང་པོ་ཞིག་གི་ལས་འགུལ་གི་ནང་དུ་ཕི་སོད་ཀི་རྒྱའི་མི་རིགས་དང་མཁས་དབང་། གོང་དུ་ཞུས་པ་ཇི་བཞིན་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཁོ་རང་ཚོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ལྷོ་རྒྱ་ནག་མཚོ་ཁག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མང་པོ་
ཞིག་རྒྱ་མིའི་མཉམ་དུ་རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་དང་ཐུག་པ་མ་ཟད། དངོས་སུ་ཚོགས་ཆེན་ཆེན་པོ་དག་གི་ནང་དུ་རྒྱ་མི་ལ་གདོང་གཏུག་

བས་ཏེ་ངོས་ལེན་ར་བ་ནས་བས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོ་རང་ཚོའི་རང་བཙན་དང་ས་དང་གནམ་སོགས་སྲུང་སྐྱོབས་ཀི་ཆེད་དུ་རེད།
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ཧི་ལི་པིན་གིས་རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་ཁང་ནང་ལ་ཞུ་གཏུགས་བས་པ་དེ་བདེན་པ་རེད་ཅེས ། རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་ཕར་
ཕོགས་ཀི་ས་ཆའི་བདག་དབང་རོད་པ་དེ་ཁིམས་འགལ་རེད་འདུག་ཞེས་ཁོ་རང་ཚོས་ངོས་ལེན་བེད་ཀི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་

རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་ཤིག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རིའི་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་དམའ་བོ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་བརི་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སྔོན་ཕ་
གིར་ G-20 སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་ཉི་ཤུའི་ཚོགས་ཆེན་གི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དངོས་སུ་གཞུང་འབེལ་གིས་སིད་འཛིན་ཨོ་བ་མ་ལ་
སྣེ་ལེན་ཞུ་སྟངས་དེར་མི་ཚང་མ་ཧང་སངས་དགོས་པ་ཞིག་དང་། དེ་འདའི་འབེལ་བ་ཉམས་འདུག་ཞེས་པའི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་

པོ་ཞིག་བསླེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་དེ་གོ་སྐབས་ཤིག་ལ་བརིས་ནས་ལྷོ་རྒྱ་ནག་གི་མཚོ་ཁག་ཏུ་
ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་འབེལ་བ་བ་ཐུབ་པའི་འབད་བརོན། ཆོས་ཕོགས་དང་རིག་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་

ཡིན་ནའང་རེད། དམིགས་བསལ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་འཐབ་རོད་ཀི་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་བ་
དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག རང་བཙན་ཡོད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་ལེན་བེད་སོད་མཁན་གི་

མཚོ་ཁག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་ཞིག་འདུག དེ་ཚོར་ཕར་སད་ཚུར་ལེན་གི་འབེལ་བ་གང་འད་ཞིག་ཡོད་མེད་ངས་མི་ཤེས་

ཏེ། གང་ལྟར་སྔོན་མ་ Kosovo དེ་འད་བེད་ཡོང་དུས། རྒྱལ་ཁབ་མི་འད་བ་ཁག་ལྔས་ངོས་ལེན་བས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་མཚོ་
ཁག་གི་ Tuvalu and Nauru ཟེར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་འད་འདུག དེ་ཡིན་དུས་གཅིག་བས་ན་ང་ཚོས་རྒྱ་མི་དང་བོད་རྒྱ་ཞི་

མོལ་གི་ལམ་ནས་བདེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་ཞིག་བས་བསད་ཡོད་ཀང་ད་ལྟའི་བར་དུ་འབད་བརོན་གྲུབ་ཡོད་པ་མ་
རེད། དེ་ཡིན་དུས་རྒྱ་མིས་ང་ཚོར་གནོད་བསྐྱལ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་ནས་སེལ་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཀང་

བདེན་པ་ར་སོད་བ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་ཞིག་མུ་མཐུད་ནས་སེལ་ཡོང་དུས། འདིས་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལ་གནོད་རྒྱུ་དམིགས་བསལ་ཅི་
ཡང་ཡོང་གི་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་རང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་ཚད་དེ་མཐོ་རུ་བཏང་བ་ཡིན་ན། རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་དང་དེ་

བཞིན་ཐའེ་ཝན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་སོད་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོས་ང་རང་ཚོའི་ར་དོན་ལ་ངོས་འཛིན་དང་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་ཡིན་ན། དེ་བཞིན་གིས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ནང་ལའང་ Palestine གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
ཅིག་ཟུར་ཉན་གི་རྐུབ་སྟེགས་ཟེར་ནས་ཚོགས་མི་ཞིག་ལ་ངོས་ལེན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་

བས་པ་ཡིན་ན། རིམ་པ་བཞིན་ང་རང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་ཚད་དེ་མཐོ་རུ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་ལ་གནོན་ཤུགས་ཤིག་གི་
ཐོག་ནས་གོས་མོལ་གི་སིངས་ཆ་ཞིག་གི་ནང་ལ་བསླེབས་པའི་ཤུགས་གནོན་ཞིག་ཐེབས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག

རྒྱ་གར་གི་ཆབ་སིད་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་ཉེ་བའི་ཆར་རྒྱ་གར་གི་སིད་བློན་མཆོག་ནས་ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ལ་ཡོངས་

ཁབ་ཀི་གསུང་བཤད་ནང་དུ། ཕི་སིད ་ཀི་སིད ་བྱུས་གསར་པ་ཞིག ་འཛིན ་པའི་རྣམ་པ་ཞིག ་ཏན་ཏན་བསྟན་ཡོད ་པ་རེད །
Baluchistan གི་འཐབ་རོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་རྒྱུ་དང་། Gilgit Baltisthan ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་རྒྱུ། དེ་འདའི་རྣམ་པ་ཞིག ་

སྟོན་ཡོང་དུས་ཆབ་སིད་ཀི་གོམས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་རྒྱ་གར་གི་མཁས་དབང་ཚོས་རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆའི་སང་ལ་གདོང་ཐུག་
རྒྱག་རྒྱུར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་འདུག

ཕི་ལོ་ ༡༩༦༥ ལོར་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གི་འཐུས་མི་ Rafiq Zakaria ཁོང་གིས་དེའི་སྐབས་

སུ་མཉམ་འབེལ ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་དོན་ཐོག་ལ་བཞག་པའི་གོས ་ཆོད་ ༡༩༥༩ དང་ ༡༩༦༡ གཉིས ་ལ་རྒྱ་གར་གིས ་
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དམིགས་བསལ་ཆ་ཤས་མ་བླངས་པ་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་མ་བས་པར་དེ་ལྟར་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ ༡༩༦༥ ལོར་
Rafiq Zakaria ཡིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་དེ་དེའི་སྐབས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྒྱུའི་

གོས་ཆོད་ ༡༩༦༥ ལ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་པའི་གསུང་བཤད་ནང་དུ། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་དེ་སྔ་ ༡༩༥༩

དང་ ༡༩༦༡ ལོའ་ིགོས་ཆོད་དེ་དག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་མེད། གང་ཡིན་ཞུས་ན་དེའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་མིས་ཡག་པོ་བེད་ཀི་རེད་བསམ་
པའི་ཡིད་ཆེས་ཤིག་བས་པ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁོ་རང་ཚོའི་བར་ལ་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཅན་གི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་བཞག་ཙང་
ཁོར་ཡུག་ཅིག་སྐྲུན་གི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་འདུག ཡིན་ནའང་ལོ་དེའི་ནང་དུ་བལྟས་དུས། དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གི་ཡིག་ཆ་དེ་

གསོན་པོ་མིན་པ་ Dead letter ཞིག་ཆགས་ཚར་བ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁོང་ཚོས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་མི་ཆོས་ལས་
འདས་པའི་བོད་མི་ཚོ་གསོད་བཅོམ་འཕོག་གསུམ་དང་། རིག་གཞུང་ར་མེད་བཏང་བ་སོགས་བས་ཏེ་རིས་མེད་རྡོག་རོལ་དུ་བཏང་
སོང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་འདི་ Dead letter སོག་མེད་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅེས་དེའི་

སྐབས་ཀི་ཁོ་རང་ཚོའི་སིད་བྱུས་དང་ལངས་ཕོགས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཞིག་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་གསུངས་ཏེ་ ༡༩༦༥
ལོའ་ིམཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་འདུག

དེའི་སྐབས་སུ་གཅིག་གང་ཞུས་འདུག་ཟེར་ན། དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གི་བརྒྱུད་ནས་མར་ཕུལ་བཞག་པའི་རང་སིད་རང་

སྐྱོང་དེ་འབེལ་བ་མི་འདུག བེད་སོད་མི་འདུག སོང་ཙང་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་ཀི་ཡོད་
ཅེས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་དྲུག་བཅུ་རེ་གཅིག་ལོའ་ི གོས་ཚོགས་སུ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། རེ་གཅིག་ལོའ་ི གོས་ཆོད་གཙོ་
བོ་དེ་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་མི་ཚོར་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀི་ཐོབ་ཐང་དགོས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་དུས། དྲུག་བཅུ་

རེ་ལྔའི་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་བོད་མི་ཚོར་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀི་རང་དབང་དགོས་པ་རེད་ཅེས། དེ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་

བས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་མི་མང་པོ་དབོར་གི་འདུག དེ་མཚམས་འཇོག་བ་དགོས་འདུག་ཞེས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་
ཞུས་འདུག

དེ་ཡིན་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་རྒྱ་གར་མི་མང་། རྒྱ་གར་འབེལ་ཡོད་ལ་ང་རང་ཚོ་མང་ཆེ་བས་ཞུ་གཏུགས་ཞུ་བཞིན་

ཡོད་པ་རེད། སིངས་ཆ་འདི་བརྒྱུད་ནས་དམིགས་བསལ་དན་བསྐུལ་བེད་རྒྱུ་ཞིག་ལ། རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གི་ ༡༩༥༤ ལོའ་ི
ཆིངས་ཡིག་དེ་ ༡༩༦༢ ལོ་ལ་མཚམས་བཞག་སྟེ་སླར་གསོ་བས་ཡོད་པ་མ་རེད། སོང་ཙང་དེའི་སྐབས་སུ་གོས་ཆོད་བཞག་པའི་

བོད་དེ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆ་ཤས་རེད་ཅེས་པ་དེ་ནུས་མེད་ཅིག་དང་། དེ་སླར་གསོ་བ་མི་དགོས་པ་ཞིག
སླར་གསོ་བས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། དེའི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ལག་བསྟར་བེད་དགོས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་མང་པོ་ཞིག་གིས་

ལབ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་གར་གིས་སོ་སོ་དང་རྒྱང་ཐག་རིང་པོའ་ི རྒྱལ་ཁབ་ Baluchistan ལ་
རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་ཀི་ཡོད་ན། རྒྱ་གར་གི་ཉེ་འགམ་ན་ཡོད་པའི་བོད་ཀི་འཐབ་རོད་ལ་རྒྱ་གར་གིས་སིད་བྱུས་གསར་པ་ཞིག་འཛིན་

ནས། བོད་དེ་རང་བཙན་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་པ་དང་། ད་ལྟ་རང་བཙན་རོད་ཀི་མེད་ཀང་གང་ལྟར་མ་འོངས་པར་བདེན་
མཐའ་གསལ་བའི་ཆེད་དུ་དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་ནས། བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ལངས་

ཕོགས་ཤིག་གཟུང་དགོས་འདུག་སྙམ། གང་ཡིན་ཞུས་ན། རྒྱ་གར་གིས་སོ་སོའ་ི ངོ་བོ་དེ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་ཤིག་
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འཛིན་གི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་གསལ་པོ་འདུག དེ་ཡིན་དུས་གོམ་པ་དང་པོ་དེ་བོད་ཀི་ཐོག་ལ་རྒྱག་དགོས་ཀི་འདུག་སྙམ། རྒྱ་
གར་གཞུང་གི་ངོས་ནས་བོད་ལ་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ཏེ། བོད་དེ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་བ་

དེ་མུ་མཐུད་ནས་ལབ་དགོས་པ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་སྔ་གཞུང་འདིའི་དུས་ཚོད་གཅིག་ལ་རྒྱ་ནག་དང་
འབེལ་བ་ཡག་པོ་མེད་པའི་སྐབས་སུ་གཞུང་འབེལ་གི་ཆེས ་མཐོའ་ི མི་སྣ་མཇལ་བའི་སྐབས་ཡོངས་ཁབ་ཀི་གསལ་བསགས་ནང་

དུ། བོད་དེ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆ་ཤས་རེད་ཅེས ་ཡང་བསྐྱར་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཞི་ཅིན་ཕིན་ཕི་ལོ་
༢༠༡༤ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ངོས་ནས་གསལ་པོ་ཞིག་གསུངས་མ་སོང། ཚོང་གི་ཐོག་

ནས་རྣམ་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བསྟན་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ད་ལན་གི་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་གང་ལྟར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཁོ་རང་
གི་ཁེ་ཕན་གི་ཐོག་ནས། གང་ལྟར་ང་རང་ཚོས་འདི་ལྟར་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གི་མཁས་དབང་ཁག་ཅིག་གིས་གང་གསུང་གི་

འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཁེད་རང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་ཀི་ལངས་ཕོགས་དེ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཇུས་བསད་པ་ཡིན་ན། སང་ཉིན་
དམག་ཤོར་བ་ཡིན་ན་བོད་ལ་ཤོར་གི་རེད་ཅེས་ལབ་སོད་ཀི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལའང་དོ་སྣང་བེད་དགོས་པ་

ཞིག་རེད། སང་ཉིན་གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ཉེ་བའི་ཆར་དུས་ཚོད་གཅིག་ལ་རྒྱ་
ནག་གིས་མེ་སོག་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་དང་གནམ་གྲུ་སོགས་ས་མཚམས་སྲུང་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཞིག་སྟོན་ཡོད་པ་རེད། དམག་རྒྱག་གི་
རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་དེ། དམ་དོན་བ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་ང་ཚོའི་བོད་དེ་འཛམ་གིང་གི་དམག་ཆེན་གསུམ་པ་ཟེར་ནའང་རེད།

གང་ལྟར་དམག་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་བསྟི་གནས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་ཐོག་ལ། ང་ཚོས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཞིག་དགོས་ཀི་འདུག གང་ཡིན་

ཞེས་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་སུས་དམག་རྒྱག་པ་ཡིན་ནའང་རྒྱག་ས་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་དམག་སར་བཟོས་ནས་རྒྱག་གི་
འདུག དེ་ཡིན་དུས་བོད་དེ་དམག་ས་ཞིག་ལ་ར་བ་ནས་ཆགས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ཞོར་ལ་ཞུས་པ་
ཞིག་ཡིན།

བློ་ཕམ་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་ལོ་མང་པོ་ནས་འབར་མའི་གནས་ཚུལ་དེའི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་

ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་རེད། ང་རང་ཚོ་བོད་པ་སེར་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འཛམ་གིང་གི་

ས་ཕོགས་གང་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཀང་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་བཙན། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདག་དབང་སོགས་ཀི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་
ག་དུས་ཡིན་ནའང་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་ཏེ་ལས་འགུལ་མཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱུ་དང་། ཁོ་རང་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་བའི་སྐབས་སུ་ང་རང་

ཚོས་དངོས་སུ་ཐང་ལ་དོན་པ་ཡིན་ནའང་འད། ཡིག་ཆའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། རྒྱབ་
སྐྱོར་བེད་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འབར་མའི་དམངས་གཙོའི་འཐབ་རོད་ལ་ང་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལར་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞིག་སེལ་བ་

ངས་དན་གི་འདུག ཁོ་རང་ཚོའི་དཔོན་རིགས་ཁག་ང་ཚོས་འདིར་གདན་ཞུས་ཏེ། ཁོ་རང་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་བའི་སྐབས་སུ་ང་
ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་ཡོད་པ་རེད། དམིགས་བསལ་ཁོ་རང་ཚོའི་དཔོན་པོ་ Aung San Suu Kyi ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ང་ཚོས་
རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཆེན་པོ་གནང་བ། ཁོང་བོད་པའི་སྐོར་ལ་སྦྱངས་པ་ཞིག་ཡིན་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག གང་ཡིན་ཞུས་ན་ཁོང་

གི་སྐུ་ཟླ་སྐུ་ཞབས་ Michael Aris དེ་བོད་ཀི་ཐོག་ལ་མཁས་དབང་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་
ཆེའི་མཉམ་དུ་མཇལ་འཕད་བྱུང་མོང་ཡོད་པ་རེད། བོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་མཁེན་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཉེ་བའི་ཆ་
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ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་བྱུས་ཟིན་དུས། ལས་སླ་བོ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད་ཀང་། ཚིག་དེ་བེད་སོད་བེད་སྟངས་དེས་གང་ལྟར། བོད་
དང་ཤིན་ཅང་། ཐའེ་ཝན་དེ་ཚོ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཚོར་བ་མེད་པ་དང་སྣང་མེད་ཀི་ཐོག་ནས། ང་ཚོ་བོད་པའི་ཚོར་བ་
ལ་རིས་མེད་ཀི་ཐོག་ནས་དེ་ལྟར་བས་པ་དེར་བློ་ཕམ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་སོང་ཞེས། དེ་རིང་གི་སིངས་ཆ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
མ་འོངས་པར་འཛམ་གིང་ཞི་བདེའི་དད་དཔོན་དང་འཛམ་གིང་ལ་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འད་མཉམ། རྒྱལ་སིའི་ནུས་ལྡན་གི་མི་སྣ་
ཞིག་ལ་བརིས་པའི་མི་དེས། བོད་པའི་བདེན་པའི་འཐབ་རོད། ཞི་བའི་འཐབ་རོད། འཛམ་གིང་ནང་ལ་ཞི་བའི་འཐབ་རོད་ཡུན་རིང་

ཤོས་གནས་སོད་མཁན་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་བས་པའི་རྣམ་པ་ཞིག ད་ལྟའི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་ཀི་ནང་
ལ་དེ་འད་ཞིག་མཐོང་སོང་། བློ་ཕམ་བྱུང་སོང་། མ་འོངས་པར་གང་འད་ཞིག་འབྱུང་གི་ཡོད་མེད་ཞུ་ཚོད་ཐིག་གི་མི་འདུག་སྟེ། སོ་
སོ་སེར་ངོས་ནས་ཀང་ཆབ་སིད་ཀི་ཉམས་ཞིབ་ཐོག་ནས་གང་ཡང་མེད་དེ། བློ་ཕམ་ཞིག་བྱུང་སོང་ཞེས་སིངས་ཆ་འདིའི་སྟེང་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས།

སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པར་སྔོན་གེང་
དང་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་བདུན་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཁོར་
ཡུག་དང་འབེལ་བའི་བཀའ་སློབ་ཅིག་གནང་སོང་། དེ་ལའང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡི་ཡོད།

དེ་ནས་ད་ལྟ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དེའི་སྐོར་སིར་བཏང་ད་ལྟ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་གིས་དུས་

ཚོད་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་སོང་། བས་ཙང་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་སྐོར་ལས་ལྷག་པའི་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་
ཞུ་མ་དགོས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་ཛ་དག་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཀི་
འདུག དེ་ཡང་ངས་དེ་ལྟར་བལྟས་ཡོང་དུས། ཕ་རོལ་གི་ལོག་བྱུས་ཤིག་གི་འོག་ནས་ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ལྷང་

ཙམ་གནང་སོང། དེ་འད་ཞིག་མིན་ནམ་སྙམ་པ་ཞིག་ཐོག་མར་ཐའེ་ཝན་ནས་འགོ་བཙུགས་སོང། བར་སྐབས་ཤིག་ནས་ཨ་རི་

དང་། ཉེ་བའི་ཆར་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡར་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གཞི་མེད་ཀི་ཟུར་ཟ་དང་མཚན་སྨད་
སེམས་ནང་བཟོད་དཀའ་བའི་གནས་ཚུལ་ཆགས་སོང་། དེ་ཚོར་ཆ་བཞག་ན་ཏན་ཏན་ཕ་རོལ་གི་ལོག་བྱུས་འོག་གི་ལས་གཞི་

ཞིག་མིན་ནམ་སྙམ་པའི་འཚོར་བ་ཞིག་སླེབས་སོང། བས་ཙང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་བོད་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩༌༩༩ ལྟ་བའི་མིག་དང་

ཁོག་པའི་སྙིང་ལྟ་བུ་ནི་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་རེད། ཁོང་ལ་ཚད་ལས་འགལ་བའི་མཚན་མེད་ཞུ་མཁན་དེ་ཚོ་ང་
རང་སེར་ཡིན་ནའང་རེད། འདིར་ཡོད་པའི་ཚང་མས་བཟོད་དཀའ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་གཙོ་བོ་
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བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། སིག་འཛུགས་དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་གཙོས་པའི་ལྷན་ཁང་ཁག་ཡོད་པ་
རེད། སྐབས་སུ་འབབ་པའི་ཕི་དིལ་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སུ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོ་

ཡོད་པ་རེད། དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་དེ་ཚོར་ནན་ཏན་བས་ཏེ་ར་སོད་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ། གང་ལྟར་
མེ་ཆུང་ཆུང་དེ་བསད་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་བཟོད་བསན་འད་བོ་བས་ཏེ། དེ་བཙོག་པ་རེད། དེར་ལག་པ་འཆང་ན་དི་མ་ཁ་ཡི་

རེད་ཅེས་བཟོད་བསན་རང་རང་བས་བསད་པ་ཡིན་ན། དེ་རིང་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། གོས་ཚོགས་ར་བའི་སིངས་ཆ་འདིར་བཙོག་
པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། འདིར་བཙོག་པ་ཞིག་འདུག་ཞེས་བཞག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ཉི་མ་བཅུ་ཀར་བཙོག་པ་དེའི་དི་མ་དང་བཙོག་

པ་དེའི་དཀིལ་དུ་ང་ཚོ་བསད་དགོས་ཐུག་གི་རེད། བས་ཙང་དེ་རིང་དེ་གཙང་མ་བཟོས་བཞག་པ་ཡིན་ན། སང་ཉིན་ཉི་མ་དགུ་ཡི་
ཚོགས་དུས་དེར་གཙང་མ་བས་ནས་ང་ཚོ་འཛོམས་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་རེད། བས་ཙང་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་
ཚོས་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་ཚོར་ནན་ཏན་གིས་ར་སོད་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་འདུག་ཞེས་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་ནས་ཉེ་བའི་ཆར་མང་གཙོའི་དུས་དན་དང་འབེལ་ནས་ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་བདེ་སྲུང་བཀའ་ཟུར་སྐུ་ངོ་འབོང་ཆུང་དངོས་

གྲུབ་མཆོག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་ནང་བཞིན་གིས་དེ་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་

ཁག་ལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནས་གདོང་ལེན་ཞུ་རྒྱུའི་ག་སིག་ཨང་སར་ཡོད་ཅེས་པའི་བཀའ་སློབ་ཅིག་གནང་འདུག དེ་ཚོར་
དངོས་གནས་རེས་སུ་ཡི་རངས་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་གདེང་ཚོད་དང་སོབས་པའི་ཐོག་ནས་རང་འཁིའི་འགན་ཁུར་གིས་གསུངས་ཐུབ་

པ་དེར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མར་དེ་ལྟ་བུའི་གདེང་
ཚོད་དང་སོབས་པ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པ་ངས་ཡིད་ཆེས་བེད་ཀི་ཡོད། བས་ཙང་དེ་ཚོའི་རིགས་ལ་སྣང་ཆུང་མ་ཤོར་བའི་ཐོག་ནས་

དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ལ་ཁོང་ཚོར་ར་འཕོད་པ་བེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་འདུག་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ནས་གོ་སྐབས་
གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས།

སི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་ལ་རྒྱབ་
སྐྱོར་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཆ་ཤས་ཅུང་ཙམ་ཞིག་བླངས་ན་བསམ་བྱུང་། དེ་དང་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་བསམ་
ཚུལ་དེའི་ཐོག་ལ་གསུངས་གྲུབ་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་གི་ངོས ་ནས་གོས ་ཆོད་གོས་འཆར་གང་བཏོན་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཁ་
གསལ་གཏིང་གསལ། གཙང་མ་དང་ཡག་པོ་ཞིག་བྱུང་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་ངས་དེ་རིང་གཙོ་བོ་ཨང་དྲུག་པའི་སྐོར ་ལ་འགེལ ་བཤད་ཅིག ་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ཕག་སེལ ་སི་འཐུས་

གཅིག་ནས་ངས་ལབ་འདོད་པ་ཕལ་ཆེར་ཚང་མ་ཞུས་ཚར་སོང། འོན་ཀང་ལག་པ་བརང་ནས་ཡར་ལངས་ཚར་བའི་རེས་སུ་
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གསུང་ཚར་སོང་ཞེས ་བཤད་དེ་མར་བསད་ནའང་ཏག་ཏག་ཞིག ་བསད་ཀི་མི་འདུག བས་ཙང་འདིར་ཐུང་ཙམ་ཞིག ་ཞུས་ན་
བསམ་སོང་།

ཉེ་ལམ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་བཞིན། གོས་ཚོགས་ཀི་དབུ་འབེད་གཏམ་བཤད་ཀི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གིས ། ཉེ་ལམ་ Belgium གི་རྒྱལ་ས་ Brussels ནང་དུ་རྒྱལ་སིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བདུན་པ་དེ་ཚོགས་པ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་གུས་པ་རང་ཉིད་ཀང་མཉམ་ཞུགས་བས་ཡོད། ཕག་
སེལ་སི་འཐུས་བཞི་ཙམ་ཞིག་ཕེབས་འདུག དེ་ནང་བཞིན་གིས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཀང་ཕེབས་པ་རེད། ཕེབས་ཏེ་
ཚོགས་འདུ་དེ་གཟི་བརིད་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། གཟི་བརིད་ཆགས་དགོས་དོན་དེ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་མཛད་སོ་ཆེ་ཆུང་གང་ཞིག་ཏུ་ཕེབས་ཀང་དབུ་འབེད་ཀི་གཏམ་བཤད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་མཛད་སོ་དེ་རང་བཞིན་གིས་
གཟི་བརིད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕེབས་ཏེ་བཀའ་

སློབ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་དང་། དེའི་སང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་ཀང་ཕེབས་ཏེ་དངོས་གནས་བོད་ཀི་ར་དོན་དང་བདེན་
མཐའ་སེལ་ཐབས་ཀི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་གནང་བ་རེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དེ་ཡིན།

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་མཇུག་བསོམས་གསུང་བཤད་གནང་བའི་སྐབས་སུ། སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་

ཉན་བསད་དུས་ཀང་དང་པོ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནམ་བསམ་པ་རེད་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ཨིན་སྐད་ཀི་ཐོག་ནས་
གསུང་བཤད་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པོ་གནང་སོང་། ང་ཚོ་ཡང་དངོས་གནས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། དེ་ཡང་དགའ་བོ་བྱུང་བ་ཁ་ནས་
ཙམ་མ་རེད། དེ་ང་རང་ཚོ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆའི་སང་ལ་འད་མཉམ་
གི་ཐོག་ནས་གསུང་བཤད་གནང་ཐུབ་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་སོབས་པ་བྱུང་ལ། དེ་རིང་འདིར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདི་ཞིག་ཞུས་ན་
བསམ་སོང་། དེ་གཅིག་ཡིན།

རྒྱལ་སིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀི་ར་དོན་བདེན་

མཐའ་གསལ་ཕིར་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་ལྷག་པ་ང་རང་ཚོ་བོད་ཀི་འཐབ་རོད་དེ་ང་
རང་ཚོ་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ཟེར་ནའང་རེད། གཞིས་བེས་བོད་མི་ཡོངས་ལ་རག་ལས་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། ང་ཚོ་ལ་ལས་འགན་ཆེན་

པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་གི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་སེམས་ནས་བསམ་པ་ཡིན་ནའང་ཁ་ནས་འདོན་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད།
ང་རང་ཚོ་རང་དབང་ལུང་པར་བཞུགས་མཁན་གི་བོད་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། འདི་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་འགན་ཞིག་ཁུར་ནས་

ལས་འགན་ཆེ་ཆུང་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཡིན་ནའང་རེད། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ཡིན་
ནའང་རེད། དེ་ནས་རང་གཞུང་གིས་ས་གནས་ཁག་ལ་དོན་དུ་མངགས་པའི་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་མིན་བོད་མིའི་
སྐྱིད་སྡུག་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ས་ཐོག་དང་རང་དབང་ལུང་པ་ཁག་ལ་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞིག་

ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མས་སོ་སོའ་ི སེམས་ཤུགས་དང་ལྷག་བསམ་གི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆའི་སང་ལ་ལངས་ཏེ་མར་

གསལ་བཤད་གནང་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ང་རང་ཚོར་ལས་འགན་ཞིག་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ནང་བཞིན་གིས ་ང་རང་ཚོ་བོད་པའི་ར་དོན་དེ་བོད་པ་རང་གིས་གནང་དགོས ་ཀི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོག ས། རྒྱབ་སྐྱོར་
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ཚོགས་པ་གཅིག་པུ་ལ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཁོང་ཚོས་སྐྱབས་འཇུག་གནང་གི་རེད་ཅེས ། ང་རང་ཚོ་ད་ལྟའི་བར་དུ་ལག་པ་བརང་ནས་
ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཞིག་བསད་པ་རེད་ཀང་། དེ་གཅིག་པུས་ཏག་ཏག་ཅིག་སོད་ཀི་ཨེ་ཡོད་དམ་བསམ་གི་འདུག ང་རང་ཚོ་བོད་པ་

རང་གིས་ལས་འགུལ་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལས་འགུལ་བརམས་དགོས་པ་ཞིག་དང་། ཞུ་གཏུག་བ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་
ཤིག་ཆགས་བསད་འདུག་བསམ་གི་ཡོད། བསམ་པ་ནང་བཞིན་གིས་ཁ་སང་ཚོགས་ཆེན་གི་ནང་དུའང་སྐད་ཆ་བྱུང་བ་རེད།

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་ནས་བེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་
བཅུ་ཙམ་ཞིག་ནས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད་དེ། རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཞིག་ནི་དངོས་གནས་སྟོབས་ཤུགས་དང་ལྡན་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཁ་
ཤས་མིང་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས་ཁོང་ཚོར་ནུས་པ་ཅི་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁོང་ཚོས་སེམས་ཤུགས་བས་ཏེ་ང་ཚོར་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་ཕེབས་པ་ཙམ་གིས་ང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།

ངས་ད་ལྟ་དམིགས་བསལ་གིས ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་དགོས ་ས་ཞིག་འདུག་བསམ་གི་ཡོད། གང་ཡིན་ཞེ་ན་ང་རང་ཚོའི་

འཐབ་རོད་བེད་ས་དེ་རྒྱ་ནག་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ཚོས་གཏུག་གི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀང་ང་རང་ཚོའི་བོད་ལ་
སྡུག་རྩུབ་དང་མནར་གཅོད་བཏང་། ང་རང་ཚོའི་ལུང་པ་ཡན་ཆད་འཕོག་སྟེ་ད་ལྟའི་ཆར་ང་རང་ཚོའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་མང་པོ་

ཞིག་སྡུག་པོ་མངས་དང་མོང་བཞིན་པ་དེ་ང་ཚོར་བདེན་པ་ཡོད་ཅེས་ཁ་གཅིག་གགས་ཡིན་དུས། ཕི་རྒྱལ་གི་མི་ཚོས་ཡིན་ནའང་
བོད་པ་ཁོ་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཀང་བདེན་པ་ཡོད་པ་ཞིག་བཤད་ཀི་འདུག་བསམ་གི་རེད། དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གི་ངོས་ནས་ང་ཚོའི་

འཐབ་རོད་བེད་ས་རྒྱ་མི་རེད། རྒྱ་མིའི་ཁིམས་རོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་གིས་མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་ནང་དུ་འཛུལ་སོད་མཁན་གི་མི་
སྣ་མང་པོ་ཞིག་མཉམ་ཞུགས་བས་ཏེ། ལྷག་པར་དུ་ཚོགས་ཆེན་དེའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་མི་དངོས་གནས་མཁས་པ་ཡིན་པ་ཞིག་གིས་
བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཁོངས་སུ་མིན་པའི་གསལ་བཤད་ཡག་པོ་གནང་སོང་། རྒྱ་མི་ཞིག་གིས ་བོད་རྒྱ་ཁོང ས་སུ་མིན་པ་གསལ་

བཤད་གནང་དུས། ང་རང་ཚོས་གཟི་བརིད་ཆེན་པོ་མཐོང་སོང་། ཁོས་ཁ་ནས་ཙམ་མ་རེད། ཁོས་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་དེ་ཚོ་

བསྔོགས་ནས་ལོ་དུས་དང་རྒྱལ་རབས། རྒྱ་ནག་གོང་མ་རིམ་པ་འད་མིན་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཚོའི་སྐབས་ཀི་རྒྱལ་རབས་
དེ་ཚོ་ལ་གཞིར་བཞག་ཏེ། བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མིན་པའི་ཁུངས་བསྐྱལ་ར་སོད་གཙང་མ་མང་པོ་བས་པ་རེད། བས་པ་དེ་
ངས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད་བསམ་བྱུང་། གཟི་བརིད་རེད། དེ་མ་ཡིན་པའི་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ཚོས་བོད་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡིན་ཞེས་

མང་པོ་ཞིག་བཤད་བསད་ནའང་དེར་ཕི་རྒྱལ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཉན་བསད་དུས་དེ་ཏག་ཏག་ཤིག་སོད་ཀི་ཡོད་པ་མ་

རེད། རྒྱ་ནག་མི་ཞིག་གིས་ཁུངས་དང་ལོ་རྒྱུས་བགངས་ཏེ་གཅིག་བཤད་ཡོང་དུས། དེར་ང་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། སིར་
བཏང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་འདུག ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་ནང་ང་
རང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་ལ། ཚོགས་པ་ཁག་ཀང་མང་པོ་འདུག མང་གཙོ་དོན་གཉེར་ཅན་ཡང་

མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཁིམས་རོད་པ་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོས་འབེལ་བ་གང་མང་མང་ཞུ་རྒྱུ་དང་།
དེ་རིང་གི་གོས་ཚོགས་འདིའི་ཐོག་ནས་དམིགས་བསལ་གིས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་འདུག་

བསམ་པ་ཞིག་དན་སོང། དེ་ཡིན་དུས་གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ང་མང་པོ་མང་པོ་ཞུ་མཁན་ཞིག་མིན། ཡིན་ནའང་ཡར་
གཅིག་ལངས་ཚར་དུས་མཉམ་དུ་ཞུས་བཞག་ནའང་གལ་མི་འདུག བས་ཙང་གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་རེད། བོད་ཀི་ར་དོན་དེ་ང་རང་
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ཚོ་བོད་པ་རང་གི་ལག་པར་རག་ལས་ཀི་ཡོད་དུས། ཚོགས་པ་ཆེ་ཆུང་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ལས་འགུལ་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་
རོམ་གི་ཡོད་པ་རེད། བརམས་པ་ཚང་མར་ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ལྟ་གྲུབ་ག་རེ་ཡིན་ནའང་རེད།

ལངས་ཕོགས་ག་རེ་ཡིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཚང་མ་བོད་ཀི་ར་དོན་ཆེད་དུ་གནང་གི་ཡོད་ཙང་། སུ་དང་སུ་ཡིན་ནའང་དེར་རྒྱབ་
སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཉེ་ཆར་ཉིན་མ་འགའ་ཤས་ཀི་སྔོན་ནས་སུད་སི་ཡིན་ནའང་རང་གཞུང་དོན་གཅོད་ཀི་ཁུངས་ནས་

སུད་སི་བོད་རིགས་ཚོགས་པ། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སིའི་བོད་དོན་ལས་ཁུལ་ཚོགས་པས་དཔལ་འབོར་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སུད་སི་
རྒྱལ་སིའི་མདུན་དུ་གོམ་བགོད་ཅིག་དང་ཧ་ཅང་གི་གཟི་བརིད་ལྡན་པའི་ ལས་འགུལ་ཞིག་བརམས་གནང་སོང། དེར་མཉམ་
བཞུགས་བེད་དུས། སོ་སོ་ཡིན་ནའང་གང་བས་པ་དེ་འཕོ་བརླག་མ་ཕིན་པ་ཞིག་དང་དངོས་གནས་ང་རང་ཚོའི་དུས་ཚོད་དེ་ཕི་
དག་མི་འདུག་སྙམ་སྟེ་སྐད་འབོད་བས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། མཉམ་བཞུགས་བེད་མཁན་མི་སྟོང་ཕག་གཅིག་ལྷག་ཙམ་སླེབས་

འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡག་པོ་རེད་དན་གི་འདུག མི་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཕི་རྒྱལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཚོ་སྒུག་མ་བསད་པར་

གོང་དུ་ངས་བཤད་པ་ནང་བཞིན་རེད། བོད་ཀི་ར་དོན་དེ་ང་རང་ཚོར་དམིགས་བསལ་གི་ལས་འགན་ཞིག་ཡོད་དུས། མ་འོངས་
པར་ལས་འགུལ་གང་དུ་བརམས་པ་ཡིན་ནའང་བོད་པ་ཚོས་དང་པོ་དོན་ཡོང་བ་དང་། དེ་ནས་རྒྱབ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཚོ་

ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀི་འདུག དེ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་གཟི་བརིད་ཅིག་རེད་འདུག དེ་མིན་བོད་པ་ཁོ་ན་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་

པ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་ན། བོད་པ་ཁོ་རང་ཚོས་སྐད་བརྒྱབ་པ་མ་གཏོགས་རྒྱལ་སིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་གི་རེད། ཡང་བོད་པ་
མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་གཅིག་པུ་དོན་པ་ཡིན་ན། དེ་ཡང་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་ཀི་མི་འདུག་སྙམ། དེ་འད་ཡིན་
དུས་དེ་རིང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་རེད། ཡིན་དང་ཡིན། བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་གི་ངོས་ནས་ཡིན་
ནའང་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚང་མས་དཀའ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཀི་ད་ལྟའི་བར་དུ་རང་སོག་ཀང་བློས་བཏང་

གནང་བ་ཚང་མར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འདིའི་ཐོག་ནས་ཀང་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀི་
བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚང་མར་མཐུན་སིལ་དང་རྡོག་ར་གཅིག་སིལ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད་ལ་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་ཚོས་ལབ་པ་ཙམ་གིས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དང་པོ་ལབ་ལབ། དེ་ནས་ཉན་ཉན། ང་རང་ཚོ་གོས་ཆོད་ཆེན་

པོ་དང་རིག་པོ་དེ་འད་བཞག་ཀང་ལག་བསྟར་དེ་ཙམ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེ་ཡང་ཏག་ཏག་ཞིག་སོད་ཀི་མི་འདུག་བསམ་གི་ཡོད།
གོས་ཆོད་འཇོག་པ་བཞིན་ལག་བསྟར་གང་མང་མང་གནང་ཐུབ་པའི་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གོ་སྐབས་གནང་
བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་དེ་ལ་སྔོན་

གེང་དང་གོས་ཆོད་བདུན་ཚང་མ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནང་བཞིན་གོང་དུ་ཁ་ཤས་ཀིས་ཁ་སྣོན་དེ་འད་ཡང་གསུངས་པ་དེ་
ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སིར་བཏང་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ལོ་དགུའི་རིང་ལ་གོས་ཚོགས་
ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཞིག་གི་རིང་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་དང་དེའི་སྐོར་ལ་

བགོ་གེང་དེ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་བསད་པ་ཞིག་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྐབས་དེ་དང་དེ་དག་ལ་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་དེ་ཚང་
མ་བཤད་མོང་། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་དམིགས་བསལ་གི་གསར་པ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག དེ་ག་ནང་བཞིན་གོང་དུ་ཕག་
སེལ་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་པ་དེ་དག་གོ་ཡོང་དུས། བརོད་དོན་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་བརོད་གཞིའི་ཚིག་དེ་ཚོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མང་

པོ་ཞིག་གསུངས་གནང་སོང་། བས་ཙང་དེ་ཚང་མ་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སིར་བཏང་ངས་དུས་རྒྱུན་
དུ་བཤད་དུས་ཟབ་ཁིད་ཀི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་བཤད་ཤེས་མཁན་ཞིག་མིན་ལ། བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་གི་ཐོག་ནས་དེ་བས་ཀང་ཞུ་
ཤེས་མཁན་ཞིག་མ་རེད། སྐབས་རེར་གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཕོགས་སིག་བས་ཏེ་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཏོག་

ཙམ་བཤད་ཤེས་ས་རེད། དེ་ཡང་ནམ་རྒྱུན་བཤད་བསད་མཁན་དེ་འད་མིན། དེ་ནས་ངས་ག་རེ་བཤད་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ན། རང་གིས་
སེམས་ཚོར་ཞིག་ཡོད། དེ་ར་བ་འདིའི་ནང་བཤད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཅིག་རེད་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་བྱུང་།

བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཡིག་ཆ་འདིའི་ནང་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཐེངས་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་བཞག་

པའི་གནས་སྟངས་ཅིག་ཆགས་འདུག དེ་ཡིན་དུས་སྐབས་མཚམས་ཀི་གནས་སྟངས་རེ་ཟུང་མི་འད་བ་རེད་མ་གཏོག ས། དོན་
ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་དུས། གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བཟོ་རྒྱུའི་ཉམས་མོང་ང་ཚོ་ལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་དང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ལབ་ན་ཆོག་གི་རེད། འདིའི་ནང་ལ་མ་བཀོད་པའི་གསར་པ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག ཡིན་ནའང་འདིའི་ནང་
ལ་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་བདུན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚང་མ་ལ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་ནས་དོན་གི་བདག་པོ་དེ་ང་ཚོས་ག་

རེ་བ་རྒྱུ་འདུག་ཞེས་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་སྟེ། ཨང་དང་པོ་དེ་ང་རང་ཚོའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་ར་བ་འདིའི་ནང་ཡོད་མཁན་
གི་མི་ཚང་མས་སོ་སོ་རང་ཉིད་གསལ་པོར་ངོ་ཤེས་པ་ཞིག་བ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་དགོས་འདུག་བསམ་སོང་། དེ་ཞུ་དགོས་པའི་
རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་སྔ་གོས་ཚོག ས་ནང་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སིའི་སང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་སློང་ནས་

ལས་འགུལ་སེལ་པ་རྣམ་གངས་ཧ་ཅང་མང་པོ་རེད། ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུ་མ་ཟིན་ཙམ་ཞིག་གི་རིང་ལ་མུ་མཐུད་དུ་བས་བསད་པ་རེད། ང་
རང་ཚོའི་བས་བཞག་པ་དེའི་གྲུབ་འབས་ག་རེ་ཐོན་འདུག་ཟེར་ནས་སོམ་རྒྱག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གི་ཁག་པོ་ཞིག་རེད་སྙམ། སྐབས་རེ་ང་
ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་ཤིག་ལ། བཙན་བོལ་བ་འད་འདའི་ནང་མ་འད་བ་ཟེར་བ་དང་རང་དབང་ལུང་པའི་
ནང་ཡོད་མཁན་ཟེར་ནས་དེ་འདའི་སྐད་ཆ་སྙན་པོ་མང་པོ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དོན་དམ་པའི་ང་རང་ཚོའི་གནས་བབས་ང་རང་

ཚོས་གསལ་པོ་ཞིག་ངོ་ཤེས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞིག་གླུད་རྒྱག་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་སེལ་པ་དེ་གལ་ཆེན་
པོ་རེད། ཡིན་ནའང་དོན་དམ་པས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་ག་རེ་བྱུང་འདུག དེའི་སྐོར་ལ་ཆེད་དུ་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་རེད་
བསམ་གི་འདུག དེ་ནང་བཞིན་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སེ་ཁག་ཡིན འང་འད། རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར ་

ཚོགས་པ་ཁག་ཡིན་ནའང་རེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། ཧ་ཅང་མང་པོ་བས་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་
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ཚོས་བེད་ཐུབ་པ་དང་ཁོར་ཡུག་ཡོད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་བས་པ་རེད་སྙམ། ཡིན་ནའང་བས་པ་དེ་དག་ལ་བལྟས་ཏེ་ནུས་པ་ག་རེ་

ཐོན་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་ངོ་ཤེས་ན། དེའི་ཐོག་ལ་ཁ་སྣོན་ག་རེ་རྒྱག་དགོས་མེད་བསམ་བློ་ཞིག་གཏོང་རྒྱུ་འདུག དེ་ལ་ལྟ་དགོས་པ་
རེད་བསམ་སོང་། ཡང་མིན་ན་ང་ཚོས ་འདི་འད་ཞིག་བས་པ་ཡིན། འབས་བུ་གང་ཡང་ཐོན་མི་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་ཧ་གོ་ན།

བསམ་བློ་ཞིག་གཏོང་ས་མེད་དམ་སྙམ་པ་དན་གི་འདུག དེ་དཔེ་མཚོན་གཉིས་ཀི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་༸ཀུན་
གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་གངས་ལྔའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་ཁིད་བས་སོང་བ་རེད ། ད་ལྟའི་ཆར་ལོ་ ༢༡
ལྷག་འགོར་བ་རེད། དུས་ཚོད་དེའི་རིང་ལ་སྐབས་དེ་དུས་ཀི་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ།

རྒྱལ་སིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་མང་པོ་ཞིག་གི་ག་རེ་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཚང་མ་བས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་ཁ་གསལ་པོར་

བས་ཏེ་བཤད་ན་གོད་གོལ་བ་རྒྱུ་ཕར་ཞོག གང་དུ་ཡོད་མེད་དང་གནས་སྟངས་གང་འད་ཙམ་ཡིན་མིན་ང་ཚོས་ཤེས་རོགས་ཐུབ་
མེད་པ་རེད། གཉིས་པ་དེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེར་མ་ཉེས་ཁ་གཡོག་རང་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་

གསལ་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འཛིན་བཟུང་བས་པ་རེད། རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་རབས་དང་རིམ་པ་མང་པོ་སེལ་ཡོད་པ་

རེད། ང་རང་ཚོས་ཀང་མང་པོ་ཞིག་བས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སྟབས་མ་ལེགས་པའི་གནས་ཚུལ་ག་རེ་བྱུང་བ་ང་ཚོས་ཧ་གོ་
ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་སྐབས་སྐབས་སུ་ང་ཚོའི་བེད་རྒྱུ་མང་པོ་ཞིག་བས་ཡོད་པ་རེད། བས་དགོས་པ་དེ་ཡང་གལ་

ཆེན་པོ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་དེས་ང་ཚོ་ལ་ནུས་པ་ག་རེ་ཐོན་འདུག ང་ཚོར་དངོས་གནས་ཡོད་པའི་ནུས་པ་དེ་ག་རེ་རེད། དེ་ང་རང་
ཚོས་ངོ་ཤེས་དགོས་ཀི་འདུག དེ་ངོ་ཤེས་ཚར་པའི་རེས་ལ་དེའི་སང་ལ་ག་རེ་བེད་དགོས་ཀི་འདུག ད་དུང་ག་རེ་འགིག་མི་འདུག དེ་
མ་གཏོགས་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ཡིན་ཤག་དང་འཆར་ཅན་དེ་འད་གཅིག་པོའ་ི ཐོག་ནས་མི་ལོ་དྲུག་ཅུ་མ་ཟིན་ཙམ་ཞིག་གི་རིང་ལ་ག་

རེ་བྱུང་འདུག དེ་ཚོའི་ཐོག ་ལ་ངེས་པར་དུ་བསམ་གཞིག ས་གནང་དགོས ་རྒྱུ་དུས་ལ་བབ་པ་མ་ཟད་ཕིས ་དགས་འདུག་སྙམ།

བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་བསལ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ན་ནུས་པ་ཡག་པོ་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ་གནམ་དང་ས་མ་གཏོགས་ངོ་
ཤེས་པ་མེད་པ་རེད། དེ་རིང་ཁ་སང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གི་ཐོག་ནས་ལོ་རེ་རེར་བཞིན་དུ་ཁོད་བསད་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་མཚན་
རགས་བརྒྱབ་ནས་ཁ་ཤས་ལོ་ལྔ་ལ་བསད་ཆོག་གི་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སེམས་ཀི་ང་ཚོ་རང་དབང་ལུང་པ་

ཡིན་ཞེས་སྐད་ཆ་བཤད་བསད་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཆོས་དང་དངོས་པོ་གང་གི་ཐད་ནས་བཤད་ནའང་ང་ཚོའི་གྲུབ་འབས་ཡག་
པོ་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཕུགས་ཀི་ར་དོན་འཐབ་རོད་ཀི་ཐོག་ནས་མི་ལོ་དྲུག་ཅུ་ལ་ཉེ་བའི་རིང་ལ་ལས་འགུལ་རབས་དང་

རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་སེལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ནུས་པ་ལྡོག་ལྡོག་ཞིག་འདི་རེད་ཟེར་ནས་བློ་བདེ་པོ་ཞིག ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བ་
འད་འདའི་ནང་གི་མི་འད་བ་ཟེར་བ་གཅིག་པུས་ཡོང་གི་མ་རེད། བས་ཙང་དེའི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཤིག་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་
འདུག དེ་བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། སྐབས་སྐབས་སུ་ང་རང་ཚོ་སོ་སོ་ངོ་མ་ཤེས་པའི་གནས་སྟངས་ཞིག་ཆགས་ས་
རེད་ཅེས་ངས་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་ནས་དོན་དག་གཉིས་པ་དེ་གོས་ཆོད་ཀི་དོན་ཚན་བདུན་པའི་ནང་རྒྱ་རིགས་ཀི་སྐོར་ལ་བཤད་འདུག ཁ་ཤས་ཀིས་དེ་

ཆེད་དུ་རལ་དུ་བཏོན་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ལབ་སོང་། དུས་རྒྱུན་དུ་དེའི་སྐོར་ལ་རང་ཉིད་ཀི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་དང་ལངས་
ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་ཡོད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་བྱུས་དང་ར་དོན་རོད་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་
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ཡོད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ངའི་བཤད་རྒྱུ་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཚིག་འདིའི་ནང་གསལ་པོར་འཁོད་པ་དེ་རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་

བ་རེད། ཁོ་ཚོས་རོད་རྒྱུ་གཙོབོ་དེ་མང་གཙོ་རེད། ང་ཚོའི་རོད་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་མང་གཙོ་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོ་མཉམ་
གཅིག་ཏུ་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་དམ། སྐབས་སྐབས་སུ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བསམ་བློ་ཞིག་གཏོང་དགོས་པ་ཡོད་དམ་མེད་སྙམ། ང་ལ་རྨོང་
འཆར་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་ཁིམས་སོམ་གཞིའི་འོག་ལ་ངའི་ནམ་རྒྱུན་
བཤད་བསད་པ་དེ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ལ་ཚོར་བ་ཡོད་པ་དེ་བཤད་པ་ཡིན་ན། རྒྱུན་འཁོངས་གསུམ་ཁས་ལེན་བས་ཚར་པའི་
རེས་ལ་ང་ཚོ་མང་གཙོའི་སྐད་ཆ་བཤད་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡིན་ཙང་ཁོ་ཚོས་རོད་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་དང་ང་ཚོ་ལ་དགོས་

པའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་གཉིས་གཅིག་མཚུངས་མ་རེད། དེ་ལྟར་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་མཉམ་འབེལ་གི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་དེ་འད་བ་རྒྱུ་ཡོད་
དམ། ང་རང་ལ་དེ་འདའི་རྨོངས་ཚུལ་ཞིག་ཡོད། ངའི་བསམ་བློ་གཏོང་ཕོགས་ལྟར་ན་ལྡོག་ཕོགས་ཀི་ནུས་པ་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་
གཅིག་སིལ་བས་ན་ཡག་པ་འདུག་དན་གི་ཡོད ། ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོའི་སིད་བྱུས་དང་སོམ་གཞི་དགོས་འཁོ་སོགས་ཀི་ཐོག ་

བསམ་བློ་བཏང་ན། ང་ཚོ་དང་ཁོ་ཚོའི་དགོས་མཁོ་དེ་གཉིས ་གཅིག་མཚུངས་རེད་དམ། ང་ཚོ་ལ་ཁེ་ཕན་རག་རྒྱུ་རེད་དམ། དེ་
གནད་འགག་ཞིག་རེད། ངས་བཤད་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ང་ཚོས་ང་ཚོ་ངོ་ཤེས་དགོས་ཀི་འདུག

མཐའ་དོན་ཚིག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ར་བའི་གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་བཤད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་མེད། ཡིན་ནའང་ཉེ་བའི་ཆ་ནས་

དོན་དག་ཁ་ཤ ས་ཅིག ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁབ་པ་རེད། མི་སེར་པ་ཁ་ཤ ས་ཀི་སྐབས་རེར་ར་བཟི་ཡིན་པའི་བཟོ་འད་པོ།
སྐབས་རེར་འཁམ་པོ་ཡིན་པའི་བཟོ་འད་པོ། དེ་འདའི་རིགས་ཁ་ཤ ས་ཀིས ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་

བསྐུར་འདེབས་ཚད་ལས་བརལ་པ་མང་པོ་བྱུང་སོང་། དེ་དག་ལ་གཏན་ནས་མོས་མཐུན་མེད་ལ་ངོ་རོལ་ཡོད། སྐད་ཆ་དེ་གསལ་
པོར་བས་ནས་བཤད་འདོད་བྱུང་། སྐད་ཆ་དེ་གསལ་པོར་བས་ཏེ་ཉན་ན་དེ་ག་རེ་བས་ནས་བཤད་པ་རེད། དེ་ཡང་གོས་ཚོགས་ར་
བ་འདིའི་ནང་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་རེད། སྐད་ཆ་དེ་གཅིག་ཉན་ན་དེའི་ནང་ཚིག་ཅིག་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོའི་སྐད་ཆ་

དེར་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ར་བ་ནས་ཞུས་ཀི་མེད། ཡིན་ནའང་ཁོ་ཚོས་བཤད་པར་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་འདུག ཉེ་ཆར་ང་ཚོའི་སི་
ཚོགས་ནང་ཨ་ཡོད་ནང་གི་ད་ཡོད། གང་ལྟར་བཀའ་ཟུར་དང་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་ཡིག་ཆ་ཤོག་གངས་ལྔ་ཅན་ཞིག་

ད་ཐོག་ལ་བཀྲམ་འདུག ཐོག་མར་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཀི་ད་རྒྱ་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་བེད་མཁན་མང་ཤོས་ཤིག་གིས་ཡིག་ཁམ་
ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བས་འདུག དེའི་རེས་སུ་འབེལ་ཡོད་འགའ་ཤས་ཀིས་ནང་གི་གསང་བ་དེ་ཕི་ལ་ཤོར་བ་རེད་ཟེར་བ་

དང་། གང་ལྟར་ཁོ་ཚོའི་སྐད་ཆའི་གཞི་ར་དེར་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་རུང་མེད་རུང་། ཁོ་ཚོའི་སྐད་ཆ་དེར་མོས་མཐུན་ར་བ་ནས་མེད། ང་
ཚོས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་རིས་ཕོགས་དང་གུས་ཞབས་བེད་སྟངས་དེ་སྐབས་རེ་བེད་སོད་ལོག་པ་བཏང་གི་མེད་དམ་

སྙམ་པའི་འཚོར་བ་ཞིག ་བྱུང་། སྐད་ཆ་དེ་དག་ཁོ་རང་སེར་གི་ཁེ་ཕན་ཆེད་དུ་ཡིན་སིད་པ་རེད ། ཡིན་ནའང་མི་གཞན་ཞིག ་ལ་
གཅིག་བ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བེད་སོད་ལོག་པ་དེ་འད་བཏང་ན། རིམ་པས་མང་པོ་ཆགས་ཡོང་ན། ང་ཚོ་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཕད་ཀི་
རེད། དང་པོ་ང་ཚོ་བོད་ནས་ཡོང་དུས་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཐད་ཀར་བསྐུར་འདེབས་བས་པ་དེ་
འད་གོ་མ་མོང་། རིམ་པས་སྐུ་ངོ་ར་ར་ཟེར་བ་དང་། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཟེར་བ་ལ་སོགས་པ། རིམ་
བཞིན་མང་པོ་ཞིག་གི་གདོང་པ་དམར་རེན་ལ་ཐོན་ནས་བཤད་པ་རེད། དེང་སང་གི་དར་སོལ་བས་ཏེ་མང་པོ་ཞིག་ཡིན་ཟེར་ནས་
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བཤད་མཁན་གི་སི་ཚོགས་ཞིག་ཆགས་པ་རེད། མ་འོངས་པར་དོལ་རྒྱལ་དེ་ཚོ་སི་ཚོགས་ནང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེར་གུས་

ཞབས་ཀི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ཡིག་ཆ་དེ་འད་མང་པོ་བཀྲམ་ནས། དེ་ལ་བརེན་ནས་གདོང་པ་དམར་པོ་མང་པོ་ཐོན་ཡོང་མཁན་ཡོང་
མི་སིད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་ཕི་ནང་གང་གི་ཐོག་ནས་ཀང་ལྷག་པར་དུ་གནས་ཡོད་ཚོའ་ི བསམ་བློ་ངེས་པར་དུ་གཏོང་དགོས་འདུག
བོད་ཕི་ནང་གཉིས་སུ་བཀྲམ་དགོས་པ་དེ་འད་ཨེ་ཡིན་ནམ། ཁ་སང་ངས་སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཞིག་ཁེར་ཡོང་དགོས་བསམ་

སོང་། དེ་སི་འཐུས་ནང་ལ་གཏོང་ཆོག་གི་རེད། ཡིན་ནའང་རེས་ནས་གཏོང་དགོས་ཐུག་མ་སོང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན་གསལ་པོ་རེད།
ཡི་གེ་དེ་ཚོ་བལྟས་ཡོང་དུས་དག་ཆ་དང་སེབ་སྦྱོར་། ཚིག་གོང་འོག་སིག་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་ཡིན་ནའང་ཡིན་ས་མ་རེད་བསམ་པ་

ཞིག ་དན་སོང ་། དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་རབས་དང་རིམ ་པས་བྱུང་དུས། ང་ཚོས ་ངེས ་པར་དུ་གཟབ་གཟབ་བེད ་དགོས ་ཀི་
འདུག མང་གཙོའི་དུས་དན་གི་སིངས་ཆའི་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་སྩལ་དུ་ཐོན་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟོས་ཡོང་

དུས། ཁོ་ཚོར་དམིགས་ཡུལ་ཞིག་དང་ཐོབ་དགོས་པའི་རེ་བ་ཅིག་ཡོད་ན། དེ་ཉིན་ཁོ་ཚོར་གོ་སྐབས་ལེགས་པ་ཞིག་ཐོབ་པ་རེད།
དེ་རིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ཁོ་ཚོའི་སྐོར་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བཤད་ཡོང་དུས། ཁོ་ཚོར་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་དང་རྒྱབ་

ལོངས། དགོས་པ་ཞིག་ཡོད་ན། དེ་རིང་ཁོ་ཚོར་བརྒྱ་ཆ་ཞིག་སད་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཆགས་པ་རེད། ང་རང་ངོས་ནས་དེ་
ཚོའི་རིགས་དེ་བཞག་ན་ཡག་པ་འདུག་སྙམ། ཡིན་ནའང་ཁ་ཤས་ཀི་གཙང་མ་བཟོ་སྟངས་ཤིག་གསུངས་སོང། སྔོན་མ་ང་ཚོའི་

བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་གཙང་མ་བཟོ་སྟངས་ཤིག་འདུག ཁ་ཤས་གཙང་མ་བཟོས་ཟིན་པའི་སྒྲུང་དེ་འད་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་
གར་དང་བལ་ཡུལ་དུ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་གཙང་མ་བཟོ་སྟངས་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་
མ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས།

སི་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་ལ་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་སགས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་སྔ་བོད་མི་མང་སི་
འཐུས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཚོག ས་དུས་དང་པོའ་ི སྐབས་སུ་སོ་སོའ་ི ངོས ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚོའི་ངོས ་ནས་གདུང་སེམ ས་

མཉམ་སྐྱེད་ཅེས་ཞུས་སྐབས། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ལག་ལེན་གི་ཐོག་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསལ་པོར་
ཞུས་ཡོད། དེ་རིང་འདིར་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། དེ་རིང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པ་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ི སྐབས་སུ་ང་རང་ལ་ཚོར་
བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་སོང་། ཉེ་བའི་ཆར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་དང་ས་གཞི་རྡུལ་དག་གི་བཀའ་

སློབ་ཕེབས་ཟིན་པ་རེད། ངའི་རེ་བ་ལ་དེ་རིང་ནས་བཟུང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་སི་འཐུས་ཚང་མས་བཀའ་མོལ་གནང་
59

གི་ཡོད་ནའང་རེད། རྣམ་འགྱུར་སྟོན་གི་ཡོད་ནའང་རེད། ག་རེ་གནང་གི་ཡོད་ནའང་དེ་དག་ཆ་ཚང་བཟང་སོད་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་
ནས་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། ཐད་ཀར་རྒྱང་སི ང་གི་བརྒྱུད་ནས་འགོ་བསད་ཡོད ་དུས། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་དུ་ཡང་

གཟིགས་མཁན་ཡོད་སིད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེ་བས་ཀང་བལྟས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ངས་དེ་རིང་གོ་སྐབས་
འདི་བརྒྱུད་ནས་ང་རང་ཚོའི་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཚང་མ་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ལྔའི་རིང་ལ་གོས་ཚོགས་ར་བ་
འདིའི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་སྐབས་དང་། ལས་དོན་གང་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་ནའང་དེ་དག་ཆ་ཚང་བཟང་སོད་དང་ལྡན་པ་
དང་འགན་ཞིག་བཞེས་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད།

དེ་ཡང་ད་གནངས་ཞོགས་པ་ཚོགས་འདུའི་དབུ་འབེད་གཏམ་བཤད་ཀི་ནང་དུ ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་

གོས་ཚོགས་ཀི་ཆེ་མཐོང་དང་ལྡན་པའི་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་བ་རེད། དེར་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་བརྒྱ་ཆའི་བརྒྱ་ཐམ་པ་གུས་བརི་
ཞུ་ཡི་ཡོད། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདི་ང་ཚོ་མི་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔར་དག་བཞག་པ་ཞིག་སོ་སོའ་ི
ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་མེད། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདི་བོད་མི་མང་ལ་དག་བཞག་པ་ཞིག་

རེད། དེ་ཡིན་དུས་འདིའི་ནང་དུ་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་མི་རེ་རེ་གཉིས་རེས་བཀའ་མོལ་ག་རེ་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། རྣམ་འགྱུར་ག་
རེ་སྟོན་གི་ཡོད་ནའང་དེ་ཏག་ཏག་ཞིག་ག་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། བོད་མི་མང་ལ་མཐོང་ཆུང་བཏང་བ་ཞིག་ལ་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་ངོས་

འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་རིང་གི་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་ང་རང་ཚོ་སི་འཐུས་ཚང་མར་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འབོད་བསྐུལ་
ཙམ་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། འདི་ལ་སོ་སོའ་ི སེམས་པའི་གཏིང་ནས་རེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡོད། འདི་འད་ཞིག་བས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཟེར་བ་དེ། ལག་ལེན་གི་ཐོག་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་འགོ་འཛུགས་ས་འདི་གོས་ཚོགས་ཀི་ར་བ་
འདི་ནས་འགོ་འཛུགས་དགོས་འདུག འགོ་འཛུགས་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་གནང་རོགས་ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད།

ང་རང་ཚོས་བོད་ནང་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བས་ནས་གསུངས་གི་ཡོད་པ་རེད། འདི་དང་

འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དེ་སྔ་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིསྐབས་ལ་སོ་སོས་ཞུས་
པ་ཡིན་བསམ་པ་དན་གི་འདུག ཡིན་ནའང་དེ་རིང་སླར་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོ་ལོ་ལྔའི་རིང་ལ་མིང་ཞིག་འཁུར་ཏེ། ལས་

དོན་སྒྲུབ་བཞིན་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ སེལ་པོས ་སྣེ་འཁིད་ནས།
བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་འབྱུང་འགྱུར་གི་ལོ་ལྔའི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོ་རྒྱལ་སི་ཁོན་ཡོངས་ལ་གོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཇེ་མང་དུ་གང་འད་གཏོང་དགོས་པ་དང་། འདི་གཏོང་བ་ཙམ་དང་གངས་ཙམ་ཡང་མ་ཡིན་པར་
ལག་ལེན་གི་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀི་རེད། འདིར་གཞི་བཞག་
ནས་རྒྱལ་སི་ཁོན་ཡོངས་ལ་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་སྔར་བས་ལྷག་པའི་གོས་ཆོད་ཅིག་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ག་རེ་འཁེར་

དགོས་མིན་དང་། ཅི་ཞིག་བཞག་དགོས་མིན་ཐད་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་
མཐོང་གི་འདུག་སྙམ། འདི་དང་ལྷན་དུ་འདི་དག་བརྒྱུད་ནས་ང་རང་ཚོའི་ཁ་གཏད་འདི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་གནོན་ཤུགས་ཀི་ལས་འགུལ་དེ་སྔ་ཞུས་ཟིན་པ་ཁག་ཅིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་ཡིན་པའི་ང་ཚོའི་
ངོས་ནས་ལས་འགུལ་ཅི་ཞིག་སེལ་དགོས་ཀི་འདུག སེལ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཐད་ཀར་གནོན་ཤུགས་སོད་དགོས་པའི་ལས་
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དོན་བེད་དགོས་པ་འདི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ། འདི་དག་བས་པ་ཡིན་ན་ང་རང་ཚོའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཅེས་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་གི་ཡོད།

དེ་དང་ཆབས་ཅིག་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་རྒྱལ་སིའི་ཆབ་སིད་འཕོ་འགྱུར་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཞིབ་

ཕ་ཞིག་གསུངས་གནང་སོང། སོ་སོས་འདིར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡི་ཡོད། སྐབས་དེར་ Taiwan དང་ Hongkong རེད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་བ་སོད་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཞིབ་ཕ་ཞིག་གསུངས་གནང་བ་རེད། འདི་ཐོག་ལ་དམིག ས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་
མེད། ཡིན་ནའང་ཚིག་འགའ་ཞིག་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་ཁ་སྣོན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཉེ་བའི་ཆ་ནས་ཨིན་ཡུལ་གི་སིད་བློན་གསར་པ་

སླེབས་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གསར་པ་ཡོང་གི་རེད། རྒྱ་ནག་རང་ནང་ལ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀི་
མིང་འཁེར་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་ཁིད་དབར་ལ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞིག་ཡོད་མེད་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། རྒྱལ་

སི་ཁོན་ཡོངས་ཀི་ཆབ་སིད་འཕོ་འགྱུར་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་དེ་རིང་འདིར་ཡར་ལངས་ནས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་
ལྔའི་ནང་བཀའ་ཤག་གི་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སིའི་ཆབ་སིད་འཕོ་འགྱུར་གཞི་བཞག་ནས། བཀའ་ཤག་གི་ནུས་
པ་གསར་པ་ཞིག་སྟོན་གནང་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡོད། གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་འདི་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་

གསོལ་འདེབས་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་དང་མཉམ་དུ་གོང་དུ་རྒྱལ་སིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་དགོངས་
ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན།

གཅིག་བས་ན་ངས་ལྟ་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ཀི་རེད། ཡིན་ནའང་ངས་ལྟ་བའི་སྐབས་ལ་རྒྱལ་སིའི་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་ཞེས་པའི་སྐབས་ལ། བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་དེ་སྔ་
ནས་ཞུས་བསད་ཀི་ཡོད། སོར་གཅིག་གནང་གི་ཡོད་ནའང་རེད། སྐར་མ་གཅིག་གི་དུས་ཚོད་གནང་གི་ཡོད་ནའང་རེད། ཧ་ལས་

པའི་བཀའ་དིན ་ཆེན ་པོ་རེད ། སྙིང ་ཐག་པ་ནས་ང་ཚོས ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས ་ཞུ་དགོས ་ཀི་རེད ། ཡི ན ་ནའང་ཉེ་བའི་ཆ་ནས་

Brussels ལ་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་གནང་བ་རེད། དེ་ལ་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་བལྟས་པའི་སྐབས་ལ་དེའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་

མཁན་མང་ཆེ་བ་ཞིག་བོད་པ་དང་བོད་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་མཐོང་གི་འདུག ཕ་གིར་ཚོགས་ཆུང་ཁག་བགོས་

བས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ནང་སྣེ་ཁིད་དེ་ཡར་མར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དེ་ཚོའང་བོད་པ་དང་བོད་པའི་ཚོགས་པ་ཡིན་པ་སོ་སོའ་ི
ངོས་ནས་དེ་འད་ཞིག་མཐོང་སོང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཟེར་སྐབས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་རང་

ལོགས་སུ་གནང་བ་ཡིན་ན། ངའི་བསམ་པ་ལ་རྒྱལ་སི་ཁོན་ཡོངས་ནས་ལྟ་སྟངས་དང་གཟུགས་བརན། བརྡ་ལན་དང་གང་ཅིའི་
ཐོག་ནས་ཡག་པོ་ཡོང་གི་རེད་དན་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་གོང་དུ་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་མཁན་ཁ་ཤས་བྱུང་བ་རེད། དེའི་
སང་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞིག་གནང་རྒྱུའི་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་རེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡོད།

དེ་སྔ་ད་ལྟའི་ཚོགས་ཆེན་འདི་དང་འབེལ་ནས་བང་ཨ་རི་ནང་ལ་བོད་རིགས་སི་ མཐུན་ཚོགས་པས་གསུངས་རྒྱུ་བྱུང་

སོང་། ང་ཚོ་དེ་འད་བས་ནས་ཕར་ཚོགས་འདུ་ལ་བཅར་གི་ཡོད། དེ་འད་བཅར་བའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོ་བོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་

པ་དང་ང་ཚོ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཞེས་པ། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་གི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དམ་
ཞེས་བཀའ་འདི་གནང་མཁན་འདུག ཁོང་ཚོ་ལ་ངས་ག་རེ་ཞུས་ཡོད་ཅེ་ན། བོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཞེས་པའི་སྐབས་ལ་
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ང་རང་ཚོ་དབུས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་འོག་ལ་གནས་པ་ཞིག ་ལ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་ཀི་རེད།

དེ་འད་ཡིན་དུས་ཁོང་ཚོ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་སོ་སོས་བསམ་ཚུལ་དེ་ཞུས་པ་ཡིན། བས་
ཙང་དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཐུགས་ཕན་གསོས་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ཡིན་དུས་གཞུང་འབེལ་གི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ི ཞུ་

རྒྱུ་དེ་འད་ཞིག་དང་། ད་ལྟའི་ལས་རིམ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ི བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང་། དེ་རིང་ང་ཚོའི་

ཚོགས་དུས་གཉིས་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བའི་སྐབས་ལ་ཚོགས་གཙོས་དབུ་འཛུགས་ཀི་གསུང་བཤད་རེད། དེ་མིན་གི་ལས་
རིམ་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་འཕོས་ཏེ་ལས་རིམ་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་པའི་སྐབས་ལ་གཞུང་འབེལ་གི་མ་ངན་གུས་

འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་འཆར་ཞིག་འཁེར་བའི་ལམ་སོལ་ཡོད་བསད་པ་རེད་འདུག དེའི་རེས་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་
ལ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞིག་སླེབས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།

ངའི་བསམ་ཚུལ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ཟེར་ན། རེས་མ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འཚོགས་པའི་སྐབས་ལ། གོས་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་

ཀི་ཉིན་དང་པོར་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཀི་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་དང་པོར་
བསྣམ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེའི་རེས་ལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་འཆར་ཞེས་དང་། དེ་མིན་གི་ག་རེ་གནང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་
ནའང་དེ་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞེས་ངའི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཡིན། གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སི་འཐུས་མི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་
ལ་བགོ་གེང་འགོ་བཞིན་པ་རེད། བགོ་གེང་དེའི་ཐོག་ཆ་ཤས་ལེན ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་དེའི་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་དེ་དག་དང་། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཆོད་དོན་
ཚན་བདུན་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བ་དང་སགས། གནས་ཚུལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཅིག་ཞུས་ན་
བསམ་སོང། དེ་རིང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་འཆར་གི་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ལ་ཁ་ཕོག ས་གང་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་མེད་

གསལ་པོ་རོགས་ཁག་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག ཡིན་ནའང་ངས་དེའི་ཐོག་ཏོག་ཙམ་ཞུ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བེད་ཀི་ཡིན། ང་རང་ཚོ་

བོད་ཀི་ནང་དུ་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་གོ་བསྡུར་གནང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་
བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་ཚུལ་དང་། སྣོད་བཅུད་གཉིས ་ཀའི་སྟེང་ཛ་དག་མེད་པའི་གནས་དོན་བཤད་རྒྱུ་མེད་པར་བརེན་
ཕོགས་གང་སར་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེ་ཡང་ཆོས་ཕོགས། རིག་གཞུང་དང་ཁོར་ཡུག་མཚོན་པའི་བོད་ནང་
གི་སྣོད་བཅུད་གཉིས་ཀའི་ཐོག་གནད་དོན་གང་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་ཛ་དག་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཛ་
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དག་གི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་ཡོང་དུས། མཚམས་རེ་ང་ཚོ་ཛ་དག་དེ་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་རེད་ཅེས་ཁ་ཕར་སློག་
ནས། བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་ཡོང་བཞིན་པའི་ཛ་དག་གནས་ཚུལ་རྣམས་མཐོང་བཞིན་དུ། དེ་དང་མཉམ་དུ་མ་ཕིན་པ་ཡིན་ན།
དོན་དག་ཡག་ཉེས་གང་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་བོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀའི་སྟེང་ཡོད་བཞིན་པའི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ནི་བོད་བསྟན་པ་

ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་དུས། དེའི་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀི་འདུག་སྙམ།
གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་བོད་ནང་དུ་ཛ་དག་དང་དཀའ་ངལ་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་འདི་རེད་ཅེས་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ས་མེད་པ་རེད་
དེ། ཡིན་ཡང་དེའི་ནང་དུ་ཏོག་ཙམ་འབུར་དུ་བཏོན་ཏེ་དེས་རེན་པས་གཞན་ལ་ཤུགས་རེན་ཐེབས་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོང་

དུས། དཔེར་ན། བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀི་ནང་པའི་ཆོས་བརྒྱུད། གོང་དུ་གོས་ཆོད་ནང་བཀོད་པ་ནང་བཞིན་ཕོགས་གཅིག་ནས་

རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི གཞུང་ནི་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་མཁན་དང་ཆོས་དུག་ལ་འཛིན་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་རེད། ཡིན་ཡང་ང་
ཚོའི་བོད་ཀི་ནང་བསྟན་ལ་དེ་ཙམ་གི་སྡུག་རྩུབ་དང་མནར་གཅོད། དེ་བཞིན་གཏོར་བཤིག་གཏོང་རྒྱུ་དེ་དག་ཆོས་དུག་ལ་འཛིན་པ་
རྒྱུ་མཚན་ཙམ་ཞིག་རེད་ཅེས་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་འགོ་འཁིད་ཞིག་

གིས་གསུངས་པ་བཞིན་ཧ་ལམ་གཞུང་འབེལ་གི་སིད་བྱུས་ནང་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་བཞིན་ཆགས་ཡོད། ཇི་སིད་བར་དུ་བོད་
ཀི་ནང་ཆོས་དང་དེ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་རིག་གཞུང་དེ་དག་གནས་པར་དེ་སིད་བར་བོད་ཞེན་བརླག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་

