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དཀར་ཆག
ཨང།
༡

གནད་དོན།
ཕྱི་དྱིལ་ལས་དོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའྱི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་གཏན་འབླེབས་མུ་མཐུད། (༡ ཕྱི་ལོ་

ཤོག་གྲངས།
༡༌༌༌༤༩

༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ།)

༢

དཔལ་འབོར་ལས་དོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའྱི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་གཏན་འབླེབས་བཅས། ( ༥༠ ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། )( ༨༧ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་
པ།) ( ༡༡༣ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།)

༥༠༌༌༌༡༤༣

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་
མྱི། སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་སོར་བསོམས།
༢༨༥༤༣༠༠ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་སོར་བསོམས། ༢༨༥༤༣༠༠ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་པར་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཀྱི་བོད་ཁང་གྱི་ཐེབས་ར་སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་བོད་ཁང་གྱི་ཐེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་
གནང་བ་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ ༣༦,༡༤༥,༣༨༨ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་བོད་ཁང་གྱི་ཐེབ ས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་བསོམས་ཧྱིན་སོར།
ས་ཡ་སུམ་བཅུ་སོ་དྲུག་དང་ཆྱིག་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་ལྔ་སོང་སུམ་བརྒྱ་བརྒྱད་བཅུ་ག་བརྒྱད། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་
པར་དགག་བྱ། མེད་པར་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་
གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།

སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་
ཧྱིན་སོར་བསོམས་ ༡༡,༥༨༣,༩༡༢ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

1

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ཧྱིན་སོར་བསོམས། ས་ཡ་བཅུ་
གཅྱིག་དང་ལྔ་འབུམ་བརྒྱད་ཁྱི་སུམ་སོང་དགུ་བརྒྱ་བཅུ་གཉྱིས་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་པར་
སོང་ཙང་སྱི་མོས ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིག ས་བསལ་སྙན་སོན་
གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་
བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་ཧྱིན་སོར་བསོམས་ ༡,༡༤༦,༣༢༠ རེད་འདུག དེ་ལ་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་ཧྱིན་སོར་

བསོམས། ས་ཡ་གཅྱིག་དང་ཆྱིག་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་དྲུག་སོང་སུམ་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་
མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།
སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་བཀའ་
འཁོལ་གནང་བ་ཧྱིན་སོར་བསོམས་ ༢,༢༥༠,༢༧༦ རེད་འདུག དེ་ལ་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་ཧྱིན་སོར་བསོམས།
ས་ཡ་གཉྱིས་དང་ཉྱིས་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་སོང་མེད་ཉྱིས་བརྒྱ་བདུན་བཅུ་དོན་དྲུག འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ།

སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བསྱི་གནས་ཁང་གྱི་
ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།

2

སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བསྱི་གནས་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་
གཉེར་གནང་བ་ཁོན་བསོམས་སོར་ ༡,༡༡༦,༤༡༦ རེད་འདུག དེ་ལ་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བསྱི་གནས་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ཁོན་བསོམས་སོར།
ས་ཡ་གཅྱིག་དང་ཆྱིག་འབུམ་གཅྱིག་ཁྱི་དྲུག་སོང་བཞྱི་བརྒྱ་བཅུ་དྲུག འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་
མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཉྱི་ཧོང་དོན་གཅོད། ཉྱི་ཧོང་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་མཁན།
སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།

སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ཧྱིན་སོར་
བསོམས་ ༤,༨༨༧,༦༤༡ རེད་འདུག དེ་ལ་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ཧྱིན་སོར་བསོམས། ས་ཡ་བཞྱི་དང་བརྒྱད་འབུམ་

བརྒྱད་ཁྱི་བདུན་སོང་དྲུག་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གཅྱིག འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཉྱི་ཧོང་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས། ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།

སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ཧྱིན་སོར་
བསོམས་ ༥༥༤,༦༥༢ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

3

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཉྱི་ཧོང་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ཧྱིན་སོར་བསོམས། ༥༥,༤༦,༥༢ འདྱི་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ནམ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ། གོང་དུ་གསུངས་པ་
རེད། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ལས་བྱེད་རེ་རེ་གཏོང་དགོས་པ་ཡྱིན། འགོ་གོན་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཆགས་

ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། གནད་འགག་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཡྱིན་ནའང་འད། གང་ལྟར། རྒྱ་རྱིགས་
འབེལ་མཐུད་དེ་གལ་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ་ཐག་རྱིང་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་དེ་ཚོ་ལ་བྱེད་ཀྱི་འདུག རྒྱ་ནག་གྱི་ཉེ་འགམ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཉྱི་ཧོང་གྱི་

དོན་གཅོད་དེ་ཚོ་ལ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གམ་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བྱང་ཨ་རྱི་ཡོངས་ལ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུན་པ་གཅྱིག་དང་། དེ་བཞྱིན་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ལ་རྒྱ་རྱིགས་
འབེལ་མཐུད་པ་གཅྱིག དེ་ནས། ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་ཁུལ་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལེ་ཡ་ལ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཡོད་པའྱི་ཁར་ཐའེ་ཝན་གྱི་དོན་

གཅོད་ཁང་ནས། ཕལ་ཆེར་ཐའེ་ཝན་གྱི་ལས་བྱེད་གཙོས་པའྱི་རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་ཚོ་རྒྱ་རྱིགས་ཁག་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་རྒྱུའྱི་འབད་

བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཉྱི་ཧོང་དོན་གཅོད་དུ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཞྱིག་བསྐོ་དགོས་པ་དགོས་མཁོ་མཐོང་
སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཉྱི་ཧོང་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ཧྱིན་སོར་བསོམས། འབུམ་ལྔ་དང་ལྔ་ཁྱི་བཞྱི་སོང་

དྲུག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་གཉྱིས་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཉྱི་
ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་ཀྱི་ཐེབ ས་ར། སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།
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སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་
གནང་བ་ཧྱིན་སོར་བསོམས་ ༦,༣༣༡,༦༠༡ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་ཀྱི་ཐེབ ས་ར་ཡྱི་ཟུར་བཀོལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ཧྱིན་སོར་བསོམས།
ས་ཡ་དྲུག་བཅུ་དང་སུམ་འབུམ་སུམ་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་བཅུ་མེད་གཅྱིག་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་

བྱ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་བལ་ཡུལ་དོན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་
རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་སོར་ ༥,༣༩༠,༦༥༨
དེར་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

བལ་ཡུལ་དོན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་སོར། ས་ཡ་ལྔ་དང་སུམ་འབུམ་དགུ་ཁྱི་སོང་མེད་དྲུག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་
ང་བརྒྱད། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་བལ་ཡུལ་
སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ ་དཀར་ལགས། ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོ ག ས་གཙོ་མཆོ ག བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན ་ཁང་གྱི ་དམྱི ག ས་བསལ་བཀའ་འཁོལ ་རྒྱབ་གཉེར ་ཧྱིན ་སོར ་
༦༣༤,༩༣༨ དེ་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་སོར། ༦༣༤༩༣༨ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་
གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།
5

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་སོར་ ༣,༣༩༡,༤༠༥
ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་སོར། ༣,༣༩༡,༤༠༥ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་
གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོ ག ས་གཙོ ་མཆོ ག ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་ཁང་གྱི ་རྒྱུ ན་གོ ན ་བཀའ་འཁོ ལ ་རྒྱབ་གཉེར ་ཧྱི ན ་སོ ར ་
༣,༨༦༦,༤༢༣ དེར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་སོར། ༣༨༦༦༤༢༣ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་
སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཐོབ་པ་དེ་ཧྱིན་
སོར་ ༥༣,༡༠༥ དེར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཐོབ་པ་དེ་ཧྱིན་སོར། ལྔ་ཁྱི་སུམ་སོང་བརྒྱ་དང་བཅུ་
མེད་ལྔ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་

དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།
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སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཐོབ་པ་དེ་ཧྱིན་སོར་
༧༧༨,༥༠༠ དེར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཐོབ་པ་དེ་ཧྱིན་སོར། བརྒྱད་འབུམ་བདུན་ཁྱི་བརྒྱད་སོང་
ལྔ་བརྒྱ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ ་རྒྱབ་གཉེར་ཐོབ་པ་དེ་ཧྱིན་སོར་
༣༤,༤༢༤,༩༣༣ འདྱི་ལ་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ས་ཡ་སུམ་བཅུ་སོ་བཞྱི་དང་བཞྱི་འབུམ་ཉྱིས་ཁྱི་བཞྱི་སོང་དགུ་བརྒྱ་སུམ་བཅུ་སོ་
གསུམ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་

དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཐོབ་པ་དེ་ཧྱིན་
སོར་ ༢,༧༣༧,༡༧༦ དེ་ལ་ཡང་བསར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཐོབ་པ་དེ་ཧྱིན་སོར། ས་ཡ་གཉྱིས་དང་བདུན་

འབུམ་སུམ་ཁྱི་བདུན་སོང་བརྒྱ་དང་བདུན་བཅུ་དོན་དྲུག སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་
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ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་པེ་རྱི་སྱི་བོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་
དཀར་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག པེ་རྱི་སྱི་བོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཐོབ་པ་དེ་ཧྱིན་སོར་ ༡,༥༠༨,༣༩༠
དེར་ལ་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མ་རེད། པེ་རྱི་སྱི་བོད་ཁང་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་

ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འགལ་མེད་པར་ཞུ། པེ་རྱི་སྱི་བོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་
གཉེར་ཐོབ་པ་དེ་ཧྱིན་སོར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ག་རེ་ཀོག་གྱི་ཡོད་

ནའང་ཞལ་གསལ་པོ་བྱེད་ནས་ཀོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་པེ་རྱི་སྱི་དང་པེ་རྱི་སྱི་ཞེས་གསུང་བསད་འདུག ཡང་
གངས་ཀ་དེ་ན་ས་ཡ་བདུན་དང་ཞེས་གསུང་བསད་ཀྱི་འདུག དེ་གཉྱིས་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དང་པོ་སྦར་སྱིལ་དེ་ལྷག་
མ་སོང་ངམ་ཞེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

པེ་རྱི་སྱི་བོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག པེ་རྱི་སྱི་བོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་དངུལ་གོན་དེ་བཀའ་འཁོལ་ཧྱིན་སོར ་ ༧,༡༣༩,༧༦༢ དེ་ལ་
སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།
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ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

པེ་རྱི་སྱི་བོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་དངུལ་གོན་དེ་བཀའ་འཁོལ་ཧྱིན་སོར་ ༧,༡༣༩,༧༦༢ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་
པར་དགག་བྱ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་
གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོ ན་རྱིས ་བཀའ་འཁོལ ་དེར ་ཧྱིན ་སོར ་
༡,༨༦༥,༠༡༤ དེར་ལ་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ། ས་ཡ་གཅྱིག་དང་བརྒྱད་འབུམ་དྲུག་ཁྱི་ལྔ་སོང་བརྒྱ་
མེད་བཅུ་བཞྱི། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ལགས་སོ།
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། ཁ་སང་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ནང་ལ་ཐོན་སོང་སེ་དེའྱི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག

ང་རང་སེར་གྱི་ངོས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེ་ན། བར་སྐབས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

ཁག་ཅྱིག་ལ་ཚེ་སོན་མ་ཆོས་དགེ་རེད། དེང་སང་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ནམ་མྱིང་ག་རེ་བཏགས་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཚ་ཚ་འུར་
འུར་གྱི་སོ་ནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བསྐོ་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་དང་། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནས་ཀང་དེའྱི་ནང་ལ་གང་འད་ཞྱིག་བསྐོ་ཡྱི་རེད་ཟེར་བ་དེ་
ལ་ཐུགས་འཁལ་མ་གནང་། དེ་ང་ཚོས་བསྐོ་ཡྱི་ཡྱིན་བསམ་ནས་དེ་ལྟར་གནང་བ་རེད། དེ་གནང་ནས་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་ལ་བསྐོ་རྒྱུའྱི་

འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་། མྱི་བདམས་ཚར་དུས་ཁོང་གྱིས་ཕལ་ཆེར་ལས་བཅར་ཞུས་ཡོད་ས་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་དེ་འད་བོ་

བསྐོ་ཚར་བ་ག་ཚོད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་བསྐོ་ཡྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་དེ་ཚོ་དངོས་གནས་བསྐོ་ཡྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ལྷོ་ཨ་ཕྱི་
རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་དེར་དང་པོ་ཆ་རེན་ཞྱིག་ཆ་ཚང་ཚང་ནས་ཕེབས་རྒྱུའྱི་ཐག་ཆོད་པའྱི་དབང་

དུ་བཏང་བ་རེད་དམ། ཡང་ན་འདྱི་ནས་འོས ་ཆོས ་ཟེར ་ནའང་འད། དོན་དག་ཤེས ་བྱ་ཡོན ་ཏན་དེ་ཚོ་ཚང་བསད་འདུག་ཞེས ་
བདམས་ནས་གཞུག་ལ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་སོང་བ་རེད། ག་འད་བྱས་ཏེ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་རེད། དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་དོན་ཁང་ལ་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་དགེ་རྒན་ནམ་ལྟ་གྲུབ་ཐོག ་ལ་མཁེན་མཁན་གསལ་

བསགས་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ཁོ་རང་ལ་གཞྱི་རའྱི་ང་ཚོའྱི་གསལ་བསགས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་

ཆ་རེན་ཚང་མ་ཚང་བའྱི་ཐོག་ནས་བདམས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཕར་ཕེབས་རྒྱུའྱི་ལག་ཁེར་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་
ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བགྱིས། དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ནས་དགག་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། འོན་ཀང་ང་ཚོས་སེལ་ཐབས་མ་བྱས་པ་མ་རེད།

མཐའ་མ་དེར་ཁོ་རང་ལ་གདམ་ཀ་ཕུལ་དུས་ཁོ་རང་གྱིས་ད་འདྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཁོ་རང་མར་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་
ཞེས་གསུངས་སོང། ཕར་ཕེབས་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ནས་དགག་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་གང་
ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཞྱི་རའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཟེར་ནའང་རེད། ལས་བྱེད་དགོས་ངེས་བཞྱིན་པ་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་ལྟ་བུར་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཡྱིན་

ནའང་ང་ཚོས་གསལ་བསགས་བྱས་ཏེ་མ་འོངས་པར་བསྐོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཧྱིན་སོར་ ༡,༨༦༥,༠༡༤ སྱི་མོས ་ཀྱི་ཐོག་ནས་

གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་
གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསོམས་ཧྱིན་
སོར་ ༢༩༣,༧༡༥ དེར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ ༢༩༣,༧༡༥ སྱི་མོས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་བདུན་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་སོན་རྱིས་འགོའ་ི ནང་ལ་མེད་པ་ཆེད་

ལས་པ་དང་ཁྱིམས་རོད་པའྱི་གླ་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག དེ་སེབས་དགོས་དོན་ག་རེ་རེད། དེ་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ད་ལྟའྱི་བཞུགས་སའྱི་ཁང་པ་དེ་བཙོང་བ་ཡྱིན་ན་རྱིན་ཐང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་
དང་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཁད་ལས་པ་དང་ཁྱིམས་རོད་པ་དེ་འད་གླ་དགོས་ཡོད་མེད་བསམ་པ་གཅྱིག་
དང་། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་གནས་བབ་དང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་སངས་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་

ནས་རྱིས་བཞག་སངས་དང་ཡྱིག་ཆ་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཕར་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་ས་ཡོད། དེ་
ཡྱིན་དུས་ཕ་གྱིར་གནད་དོན་དང་གནས་བབ་ཆ་ཚང་འོས་ཤྱིང་འཚམ་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞེས་གླས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ལགས་སོ། འདྱིར་ཧྱིན་སོར་ ༢,༩༣,༠༠༠ སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་ཨང་ ༦ པའྱི་གཟུགས་མཐོང་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་འཕྲུལ་དེ་ནོར་བསད་འདུག

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ལགས་སོ། ཡྱིག་ནོར་དེ་བཟོས་པ་དང་མཉམ་དུ་ཧྱིན་སོར་ ༢,༩༣,༧༡༥ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ།
སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་
རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།

སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་དེར་ཧྱིན་སོར ་
༢༠༠,༨༨༦ དེར་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་དེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༢,༠༡,༨༨༦ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་
གོན་སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ཧྱིན་
སོར་ ༨,༣༩༦,༧༤༨ དེར་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་དེ་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༨༣,༩༦,༧༤༨ སྱི་
མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་ཐའེ་ཝན་གྱི་བར་རྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞྱིག་གྱི་སྐབས་སུ་གཞུང་ཞབས་ཤྱིག་ཕོག ས་མེད་
གུང་གསེང་ཕྱིན་བསད་པ་དེ་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སང་ལ་ང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་ལ་ཡང་ནས་བསར་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་

ཆོག་མཆན་ཞུས་ནས་འགོ་བསད་པ་ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཐའེ་ཝན་ནང་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་དང་
དབུ་མའྱི་ལམ་དང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་སོགས་པའྱི་སྐོར་ལ་ཤེས་མཁན་ཁོ་ལས་དག་ག་མྱི་འདུག་ཞེས་བརད་གཅོད་བྱེད་ཡོང་
དུས། ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་འད་གསུངས་སོང། སྐབས་དེ་དུས་དེ་འད་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུའྱི་ཆ་འཇོག་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན།
རེས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་ལྟར་ན་རྒྱ་ཡྱིག་ཡག་པོ་མཁེན་མཁན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་གྱི་སྐོར་ལའང་གོ་རྟོག་ཡོད་མཁན།

ཐའེ་ཝན་རང་ལ་བཞུགས་བཞྱིན་པའྱི་མྱི་སྣ་དེ་འད་འདུག་གཱ གལ་སྱིད་མཚན་བཏོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་གསལ་པོ་བྱེད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། དེ་ཚོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་ཐག་ཆོད་མ་བྱས་པ་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

12

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་དོན་ལ། ལས་བྱེད་དེ་བསྐོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དབུ་
མའྱི་ལམ་དང་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡག་པོ་མཁེན་གྱི་རེད་ཅེས་ཐོག་མར་རྒྱུན་ལས་ལ་ཡར་ཕུལ་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད།

རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ཐོག་ལ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་གཞན་དག་ཞུས་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་
ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཀང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ནས་ཀང་བསྐོ་རྒྱུ་དེ་ལ་དགག་པ་མ་གནང་བའྱི་

ཐོག་ནས་བསྐོ་གྲུབ་པ་རེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་དུས་རྒྱུ་མཚན་ཞུ་གྲུབ་པ་དེ་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ལན་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་རང་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུང་མ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་
བྱེད་དེས ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་མེད། དེ་དོན་གཅོད་ཀྱིས ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དོན་

གཅོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུའྱི་ཆུ་ཚོད་མེད་བསད་པ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་

དེའྱི་ཟུར་བརོད་ཀྱི་ནང་ལ་ཁོ་རང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་མཁེན་བསད་མཁན་དང་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་གྱི་
མྱི་ཞྱིག་ཐའེ་ཝན་ནང་ལ་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས ་ཧ་གོ་བ་དེ་ལ་ཁོ་རང་ནང་བཞྱིན་གྱི་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས ་

མཁན་དང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱི་གསུང་བསྒྱུར་ཡང་གནང་མོང་མཁན་གྱི་མྱི་ཐའེ་ཝན་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་དེ་འད་འདུག དེ་
ཚོར་འབེལ་བ་བྱས་ཡོད་དམ་མེད། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་པ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གསུང་བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱིས་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་དེ་ག་ནང་བཞྱིན་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་སངས་འགོ་ལུགས་
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གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐད་ཀར་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ཏེ་ལས་དོན་གལ་ཆེན་པོ་གཅྱིག་ལ། དེ་
ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཁ་སང་སོན་མ་རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། དེ་དྱིལ་

བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་རེད། ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ཀང་རེད། ད་ལན་ཁོ་རང་བསྐོས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞེས་ལབ་པར་
བརྟེན་ནས་ཁོ་རང་བསྐོས་བཞག་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

གནད་དོན་དེ་ག་རང་ཡྱིན་ན་ཡང་བསར་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ན། བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་ཡང་དེ་ག་རང་རེད། དྱི་བ་

ཡང་དེ་ག་རང་གྱི་སང་ལ་དྱིས་བསད་ན་ཐུགས་ཕན་སོས་རྒྱུ་ཅྱི་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག གོ་སྐབས་མཐའ་མ་དེ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་
བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་དེ་དེ་ག་རང་རེད། འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མ་
རེད་ཅེས་ཞུ་དུས། དེ་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་པ་ཙམ་མ་རེད། གསུང་བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་པ་ཙམ་ཞེས་པ་དེ་གོ་བ་གང་འད་ཞྱིག་ལེན་དགོས་
པ་རེད། གང་ལྟར་ད་ལྟ་བསྐོས་བསད་པའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད། བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ལ་ག་ཚོད་མཁེན་པ་དེ་ད་ལྟ་ཐའེ་ཝན་ནང་ལ་བཞུགས་བཞྱིན་
པའྱི་མྱི་དེས་ཀང་མཁེན་པ་དང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་དེའྱི་ཆ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གསུང་བསྒྱུར་ཤེས་པ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་ཞེ་དགས་ཡྱིན།
ཉེ་ཆར་རང་ཉྱི་ཧོང་བསྐོར་ནས་བསེབ ས་ཚར་ཙམ་ཡྱིན། ཕར་སྱིད་སོང་ཡྱིན་དུས་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོང་
དུས། དེ་ས་ནས་ངས་ཉྱི་ཧོང་སྐད་དང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཡག་པོ་ཤེས་མཁན། ནང་ཆོས་བསྒྱུར་ཤེས་མཁན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཞྱིག་

འདུག་ཀང་། ངས་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་ཁོས་དེ་རྱིང་ངས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་བཅུ་ལས་བསྒྱུར་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞེས་གསུངས་

སོང་། ཁེད་རང་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐ་སྙད་བེད་སོད་བཏང་སངས་དང་། ལྟ་གྲུབ་བེད་སོད་བཏང་སངས། འཛིམ་གླྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐ་སྙད་དེ་ཚོ་བསྒྱུར་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞེས་གསུངས་སོང། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་རེད། གསུང་བསྒྱུར་བྱེད་
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ཤེས་པ་ཙམ་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་། དེ་དག་ཚང་མ་མཁེན་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།
དེ་སོང་ཙང་ཐད་ཀར་ཞུ་རྒྱུར། ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་ཁང་རང་ནས་མྱི་དེ་ག་རང་ཕར་ལ་ཡོད་ན་ཡག་པོ་འདུག དེ་ས་ཡང་དོན་གཅོད་
ཁང་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཉམས་མོང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོད་པ་རེད། དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་ཁོ་རང་ཚོ་
གོས་བསྡུར་གནང་ནས་དེ་ག་རང་བསྐོས་ན་ཡག་ག་འདུག་ཞེས་གསུངས་པར་བརྟེན། བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་དེ་གནད་དོན་གལ་

ཆེན་ཞྱིག་ལ་བསྐོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། གང་གཏན་གཏན་བྱས་ཏེ་ང་རང་ཚོར་རྒྱུས་ཡོད་པའྱི་ཉམས་མོང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ། ཁོ་
རང་གནས་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཟུང་དྲུང་དང་གནས་རྱིམ་ཚར་གཅྱིག་མར་ཆག་པ་རེད་མ་གཏོགས་དྲུང་འཕར་ཆགས་ཚར་བ་རེད།
དེ་འད་ཞྱིག་བསྐོས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞེས་བསྐོས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

གནད་དོན་དེ་གསལ་པོ་ཆགས་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དྱི་བ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་གཞུང་ཞབས་དེས་ནང་མྱི་ཚོ་ཕར་གནས་སྤོས་བཏང་བཞག་
པ་ཡྱིན་ན་སྐུ་ངལ་ག་རེ་འཕྲད་ཀྱི་རེད། ཁོ་རང་གྱི་ནང་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ལའང་གཟྱིག ས། ང་རང་ཚོའྱི་དགོས ་མཁོ་དེ་ལའང་
གཟྱིགས་ནས་དེ་འདའྱི་བརྒྱུད་ལམ་གུ་དོག་པོ་དེ་འད་མྱིན་པར་ཁ་ཐུག་གནས་སྤོས་བཏང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་མཛད་དཀའ་ག་རེ་
འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་དྱི་བ་དེ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག དེ་ས་ཕྱི་རང་ཤོར་བ་རེད། ཁོ་རང་གྱིས ་དགོངས་པ་ཞུ་རྒྱུའྱི་སྙན་ཞུ་འབྱོར་ཚར་ནས་ཁོ་རང་

དགོངས་པ་ཞུས་ནས་སེར་གྱི་གུང་གསེང་ཞུས་ཏེ་དགོངས་པ་འཁོལ་བ་ཡྱིན་དུས། ད་ཕན་ཐོགས་མཁན་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་བསྐོས་
བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ཡང་གནས་སྤོས་བཏང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གང་ཟག་ལ་ལྟོས་ནས་ས་མྱིག་བཏོན་འདུག་ཟེར་མཁན་དེ་འད་ཡོང་གྱི་

ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁོ་རང་ཟུང་དྲུང་གནས་རྱིམ་རེད་ཀང་ཕོགས་ཧ་ཅང་དམའ་བོ་ཟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་ཉྱིན་གླ་ཡྱི་
ཕོགས་རང་བཟས་ནས་ལས་ཀ་དེ་རྦད་དེ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་དེ་ལ་ཧྱིན་སོར། ས་ཡ་བརྒྱད་དང་སུམ་
འབུམ་དགུ་ཁྱི་དྲུག་སོང་བདུན་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་
དཀར་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད ་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ ་བཀའ་འཁོལ ་རྒྱབ་གཉེར ་གནང་བ་ཧྱིན ་སོར །
༢༡,༦༥༥,༡༩༡ དེར་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་དེ་ལ་ཧྱིན་སོར། ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་དྲུག་འབུམ་
ལྔ་ཁྱི་ལྔ་སོང་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་གོ་གཅྱིག སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསན་
རྒྱལ་མཚན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐའེ་ཝན་གྱི་རྱིས་འགོ་ཁ་པའྱི་ནང་ལ་སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག དེར་སོབ་ཡོན་
ཞུ་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། སོབ་ཕྲུག་དེ་ཚོའྱི་སོབ་སོང་ད་ལྟ་ཐའེ་ཝན་རང་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་གང་
ཞྱིག་ལ་སོབ་སོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྱིས་འགོ་ང་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་ཐའེ་ཝན་སོར་

མོ་འབུམ་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་འདྱིའྱི་འགན་དེ་སུས་འཁུར་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།

དོན་གཅོད་རང་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡང་ན་འདྱི་ནས་ཕར་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་དེ་འད་སྐད་བཏང་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། གལ་སྱིད་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སོབ་དཔོན་དེ་འད་སྐད་བཏང་ནས་ཕར་ལ་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་དེ་འད་སྤེལ་གྱི་ཡོད་ན། ལྟ་གྲུབ་
སོབ་དཔོན་དེ་ཚོ་ཆ་རེན་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕར་གདན་འདེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ལ་ཡྱིག་ཆ་དེ་དག་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ལྟ་
གྲུབ་སོབ་དཔོན་དེ་དེ་ས་བཀའ་ཤག་སོན་མ་ནས་བཏང་ནས་ཐའེ་ཝན་དོན་ཁང་ལ་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་

ལྟའྱི་བར་དུ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཞོར་ལ་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་ཕག་རོགས་གནང་རྒྱུ་སོགས་སྱི་ཡོངས་

ནས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་ནས་འགོ་བསད་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་
གོང་མ་ནས་བཏང་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་ཞྱིག་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བཞུགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངས་སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་ཟེར་བ་དེའྱི་ཁོངས་སུ་སོབ་ཡོན་བཞེས་མཁན་སོབ་ཕྲུག་ག་ཚོད་
ཡོད་རེད། དེ་ནས་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་ནས་ཕེབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་ག་ཚོད་ཡོད་
མྱིན་དང་། དེ་ཕེབས་པ་དེ་ཆ་རེན་ག་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་པ་རེད་ཅེས་དེ་བསར་དུ་གཅྱིག་འདྱི་དགོས་ཐུག་སོང།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ངས་ཡྱིག་ཆ་སོག་ནས་ཡྱིག་ཚད་དེ་ཇྱི་ལྟར་བཏང་ཡྱིན་མྱིན་དེ་རེས་ལ་ཞུ་ཆོག་པར་བགྱིས་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་གོང་མ་སྐབས་སུ་བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་ང་ལ་ཡྱིག་ཆ་གསལ་པོ་
ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོབ་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་སྱིར་བཏང་སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་ཞེས་པ་འདྱི་སོབ་གྲྭ་དང་སོབ་

མ་རྣམས་ལ་སོབ་ཡོན་དང་། གནས་གསལ་ཞལ་འདེབས་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་ཐའེ་ཝན་གྱི་ཐེབས་
རར་ཐོག་ནས་སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྱིན་བདག་ཁག་ནས་ཞལ་འདེབས་ཡོང་བ་དེར་སོར་འབུམ་ལྔ་ཞྱིག་
འདུག དེ་ག་ནང་བཞྱིན་དེའྱི་ཐོག ་ནས་གངས་སྱིད་བུ་བཅོལ་ཁང་དང་གངས་སྱིད་ཉྱིན་མོའ་ི སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཉྱིན་གུང་གསོལ ་

ཚིགས་དང་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་བསོམས་ནས་ཆྱིག་འབུམ་ཉྱིས་ཁྱི་ཞྱིག་འདུག དེ་ག་ནང་བཞྱིན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡྱིག་ཚང་དང་

བཙན་བྱོལ ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱིས ་ཐའེ་ཝན་དུ་རྒྱ་ཡྱིག ་སོབ་སོང་བྱ་བར་བཏང་རྒྱུར་ཆྱིག ་
འབུམ་ལྔ་ཁྱི་ཞྱིག་བཅས་སོབ་ཡོན་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཚོ་རེད་འདུག ཐའེ་ཝན་ལ་སོབ་སོང་བྱེད་དུ་གཏོང་ཕྱིར་འགོ་སོང་འདྱི་ཞུས་འདུག

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཟུར་བཀོལ་གྱི་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ ༢,༡༦,༥༥,༨༩༡ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་ཚེ་
དབང་རྱིག་འཛིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་རྱིག་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤོག་གངས་ ༡༥༢ ཀྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༠ པར་ར་ག་བཏགས་རྒ་ཡ་བཏགས་རྒྱ་ལ་རྒྱལ་ཞེས་པ་

དང་དེ་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གནམ་གླ། ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་ག་འད་ཡྱིན་ནམ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་
འོག་གྱི་ ༡༡ པ་དེའྱི་ནང་ལ་དྱི་བསགས་དང་གསལ་བསགས་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག དྱིལ་བསགས་ཞེས་པ་དེར་ཕལ་ཆེར་ལ་ཞྱིག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེར་གཅྱིག་གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཟུར་འཛར་གྱི་ནང་ལ་རེད་པ། ཟུར་འཛར་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་དེ་གཉྱིས་བཟོ་བཅོས་གནང་རོགས་གནང། ཕག་དེ་སོན་ནས་བརང་
རོགས་གནང་། ངས་འདྱི་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུ་གབས་ཡོད་དུས། ཕག་བརང་ཡོང་དུས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འཁྲུག་སོད་ཀྱི་འདུག
ཕག་སོན་ལ་བརང་གནང་རོགས་གནང། འདྱིར་གཅྱིག་གྱིས་གསུང་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ངའྱི་མྱིག་གྱིས་ཡར་མར་སྐོར་བ་རྒྱག་

སོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་དུས་རྣམ་པ་ཚོས ་ཕད་རང་གྱི་མྱི་འདུག ལགས་སོ། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས ་གྲུབ་བསོད་ནམས་
ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་ལག་པ་བརངས་པ་ཡྱིན་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ་གྱིས ་ང་ཚོའྱི་
ཕོགས་སུ་གཟྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ལག་པ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བརངས་པ་ཡྱིན་ཡང་མར་ཁོན་ནས་གཟྱིགས་རོགས་བྱེད་ཀྱི་མྱི་
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འདུག ད་ལྟ་ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་རྱིས་འགོ་ ༡་༤ ཇ་པ། བོད་ནང་ཆོས་རྱིག་ཡར་རྒྱས་དང་རྒྱ་གར་ནང་

ཉམ་ཐག་ཆེད། ཅེས་པ་ཞྱིག་འདུག ར་བའྱི་ཆ་ནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྐབས་སུ་ཡང་དྱིས་པ་ཡྱིན་ཏེ་འདོད་པ་
ཁེངས་པ་ཞྱིག་དང་ཡྱིད་ཚིམས་པ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང། དེ་རྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སང་ནས་གོ་སྐབས་བངས་ནས་ལས་ཁུངས་སུ་ལ་

འབེལ་བ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བོད་ནང་ཆོས་རྱིག་ཡར་
རྒྱས་ཞེས་པ་འདྱིར་བོད་ནང་གྱི་ཆོས་དེར་ང་ཚོས་ཇྱི་ལྟར་འདྱི་ནས་རྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གྱི་ཡོད་མེད་དང་། འབེལ་
ལམ་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་མེད་དང་། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་ཅེས་པ་འདྱི་ཡུལ་མྱི་རང་གྱི་

ཉམ་ཐག་ལ་ང་ཚོ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལྟ་རྟོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡང་ན། རྒྱ་གར་ས་གནས་ཀྱི་བོད་
མྱིའྱི་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བཅས་དེ་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

སྐར་མ་གཅྱིག ་སྒུག་ཨ། ཁེད་རང་གཉྱིས ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་མྱིན ། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས ་གྲུབ་བསོད་ནམས་
ལགས། ཡར་བཞེངས་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་ ༡་༤ ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་གྱི་ནང་གྱི་ཇ་པ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ༡་༤ ཡྱི་ཇ་པ་དེ་བོད་དོན་བགོ་གླེང་དང་གཏམ་བཤད་ཀྱི་སྐོར་ལ་རེད་འདུག ཇ་པ་དེ། དཔལ་ལྡན་

ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ་ནས། བོད་ནང་ཆོས་རྱིག་ཡར་རྒྱས་དང་རྒྱ་གར་ནང་ཉམ་ཐག་ཆེད་ཟེར་བ་དེ་རེད། ཇ་པ་དེ། དཔལ་ལྡན་
བཀའ་བོན་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་མ་གཅྱིག་གནང་རོགས་གནང།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

བཞུགས་རོགས་གནང། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་རྒྱབ་ལོངས་གཟྱིགས་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པས།
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སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཟུར་བརོད་དེའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་མ་གཏོགས་ཅྱི་ཡང་འཁོད་མྱི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསར་དུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་གལ་སྱིད་དངོས་གནས་འདྱི་ལྟར་ང་ཚོས་དབུས་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་ནང་ལ་ཆོས ་རྱིག ་གྱི་ཡར་རྒྱས་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་སྤེལ ་གྱི་ཡོད་ན། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གཞུང་
འབེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ཏུ་ཚིག་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་བྱིས་ན་ཡག་པོ་ཡོང་བར་འདུག་ཞེས་བསམ་སོང། རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡྱིན་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན་བོད་ནང་མཁན་པོ་བ་སྤྲུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཆོས་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་ནས་རྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་

འདུག་ཞེས་ཆོས་འབེལ་བྱེད་མ་བཅུག་པའྱི་བཀག་སོམ་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་ར་
བའྱི་ཆ་ནས་འདྱི་ནས་མར་རྒྱུད་སྐུལ་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ་གལ་སྱིད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་འདའྱི་ཚིག་དོན་ནང་ལ་ཁ་

གསལ་པོ་འདྱི་འད་ཞྱིག་མ་བྱིས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་གཏོགས་བོད་ནང་དང་ཁད་པར་དུ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་སོབ་
གཉེར་བྱས་ཏེ་བོད་ལ་ཕྱིར་ཕེབས་ནས་ཡུལ་ལུང་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་ཆོས་འཆད་ཉན་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀག་སོམ་མང་པོ་

ཞྱིག་བྱས་མུས་རེད་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལའང་བཀག་ཉར་བྱས་བསད་པའྱི་གནས་སྐབས་མང་པོ་ཐུག་འདུག བྱས་ཙང་
འདྱི་ཚོར་མ་འོངས་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་འདྱི་འདའྱི་ཚིག་ཁ་གསལ་པོ་མ་བྱས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤ ཡྱི་ནང་གསེས་ཇ་པ་ཟེར་ནའང་
ཉ་པ་ཡྱིན་ས་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ཅ་ཆད་བསད་འདུག བོད་ནང་ཆོས་རྱིག་ཡར་རྒྱས་དང་ཉམ་ཐག་ཟེར་བ་འདྱི་སྱིར་བཏང་འདྱི་ནས་

(ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་)བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་འདྱི་ལ་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་གང་ཡང་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་
དམྱིགས་བསལ་ཞེས་བྱིས་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ད་ལོ་གསར་པ་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་ས་ནས་ཕྱིན་བསད་པ་

ཞྱིག་རེད་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལའང་བཀའ་འཁོལ་གནང་འདུག

དེ་ཡྱིན་དུས་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། འདྱིའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་
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རྱིས་འགོ་འཇོག་ཕོགས་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་དེ་འད་ཡོད་ན་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་ནས་དོན་གཅོད་
ཐོག་ནས་རྱིས་འགོ་འཇོག་ཕོགས་སམ་རྱིས་འགོའ་ི མྱིང་གང་འད་བྱེད་ནས་འབྱི་དགོས་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་
ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་བསམ་བོ་གཏོང་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་དང་དྲུག་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་ལྔ་སོང་གཅྱིག་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་སྱི་མོས་

ཐོག་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན། སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། འདྱི་ནས་ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན ་གཅོད ་ཀྱི་རྒྱུན་གོན ་བཀའ་འཁོལ ་རྒྱབ་གཉེར ་འདྱི་ ཧྱིན ་སོར ་
༧,༥༦༧,༢༧༥ འདྱིར་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་ས་ཡ་བདུན་དང་ལྔ་འབུམ་དྲུག་ཁྱི་བདུན་སོང་ཉྱི་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་སྱི་མོས་
ཐོག་ལ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་འདྱི་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་ཟེར་བ་འདྱིའྱི་ནང་། ལས་
བྱེད་ཇྱི་ཙམ་ལ་གསོལ་ཕོགས་གནང་གྱི་ཡོད་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོང་ཙང་གློ་བུར་དུ་ལྟ་སྐབས། ལྷོ་ཨ་ཧྱི་རྱི་

ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ཟེར་སྐབས། དོན་གཅོད་ཁང་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་འད་འདུག་སེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་རྱིས་འགོ་
དང་སོན་རྱིས་ཡོངས་ལ་ལྟ་སྐབས། ཏོག་ཙམ་ཆུང་བས་འདྱིའྱི་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཞྱིག་
འདུག འདྱི་གསལ་བཤད་གཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

21

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཟུར་འཛར་ ༡ ༤ པའྱི་ནང་ལ་ཞོར་ལས་ཁྱིམས་དང་འབེལ་བའྱི་སོབ་སོན་པ་གླ་འབབ་ཟེར།
འདྱིར་དངུལ་ཡུལ་ལུང་གྱི་དངུལ་འབབ་སོར་ལྔ་སོང་ཞྱིག་གནང་འདུག ཟུར་འཛར་དང་པོའ་ི ༤༽ པ་ཞོར་ལས་ཁྱིམས་དང་
འབེལ་བའྱི་སོབ་སོན་པའྱི་གླ་འབབ་ཟེར་བ་འདྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་པ་ཁ་གསལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་ལས་བྱེད་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཁྱིམས་རོད་པ་
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ད་གྱིན་ཡང་རྱིས་འགོ་ཞྱིག་བསེབས་པ་རེད། དེ་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ང་ཚོས་དོན་གཅོད་ཁག་བཙུགས་ནས་འགའ་

ཤས་ཡུན་རྱིང་པོ་འགོ་བཞག་པའང་ཡོད་པ་རེད། འགའ་ཤས་ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལྟ་བུ་ཉེ་ཆར་བཙུགས་བཞག་པའང་ཡོད་པ་རེད། དེ་
དག་བཀའ་ཤ ག་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཕྱི་དྱིལ ་ལས་ཁུངས་ལས་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ ་པར་བྱུང་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་ཀྱི་

ཁྱིམས་ག་རེ་ཡོད་མེད། དེབ་སེལ་ག་འད་བྱས་འདུག དེ་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་བར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཀང་

འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ནས་གཏན་པོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞེས་དོན་གཅོད་ཁག་མང་ཆེ་བར་ང་ཚོས་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་དག་གཏན་པོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཞོར་ལ་ཟེར་
ནའང་རེད། དེ་དག་གླས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་རྱིའུ་མྱིག་དང་པོ་དེའྱི་ནང་ལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁང་གླའྱི་ཁལ་ཞེས་ལབ་འདུག སོ་
སོ་ལ་ཁང་པ་ཡོད་ན་ཁང་ཁལ་ཞེས་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཁང་གླ་ཕར་སད་བཞག་ན་དེ་ལ་ཁལ་ཡོད་ན་ཁང་བདག་གྱིས་སོད་
དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཁང་གླ་ཕར་སད་དེའྱི་སང་ལ་ཁལ་རྒྱབ་བཞག་པ་ལུང་པ་དེའྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་
སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
22

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལུང་པ་རེ་རེ་ལ་ཡུལ་ཁྱིམས་མ་འད་བ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ཁང་པའྱི་ཁལ་དང་ཁང་གླའྱི་ཁལ་
སོགས་མ་འད་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཕར་ནས་འཆར་འབུལ་བསེབས་པ་ནང་བཞྱིན་དགོས་ངེས་ཤྱིག་རེད་འདུག་
དང་མྱི་འདུག་བལྟས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཟུར་འཛར་དང་པོའ་ི ནང་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༤ པའྱི་ནང་ལ་ཞོར་
ལས་ཁྱིམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཟེར་བའྱི་ཁྱིམས་དེར་ཡང་འཇུག་ས་ཞྱིག་དང་སོབ་སོན་པ་ཞེས་པ་དེར་ར་ཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་སོབ་སོན་
པར་གླ་འབབ་ཅེས་བཅོས་དགོས་པ་འདུག

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་དག་ནོར་དེ་བཟོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སོན་རྱིས་ས་ཡ་བདུན་དང་ལྔ་འབུམ་དྲུག་ཁྱི་བདུན་སོང་ཉྱིས་བརྒྱ་བདུན་བཅུ་

དོན་ལྔ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དང་མེད། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ལྷོ་ཨ་
མྱི་རྱི་ཀའྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིག ས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཧྱིན་སོར ་
༡,༣༣༤,༦༧༢ དེར་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཧྱིན་སོར་ ༡༣,༣༤,༦༧༢ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་བྱ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༦ པ་འདྱི་ཡྱིན། ཆོས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཆ་

ཤས་བཟོ་ཐབས་སྐོར་ལ་གཏམ་བཤད་དང་ཟབ་སོང་ལས་འཆར། ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག ཆོས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་ཤེས་ཡོན་
གྱི་ཆ་ཤས་འདྱི་སུ་ལ་བཟོ་རྒྱུ་རེད། གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་དེ་སུ་རེད། ཟབ་སོང་སུ་ལ་སད་འཆར་རེད། དེར་བཀའ་ཞྱིག ་
གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་ཨང་ ༦ པ། ཆོས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཆ་ཤས་ཟེར་བ་འདྱི་ཡོངས་
གགས་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག ་གྱིས ་དུས་རྟག་ཏུ་ Secular Ethics འདྱི་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན ་དུས་འདྱི་དག་ལ་
མཁས་པ་ཡོད་པ་དེ་འད་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ནང་ལ་གཞྱི་རའྱི་ཆབ་སྱིད་དང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོག་ཐང་དེ་འདའྱི་

སང་ལ་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་ནས་ཁབ་བསགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། ཡང་ཆོས་ཕོགས་དང་འབེལ་བ་དང་སན་རྱིས་ཁང་དང་

འབེལ་བ་དེ་ག་ནང་བཞྱིན་མཁས་དབང་དེ་འད་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ་དོན་ཁང་ལ་ལས་གཞྱི་སྤེལ་དགོས་འདུག་ཞེས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་
ནས་རྱིས་འགོ་བཏོན་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཆོས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་ཟེར་བ་དེ་འདའྱི་མཁས་དབང་ཁག་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་དོན་གཅོད་དང་ལས་བྱེད་དེ་དག་ལ་སོད་རྒྱུ་རེད་དམ་ཡང་ན་དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་ཞྱིག་ལ་
སོད་རྒྱུ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་མྱི་མང་ལ་སད་ཕྱིར་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་ཟེར་བ་འདྱི་ནམ་རྒྱུན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་གསུང་

བསད་པ་འདྱི་རེད། ཤེས་ཡོན་གྱི་ཆ་ཤས་བཟོ་ཐབས་སྐོར་ཞེས་པ་འདྱི་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡང་ན་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་
ཁང་སོབ་ཚན་ལ་འཇོག་འཆར་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རེད་མ་གཏོགས། ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའྱི་བཟང་སོད་ཟེར་བ་འདྱི་ཁོ་རང་

ཤེས་ཡོན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་པ། གཞྱི་ནས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་བཟོ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བྱིས་ན་བར་འཕྲོད་ཀྱི་མྱི་
འདུག

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁ་གསལ་དུ་དང་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བཏང་
ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་སུམ་འབུམ་སུམ་ཁྱི་
བཞྱི་སོང་དྲུག་བརྒྱ་བདུན་བཅུ་དོན་གཉྱིས། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་
རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།

སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་
སོར་ ༣༨༢,༤༠༠ དེར་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་སོར་དེ་ཧྱིན་སོར་ ༣༨༢,༤༠༠ འདྱི་སྱི་
མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་སོན་རྱིས་ཆ་ཚང་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་རང་དབང་བདེན་

པའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་བསོམས་སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རང་ཚོགས་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ཧྱིན་སོར་ ༥,༩༤༨,༣༢༥ དེར་ང་
ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་དྲུག་བཅུ་རེ་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ས་ཡ་ལྔ་དང་དགུ་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་བརྒྱད་སོང་

སུམ་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ ༢༢༤
ལ་ས་གནས་རང་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག རང་ཚོག ས་ཁག་གྱི་དམྱིག ས་བསལ་སོན ་རྱིས ་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ ་རྒྱབ་གཉེར ་དེ་ཧྱིན ་སོར ་
༣༧༨,༧༥༨ དེར་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
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ས་གནས་རང་ཚོགས་ཁག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ཧྱིན་སོར་ ༣,༧༨,༧༥༨ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་
མོས ་ཀྱིས ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན ། དེ་ནས་དབུས་འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ ་དཀར་
ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་དེའྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསོམས་ཧྱིན་
སོར་ ༤༡༧,༢༦༢ འདྱི་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན། བཞྱི་འབུམ་གཅྱིག་ཁྱི་བདུན་སོང་ཉྱིས་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་རེ་གཉྱིས། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་
མཁན། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག དབུས་འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིག ས་བསལ་བཀའ་འཁོལ ་གྱི་བསོམ ས་དེ་ཧྱིན ་སོར ་
༤༡༠,༥༠༠ དེར་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཞྱི་འབུམ་གཅྱིག་ཁྱི་སོང་མེད་ལྔ་བརྒྱ། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་

དགག་བྱ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་
ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་བསོམས་ཧྱིན་སོར་
༣,༡༡༥,༥༣༤ དེར་ང་ཚོས་སྤར་ཆ་གཅྱིག་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
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དེ་ལ་སྤར་ཆ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ། སྤར་ཆའྱི་གོས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་
ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཨང་ (༥)པ། རྱིས་འགོ འགྱིམ་འགྲུལ་དང་ཕོགས་
བསོད། ཟུར་ཕོགས། བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར། ཁྱི་ལྔ། སྤར་ཆ། ཧྱིན་སོར་སུམ་ཁྱི་དྲུག་སོང་། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར། བརྒྱད་ཁྱི་
དྲུག་སོང། ཟུར་བརོད། འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་རེ་ཞུས་པ་ལྟར།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

སྤར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ཀྱི་སོན་འགོའ་ི སྤར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཨང་བརྒྱད་པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཚུད་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ་མེད། དགག་བྱ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་སྤར་ཆ་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་སྤར་ཆ་སུམ་
ཁྱི་དྲུག་སོང་བསྣན་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་རྱིས་འགོ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ་མེད། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། ཟུར་བརོད་ལ་འབེལ་ཡོད་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རེ་ཞུས་ལྟར་ཞེས་འཁོད་འདུག རེ་ཞུས་ག་རེ་གནང་བ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དེར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དང་སྱི་ཡོངས་མཐོང་ཚུལ། དོན་ཚན་དང་པོའ་ི ནང་ལ། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་གྱི་

སོད་གནས་རྱིས་ལོའ་ིནང་ར་ས་ནས་སྦྱིར་དུ་སྤོ་འཆར་ལ་བརྟེན་རྒྱུན་གོན་ཁོངས་འགྱིམ་འགྲུལ་དང་ཕོགས་བསོད་ཟུར་ཕོགས་ནང་
ཧྱིན་སོར་ ༣༦,༠༠༠ ལྷན་ཁང་གྱི་རེ་ཞུས་ལྟར་སྤར་ཆ་བྱས་ཡོད། ཅེས་བྱིས་བཞག་པ་དེ་ག་རང་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ལགས་སོ། འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་དུས་སྤར་ཆ་འདྱི་བསྣན་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སོན་རྱིས་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་

གཏན་ལ་འབེབ ས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ་མེད། སྱི་མོས ་ཀྱིས ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན ། ལས་བྱེད་འདེམ ས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་
དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་ཚོགས་མྱི།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ལས་བྱེད་འདེམ ས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་དམྱིག ས་བསལ་བཀའ་འཁོལ ་གྱི་བསོམ ས་ཧྱིན ་སོར ་
༡,༦༡༧,༢༥༠ དེར་སྤར་ཆ་གཅྱིག་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ལས་བྱེད་འདེམ ས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ། ས་ཡ་གཅྱིག ་དང་དྲུག་འབུམ་གཅྱིག་ཁྱི་བདུན་སོང་ཉྱིས ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ།
ལགས་སོ། སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་བོད་རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་པོའ་ིསྐུ་བརྙན་གསར་བཟོ་ཆེད་སྤོམ་

དངུལ། ཟེར་བ་འདྱིའྱི་སྐུ་བརྙན་དེ་རྒྱུ་ཆ་ག་རེས་བཟོ་ཡྱི་རེད། རག་གྱིས་བཟོས་པ་ཡྱི་རེད་དམ་ཤྱིང་གྱིས་བཟོས་པ་རེད། ཡང་ན་
འཇྱིམ་པ་སོགས་གང་གྱིས་བཟོས་པ་རེད། དེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དེ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་
སམ་པོའ་ི སྐུ་བརྙན་འདྱི་སྱིར་བཏང་ལས་བྱེད་བགེས་ཡོལ་བ། ཞབས་ལོ་ཚང་བ་ལ་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ནམ་
རྒྱུན་དུ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ལེགས་འབུལ་མཚོན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་

ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་པོའ་ི སྐུ་བརྙན་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་བརྙན་དེ་གསེར་ཟང་གྱི་སྐུ་རེད་ཀང་ད་ལྟའྱི་

ཆར་དེ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུས་རོགས་ཚར་བ་དང་། ལྷག་བསད་པ་དེ་ཡང་ཏོག་ཙམ་སོན་ཆག་ཤོར་བསད་པ་ཡོད་ཙང་། དེ་བཟོ་ཕྱིར་ཁོ་
རང་ཚོས་ཆེད་མངགས་སྤོམ་དངུལ་ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་དང་འབེལ་བ་མེད། སྱིར་བཏང་འདྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་བར་སྐབས་ཤྱིག་གསར་གཏོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྱེད་

དམྱིགས་སྐོའ་ི ཟབ་སོང་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཀའ་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཁང་གྱིས་ཞལ་བཞེས་གནང་ནས་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་གནང་ཡོད་རེད། དེའྱི་རེས་སུ་གང་འད་

ཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དེ་མར་དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ལ་བསེབས་བསད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིག་
པའྱི་གཞུང་ལུགས་སམ་འགོ་ལུགས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་བྱས་ན་མ་འཐུས་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་
རེད་དམ་ཞེས་དོན་དག་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན།

དོན་དག་གཉྱིས་པ་དེ། དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱེད་བསྐོ་གཞག་དེ་ཁ་སོན་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་

བཅོས་བྱས་པ་དེའྱི་འོག་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱེད་དུས། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་བཀའ་བསྡུར་རམ་གཅྱིག་བྱེད་དགོས་པ་
རེད་ཅེས་པ་ཞྱིག་བྱིས་ཡོད་པ་རེད་པ། དེའྱི་གནང་སངས་དེ་གང་འད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཅྱིག་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་
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འད་གནང་ཡོད་མེད་དེ་རེ་རེ་བྱེད་ནས་འགྱིག་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཅེས་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་གནང་སངས་དེ་རྣམ་

པ་ཚོས་མྱིའྱི་མྱིང་གཞུང་ཞྱིག་མར་སད། ཁོང་ཚོ་འགམ་ནས་མོས་མཐུན་ཞྱིག་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་ཁོང་ཚོ་ལ་
སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་རེད་དམ་གང་འད་རེད།

དེ་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག ་ཡོད། འདྱི་བཀའ་ཤག་རང་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་རྒྱ་རྱིག ས་འབེལ ་མཐུད་པ་

བསྐོས་གནང་འདུག བསྐོས་རྒྱུ་དེའང་ཟླ་ ༡༢ པའྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་བསྐོས་གནང་འདུག དེའྱི་ཡྱི་གེ་དེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཡྱི་གེ་ངོ་མ་

ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ངོ་དེབ་ནང་ལ་ཁ་སང་སོན་མ་ངས་ངོ་དེབ་ཀྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་འབོད་ཡྱིན་པ། དེ་ཡྱི་ངོ་དེབ་ནང་ལ་ཡྱི་གེ་དེ་
འགོ་བཞྱིན་འདུག ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི མཇུག་ལ་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་ཤེས་མ་སོང་། དེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཡྱི་གེ་ངོ་མ་ཡྱིན་ས་རེད་བསམ་
པ་ཞྱིག་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་བསྐོ་དུས། ཡྱི་གེ་ངོ་མ་དེ་འབེལ་མཐུད་པ་དེ་ལ་སད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡང་ན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ས་བརྙན་སེ་ཚན་ནས་མར་ཁབ་བསགས་གནང་བ་ཡྱིན་ནམ་དེ་ལ་འབྱོར་ཐོ་ཞྱིག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནད་དོན་དེ་དང་གཅྱིག་བྱས།

དེ་ནས་གནད་དོན་གཞན་གཅྱིག་དེ། ད་ལྟ་ཞུས་ནའང་ཁད་པར་མྱི་འདུག ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚར་བ་དང་