ཞེན་ཡང་ན་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་བརེ་ཞེན་གི་ཞེན་ཁོག་བརླག་དགོས་པ་ཡོད་ན། ནང་པའི་ཆོས་དང་འདིའ་ི འབེལ་ཡོད་ཀི་
རིག་གཞུང་རྣམས་ར་མེད་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་དམིགས་ཡུལ་དེ་ལྟར་འཛིན་གི་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་ཚུར་ཕོགས་བཙན་

བོལ་ནང་དུ་དངོས་ཡོད་ཀི་བོད་ཀི་ཆོས་རྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་དེ་དག་གཙོ་བོ་
༸གོང་ས་མཆོག་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ནང་བཞིན་ཕེབས་ནས། ང་ཚོ་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ཙམ་མ་ཟད་ཐག་ཉེ་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་

རྒྱུད་དང་། ཐག་རིང་ས་ཕི་རྒྱལ་ནུབ་ཕོགས་གང་སར་བོད་པའི་ནང་ཆོས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚོགས་མེད་པ་ཧ་ལམ་

མེད། དེ་ཡིན་དུས་ནང་ཆོས་སྟེང་ང་ཚོས་རླབས་ཆེན་གི་ཕག་ལས་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་དགོས་པ་རེད། དེ་མ་ཡིན་
པ་ང་ཚོ་ཚང་མའི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ད་རིང་ཁ་སང་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་རིག་པའི་

མཁས་པ་ཡིན་ཟེར་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་ལ། དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་དང་ལྡན་པའི་མཁས་པ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་
རྒྱ་ནག་ཡིན་ནའང་བོད་རིག་པའི་ཚོགས་འདུ་ནང་ལ་ཕེབས་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ངས་ལྟ་སྟངས་ལ་ཁོང་ཚོས་ཕལ་ཆེར་མཁེན་
ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག གཅིག་བས་ན་ང་ལ་མཐོང་ཐོས་དང་ཤེས་བ་མེད་དུས། ངས་ལྟ་སྟངས་ཐོག་ནོར་གི་མེད་དམ་དན་གི་
འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བོད་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྣམས་གཏིང་ཟབ་པོ་མེད་པ་ཞིག་དང་སྒྲུང་གཏམ་གི་ངོ་བོ་ཞིག་ལ་བརི་

ནས། སྒྲུང་གཏམ་སྐོར་ལ་པོད་བིས་པ་ཡིན་ནའང་དེ་དག་ཉམས་ཞིབ་པ་ལ་དངུལ་ག་ཚོད་སོད་དགོས་ཀང་ནར་གཏོང་བས་ཏེ་
གནང་གི་འདུག སྒྲུང་གཏམ་ཆེ་བ་དེ་དག་གི་མིང་ངས་འབོད་ཀི་མིན། རིགས་ཁ་ཤས་ལ་དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མེད་སིད། ཆུང་
ཚེགས་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐོར་ལ་བིས་པ་དང་ research བེད་ཀི་ཡོད་པའི་བཟོ་འད་པོ་བས་ཏེ་གལ་ཆེ་དང་གཏིང་ཟབ་པའི་གནས་ཚུལ་
རྣམས་ཕར་ལ་བཞག་ཏེ་ནང་པའི་ཆོས་དེ་རྨོངས་དད་ཀི་ངོ་བོར་འགྱུར་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བས་ནས་འཛམ་གིང་སྟེང་ཁོ་ཚོས་བ་རྒྱུ་

དེ་རང་རེད། ཡིན་ནའང་ཕོགས་གཅིག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དེ་ཡང་དཔལ་ནཱ་ལེན་ཌ་ནས་དར་བའི་ནང་ཆོས་ཅེས་ཐུགས་རེ་
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ཆེན་པོའ་ི ངང་གསུངས་ཀི་ཡོད། རྒྱ་ཕོགས་ནས་བས་པ་དང་ང་ཚོས་དེ་ནས་གནང་བའི་བར་ཁད་པར་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།

ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་ཡོད་པའི་རླབས་ཆེན་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད་སྙམ། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་ཐུབ་པ་གཅིག་ཡོད། ང་
ཚོས་མཚམས་མཚམས་གནང་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་དཀིལ་འཁོར་འདིའི་ནང་ཡོད་བསད་པའི་གཙོ ་བོར་འགྱུར་བའི་
བཙན་བོལ་ནང་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གང་ལགས་ཟེར་ན་ཇི་སིད་བར་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཁ་ཤས་

ཀི་གསུངས་གནང་སོང། བོད་མི་རིགས་ཀི་ངོ་བོ་དེ་བསད་དགོས ་ཡོད་ན། དེ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆོས་དེ་དག་སྲུང་

སྐྱོབས་བེད་དགོས་པས་གཙོ་བོ་ནི་སྐད་དང་ཡི་གེ་དེ་གཉིས་རེད། རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་སྐད་ཡིག་མེད་པ་ཆགས་པའི་ཉིན་མོ་ནས་
བཟུང་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་དེ་ཧ་ལམ་བརླག་འགོ་ཡི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྐད་དང་ཡི་གེ་གཉིས་ར་ཆེན་ཞིག་ཡིན་དུས། དེ་
གཉིས་ལ་བཀོལ་སོད་དང་། བེད་སོད་ཡོད་པ། ངོས་འཛིན་དང་ཆེ་མཐོང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། རང་གཞན་རོགས་གསུམ་

ངོས་ནས་གང་ཐུབ་སྲུང་སྐྱོབས་གནང་དགོས་ཀི་འདུག ངས་གཅིག་བཤད་འདོད་བྱུང་དེ་གལ་སིད་གོས་ཚོགས་ཀི་འགོ་ལམ་དང་
མི་མཐུན་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལམ་སང་བཀག་གནང་རོགས། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ང་ལ་ཡི་གེ་

ཞིག ་འབོར་བྱུང་། དེ་ཡང་ངའི་ལན་འདི་ཨིན ་ཇིའི་ནང་ཕུལ་བ་ཡིན ། དེ་ངས་ནོར ་འདུག ཡིན་ནའང་ངས་ཕུལ་དགོས ་པའི་རྒྱུ་
མཚན་འདི་ང་ལ་བོད་ཡིག་ཐོག་འབི་རྒྱུའི་ཆ་རེན་མེད་ཙང་རེད་མ་གཏོགས་གུས་འདུད་མེད་པའི་རེན་གི་མིན། ཆ་རེན་ཚང་མ་

ཡོད་མཁན་ལས་ཁུངས་ཤིག་གིས་མི་ཚེ་གཅིག་གི་ནང་ཉར་དགོས་པའི་ཡིག་ཆ་མང་པོ་ཞིག་བོད་ཡིག་ནང་མི་འདུག འདི་རིགས་
ང་ཚོས་གཅེས་འཛིན་བེད་དགོས་པ་གང་ཞིག་ལ་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། གལ་སིད་ང་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་

ནས་ཡིག་ཚགས་གལ་ཆེ་ཨིན་ཡིག་ཞིག་གནང་ན། དེ་ལ་ངའི་ངོས་ནས་གལ་ཆེ་བརི་ཡི་རེད་ལ་མ་འོངས་པར་ངའི་ཕྲུ་གུ་ལ་བསྟན་
དུས། ཁོང་ཚོས་པཱ་ལགས་འདི་ནང་བོད་ཡིག་ཚིག་གཅིག་ཀང་མི་འདུག་ཞེས་ལབ་པ་ཡིན་ན། དེ་ཡག་པོ་མི་འདུག དེ་རྣམས་ང་
ཚོས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། དེའི་སྟེང་ང་ཚོ་གནང་ཐུབ་ན་ཞེས་ཞོར་འཕོས ་ལྟ་བུ་མ་གཏོགས། དམིགས་སུ་བཀར་ནས་སྐྱོན་
བརོད་ཞུས་པ་མིན་པ་དང་འབོད་བསྐུལ་ངོ་བོར་ཞུས་ན་མ་འགིག་པ་མི་འདུག

དེ་ནས་ཞོར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་འཕོས་པའི་སྐབས་རྒྱལ་སིའ་ི བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་དང་འབེལ་

བའི་གནས་ཚུལ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སིའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་འགའ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ངས་
ལྟ་སྟངས་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་། སིར་བཏང་མི་ཕལ་པ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཁོང་ཚོའི་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ས་དེ་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འགོ་འཁིད་པའི་གཞིས་ལུས་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་གང་ཡིན་པ་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོག ས། དེ་ལས་བརལ་ཏེ་ང་ཚོའི་ལངས་ཕོག ས་དེ་དང་མ་མཐུན་པ་མ་གཏོག ས་བེད་ཀི་མིན ་
གསུངས་པ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆེར་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་མཉམ་བཞུགས་ཀི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་རེད་

བསམ་གི་འདུག ང་ཚོར་དགོས་རྒྱུ་དེ་བོད་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་མངོན་འདོད་བསྒྲུབས་རྒྱུ་དེ་རེད། འདི་ང་ཚོའི་ལས་འགན་རེད། དེ་
སྔ་ལས་ཀ་བས་པའི་སྐབས་ངས་ལབ་རྒྱུ་བྱུང་། བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལངས་ཕོགས་འདི་རེད། དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་རོགས། གལ་སིད་ལངས་ཕོགས་དེ་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་བློ་ལ་མ་བབས་ན་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་གནང་ནའང་འགིག་གི་རེད་ཅེས་ཞུས་
མོང་། འདི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རང་ཡིན། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་འགའ་ཤས་ལ་ཕག་ལས་མཛད་རྒྱ་ཆེན་པོ་མང་པོ་ཡོད་དུས།
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མཚམས་མཚམས་ང་ཚོར་བཤད་སོལ་ལ་ཁོང་ལ་ཞྭ་མོ་འད་མིན་མང་པོ་གོན་རྒྱུ་ཡོད་ཅེས། དེ་འད་ཡིན་དུས་གང་དུ་ཕེབས་པ་

ཡིན་ནའང་ངོ་བོ་དང་པོ་དེ་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རེད། གཉིས་པ་དེ་གཞན་གང་ཡིན་པ་དེ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་
བོད་མི་རིགས། བོད་དོན་དང་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་གང་འད་ཞིག་ལ་སྐྱབས་འཇུག་དང་འབོད་

བསྐུལ་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་ན། གཙོ་བོ་དེ་ང་ཚོའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་འདི་ཡིན་ལ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལངས་ཕོགས་དང་ལྟ་གྲུབ་འདི་ཡིན། དེ་དག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
འཚོལ་དགོས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ངའི་ར་བའི་ལངས་ཕོགས་འདི་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་མཁན་འདུག་ཞུ་ཡི་མེད། ཡིན་ནའང་དེ་

འད་ཞིག་གི་ཁ་ཕོགས་ལ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོར་གཏམ་དཔེ་ཡོད་པ་བཞིན་ངང་པ་ཆུས་འཁེར་དུས་རལ་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ཏེ་
བསད་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཛ་དག་གནས་ཚུལ་ལ་གདོང་ལེན་བ་རྒྱུའི་
གནད་དོན་ཞིག་རེད། བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཛ་དག་པོ་རེད་དེ། ང་ཚོས་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་གི་གནས་ཚུལ་མང་

པོ་ལ་བརེན་ནས་མཚམས་རེ་སོ་སོ་ལ་རིགས་ཁ་ཤས་བེད་ཐུབ་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡང་འཛིན་སྐྱོང་དང་གོས་ཚོགས་གཉིས་
ཀས་གནང་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་ངས་ཤེས་ཀི་ཡོད། ཡིན་ཡང་བཙན་བོལ་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་བཙན་བོལ་སིག་འཛུགས་ཡིན་

ནའང་རེད། དེ་བཞིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་མཚོན་པའི་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་། དེ་ང་ཚོས་གུ་ཡངས་ཙམ་བ་རྒྱུ་ང་ཚོའི་

ལག་ཏུ་ཡོད་དུས། དེ་ཚོའི་ཐོག་ཏོག་ཙམ་ཐུགས་འཁུར་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་
བོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་ཛ་དག་ལ་ཕན་པའི་བསམ་འཆར་ཞིག་ཡིན་པའི་སྐད་ཆ་རེད། དེ་ནང་དུ་གལ་སིད་ཐུགས་ལ་མ་བབ་པ་བྱུང་
བ་ཡིན་ན་ཕར་བཞག་ན་འགིག་གི་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གི་ཐུན་བཞི་པ།

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

ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགོ་བཞིན་པ་འདི་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
ཐོག་ལ་བགོ་གེང་འགོ་བཞིན་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བློ་བཟང་གགས་པ་ལགས།

སི་འཐུས་བློ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་དེར་རྒྱབ་

སྐྱོར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་སོ་སོས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདི་དང་མཉམ་དུ་བསམ་ཚུལ་

ཞིག་ཞུ་དགོས ་བསམ་སོང་། ར་བའི་ང་ཚོའི་ཕག་སེལ ་སི་འཐུས་ཤིག ་གིས ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད ། ག་དུས་ཡིན་ནའང་
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གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་བཞག་ནས་ཐེངས་ཉི་ཤུ་ར་གངས་ཅིག་བཞག་ཚར་བ་རེད་ཅེས་
གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འཇོག་དགོས་པ་དེ་ཡང་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ཡིན་ནའང་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདི་བཞག་པ་དང་། དེ་ཡང་སི་མོས་ཐོག་བཞག་ནས་དེ་ག་རང་བཞག་པ་ཡིན་ན་མ་

འགིག་པར་དན་གི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདི་ལགས་ཀོག་གནང་དགོས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡང་གཞིས་ལུས་བོད་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་རྣམས་ཀིས་གསན་གཟིགས་གནང་མཁན་ཚང་མས་ཐོས་དགོས་པ་ཞིག་

དང་མོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་རེད་དན་བསད་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་ནམ་རྒྱུན་ཏུ་ང་ཚོའི་མི་ལ་བཤད་དགོས་ན་མི་ཚོས་དྭང་
ལེན་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

རྒྱུ་མཚན་ཞིག་བཤད་ཡོང་དུས་རེད་བསམ་བསམ་ཞིག་དང་། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཡིན་ནའང་སྲུང་སྐྱོབ་ཐུབ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་

གོས ་ཆོད་ཅིག་དང་། ཁིམས་ལུགས་ཀི་སྐོར་སོགས་བླུགས་དགོས ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་དུས། ངའི་ངོ་ནས་ག་རེ་
མཐོང་སོང་ཟེར་ན། ང་ཚོའི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདི་ལྟ་བུ་ར་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞག་དུས། ཁིམས་ལུགས་ཀི་གནས་བབས་རོབ་
ཙམ་ཞིག ་འདིའི་ནང་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་གསལ་པོ་རེད་བསམ་པ་དན་གི་ཡོད། བོད་ནང་ལ་ང་ཚོའི་སྐད་དང་ཡི་གེ་ཆོས ་དང་རིག ་

གཞུང་ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤིས་ཁོར་ཡུག་ལ་སོགས་པ་གཏོར་བརླག་དང་། རྒྱ་མིའི་ཧམ་སེམས་ཀིས་སོ་ནས་ར་མེད་དུ་བཏང་

ཡོད། དེ་ལྟར་བཏང་འདུག་ཟེར་ནས་མ་བཞག་པར་བེད་ཆོག་གིས་མ་རེད་ཅེས ། རྒྱ་ནག་ལ་བརྡ་ལན་སོད་ཐུབ་པ་དང་། དེ་ལྟར་
བེད་མི་ཆོག་པ་དེ་རྒྱ་ནག་ཁོད་རང་ཚོའི་ཁིམས་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་བེད་ཆོག་གི་མ་རེད།

བོད་མི་སི་བོ་གནམ་བསྟན་ཚང་མ་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བེད་བསད་པ་འདི་བས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ང་ཚོས་

བཤད་བསད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཀང་མི་ཆོག་པ་དེ་ར་འཕོད་པ་བ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་
ཡོད། ང་རང་བོད་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་སོ་སོ་ཛ་དག་ཆགས་འཇིག་གི་འོག་ལ་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་གི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཡུལ་

སོལ་གོམས་གཤིས་ཁོར་ཡུག་དང་བཅས་པ་གཏོར་བརླགས་ཏུ་གཏོང་དུས། ར་བ་རང་ནས་གཏོང་ཆོག་གི་མི་འདུག་བསམ་པའི་
བརྡ་ལན་ཞིག་སད། དེ་ལྟར་བཏང་བ་ཡིན་ན་ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཐོག་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་ཐུབ་པའི་བརྡ་ལན་ཞིག་སོད་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་

དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་སོང་། ར་བའི་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གསལ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་ར་ཁིམས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཕི་ལོ་
༡༩༨༢ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༤ བར་དུ་ཁོ་རང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བསྐྱར་བཅོས་སྣ་ཚོགས་བཏང་བ་རེད། རྒྱ་
ནག་གི་ནང་དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་དང་ལེའུ་བཞི་ལྷག་བཀོད་ཡོད་པ་རེད།

ལེའུ ་གསུམ་པའི་ནང་སེ་ཚན་བདུན་དབེ་ཡོད ། དེས ་ནང་གསེས ་ཀི་སེ་ཚན་དྲུག་པ་དེའི་ནང་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་

འཛིན་སྐྱོང་སྐོར་ལ་བཤད་བསད་ཡོད་པ་རེད། བཤད་པ་ནང་བཞིན་དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་ནས་དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་

ར་གཉིས་བར་དུ་མང་པོ་བཤད་ཡོད་པ་རེད། བཤད་པ་བཞིན་ལག་བསྟར་བས་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད། ད་ལྟ་འདིར་བཞུགས་ཡོད་
པའི་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་དང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་གཙོས་པའི་བཀའ་བློན་རྣམས་པ་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མས་

གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་མཁེན་གི་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་ལ། གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ཚོས་ཀང་ཀང་ཧ་གོ་བསད་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།
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ཡིན་ནའང་དེ་གསལ་དུ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ཁིམས་ལུགས་ཟེར་བ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་ཐོག་ནས།
དེ་ལག་ལེན་གི་ཐོག་ནས་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་ཡོད།

ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་ར་ཁིམས་ཀི་སོམ་གཞི་དེའི་ཁབ་ཁོངས་ནང་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་ཁིམས་ལུགས་ཟེར་ནས་གཏན་

འབེབས་བས་ཡོད་པ་རེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོ་ནས་བཟུང་ལྟ་ཡོང་སྐབས་ཁོ་རང་ཚོའི་ཕི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༡ ལ་ལག་བསྟར་
འགོ་བཙུགས་ནས་འགོ་བཞིན་པ་ཞིག་རེད། ཁོན་བསོམས་དོན་ཚན་ ༦༧ ཡོད་པ་རེད་དམ། དོན་ཚན་དེའི་ནང་། ལེའུ་བདུན་གི་

ཐོག་བགོས་ཡོད་པ་རེད་ལ། ཡག་པོ་ཤ་སྟག་བཤད་ཡོད་པ་རེད། ཡག་པོ་བཤད་པ་ནང་བཞིན་གིས་བེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། གོང་
དུ་གསུངས་སོང་། ཧ་ཅང་གི་ཡག་པོ་རེད། ཚང་མས་དངོས་གནས་དང་གནས་སོ་སོ་ཡིན་ནའང་། བློ་སྐྱེད་ཐུབ་པ་དང་སེམས་

ཚོར་སླེབས་རྒྱུ་ལ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་གནང་སོང་། གསུངས་པ་ཚང་མར་རེས་སུ་ཡི་རངས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་དཀའ་ངལ་
ཞིག་ཡོང་བ་དེ་ལ། ཆུ་མ་ཡོང་གོང་ནས་རགས་དང་། རླུང་མ་ཡོང་གོང་ནས་རླུང་རགས། ཅེས་པའི་དཔེ་ཡོད་པ་ལྟར། གལ་སིད་ང་

ཚོས་ཁིམས་ལུགས་ཐོག་གཙོ་བོ་དོ་སྣང་བས་ཏེ་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུར་གཙོ་བོ་གཞིར་བཞག་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་རྣམས་ལ་

འདི་དང་དེ་རྒྱ་ནག་གིས་ཁིམས་འགལ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དཱ་ཟེར་ནས། ཁིམས་འགལ་གི་བ་སོད་དེ་དག་ལ་གདོང་ལེན་བ་ཐུབ་
པ་ཞིག་རེད་ཅེས་གོ་རོགས་ཅིག་སེལ་ཐུབ་ན། ང་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་ལ་གོང་རྒུད་འགོག་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་
ཡོད། ར་བའི་ཆ་ནས་རྒྱ་ནག་དེ་ཁིམས་ལུགས་ཀི་དབང་འཛིན་ཞེས་བཤད་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་མིན་

འཛམ་གིང་ནང་ཚང་མས་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། མདོར་བསྡུས་ན་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁན་ཏང་ཟེར་བ་དེ་ ཧ་ཅང་གི་ཡིན་
ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་འོག་ལ་ཁིམས་ལུགས་ཆགས་བསད་ཡོད་ཚུལ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་

ཀིས་ས་མིག་ཁ་ལམ་ལམ་བསད་ཡོད་དུས། དེ་ཙམ་གིས་བེད་དུས་ར་བཟི་ནང་བཞིན་སྣང་མེད་དུ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་མ་རེད་དན་
བསད་ཡོད། གལ་སིད་ཁིམས་ལུགས་སོགས་ཀི་འགོ་སྟངས་སོགས་ཤེས་ན། དཔེར་ན་ཡུས་ཧྲུའུ་ཡི་བཀྲ་ཤིས ་དབང་ཕྱུགས་

ལགས་ཀིས་སྐད་དང་ཡི་གེ་སོགས་ཀི་སང་ལ་འགོ་དང་འགོ་བཞིན་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་བོད་ནང་ལོག་གི་ཁིམས་རོད་པ་དང་
དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་དག་གིས་གནོན་ཤུགས་ཅིག་སད་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཐོག་སོད་བཞིན་ཡོད།

ང་ཚོའི་དེ་བེད་ཆོག་རྒྱུ་མེད་ལབ་ན། རྒྱ་ནག་གི་རྣ་བར་འགོ་བ་ཞིག་མ་རེད ། ཡིན་ནའང་ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་
བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་ཀང་སྣང་མེད་དུ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་བསམ་གི་ཡོད། ངས་དུས་རྒྱུན་ཏུ་བཙན་བོལ་

སིག་འཛུགས་ནང་སྟོང་ཆ་ཞིག་འདུག་ཞེས་བཤད་བསད་ཀི་ཡོད། ཁིམས་ལུགས་ཀི་སྟོང་ཆ་དེ་བཀང་ཐུབ་མི་འདུག་བསམ་གི་
ཡོད། གོང་དུ་སི་འཐུས་ཞིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་གཅིག་བུར་མ་ཡིན་པར། བཙན་བོལ་
ནང་ལོགས་ཀི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡིན་མིན་དང་། བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་གཉིས་མཉམ་དུ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་

གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། བཙན་བོལ་སིག་འཛུག་ཀི་འོག་ལ་ཡོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཡིན་ནའང་རེད། བོད་མི་མང་
ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་ཁིམས་ལུགས་མེད་པའི་དབང་གི་ཡོང་གི་འདུག་པས། གོས་ཚོགས་ར་བ་

འདིའི་ནང་བཞུགས་པའི་སིད་སྐྱོང་གཙོས་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་དང་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་བཞུགས་ཡོད་དུས། ངས་ག་རེ་
ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། སྟོང་ཆ་དེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་བཀང་ཐུབ་པ་བེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། འཛིན་སྐྱོང་
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བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་ད་ལྟ་ནས་ལོ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་གཞི་སིག་བཞིན་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དེ། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ལོ་དེ་དག་
ཉུང་མེད་ནའང་མང་དགས་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་ལོ་ཉིས་བརྒྱའི་འཆར་གཞི་སིག་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་འཆར་

གཞི་ལྷོང་ལམ་སློང་དང་བོད་ཕི་ནང་གཉིས་སུ་དཀའ་ངལ་མི་ཡོང་བ་ཞིག་བེད་དགོས་ན། ཁིམས་ལུགས་དེ་གལ་ཆེ་ཡིན། བཤད་

སོལ་ཞིག་ལ་ཆུ་གང་འད་ཆེ་ནའང་ཟམ་པའི་འོག་རེད། མཁར་གང་འད་མཐོ་ན་ཡང་གནམ་གི་འོག་ལ་རེད་ཟེར་བ་ནང་བཞིན། དེར་
བརེན་ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་ཟེར་དུས། བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་འདི་ཆགས་སའི་རྒྱ་གར་རང་དབང་ཅན་འདིར་

ཞུས་ན། ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་དེ་གོང་ན་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ཡུལ་ཆུ་བཏུང་ན་ཡུལ་ཁིམས་འཁུར་
དགོས་པ་བཞིན། ང་ཚོས་འདིའི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

ང་ཚོས་བོད་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་དཀའ་སྡུག་ལ་གཟིགས་དང་། ངས་ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ་བསྐྱར་ཟློས་བེད་དགོས་པ་གང་

ཡང་མཐོང་མ་སོང་། ཕག་སེལ་སི་འཐུས་རྣམ་པས་ཞིབ་འཇུག་དང་ཚོར་བའི་རང་བཞིན་ཐོག་ནས་གསུང་གནང་སོང་། རྒྱ་ནག་

གིས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ཤོད་བཞིན་པའི་ས་གནས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་གི་དོན་ཚན་བཅུ་པར། སྐད་དང་ཡི་གེ་སྲུང་སྐྱོབ་བ་རྒྱུ་ཡོད་ཅེས་

དང་། དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པར་ཆོས་ལུགས་ཀི་དད་པ་རང་མོས་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་
ནང་། ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུར་ལ་སྲུང་སྐྱོང་བ་དགོས་ཞེས་བཤད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གི་བེད་ཀི་ཡོད་
དམ། དེ་དག་བེད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་ཚོས་བཤད་པ་བཞིན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་ལྟ་བུའི་དོན་ཚན་དེ་དག་ཡོད་པ་དང་།
དེ་དག་གཏུག་ཆོག་པ། དེ་བེད་སོད་བས་ཏེ་རྒྱ་ནག་ལ་རོལ་ལན་བེད་ཆོག་པ་བོད་གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་ག་ཚོད་ཀིས་ཤེས་ཀི་ཡོད་

པ་རེད་དམ། ངས་མང་པོ་ཤེས་པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་མེད། ཁིམས་ལུགས་ཀི་གོ་རོགས་རྨོངས་འཆར་དེ་བོད་གཞིས་བེས་གཉིས་
ཀར་དེ་ལྟར་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། དེར་བརེན་བོད་གཞིས་བེས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚང་མར་གོ་རོགས་དེ་ལྟར་སེལ་དགོས་པ་དེ་གལ་

ཆེན་པོ་རེད་སྙམ་གི་འདུག དེ་ང་ཚོའི་སྟོང་ཆ་ཞིག་ཀང་རེད་སྙམ་གི་འདུག མ་འོངས་པར་ཁིམས་ལུགས་ཀི་དབང་འཛིན་དེ་འཛམ་
གིང་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་ག་ཚོད་བར་ཡར་རྒྱས་ཕིན་རུང་ཁིམས་ལུགས་རང་གི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་ཅིག་ཡོང་དགོས་དུས།

ད་ལྟ་ཉིད་ནས་ག་སིག་བེད་དགོས་པ་མ་གཏོགས། རྐུན་པོ་བོས་ཚར་ནས་གོས་འདོན་པ་ལྟར་ཆགས་པ་ཡིན་ན། ཏག་ཏག་ར་བ་

ནས་སོད་ཀི་མ་རེད། དེ་དུས་ང་ཚོར་འགོད་པ་སྐྱེ་ཡི་རེད་སྙམ། ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་དཔེ་མཚོན་དུ་ཞུས་ན། ཁིམས་
ལུགས་ཀི་གོ་རོགས་མེད་པའི་དབང་གིས་དཀའ་ངལ་འཕད་མ་ཐག་སྐད་རྒྱག་ནས་བསད་པ་མ་གཏོགས། དཀའ་ངལ་དེ་མི་ཡོང་

རྒྱུར་ད་བར་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་སུས་འགན་འཁེར་ཏེ་སྟོང་ཆ་དེ་བསྐང་རྒྱུར་འབད་བརོན་དང་འཁུར་འགན་ལེན་བས་ཡོད་པ་རེད་
དམ། དེ་ཡིན་དུས་དཔེ་མི་སིད་པའི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ་གི་འདུག ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག ་གི་མཇལ་བཅར་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག ་རག་བྱུང་། སྐབས་དེ་དུས་ནས་དེ་རང་གསུངས་གནང་སོང་།
ཁིམས་ལུགས་གོ་རོགས་སེལ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཁོང་གིས་དཔེ་མཚོན་ཞིག་ཞུས་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ཁིམས་ཀི་གོ་

རོགས་སེལ་ཏེ། བོད་པ་དེ་དག་གིས་གོ་རོགས་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་བས་པའི་གོད་གཞི་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་

བྱུང་འདུག དེ་ཡིན་དུས་གཞིས་ལུས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླར་ཡང་ཁིམས་ལུགས་ཀི་གོ་རོགས་ཤིག་སེལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེའི་གོ་
རོགས་དེ་རང་བཞིན་གིས་བེད་སོད་བས་ཏེ་སོ་སོས་སོ་སོར་སྲུང་སྐྱོབ་ཐུབ་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་ལས་སླ་
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པོས ་མོང་མི་དགོས ་པ་དང་། མོང་དགོས ་པ་དེ་ཡང་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུར་དཔེ་མི་སིད་པའི་ཕན་ཐོག ས་འདུག་ཞེས ་གསུངས་པ་
བཞིན། དེ་བཞིན་ང་ཚོས་བེད་དགོས ་པ་རེད་སྙམ་གི་འདུག དེར་བརེན་ང་ཚོའི་གཞུང་འབེལ ་དུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས ་

འཆར་འདི་འཇོག་དགོས་པ་དང་། འདིའི་ནང་འཁོད་པའི་གནད་དོན་རྣམས་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ་འདུག ཁུངས་ལུང་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་
པ་འདུག དེ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་འདི་ལྟ་བུས་ཛ་དག་གནས་བབ་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་ནས་

གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ང་ཚོས་ཐབས་བརྒྱ་བྱུས་སྟོང་བས་ཏེ་འབད་བརོན་བེད་དགོས་པ་ཞིག་རེད་ལ། ཁིམས་
ལུགས་ཞེས་པ་དེ་མ་འོངས་པར་འདི་ལྟ་བུའི་ཛ་དག་གི་གནས་བབ་དེ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་པ་དང་། ཡང་ན་རྒྱ་ནག་གིས་མུ་མཐུད་
དེ་བས་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་གདོང་ལེན་བ་ཐུབ་རྒྱུའི་ལག་ཆ་ལྡོག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། དེའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་དགོས་པ་དེ་

གལ་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ་གི་འདུག ད་དུང་འདིའི་ཐོག་ལ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཚང་མས་བོད་ཀི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དང་། བཙན་
བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཁབ་ཁོངས་ཀི་སི་བོ་གནམ་བསྟན་ཚང་མའི་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དང་། སི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གཞི་མེད་ཀི་བློ་ཡུལ་དུ་གཤོང་དཀའ་བའི་སྐྱོན་བརོད་ལ་སོགས་པ་དེ་འདའི་ཚོར་བ་དག་པོའ་ི

ཐོག་ནས་གསུངས་གནང་སོང་། དེ་དག་བདེན་པ་རེད། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་མཆོག་ལ་གཞི་མེད་སྐྱོན་བརོད་ཞུ་བ་
ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའི་བ་བ་ལ་ཐ་གཅིག་ཏུ་ཚང་མས་ག་སིག་དགོས་པ་རེད་ལ། ག་སིག་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་གདེང་ཚོད་ཀང་དགོས་པ་
རེད། གདེང་ཚོད་དེ་གང་ནས་ཡོང་གི་རེད་དམ་ཞེ་ན། ཁིམས་ལུགས་ཀི་གོ་རོགས་ངེས་ཅན་ཡོང་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་

ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་འགོག་ལན་དེ་ར་བ་ནས་དགོག་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། ཤིང་ངན་བཀོག་ན་ར་བ་ནས་ཁོགས་ཅེས་གསུངས་པ་
བཞིན། བཀོག་ན་ར་བ་ནས་འགོག་ཐུབ་པ་དགོས་དུས་དེ་ལ་ང་ཚོར་ལག་ཆ་དགོས་པ་རེད། དེ་ང་ཚོར་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་དང་
མི་སྣས་དང་ལེན་ཐུབ་པའི་ལག་ཆ་དགོས ་པ་རེད། ལག་ཆ་དེ་ཁིམས་ལུགས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་དེ་རིང་གི་གོ་

སྐབས་འདི་བརྒྱུད་དེ་མང་པོ་ཞིག་ཞུ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་ཀང་མང་པོ་མི་འདུག་ལ། ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཡང་མང་པོ་

ཡོད་ས་རེད། ར་བའི་གང་ཅིའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་སྟེ་གཙོ་བོ་ཁིམས་ལུགས་ཀི་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུར་ངས་བསྐྱར་དུ་དོ་ནན་པོ་
ཚོར་བ་དག་པོའ་ིཐོག་ནས། ར་བ་འདིའི་ནང་བཞུགས་ཡོད་པའི་འཐུས་མི་ཚང་མས་ཁིམས་ལུགས་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་
ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པའི་སྔོན་གེང་
དང་གོས་ཆོད་ཁག་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུར། སིར་བཏང་གི་ང་རང་སི་འཐུས་ལ་
ལངས་ནས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། གོས་ཚོགས་ཀི་ཉིན་དང་པོ་དེར་བོད་ནང་དུ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་
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གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་ཁེར་ཡོད་པ་དང་། སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་ཀང་དེའི་ཐོག་ལ་ག་ཚོད་ཀི་ནུས་པ་ཐོན་གི་ཡོད་མེད་

དང་ཕན་ཐོགས་ཀི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀི་མི་འདུག་སྟེ། བློས་མ་བཟོད་པའི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་མ་བླངས་པ་ཞིག་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།
དེ་འད་ཡིན་ཙང་། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཆ་ཤས་ལེན་ནས་དམིགས་བསལ་གི་གསར་པ་དང་ཉན་སོ་པོ་དེ་འད་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་
ནའང་། གལ་ཆེན་གི་གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ཤིག་མ་བླངས་ན། སོ་སོ་ཡིན་ནའང་སེམས་ནང་དུ་བདེ་པོ་ཞིག་འཚོར་ས་
མ་རེད་སྙམ་པའི་ཐོག་ནས་ཚིག་འགའ་ཤས་ཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཞི་རའི་དེ་རིང་གི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མང་པོས་ཆ་ཤས་བླངས་པ་

དང་། ཆ་ཤས་བླངས་པ་ཙམ་མ་ཟད་ལེན་མཁན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་དུ་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་གི་སི་

འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་དང་པོར་ཆ་ཤས་བླངས་ཡོང་བའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརེན་ནས། དེ་རིང་གི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་
ཆོད་འདིའི་བགོ་གེང་གི་ཁ་ཕོགས་དེ་ཡག་པོ་ཞིག་གི་སང་ལ་འགོ་ཐུབ་སོང་སྙམ་པའི་འཚོར་བ་ཞིག་བྱུང་། གཙོ་བོ་དེ་བོད་ནང་གི་
ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་བསླང་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་གི་ཐོག་ནས་རྡོག་ར་གཅིག་ཏུ་དིལ་ཏེ་ནུས་པ་འདོན་
དགོས ་པ་དང་། མདོར ་བསྡུས་ནས་ཞུས་ན། མདུན་དུ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་ཐུབ་རྒྱུའི་ཐོག ་བཀའ་སློབ ་གནང་བར་ངོས ་ནས་

བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་གོང་གི་གོས་ཚོགས་ནང་དུའང་འབོད་སྐུལ་ཞིག་ཞུས་ཡོད། མ་གཏོགས་ཡང་སྐབས་སྐབས་སུ་

ང་ཚོའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་ཀི་མགོ་རང་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་མི་འད་བ་ཆགས་ཡོང་དུས། ངས་ང་ཚོའི་
གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཟེར་བ་འདི་གང་གི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཆགས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་ཧ་གོ ་ཡི་མི་འདུག་ཞེས་སྔོན་མ་
ནས་ཞུས་མོང་། བས་ཙང་དེ་འད་ཡིན་དུས་གང་ལྟར་ད་ལན་གི་གདུང་སེམ ས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཚང་མར་
བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཆ་ཤས་བླངས་པ་ཡིན་ཙང་། མདོར་བསྡུས་ན་བོད་ནང་དུ་ཡོད་

པ་ཐམས་ཅད་ཛ་དག་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ན་འགིག་གི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག བོད་ཀི་སྣོད་བཅུད་ཡོངས་སུ་
རོགས་པ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་བོད་ཀི་སོག་ལྡན་མི་དག་ཨ་ཅང་ཅང་དུད་འགོ་ཚུན་ཆད་

དང་། དེ་མིན་སོག་ལྡན་མིན་པའི་ས་ཆུ་དང་དེའི་སང་ལ་སྐྱེས་པའི་རི་ཤིང་ཚུན་ཆད་ཀི་གནས་སྟངས་ཀང་ཛ་དག་ཆགས་བསད་ཀི་
ཡོད་རེད། དེ་འདའི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་སི་འཐུས་མང་པོས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོག་ཡིན་ནའང་རེད ། དེ་བཞིན་རང་དབང་གི་ཐོག་ལ་

ཡིན་ནའང་རེད། སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་བཙོན་དུ་གནས་བཞིན་པ་ཡིན་ནའང་འད། བཙོན་
གོལ་ཐོབ་པ་དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་འད། དེ་དག་གི་ཉིན་རེའི་གནས་སྟངས་དང་ཆོས་ལུགས་ཀི་གནས་སྟངས་ཡིན་ནའང་

རེད། ཚང་མར་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཡིན་པའི་ཐོག་གསུངས་གནང་སོང་། བས་ཙང་ང་ལ་དམིགས་བསལ་གི་འབུར་དུ་ཐོན་པ་
གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག་སྟེ། དེའི་ནང་གི་ཆ་ཤས་གཅིག་ལྟ་བུ་དེ་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཐོག་ལ་སིངས་ཆ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་འདོད་པ་ནི།
གཞི་རའི་འཛམ་བུ་གིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་ནའང་རེད། མི་རིགས་ཡིན་ནའང་རེད། གང་འད་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཚོགས་པ་ཞིག་གི་ནང་

དུ་ཆོས་ལུགས་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཆོས་ལུགས་དེ་ཡང་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་བསད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། ཡིན་ནའང་
དེ་དག་གི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཆོས་ལུགས་དེ་ཚོ་མི་རིགས་ཆགས་འཇིག་གི་གནས་སྟངས་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་མེད་པའི་
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བཟོ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་དེར་བོད་མི་རིགས་ལ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། ཆོས་ལུགས་དེ་ཡང་སོ་
སོའ་ི མི་རིག ས་ཆགས་འཇིག་གི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་བསད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག ་ཡོད་པ་དེ་དམིག ས་

བསལ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེར་བརེན་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཀི་སྐད་དང་ཡི་གེ ཡུལ་གོམ་གཤིས་ལུགས་ཡོངས་སུ་རོགས་
པའི་ནང་དུ་བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་ལ་དར་བསད་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀིས་ཁབ་བསད་པ་དང་ཁེབས་བསད་པ་ཞིག་རེད།

ལྷག་པར་དུ་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་དོན་ཐད་ལ་ཆ་བཞག་ན། བོད་མི་ཡོངས་རོགས་ཚུར་སིག་རྒྱུ་དེའི་ཐོག་ལ་དམིགས་

བསལ་གི་ནུས་པ་ཐོན་བསད་ཡོད ། གང་ལྟར་གནས་ལུགས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཉེར་ལེན་ལ་བརེན་ནས། ད་ལྟའི་ཆར་ང་རང་ཚོའི་
ཆོས་ལུགས་ཀི་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གི་ཛ་དག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་སིད་བྱུས་གཏན་
འབེབས་ནང་དུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ར་མེད་བཟོ་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དེའི་ནང་གི་ཆོས་བརྒྱུད་བེ་བག་པ་ཞིག་ར་མེད་

བཟོ་དགོས་པའི་སིད་བྱུས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ང་ཚོ་ཚང་མས་བརེད་ཡོད་ཀི་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག རྒྱ་ནག་
གིས་ང་ཚོའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་སང་ལ་དེ་འདའི་སང་ཟུག་བེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ། ངས་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་ཟིན་

པ་ཡིན་པས་དེ་རིང་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་མིན། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་ཆོས་ལུགས་དེ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་ཀི་ཐོག་དངོས་གནས་
བས་ན་བཟོད་ཐབས་བལ་བའི་ཐོག་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་གི་འདུག་སྙམ་པ་ཞིག་དང་། ང་ཚོའི་ཆོས་ལུགས་ལ་མཐོང་ཆུང་དང་

དམའ་འབེབས། དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་ཆོས་ལུགས་དེ་ཆོས་ར་བ་ནས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་གུང་ཁན་ཏང་གི་སིད་བྱུས་འོག་ནས་དབང་
བསྒྱུར་བ་རྒྱུའི་ཐབས་ཚུལ་གི་འོག་ནས། དཔེར་ན་ང་རང་ཚོའི་ཆོས་ཀི་ཐོག་ནས་བས་པ་ཡིན་ན། ཡོད་ན་མེད་ན་དེ་སོ་སོའ་ིར་བའི་
བླ་མ་རེད། ར་བའི་བླ་མ་ལ་གུས་བརི་ཞུས་པ་དང་གསོལ་བ་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ཚུན་ཆད་ལ་དམ་དག་བེད་བསད་པ་དེ་དག་ངས་

ཞུ་མི་དགོས ་པ་ཞིག་རེད ། དཔེར་ན་མཆོད་གཤོམ་ནང་དུ་བསིགས་རྒྱུའི་མཆོད་རེན་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ང་ཚོ་བོད་བརྒྱུད་ནང་
བསྟན་གི་ཆོས ་ལུགས་ངོས ་ནས་ཧ་ཅང་གི་ར་ཆེན་པོ་རེད། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་འཇིག་རེན་ཁམས་འདིར་མ་བཞུགས་པའི་

སྐབས་སུ་ང་ཚོར་ཁོང་གིས་སྐུ་ཚབ་ལྟ་བུ་ཞིག ་ཡོད་པ་དེ་མཆོད་རེན་ཡིན་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་རྒྱ་ནག་གིས་ང་ཚོར་
མཐོང་ཆུང་བས་ཏེ་ག་རེ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། མཆོད་རེན་གི་ནང་དུ་མཆོད་རེན་གི་དབིབས་ནང་བཞིན་བཟོས་ཏེ།
དེའི་ནང་དུ་ཆང་དང་ཨ་རག་བླུག་ནས་འགེམས་སེལ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་བོད་ཀི་ཆོས་ལུགས་ཀི་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་རེད །
ཡུལ་གོམས་གཤིས་ལུགས་ཀི་ནང་དུ་ཆང་ཨ་རག་དང་ཤོ་སྦག་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་

འདའི་བེད་མི་ཆོག་པའི་ལག་ཆ་དེའི་སང་ལ་མཆོད་རེན་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་བཞག་པ་དེ་ཚོ་དང་། ང་ཚོའི་རང་བྱུང་
ཁོར་ཡུག་རེ་པོ་ཏཱ་ལ་མཚོན་པ་དེ་དག་བསིགས་ཏེ་མདོར་བསྡུས་ན། ང་ཚོའི་ཆོས་ལུགས་ལ་མཐོང་ཆུང་དང་དམའ་འབེབས། ལྷག་

པར་དུ་ང་ཚོའི་ཆོས་ལུགས་དེ་ཁོ་རང་ཚོ་གུང་ཁན་ཏང་གིས་དབང་བསྒྱུར་ཆ་ཚང་བ་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ དང་ ༢༠༡༦
སོ་སོའ་ི ཐོག་ལ་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་ཡིག་ཆ་ཨང་ལྔ་པ་ཟེར་བ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་འཚོལ་གཤེར་གི་མ་ལག་ཟེར་བ་དེ་འདའི་ཏང་གི་
ཆོས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་རྒྱལ་སིད་སི་ཁབ་ཁང་གི་ཏང་མི་ཚོས་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་ཀི་གནས་སྟངས་བསིགས་ཀི་
ཡོད་པ་རེད།
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དེ་ལྟ་བུའི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་སྤྲུལ་སྐུ་སི་དང་བེ་བག་ཏུ་༸རྒྱལ་

དབང་པན་ཆེན་ལྟ་བུའི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་དེ་དག་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུས་ཁོ་ཚོས་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་ནས་དེ་འདའི་བསྟན་

བདག་གགས་ཅན་དེ་ཚོ་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུར་ངེས་པར་དུ་རྒྱལ་སིད་སི་ཁབ་ཁང་གི་དབུས་ནས་ཐག་གཅོད་བ་དགོས་པ་སོགས་ཀི་

ལམ་ཁ་མང་པོ་ཞིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། མདོར་ན་ང་ཚོ་བོད་ཀི་བླ་མ་དེ་དག་ཡང་བསྐྱར་ཚུར་ཕེབས་མཁན་དེ་སྤྲུལ་སྐུ་རེད། བས་
ཙང་ད་གིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤག
ི ་གིས་ཚིག་སྙན་པོ་ཞིག་གསུངས་གནང་སོང་། བླ་མ་དང་སྤྲུལ་སྐུའི་ནུས་པ་དང་བིན་
རླབས། ནང་པའི་ཆོས ་ཀི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་བིན་རླབས་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོའི་མི་རིག ས་ཀི་ རྒྱལ་ཞེན་དང་ལ་ཞེན ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་

གནས་ཀི་ཡོད་དུས། དེ་དག་དོར་བའི་ཆེད་དུ་ཁོ་རང་ཚོའི་ལོག་བྱུས་འོག་ལ་བླ་སྤྲུལ་རྣམས་བཞུགས་ཐུབ་ཆེད་ཆབ་སིད་རང་གི་
ཁེ་ཕན་ཆེད་དུ་འདེམས་སྒྲུགས་བ་རྒྱུའི་ཡིག་ཆ་གཏན་འབེབས་བས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་དང་ཆོས་བེད་མི་

སྣའི་བར་ལ་དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབ་པ་སོགས། ང་ཚོའི་ཆོས་དེ་ར་བ་ནས་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ལག་བསྟར་བེད་
ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ། གོང་དུ་གོས་ཆོད་ཀི་འགོ་བརོད་ཐོག་ལ་འཁོད་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚོ་ཚང་མས་གལ་གནད་ཆེན ་པོའ་ི ཐོག་
ནས་རི་གསང་པོ་བེད་དགོས་ཀི་འདུག དེ་མ་བས་ཚེ་ང་རང་ཚོ་མི་རེ་བཟུང་ལ་དེ་འདའི་མཐུ་ཟུག་ནས་ཆོས་དང་ཆོས་བེད་མི་

སྣར་སྣང་ཆུང་དང་དེ་དག་གི་གལ་གནད་དེ་ཚོ་མ་མཁེན་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞིག་གནང་བ་ཡིན་ནའང་། དེ་ཙམ་གི་གལ་
ཆེན་པོར་མ་བརི་བའི་གནས་སྟངས་ཡོང་བསད་ཀི་འདུག དེ་དང་འབེལ་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་གནས་

དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་ཀི་རེད་ཅེས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད ། དེ་

ནང་བཞིན་ངས་དེ་རིང་གི་སིངས་ཆ་འདིའི་ཐོག་ནས་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞུས་ན། ཆོས་ར་བ་ནས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་ཏང་གི་མི་སྣ་
ཚོས་བསིགས་བཞག་པའི་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་ཡིག་ཆ་ཨང་ལྔ་པ་ཟེར་བའི་ཁིམས་ལུགས་དེའི་ཐོག་ནས་ཁོ་ཚོས་༸རྒྱལ་བ་དང་

པན་ཆེན་གི་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡིན་ལབ་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ངས་དེ་རིང་འདིའི་ཐོག་ནས་ག་རེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅེ་ན།
གཞི་རའི་༸རྒྱལ་བ་དང་པན་ཆེན་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་དེ་ཆོས་ར་བ་ནས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་དང་ཆོས་དུག་ཏུ་བརིས་

མཁན་གི་སིད་གཞུང་ཞིག་ལ་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཚང་མས་གསལ་པོ་མཁེན་དགོས་པ་ཞིག་

ལ་རྒྱ་ནག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་ཡིག་ཆ་ཨང་ལྔ་པ་ཟེར་བ་དེའི་ནང་དུ་༸གོང་ས་ཏ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུའི་
ཐོབ་ཐང་ར་བ་ནས་མེད་པ་མ་ཟད། དེ་མེད་པ་དེ་ཡང་ཁོ་རང་ཚོའི་ཁིམ ས་ལུགས་ནང་དུ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚང་མས་
མཁེན་དགོས་ཀི་རེད། དེ་གང་འད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཡིག་ཆ་ཨང་ལྔ་པའི་འགེལ་བཤད་ཀི་ནང་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་སུ་ངོས་འཛིན་བེད་

ཆོག་དང་མི་ཆོག་གི་སང་ལ་འགེལ་བཤད་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་དུ་ག་རེ་བརོད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། གུང་ཁན་ཏང་གི་
རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཁ་བལ་གི་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་དང་ཁ་བལ་གི་སྣེ་འཁིད་མཁན་གི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་ན་ར་བ་ནས་ངོས་འཛིན་བ་

ཆོག་གི་མ་རེད་ཅེས་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཏཱ་ལའི་ཁ་བལ་རིང་ལུགས་ཀི་ཚོགས་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་གི་བླ་
མ་ཞིག་ཡིན་ན། སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ངོས་འཛིན་བེད་ཆོག་གི་མ་རེད་ཅེས་ཁོ་རང་ཚོས་བཟོས་པའི་ཁིམས་ཀི་ནང་དུ་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད་

པ་རེད། བས་ཙང་དེ་འད་ཡིན་དུས་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཚོ་འཛམ་གིང་ས་ཕོགས་གང་དུ་སླེབས་པ་ཡིན་ནའང་ཁ་གདངས་
ཚད་ལ་ཏཱ་ལའི་ལོག་སོད་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མི་རིགས་ཁ་བལ་གཏོང་མཁན་ལྟེ་བ་ཁོ་རེད་ཅེས་ལབ་བསད་ཀི་ཡོད་པ་
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ཡིན་ཙང་། ཁོ་རང་ཚོས་གཏན་ལ་ཕབ་བཞག་པའི་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་ཡིག་ཆ་ཨང་ལྔ་པ་ཟེར་བ་དེའི་འོག་ནས་༸གོང་ལ་ཏཱ་
ལའི་བླ་མའི་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བརོད་འདོད་བྱུང་། གཞི་རའི་གོང་དུ་མང་པོ་ཞུས་

ཟིན་པ་སོང་ཙང་ངས་བསྐྱར་དུ་ཞུ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས། ད་ལྟའི་བར་དུ་ང་ཚོས་གསལ་པོ་མཐོང་བསད་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་
བོ་དཔའ་མོ་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ཞེ་བཞིས་སྐུ་སོག་བློས་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཇི་སྙེད་ཅིག་རྒྱ་ནག་གི་
སྡུག་སྦྱོང་མནར་སོད་ཀི་འོག་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐོག་ནས་ངས་དེང་རབས་ཀི་བཤད་སོལ་ལྟར་ཞུས་

ན། བརྡ་ལན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡུལ་གསུམ་ལ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དན་བསད་ཀི་ཡོད། བརྡ་ལན་དང་པོ་དེ་རྒྱ་ནག་ལ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། བརྡ་ལན་གཉིས་པ་དེ་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ལ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བརྡ་ལན་གསུམ་པ་དེ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ལ་

སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་སྙམ་གི་འདུག བརྡ་ལན་དང་པོ་དེ་རྒྱ་ནག་ལ་གང་འད་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་རྒྱ་ནག་
གི་དཔོན་རིགས་ཚོ་ག་ཚོད་ཀི་འཛམ་གིང་ཐོག་སྟོབས་ཆེན་ཆགས་པ་དང་། ང་ཚོར་ཅི་འདའི་དག་གནོན་བས་པ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་

བོད་དང་བོད་ཀི་གཞོན་ནུ་ཚོའི་བསམ་པའི་ནང་གི་རྒྱལ་ཞེན་དང་སོ་སོའ་ི མི་རིགས་ཆེད་དུ་བློས་བཏང་བ་དེ། ནམ་ཡང་འགོག་

ཐུབ་ཀི་མ་རེད་ཟེར་བའི་བརྡ་ལན་དེ་གསལ་པོ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད་སེམས་ཀི་འདུག བརྡ་ལན་གཉིས་པ་དེ་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་
སང་ལ་འཛམ་གིང་ནང་ཞི་བདེ་དགོས་པ་ཡིན་ན། བདེན་པ་ལ་ངེས་པར་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་དགོས་ཀི་རེད་ཟེར་བའི་བརྡ་ལན་དེ་རྒྱལ་
སིའི་སི་ཚོགས་ནང་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ལྷག་པར་དུ་བདེན་པའི་ཆེད་དུ་སོ་སོའ་ི སོག་བློས་བཏང་ཐུབ་མཁན་

ཞིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་བས་པ་ཡིན་ན། འཛབ་གིང་ནང་བདེན་པ་ཟེར་བ་དེ་ཡོང་ཐུབ་ཀི་མ་རེད ། དེ་མ་ཡོང་བ་ཡིན་ན་འཛབ་གིང་

ནང་ཞི་བདེ་ཟེར་བ་ཞིག་ར་བ་ནས་ཡོང་རྒྱུ་མེད ། བརྡ་ལན་གསུམ་པ་དེ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་དུ་གནས་མཁན་དང་ལྷག་པར་དུ་
གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་རྣམ་པ་ཚོར་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བརྡ་ལན་དེ་གང་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཁེད་རང་

ཚོས་ཤུགས་རྒྱག་ཤོག་ཨ་ཟེར་བའི་བརྡ་ལན་ཞིག་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། ང་ཚོས་ག་རེ་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་
རེད། ཤུགས་རྒྱག་སྟངས་དེ་གང་འད་རེད་ཟེར་ཡོང་དུས། ཁོང་ཚོར་འབོད་ས་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས་ཟེར་རྒྱུ་དང་། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཅེས་འབོད་ས་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་
གང་ཞིག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ན། འབོད་ས་དེས་བོད་རང་དབང་ཐོབ་རྒྱུར་ང་རང་ཚོར་ཤུགས་རྒྱག་ཤོག་ཨ་ཞེས་
པའི་བརྡ་ལན་དེ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག

འབོད་ས་དང་པོ་དེས་ཤུགས་ཇི་ལྟར་རྒྱག་དགོས་པ་རེད་ཟེར་དུས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་དུ་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས་

ཞེས་གསུང་ཡོང་དུས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དང་དགོངས་པ་ནང་བཞིན་ཤུགས་རྒྱག་ཤོག་ཅེས་པའི་བརྡ་ལན་འདི་གཉིས་

སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དན་བསད་ཀི་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་ངས་སྔོན་མ་ནས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་བོད་ནང་དུ་སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་
བཏང་མཁན་རྣམས་ཀི་གངས་ཀ་དེ་མཛུབ་རེར་བགང་མ་བསད་པར། སོ་སོས་སོ་སོར་མཛུབ་མོ་བཙུག་སྟེ་གཅིག་བེད་དགོས་ཀི་
འདུག་དཱ། དེ་ཡང་ངས་ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་པའི་བརྡ་ལན་བཏང་སའི་ཁག་གསུམ་དེའི་ནང་ནས། བརྡ་ལན་དང་པོ་རྒྱ་ནག་ལ་བཏང་

བ་དེའི་སང་ལ་ང་ཚོར་བ་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ཞིག་ལ་བརིས་ནའང་ཀད་ཀོར་རེད། དེ་ནས་རྒྱལ་སིའི་སི་
ཚོགས་ལ་བརྡ་ལན་སད་བསད་པ་དེར་ང་ཚོས་བེད་ཐུབ་པ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་ན། གནད་
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དོན་དེ་དག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་རྒྱལ་སིའི་གནས་སྟངས་ཀི་སང་ལ་སྐྱེལ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་དང་དབང་ཚད། དེས་མ་ཟད་འགན་ཡང་
ཡོད་པ་རེད་དན་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེའི་སང་ལ་ང་ཚོས་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོར་སད་བཞག་
པའི་བརྡ་ལན་དེ། ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་འདི་དང་ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བཀུར་འོས་སི་

འཐུས་རྣམ་པ་དང་འཛིན་སྐྱོང་རྣམ་པ་ཚོ། ང་རང་ཚོར་སད་བཞག་པའི་བརྡ་ལན་དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བརྒྱ་ཆའི་བརྒྱ་བ་
ཐུབ་རྒྱུའི་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆའི་བརྒྱ་ཐམ་པ་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་དགོས་ཀི་རེད། སོང་
ཙང་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཇི་ཙམ་ཞིག་བས་འདུག རྒྱལ་གཅེས ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ཞེ་བཞིས་སྐུ་

ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་གནང་བ་དེའི་སང་ལ་སོ་སོས་གང་ཞིག་བས་ཡོད་མེད་དེ། སོ་སོས་སོ་སོར་མཛུམ་མོ་ཞིག་བཙུགས་
དགོས་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག

ངས་སྔོན་མ་སོ་སོས་སོ་སོར་མཛུམ་མོ་བཙུགས་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ལབ་པའི་སྐབས་སུ། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མང་པོ་

ཞིག་གིས་དེ་ཡག་པོ་རེད། སོ་སོས་སོ་སོར་ངེས་པར་དུ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་དགོས་ཀི་འདུག་ཞེས་རྒྱབ་སྐྱོར་གི་ཐོག་ནས་ཤུགས་

ཆེན་པོ་གསུངས་གནང་སོང་། ཡིན་ནའང་རེས་ནས་སོ་སོས་སོ་སོར་མཛུབ་མོ་ཇི་ཙམ་ཞིག་བཙུག་གི་ཡོད་མེད་དང་། ཡང་ན་
གཞན་ལ་ཕར་མཛུབ་མོ་བཙུག་གི་འདུག་ཞེས་ལབ་པ་ཡིན་ན། དེ་རང་བཞིན་གིས་ལབ་ཚོད་མི་ཐིག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག ་

ཆགས་འགོ་ཡི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ནོར་འཁྲུལ་ཟེར་ནའང་འད། སྐྱོན་ཟེར་ནའང་རེད། ཆེན་པོ་ཞིག་
གང་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། མཛུབ་མོ་ཕར་བཙུག་རྒྱུ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་འདུག སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ཡིག་རྒྱུགས་ཀི་སྐབས་སུ་བརྒྱ་ཆ་

དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་རག་ཡོད་ན། སིད་སྐྱོང་གི་རགས་མ་ཞེས་པ་ཞིག་རག་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་མཛུབ་མོ་ཕར་བཙུགས་རྒྱུའི་
ཐོག་ལའང་སིད་སྐྱོང་གི་རགས་མ་ཞིག་སོད་རྒྱུ་ཡོད་ན། ང་ཚོའི་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་འགའ་ཞིག་ལ་ཕལ་ཆེར་རག་ས་རེད་བསམ་

པ་ཞིག་འདུག བས་ཙང་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཀི་སང་ལ་མ་འགོ་བར་བས་ཏེ། རང་ཉིད་སོ་སོར་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ཏེ་ཅི་ཞིག་
བེད་ཐུབ་ས་རེད། གང་ཞིག་བ་དགོས་ས་རེད། དེའི་སང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ད་བར་མི་ལོ་དྲུག་བཅུ་ཙམ་ཞིག་འགོ་གབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་བར་དུ་འཛམ་གིང་སང་གི་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ།

གཡོ་སྒྱུ་ཁམ་གསུམ་ལ་བང་ཆུབ་བསད་པའི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མདུན་དུ་ང་ཚོ་ལངས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་ཚོས་ད་ལྟའི་
བར་དུ་བས་བཞག་པའི་བས་རེས་རེད་ལ་ནུས་པ་ཡང་རེད། འཛམ་གིང་འདིའི་སང་ནས་བོད་ཟེར་བ་དེ་ར་བ་ནས་མེད་པར་བཟོ་

རྒྱུའི་ཆེད་ཁོང་ཚོས་སྟོབས་དང་སིད་བྱུས་གདིང་གནག་པོ་ཞིག་ལག་བསྟར་བས་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། ད་དུང་ཡང་ཁོང་ཚོའི་སིད་
བྱུས་དེ་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བར་གང་ལྟར་ཅི་ཞིག་བཤད་རུང་མ་བཤད་རུང་། ང་ཚོ་འདིར་བཙན་བོལ་འད་འདའི་ནང་ནས་མ་འད་བ་

ཞིག་བས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི་མདུན་དུ་ལངས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་ཚོས་ད་ལྟའི་བར་དུ་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་བཞག་པའི་གྲུབ་འབས་རེད་
དན་གི་ཡོད། བས་ཙང་མ་འོངས་པར་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་མདུན་དུ་ལངས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པ། ཕར་སོ་སོའ་ི ལུང་པར་གོམ་པ་སོ་ཐུབ་
རྒྱུ་ཞིག་གི་སང་ལ་ཚང་མས་ཤུགས་བསྐྱོན་དགོས་ཀི་རེད་ཅེས་ཞུས་ཏེ། དེར་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
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ད་གིན་གོང་དུ་སི་འཐུས་བློ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ཀིས་གོས་ཚོགས་ནང་ཕེབས་ནས་དང་པོ་བགོ་གེང་ཐོག་ཆ་ཤས་བཞེས་པ་
ཡིན་པ་འད། དེ་ཡིན་དུས་ཚང་མས་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་། སི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོས་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པའི་
ཐོག་ལ་བགོ་གེང་འགོ་བཞིན་པ་རེད། དེ་སྔོན་ར་བའི་ཆ་ནས་གནད་དོན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཁག་ཅིག་

གི་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ཆ་ཤས་མི་ལེན་ན་བསམ་བྱུང་། ཡིན་ཡང་དེའི་ཐོག་གསུངས་མཁན་བྱུང་མ་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་གནས་
ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ལེན་གི་ཡིན། ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་གསུངས་དུས་གཞིས་ལུས་རྒྱ་

ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀིས་བློས་བཏང་དང་གདུང་བ་དེ་དན་པ་དང་། ཚོར་བ་དེ་དག་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་ཐོག་ནས་དང་། ང་ཚོས་དན་
པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ཆེའ་ི མང་ཚོགས་རྣམས་ཀི་དཀའ་སྡུག་དང་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་འདས་
པ་དེ་དག་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་སེལ་ཐུབ་པའི་གནས་བབ་མེད་དུས། རང་དབང་ལུང་པ་ནང་ཡོད་པའི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་
ཀི་མགིན་ཚབ་དང་སྐུ་ཚབ་དེ་དག་གིས་གདུང་བ་ཕི་ལ་འབོད་ས་སོག་མཁན་ནི་ང་ཚོ་ཆགས་ཡོད། དེར་བརེན་བོད་ནང་ལ་ཛ་དག་

གནས་སྟངས་ཡིན་པ་དེ་ཐེངས་ག་ཚོད་སྐྱོར་དགོས་ཀི་ཡོད་དམ། ཕེང་འཁོར་གཅིག་ཙམ་བསྐྱོར་བ་ཡིན་ཡང་ཕལ་ཆེར་དེ་ཙམ་གི་
ཐུགས་ཕན་གསོ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་རེད། རང་ཉིད་ཀི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེའི་འབོད་ས་དང་གདུང་བ་དེ་དག་ང་

ཚོས་ཕིར་གགས་ཀི་ནུས་པ་ག་ཚོད་འདངས་དང་མ་འདངས་དེ་བསྐྱར་ཞིབ་བ་རྒྱུའི་དུས་ལ་འབབ་འདུག་སྙམ་པའི་བསམ་བློ་ཞིག་

འཁོར་གི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པ་ཚང་མའི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་ཅིག་
སེལ ་བ་དང་། དེ་བཞིན་སེར་སོ་སོའ་ི ཐོག ་ནས་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞིག ་བློས ་གཏོང་གི་ཐོག ་ནས་ལས་གུལ་སེལ ་བ་ཚང་མ་ལ་

བསྔགས་བརོད་དང་རེས་སུ་ཡི་རངས་ཡོད། ཡིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་གོས་མ་ཡལ་བའི་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ཟེར་
མཁན་དེ་ལ་ང་ཚོས་ག་ཚོད་ཅིག་སྙོབ་ཐུབ་མིན། སི་ཚོགས་དེ་གང་འད་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་མིན། དེ་ཡང་འགོ་འཁིད་རེ་
བཟུང་ཤིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རེད་དམ། ཡང་ན་རྒྱལ་སིའི་མང་ཚོགས་ལ་གོའ་ི རེད། དེ་ང་ཚོས་ངོ་འཕོད་པ་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་
ཞིག་མིན་ནམ། ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡང་ང་རང་ཤེས་པ་ཆེ་བ་དང་ངེས་ཤེས་རེད་ནས་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ཞུས་པ་ཞིག་མིན། བར་ལམ་ང་
ཚོ་ཟླ་བ་བདུན་པའི་ནང་དུ་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ལྡི་ལིར་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་ཞིག་སེལ་བ་རེད། ང་ཚོ་བོད་མི་མང་
གི་སི་འཐུས་ཡིན་ཞེས་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དེ་མར་ལ་འགོ་བའི་སྐབས་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་གི་དུས་ཚོད་རག་དང་མ་

རག་པ་སྒུག་དགོས་པ་དང་། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་བརེན་ང་ཚོ་མི་མང་པོ་དང་འབེལ་བ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་

དག་དམ་འཛིན་ཞུས་ཏེ་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གི་འཐུས་མི་མིན་པ་ཡིན་ཡང་། ཁོང་ཚོར་ཐུག་འཕད་ཕེབས་མཁན་གི་མི་སྣ་དེ་དག་
དང་མཉམ་མཇལ་འཕད་སྐབས་ལ་རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་རོད་པ་ཡིན་གསུངས་མཁན་ཞིག་ང་ཚོ་དང་
མཇལ་སོང་། ཁོ་རང་བོད་ཀི་གནད་དོན་དེ་ཙམ་མཁེན་གི་མི་འདུག ང་ཚོར་འབེལ་བ་ཞུས་རེས་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་
ཡིན་པ་དང་། བོད་ཀི་གནད་དོན་ཞུ་གཏུག་བ་རྒྱུར་འགོ་ཡི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་དུས། ཁོང་རང་གིས ་དེ་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་
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གནང་ནས། ཁེད་ཚོ་དཔོན་རིགས་ཁག་དང་དབང་ཆ་ལྡན་པའི་མི་སྣ་རྣམས་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། ཡིན་
ཡང་རྒྱ་གར་དེ་མང་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཀི་ལུང་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། མི་སྣ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡི་རེད། ད་ལྟ་ན་གཞོན་རྣམས་མ་འོངས་པའི་འགོ་

འཁིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་ཆགས་དུས། ཁེད་ཚོའི་བོད་ཀི་གནས་སྟངས་དང་གནད་དོན་རྒྱུན་རིང་པོ་རྒྱ་གར་གི་ས་གཞི་དང་མི་མང་གི་
སེམས་ལ་གནས་དགོས་པ་ཡོད་ན། རྒྱ་གར་མང་ཚོགས་ནང་འགོ་དགོས་པ་རེད། ཁོང་རང་གི་དེ་ལྟའི་ལས་འགུལ་གང་འད་ཞིག་
སེལ་གི་ཡོད་ཅེས་ཚུར་གསུངས་ཡོང་དུས། ལས་འགུལ་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཙམ་མ་གཏོགས་དེ་ཙམ་དངས་རྒྱུ་མེད་

པའི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཡིན ་དུས། ང་ཚོ་གོང ་དུ་བཀུར་འོས ་སི་འཐུས་ཁག་ཅིག ་གི་བཀའ་གནང་སོང་། ཛ་དག་རེད ་ཅེས ་གསུངས་
བཞུགས་པ་ཡིན་ཡང་། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ལས་འགུལ་གི་འཆར་གཞི་བཀོད་ཕོགས་ཐད་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་མ་གནང་བ་ཡིན་ན། གཟི་
བརིད་ལྡན་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་བྱུང་སོང་ཞེས་པ། དེ་རང་ཉིད་ལ་མགོ་བསྐོར་ཞིག་ཐེབས་ཀི་ཡོད་སིད། དེ་ཡིན་དུས་གཞུང་དང་

གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གི་མང་ཚོགས་ལ་ཇི་ཙམ་ཞིག་སྙོབ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད་
དམ། ང་ཚོ་ཚང་མས་འབེན་ལྟ་བུ་རྒྱ་གར་གི་བློན་ཆེན་ཁག་དང་། རྒྱ་གར་གི་གོས ་ཚོག ས་གོང་འོག ་གི་འཐུས་མི་ཚོ་ཆགས་

བསད་པ་ཡིན ་ན། ཁོང ་གིས ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་འགྱུར་བ་ཞིག ་བཏང་བ་ཡིན ་ན་གཏོང་མཁན་དེ་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོག ས་རེད ་ཅེས ་
གསུངས་ཀི་འདུག བོད་ཐོག་ཏུ་ནེ་རུ་སྐབས་ནས་བཞག་པའི་སིད་བྱུས་དེར་འགྱུར་བ་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་
ཀི་ཐོག་ནས་བསླེབས་དགོས་ཀི་རེད། ཆབ་སིད་འགྱུར་བ་ཕིན་ནའང་བོད་ཐོག་ཏུ་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་དེ་ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་

ནས་དེ་ག་རང་གནས་བསད་པ་ཡིན་ན། ཕན་ཐོག་ཅི་ཡང་མེད་པའི་བཟོ་འད་ཞིག་མེད་འགོ་བསམ་པ་དེ་ང་རང་གི་རྨོངས་ཚོད་ཅིག་
རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་གང་ཞིག་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ང་རང་ཚོ་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཚོས་མི་མང་ཚོར་ཐུག་
དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དམ། གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པ་ཚོས་ཐུག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་ངས་འདི་ནས་ཞུ་ཚོད་ཅི་ཡང་ཐིག་
གི་མི་འདུག ར་བའི་བོད་མི་རིགས་དེ་ཆགས་འཇིག་གནས་སྐབས་འདིར་བོད་མི་རིགས་ཀི་གནད་དོན་འདི་མི་གཅིག་ལ་ཡིན་

ནའང་ཤེས ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་སི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་རོག ས་ལ་འཁིས ་པའི་འགན་ཞིག ་རེད། དཔེར ་ན་བལ་གོས ་ sweater
འཚོང་མཁན་ཚོར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། བལ་གོས་བླུག་སའི་ཆུ་ཤོག་དེ་ཚོའི་ངོས་ལ་བོད་ཀི་གནད་དོན་བཀོད་བཞག་པའི་ཡིག་ཆ་
དེ་དག་དེའི་ནང་དུ་བླུགས་ཏེ་ཁོ་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཀང་ཐབས་ཤེས་ཤིག་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཞར་དང་ཞོར་དུ་བལ་གོས་ཉོ་རུ་
ཡོང་མཁན་ཚོ་དང་འབེལ་བ་བས་ཏེ། བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མ་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚོ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཡིན་ཚུལ་ཞིག་གསུངས་
བཞུགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་གིས་སྔ་མོའ་ི དུས་ཚོད་དེར་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་མཐོ་སློབ་ཁག་མང་ཆེ་བར་འགོ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་རག་
པ་རེད། དེའི་སྐབས་སློབ་སི་དང་དགེ་རན་ཚོ་དང་མཇལ་བའི་སྐབས་སུ་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་སློབ་སྦྱོང་ཧུར་ཐར་འབད་ཐག་

གནང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་མི་གཞན་དག་དང་འབེལ་བ་བེད་སྟངས་དེ་དཔེ་མི་སིད་པའི་སྐྱོ་ པོ་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་ཁོ་རང་ཚོ་རུབ་
རུབ་བས་ཏེ་འགོ་ནས་ཡིག་རྒྱུགས་སྐབས་དེར་གྲུབ་འབས་དེ་ཡག་པོ་ཞིག་ཐོན་གི་རེད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་
ང་རང་ཚོའི་མཐོ་སློབ་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ན་གཞོན་ཚོས་བོད་པ་ནང་ཁུལ་སོ་སོར་ནམ་རྒྱུན་ནས་ངོ་ཤེས་པའི་གོགས་པོ་གོགས་མོ་

དགོས་ཀི་རེད་ཀང་། ངེས་པར་དུ་བོད་པ་མིན་པའི་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་མི་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་དེ་དག་ལ་སྙོབ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་དང་། ང་
རང་ཚོ་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཚོ་ཡང་མེ་འཁོར་ནང་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་ནའང་རེད། སྣུམ་འཁོར་ནང་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་ནའང་འད། ཚང་
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མས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མི་ཟེར་བ་ལས་བོད་ལ་རང་བཙན་མེད་པ་དང་། བོད་འདི་དེ་ཙམ་གི་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་འགག་ཡོད་པ་ཤེས་

མཁན་དེ་ཁག་པོ་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་གནང་ནས་ལས་འགུལ་ཞིག་སེལ་ན་གང་འད་ཞིག་
ཡོད་འགོ་ཞེས། དེ་ངའི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཞིག་ཞུས་པ་ལས་ང་རང་གིས་ངེས་པ་རེད་ནས་དེ་ལྟར་བས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
བཀའ་སློབ་དང་ལམ་སྟོན་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དེ་ཡིན་དུས་གོང་ལ་སི་འཐུས་ཁག་ཅིག་གིས་བཀའ་གནང་སོང་། མཚམས་

མཚམས་ང་ཚོ་སོ་སོ་སོ་སོར་སྣང་བ་དག་རེས་ང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཚོགས་པ་རེད། མི་དེ་ཙམ་སླེབས་པ་རེད། དེ་ལ་
དགའ་བ་བསོམས་ཏེ་སོ་སོར་འདོད་པ་ཚིམས་ནས་བཞུགས་པ་ཡིན་ན། དེས་ང་ཚོའི་འཐབ་རོད་ལ་ཞན་ཆ་དང་། ཡང་ན་ཕན་

ཐོགས་དེ་ཙམ་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་ཨེ་ཡོད་དམ། སྙོབ་མ་ཐུབ་པ་རྣམས་ལ་སུས་སྙོབ་ཀི་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་བ་

ཡིན་ན་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་འདི་བོད་ནང་དུ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀིས་མངས་དང་མོང་བཞིན་པའི་མནར་གཅོད་
རྣམས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་གོ་རོགས་ཡོང་བ་དང་འདི་དང་མཉམ་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་རྒྱུ། རྒྱབ་སྐྱོར་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བེད་
མཁན་མི་སྣས་དེའི་ནང་དུ་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་བ་ཡིན་ན། གང་འད་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པའི་
གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་དང་འབེལ་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་

ཡོད། སིར་བཏང་འདིའི་ནང་བིས་པའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུའི་བསམ་བློ་མང་པོ་བཏང་མེད།
ཡིན་ནའང་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཐོག་ལ་གེང་སློང་བྱུང་དུས། ཚོར་སྣང་དང་། གནད་དོན་ཁ་ཤས་ང་རང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་
མིས་གསལ་པོ་ཞིག་མ་མཁེན་པའི་ཐོག་ནས། ཡང་གནས་དོན་དེ་འད་སླེབས་སོང་། གོས་ཚོགས་ཀི་ར་བའི་ནང་སླེབས་སྐབས།
ཡང་ཤེས་པ་དེ་ལ་འགེལ་བཤད་ཅིག་བརྒྱབ་ན་བསམ་པ་བྱུང་སོང་།

དེ་ཡིན་སྟབས་གནད་དོན་དང་པོ་དེ་དེ་རིང་ཞོགས་པ་ཐོག་མར་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་གིས་ཉེ་ཆར་བྱུང་བའི་གནད་

དོན་གལ་ཆེན་ཞིག་རྒྱལ་སིའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཕིན་ཡོད་པ་དང་། དེ་ང་རང་ཚོས་བརྒྱུད་བསགས་དང་གེང་སློང་བས་པ་ཡིན་
ན། ཕན་ཇི་ཙམ་ཐོགས་མིན་གི་དགོངས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་སོང་། དེ་ཡང་གསུངས་སྟངས་དང་གནས་སྟངས་གང་སར་བལྟས་ཀང་

ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་སོང་ལ། བོད་ནང་གནད་དོན་འདི་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་འབེལ་ཡོད་རྣམ་པས་བསླབ་བ་དང་། གོ་བརྡ་

མང་པོ་ཞིག་སོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་སྟབས་གནད་དོན་འདི་ཐད་ཀར་འབེལ་
ཡོད་དང་དགོངས་གཞི་ཟབ་མོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་གིས་ཕན་གནོད་གཉིས་ལས། གནོད་པ་དགོངས་ཚེ། གོས་ཚོགས་ཀི་ཡིག་ཆ་
ནས་ཕིར་འཐེན་བེད་དགོས་པ་རེད། དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སིར་བཏང་ང་ཚོ་ཐོག་མར་གནས་ཚུལ་འདི་མ་བྱུང་བའི་གནས་སྐབས་
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ནས་འདི་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་ཀི་ཡོད་རེད་ལ། སྐབས་འདི་ལ་ང་ཚོ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་རིམ་པར་བས་ཡོད་

པ་རེད། འབེལ་ཡོད་ཀི་ལྷན་ཁང་ལའང་བཀའ་བསྡུར་དང་གོ་བསྡུར་བས་ཏེ། འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་གི་སྔོན་ནས་ང་ཚོས་འདི་
ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དེ། གསུངས་བཤད་དང་འདི་ཚོའི་ནང་ལ་བིས་མེད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་བར་སྐབས་ཤིག་ལ་
རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་དང་། ང་རང་ཚོའི་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་སྦེང་ལོར་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་མང་
པོ་ཞིག་ནས་ཉེ་ཆར་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མདུན་བར་སླེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སླེབས་སྟབས་ང་ཚོས་མང་གཙོ་དུས་
དན་གི་གསུང་འཕིན་ནང་ལ་བིས་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེ་རིང་གི་གནས་ཚུལ་འདི་ནང་ལ་འབི་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་མཐོང་

ནས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ལ། གནས་སྟངས་འདི་ནང་ཁུལ་རང་བས་ཏེ་ང་ཚོ་རང་གི་གོས་ཆོད་ཀི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་སྟོན་པ་ཡིན་ན་མ་

འགིག་པ་ཞིག་གཟིགས་སྟབས། ཁ་གསལ་བས་ཏེ་ཕིར་འཐེན་བེད་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་རེད་དན་གི་འདུག དེ་དང་ལྷན་དུ་ཡང་
ཆོས་སེ་གཞན་ཞིག་གི་གནས་སྟངས་གོང་ལ་གེང་སློང་གནང་སོང་སྟེ། གནད་དོན་འདི་ཡང་ང་ཚོས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་
བཀའ་འདི་ཞུས་ནས་ཁ་སང་གསུངས་འཕིན་འདི་གཏན་འབེབས་བེད་དུས། ཆ་ཚང་ཞིག་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སོད་དང་གནས་ཚུལ་

འདི་ཚོ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འདོན་པ་ནང་བཞིན་གི་ང་ཚོས་ཁུངས་ག་ཚོད་སྐྱེལ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མིན། དེ་ཚོ་བཀའ་འདི་
ཞུས་ཏེ་ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ལ་མཐའ་མ་དེར་མ་གོ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སིར་བཏང་མཇུག་ལ་འགེལ་བཤད་
འབྱུང་གི་ཡོད་སིད། ཡིན་ནའང་འདི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

གཉིས་པ་དེར་རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་བཙུན་མ་སངས་རྒྱས་སོལ་མ་དང་འབེལ་ནས་ཕལ་ཆེར་ངའི་གོ་ཐོས་ལ་

ནོར་མེད་ན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་མོ་རང་གི་ཕག་སྟེང་ལ་བིས་པའི་བོད་རང་བཙན་ཞེས་པ་དེ་བསུབ་སྟེ་གཞན་ཞིག་གནང་

བའི་བཟོ་འད་ཞིག་གསུངས་གནང་སོང་། ངས་ཤེས་རོགས་མེད། ཤེས་རོགས་གང་ཡོད་པ་འདི་ཁ་གསལ་ངང་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་
ནེའུ་ཡོག་བུད་མེད་ཚོགས་པས་ལས་འགུལ་ཞིག་སེལ་བ་རེད། ལས་འགུལ་འདིའི་ནང་ལ་བཙུན་མ་སངས་རྒྱས་སོལ་མའི་ལག་
པའི་ཐོག་བོད་རང་བཙན་བིས་པ་དེ་བསུབ་སྟེ། དེར་བོད་ཀི་རྒྱལ་དར་ཞིག་བིས་ཏེ་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ཐོག་ལ་བཀྲམ་གནང་བ་

རེད། དེ་བཀྲམ་ནས་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་རོམ་ཡིག་ཀང་བིས་པ་རེད། རོམ་ཡིག་བིས་ནས་ཕན་ཚུན་

སྐད་ཆ་མང་པོ་བྱུང་སྐབས། མཐར་ང་ཚོ་ཡང་མིན། ང་ཚོར་བོད་རིགས་ཚོགས་པས་གཡར་བྱུང་ཞེས་གནད་དོན་དེ་འད་ཞིག་བྱུང་
བ་རེད་མ་གཏོགས། གཞུང་གི་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་འགེམས་སྟོན་ཁང་ཡིན་ནའང་འད། དེ་བཞིན་ད་རྒྱ་དང་དུས་དེབ་ཁག་ལ་
ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་ཞིག་མེད། དེ་ཡང་རྒྱུས་ཡོད་རྒྱུས་མེད་ཅིག་བས་སྐབས། དེ་རིང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་འདི་ནས་གསུང་གི་ཡོད་

དུས། མང་པོ་ཞིག་གིས་གཞུང་གི་གནང་སྟངས་འད་མིན་གནང་གི་ཡོད་དམ་བསམ་བསམ་དེ་འད་ཚོར་གི་ཡོད་ན། འདི་རེད། ཡིན་

ནའང་འབོད་ཚིག་ནང་བོད་རང་བཙན་ཡོད་པ་འདི་གཙང་མ་གཙང་རང་དང་གསལ་པོ་གསལ་རང་རེད། མང་པོའ་ི ནང་ཡོད་པ་
རེད། བོད་ནང་གི་རོམ་པ་པོ་གགས་ཅན་འོད་ཟེར་རང་གིས་རང་བཙན་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། རང་དབང་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ། ༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས་ཅེས་པའི་འབོད་ས་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་ཡོངས་རོགས་དབེ་ཞིབ་བས་ཏེ་
རོམ་ཡིག་ཐོག་སེལ་སྟེ་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ལ་བཀྲམ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་མེད་པ་མ་རེད། ཡོད་པ་རེད་དེ་ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་འདིར་
ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་མིན་རྒྱལ་སིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞིག་གེང་གནང་སོང་། རྒྱུན་དུ་ནས་གེང་
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གནང་བ་ལྟར་ང་ཚོ་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོངས་ཀི་ཉེ་འཁོར་ལ་གནས་སོད་བེད་མཁན་ཉིན་རེར་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་

ལས་འགུལ་གང་བས་པ་དེ་བེད་བཞིན་པ་རེད་དེ། གནས་སྟངས་འདི་ཚོ་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ལ་འགོ་ཡི་ཡོད་མེད་དང་། དེ་འདའི་ཐོག་
ནས་ཡོང་གི་རེད་ལ། ཡིན་ནའང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའི་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཕུལ་མཁན་སྔོན་མ་ནས་རེད་ལ། ད་
ལྟའང་དེ་འད་བོ་ཞིག་རེད་འདུག འདི་ང་རང་སེར་གི་བསམ་ཚུལ་ཡིན། ཕོགས་གཅིག་ནས་བལྟ་དུས་ཁོང་ཚོ་དང་སེལ། དེ་མཉམ་

དུ་སོ་སོས་ལས་བསོམས་སྐྱོར་བའི་རྣམ་པ་ཞིག་རྒྱུན་དུ་ནས་ཡོང་གི་རེད་ལ། ད་ལྟའང་ཡོང་གི་འདུག དེ་ཡིན་སྟབས་གཙོ་བོ་ཞུ་རྒྱུ་
འདི་ང་རང་ལ་ཚོར་སྣང་འདི་བྱུང་སོང་།

གོང་ལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་བཞིན་བོད་པ་མང་པོ་ཞིག་འདུག་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་འདི་བྱུང་སོང་། ཚོགས་

པ་གང་ནས་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། དེ་ཚོ་ཁོང་རྣམ་པས་མཁེན་གི་རེད། གང་འད་བས་ཏེ་ཕེབས་མིན་འདི་ཚོ་བཀའ་ཤག་དང་ཕི་དིལ་

ལས་ཁུངས་དང་། རྒྱལ་སིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་། མདོར་བསྡུས་ན་མགོན་ཤོག་གཏོང་མཁན་ཚོས་སུར་གཏོང་མིན་འདི་
ཚོས་མཁེན་གི་རེད། ནམ་རྒྱུན་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་གནད་དོན་བེ་བག་པ་དཔེར་ན། བོད་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་གི་
གནས་སྟངས་ཡིན་ན། ཁོར་ཡུག་གི་སེ་ཚན་ནས་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུའི་འགོ་སྟངས་རེད། དེ་བཞིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་འབེལ་ཡོད་ལས་
བེད་ཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་རྒྱལ་སིའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་པའི་གནས་སྐབས་སུ།

བོད་མི་མང་སི་འཐུས་དང་། གོས་ཚོགས་ཀི་ངོ་བོ་སྟོན་པའི་ཆེད་དུ་སི་འཐུས་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ཚོ་འགོ་སྟངས་རེད་དེ། ཡིན་
ནའང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོག ས་པ་འགའ་ཞིག ་གིས ་གདན་འདེན་ཞུས། སིར་བཏང་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་གཞུང་
འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་མང་དག་འདུག་ཟེར་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད་ལ། འད་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཟེར་མཁན་ཡང་མཆིས།

འདི་ནང་ནས་དབེ་གསེས་འདི་གང་འད་ཞིག་བེད་ཀི་ཡོད་ན། བསམ་པའི་བློ་ཡང་བྱུང་སོང་། སི་འཐུས་ཡང་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་

འདུག ངོ་བོ་འདི་ཡང་གཞན་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཕེབས་པ་རེད་མ་གཏོགས། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ཐོག་ནས་ཕེབས་མཁན་ཁག་ཁག་
རེད། ཡུ་རོབ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་གདན་འདེན་ཞུས་ཀི་ཡིན་ཞེས་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཡི་གེ་

སླེབས་སོང་། འདི་སི་འཐུས་ཀི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་གདན་འདེན་ཞུས་ཡོད་སིད། དེ་མིན་གཞན་རྣམས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་
ཡིན་དང་མིན་མི་ཤེས། མ་འོངས་པར་འདི་ཐོག་ཚོགས་འདུའི་ངོ་བོ་དང་གནས་སྟངས་ཐོག་ཐུགས་བསམ་ཞིག་བཞེས་དགོས་དན་
གི་འདུག

བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཡོད། འདི་ཐད་དེ་སྔོན་ནས་ཐེངས་མང་ཞུས་མོང་། ང་ཚོའི་ཁོར་

ཡུག་འདི་ནས་མི་མང་ཙམ་གཏོང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག དེ་བཞིན་ད་ལོ་ནོར་ཝེ་ལ་ང་ཚོས་ཐད་ཀར་བཏང་བ་མིན་ཏེ། འབེལ་ཡོད་
གཞོན་སྐྱེས་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག དེ་ཚོར་ངས་རེས་སུ་ཡི་རངས་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེའི་ནང་ལ་

གནད་དོན་བེ་བག་པ་དཔེར་ན་ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ལ། དེ་སྔ་ང་ཚོའི་ཁོར་ཡུག་ནང་ལས་ཀ་བེད་མོང་མཁན་
དང་གྲུབ་འབས་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་དེ་འད་ཡང་བྱུང་འདུག དེ་ཚོས་ཐད་ཀར་རྒྱ་ནག་དང་ཆབ་སིད་ཐོག་ཐད་ཀར་གདོང་ཐུག་རྒྱག་
ནས་མ་བས་ན། བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་འདི་ཚོ་ཚོགས་འདུ་འདི་ནང་བཅར་ཐུབ་ཡོད་བསམ་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་རེ་བ་
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ཡོངས་རོགས་ཡོད་ལ། མ་འོངས་པར་དེ་འད་བས་ན་བོད་རིག་པའི་ཚོགས་འདུར་སོང་སྟེ། ཕིར་ལོག་བས་མ་སོང་ཞེས་ལབ་རྒྱུ་
མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་སྐབས། ང་ཚོར་དངོས་གནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག

གོང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་བེད་པའི་སྐབས་སུ་མང་པོ་ཞིག་གིས་གཡག་གི་རྔ་མར་སྤུ་ཇི་ཙམ་

ཡོད་མེད། ཁོང་ཚོའི་རགས་དེར་གཡག་ཡ་སོ་ཅན་བཞག་ཡོད་པ་དང་། དེ་འདའི་རྣམ་པ་ཁོ་ན་བས་དུས་འདི་ནང་དངོས་གནས་ཀི་
གནད་དོན་ཆེན་པོ་ཁག་ཇི་ཙམ་འགོ་ཐུབ་མིན་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡིན་དུས། ང་རང་ཚོས་ད་ལྟའི་འབུམ་རམས་པར་སློབ་གཉེར་

གནང་མཁན་མང་པོ་བཏང་བ་ཚོས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་ཟེར། མ་འོངས་པར་དེ་འད་བས་པས་ནུས་པ་ངེས་པར་དུ་ཐོན་གི་
རེད་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གནད་དོན་འདིའི་སྐོར་གཞན་ནང་ཅི་ཡང་གསལ་མེད།

བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ནང་ནས་དམིགས་བསལ་གི་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་འདི་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀི་

ས་ཆར་དབེ་བ་ཕེས་པའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་ཟེར་མཁན་དེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་ནང་ལ་མིང་མང་པོ་ཞིག་

བཏགས་ཡོད་པ་རེད། བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་འདི་རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་ཚོའི་ཚིག ་ལ་མཚོན་ན། ཀྲུའུ་ཞི་དང་འགོ་ཁིད་བོད་རང་སྐྱོང་

ལོངས་མི་མང་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གི་ཚོགས་གཙོ་ལ་སོགས་པ་ཚང་མ་འདི་ཐོག་ལ་མང་པོ་ཞིག་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མ་
དབང་སྒྱུར་བེད་མཁན་དེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁིད་ཅིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་བརེ་ལེན་བས་པ་རེད། དེ་
བས་པ་ནི་ཝུང་ཅི་ཡེའི་ཟེར་བ་འདི་ཕལ་ཆེར་ཕི་ལོ་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་གངས་ནས་བོད་ལ་བསད་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་
སྟབས་འདི་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། བོད་པར་འཇམ་རྩུབ་ཅི་ཞིག་བེད་དགོས་མིན་དང་།

གནས་སྟངས་ཚང་མར་རྒྱུས་མངའ་ཅན་ཞིག་ཡིན་བསམ་པའི་བློ་བྱུང་ཚེ། སིངས་ཆ་འདིའི་ཐོག་ནས་དོན་ངོ་མར་བོད་ལ་

དབང་ཆ་ངོ་མ་ཞིག་ཡོད་ན། བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་ནང་དབང་ཚད་མཐོ་ཤོས་འདི་བོད་པ་བེད་དགོས་པ་ནི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་

དགོས་འདུག དེ་འད་མ་བས་པའི་གནས་སྟངས་ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟ་བར་དེ་ལྟར་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་ཡིན་

ནའང་དེ་འདའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་ཡོད་བཟོ་འདུག ཉེ་ཆར་གསུང་འཕིན་ཞིག་གི་ནང་དུའང་ཟུར་ཙམ་ཞིག་འདུག དེ་ཡིན་
དུས་གེང་སློང་ཕན་བུ་ཙམ་བེད་འདོད་བྱུང་སོང་།

དེ་ནས་ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་རེད། གོང་དུ་ཁིམས་དང་དེ་འདའི་ཐོག་ལ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་ལ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་

སིད་སྐོར་ལའང་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་གནང་སོང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་ངས་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཞུས་ན། ཡང་ངས་རྒྱ་ནག་གིས ་

བཤད་པ་དེ་བདེན་པ་རེད་ཅེས་གང་ཡང་ཞུ་ཡི་མེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་འདི་ནས་བོད་ནང་དུ་ཁིམས་ཀི་སློབ་སྦྱོང་བསླབ་ནས་དེ་
འད་བ་དགོས་པ་རེད་གསུངས་པ་དེར་ང་རང་ངོས་ནས་བསམ་ཚུལ་ཡོད། ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་སྔོན་མ་ནས་ཞུས་
པ་ཡིན། རྒྱུས་ཟེར་ནའང་འད། མིང་ཟེར་ནའང་འད། ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་སྤུན་མཆེད་གསུམ་གཙོ་བོ་བས་པའི་གནད་དོན་དེ་ཚོའི་ཐོག་

ལ་ཁིམས་མི་ཤེས་མཁན་ར་བ་ནས་རེད་མི་འདུག ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་ཁིམས་ཀི་འགོ་སྟངས་མ་ཟད་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ལ་
གཟེངས་རགས་རག་ཚར་བའི་གནས་དོན་རེད་འདུག་ཀང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཡར་འགོ་དུས་འགོ་ས་མི་འདུག ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་ཁིམས་ཀི་སོམ་གཞིའི་འོག་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་བཅའ་ཁིམས་འོག་ལ་འགོ་རྒྱུའི་

འཆར་གཞི་གདིང་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་དོན་དངོས་ཐོག་ཕར་ཕོགས་སུ་འགོ་རུ་འཇུག་གི་མི་འདུག སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་
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བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེའི་གནད་དོན་དེ་ཁིམས་མ་ཤེས་ཏེ་ཆགས་པ་ཞིག་མ་རེད། ཁིམས་དེའི་དོན་དུ་ང་ཚོས་གནད་དོན་མང་པོ་

ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཁིམས་ཐོག་བརྒྱུད་རིམ་མང་པོ་ཕིན་པ་རེད་དེ། ཁོ་ཚོས་འགོ་རུ་བཅུག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ངས་
ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་ཁིམས་དང་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་བཅའ་ཁིམས་དེ་

དང་པོ་གཞིར་བཞག་ཚར་ན། ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པའི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་དོ་དམ་བེད་སྟངས་ལ་སོགས་པའི་ཁིམས་དེ་ཚོའང་དེ་
ཚོའི་ཆ་རེན་གི་འོག་ནས་བཞག་པ་ཡིན་དུས། དེ་ཚོར་ང་ཚོས་རེས་སུ་གོ་རིམ་ཆ་ཚང་བསིག་སྟེ་ལན་ག་རེ་བརྒྱབ་དགོས་པ་ཡིན་

ནའང་དགོས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞུས་ན། ང་ཚོ་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་
ཡོང་ཐབས་ཀི་བསམ་འཆར་གི་ཡིག་ཆ་དེ་སད་པ་རེད། སད་ཚར་བའི་རེས་སུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་

ཚབ་གཉིས་གཙོས་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་ཀྲུང་གོ་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀི་འགན་འཛིན་ལྷག་པ་ཕུན་ཚོགས་གཙོ་བོ་
བས་ཏེ། མི་འགའ་ཤས་ཀིས་ཕར་འཁིད་དེ་ར་ཁིམས་ལ་འགེལ་བཤད་ཚུར་བརྒྱབ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་མི་དེ་ཚོས་ཁིམས་
མ་ཤེས་པ་མ་རེད། དེ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོས་བིས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་འགོ་ས་ཡོད་པ་ཞིག་དང་ཕར་ཕོགས་ལ་དེ་
འད་ཞིག་བས་པ་ཡིན་ན། ག་ཚོད་འགོ་ས་ཡོད་མེད་ཀི་གནས་སྟངས་དེར་ད་དུང་ཡང་སེམས་འཚབ་དང་བློ་འཚབ་ཆེ་རུ་འགོ་ཡི་
འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་གསལ་སྟོན་ཞིག་བ་འདོད་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས།

སི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རིང་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པའི་སང་
ལ་བགོ་གེང་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སིར་བཏང་འདིའི་སང་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུའི་ག་སིག་གང་ཡང་མེད། ཟླ་བ་གསུམ་གི་སྔོན་
ལ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིསྐབས་ལ་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། གོས་ཆོད་གང་འད་ཞིག་ཁེར་ཡོང་དགོས་པ་དང་ནང་དོན་
གང་འད་ཞིག་འཁོད་དགོས་པ་སོགས་ཞུས་ཡོད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཧ་ལམ་ཕེད་ཀ་ཞིག་གིས་ཆ་
ཤས་བླངས་སོང་། དེ་ཚོས་གསུངས་སྟངས་ལ་བརེན་ན་རང་ཉིད་ཀིས་བཤད་རྒྱུའི་ཚོར་བ་འདི་བྱུང་སོང་།

སིར་བཏང་ངས་བཤད་རྒྱུ་དེ། སྔོན་མ་ཡིན་ན་བོད་ནང་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཁེར་གི་ཡོད་པ་

རེད་བསམ་བྱུང་། ད་ལྟ་བོད་ནང་ཞེས་པའི་འགོ་བརོད་དེ་འཁོད་མི་འདུག་སྟེ་དོན་དག་དེ་རང་རེད། དོན་དག་གི་སང་ལ་བོད་ནང་གི་
གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཡིན་པ་དང་མང་པོ་ཞིག་འཁོད་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བ་རྒྱུ་ཡིན་ན། གདུང་
སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བེད་ས་དེ་གསལ་པོར་ཤེས་དགོས་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ངའི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ལ་དམིགས་བསལ་
ཞུ་རྒྱུ་མེད། ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་དང་། དེ་བཞིན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་གཞིས་ལུས་བོད་མི་མང་བཅས་དོན་ཚན་གསུམ་གི་
སང་ལ་དེ་རིང་གི་གོས་ཚོགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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གལ་སིད་ང་ཚོས ་གོས ་ཚོག ས་ནང་ནས་བོད་ནང་གདུང་སེམ ས་མཉམ་སྐྱེད་ཅེས ་གེང་སློང་བེད་དགོས ་ཀི་ཡོད་ན།

དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དེ་བཤད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དེ་ངོས་ལེན་བེད་དགོས་པ་
རེད་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོས་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་སི་མ་སྦོམ་ཙམ་ཞིག་བཤད་བསད་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་

རེད། དཔེར་ན། བོད་ནང་གི་རིག་གཞུང་ར་གཏོར་ཞེས་པ་དང་། དེ་འད་བས་ཏེ་བསད་ན། ངས་བསམ་བློར་འགོ་ས་ཞིག་དང་ཟུག་
ས་ཞིག་ལ་ཟུག་གི་མ་རེད་དན་གི་འདུག རིག་གཞུང་ར་གཏོར་གང་གི་ཐོག་ལ་ཕིན་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་མང་ཚོགས་

ཀིས་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་དང་། སློབ་གྲྭ་ཁག་ནས་མཐུན་རེན་བསྐྲུན་རྒྱུ། བོད་པའི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་སློབ་གྲྭར་གཏོང་རྒྱུ་དེ་སྔོན་མ་ལས་
ལྡབ་མང་པོས་ཡག་ཏུ་ཕིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། ང་ཚོས་དེ་ངོས་ལེན་བེད་དགོས་པ་རེད། ང་ཚོས་
དེ་དང་ལེན་བ་རྒྱུའི་སོབས་པ་ཡོད་དགོས་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཀིས་འདི་འད་དགོངས་ཀི་ཡོད་སིད་པ་རེད། ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ཀིས་
རྣམ་འགྱུར་བསྟན་སྟངས་ཡིན་ཟེར་རྒྱུ་དང་། ཡང་ན། གནད་འགག་ཡིན་ཟེར་རྒྱུ། ང་ཚོར་གནད་འགག་ཟེར་རྒྱུ་དང་། རྣམ་འགྱུར་

ཟེར་རྒྱུ་མང་པོ་འདུག གལ་སིད་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་ཡིན་ན། རྣམ་འགྱུར་དེ་རྒྱ་ནག་ལ་ཟུག་གི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་མི་
མང་དང་བོད་མི་མང་ལ་ཟེར་གི་ཡོད་ན། དེར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་ཁོར་ཡུག་ཡིན་

ན་ད་ལྟའི་ཆར་ཧ་ཅང་གི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། ད་ལྟ་གོང་ནས་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་གསུངས་གནང་སོང་། འདི་
གོས་ཚོགས་སྐབས་དང་པོའ་ིསྐབས་ལ་ང་རང་གིས་ཞུས་པ་ཡིན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། བོད་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་ཧ་ཅང་གི་
གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་འདིར་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག་ཞེས་པའི་ཚིག་སི་མ་སྦོམ་འདི་འད་བེད་སོད་བཏང་ནས་བསད་ན། སུ་

གང་ལའང་ཟུག་གི་མ་རེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་ཁིམས་ཐོག་ནས་ཁུངས་སྐྱེལ་

ཤེས་དགོས་པ་རེད། ངས་སྔོན་མ་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་གི་སང་ལ་རྒྱ་མིས་གཏོར་བཅོམ་བཏང་སྟེ་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཆགས་བསད་
པའི་སྐབས་སུ་ཞུས་མོང་། ང་ཚོས་གོས་ཆོད་འདི་འད་ཞིག་གོས་ཚོགས་ལ་ཁེར་ཡོང་བ་ཡིན་ན། ཁ་གསལ་པོ་དོན་དག་གི་སང་ལ་
བབས་ཏེ། གནས་ཚུལ་དེ་ག་རེ་དང་འགལ་གི་ཡོད་པ་རེད། ངས་བསམ་བློ་གཏོང་ན་དོན་ཚན་བཞིའི་སང་ལ་རེད་བསམ་གི་འདུག

ས་གནས་མི་མང་གི་ཆོས་དད་དང་མངོན་འདོད་གང་གི་ཐོག་ལ་འགལ་གི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ར་ཁིམས་ཀི་དོན་ཚན་ག་
རེའི་སང་ལ་འགལ་གི་ཡོད་པ་རེད། མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་གང་དག་དང་འགལ་གི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་བཞིན་རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་ལུགས་གང་དང་འགལ་གི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ད་ལོར་ལུང་དངས་ཏེ་མིང་དང་བཅས་པ་ཞུས་ཡོད། སྔོན་
མ་ Denmark (ཊན་མཀ)ཀི་རྒྱལ་ས་ Copenhagen ལ་གོས ་ཆོད་བཞག་པ་དང་། ད་ལོ་པེ་རི་སིར་ཁོར་ཡུག་སྐོར་ལ་

གོས་ཆོད་བཞག་པ་དེ་ཚོ་རེ་རེ་བས་ནས་ཁེར་ཡོང་དགོས་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོའི་གོས་ཆོད་འདི་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་
ཞིག་དགོས་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་རེས་ཡིན་ན་ཟླ་བ་གསུམ་དང་། སིར་བཏང་ཡིན་ན་ཟླ་བ་དྲུག་རེའི་མཚམས་སུ་འཆར་

ཅན་ལྟར་གོས་ཚོགས་འཚོགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་བཀའ་ཤག་ལ་ཉམས་ཞིབ་སེ་ཚན་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་
ལྷན་ཚོགས་ཡིན་ནའང་ཉམས་ཞིབ་སེ་ཚན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཉམས་ཞིབ་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་གོས་ཆོད་འཁེར་ཡོང་དགོས་པ་

རེད་བསམ་གི་འདུག དཔེ་བཞག་ན། ཁོར་ཡུག་དེ་རྒྱ་ནག་གི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༢༤ པ་ཡིན་ས་ཡོད། དེ་བཞིན་སྐད་ཡིག་
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ཡིན་ན་དོན་ཚན་ ༡༡ ཡིན་བསམ་སོང་། ཆོས་དད་ཡིན་ན་དོན་ཚན་ ༨ པ་ཡིན་བསམ་སོང་། ངས་གསལ་པོར་དན་གི་མི་འདུག་

མོད། འདི་ཚོའི་དོན་ཚན་རེ་རེ་བས་ཏེ་མི་མང་གི་ཆོས་དད་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ར་ཁིམས། མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་བཅའ་
ཁིམས། རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་ལུགས་འདི་ཚོར་ཁུངས་སྐྱེལ་ནས་བཤད་དགོས་པ་རེད་དན་གི་འདུག དེ་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།

དེ་བཞིན། གོས ་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ ་གནང་དུས་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་གསུང་དགོས ་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གི་སྐད་ཆ་དང་། སི་ཚོགས་འབེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་གི་སྐད་ཆ། དེ་འད་བཤད་ཡོང་པ་ཡིན་ན། ང་
ཚོས་གོང་དུ་གསུངས་གནང་སོང་། བོད་ནང་དང་ང་ཚོའི་བར་གི་འབེལ་བ་དང་བོད་ནང་ནས་ང་ཚོ་ཕི་ལོགས་ལ་ཡིད་ཆེས་བརླག་

འགོ་གི་འདུག་ཞེས་པ་དེ་གནས་སྟངས་གཅིག་འདི་ནས་ཡོང་གི་འདུག གོས་ཚོགས་ཟེར་ན་ཧ་ཅང་གི་ར་ཆེན་པོ་རེད། ཁོང་རང་
ཚོས་གདེང་འཇོག་ཧ་ཅང་ཚད་མཐོ་པོ་རེད། དེ་འད་གཅིག་གི་ནང་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཐོག་ཚད་དམའ་བོ་དང་སིར་
བཏང་གི་སི་ཚོགས་ནང་གི་སྐོར་ལ་བཤད་བསད་ན། དེ་ལས་ཀང་ཡིད་ཆེས་ཆུང་བ་དང་ཆ་འཇོག་མེད་པ་ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་
གི་འདུག

གཉིས་པ། རྒྱ་ནག་གི་གོས་ཆོད་འདི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོའི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། རྒྱ་ནག་གི་སིད་ཇུས་ད་ལྟའི་

ཆར་ག་རེ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོས་རྒྱལ་སིའི་སང་ལ་བོད་དང་འབེལ་བའི་སིད་ཇུས་འཛིན་སྟངས་དེ། སིར་བཏང་ཡིན་
ན་ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱལ་སིའི་སྟེང་ལ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཐོག་ལ། ང་ཚོའི་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཀིས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ནུས་པ་དང་
གྲུབ་འབས་ཆེ་ཤོས་བླངས་པ་རེད། འཛམ་བུ་གིང་ག་ས་གང་དུ་ཆོས་ཚོགས་ཧ་ལམ་མང་ཆེ་ཤོས་དེ་བཙན་བོལ་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་

ཁག་དང་བླ་ཆེན་ཁག་གི་བཙུགས་བཞག་པ་ཞིག་རེད། དེ་བརྒྱུད་ནས་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ། འཛམ་གིང་ནང་ཕི་རྒྱལ་གི་ང་ཚོའི་ནང་

པའི་རེས་འཇུག་པ་ཟེར་ནའང་རེད། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་དོ་སྣང་བེད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་ཚོ་བཙན་
བོལ་གི་བཀའ་དིན་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་ཕག་ལས་ཀི་གྲུབ་འབས། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་བླ་ཆེན་དང་མཁས་པ་དགེ་བཤེས་

ཁོང་རྣམ་པའི་ནུས་པ་རེད། འདི་དག་ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོ་བོད་ཀི་ནུས་པ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་རེད་དན་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་གོ་སྐབས་དེ་དག་འཇུ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཆོས་བཤད་མཁན་དང་། ཆོས་ཚོགས་
བཙུགས། ཆོས་ཚོགས་དེས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་མི་འད་བའི་སང་ནས་རྒྱག་པ། དེའི་ནང་ལ་ཆབ་
སིད་དཀྲུག་དཀྲུག་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བེད་སྟངས་ཤིག་རེད། གཉིས་པ་དེ་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་གིས་བོད་རིག་

པའི་ལྟེ་གནས་ཀི་མི་སྣ་དེ་ཚོ་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བཏང་ནས་མཁས་པས་གཏམ་བཤད་བ་རྒྱུ་ lecture ཐོག་ལ་ལམ་ཁ་ཤུགས་ཆེན་
པོ་བེད་སོད་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད།

གསུམ་པ་དེ་འགེམས་སྟོན་ཚན་པ་རེད། ང་ཚོ་བོད་ཀི་ཐང་ག་དང་དགོན་པའི་ནང་གི་ལྷ་བསྟན་ཆོས་གསུམ་ནས་བཟུང་

སྟེ་འགེམས་སྟོན་བས་པ་དང་། དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆབ་སིད་དང་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབེལ་ཏེ་འགེལ་ལོག་ཤུགས་ཆེན་པོ་
རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ཕི་རྒྱལ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སློབ་གསོ་དང་བགོ་གེང་བ་རྒྱུ། ཚོགས་པ་འཛུགས་རྒྱུ་དེ་དག་བེད་ཀི་ཡོད་

པ་རེད། ང་ཚོས་གོ་སྐབས་འདི་གནད་འགག་ཏུ་བཟུང་སྟེ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་རེད་དན་གི་འདུག སིར་བཏང་དེ་རིང་གི་གོས་
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ཚོགས་ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ད་ལྟ་མ་ཞུས་ན་འདིའི་རེས་ནས་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་ལས་བསོམས་དེ་

ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོས་སྔོན་ལ་ག་སིག་དང་ཐབས་ཤེས་གཏོང་རྒྱུ། བྱུང་
ན་འགོག་རྒྱུ། ང་ཚོ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཡིན་ན་རེད། ང་ཚོར་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཕི་རྒྱལ་ཁག་མང་པོའ་ི ནང་ཡོད་པའི་

བོད་པ་ཚོས་འགོག་རྒྱུ། མ་བྱུང་ན་ང་ཚོས་ཀང་དེ་ལས་ལྷག་པའི་འགོ་སོང་ཡིན་ནའང་རེད། འཆར་གཞི་དང་ནུས་པ་བེད་སོད་
བཏང་ནས་སྔོན་ལ་སོང་ནས་ཐབས་ཤེས་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟ་ཡིན་ན་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད།

ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གང་དུ་ཆོས་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་ནའང་རེད། བོད་རིག་པའི་མཁས་པ་ཕི་རྒྱལ་ཁག་གང་དུ་ཡོད་ནའང་།
ང་ཚོ་བཙན་བོལ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དང་། བཙན་བོལ་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་ཧ་ལམ་དེ་འད་རེད། ག་ལེར་ག་ལེར་འདི་ཚོ་
ཚང་མ་ཤོར་ས་རེད། ད་ལྟའི་བར་དུ་ང་ཚོས་འཐུས་ཤོར་གང་ལ་གང་འཚམ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའི་བོད་

རིག་པའི་མཁས་པ་རྣམས་བདག་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་འབེལ་བ་བ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟ་ངས་བཤད་
རྒྱུར་འཐུས་ཤོར་ཟེར་བ་དེ་དེའི་སང་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕིན་ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ཕི་རྒྱལ་གི་ང་ཚོ་བོད་རིག་
པའི་མཁས་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་ཚོ་དང་འབེལ ་བ་བཙུགས་ཏེ་ཐབས་ཤེས ་ཀི་བློ་འགུག་བ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་རྒྱ་མིས ་དེ་ཚོ་

འགུག་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཧ་ཅང་འབད་བརོན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་སང་ལ་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

དོན་ཚན་གསུམ་པ། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་མི་མང་ཟེར་ནའང་རེད། ཧ་ལམ་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་

འདུག གོང་ནས་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་གསུངས་གནང་སོང་། ང་ཚོའི་བོད་ནང་གི་བོད་མི་རྣམས་ཀིས་ཕི་ལོག་ལ་རེ་བ་
དང་ཡིད་ཆེས་བརླག་རྒྱུ་དང་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཡོང་གི་འདུག་ཞུས་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། ད་ལྟའི་བརྡ་འཕིན་
བརྒྱུད་ལམ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕིན་ཏེ་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ང་ཚོའི་བཙན་

བོལ་སི་ཚོགས་ཀིས་བཤད་སྟངས་སོད་སྟངས་མ་འགིག་པ་རེད། ངས་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། ཐེ་གཏོགས་བ་རྒྱུ་མང་དགས་
པ་རེད། དངོས་ཡོད་མ་ཡིན་པ་མང་པོ་བཤད། དཔེར་ན། གོས་ཚོགས་ནང་ནས་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཆེ་ཕ་ཆུང་གསུམ་ཚང་མ་

བཤད་རྒྱུ་དེ་རེད། འདིའི་སྐོར་ལ་བོད་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་རོམ་བིས་འདུག ཤེས་ཀི་མེད་ན་མ་བཤད་ན་ཡག་གི་རེད། ཤེས་པ་དེ་
ཁིམས་དང་ཁུངས་ལུང་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་སང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། འདི་ང་ཚོར་ཡིད་ཆེས་བརླག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་
རེད། རྒྱུ་མཚན་གཉིས་པ། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་གསུངས་སོང་། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དངོས་ཤུགས་
བརྒྱུད་གསུམ་ནས་གང་བྱུང་བཤད་པ་དང་། རང་གི་གཞུང་དང་སིག་འཛུགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་མེད་གང་བྱུང་དུ་བཤད་པ་དེ་

ཚོའི་སང་ནས་གཅིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་སང་ལ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་མི་སེར་ཞིག་གིས་སྐྱོན་འཛུགས་བས་
པ་བྱུང་སོང་། དེ་ཚོ་ལ་ངོས་ལེན་མེད། བློ་ཕམ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་བདེན་པ་རེད། ངོས་ལེན་ར་བ་ནས་མེད། བློ་ཕམ་གི་
གནས་ཚུལ་རེད། ཧ་ཅང་གི་ཐབས་སྐྱོ་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་འདི་ལས་ཀང་། ཚབས་ཆེ་ཤོས་དང་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཕི་ལོགས་ལ་མ་
བཤད་པར་ལོག་ནས་འད་མི་འད་བས་བསད་པ། འད་མི་འདའི་ཐབས་ཤེས་བཏང་བསད་པ་དེ་ཚོ་རེད། ཉེན་ཁ་ཚ་ཤོས་དེ་ཚོ་རེད།
མངོན་དུ་གྱུར་ནས་དངོས་སུ་བཤད་བཞག་པ་ཡིན་ན་དེ་སོན་པ་རེད། དེ་འད་ཁ་ཤས་ཤིག་བྱུང་སོང་། ངས་ཧ་གོ་སྟངས་བས་ན་
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གཉིས་གསུམ་ཞིག་འདུག ཁོང་རང་ཚོར་སི་ཚོགས་ཀིས་ཆ་འཇོག་བེད་ཀི་མ་རེད། སོན་པའི་ནང་འཇོག་གི་རེད། མི་རེ་ཟུང་གིས་
དང་པོ་བཤད་ནས་རེས་ལ་ང་ར་བཟི་སོང་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། ངས་ནོར་སོང་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། ཁོ་རང་གི་ལིད་ཁོག་
ཕི་ལོགས་སུ་ཐོན་སོང་བ་རེད། དེ་རིགས་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་མ་རེད། ཕི་ལོགས་སུ་ཐོན་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཁོ་ལ་སི་ཚོགས་ཀིས་ངོས་
འཛིན་སླེབས་ཀི་རེད། ར་བའི་ཁོ་རང་ཚོ་ལའང་རྒྱུ་མཚན་ངེས་ཅན་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། སི་ཚོགས་ལ་ཟིང་ཆ་དང་།
འདོག་ལངས་དགོས་པ་དེ་འད་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་འཕིན་དང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་

ཆེ་མཆོག་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་རེད། འཛམ་གིང་ཡོངས་དང་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གིས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་སང་ནས་
གདེང་འཇོག་བེད་ས་ཞིག་ཡིན་དུས། དེ་འད་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཁོང་རང་ཚོས་མངོན་དུ་གྱུར་སོང་བ་ཡིན་ན། ཁོ་
རང་ཚོ་ལ་ངོས་འཛིན་སླེབས་ཀི་རེད། དེ་ཏག་ཏག་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཕི་ལོགས་ལ་མ་ཐོན་ནས་ལོག་ལོག་སུད་སུད་ཀིས་

འད་མི་འད་བས་བསད་པ། ཐབས་ཇུས་འད་མི་འད་བཏང་བསད་པ་དེ་རིགས་ཉེན་ཁ་ཚ་ཤོས་དང་སྡུག་ཤོས། སི་ཚོགས་ལ་བརྡབ་
གསིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་གིས་ང་ཚོ་ལ་ཡིད་ཆེས་བརླགས་པ་འདིའི་སང་ནས་བྱུང་གི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་

ཡང་འདིའི་སང་ནས་འབྱུང་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་སི་ཚོགས་ཀིས་འདི་ཚོ་ལ་གཟབ་གཟབ་བ་དགོས་པ་དང་། ངོས་
འཛིན ་བ་དགོས ་པ། གནས་སྟངས་གསལ་པོར ་ཤེས ་དགོས ་པ་སོག ས་གལ་ཆེན ་པོ་རེད་དན་གི་འདུག དེ་རང་ཡིན ། དེ་མ་
གཏོགས་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་ཡིག་ཆ་དེ་ལ་སྔོན་མ་ནང་བཞིན་ཡིན། རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་

ཞེས་བཤད་ཤེས་མ་སོང་། ཞུ་རྒྱུ་མིན་ཞེས་ཀང་བཤད་ཤེས་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་གོང་དུ་ནམ་རྒྱུན་བཤད་རྒྱུའི་གནད་འགག་དང་
རྣམ་འགྱུར་ཞིག་གི་སང་ནས་བེད་དགོས་པ་མིན་འགོ དེ་རང་ཡིན།

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

སི་འཐུས་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ་ཉི་ཤུ་པ། སི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས།

སི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རིང་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་དེར་
འགེལ་བཤད་མང་པོ་བཤད་མ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་དེ་རིང་གི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས ་ཆོད་གོས་འཆར་འདི་དང་འབེལ་བའི་ཐོག ་ནས་གོས་ཚོགས་ཀི་

འཐུས་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་དེའི་སྐོར་ལ་ཁིམས་སིག་དང་། དེ་བཞིན་ལམ་ལུགས་སོལ་རེད། དེ་ནས་ལོ་རྒྱུས། གང་ལྟར་མང་པོ་

ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ཚོ་དངོས་གནས་ཚོར་སྣང་མ་འད་བ་ཞིག་བྱུང་། དེ་རིང་འདིར་གོས་ཚོགས་ཞིག་འཚོགས་
ཏེ་འདི་ལྟར་བེད་ཡོང་དུས། ང་ཚོ་སོ་སོའ་ིལུང་པ་ཤོར་ནས་མིའི་ལུང་པ་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་གནས་སོད་མཁན་

གིས་གོས་ཚོགས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་འཚོགས། དེ་ནས་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་སློབ་གནང་སྟངས་རེ་རེའི་སང་
ནས་བལྟ་ཡོང་དུས། ང་ཚོའི་ཁ་གཏད་དེ་རྒྱ་མི་མིན་པའི་ཁིམས་དང་སིག་འཛུགས་ལ་བརི་བཀུར་བེད་མཁན་དང་ལོ་རྒྱུས་ལ་བརི་
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མཐོང་བེད་མཁན་ཞིག ་ཡོད་ན། ཏན་ཏན་ང་ཚོའི་བདེན་པའི་མཐའ་དེ་དུས་ཚོད་མང་པོ་མ་འགོར ་བའི་ཐོག ་ནས་མགོག ས་པོ་

གསལ་ས་རེད་བསམ་པའི་སེམས་ཚོར་ཆེན་པོའ་ི བཀའ་སློབ་ཧ་ཅང་མང་པོ་གནང་སོང་། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་བཤད་ས་དེ་རྒྱ་མི་
རེད། རྒྱ་མིས་ཁིམ ས་སིག ་ལ་བརི་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད། བམས་སྙིང་རེའང་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད། བཙན་དབང་དང་གཉའ་

གནོན། ཐུབ་ཚོད་རང་རང་བེད་སོད་མཁན་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེར་ང་ཚོས་ཁིམས་དང་ལམ་ལུགས། རྒྱུ་མཚན་
མང་པོ་ཞིག་གསུངས་བསད་པ་དེ་སིར་བཏང་རྒྱལ་སིའི་ནང་ཐུགས་ཕན་སོས་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། འོན་ཀང་རྒྱ་

ཡིས་ད་ལྟ་བར་དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་མང་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མར་རིས་མེད་
རྡོག ་རོལ ་ཞིག ་བཏང་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་སེམ ས་པའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཚོར ་བ་དེ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག ་

བཤད་པ་ཡིན་ནའང་དོན་དག་དེ་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་འགོ་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་སླེབས་ཀི་འདུག གང་ལྟར་གཙོ་བོ་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་རེའི་བཀའ་དིན་གིས་རེད། དེ་རིང་ང་ཚོར་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་འདི་ལྟ་བུའི་རིག་པོ་ཚོགས་

བསད་ས་འདི་ཡང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་རེའི་བཀའ་དིན་རེད། བོད་སི་པའི་ར་དོན་གི་ཐོག་ལ་སོ་སོས་ཤེས་མ་ཤེས་ཀི་
ཚིག་གསུམ་མ་གཏོགས་མེད་པ་ཡིན་ནའང་བགོ་གེང་བ་སའི་ཆ་རན་ཙམ་ཡང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་འདི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོའ་ི ཐུགས་རེ་བཀའ་དིན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བསད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་དུས། ཚང་མས་ཞུ་མ་དགོས་པར་
ཤེས་བསད་པ་ཞིག་རེད། སོ་སོས་ཀང་དེ་ག་རང་དུ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད། དེ་འདའི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་

གཞི་མེད་ཀི་སྐྱོན་བརོད་དང་མཚན་སྨད་བེད་མཁན་གི་རིགས་འདི་ཚོ་དངོས་གནས་ཐབས་སྐྱོ་པོ་དང་མ་འོས་པ་ཞིག་རེད་ལ། དེ་
ཚོ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སིངས་ཆ་འདིའི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ངོས་ལེན་མེད་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རོལ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་
ནའང་ང་ཚོའི་ར་བའི་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚང་མས་ད་ནངས་སྔ་དོ་ནས་གསུངས་བསད་པའི་ནང་དུ་ང་ཚོའི་ཁ་གཏད་

དེ་རྒྱ་མི་རེད། ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ནུས་པ་ག་རེ་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་མེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་ནས་དངོས་གནས་དང་
ནས་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོའི་དཀའ་ངལ། དེ་བཞིན་གི་མི་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ཞེ་བཞི་ཙམ་ཞིག་གིས་སོ་སོའ་ི གཅེས་པའི་
རང་སོག་བློས་གཏོང་བས་ཏེ་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གི་ཐོག་ནས་རང་གི་སྐུ་ལུས་མེ་མཆོད་དུ་ཕུལ་དགོས་ཐུག་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་

བསད་པ་དེ་ཚོར་ང་རང་ཚོས་ངོས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བེད་སྟངས་ཀི་ཐོག་ལ། ང་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་ཡིན་ནའང་རེད།
ཕི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོའི་ངོས་ནས་དངོས་ནས་དང་གནས་ཀིས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་ནུས་པ་དང་། གཞུང་འབེལ་
གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བེད་ཀི་འདུག་དན་ཏེ་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་རྣམས་སེམས་འགུལ་ཐེབས་རྒྱུའི་ཕག་ལས་གནང་
དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་མིན་འགོ་དན་སོང་།

དེ་ནས་ང་རང་ཚོ་བར་སྐབས་ལོ་ཤས་ཀི་ནང་དུ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་གཙོ་བོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ཐུགས་རེ་བཀའ་

དིན་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་ཕི་རྒྱལ་འཛམ་བུ་གིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་གང་སར་ཡོད་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་སིངས་ཆའི་སྟེང་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཚོགས་པ་རེད། དེ་འད་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་ཕེབས་ཏེ་དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་

ཐུབ་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་དེ་ཏན་ཏན་ད་ལྟ་ཕན་ཆད་དུ་ཡིན་ནའང་སི་ཡོངས་ཀི་ཆ་ནས་
ཕན་ཐོགས་འད་བོ་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཡིན་ནའང་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
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རེད། དེའི་ཐོག་ནས་ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་གི་ལུང་པའི་ནང་དུ་ད་གིན་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་འགའ་ཞིག་གིས་གསུངས་པ་དན་
སོང་། ང་ཚོའི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཀང་གཙོ་བོ་བཞུགས་ས་དེ་རྒྱ་གར་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། བཙན་
བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དེ་ཡང་རྒྱ་གར་ལུང་པར་དངོས་སུ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་རྒྱ་གར་གི་གོས་

ཚོགས་རེད། རྒྱ་གར་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ། དེ་ནང་བཞིན་གིས་མི་མང་གི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའི་
འབད་བརོན་བེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འདུག་དན་སོང་། ད་ལྟའི་ཆར་ཧིན་བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པ་སོགས་ཀི་ཚོགས་
པ་འགའ་ཤས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད་ཀང་སོ་སོ་ཡང་དེ་འདའི་ནང་ས་གནས་ཁག་ལ་ཚོགས་མིར་འགོ་མོང་སྟེ། འབུར་དུ་ཐོན་པ་ཞིག་
དང་འགན་འཁུར་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་མི་འདུག སེམས་ལ་དངོས་གནས་གཅིག་བེད་ཀི་འདུག་བསམ་སྟེ་འདོད་
བློ་ཁེངས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོ་ལ་སིར་བཏང་བོད་ཀི་གནས་སྟངས་སོགས་གང་ཅིའི་ཐོག་ལ་ངོ་སོད་ཡག་པོ་
ཞིག་བ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དེ་འདའི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཞིག་ཆགས་ཀི་མེད་འགོ་དན་པའི་བསམ་བློ་ཞིག་

བྱུང་། དེ་ནས་ལྷག་པར་དུ་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འཐོབ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་དང་པོ་དེ་ང་ཚོར་རྒྱ་གར་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་དགོས་པ་

དང་། རྒྱ་གར་གི་ནང་ལའང་ཆབ་སིད་ཀི་འགྱུར་བ་རབས་དང་རིམ་པ། རྒྱ་དཀར་ནག་གི་འབེལ་ལམ་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་འགྱུར་བ་
མང་པོ་ཞིག་སྐབས་དང་དུས་སོ་སོར་ཡོང་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་བུ་གིང་གི་འགོ་སྟངས་དང་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་འགག་ཞིག་
ལ་སྐབས་དང་དུས་སོ་སོའ་ི ཐོག་ནས་འདི་ལྟར་ཆགས་ཀི་ཡོད་དུས། དེར་བརེན་ནས་རྒྱ་གར་གི་ནང་དུ་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་

ཙམ་ཞིག་སེལ་ཐུབ་རྒྱུའི་དགོངས་པ་ཞིག་བཞེས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སིར་བཏང་གིས་ད་གིན་

ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་གིས་མང་པོ་ཞིག་བཀའ་སློབ་རྒྱས་པོ། དངོས་གནས་དང་གནས་ཞིབ་ཚགས་པོ། ལོ་རྒྱུས་དང་
ཕོགས་གང་ཅིའི་ཐོག་ལ་དཔེ་མི་སིད་པའི་གསུངས་སོང་། དེ་ལྟར་ཡིན་དུས། དེ་བསྐྱར་བཤད་ཡང་བཤད་བས་བསད་པ་ཡིན་ན།

དུས་ཚོད་འཕོ་བརླག་གཏོང་བཞིན་པའི་བཟོ་འད་ཞིག་ལས་མེད་དུས། ངས་བཤད་མཚམས་འདིར་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན། དོན་དག་རྡོག་
རྡོག་དེ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདིར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པར་བཀའ་
ཤག་གི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་དང་སགས། དེའི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་སོང་། གནས་ཚུལ་ཡང་གེང་
སློང་མང་པོ་ཞིག་ཞུས་སོང་སྟེ་ཞིབ་ཕ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་ཞུ་ཆོགས་པ་གིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཡིན་ནའང་དེ་རིང་འདི་ལྟར་གཟིགས་ཡོང་དུས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བགོ་གེང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་སྟངས་རེད།

དམིག ས་བསལ་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་གི་སྐོར་ལ་གསུངས་ཡོང་སྐབས། དེའི་ནང་ནས་དམིགས་བསལ་ནང་གི་དམིག ས་
བསལ་དེ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གསར་པ་ཚོས་གསུང་སྟངས་དེ་མཇལ་ཡོང་དུས། དངོས་གནས་རང་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་
གཏིང་ཟབ་པོ་མཁེན་གི་ཡོད་པ། དུས་རག་ཏུ་དོ་སྣང་གནང་གི་ཡོད་པ། གནང་བ་གཞིར་བཟུང་གིས་དཔྱད་ཞིབ་བས་པའི་ཐོག་

ནས་གསུང་སྟངས་དང་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་ཀང་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ཀི་གནས་ཚད་དེ་སྔར་བས་ལྷག་པ་ཞིག་དང་གནས་ཚད་མཐོ་
རུ་ཕིན་འདུག་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་བྱུང་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་རང་བཞིན་གིས་ང་བོད་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རེད།
བཀའ་ཤག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དགའ་སོབས་སྐྱེ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་འདུག དེའི་ནང་ནས་ད་ལྟ་གཞུང་
འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་གཞི་གོས་འཆར་འདིའི་ བརོད་གཞི་སི་ཡོངས་རེད། དེ་བཞིན་དོན་ཚན་ཁག་ཡི་གེར་
བཀོད་པ་དག་འདི་ལྟར་མཇལ་ཡོང་དུས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་འཁོད་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་ཀང་བྱུང་།

གཞི་རའི་ལོ་ལྟར་བཞིན་གོས་གཞི་གོས་འཆར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། བགོ་གེང་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལའང་སྐུ་ལས་

ཤིག་སྐྱོན་དགོས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཕོགས་བསིགས་གནང་མཁན་རེད། ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་

དང་དམིགས་བསལ་ད་ལྟའི་བར་དུ་བོད་ནང་བཙན་བཟུང་ཏེ་ནས་ཆབ་སིད་དམ་དག་ཇི་ལྟར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་སོགས། དེ་དག་གི་
ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སི་ཡོངས་ནས་གསུང་སྟངས་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། ཕལ་ཆེར་བཙན་བོལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་མང་
ཆེ་བས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གཟིགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཟིགས་ཡོད་དུས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བས་འདུག་བསམ་པའི་ཚོར་བ་
ཞིག་ཏན་ཏན་སྐྱེས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ནས་རིམ་པས་བོད་ནང་ནས་མཇལ་མཁན་གི་བོད་མི་ཚོ་ཡིན་ནའང་བཙན་

བོལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོར་དམིགས་བསལ་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་དང་གོས ་ཚོགས་གང་འད་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེས ་ཚོད་

དཔག་བས་པའི་སྐབས་ལ། ཨོ། ཚད་མཐོ་བོ་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་ཚོར་བ་གཅིག་པོ་མ་རེད་འདུག དོན་དམ་པ་
རེད་འདུག དོན་དམ་པ་མ་ཟད་མཁེན་པའི་ཐོག་ནས། དམིགས་བསལ་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག་བཏང་སྟངས། གཏེར་ཁ་བསྔོག་
འདོན། ཆོས་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་རེད། རིག་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་རེད། སྐད་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཐབས་བྱུས་
ངན་པ་ཇི་ལྟར་ལག་བསྟར་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དང་། བས་པ་དག་གི་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གི་དམིགས་ཡུལ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་
ལ་ང་ཚོས་གདོང་ལེན་གང་འད་བེད་དགོས་མིན་སོགས་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་ཡོང་དུས། ཏན་ཏན་རང་རྒྱ་ནག་ནས་འདི་ལྟར་
བལྟས་ཡོང་དུས་བཙན་བོལ་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་ང་ཚོའི་ཐབས་བྱུས་ངན་པ་གང་དང་གང་ཡིན་མིན་དེ་དག་ཁོང་ཚོས་ཧ་

གོ་ཡི་འདུག་བསམ་པའི་བརྡ་ལན་ཡིན་ནའང་མཚུངས་པོ་གསལ་པོ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། རྒྱལ་སི་དང་རྒྱ་གར་གི་ཐོག་ནས་ཀང་༸གོང་

ས་མཆོག་ནས་གསོལ་སྩལ་གནང་པའི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་སུ་འགོ་བཞིན་པའི་ལམ་ལུགས་འདི་དངོས་གནས་ཚད་མཐོ་བོ་
ཞིག་ལ་བསླེབས་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་བྱུང་སོང་། དེ་རིང་བགོ་གེང་གི་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཚང་མ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

རིམ་བཞིན་ང་ཚོ་ཉིན་དགུང་བརྒྱབ་ལ་བགོ་གེང་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད། ད་རེས་ཀི་གོས་ཚོགས་འདི་དམིགས་བསལ་གིས་ལས་

བསོམས་ཀི་ཐོག་ལ་ཡིན་དུས། བཀའ་འདི་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། གཞི་རའི་བཀའ་བློན་མང་ཆེ་བ་གསར་པ་

88

རེད་དེ། དེ་སྔ་ནས་ཕག་ལས་གནང་མོང་མཁན་ཡིན་དུས། ལས་བསོམས་དང་དི་བ་དིས་ལན་ལའང་ཆ་ཤས་ཡག་པོ་གནང་གི་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་ངས་ཞིབ་ཕའི་གནས་ཚུལ་མང་ཆེ་བ་དེ་གནངས་ཉིན་གི་གོས་ཚོགས་ཀི་མཛད་རིམ་གཞིར་བཟུང་བས་པ་ཡིན་

ན། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཉིན་མོར་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། དེ་རིང་གཅིག་རང་གཅིག་ཞུ་དགོས་མེད་དམ་བསམས་སོང་། བོད་
དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་སྐབས་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་མང་བ་དེ་བོད་པ་རེད་འདུག་ཞེས་གསུངས་པ་དེར། མང་བ་བོད་པ་མ་

རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ལས་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་བོད་པ་རེད་འདུག དེ་ནས་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔའི་ནང་ནས་སུམ་ཅུ་སོ་
བཞི་དེ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་བས་ཏེ་ཆ་ཤས་བླངས་ནས་ཕེབས་འདུག དེ་ལྟར་ཡིན་དུས་དོན་ལྔ་ནས་སོ་བཞི་
མར་འཐེན་པ་ཡིན་ན་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཅིག་ལྷག་པ་རེད། བཞི་བཅུ་ཞེ་གཅིག་གི་ནང་ལ་ནམ་རྒྱུན་འགོ་སྟངས་ལ་དོན་གཅོད་བཅུ་

གཅིག་ཡོད་པརེད། དེ་ཡིན་དུས་བོད་པ་རང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་བོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་རང་བཅུ་གཅིག་ལས་མི་འདུག་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སོང་ཙང་འགའ་ཞིག་གི་དགོངས་ཚུལ་ལ་ད་རེས་ཕར་ཆ་ཤས་བླང་ནས་དངོས་སུ་མཇལ་མཁན་ཚོས་ཡག་པོ་
བྱུང་འདུག་ཞེས་གསུངས་སོང་། དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་སིད་བྱུས་ལངས་ཕོགས་གང་འད་ཡིན་མིན་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་གནང་

རོགས་གནང་། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཞུས་སོང་། དེ་དག་ཚང་མ་ཉིན་མ་གཉིས་ཀི་

རེས་སུ་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། མཐའ་དོན་ད་རེས་ཀི་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདི་
ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཁག་ཅིག་གིས་གནད་དོན་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཚུད་མི་འདུག་ཞེས་དཔེར་ན་པདྨ་ཚེ་བརན་ལགས་
སོགས་ཀི་མིང་བཏོན་པ་དང་། དེ་བཞིན་སི་འཐུས་རིགས་གཅིག་གིས་དེ་ཁིམས་དང་མཐུན་པར་གནས་ཚུལ་ཁུངས་སྐྱེལ་དགོས་

པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་གནང་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་ཚོགས་གཙོས་དེ་རེ་རེ་ནས་གསལ་བཤད་བེད་མ་དགོས་པའི་
ཐོག་ནས། དང་པོ་ང་ཚོའི་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཟིན་

བིས་བཟོ། དེ་ནས་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ཀིས་གཅིག་ལྟ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རེས་རྒྱུན་ལས་ཆབ་སིད་སེ་ཚན་གིས་བསྐྱར་དུ་ཞིབ་

འཇུག་བས་ནས་གཅིག་གཟིགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུན་ལས་ཆབ་སིད་སེ་ཚན་གིས་གཟིགས་ཚར་བའི་རེས་སུ་བསྐྱར་དུ་རྒྱུན་
ལས་ནང་དུ་ཁེར་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་རེས། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སླེབས་བཞག་པ་འདི་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་

དུས་ང་ཚོ་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡིག་ཐོག་ཏུ་དགོད་དགོས་ན་ཧ་ཅང་གི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། གང་ལྟར་ཚང་
མ་བསྡུས་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་དེ་འད་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་ནས་སི་འཐུས་གཅིག་ཙམ་གིས་ལས་རིམ་སིག ་སྟངས་ཀི་གོ་རིམ་དེར་ཏོག་ཙམ། དཔེར་ན་གཞུང་འབེལ ་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་དེ་སྔོན་ལ་སིག་དགོས་པ་དང་། མ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་དེ་རེས་སུ་སིག་དགོས་ལུགས་ཤིག་ཁོང་གི་བསམ་
ཚུལ་ཡིན་ཞེས ་དེ་འད་ཞིག ་གསུངས་སོང་། ཡིན་ནའང་དེ་སྔོན་མ་ནས་གོས ་ཚོག ས་ཀི་ཚོག ས་འདུའི་འགོ་ལུགས་སམ་ལམ་
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ལུགས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་བསད་འདུག ད་ལྟ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཟེར་བ་དེ་གང་ལྟར་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རོགས་པའི་གང་ཟག་དེའི་ལོ་

རྒྱུས་ཤིག་སྨྲ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་དོན་དུ་སྨོན་ལམ་རང་རེད། གོས་ཆོད་དེ་སྨོན་ལམ་རང་ཞིག་ཡིན་དུས། དེ་སྔོན་ལ་བཞག་
ཀང་ཁད་པར་མི་འདུག་བསམ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེ་སྔར་རྒྱུན་ནང་བཞིན་གནང་ན། དེར་དམིགས་བསལ་འགྱུར་བ་ཞིག་
གཏོང་དགོས་རྒྱུ་མཐོང་གི་མི་འདུག

ད་ལྟ་གོས་ཆོད་ཀི་སྔོན་གེང་དང་དེ་བཞིན་གོས་ཆོད་ནང་ལ་སི་འཐུས་ཁག་ཅིག་གིས་བསམ་ཚུལ་བྱུང་སོང་། དེ་དག་

ཞུས་ཏེ་རིམ་པས་གཏན་འབེབས་བས་ནས་མར་འགོ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པོ་དེར་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་ཆོད་

གོས་འཆར་གི་སྔོན་གེང་དང་པོ། ཡི་གེ་ཨང་དང་པོའ་ི ནང་དུ། ལེ་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་ལ། ''རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི སིད་གཞུང་གིས་

བོད་ཀི་སྣོད་བཅུད་ཡོངས་སུ་གཏོར་བཤིག་དང་། སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་བརལ་བ་བར་མཚམས་མེད་པ་ལུ་གུ་བརྒྱུད་
དུ་བཏང་བར་བརེན། གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་རྣམས་ཀིས་ཞི་རོལ་གི་ལས་འགུལ་ཡང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སེལ་དགོས་བྱུང་

ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ས་བི་ཞི་རོལ་ཆེན་མོ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་བཟུང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩
ཚེས་ ༢༠ བར་རྒྱ་དམར་གི་བཙན་གནོན་དང་གདུག་རྩུབ་ཀི་བ་སོད་རྣམས་བཟོད་ཐབས་ཡོངས་སུ་བལ་ཏེ། སི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རང་ཡུལ་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་གང་མྱུར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དང་། བོད་ལ་

རང་དབང་དགོས་པ། བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ལ་རང་དབང་དགོས་པ། ཁག་ཅིག་ནས་བོད་རང་བཙན་དགོས་པ་སོགས་ཟེར་ནས་ཚིག་
འདི་འཇུག་དགོས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། དེ་བཅུག་པ་ཡིན་ན་འགིག་གི་འདུག་གམ། སྔོན་གེང་ནང་དུ་དེ་ཡར་འཇུག་རྒྱུ་
ཡིན།

དེ་བཞིན་ཤོག་གངས་གཉིས་པའི་ནང་དུ་ལེ་ཚན་མཐའ་མ་དེར། དེ་བཞིན་བོད་དཀར་མཛེས་ཁུལ་གསེར་ར་རོང་ཟེར་བའི་

ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་གསེར་ར་བླ་རུང་ལྔ་རིག་ནང་བསྟན་སློབ་གིང་ལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ དང་ ༢༠༠༢ ལོར་གྲྭ་བཙུན་ཚད་བཀག་དང་།

གྲྭ་ཤག་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་སོགས་སིད་བྱུས་ངན་པ་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བས་ཡོད། འདི་ལོ་སླར་ཡང་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠
ནས་འགོ་འཛུགས་ཀིས་གསེར་ར་བླ་རུང་ཆོས་སར་དུ་ད་ལྟའི་ཆར་གྲྭ་ཤག་རྣམས་མངོན་སུམ་འཛེམས་མེད་ཀིས་གཏོར་བཤིག་

གཏོང་བཞིན་པར་ཨ་རིའི་གཞུང་སོགས་དང་བརྒྱུད་ལམ་ཆེ་ཁག་ནས་འདིའི་སྐོར་དོ་སྣང་དང་། སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་བེད་བཞིན་
ཡོད། ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་མ་བཀོད་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞེས་བསམ་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་འད་ཡིན་ན་ཚིག་འདི་ཕིར་འཐེན་བས་ན་

ཡག་པོ་མེད་དམ་ཟེར་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། ར་བའི་ཚིག་གི་བྱུང་རིམ་ཡང་ད་གིན་གོང་དུ་གཅིག་ཞུས་སོང་། དེ་
བསྐྱར་ཟློས་བེད་མ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་གང་ཅིའི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོས་ཐུགས་འཚབ་གནང་རྒྱུ་དང་།

དེ་བཞིན་གིས་གསུང་འཕིན་ཁག་གི་ནང་དུ་བཀོད་པ། དེ་བཞིན་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གོས་འཆར་འདིའི་ནང་དུ་བཀོད་རྒྱུའི་
དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད། ཚིག་དེ་ཕིར་འཐེན་བས་ན་འགིག་གི་འདུག་གམ། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་
བརན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའི་ཚིག་འདི་གོས་ཆོད་ཀི་ནང་དུ་ཡོང་བའི་ བརྒྱུད་རིམ་ཆ་ཚང་ཞིག་ད་གིན་གོང་དུ་བཀུར་
འོས་སི་འཐུས་ཤིག་ནས་གསལ་པོ་བས་ཏེ་གསུངས་གནང་སོང་། དེ་རང་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་འདིར་བསླེབས་བསད་ཡོད་པ་
ཡིན་དུས། ཡང་བསྐྱར་མར་འཐེན་བསད་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། མུ་མཐུད་ནས་འགོ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

འདིའི་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚིག་འདི་འཐེན་ན་འགིག་གི་འདུག་ཟེར་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། མེད་ན་ཚིག་འདི་དེ་ག་
རང་དུ་བཞག་ན་འགིག་གི་འདུག་གམ། ཚིག་འདི་དེ་ག་རང་དུ་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན།

གོས་ཆོད་ནང་གི་དོན་ཚན་གཉིས་པ་དེར་གཟིགས་རོགས་གནང་། གོས་ཆོད་ཨང་གཉིས་པའི་ནང་དུ། གཞིས་བཞུགས་

བོད་མི་རྣམས་ཀིས་རང་ཡུལ་ནང་རྒྱ་དམར་གི་དག་རྩུབ་ཀི་བཙན་གནོན་ཁོ་ནའི་འོག་དཀའ་སྡུག་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་མངས་དགོས་

བྱུང་བར་འུ་ཐུག་ཐབས་མེད་བཟོད་བལ་དུ་གྱུར་ཏེ། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་

དགོས་པ་དང་། བོད་མི་རྣམས་ལ་རང་དབང་དང་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དགོས་པ། ཁག་ཅིག་ནས་བོད་རང་བཙན་དགོས་པ་སོགས་
ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་འཇུག་དགོས་ཡོད་ཅེས་གསུང་གི་འདུག དེ་བཅུག་ན་འགིག་གི་འདུག་གམ། དེ་འཇུག་རྒྱུ་དང་།

དེའི་མཇུག་གི་དོན་ཚན་ཨང་གསུམ་པའི་ནང་དུ། རྒྱ་ནག་དམར་པོའག
ི ཞུང་གིས་བོད་མིའི་གཞི་རའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་ལ་རྡོག་རོལ་བཏང་བ་དང་། བོད་ཀི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་སྐྱོན་བཏང་བ་སོགས་བོད་མིའི་ཐོག་ཟེར་བའི་ཚིག་ཅིག་ཡར་
བཅུག་ན་འགིག་གི་འདུག་གམ། བོད་མིའི་ཐོག་བཙན་གནོན་གི་སིད་བྱུས་ཐབས་སྡུག་འདི་རིགས་འཕལ་ནས་མྱུར་དུ་མཚམས་

འཇོག་གིས་བོད་མི་ཚོར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་བཅའ་ཁིམས་ནང་གསལ་
དང་། གཞི་རིམ་གི་ཐོབ་ཐང་ཁག་ལག་བསྟར་དོན་འཁེལ་ངེས་པར་ཡོང་བའི་འགན་ལེན་བ་དགོས་པ་དང་། བོད་རིགས་ཡོང་ལ་མི་
རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་སིད་བྱུས་མིང་དོན་མཚུངས་པ་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་དོན་འཁོལ་ཡོང་ཆེད་བོད་རྒྱ་གཉིས་དབར་ཞི་
མོལ་གི་ལས་དོན་འཕལ་དུ་འགོ་འཛུགས་བ་དགོས། ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་ཡར་འཇུག་རྒྱུ་དང་།

དེའི་བསམ་ཚུལ་དེ་ག་རང་གི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་ཅིག་ཟུར་དུ་འཇུག་ཐུབ་ན་གསུངས་པ་རེད། གོས་ཆོད་དེ་ཟུར་དུ་

འཇུག་རྒྱུ་བས་ན་ད་ལྟའི་གོས་ཆོད་ཀི་ཨང་ལྔ་པའི་འོག་ཏུ་འདི་འཇུག་དགོས་ཀི་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙོན་ཁང་ནས་གོད་

གོལ་ཐོབ་པའི་བོད་ནང་གི་རང་རིགས་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་མང་ཆེ་བར་མཁལ་མཆིན་གཉིས་ཀི་ནད་གཞི་ཕོག་འདུག་པ་དེ་དག་

ལ། རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོས་དམིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་དང་། རོགས་རམ་ཡོང་ཐབས་ཀི་གཞེན་
བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་པའི་ཚིག་གཅིག་ཡར་འཇུག་དགོས་ཀི་འདུག གོས་ཆོད་འདི་དྲུག་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བཅུག་ན་འགིག་
གི་འདུག་གམ། དེ་དྲུག་པ་ཆགས། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་ཆོད་འདི་བཞི་པ་བས་ན་ཡག་ས་རེད་དན་གི་འདུག གསུམ་པ་དེ་རྒྱ་ནག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་

པ་ཞིག་རེད་འདུག ད་ལྟ་དེ་བཞི་པར་བཞག དེ་ནས་བཞི་པ་ནས་རྒྱལ་སི་དང་ཕི་ལོགས་ལ་ཕར་འགོ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་
འདི་བཞི་པ་དང་། དེ་ནས་བཞི་པ་ལྔ་པ་དྲུག་པ་བཅས་བས་ན་ཡག་ས་མ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

ལགས་སོ། དེ་འགིག་གི་འདུག་གམ། གོས་ཆོད་འདི་བཞི་པར་འཇོག་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་ང་ཚོའི་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་འཁོད་བསད་པའི་
བཞི་པ་དེ་ལྔ་པ་དང་། ལྔ་པ་དེ་དྲུག་པ། དྲུག་པ་དེ་བདུན་པ། བདུན་པ་དེ་བརྒྱད་པ་བཅས་ཆགས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་
དུས་གོས་ཆོད་འདི་སི་མོས་ཀི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་ན་གོས་ཆོད་འདི་སི་མོས་ཀི་ཐོག་ནས་
གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པ་ཡིན། སང་སྔ་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡིན།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པོ།

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

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་
༢༡ དེ་རིང་ལས་ཉིན་གཉིས་པ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དང་པོ་དི་བ་དིས་ལན་གི་དུས་ཚོད་ཡིན། དི་བ་གནང་མཁན་སི་འཐུས་
གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས།

སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས།
དི་ཤག
ོ

གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༢ པ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ ནས་ ༢༩ བར།

དི་བ་གནང་མཁན་སི་འཐུས།

གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས།

དིས་ལན་གནང་མཁན།

དི་བ་ཨང་ ༡

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག

བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀི་སིག་གཞི་ལེའུ་བདུན་པའི་དོན་
ཚན་ ༢༢ པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་གཤམ་གསལ་སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ།
༡

༢

སིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གི་ལམ་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་མ་འགོར་བར་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐུབ་
པའི་ཡིད་ཆེས་དང་གདེང་ཚོད་ཡོད་དམ།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་པ་
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དེ། གནས་གཟིགས་ཙམ་ལ་གོ་བ་ཡིན་ནམ། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ནས་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་བ་ཞིག་ལ་གོ་
བ་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་གནད་དོན་དེ་ལ་རེ་བ་ཅུང་ཙམ་རེ་གཟིགས་ཀི་ཡོད་དམ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

༄༅། །སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༢ པའི་སྐར་རགས་ཅན་གི་

༡།

དི་བ་ཨང་ ༡ པོའ ི་ལན།

བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གི་ལམ་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་མ་འགོར་བར་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐུབ་རྒྱུར་སྔ་ཕིར་ཞུས་པ་
བཞིན་རང་ཕོགས་ནས་ག་སིག་ཡོད་ལ་རེད་བའང་བེད་ཀི་ཡོད། འོན་ཀང་དེ་ལྟར་ཡོང་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་འཁིད་
ཚོའི་ཆོད་སེམས་ལ་རག་ལུས་ཡོད།

༢།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ནས་བོད་ལ་ཕིར་ཕེབས་གནང་རྒྱུ་གཞིས་བེས་