འདྱི་ལ་(གནས་ཆུང་དགོན་པར་)སྐུ་རྟེན་རྣམ་པ་ཕེབས་པ་རེད། དེར་ཕེབས་ནས་དགོང་མོ་དེར་ཡྱིག་ཆ་དེ་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་ཕྱིན་པ་
དེ་ཡང་ཕལ་ཆེར་གནས་སངས་མང་པོའ་ི ཐོག་ནས། བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱི་འཐུས་ནས་ཕྱིན་པ་རེད་མདོག་མདོག སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱིན་པ་རེད་མདོག་མདོག་གྱི་གནས་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་བྱས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཡྱིག་ཆ་གནད་འགག་ཅན་དེ་
ཚོ་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་སངས་ཇྱི་ལྟར་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཁ་སང་སོན་མ་ངས་ད་ལྟ་ཞུས་པའྱི་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་ལ་རྒྱ་རྱིག ས་

འབེལ་མཐུད་པ་བསྐོས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་འབེལ་ཡོད་ལ་ཞུས་ཡོད། ཕལ་ཆེར་བཀའ་ཤག་གྱི་སྙན་ལ་ཐོས་ཡོད་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག

ཐོས་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་བྱུང་སོང་ངམ་མ་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་ཡྱིག་ཆ་
གནད་འགག་ཅན་དེ་ཚོ་ཤོར་འགོ་ཡྱི་མེད་འགོ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ལས་བྱེད་ཁག་ལ་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།
ཏན་ཏན་རེད། འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སོན་ནས་བྱས་ཏེ་ཕག་གོགས་དཔལ་འབྱོར་

བཀའ་བོན་གྱིས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་གྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཚེག་འགོ་སངས་དང་ཡང་ང་ཚོའྱི་དངུལ་གྱི་ཚེག་

འགོ་སངས་ཀྱི་ཁད་པར་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ནས་ Jindle University ལ་ཟབ་
སོང་གནང་རྒྱུ་དེ་དག་དངུལ་ཐོན་ཡོང་དུས་ལས་གཞྱི་དེ་འགོ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འགོ་བཙུགས་ནས་འགོ་ཡོང་
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དུས། དངོས་གནས་བྱས་ན་ད་ལན་སོན་རྱིས་སྐབས་ལ་ཕར་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་ཕུལ་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཀང།
ཡང་འགོ་བཙུགས་ནས་མུ་མཐུད་བཞག་ན་ཞེས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་འོག་ནས་ལས་བྱེད་ཀྱི་
སོང་བརར་དེ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས ་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་དང་གལ་ཆེན་པོ་

བརྱི ས ་པ འྱི ་ཐོ ག ་ནས ། དེ ་ག ་ནང་བཞྱི ན ་ཧྱི ་མ ་ཅཱལ ་སྱིམ ་ལ ་ཁུངས ་ལ ་ད་ལྟ ་ཧྱི ་ མ ་ཅཱལ ་ HIPA དང་ IPA Public
administration འཛིན་སོང་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་ཡང་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ལས་བྱེད་ཁག་ལ་ཟབ་སོང་

གནང་རྒྱུ་དེ་དག་ཡང་གནང་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་སོན་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སངས་དང་རོགས་དངུལ་ཡོང་

སངས་ཀྱི་ཚེས་གངས་ཀྱི་དབང་གྱིས་སོན་ནས་འགོ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ད་ལྟ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་མུ་མཐུད་ནས་
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ནས་འགོ་བསད་པ་ཆགས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱེད་བསྐོ་བར་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ཟེར་བ་དེ། ང་ཚོ་འདེམས་

བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་བྱུང་སོང་། རེས་སུ་བཀའ་ཤག་ནས་དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱེད་གང་འད་ཞྱིག་བསྐོ་རྒྱུ་
ཡོད་ནའང་དེ་བཀའ་དྲུང་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བྱེད་ནས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་མར་བཅར་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་

པའྱི་ནང་ལ་ལས་བྱེད་འདྱི་འད་དང་འདྱི་འད་བསྐོ་རྒྱུ་རེད་འདུག མྱིང་ཐོ་འདྱི་ལྟར་འདུག་ཞེས་ཆ་ཚང་ཞུ། དེ་ཚར་དུས་བཀའ་ཤག་
ནས་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་མར་ཕུལ་ནས་འགོ་རྒྱུ་བྱས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེར་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གྱི་བཀའ་མོལ་ལ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་

ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགག་བྱ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་
བཀའ་ཤག་ལ་གསུང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དམྱིགས་བསལ་བསྐོས་པ་རེད། དེ་བསྐོས་པའྱི་བཀོད་ཁབ་ཡྱིག་ཆ་

དེ་དྲྭ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་ངོ་དེབ་ཁག་ལ་ཁབ་བསད་འདུག དེ་རེས་སུ་ཧ་གོ་སོང། ངར་དང་པོ་དོ་སྣང་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མ་

བྱུང། ག་རེ་བསམས་པ་རེད་ཅེ་ན་གཞྱི་རའྱི་ལས་བྱེད་བསྐོ་གཞག་བྱེད་པའྱི་སྐབས་ལ་འད་བཤུས་དེ་ལྷན་ཁང་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་འད་ཞྱིག་མར་བཀམས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ལྷན་ཁང་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་ཧ་ཅང་གྱི་ཞུ་ཁག་པོ་ཡོད་

པ་རེད། ད་ལན་དེར་རེས་སུ་དོ་སྣང་བྱེད་ཡོང་དུས་བཀའ་ཤག་རང་ནས་ལས་ཤོག་སེར་པོའ་ི སང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྟགས་དེ་སྣག་
ཚ་དམར་པོ་ཡོད་བཞག་པ་དེ་ག་རང་རེད་འདུག དེ་བྱེད་ཡོང་དུས་ང་ཚོར་སེམས་འཚབ་ཏོག་ཙམ་སེས་སོང་། གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། དེ་འགོ་སངས་དེ་ལས་བྱེད་དོ་བདག་རང་ལ་མ་གཏོགས་གཞན་ལ་འགོ་ཡྱི་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཁོངས་
བཀོད་སྱིག་ཚན་པར་ཡོད་པའྱི་ཤོག་བུ་སེར་པོར་སྣག་ཚ་དམར་པོའ་ི ལས་རྟགས་ཡོད་བཞག་པ་འདྱི་ཁབ་ཡོང་དུས་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་

ཁབ་པ་རེད་ཅེས་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། བཀའ་ཤག་ནང་ལའང་བཀའ་བསྡུར་
བྱུང་སོང། བཀོད་སྱིག་ཚན་པ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ནན་ཏན་མངགས་ནས་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་དོན་གཅོད་ལའང་དེ་ཇྱི་ལྟར་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་

ནས་བཀའ་སྩལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་སེམས་འཚབ་བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱེད་ནས་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།
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འདྱི་ལྟར་ལྟ་ཡོང་དུས་ Computer གྱི་ screen འདྱི་ལྟར་དོན་ཡོང་བ་དེ་ལ་པར་བརྒྱབ་ནས་མར་བཀམས་པ་ལྟ་བུ་

ཞྱིག་འདུག དེར་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། གནས་ཆུང་གྱི་བཀའ་ལུངས་དེའྱི་ཁབ་སངས་ལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ལུང་དེ་ཅོག་ཙེའྱི་སང་ལ་བཞག མཚན་གྱི་གློག་སྤར་བའྱི་ཐོག་ནས་པར་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་པ་དེ།

པར་བརྒྱབ་ཡོང་དུས་དེའྱི་ཟུར་ལ་གྱིབ་ནག་ཡོད་པ་དེས་ར་འཕྲོད་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་རང་གྱིས་བྱེད་ཡོང་དུས་ Computer ལ་
སུས་བལྟས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་དོགས་པ་བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་འདུག

བྱས་ཙང་དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་སེམས་འཚབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ལས་བྱེད་ལའང་ནན་ཏན་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་

ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༢ པའྱི་ནང་ལ་བོད་རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་

པོའ་ི སྐུ་བརྙན་གསར་བཟོ་ཆེད་སྤོམ་དངུལ་རྒྱ་གར་སོར་མོ་སོང་ཕྲག་ཉྱི་ཤུ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་སྐོར་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་

གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བའྱི་ལན་ལ་གསེར་ཟངས་ཀྱི་སྐུ་བཞེངས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེར་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་བྱས་པ་
ཡྱིན་ན་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་གྱི་མཆོད་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་བསྱིག་རྒྱུར་བཟོ་ཡྱི་མྱིན་འགོ་བསམས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེ་རེད་མྱི་

འདུག ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ལ་ཕག་རྟགས་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཡོད་པ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།
དེ་ཡང་གསེར་ཟངས་ཀྱིས་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། གསེར་ཟངས་ཅན་གྱི་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་པོའ་ི སྐུ་

བརྙན་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་ན་རྒྱ་གར་སོར་མོ་སོང་ཕྲག་ཉྱི་ཤུས་གང་འད་བྱེད་ནས་འདང་གྱི་ཡོད་ན། ཡང་ན་དེ་ལས་བྱེད་གཅྱིག་ལ་གནང་
རྒྱུར་རྐང་གཅྱིག་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ག་འད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གསལ་འདེབས་ཟེར་ནའང་འད། ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་ཟེར་ནའང་ཆོག དེ་རྱིང་གྱི་གོས ་ཚོགས་ཚོག ས་

སངས་འདྱི་ལ་བརྟེན་ནས་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་བཏང་ནས་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱི་འཛམ་བུ་གླྱིང་གྱི་
སང་ལ་མཐོང་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཆེ་མཐོང་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚང་མར་འགན་ཡོད་པ་
རེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འགན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་

པའྱི་མཚན་འབོད་གནང་དུས་མཚན་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག ་བཀོད་དགོས ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སེ།
མཚན་རྱིང་པོ་དང་། རྱིག་པོ། ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་སོ་སོར་ཐུན་མྱིན་གྱི་ཁད་ཆོས་ཡོད་རྒྱུ་རེད།

དམྱིགས་བསལ་གྱིས་མཚན་དེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འབོད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་གསལ་འདེབས་ཞུ་
རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།
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གཉྱིས་ནས་ང་ཚོས་ད་ལྟ་སོན་རྱིས་གཏན་འབེབས་བཟོ་དུས་དེ་ག་ཙམ་ལས་ས་བོ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱིར་ས་ཡ་

མང་པོ་གཏན་འབེབས་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་དུས་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཤོག་གངས་དེ་ཚོ་དང་རྱིས་འགོ་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་
དེ་ཚོགས་གཙོས་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུང་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་ངས་འདྱི་ནས་ཕར་མཇལ་དུས་མང་ཆེ་བས་གཏན་འབེབས་

བཟོ་ཚར་དུས་ཤོག་གངས་ད་དུང་རྙེད་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཇལ་བསད་སོང་། དེ་བྱེད་དུས་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་ཡག་པོ་ཡོང་བའྱི་
ཆེད་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ང་
ཚོ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ནས། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་བཀའ་མོལ་ག་རེ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་འབོད་ས་དེ་ཚོགས་

གཙོར་སར་དགོས་པ་དང་ཞལ་དེ་ཡང་ཚོགས་གཙོ་ལ་ཕོགས་དགོས་པ་དེ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་
བསལ་གྱིས་ཁ་སང་དེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཞལ་གཟྱིགས་སངས་དེ་མང་ཆེ་བ་མར་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག ་མེད་པའྱི་ཕོག ས་དེར་གཟྱིག ས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག ་དང་ལྷག་པར་དུ་བཀའ་འདྱི་གནང་མཁན་དེའྱི་

ཕོགས་ལ་ཕར་ཕྱི་ལོགས་ལ་གཟྱིགས་ནས་ཕྱི་ལོགས་ལ་གཟྱིགས་ཡོང་བ་མང་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་ད་དུང་ལོ་བཞྱིའྱི་རྱིང་ལ་
མཉམ་དུ་གོས་ཚོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཚོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཚང་མས་འགན་མཉམ་དུ་ཁུར་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་
འདྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དང་ཆེ་མཐོང་དེ་བརླག་མྱི་འགོ་བར་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རོ་རེ་ལགས།

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་འདྱིར་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཡོང་དུས། དེའྱི་
སྐོར་ལ་ངས་བཀའ་ཤ ག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དགོས ་པ་ཞྱིག ་དང་ང་རང་གྱི་མོང་ཚོར ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤ ས་ཤྱིག ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།

གཅྱིག་བྱས་ན་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་སོང་། ཡང་ང་སྱི་ཞུ་བ་ལས་བྱེད་རྒན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་གཅྱིག་བྱས་ན་
ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་སོང་།

ད་ལྟ་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་རྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་གྱི་གས་ཤྱིག་ཡྱིན། དེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་

དུས་ག་རེ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་གོ་བསྡུར་རམ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་པའྱི་འོག་ནས་གནང་

ཐུབ་དགོས་འདུག་ཞེས་ཚིག་བརོད་གསར་པ་ཞྱིག་ཡར་བླུགས་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱེད་དེ་འད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ལུགས་སྐོར་སྐབས་དེ་དུས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་འདྱིར་བསར་ཟློས་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་

འདུག འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་འདྱི་དགོས་ངེས་ཅན་ཆགས་བསད་ཡོད ་པ་རེད། འདྱི་ངོས་ཀྱི་་ཉམས་མོང་རང་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གོ་
བསྡུར་དེ་ཇྱི་ལྟར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་དེ་བར་སྐབས་ནས་གསལ་རྟོག་གང་བྱུང་མ་སོང་ཡང། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་

མཆོག་གྱིས་འགེལ་བཤད་དེ་བསོན་ཡོང་དུས། གོ་བསྡུར་དང་གཞུང་ཞབས་འདེམས་ལྷན་གྱི་ཚོགས་མྱི་དེ་དག་གྱི་ཐུགས་བོ་
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ཁེངས་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བསྐོ་ཧཞག་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གསུང་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་ངར་གོ་རྟོག་བྱུང་སོང་། དེ་འད་

ཡྱིན་ན་དེ་ཞེ་དགས་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འདྱི་ཁེར་ཡོང་དུས། ང་
ཚོས་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་གྱི་སྐོར་དེ་བཀའ་མོལ་གནང་དུས། དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་བྱེད་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་འགན་

དབང་ཇྱི་ལྟར་སོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཟེར་བ་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་སྐུ་དབང་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ལས་
བྱེད་བྱེ་བག་པ་གཅྱིག་ལ་འགན་བྱེ་བག་པ་གཅྱིག་གནང་ཚར་དུས་དེ་ལ་འཁོན་འཁོན་དོགས་དོགས་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ངས་
བྱས་ན་དེ་བདེ་བོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

དེ་ལས་བྱེད་ཁོ་རང་ལའང་བདེ་བོ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས ་ལས་བྱེད་བྱེ་བག་པ་དེར ་འབེལ ་བ་གནང་

མཁན་དེ་ཚོ་ལའང་བདེ་བོ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་གསལ་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་སྐུ་ངོ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་
དུས་དཔེར་ན་མཚན་མཉམ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དང་ equivalent ཟེར་བའྱི་ཚིག་སོར་འདྱི་ཚོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་

བསམ་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཞུས་ན་གང་ཟག་བྱེ་བག་པ་གཅྱིག་གནས་བབ་བྱེ་བག་པ་གཅྱིག་གྱི་སང་ལ་བསྐོ་ གཞག་བྱས་པ་དེ་

འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་ཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཐག་ཆོད་བསད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དེ་
ཕལ་ཆེར་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ངས་སྱིག་གཞྱི་དང་ཕོག་འགལ་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་

མེད། དེ་མ་གཏོགས་ངོ་སོད་བྱེད་དུས་ང་མཚན་མཉམ་གྱི་དྲུང་ཆེ་ཡྱིན། ང་མཚན་མཉམ་གྱི་ལྷོ་སྱི་ཡྱིན། ང་མཚན་མཉམ་གྱི་རྒན་
དྲུང་ཡྱིན། ང་མཚན་མཉམ་གྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ཞེས་བཟོ་དགོས་དུས་བདེ་བོ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་ས་མ་རེད། དེ་ལས་བྱེད་ཀྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་

བསམ་བོའ་ི ནང་ལ་ཕོག་སོད་རྒྱུ་ཞྱིག་ལས་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་དེ་ཙམ་གྱི་ཕན་ཐོག ས་ཅྱིག་ཨེ་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ང་རང་
སེར་གྱི་དན་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། གཅྱིག་བྱས་ན་ངའྱི་དན་ཚུལ་འདྱི་ནོར་བསད་ཡོད་ཀྱི་རེད། ནོར་ནའང་ཁད་པར་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག

དེ་ནས་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བྱེད་པ་དེ་ཚོ་ལ་མྱི་

མཐོང་ཆ་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཁོང་ཚོ་ལ་མཐུན་རེན་གྲུབ་རྒྱུ་དེ་ཡང་གལ་ཧ་
ཅང་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཡང་ཡང་གནང་སོད་ཀྱི་འདུག དེ་དེ་ག་རང་རེད། གཞུང་ཡྱིན་ནའང་འད། ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་

གང་ལྟར་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་ལ་དངོས་སུ་ལས་ཀ་བྱེད་སོད་མཁན་གྱི་མྱི་དེ་དག་གཞུང་དང་ཚོགས་པ་བྱེ ་བག་པ་
འདྱིས་སལ་ཚིགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་པའྱི་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ལ། དོན་དུ་གནས་པ་ཞྱིག་ཀང་ཏན་ཏན་ཆགས་བསད་

ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོ་དེ་དག་གྱི་མཐུན་རེན་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གཅྱིག་
བཟོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་རང་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ལས་བྱེད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་ལྷག་པར་དུ་ལས་བྱེད་

རྒན་གས་དག་ལྷན་ཁང་ཆེ་ཁག་གྱི་དྲུང་ཆེ་མང་པོ་ཞྱིག་ལས་ཚབ་ཀྱི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ལ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་གནང་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་
ངས་གོ་ཐོས་ལྟར་ན་འཛིན་སོང་བཀོད་ཁབ་ཅྱིག་གྱི་ལམ་ནས་ལོ་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་མ་འགོར་བར་དུ་ཏོག་ཙམ་ངང་འཐེན་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གོ་སོང་མ་གཏོགས་ངས་འཛིན་སོང་བཀོད་ཁབ་དེ་མཇལ་མ་སོང་། གང་ལྟར་འདྱི་གང་ཟག་བྱེ་བག་པ་གཅྱིག་

གྱིས་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ཏེ་གང་ལྟར་དྲུང་ཆེ་ལས་ཚབ་ཅེས་མྱིང་བཏགས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལས་དོན་དེ་དྲུང་ཆེ་
རང་གྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་གནང་བསད་ཡོད་དུས། དེར་བསམ་བོའ་ི ནང་ལ་ཁོན་ཁོན་ཏག་ཏག་མ་ཆགས་པར་བྱེད་ནས་དེ་དྲུང་ཆེའྱི་
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གནས་རྱིམ་ལ་གཞུང་ཞབས་འདེམ ས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས ་སྱིག ་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་དང་མ་འགལ་བ་ཞྱིག ་དགོས ་ཀྱི་རེད་མ་

གཏོགས། གཞན་དེ་འད་ཞྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དམ་ཞེས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་མ་
གཏོགས་འདྱི་དག་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་དབང་ཡྱིན་དུས་དམྱིགས་བསལ་འདྱི་དང་འདྱི་བྱེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།

འདྱིས་ག་རེར་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་འདུག་ཅེ་ན། ལས་བྱེད་པ་ཁོ་རང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ང་ Acting secretary ཡྱིན་ལབ་པ་དང་།
ང་ Full fledge secretary ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་བར་ལ་ཏན་ཏན་ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དགོངས་དག་ངས་
ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ཅྱིག་ཤོར་སོང།

དེ་ཡྱིན་དུས་ལས་ཀ་ནྱི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་ནྱི་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་དེ་ས་ཡྱིན་ན་ལས་ཚབ་ང་

ཚོས་ཕོགས་ཏོག་ཙམ་ཆེ་བ་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། དེ་ད་ལྟ་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་ན་གང་

ཤེས། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁོ་བཟོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་ཡ་ཡུས་འགོ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་དག་
ངས་སོན་བརོད་ཀྱི་ངོ་བོར་ཞུ་ཡྱི་མེད། བསམ་འཆར་གྱི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་ལས་བྱེད་བྱེད་མོང་བ་ཡྱིན་

དུས། ལས་བྱེད་པའྱི་ཚོར་བར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ངས་ཤེས་ཀྱི་རེད་ལ་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་ནང་ལ་ལས་བྱེད་བྱས་ཏེ་ཕེབས་
བསད་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པས་གསལ་པོ་མཁེན་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་

ན་ཡ་ཡུས་འགོ་ས་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག་གཱ ཡྱིན་ནའང་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཀུན་སོང་དང་སེམས་ཤུགས་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རེད།
དེ་ཚོའྱི་ཀུན་སོང་དང་སེམས་ཤུགས། ལྷག་བསམ་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དེ་ཙམ་གྱི་ལས་འབབ་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཤུགས་

རྒྱག་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདའྱི་གནང་ཕོགས་བདེ་བོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན། གང་མགོགས་མགོགས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞེས་ངས་འདྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དྱི་བ་མེད་པར་འབོད་སྐུལ་རང་ཞུས་སོང་ཡང། ཚོགས་གཙོས་སྱིད་
སོང་ནས་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་རྒྱག་དགོས ་པ་རེད་ཅེས་ལམ་སོན་ཕེབས་པ་ལྟར་ཆགས་སོང་། དེ་འད་སོང་ཙང་དམྱིགས་བསལ་

བསྐོ་བཞག་གནང་རྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་བསྡུར་གང་བྱུང་བ་དེ་བཀའ་དྲུང་གྱིས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་མར་
བཅར་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་མྱིང་ཐོ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བསྐོ་འཆར་འདུག་ཞེས་སྙན་གསང་ཆ་ཚང་ཞུས། དེའྱི་རེས་སུ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་

ཁང་གྱིས་དགག་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དགག་པ་ཡོད་ཅེས་གསུང་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་དེའྱི་རེས་སུ་བཀའ་ཤག་ནས་བསྐོ་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད།
དེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་བསྡུར་ཟེར་བའྱི་ཆ་རེན་དེ་ཚང་གྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དམྱིགས་བསལ་བསྐོས་པའྱི་རེས་སུ་ཚད་མཉམ་ཟེར་བ་དེ་ཁ་སང་སོན་མ་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་བཞག་

དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་ཁུར་ཡོང་བ་རེད། དེ་ལ་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པས་བྱུང་ནས་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་ཆོག་དང་
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མ་ཆོག རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ཡོང་དུས་དེ་དུས་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུས་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོར་ཆ་རེན་གང་ཞྱིག་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་

པ་ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་ནང་བཅུག་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་འདུག དེའྱི་ཐོག་ནས་འགྱིག་གྱི་
ཡོད་ཅེས་གཙོ་བོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་ནས་ཆ་རེན་འདྱི་དག་ཕེབས་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཀང་གཏོང་

ལེན་འགན་འཛིན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་གསུངས་སོང་བསམ་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་ལས་བྱེད་སྱི་ཡོངས་དང་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་
གཞག་གྱི་བར་ལ་ཧེ་བག་ཅྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། ཉེ་བའྱི་ཆར་ང་ཚོས་ཚད་མཉམ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་འདྱི་བཀོད་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་
ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ལས་བྱེད་ཚོ་སལ་ཚིགས་རང་རེད། ངས་ནམ་རྒྱུན་ནས་ལས་བྱེད་ཚོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གོས་ཚོགས་ཡོང་གྱི་

རེད་འགོ་ཡྱི་རེད། བཀའ་ཤག་ཡོང་གྱི་རེད་འགོ་ཡྱི་རེད། མུ་མཐུད་གནས་མཁན་དེ་ལས་བྱེད་སྱི་ཞུ་བ་ཚོ་རང་ཆགས་བསད་ཡོད་
པ་རེད། དེ་དག་ལ་མཐུན་རེན་ག་རེ་སར་དགོས་ཀང་ང་ཚོས་སར་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོར་རྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕོགས་དང་མཐུན་རེན་

ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་སར་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་ལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུས་གྲུབ་འབས་སྱིན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་
པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ད་ལྟའྱི་ཆར་ལྷན་ཁང་ཁ་ཤས་ལ་དྲུང་ཚབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྱེད་རྒན་པ་འགའ་ཤས་བཞུགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་

ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིན་ཕྱིན་པར་བྱས་ཏེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཐག་གཅོད་བྱས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་
ན་ད་ལྟའྱི་དྲུང་ཚབ་འདྱི་དག་ཟུང་དྲུང་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་དྲུང་འཕར་གྱི་གནས་རྱིམ་དུ་སྤར་མཁན་དེ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་

སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པ་ཡྱིན། དེ་དུས་སྱིད་སོང་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་གཞྱི་རའྱི་ལོ་བདུན་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཀང་མ་ཚང་བ་ཡྱིན་
ནའང་། ལོ་ལྔ་ཚང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཟུང་དྲུང་ནས་དྲུང་འཕར་ལ་ཡར་སྤར་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་སོང་ཙང་ཁོ་རང་ཚོས་དྲུང་འཕར་
གྱི་ཕག་ལས་གནང་བསད་པའྱི་སྐབས་ལ་དྲུང་འཕར་ནས་དྲུང་ཆེ་ཆགས་པར་ལོ་ལྔའྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཉམས་མོང་ཆ་

ཚང་ཚང་གྱི་འདུག གང་ལ་ཟེར་ན་ཟུང་དྲུང་ལོ་ལྔའྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་དེའྱི་རེས་སུ་ཁོ་རང་དྲུང་འཕར་ཆགས། དེའྱི་ཐོག་
ལ་དྲུང་འཕར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་བཅུའྱི་ཉམས་མོང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཟུང་དྲུང་ནས་དྲུང་ཆེའྱི་བར་བསེབ ས་པར་ཁོན་ལོ་

བཅུ་ཡྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཞབས་ལོ་བགོས་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་ལྔ་ལྔར་བརྱིས་ན་ཟུང་དྲུང་ལ་ལོ་བདུན་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་
དྲུང་འཕར་ལ་ཁོ་རང་ལོ་གསུམ་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་འདྱི་རེད།

གཞྱི་རའྱི་འགོ་སངས་ལ་ལོ་བདུན་ཞབས་ལོ་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་པ་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། ད་ལྟའྱི་དྲུང་ཚབ་

ཀྱིས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འཁྲུངས་ལོར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་དྲུང་ཆེ་ཆགས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཕལ་ཆེར་ང་ནོར་མེད་ན་དྲུང་ཚབ་

ཅྱིག་དྲུང་ཆེར་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པར་ལོ་ལྔ་ཚང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་དྲུང་ཆེ་གནང་རྒྱུ་འདུག བྱས་ཙང་དྲུང་ཚབ་
ཡྱིན་མཁན་ཞྱིག་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་དྲུང་ཆེར་བསྐོས་དང་མ་བསྐོས་དེ་ཐུགས་འཁལ་གནང་མཁན་དཀོན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་

འདུག ང་དྲུང་ཆེ་བསེབ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་དྲུང་ཆེ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་ན། ཁོ་རང་སྱི་ཞུ་བའྱི་ཞབས་ལོ་ལས་དྲུང་ཆེ་ཡྱི་

ཞབས་ལོ་འད་འད་ཆགས་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཆ་ཚང་ལ་བལྟས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་ལྔ་དྲུང་འཕར་གནང། དེ་
གནང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དྲུང་ཆེར་གནས་རྱིམ་སྤར་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་ཤག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཐག་གཅོད་དེ་བྱས་པ་རེད།
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ད་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ་ཟྱིན་གབས་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པར་ལོ་ལྔ་ཚང་འགོ་ཡྱི་ཡོད ་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཟུང་དྲུང་དང་དྲུང་འཕར་ཁོན་

བསོམས་པའྱི་ཉམས་མོང་ལོ་བཅུ་རེད། དེ་སོང་ཙང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་བལྟས་ཀང་ཁོ་རང་ཚོ་དགུང་ལོ་ཡང་ཆུང་ཆུང་རེད་འདུག
ཕལ་ཆེར་མང་ཆེ་བ་དྲུང་ཆེ་ལོ་བཅུ་ཙམ་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག དེ་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་འདྱི་འཕོ་འགྱུར་བྱས། གོས་ཚོགས་འདྱི་
འཕོ་འགྱུར་བྱས། བཀའ་ཤག་རེས་མ་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་ཚར་བའྱི་རེས་ལའང་དྲུང་ཆེ་གནང་ནས་བཞུགས་མཁན་སྱི་ཞུ་བ་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག སལ་ཚིག ས་རང་བྱེད་ནས་འགན་འཁུར་མཁན་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་རྱིམ ་པས་དོན་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན །
ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ཞྱིག ་གྱིས ་ད་གྱིན་ངས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་དམྱིག ས་
བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་གཉྱིས་པ་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་པོའ་ིསྐུ་བརྙན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་དེ་མདོར་བསྡུས་ནས་

ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་སྱི་ཞུ་བ་ལས་བྱེད་ཟུར་པ་ཚོར་སྣང་བརྙན་འབུལ་རྒྱུ་དེ་ཕར་གྱིའྱི་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཞུགས་ཁྱིའྱི་ཕག་གཡོན་ལ་ཡོད་པའྱི་སྣང་བརྙན་དེ་རང་ཕུལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་མཚོན་ཕ་
གྱིའྱི་དེ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སོར་མོ་ཁྱི་གཉྱིས་ལས་མ་ཞུས་པ་དེ་སྤོམ་དངུལ་རང་རེད། འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་སྣང་

བརྙན་ག་ཚོད་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་རྱིས་ཆ་ཚང་བསྐོར་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། རྱིས་བསྐོར་བ་ཡྱིན་ན་སྣང་བརྙན་བརྒྱ་དགོས་ན་བརྒྱ་
ལ་དཔག་པའྱི་དངུལ་དང་སོང་སོང་ན་སོང་ལ་དཔག་པའྱི་དངུལ་ཕུལ་གྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་འདྱི་སྤོམ་དངུལ་

དུ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། རེས་མ་དངོས་སུ་བཟོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ག་ཚོད་བཟོ་དགོས་ཡོད་ནའང་འདྱིར་རྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་
ས་ཕུལ་བ་དེ་ཕ་གྱིའྱི་དེ་རང་རེད། དེ་ལས་ཆེ་བ་ཡོད་པའྱི་རེ་བ་ཡང་ངས་རྒྱག་གྱི་མེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཕ་གྱིའྱི་དེ་འད་ཕུལ་རྒྱུ་རེད།
སོར་མོ་ཁྱི་གཉྱིས་ལས་མེད་པ་དེ་གཅྱིག་གྱི་ཆེད་དུ་མ་རེད། གཉྱིས་ཀྱི་ཆེད་དུའང་མ་རེད། འདྱི་སྤོམ་དངུལ་རེད། སང་ཉྱིན་དངོས་
སུ་བསེབ་པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་ཡྱི་གངས་ཀ་དེ་གཞན་ཞྱིག་བསེབ་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ལྟ་རྱིས་འགོའ་ི ནང་དེ་སྤོམ་དངུལ་དུ་བཞག་པ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བྱམས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བྱམས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཞྱི་པ་ལས་བྱེད་གཟེངས་ཐོན་ཕག་

རྟགས་ཞེས་པ་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤག
ྱི ་ཞུས་ན་བསམ་སོང། གཞྱི་རའྱི་ཕག་རྟགས་ཕུལ་རྒྱུ་དེ་
ཅ་ལག་གཞན་དག་འགའ་ཕག་རྟགས་ཕུལ་རྒྱུ་རེད་དམ་ཡང་མྱིན་ན་ཉེ་ཆར་ང་རང་ཚོས་མ་ངན་གུས་འདུད་རེས་དན་གོས་ཆོད་

གོས་འཆར་གྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་ཟུར་རྣམ་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག ་ལ་མ་ངན་གུས་དུད་རེས་དན་གནང་བ་རེད། དེ་ཡང་དངོས་སུ་
ཕག་ལས་རྒྱུན་རྱིང་པོར་གནང་བའྱི་ཕག་རྟགས་ཤྱིག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་ཐུགས་འཁུར་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་

གནང་བ་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། དེ་འདའྱི་རྱིགས་དེར་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་
དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སེས་ཚོར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་

རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ལ་འདྱི་འདའྱི་ཕག་རྟགས་འབུལ་སྐབས་སེམས་ཤུགས་སྤར་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ནཞྱིག་མཐོང་
གྱི་འདུག

དེ་ནས་ང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལུང་པར་སོད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་བོད་རྱིགས་གཞོན་སེས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བོད་ཡྱིག་སོབ་གྲྭར་

ཆེད་དུ་མངགས་ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རེད། ཤོག་ཅེས་ལབ་ནས་ཡར་ཡོང་མཁན་ཚོར་ལོག་སར་སྐབས་སུ་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་
རྔན་པ་སོད་རྒྱུའྱི་ལུགས་སོལ་དེ་འད་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་ཕག་རྟགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་གཞོན་སེས་ཚོར་
ཐབས་ལམ་འད་མྱིན་སྣ་ཚོག ས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སེམས་ཤུགས་སྤར་རྒྱུའྱི་ཐོག ་ལ་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེག ས་ཀྱིས ་ཕག་ལས་གནང་
དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང།

དེ་ནས་ད་གྱིན་ཕག་རྟགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་བཀའ་འདྱི་གཉྱིས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཡང་ལན་འདོད་པ་འཚིམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་མ་

སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་གཟེངས་བསོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་འདྱིར་ཡོད་པ་རེད། དྱི་བ་གཅྱིག་གྱི་
གནས་ཚུལ་དེ་ཁྱིམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་གྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་སར་ཡང་དྱི་བ་ཞྱིག་
ཞུས་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་སོང་།

སོང་ཙང་བཀའ་འདྱི་དང་པོ་དེ་སུད་སྱི་

Liechtenstein

བོད་རྱིགས་མྱི་མང་གྱིས་ལོ་ཡུན་སུམ་བཅུ་སོ་བདུན་རྱིང་ང་

རང་ཚོ་སྱི་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐོར་
རྒྱས་པོ་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གསང་དེ་འད་གནང་རྒྱུ་
ཡོད་དམ་མེད། ལགས་ལན་ཅྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ད་ལྟ་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་
ཡྱིན།

དེ་ནས་ཁྱིམས་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་དེ་ད་ལྟ་སུད་སྱི་ནང་ལ་སབས་བཅོལ་གྱི་ངོ་སོད་ལག་འཁེར་སོད་པའྱི་

སྐབས་ལ་བོད་པ་རེད་ཟེར་བའྱི་ཚབ་ལ་རྒྱ་ནག་ཅེས་བྱིས་པའྱི་གནད་དོན་དེ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕར་བཞུགས་པའྱི་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་
དང་ང་རང་འདྱིར་ལས་ཐོག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གནས་ཚུལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་མར་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱེད་སོད་དགོས་པ་བྱུང་

སོང་། དེའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ད་ལྟ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚུར་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་སྙོབ་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དང་འཛིན་
སོང་བཀའ་ཤག་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལངས་ཕོགས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ཚེས་ ༢༦ ལ་སུད་སྱི་ནས་གོས ་
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ཚོགས་ཚོགས་མྱི་དྲུག་འདྱིར་གཟྱིགས་བསྐོར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་ ༢༧ འདྱི་ལ་འབྱོར་བའྱི་རེས་ལ་འདྱིར་གསར་
འགོད་གསལ་བསགས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་བཀའ་མོལ་གླེང་འཆར་ག་རེ་ཡོད་དམ་
ཞེས་དེ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་འོས་པར་ཡོད་ན་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ངས་ཞྱིབ་ཕྲ་གསལ་པོ་རང་ཤེས་མ་སོང་སེ། དོན་གཅོད་ཀྱི་བགེས་ཡོལ་ཕར་འགངས་དང་ལས་
ཡུན་ཕར་འགངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་འད། དེ་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་བཀའ་ཤག་དང་འཛིན་སོང་གྱི་

འགོ་སངས་ཡྱིན་དུས་དེ་ཡང་བཀའ་ཤག་ནང་ཁུལ་ལ་གོས་བསྡུར་བྱེད་ནས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་དེ་ས་གོས་
ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཐོབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཀང་ཕལ་ཆེར་ཉུང་ཤས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གོས་ཚོགས་
སེང་ལ་དེ་འད་བསགས་བརོད་གནང་མཁན་བྱུང་སོང་ཡང་དྱི་བ་དེ་ག་རང་བཀོད་ནས་ཕར་འགངས་དགོས་དང་མྱི་དགོས་སྐོར་
བཀའ་འདྱི་གནང་མཁན་བྱུང་མ་སོང་བསམ་གྱི་འདུག དེ་གནང་བདེ་བོ་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁ་སང་དང་པོ་ཐོན་ས་གཅྱིག་དེ་སུད་སྱིའྱི་ཚགས་པར་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་དང་། དེ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་

Global Times དེ་དག་གྱི་ནང་ལ་ཐོན་ནས་སུད་སྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་དེ་དག་ཀང་རྒྱ་རྱིགས་ཡྱིན་པ་སུད་སྱི་གཞུང་ནས་

ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་རྒྱ་མྱིའྱི་ཚགས་པར་ནང་དོན་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་གླེང་སོང་བྱུང་བ་རེད། རྒྱུན་ལས་དང་ཚོགས་
གཙོ་རྣམ་པ་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱུན་ལས་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་

འབྱོར་སོང། དེར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཡོང་དུས་གཞྱི་རའྱི་སུད་སྱི་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་མང་པོ་ཡོད་དུས།

སུད་སྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སངས་ལ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། འདྱིར་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་མངའ་སེ་མངའ་སེ་ཟེར་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། སུད་སྱི་ལ་ཡྱིན་ན་ County དང་ Canton ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་མངའ་སེ་དང་མྱི་འད་བ་སུད་སྱི་ཡྱི་
Canton དེ་དག་ལ་རང་དབང་གང་ལ་གང་ཙམ་གྱིས་ཆེ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་གྱི་མྱི་

རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ Nationality དེ་འགོད་སངས་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག དེ་
སུད་སྱི་གཞུང་གྱི་ནང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ི ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞྱིག་གནང་ནས་སྱི་མཚུངས་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་འདུག་ཅེས་

བཀའ་བསྡུར་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་ལ་ད་གྱིན་ཕལ་ཆེར་གསུང་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག Tibetan nationality of Chinese ethnicity དེ་འད་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཞེས་སུད་སྱི་གཞུང་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་
ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་འཁོད་བཞག་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེམས་འཚབ་ཡོང་
གྱི་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་ནང་ལའང་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་བྱུང་
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སོང། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ I.C དང་ R.C ནང་ལ་ Tibetan ཟེར ་ནའང་རེད།
Tibetan ཞེས་གསལ་པོ་འཁོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཁོ་རང་གྱི་སེ་སའམ་འཁྲུངས་ས་དེ་རྒྱ་ནག་དང་བོད་འགོད་

མ་དགོས་པར་ཁ་ཐུག་ཆབ་མདོ་ཡྱིན་ན་ཆབ་མདོ་དང་གཞྱིས་ཀ་རེ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་ཀ་རེ། ལྷ་ས་ཡྱིན་ན་ལྷ་ས་ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་
རེད་མ་གཏོགས། རྒྱལ་ཁབ་འགོད་ཀྱི་མེད། དེ་དང་དེ་འད་བའྱི་དཔེ་མཚོན་བགང་ནས་སུད་སྱི་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཕུལ་རྒྱུ་དེ་

རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སུད་སྱིའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་འདྱིར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་གནས་སངས་དང་འགོ་སངས་

འགོ་ལུགས་ཆ་ཚང་ཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འགལ་མེད་པར་བགྱིས།
བཀའ་མོལ་སྙན་པོ་དེ་འད་ཡོད་ན་ཡང་ཞལ་མཇལ་ནས་རྣ་བར་སྙན་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ཚོགས་གཙོ་རང་
རང་ལ་གཟྱིགས་བསད་པ་ཡྱིན་ནའང་མཚམས་མཚམས་ཕྱི་ཡྱི་ས་བརྙན་ལ་གཟྱིགས་མཁན་ཚོས་སྱིད་སོང་ཁོས་ནས་ཚོགས་

གཙོ་ལ་མ་གཏོགས་གཟྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག གཞན་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་སྱིད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་

ག་ཚོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལྟ་སངས་དེ་ཁ་ཕོགས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་གཙོ་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་
རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་འབེལ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར་ད་
ལྟ་གོས་ཚོགས་སྐབས་སོན་མའམ་སྐབས་གཉྱིས་པ་ལ་ཐག་གཅོད་བྱས་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱེད་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལས་

ད་ལྟ་ག་ཚོད་བསྐོ་ཚར་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བསྐོས་ཟྱིན་པ་དེ་ཚོ་ལས་གནས་སམ་གནས་རྱིམ་ག་རེའྱི་སང་ལ་བསྐོས་ཡོད་པ་རེད།
དྱི་བ་གཉྱིས་འདྱི་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། ད་ལྟ་འདྱིར་ལས་བྱེད་གནས་སྤར་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཕེབས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་
ཙང་། འདྱིའྱི་བར་ལ་བསམ་བོ་ཁད་མཚར་ཞྱིག་འཁོར་སོང་། བྱས་ཙང་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ལོ་བདུན་རེའྱི་
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མཚམས་སུ་གནས་རྱིམ་འཕར་བ་དེ་རང་འཕར་རེད། དེའྱི་སོན་ལ་ག་དུས་གནས་རྱིམ་སྤར་དང་མ་སྤར་དེ་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་དབང་
རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོ་དང་སྱི་ཚོགས་

ཀྱི་དན་པ་ལ་ཡོད་པ་དེ། དེང་སང་འཛམ་གླྱིང་གྱི་འགོ་འཁྱིད་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཉམས་མོང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འདེམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལའང་འདྱི་འདའྱི་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། བོད་གཞུང་གྱི་ལས་བྱེད་ཟུང་དྲུང་ལོ་ལྔ་ཡྱི་ཉམས་མོང་། དེ་
ནས་དྲུང་འཕར་ནས་དྲུང་ཆེ་ལ་འཕར་བར་ལོ་ལྔའྱི་ཉམས་མོང་དགོས་རྒྱུ། དེ་ལྟ་བུ་བརྒྱུད་རྱིམ་དེའྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གང་ལ་གང་
འཚམ་གནང་ཚར་བ་ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ཡང་ང་ཚོས་ཉམས་མོང་དེ་ ཧ་ཅང་ར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་བཀའ་མོལ་དེ་ཡང་ཧོབ་སེ་

སེབས་མཁན་འད་ཞྱིག་དང་། དེ་ཧ་ཅང་ར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སེབས་སོང་། དེ་འགེལ་བཤད་ཇྱི་ལྟར་བསོན་དང་མ་
བསོན་དེ་ངར་ཁད་པར་དེ་ཙམ་མྱི་འདུག་ཀང་། ང་རང་ཡང་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་ཁོར་ཡུག་
འདྱིའྱི་ནང་གྱི་གནས་བབ་དེར་བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང། ད་ལྟའྱི་བཀའ་མོལ་འདྱི་གོ་དུས་བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁད་
མཚར་ཞྱིག་བྱུང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་གང་དན་པ་དེ་འདྱི་ལྟར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱེད་བསྐོས་བཞག་པ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གསུམ། ལགས་རེད། བརྒྱད་རེད།
ངས་རྒྱ་གར་ནང་གཅྱིག་པོར་བརྱིས་བསད་འདུག གཅྱིག་ཨོ་རྱི་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན། གཅྱིག་ད་ལྟ་དྱིལ་བསགས་དྲུང་ཆེའྱི་

ཚད་མཉམ། དེ་ནས་ད་ལྟའྱི་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་ལ་བསྐོས་པ་གཅྱིག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་
ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡར་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོས་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ས་ནས་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་དུས་
སྦར་སྱིལ་ལ་ལས་བྱེད་ཅྱིག་ཡོད་པ་དེ་ཡོངས་གགས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གོང་དུ་ངས་བསལ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་རེད། ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་

ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་ནས། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་དང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན། ཚང་མས་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་རེད་དེ། དེ་ལ་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཟབ་ཟབ་བྱས་
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པའྱི་བཟོ་འད་པོ་བྱས་ཏེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་ལ་མར་ལ་གཟྱིགས་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཡར་གཟྱིགས་ནས་

བཞད་མོ་བཞད་ནས་ཁོ་རང་གཉྱིས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུས་
མེད། དེའྱི་རེས་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། དེ་འད་བྱེད་འདོད་མྱི་འདུག་ཚོགས་གཙོ་ལ་ལྟ་

འདོད་མྱི་འདུག་ཟེར། མར་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། གང་བ་གཟྱིགས་འདོད་ཡོད་ན་དེ་ལ་གཟྱིགས་ཆོག་ཆོག་ཡོད་
མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ཡོད་མཁན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་གོས་ཚོགས་ཤྱིག་

འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བྱེད་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ག་རེ་འདོད་ནའང་དེ་གནང་ས་ཤྱིག་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་གནང་སངས་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། ཚོགས་གཙོ་ཕལ་ཆེར་

ཟུར་ཉན་ནང་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གནང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བལྟས་ཡོང་དུས་དྱིལ་བསགས་དྲུང་ཆེ་ཚད་
མཉམ་ཟེར་བ་དེ་མར་ཟུར་ཉན་ནང་བཞུགས་ཡོད་དུས། ག་དུས་ཡྱིན་ན་ཁོང་གྱིས་དེ་ལ་གཟྱིགས་བསད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཚོར་སོང་།

དེ་ཡང་འགྱིགས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བརྱི་སྲུང་བྱས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཏེ་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡོད་དུས་ལུང་དངས་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་
ནའང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཁ་སང་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་གོང་ལ་དམྱིགས་བསལ་

བསྐོ་གཞག་ཐད་ཞབས་གཡར་དང་ཆོད་དོན་བསྐོ་གཞག་གྱིས་ནུས་པ་ཐོན་གྱི་མྱི་འདུག ངེས་པར་དུ་དངུལ་ཁང་ཞྱིག་བཙུགས་

རྒྱུའྱི་ཐོག་ཆེད་ལས་པ། ད་ག་རང་ལ་དམྱིགས་ནས་དེ་ཚོ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེས་
གནང་དགོས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐུགས་གུ་ཡངས་པོའ་ིཐོག་ནས་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཏང་ཡོད་པ་རེད།

འགོ་སངས་གང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྱིག་གཞྱི་ག་དུས་གཏན་འབེབས་བྱས་ན། དེའྱི་མཚམས་ནས་ལག་ལེན་

བསར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས། འགོ་སངས་ཤྱིག་མཐོང་བསད་ཀྱི་འདུག ང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལ་མཁས་པ་མ་རེད། ཁྱིམས་དང་

སྱིག་གཞྱི་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནང་ལ་བཅུག་པ་ནས་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་དམ། དེ་མ་ཟད་དེའྱི་གོང་དུ་
བསྐོ་གཞག་ག་ཚོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ས་དམྱིགས་ག་རེ་རེད་དམ། གོ་རྒྱུར། སྱིག་གཞྱི་བསྒྱུར་བ་བཏང་བ་ནས་བསྐོས་པ་
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དང་། དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་ནང་ལ་ཡྱིན་ཞེས་ནས་ཨུ་ཚུགས་བྱས་པའྱི་ཁུལ་འད་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འགོ་གྱི་འདུག དེ་འད་
བྱས་ན། ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།

གལ་སྱིད། མེད་པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ནང་ག་རེ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞུ་རྒྱུ་སོ་སོའ་ིལས་

འགན་འད་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ལས་བྱེད་ལ་ཟབ་སོང་སད་རྒྱུ་དེ། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ནང་ནས་

ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་གྱི་ཡོང་ཁུངས་ཕར་ནས་ཐོན་པས་ལས་བྱེད་ཟབ་སོང་ནས་སོད་ཟེར་རྒྱུ་ར་བ་ནས་ཏག་ཏག་མཐོང་གྱི་
མེད། ར་བའྱི་རང་དབང་ཅན་རེད། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ཟེར་དུས། ལས་བྱེད་དང་འབེལ ་ནས་གནད་དོན་ཡོངས་
རོགས་ལྷན་ཁང་དེས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ། མྱིང་དེ་ལས་གྲུབ་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་ཙང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་

ཐོག་ནས་ཐེ་གུ་སྣེ་ཤོར་གྱིས་རང་དབང་བརླག འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་བྱེད་ལ་སོང་བརར་སོད་རྒྱུར། དངུལ་གྱི་ཡོང་
ཁུངས་ཀང་ཀང་བཤད་ནས། མ་འོངས་པར་ཡང་། ལྷན་ཁང་དེ་ཚོ་ཟླ་སྱིལ་གནང་རྒྱུ་རེད་དམ། དེ་ཡྱིན། ཧ་ལམ་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀང་། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ནང་འགོ་ཡྱི་མེད་དམ་བསམ་པའྱི་འཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།

དེ་ཡྱིན་ཙང་། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ང་ཚོས་བཟོས་ཀྱི་ཡོད་

པ་རེད། དེའྱི་ལག་ལེན་འཛིན་སོང་གྱི་བསར་གྱི་ཡོད་དུས། རང་དབང་ཅན་གྱི་སེ་ཚན་ལ་རང་དབང་དེ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་
ཆེས་མང་གཙོ་གསོལ་རང་གནང་ནས། རང་དབང་ཅན་གྱི་སེ་ཚན་གསུམ་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་གནོན་ཤུགས་མེད་པའྱི་ངང་ནས་རང་

དབང་གྱི་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ། ང་རང་ཚོའྱི་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ངེས་པར་དུ་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་

གནང་དགོས། ཕྱི་མ་དག་ན་ས་དག་གྱི་མྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་སོ་སོས་མཐོང་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་མཐོང་ཚུལ་གཅྱིག་པུས་
ཕན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚོགས་མྱི་ཚོས་དགོངས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱི་ལ་གཞག་གནང་རོགས་གནང་། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་འདེམས་བསྐོ་
ལྷན་ཁང་ནང་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་དང་འབེལ་བའྱི། གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ འཆར་འབུལ་ཕག་རྟགས་

གནང་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་མཉམ་དུ་གོས་བསྡུར་གནང་ནས། འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་དབང་ཆ་ཕུལ་
བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཚད་ཉམས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེའྱི་རེས་བསྐོས་པ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས ་

གཟྱིགས་ཕོགས། གང་འད་ཡོད་པ་རེད། འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་པར་མོས་མཐུན་ཡོད་པ་
རེད་དམ། དེ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གནང་སངས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་དྲུང་ཚབ། དེ་དག་ངེས་པར་དུ་སྱི་ཞུ་ལས་

བྱེད་པ་ཚོས་ཆེས་མཐོང་དང་སེམས་ཤུགས་རེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཁད་པར་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཕག་ལས་དྲུང་ཆེ་གནང་གྱི་ཡོད་

པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དང་། དངོས་གནས་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་
མཐོང་སོང་། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་སོར་ཡོད། རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དེའང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་ཕེབས་པ་

རེད། ཁོ་ཚོ་གནས་རྱིམ་འོག་མ་ནས་གོང་མར་འཕར་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོས་སྤར་ཡོད་ཅེས་ནས་བཀའ་ཕེབས་དུས། དེ་སྤར་མཁན་དེ་འཛིན་
སོང་རེད་མ་གཏོགས། སུ་ཅྱིག་གྱི་སྤར་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད།

44

ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོ་གང་ཟག་གྱི་དབང་བསྒྱུར་ནས་ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་ལ་ཕེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས ་ནས། ཕྱི་ནང་

གཉྱིས་ལ་བསགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས། ལས་བྱེད་གནས་སྤར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ནང་གསལ་བཞྱི་

པའྱི་ནང་དེར་ལོ་བདུན་དང་ལྔ། དེ་འད་སྒུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ངས་ནོར་བ་ཡྱིན་ན། ནོར་
བཅོས་གནང་རོགས། དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ལས་བྱེད་གནས་སྤར་ཟེར་བའྱི། ནང་གསེས་བཞྱི་པའྱི་ནང་ལ་གནས་རྱིམ་གོང་མར་

གནས་སྤར་ཆེད། ས་དམྱིགས་སོང་པ་ཡོད་པ་དང་། གནས་རྱིམ་གོང་མའྱི་ལས་བྱེད་གནས་རྱིམ་འདྱིར་ཚོད་ལྟ་དང་། ཕོགས་མེད་
གུང་གསེང་དུས་ཡུན་ཕུད། ལོ་གཉྱིས་ལས་ལྷག་ཞབས་ཞུ་ཞུས་ཟྱིན་པ། གསང་སྙན་རྱིའུ་མྱིག་གྱི་བརོད་ཚིག་ལེགས་ཤོས་མང་

བ་ཡོད་པ་བཅས་བྱུང་ན་རྒན་རྱིམ་ལྟར་གནས་སྤར་བྱ་འཐུས་གསལ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེར་ལོ་ལྔ་དང་བདུན་གང་ཡང་གསལ་

གྱི་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དེ་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་ཡྱི་རེད་དམ། མ་རེད། དེ་
ངའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡང་དེ་མྱིན། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཞན་པ་ཡོད་ན་ང་ལ་ལམ་སོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རང་
ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའྱི་སྐབས་ལ་དངུལ་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ལས་
བྱེད་བསྐོ་གཞག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་དངུལ་ཁང་ལུང་དངས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དངུལ་ཁང་དེ་དཔེ་བགངས་ཏེ་དེ་
ནང་བཞྱིན་སྦར་སྱིལ་དོན་གཅོད་ལས་བྱེད་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། སྐད་ཡྱིག་དང་ཕར་ཕོགས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་ལུགས་འགོ་སངས་ཤེས་

མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཨུ་རུ་སུ་དེ་དུས་ང་ཚོའྱི་འབེལ་མཐུད་པ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡོད་དུས་ས་གནས་ཀྱི་
ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཡུལ་མྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཁྱིམས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ། དེ་དུས་དམྱིགས་བསལ་ས་གནས་མ་འད་བ་གནས་སངས་

མ་འད་བ་ཡོང་གྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་ཟེར་དུས་ཁད་ལས་པ་རང་རང་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁད་ལས་པ་ཡང་ཡོད་པ་
དམྱིགས་བསལ་གནས་སངས་ལ་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྐོས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་དམྱིགས་བསལ་
གནས་སངས་ལ་དཔག་པའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་བྱེད་བསྐོས་བཞག་པ་ཡྱིན། དེ་དུས་ང་ཚོས་དྱིལ་བསགས་
དྲུང་ཆེ་ཚད་མཉམ་གྱི་སྐོར་ལ་རེད། ཏན་ཏན་རེད། ཁྱིམས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཚར་པའྱི་རེས་སུ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་

ནས་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་གནང་དགོས་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐེངས་
འདྱིར་བསྐོ་སངས་འདྱི་གོས་ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་གནང་སངས་དང་པོ་འདྱིའྱི་འོག་ལ། ང་ཚོས་བསྐོ་ན་ཞེས་བཀའ་མོལ་
བྱུང་། གནས་སངས་གཉྱིས་པའྱི་འོག་ལ་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཉྱིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་བར་བཀའ་ཤག་

འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཚོགས་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་མ་གྲུབ་སོན་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་བཞག་པ་དེ། བསྐོ་
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རྒྱུ་ཐག་གཅོད་བྱས་བཞག་པ་དེ་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཁུངས་གཏོགས་བྱས་ཏེ་བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། རེས་སུ་འབེལ་མཐུད་པ་
དེས་བསྒྱུར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་མཉམ་དུ་དམྱིགས་བསལ་ལ་བསྒྱུར་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད།

དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེ་ང་ཚོ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཀ་ནས་གནས་སངས་འདྱི་དང་འདྱི་འད་རེད་ཟེར་

ནས། ཁུངས་བསེལ་ར་སོད་ཆ་ཚང་ཞུས་ཏེ། འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ངོས་ལེན་བྱས་ཏེ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་སོད་ཀྱི་
ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ལས་བྱེད་སོང་བར་སོད་རྒྱུ་དེ། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་ནས་བྱེད་ཡོང་དུས།

ནང་སྱིད་ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ཚོགས་པའྱི་བརྒྱུད་ནས་འགོ་ཡྱི་རེད་དམ་ཟེར་ན་དེ་འད་མ་རེད། སྱི་ཚོགས་
ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ཚོགས་པ་ཞུ་དགོས་དོན། དངུལ་རྱིས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་དེ་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ཚོགས་པ་ནས་འགོ་
ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བྱེད་སོང་བརར་སོད་རྒྱུ་དེར། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཁོང་ལ་ང་ཚོའྱི་བཀོད་སྱིག་ཚན་པ་ཟེར་ནས་ལས་

བྱེད་བཀོད་སྱིག་བྱ་ཆེད་དུ་ཚན་པ་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ལས་བྱེད་གང་དུ་བསྐོ་བ་དང་། གནས་སྤོར་
གང་དུ་བྱེད་དགོས་མྱིན་ཕག་ལས་གནང་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་། ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་སེབས་ཡོང་དུས། དངུལ་
རྱིས་ཀྱི་བར་དུ་སེབས་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ང་ཚོའྱི་དངུལ་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སངས་བྱས་ན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དངུལ་དེ་སོན་ལ་འབྱོར་ཡོང་དུས། སོང་བརར་སོད་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་ནས་ལས་གཞྱི་འདྱི་

འགོ་འཛུགས་བཞག་ན་ཟེར་ནས་བྱས་པ་རེད། དེ་མ་གཏོགས། རོགས་དངུལ་རག་པ་ཙམ་གྱིས་ང་ཚོ་ཟབ་སོང་སོད་པར་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། རོགས་དངུལ་རག་པ་ལ་དང་པོ་དེ། ཞུ་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་པ་དེ་རག་ཀང་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་རག་ཚར་བའྱི་གཞུག་ལ་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ལ་འགོ་སོང་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཁེད་རང་ཚོ་དངུལ་སོད་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་དུང་
ཡང་ལག་བསར་བྱེད་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་ཕོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་མ་འབྱོར་བའྱི་སོན་དུ་ང་ཚོའྱི་ལས་བྱེད་ལ་
སོང་བརར་སོད་རྒྱུ་ཡྱིན། དེས་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ བར་དུ་སྒུག་རོགས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྒུག་དང་མ་སྒུག་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་
ནས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕ་གྱི་ནས་རོགས་དངུལ་གནང་བཞག་པ་དེ། དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ལག་བསར་བྱེད་མ་ཐུབ་པའྱི་རེན་
གྱིས་རོགས་དངུལ་བཅད་བཞག་པ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ན་ནྱིང་ལོར། ཁེད་རང་ཚོའྱི་ཁྱི་གཅྱིག་འགོ་སོང་བཏང་ཐུབ་མ་སོང་།
ད་ལན་གཅོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

རོགས་དངུལ་གནང་བ་འདྱི་དུས་ཐོག་ལ་བཏང་མ་ཐུབ་པའྱི་རེན་གྱིས་རོགས་དངུལ་བཅད་པའང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ན་

ནྱིང་འགོ་གོན་ཁྱི་གཅྱིག་བཏང་མ་ཐུབ་ཚེ། ད་ལན་བཅད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དག་མྱི་ཡོང་ཕྱིར་དངུལ་འབྱོར་མ་

ཐག་ང་ཚོ་སོང་བརར་སོད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ལྟར་ལག་བསར་གནང་བ་ཞྱིག་རེད། གཞྱི་རའྱི་ལས་བྱེད་ཡར་མར་འདེམས་

རྒྱུ་འདྱི་དག་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་སེ། བཀོད་སྱིག་ཚན་པས་མྱི་འགོ་འདྱི་དག་ཡར་སོན་ནས་དངུལ་འདྱི་སྱི་ཚོགས་
ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་དེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ལག་བསར་འདྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ཚོགས་

པ་བརྒྱུད་དེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་བ་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་མྱི་འགྱིག་པའོ། མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
དང་ཡྱིན་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལས་བྱེད་སུ་འད་ཞྱིག་བསྐོས་རུང་གནས་རྱིམ ་འཕར་བ་ལ་ལོ་ལྔའྱི་ཉམས་མོང་དགོས་པ་རེད་ཅེས ་
བཀོད་མེད། ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་ན་སྤར་ཆོག་ཅེས་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད་ཅེས་ཞུ་
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རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། ཟུང་དྲུང་ལོ་ལྔ། ནམ་རྒྱུན་རང་འཕར་ལ་ལོ་བདུན། ལོ་བདུན་བྱས་ཏེ་ཁོན་ལོ་བཅུ་བཞྱི་
འགོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་བདུན་མཚམས་ནས་གནས་སྤར་བྱེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ལོ་བདུན་ཉམས་མོང་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་རང་འཕར་བཞག་པ་ཞྱིག་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དང་ཐོག་མཁས་ལས་པ་ཚོས་ལོ་
བདུན་བྱས་ཏེ་སྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མྱིན་ལོ་ལྔ་བཟོ་ནའང་ཆོག ལོ་བཅུ་བཟོ་ནའང་ཆོག ལོ་གསུམ་བཟོ་ནའང་ཆོག ལོ་བདུན་
ཞབས་ལོ་ཚང་བའྱི་ཐོག་ནས་རང་འཕར་བྱེད་ཡོང་སྐབས། ཉམས་མོང་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་

ཆགས་ཡོད་པ་རེད། རང་འཕར་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་གནས་རྱིམ་མཐོ་བའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས། ལོ་བདུན་
ཡྱིན་རུང་ཚད་གཞྱིར་བཞག་པ་ལ་ངོས ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སོང་ཙང་ཟུང་དྲུང་ལོ་བདུན་དང་དྲུང་འཕར་ལོ་བདུན་བྱས་ཏེ་ལོ་
གཉྱིས ་པོ་འདྱི་བསོམས་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་བཅུ་བཞྱིའྱི་ཉམས་གསག་པ་ཡྱིན་ན་ད་གཟོད་དྲུང་ཆེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཟུང་དྲུང་

སྐབས་སུ་ལོ་ལྔ་བརྒལ་བའྱི་ཉམས་མོང་གནས་རྱིམ་སྤར་བ་དང་། དྲུང་འཕར་སྐབས་སུའང་ལོ་ལྔ་སྤར་བ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་རའྱི་ཁོ་
རང་ཟུང་དྲུང་ནས་དྲུང་ཆེ་ཆགས་པར་ལོ་བཅུ་བཞྱིའྱི་ཉམས་མོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ལོ་བཅུར་གནས་རྱིམ ་

གཉྱིས་འཕར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་འདྱི་དག་ཡོངས་ལ་བལྟས་ཏེ་ད་ལན་ལོ་ལྔ་ཟེར་བ་འདྱི་བཞག་པ་གཅྱིག་ཡྱིན། སར་
ཡང་གོང་དུ་བརོད་ཟྱིན། ཁོང་ཚོའྱི་འཁྲུངས་ལོ་ལྟ་ཡོང་ཁར། ལོ་བཅུ། བཅོ་ལྔ། ལོ་བཅོ་བརྒྱད་དྲུང་ཆེ་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཡུན་ཡོངས་

སུ་རོགས་པ་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་སབས་ཁོ་རང་ཚོ་ཏན་ཏན་རང་ད་ལྟ་ཡྱིན་རུང་དྲུང་ཚབ་བྱས་ཏེ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། འདྱི་ངས་སྤོབས་པ་ཆེན་པོའ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་ཆོག ཁོ་ཚོ་དྲུང་ཚབ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སེམས་ཤུགས་ཆག་མ་ཆག་དང་ཕག་ལས་
གནང་མ་གནང་ར་བ་ནས་མེད་པ་རེད། ད་ལོའ་ི དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྐབས་སུ་དུས་དབང་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་ཕག་

ལས་གནང་མཁན་ཕལ་མོ་ཆེ་སེ་ཚན་ཁག་ཏུ་བགོས་ཡོད་པ་རེད། གློག་དང་ཆུ། གསང་སོད་དང་། གུར་དང་འདྱི་དག་མང་ཆེ་བ་
དྲུང་ཚབ་རེད། འདྱི་ལོའ་ིདུས་དབང་ཚགས་ཚུད་བྱུང་ཟེར་བ་འདྱི་དྲུང་ཚབ་འདྱི་དག་གྱི་འགན་ཁུར་འོག་ལ་གཤམ་འོག་ལས་བྱེད་

རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་དང་ཁོ་མ་ཟེར་བར་ང་ཚོ་ཞེས་ཁོང་ཚོས་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ལན་ང་ཚོ་ཟེར་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་ཡྱིན། ང་
ཚོ་ཞེས་ཕག་ལས་གནང་བར་བརྟེན། དུས་དབང་ཡྱིན་ནའང་། ལམ་ལྷོང་ཡོང་བ་འདྱི་སྱི་ཞུ་བ་ཚོས་འགན་ཁུར། དྲུང་ཚབ་དང་དྲུང་
ཆེ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཐོག གོ་གནས་གང་ཡྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་སེ། ཁ་སང་གཟྱིམ་ཆུང་
སྙན་གསེང་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚང་མས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་དྲུང་ཚབ་མང་ཆེ་བ་གཟྱིགས་དང་ཁོང་

ཚོའྱི་ཞལ་རས་ཡྱིན་ནའང་ནག་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཁོག་ནང་ལའང་ཐལ་བ་མང་ཙམ་དང་ཞལ་རས་ཡྱིན་ནའང་ཉྱི་མའྱི་གུང་ལ་
ཡར་མར་རྒྱུགས་ཏེ། སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་བསོན་ཡོད་པ་ནྱི་གསལ་པོ་རེད། སོང་ཙང་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་གཙོ་བོ་འདྱི་སྱི་ཞུ་བ་

ལས་བྱེད་ཕོགས་ལ་ཡྱིན་སབས། སྱི་ཞུ་བ་ལས་བྱེད་དམྱིགས་བསལ་རྒན་པ་ཚོས་ད་བར་ཕག་ལས་གང་ལེགས་གནང་མུས་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོང་ཙང་ད་ལན་ཟླ་བ་ ༥ པ་ཟླ་བ་གཅྱིག་རེས་ཟྱིན་འགོ་ཡྱི་རེད། དེ་ནས་རང་བཞྱིན་གྱི་གནས་རྱིམ་འཕར་གྱི་
རེད་ཅེས་དེ་ས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་ཁོང་ཚོ་ལོ་ལྔ་ཚང་འགོ་ཡྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སེ་ཚན་ཚོ་རང་དབང་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་ན་ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་

སོང། རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བཀའ་ཤག་གྱིས་རང་དབང་མེད་པའྱི་མཁེན་རྟོགས་གང་ཡང་མ་བྱུང་
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ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། ས་གནས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་འོས་འདེམས་བྱེད་དང་མ་བྱེད་ཟེར་བ་འདྱི་ས་གནས་རང་གྱི་ཐུགས་

ཐག་གཅོད་པ་ཞྱིག་རེད། ཐུགས་ཐག་གཅོད་པ་བཞྱིན་ལག་བསར་བྱས་ཏེ་འགོ་རྒྱུ་རང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ཡྱིན་
ནའང་། དམྱིགས་བསལ་གནས་སངས་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་གྱི་འཇོན་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་ཁར། ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་གནས་སངས་རང་རེད། ཁུལ་དེར་ཁོ་རང་དམྱིག ས་བསལ་བཀོད་བཞག་པའྱི་

གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲུང་ཚབ་དང་ཚོགས་དྲུང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་རེད།

བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་རེད། བཀའ་ཤག་བར་བཀའ་མོལ་རྱིམ་པས་བྱུང་སེ། ཁྱིམས་ཀྱི་འོག་ལ་འགོ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག
ཁྱིམས་ནང་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་གནང་ནས་འཆར་ཡྱིག་དེ་འད་འབྱོར་ཡོང་སྐབས་རྒྱབ་གཉེར་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་གནང་

སར་གནང་ནས་ཁྱིམས་ཀྱི་འོག་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་འདྱི་ད་ལྟ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གཉེར་
ར་བ་ནས་མ་བྱས་པ་དེ་འད་བྱུང་མེད། རྒྱབ་གཉེར་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཡོད།

མཐའ་མཇུག་དེར ་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག ་གྱི་ཚོག ས་གཙོར་གཟྱིག ས་ཀྱི ན་གཟྱིག ས་ཀྱིན་བཀའ་མོལ ་གནང་

དགོས་པ་རེད་ཟེར་བའྱི་སྐོར་ལ་བསར་དུ་གསུངས་སོང་སེ། འོན་ཏེ་ངས་གོང་དུ་ཅྱི་བརོད་ཡོད་ཟེར་ན། ཚོགས་གཙོར་ལྟ་འདོད་
མེད། མཐོང་འདོད་ར་བ་ནས་མེད་ཅེས་ཞུས་མེད། ཡྱིན་ནའང་བསད་སའྱི་གནས་སངས་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོ་རང་པ་གཟྱིགས་པ་
ཡྱིན་ན་གཞན་ཚང་མར་མ་ཁབ་པའྱི་བཟོ་འད་འདུག བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཞལ་མཇལ་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཡྱིན་

ན། བཀའ་མོལ་ལ་ང་རང་ཐོག་ནས་བོ་བ་འད། མྱི་དང་མྱིའྱི་བར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་འད་འདུག ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་

འཐུས་ཀྱི་ཅྱི་ཞྱིག་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་དགོས་བྱུང་རུང་འདོན་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང། འདོན་
རོགས་གནང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རོགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་མ་གཟྱིགས་རུང་ད་བརྙན་

བརྒྱུད་དེ་གཟྱིགས་གནང་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་ཆེ་བ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ ཚོགས་གཙོ་རང་ལ་གཟྱིགས་ནས་བཀའ་མོལ་

གནང་གྱི་མེད་པར་ཕན་ཚུན་ལ་གཟྱིགས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་གསུང་གྱིན་གསུང་གྱིན་ལ་ད་ལྟ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ངའྱི་གདོང་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་འདུག་ལ་ངས་ཀང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གདོང་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད། ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་འདོན་གྱི་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཆ་ཚང་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་རོགས་
གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིད་སོང་གཅྱིག་པུ་འབུར་དུ་བཏོན་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་མྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ལས་དོན་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཕག་བརང་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་བཀའ་ལན་འཚམ་པོ་ཞྱིག་མ་གནང་བ་
དང་འཕྲོས་བཤད་མང་པོ་ཞྱིག་བྱས། དེ་ནས་དྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ལངས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཕག་བརང་མཁན་ཚོས་ཀང་

རྱིམ་པས་ཕག་བརང་ཡོང་དུས། འདྱི་ལྟར་བྱས་ཏེ་དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་འགོ་ཡྱི་འདུག ཚོགས་གཙོས་ལམ་སོན་ཞུ་རྒྱུར་སང་
ཉྱིན་ཡང་ལས་ཁུངས་ཁག་མང་པོ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད། དྱི་བར་དམྱིགས་པའྱི་བཀའ་ལན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསོན་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་
སང་ལ་དྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་མ་རེད། ད་ལྟ་དྱི་བ་མང་པོ་ཕེབས་པ་འདྱི་བཀའ་ལན་གྱི་འཕྲོས་བཤད་མང་ཐག་ཆོད་ནས་དེ་
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ནས་དྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཁ་སང་ཡང་བྱུང་བསད་སོང་ལ་དེ་རྱིང་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་མ་ཡོང་བའྱི་འབད་བརོན་
གནང་རོགས་གནང་། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོས་སང་ཉྱིན་དྱིས་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་རྱིང་པོ་མ་ཡྱིན་པ་དྱི་བའྱི་ངོ་གདོང་རང་
ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གནད་ལ་འཕྱིགས་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་དེ་གཅྱིག་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ར་བའྱི་ད་གྱིན་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་འདྱིར་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་

ལས་དོན་གྱིས་རེན་པས་འདྱིར་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་དེའྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ཐོག་ང་

ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་དེའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གཟྱིགས་ནས་དེར་དཔག་པའྱི་ཆ་
ཤས་ལེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྱིད་ཉམས་ལྡན་པ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ངས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ལར་ནས་དེ་རྱིང་འདྱིར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་མང་པོ་ ཞྱིག་བེད་སོད་གནང་སོང་ཡང་ཚོགས་

གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ཁ་སང་དེ་གར་གནང་སོང་། དེ་རྱིང་ཡང་གནང་སོང། ལྷག་པར་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་
མཚན་འབོད་གཞན་པ་དེ་འད་གནང་དགོས་ན། བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡང་བྱེ་བག་གཞན་པའྱི་མཚན་འབོད་གནང་བ་

ལ་སོགས་པ་དེ་འད་ཡོང་བཞྱིན་འདུག་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་དང་སྐད་ཡྱིག་གཞན་གྱི་ཐ་སྙད་ཀང་འདྱི་མཚུངས་གནང་གྱི་འདུག སོང་
ཙང་དེ་རྱིང་བཀུར་འོས་ཚང་མ་ལོར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་རུང་གང་ལྟར་ཐ་སྙད་གཞན་པ་ཞྱིག་གཞན་
གྱི་སྐད་ཡྱིག་ཞྱིག་བེད་སོད་གནང་དགོས་ཚེ། འདྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་རྒྱུ་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཚོགས་

འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ནང་མེད་རུང་། ང་ཚོར་ལམ་ལུགས་གཅྱིག་དང་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ལས་

དོན་བྱེད་ཕོགས་གཅྱིག་ཡོད་ཁར། འདྱི་གཉྱིས་ཀ་གཞྱིར་བཞག་སེ། བཀའ་མོལ་ལྷུག་པོ་དང། ཡག་པོ་གནང་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་དེ་
ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་འདྱི་ཡང་ཕར་འདོར་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཏག་ཏག་མྱི་བསད་པའོ། འདྱི་ད་ལྟ་ནན་
པོ་དང་འབོད་སྐུལ་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་ས་ཡ་

གཅྱིག་དང་དྲུག་འབུམ་གཅྱིག་ཁྱི་བདུན་སོང་ཉྱི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་
བྱ་ཡོད་དམ་མེད། དགག་བྱ་མེད་ན། སྱི་མོས་ཐོག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སང་ས་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་
ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ།

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

སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པ། ལས་ཉྱིན་བཞྱི་པ་ཆགས་བསད་
ཡོད། དེ་རྱིང་ས་དོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་ལས་རྱིམ་མེད། ལས་རྱིམ་དང་པོ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་དོན། ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན།

སོན་རྱིས་ལ། བགོ་གླེང་དང་། གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་རྱིས་དེབ་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༢༣༠ ལ་གཟྱིག ས་རོགས་གནང་། སྱི་
འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་ལས་བསོམས་དེ་སྙན་
སོན་གནང་རོགས་གནང་།
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སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་རྒྱུན་གོན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་མཆོག་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ (༡༠,༢༡༣,༨༡༠)
ཐམ་པ་འདྱིར་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

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

ཧྱིན་སོར་ ༢,༡༣,༨༡༠ དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པར་དགག་བྱ། མེད་ཙང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
ཕབ་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་
བཀའ་འཁོལ་གྱི་སོན་རྱིས་བསོམས་འདྱི་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་མྱི་འདུག

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

དགོངས་དག དེ་ལ་རྒྱབ་གཉེར་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། ལྷོ་སྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་
ལག་ཁང་གྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བསོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབགདངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་སྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་དེ་ ཧྱིན་
སོར་ ༣༩,༢༢,༩༤༤ རེད་འདུག

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

དངུལ་འབོར་ ༣༩,༢༢༩,༤༤ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། བལ་ཡུལ་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་
ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་ཀྱི་བསོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བལ་ཡུལ་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་དེ་
ཧྱིན་སོར་ ༢༡,༥༥,༤༤༤ རེད་འདུག
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

དངུལ་འབོར་བསོམས་ནས་ཧྱིན་སོར་ ༢,༡༢༥,༥༤༤ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། ལགས་སོ། སྱི་
འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགག་བྱ་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་ཟུར་བརོད་ཀྱི་ནང་ལ་ཁང་པ་བཟོ་བཅོས་དང། ཁང་ཁ་ཞེས་
པ་ཞྱིག་འདུག དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ། གོང་ལ་སྱི་ཁབ་ཀྱི་རྱིས་ཞྱིབ ་ཟུར་བརོད་ནང་ལ་ཁ་དེབ ་གསར་བཟོ་ཞེས ་པ་ཞྱིག ་འདུག དེ་
གཉྱིས་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ་བཅོས་བརོད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཅྱིག་དེ་དག་ཆ་ནོར་བ་རེད། དེ་བཞྱིན་གཞན་དེ་ཁལ་དེབ་ཕལ་ཆེར་ཡྱིན་གྱི་རེད། དེ་ཡང་ཁལ་
གྱི་དེབ་ཉོ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་རེད།

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

གསལ་བཤད་ཀྱི་ལན་འདེབས་གྲུབ་པའྱི་རེས་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༢༡༢༥,༥༤༤ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་
བྱ། མེད་པར་བརྟེན། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་

ལགས། བལ་ཡུལ་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་དངུལ་རྱིས་བསོམས་འདྱི་སྙན་སོན་གནང་
རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བལ་ཡུལ་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་དེ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་
ཤག་ནས་ཧྱིན་སོར་ ༧༢,༡༨༨ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་གནང་མེད།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ཧྱིན་སོར་ ༧༢,༡༨༨ དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་པར་བརྟེན་དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། བདེ་སྱིད་གླྱིང་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
རྒྱུན་གོན་དངུལ་རྱིས་བསོམས་འདྱི་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབགདངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྱིད་གླྱིང་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་འདྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་
ཐོབ་པ་ཧྱིན་སོར་ ༤༦,༦༣,༠༨༤ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༦ དང་ ༡༧ སྱིར་བཏང་དང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་ནང་ལ་
CA General ཞེས ་པ་ཞྱིག ་འདུག ཕལ་ཆེར་དེབ་ཡྱིན་ས་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚགས་ཤོག ་དང་དེབ་ཀྱི་ནང་དུ་མ་ཚུད་པ་

སྱིར་བཏང་དང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནང་དུ་འཁེར་དགོས་དོན་གང་ཆགས་པ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་གྱི་ནང་ལ་ཆེས་མཐོའ་ི རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་དུས་དེབ་ཡོད་རེད། དེ་ཡོད་རྒྱུ་དེ་
ཡང་ས་ལོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་གྱི་བརྙན་དེབ་གསར་ཤོག་གྱི་ནང་ལ་བཅུག་དགོས་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། བརྙན་དེབ་
གསར་ཤོག་གང་འད་ཞྱིག་བཅུག་དགོས་ཡོད་ནའང་། དེ་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ི བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་བརྒྱུད་ནས་

བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་རེད། དེའྱི་གནས་སངས་འདྱི་ལོགས་སུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཆེས་མཐོའ་ི རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་
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དུས་དེབ་ཁོ་རང་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་མེད་དུས། ས་མ་ནས་ལམ་ལུགས་དེ་ལྟར་ཆགས་དུས། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་དེ་རང་རེད། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལོར་ཉྱིས་སོང་འདུག ད་ལོ་ཡྱིན་ནའང་དེ་རང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བརྙན་དེབ་ནང་དུ་བཅུག་དགོས་པ་

དམྱིགས་བསལ་དོ་བདག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གང་ཡོད་པ་དེ་རང་ཞུས་པ་བཞྱིན། སར་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་བཞྱིན་གནང་བ་
རེད་མ་གཏོགས་པའྱི་བརྙན་དེབ་ནང་བཅུག་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གང་ཡོད་པ་དེ་རང་
འཇགས་རེད། དེ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

བདེ་སྱིད་གླྱིང་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་འདྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་ཧྱིན་སོར་ ༤༦,༦༣,༠༨༤
སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་པར་བརྟེན། དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དེ་ཡན་
ཆད་ཀྱི་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའྱི་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་གནང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་
འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བསོམས་དེ་སྙན་
སོན་གནང་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་ཧྱིན་
སོར་ ༤༣,༩༢༩,༥༠༠ ཐམ་པ་རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

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

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ ༤༣,༩༢༩,༥༠༠ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་
པར་དགག་བྱ། མེད་པར་བརྟེན། དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་

ནམས་ལགས། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིག ས་བསལ་བཀའ་འཁོལ ་སོན་རྱིས ་བསོམས་འདྱི་སྙན་སོན་གནང་རོག ས་
གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་
འཁོལ་ཐོབ་པ་ཧྱིན་སོར་ ༢,༣༥༠,༥༣༨ རེད་འདུག དེར་ང་ཚོས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༤ དེར་བཀའ་འཁོལ་གནང་མྱི་འདུག་སེ། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་
འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག ་ལ་ ༥ པ་དེར ། བོད་མྱིའྱི་སུད་ཚོང་གྱི་ཚོག ས་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གོན ་རོག ས་སོར ་ཟེར ་བ་དེར ། ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ བཀའ་འཁོལ་གནང་འདུག ད་ལོ་གནང་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནམ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ས་ཡོད་བསད་པའྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༥ པ་དེ་བོད་མྱིའྱི་སུད་ཚོང་ཚོགས་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་
གོན་རོགས་སོར་རེད། སྐབས་དེ་དུས་སུད་ཚོང་སྱིད་སྡུག་གྱི་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་བཙུགས་ནས་ཡུན་རྱིང་ཕྱིན་པ་རེད་དེ། དངོས་སུ་
ལས་ཁུངས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་ལོ་གཅྱིག་ལྷག་གྱི་གོང་ལ་ Ludhiana ནང་ལ་ལས་ཁུངས་བཙུགས་ནས་ལས་
ཁུངས་དེས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཆེད་དུ། སྐབས་དེ་དུས་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་རོགས་སོར་འགོ་གོན་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད།

ད་ལྟ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༨ པ་དེའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་མྱིའྱི་ཚོང་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ལ་འགོ་གོན་རྒྱབ་
གཉེར་བཀའ་འཁོལ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་གནང་རྒྱུ་དེ་ལས་ཁུངས་རང་འཛུགས་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་རྟེན་ཆེད་དུ་གནང་བ་
ཞྱིག ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་གནང་བ་དེ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ལས་ཁུངས་དེ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་
དགོས་མཁོ་དེ་ཙམ་གཟྱིགས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས ་འགོ་ཨང་ ༨ པ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་མྱིའྱི་ཚོང་པ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཆེད་
རོགས་སོར་འབུམ་ལྔ་གནང་འདུག དེ་གནང་དགོས་དོན་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ་དེ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་ཨང་ ༨ པ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་མྱིའྱི་ཚོང་པ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཆེད་དུ་
རོགས་སོར་གསུངས་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སུད་ཚོང་ལྷན་ཚོགས་དེ་བཙུགས་ནས་ལོ་གང་འཚམ་ཕྱིན་པ་དང་། ལས་ཁུངས་དངོས་

སུ་འཛུགས་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་བ་དེ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ། ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་
རྒྱུ་ཐག་ཆོད་ནས། རྱིང་མྱིན་ Ludhiana ལ་སོན་རྱིས་སྒྲུབ་པ་དང་ཚོགས་ཆེན་ཚུགས་ཀྱི་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོ་ཚོགས་ཆེན་ཚུགས་

རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི། སོན་རྱིས་འདྱི་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
རེད། ཕུལ་བ་རེད། ཕུལ་བ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་སུད་ཚོང་གྱི་སེ་ཚན་འདྱི་
གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་འདྱི་ཡང་བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་འཚོ་བ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་

ཚོགས་ཆེན་གྱི་འགོ་གོན་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། དེ་ལ་ཕན་པའྱི་སྣེ་སེལ་གྱི་འབུམ་ལྔ་འབུལ་རྒྱུ་དང་།
སྐབས་དེ་དུས་རང་ཉྱིད་ཡང་བཅར་གྱི་ཡྱིན། དེ་ནང་བཞྱིན་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་མཆོག་ཡང་ཕེབས་རྒྱུ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་སུད་་ཚོང་
གྱི་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཚོའྱི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁད་ལས་པ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་ཁད་ལས་པ་

འགའ་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁལ་གྱི་ལམ་ལུགས་གསར་པ་བཟོས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ་མོས་མཐུན་
བྱུང་ནས་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་རེད། འགོ་རྒྱུ་དེ་ལྡབ་འདྱི་ལས་ཆེ་བ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྣེ་སེལ་རང་གྱི་ཆེད་དུ་འབུམ་ལྔ་ཞྱིག་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ཁའྱི་ནང་ཕུལ་བ་རེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གང་

ཡང་མེད། གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཚོང་པ་ཚོགས་པ་ཟེར་བ་འདྱི་གང་
ཟག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་། ས་གནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བཙུགས་བཞག་པ་གང་ཡང་མ་རེད། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྱིག་འོག་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་བཙུགས་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། ང་
ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ ་བོད་མྱིའྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཡོང་ཁུངས་གཙོ་བོ་དེ་སུད་ཚོང་བ་རེད ་ཟེར་ནས་གསུངས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཆ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ལྷག་ཙམ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཡོང་ཁུངས་གཙོ་བོ་དེ་སུད་ཚོང་ཡྱིན་པ་བརྒྱ་
ཆ་བདུན་ཅུ་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་མ་འགྱིག ་པ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་
གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཆེད་དུ་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་གོང་མ་སྐབས་ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་

ཀྱིས་ཚོང་ལས་སེ་ཚན་སོ་བརྒྱབ་སེ། སོ་བརྒྱབ་པ་རེད་དེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཚོང་གྱི་གོ་རྟོག་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་

འདུག་ཞེས་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་དེའྱི་སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་གྱི་འོག་ནས། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཚོང་པ་ཚོགས་པ་
ཟེར་བ་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་བཙུགས་གནང་བ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཚོགས་པ་འདྱི་ཆེ་ཤོས་རེད་ལབ་

ན་ཡང་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཚོགས་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནས་ས་གནས་ཁག་
༡༦༩ ཡོད་པ་རེད། མྱི་ཚང་ ༣༥༠༠ ཙམ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་སོན་མའྱི་སྐབས་ནས་

ཚོགས་པ་འདྱི་ཡག་པོ་དང་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་གར་མངའ་སེ་པན་ཇབ་ Punjab ནང་ལ་དེབ་སེལ་བྱས་ཡོད་པ་
རེད། དེ་དང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་གསུམ་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་གསུམ་པ་འདྱིའྱི་

སྐབས་ལ་ཚོགས་པ་འདྱི་ཡག་པོ་དང་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་ཆེད་དུ། བོད་མྱིའྱི་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ནུས་པ་བཏོན་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་ས་

གནས་ཚང་མའྱི་ནང་བོད་མྱིའྱི་སུད་ཚོང་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཚང་མ་ཁ་འཐོར་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་གྱི་
ནུས་པ་གཅྱིག་ལ་སྤུངས་ནས་དེའྱི་ཆེད་དུ་ས་གནས་སོ་སོའ་ི གནས་བབས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཚང་མས་ཕར་ཚུར་གནས་ཚུལ་ག་
རེ་ཡོད་ནའང་ཤེས་རྟོགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཚོགས་པ་འདྱི་བཙུགས་པ་རེད། ཕོགས་ཡོངས་ནས་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་པ་འདྱི་ཡར་རྒྱས་

ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ལ་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཉྱིན་མོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཉྱིན་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ས་ Ludhiana ནང་ལ་ཚོང་པའྱི་ལས་ཁུངས་དེ་གསར་བཙུགས་གནང་བ་རེད། འདྱི་བོད་པའྱི་སུད་ཚོང་རྒྱག་རྒྱུ་འགོ་

བཙུགས་ཏེ་ཧ་ལམ་ལོ་ ༤༠ ནས་ ༥༠ བར་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རྱིང་ལ་ Ludhiana ནང་ལ་ལས་ཁུངས་བཙུགས་པ་དེ་
འད་ད་བར་བྱུང་མོང་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། སོ་སོ་སེར་
ངོས་ནས། འདྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གོང་དུ་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༥ པའྱི་ནང་ལ་འབུམ་བཞྱི་
ཅྱིག་ལས་ཁུངས་གསར་འཛུགས་ཆེད་དུ་ཞུས་པ་རེད། འཛིན་ཆས་ཉོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཡར་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན།

འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་མར་གནང་བ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་

པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་གལ་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚོ་སུད་ཚོང་ཁག་ཚང་
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མ་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས ་ཏེ་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ལས་

ཁུངས་བཙུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་སུད་ཚོང་ཚོགས་པ་འདྱི་བཙུགས་ཏེ་ལོ་བཅུ་ལྷག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་
རྱིང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ད་ལྟ་བར་འཚོགས་མོང་མྱི་འདུག འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལོ་རེའྱི་ནང་ཐེངས་མ་གཉྱིས་རེ་
འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ལོ་བཅུའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ད་ལྟ་བར་འཚོགས་མོང་མྱི་འདུག ང་ཚོས་

དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་འདྱི་བཀོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་འདྱི་གང་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་ཤས་ནས་ང་ཚོས་
སུད་ཚོང་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་འདའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚོག ས་ཆེན་ཞྱིག ་

བཀོང་ཐུབ་ན་ཟེར་ནས་བཀོང་གནང་པ་རེད། ང་ཚོས་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཚོགས་པ་
འདྱི་ཡར་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དང་། བོད་མྱིའྱི་ཆྱིག་སྱིལ་ནུས་སྤུངས་ཆེད་དུ། ང་ཚོ་ Transport རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་

གར་ལ་ལ་ཚོར་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ལ་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱི་ཆེད་དུ། ད་
རེས་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་འདྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་འབུམ་ལྔ་གནང་
ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་འདྱི་ལ་འབུམ་ལྔ་ཡྱི་འདང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕལ་ཆེར་ཚོད་དཔག་
བྱས་ན་འབུམ་སུམ་ཅུ་གཡས་གཡོན་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་མ་དེ་ང་ཚོ་རང་གྱི་ཐབས་ཤེས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
དེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༩ པ་དེ་བོད་གནས་བསར་ཞྱིབ་

དུས་དེབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་འགོ་གོན་རོགས་སོར་འབུམ་གསུམ་ཞྱིག་འཁུར་འདུག དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ངོ་སོད་ཅྱིག་གནང་
རོགས་ཞུ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

57

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༩ པ་དེ་བོད་གནས་བསར་ཞྱིབ་
དུས་དེབ་དང་འབེལ་བའྱི་རོགས་སོར་འགོ་གོན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱ་གར་སོར་མོ་འབུམ་ ༣ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་

ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རྣམ་པ་ཚོས་ལྷང་ཙམ་དན་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་གཅྱིག་གྱི་གོང་ལ་ཚོགས་པ་འདྱིའྱི་ནང་
བཀའཤག་གོང་མ་ནས་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སྐབས། དེ་དུས་ཞབས་སེགས་འདྱིའྱི་སེང་བཞུགས་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དེས་

དུས་དེབ་དེ་ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ཞུས་ན་ Tibetan Review རེད། གནས་བབས་བཤད་ན་འདས་པའྱི་ལོ་ཡུན་རྱིང་པོར་བོད་པའྱི་
དུས་དེབ་རྙྱིང་ཤོས་གནད་འགག་གལ་ཆེན་ཡྱིན་པ་རྒྱབ་ལོངས་དུ་མ་ལ་གཟྱིགས་ཏེ་ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་ཕུལ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་
འོངས་པར་དེ་འདའྱི་དགོས་གཞྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་པ་རེད། དེ་གཞྱིར་བཟུང་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་

ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་པ་དང་སགས། འཆར་གཞྱི་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ལས་ལྡབ་འགྱུར་ཆེན་
པོ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་ནས་ཀང་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བསར་ཞྱིབ་དུས་དེབ་འདྱི་ཡང་རང་དབང་ཅན་

གྱིས་དུས་དེབ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དགོས་པ་དང་། འདྱིའྱི་ནང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐེ་བྱུས་བྱེད་མ་དགོས་པའྱི་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་པ་
དང་། སྐབས་སུ་བབས་པ་འདྱིའྱི་ནང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གང་ཟག་གཅྱིག་གྱི་ཕོགས་རང་གྱི་དོད་དུ་དམྱིགས་བསལ་ལན་

གཅྱིག་འབུམ་ ༣ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་དགོས་པས་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། དུས་དེབ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ།
ང་ཚོར་ཨྱིན་ཇྱི་ནང་དུས་དེབ་དཀོན་པོ་ཡོད་པ། དེ་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ། དུས་དེབ་དེ་མུ་མཐུད་དུ་གནས་དགོས་པ་དང་། ནང་དོན་

ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བཀའ་ཤག་གྱི་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་
ནས། བཀའ་ཤག་ལ་དགོངས་སྐོར་ཞུས་ཏེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཐོབ་ནས། དེ་རྱིང་སོན་རྱིས་ནང་འབུམ་
གསུམ་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་གགས་པ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག སྱིར ་བཏང་ཕག་སེལ ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག ་གྱིས ་ངས་དྱི་བ་དེ་བཀོད་ཚར་སོང་། ཡྱིན ་ནའང་ལན་
འདེབ ས་ནང་དུ་དོག ས་པ་ཞྱིག ་སེབ ས་སོང་། བོད་གནས་བསར་ཞྱིབ ་དུས་དེབ ་དེ་གནས་དགོས ་པ་གལ་ཆེན ་པོ་རེད ་ཅེས ་

གསུངས་སོང་། གནས་དགོས་པ་གཅྱིག་པོ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་གནས་བསར་ཞྱིབ་ཟེར་དུས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཞེས་
གསུངས་སོང་། རྒྱ་ཆེ་སངས་ག་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། བོད་གནས་ཟེར་དུས་བོད་ག་པ་ལ་གོ་དགོས་པ་རེད། བོད་ཕྱི་ནང་ག་བ་གོ་

དགོས་པ་རེད། ང་ཚོ་གནས་རྒྱུ་གཅྱིག་པོའ་ིདོན་དུ་ཡྱིན་ན་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དེའྱི་སང་ལ་ཡང་བསར་གསལ་
བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
58

སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀ་ཤྱིས་ལགས།

སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། རྱིས་
འགོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་མྱིའྱི་ཚོང་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་རོགས་སོར་འབུམ་ལྔ་སྐོར་ལ་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་འདུག

འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དགོས་བསམ་སོང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགེལ་བཤད་གནང་པ་གཞྱིར་

བཟུང་བྱས་ན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་དང་། ཡང་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་འགའ་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་
བཀའ་སོབ་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོང་པའྱི་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག་གྱིས ་བཀའ་གནང་པ་བྱས་ན།

ཚོགས་འདུའྱི་ཆེད་དུ་སོར་འབུམ་ལྔ་གནང་བ་ཞྱིག་གསུང་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་རྱིས་འགོའ་ི འོག་ལ་བལྟ་དུས། ཁལ་གྱི་ཆེད་དུ་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བཞག་པ་འད་པོ། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཆེད་དུ་ཞུས་བཞག་པ་རྱིགས་ཅྱིག་འདུག དེ་འད་
ཡྱིན་དུས་གནད་དོན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུང་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་

རེད། སྱིར་བཏང་ GST སྐོར་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ལ་ GST དེ་འགོ་འཛུགས་གནང་
ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་ས་གནས་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན། GST ཡྱི་དེབ་སེལ་གནང་རྒྱུར། GST གནས་སངས་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་

མེད་ང་ཚོའྱི་ཁོམས་རོད་པ་དང་། CA ནས་འགེལ་བརོད་གནང་བ་ལྟར་ན། དེ་ག་རེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ་
ཀྱི་མ་རེད་ཟེར། དེ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་གནང་ཚར་པའྱི་རེས་ལ་ཧ་གོ་ཡྱི་རེད་ཟེར། ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་
རྒྱུ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ GST མགོ་མ་བཙུགས་སོན་ལ་མཁས་དབང་འགའ་ལ་ལམ་སོན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ལམ་སོན་དེ་
ཕན་པ་ལས་གནོད་ཆེ་བའྱི་གཞྱི་ར་ཞྱིག་ཆགས་ངེས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག ་ལ་ཁ་གསལ་པོར་འགེལ་བརོད་གནང་

རོགས་ཞུ། གཉྱིས་པ་དེ་ལ། ལས་དོན་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༡ དེ་རེད་འདུག དེ་ས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་
གྱིས་འགེལ་བརོད་གནང་སོང་། དབུས་ས་ནས་རོགས་དངུལ་འཐབ་འཚོལ་ matching fund དེ་ལ་ང་རང་ངོས་ནས་ཧ་ཅང་
དགའ་བོ་བྱུང་། རྱིས་འགོ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གནད་དོན་དེ་དང་རྒྱབ་ལོངས་སྐོར་ལ་འགེལ་
བརོད་རྒྱས་པ་ཞྱིག་རྒྱག་ཐུབ་ན། དབུས་ས་གཉྱིས་ཀར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད། དེ་གཉྱིས་སྐོར་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།
ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོས ་བོད་གནས་བསར་ཞྱིབ་འདྱི་དུས་དེབ་གཅྱིག་རེད ་ཅེས ་
གསུང་པ་དང་། དུས་དེབ ་འདྱི་ཨང་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པའྱི་ཡས་མས་ཙམ་དུ་བཙུགས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཧ་ཅང་གྱི་རྙྱིང་པ་ཞྱིག ་དང་།

སྐབས་དེར་བོད་པའྱི་ནང་དུ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་ལམ་ཙམ་མྱིན་པར། འཛམ་གླྱིང་ནང་ལའང་ཐོན་མེད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་བརྒྱུད་ལམ་
འདྱི་ཡང་ཁབ་ཆེན་པོ་དེ་ཙམ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐབས་དེར་བོད་གནས་བསར་ཞྱིབ་འདྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་དུས་དེབ་ཡྱིན་པ། ཟླ་བ་མྱི་རེ་ངོ་
རེར་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་འདྱིའྱི་གནས་འབབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཛམ་གླྱིང་ཁོན་ཡོངས་ལ་བོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྱིལ་བསགས་བྱེད་པར་
ཐུགས་ཕན་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། སོང་ཙང་བོད་གནས་བསར་ཞྱིབ་ཀྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་འདྱི་ཚུར་རྒྱབ་པ་རེད་མ་གཏོགས། བོད་པའྱི་

ཐོག་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་མཁན་གྱི་སེ་ཚན་གང་ཡང་མ་རེད། དུས་དེབ་གཅྱིག་གྱི་མྱིང་བསྒྱུར་རྒྱུ། བོད་གནས་བསར་ཞྱིབ་ཀྱི་

ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་འདྱི་བསྒྱུར་ནས་དུས་དེབ་ཀྱི་མྱིང་རེད་མ་གཏོགས། འདྱི་ཡང་ལས་ཁུངས་དང་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱ་
རྒྱུ་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཙན་བྱོལ ་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་ཚུལ། ༸གོང་ས་

མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན། བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་བཏོན་ཏེ། གནས་ཚུལ་ཁབ་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་སྐབས་ལ་ལྷག་
པར་དུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་རོམ་འདྱི་འདའང་བརམས་ནས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འད་བའྱི་དུས་དེབ་འདྱི་གནའ་ས་

མོར་གལ་ཆེན་པོའ་ི ངང་ཡོད་པ་འདྱི་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། རོགས་སོར་ཕྲན་བུ་ཞུ་རྒྱུ་རེད་མ་
གཏོགས། དེས་བསར་ཞྱིབ་བྱས་ཏེ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ལ་བསར་ཞྱིབ་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད་ཅེས་འདྱི་ངས་ཁ་གསལ་ངང་ཞུས་
ན་བསམ་བྱུང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དུས་དེབ་འདྱི་མུ་མཐུད་དེ་འདོན་ཆེད་དུ་མཐུན་འགྱུར་སར་བ་ཞྱིག་རེད།

དེ་ནས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དོན་ཚན་ ༨༽ པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་རྒྱུའྱི་

སྐོར་ལ་རེད། སུད་ཚོང་ཚོགས་པའྱི་དབུས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་ལའང་སྙན་གསན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་ལ།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལའང་སྙན་གསན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ལའང་ཡྱི་གེ་འབྱོར་བ་རེད། འབྱོར་མྱིན་ལ་མ་བལྟོས་
པར་གང་ལྟར་ཁོང་ཚོའྱི་སྙན་ཞུའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་རྒྱུ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚོ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག དོན་སྙྱིང་གཙོ་བོ་འདྱི་

མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས་ཅེས་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱིས་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཟབ་སོང་ཡང་སོད་རོགས་གནང་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་
རེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཡྱི་གེ་ཕུལ་བའྱི་ནང་ལ་འདྱི་གསུངས་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་མྱི་བཞྱི་

བརྒྱ་ལྷག་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་རྱིང་མྱིན་ཚོགས་རྒྱུ་རེད། གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་ ལྟར་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད། འདྱི་གཅྱིག་དང་ཁོ་རང་ཚོས་དགོས་འདུན་བཏོན་པ་ལྟར། ཚོགས་ཆེན་རང་གྱི་ཆེད་དུ་ཞལ་འདེབས་རང་རེད། མཛད་གཙོ་
རྣམ་པ་ཕེབས་རྒྱུ་འདྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་ཟུར་ཕོགས་ནང་ཕེབས་ཀྱི་རེད། ཁོ་གནས་སངས་ལོགས་སུ་རེད། ང་ཚོའྱི་ལས་བྱེད་དང་།

ཁད་ལས་པ་ཟབ་སོང་ཕུལ་རྒྱུ་དེ་ཡང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་ཟུར་ཕོགས་ནང་འགོ་ཡྱི་རེད། འདྱིའྱི་ནང་སེབས་
ཀྱི་མེད་པ་རེད། གོང་ལ་ཞོར་དུ་ཞུས་པ་རེད། ཕར་ཕོགས་ཕྱིན་པའྱི་ཞོར་ལ་ཚོགས་ཆེན་དུ་མཉམ་ཞུགས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ཆེད་

མངགས་ཁད་ལས་པ་དང་། རྒྱ་གར་ཁད་ལས་པ་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ་ཁྱིམས་གཞྱི་གསར་པའྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུ་རེད།

ཁྱིམས་གཞྱི་གསར་པ་འདྱི་བསབ་ནས་ལག་བསར་བྱ་རྒྱུ་རེད། མདང་དགོང་རང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་དཔལ་འབྱོར་བོན་ཆེན་
གྱིས་གསལ་བསགས་ལྟར་ན། རྱིང་མྱིན་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་ལག་བསར་བྱ་རྒྱུའྱི་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བང་རྱིམ་སྱིག་
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བཞྱིན་པ་རེད་འདུག སོང་ཙང་འདྱི་བང་རྱིམ་མ་སྱིག་སོན་དུ་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སུད་ཚོང་འདྱི་མང་ཆེ་བ་ཟླ་བ་ལྔ་པ། དྲུག་པ། བདུན་

པ། བརྒྱད་པའྱི་ཙམ་དུ་ཉོ་དགོས་པ་རེད། འདྱིའྱི་སོན་ནས་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སོན་འགོའ་ི ག་སྱི ག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་རྒྱུ་ལས་
གནོད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པ་རེད། དོ་བདག་ཚོང་པའྱི་སྱིད་སྡུག་གྱིས་སྙན་གསན་གནང་བ་ལྟར། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གལ་
ཆེར་བརྱི་ནས་འདྱིར་མཐུན་འགྱུར་སོར་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུ་རེད། འདྱིར་ཟབ་སོང་ཕུལ་ནས་འདྱིའྱི་འགོ་སངས་འདྱི་

རེད། མ་འོངས་པར་ཁྱིམས་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཁྱིམས་ཐོག་ནས་འགོ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགའ་ཡྱིན་
པ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་གནས་ཡུལ་གང་དུ་ཡོད་རུང་འདྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་ཁྱིམས་ལ་བརྱི་ཡྱི་རེད་ཅེས་བརོད་སྐབས། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་འཛུགས་ལ་འགན་ཞྱིག་ཡོད་ཁར། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སྐབས་དེ་
དུས་བཅར་བའྱི་ཞོར་ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ་རྒྱུའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག ཚོང་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞུས་པ་ལྟར་ཆགས་བསད་པ་

རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་གཞྱི་གསར་པ་ཐོག་ཟབ་སོང་སད་པར་བརྟེན་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག སོང་

ཙང་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁད་ལས་པ་ངོས་ནས་འཆར་གཞྱི་ཡོང་སངས། མ་འོངས་པར་གང་འད་ཡོང་མྱིན་ཤེས་
ཀྱི་རེད། དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསར་བའྱི་སྐབས་སུ་གནས་སངས་གཅྱིག་རེད། དེ་ནས་གོང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་འོག་ལ་ལས་གཞྱི་
གཞན་པའྱི་ནང་ཁྱིམས་འདྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཡང་ང་ཚོའྱི་ཚོང་པ་གཞན་འདྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་འགའ་ཤས་ལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་

སོང་འབུལ་རྒྱུ་དང་མཐུན་འགྱུར་སོར་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པ་འདྱི་དང་འདྱི་འབེལ་བ་མེད་པ་
རེད། འབུམ་ལྔ་འདྱི་ཚོགས་ཆེན་རང་གྱི་མ་དངུལ་དོན་དུ་རོགས་སོར་ཞུས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༡༽ འདྱི་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་བྱེད་པའྱི་འབབ་ལ་འབབ་མཚུངས་

ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་སོར་རྒྱུ་
འདྱི་ད་ལྟ་སྤོམ་དངུལ་རང་རེད། འབུམ་བཅོ་ལྔ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། སྤོམ་དངུལ་འདྱི་བཞག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ཅྱི་
ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ི ནང་ཡོད་པ་བཞྱིན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་

ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ི ནང་གསལ་ཡོད། འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ལ་སྙན་གསན་ཞུས། བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་
མཐའ་མའྱི་དུས་ལ་ས་གནས་ཚང་མ་དང་། སྱིག་འཛུགས་ཡོངས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་ནྱི་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ལྟ་གྲུབ་གལ་
ཆེ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ལ་མཐུན་འགྱུར་སོར་རྒྱུ། དེ་བཞྱིན་དུ་དངུལ་འདྱི་ཡོངས་རོགས་གལ་

ཆེན་པོར་བརྱིས་ནས་ས་གནས་སོ་སོའ་ིམང་ཚོགས་ནས་རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ་གསར་པ་བྱེད་ཐུབ་པ་གང་ཞྱིག་ལ་མཐོ་ཚད་
འབུམ་ལྔ། བརྒྱ་ཆ་འདྱིའྱི་འབབ་ཕེད་ཀ་དེ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་སོར་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གསར་པ་ཕུལ་བ་
རེད། དབུས་ལ་འདྱི་མཚུངས་ཀྱི་དངུལ་འབོར་ཆེ་བ་དང་། བརྒྱ་ཆ་ཉུང་བ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་དབུས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་

ཁག་ལའང་དེ་འད་བཞག་ཡོད་སབས། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ་ཟེར་ན། འབེལ་ཡོད་ས་གནས་དབུས་ས་ཚང་མའྱི་འགན་

ཁུར་རྣམ་པ་ཚོ། དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོས་སོ་སོའ་ི འགན་འདྱི་ཁུར་བའྱི་ཐོག ་ནས་རོག ས་དངུལ་གསར་པ་ཐབས་
འཚོལ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཀུན་སོང་སྤེལ་ཆེད་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་གཙོ་བོ་འདྱི་རེད། སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་

དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེའྱི་ཐོག་ས་གནས་ཀྱི་དངུལ་འདྱི་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་པ་དང་། མ་འོངས་པར་ས་གནས་ཚང་མར་ཟུར་བཀོལ་
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མང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་འདའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ། འདྱི་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་རང་

ཁ་རང་གསོ་བྱ་ཐུབ་པར་དབུས་ལ་བསྙེས་རྒྱུ་དེ་ཉུང་དུ་ཡོང་ཕྱིར་དགོངས་པ་ཞྱིག་རེད། དབུས་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་སར་
དགོས་བྱུང་ན་ལོས ་ཡྱིན། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་སར་དགོས་པ་རེད་དེ་ས་གནས་ངོས་ནས་ཐབས་འཚོལ་བྱ་རྒྱུའྱི་དམྱིག ས་ཡུལ་འདྱི་

འཛིན་པ་རེད། འདྱི་འཛིན་པ་བཞྱིན་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་དེ་རྱིང་ངས་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་ཡྱིག་ཆ་མེད་ཙང་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག འདྱི་ཡང་ནོར་
ན་ཕན་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག སོང་ཙང་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་གང་གནང་
བ་འདྱི་ཡྱི་འཆར་གཞྱི་བཟོ་སངས། འཆར་གཞྱི་འབུལ་སངས། དེ་བཞྱིན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་སངས་ཀྱི་རེའུ་མྱིག་གཅྱིག
འགེངས་ཤོག་གཅྱིག ད་ལྟ་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རོགས་དངུལ་གྱི་འབབ་ཐོབ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་སངས་ཀྱི་འགེངས་
ཤོག་གཅྱིག་ཟུར་དུ་སར་ནས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཚང་མ་བརྒྱུད་སེ་ཚན་སོ་སོའ་ི ས་གནས་སུ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཚང་

མར་བཀམ་ཟྱིན་པ་རེད། སོང་ཙང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་དགོས་མཁོ་འདུག་ན་ངས་ངོ་བཤུས་འདྱི་ཕུལ་ཆོག འདྱི་ཁ་སང་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལའང་ཕུལ་ཡོད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ས་གནས་སོ་སོའ་ིཀུན་སོང་སྤེལ་ནས་འཆར་གཞྱི་

ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། ཡང་འཆར་གཞྱི་ཡར་ཕུལ་བ་ཙམ་གྱི་ཐོབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར་ན། ཐོབ་ཀྱི་མ་རེད། ངེས་པར་དུ་འདྱི་འབབ་ཀྱི་རོགས་
དངུལ་ཐོབ་པ་འདྱི་ཁས་ལེན་བྱ་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་མ་ཐུབ་ན་སང་ཉྱིན་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་རེད། སོང་ཙང་འདྱི་
འདའྱི་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་བ་ཙམ་གྱི་རོགས་དངུལ་ཐོབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར་ན་མ་རེད། སོ་སོའ་ིའགེངས་ཤོག་ནང་ལ་ཁས་ལེན་ཚང་མ་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་རོགས་དངུལ་འབུལ་རྒྱུར་ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད། ལས་
གཞྱི་འདྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འདྱི་ལོ་གསར་པ་ཆགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངའྱི་དྱི་བ་འདྱི་ཕལ་ཆེར་གོང་དུ་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་གསལ་པོ་བྱུང་ཟྱིན་སོང། ཡྱིན་ནའང་

གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་ཞུ་བའྱི་དཔེ་ལྟར། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༡༽ འདྱི་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་བྱེད་པའྱི་
འབབ་མཚུངས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Matching Fund) ཟེར་བ་འདྱི་སོན་གྱི་རྱིས་ཁའྱི་ནང་ལ་མ་གོ་བའྱི་ལམ་
ལུགས་གསར་པ་ཞྱིག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་འགོ་ཁྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་འདྱི་གནང་འདུག འདྱིར་ངའྱི་ངོས་ནས་སྙྱིང་

དབུས་ནས་བསགས་བརོད་དང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ས་གནས་སོ་སོའ་ི ཐོག་ནས་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་སེམས་ཤུགས་འཕར་མ་ཡོང་རྒྱུ། དེ་བཞྱིན་དུ་

ལས་གཞྱི་དམྱིགས་བསལ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་རོགས་ཚོགས་ཤྱིག་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན། རོགས་ཚོགས་འདྱིའྱི་རོགས་སོར་ཆ་

ཚང་ཞྱིག་མ་ཐོབ་པ་དང་། སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་མྱིན། དེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་
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ངལ་སེལ་རྒྱུ་གཅྱིག་རེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་ངའྱི་གོ་ཐོས་ལྟར་ཚད་གཞྱི་འབབ་མཚུངས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་འདྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་
ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དཔེར་ན། ལས་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འབུམ་ལྔ་བཅུའྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་རོགས་ཚོགས་

གསར་པ་ཞྱིག་གྱི་བརྒྱུད་དེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེར་འབབ་མཚུངས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་ཞྱིག འབབ་མཚུངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག གང་འད་ཡོང་
གྱི་ཡོད་མྱིན། ང་རང་གྱི་གོ་ཐོས་ལྟར་ན། མཐོ་ཚད་འདྱི་འབུམ་ལྔ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་གོ་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་འབུམ་ལྔ་འདྱི་སྱིར་བཏང་

གྱི་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་དང་། འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དེ། མ་འོངས་པར་འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་སེ་ཚན་སོ་
སོའ་ི ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་། དེ་བཞྱིན་གཞུང་གྱི་ངོས ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། གལ་ཆེ་དོན་ཆེ་

གཟྱིགས་ཏེ། གནས་དོན་འདྱི་ཚོའྱི་གས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ བདེ་ར་དང་འབེལ ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་གཞྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ། འདྱིའྱི་
འབབ་མཚུངས་འདྱི་འབུམ་ལྔ་མཐོ་ཚད་མ་ཡྱིན་པར། འདྱི་ལས་འབབ་མཚུངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག ་གནང་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་གཞྱི་
རྱིགས་མ་འོངས་པར་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསགས་བརོད་གནང་
བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་སགས། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ལས་ལྷག་དགོངས་གཞྱི་གང་ཡང་བཞེས་ཐུབ་
ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ལས་གཞྱི་འདྱི་གསར་པ་རེད། ལར་ནས་ལས་གཞྱི་འདྱི་འད་བ་ཞྱིག་དངུལ་སད་
པར་རོགས་དངུལ་གཞན་པ་འབབ་མཚུངས་ཀྱི་བཙལ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཐོབ་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། འདྱི་བོད་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་སོན་

རྱིས་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་དགོས་པ་སོང་ཙང་། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ལས་གཞྱི་གསར་པ་ཡྱིན་པ་སོང་། དབུས་དང་ས་གནས་
ལ་དབྱེ་བ་ཕེས་ཏེ་དབུས་ཀྱི་སྐོར་འདྱི་ཚང་མ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ས་གནས་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ས་

གནས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་ལས་གཞྱི་འདྱིར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་དབུས་ནས་རོགས་སོར་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ལྔ་བཅུ་འདྱི་སོ་སོས་
ཐབས་ཤེས་བྱེད་དགོས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་མཐོ་ཚད་འདྱི་འབུམ་ལྔ་ལས་བརྒལ་མྱི་ཆོག འབུམ་ལྔ་ལས་བརྒལ་
ན་ཡོང་ཐབས་བལ། འབུམ་བཅུ་ཐོབ་ཅྱིང་། ལས་གཞྱི་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། རོགས་ཚོགས་གསར་པ་འདྱི་འབུམ་ལྔ་སོ་སོས་གཏོང་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་འབུམ་ལྔ་ཕུལ་རྒྱུ་རེད། གལ་ཏེ་འབུམ་བཞྱི་ཡྱིན་ན། འབུམ་གཉྱིས་ང་ཚོས་ཕུལ་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་

སྐབས་ལ་སྤར་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་མེད། ལས་གཞྱི་གསར་པ་ཡྱིན་པ་དང་གཅྱིག འདྱི་ཡང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བང་མཛོད་
ནས་གཏོང་དགོས་པ་སོང་ཙང་། བང་མཛོད་འདྱི་ཇྱི་ཙམ་རོགས་རུང་མ་འོངས་པར་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིདཀའ་ངལ་ཡྱིན་སབས།

ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིཐོག་ནས་རོགས་བྱེད་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆེ་རེད་དེ། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིབང་མཛོད་འདྱི་སྤར་དགོས་པའང་གལ་
ཆེ་སོང་ཙང་། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་སུ་འབུམ་ལྔ་འདྱི་དམྱིགས་བསལ་རང་བཞག་པ་རེད། མ་འོངས་པར་འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ནས་
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གནས་བབས་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་སོན་རྱིས ་འདྱི་བཞག་པ་རེད་དེ། ས་ས་ནས་ཁབ་བསགས་བྱེད་རུང་། སོན་རྱིས ་

སྐབས་སུ་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་མཁན་གཅྱིག་རང་མ་བྱུང་བ་རེད། རེ་གཉྱིས་གཅྱིག་གྱིས་ཐབས་ཤེས་བྱས་འདུག བར་མཚམས་དེར་
ཇྱི་ལྟར་ལུས་པ་ཡྱིན་ན་གང་ལྟར་ལུས་ནས་ཏག་ཏག་བྱུང་ཐུབ་མྱིན་འདུག དེ་རྱིང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྐབས་

འཆར་གཞྱི་འདྱི་ཐོག་ལ་ལག་བསར་བྱས་ཏེ་རྱིས་ལོ་འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གང་འད་འགོ་ཡྱི་འདུག ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་
གཞྱི་བཟུང་སྤོམ་དངུལ་འབུམ་བཅོ་ལྔ་འདྱི་བེད་སོད་གང་འད་གཏོང་དགོས་ས་རེད་དམ། འདྱི་ཡང་འབུམ་བཅོ་ལྔ་ལས་ས་པོ་རེད་

དེ། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་འབུམ་ལྔ་སད་ན། ས་གནས་དྲུག་བཅུར་འབུམ་ལྔ་རེ་སོད་དགོས་བྱུང་ཚེ། འབུམ་
ལྔ་བྱས་ན་ཇྱི་ཙམ་ཆགས་སམ། ཁོན་འབུམ་གསུམ་བརྒྱ་ཆགས་ཀྱི་རེད། འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་སབས།
འདྱིའྱི་ཐོག ་ནས་གནས་སྐབས་ང་ཚོ་སྤར་ཆ་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པ་འདྱི་ལག་ལེན་བསར་རྒྱུ་དང་།

ཕུགས་ནས་གནས་སངས་བཟང་པོ་ཆགས་ན་དགོངས་པ་བཞེས་ཆོག་གྱི་རེད། དེ་དུས་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་ཏེ་འགོ་རྒྱུ་
རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་གནས་སྐབས་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐག་གཅོད་འདྱི་ཉེ་ཆར་རང་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་པས་འཕྲལ་དུ་འགྱུར་བ་
འགོ་ཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

དེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་གསལ་བཤད་གྲུབ་པ་ཡྱིན། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་སོན་རྱིས ་བསོམས་
པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༢༣༥༠༥༣༨ དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། དགོངས་དག་གཅྱིག་ལྷག་འདུག སྱི་
འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས།

སྱི་འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་ལྔ་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ས་གནས་རང་
བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་ཟབ་སོང་ལས་གཞྱི་འཁོད་པའྱི་ནང་ལ་ཟབ་སོང་ལས་གཞྱི་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཡང་ལས་
དོན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་དེ་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་དང་

འབེལ་བའྱི་སོན་རྱིས་བཀའ་མོལ་ཞུ་དུས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་བཀའ་
བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས།

དེ་ས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་སྐབས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ས་གནས་དཀའ་ཚེགས་ཅན་མཚོན་ན་ཤ་ཝ་ར་

གསུམ། ཀ་རོར་སང་གསུམ། མེའོ། ཏྱི་ཛུ། ཀྲུ་ཀྱིང། ལ་དྭགས། ཁུལ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དོ་སྣང་གནང་བ་དང་། གཞན་ཆ་རེན་

གཙོ་བོ་ནྱི། ཐག་རྱིང་དང་ཁ་ཐོར་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་དགོངས་བཞེས་ཟབ་པོ་གནང་བ་རེད། དེ་ཡང་ཐུགས་སྣང་ཆེན་
པོ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་བོན་གསུམ་དང་སྱིད་སོང་དབུས་པའྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་གཙོ་བོ་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་དང་།
དཀའ་ངལ་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐུགས་ལ་གང་གསལ་གསལ་ཞྱིག་མཁེན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འདྱི་དང་

འབེལ་བའྱི་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང་དཔྱ་དེབ་སྐོར་ལ་ཡང་དམྱིགས་
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བསལ་གྱི་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་པའྱི་ཐོག་ནས་སེ་ཁུལ་ལ་བོད་མྱི་གནས་སོད་ལྔ་སོང་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ལ་དཀའ་ངལ་
གསལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཆེད་མངགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་བྱེད་གཉྱིས་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མང་དག་

ཞྱིག་གསལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་ལ་ད་དུང་ཡང་གསལ་མ་

ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སེང་ལ་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་ཕག་ལས་གཞྱི་
རྒྱ་ཆེན་པོ་རེད། ལོ་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ལྷག་སོང། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་བལྟ་བ་ཡྱིན་ན། ལས་འཆར་འཁོད་པ་དམྱིགས་བསལ་

མེད་དུས་ད་ལོ་བྱང་ཐང་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ལས་འཆར་ཡོད་དམ་མེད། དེ་དག་གྱི་སེང་དུ་དཀའ་ངལ་ཞུ་རྒྱུ་དང།
གལ་སྱིད་ལས་འཆར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནགཞྱིས ་ཆགས་གཞན་དང་མ་འད་བའྱི་ས་ས་ནས་ཕེབས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་ protection area permit ཞུ་དགོས ་དུས། ཟླ་བ་གཉྱིས ་སོན་ནས་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་

གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། སོན་ཚུད་ནས་མཛད་འཆར་ཞྱིག་བང་བསྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་སོན་ནས་མ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ལས་དོན་བྱེད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཆགས་ས་རེད། དེ་འབོད་བསྐུལ་དང་དོགས་འདྱི་རང་ཡྱིན།
ད་ལོ་ལས་འཆར་ཡོད་དམ་མེད་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་བཅུ་གཅྱིག དེར་བཀའ་ལན་གནང་པའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་
པ་ཞྱིག ་བྱུང་སོང་། བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ག་རེ་ཡྱིན ་ཟེར ་ན། MATCHING FUND གྱི་སྐོར ་ལ་ཡྱིན། གལ་སྱིད། ས་
གནས་གཅྱིག་ནས་སོར་འབུམ་ལྔའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་མ་འད་བ་གཉྱིས་གསུམ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། དེ་
ཚོར་ MATCHING FUND གནང་གྱི་རེད་དམ། མ་རེད། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སར་ཡང་གོ་སྐབས་གནང་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་
འགོ་ཨང་ ༡༡ དེ་ག་རང་ཡྱིན། སོ་སོའ་ི བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོ་རང་ཁ་རང་གསོ་དང་། གཞྱིས་ཆགས་བརྟན་ལྷྱིང་དང་མང་
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པོ་ཞྱིག ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་གོང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་བརྟན་ལྷྱིང་དགོས ་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་གསུངས་

བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། གཞྱིས་ཆགས་བརྟན་ལྷྱིང་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་
ཆགས་གཅྱིག་རང་ལ། ར་བའྱི་འཛིན་སོང་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། གནང་ས་དེ་ལ་མ་འདངས་པར་འཐོར་འགོ་དུས་ཕ་
ཕོགས་ལ་དངོས་སུ་འབབ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་མེད་དམ་སྙམ་པ་ཚོར་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། གཞྱིས་ཆགས་བརྟན་

ལྷྱིང་ཅྱི་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་། སོན་ལ་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་རང་ལ་ཚགས་ཚུད་པོ་བཟོ་ཐུབ་ན། དཔེར་ན་ BJP གཞུང་
བསེབས་པའྱི་སྐབས་ལ། ཁོ་རང་ཚོས་གསུངས་རྒྱུར་ Smart city བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ལོ་གཅྱིག་
གྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ཡར་ཐོན་ཅན་བཟོ་ཐུབ་ན། བཀའ་ཤག་ལོ་ལྔའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ལྔ་ཡར་ཐོན་ཅན་བཟོ་ཐུབ་

ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འཛིན་སོང་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཕར་ཕོགས་ནས་འཐོར་འགོ་དུས། གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཟེར་ན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གཞྱིས་ཆགས་དང་འབེལ་ཏེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐབས་
ལ་གསུངས་ཆོག་གྱི་རེད། གོ་སྐབས་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༢༽ པ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང་འབེལ་
བའྱི་ཟབ་སོང་འདྱི་རེད། ད་ལོའ་ི ཟབ་སོང་དེ་བསྒྲུབས་ཟྱིན་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ཟབ་སོང་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མེད་པ་རེད།

ཟབ་སོང་དང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་བཟོ་རྒྱུའྱི་བར་ལ་འབེལ་བ་གང་ཡང་མེད་པ་རེད། ཟབ་སོང་ཕུལ་རྒྱུ་འདྱི་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོར་ཟུར་འཇོག་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ་རྒྱུ་འདྱི་དེ་ས་ང་ཚོ་ས་ཁུལ་ཁག་གསུམ་ལ་དབྱེ་བ་ཕེ ་སེ་ཁ་སང་ཉེ་
ཆར་རང་ཚང་མར་ཕུལ་ཚར་རེས ། ན་ནྱིང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་འདྱི་ས་ཡོམ་གྱི་དཀའ་ངལ་རེན་པས་ཕུལ་ཐབས་བལ།
ད་ལོ་ཕུལ་ནས་འདྱི་དག་ཡོངས་སུ་གྲུབ་ཟྱིན་པ་རེད། རྱིས ་འགོ་འདྱི་ཟབ་སོང་ཕུལ་ཟྱིན། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་འབབ་པ་བཀའ་འདྱི་

གནང་རྒྱུ་འདྱི་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ཁུལ་ལ་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་དེ་ས་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོང་མ་སྐབས་སུ་ཆེད་མངགས་དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་མྱི་སྣ་ཆེད་གཏོང་བྱས་ཏེ་དཀའ་ངལ་སེལ་བ་དེ་འདའང་བྱུང་འདུག འདྱི་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་དཀའ་ངལ་
སེལ་ནས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་བདེན་པ་རེད། འདྱི་སེལ་ཐུབ་པ་དེར་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་

ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་འཆར་གཞྱི་དེ་འད་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན ་ནའང་འཆར་གཞྱི་མེད་ཟེར་སྐབས། འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཆར་གཞྱི་
དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་ཡང་འགོ་ཐུབ་མྱིན་ནྱི་ས་གནས་ནས་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་

གསན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་འདྱི་ངེས་པར་དུ་འདྱིའྱི་ནང་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་བྱེད་ཆེད་གཏོང་བྱས་ཏེ་འགྱིམ་
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འགྲུལ་ཟུར་ཕོགས་ནས་དངུལ་ཞུས་ཏེ། དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་བཙལ་ཆོག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་

ལྟའྱི་ཆར་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མེད། དེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ང་ཚོ་རྱིས་འགོ་ཡོད་མྱིན་ལ་ལྟོས་མེད་དཔལ་འབྱོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་ཟུར་ཕོགས་རྱིས་འགོ་ནང་ནས་ཕྱིན་ཏེ། གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་དང་ཞུ་
མ་ཆོག་པ་གང་ཡང་མ་རེད། ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༡༽ འདྱི་ཁ་སང་རྱིས་འགོ་དེ་ནས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དྱི་བ་དེ་འད་ཡོང་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པ་རེད།

ངས་བསམ་བྱུང་། རྱིས་འགོ་འདྱི་ཡོད་སབས་དྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་བྱུང་། རྱིས་འགོ་འདྱི་སེབས་སྐབས་རང་བཞྱིན་
གྱི་ལས་གཞྱི་གསར་པ་ཞྱིག་རེད། ཆེད་མངགས་བཀའ་ཤག་དང་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་ཚང་མས་གོ་བསྡུར་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ་མང་ཚོགས་
ཀྱི་ས་གནས་ཀྱི་གནས་འབབ་ཡག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱི་ཕུལ་བ་རེད། དེ་ས་ཡྱིན་ན། ང་སོན་མ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བའྱི་

ནང་ལས་འགན་གཞན་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ས་གནས་ཁག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་སྐབས་དེ་
ལྟར་རྱིས་ལེན་གྱི་ཡོད། འགོ་དུས་འདྱི་ཙམ་བྱས་པ་ཡྱིན། རྱིས་འདྱི་ཙམ་སད་པ་ཡྱིན་ཞེས་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བར་

སྐབས་འདྱི་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཀུན་སོང་འདྱི་སྤེལ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ཆེད་མངགས་མ་དངུལ་འབབ་མཚུངས་ཕུལ་རྒྱུ་འདྱི་ཆེད་
མངགས་ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབས་ཡག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བཞག་པ་རེད། སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ལས་གཞྱི་འདྱི་

འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དང་ཐོག་ལས་གཞྱི་དེ་ལོ་གཅྱིག་ལེགས་པོ་ཞྱིག་འགོ་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་
ཕྱིན་ནས་མ་འོངས་པར་བཟང་ནས་བཟང་དུ་ཕྱིན་ན་ཏན་ཏན་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་གང་ཞྱིག་ལ་ལས་གཞྱི་མ་
ཡྱིན་པ་མང་པོ་ཡོན་ན། འདྱི་ཡང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ལས་གཞྱི་འདྱི་རོགས་པ་བྱེད་

བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལམ་སོན་ནང་སྱིག་གཞྱི་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ས་གནས་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཙག་ཙིག་གྱི་རྒྱུན་

གོན་ས་གནས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་འདྱི་ལམ་སོན་ནང་ཧ་ཅང་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཙག་ཙིག་གྱི་རྒྱུན་གོན་དཔེར་ན། ས་
གནས་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་ལ་ཀམ་སྤུ་ཌར་དང་དེ་མྱིན་གྱི་ཅ་དངོས་རྱིགས་ཉོ་དགོས་ཆགས་ན། རོགས་དངུལ་མ་རག་པའྱི་གནས་
སྐབས་སུ་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་བྱ་རྒྱུར། སོ་སོས་རོགས་དངུལ་གསར་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཐབས་ཤེས་དང་དངུལ་འདྱི་ཙམ་འདུག

དེ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་རོགས་པ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་སོན་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་གནས་སྐབས་རྱིང་ང་ཚོ་ཚོད་ལྟ་རང་བྱས་ཏེ་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ཁ་
སང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཆེད་མངགས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་ནས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་
ལམ་སོན་གནང་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དེ་འད་ཆགས་བསད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད། དང་པོ་
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་དེ་ལྟར་ཕྱིན་པ་དེ་ཡང་གལ་ཆེན་པོ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་རྒྱ་ཆེ་རུ་འགོ་རྒྱུ་རྱིམ་པས་ཆགས་ཀྱི་

རེད། སྐབས་སུ་བབ་པ་བཀའ་འདྱི་གནང་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བཀའ་གནང་རྒྱུ་འདྱི། ས་གནས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་
གྱི་འཆར་གཞྱི་ཁག་གཉྱིས ་གསུམ་ཁེར་ནས། འཆར་གཞྱི་རེ་རེར ་འབུམ་ལྔ་ལྔ་རག་གྱི་རེད་ཟེར་ནས། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་
དགོངས་པ་གང་ཡང་མེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དེ་འད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ཁ་ཤས་ནས་ཕུལ། ས་གནས་ཁ་ཤས་ཀྱི་གཅྱིག་

ཀང་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་དང་། ཕུལ་མཁན་འགའ་ཤས་ཀྱི་བདུན་བརྒྱད་དེ་འད་ཕུལ་བའང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་
མང་པོ་ཞྱིག་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ས་གནས་ཚང་མར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གཟྱིགས་སོང་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་
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རེད་འདུག ལར་ནས་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོར་གཏོགས་པ་གང་ཟག་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེས་འགན་འཁེར་བའྱི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་

ཕུལ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། འཆར་གཞྱི་ཕུལ་བ་ནང་བཞྱིན་རོགས་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་བབ་ལྔ་བཅུ་འདྱི་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཁུངས་
བསལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མྱིན་གྱི་ང་ཚོས་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་ས་གནས་གཅྱིག་

ལ་འཆར་གཞྱི་འདྱི་རང་བསམ་བོ་བཏང་བསད་ཡོད། དངུལ་འདྱི་འབུམ་བཅོ་ལྔ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་སྤོམ་དངུལ་རེད།
ཡག་པོ་ཆགས་ན་བཀའ་ཤག་ལ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་སྤར་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་དེ་རང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ནང་སྱིད་ལའང་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལོ་ཨ་རྱིའྱི་
རོགས་དངུལ་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་དེ་རྱིགས་མང་པོ་བང་སྱིག་ནས། གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱི་དང་། དེ་བཞྱིན་གཞྱིས་
ཆགས་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁབ་པའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་འད་བང་སྱིག་སེ། ང་ཚོའྱི་ནང་ལའང་ཐོན་གྱི་རེད་ལ་ནང་སྱིད་ནང་ལའང་ཐོན་གྱི་རེད།

ང་ཚོ་ཚང་མ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ། ས་གནས་ཡག་པོ་ཆགས་ན། དབུས་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡག་པོ་ཆགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་རེད།

དབུས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱི་ས་གནས་ལ་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་འདྱི་ཡང་ཡོང་རྒྱུ་མེད་སབས། དབུས་ས་གཉྱིས་ཀ་མཉམ་དུ་ཡག་
པོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ད་ལྟའྱི་ལྟ་གྲུབ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་རང་ཁ་རང་སོ་ཆགས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རྱིས་པ་སོང་ཙང་། ད་
ལྟའྱི་གནས་སྐབས་རྱིང་འདྱི་བཞག་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཡག་པོ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ང་ཚོས་རོགས་

པ་བྱེད་ཀྱི་རེད། འདྱི་ཡང་དངུལ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་གང་བཞེས་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ན། དངུལ་འདྱི་
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བང་མཛོད་ནས་བཏང་བའྱི་དངུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། དེ་ཡང་ཏོག་ཙམ་དམ་པོ་དང་མཁེགས་པོ་
བྱེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་རྱིང་བརྒྱུད་ལམ་དེའྱི་ཐོག་

ནས་ལས་གཞྱི་དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་བགོ་གླེང་གནང་བ་ཙམ་མ་ཟད། མ་འོངས་པར་འཆར་གཞྱི་ཕེབས་རྒྱུར་རེ་
བ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཧྱིན་སོར་ ༢,༣༥༠,༥༣༨ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་པར་དགག་

བྱ་མེད་པར་སོང་ཙང། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་
དཔལ་འབྱོར་བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསོམས་འདྱི་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་
འཁོལ་ཐོབ་པ་དེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༠༦,༤༠༦,༦༢ རེད་འདུག དེ་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་
མེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་འབྱོར་བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དངུལ་འབོར་ཧྱིན་སོར་ ༡༠༦,༤༠༦,༦༢ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་
གནང་བར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤ སྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་གྱི་(ཁ)
དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་དང་ནད་གཅོང་བདེ་དོན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཟེར་རྒྱུ། དེའྱི་ཐོག་ལ་འབུམ་ལྔ་གནང་འདུག སྱིར་བཏང་བྱས་ན།
ནང་སྱིད་དང་། འཕྲོད་བསེན་ཁག་ནས་ཉམ་ཐག་དེ་ཚོར་གཟྱིགས་བསྐོར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དེ་གསུངས་
རོགས་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤ (ཁ) དབུལ་ཕོངས་ཉམ་

ཐག་དང་། ནད་གཅོང་བདེ་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་འབུམ་ལྔ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྱི་ཡོང ས་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱིས་
བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན། ནང་ཤེས་འཕྲོད་གསུམ་གྱི་དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་ཅེས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་རེ་རེད་

བརོད་ན། བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཁོ་རང་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་དེབ་སེལ་བྱས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།
དེའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་པ་དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་། སྐབས་སྐབས་ལ་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་ལྟ་དགོས་རྒྱུ་དང་ངེས་ཅན་འགོ་
གོན ་གཏོང་དགོས ་རྒྱུ། ཚོག ས་པ་དེའྱི་ལོ་གཅྱིག ་གྱི་རྱིང་ལ་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་།
ཚོགས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གྱིས ་ཆེད་མངགས་བཞག་པ་རེད། རེས་ལ་དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་ལ་

དགོས་མཁན་བྱུང་ན་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་གཏོང་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ། བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པ་གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་བཏང་རྒྱུ་རེད། ཚོགས་པ་དེབ་སེལ་དམྱིགས་
ཡུལ་གཞྱི་བཟུང་གྱི་མང་ཚོགས་ལ་རོགས་པ་བྱེད་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་གྱི་དྱི་བ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་དང་

འཕྲོས་ནས་ ༡་༤ (ཁ) དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་དང་ནད་གཅོང་བདེ་དོན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཟེར་རྒྱུ་དེ། ནང་ཤེས་འཕྲོད་གསུམ་གྱིས་

ངོས་ནས་འགོ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངོས་ནས་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། དེར་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་། གོང་
རྱིམ། ལས་རྱིམ་ལ་སོགས་ཅྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད། མར་གང་འདའྱི་ཐོག་ནས་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་གསལ་
བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིར་ལངས་བསད་མཁན་གྱི་མྱི་འདྱི་ནམ་རྒྱུན་སྐད་ཆ་ཉུང་ཉུང་བཤད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་།
མང་པོ་བཤད་རྒྱུ་དགའ་བོ་མེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་གསལ་བཤད་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་
ལ་དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། ཚན་པ་གསུམ་ཀ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་འགོ་གོན་ངེས་ཅན་གཏོང་དགོས་པ་རེད།

དེབ་སེལ་གྱི་ཁྱིམས་ཐོག་ནས། མ་བཏང་ནས་དངུལ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན་ཁལ་བསྡུ་བྱས་ཏེ་ཕར་སོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཆེད་
དུ་གཏོང་རྒྱུ་དམྱིགས་ཏེ། ཆེད་མངགས་ང་ཚོས་འབུམ་ལྔ་བཞག་པ་རེད།

བཞག་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་

པ་སོང་ཙང་། གོས་ཚོགས་ནང་སོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་བྱས་པ་རེད། དེ་འད་བའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་གང་འད་གཏོང་དགོས་པ་རེད། གང་
དུ་འགོ་དགོས་པ་རེད། དེ་ཡང་དཔལ་འབྱོར་བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། སང་ཉྱིན་

གོས་ཚོགས་ཚར་པ་དང་ཚོགས་རྒྱུ་རེད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་མཆོག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ངའྱི་མྱིང་ཁུར་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོ་མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱི་འགན་འཁེར་ནས་འདྱིའྱི་ནང་ལས་གཞྱི་ཡོད་པ་
རེད། བཏང་པའྱི་སྐབས་སུ་དེབ་སེལ་གྱི་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ། དེབ་སེལ་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་པ། བོད་མྱིའྱི་སོན་རྱིས་

སངས་འཛིན་དང་མཐུན་པ་དང་གཅྱིག་ཀང་མ་བརྒལ་བར་བྱས་ཏེ་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཏང་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་གཙོ་བོ་
འདྱི་ནང་ཤེས་འཕྲོད་གསུམ་ལ་ཡོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ང་རང་ཚོའྱི་དེབ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གོན་བཏང་དགོས་རྒྱུ་རང་གལ་

ཆེན་པོ་བརྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་བཏང་བཞག་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས། འདྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ལམ་སོན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་འགོ་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་པ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ལན་དང་འཕྲོས་ཏེ་བསར་དུ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གྱི་ཉམ་ཐག་དང་དབུལ་
ཕོངས་དེ་ཚོ། ནང་འཕྲོད་ནས་ཉམ་ཐག་གྱི་ཨང་རྟགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ནམ་རྒྱུན་རོགས་རམ་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

རོག་རམས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཚོགས་པ་དེབ་སེལ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་གོན་ངེས་ཅན་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཡོད་ཙང་། མྱི་དེ་ཚོའྱི་ཉམ་
ཐག་གྱི་ཨང་གངས་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ན་དེ་མྱིན་ཨང་གངས་མེད་པའྱི་ཉམ་ཐག་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་ནས་རོག་རམས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར་བཀའ་ལན་གསལ་པོ་གནང་རོགས། གང་

ལྟར་བོད་མྱིའྱི་ནང་ཤེས་འཕྲོད་གསུམ་གྱི་ནང་ཉམ་ཐག་ཡོད་པ། ཨང་གངས་ཡོད་བསད་པ་རྣམས་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། ཡང་
དེ་མྱིན་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ངོས་ནས་ཉམ་ཐག་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། བོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་འད་ཞྱིག་ལ་གནང་གྱི་རེད། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་ཤེས་འཕྲོད་གསུམ་གྱི་ཉམ་ཐག་དེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སོན་གཞྱིར་བཟུང་ནང་ཤེས་འཕྲོད་
གསུམ་གྱི་ཨང་ཐོབ་ཅན་གྱི་ལྟ་སངས་དང་། དེའྱི་འོག་ལ་ལས་ཀ་རྒྱ་སེད་བཏང་ནས། ཆེད་མངགས་ལས་བྱེད་གཉྱིས་ཟུར་དུ་

བཀོད་ཡོད། བཀའ་བོན་རྱིམ་བྱོན་གྱིས་གཙོ་སོང་གནང་ནས་འགོ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད།
དེ་དང་ར་བ་ནས་འབེལ་མེད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གློ་བུར་དུ་ལྷག་པའྱི་ཉམ་ཐག་ཨང་ཀྱི་མེད་པ་དང་། དཀའ་ངལ་ཛ་དག་འཕྲད་པ་
རྣམས་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་ནས། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་གཏོང་རྒྱུ་རེད།

ཉམ་ཐག་ཨང་ཀྱི་མེད་པ་གང་གཞྱི་ལ་གློ་བུར་དུ་ལྷག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཚང་མར་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་གྱིན་གོང་
དུ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་མེད་སབས། ངས་ཞུས་མེད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གཙོ་བའྱི་དེ་གློ་བུར་དུ་ལྷག་པ་གང་ཞྱིག་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་
ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པ། ཁུངས་བསེལ་ར་སོད་གསལ་པོ་བྱུང་ན། ཉམ་ཐག་ཨང་ཀྱི་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་རྒྱུ་དང་། དེ་ཡང་ཚོགས་པའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་དང་། ཏག་ཏག་མཐུན་པ་འགོ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ཆེད་མངགས་ང་ཚོས་བཞག་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
71

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རོ་རེ་ལགས།

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བརོད་བྱ་དེ་ག་རང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་བསད་པའྱི་ཐོག་ལ། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་
གྱིས་གསལ་བཤད་ནན་པོ་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཤེས་འདོད་པ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་ནང་ཤེས་འཕྲོད་གསུམ་གྱི་དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་ཐོ་

གཞུང་ནང་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་རོགས་རམ་གནང་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་བསད་པ་གསུངས་སོང་། དེ་བཞྱིན་དེབ་བསལ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་
གནང་དགོས་རྒྱུ་ངེས་ཅན་ཏན་ཏན་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སུ་དང་སུར་གནང་པ་ཤེས་མཁན་ཡོད་རྒྱུ་

མ་རེད། ང་འད་ཡྱིན་ན་སྱི་འཐུས་གསར་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ གྱི་ཐོ་གཞུང་ཞྱིག་ང་ཚོར་སོད་ཐུབ་ཀྱི་
རེད་དམ། དེ་གནང་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག དེ་ལྟའྱི་དྱི་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནས། དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་ཨང་ཀྱི་མེད་པ་རྣམས་ལ་དམྱིག ས་
གསལ་གྱི་དེ་འད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ། སོ་སོ་འད་ཡྱིན་ན་གོ་བ་ཐེངས་དང་པོ་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་བོད་ནས་ཕྱིས་སུ་ཕེབས་པའྱི་ན་གཞོན་ཞྱིག་མོ་ཊས་མནན་ཏེ་རྐང་པ་བཏུབ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་

སངས་ཤྱིག ་ཆགས་པ་རེད། གནས་སངས་དེ་ཆགས་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སོབ་ཟུར་ཚོ་ཚང་མ་རུབ་རུབ་བྱས་ཏེ། ག་རེ་འད་བྱ་

དགོས་འདུག ས་ཕོགས་གང་སར་ཁོ་རང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་བྱས་འདུག སོབ་ཟུར་ནང་ལ་ངས་བསབས་མོང་མཁན་གྱི་སོབ་མ་
ཞྱིག་འདུག ཁོང་བརྒྱུད་ནས་ག་རེ་བྱ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་ཏེ། འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་གམ་ཞུས། འཕྲོད་

བསེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་སྐབས། འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་ཛ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ལམ་སོན་གང་ཡང་
བྱུང་མྱི་འདུག ཨང་གངས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གང་ཡང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།

རྐང་པ་ཆད་པ་འདྱི་གསར་པ་བཟོ་རྒྱུར་ལྷན་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་རོགས་སོར་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ནས་བཀའ་ཕེབས་བྱུང་། དེ་

ཡྱིན་དུས། དེ་འདའྱི་ལས་འཆར་དེ་ཚོ། བདེ་དོན་དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་དང་ནད་གཅོང་བདེ་དོན་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ཐོག་ནས། ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་འགན་ཁུར་མཁན་ཚོར་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ནས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་
མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དེའྱི་གནང་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཛ་དག་དང་། རོགས་སོར་བྱེད་མཁན་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས། ང་
རང་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ལས་དོན་གནང་བསད་མཁན་གྱི་བཀུར་འོས་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཁོང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་

དགོས་པ་ཆགས་འདུག དེ་མ་ཟད་བདེ་ལེགས་སན་ཁང་དང་། ར་སེང་བོད་ཁྱིམ་ལ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སོབ་ཟུར་ངོས་ནས་ཞུས་བསད་པ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག
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བྱས་ཙང་། ངེས་པར་དུ་ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ི ནང་ལ། དེ་འད་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཡོད་པ་མཁེན་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་རེད་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན། གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་ཟུར་དེའྱི་མྱིང་དན་གྱི་མྱི་འདུག ཁོང་གྱི་ཕ་མ་བོད་ལ་ཡོད་

བསད་པ་ཞྱིག་རེད། དེར་ལྟ་མཁན་དམྱིགས་བསལ་ཡོད་ས་མ་རེད། ལུང་པ་གཅྱིག་པའྱི་གྲྭ་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་ས་མ་རེད། དེ་

ཚོའྱི་གནས་སངས་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞེས་ནས་འབོད་སྐུལ་རང་ཡྱིན། འདྱི་ངེས་པར་དུ་
དགོངས་པར་གཞག་རོགས་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་དེའྱི་ཐད་ལ་བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྱིས་ཁ་དེ་དེབ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་པ་
སོང་ཙང་། འདྱི་རྱིས་ཞྱིབ་བྱ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ང་རང་ཚོས་རྱིས་ཞྱིབ་ལོས་ཡྱིན། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ི རྱིས་ཞྱིབ་པས་རྱིས་

ཞྱིབ་བྱས་ཏེ། དེའྱི་རྱིས་བསོམས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྱིས་དངུལ་ངེས་ཅན་གཏོང་དགོས་ཡོད་པ་དང་། གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་གཏོང་མ་
ཐུབ་ན། དངུལ་འདྱི་ཡར་ཁལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། འདྱིའྱི་ཁལ་འབུལ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཆེད་དུ། ད་རེས་ཆེད་དུ་རྱིས་
འགོ་དེ་གསར་པ་སོན་པ་རེད། དེ་སོན་ར་བ་ནས་དངུལ་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་རེད། བར་སྐབས་གཅྱིག་ལ། རྱིས་ལོ་གཅྱིག་ལ་དངུལ་དེ་
འད་ཕྱིན། དེའྱི་དངུལ་དེ་འབུམ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གྱི་ཡོད་ན། འབུམ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ལོ་ལྔ་ལ་འབུམ་ལྔ་བཅུ་འདྱི་
གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས། འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཀོད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

འདས་པའྱི་ལོ་འདྱིའྱི་སོན་ལ། དངུལ་སོག་མྱི་དགོས་པའྱི་དོན་དུ་འཆར་གཞྱི་འདྱི་གསར་པ་སེབས་པ་རེད། སོན་མ་གང་

ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡང་བོད་མྱི་ཡྱིན་པ་ཁབ་པ་གང་ཡང་ཡོད་དང་མེད། དེབ་སེལ་ལས་ཁུངས་འདྱིས་ལྟ་སངས་དེ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་དེབ་སེལ་ཡྱིན་ཙང་། རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཚང་མར་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་གཅྱིག་པུར་ལྟ་
རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ངས་རྒྱ་གར་ལ་ལྟ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས། མྱི་
རྱིགས་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁབ་པ་རེད་མ་གཏོགས། བོད་མྱི་གཅྱིག་པུར་ཁབ་པ་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་འདའྱི་ལས་འཆར་ཁ་ཤས་འདྱིའྱི་

ནང་ལ་ཡོང་གྱི་རེད། དོན་དངོས་དངུལ་ཕར་སོག་མྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་དང་བེད་སོད་ལེགས་པོ་གཏོང་རྒྱུ། རྒྱུ་མཚན་མང་པོའ་ི རེན་
ཆགས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་ཙང་རྱིས་ལོ་བཅོ་ལྔ་དང་བཅུ་དྲུག་སང་ལ་སོན་རྱིས་གང་ཡང་མེད་དུས། ཐོ་གཞུང་གང་ཡང་མེད།

གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཏན་ཏན་རེད། དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་བྱུང་ན། དཔལ་འབྱོར་དེ་ང་ཚོ་ལས་ཁུངས་ནང་ཁུལ་

ལ་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ད་ལྟ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཆགས་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པར་དེ་དང་འབེལ་ཡོད་གོ་རྱིམ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་བརྒྱུད་

དགོས་པ་རེད། དེ་ང་ཚོས་དམྱིགས་ཡུལ་བཞག་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུར་རེ་བ་དང་
ཡྱིད་ཆེས་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྱིས་འགོ་གསར་པ་རང་སོན་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐོ་གཞུང་གང་ཕུལ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་ཞུ་
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རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག ་ནས་བོད་མྱི་ཡྱིན་ནའང་འད། མྱི་རྱིག ས་གཞན་གང་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན། དེབ་སེལ ་གྱི་
ཁྱིམས་ལུགས་གཞྱིར་བཟུང་སྱི་ལ་ཁབ་པ་ཞྱིག་བཟོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤ ཁ་པ་དབུལ་
ཕོངས་ཉམ་ཐག་དང་ནད་གཅོང་བདེ་དོན་གྱི་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ཐད་ལ། ར་བའྱི་ཆ་ནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་
ནས་གསལ་བཤད་བྱེད་མྱི་དགོས་པར་གཙོ་འདོན་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དྱི་བ་མང་པོ་སེབས་དུས་རྒྱབ་ལོངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མར་ཀོག་
པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་དེའྱི་རེས ་ལ་དོགས་འདྱི་མ་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལ་རྱིས ་འགོ་བཅུ་བཀོད་འདུག དང་པོ་ལས་

འཆར་གྱི་མྱིང་། མ་དངུལ་ཉམ་ཐག་དང་ནད་གཅོང་རྣམས་ཀྱི་བདེ་དོན་ལས་གཞྱི། གཉྱིས་པ་ལས་གཞྱིའྱི་ངོ་བོ་དང་དམྱིགས་ཡུལ།
ཚོགས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རྒན་གཅོང་དང་ཉམ་ཐག་གྱི་དཀའ་སེལ། གསུམ་པར་ལས་འཆར་གྱི་བདེ་དོན་

ལས་གཞྱི་འགེལ་བཤད་སྙྱིང་བསྡུས། རྒས་འཁོགས་དང་ཉམ་ཐག་གློ་བུར་དང་། དཀའ་ངལ་ནང་དུ་ཚུད་པ་རྣམས་ལ་དགོས་ངེས་
རོགས་སོར་ལམ་ནས་ཕན་ཐོག ས་ཞུ་རྒྱུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒས་འཁོགས་ཆེས་རྒན་གཅོང་ཞེས་པ་འདྱི་རྒན་འདྱི་
རྒས་འཁོགས་དང། གཅོང་ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ལ་ཞུས་ན་ paralyse ཞེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ས་རེད། བཞྱི་པ་ལས་བྱེད་ཀྱི་དུས་ཡུན་ལོ་

དུས་སོགས་གང་ཡྱིན་མྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལྔ་པ་ལས་འཆར་གྱི་དགོས་དངུལ་ཁོན་བསོམས་འབུམ་ལྔ། སྤོམ་དངུལ།
དྲུག་པ་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཡོང་ཁུངས་རང་ཡྱིན་ཚེ། རོགས་སོར་གྱི་མྱིང་། མ་དངུལ། བདུན་པ། ལས་འཆར་འགོ་མུས་ཡོད་ཚེ། ད་

བར་ལག་བསར་ཅྱི་བྱུང་དང་འགོ་གོན་ཇྱི་སོང་། ཙ་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། དེ་ཚོ་
ཞྱིབ་ཕྲ་ཀོག་དགོས་པ་མྱིན་འདུག ར་བའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀོག་དགོས་ཞུ་མཁན་ཡོད་ན་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ཏེ་
གསུངས་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ།

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

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དབུལ་ཕུངས་ཉམ་ཐག་རོགས་སོར་གནང་རྒྱུ་རྱིས་འགོ་གསར་པ་དེའྱི་ཐད་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་དཔལ་
འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག ་གྱིས་འགེལ ་བཤད་བསོན་གནང་སོང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་
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ནའང་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་གཞུང་གྱི་ལྟ་ཡྱི་མེད་པའམ། ཡང་ན་རོགས་སོར་གནང་གྱི་མེད་

པའྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་དཔལ་འབྱོར་འདུ་བཀོད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཀྱི་
འདུག རྣམ་པ་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཟྱིགས་རྟོགས་གནང་གྱི་མེད་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བསྐྲུན་གྱི་འདུག དེ་འད་མང་པོ་
ཞྱིག་མཐོང་དུས་མ་བདེ་བ་ཞྱིག་འདུག བྱས་ཙང་སེ་ཚན་སོ་སོ་ལ་ཞུ་ས་ཡོད་པ་འདྱི་ད་ལྟའྱི་བརྒྱུད་ལམ་དེ་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་མྱི་
མང་ལ་མཁེན་དགོས་པ་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག

དེ་བཞྱིན་སེ་ཚན་སོ་སོ་ལ་ཞུས་ནས་རོགས་པ་བྱུང་བ་ཞུ་དུས། སེ་ཚན་འདྱི་དང་འདྱི་ལ་རོགས་པ་བྱས་པ་ཞྱིག་གྱི་རག་

བྱུང། ཕྱི་རྒྱལ་ནང་དུ་འཕར་མ་སོང་དགོས་ཡོད་ནའང་རེད། དེ་ཙམ་རག་སོང་། དེ་མྱིན་རག་གྱི་མྱི་འདུག རོགས་པ་གནང་དང།
དེ་འད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས་པའྱི་གང་ཡང་རག་མེད་པའྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་གྱི་དཀྱིལ་ལ་འགོ་དུས།

དེང་སང་དཔལ་འབྱོར་འདུ་བཀོད་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་བྱུང་བ་ལྟར། གཅྱིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་བྱེད་
ནས་སོ་སོའ་ི དངུལ་བསྡུ་མཁན་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་དངུལ་བསྡུ་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་དུས། དེ་བོད་པའྱི་བཟང་
སོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དོ་ཕོག་ཆེ་རུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདུག བྱས་ཙང་ངས་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གཞུང་གྱི་གནང་གྱི་
ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགན་གཅྱིག་པ་ཡོད་པ་

སོང་ཙང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་པའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོག་ནས་ཛ་དག་གྱི་ཐོག་
ལ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་འད་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་མྱིན་ནམ་དན་གྱི་འདུག ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་འགོ་རྒྱུའྱི་

མགོགས་ལམ་དེ་ཆགས་པ་ཞྱིག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཉམ་ཐག་འདྱི་གཞན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་ཨང་དེ་ལེན་རྒྱུ་ལ་
གོ་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་། དེ་བཞྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་མང་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད་དེ། སེ་ཚན་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་གཞྱི་ནས་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ལ་འཐུས་ཤོར་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་དངངས་ཚབ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སེ། ཡྱིན་ནའང་ཡྱིད་གཟབ་གནང་དགོས་པའྱི་གཞྱི་ར་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག དེ་ཚོ་ལ་དན་སྐུལ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་སྙམ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱི་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་འཕྲོས་ནས་རོགས་པ་གནང་ས་འདྱི་དེབ་

སེལ་གཞྱིར་བཟུར་བྱས་ཏེ་བོད་པ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་གནང་གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང།
དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ལ་བསར་དུ་དྱི་བ་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། འདྱི་རྱིས་འགོ་ ཨང་ ༤་༡ ཁ༽ འདྱི་རོགས་དངུལ་ཡོང་ཁུངས་གཅྱིག་

བྱས་ན། PRM དང་། ཡང་ན་ USAID ལ་སོགས་པ་དེ་འད་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྱིད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་རོགས་དངུལ་དེ་
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ཚོའྱི་དགོས ་དམྱིག ས་གཙོ་ཆེ་ཤོས ་དེ་གསར་འབྱོར ་བ་བོད་མྱིའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན ་པ་གསལ་པོ་ཡྱིན་སབས། དེ་ཡྱིན ་དུས་གཞྱིས ་

ཆགས་དང་། སོབ་གྲྭ དགོན་སེ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོའྱི་ཁུངས་ལ་མེད་པ་བར་ལ་ལྷག་པའྱི་ཉམ་ཐག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་
ནང་སྱིད་སྐབས་སུ་ཡོང་གྱི་རེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ར་རམ་ས་ལ་དང་། ནོར་གླྱིང་ལ་སོགས་ལ་པའྱི་ནང་གསར་འབྱོར་
མང་པོ་ཞྱིག་འཛུལ་ས་མེད་པ་དེ་ཚོ་སྙན་ཞུ་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། སྦྱིར་ལྱི་ལྱི་བོད་མྱིའྱི་གོང་སེ་ནས་

འགོ་བཙུགས་ཏེ་ད་ལྟ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་གྱི་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་དག་གྱི་སེང་དུ་རྱིས་འགོ་ཞྱིག་བཏོན་ཐུབ་རྒྱུར་
དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་རོགས་དངུལ་གྱི་ཡོངས་ཁུངས་དེ་གང་ཡྱིན་མྱིན། བར་ལ་

ལྷག་བསད་པའྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ལ་ཨང་ཀྱི་མེད་བསད་པ་དེ་ཚོ་ཛ་དག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཐད་ཀར་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན་གནང་གྱི་རེད་དམ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོ་དེའྱི་དགོངས་འཆར་གནང་བ་འདྱི་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ངོས་ནས་མོས་

མཐུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དངོས་ཡོད་རེད། དེང་སང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་དངུལ་བསྡུ་མཁན་མང་པོ་ ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཚང་
མ་སྡུག་པ་རེད་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཏན་ཏན་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་རང་བྱེད་ནས་མཐུན་འགྱུར་སར་
རྒྱུ་དང། ཁག་ཅྱིག་གྱི་ག་ཚོད་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྱིས་ཁ་བརྒྱབ་ས་མེད་དུས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེའྱི་སྐོར་བཀའ་ཤག་གྱི་ནང་དུ་བཀའ་བསྡུར་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ལ་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་མ་

འོངས་པར་རྱིས་འགོ་ཡོད་པའྱི་རེན་བྱེད་ནས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་གྱི་དཀའ་ངལ་ལ་མགོགས་ལམ་
མ་ཆགས་པར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་འད་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡང་མ་རེད། ཚོགས་པ་འདྱི་དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་

དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་པ། ཚོགས་པ་འདྱི་གང་དུ་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་གོ་དགོས་པ་རེད། དཔེར་

ན་རྒྱ་གར་ནང་དུ་བསད་དུས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་དང་བོད་པ་མ་གཏོགས་པའྱི་གཞན་ལ་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་དག་གསལ་པོ་
རེད། དེ་རྒྱ་གར་མ་གཏོགས་པའྱི་གཞན་ལ་གོ་ཡྱི་མ་རེད། དེའྱི་ཡོང་ཁུངས་འདྱི་རོགས་ཚོགས་གང་ཡང་མ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་ནས་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་དངུལ་གང་རེད་ཅེས་ཟེར་ན། དཔལ་འབྱོར་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

པའྱི་དངུལ་དེ་མ་དངུལ་ནས་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་དངུལ་འདྱི་ངེས་པར་དུ་ཚོགས་པ་དང་སེ་ཚན་འདྱི་གཅྱིག་པུར་ཁབ་ཀྱི་མ་
རེད། ནང་པ་གཅྱིག་པུ་ལ་ཁབ་ཀྱི་ཡོད། དེ་འད་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་དེབ་སེལ་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་

ཡོངས་ལ་ཁབ་དགོས་པ་འདྱི་དེབ་སེལ་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་དུས། དེ་ལ་ང་ཚོ་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་འད་
76

གང་ཡང་མ་རེད། མ་དངུལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཚོགས་པ་འདྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ལོ་ལྔ་ཚན་ལྔ་ཚན་འཆར་གཞྱི་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་

རེད། ཚོགས་པའྱི་དངུལ་ལྷག་པའྱི་སྐབས་སུ་བཏང་མ་ཐུབ་ན། དེའྱི་ཆེད་དུ་ཡང་ང་ཚོ་གཏོང་རྒྱུར་འགོ་དུས། དེ་ལ་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་དུས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་མ་དགོས་པར་ད་ལྟ་རང་

ནས་རྱིས་འགོ་བཏོན་ནས་རེས་ལ་གལ་སྱིད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱུད་ལམ་སོན་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་འདྱི་ཡྱིན་དུས་
བརྒྱུད་ལམ་བཟོས་པ་བཞྱིན་བེད་སོད་ལོག་པ་ལ་མ་འགོ་བ་བྱ་རྒྱུ་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ། ད་ལྟ་ལངས་བསད་མཁན་མྱི་འདྱིའྱི་ཁས་ལེན་
གཙང་མ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

འདྱི་འད་བའྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་འགོ་ལྷག་པ་དང་། དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་འདྱི་ཆོས་རྱིག་གྱི་ནང་ནས་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། དེ་

བཞྱིན་སྣེ་ལེན་ཁང་གྱི་ནང་ལའང་ཡོད་པ་རེད། ནང་སྱིད་ཀྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་སེབས་ཀྱི་རེད། འཕྲོད་བསེན་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་

ཐོན་གྱི་རེད། དེ་དག་གྱི་དཀའ་ངལ་བལྟ་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཚང་མ་ཡོད་པ་རེད། ཡོད་པ་འདྱི་དག་གྱི་ཚང་མ་ལ་བསྙོབ་ཀྱི་རེད་ལབ་

པ་ཡྱིན་ན་སྙོབ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཁག་པོ་རེད། ང་ཚོའྱི་བསམ་བོར་བོད་མྱི་ཚང་མ་ལ་དཀའ་ངལ་མེད་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གསལ་པོ་
བཟོ་དགོས་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཐུབ་མྱིན་ང་ཚོའྱི་ སྦ་ཁུག་ལ་བལྟ་དགོས་པ་རེད། ཀུན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ལྟར་འཁེར་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། སྙོབ་མྱིན་ནྱི་གནསསངས་ལ་རག་ལས་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ཡང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བོད་མྱི་གཅྱིག་ཀང་དཀའ་ངལ་ནང་

དུ་མ་ལྷུང་པ་དང་། དེ་དག་སེལ་རྒྱུ་འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་རེད། དེ་གཞྱིར་བཟུང་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུའྱི་སེང་ལ་འབད་བརོན་ཡང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་འགོ་ནང་དུ་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལྷན་ཁང་གཞན་དེ་ཚོ་གཅྱིག་འགྱུར་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསན་འཛིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་གྱི་ལས་གཞྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ ལ་མཐའ་མའྱི་
བཀའ་འཁོལ་གནང་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་གྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་དེ་རང་གྱི་གོ་བ་གང་འད་ཞྱིག་རེད།
དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང། འཆར་གཞྱི་དེ་ཚོ་གང་འད་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་སེང་དུ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང།

དེ་ནྱི་སྱིར་བཏང་གྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་དོན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཁ་སང་དེ་རྱིང་ང ཚོ་

སྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་ལྷྱིང་འཇགས་ལྟ་བུ་གནས་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བལྟ་བ་ཡྱིན་ན། དེ་བཞྱིན་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཟེར་རྒྱུ་

འདྱི་ཁ་སང་གྱི་གོང་དུ་ཁ་ཤས་ཀྱི་བཤད་སོང། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དང་། སྱིད་སྡུག་རོགས་རམ་ཟེར་རྒྱུའྱི་ཐ་སྙད་དེ་ཧ་ལས་
པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་ང་རང་གྱིས་དེ་ལྟར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གདུང་སེམས་

མཉམ་སེད་དེ་བཤད་ས་ཞྱིག་བཤད་དགོས་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག ལས་ཀ་ཞྱིག་ལས་དགོས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཡྱིན་ནའང་ལས་
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གཞྱི་ངོས་ལ་འབབ་དགོས་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ལས་དོན་དེ་དག་གྲུབ་དགོས་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་མྱི་གཅྱིག་ལ་དཀའ་
ངལ་ཞྱིག ་འཕྲད་པའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚོ་འབེལ ་ཡོད ་ཀྱི་གནད་ཡོད ་མྱི་སྣ་རྣམ་པ། གོང ་ཡང་ཆེན ་པོ་དང་རྱིག ་པོ་ཞྱིག ་བྱེད་ནས་
བཞུགས་པ་དང། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སངས་ཀྱི་སང་ལ་ཁ་ཡོད་ཀྱི་འབབ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་

ལབ་དུས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་སྙམ། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དང། ལས་རྱིགས་མང་པོ་ ཞྱིག་
བྱེད་རྒྱུ་དང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དང་

འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་གནང་རོགས་གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་
ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་རྒྱབ་ལོངས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ར་བའྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ལ་ད་ལོ་

རྱིས་འགོ་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས་པའྱི་དཔལ་འབྱོར་ཞུས་མྱི་འདུག སོང་པ་རེད་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། གདུང་
སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་རྒྱབ་ལོངས་དམྱིགས་ཡུལ་སང་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སོབས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སོབས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཉམ་ཐག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཏམ་བཤད་མང་པོ་སྤེལ་སོང། བཀའ་ལན་མང་པོ་