བོད་མི་ཡོངས་ཀི་མངོན་འདོད་ཡིན་ལ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་འགན་ཡང་ཡིན། རྒྱ་ནག་གནས་གཟིགས་
ཕེབས་བདུན་ཡོད་སྐོར་ཡང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་སྔ་ཕིར་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་ལྟར་དེ་དག་ལ་
རེ་བའང་བེད་ཀི་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
འཕོས་དོན་དི་བ་དང་པོ། སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས།

སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་དང་པོ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་འཕོས་དོན་གི་དི་བ་ཁག་ཅིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། དང་པོ་དེར། བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གི་ལམ་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་མ་འགོར་བར་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐུབ་རྒྱུར་སྔར་

བཞིན་རང་ཕོགས་ནས་ག་སིག་ཡོད་ལ། རེ་བའང་བེད་ཀི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག བཀའ་མོལ་དེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདི་དང་སི་
ཚོགས་ནང་ལ་སྔར་རྒྱུན་མང་པོ་གསུངས་བསད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། དེ་གསལ་པོ་གོ་སོང་། ཡིན་ནའང་དེ་རིང་ངས་དོགས་འདི་ཞུ་
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རྒྱུ་གཅིག་དེ་གང་ཡིན་ཞུས་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཀི་ལོ་ནས་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གི་ཐོག་ལ་འགན་འཁུར་མཁན་གི་མི་སྣ། བོད་རྒྱ་ཞི་

མོལ་ག་སིག་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ནང་དུ་ཞུགས་པའི་མི་སྣ་སྐུ་ཚབ་ཟུར་པ་སྐུ་ངོ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། བཀའ་
ཤག་གིས་ག་སིག་ཡག་པོ་ཞིག་དགོས་ཀི་འདུག་ཞེས་གསུངས་བཞག་པའི་སྐད་ཆ་དེ་དེང་སང་ཡོངས་གགས་སུ་འགོ་ཡི་འདུག དེ་
ཡིན་དུས་ཁོང་ལ་ཉམས་མོང་ཆ་ཚང་ཡོད་བསད་པའི་ཆ་ནས་དུས་ཤིག་ལ་ག་སིག་དེ་ཙམ་གི་ཡག་པོ་མེད་བསད་པ་ཞིག་ལ་ཁོང་

གིས་གཟིགས་ཡོད་པ་མིན་ནམ་བསམས་པའི་ཐེ་ཚོམ་ཞིག་བྱུང་སོང་། དེ་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་
ཡིན།

དེ་ནས་གཉིས་པར། གཙོ་བོ་ཡོང་དང་མི་ཡོང་ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་འཁིད་ཚོའི་ཆོད་སེམས་ལ་རག་ལུས་པ་

ཞིག་གསུངས་འདུག སིར་བཏང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དེ་ག་རང་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁིད་ཚོར་ཆོད་སེམས་
བསླེབས་རྒྱུའི་ད་ལྟའི་ཆར་ང་རང་ཚོར་མངོན་རགས་ག་ཚོད་ཅིག་ཡོད་དམ། དུས་རྒྱུན་དུ་ང་ཚོས་མཐོང་བསད་པ་དང་རིག་བསད་
པ། གོ་བསད་པ་དེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཟེར་བའི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་དེ་ཐག་གཅོད་ར་བ་

ནས་བེད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་ཅེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འབེལ་ཡོད་སྔ་ཕི་རྣམས་ཀིས་བཤད་སོད་ཀི་འདུག་ལ། ཉེ་བའི་ཆར་ཡང་ཧ་ཅང་
གི་གསལ་པོ་བས་ཏེ་ལབ་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་དེ་མ་ཡིན་པའི་ང་རང་ཚོ་ལ་འདི་རགས་ཞིག ་དང་། ཁོང་ཚོ་ལ་ཆོད་སེམས་ཤིག ་
བསླེབ་ཐུབ་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་དམིགས་བསལ་གིས་གཟིགས་ཀི་ཡོད་དམ་ཞེས་གཉིས་པ་དེར་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་དེའི་དིས་ལན་གི་ནང་དུ་ག་སིག་ཡོད་ལ་རེ་བའང་ཆེན་པོ་བེད་ཀི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའི་

ངོས་ནས་མངོན་རགས་མངོན་གསལ་གི་ཐོག་ནས་གཅིག་གཟིགས་ཀི་མེད་ན། ང་ཚོའི་རེ་བ་དེ་ཡང་བོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་

བཤད་སྟངས་ཤིག་ལ་བོད་རེ་བས་ཕུང། ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ང་ཚོའི་རེ་བ་དེ་ཡང་རེ་སྟོང་ཆགས་ནས་
བོད་རེ་བས་ཕུང་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོང་མིན་གི་ཐེ་ཚོམ་དང་དོགས་པ་ཅིག་གཟིགས་ཀི་ཡོད་དམ་ཞེས་དི་བ་གསུམ་པ་དེ་ཡིན།

དེ་ནས་དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་འདི་རྒྱུ་གཞན་ཞིག་ལ། དི་བ་ལན་གཉིས་པའི་ནང་དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ནས་བོད་ལ་ཕིར་ཕེབས་གནང་རྒྱུ་གཞིས་བེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་མངོན་འདོད་ཡིན་ལ་བོད་

མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་འགན་ཡང་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོང། དེ་ལ་དི་བ་གང་ཡང་མེད། དེ་ང་ཚོ་ཚང་མར་གསལ་པོ་བྱུང་
སོང་། ཡིན་ནའང་དེའི་ཚིག་གི་མཇུག་ཏུ་རྒྱ་ནག་ལ་གནས་གཟིགས་ཕེབས་འདུན་ཡོད་སྐོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ནས་སྔ་ཕིར་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་ལྟར་དེ་དག་ལ་རེ་བའང་བེད་ཀི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག དེའི་སང་ལ་ད་ལྟའི་སིད་སྐྱོང་
འདི་རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་ཀི་སང་ལ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐོག་ནས། ང་རང་གི་སེམས་སུ་ཡོད་པའི་རྨོངས་
འཆར་ཞིག་གཙང་མ་ཆགས་པའི་ཆེད་དུ་དོག ས་འདི་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སི་ཡོངས་ནས་ལུང་པ་ཞིག་ལ་གནས་སོད་ར་བ་ནས་མི་

ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ལུང་པ་གཞན་ཞིག་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཡོང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས། སྐྱབས་བཅོལ་

བའི་གནས་སྟངས་ཡིན་བཞིན་དུ་དང་པོ་ཡོང་སའི་ལུང་པ་དེར་ཕར་སོང་བ་ཡིན་ན། སྐྱབས་བཅོལ་གི་གནས་བབས་དེ་རྒྱལ་སིའི་
ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་བརླག་རྒྱུའི་ཐེ་ཚོམ་ཡོད་དམ་མེད། ང་རང་ཚོ་མི་དཀྱུས་མ་མང་པོ་ཞིག་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་གནས་

སྟངས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་སན་ཡ་གཅིག་གིས་མཐོང་ནའང་ཡ་གཅིག་གིས་མ་གཟིགས་མདོག་མདོག་གནང་སོད་ཀི་ཡོད་པ་
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རེད། ཕིའི་ལུང་པ་ལ་མཚོན་ན་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་སུད་སི་ལནཌ་ནས་མི་ཞིག་གི་སུད་སིའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཀི་ཐོག་ལ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀི་ཐོངས་མཆན་རང་ཞུས་ཏེ་གཉེན་འཕད་དུ་ཕིན་པ་རེད་ཀང་། མི་དེའི་སྐྱབས་བཅོལ་ཐོབ་ཐང་འཕོག་སྟེ་ཡིག་
ཆ་དེ་སུད་སི་གཞུང་གིས་གཞུང་བཞེས་བཏང་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་ཀང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་འད་ཡིན་དུས་མི་

དཀྱུས་མ་དེ་ཚོ་དེ་ལྟར་ཕར་ཚུར་ཕེབས་བསད་པར་བརེན་ནས། ང་རང་ཚོའི་སྐྱབས་བཅོལ་སི་ཡོངས་ཀི་གནས་བབ་ཐོག་ལ་
ཤུགས་རེན་ཇི་ཙམ་ཞིག་འགོ་ཡི་ཡོད་མེད་ཅེས་ངས་ཞུ་ཚོད་ཐིག་གི་མི་འདུག་སྟེ། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ལྟ་བུ་ཞིག་དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་ཕེབས་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོའི་སྐྱབས་བཅོལ་གི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ལ་རྒྱལ་སིའི་
ཁིམས་ལུགས་ཀི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས་བཀའ་ངལ་འཕད་སིད་པ་དང་། འཕད་ངེས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འད་བཀའ་ཤག་དང་སིད་
སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་གཟིགས་ཀི་ཡོད་དམ་ཞེས་ང་རང་གི་ཤེས་རོགས་རང་གི་ཆེད་དུ་ཡིན་ལ། དེ་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་ཀང་ཤེས ་
དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད་བསམ་གི་འདུག བས་ཙང་དེའི་སྐོར་ལ་བཀའ་ལན་ཞིག་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་སྔ་ཞུས་པ་ཡིན་ལ་གཞི་རའི་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་སྐོར་ནས་འཛམ་གིང་གི་འགོ་སྟངས་དང་གནང་
ཕོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཡིན་ནའང་། གསང་བ་ཟེར་ནའང་རེད། ལས་དོན་དེ་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞིག་མ་གྲུབ་བར་དུ་ཕི་གསལ་
ནང་གསལ་བ་རྒྱུ་དེ་འཛམ་གིང་གཞན་གིས་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། དེ་སྔ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གནང་ཕོགས་ཀང་དེ་
ག་རང་གནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་སོང་ཙང་གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་ཞིབ་ཕའི་བགོ་གེང་གནང་མི་དགོས་པའི་གཙོ་འདོན་

གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་རེས་སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་དེ་བསླེབས་པ་གཞིར་བཟུང་ལན་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་ཞུས་བཞག་
ཡོད།

དེ་ནས་དི་བ་ནང་གསེས་ཁག་འགའ་ཤས་ཅིག་འདུག གཅིག་དེ་ཉེ་ཆར་ཡུ་རོབ་སྐུ་ཚབ་ནས་གསུངས་བཞག་པའི་ཐོག་

ལ་བཀའ་འདི་གནང་སོང་། ངས་ཀང་དེ་ཞུས་མོང་། དེ་སྔ་ཡིན་ན་སྐུ་ཚབ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་གནང་བ་རེད། ཉེ་བའི་
ཆར་སྐུ་ཚབ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་ཚབ་མེད་ནས་འབད་བརོན་གནང་ཡོང་དུས། སྐུ་ཚབ་
གནང་མཁན་གིས་མཁེན་པ་ཡོང་གི་རེད་ལ་མ་མཁེན་པ་ཡང་ཡོང་གི་རེད། དཔེ་ཆ་བཞག་ན་ཉེ་ཆར་ང་ཚོ་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་

དོན་ཚོགས་ཆུང་ཕི་ཟླ་ ༦ པར་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་ཁོང་འདིར་ཕེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕེབས་མེད་དུས་ལོ་གཅིག་དང་
ཕེད་ཀའི་ནང་ལ་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་མེད་དེ་ཁོང་གིས་མཁེན་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ནང་དུ་གང་
དང་གང་བྱུང་ཡོད་མེད་གོས་བསྡུར་ཞིབ་ཕ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ནས་གཙོ་བོ་ཚང་མས་མཁེན་གི་རེད།

སིད་སྐྱོང་གི་གཙོས་པའི་ང་ཚོའི་དབུ་འཁིད་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས ་མ་གཏོགས་མཁེན་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ཁོང་
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གིས་མ་མཁེན་ནས་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད། ཡིན་ནའང་འཆར་གཞི་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་བེད་ཀི་ཡོད་ཅེས་དེ་

སྔ་ནས་ཞུས་ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཀང་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ན་ནིང་ལོར་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་དང་སིད་འཛིན་ཨོ་བ་
མ་མཇལ་འཕད་གནང་བའི་སྐབས་ལ་སིད་འཛིན་ཨོ་བ་མས་ Rose Garden ཕོ་བང་དཀར་པོའ་ི མདུན་ལ་སིད་འཛིན་གཉིས་
ཀི་བར་ལ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སྐོང་བའི་སྐབས་འཛམ་གིང་ཚང་མས་མཐོང་སར། ཕི་གསལ་ནང་གསལ་ཨོ་བ་མས་གང་

གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་ཁོང་གི་སྐུ་ཚབ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་འདུག་ཞེས་སིད་
འཛིན་གཅིག་གིས་སིད་འཛིན་གཅིག་ལ་ཐད་ཀར་གསུངས་དུས། ཨ་རི་ནུས་སྟོབས་ཆེ་ཤོས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་རི་ཡི་ཡོད་དུས།

དེ་ལས་ཚད་མཐོ་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། འདི་ལས་ཚད་མཐོ་བའི་གནོན་ཤུགས་ཤིག་མེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། དེ་ཡང་འབད་
བརོན་བས་ཏེ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། འབད་མེད་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་དེ་འད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཉིས་པ་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་འཁིད་ཀི་ཆོད་སེམས་ལ་རག་ལུས་ཀི་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་རང་རེད། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་

ག་དུས་ཡིན་ནའང་ག་སིག་ཡོད། གཙོ་བོ་དེ་ལག་པ་ཕར་གཏོང་ཡོང་དུས། ཕར་ཕོགས་ནས་ཚུར་ལག་པ་གཏོང་དགོས་པ་རེད་མ་
གཏོགས། ཕར་ཕོགས་ནས་ལག་པ་མ་བཏང་ན་ང་རང་ཚོས་ལག་པ་བརང་བསད་པ་ཡིན་ན་ཡོང་གི་མ་རེད། ཡིན་ནའང་འཛམ་
གིང་གི་འགོ་སྟངས་ལ་དཔེར་ན་བང་ཨེར་ལན་གི་དཀའ་ངལ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནའང་རེད། ལྷོ་ཨ་ཧི་རི་ཀའི་དཀའ་ངལ་ཡིན་ནའང་རེད།

ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་གཟིགས་པ་ཡིན་ནའང་རེ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། རེ་བ་ཆད་ཚར་བ་རེད་ཅེས་ལོ་རྒྱུས་དང་ཆབ་སིད་མཁས་པ་མང་
པོས་བརམས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། Berlin wall དེ་ཡང་མར་འཛག་གི་མ་རེད་ཅེས་མང་པོ་ཞིག་བརམས་བཞག་ཡོད་པ་རེད་དེ།
མཐའ་མ་ Berlin wall ཟག་པ་རེད། ལྷོ་ཨ་ཧི་རི་ཀ་ལ་མང་གཙོ་བསྐྱར་གསོ་བྱུང་བ་རེད། བང་ཨར་ལན་ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་

ཚོས་ Good Friday agreement ཞེས་པའི་ཡིག་ཆ་བཞག་སྟེ་འགིག་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་

བཞིན་རེ་བ་བེད་ཀི་ཡོད། རེ་བ་བས་པ་དེ་བོད་རེ་བས་ཕུང་ཟེར་བ་དེ་རེད་དམ་གསུངས་སོང་། དེ་མ་རེད། འཛམ་གིང་ཡོངས་ནས་
འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་ར་དོན་རོད་མཁན་དང་འབེལ་མོལ ་བརྒྱུད་འབད་བརོན་གནང་མཁན། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ཞིག་གི་རེ་བ་
འགྲུབ་ཡོད་ཙང་། ང་ཚོས་ཀང་རེ་བ་འགྲུབ་པ་ཞིག་བེད་ཀི་ཡོད། མཐའ་མ་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་འཁིད་ཚོའི་ཆོད་སེམས་
ལའང་རག་ལས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དི་བ་གཉིས་པ་དེ་རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདི་གནང་སོང་ཡང་དེ་ཞིབ་ཕ་ཆགས་ཀི་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་དག་ཚང་མ་མ་འོངས་པར་བྱུང་བ་ཡིན་ན་གང་འད་གནང་གི་རེད་དམ་མ་རེད། ཡིག་ཆ་ཅི་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་དེ་
ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འཛམ་གིང་ནང་ལ་གནང་ཕོགས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་
དུས་རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་མ་འགལ་བར་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། འགལ་བ་ཡང་ཡོང་སིད་ཀི་རེད། འོན་ཀང་དེ་དག་མ་འོངས་པར་
བས་པའི་སྐབས་སུ་ཞིབ་ཕ་གཟིགས་ཏེ་ལས་དོན་རེ་རེ་བཞིན་ཐག་བཅད་ནས་འགོ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་རང་ཚོད་
དཔག་བས་ཏེ་འདི་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་བཤད་རྒྱུ་སྔ་དགས་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
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འཕོས་དོན་དི་བ་གཉིས་པ་གནང་མཁན། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པའི་
སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༡ པོའ་ི འཕོས ་དོན་དི་བ་ཞུ་རྒྱུར། དང་པོ་དེར་དི་བ་འདོན་མཁན་དང་བཀའ་ལན་གནང་མཁན་

གཉིས་ཀས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཟེར་བ་དེ་ལུང་འདེན་གནང་འདུག ཐོག་མ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་ང་ཚོའི་
ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་འཁིད་ཅིག་ཡིན་དུས། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཟེར་བ་དེ་ག་རེ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་དམ།
སྔོན་མ་ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕིན་ཁང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་སིད་སྐྱོང་མ་ཡིན་པའི་སྐབས་དང་། བཀའ་བློན་ཁི་པ་
མ་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དེ་འགེལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཞིག་བསྐྱོན་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་བོད་དོན་
བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཟེར་བ་དེར་ངོས་འཛིན་གནང་སྟངས་དང་། དེ་བཞིན་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཐོག་མར་

གཏན་འབེབས་གནང་དུས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་སྟངས་དང། དེ་རིང་ཁེད་རང་གི་ཐུགས་ལ་

འཁོར་བཞིན་པའི་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཟེར་བ་དེ་ཚོར་ཁད་པར་ཡོད་དམ་མེད། གལ་སིད་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་
རང་སྐྱོང་མཚུངས་པའི་བསམ་འཆར་གི་སྙིང་དོན་འདི་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད་ན། དེ་ང་རང་གི་བདེན་པ་ཟེར་བའི་བོད་པའི་

བདེན་པ་དེ་མ་རེད། ད་ལྟའི་དངོས ་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་བརེན་ནས་ང་རང་ཚོ་འགོ་སའི་ལམ་ཞིག ་བཙལ་གི་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས། དེ་མིན་དུས་དེ་ལ་དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཉིས་པ་དེར། ལན་དེའི་ནང་ལ་དུས་ཡུན་རིང་པོ་མ་འགོར་བ་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐུབ་རྒྱུར་སྔ་ཕིར་ཞུས་པ་

བཞིན་རང་ཕོགས་ནས་ག་སིག་ཡོད་ལ་རེ་བའང་བེད་ཀི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ལ་བོད་
རང་བཙན་ཡང་ཐོབ་པའི་རེ་བ་དང་གདེང་ཚོད་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པ་ནས་དེ་

རིང་གི་བར་དུ་ཞུས་མེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ལ་རང་བཙན་
ཐོབ་ཀི་རེད་དམ་ཟེར་དུས། བོད་མི་ཡོངས་རོགས་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྐྱེ་བའི་ཉིན་དེར་རང་བཙན་ཐུབ་ཀི་རེད་གསུངས་ཡོད་

པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉིས་དང་བཅུ་གསུམ་པའི་བཀའ་བློན་ཁི་པའི་དགོངས་གཞི་དང་། ད་ལྟ་སྐབས་
བཅུ་བཞི་དང་བཅོ་ལྔ་པའི་སིད་སྐྱོང་གི་དགོངས་གཞི་ལ་ཁད་པར་ཡོད་དམ་མེད།

དེ་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་མང་པོ་

ཡོད་ཀི་རེད། ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བཀའ་བློན་ཁི་པའི་དམ་བཅའ་ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་གནང་གི་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་གསུངས་པ་ཙམ་གིས་ང་ཚོའི་བཙན་
བོལ་སི་ཚོགས་འདི་སང་ཉིན་གནངས་ཉིན་ཕལ་ཆེར་གདན་འགོ་ས་རེད་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་དང་གེང་སློང་ཤུགས་ཆེན་པོ་

བྱུང་སོང་། དེའི་རེས་སུ་གོས་ཚོགས་ནང་དང་གང་དུ་ཡིན་ནའང་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་མདོག་མདོག་ཞིག་བེད་

བསད་དུས། གོ་རྒྱུ་ཚོར་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ག་རེ་བས་ཡོད་དང་བེད་ལུགས་བེད་
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སྟངས་ཇི་ལྟར་བས་ཡོད་མེད་ཀི་གནད་དོན་མིན་པའི་དངོས་གནས་ཀི་འབད་བརོན་མི་འད་བའི་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་ཡོད་དམ་ཞེས་འདི་

རྒྱུ་ཡིན། ཉིན་གཅིག་ཕེབས་ཐུབ་སོང་ན། དེ་དུས་སྔོན་མ་ཁེད་རང་གིས་དིས་པ་འདི་ཚོ་རེད་ཅེས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གསུམ་པ་དེར། ཨོ་བ་མས་ཕོ་བང་དཀར་པོའ་ི མདུན་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་གནང་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་

པ་རེད། དུས་དེ་ལ་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ནང་ཁུལ་དུ་ལས་འགུལ་སེལ་བ་དང་ཚིག ་མཐོ་དམན་རེ་ཟུང་ཆགས་པ་ལ་བརེན་ནས། རྒྱ་
ནག་ལ་ཕོག་ཐུག་འགོ་ཡི་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་དེ་རིང་འཛམ་བུ་གིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོའི་ནང་ལ། ཁ་སང་རང་སྐད་
ཆ་བཤད་པ་ལྟར་ཨོ་བ་མ་ལ་ས་གདན་དམར་པོ་མ་བཏིང་བ་རེད་ཟེར་བ་དང་། ཨོ་བ་མས་ཞི་ཅིན་ཕིན་ལ་ལག་པ་མ་སད་པ་རེད་

ཟེར་བའི་བཟོ་འད་བོ་ཡོད་དུས། ཨོ་བ་མས་དེ་བཤད་པ་དེས་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་དུ་གོ་བསྡུར་བེད་བསད་ཀི་ཡོད་ན། ཕན་ཐོགས་ཀི་
ཡོད་དམ་གནོད་སྐྱེལ་གི་ཡོད། དེ་འད་ནང་དོན་གི་ཐོག་ནས་ཡོད་པ་ཡིན་ན་བོད་ཀི་གནད་དོན་འདི་རྒྱ་དང་བོད་གཉིས་ཀི་བར་ལ་

གོས་མོལ་བེད་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད་དུས། རྒྱ་ནག་གིས་དེ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གི་ཡོད་དམ་མ་མེད། དེ་ཡོང་
བ་དེས་དངོས་གནས་ཀིས་ཕན་ཐོགས་ཀི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།

མཐའ་མ་དེར་རེ་བའང་བེད་ཀི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་དི་བ་བཀོད་མཁན་གིས་ཀང་གསུངས་པ་རེད།

བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཡོང་ཐབས་ཀི་བསམ་འཆར་དང་འདིའི་འགེལ་བརོད་ཡིག་ཆ་དང་བཅས་
པ་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་རྒྱལ་སིད་སི་ཁབ་ཁང་གི་གསར་འགྱུར་གཞུང་དོན་ཁང་ནས་ལན་ཆ་ཚང་ཞིག་དགག་ལན་གི་ ཚུལ་
ཞིག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བསད་དུས། ད་ལྟ་སྐུ་ཚབ་ཟུར་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ཚུན་

ཆད་ཀིས་ཀང་མ་ཤེས་པའི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་གནང་སོད་ཀི་ཡོད་ས་རེད། དེ་གནང་སོད་ཀི་ཡོད་དུས། དེའི་ནང་ལ་ང་ཚོས་རྒྱ་

ནག་ལ་རེ་བ་འདི་བས་ན་རེ་བ་འདི་འགོ་ས་རེད་བསམ་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ཕོགས་ནས་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་བཞག་པ་ཡོད་དམ་མེད། དེ་
ཡང་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་འདི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་མི་དགོས་པར། ཉིན་གཅིག་འབེལ་མོལ་བྱུང་བའི་ཉིན་མོར་
སྔོན་མ་ཞུས་པ་དེ་འདི་རེད་ཅེས་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེན་མཆོག་ནས།
དིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཅེས་བཀོད་དགོས་དོན་དེ་དི་བ་ནང་ལ་དེ་ལྟར་བཀོད་ཡོད་
ཙང་ལན་གི་ནང་དུའང་དེ་ག་རང་བཀོད་བཞག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞི་རའི་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་དེ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་རེད།

བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་རེད། དེའི་རེས་སུ་དབུ་མའི་ལམ་གཞིར་བཞག་ནས་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་རག་རྒྱུ། གཙོ་བོ་རང་ཕོགས་
ནས་ག་སིག་ཡོད་ཅེས་པ་དེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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མ་འོངས་པར་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། རང་བཙན་རག་གི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དིས་སོང། ད་ལྟ་འདིར་ང་

ཚོའི་རེ་བ་ལ་དུས་ཚོད་རིང་པོ་མ་འགོར་བའི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ཞི་མོལ་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་བེད་བཞིན་ཡོད།

དུས་ཡུན་རིང་པོ་ལ་ག་རེ་ཡིན་ནའང་ཆགས་སིད་པ་ཞིག་རེད། ང་རང་ཚོ་ཚང་མར་སངས་རྒྱས་པའི་ནུས་པ་ཡོད་ཟེར་དུས། ང་
རང་ཚོ་ཚང་མ་སངས་རྒྱས་སིད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་སངས་རྒྱས་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དང་རེས་ལ་སངས་རྒྱས་
སིད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། བོད་ལ་རང་བཙན་ཡིན་ནའང་ཏན་ཏན་རག་སིད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།

དེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་ཐུབ་པར་བེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་སྔོན་མ་སིད་སྐྱོང་གིས་ཞུ་དུས། ཚ་ཚ་འུར་

འུར་བས་ཏེ་དེ་རིང་སང་ཉིན་རང་འགིག་འགོ་ཡི་རེད་བསམ་མཁན་ཡང་བྱུང་བ་འད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་དག་ཚང་མ་ལ་དེ་སྔ་ཞུས་པ་
ཡིན། དེ་རིང་ཡང་ཞུ་ཡི་ཡོད། ལས་དོན་དེ་དག་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་རིང་འབད་བརོན་བས་ཏེ་ལྷག་བསད་པ་ཟེར་ནའང་རེད།

འབད་བརོན་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་དང་འགོ་བཞིན་པ་ཡིན་དུས། དེ་དག་ཡུན་རིང་པོར་འགོར་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་དགོས་

ཀི་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་བེད་ཀི་ཡོད་དམ་ཟེར་ན། ཡོད་དང་ཡོད། འདི་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་མངོན་འདོད་རེད། འདིའི་
ཐོག་ལ་འབད་བརོན་མ་བས་ན་ག་རེའི་ཐོག་ལ་བེད། འབད་བརོན་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་ནས་
ཞུས་པ་ཡིན། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཟེར་བའི་ནང་གི་ལྔ་དེའི་སང་ལ་འབད་བརོན་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན།

དེ་ནས་ཨོ་བ་མས་ཞི་ཅིང་ཕིན་ལ་གསུངས་པ་དེས་ཕན་གི་ཡོད་དམ་གནོད་ཀི་ཡོད་ཟེར་ན་ཏན་ཏན་ཕན་གི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཞུ་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་རང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ནང་ལ་གསུངས་
མཁན་དེ་འདའང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཕི་ནས་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ་ཕན་གི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། མ་ཕན་པ་དེ་འད་ཡོང་གི་

ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཧ་ཅང་གི་ཐག་རིང་པོ་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡུ་གུར་མི་ཚོ་ལ་བཀའ་འདི་གནང་དང་། ནང་སོག་གི་མི་
རྣམས་ལ་བཀའ་འདི་གནང་དང་། ཁོང་ཚོ་ཚང་མས་ང་ཚོ་ལ་ཁེད་རང་ཚོ་འད་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་ཡོད་ན་ཞེས་གསུངས་

ཡོང་སྐབས། རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆ་གང་འད་ཞིག་ཡོད་ནའང་གསུངས་མཁན་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་རེད། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ག་ཚོད་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་ཁོང་ཚོས་མིག་གིས་ལྡིར་ས་དང་འགན་བསྡུར་བེད་ས་དེ་ཨ་རི་གཞུང་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད། དེ་སོང་ཙང་ཕན་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་འབད་བརོན་གནང་བ་དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཐོག་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པ་མེད་ཀང་སྔར་ནང་བཞིན་

འབད་བརོན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དེ་སྔ་ཞུས་པ་ཡིན་ལ་ད་ལྟ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

འཕོས་དོན་དི་བ་གསུམ་པ་གནང་མཁན། སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པའི་
སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༡ པོའ་ིབཀའ་ལན་དང་འབེལ་ནས་འཕོས་དོན་གི་དི་བ་འགའ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།

དང་པོ་དེར་ང་རང་ཚོའི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་བཀའ་ལན་གི་ནང་ལ་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གི་ལམ་ནས་དུས་ཡུན་

རིང་པོ་མ་འགོར་བར་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུར་རེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་དེ་ལྟར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། སིར་བཏང་ང་
རང་ཚོའི་བཙན་བོལ ་ནང་གི་རེ་བ་ཟེར་ནའང་འད། ཕག་ལས་ཟེར་ནའང་རེད། གལ་ཆེ་ཤོས ་དེ་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་

ཐབས་དེ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བཅའ་ཁིམས་རིན་པོ་ཆེས་འགན་དབང་སྐུར་བཞག་པའི་དང་པོའ་ི ནང་གི་དང་པོ་དེ་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་དང་བཅོ་ལྔ་གཉིས་ཀི་ལས་ཡུན་
གི་ནང་དུ་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་རྒྱ་མི་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའི་བར་དུ་འབད་བརོན་དང་

གྲུབ་འབས་གང་ཡང་བྱུང་མེད་པ་ཞིག་མཐོང་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ཐོག་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་
མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད། དེ་གསལ་པོ་ཞིག་དགོས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་ཡོད།

དེ་ནས་བཀའ་ལན་གཉིས་ཀའི་ནང་དུ་རེ་བ་ཡོད་ཟེར་བའི་ཚིག་གཉིས་བསླེབས་ཡོད་པ་རེད། རེ་བ་གསར་པ་འད་གང་

སླེབས་ཡོད་དམ། རྒྱ་མི་ལ་རག་ལུས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ང་ཚོ་འདི་ལྟར་སོད་རྒྱུ་རེད་དམ། ཡང་ན་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་བཀའ་
ཤག་གི་ལས་ཡུན་གཉིས་ནང་ལ་རེ་བ་གསར་པ་ཞིག་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དི་བ་གཅིག་ཡིན།

དེ་ནས་བཀའ་ལན་གཉིས་པའི་ནང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་བཀའ་གཅིག་ཕེབས་

ཡོད་པ་རེད། དེ་ད་ལྟ་གོང་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཅིག་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་
འདེན་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་དེས་མི་མང་ཚང་མས་རེ་བ་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་སྟེ། ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་འདི་ཧ་ལས་པའི་ཚང་

མར་འུར་ཞིག་ལངས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་བར་དུ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་གདན་འདེན་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་དང་བཅོ་ལྔ་གཉིས་ཀི་རིང་ལ་རེ་བ་
བས་པ་ནང་བཞིན་གིས་གོམ་པ་ཅི་ཞིག་སོས་ཡོད་དམ། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་འབད་

བརོན་ག་རེ་གནང་ཡོད་དམ། འབད་བརོན་ག་རེ་བས་ནའང་ཆུང་ས་ནས་བེད་དགོས་ཀི་རེད། ང་ཚོ་ཆོས་ཀི་ནང་ལ། (ཚོད་མ་ལ་
སོགས་སྦྱིན་བེད་དེ། །རིམ་གིས་རང་གི་ཤ་ཡང་བཏང་། ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།) དང་པོ་སྔོ་ཚོད་མ་དེ་ཚོ་སྦྱིན་པ་བཏང་། དེ་

ནས་ག་ལེར་ཡར་གོམས་འགོ་དུས་རང་གི་ཤ་ཡང་སྦྱིན་པ་བཏང་རྒྱུ་དེ་ལྟར་ཡང་གོམས་འགོ་ཡི་ཡོད་ཅེས་པའི་ཚིག་ཅིག་ཡོད་པ་
རེད། ནམ་རྒྱུན་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་གདན་འདེན་ཞུས་ཟེར་བ་དེ་ལས་སླ་པོ་ཞིག་ར་བ་ནས་མ་རེད། ཡིན་ནའང་༸སྐྱབས་

མགོན་རིན་པོ་ཆེ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དང་པོ་ནས་གསུངས་ཏེ།
ད་ལྟའི་བར་དུ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་འབད་བརོན་འདི་དང་འདི་བས་པ་ཡིན་ཟེར་བ་
ཞིག་གསུངས་རྒྱུ་ཡོད་དམ།

དེ་ནས་དི་བ་གསུམ་པ་དེ་ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དེ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་དང་བོད་མིའི་

སིག་འཛུགས་གང་ཡང་རུང་བའི་སྐུ་ཚབ་ཀི་ངོས ་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས ་པ་རེད་བསམ་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་
100

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་སྐུ་ཚབ་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞིག་

གནང་སོང་། དེ་གང་ཡིན་ང་རང་གིས་ཧ་གོ་ཡི་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་སྐུ་ཚབ་གང་འད་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་རེ་བ་
རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོར་ག་སིག་ཨང་སར་ཡོད་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། ག་སིག་ཨང་སར་ཡོད་ན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་
སྐུ་ཚབ་ཀི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་ག་སིག་གནང་གི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཀི་ངོས་

ནས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་ག་སིག་གནང་གི་ཡོད་དམ། དེ་གཉིས་ཀི་དབེ་བ་དེ་གཅིག་ཕེ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀི་
འདུག་སྙམ། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་ཀི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ནས་ང་ཚོས་གཅིག་བེད་
དགོས ་ཡོད ་ཅེས ། ཁ་སང་གོས ་ཆོད ་ཀི་ནང་དུ་ཡོད ་པ་དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད ་སྐྱོང ་མཆོག ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཆ་ཚང་ཡོད ་ཅེས ་

གསུངས་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་ན་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་ཀི་ཐོག་ནས་རེ་བ་ཞིག་རྒྱག་གི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་གང་འད་
རེད་ཅེས་དི་བ་དེ་གསུམ་འདི་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པ་དང་བཅོ་ལྔ་པ་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་དེ་རང་ཡིན། རེ་བ་ཡོད་ཅེས་

དེ་སྔ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་དེ་རིང་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན། ལན་ནང་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་ཐེངས་གཉིས་བཀོད་འདུག་གསུངས་སོང་། དི་བ་རང་
གི་ནང་ལ་རེ་བ་ཡོད་དམ་ཟེར་དུས། རེ་བ་ཡོད་ཅེས་ལན་མ་བརྒྱབ་ན་ཡང་ཐ་སྙད་གཞན་ཞིག་བེད་སོད་བཏང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།

དེ་ནས་རེ་བ་གསར་པ་ཡོད་དམ་ཟེར་དུས་ཏན་ཏན་རང་ཡིན་དང་ཡིན། དེ་རིང་གཞི་རའི་ང་ཚོ་འདིར་གོས་ཚོགས་ར་

བར་བཞུགས་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། སུ་ཡིན་ནའང་དེའི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་བས་ཏེ་དེ་སྒྲུབ་དགོས་ཀི་འདུག་བསམ་ནས། སོ་
སོར་སྙིང་སྟོབས་དང་སེམས་ཤུགས་ཀང་དེ་རང་ཁུར་ནས་བེད་སོད་ཀི་ཡོད། ང་ཚོས་རེ་བ་གསར་པ་ཡང་བེད་ཀི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།

དེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུའི་སྐོར་བསྐྱར་དུ་བཀའ་འདི་གནང་སོང་། སྐབས་དེར་སིད་སྐྱོང་གིས་

ཞུས་པ་ཡིན། ཞུ་དགོས་དོན་དེ་ཚང་མས་མོས་མཐུན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་རང་ང་རང་ཚོ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ནང་དུ་གསལ་པོ་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས་ཀི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་བོད་ནང་གི་

བོད་མིའི་མངོན་འདོད་རེད། དེ་ངོས་ཟིན་ནས་འོས་བསྡུའི་སྔོན་ལའང་ཞུས་པ་ཡིན། འོས་བསྡུའི་སྐབས་ལའང་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་
ཡང་ཞུས་ཡོད། དེ་ང་ཚོའི་འགན་ཡང་རེད། བས་ཙང་བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདེན་
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ཞུ་དགོས་ཀི་འདུག་ཟེར་དུས། དེ་ལ་ཡིན་དང་ཡིན། ང་ཚོས ་མངོན་འདོད་ཡིན་པ་དེ་ངོས་འཛིན་ནས་དེ་དུས་ཞུས་པ་དེ་ད་དུང་
གནས་བསད་ཡོད་ཅེས་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་གོམ་པ་སོས་པ་ཡིན་ནའང་ཆུང་ཆུང་ནས་ཆེན་པོ་སོ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བ་ལྟར་གོམ་པ་ཆུང་བ་དང་འབིང་བ། ཆེ་

བ་སོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་གོམ་པ་ཆུང་ཆུང་ཏན་ཏན་རང་སོས་ཡོད། གང་དང་གང་སོས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཁོ་
འགོ་སྟངས་རང་རེད། ཞིབ་ཕ་ཞུ་རྒྱུ་མི་དགོས ་པའི་ཐོག་ནས་དང་། ཡང་མཚམས་མཚམས་ཞུས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཕན་ལས་
གནོད་པ་ཆགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཚང་མས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཞི་མོལ་གི་འགོ་སྟངས་ཡང་དེ་འད་རང་རེད།

དེ་ནས་མ་འོངས་པར་བཀའ་མོལ་ཡོང་རྒྱུ་དེ་ཡང་། ངས་དེ་སྔ་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་སྔ་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་

དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་བར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་པ་རེད་ལ། མ་འོངས་པར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་བར་ལ་བཀའ་མོལ་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་འབད་བརོན་ཞུས་པ་དེ་དག་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

འཕོས་དོན་དི་བ་བཞི་པ་གནང་མཁན། སི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༡ པོའ་ི དིས་ལན་ནས་དི་བ་གཅིག་ཡོད། ད་ལྟ་ལན་དང་པོའ་ི ནང་
ལ། བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གི་ལམ་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་མ་འགོར་བར་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐུབ་རྒྱུར་སྔ་ཕིར་ཞུས་པ་ཡིན་
ཞེས་གསུངས་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་དི་བ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་རང་ཕོགས་ནས་ག་སིག་ཡོད་ལ་རེ་བའང་བེད་ཀི་ཡོད། འོན་ཀང་དེ་ལྟར་ཡོང་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་འཁིད་

ཚོའི་ཆོད་སེམས་ལ་རག་ལུས་ཀི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་ངས་དི་བ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆོད་སེམས་ལ་རག་
ལུས་ཀི་ཡོད་ན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་ལན་འདེབས་ནང་ལ་དུས་ཡུན་རིང་པོ་མ་འགོར་བར་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་

གསལ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པའི་དུས་ཡུན་རིང་པོ་མི་འགོར་བའི་གདེང་ཚོད་དེ་ཇི་ལྟར་གསུང་གི་ཡོད་དམ། དང་པོ་ཆོད་
སེམས་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་ཁིད་ཚོར་རག་ལུས་ཀི་ཡོད་ན། དུས་ཡུན་རིང་པོ་མི་འགོར་བར་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་
ཐབས་དེར་གདེང་ཚོད་གང་འད་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་གསུང་ཐུབ་ཀི་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁིད་ཚོའི་ཆོད་སེམས་ལ་རག་ལུས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་ཡུན་རིང་པོ་མི་

འགོར་བར་རེ་བ་བེད་ཀི་ཡོད་ཟེར་བ་དེ། འགོ་འཁིད་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་ཡང་འགོ་འཁིད་དེ་ག་རང་གི་ཆོད་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་
ཡི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར ་ན་ Nelson Mandala བཙོན ་ཁང་ནང་ལ་ལོ་ ༢༧ བཞུགས་པ་རེད། ཡིན ་ནའང་བཙོན ་ཁང་ལ་

བཞུགས་བསད་པའི་སྐབས་ལ་ South Africa སིད་འཛིན་ F.W.D Clerk རེད། ཡིན་ནའང་ F.W.D Clerk ཁོང་གི་
ཆོད་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་ཕིན་ཏེ། ངས་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་འདུག་ཞེས་སིད་འཛིན་ཡིན་བཞིན་དུ་ Nelson Mandala
མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་བཙོན་ཁང་ནས་གོད ་གོལ་བཏང་བ་རེད། སིད་འཛིན་གནང་བ་དང་རེས་སུ་བཀའ་མོལ་གནང་

མཁན་དང་། South Africa ལ་མང་གཙོ་བསྐྱར་གསོ་བེད་མཁན་གི་འགོ་འཁིད་དེ་གཅིག་པ་གཅིག་རང་རེད། བང་ཨེར་ལེན་

ལ་ཡིན་ནའང་དེ་སྔ་ Catholic དང་ Protestant རྦད་དེ་རྡུང་ཁ་གཏུག་ནས་རྒྱག་རེས་བརྒྱབ་ཏེ་མི་གསོད་ཁག་སྦྱོར་ཡང་
མང་པོ་བས་པ་རེད་དེ། མཐའ་མ་དེར་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་དེ་ཕར་ཕོགས་དང་ཚུར་ཕོགས་གཉིས་ཀའི་ཆོད་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་

ཕིན་ནས་བྱུང་བ་རེད། དེ་སོང་ཙང་དོ་བདག་སུ་ཡིན་ཡང་ཁོ་རང་གི་སེམས་དེ་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ། དེ་རིང་འདིར་ནང་

ཆོས་མཁེན་མཁན་རང་རང་རེད། སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ཐོག་ནས་འདི་ལས་ལྷག་པ་འགེལ་བཤད་གཏིང་ཟབ་པ་བསྐྱོན་མཁན་
ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ཡོད་སིད་པ་ཞིག་རེད། དེ་སྔར་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེ་ག་རང་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་སོང་
ཙང་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁིད་ཀི་ཆོད་སེམས་ལ་རག་ལུས་ཡོད་ཟེར་དུས། ང་ཚོས་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ནས་རེད། གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཡིན་
ནའང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་བགངས་ནས་གཙོ་ཆེ་ཤོས་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ར་དོན་རོད་མཁན་ཚོས་རང་སོག་ཀང་བློས་

བཏང་བ་ལ་བརེན་ནས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་འཁིད ་ནང་ལ་འདིར་འགྱུར་བ་ཞིག་བཏང་ན་མ་གཏོགས། འགིག་གི་མི་འདུག་
བསམ་པའི་བསམ་བློ་དེ་འགྱུར་བ་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འགོ་བ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་རང་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་དང་འབེལ་མོལ་
ཡོང་གི་རེད་ལ་རེ་བ་ཡང་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

འཕོས་དོན་དི་བ་ལྔ་པ་གནང་མཁན། སི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སྟོབས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སྟོབས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་དང་པོ་དེ་ལ་འཕོས་དོན་གི་དི་བ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སིར་བཏང་ཚ་
ཐོག་གི་གཏམ་དང་དུས་ཐོག་གི་ཆར་པ་ཞིག་གང་འད་ཡིན་མིན་ཤེས་མ་སོང་། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀིས་དིས་
ཚར་བའི་བཟོ་འད་ཞིག་འདུག་སྟེ། ཆ་ཤས་ཤིག་ལེན་འདོད་བྱུང་།

འཕོས་དོན་དི་བ་དང་པོར། བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གི་ལམ་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་མ་འགོར་བར་བོད་དོན་བདེན་མཐའ། བོད་

དོན་བདེན་མཐའ་ཞེས་པ་དེ། གཏམ་དཔེ་ལ་ནམ་ལངས་ན་འགོ་བདེ། ཁ་གསང་ན་གོ་བདེ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་
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བདེན་པ་གང་ཡིན་པ་ངོ་མ་དེ་གསལ་པོ་གསལ་རང་། ཁ་གསལ་གཏིང་གསལ་ཞིག་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་
ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་མར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་ཁིད་ཚོའི་ཆོད་སེམས་ལ་རག་ལུས་པ་རེད་ཟེར་དུས། རྒྱ་ནག་གི་དབུ་འཁིད་རྣམ་པ་

རིག ་པ་མནལ་དུ་མ་ནོན་ནས་ཉིན་གཅིག་བསམ་བློ་འགྱུར་ལྡོག་ཞིག་ཕིན་ནས་འགྱུར་བ་ཞིག་ཐེབས་ཀི་རེད་བསམ་པའི་ཆོད་
སེམས་ཞིག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཀི་ཡོད་དམ། ཡང་མིན་ན་བོད་ཟེར་བ་དེ་ལྷ་བླ་མ་དང་སྔགས་ནུས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས།

དེའི་བིན་རླབས་ལ་བལྟས་ནས་བསད་བསད་ན། ཕལ་ཆེར་ཆོད་སེམས་ལ་རག་ལུས་ཀི་རེད་བསམ་པའི་དགོངས་པ་བཞེས་ཀི་
ཡོད་དམ། ཡང་ན་འཛམ་གིང་རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་བོད་མི་གཞིས་བེས་ཡོངས་ཀིས་ཆབ་སིད་ཀི་ལམ་གི་ཐོག་ལ་
ཆོད་སེམས་ལ་རག་ལུས་པ་ངེས་ཅན་བས་ཏེ་ང་ཚོས་འགྱུར་ལྡོག་བཏང་སྟེ་གོམ་པ་རྒྱག་ནས་འགོ་ཐུབ་ཀི་རེད་དམ་ཞེས་དེ་འདའི་

དགོངས་པ་བཞེས་ཀི་ཡོད་དམ་གང་ཡིན། དེ་མ་གཏོགས་དེ་ཙམ་གིས་ཆོད་སེམས་ལ་རག་ལུས་ཀི་རེད་ཟེར་ནས་སྟབས་བདེ་པོ་
ཞིག་བིས་བཞག་ན། དེ་ངས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད་བསམ་པའི་སེམས་ཚོར་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

འཕོས་དོན་དི་བར་བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཟེར་བའི་སྐོར་ལ་གོང་དུ་གཞི་རའི་ངས་གསལ་བཤད་ཞུས་ཚར་
བ་ཡིན་བསམ་གི་འདུག

དེ་ནས་ཆོད་སེམས་ལ་རག་ལུས་བསད་ཡོད་ཅེས་པ་དེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་གཙོ་ཆེ་ཤོས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁིད་

ཚོའི་ཆོད་སེམས་ལ་རག་ལུས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁིད་ཚོའི་ཆོད་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་པར། རྒྱལ་སིའི་
ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གནོན་ཤུགས་ཟེར་ནའང་རེད་འབོད་སྐུལ་ལ་རག་ལུས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་གི་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་ཀང་

ང་ཚོས་རེ་འདུན་བས་པ་བཞིན་ཏན་ཏན་འབད་བརོན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེས་ཀང་ཕན་ཐོགས་ཀི་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པར་བརེན་ནས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་
གི་གནས་སྟངས་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མཁེགས་འཛིན་གི་སིད་བྱུས་འདི་ལམ་ལྷོང་ཡོང་གི་མི་འདུག་བསམ་སྟེ། སེམས་འགུལ་
ཐེབས་ནས་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུར་གཙོ་བོ་རག་ལུས་ཀི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

འཕོས་དོན་དི་བ་དྲུག་པ་གནང་མཁན། སི་འཐུས་བློ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས།
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སི་འཐུས་བློ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པའི་
སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༡ པོའ་ི བཀའ་ལན་དང་། དེའི་འཕོས་དོན་བཀའ་ལན་གཉིས་དང་འབེལ་ནས་དི་བ་འགའ་ཤས་ཤིག་
འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།

དང་པོ་དེ་ལ་བོད་ཀི་བདེན་མཐའ་གསལ་བར་ཐབས་མཆོག་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གི་ལམ་དང་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གི་ལམ་

ལས་གཞན་མེད་པ་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་དང་། དེའི་ཐོག་ལ་བོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀའི་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ཡིད་
ཆེས ་བེད་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་བཟོས ་ནས། རང་ངོས་ནས་ཀང་འདི་ནས་དི་བ་གཏོང་དགོས ་རྒྱུ་དེ་གེང་གཞི་ཙམ་ཞིག ་

བསྐྲུན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་མིན་པ་ཐོག་མ་ནས་གསལ་བཤད་བས་ནས་དི་བ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། "བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གི་ལམ་ནས་དུས་ཡུན་

རིང་པོ་མ་འགོར་བར་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐུབ་རྒྱུར་སྔ་ཕིར་ཞུས་པ་བཞིན་རང་ཕོགས་ནས་ཀང་ག་སིག་དང་རེ་བ་ཡང་
བེད་ཀི་ཡོད།" ཅེས་པའི་ནང་ནས་ག་སིག ་ཟེར་བ་དེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་ཐོག་ནས་སྔ་ཕི་བར་གསུམ་དུ་གསུངས་

བསད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གི་བརྒྱུད་ལམ་གཅིག་དང་གོས་གཞི་གཅིག་གི་སིད་བྱུས་དེ་མུ་མཐུད་ནས་འཛིན་

གི་ཡོད་ཅེས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་གསུང་བཞིན་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མ་སྔོན་མའི་བརྒྱུད་ལམ་གཅིག་དང་
གོས་གཞི་གཅིག་གི་སིད་བྱུས་དེ་ལ་ད་ལྟ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་དི་བ་གཞན་ཞིག་ལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མས་གནང་བ་ལས་ལྷག་ཅིག་གནང་མེད་ནའང་གཅིག་པ་གནང་

ཡོད་ཟེར་བ་དེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཡང་ཡང་གསུང་བཞིན་པ་ཞིག་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གཅིག་པ་ག་རེ་གནང་ཡོད་
དམ། གསུང་ཆོག་པའི་གཅིག་པ་ག་རེ་གནང་ཡོད་དམ་ཞེས་དི་བ་གཉིས་པ་དེ་ཡིན།

འོན་ཀང་དེ་ལྟར་ཡོང་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་འཁིད་ཚོའི་ཆོད་སེམ ས་ལ་རག་ལུས་ཡོད་ཅེས ་གསུངས་པ་དེར །

བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མའི་སྔོན་མ་དེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབུ་འཁིད་ཚོས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གནང་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་ཡོད་
པ་གང་ཞིག་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབུ་

འཁིད་རྣམ་པའི་ཆོད་སེམས་ལ་འཕར་འབབ་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་གང་ལ་གཟིགས་ཀི་ཡོད་དམ།
གལ་སིད་བཀའ་ཤག་སྔོན་མ་ལས་ལྷག་ཅིག་གནང་མེད་ནའང་འད་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད་ན། ག་རེ་བས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་

འཁིད་རྣམ་པའི་ཆོད་སེམས་ལ་འབེལ་མོལ་གནང་རྒྱུ་དང་། སྐབས་སྔོན་མའི་སྐབས་སུ་མ་བྱུང་བ་རེད་དམ་ཞེས་དེ་གཅིག་ཞུས་པ་
ཡིན།

དེ་ནས་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་འཕོས་དོན་གི་དི་བར་བཀའ་ལན་གི་ནང་དུ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་འབེལ་མོལ་

ལ་རེ་བ་རྒྱག་དགོས་པ་དེ་བང་ཨེར་ལན་གི་འཐབ་རོད་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་དཔེ་བཞག་སྟེ་གསུངས་གནང་སོང་། ཚིག་སྦོམ་པོ་
ཙམ་ཞིག ་གི་ཐོག ་ནས་འགིག ་གི་མི་འདུག་ཞེས ་ནམ་རྒྱུན་ནས་ཞུ་མཁན་གི་གང་ཟག་ཞིག ་ཡིན་དུས། ང་ཚོའི་འཐབ་རོད་ལ་
མཚུངས་བསྡུར་གནང་སའི་བང་ཨེར ་ལན། འདི་གཉིས ་ཀི་འཐབ་རོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་དང། ད་ལྟའི་འཐབ་རོད་ཀི་ཁོར ་ཡུག་ལ་
མཚུངས་བསྡུར་ཇི་ལྟར་གནང་དགོས་ཡོད་དམ་ཞེས་གསལ་པོ་ཞིག་གསུངས་རོགས་གནང།
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དེ་ནས་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གོང་དུ་ཅུང་ཙམ་ཞིག་གསུངས་གནང་སོང་། ཡིན་ནའང་དེ་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་

གསན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གསལ་པོ་ཞིག་མ་ཞུས་ན་མ་འགིག་པ་ཞིག་འདུག འབེལ་མོལ་གི་སྐུ་ཚབ་ཟུར་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་

ལགས་ཀི་ཐོག་ནས་གང་གསུང་འདུག་ཞེས་ལབ་ན། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཡོང་རྒྱུར་སྒུག་ནས་བལྟ་
མ་བསད་པར། ངེས་པར་དུ་དེའི་ཐད་ལ་འཆར་གཞི་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ལས་ཀ་བེད་དགོས་ཅེས་གསུངས་པ་མ་ཚད། ང་ཚོས་
ཐབས་ཤེས ་ཡོད་དགུ་བས་པ་ཡིན་གསུང་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། དེའི་ཐད་མི་ཤུགས་དང་དངོས ་ཤུགས། དུས་ཚོད། ནུས་པ་
བཅས་ཇི་ཙམ་བཏང་ཡོད་མེད་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་དགོས་ཅེས་གསུངས་འདུག དེ་ལ་ལོ་གཅིག་གི་དུས་ཡུན་གི་རིང་གི་གནས་ཚུལ་

སྐུ་ཚབ་ཟུར་པས་མ་མཁེན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཉེ་བའི་ཆར་ཚོགས་པའི་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་མ་བཅར་བའི་རྒྱུ་
མཚན་དེ་བཀོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་ན་ད་ལྟའི་སིད་སྐྱོང་མཆོག ་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མའི་བོད་རྒྱ་འབེལ་

མོལ་གིས་གནས་སྟངས་ཚང་མ་ད་ལྟ་གསུངས་སོད་མཁན་སྐུ་ཚབ་དེས་མཁེན་གི་མེད་དམ། ད་ལྟའི་སྐུ་ཚབ་ཀིས་བཀའ་འདི་ལྟར་
ཕེབས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཚོགས་མ་ཐག་པའི་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༢༨ པ་ལ་མ་བཅར་བའི་རྒྱུ་མཚན་
དང་། ཡང་ན་ལོ་གཅིག་གི་གནས་ཚུལ་མ་ཤེས་པ་དེ་ཁོ་ནར་ཡིན་གསུངས་བསད་ན་དེར་དཔང་རགས་ག་རེ་ཡོད་ཅེས་དེ་གསལ་
པོ་གསུངས་རོགས། གལ་སིད་ཡང་དེ་འདར་ངོས་འཛིན་གནང་གི་མེད་ན། བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མས་ལོ་ལྔ་ཡི་རིང་ལ་འབེལ་

མོལ་ར་བ་ནས་མ་ཡོང་བ་དེ་ལ་གཞིར་བཞག་ནས་གསུང་གི་ཡོད་ན། ཁོང་གི་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་བས་ནས་ནུས་ཤུགས་དང་
མི་ཤུགས། ཆུ་ཚོད་ལ་སོགས་པ་ག་རེ་བཏང་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཞིག་གསུང་རོགས་གནང་།

དེ་ནས་ང་ཚོ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཡོང་བར་ཐབས་ཤེས་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་གི་འབེལ་ཡོད་མི་སྣར་འབེལ་མཐུད་བེད་རྒྱུ་

དང་། རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་པ་དང་མི་མང་ལ་འབེལ་མཐུད་དེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཡི་
ནང་ལ་ཟེར་ནའང་འད། དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་བཟུང་བ་ནས་བཟུང་། རྒྱ་རིགས་དང་འབེལ་མཐུད་ཀི་ལས་གཞི་དེ་ཧ་ལས་
པའི་ར་ཆེན་ཞིག་ལ་བརི་ཡི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཡོང་རྒྱུའི་མཐུན་འགྱུར་གི་རྒྱ་རིགས་འབེལ་མཐུད་ཀི་

ལས་གཞི་དེ་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མ་ལས་ལྷག་ཅིག་ག་རེ་གནང་ཡོད་དམ། ག་རེ་བས་ཏེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ལབ་ན། སིད་སྐྱོང་མཆོག་

གིས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཡོང་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མ་ལས་ལྷག་ཅིག་གནང་ཐུབ་མེད་ནའང་།
དེ་ནང་བཞིན་ཞིག་གནང་ཡོད་གསུངས་དུས། སིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་དི་བ་འདི་མ་ཕུལ་རང་ཕུལ་ཆགས་སོང་།

དེ་ནས་གཞན་ཞིག་ལ་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མའི་ལོ་ལྔའི་རིང་ལ་འབེལ་མོལ་མ་ཡོང་བའི་འགོག་རེན་གཙོ་བོ་དེ་

གང་འད་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད་དམ།

མཐའ་མ་དེ་ལ་ངས་ཁ་སང་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ི སང་ལའང་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟའང་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་ད་ལྟའི་

བཀའ་ཤག་གི་ནང་དུ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་དང་དབུ་མའི་ལམ་གིས་སིད་བྱུས་ཀི་ཐོག་ལ་ཆོད་སེམས་བརན་པོ་མེད་མཁན་གི་གང་
ཟག་དེ་འད་སླེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཡོང་བའི་གེགས་རེན་ལ་གཟིགས་ཀི་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན་མེད་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དི་བ་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་སོང། ངས་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་དང་ད་ལྟའི་

བཀའ་ཤག་ཞེས་ཕར་ཚུར་བསྡུར་ནས་བཤད་པ་དེར་དགའ་པོ་མེད། ཡིན་ནའང་དེ་སྔའི་བཀའ་ཤག་གིས་བྱུང་བ་དང་མ་བྱུང་བའི་
སྐོར་ལ་བཀའ་འདི་གནང་དུས། དེ་སྔ་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན་དན་བྱུང། དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡

པོར་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་པ་མཐའ་མ་རེད། དེ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ པར་ང་འདིར་བཅར་བའི་སྐབས་སུའང་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་
གཉིས་ཕེབས་ཏེ་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ཐོག་གང་དང་གང་བྱུང་ཡོད་མེད་ཀི་གནས་ཚུལ་ briefing གསུངས་པ་རེད། དེ་དུས་ཁོང་རང་
གཉིས་ནས་ཀང་ག་རེ་གསུངས་ཀི་འདུག་ཞེས་ཞུས་ན། བསྐྱར་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་འབེལ་བ་གནང་

ཐུབ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་བཀའ་བློན་ཁི་པ་འདེམས་ཐོན་གི་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་བྱུང། འབེལ་བ་མཐུད་དགོས་ཀི་ཡོད་

པ་རེད། ཕེབས་རང་གནང་རོགས་ཞུས་པ་ཡིན། དམ་འབུལ་སྐབས་ཀི་ཕི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་དུའང་དེ་ག་རང་ཞུས་པ་ཡིན། དེའི་རེས་
སུའང་སྔོན་མ་རྣམ་པ་ཚོས་འབེལ་བ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཕེབས་རང་གནང་རོགས་ཞུས་པ་ཡིན། ཐེངས་གསུམ་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་
འད་སོང་ཙང་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉིས་ཕེབས་རྒྱུ་དེར་འགའ་ཤས་ཀི་དགོངས་ཚུལ་ལ། ཧ་ལམ་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཕེབས་ནས་

འབེལ་བ་ཆད་པར་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་ན། དེ་འད་མ་རེད། འབེལ་བ་ཆད་པ་དེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡ པོར་ཆད་པ་རེད། དེ་
ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ བར་དུ་ལོ་གཅིག་དང་ཟླ་བ་བདུན་གི་རིང་ལ་ཕེབས་རྒྱུའི་འབད་བརོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཕེབས་ཐུབ་
ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པས་འགན་འཁེར་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ པ་བར་དུ་

ཡང་བསྐྱར་འབད་བརོན་གནང་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཕེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡ པོ་ནས་བཟུང་

ལོ་གཉིས་དང་ཕེད་ཀའི་རིང་འབད་བརོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་རྒྱ་བོད་སྐུ་ཚབ་ཐུག་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག བོད་དུ་གནས་ཚུལ་
ཛ་དག་ཏུ་འགོ་ཡི་འདུག རང་ལུས་མེར་སེག་བཏང་མཁན་ཡང་མང་དུ་འགོ་ཡི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་

དགོངས་པ་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞེས་གསུངས་དུས། དགོངས་པ་འཁོལ་བ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་པ་དང་
ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་ཚབ་མ་ཕེབས་པ་ར་བ་ནས་མ་རེད། དེ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་ཤག་
སྐབས་བཅུ་གསུམ་རང་ནས་འབེལ་བ་དེ་ཆད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་སྐབས་སུ་འབེལ་བ་ཆད་པ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་

ལྷག་པ་རེད། དེ་གསལ་པོ་ཞུས་ན་དན་བྱུང། ང་རང་བསྡུར་རྒྱུར་དགའ་པོ་མེད་དེ། དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་གིས་གནང་ནས་མང་པོ་སྒྲུབ་
ཡོད་པ་དང་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གིས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་པ་དེར་ཟེར་གི་ཡོད་ན། དོན་དངོས་ཐོག་

སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ་བོད་དོན་སེལ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། མེད་པ་ནི་མེད་པ་རེད། ཡིན་
ནའང་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་མཚམས་བཞག་དགོས་པའི་སྐོར་ལ་གསལ་པོ་ཞུས་ན་དན་བྱུང། དེ་ཞུས་ཟིན་པའི་རེས་སུ། ཡང་ད་རེས་
གསར་པ་ག་རེ་གནང་ཡོད་མེད་དང་སྔར་ལས་ལྷག་པ་ག་རེ་གནང་ཡོད་དང་མེད་ཀི་ཐོག་ལ་ཞིབ་ཕ་ཞུ་མི་དགོས་པ་ཞིག་བྱུང་ན་
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སྙམ་གི་འདུག སྔར་ལས་ལྷག་པ་མེད་ནའང་སྔར་ནང་བཞིན་གནང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞིབ་ཕ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། འགོ་

སྟངས་རང་རེད། ང་ཚོས་འདི་དང་འདི་བས་པ་ཡིན། མི་དེས་འདི་བེད་ཀི་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕལ་ཆེར་ Cuba ལ་
ཉེ་ཆར་ཨ་རི་སིད་འཛིན་ཕེབས་པ་དང་ཨ་རི་གཞུང་དང་འབེལ་བ་བཟང་དུ་ཕིན་པ་རེད་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་གང་འད་
བས་ཏེ་ཕིན་ཡོད་མེད་མཐའ་མ་བར་དུ་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བཞིན་ཨི་རན་ Iran དང་ཨ་རི་གཞུང་བར་ལ་འབེལ་བ་ཟབ་

ཏུ་ཕིན་པ་རེད་དེ། དེ་མ་བྱུང་བར་དུ་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་མ་རེད། བས་ཙང་གསང་བ་ཟེར་ནའང་རེད། འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་དེ་འཇམ་
པོའ་ི ངང་ནས་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཕི་གསལ་ནང་གསལ་བས་པ་ཡིན་ན་ཕན་པ་ལས་གནོད་ཆེ་བ་ཡོང་གི་
རེད། ད་རེས་སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཞིག་སླེབས་པར་བརེན་ངས་ལན་ཕུལ་བ་ཞིག་ཡིན།

དེ་ནས་ཉེ་བའི་ཆར་ཡུ་རོབ ་སྐུ་ཚབ་ཀིས ་དེ་འད་གསུངས་འདུག ཁོང་རང་གིས ་ཧ་མ་གོ་བ་དེ་གང་འད་ཡིན ་ནམ་

གསུངས་སོང། སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༡༠ བར་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་རོམ་འབི་མཁན་མང་པོ་
ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོ་ཡུལ་སྐོར་སོ་འཆམ་ལ་ཕེབས་ཀི་ཡོད་དམ། ག་རེ་བྱུང་གི་ཡོད་དམ། ཧ་ཡང་གོ་ཡི་མེད་ཟེར་བ་
སོགས་ཕི་ནས་མང་པོ་ཟེར་གི་རེད། ཕར་ཕོགས་སུ་ཕེབས་མཁན་གཉིས་དང་འབེལ་ཡོད་མི་སྣ་འགའ་ཤས་ཀིས་མ་གཏོགས།
མཁེན་གི་མེད་དུས་ཕི་ནས་ག་རེ་ཡིན་ཡང་བཤད་ཀི་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་རང་ལ་འགན་མེད་ཙང་མ་མཁེན་པ་རེད།

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

སི་འཐུས་བློ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བློ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོའི་དི་བ་ཞུས་ཟིན་པ་དེ་དི་བ་གོ་རིམ་བཞིན་ཏུ་ལན་ཏག་ཏག་ཞིག་གནང་གི་འདུག་དང་མི་
འདུག ཡར་མར་ལ་བསྐོར་བ་རྒྱག་གི་འདུག་དང་མི་འདུག དཔལ་སན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་བཏང་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་གཟིགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།

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

དི་བ་དིས་པ་ནང་བཞིན་ལན་དེ་གོ་རིམ་ལྡན་པ་ཞིག་གནང་རྒྱུའི་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་དི་བ་ཚང་མ་ལ་འདིའི་ཐོག་ནས་ལན་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད ་པ་མ་རེད་ཅེས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་བས་པ་ཡིན་ན་ཕན་པ་ལས་གནོད་ཆེ་བ་ཡོད་པ་རེད།
གནོད་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་ཞིབ་ཕ་ཞུ་ཆོག ངས་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། གནོད་རྒྱུ་རང་ཆེད་དུ་ཕི་གསལ་ནང་གསལ།

ག་རེ་བྱུང་དང་མ་བྱུང་ཚང་མ་ཞུ་རོགས་གནང་། ངས་འགན་འཁུར་དགོས་ཟེར་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། དེ་ཡིན་ཙང་ཞུ་ཆོག་
པ་དེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཞུ་མ་ཆོག་དེ་ཞུ་ཡི་མེད། ལན་མ་ཐེབས་པ་དེ་ཞུ་མ་ཆོག་པ་དེ་རང་ཡིན། ལན་ཐེབས་པ་ཡིན་ན་དེ་ཞུ་ཆོག་པ་
ཞིག་རེད། དེ་བཀའ་ཤག་གིས་གདམ་ག་བ་རྒྱུའི་འགན་དབང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དི་བ་གཏོང་མཁན་ལ་འགན་དབང་
ཡོད་པ་མ་རེད། དི་བ་གཏོང་ཆོག་གི་རེད། དེ་ལ་ལན་ག་རེ་རྒྱག་དགོས་མིན་དེ་བཀའ་ཤག་གི་འགན་དབང་རེད།

དེ་ནས་མི་འགའ་ཤས་ཀིས་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཐོག་ལ་ཆོད་སེམས་བརན་པོ་ཡོད་མེད་ཅེས་དི་བ་

བཀོད་ཡོང་དུས། དེ་གཞི་འཛིན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བློན་ལ་མ་བསྐོས་གོང་ལ་མི་རེ་རེ་
ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་ནས་དོན་དག་གཉིས་ཞུས་ཡོད། ཁེད་རང་གི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་གི་ཕག་ལས་

གནང་དགོས་པ་དང་། གཉིས་པ་དབུ་མའི་ལམ་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ལངས་ཕོགས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་དགོས ་པ་རེད། དེ་ལ་ཁས་
ལེན་ཡོད་དམ་ཞེས་དིས་དུས། ཁོ་རང་ཚོའི་ཁས་ལེན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཀའ་བློན་ལ་འཁོད་བསད་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་

བློན་གི་ཕག་ལས་གནང་ཚར་བའི་རེས་ལ་དེ་ག་རང་ཆོད་སེམས་བརན་པོའ་ི ངང་ནས་ཕག་ལས་གནང་གི་རེད་མ་གཏོགས། དེ་སྔ་
ཚོགས་པ་གཅིག་གཅིག་རེད་ལབ་ན། དེ་སྔ་བཀའ་བློན་ཁི་པ་མང་ཆེ་བ་གཞོན་ནུ་དང་རང་བཙན་རོད་མཁན་གི་ཚོགས་པ་ཁག་

ནས་སླེབས་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་སླེབས་ཚར་བའི་རེས་ལ་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནས་འགན་འཁུར་གི་ཡོད་པ་ང་
རང་ངོས་ནས་ཆོད་སེམས་བརན་པོ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དི་བ་གནང་རྒྱུ་དེ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པའི་ལས་འགན་རེད། དིས་ལན་གནང་རྒྱུ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ལས་འགན་
རེད། དི་བ་ཕུལ་པའི་སྐབས་སུ་གནད་དོན་གསལ་པོ་ཡོང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དིས་ལན་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ལན་ག་

ཚོད་ཅིག ་གནང་དགོས ་མེད་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤ ག་གི་འགན་དབང་རེད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས ་གནང་དགོས ་དང་མི་
དགོས་གཟིགས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་དི་བ་དང་དིས་ལན་གཉིས་ཀའི་ནང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཟེར་ནས་དེ་འདའི་བཀའ་མོལ་ཐོན་གི་འདུག ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོའི་ཡིག་ཆ་དེ་ཚོའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་འབེལ་མོལ་ཟེར་ནས་གསུངས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་

ཚབ་ཟེར་ནས་ཚིག་དེ་བེད་སོད་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཚོའི་རིགས་ཕོགས་གཅིག་ནས་བཤད་ན་གལ་ཆེན་པོ་མིན་ནམ་སྙམ།
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ད་ལྟ་གོ་སྐབས་གཉིས་པ་བཞེས་མཁན་སི་འཐུས་གཉིས་དང་དེ་མིན་སི་འཐུས་ལྔ་ཡོད། དེའི་རེས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མིན། གོ་
སྐབས་གཉིས་པ་བཞེས་མཁན། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཟེར་བ་དེ་ཁ་གསལ་པོར་གསུངས་མ་སོང་།

གསུངས་མ་བདེ་བ་ཡིན་གི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཡར་མར་གསུངས་སྟངས་དེ་ཚོ་བལྟས་ཡོང་དུས་ཞུ་འདོད་བྱུང་མ་སོང་། དོན་དག་
སི་ཚོགས་ནང་འཁྲུག་ཐེབས་འདུག དེ་ལ་ཆབ་སིད་དབུ་ཁིད་ཀིས་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་
ཡང་བསྐྱར་དི་བ་ཞུ་རྒྱུ་མིན།

གཉིས་པར་བོད་རང་བཙན་ཐོབ་རྒྱུའི་རེ་བ་དང་གདེང་ཚོད་ཡོད་དམ་ལབ་དུས། སངས་རྒྱས་པ་ལ་དཔེ་བཞག་པ་རེད།

དེ་ཡིན་དུས་སྔོན་མ་བཀའ་བློན ་ཁི་པས་བོད་མི་ཡོངས་རོགས་ལ་བང་ཆུབ་གི་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་ཉིན་མོ་དེར་བོད་རང་
བཙན་ཐོབ་ཀི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་རིང་སིད་སྐྱོང་གིས་བོད་མི་ཡོངས་རོགས་སངས་རྒྱས་པའི་ཉིན་མོ་བོད་རང་བཙན་
ཐོབ་རྒྱུའི་རེ་བ་རྒྱག་གི་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་དང་མཉམ་དུ་འདིའི་ནང་དུས་ཡུན་རིང་པོར་མ་འགོར་བར་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་སུ་ག་སིག་ཞིག་བས་

ཡོད་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག འདི་ཡང་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གོ་འཕང་འཐོབ་རྒྱུ་བཟོ་འད་བོ་བས་ཏེ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་
ཡོད་དམ། ཡང་ན་ཐུགས་བསམ་གཞན་པ་ཞིག་བཞེས་ཡོད་དམ།

དེ་ནས་འཕོས་དོན་དི་བ་ལས་ཡང་འཕོས་བས་ཏེ་ཉེ་ཆར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་

གཉིས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་གཅིག་གསུངས་སོང་། སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉིས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༢༠༡༡ དང་ ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢
བར་དུ་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་རང་གིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་བསད་ཡོད་པ་རེད་དེ། རྒྱ་ནག་ལ་འབེལ་བ་བེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་

ཅེས་གསུངས་ཡོང་དུས། གནད་དོན་དེ་ངའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་བཤད་རྒྱུ་མེད་དེ། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་རང་ལུས་
མེར་བསེགས་བཏང་བ་སོགས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་དེས་

གནོད་སྐྱེལ་ཡོད་དམ། གཉིས་པར་དེ་དུས་ཧུའུ་ཅིན་ཐའོ་བཞུགས་བཞུགས་པ་རེད། བས་ཙང་ཧུའུ་ཅིན་ཐའོ་ཡི་ཆོད་སེམས་དེའི་
བར་ཐག་ལ་འགྱུར་བ་ཕིན་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ང་ཚོ་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སིད་རང་སྐྱོང་གི་བསམ་

འཆར་དེ་ལ་འགེལ་བཤད་ཞིབ་ཕ་ཞུས་རེས ། འདོད་པ་མ་ཁེངས་ཏེ་མཚམས་ཆད་པ་རེད་དམ། དེ་མཚམས་ཆད་སྟངས་ཀི་རྒྱུ་
མཚན་དེ་གསལ་པོ་ཞུ་ཆོག་གི་ཡོད་པ་རེད།

ཚོགས་གཙོམཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག

110

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་སྔ་བཀའ་བློན་ཁི་པས་ག་རེ་གསུངས་ཡོད་པའི་ཐོག་ལ་ངས་ཞུ་འདོད་མེད། གོང་དུ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་
དེ་མ་འོངས་པར་ག་རེ་ཆགས་སིད་ཀི་རེད། དུས་ཚོད་རིང་པོའ་ི ནང་ང་ཚོར་རང་བཙན་རག་སིད་ཀི་རེད་དམ་ཞེས་སྐད་ཆ་དིས་

ཡོང་དུས། མ་འོངས་པའི་སང་ལ་སུས་ཀང་གཤད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མར་མ་འོངས་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕངས་ཐོབ་
རྒྱུ་ཡོད་དུས། ག་རེ་ཡིན་ནའང་ཆགས་སིད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་རང་བཙན་ལ་སོགས་པ་ཚང་མ་ཚུད་འགོ་གི་རེད།

སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་དོན་དེ་ཡང་བོད་རྒྱ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་གསར་འགོད་གསལ་

བསགས་ནང་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གཉིས་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པའི་སྐབས་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་དང་བཀའ་མོལ་
གནང་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བས་པ་ཡིན། ཉེ་བའི་ཆར་བོད་ནང་གནས་ཚུལ་སྡུག་རུ་འགོ་བཞིན་འདུག རང་ལུས་མེར་བསེགས་

གཏོང་མཁན་ཡང་ཡོང་གི་འདུག རང་ལུས་མེར་བསེགས་ལ་བརེན་ནས་དང་། དེའི་རེན་པའི་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རེད་ཟེར་གི་ཡོད་
པ་མ་རེད། བོད་ལ་གནས་ཚུལ་སྡུག་ཏུ་འགོ་ཡི་འདུག ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ནས་ལོ་ངོ་གཉིས་དང་ཕེད་ཀ་རིང་འབད་བརོན་བས་པ་
ཡིན། གྲུབ་འབས་གང་ཡང་ཐོན་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཞེས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

གོ་སྐབས་གཉིས་པ་བཞེས་མཁན། སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས།

སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསྐྱར་དུ་འཕོས་དོན་དི་བ་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་བཟུང་

བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ཟེར་ནའང་འད། འབེལ་མོལ་གི་མགོ་བཙུགས་པ་རེད། དེའི་རྒྱུ་རེན་ཀིས་ཐོག་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་ Russia
རྒྱལ་ས་ Moscow ལ་ Olympic དེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་རེད་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ་རེས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐག་གཅོད་བས་པ་ཞིག་རེད།
དེ་ནས་རིམ་བཞིན་འགྱུར་བ་ཕིན་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༧ པ་ལ་རྒྱ་ནག་གི་གོང་ཁེར་ཧིན་ཁིན་ལ་ཐུག་དུས། སྐབས་དེར་ཡིག་
ཆ་ཁེར་ཤོག་ཞེས་ལབ་པ་རེད། ༢༠༠༨ ལོར་ཐེངས་མ་གཉིས་ཙམ་ཐུག་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། དེའི་རྒྱབ་ལོངས་ག་རེ་ཡིན་མིན་ང་ཚོས་

ཀང་རོབ་ཙམཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ངའི་དི་བ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་དུས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ང་རང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་སྐྱོ་
གར་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་བའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་དེ་དུས་ཕུལ་བ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་གྲུབ་འབས་གང་ཡང་ཐོན་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་འོངས་

པར་སིད་དང་མི་སིད་ཟེར་བ་དེ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གོ་འཕངས་ལ་དཔེ་བཞག་ནས་གསུངས་ཀི་ཡོད་དུས། དེ་འད་
ཡིན་སིད་ཀི་རེད། མ་འོངས་པར་ཐག་བཅད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་མ་འོངས་པར་རྒྱ་ནག་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་གོ་སྐབས་

བྱུང་སྐབས། ང་ཚོ་ལ་ལོ་ཁ་ཤས་རིང་དེ་འདའི་གོ་སྐབས་ཤིག་རག་སིད་པ་རེད། དེ་དང་དེ་ལྟ་བུ་ཡོང་སིད་པ་དང་ཕལ་ཆེར་ཡོང་
ངེས་པ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱལ་སིའི་སང་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ན་སྐབས་དེར་དེ་ལྟ་བུའི་
འཁབ་སྟོན་བེད་སིད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་འད་ཡོང་སིད་ཀི་རེད་བསམས་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་སྔོན་དཔག་དང་ག་སིག་གང་འད་
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ཡོད་དམ། དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་དཔེར་ན་དེ་ལྟ་བུའི་གནད་འགག་ཞིག་ལ་ཐུག་དུས་གནས་སྐབས་གནས་གཟིགས་
ཙམ་ཞིག་ལ་གདན་འདེན་ཞུས་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། དེས་ང་ཚོ་ལ་བོད་དོན་གི་ཐོག་ལ་དོན་དངོས་པོས་ཁེ་ཕན་གང་འད་ཞིག་
རག་རྒྱུར་རིས་དང་འཆར་གཞི་གང་འད་ཡོད་དམ་ཞེས་དི་བ་གཉིས་པ་དེ་དེ་ཡིན།

དེ་ནས་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་བཤད་བསད་པ་ལྟར་ད་ལྟའི་སྐུ་ཚབ་ཡོད་པའི་ངང་ནས་འབེལ་བ་བ་ཐུབ་པ་དང་སྐུ་ཚབ་མེད་

པའི་ངང་ནས་ཐབས་ཤེས་བ་རྒྱུ་དེ་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་དོན་དངོས་པོའ་ིཐོག་ནས་སྐུ་ཚབ་མེད་པའི་ངང་ནས་གནང་

གི་ཡོད་པ་འད། ད་ལྟའི་ཆར་སྐུ་ཚབ་འདི་རེད་ཅེས་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་མཇལ་རྒྱུ་ཅི་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་
དོན་ཟེར་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མེད་ཟེར་ནས་བཤད་ཡོང་སྐབས། འདིར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་ཅིག་གི་ངོས་ནས་འབེལ་བ་
མཐུད་ཐུབ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་འབེལ་བ་མཐུད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་དམ་བསམས་ནས་ཐེ་ཚོམ་
ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེ་ཚོ་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ག་སིག་གང་འད་ཡོད་དམ་ཞེས་དི་བ་གསུམ་དེ་ལ་ལན་ཞིག་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Olympic དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིའི་ཁོར་ཡུག་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་

ཏེ་ཐ་སྙད་དེ་འཁབ་སྟོན་བས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། མ་འོངས་པར་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡིན་ཡང་ཡོང་སིད་པ་ཞིག་རེད། དེ་སྔ་
ངས་དཔེ་བཞག་པ་དེ་འགིག ་གི་མ་རེད་ཅེས ་གསུངས་གནང་སོང་། དཔེ་འཇོག་ཆོག་པ་རེད། དཔེ་ག་རེ་ཐོག ་ལ་བཞག་འདུག

གཟིགས་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། F.W.De Klerk དང་ Nelson Mandela ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་སྐོར་ལ་ཞུས་
པ་ནང་བཞིན་རེད། གཅིག་བཙོན་ཁང་ནང་བཞུགས་པའི་སིད་འཛིན་དང་གཅིག་བཙོན་ཁང་ནང་མ་བཞུགས་པའི་སིད་འཛིན་རེད།
ཁོང་གཉིས་བར་ལ་དོག ས་ཟོན་དང་འཁོན་འཛིན་ཡང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཕན་ཚུན་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་སྐབས་ལ་

དོགས་པ་གཞིར་བཞག་ནས་ང་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་གི་མེད་དམ་སྙམ། ང་ལ་དམའ་འབེབས་བེད་ཀི་མེད་དམ་སྙམ་པའི་ཕན་ཚུན་
གཉིས་ཀས་བསམ་གི་རེད། ཡིན་ནའང་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་གོམ་པ་དེ་མ་སོས་ཐབས་མེད་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ཁོང་རྣམ་པ་
གཉིས་ཀས་གོམ་པ་སོས་པ་ལ་བརེན་ནས་ལམ་ལྷོང་བྱུང་བ་རེད། Nothern Ireland ཡང་དེ་ག་རེད། དེ་དཔེ་བཞག་དགོས་
པ་དེ་འགོ་ཁིད་གཉིས ་ཀི་དཔེ་ བཞག་པ་རེད ་མ་གཏོག ས། Nothern Ireland དང་ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་གཅིག ་པ་རེད །

གནས་བབས་ཀང་གཅིག་པ་དགོས་ཟེར་གི་མེད། དཔེ་ག་རེ་བཞག་འདུག དེ་ལ་གཟིགས་དང་། འགོ་ཁིད་ཀི་བསམ་བློ་ལ་འགྱུར་
བ་འགོ་བ་དེ་འཁོན་འཛིན་དང་དོགས་སློང་གི་སོ་ནས་མི་གསོད་ཁག་སྦྱོར་བེད་མཁན་གཉིས་ཀིས་བར་ལ་བསམ་བློ་འགྱུར་བ་ཕིན་
ནས་ Northern Ireland ཡི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཕིན་ན། ཆོད་སེམས་ལ་རག་ལུས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་དེ་རེད།
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དེ་ཡིན་དུས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ Olympic ཟེར་ནའང་རེད། གནད་དོན་ག་རེ་ཐོག་ནས་ཡིན་ཡང་གོ་སྐབས་ཇུས་ནས་གནང་སིད་
པ་རེད། མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོའི་དགོས་དོན་འགྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་རེ་བ་བཅངས་ཏེ་ཐབས་ཇུས་དང་འབད་བརོན་བེད་ཀི་རེད།

དེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་ཐུབ་ན་གང་འད་ཡོང་མིན་སྐོར་ལ་བཀའ་འདི་མང་པོ་གནང་སོང་། དེའི་

ཐོག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གི་གསུངས་འཕིན་ནང་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ཕི་ལོ་
༢༠༡༢ ལོར་ད་ག་རང་གསུངས་ཡོད། དེ་སྔ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༤ དང་ ༡༩༥༥ ནས་༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་རི་བོ་རེ་ལྔ་ལ་ཕེབས་མ་
ཐུབ་པར་དེ་སྔོན་ནས་ཐུགས་ལ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། དེ་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་རེད་མ་གཏོགས། ཉེ་ཆར་བཀའ་ཤག་གི་ཐབས་བྱུས་

གསར་པ་བཏོན་པ་གང་ཡང་མ་རེད། ཆབ་སིད་ཀི་ཐབས་བྱུས་ཟེར་བ་དེ་ག་རེ་སྔོན་ལ་བ་དགོས་ཀི་འདུག ཁེ་ཕན་ག་རེ་འདུག དེ་
ལྟ་དགོས་པ་དང་། གཞི་རའི་བགོ་གེང་ལྷུག་པོ་བས་ཏེ་འཆར་གཞི་བཀོད་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་འདི་ཡོང་གི་ཡོད་
དང་མེད་ཀི་ཚོད་དཔག་བ་རྒྱུ་སྔ་དག་པ་རེད།

མཐའ་མ་དེར་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་གཉིས་ཀི་བར་ལ་དེ་སྔ་ཡང་གནང་བ་རེད་ལ་མ་འོངས་པ་ལའང་དེ་ག་རང་གནང་རྒྱུ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་
བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ཚོའི་ཡིད་ཆེས་དང་དད་གུས། བརི་བཀུར་བ་ས་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་རང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔ་

ཡང༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་གཉིས་ནས་གནང་བ་རེད་ལ། མ་འོངས་པར་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་བས་ཏེ་གནང་
གི་རེད། ཡིན་ནའང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་

རེད། གནད་ཡོད་མི་སྣ་ལ་ཐུག་དུས་ཞུ་གཏུགས་ཡི་གེ་འབུལ་རྒྱུ་དེ་དག་ལ་ཏན་ཏན་འགན་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་ཕེབས་
པའི་སྐབས་ལ་དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་གི་འགན་ཁུར་ཡོད་པ་རེད་ལ། མ་འོངས་པར་ཡང་འགན་འཁུར་དགོས་ཀི་རེད།

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

འཕོས་དོན་དི་བ་བརྒྱད་པ་གནང་མཁན། སི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས།

སི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པའི་

སྐར་རགས་ཅན་གི་འཕོས་དོན་དི་བ་ལ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་དི་བ་ཨང་དང་པོའ་ི ལན་དེ་ལ་རེ་བ་ཡོད་པ་དང་། ག་
སིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་མཐའ་མ་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་ཁིད་ཚོའི་ཆོད་སེམས་ལ་རག་ལུས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང། ལོ་
སྔོན་མའི་ཕི་ཟླ་ ༨ པ་ནང་དུ་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི་དུས་འདས་པ་དང་ད་ལྟ། མ་འོངས་པ་ལ་

དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ལ་ར་བ་ནས་ཁས་ལེན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ་བེད་ཀི་མ་རེད་ཅེས་ཤུགས་ཆེན་པོ་གསུངས་པ་རེད།
ཁོང་ཚོས་དེ་འདའི་བརྡ་ལན་གསལ་པོ་ཞིག་སད་ཡོང་གི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་བཞིན་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་བདུན་ལྷག་ཙམ་ཞིག་གི་དཔོན་རིགས་ཀི་རྒྱ་ནག་
གི་གནས་སྟངས། ལྷག་པར་དུ་བོད་དང་ཤིན་ཅང་གི་དཀའ་ངལ་ཆེ་རུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ད་ལྟའི་སིད་གཞུང་གི་
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སིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་འདི་མི་མང་གི་ཆེད་དུ་མང་གཙོ་དང་རང་དབང། འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་ར་བ་རང་ནས་བརི་སྲུང་མ་བས་

པར། ལྷག་པར་དུ་ཁིམས་རོད་པ་དང་ལས་འགུལ་བ་འཛིན ་བཟུང་བས་ཏེ་དཀའ་ངལ་ཆེ་རུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་དང་སིད་གཞུང་དེ།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དི་བ་རང་གནང་རོགས། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། དེ་འདའི་གནས་
སྟངས་ཡོང་གི་འདུག དེ་ནང་བཞིན་གོས་ཚོགས་ཀི་ཉིན་དང་པོའ་ི ལས་རིམ་ནང་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་གོས་ཆོད་ཅིག་

བཞག་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་རྒྱ་ནག་གི་ཆོད་སེམས་གང་འད་ཡོད་མེད་གསལ་པོ་མཐོང་ཐུབ་ཀི་འདུག ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་

སིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་གསུངས་པ་ལྟར་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་འགན་འཁུར་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་བོད་ཀི་འཐབ་རོད་ངོ་
བོའ་ིཐོག་ནས་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀི་བེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། མི་མང་གི་འཐབ་རོད་ཐོག་བ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་ཀི་རེད། གཞུང་
འབེལ་མ་ཡིན་པ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཚང་མས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་ཀི་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་

གཅིག་གི་གསུངས་གནང་སོང་། འཐབ་རོད་དེ་ཚད་མཐོ་རུ་དང་གོ་སྐབས་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གི་གལ་སིད་ལག་པ་
བཏང་རྒྱུའི་འདོད་པ་མེད་ན། གཏོང་དུ་འཇུག་པ་བཟོ་རྒྱུ་ལ་ཐབས་ཤེས་དང་ཐབས་ལམ་གང་ཡོད་དམ་ཞེས་ངའི་དི་བ་གཅིག་ཡོད།

དེ་ནས་གཉིས་པ་དེར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་ཞུ་བེད་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་

ཐོག་ལ་དི་བ་གཅིག་ཡོད། དེ་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བཤད་ནང་དུ་ངའི་ངོས་ནས་བརིས་ན་འཆར་
སྣང་ཡོང་ཆོག་གི་རེད། དེ་ཡང་བོད་རང་བཙན་དང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུའི་ཐད་ལ་འཆར་སྣང་བེད་ཆོག་

གི་རེད། ཡིན་ཡང་ད་ལྟའི་བོད་ཀི་གནས་སྟངས་འོག་ལ་འཐབ་རོད་དེ་ལམ་ལྷོང་འགོ་ཡི་ཡོད་མེད་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་དང་། ལྷག་
པར་དུ་ཉེ་ཆར་གསར་ཁང་ནང་དུ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ནང་དུ་ཕེབས་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་བར་སྐུ་ལས་མཛད་མེད་བསྐྱོན་
གནང་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ཡང་ཁོང་སྐུ་ན་བགེས་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པའི་དབང་གི་བོད་ཀི་འཐབ་རོད་དེ་ཤུགས་ཆུང་དུ་འགོ་བ་དང་

ལམ་ལྷོང་འགོ་ཡི་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག ་ཡོང་བསད་ཀི་འདུག ཡིན་ཡང་ང་ཚོའི་འཐབ་རོད་ཀི་རྒྱལ་ཁ་དེ་རྒྱ་ནག་ལག་ཏུ་

བཞག་ཏེ་གོས་མོལ་བ་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་ཀི་གནས་སྟངས་ཞིག་ཡོང་བསད་ཀི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་
གི་ངོས་ནས་འཐབ་རོད་ཀི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་དང་མི་ཐོབ་འདི་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་ཐུབ་དང་མི་

ཐུབ་གཅིག་པུ་ལ་རག་ལུས་ཀི་རེད་དམ། གལ་སིད་ཕེབས་མི་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་བོད་ཀི་འཐབ་རོད་ལ་ཕམ་ཁ་ཞིག་ལ་བརི་ཡི་རེད་
དམ། ཁོང་གི་ད་བར་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་ཏེ་རྒྱལ་སིའི་ཞི་བདེ་དེད་དཔོན་ཆགས་པ་དེར་འཛམ་བུ་གིང་གི་ངོས་འཛིན་བེད་དགོས་པ་
རེད་དམ་མ་རེད། གལ་སིད་རྒྱ་ནག་གི་ཡ་ལན་མ་བས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་འཐབ་རོད་དེ་ཉམས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཀི་རེད་
དམ་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་དེའི་ཐད་དགོངས་པ་གང་བཞེས་ཡོད་མེད་སྐོར་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ད་ལྟ་དེར་སི་འཐུས་མཚན་ལྷག་པ་བཞི་ཡོད། དེ་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡིན། དིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་མི་གཅིག་གི་དབུ་མའི་ལམ་དེ་སྔ་དང་ད་ལྟ། མ་འོངས་པ་ལའང་རེ་
བ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་འགོ་སྟངས་ཤིག་རེད། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀ་དང་ Northern Ireland
དཔེ་བཞག་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ Palestinian དང་ Israel གི་གནས་སྟངས་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་བཀའ་མོལ་དེ་ལྟར་གནང་གི་རེད།

ཆབ་སིད་པའི་ཆབ་སིད་བཀའ་མོལ ་མ་གཏོག ས། ཁེད་ཚོའི་ཐབས་ཇུས་དེ་ལ་ང་ཚོར ་ཡིད་ཆེས ་མེད། རེ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད།
སེམས་ཤུགས་གཅོག་རྒྱུ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་རག་པ་རང་གི་བཀའ་མོལ་དང་འབད་བརོན་གནང་གི་རེད། ང་ཚོའི་ཐོག་ནས་དེ་ལ་

ཡིད་ཆེས་ཡོད་ཅེས་འབད་བརོན་བེད་དགོས་པ་ང་ཚོའི་འགན་རེད། ལར་ནས་ཁོང་ཚོ་འདི་གཟིགས་དུས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་ངོས་
ལེན་བས་པ་དང་ནུས་པ་ཐོན་པའི་རགས་རེད། དབུ་མའི་ལམ་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཙང་དེ་ལ་གདོང་ལེན་དང་སེམས་ཤུགས་གཅོག་
ཆེད་བཤད་ཀི་ཡོད་པའི་རགས་རེད། གལ་སིད་ནུས་པ་ཐོན་གི་མེད་ན་ཡ་མེད་བས་ཏེ་ཚིག་གཅིག་ཀང་མ་བཤད་པར་བཞག་
ནའང་འགིག་གི་རེད། ཡིན་ཡང་དེ་བཤད་དུས་དེ་ལ་ཁོང་ཚོའི་ནུས་པ་གཅིག་ཐོན་གི་ཡོད་པའི་རགས་རེད།

༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུའི་སྐོར་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན། སིད་དང་མ་སིད་ཅེས་ཚིག་དེ་དག་གི་བཀའ་

མོལ་གནང་ན་བཀའ་མོལ་རིང་པོ་ཆགས་ནས་བསོམས་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀི་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདེན་

ཞུ་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་བོད་ནང་གི་བོད་མི་རྣམས་ཀི་མངོན་འདོད་རེད། དེ་སིད་སྐྱོང་གི་འཆར་སྣང་གཅིག་པོ་མིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བོད་མིའི་མངོན་འདོད་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་འགན་ཆེ་ཤོས་ཤིག་རེད། དེ་རང་གི་ཐོག་འབད་བརོན་བེད་ཀི་ཡོད། ཉེ་བའི་ཆར་བོད་ཀི་
གནས་སྟངས་འདི་ཤུགས་ཆུང་དུ་འགོ་ཡི་འདུག ང་ཚོའི་འཐབ་རོད་གཞིར ་བཞག་ནས་གང་འད་བེད་དགོས ་ཡོད་དམ་ཞེས ་
གསུངས་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ཆིག་སྟོང་དགུ་རྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་གངས་དང་བདུན་ཅུ་དོན་གངས་ནས་རིས་པ་ཡིན་ན། དགུ་བཅུ་གོ་

གངས་ལ་ང་ཚོར་རྒྱལ་སིའི་ཆེ་མཐོང་དེ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཆགས་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཉེ་བའི་ཆར་བོད་དོན་ལ་དོ་སྣང་ཕན་བུ་ཆུང་དུ་འགོ་
དགོས་དོན་ནི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་སྔར་དང་ད་ལྟ་བསྡུར་བ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ཕན་བུ་མང་བ་ཕིན་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་

ཡང་ང་ཚོ་ལས་ལྷག་ཐོན་མཁན་ ISIS དང་གཙོས་པའི་ད་ལྟ་ཉེ་ཆར་འཛམ་གིང་ནང་གནས་ཚུལ་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བར་
བརེན་ནས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེའི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་ག་རེ་གནང་

རྒྱུ་ཡོད་དམ། འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་ག་རེ་ཡོད་དམ། མི་འད་བ་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཞེས་ཁ་སང་དེ་འད་ཞིག་གསུངས་གནང་
སོང་། བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་དེ་འད་གནང་མཁན་སུ་ཡོད་ནའང་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། དེ་ལ་དམ་དག་བས་

བཞག་པ་ར་བ་ནས་མེད། སོ་སོས་སོ་སོར་དམ་དག་མ་གནང་རོགས་གནང་། བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་གང་ཡིན་ནའང་
ཞི་བ་དང་ཁིམས་མཐུན། ཆེ་མཐོང་ལྡན་པའི་ངང་ལས་འགུལ་སེལ་རོགས་གནང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ལམ་སྟོན་ཡོད་བསད་པ་རེད།
སོ་སོས་མ་གནང་པར་ལྷག་པ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་དམ་དག་བས་པ་སུ་ལའང་མེད། དེ་ངའི་གསལ་བཤད་

ཙམ་ཞིག་ཡིན། དེ་སོང་ཙང་མ་གནང་བ་དེ་འད་གནང་དགོས་པར་གལ་ཆེ་གཟིགས་ཀི་ཡོད་ན། རང་ངོས་ནས་ཐུགས་ཐག་ཆོད་དེ་
ཕེབས་རྒྱུ་རེད། མ་འོངས་པར་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་ཕེབས་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀི་མ་འོངས་པའི་གནད་དོན་དེ་མ་འོངས་པ་རང་
ལ་བཞག་ན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

འཕོས་དོན་དི་བ་བཅུ་པ་གནང་མཁན། སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས།

སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པའི་

སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་དང་པོར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་བཀའ་ལན་དང་འབེལ་བའི་འཕོས་དོན་དི་བ་ཞིག་ཞུ་ཆོག་པ་
ཞུ། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་ལགས་ལན་ནང་དུ་ང་ཚོའི་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གི་ཐོག་ནས་བོད་ཀི་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐུབ་རྒྱུའི་
ཆེད་དུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཆོད་སེམས་བརན་པོའ་ི ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་གསུངས་ཀི་འདུག ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་རྒྱ་གུང་
ཁན་ཏང་གི་རྒྱལ་སིའི་སྟེང་ལ་གུས་བརི་ཞུ་སའི་འཛམ་གིང་ཞི་བདེའི་དད་དཔོན་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་ལ་དུས་རག་ཏུ་མཚན་སྨད་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། བོད་མི་སི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་ཀི་དད་གུས་ཞུ་ས་གཅིག་ལ་འཚེར་སྣང་

མེད་པའི་ངང་ལ་ང་ཚོའི་དད་གུས་ལ་དོ་ཕོག་བཏང་ནས། དུས་རག་ཏུ་མཚན་སྨད་ཞུས་མཁན་གི་གཞུང་ཞིག་གི་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་
ཆེའི་སྐུ་ཚབ་ཞིག་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུའི་གདེང ་ཚོད་གང་འད་ཞིག་སླེབས་ཀི་ཡོད་དམ། རྒྱ་གུང་ཁན་ཏང་གི་ད་ལྟ་སིད་གཞུང་

གསར་པ་ཞི་ཅིང་ཕིན་གི་འོག་ལ་ང་ཚོའི་ཉམས་ཞིབ་གཏན་པོ་གཞིར་བཟུང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཁོང་རང་གི་སིད་གཞུང་འོག་བོད་ནང་
དུ་གནས་སྟངས་སྡུག་ཏུ་འགོ་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་སིད་བཙོན་པའི་གངས་ཀ་མང་དུ་འགོ་བ་དང། བཙོན་ཁང་ནང་དུ་འདས་གོངས་
སུ་འགྱུར་བ་མང་དུ་འགོ་འདུག དེ་འདའི་གནས་སྟངས་འོག་ལ་ཁོང་ཚོས་ང་ཚོ་ལ་བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་བྱུང་གི་རེད་དགོངས་པའི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་གདེང་ཚོད་དང་གདེང་སོབས་གང་འད་སླེབས་ཀི་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།

གཉིས་པ་དེར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་གསུངས་པ་ལྟར་ན། Obama ཡི་ Rose garden ལ་བོད་རྒྱ་གོས་

མོལ་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དེ་གལ་སིད་ངས་གོ་ནོར་མ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གྲུབ་འབས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་
གནང་གི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་ད་ལྟ་ Obama ཡི་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཐད་ལ་བོད་

དོན་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པ་ཚོགས་པ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་ཁོང་ཚོས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་

ལ་བརེན་ལས་འགུལ་འད་མིན་སེལ་བའི་ཤུགས་རེན་ཞིག་ཐེབས་ཡོད་པ་དགོངས་ཀི་འདུག་གམ། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་རང་གི་
ནུས་པ་ཞིག་ཐོན་པར་དགོངས་ཀི་འདུག

དི་བ་གསུམ་པ་དང་མཐའ་མར་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་སྐབས་གཉིས་པའི་དུས་ཡུན་རིང་ང་ཚོའི་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་

དགོངས་འཆར་ཤུགས་ཆེན་པོ་སླེབས་ཀི་འདུག དེའི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་རྒྱ་ནང་ལས་འགུལ་མ་སེལ་རོགས་གནང་།
དེ་སེལ་བ་ཡིན་ན་བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་ཐོག་གནོད་ཀི་འདུག་ཞེས་མི་མང་ནང་ཁ་གསལ་པོ་མེད་པ་ཞིག་སླེབས་ཀི་འདུག བས་ཙང་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་ལས་འགུལ་དེ་གལ་ཏེ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པ་དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ལས་

འགུལ་སེལ་བ་དང་གཞུང་ཁག་ལ་བཅར་བའི་རེན་གི་ད་ལྟ་གྲུབ་འབས་ཐོན་པ་ལ་བརི་ཡི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་ལས་འགུལ་འད་སེལ་
བ་དེས་བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་ཐད་ཕན་གི་ཡོད་པ་དགོངས་ཀི་འདུག་གམ། ཡང་ན་གནོད་ཀི་ཡོད་པ་དགོངས་ཀི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་གི་དི་བ་ཉན་རྒྱུར་ངས་གོ་ནོར་ཐེབས་མེད་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་འཁིད་ཀི་ཆོད་
སེམས་དེ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡི་རེད་ཅེས་རེ་བ་བེད་ཀི་ཡོད། དེ་སྐབས་ཆོད་སེམས་དང་རེ་བ་གཉིས་མཉམ་སྦྱར་སོང་། ཡིན་ཡང་ངའི་
རེ་བ་དེ་སང་དང་ཆོད་སེམས་དེ་འོག་ལ་ཡོད། ཡིན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་འཁིད་ཚོའི་ཆོད་སེམས་དེ་འགྱུར་བ་འགོ་སིད་པ་

རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ South Africa དང་ Northern Ireland དེ་སྔོན་འགོ་འཁིད་ཀི་ཆོད་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡོང་
དུས་མ་འོངས་པར་རྒྱ་ནག་གཅིག་པོ་མ་རེད། རོག་ད་ཡོད་པའི་ས་ཆ་གང་དུ་ཡིན་ཡང་འགོ་འཁིད་ཀི་ཆོད་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་

སིད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀི་བཀའ་འདི་གནང་རྒྱུར་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་
ཞུ་མཁན་གི་འགོ་འཁིད་ཚོའི་ཆོད་སེམས་གང་འད་བས་ཏེ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡི་རེད་ཅེས་གསུངས་དུས། དེ་ཆབ་སིད་ཀི་འགོ་སྟངས་

རང་རེད། Nelson Mandela བཙོན་ཁང་ནང་ནས་མ་གོད་གོང་ལ། དེ་ཡང་རྣམ་པ་ཚོས་དེབ་དེ་གཅིག་གཟིགས་དང་ཧ་ཅང་
སྙན་པོ་ཡོད་པ་རེད། F.W.De klerk དང Nelson Mandela གཉིས་བཙོན་ཁང་ནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་བཀའ་མོལ་

མང་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཚང་མར་ Nelson Mandela ཡི་སྐྱོན་བརོད་བས་ཏེ་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་
དུས་སྐྱོན་བརོད་བེད་རྒྱུ་དེ་ཆབ་སིད་ཀི་འགོ་སྟངས་རང་རེད། ཡིན་ནའང་བཀའ་མོལ་འགོ་སྟངས་དེ་འཛམ་གིང་གི་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་
དང་གོས་མོལ་གི་འགོ་སྟངས་རང་རེད།

ཞི་ཅིང་ཕིན ་གི་ཆབ་སིད་འོག་ལ་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་དང་བཙོན ་པ་མང་བ། དེ་བཞིན་གནས་ཚུལ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགོ་

བཞིན་པ་དེ་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད། རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆའི་སྟེང་ལ་བོད་ཀི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་དང་བདེན་
པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཞུས་ཡོད།

Obama ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་བར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་གསུངས་པ་དེ། བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ལས་འགུལ་སེལ་བའི་གྲུབ་འབས་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཀི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་
གྲུབ་འབས་ཞིག་ལ་ངོ་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདི་གནང་སོང། དེ་སང་ཉིན་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་གསལ་
པོ་ཡོང་གི་རེད། དེའི་ཐོག་ཕིས་སུ་བགོ་གེང་བེད་ཆོག་གི་རེད། གཙོ་བོ་བསྟི་གནས་དེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་རེད་ལ་བརི་དགོས་

པ་ཞིག་རེད། གཞུང་དང་ཕི་གཉིས་གང་དུ་ཡིན་རུང་ནུས་པ་ཆེ་བ་དེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནས་བཏོན་གི་རེད། དུས་རག་ཏུ་ངས་
བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཚོར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་ཡང་བསྟི་གནས་དེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་རེད། རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཚོ་དེ་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་རེད། གལ་སིད་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མེད་ན་གང་ཟག་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་སུ་ཡིན་རུང་དེའི་ཚབ་
བེད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། བོད་པ་དང་ཕི་རྒྱལ། གང་ཟག་དང་ཚོགས་པ་སུ་ཡིན་རུང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་བེད་ཐུབ་ཀི་མ་
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རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་བཙན་བོལ་གཞུང་ང་ཚོ་དང་པོ་མ་རེད། དེ་སྔ་བཙན་བོལ་གཞུང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དམག་ཆེན་

གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ London རང་ལ་བཙན་བོལ་གཞུང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བོལ་གཞུང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བལྟས་
ན་བསྟི་གནས་དེ་བཙན་བོལ་གཞུང་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་བསྟི་གནས་དེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་རེད། དེ་མེད་པའི་ཉིན་ཚོགས་པ་དང་

གང་ཟག་གང་འད་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་ར་དོན་དེ་བརླག་པ་དང་ནུས་པ་ཉམས་ཀི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བསྟི་གནས་དེ་བོད་མིའི་
སིག ་འཛུགས་ལ་ངོས ་འཛིན་དགོས། དེ་དང་མཉམ་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོག ས་པ་དང་བོད་པའི་གཞུང་འབེལ ་མ་ཡིན་པའི་
ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། སུས་ལས་འགུལ་སེལ་ཀང་དེ་ལ་ཕན་གི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ནས་སྔར་བཀའ་ཤག་ནས་ཁོར ་ཡུག་བསྐྲུན་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག དེ་ད་ལྟ་སི་ཚོགས་ནང་གེང་སློང་

ཡོང་གི་འདུག་ལབ་རྒྱུ་དེར། སྔར་བཀའ་ཤག་གི་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་དགོས་ཅེས་གསུངས་འདུག ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨

ལོར་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཕོགས་ཐད་ལ་ཕིར་འཐེན་བས་ཟིན་པ་རེད། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཞུས་ཀི་མེད། གང་ལ་

ཟེར་ན་དེ་སྔའི་བཀའ་ཤག་གི་ཕིར་འཐེན་བས་ཚར་འདུག དེ་སོང་ཙང་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་ལས་འགུལ་སེལ་ཕོགས་ཐད་བཀའ་
ཤག་ནས་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་དང་ཁིམས་མཐུན། ཆེ་མཐོང་ལྡན་པའི་ངང་སེལ་དགོས་ཅེས་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་ལས་
འགུལ་རང་ལ་རག་ལུས་ཀི་རེད། ཁ་ཤས་ཀི་གནོད་སིད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཀི་ཕན་སིད་པ་རེད། ལས་འགུལ་ཡག་ཉེས་གང་འད་

ཞིག་སེལ་ནའང་དེ་དང་མཚུངས་པའི་འབས་བུ་ཐོན་གི་རེད། དེ་དག་རེ་རེ་བས་ཏེ་ཞིབ་གསལ་ངང་གཟིགས་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་
ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
འཕོས་དོན་དི་བ་བཅུ་གཅིག་པ། སི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་དང་པོའ་ིའཕོས་དོན་བཀའ་ལན་ནས་འཕོས་པའི་དོགས་འདི་ཁ་ཤས་
ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་དེ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་གེང་སློང་བས་པ་ལས་གནོད་སྐྱོན་ཡོང་སིད་པའི་གནད་དོན་ཞིག་གི་ཐོག་
ནས་ཞུ་མི་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་བ་རྒྱུ་ཡིན། ར་བའི་བོད་མི་རིགས་ཀི་དཀའ་སྡུག་ཆུང་རག་ཞིག་སེལ་རྒྱུའི་འགན་དབང་གོས་

ཚོགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལ་ཡོད་དུས། ཕི་ནང་གསང་གསུམ་གི་གནད་དོན་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དཀའ་ལས་བསྐྱོན་

གནང་གི་ཡོད་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་ཐོག་ནས་དི་བ་ཕུལ་མི་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་ཁིད་ཀི་ད་

ལྟ་ལུང་འདེན་གི་ཐོག་ནས་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་བོད་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སོ་འཆམ་ལ་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་རོམ་མང་པོ་བིས་
ཡོད་པ་ཞིག་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་གནས་ཚུལ་ཆུང་རག་ཞིག་ཡིན་ནའང་སི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ནང་དུ་སྣ་མིན་སྣ་

ཚོགས་ཡོང་སིད་རེད། གོས་ཚོགས་ཀི་སིངས་ཆ་འདིའི་ནང་གེང་སློང་དགོས་དང་མི་དགོས་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་པ་ཡིན་
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དུས། ངས་དེ་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་རང་གི་ཆེད་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་བོད་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ལ་རོམ་
དེ་དག་ལ་གཞིར་བཞག་གི་གསུངས་དོན་དེ་རང་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད་དམ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་གང་ཞུས་ཡོད ་ཟེར ་ན། ནང་དོན་མ་མཁེན ་ཏེ་ཕི་ནས་གཟིག ས་མཁན་གིས ་དེ་ལྟར་
གཟིགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཕི་ལ་བཀའ་མོལ་ག་རེ་ཡིན་ནའང་ཡོང་གི་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ག་རེ་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་དེ་སིད་

སྐྱོང་གཙོས་པའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་འགའ་ཞིག་གིས་མ་གཏོགས་མཁེན་གི་ཡོད ་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ཕི་ནས་འད་མིན་སྣ་

ཚོགས་གསུང་སིད་ཀི་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་མ་གཏོགས། སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉིས་ཕེབས་ཏེ་བཀའ་མོལ་ག་རེ་གནང་ཡོད་མེད་ཚང་མ་

ཡིག་ཐོག་ལ་ཕབ་ཡོད་པ་རེད། ཚོག་ཐོར་ག་རེ་ཕབ་ཡོད་མེད་དེ་སིད་སྐྱོང་རང་གི་མ་གཏོགས་གཞན་གི་མཐོང་གི་མ་རེད། དེ་ཡིན་
དུས་ཁོང་ཚོས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་པ་ཆ་ཚང་གནང་ཡོད ་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ག་རེ་བཤད་ཡོད་
པ་དེ་ཚང་མ་སིད་སྐྱོང་གིས་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་འབད་བརོན་ཧུར་ཐག་གནང་ཡོད་པ་དེ་སྔ་ཞུས་པ་ཡིན་ལ་ད་ལྟ་ཡང་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།

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

འཕོས་དོན་དི་བ་བཅུ་གཉིས་པ་དང་མཐའ་མ། སི་འཐུས་བློ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས། དུས་ཚོད་ཀི་ཆ་ནས་དི་བ་གང་བསྡུས་
བསྡུས་ཤིག་གསུང་རོགས།

སི་འཐུས་བློ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསྐྱར་དུ་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དི་བ་ཞུས་པ་དེ་ཚོར་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གི་ལས་དོན་གནང་བཞིན་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་གནད་འགག་འཇུས་པའི་དི་བ་ཞིག་

ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསུང་པ་ཡིན་ན། གནོད་པ་ཡོང་རྒྱུའི་ངོས་འཛིན་ཞིག་གནང་བ་དེ་གོས་ཚོགས་
ཚོག ས་དུས་དང་པོའ་ི སྟེང་ལ་སྙིང་རེ་ཟེར་སའི་མི་དེ། གོས ་ཚོག ས་ཚོག ས་དུས་གཉིས ་པའི་སྐབས་སུ་བོད་རྒྱ་འབེལ ་མོལ ་གི་
གནད་དོན་ཆ་ཚང་གི་ཐོག་ལ་དི་བ་གཏོང་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་བ་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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དེ་ནས་གཉིས་པ་དེར་ད་ལྟ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཐད་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མ་དང་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་བར་དུ་བསྡུར་ཏེ་

དི་བ་འདོན་མཁན་ང་རང་མིན། མི་མང་ནང་ལ་བསྡུར་མཁན་དེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་རང་ཉིད་རེད། དེ་འད་ཡིན་པ་སོང་
ཙང་དེར་བརེན་ནས་དི་བ་བཏང་བ་ཡིན། དེ་ངས་ཁ་གསལ་པོ་ཞིག་བཟོས་ན་བསམས་སོང།

དེ་ནས་གཞན་པ་ཞིག་ལ་བཀའ་བློན་ཁི་པ་༸ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་ཁིད་པའི་བཀའ་ཤག་གི་ ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཀི་

གསུང་འཕིན་གི་ནང་ལ་སྐབས་དེའི་བཀའ་བློན་ཁི་པས་མ་འོངས་པར་ཁོང་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་

འབེལ་མོལ་གི་སྐོར་ལ་དམིགས་ཚད་གང་འད་ཞིག་འཛིན་གི་ཡོད། དོན་དག་ག་ཚོད་ཙམ་འགྲུབ་ས་རེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ ནས་ད་
ལྟ་བར་གི་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གི་རིམ་པ་དེ་གཅིག་དང། དེ་ནས་ལེའུ་གསར་པ་ཞིག་དབུ་བཙུགས་པར་ངོས་འཛིན་དང་འབེལ །
ཁོང་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་སྐབས་སུ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཞིག་འབྱུང་གི་རེད་ཟེར་བའི་དམིགས་ཚད་

བཟུང་བཞག་པ་དེ། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལ་སྐབས་དེ་དུས་ཀི་བཀའ་བློན་ཁི་པས་བོད་གཞིས ་བེས་མི་མང་ཡོངས་ལ་གསུང་འཕིན་

བསྩལ་བའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བས་ཏེ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་འདའི་སྐབས་སུ་བཀའ་བློན་ཁི་པས་དང་པོ་ནས་བཟུང་སྟེ་

གདེང་ཚོད་ཡོད་པ་དང་། ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་འཁིད་ཡིན་པའི་འཆར་སྣང་དང་སོབས་པ་ཆེན་པོའ་ིསང་ནས་གསུངས་བཞག་པ་དེ། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༠ ཡི་ལོར་འབེལ་མོལ་གི་རིམ་པ་གཅིག་ལ་སོ་བརྒྱབ་བཞག་པ་དང་། སོ་སོས་དང་པོ་ནས་གསུངས་བཞག་པ་ཇི་མ་ཇི་

བཞིན་འགྲུབ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཆ་ནས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ ་ཆད་བསད་པ་དེ་བཀའ་ཤ ག་སྐབས་གོང་མའི་སང་ལ་ཕར་
གཡུག་པ་དང་། ཆབ་སིད་ཀི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པ་ལ་འགོ་ཡི་མི་འདུག མི་
མང་ཡང་དེ་ལ་མགོ་འཁོར་གི་མ་རེད་ཅེས་ངས་གསལ་པོར་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
གསུངས་པ་ཇི་བཞིན་ཆུ་ཚོད་ལ་བསི་ཚགས་བས་པའི་ཐོག་ནས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ད་ལྟ་ང་ཚོའི་གོས ་ཚོག ས་ཀི་ཟུར་ཉན་ལ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གྷན་དི་ཡི་ཡང་ཚ་ Mr. Vivan Gandhi དང་དེ་བཞིན་ Ms.
Kasturi Gandhi གཉིས་འདིར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མིའི་ངོས་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་

འཚམས་འདི་ཞུ་རོགས་གནང་། དིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་གོ་ནོར་ཕིན་མེད་ན་གོང་དུ་གང་གསུངས་སོང་ཞུས་ན། ད་རེས་སིད་སྐྱོང་ནས་བོད་རྒྱ་འབེལ་
མོལ་གི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ར་བར་གེང་བ་ཡིན་ན། ཕན་པ་ལས་གནོད་ཆེ་ཡི་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་བཤད་པ་དེར་ངོས་འཛིན་
བེད་ཀི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང། དེ་ཡིན་དུས་དེའི་སྐོར་མ་གེང་ན་ཡག་གི་རེད་ཅེས་པའི་གོ་བ་བཏང་སོང་བསམས་སོང་།

དེ་བཞིན་འཕོས་དོན་དི་བ་གནང་མཁན་ཡང་དོ་བདག་སོ་སོ་རེད། གེང་དགོས་ཀི་མེད་ན་མ་གེང་པར་བཞག་ན་འགིག་གི་འདུག
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ཡང་འཕོས་དོན་གི་དི་བ་བཀོད། མ་བཀོད་ན་ཡག་པ་འདུག་ཞེས་གསུངས་ཡོང་དུས། གསུངས་པ་དང་ལག་བསྟར་གཉིས་ཀི་བར་
ལ་འགལ་ཟླ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག

དེ་ནས་བཀའ་བློན་ཁི་པ་༸ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཀི་ལོར་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གི་བརྒྱུད་ནས་

ག་རེ་ག་རེ་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་ཚང་མ་གསུངས་གྲུབ་པ་རེད། དེ་གཞིར་བཟུང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་བྱུང་དང་མ་བྱུང་གོང་ལ་གསུངས་

པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་དེ་རང་ལ་གཞིར་བཞག་གི་ཡོད། དེའི་སང་ལ་ང་ལ་སྣོན་འཕི་

གང་ཡང་རྒྱག་རྒྱུ་མེད། ཡིན་ནའང་སིད་སྐྱོང་སོ་སོ་སོ་སོར་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་དང་ཐབས་བྱུས་མི་འད་བ་ཡོད་པ་རེད། འགའ་
ཤས་གསུང་སྟེ་གསལ་བསགས་བས་ཏེ་འབད་བརོན་བས་ནས་གནང་མཁན་ཡོད་སིད་པ་རེད། བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་རང་རེད།

འགའ་ཤས་དོན་དག་འགྲུབ་རྒྱུ་རང་གི་ཆེད་དུ་མ་བཤད་ནས་དོན་དག་འགྲུབ་ཐབས་ཀི་འབད་བརོན་བེད་མདོག་ཁ་པོ་རེད། དེ་སོ་
སོའ་ི འགོ་སྟངས་རང་རེད་མ་གཏོགས། གཅིག་འགིག་པ་དང་གཅིག ་མ་འགིག་པ་ཟེར་རྒྱུ་གང་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག

འགྲུབ་དང་མ་འགྲུབ་དེ་མཐའ་མ་ལོ་རྒྱུས་ཀིས་གསལ་ཡོང་གི་རེད་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་སྔ་དགས་པ་རེད། གང་བྱུང་ཡོད་མེད་ཟེར་རྒྱུ་
དེ་ལོ་རྒྱུས་རང་གིས་གསལ་རྒྱུ་རེད། འདིར་ང་ཚོས་བོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་རོད་ཀི་ཡོད་དུས། ཡུན་རིང་པོར་བསམ་བློ་བཏང་ནས་བེད་
དགོས་པ་རེད། གཞི་རའི་དེ་སྔའི་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉིས་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་དེ་བཀའ་ཤག་སྔོན་མ་ལ་ཕར་

གཡུག་པ་དེ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་མིན། མི་མང་གི་ཁས་ལེན་གི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། ངས་གོང་དུ་རང་ཞུས་པ་ཡིན། སིད་
སྐྱོང་གི་གཤིས་ཀ་ལ། འགོ་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་དང་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་བར་བསྡུར་རྒྱུ་དགའ་པོ་མེད། ཡིན་ནའང་དི་
བའི་ནང་ལ་དེ་སྔའི་བཀའ་ཤག་དང་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ཞེས་གསུང་ཡོང་དུས། རང་བཞིན་གིས་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉིས་ཕེབས་

ཐེངས་མཐའ་མ་དེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཡི་ཕི་ཟླ་དང་པོ་ཡིན་པ་དེ་ཡོངས་གགས་རེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡ རེས་དང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་
༨ བར་ལ་ཕེབས་སོང་ངམ། ཕེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། འབད་བརོན་གནང་ཡོད་དམ་ཟེར་ན་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་

ནས་ཡིན་པ་དེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། མ་འགིག་པ་དང་འགིག་པར་ཞུ་ཡི་མེད། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་
༡ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ བར་དུ་འབེལ་བ་མཚམས་མ་ཆད་པར་ཕེབས་པ་མཁེན་གི་ཡོད་ན། དེ་གོས་ཚོགས་ར་བར་གསུངས་

པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད། སིད་སྐྱོང་གིས་ར་བ་ཉིད་ནས་ཤེས་ཀི་མེད། དེས་མ་ཟད་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦
གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཀི་ནང་ལ་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉིས་དགོངས་པ་ཞུས་དོན་ཡང་དེ་ག་རང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་

ངས་ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག་བེད་འདོད་ར་བ་ནས་མེད། དེ་སྔའི་བཀའ་ཤག་དང་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ཞེས་དི་བ་གནང་བར་བརེན་
ནས་ལན་མི་ཞུ་ཐབས་མེད་བྱུང་བ་རེད། སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉིས་མཐའ་མ་ཕེབས་དུས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡ ལ་རེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢
ཟླ་ ༦ པ་ལ་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རེད། དེ་ནས་ལོ་གཉིས ་དང་ཕེད་ཀའི་རིང་ལ་ཕེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའི་རིང་དུ་འབད་
བརོན་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞིས་རའི་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་

ནས་དི་བ་གཏིང་ཟབ་པོ་དང་དོན་དང་ལྡན་པ་གནང་མཁན་བྱུང་སོང་། བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀིས་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་

ཞུ་ཆོག་པ་དེ་དག་ཞུས་ནས་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ལ་དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

དེ་རིང་སྔ་དོ་དམིགས་བསལ་གི་དུས་ཚོད་ཀི་ཐོག་ནས་དི་བ་དིས་ལན་གི་དུས་ཚོད་དེ་ཏོག་ཙམ་ཕར་འགངས་ཞུ་དགོས་ཆགས་
སོང་།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པ། ལས་བསོམས་སྙན་སོན་དང་། ཞིབ་བཤེར་ལས་དོན། ཀ་པ། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་

ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥༌་་༢༠༡༦ ལོའ་ི ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙིང་བསྡུས་སྙན་སོན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ། ཉིན་དང་
པོའ་ིལས་རིམ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་རེད། སྙན་སོན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཐོག་མ་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཙང་། ཐོག་མ་དེར་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རོགས་
ཀི་མངའ་བདག འཇིག་རེན་ཞི་བདེའི་དད་དཔོན། ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་དང་རིས་སུ་མ་མཆིས་པའི་བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་ཁག་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀི་དབུ་འཁིད་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་ལ་

རྒྱང་ནས་གུས་ཕག་ཞུ་ཆོག་པར་གིས། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས ་

ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པའི་ཐོག་ལ་གདན་འཛོམས་པའི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོ་དབུས་པའི་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་
རྣམ་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་དབུས་པའི་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་བཅས་ལ་གུས་འདུད་དང་འཚམས་འདི་ཞུས་པ་དང་
ཆབས་ཅིག་ཏུ་དེ་རིང་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ།

༄༅། །བོད་མིའ་ི སིག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡
བར་གི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙིང་བསྡུས།

༈ རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིསིད་གཞུང་གིས་བོད་བཙན་བཟུང་བས་རེས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་སྐྱེ་འགོ་
སི་དང༌བོད་མིའི་འཕལ་ཕུགས་ཀི་བདེ་རར་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་འཕགས་ཡུལ་མ་སུ་

རིར་ཆོས་དོན་བཀའ་བློན་ཞིག་བསྐོ་གཞག་དང་འབེལ་ལས་ཁུངས་འདི་ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་གནང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སུ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་ཚོགས་པ་ཞེས་པ་ཞིག་ཁིམས་མཐུན་

དེབ་སྐྱེལ་བས་པའི་སོ་ནས། ༸རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སི་བེ་བག་དང་བཅས་པ་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་དང་། ༸རྒྱལ་བསྟན་
ཡོངས་རོག ས་ཀི་མངའ་བདག་སི་ནོར ་༸གོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁེན ་ཅིང་གཟིག ས་པ་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་དབུས། རིས་མེད་བསྟན་འཛིན་གི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་སྐུ་ཚེ་བརན་ཅིང་མཛད་འཕིན་རྒྱས་པ། བོད་མིའི་སི་
མཐུན་བསོད་ནམས་གསོག་སེལ་དང་། བོད་ཀི་བསྟན་སིད་ཀི་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་ཏེ། གཞིས་བེས་བོད་མི་ཡོངས་རོགས་
རང་དབང་དགའ་བདེའི་དཔལ་ལ་སོད་ཐུབ་པ་སོགས་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་རྒྱུན་འཕར་ཞབས་རིམ་ཁག་

སྨིན་སྒྲུབ་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན། ཁུར་བབས་ཞུ་སོ་རྣམས་འགོ་ལས་ཡོངས་ནས་ལྷག་བསམ་དང་འབད་བརོན་ལྷོད་མེད་ཞུས་དང་ཞུ་
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བཞིན་ཡོད་ལགས་པ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་འདི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་
ལས་དོན་ཇི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇི་ཐོན་གི་ལས་བསོམས་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་ད་ལམ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པའི་ཐོག་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུར།

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

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག སྐུ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་
ཡིན།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གི་ཐུན་གཉིས་པ།

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

ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགོ་བཞིན་པ་འདི་ལས་བསོམས་སྙན་སོན་དང་། ཞིབ་བཤེར་ལས་དོན་ནང་ནས།
ཀ་པ། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥་་༢༠༡༦ ལོའ་ིལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙིང་བསྡུས་སྙན་སོན་
འགོ་བཞིན་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང།

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གིན་གི་འཕོ་སྐྱོང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། གོང་གསལ་རིས་ལོའ་ི ནང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་བོད་ཀི་

ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀི་དགོན་སེ་གངས་ ༢༦༢ དང་། གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༤༡༡༥༡ འདུག དེ་དག་གི་
ཁོངས་ནས་བཙུན་དགོན་ ༢༤ དང་། བཙུན་མ་གངས་ ༤༩༧༢ འདུག བོད་ཀི་ཟློས ་གར་ཚོག ས་པ་སོག ས་འདི་གའི་ཁབ་

ཁོངས་རང་སྐྱོང་སེ་ཚན་ཁག་ལྔ་ནས་སོ་སོའ་ི ལས་བསོམས་འདི་ག་བརྒྱུད་ཟུར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་ལྟར་དང་། འདི་ག་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ལས་དོན་ཇི་བསྒྲུབས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།
༡ ལས་དོན་ཇི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇི་ཐོན།
༡་༡ ཆོས་ཕོགས་ཀི་ལས་དོན།

༡་༡་༡ བོད་ཀི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང་། གནས་
ཡུལ་རྒྱ་གར་གི་གོང་ཁེར ། བོད་མིའི་གཞིས ་ཆགས་དང་ཆོས ་སར་ཁག་ཏུ་ཆིབ ས་བསྒྱུར་ཐེངས་དགུ་ཙམ་བསྐྱངས་སྐབས།

གཞུང་བསྟེན་བསྟན་སྲུང་རྣམ་གཉིས་དང་། མགོན་ཆོས་གཉིས་ཀི་བསྐང་འཕིན་ཆད་མེད་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་དང་། གནས་
ཆུང་གྲྭ་ཚང་། དགའ་གདོང་གྲྭ་ཚང་། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་བཅས་ནས་སྨིན་སྒྲུབ་ཞུས།
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༡་༡་༢ བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ ཤིང་ལུག་བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ ནས་ ༡༡ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༣ ནས་ ༢༧ བར་ཉིན་
ལྔའི་རིང་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རྣམ་གྲྭ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གིང་གིས་དབུས་པའི་ད་ས་ཁུལ་གི་གཉུག་མར་
གནས་པ་དང་གོ་བུར་ལྷགས་པའི་དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་གདན་འཛོམས་ཐོག་མཧཱ་གུ་རུའི་འབུམ་ཚོགས་སྨིན་སྒྲུབ་ཞུས།

༡་༡་༣ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནས་བཟུང་གཞུང་འབེལ་དགུང་གསར་གི་ཚེས་གཏོར་དང་དགེས་སྟོན་མཛད་སོ་ག་སིག་ཞུ་སོ་འདི་ག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཞུ་མུས་ལྟར། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ མེ་སེལ་ལོའ་ིལོ་གསར་ཚེས་ ༡ གི་ལྷ་མོའ་ིཚེས་གཏོར་དང་གཞུང་འབེལ་

མཛད་སོ་རྒྱུན་སོལ ་ལྟར་སྨིན་སྒྲུབ་ཞུས་ཤིང་། བོད་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་བཞུགས་སར་ཐེག ་ཆེན་ཆོས ་གིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཆོ་
འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ིའདུས་ཚོགས་སུ་གཞུང་འབེལ་བསྙེན་བཀུར་སྨིན་འབུལ་ཞུས།

༡་༡་༤ ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ པའི་ནང་བོད་དུ་ཞི་རོལ ་བྱུང་རེས ་བོད་ས་ཡོང ས་རོག ས་དམག་ཁིམ ས་བསམས་ཏེ་གཞིས ་
བཞུགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ལ་དག་གནོན་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་བའི་དན་རེན་དུ་ལོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ཉིན་གཞུང་འབེལ་
མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གོ་སིག་ཞུ་མུས་ལྟར། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ཉིན་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གིང་གཙུག་ཁང་ལ་སྨོན་ལམ་
མཆོད་འབུལ་གོ་སིག་ཞུས།

༡་༡་༥ ལྷ་བབས་དུས་ཆེན་ཉིན་གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་གི་མཐུན་འགྱུར་འོག་ནས་གངས་སྐྱིད་སི་ཟློག་མཆོད་རེན་ལ་དཀར་གསོལ་

དང་སི་ཟློག་ཆོ་ག་སྨིན་སྒྲུབ་ཞུས་ཐོག རྒྱུན་ལྡན་གནས་དགའ་གཉིས་ཀི་ཟླ་གསོལ་དང་། རེན་ཁྲུས་ཡུལ་ཁྲུས། བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་མཛད་དོན་རྣམས་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་ཆེད་གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་ལ་གནས་ཆུང་འཕིན་བསྐུལ། རྣམ་གྲྭ་ཕན་བདེ་ལེགས་
བཤད་གིང་གི་སྒྲུབ་མཆོད་ཁག་ལ་མཆོད་དོད། དེ་བཞིན་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་སྨོན་ལམ་འདུས་ཚོགས་སུ་འབེལ་མཚོན་ཞལ་
འདེབས་བཅས་འབུལ་གཏོང་ཞུས།

༡་༡་༦ ལོ་ལྟར་ས་ག་ཟླ་བའི་སྐབས་དང་བསྟུན་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཚེ་ཚེ་སྒྲུབ་ལ་དམིགས་ཏེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་

བརྒྱུད་སེམས་ཅན་སོག་བླུ་དང་ཚེ་ཐར་གཏོང་མུས་བཞིན། ཤིང་ལུག་ལོའ་ི ས་ག་ཟླ་བའི་སྐབས་སུ་ལ་དྭགས་ལྷོ་བང་གཞིས་སི་
ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ལ་བང་ཁུལ་དུ་ར་ལུག་གངས་ ༤༠ ཚེ་ཐར་དང་། སྦེང་ལོར་ལྷོ་སི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཉ་དང་བ་རིགས་གང་
མང་སོག་བླུ་ཞུས་ཡོད།

༡་༡་༧ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ ་ི དགུང་གསར་གཟབ་གསོལ ་སན་འདེན་སྐབས་གནས་ཆུང་ཆོས ་རྒྱལ་ཆེན ་པོའ་ི བཀའ་ལུང་དུ།

༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་། སྐྱེ་འགོ་བསོད་ནམས་གསོག་ཆེད་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་ཕིའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་
གེགས་བར་ཅི་མཆིས་བཟློག་ཐབས། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་ཐབས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དབུ་ལས་རྣམས་
ཀི་རེན་སེལ་རིམ་གོ་བཅས་ཇི་ཕེབས་རིས་མེད་ཆོས་སེ་ཁག་དང་མང་ཚོགས་བརྒྱུད་སྨིན་སྒྲུབ་ཞུས།

༡་༡་༨ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ ཉིན་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕེབས་པའི་བླ་ལྷའི་བཀའ་ལུང་དགོངས་

དོན། བསྟན་སིད་བདེ་ཐབས་དང་བོད་མིའི་བསོད་ནམས་གསོག་ཐབས་བཅས་ཀི་ཆེད་དུ། བོད་མི་མི་རེ་ངོ་རེ་ནས་ཚེས་བཟང་དང་
བསྟུན་གཟུངས་སྔགས་ཡིག་དྲུག་ཁི་རེ་གངས་གསོག་དང་། དགེ་དགོན་ཡོངས་ནས་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་དང་བརྒྱད་སྟོང་པ་འགོ་

གང་ཆེ། སྨིན་གོལ་གིང་དང་། རྣམ་གོལ་གིང་། རྡོ་རེ་བག བལ་ཡུལ་དོན་ཁང་བརྒྱུད་བལ་ཡུལ་ཞེ་ཆེན་དགོན་པ་བཅས་སུ་གུ་རུའི་
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འབུམ་ཚོགས་འབུལ་གཤོམས། ཆོས་སེ་གཞན་རྣམས་ནས་བརྒྱད་སྟོང་པ་འགོ་གང་ཆེ་དག་སོག་གནང་རྒྱུ་དང་། བོད་མི་མང་

ཚོགས་ནས་ཟླ་རེའི་ཚེས་བཟང་དང་བསྟུན་བསངས་གསོལ་དར་འཛུགས་དང་སྲུང་མ་དམར་ནག་གཉིས་ཀི་འཕིན་བསྐུལ། བོད་
སྐྱོང་ལྷ་སྲུང་འཕིན་བསྐུལ་མ་སྨད་བསོད་ནམས་མ་འགོ་གང་ཆེ་བཅས་འབད་སྒྲུབ་དགོས་ཕེབས་ལྟར་མཆོད་བསྙེན་དང་སགས་
ཁུངས་འགེམས་སྨིན་སྒྲུབ་ཞུས།

༡་༡་༩ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་དབར་གསོལ་སན་འདེན་ཞུ་སྐབས། ༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་

ཕྱྭའི་རེན་སེལ་ཞབས་རིམ་དང་། བོད་མིའི་ར་དོན་འགྲུབ་ཐབས། ས་ཡོམ་སོགས་འབྱུང་བའི་གནོད་པ་བཟློག་ཐབས། དོལ་རྒྱལ་
རེས་འབང་པའི་ལས་ངན་བཟློག་ཐབས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དབུ་ལས་རྣམས་ཀི་རེན་སེལ་རིམ་གོ་བཅས་པ་བཀའ་ལུང་
ཇི་ཕེབས་བཞིན་སྨིན་སྒྲུབ་ཞུས།

༡་༡་༡༠ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན ་པོ་མཆོག ་དགུང་གངས་ ༨༠ ཕེབ ས་བཞེས ་ཀི་དུས་ཚིག ས་ཁད་པར་ཅན་ལ་བོད་

ལུགས་འཁྲུངས་ཚེས་དང་སྟབས་བསྟུན། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ ཤིང་ལུག་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་། མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁ། རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་བཅས་ཐུན་མོང་ཐོག ས་སྐྱ་བདག་ཁི་རིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་ནས་རྡོ་རེ་སློབ་དཔོན་མཛད་ཅིང་། དགའ་ལྡན་ཁི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་དགེ་འདུན་པ་ ༡༢༥ ལྷག་ནས་སྒྲུབ་བཞག་
སྔོན་སོང་དང་། བོད་ཀི་རིས་མེད་དབུ་འཛིན་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་ལྷན་འཛོམས་གནང་བའི་སྟེང་ཆོ་ག་ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་མ་བཅུད་

འདེན་གི་སོ་ནས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བོད་གཞུང་མང་གཉིས་དང་ལྷ་མི་ཟུང་
གི་བརན་བཞུགས་རྒྱས་པ་འདེགས་འབུལ་ཞུས།

༡་༡་༡༡ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༦ ཉིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའ་ི དམིགས་བསལ་སྐུ་
གསོལ་ཞུས་སྐབས། གཙོ་བོ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་སྐུ་ཁམས་འཕོད་བཞེས་ཀི་ཞབས་

རིམ་དང་། བཀའ་ཤག་ནས་ཕག་བཞེས་གནང་བཞིན་པའི་ལས་གཞི་ཆེ་ཕ་ཡོངས་རོགས་ཐོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་བཞིན་གེགས་
མེད་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བའི་རེན་སེལ་རིམ་གོ་བཅས་བཀའ་ལུང་ཇི་ཕེབས་ལྟར་སྨིན་སྒྲུབ་ཞུས།

༡་༡་༡༢ སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིར་སྐུ་གཟུགས་བརག་དཔྱད་དང་འཕོད་བཞེས་སྨན་བཅོས་སླད་

ཕེབས་ཐོན་མཛད་སྐབས། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ཛ་དག་ཐོག་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་
པོའ་ིསྐུ་གསོལ་སན་འདེན་དང་འབེལ་བཀའ་ལུང་ཞུས་པའི་ཕིར་ཕེབས་ཞབས་རིམ་རྣམས་འཚེམ་ལུས་མེད་པར་འཕལ་མར་སྨིན་
སྒྲུབ་ཞུས།

༡་༡་༡༣ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་བོད་དུ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་
བདུན་གིས་བོད་མིའི་བདེན་དོན་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་སེག་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ར་འཕོད་བྱུང་

འབེལ། ཐེག་ཆེན་ཆོས་གིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གཞུང་འབེལ་མ་ངན་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀི་སྨོན་ལམ་མཆོད་འབུལ་
ཐེངས་ལྔ་གོ་སིག་ཞུས།
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༡་༡་༡༤ སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་དབུ་འཁིད་༸སྐྱབས་རེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྟག་ལུང་རེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། བོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་དང་སི་ཞུ་བ་ཟུར་པ་བཅས་དགོངས་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་བར་གཞུང་འབེལ་མ་
ངན་མཆོད་འབུལ་ཐེངས་དྲུག་གོ་སིག་ཞུས།

༡་༡་༡༥ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་གཅིག་པ་གེགས་
མེད་ལེགས་འགྲུབ་ཆེད་རེན་སེལ་རིམ་གོ་ཇི་བབས་དུས་ཐོག་སྨིན་སྒྲུབ་ཞུས།
༡་༢ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་དོན།

༡་༢་༡ བོད་ནས་གསར་ཕེབས་རང་ལོ་ ༦ ནས་ ༢༥ བར་གི་དགེ་འདུན་པ་ལ་ལོ་ ༡༥ རིང་ཟླ་རེར་ཧིན་སོར་ ༣༠༠ རེ་སློབ་ཡོན་
གི་ངོ་བོར་མཐུན་རེན་སྦྱོར་མུས་བཞིན། རིས་ལོའ་ི ནང་། ཨ་རི་སི་ཨར་ཨེམ་རོགས་སྐྱོར་ཟུང་འབེལ་གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༣༡༠༣
དང་། ཨི་ཡུའི་རོགས་རམ་ཁོངས་ནས་ ༣༠༠ དང་། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་མ་དངུལ་ཁོངས་ནས་ ༤༣༦ བཅས་ཁོན་གྲྭ་
བཙུན་གངས་ ༣༨༣༩ དང་། རུ་སོག་ཁུལ་གི་གྲྭ་སློབ་གངས་ ༨༢ ལ་སློབ་ཡོན་སྦྱོར་སོད་ཞུས།

༡་༢་༢ རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་གི་ཆོས་སེ་ཆུང་ཁག་གི་དཔེ་འཁིད་དགེ་རན་ ༦༡ དང་། གདན་ས་བཤད་གྲྭ་ཁག་གི་རྒྱ་ཡིག་
དགེ་རན་ ༡༠ ཚན་རིག་དགེ་རན་ ༡༤ གཞིས་དགོན་ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ ༡༨ བཅས་ལ་ཟླ་རེའི་ག་ཕོགས་སོད་འབུལ་ཞུས།

༡་༢་༣ ད་ས་དང་ཕོགས་མཐའི་ཁ་འཐོར་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་གངས་ ༣༩༧ ལ་ཟླ་རེར་ཧིན་སོར་ ༤༠༠ རེའི་འཚོ་སྣོན་དང་།
དགོན་སེ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་རང་ལོ་ ༦༠ ཡན་གི་དགེ་བཙུན་གངས་ ༢༧༦ ལ་ཟླ་རེར་ཧིན་སོར་ ༡༠༠ རེའི་འཚོ་སྣོན་ཕུལ། དེ་
བཞིན་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ད་སར་སྨན་བཅོས་སུ་ཕེབས་པའི་གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༢༣ ལ་ནད་གསོ་ཁང་གི་མཐུན་རེན་སྦྱར་
ཞིང་། ཕོགས་བཞུགས་དགེ་འདུན་པ་གསུམ་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཛ་དག་སྨན་བཅོས་ཀི་རོགས་སྐྱོར་ཞུས།

༡་༢་༤ རིས་མེད་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་འཁིད་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་དགོན་པའི་མཁན་ལས་ཟུར་བཅས་ལ་མཚན་དོད་དང་།
གཞུང་བསྟེན་ཆོས་སྐྱོང་གི་སྐུ་རེན་རྣམ་པར་གསོལ་ཕོགས་དོད་བཅས་སྔར་ལམ་བཞིན་ཕུལ་ཡོད།

༡་༢་༥ ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀི་ལས་རིམ་ཁོངས་སུ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་བཙུགས་པའི་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགུལ་

ཁག་ལ་མཐུན་རེན་སྦྱར་ཞིང་། ཟླ་དྲུག་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་ནང་དོན་རིག་པའི་ཟབ་ཁིད་ཐེངས་གཉིས་པ་ཧོན་སུར་དཔལ་ལྡན་
རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི་ཡན་ལག་གངས་ཅན་རིག་གནས་སློབ་གྲྭཪ་བསྐོང་འཚོགས་ཞུས།

༡་༢་༦ ད་ས་རིག་འཛིན་རྣམ་གོལ་གིང་དང་། ད་ས་སྙུང་གནས་ལྷ་ཁང་། བལ་བོད་ས་མཚམས་སུ་ཡོད་པའི་སེང་བག་དགོན་པ།
རྡོར་གིང་ས་དགོན་ཀུན་དགའ་བཤད་སྒྲུབ་གིང་། ཌལ་ཧོར་སཱནི་ནུག་དགོན་པ་བཅས་ལ་དགོན་པ་ཞིག་གསོའ་ི རོགས་རམ་སྦྱོར་
སོད་དང་། སཱིད་བརིའི་ཁུལ་ཡོད་སི་ཏི་རམ་འདེགས་ཚོགས་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཉལ་ཁང་ལ་འཚོ་དོད་རོགས་རམ་སྔར་ལམ་བཞིན་
ཞུས་ཡོད།

༡་༢་༧ དྲུང་ལས་གནས་རིམ་ཅན་གི་ལས་བེད་ཅིག་དཔལ་༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྣེ་ཤན་དུ་བསྐོ་གཞག་གིས་
ཞབས་ཞུ་བ་སོ་ཇི་ཡོད་ཞུ་མུས་ཡིན།
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༡་༢་༨ སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཙུན་མ་རྣམས་དགེ་བཤེས་མ་གཏོང་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས་གཏན་

འབེབས་དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཕེབས་བྱུང་བ་ལྟར། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་སིག་གཞི་གཏན་འབེབས་དང་འབེལ་ ༢༠༡༣ ལོ་
ནས་རྒྱུགས་སོད་ལས་རིམ་འགོ་འཛུགས་ཀིས་ཚགས་ཚུད་འགོ་མུས་ཡིན་པ་དང་། ཟུང་དྲུང་གནས་རིམ་ཅན་གི་ལས་བེད་ཅིག་
ལས་གཞི་དེའི་འབེལ་མཐུད་པའི་ངོ་བོར་ལས་འགན་བཀོད་སིག་དང་འབེལ། ལྟ་རོག་བ་སོ་ཅི་མཆིས ་བོད་ཀི་བཙུན་མའི་ལས་

འཆར་དང་། འབེལ་ཡོད་བཙུན་དགོན་སོ་སོར་མཉམ་འབེལ་བས་ཏེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ནང་དུ་དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱུགས་སོད་
ཐེངས་གསུམ་པ་གོ་སིག་ལེགས་སྒྲུབ་ཞུས།

༡་༢་༩ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༨ ནས་ ༢༠ བར་ད་ས་སུརྱ་མགོན་ཁང་དུ་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༢ པ་བསྐོང་འཚོགས་

ཞུས། སྐབས་དེར་ལྷན་ཚོགས་སུ་གོས་ཆོད་བརྒྱད་བཞག་པ་དང་འབེལ། དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་པས་སི་ནོར་༸གོང་ས༌༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མངོན་སུམ་འཛེམ་མེད་སྐྱོན་འཛུགས་དང་མཚན་སྨད་ཞུ་བཞིན་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རོལ་ཡོད་པའི་
གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཤིག་ཀང་སེལ་ཡོད།

༡་༢་༡༠ སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན ་པོའ་ི རླབས་ཆེན་དགོངས་བཞེད་གཞིར་བཟུང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར ་བསྐོང་
འཚོག ས་ཞུས་པའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་གོང་སེལ ་ལྷན་ཚོག ས་ཀི་གོས ་ཆོད་དགོངས་དོན ། ཕི་ལོ་
༢༠༡༤ ལོ་ནས་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པའི་གྲྭ་བཙུན་གི་ཚན་རིག་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་
༡༥ བར་ད་ས་དབུས་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་མཐུན་འགྱུར་དང་བཅས་གོ་སིག་ཞུས།
༡་༢་༡༡ བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་གོང་སེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་ལྟར། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་ནས་ལག་བསྟར་ཞུས་པའི་གཞུང་ཆེན་
རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གི་ལས་རིམ ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཞུས་ཏེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ པོའ་ི ནང་སྐབས་གཉིས ་པའི་ཉམས་ཞིབ་སློབ ་

གཉེར་བ་རྣམས་ལ་ཝཎཱ་མཐོ་སློབ་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཏེ་ཉམས་ཞིབ་རིག་པའི་ཟབ་སྦྱོང་དང་། སྐབས་དང་གཉིས་གཉིས་ཀི་
སློབ་གཉེར་བ་ ༢༦ ལ་སློབ་ཡོན་སྦྱོར་སོད་ཞུས།

༡་༢་༡༢ གོང་གསལ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་གོང་སེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན། རིས་མིད་གཞུང་ཆེན་གི་བགོ་གེང་
ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་སྦིར་གདན་ས་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་གིང་གི་མཐུན་འགྱུར་ཟབ་སྨིན་དང་འབེལ་གདན་ས་དེ་ཉིད་དུ་གོ་སིག་
ཞུས།

༡་༢་༡༣ སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའ་ི གནས་ཆེན་བརྒྱད་དུ་བདེ་གཤེགས་མཆོད་རེན་རྣམ་བརྒྱད་བཞེངས་རྒྱུའི་ལས་འཆར་འགོ་

མུས་བཞིན། རྡོ་རེ་གདན་དུ་བང་ཆུབ་མཆོད་རེན་དང་། ཝཱར་ཎཱ་སིར་ཆོས་འཁོར་མཆོད་རེན་གཉིས་བཞེངས་བསྐྲུན་ལེགས་པར་
ཟིན།

༡་༢་༡༤ སི་ནོར་༸་གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་བཞེད་དམ་བཅའ་གསུམ་གི་གཉིས་པའི་དགོངས་དོན།
ཆོས་ལུགས་མཐུན་འབེལ་གོང་སེལ་སླད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམས་ནས་ས་གནས་སོ་སོའ་ི ཆོས་ཕོགས་མི་སྣ་ཁག་ལ་འབེལ་
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ཟམ་འཛུགས་ཕོགས་ཀི་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་དང་འབེལ། གལ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་དུས་སྟོན་ཁག་ལ་འཚམས་ཞུ་དང་བགོ་གེང་འདུ་
འཛོམས་རིགས་གོ་སིག་བ་རྒྱུའི་མ་དངུལ་ས་བོན་རེ་འབུལ་སྦྱོང་ཞུས་ཡོད།
༡་༣ ཡིག་མཛོད་ཚན་པའི་ལས་དོན།

༡་༣་༡ གོང་གསལ་རིས་ལོའ་ི ནང་འདི་ཁོངས་ཡིག་མཛོད་ཚན་པས་ལོ་རྒྱུས་འབི་རོམ་དང་བར་བརལ་ལས་བཀོད་སེ་ཚན་ནས་
ཡིག་སྣོད་གངས་ ༣༡༡ རིས་ལེན་ཞུས་ཐོག་དཀར་ཆག་རྣམས་ཀམ་པུ་ཊཱར་ནང་བཅུག་འཇོག་ཞུས་ཡོད། ཡིག་ཆ་གཟིགས་ཞིབ་

དགོས་མཁན་ཁག་ཅིག་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་ཀི་ལས་བསོམས་སྙིང་བསྡུས་སུ། ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གིས་ཕི་ལོ་
༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ལ་ ཕུལ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ལས་རིམ་གཉིས་པའི་ནང་གསེས་ཁ་པ། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥་་
༢༠༡༦ ལོའ་ི ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་སྙན་ཐོ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པར་གཟིག་རོགས་གནང། ཁ་སང་གི་
ལས་རིམ་ནང་ཡོད་པ་རེད། སྙན་སོན་གནང་མཁན། སི་འཐུས་སློབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སི་འཐུས་སློབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།

༄༅། །བོད་མིའ་ི སིག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ ི་ལོ་འཁོར་ལས་
བསོམས་ཤག
ོ ་གངས་ ༤༥༠ ཡོད་པར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པའི་
གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་ཁག་གཤམ་གསལ།

ཀ

༡།

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༦༩། ༢་༡། བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་སློབ་ཡོན ། ཟླ་རེ་གྲྭ་བཙུན་རེ་ལ་སོར ་ ༣༠༠
མཐུན་སྦྱོར་ཞུ་མུས་ཞེས་གྲྭ་བཙུན་ ༣༡༠༣ ལ་མཐུན་རེན་དེ་སྦྱོར་བཞིན་འདུག་ཀང་དེ་དག་ཁབ་ཁོངས་དགོན་སེ་གྲྭ་
ཚང་གང་ནས་ཡིན་ཁ་གསལ་མི་འདུག་པས། ད་བར་དགོན་སེ་ཁག་ཇི་ཙམ་གི་གནས་བཞུགས་དགེ་བཙུན་རྣམས་ལ་