གནང་སོང། དེ་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་དེ་ཉམ་ཐག་ཁག་ཅྱིག་མྱི་ཚེ་གང་པོ་ཉམ་ཐག་ཆགས་རྒྱུ་དང། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སེབས་

པ་ཡྱིན་ནའང་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པ་དང། ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོར་རྒྱུ་དཔལ་འབྱོར་དང། ཁ་ཆེ་དབང་ཐང་ཡག་པོ་ཆགས་པའྱི་སྐབས་ཞྱིག་ལ་
ཉམ་ཐག་ཆགས་པ་དང། ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་ནའང་ཉམ་ཐག་གྱི་ཁུངས་སུ་མ་གཏོགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ལ་ཏན་
ཏན་སངས་འཛིན་བྱེད་ནས་འགྱུར་ལྡོག་ཅྱིག་གཏོང་རྒྱུ་ལ་དེ་འད་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཉམ་ཐག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གོ་སྐབས་མང་པོ་

ཞྱིག་རག་གྱི་འདུག ཉམ་ཐག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཉམ་ཐག་ནས་གསོ་ནས་ཡར་ཕེབས་དུས། ཉམ་ཐག་དངོས་གནས་དེ་ཚོ་ལ་ཕན་ཐོགས་

ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད། དཔེར་ན་བདེ་ལེགས་སན་ཁང་ནང་ལ་ T.B ནད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད ་པ་རེད། ནམ་ཞྱིག་ T.B
ཆགས་མོང་བ་རེད་ཟེར་ནས་མྱི་ཚེ་གང་པོ་བདེ་ལེགས་སན་ཁང་གྱི་ནང་དུ་བཞག་ཡོད་པ་མ་རེད། T.B ན་ཚ་དག་དུས་ཕར་བཏང་
ཏེ་ནད་པ་གསར་པ་དེ་ཚོ་ཡར་བདེ་ལེགས་སན་ཁང་ནང་དུ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་དེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་སངས་འཛིན་དང། ལས་ཀ་དེ་ཚོ་དེ་ས་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ། མ་འོངས་པར་སངས་འཛིན་ཞྱིག་ཁ་ཡོད་ལག་

ཡོད་དང་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་གནང་ཐུབ་ཡོད་དམ། དེ་དག་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་དང་དེ་ལྟར་གནང་དགོས་འདུག འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ༡.༤ ནང་གསེས་ཀ་པ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་གཞན་ཞྱིག་རེད།
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་འགོ་འདྱི་སེབས་པ་ཞྱིག་རེད། དཔལ་

འབྱོར་འདུ་འགོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཁ་སང་ངས་ཏོག་ཙམ་ཞུས་པ་བཞྱིན། ལག་དེབ་སོན་པོའ་ི ཐོག་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་
ཀྱི་ཞལ་འདེབས་ཤྱིག་རེད། འདྱི་དངུལ་ལས་གལ་ཆེ་བ་དེ་ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་ར་དོན། བོད་མྱིའྱི་འཐབ་རོད། བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོ། བོད་ནང་

གྱི་གནས་སངས། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་དེ་དག་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱ་རྒྱུའྱི་དོན་ལ་ང་ཚོས་ལག་དེབ་སོན་པོ་བརྒྱུད་

ནས་བོད་མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་མྱི་འགམ་ནས་དངུལ་ལེན་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་
བའྱི་རྱིས་འགོ་འདྱི་བྱུང་དང་སོང་གཉྱིས་རེས་ལ་སེབས་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་འབབ་པ་དེ་རང་ཡྱིན།

དེ་ནས་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་འདྱི་ཉམ་ཐག་དབུལ་ཕོངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གོང་མས་དབུལ་ཕོངས་

ཉམ་ཐག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆེས་མཐོའ་ི ཞྱིབ་འཇུག་ལྷན་ཚོགས་འཛུགས་ནས་སྙན་ཐོ་འབྱོར་ནས་དེའྱི་ལས་རྱིམ་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་ར་བའྱི་སྐབས་སུ་འབབ་པའྱི་གང་ཟག་ལངས་བསད་མཁན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། བཀའ་
ཤག་འདྱི་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་ཡྱིན་ཙང་རེས་ལ་ནང་ཤེས་འཕྲོད་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ཆ་ཚང་ཐོན་ཡོང་བ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་
དེའྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན། ཏན་ཏན་མྱིའྱི་བསམ་བོའ་ིཀུན་སོང་གྱི་ཐོག་
ནས་འགྱུར་བ་མ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་མྱི་ཚང་མ་སལ་བ་ལེབ་ལེབ་ཡྱིན་དུས། ག་དུས་བསམ་བསད་རྒྱུ་དེ་ནང་བཞྱིན་དན་གྱི་ཡོད་ལ།

བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དེ་འད་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། དེ་འདུག་ཞེས་སོན་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་བསམ་བོའ་ིཀུན་སོང་གྱི་ཆ་ནས་འགྱུར་བ་
ཕྱིན་ནས་ཆོག་ཤེས་ཡོད་ན། ཆོག་ཤེས་ནྱི་རྒྱུ་ནོར་ཀུན་གྱི་མཆོག་རེད། རྒྱུ་ནོར་ཀུན་གྱི་མཆོག་ཡྱིན་དུས་བསམ་བོ་བཏང་ཕོགས་
ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆོག་མ་ཤེས་ན་རྒྱུ་ནོར་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་ཧ་སང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཆོག་ཤེས་རྒྱུ་དེ་

གལ་ཆེ་ཤོས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཆོག་ཤེས་དགོས་པ་རེད་ལབ་པ་ཙམ་གྱི་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དབུལ་ཕོངས་
ཉམ་ཐག་གཅྱིག་ཀང་མ་ལྷག་པ་གོལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་དང། ཉམ་ཐག་སོང་གསུམ་འདྱི་ཉྱིས་སོང་ཆགས་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞྱིན་ཉྱིས་སོང་ནས་
ཆྱིག་སོང་ཆགས་རྒྱུ། དེ་ལྟར་སེང་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འད་ཡོང་རྒྱུར་དོ་བདག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ངོས་
ནས་འགན་འཁེར་ཏེ་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་སྤར་དགོས་པ་དེ་རེད། དེ་
དག་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་རེད། ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ནང་ཤེས་འཕྲོད་གསུམ་ལས་ཐོན་གྱི་རེད།

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

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་འདྱི་རྱིས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་

གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་བསོན་ཡོང་དུས། རེས་ལ་གཅྱིག་འདུག་དེ་དུས་
བཤད་དགོས་དན་སོང། མཉམ་དུ་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་སོན་མ་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

ཁང་གཉྱིས ་དཔེ་རུ་བཞག་སེ་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཤུགས་ཆེན་པོ་བསར་གྱི་འདུག་ཅེས ་མང་པོ་གསུངས་ཡོད ་པ་རེད།
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཁེད་བཞུགས་ཁྱི་འདྱིའྱི་སང་ལ་བཞུགས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་གཞན་དེ་ཚོ་དཔེ་རུ་བཀོད་
ནས། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གཞན་ཚོར་ལམ་སོན་དང་བརྒྱུད་བསྐུལ་གྱི་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་ཡོད་དམ་མེད།

གཉྱིས་པ་དེ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་སྐོར་ནས་རེད། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་སྐོར་ནས་བཀའ་ཤག་གོང་མ་ཨ་རྱིར་ཕེབས་

པ་རེད། ཡུལ་སྐོར་སོ་འཆམ་དང་གང་ཡང་ཕེབས་ལོང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ཡང་ཕེབས་པ་རེད།
དེ་ཚོ་ཕ་གྱིར་དཀའ་ངལ་འདུག་ཅེས་ནས་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཀའ་
ངལ་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་ནས་ཕར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། དེ་དང་མཉམ་དུ་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་དཔལ་

འབྱོར་བཀའ་བོན་ཕེབས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་དངུལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་སྐད་ཆ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མང་
པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་རང་ལ་བསྡུས་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་རང་ནས་

མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཕེད་ཆག་ཡང་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་སོང། སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་ཉེ་ཆར་ལག་དེབ་བཟོས་པ་གངས་ ༢༨༠ ནང་དུ་
གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཆག་ཡང་ཞུས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དངུལ་དེ་དངོས ་གནས་རག་ཡོད་རེད། ཡང་ན་དཔལ་

འབྱོར་བཀའ་བོན་དང་པོ་དངུལ་དེ་འཁེར་ནས་སེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་གལ་སྱིད་དངུལ་དེ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱི་
ཕག་ལ་བསྣམས་མེད་ན་རྱིས་ལོ་གསར་པ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོང་རྒྱུ་རེད། ཡང་ན། རྱིས་ལོ་སོན་མ་ནང་ལ་ཚུར་བྱུང་ཟྱིན་པ་རེད།

དེ་དང་མཉམ་དུ་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་གསུངས་པ་རེད། ང་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་ཁུག་ཀོག་ཟེར་

ནའང་འད། མཐའ་མཚམས་ཁག་དཔེར་ན་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ཡྱིན་ནའང་འད། འབས་ལོངས་ཀྱི་ལ་ཆེན་ལ་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་འད།

དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཕོགས་བསོད་དང་འཚམས་གཟྱིགས་རེ་རེ་ལ་ཕེབས་དུས་མྱི་བརྒྱ་གཉྱིས་བརྒྱའྱི་ཐོ་དེ་
འད་འཁེར་ནས་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གོ་བར་སོད་མ་སོད་ཀྱི་སོ་ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁུངས་ལུང་གང་ཡང་མྱི་

འདུག་ཟེར་བ་དང་། གཅྱིག་ཕེབས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད་ཅེས་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཤར་བྱུང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མ་ཨ་རྱི་རང་ལ་
མ་ཕེབས་པར་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་གནས་སངས་འད་མྱིན་མང་པོ་ཡོད་ཀྱི་རེད། ལག་འཁེར་གྱི་གནས་སངས་དང་སོ་
སོའ་ིཡུལ་ལུང་འདྱི་ལ་བསད་ཆོག་རྒྱུའྱི་ལག་འཁེར་གྱི་གནས་སངས་དང། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་

འདུག དཔེ་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་སོན་མ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་ཡང་བསར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མོན་རྟ་ཝང་ལ་མྱི་ཞྱིག་ཡོད་
པ་དང་། ལོ་བདུན་ཅུ་ལྷག་ཡྱིན་ལབ་སོང། ཁོ་ལ་དང་པོ་ R.C དགོས་འདུག སབས་བཅོལ་ལག་འཁེར། R.C ད་ལྟ་བར་དུ་མ་
རག་ནས་ག་རེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ཟེར་དུས། དང་པོ་དམག་སར་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་རེས་གཞུང་ལམ་དུ་རོ་བཤག་ནས་བས་པ་ཡྱིན།
རེས་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ཆེན་པོ་ཆགས་ནས་མྱི་ཚེའྱི་འགོ་སངས་བཟོ་རན་དུས། བོད་པ་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་སྐབས། ཕ་མའྱི་ལག་འཁེར་གང་
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དུ་ཡོད་ཟེར་བ་དང་། ཕ་མའྱི་ལག་འཁེར་གང་དུ་ཡོད་ཟེར་དུས། མ་གོངས་ཚར་བ་ཡྱིན་ས་རེད། ཕ་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་དུས་ཕ་དེ་ལ་

ལག་འཁེར་མྱི་འདུག དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་ལག་དེབ་མེད་ཟེར་དུས། ཕ་གྱིར་ཁོང་ཚོའྱི་ལུང་པའྱི་འགོ་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་
བོད་པ་རེད། སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ R.C བཟོ་དགོས་ན་ཁོ་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་དཔང་རྟགས་ཤྱིག་སོན་དགོས་འདུག བོད་པ་ཡྱིན་

པའྱི་དཔང་རྟགས་དེ་སོན་དགོས་དུས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་དེབ་དེ་སོན་གྱི་འདུག དང་བངས་དཔྱ་དེབ་ལག་འཁེར་སོན་ཚར་
བའྱི་རེས་ལ་ཚུར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱང་ཤར་ཁུལ་ལ་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་བཟོ་དགོས་ན་སྱིར་བཏང་གྱི་སྱིག་

གཞྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་བཞྱིན། བོད་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་དཔང་རྟགས་ཤྱིག་དགོས་པ་རེད་བྱིས་འདུག བོད་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་དཔང་རྟགས་ག་རེ་བྱ་
རྒྱུ་རེད་ཟེར་དུས། R.C དེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གཉྱིས་གཅྱིག་གྱི་གཅྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་རྒས་པོ་དེ་ལ་གཉྱིས་ཀ་མེད་ནས་ལྷག་
བསད་འདུག དེ་འདའྱི་རྱིགས་སུ་འགྱུར་བ་རྣམས་ལ་སྐོར་བ་བརྒྱབ་ནས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱི་ནང་བཞྱིན་དངུལ་མང་པོ་མ་

བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དངོས་གནས་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱི་ཚད་ལྡན་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རག་པའྱི་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་
སོང། དེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་དེ་སའྱི་གནས་འབབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་
གནང་བ་དེའྱི་ཐོག་ལ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ལས་གཞྱི་འདྱི་ལྷག་པར་དུ་ལག་དེབ་ལང་

ཁུའྱི་གནས་འབབ། དེ་བཞྱིན་ལག་དེབ་སོན་པོའ་ི གནས་འབབ། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གནས་འབབ་རྣམས་གལ་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། དང་པོ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ས་ཏན་ཏན་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་ལ་སྱི་

འཐུས་བྱས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ། དེའྱི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བཤད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། བཤད་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་
དེའྱི་སེང་དུ་འགན་འཁེར་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ལག་བསར་བྱེད་རྒྱུའྱི་འགན་ཡོད་དུས། འགན་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་
བསམ་བོའ་ིཀུན་སོང་གཙང་མ་ཞྱིག་འཁེར་ནས་ལས་གཞྱི་བང་བསྱིགས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། བང་མ་བསྱིགས་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མེད།
ཁ་སང་ངས་ལྷང་ཙམ་རྣམ་པ་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞུས་ཡོད། ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་

ལམ་སོན་ཞུས་ཡོད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཚོགས་འདུ་ས་རེས་ནང་དུ་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཀྱི་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ང་
རང་གྱིས་ངོས་ནས་ཀང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དེ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་དཔེར་ཆ་བཞག་ན། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སུ་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་

བྱས་ཏེ་བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་རེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཡོད་ས་རང་ལ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་ལག་དེབ་
སོན་པོའ་ི སྐོར་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་དགོས་པའྱི་ལམ་སོན་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ནང་བཞྱིན། ཤུགས་བརྒྱབས་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་སེ་འབད་
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བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔེར་ཆ་བཞག་ན། བྱང་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་ལ་བོད་པ་འདྱི་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱི་ཡོད་པའྱི་ནང་འདྱི་ག་ཙམ་གྱིས་
དེབ་སོན་པོ་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེབ་སོན་པོ་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་དཔེ་མཚོན་བྱས་ཏེ་འབད་བརོན་ཤུགས་ཆེ་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་གཞན་དུ་སེབས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པ། ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལག་དེབ་སོན་
པོའ་ི ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལག་དེབ་སོན་པོ་དེར། དངུལ་ལེན་པ་ལས་གལ་ཆེ་བའྱི་བོད་ཀྱི་ར་དོན་དང་།

གདུང་སེམས་མཉམ་སེད། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག འཐབ་རོད་བཅས་ཀྱི་འགེལ་བཤད་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། དེའང་ཉྱི་ཧོང་

གྱི་སྐད་དང་། རྒྱ་སྐད། བོད་སྐད། ཨྱིན་སྐད། དེ་བཞྱིན་དུ། ཕལ་ཆེར་ཕ་རན་སྱི་སྐད་ལའང་ཡོད་ས་ཡོད། དེ་འད་བྱས་ཏེ་ལག་དེབ་
སོན་པོ་བཀམ་ནས་ང་ཚོ་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་རྱིགས་གཞན་གྱིས་ང་ཚོ་ལ་

ཆབ་སྱིད་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་བྱས་པའྱི་དངུལ་དེ་ཕ་གྱིའྱི་མ་དངུལ་ཐེབས་ར་ནང་ཡོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་འདྱི། འདྱི་ནས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་དང་། སོན་མའྱི་བསམ་བོ་དེ་མ་བརེད་པ་བྱས་ཏེ་ལས་
འགུལ་སྤེལ་བའྱི་ཆེད་དུ་ཤུགས་རྒྱག་སོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་དང་འབེལ་ནས་རང་ཉྱིད་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཕྱིན་པ་དེའང་དངོས་གནས་བྱས་ན་འདྱིའྱི་གོང་གྱི་སྐུ་ངོ་

ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱིས་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་པ་རེད། འདྱི་ཡང་དཔལ་འབྱོར་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་བསྱིག ས་བཞག་པ་དེ་འད་གང་ཡང་རེད་མྱི་འདུག དེ་ས་བཀའ་ཟུར་གོང་མ་དེ་ཕེབ ས་པའྱི་སྐབས་སུ།
ཕེབས་ཐེངས་གཅྱིག་ལ་ས་གནས་ཚང་མར་བསྐོར་ཁག་པོ་རེད། ཨ་རྱི་དང་ཁེ་ན་ཊ་ཁུལ་ནས་འདྱི་ཡག་པོ་འདུག ང་ཚོས་ཡྱིན་
གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་དུས། བང་སྱིག་ནས་ཕེབས་རྒྱུའྱི་འཆར་
གཞྱི་བཟོས་ནའང་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འགན་དེ་ངའྱི་མགོར་བབ་པ་ཡྱིན་དུས། བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་རེད།

དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ར་བའྱི་ཆ་ནས་དངུལ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོས་དངུལ་ལས་གལ་ཆེ་བ་བོད་མྱི་གཅྱིག་ལའང་དེབ་ལང་ཁུ་མ་
ཆད་པ་ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་རེད། ཕུལ་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཕུལ་ཐུབ་པ་ནང་བཞྱིན། དེབ་

ལང་ཁུའྱི་ཡོང་འབབ་དེའང་ཚུར་བསྡུ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཚད་བཟུང་སོད་ཀྱི་ཡོད། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ངོས་ནས། ལོ་ ༥ ཡྱི་དུས་
ཡུན་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁུལ་དུ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ དེབ་ལང་ཁུ་བཀམ་ཐུབ་པ་དེའྱི་དངུལ་བསྡུ་ཐུབ་པ་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད།

དེའང་དངུལ་ལས་གལ་ཆེ་བ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། བོད་མྱི་མང་གྱི་བར་དུ་འབེལ་མཐུད་བྱེད་པའྱི་ཡྱིག་ཆའམ།

ཟམ་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། འདྱི་ལ་ཤུགས་རྒྱག་སོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཆེད་མངགས་བཅར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གཅྱིག ་འདྱི་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གྱི་རེད། དངུལ་ཚུར་ཁུར་རྒྱུ་དེ་འད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དངུལ་དེ་ཕ་གྱིར་བཞག་
དགོས་ས་ལ་བཞག་དགོས ་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཆག་ཡང་གང་སེབས་པ་དེ། རང་ཉྱིད་དང་། ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད། དོན་གཅོད་ལས་ཁང་གྱི་ལས་བྱེད། ས་གནས་ཁག་ ༡༢ ལ་ཉྱིན་མཚན་ལྟོས་མེད་དུ་ཕྱིན་ནས། ཕལ་ཆེར་
མཚན་མོའ་ི ཆུ་ཚོད་ ༡༢ དང་ ༡ ཙམ་ལྷག་པའྱི་བར་དུ་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡྱིན། དངུལ་དེ་ཕ་གྱིར་དེ་མ་ཐག་ཏུ་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྱིས་

དངུལ་ལ་བླུགས་ནས་བཞག་དགོས་ས་ལ་བཞག་པ་རེད། ཕ་གྱིའྱི་དངུལ་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དངུལ་རེད། གངས་ཀ་དེ་
ངས་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ར་བའྱི་དངུལ་འབོར་ནང་ལ་དེབ་ལང་ཁུ་བོར་བརླག་ཤར
ོ ་བ་དང་། མྱིང་བསྒྱུར་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བ། དེ་ས་ཕུལ་
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དགོས ་བསམ་ནའང་། ཁྱིམ ་ཚང་གཅྱིག ་ལ་ནང་མྱི་ ༥།༦ ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས ་སེབ་གཅྱིག་ལ་ཕུལ་མ་ཤེས ་པའྱི་གནས་

སངས་དེ་ཚོར་ཆག་ཡང་ཞུས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཆག་ཡང་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ། བཞུགས་ལ་ཆག་ཡང་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་
ཅེས་པའྱི་ཐེལ་ཚེ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ས་རེད་བསམ་བོ་འཁོར་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཆག་ཡང་ཞུ་མཁན་དེ་ཚོ་སོན་མ་ ༢༠༠༨ ལ་
ཆག་ཡང་ཞུས། ད་ལྟའང་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེ་སོ་སོས་འགོ་ས་ཚང་མ་གསལ་པོ་བྱས་ཏེ་ཞུས་པ་ཡྱིན།

སྐབས་དེར་ལས་འགུལ་འགོ་མ་བཙུགས་པའྱི་ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་གོང་ལ། དགོང་མོ་གཏམ་བཤད་དང་། སང་ཉྱིན་ལས་ཀ་

བྱེད་ནས་ཕྱིན་པ་དང། ས་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་ཉྱིན་མ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་བང་སྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཉྱིན་མ་བཞྱིར་ཕར་འགངས་བྱས་
དགོས་བྱུང་བ་དང་། འགའ་ཞྱིག་ལ་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མེད ་ནའང་། ཉྱིན་མ་གཉྱིས་སོད་དགོས་ཐུབ་པ་དེ་འད་འཚང་ཁ་

ཤྱིག་ཤྱིག་གྱི་ངོས ་ནས་མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང། ཡྱིན་ནའང་གནས་སངས་ཤྱིག ་གྱི་འོག་ནས་བོད་མྱི་རེ་
གཉྱིས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་མ་སོང་། འོན་ཀང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་དང་བཀོད་ཁབ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་སེ་འཆར་གཞྱི་
ལག་བསར་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དེ་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་རེད། ང་ཚོས་བྱང་ཨ་རྱི་དང་།

ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་པུར་གལ་ཆེན་པོ་བརྱིས ་ནས་བཅར་བཞག་པ་གང་ཡང་མྱིན་པ་དེ། དེ་ས་བྱང་ཐང་ཁུལ་ལའང་

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཕྱིན་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་བ་དེ་འད་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཕྱིར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་གསེང་བྱུང་ན། བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཐམ་པ་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། བྱང་ཨ་རྱི་
དང་། ཡུ་རོབ་གལ་ཆེན་པོ་བརྱིས་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གལ་ཆེན་པོ་མ་བརྱིས་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། དེས་ན། དེའྱི་

ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་འགོ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་། བོད་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཁུངས་སེལ་ར་

སོད་བྱུང་ན། དེ་ལ་དེབ་ལང་ཁུ་ཕུལ་རྒྱུ་དེ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་རེད། བོད་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་དེ་ལའང་དེབ་ལང་ཁུ་

བཟོ་མཁན་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཐེར་འདོན་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་བོད་མྱི་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་
དེབ་ལང་ཁུ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དེབ་ལང་ཁུ་ཕུལ་བ་དེས་སོ་སོའ་ིཁྱིམས་ནས་བསྐུར་བའྱི་ངེས་ཅན་དང། དཔྱ་དངུལ་དེ་དག་བསྡུ་

རྒྱུ་དེ་དོ་བདག་ལ་འགན་དང། དེ་བཞྱིན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་བསྡུ་དགོས ་རྒྱུ། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དེ་
རྱིང་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་གཙོས་པས། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་རྱིགས་ཚོགས་

པ་ཡྱིན་ནའང་། དེ་དག་ཚང་མའྱི་མཐུན་འགྱུར་དགོས ་རྒྱུ། དེ་བཞྱིན་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཚང་མས་ཐུགས་འགན་ཆེ་ཙམ་
བཞེས་དགོས་པ། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་སེང་ལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་

པ། དེ་དག་ཚང་མ་དེ་རྱིང་རྒྱུ་མཚན་དེ་བརྒྱུད་ནས་ཞབས་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་
ཕྱི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དབྱེ་བ་མ་འབྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་འགོ་དགོས་བསམ་པའྱི་
བསམ་བོའ་ིནང་དུ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
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སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་གྱི་དྱི་བ་དེ་རང་འཇགས་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་
དང་འཕྲོས་ནས། ༡་༤ དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་དང་ནད་གཅོང་ལས་དོན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་དེ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ངོས་ནས་འདྱི་ལྟར་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། དེ་ལས་རྱིམ་དང་གོ་རྱིམ་བརྒྱུད་རྱིམ་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡར་ཞུས་དགོས་སམ། མར་
གང་འད་བྱས་ཏེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

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

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་ཁོད་ནས། བསར་དུ་དོགས་འདྱི་
ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། གོང་གྱི་དྱི་བ་དེར་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། ༡་༤ ཁ་པ། འདྱི་ན་ནྱིང་ནས་ཞུས་མེད་པ་

ཤེས་སོང་། ད་ལོ་འདྱི་བརྒྱུད་ལམ་གསར་པ་ཡྱིན་པའང་ཤས
ེ ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེབ་སེལ་དེ་ན་ནྱིང་གཞེས་ནྱིང་གནང་བ་ཡྱིན་ནམ།
དེབ་སེལ་གནང་ཡོང་དུས། ལོ་རེ་བཞྱིན་སར་ཆགས་བྱས་ཏེ་ཚོགས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱི་བཟུང་གྱི་ཕག་ལས་ཕལ་ཆེ་ བ་
གནང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དབུལ་ཕོངས་དང་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་རོགས་སོར་ཞྱིག་གནང་ཡོད་རྒྱུ་

རེད། ཐོ་གཞུང་དེ་ག་རེ་བྱས་ཏེ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཐོ་གཞུང་མེད་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། ངས་ཞུས་ན། དེ་ཤེས་
པ་ཡྱིན་ན། ཉམ་ཐག་ནང་གང་འད་འདུག ཕན་ཐོགས་མེད་དམ་བསམ་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་གགས་པ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ཨ་རྱི་ལ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསངས་ནས། ཕ་གྱིར་སྐུ་ངལ་
འཛེམས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་དེ་ཚོ། ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་འབེལ་ཡོད་མྱི་སྣ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དངོས་གནས་བསགས་

བརོད་ཧ་ལས་པ་དང་། རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུས་འདུག དེ་ལ་ང་རང་མྱི་མང་གྱི་ཞབས་ཕྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་དམའ་སར་བཟུང་སེ། དེ་
ལྟ་བུའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་པ་དེ་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་། བསགས་བརོད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་

ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁབ་ཁོངས་ཀྱིས་གཞྱིས་ཆགས་དང་། དེའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་
པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་མེད་པའྱི་བོད་ནས་ཕེབས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་སང་ལ་དཀའ་ངལ་

ཧ་ཅང་འཕྲད་འདུག སོ་སོའ་ིཉྱིན་རེའྱི་ལས་དོན་གྱི་རེན་པས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག མཚམས་མཚམས་ལ་ང་ཚོ་
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ང་རང་ཚོ་ལ་ཡོད་པའྱི་དབང་ཚད་བེད་སོད་སངས་ཏེ་གནད་དོན་ཁ་ཤས་སང་ནས། ང་ཚོས་
དངོས་གནས་མྱི་དེ་ཚོ་ལ་རོག་པ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་དེ་ འདའང་དན་འདུག་སེ། སྱིག་གཞྱི་གཅྱིག་དང་གཉྱིེས་ཟེར་ནས།
གང་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་དངས་ནས་མྱི་དེ་ཚོར་དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་འཕྲད་བསད་འདུག ཡང་ནས་བསར་དུ་བཅར་སེ།
འདྱིར་བཅར་དུས་གཅྱིག་འགྱིག་མྱི་འདུག ཕ་གྱིར་བཅར་དུས་གཉྱིས་འགྱིག་མྱི་འདུག་ལབ་ནས། ང་ཚོས་ཁུངས་སེལ་ས་དང་།

གཞྱི་འཛིན་སའྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་ཁེར་ཡོང་ནས་རྟག་པར་འདྱི་ཚང་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་རོག་པ་བྱེད་མྱི་འདུག ཡྱིན ་ནའང་མཚམས་
མཚམས་ང་ཚོས་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དུས། སོ་ སོ་ལ་དབང་ཚད་ཡོད་པ་དེ་འད་

སྱིག་གཞྱི་དང་མ་འགལ་བ་ལྟ་བུ་འདུག་བསམ་པ་དན་བྱུང་། མ་འོངས་པར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་དངོས་སུ་ཞུས་པར་ཡོང་
རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པ་དེ་ཚོ་ཁ་ཤས་བཟའ་མྱི་ཁ་འཐོར་དང་ལོ་བཞྱི་ལྔ་ཁ་བལ་ཏེ། དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་
ལག་དེབ་གཅྱིག་པུར་མ་འགྱིག་ནས་ལུས་སོད་མཁན་དེ་འདའང་འདུག ཁ་ཤས་མྱིང་བརེ་པོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་གཅྱིག་པོ། དེ་ང་ཚོ་བོད་པ་

ཚང་མས་ཧ་གོ་དོན་གསལ་རེད། སོ་སོར་བསམ་བོའ་ིགོ་རྟོགས་མེད། ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་དམན་པ་ཡྱིན་ཙང་། ནོར་འཁྲུལ་ཆུང་
ཙམ་མྱིང་གྱི་དག་ཆ་ནོར་བ། མྱིང་ཆ་ཚང་བ་བྱིས་མ་ཐུབ་པ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ང་ཚོས་བསམ་ཤེས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག
དཔེར་ན་སོ་སོ་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་འད་འཕྲད་ན། ཕལ་ཆེར་ཚང་མས་བསམ་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་མྱི་གཞན་

གྱི་མགོ་ལ་ལྷུང་དུས། དངོས་གནས་བསམ་ཤེས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་དན་གྱི་འདུག དེ་འདའྱི་མྱི་མང་པོ་འདུག ཁོ་ཚོ་མྱི་གཅྱིག་
གྱིས་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དེ་གཉྱིས་གསུམ་བཟོ་དགོས་ཟེར་གྱི་མྱི་འདུག ངས་འདྱི་ནོར་འདུག དེས་ན་དེབ་སེར་པོ་རག་

གྱི་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་རེན་པས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལུས་ནས། ངའྱི་བུ་བརྒྱུད་དང་བཟའ་མྱི་ཐུག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞེས་ལབ་ཡོང་གྱི་འདུག
དངོས་གནས་དང་གནས་སེམས་པ་སོ་བོ་ཞྱིག་རེད། འདྱིའྱི་ནང་བཞུགས་མཁན་ཚང་མ་ཁྱིམས་བཟོའ་ི མྱི་སྣ་དང་། འཛིན་སོང་གྱི་
མྱི་སྣ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། སོ་སོས་བོད་མྱི་རེ་རེ་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་ནས་འབོད་

སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚང་མ་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མྱི་ཚང་མ་ལ་ཚོར་བ་
ཡོད་མཁན་རང་རང་རེད། སྐད་ཆ་ཡག་པོ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་བཤད་མ་ཐུབ་ནའང་། བཤད་རོགས་བགྱིས། ལམ་སང་སྱིག་གཞྱི་དེ་
འད་ཁེར་ཡོང་ནས་གདོང་ནག་པོ་མ་སོན་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་ཤས་དངོས་གནས། འདྱི་འད་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་

ངུ་གབས་ངུ་གབས་བྱས་ཏེ་ལས་ཁང་ནང་སེབས་འདུག དེ་འདའྱི་བྱེད་སོད་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་དང་གནས་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་
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ཁང་དང་། སྱིག་འཛུགས། གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བརླག་འགོ་བའྱི་དུས་དེ་ནས། བོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་འདྱི་ཉེན་

ཁ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་དེའྱི་སང་ལ་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་གཟབ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ།

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

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གླེང་དང་གཏན་
འབེབས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ངས་གསལ་བཤད་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་དང་། ལག་དེབ་སོན་པོ་ཞུས་པ་

འདྱི་ར་བའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་གསལ་ཡོད་པ་འདྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་བདེན་པ་རེད། འདྱི་ངོས་ལེན་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ར་བའྱི་གོ་བདེའྱི་ཆེད་དུ་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་སོན་པོ་ཟེར་ན་གོ་བདེ་བ། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་འདྱི་ལག་
དེབ་སོན་པོ་དེ་རང་རེད། གོ་བདེ་བ་དང་མྱི་མང་ལ་ཁ་གསལ་ཡོང་ཕྱིར་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ར་བའྱི་འདྱི་ནས་གང་བཀའ་གནང་བ་

འདྱི་ལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དང་། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་ལག་དེབ་ཡོད་པའྱི་
ཚོན་མདོག་འདྱི་སོན་པོ་དང་ལང་ཁུ་ཡྱིན་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་རེད། འདྱི་ངོས་ལེན་ཞུ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་བཟོ་ཕོགས་ཐད་ལ་

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་དབང་ཚད་ཡོད་པ་རེད་ལ། འདྱི་བེད་སོད་བྱེད་དགོས་ཞེས་པ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་ན་ལས་ས་
པོ་འད་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསམས་པ་སོང་ཙང་། སྐབས་སྐབས་ལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དང་
བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་བཟོ་ཕོགས་དང་། དེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ས་རེས་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་དང་བངས་དཔྱ་

དངུལ་ལག་དེབ་བཟོ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ར་འཛིན་ལམ་སོན་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། ར་འཛིན་ལམ་སོན་འདྱི་དག་མ་བརྒལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ཞུ་དགོས་པ་འདྱི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཁུར་དུ་ཕབ་པའྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་
སྐབས་ལ་ར་འཛིན་ལམ་སོན་གྱི་རེན་བྱས་ཏེ་ཏན་ཏན་བོད་མྱི་རེ་ཟུང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་ཡོད་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་

འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ར་འཛིན་ལམ་སོན་ལ་གང་འད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག མདོར་ན་ཡང་སྙྱིང་དང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་ལག་དེབ་འདྱི་ཡང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནང་བའྱི་དེབ་གཅྱིག་རེད། དེབ་འདྱི་ཡྱི་གནས་བབས་དང་འདྱིའྱི་ཆེ་མཐོང་
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ལ་བདག་ཉར་བྱེད་དགོས་པ་ནྱི་བཀའ་ཤག་ལའང་ཐུགས་འགན་ཡོད་པ་རེད་ལ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་དེ་བས་ཀང་ཐུགས་
འགན་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་སོ་སོའ་ིགནས་སངས་གཅྱིག་གྱིས་དབང་གྱི་དེབ་འདྱི་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འགྱུར་བ་གཏོང་ན་དེབ་འདྱིའྱི་

ཆེ་མཐོང་གང་དུ་ཆགས་སམ། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ཏོག་ཙམ་མཁེགས་པོ་དང་དམ་པོ་བྱེད་དགོས་པ་ནྱི། དེབ་འདྱིའྱི་ཆེ་མཐོང་ལ་
བདག་གཅེས་ལེགས་པོ་བརྒྱབ་པ་ལ་དེབ་འདྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་བབས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཐོག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་རྒྱལ་ཁབ་

མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཆེ་མཐོང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་བརྱི་འཇོག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཙང། འདྱི་བརྱི་འཇོག་ཞུ་སའྱི་ལག་དེབ་འདྱི་ང་ཚོས་བདག་ཉར་
བྱེད་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆེར་བརྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་འད་རེད། ལར་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་དང་། འདྱི་མ་ཡྱིན་པ་ཁག་

ཅྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ནྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རང་ཉྱིད་སོན་མ་ཤེས ་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའང་ཏན་ཏན་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་
ནའང་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་སྣེ་ལེན་ཁང་བརྒྱུད་དེ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྣེ་ལེན་ཁང་གྱི་ཕྱི་ཕོགས་ཐོག་སོ་བྱང་ནང་ལ་

མྱིང་ཇྱི་ལྟར་བྱིས ་དགོས ་མྱིན་ཆ་ཚང་ཁ་གསལ་ཐོག ་ཡྱི་གེ་སར་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སོང་ཙང་འདྱི་འདའྱི་ཐོག ་ནས་
སྐབས་རེར་ཤེས་དང་མ་ཤེས ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་དཀའ་ངལ་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། འདྱི་དག་གྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ང་ཚོའྱི་ར་
འཛིན་ལམ་སོན་དང་། བཀོད་ཁབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་བརྒལ་བའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་

རེད། འདྱི་ཐད་ལ་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ལ་ཐེ་ཚོམས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། ར་འཛིན་ལམ་སོན་གྱི་ཐོག་ནས་བཀག་པ་ཡྱིན་ན། གོང་རྱིམ་གྱི་
བཀའ་ནས་བརྒལ་སྐབས་དཀའ་ངལ་འདྱི་འད་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ལ་ད་དུང་ང་ཚོ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་ཐབས་ལམ་ཅྱི་

ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཐབས་ལམ་འདྱི་འཚོལ་སྐབས་སུ་དོ་བདག་རང་ཉྱིད་དང་། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོང་ཉར་དགོས་པ་ནྱི་
དེ་བས་ཀང་གལ་ཆེ་བ་རེད། སོང་ཙང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕུལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་འདྱིའྱི་ཆེ་མཐོང་ཉར་རྒྱུ་ནྱི་

ཚང་མར་འགན་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་འདྱི་གལ་
འགངས་ཤྱིན་ཏུ་ནས་ཆེ། དེ་མཚུངས་སྣེ་ལེན་ཁང་བརྒྱུད་དེ་ཡྱིག་ཆ་ཕབ་ནས་བཟོ་དགོས་པ་དང་། འདྱི་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ལམ་

སོན་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་དང་། ད་དུང་ང་ཚོ་མྱིང་བསྒྱུར་དང་། ནོར་བཅོས། བོར་བརླག་ཤོར་བ། འགེངས་ཤོག་འདྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་འདྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་སོན་མ་ཡྱིན་ན་དེབ་ལང་ཁུ་བཟོ་བར་དཀའ་ངལ་མེད་པ་རེད། བར་སྐབས་
ཤྱིག་ལ་བོར་བརླག་ཤོར་བའྱི་དཀའ་ངལ། མྱིང་བསྒྱུར་གྱི་དཀའ་ངལ། དག་ནོར་གྱི་དཀའ་ངལ། ནོར་བཅོས་བྱས་པའྱི་དཀའ་ངལ།

ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་དཀའ་ངལ། འདྱི་དག་ཡོངས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཕྱིར་བཀའ་ཤག་གྱི་རྱིམ་པས་
ར་འཛིན་ལམ་སོན་གསར་པ་ཕེབས་ཏེ། གང་ལྟར་མཐའ་མའྱི་དུས་ལ་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའྱི་དོན་དུ་ཐབས་ལམ་སོན་པ་

རེད། སོང་ཙང་ད་དུང་སར་ཡང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ལམ་གང་འདུག ངེས་པར་དུ་མང་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ལ་དེབ་ལང་ཁུ་ཕུལ་
ཐུབ་པ་འདྱི་ངའྱི་འགན་རེད་བསམ་པ་ནྱི་ངེས་པར་དུ་དན་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཞུ་བ་དང་སགས།

གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་ བཀའ་ལན་ལས་འཕྲོས་ཏེ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་

བྱེད་རེད། ང་ཚོ་ཁ་སང་སོན་མ་ནས་བྱང་ཐང་ཁུལ་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་འདུག བྱང་ཐང་ཁུལ་ལ་བཅར་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞྱིན་

གྱི་དེར་བཅར་བའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ངེས་པར་དུ་ང་ཚོས་ཞུ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལ་དྭགས་
བྱང་ཐང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་གྱི་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་དེ་འད་ཡོད་ན། ང་ཚོ་བཅར་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག
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སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཏན་ཏན་སྱིག་གཞྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སྱིག་གཞྱི་ལའང་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཆ་རེན་གཤམ་དེར་

ཡོད་སབས། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གོང་དུ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤ ཁ༽ དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་ལ་བདེ་དོན་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་

གཞྱི་འདྱི། སྱིར་བཏང་ ༢༠༡༡་་་༢༠༡༢ སྐབས་སུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྱིས་ཞྱིབ་རྱིས་ཁ་འདྱི་སོ་
རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོ་རྒྱབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཚོས་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་སྐུ་ངལ་གང་
ཡང་མེད་པ་རེད། ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་རྱིས་ཞྱིབ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བདེ་དོན་ཚོགས་པ་འདྱི་དེབ་སེལ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་

བརྟེན། ལོ་གཅྱིག་ལ་ཚོགས་པ་འདྱིའྱི་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་རྒྱ་ཅུ་འགོ་གོན་གཏོང་དགོས་པ་རེད། གཏོང་མ་ཐུབ་པར་ལུས་ཚེ། ང་
ཚོས་ཅྱི་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། འདྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་མ་འོངས་པར་ལོ་ལྔའྱི་ནང་ལ་འགོ་གོན་གཏོང་

གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བའྱི་སོན་མ་ཁས་བངས་ཟྱིན་པའྱི་ལོ་ལྔའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ད་ལྟ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་

རེད། སོང་ཙང་འདྱིའྱི་འགོ་གོན་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་དོན་དུ་ད་ལན་ཆེད་མངགས་འབུམ་ལྔ་འདྱི་བཞག་སེ། ཚོགས་པའྱི་དམྱིགས་

ཡུལ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་བཞེས་མ་འགོ་བ་དང་། ཚོགས་པའྱི་དངུལ་འདྱི་ལྷག་རྒྱུ་གཙོ་བོ་བྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་
དངུལ་འདྱི་བཞག མ་འོངས་པ་འདྱི་འདའྱི་ཐོག་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པ། དཔེར་ན། ལྔ་ཚན་གཅྱིག་གྱིས་ཁས་བངས་ནས་ལས་གཞྱི་
མ་བསྒྲུབས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ལོ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་ཁ་སང་ཉེ་ཆར་རང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ང་ཚོས་བར་བརྒལ་

བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དེ་འདའང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ད་ལོའ་ི དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྐབས་སུ་ནང་ཤེས་འཕྲོད་གསུམ་
དང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་འཁྱིད་རྒྱུའྱི་འགོ་གོན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་ར་ནས་བཏང་ཡོད་པ་

རེད། གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡང་དམྱིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག འདྱི་ཡང་དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་ཚོག ས་པ་འདྱི་ཡྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་པ། དེ་མཚུངས་ང་ཚོའྱི་སོན་རྱིས་སྱིག ་

གཞྱིའྱི་ནང་ནས་གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ། གོས་ཚོགས་ཡོད་ན་གོས་ཚོགས། གོས་ཚོགས་མེད་ན་རྒྱུན་ལས་
ནས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ། དེ་བཞྱིན་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ང་རང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་རེད། དེ་བཞྱིན་
རྒྱ་གར་ཁྱིམས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་གང་དུ་ཡོད་པ། ཕར་ཕོགས་ནས་ཐག་གཅོད་ཞུ་དགོས་པ། ཕོགས་
གང་སར་ལྟ་སྐབས། དེ་འད་བྱས་ཏེ་ད་ལན་ཆེད་མངགས་གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་འཁེར་བ་ཞྱིག་རེད། མ་འོངས་
པར་ལྔ་ཚན་དཀའ་ངལ་འདྱི་མ་འཕྲད་པའྱི་ཆེད་དུ་ད་ལན་ཆེད་མངགས་འཆར་གཞྱི་འདྱི་ཕུལ་བ་ཞྱིག་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོག་ལ་དོ་ཕོག་མ་ཆགས་པ་བྱ་རྒྱུ་དང་། དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་བསྒྲུབ་ཕྱིར་ལས་ཀ་
འདྱི་གལ་ཆེར་བརྱིས་ཏེ་འཆར་གཞྱི་འདྱི་ཕུལ་བ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གོང་དུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་ལག་དེབ་བཟོ་བཅོས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་བྱེད་

རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ང་རང་ངོས་ནས་ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ་ད་ལྟའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འགན་ཁུར་ཆེན་པོའ་ི ཐོག་

ནས་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ངང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་རེར་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་དབང་བྱས་ཏེ་ཏན་ཏན་གང་ཟག་རེ་ཟུང་ལ་རྣམ་
འགྱུར་ཕན་ཚུན་ཚེས་གཅྱིག་དང་གནམ་གང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དེ་འད་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ངའྱི་ཐོག་ནས་ཚོར་སྣང་དེ་འད་གང་
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ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་བཀོད་མངགས་ལམ་སོན་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་དང་། གང་ལྟར་མྱི་གཅྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་
བཅར་བའྱི་རེས་དོན་སྙྱིང་བསྒྲུབ་རུང་མ་བསྒྲུབ་རུང་གང་ལྟར་ལེགས་པོའ་ི ངང་བྱེད་རྒྱུ་འདྱི་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ལ་ཚོར་བཞྱིན་ཡོད།

གང་ལ་ཞེ་ན། གཞུང་གྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་ལས་མྱི་དག་དམའ་སར་བཟུང་ནས་མྱི་མང་གྱི་བདེ་བ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ནྱི། ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་
ཡྱིན་པ་འདྱི་ཚོར་བའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོ་ཡྱིན་ན་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་བསམ་གྱི་ཡོད། འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཚོར་བཀོད་མངགས་ཞུ་
ཆོག གང་ལྟར་བསོམས་ནས་ཞུས་ན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ར་འཛིན་ལམ་སོན་དང་བརྒལ་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ལྟའྱི་གནས་

སྐབས་སུ་གང་ཡང་མེད་པ་རེད། འོན་ཀང་ར་འཛིན་ལམ་སོན་འདྱི་རོའ་ིསེང་རྱི་མོ་བཀོད་པ་བཞྱིན་གཏན་འཇགས་རེད་དམ། ཞེ་ན་
དེ་ཡང་མ་རེད། སོང་ཙང་འདྱི་ལྟོས་ས་ལྟོས་ཕོགས་ཀྱི་བསར་བཅོས་དང་ལམ་སོན་གསར་པ་ཞུ་དགོས་ན་ཞུས་ཏེ། དཀའ་ངལ་
སེལ་ཕྱིར་ཐབས་ལམ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་འཚོལ་ཆོག་པ་བགྱིས་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།་

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

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་དང་འཕྲོས་པའྱི་ཐོག་

ནས། འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། དེ་ནྱི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། དེ་ལ་འབོད་བསྐུལ་རང་ཡྱིན། ད་
ལོ་དེ་ཡར་སེབས་པ་དང། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ནས། བོ་ཁོག་གཅྱིག་སེ་ཡྱི་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་དེ་
འདའྱི་ཐོག་ནས་འབོད་བསྐུལ་རང་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། འདྱི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ལབ་
པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་གོང་མ་རེད། ད་ལྟ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་དཔྱ་ཁལ་གྱི་ལག་དེབ་གལ་

ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་སྐོར་ལ་མྱི་མང་རྣམས་ལ་དགོས་ངེས་སོབ་གསོ་དང་། དེའྱི་བསྡུ་དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་

ཡྱིན་པ་བཀའ་དེ་ལྟར་ཕེབས་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞྱིན་བཀའ་ལན་ནང་དུ་ལ་དྭགས་ལ་སོན་
མ་ལས་བྱེད་བཏང་བ་ཡྱིན། དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དང་འབེལ་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་བྱེད་འགོ་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།

དེ་ཡང་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ལ། གནད་དོན་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག ་དང་དེ་ཡང་དངུལ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང། ལ་དྭགས་ལ་
སོགས་པའྱི་ལ་ཆེན། ལ་ཆུང་། ཀ་རོར་སང་གསུམ། ཏྱི་ཛུ། མེའོ། བལ་ཡུལ་ཁུག་ཀོག་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བོན་ཕེབས་ཐུབ་པ་

ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་འདུག དེ་དག་ལ་ལས་བྱེད་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཀའ་བོན་ཕེབས་རྒྱུ་འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་མེད། བྱས་ཙང་
ཧོབ་སེ་སང་ལ་གོ་དུས་མ་བདེ་བ་ཞྱིག་འདུག ཕྱི་ཕོགས་ལ་གང་ཡྱིན་མྱིན་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་

ཕེབས་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང། ངས་འབོད་བསྐུལ་འདྱི་ནན་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཚོ་ལ་
གནད་འགག་ཞྱིག་འདུག མྱི་དེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་ཆེས་མཐོང་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག ལས་གཞྱི་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་ཞྱིག་
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མཚོན་གྱི་འདུག དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཞབས་བསྐུལ་དང་འབོད་བསྐུལ་རང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟ་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གླེང་

སོང། དེའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་བསམ་ཚུལ་དང་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང། ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་
དངོས་ཡོད་ཡྱིན་ས་རེད། དེ་ས་ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་དེ་འད་སེབས་བསད་ཀྱི་འདུག བར་སྐབས་ཅྱིག་ནས་དེབ་དེ་ང་ཚོའྱི་རྒྱུ་

རེན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་དགོས་ངེས་བྱུང་ཡོད་ཙང་། མྱི་མང་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་རེར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རེ་ཟུང་གྱི་ལས་ཀ་སབས་མ་

ལེགས་པ་བྱས་ནས་དེས་རེན་པའྱི་སྐབས་རེ་སྱི་ཡོངས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་
ར་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སྐབས་རེར་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཆ་ནས་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ངས་ལས་
འགན་ཞྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་དཀའ་ངལ་གོ་བདེ་བ་དང་། མྱིའྱི་ལབ་བསད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་སེང་ནས་ལས་ཁུངས་དེ་ལ་གང་བྱུང་ཡོད་མེད་ནྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཇྱི་ཙམ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།

དེ་དག་གྱི་སེང་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དང། བསམ་ཚུལ་འདྱི་ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་
ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག

ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་། དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ལས་བྱེད་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལས་ཁུངས་ཡན་ལག་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་སྱིར་བཏང་འགན་འཁེར་མཁན་བཀའ་བོན་ནས་བཟུང་གོང་

ལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་ནྱི་སྣེ་ལེན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཁུངས་ཁོ་རང་གྱི་ངོ་གདོང་འད་པོ་དེ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་རེ་སྣེ་ལེན་པའྱི་ལས་ཀ་འདྱི་ལས་ས་པོ་ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོ་དེ་ནས་མར་

ལབ་རྒྱུ་ལས་ས་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་ལ་མྱི་ཉྱི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ཐུག་དགོས་དུས་མྱི་མ་འད་བ་མང་པོ་ཞྱིག་སེབས་དུས། མྱི་
རེ་རེ་ལ་སོ་སོས་དཀའ་ངལ་དེ་འཕྲད་དུས། སོ་སོའ་ི དཀའ་ངལ་དེ་གལ་ཆེན་པོར་བརྱིས་ནས་འཚོར་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་པ་
དང་། སྣེ་ལེན་པའྱི་ལས་ཀ་དེ་དག་དངོས་གནས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་

ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆ་ཚང་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག སྐབས་རེར་རེ་ཟུང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ན། སྣེ་
ལེན་པ་དོ་བདག་སོ་སོ་ལ་སོབ་གསོ་ཡག་པོ་ཞྱིག་སོད་ཐུབ་རྒྱུ་དང། དེ་དག་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་

ང་ཚོ་དེ་ལ་མགྱིན་ཚབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཀ་གོ་གནས་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལས་ཀའྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་
ཞྱིག་ཆགས་དུས། ཁོ་རང་བཞྱིན་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་ཁུར་
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བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ས་སོང་བརར་སད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བསབ་བྱ་དང་ལམ་སོན་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ་དེ་དག་གྱི་སེང་དུ་མྱི་མང་

ལ་གང་འད་བྱེད་ནས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་དགོས་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དེ་ས་དེ་འད་ཡོང་མོང་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་དག་གནང་དགོས་
རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་དེ་ལྟར་དན་གྱི་འདུག

གང་ལ་ཟེར་ན་ང་རང་ཚོ་དཔལལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ཏུ་ཞུས་ཆོག་པ་བགྱིས། Customer care

ནམ་རྒྱུན་ང་རང་ཚོའྱི་ཚོང་ལས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དེ་དག་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱིའྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཁ་པར་ལེན་མཁན་དེ་གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན་ཕ་གྱིར་དགོས་མཁན་དེ་དཔེར་ན་ང་ལ་ཆ་བཞག་ན་སོ་སོ་མཚམས་རེ་དོན་དག་མ་གྲུབ་པའྱི་སྐབས་ལ་བཀའ་བཀོན་

བཏང་ཤོར་གྱི་འདུག ག་རེ་བྱས་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ལབ་ནས། གཅྱིག་སྐད་ཆ་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིངང་བཤད་དགོས་འཁེལ་
གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕ་གྱིའྱི་མྱི་དེས་བཟོད་སོམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་ཚོ་ཁོང་དང་འབེལ་བ་ཡྱིན་དུས། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སྣེ་ལེན་ཡག་
པོ་བྱེད་རྒྱུ་དང། ཕ་གྱིར་ས་འཇུག་ནང་དུ་བླུགས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་གྱི་འགོ་སངས་ཤྱིག་བཟོ་ཡོད་པ་རེད།

ང་རང་ཚོར་ཆ་བཞག་ན་གཞུང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བྱེད་ཚང་མ་ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་སེམས་ཤུགས་དང་ལྷག་

བསམ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་སྐབས་རེར་ལས་ཀ་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་འད་རེ་ཟུང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཆ་ཚང་ལ་ཁབ་

ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྐབས་རེ་ལས་བྱེད་ཁ་ཤས་བོ་ཕམ་ཡོང་རྒྱུ་དང། དེ་འད་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་
དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་རེ་ཟུང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སོབ་གསོ་དང། སོང་བརར་སོད་རྒྱུ་ཡོད་ན་དེ་ལྟར་སྙམ།

དེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་གོང་དུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་དང། ལྷག་པར་དུ་ཉམ་ཐག་

རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ལས་གཞྱི་ཐོག་ལ་གླེང་སོང་བྱུང་སོང། དེ་བཞྱིན་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཀྱི་ངོས་ནས་
ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་དེང་སང་སྐད་འཕྲྱིན་རེད། ངོ་དེབ་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་དེང་སང་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་བྱེད་

ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་དེ་འད་མེད་དུས་དེ་འདའྱི་དང་བངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོང་
གྱི་འདུག དེ་ལ་ངས་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

སྐབས་རེ་དེའྱི་ནང་ལ་ཁ་ཤས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེ་འད་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། མྱི་ཡྱིན་དུས་དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ཡོད་མཁན་གཞུང་གཅྱིག་གྱི་མྱི་མང་ཚང་མ་ཁབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ་
ལས་ཁག་པོ་རེད། དེ་སོང་ཙང་མྱི་མང་གྱི་ནང་དུ་སྱི་ཚོགས་ཚོགས་པ་ཞེས་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་

ཡོད་མཁན་དེ་ཚོའྱི་དམྱིགས་བསལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་རེན་འགའ་སར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་
དུས་ང་རང་ཚོ་ཡྱིན་ན་བཙན་བྱོལ་གཞུང་འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་ལབ་ནའང་རེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་པ་རྣམ་པ་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུ། སྐབས་རེར་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཚོང་པ་ལྷན་ཚོགས་ལ་
རྒྱབ་སོར་བྱེད་པ་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ།