༢།

མཐུན་རེན་དེ་སྦྱར་ཡོད་དམ།

ཤོག་གངས་༦༩། ༢་༢། ཨི་ཡུ་ (European Union) རོགས་རམ་ཁོངས་གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༣༠༠ ལ་ཟླ་རེ་སློབ་

ཡོན་སོར་ ༣༠༠ རེ་བརིས ་འདི་ལོའ་ི ནང་སོར་ ༡༠,༨༠,༠༠༠་༠༠ ཕུལ་ཡོད་ཅེས་གསལ་འདུག་ན། གོང་གསལ་གྲྭ་
བཙུན་ ༣༠༠ དེ་དག་དམིགས་བསལ་ཆེད་ལས་ཀི་སློབ་སྦྱོང་གནང་མཁན་ཡིན་ནམ། གལ་སིད་མིན་ན་དེ་དག་ལ་ཆ་
རེན་གང་གི་ཐོག་ནས་སློབ་ཡོན་དེ་ཕུལ་ཡོད་མེད་དང་ཐོབ་ཁུངས་གང་ནས་ཡིན་ཁ་གསལ་དགོས་འདུག
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༣།

ཤོག་གངས་ ༦༩། ༢་༣། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་མ་དངུལ་རང་ནས་བོད་ནས་རེས་འབོར་གྲྭ་བཙུན་རང་ལོ་ ༢༥

བརལ་རིགས་གངས་ ༤༣༦ ཟླ་རེ་སློབ་ཡོན་སོར་ ༣༠༠ རེ་ཞེས་འཁོད་འདུག་ན་གོང་གསལ་ཨང་༢་༢། ནང་གསལ་
སློབ་ཡོན་བཞེས་མཁན་ཚོ་འདིའི་ཁོངས་ཡོད་དང་མེད། གལ་སིད་ཡོད་ན་གོང་གསལ་སློབ་ཡོན་གཉིས་བསོམས་པའི་

སློབ་ཕྲུག་གཅིག་ལ་ཟླ་རེར་ཆོས་རིག་བརྒྱུད་ནས་སོར་ ༦༠༠ རེ་སློབ་ཡོན་གསོལ་བསྩལ་མཛད་དགོས་འདུག གལ་
སིད་མེད་ན་ད་བར་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་དགོན་སེ་ཁག་ནང་རང་ལོ་ ༢༥ བརལ་རིགས་གངས་ ༤༣༦
མ་གཏོགས་མེད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་སྙན་ཞུ་འབུལ་རིགས་མ་བྱུང་བ་རེད། གང་ལྟར་འདི་ཙམ་ལས་ཆ་ཤས་བཞེས་
༤།

མཁན་མ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རེན་གང་ཡིན་ནམ།

ཤོག་གངས་ ༧༠། ༢་༤། རུ་སོག་སློབ་ཡོན། རུ་སོག་ཁུལ་ནས་ཕེབས་པའི་ནང་ཆོས་སློབ་གཉེར་བ་དགེ་བཙུན་ ༨༢
ལ་སློབ་ཡོན་གོང་མཚུངས་ཀིས་རིས་ལོའ་ི ནང་བསོམས་སོར ་ ༢,༩༥,༢༠༠་༠༠ ཕུལ་ཡོད་ཅེས ་གསལ་ཐད། སློབ་
གཉེར་བ་འདི་དག་གིས་ད་ཆ་སློབ་གཉེར་གང་དུ་གནང་གིན་ཡོད་མེད་དང་། རུ་སོག་ནས་སློབ་གཉེར་གི་ཆེད་དུ་ཕེབས་
མཁན་དགེ་བཙུན་ཡོངས་ལ་སློབ་ཡོན་འདི་ཐོབ་ཀི་ཡོད་དམ།

༥།

ཤོག་གངས་ ༧༠། ༢་༥། དགོན་སེ་ཆེ་ཆུང་ཁག་ལ་དཔེ་ཁིད་དགེ་རན་གི་གསོལ་ཕོགས་མཐུན་སྦྱོར། རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་དུ་ཡོད་པའི་ཁབ་ཁོངས་ཆོས་སེ་ཆུང་བ་ ༤༣ གི་དཔེ་ཁིད་དགེ་རན་ ༧༠ ལ་ཟླ་རེ་གསོལ་ཕོགས་སོར་ ༢༥༠༠
རེ་འབུལ་མུས་ཡིན། འབུལ་ཡུལ་ཐོ་གཞུང་གཤམ་གསལ། ཞེས་དགོན་སེ་ཁག་གི་མཚན་ཐོ་བང་རིམ་ནང་དངོས་སུ་

མཐུན་སྦྱོར་གནང་ཡུལ་དགེ་རན་ ༦༡ མ་གཏོགས་བྱུང་མི་འདུག་པས། དཔེ་ཁིད་དགེ་རན་ ༧༠ ཞེས་གསུངས་འདུག་
༦།

པས་དེར་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་གལ།

ཤོག་གངས་ ༧༣། ༤་༡། ཁ་འཐོར་གནས་འཁོད་གྲྭ་བཙུན་དང་། མཚམས་པ་རྣམས་ལ་འཚོ་སྣོན། འདི་ལོར་རྡ་ས་ཁུལ་

དང་། ཕོགས་མཐའ་བཅས་སུ་ཁ་འཐོར་གནས་འཁོད་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་འཚོ་སྣོན་སོར་ ༤༠༠ གཏན་འབེབས་
འབུལ་བཞིན་ཡོད་པ་ཞུ་མི་གངས་ ༣༩༧ ལ་ཞེས་གསལ་ཐད། གོང་གསལ་འཚོ་སྣོན་སོར་ ༤༠༠ དེ་ལོ་གཅིག་གི་རེད་
དམ། ཡང་ན་ཟླ་བ་རེར་རེད། ཁ་གསལ་མི་འདུག

༧།

ཤོག་གངས་ ༧༥། ༨། ཆེ་བསྟོད་མཚན་དོད་ཁག མཁན་པོ་གངས་ ༢༩ ལ་སོར་ ༣༠༠ རེ། མཁན་ཟུར་གངས་ ༣༡
ལ་སོར་ ༢༠༠ རེ་འབུལ་བཞིན་ཡོད་གསུང་ཐད། མཁན་པོ་དང་མཁན་ཟུར་འདི་དག་གདན་ས་དང་ཐོབ་ཁུངས་གང་
ཡིན་མཚན་ཐོ་ཁ་གསལ་མི་འདུག་པས་མ་འོངས་པར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཁ་གསལ་འགོད་དགོས་འདུག

ཁ།
༡།

ས་གནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ཆོས་རིག་དང་འབེལ་བའི་ལས་བསོམས་ལ་དོགས་འདི།

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ། ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿ་ཐོག་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡ ཨང་ ༤ ནང་
གསལ། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འདི་གའི་གཞིས་དགོན་གྲྭ་གཉིས་ལ་སློབ་ཡོན་དང་དཔེ་ཁིད་དགེ་རན་གཉིས་ལ་ག་

ཡོན་ཧིན་སོར་ ༥༤༠༠།༠༠ གནང་འབོར་ལྟར་ཁུངས་སུ་རིས་སོད་དམ་དོན་ཞུས་ཡོད་ཅེས་གསལ་འདུག་ན། གོང་
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གསལ་ག་ཡོན་དེ་བཞིན་ལོ་གཅིག་གི་ག་ཡོན་རེད་དམ་ཡང་ན་ཟླ་ག་རེད། དགེ་རན་གཉིས ་ལ་སློབ་ཕྲུག་གངས་ཇི་ཙམ་
ཡོད་དམ།
༢།

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ། ཀུམ་རའོ་ས་པ་བོད་མི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣ པ་ ཅ། འཚོ་སྣོན་དང་
སློབ་ཡོན་རོགས་མགོན།

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིགས་ལས་ཁུངས་ནས་འདི་གའི་ཁབ་ཁོངས་གྲྭ་རན་གསུམ་ལ་འཚོ་སྣོན་དང་དེ་བཞིན་གཞིས་དགོན་

བརེ་ཆེན་བསམ་འགྲུབ་གིང་གི་གྲྭ་བཙུན་བོད་ནས་གསར་འབོར་སློབ་གཉེར་བ་ཁོངས་འདི་ལོ་གྲྭ་པ་ཞལ་གངས་ ༣ ལ་
སློབ་ཡོན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཁོན་ཧིན་སོར་ ༢༩༡༩༠།༠༠ སྩལ་འབོར་ལྟར་ཞེས་གསལ་འདུག་
པ་ལས་ཆོས ་རིག ་ལས་ཁུངས་ནས་གཞིས ་དགོན་བརེ་ཆེན་བསམ་འགྲུབ་གིང་ལ་དཔེ་ཁིད་རན་གཅིག་གི་གསོལ ་

ཕོགས་སྩོལ་བཞིན་འདུག་པས། དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་གནང་གི་ཡོད་མེད་འཁོད་མི་འདུག་པས་དེར་གསལ་
བཤད་དགོས་འདུག

གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ཆོས་ཕོགས་ལས་བསོམས་འབུལ་སྟངས་ལ་མཐོང་ཚུལ།

༡།

ས་གནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ཆོས་ཕོགས་དང་འབེལ་བའི་ལས་བསོམས་ནང་ཁབ་ཁོངས་སོ་སོའ་ི དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་
ཁག་ལ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་གསོལ་བསྩལ་མཛད་བཞིན་པའི་འཚོ་སྣོན་དང་། སློབ་ཡོན། མཚན་དོད། དཔེ་ཁིད་
རན་ལགས་རྣམས་ལ་ག་ཡོན། དཀོན་གཉེར་གསོལ་ཕོགས་སོགས་ཇི་ལྟར་སྦྱོར་སོད་གནང་གིན་ཡོད་མེད་ཁ་གསལ་

གཅིག་གྱུར་ཞིག་ངེས་པར་དུ་འཁོད་དགོས་འདུག ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥།༤།༡ ནས་ ༢༠༡༦།༣།༣༡ བར་གི་ལས་བསོམས་
༢།

མང་ཆེ་བ་ནང་འཁོད་མེད་པ་མ་ཟད་གཅིག་གྱུར་ཞིག་མི་འདུག

ས་གནས་ཁག་གི་ལས་བསོམས་རྣམས་སུ་བརྡ་དག་སོགས་ལ་ཐུགས་སྣང་ཡེ་ནས་མི་གནང་བ་ལྟ་བུ་འདུག་པ་མ་ཟད་

ལས་བསོམས་ཁ་ཤས་ཀི་ཤོག་བུ་ཁ་གཙང་མེད་པ་འཕལ་སེལ་ལྟ་བུ་གནང་འདུག་པ་དང་། ས་གནས་གཞིས་ཆགས་
ཁག་གི་ལས་བསོམས་ཞེས་པ་དང་། ཆོས་ཕོགས་དང་འབེལ་བའི་ལས་བསོམས་ཞེས་པ་སོགས་འགོ་བརོད་གཅིག ་
མཚུངས་མི་འདུག་པས། སླད་ནས་འབེལ་ཆགས་དབུས་ལས་ཁུངས་ནས་ངེས་པར་དུ་གཟིགས་ཞིབ་ཀིས་གཅིག་གྱུར་

ག

ཡོང་ཐབས་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་གལ་ཆེར་མཐོང་།
བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༢ བོད་ཀི་ནང་དོན་རིག་པའི་སློབ་ཁིད། ལོ་འདིར་སེ་ཚན་འདི་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་ཙམ་རིང་ཉིན་
ལྟར་ཚོུད་བཞིའི་རིང་ནང་དོན་རིག་པའི་སྐོར་ལ་སློབ་ཁིད་དང་། འཛིན་གྲྭ་གཉིས་ལ་སྐད་བསྒྱུར་གི་མཐུན་རེན་ཡོད་པ།

གཉིས་ནི་བོད་སྐད་རང་པའི་ཐོག་ནས་སློབ་ཁིད་གནང་ཡོད་ཅེས་གསལ་འདུག་པས་སློབ་ཁིད་གནང་མཁན་དེ་དག་ཆོས་
ང་།

བརྒྱུད་ཁོངས་སོ་སོར་འབོད་སྐུལ་གནང་ནས་གོ་སིག་གནང་གི་ཡོད་དམ།
ལྡི་ལི་བོད་ཁང་།
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༡།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢ པ། ཨང་ ༣། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས། བོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དེར ་

ཆེས་མཐོའ ི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཞེས་ཀང་བརོད། ལྷན་ཁང་འདིའི་ནང་ད་ལྟའི་ཆར་ཚོགས་མིའི་གངས་ ༧ ལས་མི་
ཉུང་བ་དང་ ༡༡ ལས་མི་མང་བ་དགོས་པ་ཞེས་གསལ་འདུག་པས། ད་ལྟའི་ཆར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ཚོགས་
མི་གངས་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་དང་ཚོགས་མིའི་མཚན་བཅས་ཁ་གསལ་དགོས་འདུག

༢།

ཅ།
༡།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༦། ང། ནང་ཆོས་དང་འབེལ་བའི་གཏམ་བཤད་བརྒྱུད་རིམ། ནང་ཆོས ་དང་འབེལ ་བའི་

གཏམ་བཤད་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ ཞེས་གསལ་འདུག་ན། གོང་འཁོད་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་
དེ་དག་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་ཀི་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་དང་མཐུན་མིན་ལ་སོང་དེ་དོན་གསལ་བཤད་ཡོང་བར་ཞུ།
ཝཱར་ཎ་དབུས་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༣ ཨང་ ༡༦ རྡ་ས་བོད་གཞུང་དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཞེས་གསལ་འདུག་ན། སླད་
ཕིན་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དགོངས་དོན་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཞེས་འབི་དགོས་གལ་
མཐོང་།

༢།

༣།

ཝཱར་ཎ་དབུས་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ཁབ་ཁོངས་བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་

བོན་བཅས་སེ་ཚན་སོ་སོ་ཡོད་པ་ལྟར་དེ་དག་གི་ཁོངས་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་མཁན་དང་དགེ་ལས་ཇི་ཡོད་ཁ་གསལ་
ཞིག་དགོས་གལ་མཐོང་།

འདི་ལོ་ལས་བསོམས་དེ་བཞིན་ཡིག་གཟུགས་ཀོག་མ་བདེ་བ་སོགས་འདུག་ན། སླད་ནས་ལས་བསོམས་གནང་དུས་
ཁམས་གཙང་ཞིག་ཅི་ནས་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ།

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

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པའི་ནང་གསེས་ག་པ། གོང་གསལ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསོམས་སྙིང་བསྡུས་དང་། སི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་སྙན་ཐོ་བཅས་སྙན་སོན་ཟིན་

པར་སི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའི་གོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པར་གཟིགས་རོགས་གནང། གོས་འཆར་འདོན་མཁན། སི་
འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ།

གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར།

༄༅། །ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྙིང་བསྡུས་དང། སི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་འཇུག་
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གནང་བའི་སྙན་ཐོ་བཅས་སྙན་སོན་ཟིན་པའི་ཐོག་སི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས ་པའི་གོས ་འཆར་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ལ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སི་འཐུས་བློ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས།

སི་འཐུས་བློ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡི་ཡོད།

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

གོས་འཆར་འདི་ཚུད་པར་དགག་བ། གོས་འཆར་འདི་ཚུད་པ་ཡིན། འདིའི་སྔོན་ལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཞིབ་བཤེར་གནང་
བའི་ལན་དེ་གནང་རོགས་གནང། དང་པོ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག འདི་རེས་སུ་བགོ་གེང་གི་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་
ཡིན།

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

༄༅། །སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བོད་མིའ་ི སིག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤
ཚེས་ ༡ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་འཇུག་གིས་བཀའ་རད་གནང་བའི་ལན་
འདེབས་གཤམ་གསལ།

( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་བསི་ཚགས་ཆེད་ངས་ཡིག་ཐོག་ལ་གང་མགོགས་ཀིས་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་གིས།
ཀ་པ། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་རང་ལ་དི་བ་ཁག་ ༧ ཕེབས་པའི་ལན། )
ཀ

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས།

༡ ལས་བསོམས་ཤག
ོ ་གངས་ ༦༩ ། ༢་༡ གྲྭ་བཙུན་ ༣༡༠༣ ལ་སློབ་ཡོན་སྦྱོར་སོད་བས་པ་རྣམས་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་གང་ནས་
ཡིན་མིན་དང་། དགོན་ཁག་ཇི་ཙམ་གི་གྲྭ་བཙུན་ལ་མཐུན་རེན་དེ་སྦྱར་ཡོད་མེད་ཐད། གྲྭ་བཙུན་དེ་རྣམས་ས་དགེ་བཀའ་རིང་བོན་
ཇོ་ནང་བཅས་ཀི་དགོན་སེ་གངས་ ༥༢ ནང་གནས་བཞུགས་གནང་མཁན་ཡིན།

༢ ཤོག་གངས་ ༦༩ ། ༢་༢ ཨི་ཡུའི་རོག ས་རམ་ཁོངས་ནས་སློབ ་ཡོན་ཞུ་མཁན་གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༣༠༠ རྣམས་དམིག ས་
བསལ་ཆེད་ལས་ཀི་སློབ་སྦྱོང་གནང་མཁན་ཡིན་མིན་དང་། མིན་ན་དེ་དག་ལ་ཆ་རེན་གང་གི་ཐོག་ནས་སློབ་ཡོན་དེ་ཕུལ་ཡོད་

མེད། དེ་དག་ཐོབ་ཁུངས་གང་ནས་ཡིན་མིན་བཅས་ཀི་ཐད། ཨི་ཡུའི་རོགས་རམ་ཁོངས་ནས་སློབ་ཡོན་ཞུ་མཁན་ག་བཙུན་ ༣༠༠
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རྣམས་ནི་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པའི་གྲྭ་བཙུན་གས་ཡིན། ཁོང་རྣམས་ནང་དོན་རིག་པའི་གཞུང་ཆེན་ཁག་སློབ་གཉེར་གནང་

མཁན་ཡིན། སློབ་ཡོན་གི་ངོ་བོ་གསར་འབོར་གྲྭ་བཙུན་གི་སིར་བཏང་སློབ་ཡོན་ཡིན། ཆ་རེན་གཏན་འབེབས་སྔོན་ཡོད་ལྟར་བོད་
ནས་གསར་དུ་ཕེབས་ལ་རང་ལོ་ ༦ ནས་ ༢༥ བར་ཡིན་པ་ཞིག་དགོས། ཐོབ་ཁུངས་དགོན་སེ་ཁག་ ༩ ནས་འདུག

༣ ཤོག་གངས་ ༦༩ ། ༢་༣ ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་མ་དངུལ་རང་ནས་ག་བཙུན་གངས་ ༤༣༦ ལ་སློབ་ཡོན་སྦྱོར་སོད་
བས་པའི་ཁོངས་སུ་ཨི་ཡུ་རོགས་ཚོགས་ཀི་ག་བཙུན་ ༣༠༠ རྣམས་ཡོད་མེད་སོགས་ཀི་ཐད། ཆོ་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་མ་དངུལ་
ནས་སློབ་ཡོན་ཕུལ་བའི་གྲྭ་བཙུན་ ༤༣༦ ཁོངས་སུ་ཨི་ཡུ་རོགས་དངུལ་ནས་སློབ་ཡོན་ཐོབ་མཁན་རྣམས་ཚུད་མེད། རང་ལོ་

༢༥ བརལ་བའི་གྲྭ་བཙུན་སློབ་ཡོན་ཐོབ་མཁན་ ༤༣༦ མ་གཏོགས་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གྲྭ་བཙུན་དེ་རྣམས་རང་ལོ་ ༢༥
བརལ་ཡང་སློབ་ཡོན་བཞེས་ཡུན་ལོ་ ༡༥ ཚང་མེད་པའི་དབང་གིས་ཡིན།

(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་གི་ཆ་རེན་ཁོད་དེ་སྔ་གསར་འབོར་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་སློབ་ཡོན་སྦྱོར་སོད་ཞུ་ཕོགས་དེ། དེ་
སྔ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཆ་རེན་ཞིག་གི་ནང་། རང་ལོ་དྲུག་ནས་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་བར་ཡིན་པ་དང་ཡང་ན་སློབ་ཡོན་གི་བཞེས་ཡུན་
དེ་ལོ་བཅོ་ལྔ་མ་བརལ་བ། འདི་གཉིས་གང་རུང་གི་ཐོག་ནས་ར་འཛིན་གནང་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།)

༤ ཤོག་གངས་ ༧༠ ། ༢་༤ རུ་སོག་སློབ་ཡོན་ཞུ་མཁན་སློབ་གཉེར་བ་ ༨༢ རྣམས་སློབ་གཉེར་གང་དུ་གནང་གི་ཡོད་མེད་དང་།

རུ་སོག་ནས་སློབ་གཉེར་ཆེད་ཕེབས་མཁན་དགེ་བཙུན་ཡོངས་ལ་སློབ་ཡོན་འདི་ཐོབ་ཀི་ཡོད་མེད་ཐད། གྲྭ་བཙུན་ ༨༢ རྣམས་
སྦེལ་ཀོབ་རྣམ་གོལ་གིང་དང་། མོན་སོ་འབས་སྤུངས་སོ་མང་། སྦེལ་ཀོབ་སེ་ར་བེས། ད་ས་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་། ཧོན་སུར་རྒྱུད་སྨད་

གྲྭ་ཚང་། སེར་ལྡུན་འབི་གུང་མཐོ་སློབ། སོ་ལཱན་སྨན་རིའི་གིང་བཅས་ཆོས་སེ་ཁག་ ༧ ནང་སློབ་གཉེར་གནང་བཞིན་འདུག རུ་
སོག་ཁུལ་ནས་ཕེབས་པའི་སློབ་གཉེར་བ་ཡོངས་ལ་སློབ་ཡོན་འདི་ཐོབ་ཀི་མེད།

(འདིའི་ཐོག་དཔེར་ན། ཉེ་ཆར་མོན་གྷོར་ལ་བཅར་ཟིན་ཙམ་ཡིན། སོ་མང་གྲྭ་ཚང་གཅིག་པུར་རུ་སོག་སློབ་གཉེར་བ་འདི་རིགས་
བཞི་བརྒྱ་ལྷག་འདུག སོང་ཙང་ཁོང་ཚོ་ཚང་མར་སློབ་ཡོན་ཕུལ་ཐུབ་པ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།)

༥ ཤོག་གངས་ ༧༠ ། ༢་༥ ཁབ་ཁོངས་ཆོས་སེ་ཆུང་བའི་དགེ་རན་གསོལ་ཕོགས་ཐོབ་མཁན་གངས་ ༧༠ དང་ ༦༡ གང་ཡིན་

ཐད། ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་ལྟར་དགེ་རན་གི་གངས་ ༦༡ ཡིན། འགོ་བརོད་དུ་གངས་ ༧༠ ཞེས་འགོད་ནོར་གྱུར་འདུག (དེར་
དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།)

༦ ཤོག་གངས་ ༧༣ ། ༤་༡ ཁ་འཐོར་ག་བཙུན་གི་འཚོ་སྣོན་ཧིན་སོར་ ༤༠༠ དེ་ལོ་གཅིག་གམ་ཟླ་བ་གཅིག་གི་ཡིན་ཐད། དེ་ཟླ་
བ་གཅིག་གི་འཚོ་སྣོན་ཡིན།

༧ ཤོག་གངས་ ༧༥ ། ༨ མཁན་པོ་དང་མཁན་ཟུར་གི་མཚན་དོད་འབུལ་ཡུལ་མཚན་གཞུང་སླད་ནས་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་
ཁ་གསལ་འགོད་དགོས་ལམ་སྟོན་ཐད། སླད་ནས་དེ་ལྟར་ཞུ་འཐུས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཁ༽ ས་གནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ཆོས་རིག་དང་འབེལ་བའི་ལས་བསོམས་ལ་དོགས་འདི།

༡ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ། ས་ཌོན་ཁམས་ཀ༔ཐོག་གཞིས་དགོན་གྲྭ་གཉིས་ཀི་སློབ་ཡོན་དང་དཔེ་འཁིད་དགེ་རན་གཉིས་ཀི་ག་ཡོན་
ཐད། གནས་ཚུལ་དེ་ས་གནས་ལས་ཁུངས་ནས་འགོད་ནོར ་ཕིན་པ་ཞིག་རེད་འདུག དགེ་རན་སློབ་ཕྲུག་གི་འཚོ་དོད་དེ་དག་
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༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ནས་མཚམས་འཇོག་བས་ཟིན་པ་ཞིག་རེད་འདུག (ཁོང་ཚོའི་དེར་འཁོད་པ་དེ་རིས་ལོ་སྔོན་མ་ཞིག་གི་
དེ་རེད་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།)

༢ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ། ཀུམ་རའོ་བོད་མིའ་ི གཞིས་ཆགས་ཀི་གཞིས་དགོན་བརེ་ཆེན་བསམ་གྲུབ་གིང་དགོན་པའི་དཔེ་ཁིད་དགེ་

རན་གཅིག་ལ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གསོལ་ཕོགས་གནང་འདུག་པ་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་གནང་ཡོད་
མེད་ཐད། འདི་གའི་རྒྱུན་ལྡན་གནང་ལམ་ལྟར་གཞིས་དགོན་དེའི་དཔེ་འཁིད་དགེ་རན་གཅིག་གི་གསོལ་ཕོགས་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཕུལ་ཡོད།

༣ གཞིས་ཆགས་ཁག་ནས་ཆོས་ཕོགས་ཀི་ལས་བསོམས་འབུལ་ཕོགས་ལ་གཟིགས་ཚུལ་དང་ལམ་སྟོན་ཇི་ཕེབས་ལྟར་ཁུངས་
ཁབ་དམ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ག༽ བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

ནང་དོན་རིག་པའི་སློབ་ཁིད་གནང་མཁན་དེ་དག་ཆོས་བརྒྱུད་ཁུངས་སོ་སོར་འབོད་བསྐུལ་གནང་ནས་གོ་སིག་གནང་གི་ཡོད་མེད་
ཐད། བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རན་གཉིས་གཏན་འཇགས་སུ་ཡོད་པ་དེ་གཉིས་ཀིས་སློབ་འཁིད་གནང་སོལ་རྒྱུན་
སྐྱོང་གནང་མུས་ལས། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཏེ་གོ་སིག་ཞུ་ཡི་མེད་ཅེས་གསུང་གི་འདུག
ང༽ ལྡི་ལི་བོད་ཁང་།

༡ ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་ཚོགས་མི་གངས་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་དང་། ཚོགས་མིའི་མཚན་བཅས་

ཁ་གསལ་དགོས་ལུགས་ཕེབས་ཐད། ད་ལྟའི་ཆར་ཚོགས་མི་བཅུ་འདུག ཚོགས་གཙོ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་དང་། ཚོགས་གཞོན་ཤི་ཨེམ་རཱས་གྷོད་ར་དང་། ཚོགས་མིར། ཌོག་ཊཱར་ཀ་པི་ལ་ཝཏ་སཱཡན། བཀའ་ཟུར་རེ་བཙུན་པདྨ།

རྒྱ་གར་རིག་གཞུང་འབེལ་མཐུད་ལྷན་ཁང་གི་སི་ཁབ་ངེས་སྟོན་པ། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་རིག་གཞུང་ལྷན་ཁང་གི་ཟུང་དྲུང་། ཤི་པི་པི་
ཤིཝསྟཱབ། ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཀའ་ཟུར་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ། ཝར་ཎཱ་མཐོ་སློབ་ཀི་ཉེ་བའི་རིགས་བདག་དགེ་བཤེས་ངག་
དབང་བསམ་གཏན། བོད་ཁང་རང་གི་དྲུང་ཆེ་བཅས་རེད་འདུག

༢ ནང་ཆོས་དང་འབེལ་བའི་གཏམ་བཤད་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ འཁོད་པ་དེ་འགོད་ནོར་སོང་བ་ཡིན་
འདུག ལས་རིམ་དེའི་དུས་ཚེས་ངོ་མ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ནས་ ༡༩ བར་རེད་འདུག
ཅ༽ ཝར་ཎ་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་།

༡ སླད་ཕིན་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་ལྟར་དུ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཕི་དིལ ་ལས་ཁུངས་ཅེས་འབི་རྒྱུར་ཟབ་ནན་གནང་རྒྱུའི་ལན་
གསལ་འབོར་བྱུང་།

༢ ཝར་ཎཱ་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀི་སློབ་གཉེར་བ་
དང་དགེ་ལས་ཇི་ཡོད་གཤམ་གསལ་ལྟར་རེད་འདུག
ཆོས་བརྒྱུད།

སློབ་དཔོན།

ལས་བེད།

སློབ་གཉེར་བ།

མི་གངས་བསོམས།

རིང་མ།

༤

༨

༦༧

༧༩
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བཀའ་བརྒྱུད།

༤

༨

༨༩

༡༠༡

ས་སྐྱ།

༤

༨

༦༤

༧༦

དགེ་ལུགས།

༣

༡༥

༩༥

༡༡༣

བོན།

༥

༡

༣༦

༤༢

བསོམས།

༢༠

༤༠

༣༥༡

༤༡༡

༣ གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ལས་བསོམས་སླད་ནས་ཀོག་བདེ་ཁམས་གཙང་འབུལ་དགོས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་ལྟར་གནང་
རྒྱུའི་ལན་གསལ་འབོར་སོང་བ་བཅས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ལ་
ཕུལ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

བགོ་གེང་གི་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། བགོ་གེང་གནང་བའི་སྐབས་སུ་བསྐྱར་ལྡབ་མ་གནང་བ་ཞིག་དང་། དེ་བཞིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་
ཐོག་ནས་ཀང་བཀའ་ལན་གནང་ཟིན་པར། བསྐྱར་དུ་བཀའ་ལན་གནང་མི་དགོས་པའི་འབད་བརོན་གནང་རོགས་ཅེས་འབོད་སྐུལ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦
ལོའ་ི ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༥༠ ཡོད་པར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་སྙན་ཐོ་དང་འབེལ་
ནས། དཔལ་ལྡན་ཆོས ་རིག་བཀའ་བློན་གི་བཀའ་ལན་དང་འབེལ ་ནས། སི་ཡོངས་ཀི་ཆོས་རིག ་ལས་ཁུངས་ཐོག ་ལ་བསམ་

འཆར་རམ་དི་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད། དེ་ནས་ནང་དོན་གི་ཐོག་ནས་དི་བ་འགའ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། སིར་བཏང་ང་ཚོ་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་འདི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བོད་པར་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ནི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཆགས་ཡོད། ཕི་
ལ་ངོམ་རྒྱུ་དང་ནང་ལ་ཉར་རྒྱུ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ནི་འདི་རེད། འདི་ད་བར་བདག་ཉར་བེད་མཁན་ནི་དགོན་སེ་ཁག་ཆགས་ཡོད་

སྟབས། ཆོས ་དང་ཆབ་སིད་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ནི་འདི་ཆགས་ཡོད ་པ་རེད། དེ་ཡིན ་སྟབས་བོད་མིའི་སིག ་
འཛུགས་ཀི་ནང་ནས་ལྷན་ཁང་བེ་བག་པ་ཞིག་གི་ཆོས་རིག་ལྷན་ཁང་ཟེར་ཏེ། ཟུར་དུ་བཙུགས་ནས་དེའི་ཁབ་ཁོངས་ན་ཡོད་པའི་
རིས་མེད་དགོན་སེ་ཁག་གིས་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་གནང་རྒྱུ་དང་དེ་བཞིན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་རྒྱུ།

དེ་དང་འཚམས་པའི་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་ལམ་དང་ལུགས་སོལ། སྔ་ལམ་སྔ་ལམ་ཟེར་

བའི་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་ཡོང་གི་འདུག ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་བཀའ་བློན་གསར་པ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།
135

ཁོང་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། སིར་བཏང་གི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུས་རྒྱུན་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀི་ཐོག་

ལ། མ་འད་བ་ཞིག ད་རེས་བཀའ་ཤག་གིས་གསར་གཏོད་འདི་ཡང་དམིགས་བསལ་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཐོག་ལ་ལས་འཆར་འད་སྔ་མ་མེད་པ་ད་ལྟ་གསར་པ་འད་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེའི་ཐོག་བཀའ་འདི་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སིར་
བཏང་གི་ལས་རིམ་ནང་། ནམ་རྒྱུན་བཞིན་མིའི་བཤད་ཚུལ་ལ། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཟེར་བ་འདི་ཞབས་བརན་ཁང་འད་ཆགས་

ཀི་འདུག་ཞེས་གསུང་བཞིན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཞབས་བརན་ཁང་རང་ཆགས་མེད་པ་འད། འོན་ཏེ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཞིག་
ཆགས་ཡོད་པ་ནི་ལས་བསོམས་ནས་མཇལ་ཡོང་གི་འདུག དེ་ཙམ་གི་འདོད་བློ་ཚིམས་པ་ཞིག་དགོངས་ཀི་ཡོད་མིན། དམིགས་

བསལ་གི་གསར་པ་འད་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སིར་བཏང་གི་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་འདི་ཚོ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་
སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཧ་ལས་པ་སྦྱར་བ་དེ་འད་གང་ཡང་མེད། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་དེ་ཚོ་རང་ཁ་རང་གསོ་རང་གི་
ཐོག་ནས་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་ང་རང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཐོག་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་རིས་སུ་མ་མཆིས་པ་ཚང་མ་

ཚུར་སིག་འཛུགས་གཅིག་གི་ཐོག་ལ་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཡོང་སླད་དུ། ཅི་ཞིག་གནང་དགོས་མིན་གི་འཆར་གཞི་ཡོད་དམ་མེད་
ཅེས་སིར་བཏང་གི་དི་བ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀི་འདུག

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ཆོས་ཕོགས་ལས་བསོམས་ཀི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་

ཀིས་དི་བ་ཞིག་སླེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ང་རང་གིས་བསམ་ཚུལ་ལྟ་བུ་འགའ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དེང་སང་
གཞིས་ཆགས་ཁག་མང་པོ་ཞིག ་ལ་འགོ་བཞིན་པ་རེད། མང་པོས་གསུངས་ཚུལ་ལྟར་ཆོས ་རིག ་ལས་ཁུངས་ཀིས ་སྐུ་ཕྱྭ་སླད་
ཞབས་རིམ་སྨིན་སྒྲུབ་བ་རྒྱུར་གཞིས་ཆགས་ཁག་མང་པོའ་ི ནང་མི་ཡོང་མཁན་མེད་པས། ཁལ་རང་གི་ཐོག་ནས། ཉི་མ་གཅིག་

གཉིས་ཆད་ལུས་བྱུང་སྟབས་ཆད་པ་གཏོང་བ་དང་། གཞིས་ཆགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་བཀའ་བཏང་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད། སོལ་དེ་འད་བའི་ངང་ཞབས་རིམ་བསྒྲུབ་ན། དེས་ཕན་གི་ཡོད་དམ་བསམ་པའི་དོགས་པ་མང་པོ་ཞིག་སླེབས་ཀི་

འདུག སིར་བཏང་ཆོས་ཟེར་བ་དེ་རང་རང་འདོད་མོས་ཀིས་བ་དགོས་པ་ལས། བཀའ་གཏང་བའི་ངང་ནས་བས་པ་ཡིན་ན་ཏག་
ཏག་བསད་ཀི་ཡོད་མེད་མི་ཤེས།

ཆོས་དེ་ཆོས་རང་གི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་མ་བས་པ་ཡིན་ན། ཆོས་ཀིས་ངན་སོང་ལ་འཁིད་ཀི་རེད་ཅེས་པ་ལྟར་རེད། ཆོས་

ཞེས་པ་དེ་ཆེ་ཆུང་གང་འད་ཞིག་བེད་རུང་། དང་པོ་ཀུན་སློང་དེ་བཅོས་དགོས་པ་དེ། ས་དགེ་བཀའ་རིང་ཚང་མར་གཅིག་མཚུངས་
རེད། ཀུན་སློང་ཡང་དག་པའི་ཐོག་ནས་ཆོས་དེ་མ་བས་པར། བཀའ་བཏང་། ཆད་པ་བཅད་དེ་གཞིས་ཆགས་ནང་མི་མང་འདུ་

འཛོམས་བས་ཏེ་ཞབས་རིམ་གསོག་སྒྲུབ་བས་པ་ཡིན་ན། དེས་ཕན་གནོད་ཅི་ཞིག་བྱུང་བ་ནི་རོགས་དཀའ་བ་འདུག དེར་རྣམ་པ་
ཚོའི་དགོངས་པའི་དཔྱད་གཞི་ལ་མ་འོངས་པར་གང་འད་གནང་དགོས་མིན་གི་ཐད་ལ་རང་ཉིད་ཀི་བསམ་འཆར་ཡིན།

དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་སྐོར་ལ་སིར་བཏང་གི་དི་བ་ཞིག ་ཕེབ ས་འདུག སིར ་བཏང་དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་ཆོས ་རིག ་ལས་

ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་ཀི་ལས་བསོམས་ནང་རྒྱུན་དུ་ཕེབས་བཞིན་པ་རེད། བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཟེར་བ་དེ་མིང་དོན་མཚུངས་པ་
ཞིག་ཡོང་ཆེད་རེ་བ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་དཔེ་ཆ་མང་དག་ཅིག་དང་པོར་ཞུས་ན། བརྒྱ་ཆའི་བདུན་

ཅུ་ཆོས་བརྒྱུད་བེ་བག་པ་ཞིག་གི་དཔེ་ཆ་རེད་མ་གཏོགས། ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པ་ཚང་མར་ཁབ་
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པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་ན་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡིན་སྟབས་འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་

ཁབ་ཁོངས་ཡིན་པ་དང་། མིང་ཡང་བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཟེར་སྐབས། བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་
བཅས་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བོད་གངས་ཅན་གི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཚང་མར་ཁབ་ཐུབ་པའི་ཆེད། དཔེ་ཆ་པར་སྐྲུན་བ་རྒྱུ་དང་།
བགོ་གེང་བ་རྒྱུ་དང་། ཟབ་སྦྱོང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ན་ཡང་། ཚང་མར་ཁབ་ཐུབ་པར་ཡིན་ནའང་། མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞིག་ཡོང་གི་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསོམས་བསྡུས་པའི་ཐོག་བསམ་ཚུལ་གཅིག་ལས་བཤད་རྒྱུ་

མེད། སིར་བཏང་ར་བ་འདིའི་ནང་། ཡར་ལངས་ཏེ་སྐད་ཆ་བཤད་སྐབས། བཀུར་འོས ་ཕག་འབེལ་སི་འཐུས་མང་པོས ་གོས ་
ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་འདི་ཐད་གཏོང་གནང་གི་ཡོད་སྟབས། ཡག་པོ་དང་སྙན་པོ་དང་འད་ཆགས་ཆགས་དགོས་པ་རེད་ཅེས་སྔོན་
མའང་ཟེར་གི་འདུག ད་ལྟའང་དེ་འད་གསུང་མཁན་ཡོང་བསད་འདུག ཡིན་ནའང་ངའི་བསམ་པར་ཅི་བསམ་ཅི་དན་བཤད་དགོས་

པ་ནི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག་མ་གཏོགས། རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ལ་ང་ཚོའི་རྣམ་པ་འདི་ཡག་པོ་ཡིན་པ་དང་ཡག་པོ་བཤད་ཀི་
ཡོད་པའི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་ཙམ་གི་མི་འགིག་པ་རེད་བསམས་ཀི་འདུག དེ་འད་ཡིན་སྟབས་ངས་སྐད་ཆ་ཅི་འད་ཞིག་བཤད་རུང་
ཏོག་ཙམ་མི་མང་པོའ་ིབསམ་ཚུལ་དང་མི་འད་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག ཡིན་ནའང་གང་དན་པ་དེ་བཤད་འདོད་ཡོད།

དེའི་འབེལ་བ་ཆགས་ས་ནི་ལས་བསོམས་སྙིང་བསྡུས་ཀི་ ༡་༡་༧ དང་ ༡་༡་༩ དང་ ༡་༡་༡༡ འདི་གསུམ་དང་འབེལ་

བའི་ཐོག ་ནས་གཅིག ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ཡིན་ནའང་འདི་ནང་འཁོད་པ་དེར་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེ་
གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། ཁོ་རང་གི་ཆོས་ཕོགས་ཀི་བ་བ་ཞིག་དང་འབེལ་བའི་ཐོག ་ནས་ཆོས་ཕོགས་ཀི་ཆོ་ག་ཕག་ལེན་དེ་ཚོ་

ཚང་མ་གནང་དགོས་པ་ནི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གཙོ་བོ་ངའི་བཤད་རྒྱུ་ནི་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་
སན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབེལ་ནས་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ནང་འཁོད་ཡོད་པ་ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་

དང་། དེ་དགོས་ངེས་ཤིག་རེད་ལ་གནད་འགག་ཆེན་པོའང་རེད། དེ་ང་ཚོའི་སོལ་རྒྱུན་རེད་ལ། བོད་མི་རིགས་ཀི་བསམ་བློ་དང་།

ལེགས་བང་གི་ནང་དེ་འདའི་འགོ་སྟངས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་སྟབས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ངས་འདིར་ལངས་ཏེ་བཤད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོ་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་

འགག་གི་ཐོག ཆོས་སྐྱོང་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་འདི་རིགས་མ་གནང་རོགས། འདིར་ཞུ་དགོས་དོན་ནི་སི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ལམ་སྟོན་གི་ནང་། ང་རང་ཚོས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་དེའང་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་

ར་གཅིག་པའི་འགོ་སྟངས་དང་མཐུན་པ་ཞིག འགོ་དགོས ་པ་ཞིག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ལ་གནད་འགག་ཀང་ཆེན་པོ་རེད། དེ་
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བཞིན་ང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ནི་དེ་བས་ཀང་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་པའི་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་བེད་དགོས་པ་ནི་གནད་འགག་
ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།

དུས་རབས་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ཀི་བེད་སྟངས་ལ་ཡར་འགོ་ན། འོས་ཤིང་འཚམས་པ་དང་། སྐབས་སུ་བབ་

པ་མིས་བལྟས་ནའང་རྒྱུ་མཚན་ཚད་ལྡན་མཐོང་ཐུབ་པ་ཞིག་མཇལ་གི་མི་འདུག དེ་འད་ཡིན་སྟབས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་མ་འོངས་
པར་ཆོས་ཕོགས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་ལྷ་སྲུང་གང་དང་གང་ཡིན་རུང་སན་འདེན་ཞུས་ཏེ་ལུང་བསྟན་ཞུ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་

པོ་རེད། སྐུ་རིམ་ཞབས་བརན་གི་ཐོག་ནས་རེད་མ་གཏོགས། སྐབས་རེར་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་འགག་ཡོད་པའི་སྐབས་ལ། དེ་འདའི་
རྣམ་པ་དང་རྣམ་འགྱུར་མང་པོ་ཐོན་ཡོང་སྐབས། སེམས་ཀི་ཚོར་སྣང་ལ་སྐབས་རེ་ལག་པ་ཕི་ས་བཟོ་ཡི་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་ཡང་

ཡོང་གི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། གནད་དོན་ཞིག་མ་བྱུང་བའི་སྐབས་ལའང་དེ་ལྷའི་ལུངས་བསྟན་རེད ། ཆོས་སྐྱོང་གི་
སན་འདེན་སྐབས་གསུངས་པ་རེད་ཅེས་བཤད་སྟབས། མ་འོངས་པར་སྐབས་རེར་ལག་པ་ཕི་ས་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག འཇོན་
ནའང་མ་འཇོན་ནའང་འད། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་པའི་ནང་མིའི་གནད་དོན་འདི་གང་ཐུབ་ཅི་ ཐུབ་ཀི་མིས་ཐག་གཅོད་བེད་

དགོས་པའི་གནད་འགག་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཉེ་ཆར་ཕི་ཚེས་བཅུ་དགུའི་ཉིན་མོར་བཀའ་ཤག་གིས་ཆོས་སྐྱོང་
གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ་ལུང་བསྟན་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་དུས། སེམས་ནང་གང་འད་ཡིན་ན་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་སླེབས་སོང་།

ཡིན་ནའང་རེས་སུ་ལྷས་གང་གསུངས་མིན་མི་ཤེས་ཏེ། ག་རེའི་ཆེད་དུ་གདན་འདེན་ཞུས་ཡིན་པ་དེ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ད་རྒྱའི་
ངོས་ནས་མཐོང་དུས་བློ་བདེ་པོ་ཞིག་ཆགས་སོང་། དེ་ཡིན་སྟབས་ཆོས་ཕོགས་ཀི་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་འདི་དགོས་པ་ནི་སྔོན་མ་
ནས་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་དར་བཞིན་པ་ཞིག་རེད། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ཡིན་པ་དང་འདི་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཇི་
ཙམ་ཡོད་མིན་མེ་ཤེས་ཏེ། ང་དེ་འད་ཤེས་མཁན་ཡང་མིན། གང་ལྟར་ང་ཚོ་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་དེ་འདའི་ལུགས་སོལ་ཞིག་

ཡོད་པ་རེད། ཆབ་སིད་ཀི་གནས་བབས་ཀི་ཐོག་ནས་དེ་འད་བ་གནང་རྒྱུ་ནི་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡག་པོ་མ་ཡིན་ཞིང་། དེ་དང་འབེལ་

གནས་སྐབས་གནས་སྐབས་སུ་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་བབས་ཐོག་ལ་བསམ་བློ་གཏང་ཤེས་ཀི་ཡོད་ནའང་འད། འཕྱུག་གི་ཡོད་ནའང་
འད། གང་ལྟར་སོ་སོའ་ིལྟ་ཚུལ་གི་ཐོག་ནས་ཤེས་དགོས་པ་གནད་འགག་ཡོད་པ་རེད།

སོང་ཙང་དེ་འད་ཡིན་དུས་ལྷ་སྲུང་འདི་ཚོས་ཀང་མིའི་ལས་དོན་དེ་ཚོ་བེད་སྟངས་ཡག་པོ་མི་འདུག མི་འགའ་ཞིག་གིས་

ཡག་པོ་མ་བས་ཏེ། ངས་ཀང་འགན་འཁེར་གི་མིན་ཞེས་གསུངས་སྐབས་ཧ་ཅང་གི་བློ་ཕམ་ཆེན་པོ་འདུག ཅི་ཕིར་ཞེ་ན། མིས་
ལེགས་པོ་བས་ཏེ་ཡག་པོ་ཞིག་བྱུང་པའི་སྐབས་སུ། ལྷ་སྲུང་གིས་བས་ནའང་འད་མ་བས་ནའང་འད། གནད་འགག་ཅི་ཡང་མེད་པ་
རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་མིས་ཡག་པོ་བེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། མིས་ཡག་པོ་མ་བྱུང་བ་དང་བེད་མ་ནུས་པ་རྣམས། ལྷ་སྲུང་གི་ངས་

ཡག་པོ་བེད་ཀི་ཡིན། ཁོད་ཚོས་ཡག་པོ་ཞིག་བྱུང་མ་སོང་། ཁོད་ཚོར་ཉེས་པ་ཡོད། ང་ཚོས་ཉེས་པ་བཏང་གི་ཡིན་ལ་ངས་ཡག་པོ་
བེད་ཀི་ཡིན། དཔེར་ན། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཐོག་དང་། བོད་བསྟན་སིད་ཀི་ཐོག་ལ་ངས་བེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་པའི་ལྷ་

སྲུང་རིགས་ཤིག་ཡོད་ན། ང་འད་ཞིག་གིས་རྨོངས་འཆར་ནང་ཤར་དུས། ང་ཚོ་ལ་དེ་འད་བའི་བསྟན་སྲུང་རིགས་དགོས་པ་རེད་

བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཡོང་གི་འདུག་སྟེ། སྐབས་རེར་ཁོད་ཚོས་ཀང་ལེགས་པོ་བེད་ཀི་མི་འདུག་ལ་ངས་ཀང་བེད་མི་ནུས་སོ་ཞེས་
དེ་འད་གསུངས་སྐབས། ལྷ་སྲུང་འདི་ཚོས་ང་ཚོར་ཇི་ཙམ་ཕན་ཐོགས་ཀི་ཡོད་མིན་དེ་ཚོར་སེམས་ཤུགས་ཤིག་མི་འདུག་བསམ་
138

པའི་ཚོར་སྣང་དང་། ང་ཚོས་བེད་མ་ཐུབ་པ་རྣམས་ཁོང་ཚོས་བེད་ཐུབ་བམ་བསམ་པའི་སྐབས་རེར་ཚོར་སྣང་དེ་འད་བ་ཡོང་གི་
འདུག སོང་ཙང་ངའི་ཞུ་དོན་སྙིང་པོ་ནི་གོང་ལ་ཞུས་ཟིན་པ་དེ་རེད།

གནད་འགག་ཆེ་ས་དང་། དུས་ཚོད་འཁྲུག་པའི་སྐབས་ལ་དེ་འདའི་རིགས་ཀི་སོད་ལམ་དང་། གནས་སྟངས་མང་པོར་

བརེན། སི་ཚོགས་ཀི་ནང་རོག་ཟིང་མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་འདི་ལ་ར་འཛིན་ཞིག་མི་འདུག ཉེ་ཆར་ང་རང་ཚོས་གོས་

ཚོགས་མཇུག་སིལ་བའི་སྐབས་སུ་གཅིག་ཕབ་པ་རེད་དེ་སྐབས་དེར་ཅི་ཞིག་གསུངས་མིན་ཐོས་ཡོད་པ་རེད། ཡང་སྐད་གོ་མ་གོ་
ཡང་འདུག ང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ལྷ་སྐད་ཆ་ཚང་གོ་ཡི་མེད་ཀང་། འགའ་ཞིག་གོ་ཡི་འདུག་མ་གཏོགས་པས་སི་ཡོངས་ཀི་ལྷ་སྐད་གོ་

ཡི་མེད། རོབ་ཙམ་རོབ་ཙམ་ཐོས་པའི་གནས་སྟངས་བརེན། གང་ལྟར་ཅི་ཞིག་བཤད་མིན་ཤེས་སོང། རེས་སུ་ཡིག་ཐོག་ལ་ཕབ་
རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་དེ་ལ་བདག་འཛིན་གང་ཡང་མི་འདུག སྐབས་རེར་བེད་སོད་ཡོད་ན་སོད་རྒྱུ་རེད་འདུག་པས།

དེ་ངར་ཕོག་ས་རེད་དང་ངའི་གོགས་པོར་ཕོག་ས་རེད་བསམ་པའི་བསམ་པ་དེ། མཐོ་དམན་བར་གསུམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཚང་
མས་བདག་པོ་རྒྱག་གི་མི་འདུག བས་ཙང་དེ་འད་ཡིན་དུས་མཐའ་མ་དེར། མ་འོངས་པར་ལྷ་སྲུང་གི་རིགས་དེ་ཚོ་ལྷ་སྲུང་སར་

བཞག་སྟེ། མིའི་རོག་གའི་ནང་འཁིད་མ་ཡོང་རོགས་ཅེས་གུས་པའི་སྐད་ཆའི་བསོམས་འདི་ཡིན། མ་འོངས་པར་ཆོས་ཕོགས་ཀི་
རིགས་མ་གཏོགས། ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་དང་ནང་ཁུལ་གི་རོད་རོག་ཐོག་ལ་ལྷ་སྲུང་རྣམས་ལག་ཆ་ལྟ་བུར་བེད་སོད་
མ་གཏོང་རོགས་ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་ནས་བཀའ་འདི་ཕེབས་པ་ཁག་ལ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀི་ལན་
ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དང་པོ་དེ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསོམས་ནང་གི་ལས་རིམ་དེ་དག་སྔོན་མ་ནས་སྔ་ལམ་སྔ་ལམ་རང་རང་

ཟེར་ནས་མར་འགོ་བསད་པ་དང་། དེ་ནས་མར་འཕོས་ཏེ་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཕེབས་རེས་ལས་འཆར་གསར་པ་ཕེབས་རྒྱུའི་
འཆར་གཞི་དེ་འད་ག་རེ་ཡོད་དམ་ཞེས་ཕེབས་བྱུང།

དེའི་ནང་ནས་ངས་ཁ་ཐུག་དན་པ་ཞིག་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་གསལ་བའི་ལས་རིམ་དེ་དག་ད་ལྟ་དུས་

ཡུན་གང་ལ་གང་འཚམ་དང་། ངེས་མེད་ཅེས་ན་འགིག་གི་མེད་དམ། རྒྱུན་སྐྱོང་བ་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད། དེ་དག་སྔར་

ལས་ལྷག་པ་མ་བྱུང་ནའང་། སྔ་མ་ལས་མ་ཆད་པ་ཞིག་རྒྱུན་སྐྱོང་མུ་མཐུད་ཞུ་དགོས་ཀི་རེད ། ཞུ་འཆར་ཡང་ཡོད། དེའི་སང་ལ་
གསར་གཏོད་དང་ཡར་རྒྱས་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཕེབས་ཏེ་དེ་ཙམ་ཕིན་ཡོད་པ་མ་རེད། ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་ཡར་
རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་གསར་གཏོད་བ་རྒྱུའི་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞིག་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གསར་པས་གཟིགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདི་
ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གི་མིང་འཁེར་མཁན་དེས་གང་ལ་གང་འཚམ་མཐོང་གི་འདུག དེ་དག་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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དེ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་གསར་པ་གསར་རང་ཞིག་ཁ་བདེ་མདོག་གིས་ཡས་བ་རྒྱུ་ཡིན། མས་བ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ན་བདེ་བོའང་

མི་འདུག དེས་ན། དེ་འདའི་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། གསར་པ་བ་དགོས་རྒྱུ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག དེ་དག་
གི་སང་ལ་འབད་བརོན་ཞུས་ནས་གཅིག་བས་ན། གོས་ཚོགས་རེས་མའི་ཐོག་ལ་ཁ་གསལ་ཞིག་ཞུ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།

དེ་ནས་ཞབས་རིམ ་ཙམ་དང་། ཞབས་རིམ ་ལས་ཁུངས་དང་གཅིག ་ཟེར ་མཁན་དེ་དག་སྔོན ་ཆད་མང་པོ་ཞིག ་ལ་

མཚམས་མཚམས་ཞལ་ཤོབ་དང་སྐུ་རེད་ཀི་ ཚུལ་དུ་བས་བསད་དུས། ད་ལྟ་བཀའ་བློན་སེར་དེས་མཐོང་ཚུལ་བས་པ་ཡིན་ན།

ཞབས་རིམ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ལ་ཅུང་ཟད་སྣང་ཆུང་ཆེན་པོ་བ་རྒྱུ་དེ་ངས་ཡག་པོ་ཞིག་ཕལ་ཆེ་མཐོང་གི་མེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་

ལ་ལན་ཞུས་པ་གང་ཡང་མིན་ཏེ། འདི་འད་ཞིག་གསུངས་སོལ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་འགག་དོག་ས་མང་པོ་ཞིག་
ལ་ཞབས་རིམ་སྒྲུབ་ན་མ་གཏོགས་ཧ་ལམ་ཧ་ལམ་བ་རྒྱུ་མེད་བསད་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་འདས་པའི་ཉམས་མོང་ནང་ཧ་
ཅང་གསལ་པོ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དེ་གཅིག་པུས་འཐུས་ཀི་མི་འདུག་ཟེར་ན། ཡིན་དང་ཡིན། ཡིན་ནའང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཅུང་ཟད་
གཟིགས་ཕོགས་དང་གསུང་ཕོགས་བ་རྒྱུ་དེ་དག་མ་གནང་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ་སྙམ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་མདོར་ན་ཆོས་རིག་

ལས་ཁུངས་འདི་ཞབས་རིམ་སྒྲུབ་མཁན་གི་ལས་ཁུངས་ཤག
ི ་གི་ངོ་བོ་ཙམ་ལ་ངོས་འཛིན་ཡང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། དེ་འད་
ཞིག་ཆགས་རྒྱུའི་དགོངས་གཞི་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ན་བསམ་སོང་།

དེ་ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་རྣམ་པ་དང་ཆོས་སེ་ཁག་ཚང་མའི་ཐོག་ནས་བོད་མི་སི་དང་སིག་

འཛུགས་སིའི་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཐོག་ལ་གང་འད་ཞིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདི་ཕེབས་པ་དེ་དངོས་གནས་ཧ་ཅང་
ཡག་པོ་བྱུང་སོང་བསམ་སོང་། གང་ལགས་ཤེ་ན། ང་ཚོས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བ་རྒྱུ་དེ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། བཀའ་

སློབ་མང་པོ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོས་མཁེན་རོགས་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ། གཅིག་སིལ་གི་ནུས་པ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོང་བསད་པ་
འདིའི་གཞི་ར་ཆེ་ཤོས་གཅིག་དེ། ང་རང་ཚོའི་བོད་པའི་སྐད་ཡིག་དང་གཞན་ཡང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་གཡུང་དྲུང་

བོན་དང་བཅས་པ་འི་ནང་ལ་རིག་གཞུང་གཏིང་ཟབ་མོ་ཡོད་པ་་ཞིག་གིས་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕག་མང་པོའ་ི ནང་ནས་འགོ་བསད་པ་དེས་
གཅིག ་སིལ ་གི་ནུས་པར་ཧ་ཅང་གི་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་ ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་ཆོས ་རིག ་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུ་ཡིན་ན།

དཔེར་ན་དུས་དུས་སུ་ཆོས་ཚོགས་སྐོང་ཚོགས་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་དུས་དུས་སུ་ཆོས་བརྒྱུད་ཀི་དབུ་འཁིད་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་

ཕར་བཅར་ཏེ་བཀའ་སློབ་དགོངས་སྐོར་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་སྐབས་ལ་གང་ལྟར་ད་ལྟ་ཡོད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་དག་གིས་
ནམ་རྒྱུན་ཆོས་ཕོགས་ནས་གསུང་སོལ་ཡོད་པ་ལྟར་དགེ་འདུན་གི་སེ་ཟེར་རྒྱུ་དང་ཆོས་སེ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཐུགས་མཐུན་ཁིམས་གཙང་

ཟེར་རྒྱུ་དེ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། དེ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཐོག་ནས་མཐུན་ལམ་རྡོག་ར་གཅིག་སིལ་ཡོང་རྒྱུ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་
པོ་དང་བླ་ཆེན་ཚང་མ་ཐུགས་མཐུན་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཤིག ་ཡོང ་དུས། དེ་དག་གི་རེས་སུ་མ་ཞུགས་མཁན་བོད་པ་རམ་
གཟན་མགོ་ནག་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད་ཅེས་ན་ཧ་ལམ་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། དེ་དག་རང་བཞིན་གིས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཡོང་རྒྱུ་

དང་ཆིག་སིལ་ཡོང་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་དག་ལ་ཏན་ཏན་གནང་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
ངོས་ནས་ད་ལྟའི་ཐོག་ལ་གསར་པ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་དམ། དེ་དག་ངེས་པར་དུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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གཉིས ་པ་དེ་གཞིས ་ཆགས་ཁག་གི་ཞབས་རིམ ་སྒྲུབ་ཕོག ས་དེ་གསལ་བཤད་ཅུང་ཟད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ནམ་རྒྱུན་

ཞབས་རིམ་སྒྲུབ་རྒྱུར་དབེ་ཁག་གཉིས་ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། གཅིག་གཞུང་འབེལ་ཞབས་རིམ་རང་བས་ཏེ་ང་ཚོས་དེའི་དོད་
དང་བསྙེན་བཀུར་དེ་དག་བསིགས་ནས་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་བརྒྱུད། གནད་དུ་སྨིན་པ་ཞིག་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཡོང་གི་ཡོད་

པ་རེད། དེ་དག་ཆོས་སེ་ཁག་གིས་གནང་གི་ཡོད ་པ་རེད། དེ་མ་ཡིན་པ་དཔེར་ན་བཀའ་ལུང་ཞིག་ཡིན་ན། གང་འད་ཞིག་ཡིན་
ནའང་བོད་པ་མང་ཚོགས་རང་ནས་མ་ཎི་ཡིག་དྲུག་གིས་མཚོན་བོད་པ་མང་ཚོགས་རང་གིས་བགང་དགོས་རྒྱུ་མང་པོ་ཞིག་རག་ཏུ་
ཕེབ ས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གཉིས ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སི་མཐུན་གི་བསོད་ནམས་བོད་པ་མི་རེ་ངོ་རེ་ནས་དེའི་སང་ལ་ཞབས་

འདེགས་བསྐྱོན་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་དུས། གཞན་དག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཚང་མ་ལ་གནང་རྒྱུའི་ཆ་རེན་མེད་པའི་སྐབས་

ལ། སོ་སོས་བ་ཐུབ་ཚོད་དཔག་ཚོད་ཀིས་ཞབས་རིམ་དང་གཟུང་སྔགས་གསོག་རྒྱུས་མཚོན་དེ་དག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
དག་ལ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་གཞིས་འགོ་བརྒྱུད་དེ་ནས་མང་ཚོགས་ནས་ཞབས་རིམ་འདི་འད་ཞིག་
སྒྲུབ་དགོས་ཀི་འདུག་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་རང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གཞིས་ཆགས་ཁ་ཤས་ལ་ཚགས་ཚུད་པོ་

དང་དྭངས་བ་འདེན་པ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་མང་པོ་ཞིག་ཁལ་འད་པོ་ཆགས་ཏེ། མ་ཡོང་པ་ཡིན་ན་ཉེས་ཆད་བཅད་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་བཀུར་འོས་སིས་འཐུས་ཀིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་ས་རེད། དེ་དག་ལ་གཞན་
བ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་རང་རེད། དེ་དག་ཁལ་དུ་མ་སོང་བ་འགན་དེ་འཁུར་ཐུབ་སོང་པའི་ཐོག་
ནས་གནང་ཐབས་དེ་དག་འབེལ་ཡོད་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཙམ་མ་ཡིན་པ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་དང་འབེལ་ཡོད་ཚང་
མའི་ངོས་ནས་སློབ་གསོ་གོ་བསྐོན་གནང་བའི་ཐོག་ནས། གང་ལྟར་ཞབས་རིམ་གང་བསྒྲུབ་པ་དེ་ཁལ་དུ་མ་སོང་བ་སི་དང་སེར་
གཉིས་ཀར་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའི་རྒྱུར་འགོ་རྒྱུའི་བེད་སོ་དེ་དག་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་རེད། གཙོ་བོ་དེ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདི་ཞིག་གནང་སོང་། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་དེ། གཅིག་བས་ན་

བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་མཁེན་གི་ཡོད་ཀི་རེད། ང་རང་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་བལྟས་ན། བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དེ་ལ་ད་

གིན་བཀའ་གནང་བསད་རྒྱུའི་གཞི་ར་ཆ་རེན་དེ་དག་མང་ཆེ་བ་ཚང་བསད་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཆོས་བརྒྱུད་

ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པ། ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞིས་ཚད་ཀི་མ་རེད། གང་ལྟར་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེ་ཆུང་ཚང་
མ་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའི་ཕག་དཔེ་དེ་དག་འཛོམས་པོ་ཡོད་བསད་པ་དང་། དེ་དག་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་

འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པ་ཡིན་དུས། ད་དུང་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་མཐུན་རེན་ཡར་འཛོམས་གཏོང་
རྒྱུ་དང་། གོང་དུ་བཀའ་ཕེབས་དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་དཔེ་མཛོད་ལ་ང་ཚོ་ཕར་སྐུལ་ལྕག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དེ་ཙམ་ཡིན་པ་འད།

བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གི་ལན་དེ་དག་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་

འདི་ཆོས ་སིད་ཟུང་འབེལ ་གི་གཞུང་ཞེས ་ལོ་ཁ་ཤ ས་བར་དུ་ཟེར ་གི་ཡོད་རེད། དེ་ནས་བཟུང་ཆོས ་སིད་ཟུང་འབེལ ་གི་སིག ་
འཛུགས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྔོན་མའི་བོད་ཀི་ཆོས་སིད་ཟུང་འབེལ་གི་གནང་ལམ་དེ་དག་ཆེ་ཆུང་དང་
རྒྱས་བསྡུས་ལ་མ་ལྟོས་པ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ང་ཚོའི་གཞུང་བསྟེན་སྲུང་མ་དམར་ནག་གཉིས་ཞུ་
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རྒྱུས་མཚོན་པའི་དེ་འད་ཞིག་ཡོད་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་གཅིག་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་གཞུང་བསྟེན་གི་དག་

ལྷའི་གཙོ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། ནམ་རྒྱུན་འཕིན་བཅོལ་འབུལ་རྒྱུ་དང་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་མ་
གཏོགས་སྐུ་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གཞུང་བསྟེན་སྲུང་མ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་སྐུ་བསྟེན་ཐོག་ལ་སྐུ་

གསོལ་ཞུས་ནས། བཀའ་ལུང་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་གཙོ་བོ་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། ངས་གསལ་པོ་བས་ཏེ་
ཞུ་འདོད་བྱུང་བ་ཞིག་ལ། གཞུང་ཕོགས་ནས་སིག་འཛུགས་ཀི་ཕོགས་ནས་བཀའ་ལུང་གང་འད་ཞིག་ཞུ་ཡི་ཡོད་ནའང་ང་རང་

ཚོས་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་དང་། རེ་བ་ཡོད་པ། ལས་ཀ་དང་སིད་ཇུས་བསམ་བཞག་པ་དེར་འགལ་རེན་སེལ་ཐབས་དང་མཐུན་
རེན་འཛོམས་ཐབས་ཡོང་ཆེད་དུ་སན་འདེན་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་ཀ་ག་རེ་བེད་དགོས་འདུག འདི་
བེད་དགོས ་འདུག་གམ། འདི་བེད་དགོས ་མི་འདུག་ཞེས ་བཀའ་འདི་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག གལ་སིད་དེ་འད་

དགོངས་ཀི་ཡོད་ན། ཕལ་ཆེར་གཟིགས་ནོར་ཆེན་པོ་ཞིག་མིན་ནམ་སྙམ་གི་འདུག དཔེར་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་རག་ཏུ་ལོ་གཅིག་གི་ནང་
དབར་གསོལ་དང་དགུན་གསོལ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་སན་འདེན་ཞུས་བསད་པའི་སྐབས་ལ། སིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཁ་
ཤས་རང་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྱྭའི་ཐོག་ལ་འགལ་རེན་བར་ཆད་ག་རེ་ཡོད་མེད་དང་ཞབས་རིམ་ག་རེ་སྒྲུབ་ན་

བཟང་ས་རེད་ཅེས་པ་དང་། བོད་ཀི་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་འགལ་རེན་སེལ་ཐབས་ལ་ཞབས་རིམ་དང་རིམ་གོལ་ག་རེ་

སྒྲུབ་ན་བཟང་ས་རེད་ཅེས་པ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ཚང་མ་ས་ཡོམ་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་
ན་ཟློག་ཐབས་ག་རེ་བ་དགོས་ཞེས་པ་དང་། གཞན་སིག་འཛུགས་རང་དང་བོད་མི་སི་ཡོངས་ཀི་ཐོག་ལ་བ་བ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་རྒྱུ།

གང་ལྟར། མདོར་ན། འགལ་རེན་སེལ་ཐབས་དང་མཐུན་རེན་སྒྲུབ་ཐབས་དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་རིམ་གོལ་དེ་དག་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་
མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ལས་ཀ་ག་རེ་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདི་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག གལ་སིད་ངས་ནོར་
བ་དང་འཁྲུལ་བ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་སིང་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་ཕག་རོགས་སི་འཐུས་དང་བཀའ་བློན་གཞན་
དག་རྣམས་ཀིས་ནོར་བཅོས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཉིས་པ་དེ་ཆབ་སིད་ཀི་ཀན་ཀ་དེ་འད་ཡོང་པའི་སྐབས་ལ་སན་འདེན་ཞུས་པ་དེ། དེ་བས་ཀང་ཡག་པོ་མི་འདུག་ཞེས་

མར་མར་བབ་པའི་སྐབས་ལ་ཕལ་ཆེ་བར་ལམ་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་གསུངས་ཀི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཞིག་ངོ་འཕོད་པ་
ཞིག་བས་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་དེའི་སྐབས་ལ་སི་འཐུས་གོས་ཚོགས་གོལ་གབས་ཀི་སྐབས་དེར། གོང་ནས་བརྡ་ལན་ཞིག་འབོར་
ནས་ཆོས་སྐྱོང་རྣམ་པ་གཉིས་སན་འདེན་ཞུས་པ་རེད། དེའི་མཇུག་ལ་ཉིན་མ་ཁ་ཤས་ཀི་མཇུག་ལ་བཀའ་ཤག་རང་གི་ཐོག་ནས་

གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་སན་འདེན་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་གསལ་བཤད་ཅིག་མ་ཞུས་ན་ད་ལྟ་
ག་རེ་སང་ལ་འགོ་ཡི་ཡོད་དམ་བསམ་གི་འདུག

སན་འདེན་དང་པོ་དེ་ཞུ་བའི་སྐབས་ལ། ཞབས་རིམ་ནང་༸སྐུ་མདུན་གི་༸སྐུ་ཕྱྭའི་ཐོག་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་

བསད་ཡོད་པ་ལྟར། དེའི་ཐོག་ལ་ཆོས་སྐྱོང་རང་གི་ངོས་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཁག་པོ་ཡོད་པའི་གསུང་ཞིག་ནམ་རྒྱུན་ཡིན་ན་

ཕེབས་ཁག་པོ་རེད། དེ་འདའི་གསུང་ཞིག་ཕེབས་བསད་ཡོད་དུས། དེ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་པ་འགལ་ཚུལ་ཞེས་
པ་དང་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་བ་དེ་དག་ཤེས་པའི་ཐོག་ལ། གཞུང་བསྟེན་སྲུང་མ་དེ་དག་ང་ཚོ་ལ་དགོངས་པ་ཚོམས་བསད་ཡོད་པ་ཞིག་
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ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་དང་པོ་ཆོས་སྐྱོང་ལ་དགོངས་པ་མ་ཚོམས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད ་པ་རེད། གཙོ་བོ་
དེའི་ཐོག་ནས་ཆོས་སྐྱོང་རང་ལ་སྐུ་གསོལ་སན་འདེན་ཞུས་ཏེ། དེ་དག་ཡིག་ངག་གཉིས་ནས་སྨིན་པོ་ཞིག་ཡར་ཞུ་བའི་ཐོག་ནས་

ལམ་སང་དགོངས་པ་གཙང་མ་དྭངས་བ་མ་ཟད། སྔོན་མ་བཞིན་ད་ལྟའི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱུ་བཀའ་ལུང་

བཟང་པོ་ཞིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་སིད་དོན་གི་རོག་འཛིང་གི་ཐོག་ལ་མ་འགོ་བ་བས་ཏེ། གཞུང་དོན་ཆོས་སྐྱོང་
གཅིག་གིས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཐོག་ལ་འགན་ཁུར་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཞེས་པ་དེ་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་དང་གལ་

འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་དུས། གཞུང་བསྟེན་ཆོས་སྐྱོང་ཁོ་རང་རང་སན་འདེན་ཞུས་ཏེ་གསོལ་འདེབས་ཞིབ་ཚགས་ཞུ་རྒྱུ་
མ་གཏོགས་མེད་པ་རེད། དེ་ཞུས་པ་ཡིན་དུས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་འད་ཞིག་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སོན་ལགས།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་གསུམ་པའི་ནང་ལ་ལོ་ལྟར་ས་ག་ཟླ་བའི་

སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཚེའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་ང་ཚོས་སོག་བླུ་བཏང་གི་ཡོད་པ་ཞིག་འཁོད་འདུག དེའི་སྐོར་ལ་སོ་
སོའ་ི ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། སྔོན་མ་ང་རང་གཞུང་འབེལ་གི་ལ་ཆེན་ལ་ཆུང་ལ་ཡར་བཅར་བའི་སྐབས་ལ།

འགའ་ཞིག་གིས་སོག་བླུ་བས་ཏེ་ཚེ་ཐར་གི་ཆེད་དུ་གཡག་ཡར་ཕུལ་གནང་འདུག ཡར་ཕུལ་དུས་རྣ་ལ་རགས་ཤིག་བརྒྱབས་ཏེ་
ཚེ་ཐར་རེད་ཅེས་པ་དང་། ཚེ་ཐར་བཏང་བའི་རེས་ལ་ག་རེ་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ང་ཚོ་འགོ་སྐབས་ང་ཚོ་ཚེ་ཐར་ཡིན་ཞེས་ཐོ་
ཞིག་གནང་སོང་། ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལྟེ་བ་དེ་གང་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། ང་ཚོས་ཚེ་ཐར་གི་ལས་རིམ་མང་པོ་སེལ་བ་དེ་དག་དགེ་བའི་ལས་

ལ་འགོ་ཡི་ཡོད་དམ་མེད་ཉམས་ཞིབ་གནང་དགོས་ཀི་འདུག རྒྱ་གར་གི་ཉོ་ས་གཅིག་རང་ལས་ཉོས་པ་ཡིན་ན། ཁོ་ཚོས་ཉིན་མ་

དེར་དམིགས་ཏེ་བོད་པ་ཚོས་དེ་དུས་ཚེ་ཐར་གཏོང་གི་ཡོད་བསམ་སྟེ་ཚེ་ཐར་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དུས་ཚོད་བཟོས་པ་ཡིན་ན། དེ་
དགེ་བའི་ལས་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་དམ་སྙམ་པའི་འཚོར་བ་ཞིག་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁ་སང་ཉེ་ཆར་ཞིག་ལ་ངས་ག་རེ་མཐོང་
སོང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ངང་པ་མང་པོ་ཉོས་ཏེ་ཚེ་ཐར་བཏང་འདུག དེ་དག་ནི་དུས་རྒྱུན་དུ་ལྕགས་དའི་ནང་དུ་བླུགས་བཞག་པ་ཡིན་

དུས། དེ་ཚེ་ཐར་བཏང་བ་རེད་ཅེས་གོད། གོད་པའི་ཉིན་མ་དེ་ནས་བཟུང་ཁོ་ཚོར་ཟས་རིགས་གང་ཡང་སྟེར་མཁན་མེད་པ་དང་ཁོ་
ཚོས་འཕུར་ཤེས་ཀི་མི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་མང་པོ་ཞིག་ཁི་དང་ཞི་མིས་ཟ་ཡི་འདུག དེ་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞིག་རེད། དེ་མིན་ས་
གནས་གང་སར་ཚེ་ཐར་གཏོང་གི་ཡོད ་ན། ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ནི། ཚེ་ཐར་བཏང་བ་དེ་དོན ་དངོས ་སུ་ཕན་གི་ཡོད ་དང་མེད ་

གཟིགས་དགོས་ཀི་འདུག ས་གནས་ཁག་ལ་ང་རང་ཚོའི་རྒྱུན་གཏན་གི་བེད་ཕོགས་ཤིག་ཡོད་དན་ཏེ་དེ་འད་ཞིག་ཉོས་ཏེ་ཚེ་ཐར་
བཏང་བཞག་པ་ཙམ་མིན་པར་དོན་དངོས་སུ་ཕན་པའམ་དགེ་བའི་ལས་དེ་ཏག་ཏག་ཞིག་ལ་འགོ་ཐུབ་མིན་དང། ཚེ་ཐར་གང་འད་
གཏོང་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་མ་འོངས་པར། ཚེ་ཐར་བཏང་བ་དེ་དག་ཕན་ཐོག ས་ཆེན ་པོ་ཞིག ་ཡོང་བའི་སླད་དུ་ཚེ་ཐར་གཏོང་
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དགོས་ཀི་འདུག་སྙམ་གི་འདུག བས་ཙང་དེ་དག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཞིག་གནང་དགོས་ཀི་འདུག གཅིག་བས་ན་དེ་གནད་དོན་ཆུང་
ཆུང་ཞིག་ཡིན་གི་རེད་དེ། ངའི་བསམ་བློར་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་འདུག་སྙམ། དེ་འད་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཉིས་པ་དེར་ཤོག་གངས་ ༥ པའི་ནང་གི་ ༡་༢ ཀི་ནང་དུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གི་ཆོས་སེ་ཁག་གི་དཔེ་ འཁིད་དགེ་