གཞུང་གཅྱིག་གྱི་ཚང་མ་ལ་ཁབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་མ་བསྐུལ་དང་བངས་

དེ་འད་ལས་ཀ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་གཞུང་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་ཁབ་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བྱས་པ་
རྣམས་ལ། གང་ལྟར་ངས་ཞུ་དོན་གཙོ་བོ་ནྱི་དེ་འདའྱི་མ་བསྐུལ་དང་བངས་འདྱི་བཙན་བྱོལ་གཅྱིག་པུ་ནང་དུ་མ་ཡྱིན་པ། བོད་ཀྱི་
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ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་དཀའ་སྡུག་མོང་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་དེ་འད་མ་བསྐུལ་དང་བངས་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དེ་ཚོ་
ལ་དངོས་གནས་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཞུ་དགོས་སར། ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་གསུངས་སོང།

དེ་འདའྱི་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་ན་ཏན་ཏན་མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐོག ས་ཀྱི་རེད། གང་ལ་ཞེ་ན་ཉམ་ཐག་དང་། མྱི་སོ་པོ་ཁོ་རང་ཚོ་
མང་པོ་ཞྱིག་སོབ་སོང་མེད་པ་དང། དཀའ་ངལ་འཕྲད་དུས་ཞུ་སངས་མ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་མཁན་ལྷག་པར་དུ་

མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ལམ་སོན་བྱེད་དགོས་པ། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། དེ་བཞྱིན་མྱི་མང་གྱི་ནང་དུ་དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ ཞྱིག ་འཕྲད་དུས། ང་ཚོ་གོས ་ཚོག ས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་སུ་ཡྱིན་

ནའང་། ཁ་ཐུག་ཁ་པར་བཏང་ནས་བཅར། དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ལམ་སོན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
འདྱི་སོ་སོས་ཐོབ་ཐང་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

སྐབས་རེ་མྱི་མང་གྱི་དེ་འད་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ། དེའྱི་སེང་ཚེར་སྣང་བྱེད་མཁན་དེ་འད་

མཐོང་སོང། དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད་ང་ཚོ་མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་བྱེད་ནས་ཡར་ལ་ལངས་པ་རེད། མྱི་མང་གྱི་ངོས་ནས་སོ་
སོའ་ི འཐུས་མྱི་ཡྱིན་བསམ་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་ཁ་པར་བཏང་རུང། གལ་སྱིད་ང་རང་ལ་མཚོན་ན་སོ་སོས་འཇོན་ཚོད་དཔག་

ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རོགས་པ་བྱེད་དགོས་ནའང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན་ཀུན་སོང་ཡང་དེ་ལྟར་འཁེར་
གྱི་ཡོད། དེ་འད་ཞུ་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་རེ་ང་ཚོ་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཁབ་ཆེ་བ་དང། བོ་ཕམ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་
ངས་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་འབྱོར་སེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཚང་མའྱི་ཕག་ལས་གང་
ཐུབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བྱེད་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་མཐུན་རོགས་རམ་གྱི་ཆེད་དུ་སོང་བརར་
ཡྱིན་ནའང་རེད། ཟབ་སོང་དེ་འད་སོད་རྒྱུ་ཨ་ཡོད་ན་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་རྱིས་དང་

འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ། དབུལ་ཕོངས་དང་། ནད་གཅོང་ཆེད་དུ་ཟེར་རྒྱུ་འདྱི། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་

གསལ་བཤད་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བྱས་ཏེ་གནང་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་བོད་རྱིགས་ཙམ་མྱིན་པའྱི་གནས་ཡུལ་གྱི་
ལུང་པ་འདྱི་དང་བསྟུན་ནས་བྱས་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། མྱི་རྱིགས་དང་། ཆོས་ལུགས། སྐད་ཡྱིག་སོགས་ལ་དབྱེ་བ་
མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལག་བསར་བྱེད་དགོས་རྒྱུའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་སངས་ཤྱིག་རེད་ལ། དེ་ག་རང་ལ་འགོ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འགོ་གྱི་ཡོད་གསུངས་པ་དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་མེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་

བཀའ་བོན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་ཏེ་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་བསར་བཟོ་བྱ་རྒྱུ་དང། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་འདས་པའྱི་ལོའ་ི ནང་དུ་དཔེ་མྱི་
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སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་བྱུང་བསད་འདུག དེ་ཚོ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། མ་འོངས་པའང་དེ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ལུང་པ་དང་།

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བོད་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོ་ལ་གསར་བཟོ་བྱེད་རྒྱུ། ཁ་
ཤས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་ནའང་ལས་ཀ་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་མཁན། སོ་སོ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་ནས་ལོ་ ༣་་་༤ འགོ་ཡྱི་
ཡོད་ནའང་། སོད་ས་གྲུ་གཟྱིངས་ནང་དང་། ས་སོང་ལ་ཉལ་ནས་མ་གཏོགས་ཁང་པ་མེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འད་མང་པོ་ཡོད་པ་

རེད། ལ་ཉག་མཛོ་གཟེངས། གང་གནང་འོས་པ་ཡོད་ན། ཆ་ཚང་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་དང་ལག་དེབ་བཟོ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་

འདུག འདས་པའྱི་ནང་ཕག་ལས་གནང་བ་དེ་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འཐུས་མྱི་མང་པོས་བསགས་བརོད་གནང་སོང་། དེ་ལ་ང་
རང་ངོས་ནས་ཀང་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཚོའྱི་གལ་དེ། གཞུང་དང་མྱི་མང་གྱི་འབེལ་བ་འདྱི་མགོ་སྐེ་

བལ་ཐབས་མེད་པ་ལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། བོད་མྱི་ཚང་མ་ལ་དཔྱ་
དངུལ་ལག་དེབ་ཡོད་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ལག་དེབ་བསར་བཅོས་བྱེད་དགོས ་པའྱི་གནས་ཚུལ་དང་

འབེལ་ནས་ཁག་ཅྱིག་ཡོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་ལ་དེ་འདའྱི་གནད་དོན་གྱིས་ལས་བྱེད་དང་

ཕན་ཚུན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སོད་པ། དཔེར་ན། མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཤེས་ཚད་དང་། ཉམས་མོང་། གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་མ་འགྱིག་
ནས་བཟོས་ཟྱིན་པ་དེ། བསར་དུ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་དགོས་པ་ལྟ་བུ། ཁྱིམས་དང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ན། བཟོ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གོས་ཚོགས་གྱི་སྱིངས་ཆའྱི་ནང་ཞུ་ཆོག་གྱི་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་བཟོ་ཐུབ་པ་གང་ཡྱིན་

པ་དེ། རོགས་སོར་གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། ཏན་ཏན་ཕན་ཆེན་པོ་ཐོགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལ་ཞེ་ན། མྱི་མང་གྱི་ངོས་
ནས་ཤེས་དང་མ་ཤེས་པའྱི་དབང་གྱིས་མ་འགྱིག་པ་དང་། ནོར་བཅོས་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་དེ་ཚོའྱི་གལ་དེ། བཟོ་ཐུབ་པ་
དང་རོགས་པ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། བོད་མྱི་ཞྱིག་གྱི་མྱི་ཚེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་དུས། དགོངས་པ་ཆེས་བཞེས་གནང་རོགས་
གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ལས་བྱེད་ལ་མཚོན་ན། གོང་དུ་ཞུས་སོང་། ལས་བྱེད་ཁ་ཤས། མྱི་མང་གྱི་བདེ་སྡུག་ཞུ་བར་བཅར་བའྱི་སྐབས་

ལ། རྣམ་འགྱུར་སྡུག་ཅག་བསན་པ་དེ་རྱིགས་རེས་སུ་མ་ཡོང་བ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། མྱི་མང་ལ་མཚོན་ན་དཀའ་ངལ་

འཕྲད་ནས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་སེ་ལས་ཁང་དུ་ཞུ་བར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཞུ་ས་ཞྱིག་ཡོད་དན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་
དུས་ཕག་རོགས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། གནང་དགོས་པ་དང་། གལ་སྱིད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་

གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། བོ་མ་ཕམ་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་ཐབས་ཤེས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འད་གནང་གྱི་
མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་དེ་འདའྱི་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། དེ་འད་
ཡྱིན་ན། གོང་རྱིམ་གྱི་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་ཚོར་ལམ་སོན་དང་། བཀའ་སོབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སྱིར་བཏང་བཤད་ན།
ལས་བྱེད་ཚོ་ལའང་ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད་དན་གྱི་ཡོད། གང་ལགས་ཤེ་ན། སོ་སོའ་ི བསར་བཅོས་གང་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་པ་

དེར། ཁྱིམས་དང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་ཏག་ཏག་མེད་དུས། དེ་ལ་ཆ་རེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས། སོ་སོས་ཡར་ཞུ་བ་དང་དེ་ག་རང་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་ཆོག་ཆོག་ཅྱིག་མེད་ཙང་། སྐབས་རེ་ལས་བྱེད་ཚོ་ལ་ཐུགས་ཁག་མྱི་

འདུག་དན་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་གྱི་བདེ་སྡུག་དེ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་གླེང་སོང་གང་མང་བྱུང་དགོས་ཀྱི་
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ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་ཚོ་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པ་དང་། ཐུགས་ཕམ་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ཚང་མས་དགོངས་
པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དེའང་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ངས་རོབ་ཙམ་ཞུས་ན་དན་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསན་དབང་ཆེན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འགོའ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕག་
སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་དངུལ་དང་། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་སྐོར་ལ་གང་འཚམ་བཀའ་མོལ་

བྱུང་བ་རེད ། དེའྱི་ཐོག ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར ་བཀའ་བོན ་མཆོག ་གྱི་ལན་འདེབ ས་གང་འཚམ་ཞྱིག ་གནང་པ་རེད ། ང་ལ་
དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་། འབོད་བསྐུལ་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ཁག་ནས་གང་ཐུབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་གང་ཐུབ་ཀྱི་

ཕག་རོགས་གནང་ནས་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་། འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་

ཚང་མས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གོང་མའྱི་སྐབས་ལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གང་ལ་གང་འཚམ་དབུ་
མཁེགས་པོ་གནང་གྱི་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་སོན་མ་སྱི་འཐུས་
གནང་པ་རེད། ཉམས་མོང་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་ཕེབས་དུས་འགན་ཡོད་པ་རེད། ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ན་ཡང་
བསགས་བརོད་མང་པོ་ཞུས་པ་རེད། ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཀང་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་ནང་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་
གྲུ་ཁག་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕེབས་རྒྱུ་དང་། དེ་ནང་བཞྱིན་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་གཙོ་བོ་བྱས་ཏེ་ས་ཁུལ་ཁུག་ཀོག་གང་མང་ལ་

ཕེབས་ཏེ། བོད་པ་དངོས་གནས་ཤྱིག་དང་། བོད་པ་རང་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགན་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་གཙོ་བོ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ལག་དེབ་སོན་པོ་

གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་དེབ་སོན་པོ་དེ་བོད་རྱིགས་མྱིན་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཚོས་གནང་དགོས་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ Stamp
སར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་ག་ཚོད་སད་པ་ཡྱིན་ནའང་སྤུས་ཀ་ཧ་ཅང་སོ་བོ་འདུག མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་
གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་དྱིལ་བསགས་བྱས་ཏེ། ང་རང་བསད་སའྱི་ས་གནས་ Spain ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ལག་དེབ་སོན་པོ་

སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེབ་དེའྱི་ཐོག་ Stamp དེ་སར་དུས་ཁ་ཤས་ལ་ཨང་གངས་ཀང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག མཚོན་མདོག་ཀང་མྱི་

འདུག དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་དུས་ལྟ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོའྱི་ངོས་
ནས་ཀང་ཕར་ལ་ Stamp དེ་སར་ཡོང་དུས། དེང་དུས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་མ་འདངས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ཤ ས་ཚོན་མདོག ་དེ་ཚོ་

འབུར་དུ་ཐོན་ཡོང་པ་དེ་འད་མ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ནའང་། དངོས་གནས་སོ་སོའ་ིདངུལ་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་སད་འདོད་ཡོད་པ་ཞྱིག་
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བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་སྤུས་ཀ་ཡག་རུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག མྱི་
མང་གྱིས་ཀང་ Stamp ལ་བལྟས་ནས་དངུལ་སོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་འདུག་བསམ་སོང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་འགེམས་སྤེལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ས་ཁུལ་
གལ་ཆེ་ཆུང་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་སོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ར་བ་ནས་མ་ཕེས་པའྱི་ཐོག་ནས། གང་ལྟར་བོད་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་ཆད་
ཕུལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། ལར་ནས་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འབོད་བསྐུལ་གནང་བ་ནང་

བཞྱིན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་བཀའ་བོན་རང་འགོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་པ་བཞྱིན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངོས་ལེན་ཞུ་

ཡྱི་ཡྱིན། སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་གོང་མ་ཡྱིན་ནའང་འད། ད་ལྟ་འདྱིར་ལངས་བཞྱིན་པའྱི་གང་ཟག་འདྱི་ཡྱིན་ནའང་འད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཅར་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་འདོད་ཆེ་དགས་ནས་མ་རེད་ཅེས་འདྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཡྱིན། གང་
ཡྱིན་ཞུས་ན་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་ཨང་ཀྱི་བདུན་ཅན་འདྱི། དེ་སོན་གྱི་དེ་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཨང་ཀྱི་བདུན་ཅན་འདྱི་གསར་དུ་བཀམས་ཚར་

བའྱི་རེས་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་ཕུལ་མཁན་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ ལྷག་ཡོད་
པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཀམས་པ་དེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལྷག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བསྡུ་རྒྱུ་དང་། ཀུན་སོང་སྤེལ་ཕྱིར་ཕྱིན་པ་
རེད་མ་གཏོགས། དབྱེ་བ་ཕེས་པ་དེ་འད་ར་བ་ནས་མྱིན། འདྱིར་བཞུགས་མཁན་གྱི་མྱི་མང་དང་། ཕར་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་མྱི་

མང་གཉྱིས་ལས། ཕར་བཞུགས་མཁན་གྱི་དངུལ་གྱི་ཛ་ཐང་ཆེ་བ་ཡོད་པའྱི་དབང་གྱིས་མ་རེད། ཕར་ལ་བརྒྱ་ཆ་དེ་མཐོ་རུ་གཏོང་
ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་ཀུན་སོང་དེ་ཁེར་ནས་ཆེད་མངགས་དེ་ས་བཅར་བ་རེད་ལ་ད་ལྟ་ཡང་བཅར་བ་རེད། བྱས་ཙང་བཅར་བ་དེ་ལ་
དབྱེ་བ་དེ་འད་ར་བ་ནས་མེད། མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་ད་ལྟ་ལངས་བཞྱིན་པའྱི་གང་ཟག་འདྱི་ཡང་རྱིང་མྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་

འབེལ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ས་ཆ་ཁག་ཅྱིག་ལ་བཅར་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་འདྱི་ནས་གསུངས་གནང་བའྱི་ས་ཆ་དེ་ཚོར་ཡང་ང་ཕལ་ཆེར་
བསེབས་ཀྱི་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ལག་དེབ་ལང་ཁུའམ། དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད་ཀང་།

དངོས་སུ་འགོ་དགོས་པ་དེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བྱེད་ནས་བཅར་དུས་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་ཕེབས་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་དུས་
བཀའ་གནང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་མྱི་མང་བར་དབྱེ་བ་གང་ཡང་མེད། དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་

བཀམས་ཚར་བ་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཚུར་བསྡུ་ཐུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་སྤར་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་དེ་ལྟར་རེད། དཔེར་ན་

ཆ་བཞག་ན། བྱང་ཨ་རྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སུ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་བརྒྱ་ཆ་
བརྒྱད་བཅུ་དང་། ཁག་ཅྱིག་བརྒྱ་ཆ་བདུན་བཅུ་དོན་ལྔ། ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་བསྡུ་མཁན་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད།
མ་འོངས་པར་ཚོགས་ཆེན་རེས་མ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་འདྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཆགས་འདུག་ཟེར་བ་དེ་འད་དགོས་ཀྱི་
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རེད་ཅེས་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གཙོ་བོ་དེ་དེ་རང་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དབྱེ་
བ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ལྟ་སངས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་ཀང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སན་དང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ལ་མྱིག་དེ་འད་མྱིན་པར་གཅྱིག་གྱུར་གནང་ཆོག དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་འཆར་གནང་བ་དེར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་

གནང། མ་འོངས་པར་དེ་ནང་བཞྱིན་ཞུ་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་ཚང་མར་བཅར་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་དེ་རྱིང་ངས་འདྱི་ནས་ཁས་
ལེན་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་འད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་དེབ་བཟོ་མཁན་ཚང་མར་བཅར་བསད་པ་

ཡྱིན་ན། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་དུས། བཅར་དགོས་ས་ག་འདུག་བལྟས་ནས་བཅར་དགོས་
སའྱི་དཀའ་ངལ་ལ་བལྟས་ཏེ་བཅར་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཏན་ཏན་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཙོ་བོ་བྱེད་དགོས་པ་དང་།

ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྲུང་སོབ་ཀྱི་འགན་དབང་དེ་

གོས་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་གཟྱིགས་རྒྱུར་གོས་ཚོགས་ལ་ཐུགས་འགན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོ་
འཛིན་སོང་གྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཁྱིམས་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ར་འཛིན་ལམ་སོན་ཡོད་པ་

གཞྱིར་བཞག་གྱིས་འགན་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡོད།
ལྷག་པར་དུ་ལས་ཁུངས་གང་ཞྱིག་ཏུ་ཡྱིན་ནའང་། ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོ་སྲུང་མཁན་དང་། སྣེ་ལེན་བྱེད་མཁན་དེ་ཏན་ཏན་གལ་ཆེན་
པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཟབ་

སོང་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་དེ་འད་སད་པ་ངས་ལས་འགན་གཞན་ཁུར་དུས་མཇལ་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་
འདའྱི་སྐོར་ལ་གོ་བསྐོན་སོབ་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདུག

སྐབས་སྐབས་ལ་ལག་དེབ་བཟོ་རུ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། ལྷག་པར་དུ་ནོར་བཅོས་བྱེད་སྐབས་སུ་ང་གནངས་ཉྱིན་ཐོན་

དགོས་ཡོད། དེ་རྱིང་ལས་ཁུངས་ལ་ཁུར་ཤོག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་དེ་འད་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ང་
ཚོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚང་མ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་སེམས་ཤུགས་ཆེ་ཐག་ཆོད། གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་ར་བ་ནས་མེད་

ཅེས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངོས་ལེན་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ངོས་ལེན་ཞུས་པ་དེའང་དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་
ལས་བྱེད་ངོས་ནས་ཀང་བཟོད་པ་སོམ་དགོས་པ་རེད། ཕར་ཕོགས་ངོས་ནས་ཀང་བཟོད་སོམ་བྱེད་དགོས་པ་རེད། འདྱི་འདའྱི་ཐོག་
ནས་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་འདུག སྐབས་སྐབས་སོ་སོའ་ི ལས་ཀ་ཛ་དག་པོ་ཡྱིན་དུས། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་དང་
མ་ཐུབ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ར་འཛིན་ལམ་སོན་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་སྒྲུབ་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ར་འཛིན་ལམ་སོན་ཡང་གཏན་འཇགས་དེ་འད་མ་རེད། བསྒྱུར་བཅོས་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་
གང་ལྟར་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བར་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཡང་ཞུ་ཆོག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དེ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང།

དེ་ནས་མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་རེད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་སྱི་ཡོངས་རེད། འདྱི་དག་ལ་ལས་བྱེད་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་

ཕོགས་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐད་ཀར་ཕན་ཐོགས་དང་མ་ཐོགས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་
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ངོས་ནས་ཀང་སྐུ་ངོ་དྲུང་ཆེ་དང་། དྲུང་འཕར་རྣམ་པ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་སོབ་གནང་རྒྱུ། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ལས་བྱེད་བྱྱིངས་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་རྒྱུ། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་བཀའ་བོན་སྐུ་བགེས་ཀྱིས་བང་སྱིག་
ནས་ལས་བྱེད་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་རྒྱུའྱི་བང་ཞྱིག་སྱིག་པ་རེད། དེ་དག་ཆ་ཚང་སྱིར་བཏང་ལས་བྱེད་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་དང་།

ལྷག་བསམ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཀང་སྐབས་སྐབས་ལ་སེམས་ཤུགས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དེ་སྤར་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཞབས་བསྐུལ་ད་ལྟའང་
ཞུས་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཡང་ཏན་ཏན་ལས་བྱེད་ལ་གོ་བསྐོན་སོབ་གསོ་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་བཟོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ནོར་བཅོས། བོར་བརླག ལོ་

རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་སོགས་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོར་ཆ་རེན་ཚང་དགོས་པ་དེ་ཏན་ཏན། དེ་ས་ཡྱིན་ནའང་བསྒྱུར་བཅོས་མང་པོ་ཕྱིན་

པ་རེད། བཀའ་ཤག་གོང་མ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔེར་ན་དེ་དག་ཚང་མ་དང་པོ་སོན་ལ་འགེངས་ཤོག་བསྐངས། ཆ་རེན་བལྟས།
དེ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས། ཕར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་དྱི་བ་བཏང་། དྱི་བ་ལན་འབྱོར་བའྱི་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་སྐབས་

ལ་ང་ཚོས་ཕར་དྱི་བ་བཏང་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ལ་དྱི་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དྱི་བ་འགོ་
བའྱི་སྐབས་སུ་དྱི་བ་ལ་ཚུར་ལན་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ལན་མ་སེབས་དུས་འདྱི་འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་འདུག དཔེར་ན་
དེང་སང་ལན་སེབས་པར་ཞབས་བསྐུལ་ཞུ་ཕྱིར་ཞལ་པར་གཏོང་དགོས་བྱུང་ནའང་གཏོང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་མངགས་

ཞུས་བཞག་ཡོད། བྱས་ཙང་མ་འོངས་པར་སོ་སོས་ནོར་བཅོས་དང་བོར་བརླག་སོགས་འགེངས་ཤོག་ག་རེ་བསྐངས་པ་ཡྱིན་
ནའང་། བསྐངས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་འབྱོར་གྱི་རེད། འབྱོར་ཚར་བ་དང་ཟླ་བ་གཉྱིས་ནང་ཚུན་ལ་ཚར་

ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་ང་ཚོས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཞུ་ཐུབ་པར་བྱེད་པར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེར་ཆ་རེན་འདྱི་ཚང་མྱི་འདུག
འདྱིའྱི་ཆ་རེན་དེ་ག་རེ་རེད་སོགས། ཡང་ཡང་སྐབས་སྐབས་ལ་འགེངས་ཤོག་འགེངས་སངས་ནོར་ནས། མྱི་དེས་ཕ་ཡུལ་མ་བྱིས།

ང་ཚོས་ཕ་ཡུལ་ག་ནས་ཡྱིན་མྱིན་འབྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕ་ཡུལ་གང་ནས་ཡྱིན་མྱིན་དྱི་བ་བཏང་དུས། ལན་འབྱོར་བར་ཉྱིན་
མ་བཅུ་ཉྱི་ཤུ་འགོར་སོད་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་དེ་ལྟ་བུའྱི་དཀའ་ངལ་ཡང་མང་པོ་འདུག དཀའ་ངལ་འདྱི་དག་སེལ་བར་ཕོགས་ཚང་
མ་ནས་མཉམ་རུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕར་དྱི་བ་ཕུལ་བ་དེར་ཚུར་ལན་དུས་ཐོག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་དཔལ་འབྱོར་

ལས་ཁུངས་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་བར་ཐབས་ཤེས་མ་བཏང་བ་དང་ལམ་ཁ་མེད་པ་དེ་འད་མ་རེད། ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རེད། ཞུ་ཡང་
ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ལ་མ་
འོངས་པ་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་ཞུས་ཆོག

དེ་ནས་བཀུར་འོས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་བཟོ་ཕོགས་ཐད་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོ་

རོབ་ལའང་ཡོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་གང་འད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་བལྟ་ཆོག་གྱི་

རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དེ་ཡང་ད་ལྟ་ལངས་བཞྱིན་པའྱི་གང་ཟག་འདྱི་དང་། བཀའ་ཤག དཔལ་འབྱོར་
ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ར་ཆེན་པོར་བརྱིས་ཏེ། དེའྱི་སོན་ནས་དངུལ་ལས་མྱི་འབོར་གལ་ཆེ་བར་འཛིན་གྱི་ཡོད།

དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ལམ་དེ་འད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་སོན་མ་ནས་བཟོས་བཞག་པའྱི་ཀྱི་སྱི་ཞྱིག་ཡོད་
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པ་རེད། སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་ཀྱི་ཤོག་བུ་མཐའ་མ་དེར་བསྱི་ཚགས་བྱེད་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུང་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ས་ཊྱི་
སྱི་བཟོས་བསད་པ་དེ་ལམ་སང་ར་མེད་བཏང་ནས་ཀྱི་སྱི་གསར་པ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་འད་བསམ་བོ་འཁོར་མ་སོང་། ཀྱི་སྱི་ཡོད་པ་དེ་བེད་

སོད་བྱེད། གཞུག་ལ་ཡག་ཏུ་གཏོང་དགོས་པའྱི་བསམ་ཚུལ་དང་། བཀའ་བསྡུར་དེ་འད་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་ཡང་བྱུང་སོང། དེའྱི་
ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ལག་དེབ་སོན་པོ་བརྒྱུད་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་
སེད་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་གནང་མཁན་དེ་དག་གྱི་བོ་ཡྱིད་ཚིམས་པར་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རེད། བྱས་ཙང་མ་འོངས་པར་
ལས་དོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ལ་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་གཏོང་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རང་དབང་ལག་དེབ་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་
མཆོག་ཉེ་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་ས་གནས་ལ་ཕེབས་ནས། མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་དཀའ་ངལ་དངོས་སུ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་
ས་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐུགས་བོ་ཁེངས་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཡོང་གྱི་འདུག གནས་ཚུལ་ཞུ་ས་འདུག གསལ་བཤད་གནང་གྱི་
འདུག གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཞེས་ནས། ས་གནས་མྱི་མང་གྱི་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་གནང་གྱི་
འདུག དེ་ཡྱིན་ཙང་། ངས་ཀང་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན། འབོད་སྐུལ་དང་། ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། འབོད་སྐུལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཐུགས་སྣང་གཞེན་

བསྐུལ་རང་ཞུས་བཞག་ན། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་། ལས་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཙང་། གཤྱིན་རེ་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་
འགམ་སེབས་གབས་ཡོད་ན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཨ་རྱིར་ཕེབས་
ཐུབ་པ་བཞྱིན་ཡུ་རོབ་ཕོགས་ལ་ངེས་པར་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དེ་དང་འད་བའྱི་དཀའ་
ངལ་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག དེ་སོན་སོ་སོ་ཡོ་རོབ ་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་

གསུངས་བསད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་ཙང་། དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཨ་རྱི་ལ་ཕེབས་པ་ནང་བཞྱིན། ཡོ་རོབ་ལ་ཕེབས་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད།

ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་རང་དབང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ཞྱིག་རེད། དེ་

དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོ་རང་དབང་ལག་དེབ་ཀྱི་ཆེས་མཐོང་ཉར་དགོས་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སོན་མ་ངས་གོས་ཚོགས་

སྐབས་ལ་ཞུས་མོང་། ག་རེ་ཡྱིན་ཟེར་ན། སོན་མ་དང་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་གསུངས་རྒྱུར། དེའྱི་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུའྱི་ཆེད། ཕར་སོ་
འགམ་ལ་འགོ་དགོས་པ་རེད། ད་དུང་སོད་མྱི་སོད་དང་སོང་མོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རེས་ནས་དེའྱི་ཆེས་མཐོང་ཡག་

པོ་ཆགས་པ་དང་། ཡག་པོ་ཉར་བ་ཡྱིན་ཙང་། ཚུར་ལ་བང་སྱིག་ནས་སོད་པར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་
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ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། དེ་ང་ཚོའྱི་གཟྱི་བརྱིད་རེད་ལ་ཆེས་མཐོང་མུ་མཐུད་ནས་ཉར་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་གཅྱིག་རེད།

ཡང་། ཡོ་རོབ་དང་ཨ་རྱི་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་རེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་འགོ་ན་སྙམ་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་སེ།
ང་ལ་དེའྱི་སྐོར་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཡོ་རུབ་དང་ཨ་རྱི་ལ་རང་དབང་ལག་དེབ ་བཟོ་སངས་ཀྱི་གནས་

སངས་གཅྱིག་དང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་རང་དབང་ལག་དེབ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། དཀའ་ངལ་འཕྲད་སངས། དེ་གཉྱིས་
ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་དེད་ན་མ་འད་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་རེད་སྙམ། ཕར་ཕོགས་ཀྱི་བཟོས་པར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་

ངོ་གསོ་ཏོག་ཙམ་སོད་དགོས་རྒྱུའྱི་ཚུལ་འད་ཞྱིག དེ་ནས་ཡར་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་བསད་མཁན་གྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་མཁེན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་དེ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་སེལ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སྐབས་སྐབས་ལ་སྱིག་གཞྱི་དང་བཀོད་ཁབ་

ཀྱི་ཐོག་ལ་འཐམ་ནས་བསད་མ་བསད་པར། དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ན། དཀའ་ངལ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་འཕྲད་ཀྱི་འདུག
སྱིག ་གཞྱི་འདྱི་བསར་བཅོས ་གཏོང་དགོས ་ཀྱི་འདུག་ཟེར ་ནས། ལམ་ཀ་ཞྱིག ་བརྒྱུད་དེ་བསར་བཅོས ་གཏོང་དགོས ་རྒྱུ་དང་།

བཀོད་ཁབ་དེའང་དཀའ་ངལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་འཐམ་མ་བསད་པར། བཀོད་ཁབ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། དེ་དགོས་
ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ཡང་དེ་ཐོག་འཐམ་ནས་བསད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གསུངས་

པ་ནང་བཞྱིན་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག དེའང་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་འདར་སོམ་ཞྱིག་རྒྱབ་ནས། སྱིག་གཞྱི་
བསར་བཅོས་གང་འད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག བཀོད་ཁབ་ཕྱིར་བསྡུ་གང་འད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོར་མ་ལྟ་བ་ཡྱིན་ན།

དཔེ་མཚོན་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གྲྭ་ལོག་གམ་གྲྭ་ཟུར། དེ་འདའྱི་རྱིགས་ཀྱི་རང་དབང་ལག་དེབ་ཀྱི་ཐོག གྲྭ་པ་

ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར་སར་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཀོད་ཁབ་དང་སྱིག་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་དབང་གྱི་བརེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།
མཐའ་མ་གྲྭ་ཟུར་དེ་ཆང་སའྱི་ལག་འཁེར་ལན་དུ་འགོ་སྐབས། རང་དབང་ལག་དེབ་དེ་འཁེར་འགོ་དགོས་རྒྱུ་གནས་སངས་མང་པོ་

ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྱིག ས། སྱིག ་གཞྱིར ་བསར་བཅོས ་དང། བཀོད་ཁབ་ཕྱིར ་བསྡུ་བྱས་ན་བྱེད་དགོས ་པ་རེད་མ་
གཏོགས། དེའྱི་ཐོག་ལ་འཐམ་བསད་ན་དེ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་རེད།

དཔེར ་ན་ང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་སྐབས། གོན་ཆས་འདེ་གོན་ཡོད་དུས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་ཞེས ་ནས་འབོད་ཡོང་གྱི་འདུག་མ་

གཏོགས། མྱིང་གཞན་ནས་འབོད་མཁན་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གྲྭ་ཟུར་ཡྱིན་པ་གང་གཞྱི་གྲྭ་པའྱི་སྐུ་པར་ཡོད་

མཁན་གྱི་དེབ་དེ་འཁེར་ནས་ལས་ཁུངས། གང་ཡྱིན་དེའྱི་ནང་ལ་ཡྱིག་ཆ་ལན་སར་ཕྱིན་ན་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་།
སྱིག་གཞྱི་དང་བཀོད་ཁབ་ཀྱི་ཐོག་འཐམ་མ་བསད་པར། གང་ལྟར་ཐབས་མཁས་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་གནང་དགོས་པ་གལ་
ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སར་ཡང་གོ་སྐབས་གནང་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
འགན་གཙོ་བོ་དེ། སྱིར་བཏང་ཕག་ལས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེའྱི་ནང་ནས་འགན་གཙོ་བོ་དེ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་བགོ་འགེམ་བྱ་

རྒྱུ་དེ་རེད། ང་རང་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དོགས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཕ་མ་གང་རུང་ལས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་

ལ་སེས་པའྱི་རྱིགས་རྣམས་ཀང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིར་བཞུགས་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག ང་ཚོས་གོ་ཐོས་ལ་ཕ་མ་གང་
རུང་ཞྱིག་བོད་པ་ཡྱིན་ཚེ་ཕྲུ་གུ་དེ་ཁོ་རང་བཞྱིན་གྱི་བོད་པ་ལ་བཞུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཚེ་དཔྱ་ཁ་ལག་དེབ་འབུལ་གྱི་རེད་ཟེར། དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནང་བསད་ཡོད་ས་རེད། གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་ལ། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༨ ནང་གསེས་ ༤ པའྱི་ནང་།
གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་ལག་ལེན་དུ་བསར་ཆེད་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ཤྱིག་གཏན་

འབེབས་བྱ་རྒྱུ། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་དང་ལུགས་མཐུན་གཉེན་སྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྱིག་གཞྱི་
གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས་པ་རེད་ཟེར། སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་གཞྱིར་བཟུང་ཐོག་ནས་གཉེན་སྱིག་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། ད་ལྟ་
བར་དུ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ངོས་ནས་ཕ་མ་གང་རུང་ཞྱིག་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྲུ་གུ་དེ་བོད་པ་ལ་བཞུགས་འདོད་ཡོད་ཚེ། དཔྱ་ཁལ་
ལག་དེབ་ཕུལ་གྱི་འདུག ང་རང་དོགས་པ་ནང་བཞྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་གོང་གསལ་དོན་ཚན་
ཁག་ལག་ལེན་དུ་བསར་ཆེད་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ཤྱིག་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་གསུང་ཡོད་

པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་གཏན་འབེབ་བྱས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕ་མ་གང་རུང་ཞྱིག་བོད་པ་ཡྱིན་ཚེ་ཕྲུ་གུ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱི་བོད་པ་ལ་

ཞུགས་འདོད་ཡོན་ན་ཞུགས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད ། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དེ་འད་ཞྱིག་གསུངས་འདུག དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ་དོགས་འདྱི་
རང་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསན་ལུང་རྱིགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་སོང་བ་ཡྱིན་དུས། ངས་
ཀང་དེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། བཀའ་ཤག་གོང་མ་དང་། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་རེད། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་
བསྡུ་རྒྱུའྱི་ཆེད་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པོ་བསྡུ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་

པོ་ཞྱིག་གྱིས་བསགས་བརོད་ཞུས་སོང་། ངས་ཀང་དེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ད་ལྟ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། དཔྱ་དངུལ་ཧ་ཅང་མང་
པོ་བསྡུ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཁོ་ཚོར་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་འདྱི་ནས་རེས་སུ་

བསྐུར་རྒྱུ་རེད་འདུག འདྱི་ནས་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་གཞུང་འབེལ་རང་བྱས་ཏེ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས། སྐུ་ཆས་མང་པོ་གང་ཡང་
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བསྣམ་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། གནམ་གྲུའྱི་ནང་རྒྱ་མ་བཅོ་ལྔ་ཉྱི་ཤུའྱི་ལྱིད་ཚད་ཕལ་ཆེར་བསྣམ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་

དུས། ཕ་གྱི་རང་ནས་དངུལ་བསྡུ་བ་དང་ཕག་དེབ་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ན། རེས་མ་འདྱི་ནས་འགོ་སོང་གཏོང་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་
ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། མ་འོངས་པར་ཡང་ཕར་ཕེབས་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ ་ཞྱིག ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་

བཞྱིན་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཀང་ཡོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ད་ལམ་
ཡོད་ས་ལ། ང་ཚོས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་བ་དང་མཉམ་དུ་ཕག་དེབ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཏན་ཏན་མེད་ན་བསམ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོད་
དཔག་ཞྱིག་རེད། གལ་སྱིད་དེ་འདའྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ངེས་པར་དུ་དེ་འད་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས།

དེ་འད་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དོ་བདག་སོ་སོ་ལའང་ཕག་དེབ་ལམ་སང་རག་རྒྱུ། ང་རང་ཚོས་ཀང་རེས་མ་འདྱི་ནས་དེའྱི་སང་ལ་འགོ་

སོང་གཏོང་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་དང། གོ་ཐོས་ལྟར་ན། འདྱི་ནས་ཕར་བསྐུར་དུས་བརླག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང། དོན་གཅོད་ཁང་དུ་
དཔྱ་དེབ་བསགས་ཏེ་ཉར་བསད་པ་ས་གནས་སོ་སོར་ཕུལ་མ་ཐུབ་ནས་བརླག་འགོ་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཐོན་གྱི་ཡོད་པའྱི་གོ་
ཐོས་བྱུང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཐབས་ཤེས་ཡོད་ན། དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་བངས་ཀྱི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རང་ཉྱིད་བྱང་ཨ་རྱི་ཁུལ་ལ་ཕྱིན་པའྱི་
སྐབས་སུ་ལངས་བསད་མཁན་གང་ཟག་དེ་གཅྱིག་པུའྱི་འཇོན་པ་གང་ཡང་མྱིན། དེའྱི་སེང་དུ་བསགས་བརོད་ཏོག་ཙམ་བཏང་དུས་
བདེ་པོ་ཡང་མྱིན་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྐབས་དེ་དུས་ངས་མཉམ་དུ་ཡོད་མཁན་གྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད། ཨ་རྱི་དོན་ཁང་གྱི་
ལས་བྱེད། ས་རེས་ཐེངས་གཉྱིས་བརེ་པོ་བརྒྱབ་ནས་མཉམ་དུ་བཅར་བསད་ཡོད་པ། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བོད་རྱིགས་

སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས། ཁག་ཅྱིག་སོ་སོའ་ི ནང་ལ་ལས་ཁུངས་བཙུགས་ནས་ད་རྒྱ་མཐུན་རེན་སར་བསད་པ། དེ་དག་
ཚང་མས་མཉམ་རུབ་བྱེད་ནས་ཆགས་པ་རེད་མ་གཏོགས་པའྱི་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གཅྱིག་པུ་ཕྱིན་ནས་དབང་ལུང་བསན་

མན་ངག་གནང་བ་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཕྱིན་སའྱི་ས་ཁུལ་ཚང་མས་བོད་རྱིགས་སྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ་ཡྱིས་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་པའྱི་འཐུས་མྱི་རྣམས་དང། དེ་བཞྱིན་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ངའྱི་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་དེ་
དང་། དེ་བཞྱིན་ཕར་ཕོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དེ་དག་ཚང་མས་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚགས་ཚུད་བྱུང་བ་ཞྱིག་

རེད། དེ་དག་ཞོར་ལ་གཅྱིག་ཞུས་ན་སྙམ། ཁོང་རང་ཚོ་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང། རེས་ལ་ཡྱིན་ནའང་དེ་བཞྱིན་དུ་འགན་
འཁེར་ན་ཡག་པོ་འདུག

དེ་ནས་ལག་དེབ་ཀྱི་ཆེས་མཐོང་ཉར་དགོས་པའྱི་སེང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་པ་ཡོད་པ་བཞྱིན། དེ་དག་

གྱི་སེང་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་ངེས་པར་དུ་ཆེས་མཐོང་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་བཞྱིན་
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སྱིག་གཞྱི་དང་ར་འཛིན་ལག་དེབ་གཅྱིག་པོ་ལ་འཐམ་མ་བསད་པར་ཏན་ཏན་སྱིག་གཞྱི་ལ་ཡྱིན་ནའང་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཆ་རེན་

ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ར་འཛིན་ལག་དེབ་ལ་ཡྱིན་ནའང་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་ཏེ་མཐའ་མ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་
བའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་དང་ཐབས་ལམ་གང་ཡོད་པ་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། དེ་དག་ལ་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་
ཡྱིན། ལམ་སེང་སྒྲུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ངས་ཁས་ལེན་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཆོག

དེ་ནས་བཅའ་ཁྱིམ ས་དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་དང་འབེལ ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་

བཀའ་གནང་བ་རེད། ཏན་ཏན་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་པོ་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་སེས་པ། དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་དུ་སེས ་པ་བོད་པ་རྣམས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་པ། བོད་རྱིགས་ཕ་མ་གང་རུང་ལས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུ་སེས ་པའྱི་

རྱིགས་རྣམས་ཀང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་པ། དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དོན་ཚན་གསུམ་དེ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་
གྱི་ཡུལ་མྱི་དང་མཉམ་དུ་ལུགས་མཐུན་གཉེན་སྱིག་བྱས་ཏེ་མུ་མཐུད་ལོ་གསུམ་ཕྱིན་པའྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་
མ་ལག་བསར་བྱས་པ་ལ་དོན་ཚན་བཞྱི་པ་འདྱི་གསུངས་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་ཤག་ས་རེས་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས་གོང་མ་གོང་
མའྱི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་བོད་རྱིགས་ཕ་མ་གང་རུང་ལས་སེས་པའྱི་བོད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་

པ་རེད། ཕུལ་ནས་ལོ་དྲུག་ནས་བཟོ་དགོས་པ་རེད། ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དོ་བདག་ཕྲུ་གུ་རང་གྱི་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་

རེད། ང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཡང་ན། ཕ་མ་གཞན་གྱི་ཕྲུ་གུ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དུས་སྐབས་ལ་མཚམས་བཞག་རྒྱུ་རེད། དེ་
བར་དུ་འབུལ་དགོས་པ་དེ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སེབས་དུས་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་
རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སེབས་སོང་ཕ་མ་གཞན་དེས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་པ་དེ་འད་ད་ལྟ་བར་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་
ཁུངས་ལ་སེབས་མ་སོང། དེ་དག་གྱི་གོ་རྒྱུ་ལྟེ་བ་དེ་གོས་ཚོགས་དེ་རང་གྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་བའྱི་ཐོག་ནས་ལུགས་

མཐུན་གཉེན་སྱིག་བྱེད་ནས་ས་མ་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་རྙྱིང་པ་ཡོད་པ་དང། ཕྱིས་སུ་ཨང་ཀྱི་བདུན་ཅན་དེ་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་
ཐོག་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གཙོ་བོ་གོ་བ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས ་གསུངས་པ་
བཞྱིན་དེ་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གོ་བ་ལེན་ཕོགས་ལ་བོད་མྱི་ཕ་མ་གང་རུང་ལས་བོད་མྱི་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་

གྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་དེབ་ལང་ཁུ་བཟོ་དགོས་པ་རེད། བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང། དེ་བཞྱིན་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་སེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་
དོ་བདག་རང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་གོ་བ་དེ་རང་ལེན་གྱི་ཡོད། དེ་ཡྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱི་སྐོར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་

གནང་བ་རེད། ང་ཚོ་ཕར་ས་གནས་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཨ་རྱི་མངའ་སེ་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཏན་ཏན་ཅ་དངོས་ལྱིད་
ཚད་ཆུང་ཆུང་མ་གཏོགས་གང་ཡང་འཁེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དངུལ་སད་དགོས་པ། དེ་འདའྱི་བསྱི་ཚགས་བྱ་རྒྱུ་
འབད་བརོན་བྱས་པ་རེད། དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དེ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བཟོས་པའྱི་སྐབས་སུ་བྱུང་ན་དེ་རང་ལ་ཕུལ་

ཐུབ་ན་ཏན་ཏན་འདུ་འགོད་དེ་མང་དུ་འགོ་བའྱི་ཚོར་བ་སེབས་སོང། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དེ་དུས་རེན་དེ་འད་བྱེད་པས་ས་གནས་
གཅྱིག ་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་མ་སོང། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་རྒྱའྱི་ཤུགས་ཚད་མ་མདང་བའྱི་ང་ཚོ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

གངས་ཐོ་ཚན་པའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ནས་ཚང་མ་བསོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གངས་ཐོའ་ི ནང་ལ་མྱི་དེའྱི་འདས་པའྱི་
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ལོ་རྒྱུས། ད་ལྟ་ཚང་མ་བལྟ་དགོས ་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཐུབ་མྱིན ་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་གང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན ་
ནའང་། ང་ཚོའྱི་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་བསྡུས་པའྱི་སྐབས་སུ། གསར་བཟོ་ཡྱིན་ན་ལག་དེབ་གང་ཡང་བསྡུས་ཀྱི་ཡོད་པ་

མ་རེད། དེབ་གསར་པ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོར་བརླག་དང་། ནོར་བཅོས་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་སོན་མ་དེབ་རྱིན་མེད་ཕུལ་བ་སོང་

ཙང་། དེ་བཞྱིན་སག་གླ་དངུལ་དེ་ཡང་བསྡུས་ཡོད། དེ་དག་ཚང་མ་བསྡུས་པའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
དང་པོ་ས་གནས་དེ་ལ་སེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་དེའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྐབས་དེ་དུས་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་

བྱེད་དེའྱི་འགན་འཁུར་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་ཚང་མ་ཚུར་ལ་བསྡུས། དེ་རང་ལ་གང་ཐག་གཅོད་པ་དེ་དག་དེ་མ་ཐག་འདྱི་
ཉྱིན་མོ་རང་ལ་མྱུར་སག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུ། དེ་སོན་ནས་མངགས་ནས་འབྱོར་བ་དང་ཚུར་
ལ་མ་སེབས་ཀྱི་གོང་ནས་ཕར་བཏང་སེ་ཐབས་ལམ་འཚོལ་རྒྱུའྱི་ཁུལ་བྱས་པ་ཡྱིན། ཕར་ལ་བཏང་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ག་རེ་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ཡང་གནས་འབབ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ལ་ཐད་ཀར་བཏང་ན་མགོགས་པ་སེབས་ས་རེད།

ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དོན་དེ་ལ་མངགས་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་
བརྒྱུད་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་དུས་འགོར་ཆེ་བ་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་གནས་འབབ་དང། དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་
ཚང་མ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་དེ་རྱིང་དེབ་ལྔ་བཅུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་དེབ་དེ་བཏང་ས་

འདྱི་སུའྱི་རེད། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་གང་གྱི་རེད། དེ་ལ་གློག་འཕྲྱིན་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕར་ལ་བཏང་ཚར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་བཤུས་ཁེད་
རང་ལ་བཏང་གྱི་ཡོད་ཅེས་བརོད་ནས་ཡྱི་གེའྱི་ངོ་བཤུས་ཕར་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ཞབས་བསྐུལ་བྱེད་པའྱི་དོན་དུ་རེད། དེ་
དག་ལ་ཐབས་ལམ་འཚོལ་བསད་ནས་དེ་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཕར་སེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དེབ་དེ་རྱིང་གྱི་ཉྱིན་མོ་ནས་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་

ནང་ལ་འབྱོར་གྱི་རེད་ཅེས་ཁས་ལེན་ཞུས་ཡོད། དེབ་དེ་ནས་གཅྱིག་ཀང་མ་ལྷག་པར་ཕར་ལ་འབྱོར་ཚར་བ་ཡྱིན། དོན་གཅོད་
ལས་ཁུངས་ལ་ཚང་མ་བཏང་བ་ཡྱིན། བཏང་ཚར་བ་ནང་བཞྱིན་ཕར་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མ་ལ་གློག་
འཕྲྱིན་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ངོ་བཤུས་བཏང་ཟྱིན་པ་རེད།

ཁ་སང་ཉེ་ཆར་ཞབས་བསྐུལ་ཡང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ན་ལག་དེབ་བོར་བརླག་གྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

འདྱི་དེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད། ཕར་ཕོགས་ལ་སེབས་དུས་སྐད་ཆ་ཞྱིག་གོ་བྱུང། དོན་ཁང་ནང་དུ་དེབ་གང་ཙམ་ཞྱིག་འདུག དེ་
ཡང་བདག་པོ་བྱེད་མཁན་མེད་ནས་ལྷག་པ། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པ་ཚོ་དེ་རྱིང་ང་ New York ལ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལ་ངས་འགེངས་
ཤོག་ཅྱིག་འགེང། འགེངས་ཤོག་དེ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ། དེབ་ལེན་རྒྱུ་ལ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕྱིན། སོ་སོ་ས་གནས་
དེ་ནས་གཞན་ཞྱིག་ལ་སྤོས་ཕྱིན། དེའྱི་རེས་ལ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་གཞན་ཞྱིག་སེབས། མྱི་ངོ་མ་སུ་ཡྱིན་མྱིན་ངོ་མ་ཤེས་པ་བྱེད།

སོན་མ་ཡྱིན་ན་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་མེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་བྱང་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་སྐབས་སུ་ཁ་བྱང་ཡོད་
པ་མ་རེད། དེ་དག་བརད་མ་ཆོད་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ཁ་གསལ་པོ་བྱེད་ནས་ས་གནས་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་

དེབ་བཅུ་ལས་མེད་ནའང་། དེབ་བཅུ་དེ་ལ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཏུམ་ནས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཁ་བྱང་འབྱི་རྒྱུ། བཅུ་རེ་བཏང་བསད་པ་
ཡྱིན་ན་འགོ་གོན་ཆེན་པོ་ཡོད་དུས་ལྔ་ཅུ་རེ་གཏོང་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག ་ལ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་མྱི་དེ་ཚོའྱི་
རྱིགས་ལ་དེབ་དེ་དག་དོན་ཁང་ལ་བཏང་ཚར་བ་ཡྱིན་ཞེས་གློག་འཕྲྱིན་གྱི་ངོ་བཤུས་ཤྱིག་བཏང་ནས་དེ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ལ་
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ཕུལ། དེ་འདའྱི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞྱིག་འཚོལ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་འབབ་པ་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་
བཅར་བའྱི་སྐབས་ལ་ཚང་མ་ཕར་ལ་འཁེར་ནས་དངོས་སུ་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་བཟོ་རྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བསམ་བོ་གང་ཡང་བཏང་

མེད། མ་འོངས་པར་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚུད་ལ་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་མྱི་དེ་རང་ལ་རག་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ལག་དེབ་བོར་བརླག་གྱི་རོད་གཞྱི་དེ་

རང་རེད་འདུག དེ་མྱིན་དེབ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕར་ལ་ལྷག་སེ་ཚུར་ལ་འཁེར་ཡོང་བ་དང་། སོན་མ་འགེངས་ཤོག་ Newyork ལ་

བཀང་། དེ་ནས་མྱི་དེ་ Minnesota ལ་ཕྱིན་སེ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ལ་འབེལ་བ་མ་བྱས་པར་བསད། Newyork ཀྱི་
སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་གསར་པ་དེས་མགོ་མ་འཚོས་པ་བྱས། དེ་འད་ལྷག་ནས་ང་ཚོས་འཁེར་བ་དང་། མྱི་དོ་བདག་སོ་སོ་འཚོལ་

ནས་དོ་བདག་ཐུག་པ་རྣམས་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་བྱུང། ཕུལ་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ཁ་ཤས་ལྷག་གྱི་འདུག དེ་འད་སྐབས་སུ་སྱིངས་ཆ་འདྱི་
བརྒྱུད་ནས་བོད་རྱིག ས་སྱི་མཐུན་ཚོག ས་པ་དང། བོད་རྱིག ས་ཚོག ས་པ་ཡོ་རོབ ་གང་དུ་ཡོད་ནའང་སོ་སོའ ་ི འགེངས་ཤོག ་

བསྐངས་བའྱི་སྐབས་སུ་འགེང་ས་ས་ཆ་འདྱི་རང་ནས་འགེང་ཤོག ་གྱི་ཨང་ཀྱི་ཞྱིག ་ཡོད་པ་རེད། ཨང་ཀྱི་དེ་སོ་སོས ་བྱིས ། ས་
གནས་གང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སྤོས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལབ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། ལས་ཀ་དང་གཉེན་སྱིག་གྱི་དབང་གྱི་ས་

གནས་ས་ཐོག་ལ་སྤོས་པའྱི་སྐབས་སུ་གང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེབ་འདྱི་ང་ཚོས་ New York ལ་བཏང་། ཁོང་ཚོས་དེ་ངའྱི་མ་རེད་
ལབ། དེ་འད་ལབ་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག དོ་བདག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་དེབ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས། དེབ་དེ་དགོས་པའྱི་སྐབས་སུ་

མང་པོ་འཚོལ་བ་དང་། དེབ་མ་དགོས་པའྱི་སྐབས་སུ་གང་ཡང་མ་བྱས་པ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མས་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་འདུག སྱིར་བཏང་བོར་བརླག་ཤོར་བའྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚོས་བོར་བརླག་མ་ཤོར་བའྱི་འབད་བརོན་བྱ་རྒྱུ་དང། དེ་
བཞྱིན་བེད་སོད་ལོག་པ་ལ་མ་ཤོར་བའྱི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གང་གནང་བ་བཞྱིན་དམ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་བསོམས་དེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༠,༦༤༠,༦༦༢ འདྱི་སྱི་

མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སྱི་
འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས། མྱིང་འབོད་ཞུ་དུས་ཡར་བཞེངས་ན་ཡག་པོ་འདུག

སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ང་ཚོས་འདྱིར་ལས་འཆར་མྱིན་པའྱི་འགྱིམ་

འགྲུལ་གྱི་ ༢་༠ ཁ་པའྱི་ནང་ལ། འབབ་གོན་གཞན་ཞེས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་འབུམ་བཞྱི་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འདུག དེ་ནས་
འོག་གྱི་ཟུར་འཛར་གཉྱིས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཤོག་གངས་ ༢༤༣ ནང་གྱི་ཨང་ ༡༠ པ་དེར་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་རོགས་བགྱིས། རྒྱ་
གར་འབབ་ཁལ་ལས་ཁུངས་ནས་བསར་ཞྱིབ་གཅྱིག་གྱི་ཁལ་འབབ་བསྡུ་འབུལ་ཞེས་ཕལ་ཆེར་ ༡,༠༠༠,༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་འདུག
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ང་ཚོས་དཔལ་འབྱོར་བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཞེས་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཡྱིན་དུས། བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་མང་ཆེ་བས་རྒྱ་

གར་གཞུང་ལ་ཁལ་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ཁལ་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ག་རེ་བྱེད་ནས་སོད་དགོས་པ་ཆགས་པ་རེད་
ཅེས་དེ་དྱི་བ་ཡྱིན།

དེ་དང་མཉམ་དུ་གོང་དུ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་ལག་དེབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕག་སེལ ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས ་གསུངས་སོང་།

ངས་སྐབས་དེ་དུས་གོ་སྐབས་གཉྱིས་བངས་བསད་ན་དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་རེད་བསམ་སོང། དེ་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་ཚོ་མང་
ཆེ་བས་བསམ་འཆར་གསུངས་སོང་། ང་ཚོ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱེད་པ་རྣམ་པ་ཚོས་ལམ་