རན་ཚོར་འཚོ་སྣོན་གནང་གི་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ངས་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞུས་ན། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་སུ་དགོན་

སེ་ཆེ་ཁག་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ངས་དོ་སྣང་བེད་བསད་དུས་དཔེ་ཁིད་དགེ་རན་སིར་བཏང་རག་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། མཐུན་རེན་

ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ། རག་ཁག་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རག་པ་དེ་ཚོ་ཐུགས་སེམས་ཆུང་ཆུང་དེ་འད་ཡིན་དུས། ང་ཚོའི་
འདས་པའི་ཉམས་མོང་ལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དགུང་ལོ་ཆུང་ཆུང་དང་དངོས་གནས་དཔེ་ཁིད་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དེ་འད་སྙུང་གཞིའི་

རེན་པས་སྐུ་ཚེ་མ་བརན་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ངས་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞུས་ན། ང་ཚོས་ཁོང་རྣམས་ལ་
གསོལ ་ཕོག ས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་ལ་དེའི་སང་ལ་ང་ཚོར་འགན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་སྙམ། དེར་བརེན་ཁོ་ཚོའི་སྐུ་གཟུགས་ལ་

བརག་དཔྱད་དུས་ནས་དུས་སུ་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ། ང་རང་གིས་མཐོང་སྣང་བས་ན། དཔེ་ཁིད་དགེ་རན་ཧ་
ཅང་ཡག་པོ་དང་སྐད་གགས་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཐུགས་ཆུང་ཆུང་དང། ང་ཕར་ཕིན་ན་ངའི་དགེ་ཕྲུག་དེ་དག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་

འདུག་ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཕར་ཚུར་ཕེབས་མ་ཐུབ། གཉིས་ནས་གདན་ས་ཁག་ཡིན་དུས། སློབ་ཁིད་གནང་དགོས་པའི་སློབ་ཕྲུག་
མང་པོ་ཡོད་པར་བརེན་དུས་ཚོད་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད། འགའ་ཤས་ནི་ད་ལྟ་སྙུང་གཞི་ཡོད་བཞིན་པ་ཡིན་ནའང་ཞལ་ལག་དམིགས་

བསལ་གནང་རྒྱུ་མེད་དུས། སྙུང་གཞིས་རེན་པས་གནས་ཚུལ་འཕད་ན་དངོས་གནས་ཕང་པོ་རེད། དེ་ཚོའི་འཕོད་བསྟེན་ཐད་ལ་

རྒྱུན་དུ་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག བས་ཙང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ངོས་
ནས་ཐུགས་སྣང་ཞིག་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་དོན་ཚན་གཉིས་རང་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རིང་འདིར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བརྒྱུད་དེ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་

ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་འགའ་ཤས་འདུག དེ་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དེར་སོ་
སོའ་ི མཐོང་ཚུལ་ལ་སྔོན་མ་དང་མི་འད་བར་དེ་རིང་གི་སྙན་ཐོ་ འདིའི་སྐོར་ཞུས་ན། ང་ཚོས་མཇལ་རྒྱུ་སྙིང་བསྡུས་དེ་རེད། དེ་ནས་
མར་ཀོག་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གསལ་པོ་དང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག དེའི་སང་ལ་ཁ་སྣོན་དེ་རིང་གི་རྒྱབ་ལོངས་དང་ལོ་
རྒྱུས་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཞེས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང། དེ་བཞིན་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་གཉིས་པ་དེ་སྙིང་

བསྡུས་འདིའི་ནང་དུ་འཁོད་པ་གཞིར་བཟུང་ ༡.༢༨ ནང་དུ་དགེ་བཤེས་མའི་ལས་དོན་གནང་རྒྱུ་དེ་གྲུབ་འབས་ཡག་པོ་ཐོན་འདུག་
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པ་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཕི་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དུ་དེའི་ལག་འཁེར་གནང་རྒྱུ་ཞིག་ཐུགས་ཐག་ཆོད་ཡོད་ས་རེད། དེ་
དག་གང་འད་གནང་གི་ཡོད་མེད་དང་སུས་གནང་གི་ཡོད་མེད། ལག་འཁེར་དེ་ངོས་འཛིན་སྟངས་གང་འད་ཞིག་ཡིན་པ་སོགས་
མར་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་བཞིན་ང་ཚོས་གོང་གསལ་ལྟར་ན། ད་ལམ་དང་སི་ཚོགས་ད་རྒྱའི་ནང་ལ་དེ་ཁབ་བསགས་ཤིག་ཀང་འགོ་བསད་ཀི་

འདུག ལྡི་ལི་བོད་ཁང་དུ་ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ ནང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་མར་གནང་གི་ཡོད་པ་འད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

ག ཙོ་མ ཆོ ག ལ ག ་འ ཁེ ར ་དེ་ཨི ན ་ཇིའི་ན ང ་ན ས ་ཞུ ་ཆོག ་པ ་ཞིག Masters course in Tibetan Buddhist
Philosophy ཞེས་པ་དེ་ལའང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་རེད། དངོས་གནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་གཅིག་ལྡི་

ལི་བོད་ཁང་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེའི་སྐོར་ལའང་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་
སྙམ་གི་འདུག དེ་དང་ངས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གང་ཡིན་ཞུས་ན། འདིའི་ནང་དུ་ངས་དམིགས་བསལ་མཇལ་མ་སོང་ཡང་

ཞིབ་ཕའི་ནང་དུ་ཡོད་པ་འད། རྡོ་རེ་གདན་དུ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གནང་གི་ཡོད་དུས། ད་ལྟའི་ཆར་ཕི་
ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་དུ་ས་གནས་ཁག་མང་པོའ་ི མི་ཁི་ཕག་མང་པོ་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་རེད། ནང་པ་རེད། དེ་བཞིན་བོད་
དང་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ནས་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་མང་པོ་ཞིག་ལ་སོད་སའི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་

ཤུགས་ཆེན་འཕད་པའི་བཟོ་འདུག དཀའ་ངལ་དེ་འཕད་ཀི་ཡོད་དུས། གོ་སིག་ཚོགས་ཆུང་དང་མངའ་སེའི་གཞུང། དེ་བཞིན་ང་ཚོ་
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་གནང་རྒྱུ་ཞིག་འདུག་བསམ་གི་འདུག དེར་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཁང་པ་ཐེབས་ཆག་དེ་འད་

ལའང་ནམ་རྒྱུན་སོར་ལྔ་སྟོང་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་ཁི་གཅིག་དང་ཕེད་ཀ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཉི་མ་ཉི་མའི་བཀའ་མོལ་ཞུ་
ཡི་ཡོད། དེར་རྣམ་པ་ཚོས་རིམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཟོས་ཏེ་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད་སྙམ་གི་འདུག དེས་མང་པོ་ཞིག་

གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ས་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ངས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡིན་ཞུས་ན། རྣམ་པ་ཚོས་རིམ་པ་ལྟ་བུ་གསུམ་དུ་དབེ་

ནས་ཆུང་ཤོས་དེ་ལ་འདི་ལས་མང་བ་ལེན་ཆོག་གི་མེད་ཅེས་དང་འབིང་བ་དེར་འདི་ལས་མང་བ་ལེན་ཆོག་གི་མེད་ཅེས། དག་ཤོས་
དེར་འདི་ལྟར་ཡིན་ཞེས་ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ན། ད་ལྟ་མངའ་སེ་ Dedesh Kumar གི་གཞུང་དེ་ང་ཚོར་དངོས་ནས་

བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཏན་ཏན་ཁོང་རང་ཚོས་དགོངས་བཞེས་གནང་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེས་མི་མང་པོའ་ི དཀའ་
ངལ་སེལ་འགོ་ས་རེད། བས་ཙང་དེ་འད་ཞིག་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་ནས་ཐོག་མར་དེར་སྐུ་ཚེ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚེ་ཐར་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་
ལ་བཀའ་ཕེབས་སོང་། སེམས་ཅན་ཚེ་ཐར་གཏོང་ཕོགས་སྐོར་ལ་སྙིང་བསྡུས་ནང་དུ་ས་གནས་གཅིག་གཉིས་ཤིག་གི་གངས་སུ་
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སླེབས་འདུག ད་དུང་རྒྱས་པ་དེ་ཚོའི་ནང་ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ཞབས་རིམ་མང་པོ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད་དུས། དེ་རིང་བྱུང་མ་སོང་ཡང་
རེས་མ་ཡང་ཞབས་རིམ་ཆེ་ཁག་དེ་དག་གངས་ཀ་ལྟ་བུ་གང་འད་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད་མེད་སྔོན་མ་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་ཡག་པོ་ཞིག་མཁེན་
པ་ཡིན་ན། མཚམས་མཚམས་ཡང་ཐུགས་ལ་སོ་སྣང་སྐྱེས་པ་སོགས་ཁད་པར་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་སྙམ་གི་འདུག རེས་མ་ནས་དེ་
དག་སྙན་གསང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ད་ལྟ་སྐུ་ཚེ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚེ་ཐར་གཏོང་རྒྱུ་དེའི་ནང་དུ་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའི་ནང་ཞབས་རིམ་དང་སོག་བླུ་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་

གི་གསལ་པོ་ཞུས་ན། ཡང་གང་འད་བས་ཡོང་སྙམ་གི་འདུག་མ་གཏོགས་གཞིས ་བེས་གཉིས ་ནས་ཧ་ཅང་གི་ཤུགས་ཆེན་པོ་

ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཆགས་ཀི་ཡོད་དུས་གཅིག་བས་ན་གངས་ཀ་མང་པོ་ཡོང་བ་དེའང་གཞིས་བེས་གཉིས་ནས་
ཡོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་རེད་སྙམ་གི་འདུག དེ་མཁེན་དགོས་ཀི་འདུག་མ་གཏོགས་དེ་ལས་གསལ་བ་ཞུས་ན་འགིག་གི་

མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དཔེར་ན་རིས་ལོ་འདིའི་ནང་དུ་སེམས་ཅན་སོག་བླུ་བཏང་པའི་ནང་ཆེ་བ་ར་དང་གཡག་ནས་བཟུང་ཆུང་
བ་ཉ་དང་བེའུ། ད་དུང་སེམས་ཅན་ཁ་གསལ་མེད་པ་དེ་འདའང་འདུག དེ་དག་ཚང་མའི་སོག་གི་གངས་ཀ་བསོམས་པ་ཡིན་ན།

༤༧༢,༣༤༥ སྔོན་མ་སོག་བླུ་བཏང་ནས་རིས་ལོ་སྔ་མ་དེར་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཅིག་མཁེན་རོགས་སླད་དུ་ཞུས་པ་དང། ཚེ་ཐར་
བཏང་བའི་སྐབས་སུ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀིས་བཀའ་གནང་བསད་པ་དེ་དག་སྔོན་མ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་
པར་དུ་གནས་མཇལ་སྐབས་སུ་ཚེ་ཐར་ཞེས་ཉ་དང་བེའུ་འཁེར་ཡོང་བ་དེ་དག་གོད་གོལ་བཏང་བའི་རེས་སུ་ཡང་བསྐྱར་ཟིན་པ་དེ་

འད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་ཐོག་ལ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་མར་ཚེ་ཐར་གཏོང་དུས་མངགས་ས་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ས་
གནས་ཁག་ཁ་ཤས་ཞིག་ལ་མངགས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ལ་སྔོན་མ་ནས་མཁེན་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་མངགས་ཏན་

ཏན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལན་ནན་ཏན་བས་ཏེ་ཚེ་ཐར་གང་བཏང་པ་དེ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་ཚེ་ཐར་ཞིག་ཡོང་ཐབས་
བ་དགོས་ཀི་འདུག་ཞེས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས། དེ་ནས་ས་གནས་སོ་སོ་ལའང་དེ་འད་བ་དགོས་ཀི་འདུག་
ཞེས་བཀོད་ཁབ་བ་ཕོགས་ཞུས་ཆོག་པ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག

གཉིས་པ་དེར། དཔེ་ཁིད་དགེ་རན་གི་སྐོར་དེ་རེད། དེ་བཀའ་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་དངོས་གནས་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་

དགོན་སེ་ཆུང་ཁག་གི་གངས་ཀ་བཞི་བཅུ་ཐམས་པ་ཞིག་ལ་དཔེ་ཁིད་དགེ་རན་དྲུག་བཅུ་རེ་གཅིག་ལ་གསོལ་ཕོགས་དོད་ཞུས་

ནའང་འགིག་གི་ཡོད། གང་ལྟར་ཟླ་རེར་སོར་ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ཞིག་ཕུལ་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་འད་ཡིན་དུས་ཆོས་

རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དེ་ཙམ་ལས་ཕུལ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། དཔེ་ཁིད་གནང་སའི་འབེལ་ཡོད་དགོན་སེ་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་
མཐུན་རེན་ལྷག་མ་དེ་དག་སྦྱར་ནས་གནང་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་དག་གང་ལྟར་ང་ཚོ་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་འགོ་

བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བརྒྱུད་ནས་དགོན་སེ་སོ་སོ་ལའང་ང་ཚོས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁོ་རང་ཚོའི་འཕོད་བསྟེན་ཐོག་ལ་
གཟིགས་པ་དེ་དངོས་གནས་རེད། གཙོ་བོ་ཆོས་སེ་ཡོངས་རོགས་ནང་གི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀི་འཕོད་བསྟེན་ཐོག་ལ་གནང་སོ་དེ་དག་
ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞིག་གནང་ནས་འགོ་བསད་ཡོད་པ་མརེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་དགོན་

སེ་དེ་དག་གི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་དཔེ་ཁིད་དགེ་རན་ཚོ་ལའང་འཕོད་བསྟེན་ཐོག་ལ་ལྟ་སྐྱོང་དང་གཟིགས་རོགས་གནང་རྒྱུའི་ཐད་འགྱུར་
བ་ཏན་ཏན་འགོ་ཡི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་དམ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་གཅིག་དེ། མ་གཞི་སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་
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བ་དང་འཕོད ་བསྟེན ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ ་བའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག ་གི་ཐོག ་ནས་ཞིབ ་ཕ་ཞུ་ཐུབ་ཀི་རེད ་བསམ་གི་

འདུག བས་ཙང་ངས་ཞིབ་ཕ་ཞུ་མི་དགོས་པར་དམ་དོན་ག་རེ་དགོས་པ་དེ་ངས་འདིར་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། གནད་དོན་དེ་གསལ་པོ་
བས་ཏེ་རོགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཞན་དག་ཅིག་གིས་གནད་དོན་གཉིས་ཀི་ཐོག་ལ་བསྔགས་བརོད་

གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང། དགེ་བཤེས་མའི་སྐོར་ལ་ད་རྒྱ་སོགས་ཀི་ནང་དུ་མང་པོ་ཐོན་བསད་ཀི་འདུག དེར་གསལ་
བཤད་ཅིག་དགོས ་ཀི་འདུག་གསུངས་སོང། དེ་ད་རྒྱའི་ནང་དུ་ཐོན་པ་དེ་ག་རང་རེད། སྔོན་མ་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གོང་མའི་

སྐབས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསལ་བཤད་གནང་སོང་ཡང་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་མང་པོ་ཞིག་གསར་པ་ཕེབས་བསད་
ཡོད་དུས། ཏོག་ཙམ་བསྐྱར་ཟློས་བས་པ་ཡིན་ན་སྐྱོན་ཨེ་ཡོད་དན་གི་འདུག

དགེ་བཤེས་མ་ཟེར་བའི་ད་ལན་གི་གྲུབ་འབས་ཞིག་ཕི་ཟླ་ ༡༢ ནང་དུ་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་སོན་པ་དེ། གཙོ་བོ་ཆ་ནས་

ཟེར་ནའང་མི་འདུག ལམ་སྟོན་ཟེར་ནའང་མི་འདུག བཀའ་སློབ་ཟེར་ནའང་མི་འདུག ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་རང་ནས་
མར་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ་ཞིག་ལ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་ཡོད་ཚང་མའི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཏེ་བྱུང་བསད་པ་

ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ངས་གསལ་པོ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། གཞན་གནས་ཚུལ་འད་མི་འདའི་ཐོག་ནས་མཚམས་མཚམས་
དཀའ་ངལ་འཕད་སིད་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་རང་ནས་བཀའ་གསལ་པོ་དང་ནན་པོ་ཕེབས་
པའི་ཐོག་ནས་ཚང་མས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ནས་ད་ལན་གི་གྲུབ་འབས་དེ་སོན་གི་ཡོད་པ་རེད། གྲུབ་འབས་སོན་པ་དེའང་ཁོ་རང་

ཚོ་བཙུན་མ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་དམིགས་བསལ་བཏང་ནས་འབུལ་གི་ཡོད་པ་ར་བ་ནས་མ་ཡིན་པར། ཁོ་རང་ཚོས་སློབ་
གཉེར་གི་ཐོག་ལ་སྐུ་ལས་གང་འད་བསྐྱོན་གི་ཡོད་མེད་དེ་ལྷང་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བཙུན་དགོན་སོ་སོའ་ི ནང་དུ་། (དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག མར་བཞུགས་རོགས་གནང་།) ལགས་སོ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཡིན།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ།

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

ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགོ་བཞིན་པ་འདི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསོམས་ཀི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་འགོ་བཞིན་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་
ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག བཀའ་ལན་འཕོས་དེ་གསུང་རོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་གི་འཕོས་དེ་དགེ་བཤེས་མའི་སྐོར་དེ་ཡིན། དགེ་བཤེས་མའི་མཚན་རགས་ཀི་ལམ་སོལ་
གསར་དུ་གཏོད་རྒྱུ་དེ་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ནང་བཞིན་གཙོ་བོ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཀའ་སློབ་

ལམ་སྟོན་རིམ་པ་དང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཕེབས་པའི་བཀའ་དིན་ཉག་ཅིག་དང་། དེའི་ཐོག་དེ་རིང་འདི་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་ཞུ་རྒྱུར་
147

ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གོང་མ་དང་བཀའ་ཤག་གོང་མའི་སྐབས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ཚང་མས་སྐུ་ལས་དང་འབད་
བརོན་མང་པོ་ཞིག་བསྐྱོན་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ཆོས་ཚོགས་སྟེང་ལ་འཁུར་ནས་གོས་བསྡུར་བ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་འབེལ་བ་ཆེན་པོ་
ཆགས་ས་གཙོ་བོ་དགེ་བཤེས་ལྷག་རམས་པའི་རྒྱུགས་སོད་གཏོང་ཕོགས་དང་འབེལ་བ་བེད་རྒྱུ། དེ་བཞིན་མཐུན་རེན་སྦྱོར་

མཁན་བོད་ཀི་བཙུན་མའི་ལས་འཆར་དེ་དག་གི་ཐོག་ལ། གང་ལྟར་འབེལ་བ་ཡོད་མཁན་ཚང་མའི་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་
ཞིག་གནང་སྟེ་དེ་རིང་མཐའ་མ་དེར། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ལོ་རྒྱུས་ཀི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་དགེ་བཤེས་མའི་མཚན་རགས་
དང་ཕག་འཁེར་ཕུལ་རྒྱུ་དེ་ལྟར་ཡིན། གོང་དུ་ཞུ་དགོས་བསམ་པ་དེ་བཙུན་མ་གཞུང་ཆེན་སློབ་གཉེར་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་

དམིགས་བསལ་མང་པོ་བཏང་ནས་ལས་སླ་པོས་དགེ་བཤེས་གཏོང་ཆོག་གི་ཡོད་པ་དེ་འད་མ་རེད། དེ་དག་བཀའ་འདི་ཕེབས་ཡོད་

པ་མ་རེད་དེ་ངས་གོ་སྐབས་བཟུང་སྟེ་གསལ་པོ་བྱུང་རྒྱུའི་ཆེད་གསལ་བཤད་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་འད་ཡིན་དུས། དཔེར་ན་ཁོང་རང་ཚོ་
དགེ་བཤེས་མ་གཏོང་མཁན་གི་བཙུན་མ་དེ་ཚོ་ཡོད་སའི་བཙུན་དགོན་དེ་ཚོའི་ནང་ལོ་བཅུ་བདུན་རིང་ལ་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་

ལྔ་ཟེར་དུས། གཞན་དག་དེ་ཚོ་གཅིག་པ་དང་། འདུལ་བ་དེ་གང་ལྟར་དགེ་ཚུལ་མས་ལྟ་ཆོག་ས་བར་དུ་གཏན་འབེབས་བས་ཡོད་
པ་རེད། དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་ལོ་བཅུ་བདུན་རིང་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་ནས་རྒྱུགས་སོད་བས་ཏེ། རྒྱུགས་འཕོད་པ་དེ་དག་མ་མཐའ་
ཡང་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ སོན་པ་ཤ་སྟག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ། དེ་དག་ཚང་མ་ཚར་ན་སིར་བཏང་གི་སློབ་གཉེར་གི་རིམ་པ་དེ་ཚར་གི་ཡོད་

པ་རེད། དེའི་རེས་སུ་དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱུགས་འཕོད་རང་དེ་དགེ་ལུགས་དགེ་བཤེས་ཀི་རྒྱུགས་སོད་ལ་དཔེ་བལྟས་ནས་དགེ་
བཤེས་མའི་རྒྱུགས་སོད་རང་ལོ་བཞི་འགིམ་ནས། ལོ་བཞི་འགིམ་དུས། དེའི་ནང་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔའི་རྒྱུགས་སོད་དེ་དག་
རོད་པ་དང་འབི་རྒྱུགས། དེ་ཚོ་ཚང་མའི་ཐོག་ནས་རྒྱུགས་སོད་བས། དེའི་སང་ལ་བོད་ཀི་རིག་གནས་དང་དེང་དུས་ཀི་ཚན་རིག་

སོགས་ཀི་སློབ་ཚན་མང་པོ་ཞིག་བསྣན་ཏེ་མདོར་ན་ལོ་བཞིའི་རིང་གི་དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱུགས་སོད་དེ་དག་ཡང་བསྐྱར་ཞིག་འགིམ།
མཐའ་མ་དེར་དགེ་བཤེས་མཚན་རགས་མ་བཞེས་གོང་ལ། སིར་བཏང་དགེ་བཤེས་ཡིན་ན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ི སྐབས་ལ་དམ་

བཅའ་བཞག་པ་བེད་ཀི་ཡོད་དུས། བཙུན་མ་ཚོར་དེ་འད་མེད་དུས་བཙུན་མའི་འཇང་དགུན་ཆོས་ཤིག་ལོ་མང་པོའ་ི སྔོན་ནས་
བཙུན་དགོན་ཆེ་ཁག་ཆེ་ཁག་ལ་སྐོར་ར་རྒྱག་ནས་འཚོགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། མོན་གྷོ་བང་ཆུབ་ཆོས་གིང་གི་བཙུན་དགོན་

ལ་འཇང་དགུན་ཆོས་འཚོགས་པའི་སྐབས་ལ་ཁོང་རང་ཚོའི་ར་བའི་དམ་བཅའ་དེ་བཞག གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ལོ་འདིའི་
ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༢ ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་འབས་སྤུངས་དགོན་དུ་མཛད་འཕིན་གཞན་གི་ཆེད་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་

བའི་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་ ༡༢།༢༢ ཐོག་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན ་པོ་ཆེ་རང་ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྟེ་དགེ་
བཤེས་མའི་ཕག་འཁེར་དེ་དག་མར་གསོལ་རས་གནང་རྒྱུ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གཅིག་དེ། ད་ལན་འདི་ལོ་རྒྱུས་རང་

བཞིན་ལྡན་པ་དང་། དགེ་བཤེས་མ་དེ་དང་བོད་ཀི་བཙུན་མ་དེ་དག་ལ་ཆེ་མཐོང་དམིགས་བསལ་ཞིག་སོད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། ལག་
ཁེར་སོད་རྒྱུའི་མཛད་སོ་དེ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཞུང་འབེལ་རང་བས་ཏེ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་གསལ་བཤད་ཞུས་
ན་བསམ་སོང།

གོང་དུ་བཀའ་འདི་ཕེབས་རྒྱུ་གཙོ་བོ་འདི་ ལྡི་ལི་བོད་ཁང་ནས་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ Buddhist philosophy ཟེར་གི་

འདུག དེའི་ཐོག་ལ་ master degree test ཞེས་པའི་ལས་འཆར་ང་ཚོས་རད་གཅོད་ཞུས་པ་ཡིན། ད་རྒྱ་ནང་བལྟས་པ་ཙམ་
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མ་ཡིན་པ་དངོས་སུ་རད་གཅོད་ཞུས་པ་ཡིན། ད་རྒྱའི་ནང་བཀོད་པ་ནང་བཞིན་ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ ལག་འཁེར་༸སྐྱབས་མགོན་
རིན་པོ་ཆེས་དབུ་འབེད་གནང་། དེའི་སློབ་གཉེར་གི་ལས་གཞི་གཉིས་ཕི་ཟླ་ ༡ ནས་ཁོང་རང་ཚོས་གསར་དུ་འགོ་འཛུགས་ཀི་

འདུག དེ་དག་གི་མིང་བང་ལ་ master of ལབ་ཡོད་པ་རེད་དེ། གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུར། དེ་མ་གིའི་བོད་ཁོངས་རང་གི་སློབ་
སྦྱོང་གི་ལས་གནས་ཀི་མིང་ཞིག་བཏགས་པ་རེད་མ་གཏོགས། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ཡོངས་གགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག ཨིན་ཇི་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། formal degree གང་ཡང་མ་རེད། བོད་ཁང་རང་གི་ངོས་ནས་དེ་འད་ཞིག་རེད་འདུག་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག་ནས་གོང་དུ་འབོད་སྐུལ་དང་སགས་ཏེ་གསུངས་རྒྱུ་དེ། འཆར་ལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༡ པོའ་ིནང་རྡོ་རེ་

གདན་ལ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གནང་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་རེད། དེའི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་གོ་སིག་ཚོགས་ཆུང་དམིགས་བསལ་སྔོན་

མ་ནས་བཙུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། གོ་སིག་ཚོགས་ཆུང་རིམ་པའི་ནང་བཀའ་མོལ་དེ་དག་བྱུང་བ་རེད། ཁ་སང་ཕི་ཟླ་ ༧ ཟླ་
མཇུག་ལ་ཡིན་པ་ཡོད། སྐུ་ངོ་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་དང་ང་། ང་ཚོའི་དྲུང་ཆེ་འབེལ་ཡོད་མང་པོ་ཞིག་མར་ཕིན། མ་གིའི་འབེལ་

ཡོད་ཀི་རྒྱ་གར་དཔོན་རིགས་ཚང་མའི་མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་དང་། ས་དེ་ཚོར་སྐོར་ར་བརྒྱབས། མདོར་ན་གནད་དོན་ཡོད་ཚད་
ཐོག་ལ་གོས་བསྡུར་ཞིབ་ལྷུག་ཞིག་བྱུང་། དེ་ཚོའི་སྐབས་ལ་མི་མང་གི་སོད་གུར་རིས་གཞི་དེ་ང་རང་ཚོས་ག་སིག་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་

རེད། སོད་གུར་དེ་བཀའ་ཤ ག་ལ་བཀའ་འཁོལ ་དང་སྙན་གསན་རིམ ་པ་ཞུས་ཏེ་སོད་གུར་ག་ཚོད་ཕུབ་དགོས ་མེད་དང་ཕུབ་
ལུགས། ཕུབ་སྟངས་དེ་དག་ང་ཚོའི་ལེའུ་ཞིག་འགོ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་དངོས་སུ་འགོ་བའི་རིམ་པ་

ནས་ཧ་ཅང་གི་མར་བཅག་ནས། གང་ལྟར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བརལ་ཙམ་མ་གཏོགས། སོ་སོས་གནང་མི་དགོས་པའི་ཆག་ཡང་གི་
ཐོག་ནས་སོད་གུར་གི་ག་སིག་ཞུ་ཡི་ཡོད། འདང་ངེས་བཞིན་པ་ཞིག་ཞུ་ཡི་ཡོད།

གོང་དུ་ཁང་པའི་སྐོར་དེ་དེ་དུས་རྒྱ་གར་གི་འབེལ་ཡོད་ཚོར་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཡིན། བཀའ་མོལ་ཞུ་དུས་ཁོང་

རང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་དེ་འདའི་སྐབས་ལ་སྟངས་འཛིན་བེད་སྟངས་དེ་དག་དགོངས་པར་འདུག ཡིན་ནའང་དེ་ནང་མོལ་གི་ཐོག་ནས་
མ་གིར་འབེལ་མཐུད་པ་ཞིག་འབས་ལོངས་ནས་ཕེབས་ཏེ་རྡེ་རེ་གདན་དགོན་པའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་འགན་བཞེས་བསད་མཁན་ཞིག་

ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རང་གིས་གསུངས་སྟངས་བས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཁིམས་ང་རང་ཚོས་བཟོ་མི་དགོས་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་
གིས་མགོན་ཁང་གི་ག་ཆའི་ཐོག་ལ་གང་འད་ཡིན་མིན་དེ་གཏན་འབེབས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་བས་པ་ཡིན་ན་ཁོང་རང་ཚོར་

ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་ཡོད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་འདི་རེད། དངུལ་རང་ལེན། བྱུང་
འཛིན་དེ་དག་ཏག་ཏག་མ་ཡིན་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་དང་། དེ་ཡང་སྡུག་པ་ཞིག་ལ་ཕར་ཕོགས་ནས་ཁེར་ཤོག་མ་ལབ་སྔོན་ནས་

བསད་མཁན་ཚོའི་ངོས ་ནས་གཅིག་སོད་ཀི་ཡིན། གཉིས ་སོད་ཀི་ཡིན་ལབ་ནས་དེ་ལྟར་བས་ཏེ་ཁང་པ་དེ་དག་རིན་པོ་ཆེན་པོ་
ཆགས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་སྟངས་འཛིན་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཡོང་རྒྱུར་སྔོན་མའི་ཉམས་མོང་གི་རིས་གཞི་བས་ན་ཁག་པོ་རེད་

ཅེས་གསུངས་ཀི་འདུག ཡིན་ནའང་གོང་དུ་བཀའ་ཕེབས་པ་ནང་བཞིན་སླར་ཡང་མ་གིའི་རྒྱ་གར་གི་འབེལ་ཡོད་དཔོན་རིགས་ཚོ་
ཚང་མར་རིགས་གསུམ་ལ་བས་ཏེ། གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུའི་མཚོན་པས་དེ་དག་ག་རེ་གནང་བ་ཡིན་ན། གཅིག་གནང་དགོས་ཀི་
འདུག་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སང་ལ་བགོ་གེང་བ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་
རེད། དེས་ན་ཤོག་གངས་ ༥ པར་ ༡༌༢ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་བསོམས་དེའི་སང་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་
སྔོན་ལ་བསམ་ཚུལ་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཞུ་དགོས་བསམས་སོང་། སིར་བཏང་སོ་སོས་འདིའི་སང་ལ་བསམ་ཚུལ་བཤད་

རྒྱུའི་ག་སིག་མེད། ཡིན་ནའང་ཚེ་ཐར་སོག་བླུ་སང་ནས་བགོ་གེང་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག ཚེ་ཐར་སོག་བླུ་བས་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཡོད་མེད་ཀི་ཞིབ་འཇུག་དགོས་པ་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད་པ་འད། ཚེ་ཐར་དང་སོག་བླུ་ཞེས་པ་འདི། ལས་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྣམ་

གཞག་ཆེས་ལོག་གྱུར་ཞིག་རེད། (འདི་ང་ཚོ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་འཆིང་བ་ཀུན་ལྡན་ཚུར་མཐོང་གི་བློ་ངོ་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་རེད།) འདི་
ཡིན་ན་ཚད་མར་གྱུར་པ་འགོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ། སྟོན་པ་བདེ་གཤེགས་སྐྱོབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གསུངས་པ་ནང་བཞིན་སྟོན་པ་
ཐུགས་རེ་ཅན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཁོང་གིས་དེའི་རྣམ་གཞག་དེ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་གསུངས་བཞག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག
དེས་ན་ཚེ་ཐར་སོག་བླུ་དགོས་པ་ཡོད་དང་མེད། ཕན་ཐོག ས་ཡོད་དང་མེད་སྐོར་གསུང་ཡོང་སྐབས། དེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་དེ་ཚོ་

སེམས་རྒྱུད་ལ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་གྲུབ་དེ་ཞུགས་ཡོད་དང་མེད། ལས་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་ཚེ་སྔ་ཕི་ལ་སོགས་

པ་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་དད་མོས་ཡོད་དང་མེད་ཅེས་བསམ་བློ་ཞིག་འཁོར་གི་འདུག ཞིབ་འཇུག་དགོས་ཀི་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར ་ལ་ཡིན་ནའང་སྟོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་གིས ་དུས་གསུམ་མཁེན་པའི་སོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་པ་རེད་
བསམ་གི་འདུག དེའི་རེས་སུ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་གར་པནི་བཅུ་བདུན་ལ་སོགས་པ། བི་ཊ་མ་ཤིའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཡིན་ནའང་འད།

དཔལ་ན་ལེན་ཌའི་ཆོས་སེ་གཉིས་ཀི་མཁས་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཞིབ་འཇུག་བས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་ཚར་བ་རེད་བསམ་གི་འདུག

དེ་ཡིན་དུས་འདིའི་སང་ལ་ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བེད་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གཏན་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། འདི་འདའི་བསམ་བློ་
ཞིག་འཁོར་སོང་།

དངོས་གཞིའི་དི་བ་དེ་ ༡༌༢༌༡ བོད་ནས་གསར་ཕེབས་རང་ལོ་ ༦ ནས་ ༢༥ བར་གི་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་ལོ་ ༡༥ རིང་ཟླ་

རེར་ཧིན་སོར་ ༣༠༠ རེ་སློབ་ཡོན་གི་ངོ་བོར་མཐུན་རེན་སྦྱོར་ངེས་བཞིན་ཞེས་གསུངས་འདུག བོད་ནས་གསར་འབོར་བ་རྣམ་པ་

ཡིན་ན་དགེ་འདུན་པའི་སེ། ཁོང་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་རི་བོ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྡོག་པས་མནན་ནས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བས་ནས་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་འདི་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་རེ་བ་བརྒྱབ་སྟེ། ས་ནག་པོ་འདོམ་པས་གཞལ།
སིན་དཀར་པོར་ཐོད་པ་གཏུག་ནས་སླེབས་ཡོང་བ་ཞིག་རེད། འདིའི་ནང་ལ་ག་རེ་ལབ་འདུག་ཟེར་ན། རང་ལོ་ ༦ ནས་ ༢༥ བར་
གི་དགེ་འདུན་པ་ལ་སློབ་ཡོན་དེ་ཐོབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེས་ན་ ༢༥ བརལ་བའི་དགེ་འདུན་པ་ལ་ཐོབ་ཀི་མེད་པ་འད། དེ་ལ་མི་ཐོབ་
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པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་འད་རེད་དམ་ཞེས་དིས་འདོད་བྱུང་། མི་ལོ་ ༢༥ ཡར་བརལ་ཚར་བའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་མཐུན་རེན་
སྐྲུན་མི་དགོས་པ་ཁོང་རང་ཚོར་རང་ཁ་རང་གསོ་བས་པའི་མཐུན་རེན་དེ་ཚོ་གང་ནས་བྱུང་བ་རེད་དམ།

གཉིས་སུ་ལོ་ ༡༥ རིང་ལ་ཞེས་གཏན་འབེབས་ཤིག་བས་འདུག ལོ་ ༡༥ བརལ་ནས་ལོ་ ༡༦ དང་ ༡༧ སྐབས་ལ་ཁོ་

རང་ཚོ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞིག་གི་སང་ནས་སོད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཧིན་སོར་ ༣༠༠ ལབ་འདུག སོ་
སོས ་གོ་ནོར་ཕིན་མེད་ན་ས་གནས་ས་ཐོག ་ལ་ཧིན་སོར་ ༢༠༠ ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས་འབོར་གི་ཡོད་པ་ཞིག ་མཐོང་མ་སོང་།

གཅིག་བས་ན་ནོར་བ་ཡིན་སིད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ལས་རིམ་གང་འད་ཡིན་ནམ་བསམ་གི་འདུག སིར་བཏང་ཡིན་ན་དགེ་
འདུན་པ་ཟེར་བ་འདིའང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་རེད། ང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞིག་རེད། གོང་ནས་བཤད་པ་
ནང་བཞིན ་རེད། ང་ཚོའི་གཞུང་འདི་ཡང་ཆོས ་སིད ་ཟུང་འབེལ ་ཡིན ་ཞེས ་བཅའ་ཁིམ ས་ལེའུ ་ ༡ དོན ་ཚན་ ༣ པའི་ནང་ལ་
དམིགས་བསལ་གིས་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་ཆོས་ཟེར་རྒྱུ་འདི་ཡང་གཞན་དང་མི་འད་བ་ཀུན་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་

ཞིག་ཡིན་པ་རེད། སྟོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་ཡུལ་དབུས་རྡོ་རེ་གདན་ནས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ་དང་སོང་ལྷུང་བ་རི་
དྭགས་ཀི་ནགས་ཚལ་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཏེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཛམ་གིང་གི་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ལྷོ་རྒྱུད་དང་། རྒྱ་རྒྱུད།

བོད་རྒྱུད་ཅེས་རྒྱུད་པ་གསུམ་གི་སང་ནས་གཅིག་འགོ་བ་རེད། དེ་ནང་གི་ང་རང་ཚོའི་བོད་རྒྱུད་ནང་བསྟན་ལབ་རྒྱུ་འདི་ཐེག་པ་ཆེ་
ཆུང་ཆ་ཚང་བ། མདོ་སྔགས་རིག་གནས་ཆ་ཚང་བ། དེ་འད་ཞིག་བྱུང་ནས་རིམ་པ་བཞིན་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་

སྐབས་ནས་བཟུང་སྟེ་ཆོས་སིད་ཟུང་སེལ་གཞན་ལ་མེད་པའི་ཁད་ཆོས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། སིར་བཏང་འཛམ་བུ་གིང་འདིའི་

སང་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་བ་ཡིན་ན། ཆོས་བརྒྱུད་ཀི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་དེ་
རིང་འཛམ་བུ་གིང་སང་གི་ཆེས་མཁས་ཆེན་གི་ཚན་རིག་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་། ང་ཚོའི་ནང་པའི་ཆོས་འདི་ལ་ཡང་བསྟོད་བསྔགས་
དང་ཡི་རངས་བེད་པའི་སྐབས་ཤིག་རེད། དེའང་ཡིན་ཡིན་པ་རེད། ང་ཚོ་བོད་རྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་ཆོས་འདི་ལ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ།

གཏིང་དཔོག་དཀའ་བའི་ཁད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། གཞན་དང་གཞན་དུ་བསྡུར་ཡོང་ན་ལྟ་གྲུབ་དང་
རྣམ་གཞག་གང་གི་སོ་ནས་ཡིན་ནའང་ཁད་དུ་འཕགས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། དེ་འཛིན་སྐྱོང་སེལ་
གསུམ་བས་པའི་གང་ཟག་ཟེར་དགོས་ནའང་འད། དགེ་འདུན་པའི་སེ་ལའང་ང་ཚོས་དམིགས་བསལ་གིས་མཐུན་རེན་ཅུང་ཟད་
སྐྲུན་རྒྱུ་ལ་བསམ་བློ་ཞིག ་གཏོང་དགོས ་པ་རེད་དན་གི་འདུག ང་ཚོའི་བཀའ་ཤ ག་སྐབས་སྔོན ་མ་སྔོན ་མའི་སྐབས་ལ་ག་རེ་

གསུངས་པ་རེད་ཟེར་ན། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་ཉམ་ཐག་པའི་ཐ་སྙད་དེ་བཏགས་ཉན་གི་མ་རེད་གསུངས་པ་རེད། སིར་བཏང་གི་
ཉམ་ཐག་ཟེར་བ་དེ་ལ་རིགས་དཔལ་འབོར་ལང་ཚོ། རོགས་བའི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པའི་སང་ནས་ཉམ་ཐག་པའི་རྣམ་གངས་མང་

པོ་ཞིག་དབེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཉམ་ཐག་པའི་མིང་དེ་མ་བཏགས་ནའང་འད། ཡིན་ནའང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཆེ་མཐོང་
ཡོད་པའི་སོ་ནས་བསྙེན་བཀུར་བེད་ཆོག་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལ་ཆོས་རྒྱལ་

ཆེན་པོ་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་པ་རེ་རེ་ལ་ཁིམ་ཚང་བདུན་བདུན་སྦྱིན་བདག་བསྐོ་གཞག་བས་ཡོད་པ་རེད། ཁིམ་ཚང་བདུན་
བདུན་སྦྱིན་བདག་བསྐོ་རྒྱུ་དེ་ཡང་། ཁོང་ཚོས་གོན་རྒྱུ་མ་ལོན་པ་ཞིག་དང་ཟ་མ་ཟ་རྒྱུ་མ་རག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་མ་རེད།
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ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་དེར་ཆེ་མཐོང་སོད་ནས་མཐུན་རེན་དེ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག
གནས་སྟངས་ཤིག་རེད།

གནས་སྟངས་གཉིས་པ་ཞིག་གི་སང་ནས་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་རེད། སྔོན་མ་སིད་སྐྱོང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་པའི་

སྐབས་ལ་དི་བ་ཞིག་འགོད་རྒྱུ་བྱུང་། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་རང་གི་ངོས་ནས་ཆོས་སེ་ཁག་ལ་མཐུན་རེན་དམིགས་བསལ་བ་
སོད་རྒྱུའི་རེ་བ་དང་འཆར་གཞི་ཡོད་དམ་ཞེས་དི་བ་ཞིག་བཀོད་པའི་སྐབས་ལ། སིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཞེས་

ན། དགོན་པ་དང་ཆོས་སེ་ཁག་རང་ཁ་རང་གསོ་རེད་གསུངས་ནས་སོམས་སྙན་པོ་ཞིག་གི་སང་ནས་ཐག་ཆོད་ཡོད་པའི་ལན་དེ་
གནང་སོང་། རེད། ཆོས་སེ་རྣམས་དང་དགོན་སེ་ཁག་རང་ཁ་རང་གསོ་སང་ལ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དགོན་པ་ལ་ཆེ་
ཆུང་རབ་འབིང་། བཤད་གྲྭའང་ཆེ་ཆུང་རབ་འབིང་། སྒྲུབ་གྲྭ་ཡིན་ནའང་དེ་ག་ནང་བཞིན་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་
ནའང་དགོན་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཟ་མ་སོ་རྒྱུ་དང་བཞུགས་ཤག་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཡོངས་སུ་ཆ་ཚང་བའི་སོ་ནས་

མཐུན་རེན་སོད་ཐུབ་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། མི་ཐུབ་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་འཕོད་བསྟེན་གི་སང་ལ་ཡིན་ནའང་འད།

ད་དུང་གཞན་པ་མཐུན་རེན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དགོས་པ་རེད། དེ་རིགས་ཀི་སང་ལ་ཡང་ང་ཚོ་གཞུང་ཕོགས་ནས་ཁ་སང་དེ་རིང་མ་
ར་སང་ནས་དཀའ་ལས་ཁོན་ནས་མེད་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། དུས་རྒྱུན་དུ་གསུང་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་ན་སྔོན་མའི་ལྟ་གྲུབ་དང་

ལངས་ཕོགས་གང་འད་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། ད་ལྟའི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་གསར་གཏོད་རང་བཞིན་མང་པོ་ ཞིག་
བེད་ཀི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྔོན་མ་གང་འད་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ན་དགོན་པ་ཆོས་སེ་ཁག་

ལའང་གསར་གཏོད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་དང་མཐུན་རེན། མཐུན་རེན་ཟེར་ན་ངས་ཟས་གོས་གཅིག་པོར་ཟེར་གི་མེད། མཐུན་རེན་
ལ་འད་མིན་འད་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེའི་སང་ནས་ཀང་བསམ་བློ་ཞིག་གཏོང་དགོས་པ་རེད་དན་གི་འདུག

དེ་འད་མ་བས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ད་ལྟའི་ལྟ་གྲུབ་གཅིག་གི་ནང་ལ་གཅིག་སིལ་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། དགོན་སེ་ཁག་རང་ཁ་རང་གསོ་

རེད་ཅེས་ཕར་བཞག་པ་ཡིན་ན། འཛིན་སྐྱོང་དང་ཆོས་སེ་ཁག་གི་བར་ལ་ག་ལེར་ག་ལེར་འབེལ་བ་བཙུགས་སའི་གཞི་ཞིག་མེད་པ་
ཆགས་འགོ་ཡི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་མཉམ་འབེལ་དང་ཆིག་སིལ་ཟེར་བ་ཡོང་རྒྱུར་མཐུན་རེན་རྣམ་པ་མི་འད་བའི་སོ་ནས་ཅུང་ཟད་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད། མ་ར་་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དེ་དགོས་ཡི་འདུག དེ་ག་རེ་
རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཕར་ཕོགས་ནས་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མང་པོ་ཞིག་ར་མེད་གཏོང་གི་འདུག་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད།
ཡིན་ནའང་དོན་དངོས ་པོའ་ི ཐོག ་ང་ཚོས ་འདི་ནས་འཛིན་སྐྱོང་སེལ་གསུམ་བེད་དགོས ་པར་མཐུན་རེན་ཞིག་ངེས ་པར་དུ་སོད་
དགོས་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞིག་ཡིན།

དེ་རིང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ཁ་སང་མང་པོ་ཞིག་གེང་མེད། ཡིན་ནའང་ངས་ག་རེ་ཞུ་འདོད་

བྱུང་ཟེར་ན། ཆོས་པ་ངོ་མ་ཆོས་པའི་ས་ལ་བཞག ཆོས་སེ་ངོ་མ་ཆོས་སེའི་ས་ལ་བཞག་ན་ཡག་པོ་འདུག དེ་མ་ཡིན་པའི་གང་ཟག་

སེར་དང་ཚོགས་པ་སིག་འཛུགས་ཁག་གི་སིད་དོན་ལག་ཆ་བེད་བསོད་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་
ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་སློབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སི་འཐུས་སློབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསོམས་ཐོག འདོད་པ་དང་ཡིད་མ་ཚིམས་པའི་གནས་ཚུལ་

དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ་བཀགས་རྒྱུ་བྱུང་ལ་བལྟ་
རྒྱུ་ཡང་བྱུང་། མ་ཟད་དེའི་ཐོག་བསམ་ཚུལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དེ་ཡིན་དུས་དམིགས་བསལ་གི་འདོད་པ་མ་འཚིམས་པ་དེ་འད་ཅི་

ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡིན་ནའང་འདི་ནས་མར་སྐད་ཆ་རིམ་པས་ཇེ་མང་བཤད་ཡོང་སྐབས། རྨོངས་ཆའམ་རང་བཞིན་གི་མི་ཤེས་པའི་
གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཡོང་གི་འདུག བས་ཙང་དེ་ཚོའི་ཐོག་དི་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམ་པ་ཞིག་བྱུང་སོང།

ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ལས་བསོམས་ཀི་ནང་དི་བ་ཁ་པའི་ནང་ལ་ས་གནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ཆོས་རིག་དང་འབེལ་བའི་ལས་

བསོམས་ནང་ས་ཌོན་ཀཿཐོག་གཞིས་ཆགས་ནང་དུ་རན་ལགས་གཉིས་དང་དགེ་ཕྲུག་གྲྭ་པ་གཉིས་ལ། སློབ་ཡོན་དང་རན་ལགས་

གཉིས་ལ་གསོལ་ཕོགས་འབུལ་གི་ཡོད་པ་ལས་བསོམས་ནང་གསལ་ཡོད་པ་རེད། འདི་མར་བཀའ་ལན་གནང་ཡོང་དུས། དེ་མེད་
པར་ཕིར་འཐེན་བས་ཟིན་པ་རེད། སྔོན་མའི་ལས་བསོམས་ཤིག ་རེད་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་མེད་པ་

ཆགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། རྦད་དེ་མེད་པ་ཆགས་པ་རེད་དམ། གྲྭ་པ་གཉིས་དང་རན་གཉིས་ཀང་མེད་པ་ཆགས་པ་རེད་
དམ། དེ་གང་འད་བས་ཏེ་མེད་པར་གྱུར་བ་རེད་དམ།

དེ་ནས་རུ་སོག་ཁུལ་ནས་ཕེབས་མཁན་མང་དག་ཞིག་ལ་སློབ་ཡོན་ཞིག་ཕུལ་གི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་དི་བ་

དིས་སྐབས་སུ་ཚང་མར་ཐོབ་ཀི་རེད་དམ་ཞེ་ན། ཚང་མར་ཐོབ་ཀི་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཚང་མར་མ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། ཐོབ་པ་
རྣམས་ལ་ཆ་རེན་གང་གི་ཐོག་སློབ་ཡོན་སད་ཀི་ཡོད་དམ། ཆ་རེན་གང་འད་ཞིག་བཞག་པའི་ཐོག་སློབ་ཡོན་སོད་ཀི་ཡོད་དམ།

དེ་ནས་བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་སྐོར་ལ། སིར་བཏང་བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་སྐོར་དེར་འདོད་པ་མི་ཚིམས་པའི་ཚོར་

སྣང་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། ཡིན་ནའང་བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཟེར་སྐབས། ཚང་མའི་སི་དོན་གི་དཔེ་མཛོད་
ཁང་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་བསོམས་ཀི་ནང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་མཚོན་པའི་རན་ལགས་སློབ་དཔོན་གཉིས་ཙམ་

ཞིག་གིས་ཆོས་འཆད་ཉན་དང་། སློབ་འཁིད་གནང་རྒྱུ་ལ་སོགས་དེ་འད་གསུངས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་སློབ་དཔོན་གཅིག་གཉིས་
ཀིས་གཏན་འཇགས་གནང་རྒྱུ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་འཛམ་གིང་ཤར་ནུབ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་མང་པོའ་ི མི་སྣ་

ཞིག་ཕེབས་པའི་གནས་སྟངས་མཇལ་རྒྱུ་འདུག དེ་ཡིན་དུས་མ་འོངས་པར་བོད་གངས་ཅན་ཞིང་དུ་ཡོད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་
བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པའི་བླ་མ་དགེ་བཤེས་སུ་འད་ཞིག་འབོད་དགོས་ནའང། དུས་ནས་དུས་སུ་དེ་ཚོ་གདན་འདེན་

ཞུས་ནས། ཁོང་ཚོར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལྟ་སོམ་སོད་གསུམ་དང་གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་ག་རེ་ཡོད་པ་ཡིན་
ནའང་། དེ་འཆད་འཁིད་བས་ཏེ་དུས་ནས་དུས་སུ་དེ་འད་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་

ས་རེད་མ་གཏོགས། དེ་འགལ་རེན་ཆགས་རྒྱུ་དང་འཐོར་ཞིག་འགོ་བའི་གནས་འགག་ཞིག་ར་ནས་ཆགས་ཀི་མི་འདུག མ་འོངས་
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པར་དེ་འད་གནང་ཐུབ་རོགས་བས་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ངས་བསྐྱར་དུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་རང་ཡོང་ས་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར། དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ནང་ཉམ་ཐག་ཞེས་གཞི་ཆགས་

ཁག་དང་ཐོབ་ཐང་གཅིག ་མཚུངས་དགོས་ཟེར་ནས་གོ་སྐབས་ལེན་པའི་འདོད་པ་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང་སྐྱབས་ཡུལ་དགེ་
འདུན་གི་སེ་ཟེར་ནའང་འད། འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ཟེར་ནའང་འད། མིང་གང་འད་ཞིག ་བཏགས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཟག་

བཅས་ཉེར་ལེན་ལས་གྲུབ་པའི་ཕུང་པོ་ཞིག་ཡོད་སྟབས། ན་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་ཚ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ནི་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་རེད། གཞིས་
ཆགས་ཡིན་ནའང་འད། དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་ཡོད་པའི་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་དེ་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་འད་ལ་

སྨན་རིན་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་འད། འཕོད་བསྟེན་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་འད། དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་ཚང་མར་གཅིག་མཚུངས་གང་
ཡང་ཆགས་ཀི་མེད། གིས་བཏུབ་པ་བཞིན་གཅིག་མཚུངས་མ་རེད། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁ་ཤས་སྨན་རིན་གི་མཐུན་རེན་ཆ་ཚང་

དགོན་པ་རང་ཁུངས་ནས་གནང་མཁན་ཡོད་པ་རེད་ལ། དགོན་པ་ཁ་ཤས་རང་ཁུངས་ནས་གནང་མ་ཐུབ་མཁན་དེ་རིགས་དཀའ་
ངལ་ཡོད་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོས་ནས་སྨན་རིན་གི་རིགས་འདི་ཚོ་གྲྭ་བཙུན་ཡིན་ནའང་

འད། གང་ལྟར་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་དུ་བཞུགས་མཁན་ཚོར་མཐུན་རེན་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད། ང་ཚོས་རྒྱ་ཆེ་
ས་ནས་བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ནས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཆུང་ས་ནས་བཤད་ཡོང་ན་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་འཛིན་སྐྱོང་

བེད་ས་དང། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་བསྟི་གནས་འདི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། གང་དུ་ཡོད་མེད་གསལ་པོ་
ཤེས་ཀི་རེད། བས་ཙང་འདི་ཚོར་ཡིན་ནའང་སྔོན་མའི་ལམ་ལུགས་བཞིན་དེ་སྔོན་སོར་སུམ་བརྒྱ་དང་ཉི་བརྒྱ་སོད་ཀི་ཡོད་ཟེར་བ་

དེར། རག་བརན་འགྱུར་བ་མེད་པ་དང་། ཐེར་ཟུག་མེད་པ་མུ་མཐུད་དེ་རྒྱུན་སྐྱོང་བས་པ་མ་ཡིན་པར་དེ་ལ་ཏོག་ཙམ་སར་ཆ་

གནང་བ་ཡིན་ན། དེ་ཙམ་གི་སྐྱོན་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག དེ་ནི་སྔ་མོའ་ི ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ཞིག་རེད། རང་འཇགས་
བཞག་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཡོད་ཀི་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་སྟབས་ད་ལྟ་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གསར་པ་ཕེབས་

པ་ཞིག་རེད། མ་འོངས་པར་ཡིན་ནའང་དེ་ཚོ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དཔྱད་གཞི་ཞིག་ཐུགས་ཕན་སོས་རོགས་བས་ན་
ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

སིཌ་རྦ་རི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རིགས་རྒྱུད་ཀི་པི་ཏིའི་ཁུལ་ཁག་ཅིག་ལ་མཐུན་རེན་ཞིག་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅེས་ལས་བསོམས་ནང་

གསུངས་སོང། མཐུན་རེན་དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞུ་ཡི་ཡོད་དམ། དེ་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ང་ཚོ་
དང་དམིགས་བསལ་གི་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་དམ། དེ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རིགས་རྒྱུད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་

བེད་ཀི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་འགའ་ཞིག་བསྒྲུག་སྟེ་གནང་གི་ཡོད་དམ། དེ་ཚོ་སིཌ་རྦ་རིར་བཞུགས་ཏེ། སློབ་སྦྱོང་འདི་ང་ཚོའི་འོག་
གནང་གི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་གང་འད་བེད་ཀི་ཡོད་དམ། དེ་ཡིན་ཚེ་མ་འོངས་པར་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་འདུག་སྟེ། ང་ཚོར་འདི་
དགོས་ཟེར་གི་མེད་དེ། འཕོད་བསྟེན་གི་ཆ་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་བཞིན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གི་སྨན་གོན་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་
རེད། གང་ཡོད་པ་དེ་ན་རྒྱུ་ཚ་རྒྱུ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་གཅིག་མཚུངས་རེད། དེ་འད་ཡིན་སྟབས་འདི་ཚོ་ཚང་མར་དམིགས་བསལ་གི་
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ཆེ་མཐོང་དང་བླ་ན་མེད་པའི་གུས་བཀུར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཞུ་མ་ཐུབ་ཀང་། ན་རྒྱུ་ཚ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་འདུ་ཤེས་ཤིག་ཡིན་ཙང་གཅིག་གྱུར་
ཞིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ད་ལྟ་འདི་ནས་མཚན་ཐོ་ཞུས་བཞག་པ་སི་འཐུས་དགུ་ཡོད། འདི་རེས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མིན། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་
བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་དི་བ་དང་འབོད་སྐུལ་མཉམ་དུ་མང་པོ་ཞིག་བཀའ་
ཕེབས་སོང། འདིའི་ནང་ལ་ལན་དགོས་མཁོ་ཅན་རྣམས་ཞུ་ཆོག་པ་གིས་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་ཐོག་སོག་བླུ་ཚེ་ཐར་དང་འབེལ་

བའི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་སྟེ། གཙོ་བོ་འདི་ད་ལྟ་དེ་སྔོན་དི་བ་སྔོན་མ་གནང་མཁན་བཀུར་འོས ་སི་འཐུས་ཤིག ་དང་འབེལ་བ་

ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་འད། ཡིན་ནའང་གསན་ནོར་ཐེབས་མེད་དམ་བསམ་སོང། སོག་བླུ་རང་ཕན་པ་དང་དགེ་བ་ཡོད་མིན་གི་སྐད་ཆ་
གང་ཡང་མ་རེད། ང་ཚོས་སོག་བླུ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ། སོག་བླུ་བཏང་བཞག་པའི་སེམས་ཅན་འདི་དག་གི་ཚེ་སོག་མངོན་

སུམ་དུ་ཐར་གི་ཡོད་མེད་འདི། གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀི་ཚེ་སོག་ཐར་ཐུབ་ཆེད་དུ་ང་ཚོའི་བེད་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་དགོས་ཀི་

འདུག་ཞེས་བཀའ་འདི་གནང་རྒྱུ་འདི་ཡིན་པ་འད། འདིའི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ལན་ཡང་ནམ་རྒྱུན་གི་ཁུངས་སྐྱབས་ཞུ་སར་ཞུས་ཏེ།
འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀི་ཚེ་ཐར་དེ་ཚེ་ཐར་དུ་འགོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོད་པ་འབོད་སྐུལ་དང་གོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་
ཞེས་འདི་ཞུས་པ་ཡིན་མ་གཏོགས། གཞན་པ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཉིས་པ་དེར་ཐུགས་ཁག་མི་འདུག རང་ལོ་དྲུག་ནས་ཉི་ཤུ་ར་ལྔའི་བར་གི་གསར་འབོར་སློབ་ཡོན་འདིའི་ཆ་རེན་ནང་

གཅིག་གསལ་ཡོད་པ་རེད། ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་བརལ་མཁན་ལ་ཐོབ་ཀི་མེད་དམ། ཡང་འོག་གི་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་བརལ་མཁན་ཁག་ཅིག་
ལས་ད་ལྟའི་ཆོས་རིག་མ་དངུལ་ནས་གནང་བ་ཞིག་གསལ་གི་ཡོད་པ་རེད། ཐོག་མར་འདི་ཐད་ལ་འགྱུར་བཅོས་གང་ལ་གང་ཙམ་
ཕིན་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སོ་སོ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་མེད་པའི་ལོ་ཡུན་མང་པོ་ཞིག་ཕིན་ཡོད་ཁར། ཆ་
ཚང་ཞུ་ཚོད་ཐིག་གི་མི་འདུག་སྟེ། གང་ལྟར་ར་འཛིན་ཞིག་བཟོས་ཏེ། གསར་འབོར་གྲྭ་ཀུན་སོ་སོའ་ི ལོ་ཡིན་ན་གཞུང་འབེལ་གི་

སློབ་ཡོན་གནང་སར་ར་བའི་ལོ་ཚད་འདི་རང་ལོ་དྲུག་ནས་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་བར་དགོས་པ་འདི་སིར་བཏང་གི་ཆ་རེན་ཞིག་དང་། སྔོན་གི་
ཆ་རེན་དམིགས་བསལ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་བརལ་ནས་གནང་ཆོག་པ་འདི་རང་ལོ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་བརལ་ཡོད་ནའང་། སློབ་ཡོན་གི་གནང་
ཡུན་འདི་ལོ་བཅོ་ལྔ་མ་བརལ་བ་མེད་ཚེ། དེ་ལ་དམིགས་བསལ་གནང། གང་ཡིན་ཞེ་ན། སློབ་སྦྱོང་ལོ་བཅོ་ལྔར་གནང་ཆེད་སློབ་
ཡོན་སྦྱར་རྒྱུའི་ཟུར་གི་ཆ་རེན་ཡོད་པ་དང། འདི་གཉིས་མ་བརལ་བ་ཞིག་བསྒྲུབ་སྐབས། ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་བརལ་ནས་གནང་རྒྱུ་དེ་
ཁོ་རང་ལ་ལྟོས་པའི་དམིགས་བསལ་ཞིག་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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དེ་ནས་གསུམ་པ་དེར། སློབ་ཡོན་ཧིན་སོར་སུམ་བརྒྱ་ལབ་འདུག་སྟེ། ས་གནས་འགའ་རེར་ཉི་བརྒྱ་ལས་མི་ཐོབ་པའི་

བཀའ་གནང་སོང། འདི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་སུམ་བརྒྱ་རང་འབུལ་བཞིན་ཡོད། གལ་སིད་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་འདི་
ཆ་ཚང་ཐོབ་ཀི་མེད་པ་ཡིན་ན། གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་མཁེན་པའི་ཚབ་ཏུ། བཀའ་མོལ་ཞུ་ཆོག་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་
ནའང་ངས་ཚོད་ལྟ་བས་ཏེ་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མ་རེད། གཞན་སྔ་མ་གྲྭ་ཚང་ཆེ་ཁག་དཔེར་ན། གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཚོ་ཡིན་ན།
སློབ་ཡོན་སོར་སུམ་བརྒྱ་འདི། ཁོང་ཚོའི་ལྟོ་ཚང་གི་གྲྭ་ཚང་ལ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་རིས་རྒྱག་གི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ལྟོ་ག་

ཞིག་ག་ཚོད་ཡོད་མིན་དང། གང་ལྟར་སོར་སུམ་བརྒྱ་འདི་སློབ་ཡོན་ལེན་མཁན་གྲྭ་བཙུན་ཁོ་རང་ཚོའི་ཕག་ལ་རྡོག་རྡོག་སོད་རྒྱུ་
འདི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཁད་པར་མེད་པ་དང། དེ་འདའི་ཐོག་ནས་གང་འད་བྱུང་མིན་ལྟ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

བཞི་པ་དེར་ཆོས་སིད་ཟུང་འབེལ་ཡིན་པ་དང། དགེ་འདུན་གི་ཆེ་མཐོང་དང་། སྔ་མོ་དགེ་འདུན་གྲྭ་བཙུན་ཉམ་ཐག་ཡོང་

ཤེས་ཀི་མ་རེད་ཅེས་པའི་བཀའ་ཕེབས་པ་དང་། འདི་དག་མང་པོ་ཞིག་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀི་འགེལ་བཤད་གནང་བཞིན་པ་དེ་
དངོས་འདེན་རང་རེད། ད་ལྟ་འདི་རང་ལ་བརི་བཀུར་བས་པའི་ཐོག་ལ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའི་

ནང་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད། སིར་དགོན་སེ་སི་ཡོངས་དང་ལྷག་པར་དུ་དགོན་སེ་ཆུང་ཁག་སྐུ་ངལ་ཡོད་ས་དང་ཉམ་ཐག་གི་རིགས་
ལ་ལྟ་སྐྱོང་མང་ཙམ་དང་། མཐུན་རེན་གང་མང་སྦྱོར་ཐུབ་པ་དང། འདི་དག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྙིང་འཁུར་གི་ངོ་བོ་མ་རེད་དེ། གང་

ལྟར་སི་འགེ་གཅིག་མཚུངས་ཀི་འདི་དག་ཞུ་བཞིན་པ་རེད། ད་དུང་ཡིན་ནའང་འདི་ཚོའི་ཐོག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ནི་གོང་ལ་ཞུས་
པ་ལྟར། ངེས་པར་དུ་གཟིགས་ཆོག་གི་རེད། དེ་སྔོན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་དགོན་སེ་ཁག་རང་ཁ་རང་གསོ་ཟེར་བ་འདི།
བཟང་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་དཔེ་སྟོན་ཏེ་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཐ་སྙད་མང་པོའ་ིཐོག་ནས་
གསོ་སྐྱོང་དང་ལྟ་རོགས་བེད་དགོས་ས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པར། འདི་དག་ལྟོས་ས་ལྟོས་ཕོགས་ཀི་ཆ་ནས་ཆོས་སེ་ཁག་ནི་རང་ཁ་

རང་གསོ་ཡག་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག འདི་ནི་དཔེ་བཟང་གི་ངོ་བོར་གསུངས་པ་རེད་མ་གཏོགས། དགེ་འདུན་པ་ཚོ་

ཆོས་སེ་ཁག་རང་ཁ་རང་གསོ་རེད། ང་ཚོས་ལྟ་སྐྱོང་དགོས་ཀི་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་འད་མ་རེད། སོང་ཙང་ལྟ་སྐྱོང་གང་སར་དགོས་ཀི་
ཡོད་ཚེ། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཞུ་ཐབས་ཞུ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས ་སི་འཐུས་གཉིས ་པས་གོང ་དུ། ལས་བསོམ ས་དི་བ་ཁ་པའི་ནང་གཞིས ་ཆགས་ཁག་གི་ལས་

བསོམས་ཟེར་བ་འདི་ལས་བསོམས་ནང་གསལ་འདུག་ཞེས་པ་འདི། གཞིས་ཆགས་སོ་སོའ་ི ལས་བསོམས་ནང་འདི་གསལ་ཡོད་

པ་རེད། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའི་ནང་གསལ་མེད་པ་རེད། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལན་འདེབས་
གསལ་བཤད་འདི་གང་རེད་ཅེ་ན། ཁོ་རང་ཚོའི་ལས་བསོམས་ནང་གསལ་བ་དེ། རིས་ལོ་འདིའི་ལས་བསོམས་ནང་ནོར་ཏེ་བཀོད་
པ་ཞིག་རེད་འདུག འདིའི་ག་ཡོན་དང་སློབ་ཡོན་འདི་དག་སྔ་མོ་ནས་མཚམས་འཇོག་བས་ཟིན་པ་རེད། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཅི་
འད་ཆགས་མིན་འདི་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་ཐུབ་པ་མི་འདུག་པས། རད་གཅོད་བེད་ཆོག་པ་ཞུ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་རུ་སོག་སློབ་ཡོན་ ༨༢ དེར་སློབ་ཡོན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། སིར་བཏང་རུ་སོག་སློབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་

ལ་ཚང་མར་ཐོབ་ཀི་མེད་པ་དང། ཐོབ་མཁན་འདི་དག་ལ་ཆ་རེན་ཅི་ཡོད་དམ་གསུངས་པ་འད། འདི་གཞི་རིམ་གི་ཆ་རེན་ལྟར་ན།
ད་ལྟ་ང་ཚོས་སློབ་ཡོན་འབུལ་ས་འདི་ཐོག་མར་ཡོང་ཁུངས་འདི་རུ་སོག་ནས་གདན་ས་ཁག་ཏུ་སློབ་གཉེར་ཡོང་པའི་སྐབས་སུ།
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བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་འབེལ་གི་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག གཞུང་དང་གཞུང་གི་བར་ལ་གང་ལྟར་གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་བས་
ཏེ། གཞུང་འབེལ་གི་བརྒྱུད་ལམ་འདིའི་ཐོག་ནས་ཡོང་བ་དང་། དགོས་མཁོ་གཟིགས་པར་ང་ཚོས་འདི་དག་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།

འདི་མ་ཡིན་པར་ཕིས་སུ་རུ་སོག་ཁུལ་མང་པོ་ཞིག་དཔལ་འབོར་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཕིན་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཡིན་སྟབས་

ཁོ་རང་ཚོ་ཆོས་རྣམ་དཀར་པོ་ཧ་ལས་པ་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཆོས་ཕོགས་ལ་སློབ་གཉེར་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་འདི་གལ་ཆེན་པོ་
ཡིན་པ་ཞིག་ཁོ་རང་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། སོང་ཙང་མང་པོ་ཞིག་གི་ཁོ་རང་ཚོ་སེར་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་ལ་བཏང་སྟེ།

གདན་ས་ཁག་ལ་སློབ་ཕྲུག་གི་མཐོང་ཆེན་དང་འདི་འདའི་ཐོག་ནས་ཕེབས་ཏེ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འདི་དག་ལ་ང་ཚོས་ཕར་བཙལ་
ཏེ་སློབ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུ་འགོ་ཡི་མེད་པ་རེད། ཁད་པར་འདི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་རེས་གོང་གི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ལན་འདི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་དགེ་རན་གཉིས་ལས་འཕོས་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡོད་བཞིན་པ་འདི་

གཉིས ་སྔོན་མ་ནས་གཏན་འཇགས་ལས་བེད་ངང་ལས་འགན་སློབ་འཁིད་གནང་རྒྱུ་དེ་སྒྲུབ་བཞིན་པ་རེད། འདི་ཆོས ་བརྒྱུད་
གཞན་ལས་ཁབ་བསགས་བས་པ་མ་རེད་ཅེས ་བཀའ་ལན་འདི་རེད། མ་འོངས་པར་འདི་རིགས་ཀི་དགེ་རན་ཡར་ཡོང་སྟངས་

དང་། མི་ཆ་འདེམས་སྒྲུག་གནང་སྟངས་ཐོག་ལ་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་བྱུང་ན། ཐུགས་ཕན་གསོ་བ་དང་ཡག་པོ་ཡོང་
བའི་སྐོར་འདི་འབེལ་ཡོད་ལ་ལན་དང་འགེལ་བཤད་འབུལ་ཆོག་པ་བགིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དགེ་འདུན་པར་འཕོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་ཟེར་བ་དེ། ཆེ་ཆུང་མ་གཏོགས་འདི་དག་ཡོད་བཞིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སིར་

བཏང་དགོན་སེ་ཆེ་ཆུང་དང་། དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད་དེ། ང་ཚོས་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་

དགོས་སའི་འཕོད་བསྟེན་འདི་དག་ལ། སྔོན་མ་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་ཕོགས་ཀི་ལས་གཞི་རབས་དང་རིམ་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།
ད་ལྟའི་ལས་བསོམས་ནང་མ་ཐོན་སྟབས། འདི་འགྱུར་བ་ཕིན་ཡོད་དམ་མེད་གང་ཡིན་མ་གཏོགས། ཆོས་རིག་དང་འཕོད་བསྟེན་

ལས་ཁུངས་ཟུང་འབེལ་གི་གྲྭ་བཙུན་སྙུན་གཞི་བཞེས་ཏེ་འདིར་ཕེབས་མཁན་ཚོར་ལྟ་སྐྱོང་གནང་སྟངས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་
བཞིན་རྡ་སར་སྔོན་མ་ཡིན་ན། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་གསུང་ཆོས་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པར་བརེན། དེ་འདའི་སྐབས་
སུ་སྨན་བཅོས་དང་སགས་ཏེ་མང་དག་ཞིག་ཕེབས་སྐབས། འདི་དག་ལ་སྨན་བཅོས་གནང་ཞོར་རིང། གོང་གི་ལས་བསོམས་ནང་

ཐོན་པ་བཞིན་ནད་གསོ་ཁང་ཞེས་པ་ད་ལྟའང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་དང་འདི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དང་སྨན་
རིས་ཁང་གང་རུང་ལ་སྨན་བཅོས་འདི་དག་རིན་མེད་དང་། ཆག་ཡང་སོགས་ཀི་མཐུན་རེན་དང་དམིགས་བསལ་རིགས་ཡོད་པ་
རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀི་འཕོད་བསྟེན་འདི་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་ནང་གི་ར་དོན་

འཛིན་སྐྱོང་བེད་མཁན་གི་དགེ་འདུན་དེ་དང་འབེལ ་བའི་ཐོག འདི་དག་ལྟ་སྐྱོང་བེད་དགོས ་པ་ནི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན ་པོ་ཞིག ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་ནི་བརོད་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད། འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་མཐུན་རེན་སྦྱོར་ཕོགས་དང་། ཤུགས་སྣོན་གསར་པ་
གང་རྒྱབ་དགོས་མིན་ངེས་པར་དུ་དོ་སྣང་བ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་སི་རྡ་བ་རི་ཟེར་བ་འདི་སྔོན་མ་གཅིག་བྱུང་ནས་དེ་ལྟར་འགོ་བཞིན་པ་ཞིག་རེད་འདུག སྔོན་མ་སོ་སོ་ཆོས་རིག་

ལས་ཁུངས་ནང་ཡོད་དུས་ནས་འདི་ཡོད་བསམ་བྱུང། སྐབས་དེར་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རིགས་རྒྱུད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཆ་ནས་ཚང་མ་ནང་

པའི་ཁིམ་ཚང་ཡིན་པ་རེད། འདི་དག་ཁོ་རང་ཚོ་རང་དབང་ལུང་པར་འཚོ་གནས་བེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་དེ། འགའ་ཤིག་གནས་
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སྟངས་སྐྱོ་བོའ་ི དབང་གི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭའི་མཐུན་རེན་མེད་པ། མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭར་བསྐྱོད་སའི་མཐུན་རེན་མེད་པ་མང་པོ་ཡོད་

སྐབས། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རིགས་རྒྱུད་ལ་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀི་རོགས་རམ་བེད་དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་དང་དགོངས་གཞི་སྔ་
མོ་ནས་ཡོད་བཞིན་པ་རེད། འདིའི་འོག་ནས་སི་པི་ཏིའི་སློབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞིག་ཁོ་རང་ཚོའི་ལུང་པར་འདི་མེད་སྟབས། སློབ་ཕྲུག་
མང་པོ་ཞིག་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཉེ་འཁོར་ན་སོད་ཁང་གས་ཏེ་འཚོ་སོད་བེད་མུས་རེད། ཉིན་མོའ་ིསྐབས་སློབ་གྲྭར་ཕིན་ཏེ། འགའ་ཞིག་
ད་ལྟ་མཐོ་སློབ་ཁག་ལ་བསྐྱོད་བཞིན་པ་རེད། དེ་འད་བའི་ལས་འཆར་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཚོའི་ཐོག་ཁོ་རང་ཚོའི་འགོ་སོང་འབ་

སུ་མ་བསྡུས་ཏེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་སྙན་ཞུ་རབས་དང་རིམ་པ་ཞུས་པ་རེད། དེ་སྐབས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སློབ་
ཕྲུག་དེ་ཚོའི་འཚོ་དོད་ལྟ་བུ་བས་ཏེ་ཟླ་བར་སོར་ལྔ་སྟོང་རེ་གནང་རྒྱུ་དང། ཕལ་ཆེར་ངས་ནོར་མེད་ན། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

ཀིས་དགེ་རན་ཞིག་གི་ག་ཕོགས་སོད་རྒྱུའི་སྔ་མོ་བཀའ་མོལ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། འདི་ད་ལྟ་མར་མུ་མཐུད་དེ་འགོ་ལུགས་ཆགས་པ་རེད་
མ་གཏོགས། གཞན་པ་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མེད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསོམས་སྙིང་བསྡུས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་དོགས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་
ཞིག་དང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་བཅས་གཉིས་ཡོད། དང་པོ་དོགས་འདི་དེ་ཤོག་གངས་དང་པོའ་ི ནང་དུ། གོང་གསལ་རིས་ལོའ་ི

ནང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀི་དགོན་སེ་གངས་ཅེས་བིས་གནང་འདུག དེ་
ཡིན་དུས་སྔོན་མ་འད་པོ་ཡིན་ན། ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་ལ་སོགས་པ་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ནང་དུ་ཡོད་པ་
བཞིན་བེད་སོད་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདིའི་ནང་དུ་དེ་འདའི་ཐ་སྙད་དེ་མེད་པ་གནང་འདུག དེ་དགོངས་གཞི་གང་འད་ཞིག་

གནང་མིན་དང་གནད་དོན་གང་འད་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་རེད་དམ། དེ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་རང་ནས་བིས་བཞག་པ་རེད་
དམ་ཡང་ན་བཀའ་ཤག་དང་གོ་བསྡུར་ཏེ་ནས་མ་འོངས་པའི་ར་འཛིན་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དོན་དག་གཉིས་པ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེར། ངས་ཞུ་སྟངས་དེ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་སོ་སོའ་ི མཐོང་ཚུལ་དང་མཉམ་དུ་

བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་འབེལ་བའི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་དེ་འདའི་

ཐོག་ནས་ཕན་ཚུན་དབེ་འབེད་ཀི་གནད་དོན་དེ་འད་བས་སོང་ཞེས་ང་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡིན་ནའང་མཐོང་སྣང་གི་ཐོག་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་ དང་གཡུང་དྲུང་བོན་ཇོ་ནང་ལ་
སོགས་པའི་དཔེ་ཆ་གང་འད་ཞིག ་དགོས ་ནའང་ཕར་ལ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ལོ་གཅིག ་ལ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གིས་བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལ་དཔེ་ཆ་བླུ་ཆེད ་ལ་སོགས་པའི་མཐུན་རེན་ཞིག་སྦྱར་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་དུ་གཡུང་
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དྲུང་བོན་དང་འབེལ་ཡོད་ཀི་དཔེ་ཆ་རྒྱ་གར་ནང་ནས་པར་བསྐྲུན་བས་ཏེ་བླུས་པ་ཞིག་ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་མཇལ་མ་སོང། ལོ་ངོ་
བཅུ་ལྷག་ཙམ་རིང་རྡ་རམ་ས་ལར་བསད་པ་རེད། དེ་སྔོན་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་སྐྱབས་རེ་ཡོངས་འཛིན་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་སློབ་

དཔོན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་འབུམ་པོད་བཅུ་གསུམ་དང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་གངས་ཏེ་སེ་བོད་གཞུང་རིག་
མཛོད་པོད་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ། དེ་ནས་མར་གཡུང་དྲུང་བོན་གི་བཤད་གྲྭ་འདུས་སེས་པར་བསྐྲུན་བས་པའི་དེབ་ལོ་རེར་གཉིས་གསུམ་

བཞི། ད་ལོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། ཁ་སང་རང་ང་དང་ངའི་ཕག་རོགས་གཉིས་མཉམ་དུ་བས་ཏེ་མདོ་དི་མེད་གཟི་བརིད་པོད་བཅུ་གཉིས་དེ་
དག་ཕུལ་བསད་པ་ཡིན་མ་གཏོགས། དེ་འད་ཞིག་པར་བསྐྲུན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ང་ཚོར་མཐུན་རེན་དགོས་ཀི་འདུག་ཟེར་

བའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་གནང་གི་མི་འདུག ཕལ་ཆེར་བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་ང་ཚོ་དང་འབེལ་བའི་དཔེ་ཆ་ཞིག་ཡོད་ན། དེ་དག་
མང་ཆེ་བ་ཕར་ཕུལ་བཞག་པ་ཁོ་ན་ལས་ཚུར་བླུ་བ་དང་དགོས་གལ་ཞིག་ལ་གཟིགས་ཏེ་ཉོས་པ་ཞིག་མཇལ་མ་སོང་ཞེས་སོ་སོའ་ི
ཚོར་སྣང་ཡིན། མང་པོ་ཞིག་མཁོ་སྒྲུབ་དང་བླུ་ཡོན། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིན་ལ་ཡོད་ནའང་ལེན་དུ་འགོ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་

ཡོང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་དེ་འདའི་མཐུན་རེན་ད་ལྟ་བར་དུ་སྦྱར་བ་ཞིག་མཇལ་མ་སོང། དེ་ཡིན་དུས་མ་འོངས་པར་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ཡོད་པ་རེད། ལོ་རེ་རེའི་ནང་ལ་དཔེ་ཆ་དང་
རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ཀི་མཐུན་རེན་ག་རེ་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་དེ་དག་ཆོས་སེ་གྲུབ་མཐའ་ཁག་གང་དུ་ཡིན་ནའང་ཚང་མ་

ལ་རིས་སུ་མ་མཆིས་པར་གཟིགས་རོགས་གནང་སྟེ། གང་ནས་བླུ་ཡོན་གནང་དགོས་ཀང་དེ་དག་གནང་བ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་དོན་ཚན་ ༡༌༡༌༩
གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་མོ་དང་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་སན་འདེན་གི་ཐོག་ལ། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཀིས་བཀའ་མོལ་

མང་པོ་ཞིག་འཕོས་གནང་སོང། དེའི་ནང་དུ་མཐུན་པའི་ཆ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཆ་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཡིན་
ནའང་འདས་པའི་དུས་ཚོད་ཀི་ནང་ལ་སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་རེད། དེ་བཞིན་ཨིན་ཡུལ་བོད་རིགས་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ། རྒྱུན་ལས་ཟུར་པ་དང་གསར་པ། དེ་བཞིན་མི་མང་འདུ་འཛོམས་ཀི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་འདི་དང་འབེལ་
བའི་སེམས་འཚབ་དང་སེམས་ཚོར་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཕན་ཚུན་གོས་མོལ་བྱུང། དེ་ཡིན་དུས་གནད་དོན་དེ་དང་འབེལ་བའི་

ཐོག་ནས་སྔོན་འགོག་གི་ཚུལ་དུ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། མ་འོངས་སི་སྨན་དགོངས་འཆར་གི་ཚུལ་དུ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུའི་

གནད་དོན་གཉིས་ཆགས་ཀི་འདུག དང་པོ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། འདས་པའི་དུས་ཡུན་གི་རིང་སྐྱོན་གི་ཆ་ཞུས་ནའང་རེད། ཞན་ཆ་
ཞུས་ནའང་རེད། དེ་འད་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་འཚོར་བ་མཐོ་དམན་འད་མིན་དང་། སི་ཚོགས་ཀི་འཚོ་བའི་ནང་དུ་
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བབ་ལྷིང་བརན་གསུམ་གི་སང་གནས་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གནས་ཚུལ་དེའི་འབྱུང་ར་དེ། སྐབས་དེའི་
དུས་སུ་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས། དེ་རིང་ཁ་སང་ང་ཚོ་ན་སོ་མ་སོན་པ་རེད། ན་སོ་སོན་ཟིན་པ་ཤུགས་ཆེ་བའི་ཕག་

ལ་པར་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཚང་མས་བསྣམས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་ག་དུས་ཡིན་ཡང་གོ་སྐབས་ཤིག་བྱུང་
ན་པར་བརྒྱབ་ནས་བརན་པར་དེ་ས་གནས་འད་མིན་ལ་བཀྲམ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་དེ་འདའི་བརན་པར་ཞིག་གི་
སི་ཚོགས་ནང་ལ་འཚོར་བ་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་བྱུང་འདུག དེ་ཡིན་དུས་མ་འོངས་སྔོན་འགོག་གི་ཚུལ་དུ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་

ལ། མ་འོངས་པར་སན་འདེན་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ་གལ་ཏེ་གཞུང་འབེལ་གི་བང་མཛོད་ནང་དུ་ཉར་རྒྱུའི་ཆེད་པར་བརྒྱབ་དགོས་པ་དེ་
འད་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེའི་ཐོག ་ལ་ཆོག་མཆན་ཡོད་པའི་མི་སྣ་ཞིག ་གིས ་པར་བརྒྱབ་ཏེ་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ་ཞིག ་དང། དེ་མིན་ན་

སྐབས་དེའི་དུས་སུ་མཉམ་བཞུགས་གནང་མཁན་སུ་ཡིན་ནའང་དེ་དག་གི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཆ་ཚང་ངེས་པར་དུ་བསྡུ་རུབ་གནང་
དགོས་པ་ཞིག་དང་། དེ་ནང་བཞིན་པར་ཆས་རིགས་ཚང་མ་བསྡུ་རུབ་གནང་དགོས་ཀི་འདུག འདི་འབྱུང་རྒྱུའི་རེན་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་
ཐུག་ནས་སི་ཚོགས་ནང་དུ་སྟབས་མི་བདེ་བ་ཞིག་བྱུང་འདུག བས་ཙང་མ་འོངས་སྔོན་འགོག་གི་ཚུལ་དུ་འབོད་སྐུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། དེའི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་སྔོན་འགོག་གི་ཚུལ་
དུ་ལས་འཆར་གཏན་འབེབས་གནང་བཞག་པ་བྱུང་ཡོད་དམ། གལ་ཏེ་དེ་འདའི་འཆར་གཞི་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་ན་འདིར་
ལན་འདེབས་ཤིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུའི་དོན་ཚན་གཉིས་པ་དེར། གོང་དུ་ཝར་ཎཱ་དབུས་བོད་ཀི་ཆེས་མཐོའ་ི གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་

ཁང་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་དང་འབེལ་ནས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ཝ་ར་ཎཱ་སི་སློབ་གྲྭར་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་དང་དེ་བཞིན་སློབ་
ཟུར་བར་ལ་ཕན་ཚུན་བཀའ་མོལ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་ཞིག་གི་སང་ལ་དི་བ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འཕོས་བསད་ཀི་འདུག

དཔེར་ན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག ཝར་ཎཱ་སི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭར་གདན་འདེན་མ་ཞུས་ཏེ་མ་ཕེབས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་དཔལ་

ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་དུས་ཚོད་མ་འདང་བའི་རེན་གི་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་མར་ཕེབས་རྒྱུར་མཛད་དཀའ་ཞིག་
ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་འདའི་དི་བ་འད་མིན་ཞིག་སློབ་གྲྭ་བ་དང་སློབ་ཟུར་བར་ལ་སླེབས་བསད་ཀི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་ཆོས་རིག་
བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་དི་བ་ཁར་ཐུག་ཞུ་རྒྱུ་དེ། མ་འོངས་པ་ན་ཆོས ་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ཝཱར་ཎཱ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭར་ཕེབས་
འཆར་ཡོད་དམ། ཕེབས་ཐུབ་ཀི་ཨེ་ཡོད་དམ། གལ་ཏེ་ཕེབས་ཐུབ་ཀི་མེད་ན་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་འད་ཞིག་ལ་ཐུག་སིད་
དམ་ཞེས་བཀའ་འདི་གཙོ་བོ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སི་འཐུས་དང་པོ་དེས་གོང་དུ་ལས་བསོམས་ནང་གི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་ དང་
གཡུང་དྲུང་བོན་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་དེ་བཅོས་འདུག དེ་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད་དམ། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་རང་ནས་
བིས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེར་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་རང་གིས་བིས་པ་རེད། གནས་ཚུས་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་

དགོས་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀི་མེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དགོན་པའི་གངས་ཐོའ་ི ནང་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་
བོན་ཟེར་བའི་ནང་དུ་མ་བསྡུས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། རིས་མེད་ཡིན་ཟེར་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་དག་ཚང་
མ་ཚུད་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག་བེད་སོད་བཏང་བ་ཡིན་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་ཞེས་ནམ་རྒྱུན་

ང་ཚོས ་སིར ་བཏང་གི་གསུང་སོལ ་དེར་འགྱུར་བ་གཏོང་འདོད ་ཡོད་པ་དང་། འགྱུར་བ་བཏང་བཞག་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མིན །

དགོན་པའི་གྲྭ་བཙུན་གི་གངས་ཐོ་དེ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་དགོན་པའི་སོ་ལ་གངས་ཀ་བརྒྱབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད་
མ་གཏོགས། ཆོས་བརྒྱུད་གངས་ཀ་བརྒྱབ་ཀི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་གཙོ་བོ་དཔེ་མཛོད་ཁང་རང་ནས་དེ་ལྟར་གནང་དགོས ་ས་རེད་ཅེས ་བཀའ་ཕེབས་ཀི་འདུག ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་

བསླབ་བ་དང་ལམ་སྟོན་ངེས་པར་དུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དངོས་གནས་དེ་ག་རང་རེད། དཔེ་ཆ་རིང་པ་ནི་རིང་པ་ག་ཚོད་
རག་བསད་པ་དེ་རང་རེད། གསར་པ་དེ་དག་དུས་ནས་དུས་སུ་མཁོ་སྒྲུབ་བ་རྒྱུ་དེ་ཚང་མ་སི་སྙོམས་དང་རིས་སུ་མ་མཆིས་པ།
གང་ལྟར་བོད ་ཀི་ཆོས ་དང་རིག ་གཞུང་འབེལ ་ཡོ ད ་ཚང་མ་ནས་མཁོ་སྒྲུབ་གནང་དགོས ་པ་དེ་སིད ་བྱུས་ཟེར ་ནའང་མི ་

འདུག ལངས་ཕོགས་ཟེར་ནའང་མི་འདུག ང་ཚོ་ཚང་མར་གསལ་པོ་རེད། བས་ཙང་དེ་དག་གལ་ཏེ་གནང་མ་ཐུབ་པ་དང་ཞན་ཆ་
རིགས་བྱུང་ཡོད་ན། དེ་དག་ངོ་འཕོད་ནས་ང་ཚོས་ཡར་ལམ་སྟོན་དང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གི་གཉིས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཕེབས་པ་དེ་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་སན་འདེན་ཞུ་

ཕོགས་དང་འབེལ་བའི་སྐོར་རེད། སྔོན་མ་དེ་དག་ཚང་མ་ཚར་ནས་གཙང་མ་ཆགས་པ་རེད། དེ་དུས་ཏན་ཏན་རང་རེད། ལག་ཐོག་

ཁ་པར་ནས་པར་བརྒྱབ་སྟེ་གང་སར་བཀྲམ་པ་བྱུང་བ་རེད། སྔོན་མ་ཡིན་ན་གནས་ཆུང་སན་འདེན་སྐབས་སུ་པར་བརྒྱབ་ཆོག་གི་
མེད་པ་དེ་གཞུང་གིས་བཟོས་པ་མ་ཡིན་པར་གྲྭ་ཚང་དང་སྐུ་རེན་རང་གི་ཐོག་ནས་སྐུ་པར་བརྒྱབ་ཆོག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་

ནའང་ཕིས་སུ་ཏོག ་ཙམ་གུ་ཡངས་སུ་ཕིན་ནས་སྐུ་པར་བརྒྱབ་ཆོག ་པ་མ་ཟད་གང་སར་སྐུ་ཕེབས་པ་དེ་ཚོའང་ཐོན་བསད་པ་
སོགས་འགྱུར་བ་རབས་དང་རིམ་པ་བྱུང་བ་རེད། རེས་མ་དེ་དག་ལ་དམིགས་བསལ་གཞུང་འབེལ་གི་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་མ་

གཏོགས། གང་བྱུང་དུ་པར་བརྒྱབ་མི་ཆོག་པ་དང་ཁ་པར་འཁེར་མི་ཆོག་པ་དེ་འད་བཟོ་དགོས་པ་ང་ཚོས་འགན་འཁུར་ནས་བཀའ་
འཁོལ་དང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་དེའི་ཐོག་ལ་ལས་འཆར་བཟོས་ཟིན་པ་དེ་འད་མེད་ཅེས་དང་པོའ་ིངང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཉིས་པ་དེར་ཝར་ཎཱ་མཐོ་སློབ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་གཙོ་བོ་དེ། རེས་མ་ཆ་ཤས་དང་པོ་དེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་རང་

གིས་བཀའ་ལན་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སོ་སོས་ཤེས་ཚོད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དེ་དུས་མཛད་འཕིན་དང་གནས་ཚུལ་མང་

པོ་ཞིག་གི་རེན་པས་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་པ་རེད་མ་གཏོགས། གང་དུ་ཕེབས་དང་མི་ཕེབས་དེ་འདེམས་སྒྲུག་དང་དབེ་བ་

འབེད་པ་ར་བ་ནས་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཙོ་བོ་སྐུ་ངོ་རང་ནས་དེ་རིང་དང་རེས་མ་གང་རུང་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངས་གོ་ནོར་ཕིན་མེད་ན། ད་ལྟའི་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་དེ་ཝར་ནཱ་སིར་འགོ་རྒྱུའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་དམ་གསུངས་
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སོང། དེ་དཀའ་ངལ་གཅིག་ཀང་མེད། དུས་ཚོད་ཁོམ་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཐེངས་ག་ཚོད་བཅར་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་བཅར་འདོད་
དང་བཅར་རིས་རང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཝར་ནཱ་སི་མཐོ་སློབ་ལ་བཅར་འདོད་མེད་པ་མ་རེད། ཝར་ནཱ་སི་མཐོ་སློབ་ནས་སློབ་ཕྲུག་རེད་ཅེས་
ཚོགས་པ་ཁག་ནས་གདན་ཞུ་འབོར་བ་ཡང་བྱུང་སོང། དེ་འད་སོང་ཙང་ད་ལྟ་བར་དུ་བཅར་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་པ་རེད་མ་གཏོགས།
ཆེད་དུ་མངགས་ཏེ་མ་བཅར་བ་མ་རེད། དེ་དུས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གཏན་ཁེལ་ཡོད་ཙང་དེ་དང་བསྟུན་

ནས་ Patna དང་ Bodh Gaya དེ་ནས་ཝར་ནཱ་སིར་འགོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དུས་འཁོར་དབང་

ཆེན་ཕར་འགངས་བས་པ་དང་མཉམ་དུ་ Bihar དང་ས་ཆ་དེ་དག་ལ་འགོ་མ་ཐུབ་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་མ་གཏོགས་ཝ་ར་
ཎཱ་སི་མཐོ་སློབ་དང་ང་རང་སྔོན་མ་རང་ནས་སེར་གི་འབེལ་བ་ཡོད། ང་ཨ་རི་ལ་སློབ་ཕྲུག་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་ཝར་ནཱ་སི་མཐོ་སློབ་
ནང་དུ་ཞལ་ལག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རོགས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་བེད་རོགས་ཅེས་འབོར་མོང་ཡོད། ངས་ཐབས་ཤེས་

བས་ཏེ་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལོ་ལྟར་ཕལ་ཆེར་འབུམ་འགའ་ཤས་ཡིན་པ་ཡོད། འབུམ་གཅིག་གཉིས་མིན་ནམ། གང་ལྟར་གང་
མང་མང་ཕུལ་ཡོད། དེ་འད་ཡིན་དུས་འགན་ཡོད་པའི་སྐབས་ལ་ཡིན་དང་ཡིན། དེ་སྔ་འགན་མེད་པའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ནའང་ཤ་

ཁག་གཅིག་གི་བོད་རིགས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཝར་ནཱ་སི་སློབ་གྲྭ་ལ་བརེ་བ་ཟེར་ནའང་རེད་དོ་སྣང་བས་མོང། ངས་མང་པོ་ཞུ་འདོད་
མེད། ཝར་ནཱ་སིའི་ Vice Chancellor ཟེར་ནའང་རེད། འགན་འཛིན་ཟེར་ནའང་རེད། ཁོང་རང་བསྐོ་སྟངས་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་

སིད་སྐྱོང་ལ་འགན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སང་ལ་ཡིན་ནའང་སིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གང་དུ་ཞུ་
གཏུག་འབུལ་དགོས་བྱུང་ཡང་ཕུལ་ནས། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང་དེ་དག་གི་ཐོག་ལའང་

འབད་བརོན་ཞུས་ཡོད། དེ་འད་སོང་ཙང་དངོས་སུ་བཅར་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་དེ་སྔ་ནས་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། ཝར་ནཱ་སི་
མཐོ་སློབ་ལ་ཕན་པ་ག་རེ་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་བས་དང་བེད་བཞིན་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་ཤེས་རིག་གི་འགན་འཁེར་བའི་སྐབས་

སུ་ཡིན་ནའང་རེད། རེས་སུ་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་དངོས་སུ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཝར་ནཱ་སི་མཐོ་སློབ་
བར་ལ་འབེལ་བ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ཝར་ཎ་སིའི་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བསམ་གཏན་ལགས་ནས་
མཐུན་འགྱུར་མང་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གནང་ནས་ང་ཚོ་འབེལ ་བ་བེད་མུས་ཡིན། ད་ལྟའི་འཆར་གཞི་ལ་དུས་འཁོར་

དབང་ཆེན་ཡོང་རྒྱུའི་གཏན་ཁེལ་ཡོད་དུས། ཕི་ཟླ་ ༡༡ དང་ ༡༢ ཙམ་ལ་ང་རྡོ་རེ་གདན་ལ་འགོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡོད། དེ་
དང་བསྟུན་ནས་ང་བཅར་དགོས་མིན་ནམ་སྙམ། སིར་འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་ནང་དུ་ས་གནས་ཁག་འགའ་ཤས་ཤིག་མ་གཏོགས་
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བཅར་རྒྱུ་ལྷག་མེད། གཞིས ་ཆགས་དང་དགོན་པ། སློབ་གྲྭ་སོགས་མང་ཆེ་བར་བཅར་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་དག་གི་ནང་ནས་ལྷག་
བསད་པ་གཅིག་ཝར་ནཱ་སི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སྟོབས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སྟོབས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས ་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདི་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

སིར་བཏང་བཀའ་འདི་མང་པོ་ཞུས་ཟིན་པ་རེད་ལ་བཀའ་ལན་ཡང་མང་པོ་གནང་ཚར་སོང་སྙམ། ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་
རིག་བཀའ་བློན་ཡང་གསར་པ་རེད་ལ་གུས་པ་རང་ཉིད་ཀང་གསར་པ་ཡིན། བས་ཙང་དི་བ་འདི་གསར་པ་རང་ཡིན་བསམ་པའི་

ཐོག ་ནས་བཀའ་འདི་ཞིག ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡང་དགེ་བཤེས ་མ་དང་བཙུན་མའི་ལས་འཆར་དང་འབེལ ་བའི་ཐོག་ལ་ཡིན། དགེ་
བཤེས ་མ་དེ་སིར ་བཏང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བུད་མེད་ཟེར་བ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་

ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་ཆོས་དང་འཇིག་རེན་གང་ནས་བཤད་ནའང་གལ་གནད་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་ཕོགས་
ནས་བསམ་བློ་བཏང་ནའང་གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན་གི་སེ་དང་གོས་ངུར་སྨྲིག་གི་སེ་ཞེས་ཡོད་པ་རེད། ལྕང་ལོ་ཅན་གི་སེ་ནང་དུ་ཕོ་
མོ་གཉིས་ཀ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་རབ་བྱུང་ངུར་སྨྲིག་གི་སེ་ནང་དུ་དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་ཟེར་བ་དེ་འད་ཡོང་གི་

ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འདིའི་ནང་དུ་དགེ་བཤེས་མའི་ཐོག་གལ་ཆེ་དོན་ཆེན་འབུར་དུ་ཐོན་པ་གནང་རྒྱུ་འདི། སིར་བཏང་ཆོས་
བརྒྱུད་འགའ་ཤས་ཀི་ནང་དུ་དགེ་བཤེས་ཀི་ཐ་སྙད་མེད་པ་ཞིག་ཀང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོར་གཅིག་མཚུངས་དང་ཡང་ན་དེ་དང་
མཐུན་པ་ཞིག་གནང་རིས་གནང་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བཙུན་མའི་ལས་འཆར་དང་འབེལ་ཡོད་བཙུན་དགོན་སོ་སོའ་ིམཉམ་འབེལ་ཟེར་བ་དེར། བཙུན་མའི་ལས་འཆར་ནང་ལ་

ང་ཚོའི་ལག་པས་བསྙབ་ས་བཙན་བོལ་ནང་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཆ་ཚང་ལ་བོད་ཀི་བཙུན་མའི་ལས་འཆར་ནང་དུ་

འབེལ་བ་མ་ཆགས་པའི་དོན་རེན་གང་འད་ཡིན་ནམ། དེ་ཡང་འབེལ་བ་མ་གནང་བར་གང་འད་བས་ཏེ་ལྷག་པ་ཡིན་ནམ། ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཀང་དེ་ག་རང་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག གོས་ཚོགས་ནང་ཕེབས་ཏེ་བགོ་གེང་གི་གོ་སྐབས་བཞེས་ཏེ་ད་དུང་འཕོས་དོན་དི་བ་ཞིག་དིས་པ་
དེར་ཚང་མས་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང། སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།

སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དི་བ་ཞིག་ཡོད། སིར་བཏང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསོམས་དང་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་
དི་བ་ཡིག་ཐོག་ལ་བཀོད་པ་དེར་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་མི་འདུག་ཀང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་དི་བ་
ཞིག་ཡིན།

ད་ལོ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འཚམས་གཟིགས་ཟེར་ནའང་རེད། མི་མང་ལ་འཚམས་འདི་ཆེད་ལྟ་སྐོར་

ཕོགས་བསྐྱོད་བས་ཏེ་ཚང་མ་ཕལ་ཆེར་ཕེབས་གྲུབ་ཡོད་ས་རེད། བདག་གིས་བརོད་འདོད་པ་ནི་དེའི་སྐབས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཞིག་

ཡིན། བདེ་སྐྱིད་སླར་གསོ་ལ་ཁོན་གོང་སེ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་གི་ཅའོ་ཀུར་གོང་སེ་གཉིས་ལ་སྔོན་མ་ཁོ་པ་ཚོས་གཞིས་
གོང་དེ་གསར་དུ་བཏབ་པ་ནས་དགེ་འདུན་པ་འགའ་ཤས་ཤིག་འདུག དེ་བཞིན་གཞིས་གོང་དེའི་ཆོས་ཁང་ཟེར་ནའང་རེད་ལྷ་ཁང་
ཟེར་ནའང་རེད། དེ་འདའི་ཁང་པ་ཞིག་འདུག དགེ་འདུན་པ་དེ་དག་ལོ་ངོ་བཞི་ཅུ་ཞེ་གངས་ཀི་རིང་ལ་གོང་སེ་དེ་གཉིས་དང་ཁ་མ་

བལ་བར་གོང་སེའི་ནང་དུ་རིམ་གོ་རེད། གཞན་བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་སོགས་ག་རེ་ཡིན་ནའང་ཁོ་པ་ཚོས་འགན་འཁེར་ནས་གནང་
བསད་པ་རེད་ཟེར། ད་ལྟའི་ཆར་ཁོ་ཚོ་རན་འཁོགས་ཆགས་ཏེ་རྣ་བས་ཐོས་ཀི་མི་འདུག་ལ་མིག་གིས་ཀང་མཐོང་གི་མི་འདུག་པས།

དཔེ་ཆ་ཀོག་ཐུབ་ཀི་མེད་ཙང་རྣམ་པ་ཚོས་སྔོན་མའི་ཕག་ལས་དེ་དག་གནང་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཟེར། དེ་འད་ཡིན་དུས་གོང་སེ་དེ་
གཉིས་ལ་རིམ་གོ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང་མི་ལ་ན་ཚ་ཤུགས་ཆེན་ཕོག་པ་སོགས་ཀི་དོན་དག་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་སྐྱབས་གནས་དགེ་

འདུན་གི་སེ་ལ་རེ་དགོས་ཀི་ཡོད་དུས། གོང་སེ་དེ་གཉིས་ལ་དགེ་འདུན་པ་འགའ་ཤས་ཤིག་དགོས་ཀི་འདུག་ཀང། རྦད་དེ་གྲྭ་པ་མ་
རག་པའི་དཀའ་ངལ་འདུག་ཟེར། དེ་ཡིན་དུས་འབེལ་ཡོད་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཁང་ནས་གྲྭ་པ་འགའ་ཤས་ཤིག་གི་མཐུན་རེན་གནང་

རོགས་གནང། དེ་འད་ཞིག་གནང་བ་ཡིན་ན་ཁོང་རྣམ་པའི་ བཞུགས་ས་དང་ཆ་རེན་ཚང་མ་ཁོ་རང་ཚོས་བསྐྲུན་དགོས་ཀི་ཡོད་
ཀང་སྒྲུབ་ངེས་ཡིན་པའི་ཞུ་ཡིག་ཞིག་ང་རང་གི་ལས་བསོམས་ནང་བཀོད་དེ་ཕུལ་ཡོད།

ང་ལ་ལན་ག་རེ་གནང་སོང་ཞུས་ན། ལྷོ་ཕོགས་ཀི་སེར་ར་དགོན་པའི་གཙོས་གདན་ས་ཆེ་ཁག་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་མ་

ཡིན་པའི་དགོན་སེ་ཆེན་པོ་མང་པོ་ཡོད་སའི་ས་ཆ་ཞིག་ནས་གྲྭ་པ་རག་གི་མི་འདུག་ཟེར་ན་སྣང་བར་མི་འགོ་བའི་སྐད་ཆ་རེད་ཅེས་
གསུང་གི་མི་འདུག་མོད། ཡ་མཚན་པ་ཞིག་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུའི་ཚིག་གི་འགོས་ཤིག ་ཡོང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གང་

ཡིན་ཟེར་ན། སིར་བཏང་གྲྭ་པ་མ་རག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་བའི་དི་བ་དེ་ངས་ཀང་བཏང་པ་ཡིན། གཙོ་བོ་དཀའ་ངལ་གང་
ནས་འཕད་ཀི་འདུག་ཞེས་དི་བ་བཏང་པ་ཡིན། སེ་ར་དགོན་པ་གཙོས་དེ་ཁུལ་ཡོད་པའི་དགོན་སེ་དག་གི་ལས་ཀི་སྣེ་མོ་བ་ཁོང་ཚོར་
གྲྭ་པ་འགའ་ཤས་མར་གཏོང་རོགས་གནང་ཞུས་ནའང་དགེ་འདུན་པ་རང་ངོས་ནས་ཕེབས་འདོད་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོང་གི་

འདུག་ཟེར། གཙོ་བོ་དེ་ལམ་ཐག་རིང་བའི་དཀའ་ངལ་རེད་ཟེར། ཁོང་རྣམ་པ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུའི་ཕེབས་འཁོར་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་
པ་མ་རེད་ཟེར། Taxi གས་པ་ཡིན་ན་ག་ཆ་ཆེན་པོ་འདུག་ཟེར། དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་འཕད་ས་དེ་རེད་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་མ་

འོངས་པར་ཡང་བསྐྱར་དེའི་ཐོག་ཐུགས་བསམ་བཞེས་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངས་དན་ཚོད་བས་ན་མི་
ཞིག་རྐང་ཐང་དུ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་ཉིན་གཅིག་གི་རྐང་ཐང་གི་འགོ་ཚད་དེ་ཕལ་ཆེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ kilometre སུམ་བཅུ་ལྷག་མ་

གཏོགས་འགོ་ཁག་ས་རེད། ཅའོ་ཀུར་གོང་སེ་གཉིས་དང་སེར་ར་དགོན་པ་གཙོས་དེ་ཁུལ་དགོན་སེ་དེ་ཚོའི་བར་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ག་
ཚོད་ཡོད་པ་རེད་དམ། མི་གཅིག་གིས་གོམ་པ་སོས་ནས་རྐང་ཐང་དུ་འགོ་དགོས་ན། ཉིན་ག་ཚོད་འགོ་དགོས་ས་རེད་དམ། གཞུང་
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ལམ་ཐོག་སྐོར་ནས་སོང་ན་ཉུང་མཐའ་ཉིན་ཕེད་འགོ་དགོས་ཀི་རེད། ཞིང་ཁ་ནས་འགོ་སའི་མགོགས་ལམ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་

ཟེར་མོད་དེ་དབར་ཁར་འདམ་བག་གི་ཁེངས་ཏེ་འགོ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཟེར་བ་སོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཞིག་འདུག ང་རང་གིས་མཐོང་
སྣང་དང་ལྟ་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཞུས་ན་བདེ་སྐྱིད་སླར་གསོ་གོང་སེ་བཅུ་དྲུག་ཟེར་བ་དེ་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་མཉམ་སོད་བས་མི་འདུག གོང་སེ་
གཉིས་དེ་རྦད་དེ་ས་ཆ་ཁ་ཁ་ཞིག་ཏུ་འདུག ཕལ་ཆེར་འདི་ནས་ཀང་ར་ Kangra ཙམ་འགོ་དགོས་ཀི་འདུག དེ་བས་དངོས་ཡོད་
གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་བསམ་ཞིབ་ཚགས་པོས་གནང་ལམ་ཞིག་གནང་ཐུབ་ན། ཁོ་ཚོར་མཁོ་བའི་དགེ་འདུན་པའི་གངས་ཚད་

དེ་ཕལ་ཆེར་བཞི་རེད་འདུག གྲྭ་པ་བཞི་དེ་ཁུལ་དུ་བཞུགས་ཐུབ་པའི་མཐུན་རེན་ཞིག་སྒྲུབ་ཐུབ་ན་ཁོ་ཚོར་ཕན་ས་རེད། ཁོ་ཚོར་
སོད་ས་སོགས་ཆ་ཚང་འདུག་ཞེས་ཡང་བསྐྱར་མི་མང་གི་ཚབ་བས་ཏེ་ཞུ་བ་ཞིག་རྒྱག་གི་ཡོད། དེའི་ཐོག་མ་འོངས་པར་ཡང་
བསྐྱར་བསམ་གཞིགས་ཅིག་གནང་ཐུབ་ས་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡི་ཡོད།

དེ་ནས་དི་བ་ཞིག་ལ་འཕོས་དོན་དི་བ་ཟེར་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཕག་རོགས་སི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀི་གསུང་གི་འགོས་

ལ་བརེན་ནས་སྐད་ཆ་འགའ་ཤས་བཤད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་སོང་ཡང་། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གི་

ལན་འདེབས་གསུང་བཤད་ནང་ནས་དོན་དག་མང་པོ་ཞིག་གསལ་པོ་ཆགས་སོང། དེར་བརེན་ད་ལྟའི་ཆར་ཚང་མ་ཕིར་འཐེན་
བེད་ཀི་ཡིན། ཡིན་ནའང་ད་ལན་གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀི་སྐོར་
ལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ལྷན་ཁང་ཁག་སོ་སོའ་ི ལས་བསོམས་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ལྷན་ཁང་ཆེ་ཤོས་ཤིག་གི་

ལས་བསོམས་ལ་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་སོང། དེའི་ཁོད་དཀའ་ངལ་ཟེར་ནའང་རེད། གནད་དོན་ཟེར་ནའང་རེད། གཙོ་བོ་གཅིག་དེ་ཡིག་ནོར་
དང་དོན་ནོར་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་བསད་ཀི་འདུག དེ་གནད་འགག་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག ཐ་སྙད་གཅིག་གིས་གོ་བ་ལོག་པར་

གཏོང་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་དེ་འད་ཡོང་སིད་པ་རེད། ཐ་སྙད་གཅིག་ནོར་བ་དེས་གང་ཡང་བེད་ཀི་མ་རེད་ཟེར་

བ་དེ་འད་མ་རེད། ཡིག་ནོར་གིས་གོ་དོན་མི་འད་བ་ཞིག་བསྟན་ཡོང་གི་རེད། དེ་བཞིན་ཚིག་ནོར་བ་ཡིན་ན། དེས་བས་ཀང་ལམ་

ནོར་བ་ཞིག་ལ་འཁིད་འགོ་ཡི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀི་དགོན་སེ་གངས་ཟེར་
བ་དེར་རགས་ཤིག་བརྒྱབ་ནས་བཞག་ཡོད། གོང་དུ་ཕག་ཪོགས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་དི་བ་བཏང་སོང། ཡིན་ནའང་བཀའ་བློན་

མཆོག་གི་ལན་དེ་ཏག་ཏག་ཞིག་ཐེབས་མ་སོང་བསམ་བསམ་ཞིག་ཆགས་སོང། དེའ་ི ནང་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་
ཁབ་དང་ལམ་སྟོན་ཡིན་ནམ་མིན་ཟེར་བའི་སྐབས་སུ་མིན་གསུངས་སོང། དེ་གསལ་པོ་ཆགས་སོང། ཡིན་ནའང་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཐག་གཅོད་དང་དེ་འད་ཡིན་གསུངས་སོང། དེ་འད་ཞིག་ཡིན་ན། སྔོན་རེས་ཀི་ལམ་ལུགས་སོལ་དང་ཁིམས་སིག་གཞི་

གང་འད་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཚིག་དེ་བཀོད་ཡོད་དམ། དེ་གསལ་པོ་ཞིག་བཟོ་དགོས་ཀི་འདུག དེ་འད་ཞིག་ཡོད་ན། གཅིག་བས་ན་ང་

རང་ཚོའི་བཅའ་ཁིམས་ཀང་བསྐྱར་བཅོས་གཏོང་དགོས་ས་རེད་སྙམ་གི་འདུག འདིར་ག་རེ་སྟོན་གི་འདུག་ཟེར་ན། བོད་ཀི་ཆོས་
བརྒྱུད་ཁག་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་ཞེས་བོད་"ཀི"ཟེར་བའི་འབེལ་ས་ཞིག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་དང་ཞེས་མཚམས་
བཅད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། འབེལ་ས་ལ་བདག་པོ་དང་བདག་པོ་ཅན་གི་འབེལ་བ་ཟེར་བ་དང་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་གི་

འབེལ་བ། རེན་དང་རེན་པའི་འབེལ་བ། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་འབེལ་བ། ཆ་ཤས་དང་ཆ་ཤས་ཅན་གི་འབེལ་བ་ཟེར་བ་སྣ་ཚོགས་
ཤིག་ཡོད་པའི་ནང་ནས། འདིར་བདག་པོ་དང་བདག་པོ་ཅན་གི་འབེལ་བ་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་"བོད་ཀི་
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ཆོས་བརྒྱུད་"ཟེར་བ་དེ་བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཡིན་པ་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་མ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་འདིར་འཁོད་
འདུག དེ་ནོར་ཡོད་ན་ནོར་བ་དེ་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་ཀི་འདུག ནོར་མེད་ན་བཅའ་ཁིམས་ལ་སོགས་པ་བསྐྱར་བཅོས་གཏོང་
དགོས་པ་ཆགས་ཀི་རེད་མ་གཏོགས་ལན་དེ་ཐེབས་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ག་རང་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སི་འཐུས་དང་པོས་དགེ་སློང་མ་དང་བཙུན་མའི་ལས་འཆར་སྐོར་དང་། དེ་བཞིན་དགེ་
བཤེས་མའི་སྐོར་བཅས་བཀའ་འདི་ཞིག་གནང་སོང་། བཙུན་མའི་ལས་འཆར་དེ་དང་འབེལ་བ་མ་བྱུང་བ་གང་རེད་ཅེས་པ་དེ། གང་
དུ་སྦྱར་གི་ཡོད་མེད་ངས་ཡག་པོ་ཞིག་རོགས་མ་སོང་སྟེ། དགེ་སློང་མའི་སྐོར་དེ་སྔོན་མ་དགེ་བཤེས་མ་ནང་བཞིན་གལ་ཆེན་པོ་

བརིས་ཏེ་བཀའ་སློབ་དགོངས་དོན་ཞིབ་འཇུག་རབས་དང་རིམ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ལོའང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཕིན་པ་རེད། གང་ལྟར་
མཐའ་མ་དེར་ཞིབ་འཇུག་གི་གྲུབ་དོན་དེ་དག་ཡར་ཆོས་ཚོགས་ཁག་ཁ་ཤས་ནང་ལ་སྙན་གསན་ཞུས། ཆོས་ཚོགས་དེ་ཚོའི་ནང་
ལ་གོས་ཆོད་བཞག གང་ལྟར་མཐའ་སོམས་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་ལུགས་ཀི་དགེ་སློང་མའི་སོམ་རྒྱུད་
ཞིག་ཚུར་གསོ་རྒྱུ་དེ་ཕལ་ཆེར་མེད་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་གྲུབ་དོན་གསལ་པོ་ཞིག་ཆགས། སེ་པ་གཞན་གི་དགེ་སློང་མ་དེ་དག་ལ་

རྒྱུད་པ་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་གནང་ཆོག་གི་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་དེ་ང་ཚོར་ཐག་བཅད་རྒྱུའི་འགན་དབང་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་
སེ་པ་གཞན་ལ་ད་ལྟ་དགེ་སློང་མ་ཡོད་དང་ཡོད་བཞིན་པ་དེ་ཚོའི་སོམ་རྒྱུད་དེ་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་ལེན་དང་མ་ལེན་གཉིས་ཀི་

སང་ལ་ཐུག་པའི་ཆོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་བྱུང་སྟེ་གོས་ཆོད་བཞག་འདུག སེ་པ་གཞན་གི་དགེ་སློང་མའི་སོམ་རྒྱུད་དེ་བོད་
པའི་དགེ་འདུན་གི་སེ་ནང་ལེན་གི་ཡིན་དང་མིན་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟའི་ཆར་ལའང་ཐག་གཙང་མ་ཆད་བསད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་

ཡི་མེད། སྔོན་མ་ཆོས་ཚོགས་ཀི་སྐབས་ཤིག་ལ་གོས་བསྡུར་མང་པོ་ཞིག་གནང་ནས་ཕལ་ཆེར་མཐའ་མ་དེར་འོས་བསྡུ་རང་གནང་
བ་ཡིན་ནམ། སྐབས་དེར་མི་ལེན་རྒྱུ་ཞིག་གི་སང་ལ་ཕིན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཚོས་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་དེ་དག་གལ་ཆེ་བ་དང་
མཐོ་བ་ཡིན་དུས། དེ་ཚོ་མཇལ་བ་ཡིན་ན་གང་ལྟར་ལག་ལེན་ཐོག་ལ་སོམ་ཞིག་བརྒྱབས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཞིག་ནས་ལྷག་
བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དགེ་བཤེས་མ་དེ་གོང་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་གི་ནང་དུ་དེ་དང་འད་བ་གང་དང་གང་བས་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་དུས་ཆོས་

ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་རབས་དང་རིམ་པ་བྱུང་འདུག བར་ལམ་ངས་ཆོས་ཚོགས་ཀིས་སྔར་བས་ཀི་གོས་ཆོད་དེ་དག་གང་ཐུབ་
ཐུབ་ཅིག་སློབ་སྦྱོང་བས་པ་ཡིན། དེ་ཚོའི་ནང་མཇལ་ཡོང་དུས་ཆོས་རྒྱུད་གཞན་དང་གཞན་སོ་སོའ་ི ལུགས་ཀི་དགེ་བཤེས་དང་

འད་བའི་མཚན་གནས་འདི་འད་འདི་འད་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་ཁུངས་སོ་སོས་གསལ་པོ་བཟོས་གནང་འདུག དེ་ག་རང་གི་སང་ལ་
བཞག་གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་དགེ་བཤེས་མ་ཡར་ཐོན་ཡོང་མཁན་དེ་དག་ཆོས་བརྒྱུད་བས་ན་དགེ་ལུགས་ཕོགས་ཀི་བཙུན་
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དགོན་རང་རང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་དག་ཚང་མས་དེ་དང་འད་བ་སོ་སོས་དགེ་འདུན་ཕ་ལ་གང་འད་
ཡོད་པ་ནང་བཞིན་བཙུན་མ་ཚོར་ལ་བཟོས་པ་ཡིན་ཞེས། སློབ་དཔོན་ལ་སོགས་པ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མ་གསུངས་རྒྱུ་འད་

པོ། གང་ལྟར་ཚང་མས་སོ་སོས་དགེ་སློང་ཕ་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་བཟོ་ཡི་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་རིམ་པས་
ཐོན་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག

དེ་ནས་བཙུན་མའི་ལས་འཆར་དེའི་ཐོག་ལ་གང་བས་ཡོད་པ་མ་རེད་གསུངས་པ་དེ། དགེ་བཤེས་མའི་མཉམ་དུ་གསུང་

གི་ཡོད་དམ། དགེ་བཤེས་མའི་མཉམ་དུ་རེད་དམ་ལགས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དེ་བཀའ་ལན་གསུང་མ་ཐུབ་ན་

བཞག་བཞག་ན་འགིག་གི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས། ལགས་རེད། གོང་དུ་བཙུན་མའི་ལས་འཆར་

ཐོན་རྒྱུ་དེའི་ནང་དུ་མཉམ་རུབ་ཀི་རྒྱབ་ལོག་གི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གི་རིགས་ལ་ཡོད་དུས། ཞར་འཕོས་བས་ཏེ་ཞུས་པ་རེད།
བཙུན་མའི་ལས་འཆར་དེ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་དང་། ཁོ་ཚོའི་ལས་བསོམས་དེའང་སྐྱོར་དགོས་པ་དེ་འད་དང་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་དགེ་བཤེས་མ་རེད། དགེ་སློང་མ་རེད། དེ་དག་གི་ལག་འཁེར་སོད་རྒྱུ་ཙམ་མིན་པར་དུས་རྒྱུན་དུ་
བཙུན་མ་དེ་དག་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང་མང་པོ་ཞིག་གི་མཐུན་རེན་སྦྱར་སོད་མཁན་དང་ཡར་རྒྱས་ཀི་གལ་ལ་བཙུན་མའི་ལས་འཆར་

གི་འགན་ཁུར་ཆེན་པོ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་དང་འབེལ་ནས་མར་ཐོན་པ་རེད། གཞན་དག་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་མ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཉིས་པ་ནས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་དེ། སྟབས་ཡག་ནས་སྔོན་མ་བདེ་སྐྱིད་སླར་གསོ་ལ་ང་རང་

ཤེས་རིག་ལ་ཡོད་དུས་འགོ་མོང་ཡོད། ཅོ་ཀུར་གོང་སེ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད། ང་ཕ་གིར་བཅར་བའི་སྐབས་ལ་རླང་འཁོར་ནང་དུ་འགོ་ས་

ཞིག་འདུག དེ་དུས་སློབ་གྲྭ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་བར་དུ་རླང་འཁོར་འགོ་ས་ཡོད་བསད་པ་ཞིག་འདུག ཕིས་སུ་ཡུན་
རིང་པོར ་བཅར་ཐུབ་མེད་དུས། རླང་འཁོར ་ཡི་ལམ་དེ་མེད་པ་ཆགས་ཡོད ་མེད་ཤེས ་མ་སོང་སྟེ། དེའི་རིས ་གཞི་དེ་ཁ་སང་

འཚམས་གཟིགས་ཀི་སྙན་ཐོའ་ིདི་བ་ནང་དུ་ཕེབས། ང་ཚོ་ཕལ་ཆེར་གནས་སྐབས་གོང་དུ་གསུངས་པའི་ལན་དེ་འད་ཞིག་ཕིན་ཡོད་
པ་རེད། ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གི་མཚོན་པས་ས་གནས་རང་ནས་འགན་ཁུར་

བཞེས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་པ་རེད། གལ་སིད་ས་གནས་རང་ནས་དེ་འགན་ཁུར་ཁོན་ནས་བཞེས་ཐུབ་པ་མི་འདུག་ཟེར་
ན། གཞི་ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་རེ་ཞུ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མེད་ངེས་པར་དུ་ལྟ་ཆོག་གི་རེད། ད་ལྟ་སོ་ཕེས་ཏེ་ཡོད་པར་ངོས་
འཛིན་གནང་ན་འགིག་གི་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་ས་གནས་ཀི་གནང་སོ་མང་པོ་ཞིག་དབུས་ལས་ཁུངས་ལ་དེ་ལྟར་སླེབས་ཡོང་
དུས། དུས་ཚོད་འགོར་རྒྱུ་དང་ཚགས་མ་ཚུད་པའི་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཡང་མར་འགོ་དུས་བརྒྱུད་ལམ་གཅིག་རང་
བརྒྱུད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་བརྒྱུད་དགོས་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཅོ་ཀུར་གོང་སེ་ལ་སྔོན་མ་

ཞབས་བརན་ཡོང་མཁན་གི་དགེ་འདུན་པ་ཁག་ཅིག ་སྐུ་ན་བགེས ་པོ་ཆགས་ནས་གནང་མ་ཐུབ་དུས། ཕ་གིར ་ཞབས་བརན་

སོག ས་བེད་མཁན་མེད་པ་དང་གདན་འདེན་ཞུ་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཁ་སང་ང་ཚོས ་ཧོབ་སྟེ་
བསམ་པ་ཡིན་ན་དགོན་པ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ནས་འགན་ཁུར་བ་ཞིག་ཡོད་ན། རླང་འཁོར་ནང་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུའི་མཚོན་པ་དང་།

ཡང་ན་ཕ་གིར་གཏན་འཇགས་རང་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་ཅེས་གསུང་པ་ཡིན་ན། དགོན་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་ཁོངས་ནས་
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དགོན་པ་ཆེ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཞབས་བརན་སེ་ཚན་གང་ས་གང་དུ་ཡོད་བསད་པ་རེད། དེས་ན་དེ་ལ་བཙུགས་ཐབས་ཡོད་
མེད་གཟིགས་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་དག་གི་ཐབས་ཤེས་ཚང་མ་ཟད་པའི་མཐའ་ལ་བེད་རྒྱུ་མི་
འདུག ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ཟེར་ན། ང་ཚོས་ལྟ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གོང་གི་ ༢ པ་དེ་ལ་གསལ་བཤད་ཅུང་ཟད་མ་བས་ན་གསན་ནོར་དེ་ལས་ཆེ་རུ་འགོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀི་

ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ཟེར་ནའང་འད། བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་ཟེར་ནའང་འད། དེ་དང་མཉམ་དུ་གཡུང་དྲུང་བོན་ཞེས་པ་ཟུར་
དུ་གསུང་བསད་པ་ཞིག་ཚང་མར་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བཅའ་ཁིམས་ནང་ལའང་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་སིད་ཇུས་ལངས་

ཕོགས་རྦད་དེ་འགྱུར་བ་ཞིག་ཕིན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་བོད་ལ་ཡིན་ན། བོན་དང་བན་དེ་ཟེར་རྒྱུ་དང་། ཆོས་དང་བོན་ཟེར་

དུས། ང་ཚོས་ཆོས་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཟེར་དུས། བོན་པོ་ཚོའི་ངོས་ནས་གཡུང་དྲུང་བོན་རང་ལབ་དགོས་པ་དང་། ཆོས་ལབ་ན་
འདོད་ལ་མ་འདོད་དང་། ཆོས་རྒྱུད་ཀི་འོག་ལ་བོན་པོ་བཅུག་ཡོང་དུས། འདོད་ལ་མ་འདོད་ཅིག་མེད་དམ་བསམ་པའི་འོག་ནས་ཐ་

སྙད་དེ་དག་བྱུང་བ་རེད་བསམ་གི་འདུག་མ་གཏོགས། དོན་གི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་དཔེར་ན་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཟེར་དུས།
ནང་པའི་ཆོས་མ་ཡིན་པ་མང་པོ་ལ་གོ་འགོ་ཡི་རེད། དེ་འདའི་བསམ་བློ་གཏོང་བ་ཡིན་ན་བོན་པོ་དེ་ཆོས་རྒྱུད་དང་ཆོས་ལུགས་མ་

རེད་ནམ་ཡང་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚོའི་བོད་ལ་ཆོས་དང་བོན་ཞེས་དེ་གཉིས་ཡིན་དུས། སོ་སོར་གང་བདེ་བའི་དོན་དག་
ལ་སྔོན་མ་ཐ་སྙད་དེ་ཆགས་པ་རེད། དེ་གཞི་བཞག་བས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གོང་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞིའི་ཚབ་ལ་ཁག་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་དགོན་པའི་གངས་ཀ་དང་གྲྭ་བཙུན་གི་གངས་ཀ་རྒྱག་གི་ཡོད་

དུས། བཞིའི་ནང་མ་བསྡུས་པའི་དགོན་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས། དེས་རྒྱག་པ་རེད་ཅེས་བསྐྱར་ལྡབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ཚོགས་གཙོས་མིང་འབོད་མ་བས་བར་དུ་ཡར་བཞེང ས་ཏེ་བཀའ་མོལ་གསུང་ཆོག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་རིང་གཅིག་ཞུས་ན་
བསམ་སོང། སི་འཐུས་བློ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས།

སི་འཐུས་བློ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བརྒྱུད་ནས་ཆེས་བཀུར་བའི་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་
མཆོག་དང་། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བསོམས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥་་་་༢༠༡༦ དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་འབོད་སྐུལ་གཉིས་དང་།

དི་བ་གསུམ་ཙམ་ཞིག ་ཆགས་འགོ་ཡི་འདུག འབོད་སྐུལ་དང་པོ་དེ། ཤོག ་གངས་ ༧ པའི་ ༡་༢་༡༤ ནང་སི་ནོར ་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་གསུམ་གི་གཉིས་པའི་དགོངས་དོན། ཆོས་ལུགས་མཐུན་འབེལ་གོང་
འཕེལ་སླད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམས་ནས་ས་གནས་སོ་སོའ་ི ཆོས་ཕོགས་མི་སྣ་ཁག་ལ་འབེལ་ཟམ་འཛུགས་ཕོགས་ཀི་ལམ་

སྟོན་ཞུས་པ་དང་འབེལ། གལ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་དུས་སྟོན་ཁག་ལ་འཚམས་ཞུ་དང་བགོ་གེང་འདུ་འཛོམས་རིགས་གོ་སིག་བ་རྒྱུའི་
མ་དངུལ་ས་བོན་རེ་འབུལ་རྒྱུ་ཞུས་ཡོད། གསུངས་པ་ལྟར་དེ་དང་འབེལ་ནས། སིར་བཏང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་
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བསྐྱེད་དམ་བཅའ་གསུམ་ལས་གཉིས་པ་ཙམ་མིན་པར། ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་རིན་པོ་ཆེ་གསུམ་དང། ལྷག་པར་དུ་ཆོས་རིག་

ལས་ཁུངས་ཀི་ཐོག་ནས། སྙིང་བསྡུས་བས་ཏེ་ཞུ་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ཙམ་མ་ཡིན་པར། འཛམ་གིང་སྟེང་གི་
ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་དང་། གཞན་གི་མཉམ་དུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་ཚོགས་ཆེན་དང། བགོ་གེང་ལ་སོགས་
པ་སྐོང་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་མདུན་བསྐྱོད་གནང་རོགས་གནང། དེ་འདའི་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་དང། ལྷག་པར་དུ་

༸གོང་ས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མཆོག བླ་མ་ཞིག་གི་མིང་ཡོད་པ་ཙམ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕེང་ཡིན་པ་ཙམ་མིན་པའི་
ཐོག་ནས་ངེས་པ་དོན་དུ་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་མཆོག་གི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བཞེངས་ཡོད་པ་དེ་ཚང་མས་ཡོངས་གགས་ལྟ་བུ་ཆགས་

ཡོད་སྟབས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་རྡོ་རེ་གདན་ལ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང། འཛམ་བུ་གིང་འདིའི་ཐོག་གི་

ནང་པའི་ལུང་པ་མང་པོའ་ིསྐུ་ཚབ་བཅར་ཏེ། ཆོས་དུང་དཀར་པོ་ཡིན་ན་དེ་འདའི་མཚོན་དོན་ཕུལ་ཏེ། སྟོན་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ལ་མངའ་
གསོལ་བརན་བཞུགས་གནང་རྒྱུར་གསོལ་བ་བཏབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་སྟབས། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས། ༸རྒྱལ་བ་
རིན་པོ་ཆེའི་དཔེར་ན་ཁིམས་ལུགས་མཁས་པའི་ཐོག་ནས་གསུངས་མཁན་འདུག ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སིག་འཛུགས་ཟེར་བ་ཕི་ཕོགས་

ནས། ང་ཚོ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་ཆོས ་ཚོགས་དེ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ལུགས་གཞན་དང་གཞན་གི་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཆེད་
ཁིམས་མཐུན་གི་ཐོག་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སིག་འཛུགས་ཟེར་བའི་དེབ་སྐྱེལ་ལ་སོགས་པ་འཛམ་གིང་སིའི་ཁས་ལེན་བཤད་ཐུབ་
པ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་མཁན་དང་། ཐབས་ཤེས་དང་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་མཁན་འདུག བས་ཙང་དེ་འདའི་ཐོག་ལ་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ངོས་ནས་དགོངས་པ་ཞིག་བཞེད་རོགས་གནང་།

འབོད་སྐུལ་གཉིས་པ་དེ། འཕོད་བསྟེན་གི་སྐོར་ལ་གསུངས་བཞིན་པ་འདི་ད་ལོ་སིར་བཏང་གཅིག་བས་ན། མི་ཚང་མས་

ལོ་ནག་རེད་ཅེས་གསུངས་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་ལ། གདན་ས་ཁག་ལ་༸སྐྱབས་རེ་ཀུན་བདེ་གིང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡོངས་འཛིན་དགེ་བའི་
བཤེས ་གཉེན་ཆེན་པོ་མཆོག ་མཚོན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས ་གཉེན་ན་གཞོན་མང་པོ་ཞིག་སྐུ་ཚེ་ འཕེན་པ་རོག ས་པའི་ཡིད་སྐྱོའ་ི
གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འཕོད་བསྟེན་གི་ཐོག་སློབ་གཉེར་ཐོག་མར་གནང་བའི་གནས་སྐབས་ནས་བཟུང་སྟེ།

ཅི་ཞིག་གནང་རྒྱུ་འདུག་དང་མི་འདུག་གི་ཐོག སྔར་ལས་ལྷག་ཙམ་ཞིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་མེད་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་། དེ་འདའི་ཐབས་
ཤེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འདི་གཉིས་འབོད་སྐུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་དི་བ་གསུམ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ལྟར། དི་བ་དང་པོ་དེ་ང་ཚོ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལྷག་པར་དུ་བོད་མིའི་

སིག་འཛུགས་ཀི་མངའ་འོག་ཏུ་ཡིན་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཅིག་ལ་ཆོས་ཕོགས་ནས་ཐོབ་ཐང་གང་དང་གང་ཡོད་དམ།

དི་བ་གཉིས་པ་དེ་ལ་ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ནང་མང་པོ་ཞིག་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཉེ་བའི་ཆར་དག་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་

གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་དང་། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་སན་ལྔ་ཐུགས་ཁོས་པའི་རྣམ་པ་དེ་ངས་ལས་བསོམས་ནང་མར་བལྟས་སྐབས།
བོད་མིའི་སི་མཐུན་གི་བསོད་ནམས་གོང་མཐོར་གཏོང་ཆེད་དུ་དམ་ཚིག ་ཅན་གི་སྲུང་མ་དེ་ཚོར་དཔུང་བསྟོད་དགོས ་པ་དང་།
འཕིན་བཅོལ་གཏོང་དགོས་པ་བསྙོན་མེད་རེད། ཚད་མའི་སྐྱེས་བོ་མང་པོས་ཆོས་དང་ཆབ་སིད་གཉིས་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་འདིར་

ཡོངས་གགས་གནང་སྐབས། ལོག་བཤད་རྒྱག་མཁན་རེ་འགའི་སྨྲ་བ་ཙམ་ལ་བསྟེན་དགོས ་རྒྱུ་མེད་པའི་ཐོག ་ནས། ཁ་སང་
ཐུགས་ཁོས་པར་ཉམས་ཆག་སེལ་རྒྱུ་དང་། ཐུགས་དམ་བསྐོང་ཆེད་དམིགས་བསལ་ཅི་ཞིག་གནང་མིན་འདིར་མཇལ་མ་བྱུང་།
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འདིའི་སྐོར་ཅི་ཞིག་གནང་ཡོད་དམ། དེ་དང་འབེལ་ནས་སིར་བཏང་ཞུ་དགོས་པ་མི་འདུག བོད་མི་རིགས་ཟེར་བ་ནི་ལས་རྒྱུ་འབས་
ཀི་བདག་པོ་ཡིན་པ་དེ་ཡོངས་གགས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་དག་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའ་ི

བྱུང་རབས་བྱུང་བ་འདི་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འདི་ནང་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། སོང་ཙང་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་མི་
འདུག་སྟེ། འགའ་རེའི་བཀའ་མོལ་གསུང་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། ལས་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕིའི་གནས་ཚུལ་ལ་

སོགས་པ་གང་ལྟར་འདི་ཚོར་དགོངས་པ་ཅི་ལྟར་བཞེས་ཀི་ཡོད་དམ་བསམ་པ་ཞིག་དན་བྱུང། གང་ལྟར་མང་པོ་ཞུ་མི་དགོས་པའི་
ཐོག་ནས་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གདན་འཛོམས་པའི་སྐབས་སུ་ནས། བན་ཧོར་གི་ཡུལ་ནས་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་སན་

དངས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་བར་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ། དངོས་གནས་དང་གནས་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་
ཆེན་པོས་བོད་མི་རིགས་ཀི་བསྟན་པ་དང་ཆབ་སིད་གཉིས་ལ་གདོང་གོགས་དང་འཕིན་ལས་སོགས་ཇི་ཙམ་གནང་མིན་དེ་བརོད་

མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད་ལ། རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་མཁེན་གསལ་རེད། ཡང་ཕོགས་གཅིག ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། གལ་སིད་
གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའ་ི འགིག་གི་མེད་པ་ཡིན་ན། ཁི་སོང་ལྡེའུ་བཙན་ནོར་བ་རེད། སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀིས་
ནོར་བ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། དེས་ཆ་ནས་མང་པོ་ཞུ་དགོས ་པ་མི་འདུག བཀའ་ཐང་སེ་ལྔ་ལ་སོག ས་པར་གནས་ཆུང་གི་བྱུང་

རབས་རྣམས་གསལ་པོ་ཏེ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་སྟབས་བོད་མིའ་ི སི་མཐུན་བསོད་ནམས་ཟེར་བ་དེ་ཕོགས་མང་

པོ་ཞིག་ནས་ག་སིག་དགོས་པ་ཤིག་རེད་མ་གཏོགས། བཀའ་མོལ་གསུང་སྟངས་ཁད་མཚར་གི་ཐོག་ནས། དགོངས་པ་མ་བཞེས་
པར་དངོས་གནས་དང་གནས། ང་ཚོའི་བྱུང་རབས་ནང་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོར་ཆོས་སིད་ཀི་ཐོག་ནས། བཀའ་ལུང་ཞུས་
པའི་གནས་ཚུལ་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེ་དང་དེའི་ཆབ་སིད་དང། ལས་ཀི་སྣེ་མོར་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་བཀའ་ལུང་གང་ཕེབས་པ་
ཚང་མར་བརག་དཔྱད་དང་། ཞིབ་འཇུག་ལ་སོགས་པ་མ་གནང་བས་སྐབས་དེའི་ལས་ཀི་སྣེ་མོ་བ་ཚང་མ་གེན་པ་དང་དགོངས་པ་
བཞེས་མི་ཤེས་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། དེ་བྱུང་རབས་ལ་བལྟས་ན་ཤེས་ཀི་རེད། དེའི་ཆ་ནས་མ་འོངས་པར་འདི་འད་བའི་སྐོར་

ལ་བཀའ་མོལ་གསུང་རྒྱུ་ཡིན་ན། སྐབས་དེ་དང་དེ་ལ་དུས་ཚོད་དེ་དང་དེ་བཅས། ལུང་འདི་གནང་བར་བརེན། ནོར་བའི་ལམ་དེ་ལ་
སོང་བ་རེད་ཟེར་བའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། བོད་ཀི་བྱུང་རབས་དང་སི་མཐུན་དམ་ཚིག་ཚང་མར་རྡོག་རིས་

བཏང་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཕོགས་ཀི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཁོ་ན་ཞིག་གི་བསྟོད་
པ་ཙམ་མ་རེད། ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་སྐྱེས་ཆེན་དཔེར་ན་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཆ་མཚོན་ན།

སིད་སྐྱོང་དེ་མོ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ནའང་འད། ཧ་ཅང་གི་བོད་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་དོན་དུ་འཕིན་བཅོལ་ལ་སོགས་པ་
མཛད་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་མཁེན་གསལ་རེད། དེའི་ཆ་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས། ལྷག་
པར་དུ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་དང། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ལ་གཟིགས་བཞིན་ཡོད་དུས། གང་བྱུང་མང་བྱུང་མ་གསུངས་ན་
ཡག་པོ་འདུག་ཞེས་དི་བ་དང་མཉམ་དུ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དི་བ་གསུམ་པ་དེ། དོན་ཚན་ ༡་༢་༧ དྲུང་ལས་གནས་རིམ་ཅན་གི་ལས་བེད་ཅིག་དཔལ་༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་གི་སྣེ་ཤན་དུ་བསྐོ་གཞག་གིས ་ཞབས་ཞུ་བ་སོ་ཇི་ཡོད་ཞུ་མུས་ཡིན། དེ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞིག་གི་འོག་ལ་འགོ་ཡི་
ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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མཐའ་མ་དེར་བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་སྐོར་ལ་ང་རང་གིས་ཤེས་པ་ལྟར་ན། སྐད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་ཞིག་དང་ནང་དོན་རིག་

པའི་འཛིན་གྲྭ་ཞིག་ཕི་རྒྱལ་གིས་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཞུས་པ་ལ་བརེན་ནས། འཛིན་གྲྭ་དེ་འད་ཞིག་འགོ་བཙུགས་ཟིན་པ་དེ།

སོ་སོ་བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལ་ཕིན་པའི་ཉེར་ལེན་ལས་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཤེས་ཀི་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་

སློབ་འདོད་དང་ནང་དོན་རིག་པར་སློབ་འདོད་ཀི་འདུན་པ་དེས་དངས་པའི་འཛིན་གྲྭ་ཞིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ལ་
ཆོས་བརྒྱུད་ཆ་ཚང་གི་དགེ་རན་ཞིག་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་ཨེ་ཡོད་དམ། རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ན་ཡག་པོ་མི་འདུག་གམ་
ཞེས་པ་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསོམས་སྙིང་བསྡུས་ཀི་ཐོག་ལ་སི་ཡོངས་ཀི་བགོ་གེང་གནང་

བཞིན་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་ཁ་ཤས་ཤིག་གནང་བ་ལ་བརེན་ནས་དི་བ་དང་
བསམ་ཚུལ་ཕུལ་དགོས་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཆགས་བསད་འདུག སིར་བཏང་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདི་འཚོགས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
གཙོ་བོ་དེ། ང་ཚོའི་མ་འགིག་ས་དང་མ་འཐུས་ས་དང་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚོའི་ཕོགས་དེ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་ནས་

འཐུས་ཤོར་མ་འགོ་བ་དང་། མ་འགིག་པ་དེ་འགིག་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། དེ་འདའི་ཆེད་དུ་འཚོགས་པ་ཞིག་རེད་བསམ་པའི་བསམ་ཚུལ་
ཞིག་ཡོད།

གོང་དུ་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག་གིས་དེ་འད་མ་གསུངས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་

ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་ཏོག་ཙམ་ཁད་མཚར་ཞིག་མཐོང་སོང་། གང་ལགས་ཟེར་ན་ངས་སྐད་ཆ་ག་རེ་ཡིན་ནའང་ཁ་རི་ཁ་ཐུག་

བཤད་མཁན་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་བཀའ་དེ་གང་འད་བས་ཏེ་གནང་གི་ཡོད་དམ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་ལ་དེ་འད་གནང་
ན་འགིག་གི་རེད། འདི་འད་གནང་ན་འགིག་གི་མ་རེད་ཅེས ་གང་འད་བས་ཏེ་གསུང་གི་ཡོད་མེད་ཤེས་མ་སོང་། གང་ལྟར་ངས་

སྐབས་དེ་དུས་ག་རེ་ཞུས་པ་ཡིན་ཟེར་ན། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དེ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཞབས་བརན་ཁང་ལྟ་བུ་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད་
པ་རེད། ཞབས་བརན་ཁང་རང་དང་ཨེ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཚིག་དེ་བེད་སོད་བཏང་བ་རེད། དེའི་བཀའ་ལན་དེ་ལ་དེ་འད་མ་གསུངས་ན་
ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། རྡོག་རྡོག་དེ་རེད། སིར་བཏང་ང་ཚོས་ཞབས་བརན་བས་ན་ཕན་གི་མ་རེད་ཅེས་ར་བ་

ནས་ཞུས་མེད། ཞབས་བརན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སི་མཐུན་གི་བསོད་ནམས་གསོག་དགོས་ས་རེད་ཅེས་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་
དང་ཚང་མས་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། སི་མཐུན་གི་བསོད་ནམས་གསོག་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་

ནའང་བསོད་ནམས་གསོག་ན་གསོག་སྟངས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། བསོད་ནམས་གསོག་པའི་ཚབ་ལ་སིག་པ་གསོག་ན་འགིག་གི་མ་
རེད་ཅེས་ངས་དེ་ཞུས་པ་ཡིན། དཔེར་ན་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཞབས་བརན་ལ་མ་ཡོང་ན་ཆད་པ་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཏག་ཏག་སོད་ཀི་
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ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ལ་བཀའ་ལན་དེ་འད་ཞིག་གནང་ཡོང་དུས། ཅུང་ཟད་ཏག་
ཏག་སོད་ཀི་ཡོད་དམ་མེད་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་བྱུང་།

དེ་ནས་ང་ཚོའི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཕབ་རྒྱུའི་ཐད་ལ་དེ་རིང་བཀའ་མང་པོ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་

པ་རེད། གོང་དུ་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གིས་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཕབ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་གཞུང་འདི་ཆོས་སིད་གཉིས་ལྡན་གི་གཞུང་

ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ལྷ་ཕབ་ཀི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀིས་གནས་ཆུང་ཆོས ་རྒྱལ་གི་ལོ་
རྒྱུས་མང་པོ་དང་དེ་དག་གིས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སིད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མང་པོ་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་

བསོམས་ཡོང་དུས། ལྷ་ཕབ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཡོང་བསམ་པའི་ང་ལ་སྔོན་མ་ནས་དོགས་པ་མང་པོ་ཡོད།
ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ནས་ཚང་མ་ཡག་པོ་རང་རང་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་མཁས་པ་གང་ཡང་མིན་ཏེ། གནས་ཆུང་སྐུ་

རེན་དེ་འདས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕེང་ལ་གསོལ་སྨན་ལོག་པ་ཕུལ་ནས་སྐུ་གོངས་སོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་མང་པོ་ཡོད ་པ་རེད།
གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་གི་ལོ་རྒྱུས་མཁས་སློབ་ཆོས་གསུམ་ནས་དར་བཞག་པ་དེ། གནས་ཆུང་གི་སྐུ་རེན་རིམ་བོན་བར་ལ་ཁད་

པར་ཞིག་གཅོད་དགོས་ཀི་རེད་མ་གཏོགས། ཡར་སྦྱར་ནས་སོ་སོས་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་འད་མིན་བཟོས་པ་ཡིན་ན་
འགིག ་གི་མ་རེད་སྙམ་གི་འདུག དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་ཞིག ་ཡོད་པ་རེད། གཉིས ་པ་དེ་གོང་དུ་ལས་བསོམ ས་ཀི་ནང་དུ་འདུག

གཞུང་འབེལ་གི་སྐུ་རེན་ལྟ་བུ་ཞིག་གསུངས་འདུག མ་གཞི་ནམ་རྒྱུན་ནས་ང་རང་ལ་དེར་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཡོད། གཞུང་འབེལ་གི་
སྐུ་རེན་ཟེར་བའི་གཞུང་དེ་གང་འད་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གི་ཡོད་དམ་སྙམ་གི་འདུག དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་སྐབས་ཀི་གཞུང་འབེལ་སྐུ་
རེན་ཞིག་ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་དེ་ཡོད་པ་རེད་གསུང་གི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག ་འཛུགས་འདི་ཆགས་པའི་རེས་ཀི་
གཞུང་དེ་གསུང་གི་ཡོད་དམ། དེ་གཉིས་བར་ལ་གང་ལྟར་དབེ་བ་ཞིག་དགོས་ཀི་འདུག གནས་ཆུང་གི་སྐུ་རེན་དང་གནས་ཆུང་

ཆོས་རྒྱལ་གི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚང་མས་ཤེས་བསད་པ་གང་ཡང་མ་རེད། ང་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་དེ་ལ་འབེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།
ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོར་ལྷ་སྲུང་མ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་གཞུང་འདི་ཆོས་སིད་ཟུང་འབེལ ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ལྷ་

ཕབ་དགོས་ཀི་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག ཆོས་སིད་ཟུང་འབེལ་གི་ཆོས་དེ་ང་ཚོའི་ཆོས་ལུགས་བེ་

བག་ཅིག་གི་ལྷ་སྲུང་མ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འགིག་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ན། ང་ཚོའི་ཆོས་སིད་ཟུང་འབེལ་གི་གཞུང་གི་ཆོས་དེ་
ཡང་ཆོས་ལུགས་བེ་བག་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བ་དགོས་པ་མ་གཏོགས། ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མར་ཁབ་ཐུབ་པ་ཞིག་ར་བ་ནས་ཡོང་
གི་མི་འདུག་ཞེས་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མ་གཞི་ནས་དེང་སང་ལྷ་བབས་ནས་གཅིག་བེད་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་

གསུངས་སོང། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚེའི་ཞབས་རིམ་གི་སྐོར་ལ་ག་དུས་ཡིན་ཡང་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།
དེ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ལ་ཡིན་དང་ཡིན། དེ་དག་ལྷ་ཕེབས་མཁན་ཚོས་མ་གསུངས་པ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
སི་མཐུན་གི་བསོད་ནམས་བསག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དང་གསོག་སྟངས་གང་འད་ཡིན་མིན་ང་ཚོར་ལྷ་དེ་ཚོས་མ་གསུངས་པ་ཡིན་

ནའང་ནང་པའི་གཞུང་ནང་དུ་ནང་པ་ཡིན་པ་དང་ལས་འབས་ཁས་ལེན་པའི་ཆ་ནས་བསོད་ནམས་བསག་སྟངས་ཚང་མ་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ཡིན་དུས་གལ་སིད་ལྷ་ཕབ་ཏེ་གཅིག་བེད་རྒྱུ་ཡོད་ན། ༸པན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐོར་ལ་གོ་རྒྱུ་ཚོར་རྒྱུ་མེད་པར་དུས་ཡུན་

ག་ཚོད་ཆགས་སོང་ངམ། དེའི་སྐོར་ལ་ལྷ་ཕབ་རྒྱུ་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་བར་དུ་ལྷ་ཕབ་ཡོད་དམ། ཕབ་མེད་ན་ག་རེ་བས་ཏེ་ཕབ་མེད་
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དམ། ད་ལྟའི་ཆར་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་མེད་ཞུ་དགོས་ཀི་རེད། ཁོང་རྣམ་
པས་མཁེན་གི་ཡོད་ཀི་རེད། དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་སྐུ་རེན་དེ་ཚོར་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་མཚན་དོད་འབུལ་རྒྱུའི་ལམ་
ལུགས་སོལ་ཞིག་འདུག དེ་ངས་སྔོན་མ་དི་བ་ཕུལ་བ་ཡིན་ཏེ་སྐབས་དེའི་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གིས་ལན་ཏག་ཏག་ཞིག་མི་འདུག

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

བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ལགས། ཏོག་ཙམ་མར་བཞུགས་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན།
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