སང་ཐག་བཅད་མ་བཞག་པར། གོང་རྱིམ་བཞྱིན་དེའྱི་གོང་ལ་དྲུང་ཆེ་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་བོན་བཞུགས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ནས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཆ་རེན་དོན་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཁོན་ནས་ཡོང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་དེའྱི་དཀའ་ངལ་དངོས་གནས་ཡྱིན་ན། ངའྱི་གོ་ཐོས་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ལ་ཚོག ས་ཆུང་ཞྱིག ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར ་གྱི་འདུག ཚོག ས་ཆུང་དེས ་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག ་རྒྱུའྱི་

གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདུག དེ་འདའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད། སྱིར་ང་རང་ཚོ་བོད་རྱིགས་མང་པོ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོས་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཚོགས་ཆུང་དེས་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལ་
ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། ཚོགས་ཆུང་དེས་འགན་དབང་དང་ཐག་གཅོད་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་བྱེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་
མེད་དེའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་བགྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་མ་ཞུས་དགོས་བསམ་སོང་སེ། ཡང་མ་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་
འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་དང་འཕྲོས་པའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་སྐོར། ཉེ་བའྱི་ཆར་ཨ་རྱིར་སོང་ནས་དེའྱི་

སང་ལ་ཕག་ལས་གནང་བཞག་པ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བསོད་བསགས་བཏང་ཡོང་དུས། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་
བོན་མཆོག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཟེར་བའྱི་ང་གཅྱིག་པོ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པ་ང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་གནང་བ་ཡྱིན་

ཞེས་གསུངས་པ་དེས་ང་ལ་ཚོར་བ་མ་འད་བ་ཞྱིག་སད་སོང་། ག་རེ་བྱས་ནས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དབུ་
འཁྱིད་དང་ཡང་ན་སྱི་ཚོགས་ལ་སྣེ་འཁྱིད་མཁན་མྱི་སྣ་དེ་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ང་དང་ང་ཞེས་ཟེར་གྱི་མ་རེད། ག་དུས་ཡྱིན་

ནའང་ང་ཚོ་དང་ང་ཚོ་ཞེས་གསུང་གྱི་རེད་ཅེས་དང་། ང་ཚོ་དང་ང་ཚོ་གསུང་མཁན་གྱི་དབུ་འཁྱིད་དེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མ་འད་བ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ནམ་རྒྱུན་ནས་བཤད་སངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ནམ་

རྒྱུན་ཚན་རྱིག་པ་དང་མཉམ་བགོ་གླེང་གནང་པའྱི་གྲུབ་དོན་གྱི་བཀའ་སོབ་ནང་ལ་ཡང་འདྱི་འད་ཞྱིག་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག ཚན་རྱིག་
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པས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ནས་ཡོང་དུས་ནམ་རྒྱུན་མྱི་སུ་འད་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་ནང་ལ་ང་མང་པོ་བེད་སོད་གཏོང་

མཁན་དེ་ལ་སྙྱིང་གྱི་ན་ཚ་ཡོད་བསད་པ་དང་སྙྱིང་གྱི་ན་ཚ་འབྱུང་ས་བོ་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོ་དང་ང་ཚོ་ཟེར་མཁན་དེ་ལ་བྱམས་བརེ་
དང་བཟོད་སེམ ས་ཀྱི་རྨང་གཞྱི་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོང་དུས། དེ་རྱིང་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས ་གོས ་
ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་མཉམ་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཟེར་ནའང་འད། རྦད་དེ་སོ་སོ་གཅྱིག་པུས་བྱས་པ་ལས་ཐོན་པ་མྱིན་པ། ང་ཚོ་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་བར་སོ་སོས་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འབབ་གོན་གཞན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཟུར་
འཛར་གཉྱིས་པའྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༠ པ་དེར། རྒྱ་གར་འབབ་ཁལ་ལས་ཁུངས་ནས་དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱིས་ཁལ་འབབ་བསྡུ་འབུལ་
ཞེས་པ་དེར་ ༡,༠༠༠,༠༠༠ བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྒྱ་གར་འབབ་གོན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྱིས་ལོ་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ།
དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་དེས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་བཅུ་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཏོང་མ་ཐུབ་ན་དངུལ་དེའྱི་
འབབ་ལྷག་པ་དེ་ཡང་ང་ཚོའྱི་ལོ་ལྔ་ཚན་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུར་ཁས་ལེན་གྱི་ཡོད་པ། དེ་ཁས་ལེན་ཚར་ནས་ད་
དུང་གཏོང་མ་ཐུབ་ན་དངུལ་དེ་གཞུང་བཞེས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ། དེའྱི་ཆེད་དུ་བརྒྱབ་པ་རེད་མ་གཏོགས་ནམ་རྒྱུན་དེབ་སེལ་ཡོད་

པའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁལ་སད་དགོས་པ་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། ལོ་གཅྱིག་ལ་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་
དེ་གཏོང་མ་ཐུབ་ན་འདྱིར་ད་ལྟ་ ༢༠༡༠་་་༢༠༡༡ དང་ ༢༠༡༡་་༢༠༡༢ དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་འད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་དུས་ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དེ་དུས་ག་རེ་ཞུས་པ་རེད་ལབ་ན། འབབ་ཁལ་ལས་ཁུངས་ལ་འགོ་སོང་འདྱི་དག་མ་འོངས་པའྱི་ལོ་
ལྔའྱི་ནང་ལ་འགོ་སོང་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཁས་བངས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ལྔའྱི་ནང་ལ་འགོ་སོང་བཏང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་སྣ་

ཚོགས་ཡོང་གྱི་འདུག སྣ་ཚོགས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་ལྟར་ད་དུང་དངུལ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཡར་མ་ཕུལ་ཀ་མེད་རེད།
དེ་ཕུལ་ཕྱིར་ཡང་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་ད་ལྟ་ཆེད་མངགས་གོས་ཚོགས་རང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའྱི་

ཐོག་ནས་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་གྱིན་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བདེ་དོན་ལས་ཁུངས་རེད། འོན་ཀང་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ན་ཡང་
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་བཅུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་དཀའ་ངལ་དེ་འད་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དྱི་བ་གཞན་པ་དེ་ཏན་ཏན་རེད། ལས་དོན་ཚང་མ་བཀའ་བོན་ལ་ཡར་ཡོང་དགོས་པ་དང་། ལས་དོན་ཚང་མ་དྲུང་

ཆེ་འགམ་ལ་སེབས་དགོས་པའྱི་ཁབ་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་ས་དང་། ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་

པ་ཡྱིན་ན་དོ་བདག་ལས་འགན་གྱིས་བྱེད་འདོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་ཡོད་
པ་རེད། ལག་དེབ་ལང་ཁུའྱི་སེང་ལ་བཀའ་བོན་གྱི་མཚན་རྟགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དྲུང་ཆེའྱི་མཚན་རྟགས་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད།
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ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་མཚན་རྟགས་རྒྱབ་སེ་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་

ནས་དཀའ་ངལ་མེད་ན་ངའྱི་སར་བསེབ ས་དགོས་དོན་ཡོད་པ་མ་རེད། ཤར་རྒྱག་འགོ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བཀག་འགོག་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཚོ་ཚན་པའྱི་ངོས་ནས་བྱེད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

སྐབས་སྐབས་ལ་དཀའ་ངལ་གྱིས་རེན་པས་ཚོག ས་ཆུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས ་གསུངས་པ་དེ། གནད་དོན་

གཅྱིག་བདེན་པ་ཡྱིན་པ། དེ་ནས་ཁུངས་བསེལ་དཔང་རྟགས་གསལ་པོ་ཡོད་པ། དེ་འདའྱི་རེན་བྱས་ནས་ཡང་འོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། དེའྱི་སྙན་ཐོ་ཡར་འབྱོར་ནས་དེ་འད་བྱེད་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཡང་དེའྱི་ནང་ལ་བསེབ་པ་དེ་ཚང་མ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ། ཡང་ཆ་རེན་གྱིས་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ཡང་
ཚང་མར་སོ་ཕེས་བཞག་པ་དེ་འད་མ་རེད། ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་དེ་བདེན་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་

རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཀྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚང་མ་བཀའ་བོན་གྱིས་བྱས་ནས་བསད་ན། ང་ཚོའྱི་
འདྱི་དབང་ཆ་གཅྱིག་བསྡུས་མ་རེད། དབང་ཆ་ཆ་སྙོམ་བྱེད་ནས་ཚང་མས་འགན་འཁུར་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་ཡྱིན་དུས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བྱེད་ལའང་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་སྐུ་དབང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། རང་ཉྱིད་དང་། བཀའ་ཤག་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ལས་ཀ་བྱེད་

སངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཀ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ལམ་སོན་སོགས་
ལས་མ་བརྒལ་བ་བྱ་རྒྱུ་དེ་འགན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་སྐབས་ལ་དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དུས་ཏན་ཏན་ཚོགས་
ཆུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དཔལ་འབྱོར་བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་བསོམས་དེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།
མེད་པར་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་བསོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་བསོམས་དེ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་
གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་དེ་ ཧྱིན་སོར་ ༥༣,༦༧༢,༨༡ རེད་འདུག དེར་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ངོས་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

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

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ད་ལྟ་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ ༡་༤ ཡྱི་ཆ་དེ་ཡྱིན། བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་དཔེ་དེབ་ཧྱིན་སྐད་
དུ་ཕབ་རྒྱུ་དང་པར་སྐྲུན། ཕལ་ཆེར་ཕབ་བསྒྱུར་ཡྱིན་ས་རེད། བྱས་ཙང་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་དཔེ་དེབ་ཧྱིན་སྐད་ཐོག་ཕབ་

བསྒྱུར་ཟྱིན་པ་རེད་དང་ཡང་ན་གནང་རྒྱུ་རེད། ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དཔེ་དེབ་དེ་ག་རེ་རེད། དེར་གཅྱིག་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་འདྱི་ད་གྱིན་གོང་ལ་སོང་བ་དང་འད་བོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ཡྱིད་ཆེས་དགེ་ར་དེ་ལ་ཡང་ ༡་༤ ནང་གསེས་ཉ་པ་དེ་ལ་ཉམ་ཐག་བདེ་དོན་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་ལ་འབུམ་ལྔ་ཞྱིག ་ཞུས་གནང་
འདུག དེ་གསར་པ་རེད་འདུག ངས་ཤེས་པ་ལ་ཉམ་ཐག་ལྟ་སོང་ལབ་དུས་ནང་སྱིད་དང་ཤེས་རྱིག དེ་ནས་འཕྲོད་བསེན་ལ་ཡོད་པ་
རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོ་དེས་བཀའ་གནང་གསལ་ལ། དཔལ་འབྱོར་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རའྱི་
རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤ ཡྱི་ནང་གསེས་ཆ་པ་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ལགས་རོམ་གནང་བའྱི་དཔེ་དེབ་ཧྱིན་སྐད་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་

དང་པར་སྐྲུན་གསུང་པ་དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས། འདྱི་ཅ་པ་རེད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་དཔེ་
དེབ་ཧྱིན་སྐད་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་དང་དཔར་སྐྲུན་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག་ག ཆ་པ་དེ་རེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས། ལགས་
སོ། ཆ་པ་རེད་འདུག་ལགས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འདྱི་ལ་ཟུར་འཛར་ཅྱི་འདུག་གམ། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
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ཚོགས་ཆུང་ལ་ཟུར་འཛར། མྱི་འདུག་གམ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས། འདྱི་རེད་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དཔལ་ལྡན་

ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ་ནས། དེ་མ་རེད་ལགས། ཆ་པ་དེ། ༸གོང་ས་མཆོག ་དེ་ཅ་པ་རེད་འདུག འོག ་དེར ་ཆ་པ་ཞྱིག ་འདུག་གཱ
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན ་མཆོག ་ནས། ལགས་སོ། འདྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ནས་ཞུ་ཆོག དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཡང་འདུག་ད་ལྟ་ཡང་འདུག་གསུངས་བ་དེ། སེ་ཚན་འདྱི་ཡྱི་ཀ་ཁ་
ག་ང་དེ་ཏོག་ཙམ་འཁྲུག་བསད་འདུག འབུམ་ལྔ་ཡོད་པ་དེ་རེད། ཉམ་ཐག་བདེ་དོན་བལྟ་སོང་འདྱི་ད་གྱིན་གོང་དང་གཅྱིག ་པ་
གཅྱིག་ཀང་རེད། ཡྱིད་ཆེས་དགེ་ར་འདྱི་ཡང་དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་དང་། ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རའྱི་ལས་དོན་བྱེད་དགོས་པ་

དང་། འབབ་གོན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་དངུལ་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་པ། དེ་མ་འོངས་པའྱི་སྤོམ་
དངུལ་གྱི་ཆེད་དུ་གོང་ཞུས་ལྟར་འགོ་སངས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་ཀང་རེད། བདེ་དོན་ལས་ཁུངས་དེ་ཡང་དེབ་སེལ་ལས་ཁུངས་རེད།

འདྱི་ཡང་དེབ་སེལ་ལས་ཁུངས་རེད། འགོ་སངས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་ཀང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡང་ཉམ་ཐག་ཨང་ཀྱི་མེད་པ། གློ་བུར་ལྷག་
པ། དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་བོད་མྱི་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་ནའང་གཏོང་དགོས་པའྱི་འགོ་སོང་གྱི་ཆེད་དུ་བཞག་པ་རེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རའྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤ ཡྱི་ནང་གསེས་ཁ་པ་ལས་

བྱེད་རྒས་ཕོགས་མེད་པའྱི་རྒས་ཡོལ་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་སྣོན། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལས་ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ཀྱི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་
སྤར་ནས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུག ཧྱིན་སོར་ ༡༥༦,༠༠༠ ཞྱིག་འདུག དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་། ལས་
བྱེད་རྒས་ཕོགས་མེད་པའྱི་རྒས་ཡོལ་རྣམས་ཀྱི་གངས་ཀ་དེ་ཚོ་གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དེའྱི་འོག་མ་དེར། སན་སྱིན་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་། དེ་ནས་དེའྱི་འོག་མ་

དེར་ཇ་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ལགས་རོམ་གནང་བའྱི་དཔེ་དེབ་ཧྱིན་སྐད་དུ་ཕབ་བསྒྱུར་དང་དཔར་སྐྲུན་ཞེས་པ་དེའྱི་དེབ་གང་
དང་གང་ཡྱིན་མྱིན་དང་། ཇྱི་ལྟར་བསྒྱུར་གྱི་ཡོད་མེད། དེ་ཚོ་གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཆ་པ་དེ་ད་གྱིན་
ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གོང་ནས་དྱིས་ཚར་སོང་།

དེ་ནས་ལས་འཆར་མྱིན་པའྱི་འགོ་གོན་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༢་༠ ཡྱི་ནང་གསེས་ཁ་པ། འབབ་གོན་གཞན་གྱི་ཟུར་འཛར་གྱི་

ནང་ལ་ཇ་པ་དེར། ལས་བྱེད་གཟྱིགས་གསོལ་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག དེ་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་སྐོར་ལ་གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
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སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངའྱི་དྱི་བ་དེ་ ༡་༤ ཇ་པ་དེ་ཡྱིན། ར་སའྱི་ཁུལ་ཡུལ་མྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རོགས་སོར་གྱི་ལས་
གཞྱི་ཞྱིག་འདུག རོགས་ཟེར་བའྱི་ཡྱི་གེ་དེ་ནོར་འདུག དེ་བྱེད་དུས་ར་སའྱི་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ག་ཚོད་ལ་རོགས་སོར་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་ནས་རོགས་པ་བྱེད་སངས་དེ་ཡང་སེར་རང་སོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་སོབ་གྲྭ་མྱི་རེ་ངོ་རེ་ལ་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། གང་འད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིར་རྱིས་འགོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཚོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས་ངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཞུ་ཚོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་

འདུག་སེ། གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། འདྱིར་རྱིས་འགོ་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བཀའ་འདྱི་གནང་
བ་དེ་དག་རྱིས་འགོ་གཞྱིར་བཟུང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ༡་༤ ཁ་དེའྱི་ལས་བྱེད་རྒས་ཕོགས་མེད་པའྱི་རྒས་ཡོལ་གྱི་འཚོ་སྣོན་གསུང་པ་
དེ། རྒས་ཕོགས་མེད་པ་ཟེར་བ་དེ་ང་རང་ཚོ་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱེད་ལ་རྒས་ཕོགས་ཡོད་མེད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཡོད་ཙང་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཟུར་

འཇོག་གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་རེད། རང་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དང་ཟུར་འཇོག ་གྱི་ལས་བྱེད་ཅེས་པའྱི་སྐབས་དེའྱི་རྱིས་འགོའ་ི འོག་ལ་ང་

ཚོས་རྒས་ཕོགས་གནང་རྒྱུ་དེ་ལས་བྱེད་རྒས་ཡོལ་བ་རྣམས་རྒས་ཕོགས་མེད་རྱིགས་ལ་འཚོ་བ་ངལ་གསོ། འཚོ་བའྱི་ངལ་སེལ་

གྱི་ཆེད་དངུལ་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ལ་དངུལ་གནང་མཁན་དེ་ཨྱིན་ལེན་དོན་ཁང་གྱི་མ་དངུལ་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
དངུལ་ཧ་ཅང་ཕོན་ཆེན་པོ་མ་རེད། སུ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱེད་གསོལ་ཐབ་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་དགེ་འདུན་ལགས་ལ་
ཟླ་རེར་སོར་ཆྱིག་སོང་རེ་རྱིས་ནས་ལོ་གཅྱིག་ལ་སོར་ཆྱིག་ཁྱི་ཉྱིས་སོང་། དེ་ནས་སྱི་ཟུར་མགོན་པོ་མཚོ་ལ་འཚོ་སྣོན་ཟླ་རེར་གཅྱིག་

ཁྱི་ཉྱིས་སོང་རྱིས་ནས་ལོ་རེར་ཆྱིག་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་བཞྱི་སོང་རེད། དེ་ག་རེ་ཆགས་པ་རེད་ཅེ་ན། སྱི་ཐབ་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་དེ་དང་
པོ་སོན་མ་ནས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཟུར་མགོན་པོ་མཚོ་ལ་དེ་ས་འཚོ་སྣོན་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་ཞབས་མ་

རེད་ཀང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམ ས་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས ་ནང་ལ་གོ་མྱིང་བདག་རེན་བྱས་ནས་
སྐབས་གཅྱིག་ལ་སེ་འགན་ས་མྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་བ་རེད། དེ་ནས་བགེས་ཡོལ་ལ་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ཕེབས་དུས་དེ་
ས་འཚོ་སྣོན་ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་དེ་སྤར་ནས་དྲུང་གཞོན་ཚད་མཉམ་གྱི་བགེས་ཕོགས་ཀྱི་དོད་ཅྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

110

དེ་ནས་སན་སྱིན་ཟེར་བ་འདྱི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་རྙྱིང་པ་ཤྱིག་རེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ཡྱིད་ཆེས་དགེ་ར་འདྱིས་དགེ་རའྱི་ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། དེ་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མ་རེད་ཀང་དེ་ས་ནས་ཕྱིན་
ནས་གནས་མཆོག་ར་མཆོག་གོང་དང་། ཝརཱ་ཎཱ་སྱི་དེ་ཚོ་ལ་དགུན་དུས་སྐབས་སུ་གནས་སྐོར་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་
སོང་ཙང་། དེ་དག་ལ་སན་སྱིན་བཏང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཆེད་མངགས་བཞག་ནས་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་པ་

བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཕུལ་ས་དེ་རོ་རེ་གདན་དང་ཝརཱ་ཎཱ་སྱི་སོགས་ཀྱི་གནས་མཆོག་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ལགས་རོམ་གནང་བའྱི་དཔེ་དེབ་དེ་ཧྱིན་སྐད་ཐོག་ལ་ཕབ་སྒྱུར་དེ་ར་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་

ཁང་དང་ཟུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་དེབ་གངས་བརྒྱད་སོང་པར་རྒྱབ་པའྱི་ཐོག་ནས། དེ་མང་ཚོགས་ལ་འགེམ་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་རེད་འདུག
དེའྱི་དོན་དག་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་འགན་འཁུར་གཙོ་བོ་དེ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལ་སད་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་དེ་ང་ཚོས་གཏོང་རྒྱུ་བྱས་

ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་དེབ་འདྱི་དང་འདྱི་ཡྱིན་ཞེས་གང་ཡང་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག དོན་དག་ཧྱིན་དྱིའྱི་སྐད་ལ་བསྒྱུར་
རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས་འདྱི་བྱས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད།

དེ་ནས་ངས་ལྷག་མེད་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གལ་སྱིད་ངས་ལྷག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་གནང་

རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤོག་ངོས་ ༢༤༥ ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དྱི་བ་གནང་སོང་། དེ་ག་རང་
ཡྱིན། ཉ་པ། ཉམ་ཐག་བདེ་དོན་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་དེ། གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་དེ་འདྱི་རེད། ཉམ་ཐག་གཅྱིག་གྱི་འཚོ་སྣོན་

དངུལ་དེ་ཞུ་དགོས་པ་ཡྱིན་ན། ཐད་ཀར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ། ཡང་ན་ས་གནས་བདེ་དོན་དང་དེ་
ཚོའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད། ཡང་ན་ནང་སྱིད་དང་དེ་འདའྱི་ནང་ནས་ཚུར་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་དུས་འདྱི་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་འོག་ནས་ཀང་མང་པོ་ཡོང་

གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་གོང་གྱི་དེར་བཀའ་ལན་གནང་དུས་ཀང་གསལ་པོ་ཆགས་མ་སོང། དཔེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།

གོང་གྱི་དེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ ལ་མྱི་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལའང་མྱི་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧

ལའང་མྱི་འདུག ད་ལོ་ ༡༧་་་༡༨ ལ་ཆགས་འདུག གཞན་དེ་ཡང་དེ་ག་རང་རེད་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལ་མྱི་འདུག ཕྱི་ལོ
༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལའང་མྱི་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལའང་མྱི་འདུག ད་ལོ་ ༡༧་་་༡༨ ལ་ཆགས་འདུག ཁོ་རང་གྱི་ཚོགས་

པ་དེབ་སེལ་ཅན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རྱིས་མྱིག་གྱི་ནང་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་ལོ་ལོ་ལ་སོད་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་དམ། སོན་མ་
སོན་མ་ག་རེ་བྱས་ནས་མ་བྱུང་བ་རེད། ད་ལོ་གསར་པ་ཡོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད། དྱི་བ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན།
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དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་མྱི་གཅྱིག་གྱི་འཚོ་སྣོན་དེ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བརྒྱུད་ལམ་གང་འད་

ཞྱིག་གྱི་སེང་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐད་ཀར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་ཡང་ན་ནང་ཕྱི་འཕྲོད་

གསུམ་གང་རུང་ཞྱིག་ལས་ཚུར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ། ཡང་ན་ས་གནས་གཞྱིས་འགོ་དང་དེ་དག་བརྒྱུད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་
པ་དེ་ཡྱིན།

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

ད་ལྟ་འདྱིར་ཅ་པ་དང་ཆ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དེབ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་རེས་སུ་མྱིང་དེ་གསལ་པོ་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།

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

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ལས་ཁུངས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གླེང་དང་གཏན་
འབེབས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོའྱི་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ལགས་

རོམ་གནང་བའྱི་དེབ་དཔར་བསྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་འདྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དཔེ་མཛོད་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ནས་དཔར་རྒྱབ་རྒྱུ་གཅྱིག
དེ་ས་ཡང་དེ་འད་རྒྱབ་མོང་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ཞུས་ན། Good Heart སེམས་བཟང་པོ་
ཞེས་པའྱི་དེབ་འདྱི་ཨྱིན་སྐད་ཐོག་བསྒྱུར་ནས་ལག་བསར་བྱེད་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་མྱིན་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་དེབ་དཔར་བསྐྲུན་
བྱེད་རྒྱུ་འདྱི་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་འབབ་པའྱི་དེབ་འདྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་དེ། ང་ཚོའྱི་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རའྱི་དགེ་འཛིན་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་པ། ཝར་ཎཱ་སྱིའྱི་ངེས་སོན་པ་མཆོག་གྱི་ཝཱར་ཎར་དེ་ས་དེབ་གཅྱིག་བསྒྱུར་ཡོད་པ་འདྱི་དཔར་རྒྱག་རྒྱུའྱི་
དངུལ་མེད་པའྱི་ཐོག་ལུས་ཡོད་པ་དེ་འདྱིར་སེབས་འདུག དེབ་འདྱི་གང་ཡྱིན་མྱིན་འདྱི་ང་ཚོ་ཡང་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་ན་

མེད་པ་སོང་ཙང། གོས་ཚོགས་གོལ་རེས ་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་སབས། དེ་དུས་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་
ནས་མ་འོངས་པར་དེབ་འདྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཆགས་མྱིན་སྐབས་སུ་སྙན་གསན་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། དེ་ས་འདྱི་དང་འད་བའྱི་དེབ་འགའ་ཞྱིག་
དཔར་རྒྱབ་རྒྱུའྱི་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས། དེབ་འདྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའྱི་དུས་དེར་མཐའ་མའྱི་དུས་སུ་དེབ་འདྱི་འད་འདྱི་

ཡང་དངོས་སུ་དཔར་རྒྱབ་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔར་ཁང་གྱི་བདག་དབང་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེ་འད་བྱུང་འདུག སོང་ཙང་
ད་ལན་ང་ཚོ་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་འདྱིར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རའྱི་འགན་འཛིན་

ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་འདྱི་ཐོག་ནས་དེབ་འདྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུ་དང། མ་འོངས་པར་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་། རྒྱུན་ལས་ལ་དེབ་ཇྱི་ཡྱིན་སྙན་གསན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། དེ་རྱིང་འདྱི་རང་ཞུ་འདོད་བྱུང།
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དེ་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་རོགས་སོར་བྱེད་རྒྱུའྱི་སྐོར་གསུངས་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་

བཟུང་གྱི་ང་ཚོ་དེ་ས་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ད་ལྟ་ར་སེང་ཕོ་སཊ་གྷནཇའྱི་ Forsyth Ganj ཉེ་འདབས་སུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། དེ་བཞྱིན་འདྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ཁག་གཅྱིག་གཉྱིས་ལ་འཛིན་ཆས་ཙ་གྱི་ཙི་གེ་ཉོས་ནས་རྔན་པ་ཕུལ་རྒྱུ་དང་། དེ་

བཞྱིན་ཁོང་ཚོའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཨང་རྱིམ་དང་པོ་གཉྱིས་པ་སོན་པ་ཚོར་རྔན་པ་སོད་རྒྱུ་དང་། སྐབས་སྐབས་ལ་
འདྱི་མྱི་དགོས་འདྱི་དགོས་ཞེས་ཞབས་བཀག་ཕུལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཡུལ་མྱི་དང་མཐུན་སྱིལ། ལྷག་པར་དུ་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་
རའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ ཐ༽ པ་འདྱི་ཉམ་ཐག་ཅེས་པ་འདྱི། དོན་སྙྱིང་གཅྱིག་མཚུངས་རེད། གོང་དུ་ཡོད་པ་གཅྱིག་

མཚུངས་རེད། དེ་ས་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་རེད་ཟེར་ན། དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་འདྱི་ས་མ་ ༢༠༡༡་་་༡༢་་་༡༣ སྐབས་

དེར་ཆེས་མཐོའ་ི རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་བྱས། དངུལ་ལྷག་ནས་ལྷག་མ་འདྱི་ཡོང་རྒྱུའྱི་ལོ་ལྔའྱི་ནང་ཚུན་ལ་བེད་སོད་བྱེད་ཀྱི་
ཡྱིན་ཞེས་ཁས་ལེན། འདྱི་ཁས་བངས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ན་དངུལ་འདྱི་གཞུང་བཞེས་ཆགས་ཀྱི་མེད་པ་རེད། འདྱི་

ཁས་བངས་པའྱི་འོག་ལ་འཆར་གཞྱི་བསྐྲུན་ཏེ་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། མ་འོངས་པར་དེ་སའྱི་ལོ་ལྔ་ཁས་ལེན་བཞག་
པའྱི་དུས་ཡུན་རོགས་ཀྱི་ཡོད་པ། འདྱིའ་ྱི ཐད་ལ་ང་ཚོ་ཆེད་མངགས་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཉམ་ཐག་གློ་བུར་དུ་ལྷག་པ་དེ་
འདར་རོགས་སོར་བྱེད་རྒྱུ་རེད། སོང་ཙང་དོན་སྙྱིང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། གོང་དུ་དཔལ་འབྱོར་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་དང་། ད་ལྟ་

ཡྱིད་ཆེས་དགེ་ར་གཉྱིས་ཀའྱི་རྱིས་འགོ་འདྱི་དོན་སྙྱིང་གཅྱིག་མཚུངས། དངུལ་འབོར་གཅྱིག་མཚུངས། ལས་ཁུངས་ངོ་བོ་ལོགས་
སུ་ཡྱིན་པ་འདྱི་གང་འད་འདེམ ས་ཀྱི་རེད། སུས་འདེམ ས་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར ་ན། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོའྱི་དབུས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ ་འཇུག་

ཚོགས་ཆུང་གྱི་འགོ་སངས་གཅྱིག་མཚུངས། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འདྱི་འདའྱི་སྐུ་ངལ་འཕྲད་པ་གང་ཞྱིག་ཡོད་པས་ན། ས་གནས་
བརྒྱུད་དེ་ཡར་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཐད་ཀར་གནང་རྒྱུ་གང་ཡང་མ་རེད། དངུལ་འདྱི་ང་ཚོར་འབྱོར་རུང་
ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུར་ཕུལ་རྒྱུ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་སྣོན་པའྱི་གནང་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། འདྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་

བརྒྱུད་ལམ་གང་ཡང་མེད་པ་མ་རེད། སོང་ཙང་དེ་ས་དབུས་ཉམ་ཐག་ངོས་ནས་ནང་ཤེས་འཕྲོད་གསུམ་བརྒྱུད་དེ་ ཉམ་ཐག་ལ་
མཐུན་འགྱུར་གང་འད་ཞྱིག་འབྱོར་རུང་། འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཆ་འད་བ་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་
འབྱོར ་ལས་ཁུངས་ངོས ་ནས་དངུལ་ཕུལ་རྒྱུ་དང་། འདྱི་ཡང་ཡྱིད་ཆེས ་དགེ་ར་དང་བདེ་དོན ་ལྷན་ཚོག ས་ཀྱི་དམྱིག ས་ཡུལ་

དགོངས་གཞྱི་ལྟར་འབེལ་ཡོད་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ། ང་ཚོ་མ་འོངས་པར་ལོ་ལྔ་ཚན་ནང་དངུལ་གྱི་སོག་བྱ་འདྱི་ཡང་སོག་མྱི་དགོས་
པར་ལས་ཁུངས་ལ་ཕན་པ། གཞན་ལ་ཕན་པ། འདྱི་འདའྱི་ཆ་ནས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དང་སགས་ནས་
མཚམས་འཇོག་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་བསོམས་འདྱི་ ཧྱིན་སོར་ ༥,༣༦༧,༢༨༡ འདྱི་སྱི་མོས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཤོག་གངས་
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༢༤༨ གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་བསོམས་འདྱི་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་
འཁོལ་ཐོབ་པ་དེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༩༡,༥༦༤,༤༩༡ རེད་འདུག འདྱི་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་སྤར་
གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར ་སྱི་ཚོག ས་ཡར་རྒྱས་ཐེབ ས་རའྱི་རྱིས ་འགོ་ ཨང་ ༡་༤ ནང་གསེས ་ ག༽ པ་
དངུལ་ཁང་མྱིན ་པས་དཔལ་འབྱོར་སེ་ཚན་ (NBFC) ལས་གཞྱི་ངས་ནོར ་མེད་ན། (Non Banking Financial Cooperation) འདྱི་ཡྱིན་པ་འད། དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་གསུངས་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན་ས་རེད། འདྱི་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༧༩,༤༧༩,༤༤༤ ཞུས་

གནང་འདུག དེ་བཞྱིན་ ད༽ པའྱི་ནང་ལ་དངུལ་ཁང་གསར་འཛུགས་ལས་གཞྱི་ཞེས་པ་འདྱི་ལོ་སོན་མའྱི་ནང་ཞུས་འདུག ད་ལོ་

ཞུ་མྱི་འདུག་སེ། འདྱི་གཉྱིས་གཅྱིག་མཚུངས་རེད་དམ། འདྱི་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ཚེ། རྱིས་འགོ་ཁག་གཉྱིས་སོན་དགོས་པ་གང་
ཡྱིན་ནམ།

འདྱི་དང་ལྷན་དུ་ ༡་༤ ཅ༽ པ་འདྱི་བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི། འདྱི་ལ་དངུལ་ཞུས་གནང་འདུག འདྱི་

སོན་མ་ཡྱིན་ན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ཁུངས་གཏོགས་རེད། དེ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་སྤོས་གནང་སོང། ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཡང་བསར་ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་སྤོས་དགོས་དོན་འདྱི་གང་ཡྱིན་ནམ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ཚོགས་པ་ཨང་ཅ་པ། བུད་མེད་ནུས་སོབས་སྤེལ་
རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་ཁ་ཤ ས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཉེ་ཆར་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སོབས་ཚོག ས་ཆེན། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག First ever Historic womens empowerment conferce འདྱི་ཟླ་བ་གཉྱིས་པའྱི་
ཚེས་ ༢༡ ནས་ ༢༣ བར་དུ་ཚོགས་གནང་བ་རེད། དེ་ལ་ང་རང་སེར་གྱིས་རྒྱབ་སོར་དང་། འདྱི་འད་བའྱི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ལས་

འགུལ་སྤེལ་བ་འདྱི་ནྱི། བུད་མེད་ནུས་སོབས་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། བུད་མེད་ནུས་སོབས་གོང་འཕེལ་
གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་ཆ་རེན་བསྐྲུན་གནང་མཁན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ལ་སེམས་གཏྱིང་ནས་ཐུགས་རེ་ ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན། ངས་འདྱི་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་། གཟྱི་བརྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་འད་སོང་ཙང་སྱིག་འཛུགས་ལ་

ངས་བསགས་བརོད་དང་། བུད་མེད་ཚང་མས་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བུད་མེད་ནུས་སོབས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་
དང་པོ་དེ། ད་ལྟ་ཉེ་ཆར་ཚོགས་གནང་བ་དེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་ནང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་དྱིལ་བསགས་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཡོད་པ་
རེད། དངུལ་འབོར་ས་ཡ་ ༢ ལྷག་བཏང་ཡོད་པ་རེད།

ཡྱིན་ནའང་བོ་འཚབ་གང་བྱུང་ཟེར་ན། སྱི་འཐུས་བུད་མེད་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སྐབས་མཚམས་ལ་མ་གཏོགས་མགོན་ཤོག་

རག་མེད་པ་དེ་ལ་བུད་མེད་ཚང་མས་བསམ་འཆར་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བུད་མེད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ང་རང་ཚོས་གཞྱི་ར་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་གལ་ཆེན་པོ་གནང་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག

རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་ནང་དྱིལ་བསགས་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་གནང་དུས། སྐད་གགས་བྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ལ་
ཉྱིན་མ་ ༢༠ སྐབས་མཚམས་དེར་ང་ཚོར་བར་གནང་རྒྱུ་དང། དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག Agenda གནང་སངས་ལ་

བལྟས་ན་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་གྱི་མེད་པའྱི་སེམས་ཚོར་ཡོང་གྱི་འདུག ཁ་སང་ད་རྒྱ་ནང་ནས་མཇལ་དུས། བོ་
ཕམ་གང་བྱུང་ཟེར་ན། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བུད་མེད་ནུས་སོབས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བ་

འདྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དྱིལ་བསགས་ཤུགས་ཆེ་ཕྱིན་པའྱི་མཐོང་ཚུལ་དང་ལྟ་ཚུལ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཁང་བུ་སུབ་དོག་པོ་ཞྱིག་
དང་། ངས་འདྱི་ཁ་རྱི་ཁ་ཐུག་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། ཁ་ཤས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཡོད་ཟེར་ནས་རྒྱབ་ཏུ་ཞུ་ཡྱི་རེད། ངས་འདྱི་ལ་ཞུས་ན་རེས་མ་
ཐུགས་བསམ་བཞེས་རྒྱུ་ལ་ཁད་པར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

གཉྱིས་པ་དེ་ལ། དང་པོ་དྱིལ་བསགས་གནང་དུས། ཟླ་བ་ ༢ པའྱི་ཚེས་ ༢ ཡྱིན་ས་ཡོད། ད་རྒྱའྱི་ནང་བཀའ་གང་གནང་

ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བུད་མེད་ ༢༥༠ ཞྱིག་ཕེབས་ཡོང་ས་ཡོད་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག་བསམ་སོང་། ཁ་སང་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་
བུད་མེད་ ༣༠༠ འདྱིར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་ནས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་གང་གནང་སོང་ཟེར་ན།

འཛུལ་བཞུགས་གནང་མཁན་བུད་མེད ་ ༣༤༨ བྱུང་ཡོད ་པ་རེད ་ཅེས ་གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོ ག ་
Brokeup དངོས ་གནས་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་དེ་ ༡༦༦ ཡོད་གསུངས་པའྱི་ནང་ནས། ༤༡ ག་སྱིག ་གནང་མཁན་

organiser དང། ༩༩ གཞུང་ཞབས་རྙྱིང་པ་ཡྱིན་པ་འད། ༣༢ ས་གནས་ཀྱི་འགོ་ཁྱིད་པ། ༡༠ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག
Speaker བཀའ་སོབ་གནང་མཁན། བཀའ་སོབ་གནང་མཁན་ནང་ལ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་འདུག ཁོང་ཚོ་ ༡༠ ནང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་

པ་རེད་དམ། ཡང་ན་གང་འད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Speaker ཁ་ཤས་ཀྱིས ་སྐབས་མཚམས་ལ་ཞལ་པར་

གནང་ནས། ཁེད་རང་ཚོ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སོབས་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བར་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ནས་བདུན་
ཕྲག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་གོང་ལ་བྱུང་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ང་ཚོའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་སོབས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ག་
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སྱིག་དེ་ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་དང་། གཉྱིས་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཧ་རེ་ཧུ་རེ་བྱས་པའྱི་མཐོང་ཚུལ་ཞྱིག་ཀང་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་
གང་འད་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་ནས་ངས་དྱི་བ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེ་ལ། བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཁ་ནས་ San Francisco སྐུ་ངོ་ཞྱིག་གྱིས་ཉེ་ཆར་ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་

གནང་གྱི་འདུག བུད་མེད་ནུས་སོབས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་དང་པོ་དེ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག དེ་ གང་འད་ཡྱིན་ནམ་ཟེར་

ནས་གསལ་བཤད་གནང་རོག ས་གནང་ཞུ་ཡྱི་འདུག གང་ཡྱིན ་ཟེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལ་ཁྱི་ཟུར་༸ཟམ་མདོང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་

སྐབས་ལ། ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༤།༥ ཉྱིན་མ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་ནུས་སོབས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་ཚོགས་གནང་བ་རེད།
ཁོང་གྱི་དྱི་བ་འདྱི་རེད་འདུག ད་ལན་ཚོགས་ཆེན་འདྱི་དང་པོ་རེད་གསུངས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ དེ་ནང་སྱིད་
ཀྱི་གོ་སྱིག་གནང་བ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ འདྱི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁང་གྱི་གནང་བ་རེད་ཟེར་ནས་འདྱི་འདའྱི་ཧེ་བག་གྱིས་དང་པོ་

རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ བུད་མེད་ ༤༠ ཐམ་པ་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༧ ལ་ ༣༤༨ ཡོད་པ་བཅས་ཀྱིས ་ཡྱིན ་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། གསུམ་པ་དེ་ལ། གོས ་ཚོག ས་ཀྱི་
ཚོགས་ཆེན་འདྱི་བུད་མེད་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དང་པོ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་གྱི་

ཡོད་པ་རེད། ཡང་མྱིན་ན། ད་ལན་ཚོགས་ཆེན་འདྱི་ཉྱིན་མ་གཉྱིས་འཐོལ་པ་ཚོགས་ཡོད་ཙང་དེ་འད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། འདྱི་
ཚོ་ཚང་མ་ང་ལ་འགན་ཞྱིག་ཡོད་དུས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ལྔ་པ་དེ་ལ། ཡང་མྱིན་ན། འདྱིའྱི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་དེ།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Demographic Conposition ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལ་མྱི་ ༤༠ ཐམ་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧
ལ་དྱིལ་བསགས་ནང་བཞྱིན་བྱས་ན། ༢༥༠ ཧེ་བག་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རེད་དམ་ཟེར་ནས། གསལ་བཤད་གནང་རོགས་
ཟེར་བ་དེ། ངས་འདྱིར་སྙན་གསན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ད་ཐོག ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན ་པོཆེའྱི་མཉམ་དུ་པར་བརྒྱབ་པའྱི་པར་དང་བཅས་ཏེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སེང ་དྱིལ ་

བསགས་དཔེ་མྱི་སྱིད་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག དེ་ཙམ་མ་ཟད་དངོས་གནས་གཟྱི་བརྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཟེར་ནས་ང་ཚོ་
ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ Speaker བཀའ་སོབ་གནང་མཁན་ནང་ལ་བོད་པའྱི་བུད་མེད་དེ་ཙམ་མྱི་འདུག སྱིར་

བཏང་བྱས་ན་ང་རང་ཚོས་སྱི་ཚོགས་ནང་གཞུང་ཞབས་མྱིན་པའྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གྱི་གཞོན་སེས་ནང་བུད་མེད་མང་པོ་ཡོད་པ་
རེད། ཁོང་ཚོ་དེ་ལ་གདན་འདེན་མ་ཞུས་པར་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་སོབ་གནང་གྱི་འདུག དགོངས་དག ཧོབ་སེ་ཁ་ལ་
མཚན་དེ་ཡང་དན་གྱི་མྱི་འདུག Sikkim རྒྱ་གར་བ་ཞྱིག་འདུག དེ་འདའྱི་ཧ་རེ་ཧུ་རེ་གནང་བ་དེར་བོ་འཚབ་འདུག གང་ཡྱིན་

ཟེར་ན། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སོབས་སྤེལ་གྱི་ཡོད་དུས། དེའྱི་ནང་བུད་མེད་མང་ཙམ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ། དེའྱི་ ཐོག་ལ་ང་རང་
ཚོའྱི་བུད་མེད་སྱི་འཐུས་ཕེབས་ཐུབ་ཐབས་དང་། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་སྱིངས་ཆའྱི་སང་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་མཁན་དེ་ཡང་བུད་མེད་

ཀྱི་ Panel གཅྱིག་བྱུང་ན་བསམ་སེ་ཚང་མས་རེ་བ་རྒྱག་དུས། དངོས་ཡོད་ནང་དེ་འད་མྱིན་པ་མ་ཟད་ཚོགས་ཁང་དེ་བུ་སུབ་
དོག་པོའ་ི མཐོང་སྣང་བྱུང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ། འགེལ་བཤད་ཅྱིག་བསོན་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

116

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

ད་ལྟ་མཚན་ཐོ་ཞུས་ཟྱིན་པ། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀ་ཤྱིས། སྱི་འཐུས་
གདོང་འདུས་སྱིད་འཛོམས། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན། སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་

སོན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར། སྱི་འཐུས་
བསན་པ་ཡར་འཕེལ་བཅས་ད་དུང་གོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་ཡོད་ཚེ་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་
སོལ་དཀར་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་འདྱི་ཞུ་དགོས་པ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མེད། དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་དེ་
སོན་རྱིས་ནང་ལ་བལྟ་དུས། ང་ལ་ཚོར་བ་ག་འད་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ཆེད་དུ་སྱིག་འཛུགས་ནས་ལས་གཞྱི་
ཧ་ཅང་མང་པོ་ག་སྱིག་གནང་འདུག དེ་ལ་ངས་བསགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལས་

གཞྱི་གལ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ལ་དངུལ་ཧ་ཅང་ཕོན་ཆེན་བཏང་ནས། མཐའ་འཇུག་དེར་གོས་བསྡུར་བྱས་ནས་ལས་ཀ་དེ་གང་འད་འགོ་
བཞྱིན་པ་རེད། དེ་ལ་དོ་སྣང་བྱ་དགོས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཟབ་སོང་ཡྱིན་ནའང་སད་ཚར་བ་དང་སོ་བརྒྱབ་
པ་མ་ཡྱིན་པར། རྱིམ་པ་བྱས་ནས་དེའྱི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོ་ལ་ག་འད་བྱུང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་

ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་སོང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་
པོ་རེད་བསམ་སོང་། ངས་ཞུ་དོན་གཙོ་བོ་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྱིག་འཛུགས་ས་བརྟན་ཡོང་ཆེད་དུ་ང་ཚོ་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་

ཚགས་ཚུད་པོ་བསྒྲུབ་པ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་རེན་པས་ལས་ཀ་མ་འགག་པའྱི་ཆེད་དཔལ་འབྱོར་རྒྱབ་རྟེན་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་
གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཆེད་དུ་ད་ལྟ་བར་དུ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས། དཀའ་ལས་བསོན་བསོན་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་

དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་ཉེ་ཆར་ང་ཚོའྱི་བཀའ་
ཤག་ངོས་ནས་མུ་མཐུད་དུ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱབ་རྟེན་དང་སྱིན་བདག་མང་པོ་རག་གྱི་འདུག བསགས་བརོད་ལྡན་པ་རེད་བསམ་གྱི་

འདུག ཁ་སང་རང་ལ་ཨ་རྱིའྱི་གསར་འགྱུར་ནང་ག་རེ་གོ་སོང་ཟེར ་ན། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་གསར་པ་ Trump ཁོང་གྱི་སྱིད་
གཞུང་ངོས་ནས་ག་རེ་ལབ་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་ངོས་ནས་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་
རྒྱལ་སྱི་ཐོག་རོགས་དངུལ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ USAID དེ་ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཞལ་འདེབས་ཡྱིན་ཟེར་ནས་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་མར་བཅག་

གྱི་ཡྱིན་ཟེར། དེ་ད་ལྟ་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ཡོད་པ་འད། ང་ཚོས་ཨ་རྱིའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་དུས་སྙན་གགས་ཆེ་བའྱི་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་ར་
གསུམ་གྱི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ས་ཡ་ལྔ་གཏན་ཁེ ལ་བྱུང་ཚར་འདུག མང་པོ་
ཞྱིག་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ངོས་ནས་ཐག་བཅད་ཚར་དུས་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ་ལས་ཉུང་རུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན།

ཡང་ན་རང་འཇགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེ་གཅྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་དང་འད་བའྱི་སྱིད་གཞུང་གསར་པ་
ཞྱིག་བསེབས་དུས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཐག་མང་པོ་ཞྱིག་གཅོད་ཡོང་གྱི་འདུག་ འདྱི་འདའྱི་གནས་སངས་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས་ཨ་རྱི་གཅྱིག་
117

པུ་མ་ཡྱིན་པར། ང་ཚོའྱི་བཀའཤག་གྱི་ངོས་ནས་སྱིན་བདག་གཞན་པ། སྱིད་དབང་གཞན་པ་ལ་དངུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞེས་
གནང་གྱི་ཡོད་དམ། དེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་དང་པོ་དེས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤ ག་པ། དངུལ་ཁང་མྱིན་པའྱི་དཔལ་
འབྱོར་སེ་ཚན་དང་། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་དེའྱི་འོག་ལ་རྱིས་འགོ་ཨང་ད་པ། དངུལ་ཁང་གསར་འཛུགས་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་དེ། དངུལ་

ཁང་གསར་འཛུགས་ལས་གཞྱི་དེ་ན་ནྱིང་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོས་སོན་རྱིས་ནང་ལ་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་
ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ག་ཚོད་སོང་ཡོད་པ་དེ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་མ་བཞག་པར་གང་ལྟར་དངུལ་ཁང་ཟེར་ནའང་
འད། དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་ཟེར་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཁ་སོན་ངས་སོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་དང་བགོ་གླེང་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞུས་

བཞག་པའྱི་དོན་དེ་དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་ཀང་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འོག་ལ་མེད་པ་དེ་སང་ལ་ཡོད་པ་དེ་དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་ཀང་ཡྱིན་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་མ་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་དགོངས་པ་ལ་དངུལ་ཁང་ཆུང་གས་ཤྱིག་འཛུགས་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་པ་རེད་

ཀང་། བར་སྐབས་ཤྱིག ་ནས་དངུལ་ཁང་ཆེན་པོ་རང་གྱི་ངོས ་ནས་ལས་གཞྱི་འདྱི་གནས་སྐབས་རྱིང་སོ་བརྒྱབ་པ་སོང་ཙང་།
དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་འཛུགས་རྒྱུར་བང་བསྱིགས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྱིས་འགོ་ཁུར་སངས་དེ་ཁ་ཁ་ཆགས་ཙང་མྱིང་མ་འད་བ་
གཉྱིས་བསེབས་པ་རེད་མ་གཏོགས། དོན་ཐོག་གཉྱིས་ཀ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་ཀང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བུད་མེད་ནུས་སོབས་གོང་འཕེལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལོ་དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབ ས་རར་

ཚུར་སྤོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་འདྱིར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ས་དཔལ་འབྱོར་ལས་
ཁུངས་ལ་ཡོད་པ་དང་། བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ནང་སྱིད་ལ་ཕར་སྤོས། ད་ལྟ་སར་ཡང་ཚུར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་བསེབས་

པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཅེས་ཟེར་ན། འདྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མ་འཇོན་པ་གང་ཡང་མ་རེད། ཕྱིས་སུ་ལས་
གཞྱི་ཕལ་ཆེ་བ་དེ་དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། དེ་འདའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་
ནས་ལས་གཞྱི་འདྱི་དག་ཕལ་མོ་ཆེའྱི་ནང་ལ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་། ལྟ་གྲུབ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ལས་གཞྱི་ཚད་

དང་ལྡན་པ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡག་པོ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་འཇོན་དགས་ནས་བོགས་མ་བང་པ་དེ་འདའང་མ་
རེད། ནང་སྱིད་ཀྱི་མ་འཇོན་ནས་ཚུར་བཤུས་བཞག་པ་དེ་འདའང་མ་རེད། གང་ལྟར་ལས་གཞྱི་དེ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
ཚུར་བངས་ནས་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཡང་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་ས་རེས་བྱུང་ནས་མཐའ་མའྱི་དུས་ལ་བཀའ་

ཤག་གྱི་ར་འཛིན་བཀོད་ཁབ་ཀྱི་འོག་ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཚུར་བཞྱི་པའྱི་ཚེས་གཅྱིག་ནས་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་རྒྱུ་རེད། དེ་
ཡྱིན་དུས་སོན་རྱིས་དེ་ཡང་སེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད།
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ལས་གཞྱི་འདྱི་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེ་ན། ལས་གཞྱི་འདྱི་དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ངོས་ནས་ལས་

གཞྱི་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ལག་བསར་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དེ་ཚད་ལྡན་དང་། ཡག་པོ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་ཐབས་སུ་བུད་མེད་

ནུས་སོབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཚང་མ་ཡག་པོ་ཡོང་བའྱི་ཕྱིར་ཚུར་སྤོས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་སྱི་ཡོངས་
ཀྱི་གསལ་བཤད་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་གཅྱིག་གྱིས་བུད་མེད་ཚོགས་ཆེན་དང་པོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་

གནང་སོང་། བུད་མེད་ནུས་སོབས་གོང་འཕེལ་ཚོགས་ཆེན་དང་པོ་དེ་ཉེ་ཆར་ཚོགས་ནས་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་ཡག་པོ་བྱུང་བ་དེ་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བསགས་པ་དེ། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ངས་དམྱིགས་བསལ་རྒྱས་བཤད་གང་

ཡང་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་མེད། འདྱི་འད་བའྱི་ཚོགས་ཆེན་འདྱི་ཉྱིན་གསུམ་ཚོགས་པ་རེད། མྱི་མང་ཉུང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་
ས་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ལས་བྱེད་གཅྱིག་པུའྱི་བུད་མེད་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་འཛོམས་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་གོང་མ་
ལའང་མྱི་བཞྱི་བཅུ་ཅན་གྱི་ཚོགས་འདུ་དེ་འདའང་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱས་འཛོམས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་

ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་དེ་སོན་བུད་མེད་ནུས་སོབས་དང་འབེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་དོན་

ཚན་བརྒྱད་ཡོད་པ་དེ་ལ་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་པའྱི་བསར་བཅོས་བྱེད་དགོས་པའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་བུད་མེད་ཀྱི་ལས་བྱེད་སྐུ་
བགེས་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུར་སད། དེའྱི་སྙན་ཐོ་ཡར་འབྱོར། ས་ཕྱི་རྱིམ་པར་བྱས་ནས་སྱིད་བྱུས་འདྱིར་
བསར་ཞྱིབ་བྱས་པ་སོང་ཙང་། སྱིད་བྱུས་བསར་ཞྱིབ་འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའྱི་ཚེས་ ༢ ལ་ཁབ་བསགས་བྱས་པ་དེ་ནས་བཟུང་སྱིད་

བྱུས་འདྱིའྱི་སང་ལ་བགོ་གླེང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱས་ན་ཡག་པོ་འདུག་དགོངས་ནས་དེ་ས་དང་མ་འད་བར་ཚོགས་ཆེན་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་ཞྱིག་

ཚོགས་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཆོག་མཆན་དང་པོ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་དེ་སོན་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་དེ་ཚོ་ཡང་
ཡག་ཐག་ཆོད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་ལན་གྱི་ཚོགས་ཆེན་དང་པོ་དེ་ལབ་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།
ཚོགས་འདུ་འདྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་མ་གཏོགས། བོད་མྱིའྱི་སོད་གནས་ཕལ་ཆེ་བ་ནས་བཅར་ཡོད་པ་
རེད། སོད་ཁང་རང་པ་ནས་མྱིན་པར་འདྱི་གའྱི་གཞོན་སེས་ཡོང་མཁན་རྣམས་ལའང་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུའྱི་སྱིངས་ཆ་ཞྱིག་བསྐྲུན་

ནས་བུད་མེད་ཚོགས་ཆེན་དང་པོ་ཚོགས་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་འདྱི་རེད་མ་གཏོགས། འདྱི་ལས་འཕྲོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།

དེ་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་མགོན་ཤོག་འབྱོར་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ། སྐབས་དེ་དུས་ཚན་པའྱི་

ངོས་ནས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་གློག་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་ནས་ཕུལ་འདུག དེ་ཡང་འགའ་ཤས་ལ་ཐེངས་གཉྱིས་ཙམ་ཕུལ་ཡོད་ས་

རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་མགོན་ཤོག་ཕུལ་ཡོད་པར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དུས་ཚོད་མང་པོ་བྱུང་དང་མ་བྱུང་ཏན་
ཏན་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། དུས་ཚོད་སོ་སོས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད། དུས་ཚོད་རྱིང་ཐུང་དེ་ཁ་སང་ངས་སོན་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་

དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཆགས་དགོས་པའྱི་རེན་མང་པོ་ཞྱིག་དེ་ས་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་ཀང་
སྐབས་དེ་དུས་སྐབས་གོང་མའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིན་གསུང་པ་ཡྱིན་ཡང་། བཀའ་ཤག་གསར་པ་
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ཕེབས་པ་དང་། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་དབང་གྱིས་མཐའ་མའྱི་དུས་དེར་ཕར་ཕྱིན་པ་དང་། དེ་ནས་
རོགས་ཚོགས་གཅྱིག་གྱིས་དངུལ་ཏོག་ཙམ་སྤར་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་འདུ་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་ཚོགས་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་དེ་སོན་མྱི་
བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་ཕྱིས་སུ་མྱི་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཆགས་པ་རེད། ཁ་སང་སྐུ་ངོ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ཚོགས་འདུའྱི་
སྐབས་སུ་ ༣༤༦ གསུངས་པ་དེ་བདེན་པ་རེད། ངས་སུམ་བརྒྱ་ཞུས་མེད། སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སུམ་བརྒྱ་ལྷག་
ཡོད་ཟེར་བ་དང་ ༣༤༦ ཡོད་ཟེར་བ་ལ་ཁད་པར་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་བསེབས་ཡོད་པ་རེད།

ཚོགས་འདུ་དེའྱི་གྲུབ་ཆ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། བརྒྱ་ཆ་མང་བ་དེ་བུད་མེད་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་

ནང་ལ་སེས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་ཟེར་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོད་པ་རེད། སུམ་བཅུ་སོ་གངས་ཤྱིག་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་

ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ག་རེ་བྱས་ནས་རེད་ཅེ་ན། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བུད་མེད་སྱིད་བྱུས་དེ་
ལག་བསར་ཚུལ་བཞྱིན་བྱེད་པར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ལ་སེས་པ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། བུད་མེད་གཏོང་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་བུད་མེད་
མཉམ་ཞུགས་བྱས་པར་ལྟོས་མེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོས་ལག་བསར་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་པར་སོང་། བུད་

མེད་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བུད་མེད་རྣམ་པ་ཚོས་བགོ་གླེང་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ། དེའྱི་དགོངས་པ་གང་རེད་འདུག དེ་ཤེས་ཆེད་དུ་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཕེབས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཆེད་མངགས་སེས་པ་མང་པོ་དང་། བུད་མེད་ཉུང་ཉུང་བཟོ་བའྱི་སྐད་ཆ་གང་
ཡང་མ་རེད། མཉམ་དུ་བརྒྱབས་པའྱི་པར་ལ་གཟྱིགས་ན། སྱི་ཡོངས་ནས་བུད་མེད་མང་པོ་ཡོད་པ་ཧ་གོ་ཡྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་

སྱིངས་ཆའྱི་སེང་བཞུགས་མཁན་བུ་མང་བ་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། འདྱི་གནས་བབས་ཞྱིག་གྱི་ཆགས་སོང་བ་རེད་མ་གཏོགས། བུད་
མེད་ལ་མཐོང་ཆུང་བཏང་བ་མ་རེད། འོ་ན་བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་སེས་པ་ལས་བུད་མེད་

མང་གྱི་རེད། ལྷག་པར་བུད་མེད་བཀའ་ཟུར་གཉྱིས ་ཙམ་ང་ཚོས ་གདན་འདེན་ཞུས་པ་རེད་དེ། ལས་དོན་གལ་ཆེན་དང་། སྐུ་
གཟུགས་སོགས་ཀྱིས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་རེད། དེའྱི་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་གར་དེ་འད་གདན་འདེན་ཞུ་

དགོས་བྱུང་བ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་བུད་མེད་ལས་གཞན་པའྱི་མྱི་སྣ་དེ་འད་ལ་དམྱིགས་བསལ་
འབེལ་བ་གང་ཡང་བྱེད་མེད། ལྷག་པར་བུད་མེད་ཀྱིས་བཤད་པ་ལས་སེས་པས་བཤད་ན་བཟང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདའང་གང་
ཡང་མ་རེད། ང་ཚོར་བུད་མེད་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་འགའ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད།

སྱིད་བྱུས་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའྱི་ཚེས་ ༢ ལ་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་གྱིས་ཁབ་བསགས་བྱེད་པའྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་

ད་རྒྱའྱི་ནང་ཁ་ལམ་མེར་ཨྱིན་བོད་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཁབ་བསགས་དེས་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁབ་བསགས་བྱེད་

པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཡོད་མ་གཏོགས། དེ་མྱིན་གྱི་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་གཏུགས་གང་ཡང་བྱས་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་
རྣམ་པས་གསུང་བཤད་གནང་བ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་རེད། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་བུད་མེད་རྣམས་
ཀྱིས་ནང་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་ཀ་གང་དང་གང་ཡོད་མེད་ཤེས་པའྱི་ཆེད་དུ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་སོགས་ཀང་
གཅྱིག་མཚུངས་རེད། དེ་མ་གཏོགས་བུད་མེད་ལ་མཐོང་ཆུང་དང། བུ་གལ་ཆེན་པོ་རྱིས་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་
དུས་ཚོགས་འདུ་དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དེ་འད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་ཚོགས་ཁང་བུ་སུབ་དོག་པོ་འདུག་གསུང་པ་དེ། སོ་སོས་བལྟ་སངས་ཤྱིག་རེད། སོན་མ་ང་སོབ་གྲྭར་འགོ་བའྱི་

སྐབས་སུ་འཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ། ཁ་འཁོར་སངས་མ་འད་བ་བྱས་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་དང་། ལྔ་པ་གཉྱིས་མཉམ་དུ་ཚོགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་ཁ་སང་གནས་སངས་ཡག་པོ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བུ་སུབ་དོག་པོ་མཐོང་ཆོག་གྱི་རེད།

འོན་ཀང་སྐབས་དེའྱི་ཚོགས་ཁང་བུ་སུབ་དོག་དགས་ནས་བུད་མེད་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཁོན་
ནས་འཕྲད་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གནང་ནས་
བསམ་འཆར་སྱི་ཡོངས་ནས་ ༣༠༠ དེ་གལ་ཆེ་བ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་བསམ་འཆར་ ༥༧ ཡོད་པ་དེ་ཚོ་རྱིང་མྱིན་བཀའ་ཤག་ལ་

འབྱོར་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་འབྱོར་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལག་བསར་གང་འད་བྱེད་མྱིན་ཞྱིབ་ཕྲ་བལྟ་ཆོག་གྱི་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས།

བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་འདྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ག་འགྱིག་པོ་དང་། ཚགས་ཚུད་པོ་སོགས་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་ཟེར་ནས་ང་རང་
དང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དེ་ནས། སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ནང་ལས་གཞྱི་དཔེ་མྱི་སྱིད་མང་པོ་

འདུག ལས་གཞྱི་དེ་ཚོ། དཔེ་མྱི་སྱིད་ར་ཆེན་པོ་དང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ནང་ལས་གཞྱི་མང་པོ་འདུག དེ་

དག་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་དང་ར་ཆེན་པོ་རེད། དེ་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་ལས་གཞྱི་སྤེལ་བ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་
ཀྱི་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་བལྟ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དེ་ངོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རོགས་ཚོགས་ཀྱི་
ངོས་ནས་ཀང་དགོངས་པ་དེ་རེད་ལ་ང་ཚོའྱི་ཀང་དགོངས་པ་དེ་རེད། མྱི་རྒྱུ་བཟའ་བ་ལ་ལྕགས་ཀྱི་འགམ་པ་དགོས། བཏབ་ས་ལ་
སྱིན་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན། དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་དཔེ་བཞག་ན། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། ལས་གཞྱི་ག་རེ་ཡོད་པ་དང་གཅྱིག ་ཚགས་ཚུད་པོ་བྱུང་དང་མ་བྱུང་རྟོག ས་ཞྱིབ ་བྱས་པའྱི་ཐོག ་ནས་ལས་བྱེད་ཆེད་

མངགས་སྱིག་རྒྱུ་དང་། རྟོགས་ཞྱིབ་བྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་ཞུས་དགོས་པ་རེད་ལ་ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་། ལས་གཞྱི་དེ་དངོས་སུ་
སྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས། རྟོགས་ཞྱིབ་ཚད་ལྡན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་བང་བསྱིགས་ཡོད། ལས་གཞྱིའྱི་ནང་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། དེ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་བྱེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱི་སྱིད་བྱུས་སྐོར་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་གནང་ན་ག་འད་ཡོད་དམ་སྙམ། སོ་སོ་
ཡྱིན་ནའང་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་དང་སྤོབས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོར་བོ་དཀར་དང་བོ་མཐུན་གྱི་རྒྱལ་

ཁབ་སང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡྱིན་ནའང་དྱི་བ་སང་བ་སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ཨ་
སོར་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་ར་སུམ་ཙམ་མ་རེད། ས་ཡ་ཉྱི་ཤུའྱི་ཁུངས་སུ་མེད་པའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་གྱི་དེ་ ས་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་
འཆར་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནང་ལའང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་རྱིམ་མང་
པོ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་རོགས་ཚོགས་འདྱི་དག་ཚང་མ་རྒྱལ་ཁབ་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མའྱི་ཐུགས་རེ་
བཀའ་དྱིན་དང་། གཙོ་བོ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྱིན། བོད་ནང་གྱི་མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་དང་སྐུ་དྱིན། དེ་

ག་ནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་རྱིམ་བྱོན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མ་སོགས་ཚང་མས་སྐུ་ལས་བསོན་ནས་བྱུང་བ་
དང་། གནད་དོན་ཞྱིག་ཆགས་ཙང་རོགས་ཚོགས་དེ་དག་ཆད་ཀྱི་རེད་བསམ་པ་ར་བ་ནས་མེད། དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ང་ཚོའྱི་ལས་
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གཞྱི་དེ་དག་ལག་བསར་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་རྟོགས་ཞྱིབ་ཚད་ལྡན་དང་། རྱིས་ཁ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡག་པོ་བྱུང་བ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས།

ང་རང་ཚོའྱི་བྱ་སྤུ་མནོན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཡག་པོ་དང་། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བསམ་གྱི་
མེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་རྱིས་འགོ་བཏོན་ནས་ཡོང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེ་ལ་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་

ལ་བཀའ་ཤག་དང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་འདྱིའྱི་སྐོར ་ལ་དོགས་པ་དང་རྣམ་རྟོག་གང་ཡང་མེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་
ཐུགས་ཁལ་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་དགོས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་

གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་ས་དེ་ཚོ་ལ་ཆད་ལུས་མེད་པར་ཞུ་ཡྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་
ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀ་ཤྱིས་ལགས།

སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཐེབས་ར་ ༡༌༤ སྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་ལས་གཞྱིའྱི་ཅ་སེའྱི་
ཟུར་འཛར་གཉྱིས་པ་དག་བཅོས་གནང་དགོས་སྙམ། བུད་མེད་ནུས་སོབས་ཞེས་ནས་བཅོས་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ནས་ཉ་པའྱི་རྱིས་
འགོ་ ༡༢།༡༣།༡༤།༡༥ ད་ལོ་གསར་པ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཟུར་འཛར་གསུམ་པ། ཤོག་གངས་
༢༥༣ དེར།

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཟུར་འཛར་ག་ཚོད་གསུངས་པ་ཡྱིན། གསལ་པོ་གསུང་རོགས། སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་

བཀ་ཤྱིས་ལགས་ཀྱིས་ཟུར་འཛར་གསུམ་པ། ཡང་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ག་རེ་གསུམ་པ། ཉ་པའྱི་ཟུར་འཛར་གསུམ་པ་རེད་
དམ། སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ ༡༢།༡༣།༡༤།༡༥ བཞྱི་པོའ་ིཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་འདུག

དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཡར་ཐོན་ཚོང་པའྱི་མ་དངུལ་རོགས་སོར་གཟེངས་རྟགས་ཞེས་ནས་བཀོད་འདུག གཟེངས་རྟགས་

ཕུལ་བའྱི་སྐབས་ཆ་རེན་ག་རེ་ཚང་དགོས་པ་རེད། དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ་སྐོར་འགེལ་བཤད་ཅྱིག ་གནང་རོགས་ཞུ་
འདོད་བྱུང་སོང་། བཅུ་གསུམ་པ། གཞོན་སེས་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་པས་རུ་ཚོགས་ལས་གཞྱི་ལབ་འདུག དེ་ལས་གཞྱི་གང་འད་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་གཞྱི་དེའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་ན་ག་རེ་བྱེད་དགོས་པ་རེད། ལས་གཞྱི་དེ་ག་བར་སྤེལ་རྒྱུ་རེད།
དེའྱི་སྐོར་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད། འགེལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་རོགས་གནང་།

དེ་ནས་ཚོང་ལས་ཆུང་ངུ་དང་ལག་ཤེས་སོང་བརར། དེའྱི་ལག་ཤེས་སོང་བརར་ག་བར་སོད་རྒྱུ་རེད། ཚོང་ལས་ཆུང་ངུ་

ཞེས་པ་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་རེད། དེའྱི་སྐོར་འགེལ་བརོད་གནང་རོགས། བསགས་བརོད་དང་། བཀའ་དྱིན་ཆེ་

ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་སུད་ཚོང་དང་། སུད་ཚོང་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་ཚོང་ཁལ་སྐོར་སོང་བརར་ཡོང་བའྱི་མང་ཚོགས་ནས་རེ་བ་ཞུས་པ་
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གཞྱིར་བཟུང་སྐབས་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། དེར་རྱིས་འགོ་ཞྱིག་བཏོན་འདུག དེ་ལ་འབུམ་
གསུམ་དང་ཕེད་ཀ་བཀོད་གནང་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་
པ་ཡྱིན་ན། ཚོང་འབེལ་གྱི་སྐོར་ཚོགས་ལ་ཉེ་ བའྱི་ཚོང་པ་ལྷན་ཚོག ས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སུ་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་གསུངས་

འདུག དེ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་འད་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེ་མྱིན་ན་ས་གནས་གང་དུ་གནང་རྒྱུ་རེད། གནང་སའྱི་ཁབ་
ཁུངས་གང་འད་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འགེལ་བཤད་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དཔེ་མ་སྱིད་
པའྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་འདུག

སྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་ཁལ་གྱི་ཐོག་ལ་དམ་རུ་འགོའ་ི ཡོད་པ་རེད། སུད་ཚོང་ཁག་ལོ་རྟག་པར་ཁལ་གྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་

རབས་དང་རྱིམ་པ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་ཞུས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སུད་
ཚོང་པ་རྣམས་སབས་བཅོལ་པ་སོང་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆག་ཡང་རག་རྒྱུ་ཡོད་མེད་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་ནས་ཚོང་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་རབ་བྱུང་ན། ཚོང་པ་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་རྒྱུན་ལས་བསྐོ་གཞག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
བྱུང་ན་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོར་ཟབ་སོང་ཡག་པོ་སོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད།

ས་གནས་སོ་སོ་རང་ལ་དེབ་སེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སྐབས། སོན་མ་ CST ཡོད་མཁན་ཚོ་ GST ལ་བསྒྱུར་དགོས་པ་

རེད་ཅེས་ནས་དུས་བཀག་ཅྱིག་སད་དེ། དུས་བཀག་རོགས་ཟྱིན་པ་རེད། ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་གོ་སྐབས་བྱུང་ནས་ GST ཐོག་
Registration ༼དེབ་སེལ ་༽གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་དེབ་སེལ་གནང་མ་ཐུབ་པ་

བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་གྱི་འབུམ་གསུམ་དང་ཕེད་ཀ་ལབ་ན་ཉུང་ཉུང་རེད། བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་སུད་ཚོང་དང་སྱིལ་ཚོང་
རྒྱག་མཁན་ཁབ་ཆེན་པོ་རེད། འཚོ་བའྱི་ལྟེ་བ་རེད། བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་སུད་ཚོང་རྒྱག་མཁན་རེད། ཁབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་

ཚང་མའྱི་རྒྱུན་ལས་གནང་མཁན་འཐུས་མྱི་རྣམ་པར་ཁལ་ཁྱིམས་འགོ་སངས་ཐོག་ཟབ་སོང་གནང་ཐུབ་བ་དགེ་མཚན་དང་། ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད། རབ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་དཔལ་འབྱོར་བོན་ཆེན་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་
GTS དབུ་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་གསར་འགོད་གསལ་སགས་སྤེལ་ཟྱིན་པ་རེད། དེ་དངོས་སུ་ལག་བསར་གནང་བའྱི་རེས་

སུ་ཁལ་ཁྱིམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་དེ་འད་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁེ་ཕན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཟུར་འཛར་གསུམ་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་མ་
དངུལ་རོགས་སོར་གཟེངས་རྟགས་གསུངས་རྒྱུ་དེ་རྱིས་འགོ་ཨང་བཅུ་གསུམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ནས་

དེའྱི་ཐོག་ལ་མ་ཞུས་གོང་ལ། རྱིས ་འགོ་དེའྱི་ ༡་༤ ཅ་པ་བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་བཅོས་རོགས་གནང་གསུངས་པ་དེ་ངོས་ལེན་ཞུ་
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ཡྱི་ཡྱིན། བུད་མེད་ནུས་སོབས་སྱིད་བྱུས་ཆགས་བསད་དུས། རྱིས་འགོ་རྙྱིང་པ་ computer༼གློག་ཀད༽ནང་ལྷག་འདུག
བྱས་ཙང་ནོར་བཅོས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཟུར་འཛར་གསུམ་པ་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡར་ཐོན་ཚོང་པའྱི་མ་དངུལ་རོགས་
སོར་གསུངས་རྒྱུ་དེ།

སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ལས་གཞྱི་ཆེན་པོ་དང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡར་ཐོན་

ཚོང་ལས་ལམ་ནས་ཚོང་པ་སེད་སྱིང་བྱེད་རྒྱུ། ཚོང་པ་སེད་སྱིང་བྱས་ཚར་པའྱི་རེས་དེར་མ་དངུལ་ནས་རོགས་སོར་གནང་རྒྱུ།
མ་དངུལ་གྱི་རོགས་སོར་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་འཆར་གཞྱི་བསྡུས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། འཆར་གཞྱི་བསྡུ་ཟྱིན་པའྱི་རེས། ང་ཚོས་མ་

དངུལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ། འཆར་གཞྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་སེད་སྱིང་བྱས་ཏེ་འཆར་གཞྱིའྱི་ཟབ་སོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ། ཟབ་སོང་སོད་ཟྱིན་
པ་དང་སོ་སོའ་ི མ་དངུལ་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཚོང་ལས་ག་རེ་རེད། ཨྱིན་ཇྱི་ནང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། starter ཚོང་གསར་པ་རྒྱག་རྒྱུར་
འཆར་གཞྱི་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་ལས་འཆར་བཟོས་ཏེ་ཡར་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པར། ལས་འཆར་དེར་སོན་འགོའ་ི ཞྱིབ་འཇུག་
བྱས། དེའང་འདེམས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་བོད་རྱིགས་མྱི་སྣ་མ་ཡྱིན་པའྱི། ཕྱི་མྱི་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་བདེན་དཔང་བྱེད་པའྱི་

ཐོག་ནས། དེ་ལའང་མ་དངུལ་གྱི་རོགས་སོར་གནང་རྒྱུ། མ་དངུལ་གྱི་རོགས་སོར་གནང་ཟྱིན་པའྱི་རེས། མ་དངུལ་གྱི་རོ གས་
སོར་དངུལ་རོག་རོག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའང་སོན་འགོའ་ི ཆ་རེན་བཟོས། ལས་གཞྱི་དེ་ལག་བསར་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་
ཚོང་པ་བཅུ་དང་བཅོ་ལྔས་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་པ་ཡྱིན་ན། སང་ཉྱིན་མ་དངུལ་ཁ་ཤས་ལ་ལྔ་དང་། ཡང་ཁ་ཤས་ལ་བཞྱི་རག་སྱིད་པ་

རེད། སོ་སོའ་ི ལས་འཆར་གཞྱི་བཟུང་ཁད་མཁས་མྱི་སྣས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པའྱི་སྐབས། ཚོང་པ་དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ག་རེ་རེད་
འདུག སོན་འགོའ་ི འཆར་གཞྱི། དཔེར་ན་དེབ་སེལ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ཁལ་སད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་དག་གྱི་

ནང་དོན་ཚང་མ་ཚང་དགོས་ཀྱི་རེད། ཚང་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ། དེ་ནས་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ། དེ་ནས་ལྔ་བཅུ་བྱས་ནས་ཐོབ ་འགོ་ཡྱི་
རེད། དེ་མྱིན་མ་དངུལ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་རོག་རོག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། སང་ཉྱིན་ལས་གཞྱི་མ་བྱས་གོང་ནས་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་

རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་དངུལ་སོད་རྒྱུ་མ་རེད། དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་མ་དངུལ་རོགས་སོར་བྱེད་པའྱི་
ཐོག་ནས། ཚོང་པ་ཡར་ཐོན་ཅན་སེད་སྱིང་། སེད་སྱིང་བྱས་ནས་ཚོང་པ་རང་ཉྱིད་རང་ཁ་རང་གསོ་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། མཉམ་དུ་

མ་འོངས་པར་དེས་ཉུང་ཤོས་ལ་བོད་མྱི་གཉྱིས་གསུམ་ལ་ལས་ཀ་སོད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་དེ་འད་དགོངས་

པ་བཞེས་ནས་འདེམས་སངས་དེ་འད་ཡྱིན། ཚོང་པ་ཚོ་ལ་མ་དངུལ་རང་སད་རྒྱུ་ཆ་ཤས་རེད། མ་དངུལ་རོག་རོག་གནང་རྒྱུ་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། སོན་འགོའ་ི ཆ་རེན་ཚང་བ་ཡྱིན་ན་འགོ་རྒྱུ་རེད། དེའང་དཔལ་འབྱོར་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམས་འདེགས་

ལས་གཞྱི་ཚན་པར་འབེལ་བ་གནང་ནས། ཁོང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་ལྟར་དངུལ་མར་ཆག་བཞྱིན། དེ་ས་ཕུལ་བཞག་པའྱི་མྱི་
གཅྱིག་གྱིས་ལས་གཞྱི་དེ་དཔེ་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་ཡག་པོ་བྱུང་ནས། མ་དངུལ་ཆ་ཚང་ཐོབ ། ཁ་སང་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་
འབེལ་ཡོད་མྱི་སྣ་ཕེབས་ཏེ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྐབས་ཁོ་རང་མདུན་ལ་ཐོན་ནས་འཆར་གཞྱི་དང་ལས་རྟགས་བསན་དུས། རོགས་

སོར་གནང་མཁན་ཧང་སངས་ནས་ཧོན་ཐོར་སོང་། དེ་མ་ཟད་བསགས་བརོད་ཀང་གནང་བྱུང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་བཅུ་གསུམ་དེ་གཞོན་སེས་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་པའྱི་རུ་ཚོགས་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་དེ། རྒྱ་གར་དང་

རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་ཨྱིན་ཇྱི་ཐོག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ENTREPRENEUR སོབ་ཚན་གསར་པ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཆར་
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གཞྱི་གསར་པ་ཆགས་ནས་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བོན་དེས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྒྱ་གར་

ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་འཛུགས་བསྐྲུན་དང་། འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པོ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཀ་གསར་པ་ཐོན་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་མ་འོངས་པར་གཞོན་སེས་ཡོད་སའྱི་མཐོ་སོབ་ནང་ལ་རུ་ཚོགས་བཙུགས་རྒྱུ། དཔེ་བཞག་ན་ར་སེང་བོད་
ཁྱིམ་ལ་སོམ་མའྱི་རུ་ཚོགས་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། དེའང་ཚོང་རྱིས་རྱིག་པ་ཡོད་ས་གཅྱིག་པུར་མ་གཏོགས་བཙུགས་ཐུབ་ཀྱི་

ཡོད་པ་མ་རེད། མོན་གྷོ་ལ་བཙུགས་ཟྱིན་པ་རེད། ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སོབ་ལ་གཞོན་སེས་ཀྱི་རུ་ཁག་ཅྱིག་བཙུགས་ཟྱིན་ཡོད། དེ་

དང་འབེལ་བའྱི་གཞོན་སེས་ཀྱི་རུ་ཁག་བཙུགས་རྒྱུར། གཞོན་སེས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཚོང་ལ་དོ་དབྱྱིངས་ཡོད་མཁན། ཚོང་འབེལ་གྱི་
སོབ་སོང་བྱེད་མཁན། སོབ་སོང་བྱེད་མྱིན་ལ་ལྟོས་མེད། སོབ་སོང་གྱི་ཞོར་ལ་སོ་སོ་རང་གྱི་རྐང་པ་ཐོག་ཏུ་ལངས་རྒྱུ། གཞུང་ལ་
ལྟོས་མ་དགོས་པར་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བོ་འཁོར་རྒྱུ། དེ་འད་སེད་སྱིང་ཆེད་དུ་ཚོང་ལས་ཀྱི་རུ་ཚོགས་འཛུགས་རྒྱུ་དམྱིགས་

ཡུལ་དང། དེ་བཞྱིན་ཁོང་ཚོ་ལ་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ། ང་ཚོའྱི་ཆེད་ལས་པ་རྣམས་ཆེད་དུ་འབོད་ནས་ལམ་སོན་བྱེད་རྒྱུ། དེ་རང་གྱི་
ཆེད་དུ་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད།

དེ་ནས་དོན་ཚན་ ༡༤ པ་འདྱི་སྱིལ་ཚོང་དང་སུད་ཚོང་སོང་བརར་བཙུགས་རྒྱུ་འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་དགོངས་པ་

གཞྱིར་བཟུང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིལ་ཚོང་ནྱི་ retail ཞེས་པ་འདྱི་རེད། ཅ་དངོས་སྣ་རེ་ཚོང་མཁན། དེ་ཡང་སེབས་ཚོང་མ་ཡྱིན་པ།
དེ་བཞྱིན་སུད་ཚོང་དེ་དག་ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ་རྒྱུ་འདྱི་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སུད་ཚོང་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ཆེན་པོ་ཚོགས་

པའྱི་སྐབས་སུ། སྐབས་དེ་དུས་ཚོག ས་ཆེན་འདྱི་དང་སབས་བསྟུན་ནས་མྱི་ གངས་ ༤༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག ་འཛོམ ས་ཀྱི་ཡོད ་

གསུངས་པ་རེད། དེ་དག་འཛོམས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁོ་ཚོ་ལ་སབས་བསྟུན་ཏེ་ཟབ་སོང་ཕུལ་རྒྱུའྱི་འགོ་གོན་རེད། སྐབས་དེ་དུས་
ཁད་ལས་པ་མར་བཅར་གྱི་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ཁད་ལས་མྱི་སྣ་གདན་ཞུ་བྱེད་ཀྱི་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་འདྱི་དེ་རང་གྱི་ཆེད་དུ་
བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སྐབས་དེ་དུས་ཟབ་སོང་ཕུལ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་ག་རང་རེད།

དེ་ནས་ནང་གསེས ་ ༡༥ པ་འདྱི་ཚོང་ལས་ཆུང་ཙག་དང་། ལག་ཤེས ་སོང་བརར་གསུངས་རྒྱུ་འདྱི་ནང་སྱིད་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་གཞོན་སེས་རོགས་སོར་ཚན་པ་ཞྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ Mcleod Ganj ལ་སོང་བརར་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་

ལས་རྱིགས་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ནྱི་ལ་མང་གྷ་ལར་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དེ་དང་
འབེལ་བའྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སོང་བརར་མཐུན་རེན་རྣམས་ལ་ང་ཚོས་ཁོང་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལས་འཆར་

ཡོད་པའྱི་འོག ་ལ་གང་འད་ཞྱིབ ་འཇུག་བྱེད་དགོ་པ་དང་དེ་བཞྱིན་མཐུན་རེན་གང་འད་བསྐྲུན་དགོས ་མྱིན ། དེ་དག་གྱི་ཐོག ་ལ་
དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད། དེ་དག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སེས་དང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་མཉམ་སེལ་བྱེད་ནས་
སོང་བརར་ཐོན་ཟྱིན་པ་དང། སོ་སོའ་ི ལས་གཞྱི་བྱེད་རྒྱུ་ལ་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་མཐུན་རེན་གང་འད་ཞྱིག་བསྐྲུན་མྱིན། དེ་

དག་གྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ་དང་། ཁོང་ཚོ་ལ་སོང་བརར་ཁང་དུ་དུས་ཐུང་ཐོན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ང་ཚོ་ལ་མ་དངུལ་དགོས་
པ་རེད། དེའྱི་ཆེད་དུ་ཚོང་ལས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་གང་འད་བཟོ་དགོས་མྱིན། སོང་བརར་ཐོན་པ་རེད། ངས་ཚོང་འདྱི་བརྒྱབ་རྒྱུར་ལ་

འཆར་གཞྱི་བཟོ་དགོས ་པ་རེད། དེ་འདའྱི་རྱིག ས་ལ་ཚོང་ཁང་ཆུང་ཆུང་དེ་ཚོ་ནས་འགོ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་རེད། ད་ལྟ་
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སྐབས་སུ་འབབ་པའྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཟུར་འཛར་གསུམ་པ་དང་འབེལ་བའྱི་རྱིས་འགོ་ཁག་བཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་
ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གདོང་འདུས་སྱིད་འཛོམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གདོང་འདུས་སྱིད་འཛོམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་ཅ་པ་བུད་མེད་ནུས་སོབས་གོང་སྤེལ་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ཐོག་མ་དེ་ལ་ཟླ་བ་སོན་མ་བུད་མེད་ནུས་སོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་སྱིད་བྱུས་བསར་བཅོས་ཤྱིག་བྱས་པ་
རེད། བསར་བཅོས་འདྱི་ ༢༠༠༨ སྱིད་བྱུས་དེ་ནས་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང། དེ་བཞྱིན་སྱིད་བྱུས་
འདྱི་ཁབ་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་ཞྱིག ་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། དེ་ཡྱིན ་དུས་བཀའ་ཤག་དང་དེའྱི་ཐོག ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་

བསགས་བརོད་དང་སགས་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིད་བྱུས་འདྱི་གཙོ་བོ་ལག་བསར་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལག་བསར་བྱེད་དུས་བསམ་བོ་བཏང་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཀང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་མཐོང་བསད་སོང། གནད་དོན་གཉྱིས་ཙམ་གྱི་སེང་དུ་དོ་སྣང་སད་པ་ཡྱིན་ན། དང་པོ་དེ་ང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་གང་ཞུས་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོ་རང་དབང་འཐབ་
རོད་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤུགས་བརྒྱབ་ས་ཚང་མ་དེའྱི་སེང་དུ་བརྒྱབ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་པའྱི་བུད་
མེད་ཀྱི་གནད་དོན་འཁེར་ནས་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་བཏང་གྱི་འདུག་ལ་སོགས་པ་བརོད་པ་དང་། དེ་འདའྱི་བསམ་ཚུལ་

མང་པོ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ནང་ཁབ་ཀྱི་འདུག དེ་ངས་སོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ཚོ་དངོས་གནས་

རང་དབང་འཐབ་རོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོ་བོད་ལ་ལོག་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་འདྱི་མཉམ་དུ་གལ་ཆེན་པོ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ལབ་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡག་པོ་

ཆགས་དགོས་པ། བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་གནད་དོན་འདྱི་བཟང་སོད་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཞྱིག་དང། དང་བདེན་གྱི་སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་རེད་མ་

གཏོགས་པའྱི་ཐོབ་ཐང་རོད་རྒྱུའྱི་སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཐོབ་ཐང་རོད་དགོས་པ་རེད་
ཟེར་དུས། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་ལོག་པ་ལེན་དགོས་པ་ཞྱིག་དང། མ་རབས་ཚ་པོ་ཞྱིག་དང་སོ་སོའ་ི ཐོབ་ཐང་རེད་ཅེས་
རོད་དགོས་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཁབ་ཀྱི་འདུག མཐའ་མ་དེར་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་བཟང་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་
རེད། སྱི་ཚོགས་དང་པོ་ཞྱིག་དང་། ཚང་མ་གོ་སྐབས་ཆ་སྙོམས་ལྡན་པ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རང་དབང་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོ་ནང་དུ་
དང་པོ་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་ཡུལ་གྲུབ་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་མྱི་འདུག དེའྱི་སེང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང།

གཉྱིས་པ་འདྱི་ང་ཚོ་ད་ལྟ་སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་འདུག མ་འོངས་པར་དམྱིགས་ཡུལ་འཛིན་

ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཡག་པོ་འདུག ཕ་གྱིར་སེབས་རྒྱུ་ལ་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་འདྱི་མགོ་འཚོས་པའྱི་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ག་རེ་
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གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཕོ་མོ་དབྱེ་མེད། ཕོ་མོ་དབྱེ་བ་མེད་ཞེས་པ་གོམ་པ་དང་པོ་ཡྱིན་ན་ཕར་
ཕོགས་ལ་སེབས་རྒྱུ་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དང་པོ་ང་ཚོས ་ངོས ་འཛིན་རྒྱུ་འདྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་ག་རེ་རེད། དེ་བཞྱིན་
འདས་པའྱི་གནས་སངས་དེ་ཡང་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའ་ི ནང་ལ་བོད་དང་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་སངས་གང་འད་ཡྱིན་པ། དེ་རྱིང་ཁ་

སང་གནས་སངས་གང་འད་རེད། དེ་དག་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པའྱི་དམྱིགས་ས་འཛིན་ཐུབ་ན་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
མཐོང་གྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ལེགས་པའྱི་ཆ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་སོན་ཆ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། སོ་
སོའ་ིསྱི་ཚོགས་ལ་སོན་འདྱི་འདུག་ཟེར་བ་ཙམ་གྱི་སོ་པོ་ཆགས་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། སོ་སོའ་ིསོན་ཆ་འདྱི་དག་ཁས་ལེན་པ་

ཡྱིན་ན་གཟྱི་བརྱིད་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོ་སྦས་གསང་བྱེད་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་

ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་ལ་དབྱེ་འབྱེད་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དེ་བདེན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་
དུས་སྤོབས་པ་ཆེན་པོའ་ི ཐོག་ནས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ ཡྱིན་ཟེར། བསམ་བོ་འཁེར་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་
འད་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་ང་ཚོའྱི་བསམ་བོ་བཏང་སངས་འདྱི་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཕར་ལ་ཡོད་པའྱི་སྱིད་

བྱུས་འདྱི་ལག་ལེན་འཁེལ་རྒྱུ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སེང་ལ་སྱིར་བཏང་གྱི་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བཤད་འདོད་བྱུང་
སོང་།

གོང་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་གསུངས་པ་བཞྱིན་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཚོགས་ཆེན་འདྱི་ངས་

ཡག་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང། བུད་མེད་གཅྱིག་པོ་མ་ཡྱིན་པ་སེ་བོ་ཕོ་དང་བུད་མེད་ཚང་མ་མཉམ་དུ་ར་རམ་ས་ལར་འཛོམས་ནས་

བསམ་ཚུལ་འདུ་ལེན་བྱེད་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་གལ་ཆེན ་པོ་ཞྱིག ་མཐོང་སོང། ཡྱིན ་ནའང་སྱི་ཚོག ས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡྱིན ་ནའང་རེད །
སེམས་ལ་སེམས་འཚབ་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང། གཙོ་བོ་གཉྱིས་ལ་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།
གོང་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གསུངས་ཚར་སོང། བསར་ཟློས་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོན་ཞྱིག་ལ་མཐོང་མ་

སོང། དང་པོ་འདྱི་བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་རེད་ཟེར་དུས་གཙོ་བོ་ངས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། བུད་
མེད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་རེད་ཟེར་དུས་བུད་མེད་རང་གྱི་གཏམ་བཤད་གནང་དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཞྱིག་རེད་དན་གྱི་འདུག ཁ་སང་ཉེ་
ཆར་ཚོགས་ཆེན་འདྱི་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ངོས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་ཏན་ཏན་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཟུར་ནས་གཅྱིག་

བལྟས་ཡོང་དུས་སྣང་བ་གང་འད་ཞྱིག་ཤར་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་རྱིམ་པའྱི་བཀའ་བོན་ཕེབས་རེས་བཀའ་ཤག་གྱི་བུད་
མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་བྱུས་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་སན་ཕུལ་ཞུ་ས་ཞྱིག་དང། དེ་འདའྱི་ སྱིངས་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལ་ཚོར་བ་ཆེན་པོ་བྱུང་

སོང། བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཡྱིན་དུས་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང། འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་གསན། སེས་པ་ཕོ་

དང་བུད་མེད་སུ་ཡྱིན་རུང་དེའྱི་སེང་ལ་གསན། གཙོ་བོ་བུད་མེད་རང་གྱི་འགན་ཁེར་ནས་དེ་བཞྱིན་བུད་མེད་རང་གྱི་བཀའ་མོལ་
གནང་། དེ་འདའྱི་སྱིངས་ཆ་ཞྱིག་བསྐྲུན་དགོས་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་འདུག ཡྱིན་

ནའང་མང་བ་ཞྱིག་གྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བསམ་བོ་གང་འད་ཞྱིག་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་བཀའ་

མོལ་གནང་དགོས་པ་རེད་ལབ་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགོ་འཁྱིད་དགོས་པ་ཞྱིག་དང། བཀའ་ཟུར་ཡྱིན་དགོས་པ་དང།
སྱི་ཟུར་ཡྱིན་དགོས་པ། དེ་འད་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་རེད། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གང་ལྟར་
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མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་ནང་ལ་ཡོད་པ་

རེད། ཚན་རྱིག་གྱི་ནང་ལའང་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ནང་ལའང་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ནང་ལའང་ཡོད་པ་རེད།
ཁོང་རང་ཚོའྱི་ནང་བུད་མེད་འཇོན་པོ་དེ་འད་ཧ་ལས་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་ཕེབས་རེས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་སོ་
སོའ་ི ཉམས་མོང་བཤད། སོ་སོའ་ི དཀའ་ངལ་གང་འད་ཞྱིག་འཕྲད་པ་དང་། དེ་ལྟར་ཇྱི་ལྟར་གསལ་ཐུབ་མྱིན། ཁོང་ཚོའྱི་བསམ་

འཆར་ཉན། དཔེར་ན་དགེ་བཤེས་མ་ཞྱིག་ཕེབས་ནས་མོ་རང་གྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་གདོང་ལེན ་གནང་ཚུལ། སོབ་སོང་གནས་སངས་

དང་། ལམ་འགོ་བྱུང་སངས། དེ་འད་ཕར་ཚུར་བཤད་རེས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་འདའྱི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་གོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག བཀའ་མོལ་
གནང་མཁན་མང་བ་ཞྱིག་བུད་མེད་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཡོད་པ། ངེས་པར་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགོ་འཁྱིད་ཅྱིག་

དགོས ་པ་ཞྱིག དེ་འདའྱི་སྣང་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཤར་བྱུང། བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་བུད་མེད་ཀྱི་ མགོ་འཚོས་རྒྱུ་ཞྱིག ་
ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

གཉྱིས་པ་འདྱི་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་གང་འད་ཞྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ནའང་། མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་དེ་མྱི་མང་གྱི་མགོ་འཚོས་

དགོས་པ་རེད། འགོ་ཁྱིད་ཀྱི་ལག་བསར་བྱེད་པ་བཞྱིན་དུ་མང་ཚོགས་ལ་འགོ་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསུངས་སོང། ད་ལྟ་མྱི་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཕེབས་ཡོད་

པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་དཀྱུས་མ་ག་ཚོད་ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་དམ། དེ་དག་གྱི་སེང་ལ་གཅྱིག་གསུངས་
རོགས་གནང། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སྱིད་བྱུས་མང་པོ་ཞྱིག་གོང་ནས་བཀའ་བཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་དང། འོག་ནས་མཉམ་ཞུགས་དེ་ཙམ་བྱེད་
མྱི་ཐུབ་པའྱི་སྣང་བ་ཞྱིག་ཤར་སོང།

གསུམ་པ་འདྱི་ལ་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་དང་པོ་བྱེད་ནས་ཉྱིན་ཁ་ཤས་ཀྱི་གོང་ལ་སྐད་གགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་

ཆགས་ནས་ཉེ་ཆར་ཚོགས་ཟྱིན་པ་རེད། ཉྱིན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་གོང་ནས་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང། དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་
བོ་མང་པོ་ཞྱིག ་བཏང་བ་ཡྱིན ། དེ་བཞྱིན ་གོས ་བསྡུར་མང་པོ་ཞྱིག ་བྱེད། དེ་ཡྱིན ་དུས་ཟླ་ ༣ ཚེས ་ ༡༢ ལ་ཐག་གཅོད་ཡྱིན ་

གསུངས་སོང། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་བསམ་བོ་ནང་དུ་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་ཨ་ཡོད་ན་དན་སོང། གསུམ་པའྱི་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱིས་

ཉྱིན་མོ་དེ་ལ་ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་དེང་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ནང་དུ་ཉྱིན་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཡང་འཐབ་རོད་ཀྱི་ཉྱིན་
མ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། དེ་བསུབ་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་སོང། འདྱི་བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་དཔའ་མོ་ཉྱིན་མོ། བོད་པའྱི་བུད་མེད་
ཀྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་དུས་དན་ཞྱིག་རེད། དེ་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་རེད་ལབ་དུས་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱིན་འདུག་སྙམ། དེ་ལ་ངས་བོ་ཕམ་བྱུང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

འདྱི་དང་འཕྲོས་པའྱི་ངས་ཚོར་བ་གང་བྱུང་སོང་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དེ་རྱིང་ཁ་སང་ང་ཚོས་སྱིད་བྱུས་གང་འད་ཞྱིག་གསལ་

བསགས་བྱེད་དགོས་ནའང་རེད། གཏམ་བཤད་གང་འད་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཚན་

འབོད་བསད་རྒྱུའྱི་ལུགས་སོལ་དེ་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དེ་ལྟར་ཆགས་བསད་

འདུག ཕྱིར་འགོ་འཁྱིད་མཁན་ཞྱིག་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཚན་ཡང་སེ་འབོད་རྒྱུ་དང།
ངའྱི་བསམ་བོར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་དད་པ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་དན་
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གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། མེད་མཁན་དེ་འད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་མེད། ངས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་དད་པ་བྱེད་

པ་དེ་མཐོ་བ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཁེད་ཀྱི་དེ་དམའ་བ་རེད། དེ་འད་ཚད་འཛིན་ས་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་དན་གྱི་མྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་བོད་པའྱི་
སྱི་ཚོག ས་ཀྱི་ནང་ལ་བོད་མྱི་ཚང་མ་༸སབས་མགོན་རྱིན ་པོ་ཆེ་ལ་དད་པ་ཡོད་མཁན། རེ་གཉྱིས ་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གྱིས་གནོན་ཤུགས་ཀྱི་འོག་ལ་བྱས། ཁ་ཤས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་མང་བ་འདྱི་ཁོང་ལ་དད་པ་ཡོད་ཤག་ཤག་རེད་མ་གཏོགས་པའྱི་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཁོང་གྱི་བཀའ་དྱིན་རེད། ཁོང་གྱི་དེ་ལྟར་

གསུངས་པ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོ་སྱིད་བྱུས་འདྱི་འཛིན་པ་ཡྱིན། ང་ཁོང་ལ་དད་པ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་འད་མང་པོ་གསུངས་རྒྱུ་འདྱི་
ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ཡག་པོ་རེད་དན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ལ་ངའྱི་སེམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཞེད་སྣང་ག་རེ་བྱུང་སོང་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་གྱི་མཚན་འདྱི་བེད་སོད་ལོག་པ་ཞྱིག་བཏང་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ངའྱི་སེམས་ཀྱི་

ནང་དུ་དངངས་སྐྲག་ཅྱིག་སེབས་ཀྱི་འདུག དེ་འད་རང་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་དེ་ཁ་ཕོགས་ལོག་པ་ཞྱིག་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་
ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཁོང་གྱི་མཚན་འབོད་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་འདྱི་རོད་པ་བྱེད་དགོས་པ་ཡོད ་པ་མ་རེད། མྱི་མང་
ཚང་མས་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་རེད། ང་ཚོས་ཁོང་གྱི་མཚན་འབོད་བསད་རྒྱུ་དེ་མྱི་མང་ལ་སྱིད་པོ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རེད་དམ། ཡང་ན།
དངོས་གནས་སེམས་ཀྱི་གཏྱིང་ནས་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོ་ཚང་མས་སེམས་གཏྱིང་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག
ཡྱིན་ནའང་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་འདུག དེ་ལྟར་ཞྱིག་དན་བསད་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁ་ཕོགས་འགོ་སངས།

མྱི་མང་དགའ་རྒྱུ་དང། མྱི་མང་སྱིད་པོ་ཆགས་རྒྱུ། དེ་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་འདྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་འདུག དེ་འད་
སོང་ཙང་དེ་རྱིང་ངས་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ཞུས་ན་དན་བསད་ཀྱི་ཡོད། གཙོ་བོ་དེ་འད་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་ནུས་སོབས་སྤེལ་རྒྱུ་རེད། སྱིད་བྱུས་རེད།

བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་རེད། མ་འོངས་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་ནས་དེ་ས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་ཕུལ་བསྒྲུབས་
པ་འད། ད་ལྟའང་བསར་དུ་དགོངས་ཚུལ་ཕུལ་བསྒྲུབས་པ་འདྱི་བསར་དུ་གསུང་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུང་ཡོང་སྐབས། འདྱི་ཐོག་བཀའ་
ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་གཞྱི་རའྱི་བཀའ་ཤག་མཉམ་རུབ་ཀྱི་འགན་རེད། ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། འདྱི་ཐད་ལ་ཡང་དྱི་བ་

གཞན་པ་མ་སེབས་སོན་དུ་ངས་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང་། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་
པར་བསགས་བརོད་ཞུས་པ་འདྱིར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་བུད་མེད་གསུངས་ཡོང་སྐབས། བུད་མེད་ནུས་སོབས་ཐོག་ལ་བུད་མེད་གཅྱིག་གྱིས་

གསུངས་ཡོང་སྐབས་སུ་ཏན་ཏན་རང་བུད་མེད་ཀྱི་ཡག་པ་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་གང་
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ཡོད་པ། འདྱི་སེལ་ཐབས་གང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། འདྱི་བུད་མེད་གཅྱིག་གྱི་ཡག་པ་མཁེན་དགོས་ཀྱི་རེད་ལ། གསུངས་པ་དག་
ལ་ལྱིད་ཚད་དམ་མཐོང་འད་མ་སོང་ནའང་། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཀང་ཧ་ཅང་གྱི་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོན་ཏེ་གོང་དུ་

གསུངས་པ་ལྟར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གང་གསུངས་བྱུང་ཟེར་ན། བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་

ཉྱིན་མོ་བཀའ་སོབ་གནང་མཁན་བུད་མེད་དགོས་པ་རེད། བུད་མེད་རང་པ་དགོས་པ་རེད། དེ་མྱིན་གཞན་ཚོས་གསན་དགོས་པ་
རེད། འདྱི་གསུངས་ཡོང་སྐབས་སུ་ཅུང་མྱི་བདེ་བ་འད་ཆགས་སོང། དེ་འད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བུད་མེད་ནུས་སོབས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་
སྤེལ་རྒྱུ་འདྱི་ཡང་བུད་མེད་རང་པ་དགོས་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག ཚོགས་འདུ་བསྐོང་མཁན་དེའང་བུད་མེད་རང་པ་དགོས་པའྱི་རྣམ་པ་
འད་ཞྱིག ཚོགས་འདུར་བཅར་མཁན་རྣམས་ཀང་བུད་མེད་རང་པ་དགོས་པ་འད་ཞྱིག དེ་འད་ཡྱིན་ན། ལག་བསར་གནང་རྒྱུ་འདྱི་

ཡང་བུད་མེད་རང་པས་གནང་དགོས་ངེས་འད་ཞྱིག འདྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིད་སོང་
གཙོས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་སངས་གཅྱིག་མཚུངས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལ་ཞེ་ན། སྱིད་སོང་ལྟ་བུ་

ཡྱིན་ནའང། མ་ཞྱིག་གྱི་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བུད་མེད་གཅྱིག་གྱི་ཁོ་ག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བུ་མོ་
ཞྱིག་གྱི་ཨ་ཕ་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སོང་ཙང་བུད་མེད་ཐོག་ནས་སེས་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཏེ། ཨ་མ་ཞྱིག་གྱི་བུ་ཡྱིན་ཁར།

བུད་མེད་ཞྱིག་གྱི་ཁོ་ག་ཡྱིན་ཙང་། བུ་མོ་ཞྱིག་གྱི་ཨ་ཕ་ཡྱིན་ཙང་། བུད་མེད་ནང་བཞྱིན་རྟོགས་དཀའ་ཡང་། གང་ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་
རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་སེམས་ཤུགས་ལྟ་བུ་ཟེར་ནའང། ངེས་པ་ལྟ་བུ་འདྱི་རྙེད་པའྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་

ནུས་སོབས་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས། དེ་ས་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་གསུམ་ནང་ལའང་

རེད། བཅོ་ལྔ་ལའང། ཆྱིག་སྱིལ། གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་གསོ་དང་། ཆོལ་ཁ་དབྱེ་མེད། ཆོས ་ལུགས་རྱིས་མེད། ཕོ་མོ་འད་
མཉམ་ཟེར་ནས་མ་ནྱི་བགང་བ་བཞྱིན་དུ་བགངས་ཏེ། འགོ་བསད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང། ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་བཤད་སོལ་ལྟར། རང་ཉྱིད་བསམ་བོའ་ིལྟར་ན། (Behind every successful
Man there is a Woman) སེས ་པ་བྱས་རེས ་ཆེན་པོ་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལ་བུད་མེད་གཅྱིག ་ཡོད་པ་

རེད། སོང་ཙང་བུད་མེད་འདྱི་ཡྱིས་སྐུ་ལས་བསོན་ནས་རྒྱབ་སོར་བྱས་པར་བརྟེན། སེས་པ་འདྱི་ཚགས་ཚུད་དམ་འཇོན་ཐང་ཆེན་

པོ་ཆགས་པ་རེད ་ཅེས ་ཟེར ་གྱི ་ཡོ ད ་པ་རེད ། བུད་མེད ་ནུས་སོབ ས་འཕེལ ་དགོས ་ན་ (Behind every successful
Woman there is a Man) ཟེར་བ་ཞྱིག་དགོས ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བུད་མེད་ནུས་སོབ ས་འཕེལ་བ་ལ་སེས ་པའྱི་རྒྱབ་སོར་

དགོས ་པ་རེད་མ་གཏོགས། སེས་པ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་གཅྱིག་པུ་བསད་དེ་ནང་ཁུལ་བཀའ་མོལ་གནང་། ནང་ཁུལ་
ཚོགས་འདུ་གནང་། ཐག་གཅོད་གནང། འབད་བརོན་བྱེད་པ་ཡྱིན་ན། བུད་མེད ་ནུས་སོབས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་འཕེལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་

རེད། གང་ལ་གང་ཙམ་འཕེལ་གྱི་རེད། སོང་ཙང་སེས་པ་དང་བུད་མེད་གཉྱིས་ཟུང་འབེལ་ཐོག་འགོ་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག
སེས་པའྱི་རྒྱབ་སོར་ཏན་ཏན་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་སེས་པ་དང་བུད་མེད་ཅེས་བགོ་གླེང་བྱེད། སེས་

པ་དང་བུད་མེད་ཅེས་དབྱེ་བ་འབྱེད་པ། སེས་པ་དང་བུད་མེད་གཉྱིས་ཀྱི་བར་རང་བཞྱིན་གྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཕོགས་སུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་
འདྱི་ཡོང་སྱིད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སོང་ཙང་ཁ་སང་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལའང་། ཚོགས་འདུ་བསྐོང་སངས་སྐོར་
ལ་གསུངས་བྱུང་། གཞྱི་རའྱི་ཟླ་བ་ ༡ པོའ་ིཚེས་ ༢ ཉྱིན་མོར་གསལ་བསགས་གནང་བ་རེད། གསལ་བསགས་གནང་ཚར་རེས།
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ཚོགས་བཅར་བ་སུ་ཞྱིག་ཕེབས་རུང་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་དེ་སུ་ཞྱིག་ཕེབས་ནའང་ཆོག ང་ཚོས་གངས་ཀ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་
འདུའྱི་ནང་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་། དགོངས་ཚུལ་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་དེར་ཇྱི་ཙམ་བརོད་འདོད་ནའང་

ཆོག གང་ལ་ཟེར་ན་འདྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སུའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བུད་མེད་ནུས་སོབས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཚོགས་ཆེན་རེད།

སྱིད་བྱུས་འདྱི་དེ་རྱིང་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བ་དེ་འད་མ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ ནང་ནས་བུད་མེད་འདྱི་དག་མན་ཆད་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བ།
འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བ་ཁོ་རང་ཚོ་འཛོམས། དགོངས་ཚུལ་ཡར་རྟོགས། སྐབས་དེའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ། བུད་མེད་

བཀའ་བོན་རྣམ་པ་གཉྱིས ་ཀང་འཛོམ ས་ནས་སྐབས་དེའྱི་སྱིད་བྱུས། དེ་སའྱི་ བཀའ་ཤག་སྱིད་བྱུས་དེ་དག་ཡོངས་རོག ས་ལ་
དགོངས་པ་བཞེས་ཤྱིང་བསམ་ཚུལ་ཡོངས་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་སྤུངས་ནས་འདྱི་དག་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་ཞྱིག་ཟེར་ནའང་འད། སྱིད་

བྱུས་བསར་བཅོས་བྱེད་དགོས་པ་འདུག འདྱི་ལ་འགན་འཁུར་འཁེར་མཁན་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཞུ་བ་ནང་ལ་བུད་
མེད་ལས་བྱེད་རྒན་པ་ཆ་ཚང་། རྒན་པ་དྲུང་འཕར་ཁོ་རང་ཚོར་འགན་གནང་སེ་བུད་མེད་ཡག་པ་མཁེན་གྱི་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་

རྒྱབ་སོར་ཡོད། བུད་མེད་འགན་ཆ་ཚང་ཁོ་རང་ཚོར་གནང་བ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་གཅྱིག་
ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། གང་ལ་ཟེར་ན་ (Sard) དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག འདྱི་འགན་ཡྱིན་ཙང་། འདྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་

འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ལས་འཆར་ཞྱིག་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག སེས་པ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཆ་ཚང་

བུད་མེད་རེད། འདྱི་རེས་སུ་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་ག་རང་ལ་ཁེད་རང་ཚོ་ཡག་པ་མཁེན་གྱི་རེད།
རྱིག་པ་འགྱིམ་སེ་སུ་ཞྱིག་གདན་འདེན་དགོས་ཀྱི་འདུག ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁེད་རང་ཚོ་ཐག་གཅོད་རོགས་གནང་། བཀའ་
ཤག་གྱི་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས ་ཞུས་ནས་ཚོག ས་འདུ་ག་སྱིག ་གནང་མཁན། མྱི ་སྣེ་ལེན་ཞུ་མཁན། ཡོངས་རོགས་ཁོ་རང་ཚོས ་
གནང་བ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་ཟེར་ཡོང་སྐབས་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་འདྱི་ཁོ་རང་ཚོ་རེད་ཟེར་གྱི་མེད། ད་ལྟ་ཡང་གོ་ནོར་མ་ཐེབས་པའྱི་

ཆེད་དུ་སེས་པས་ཐག་གཅོད་དེ་ཚོགས་བཅར་བའྱི་ནང་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་མཁན་འགྱིག་མྱིན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ནང་

ནས་བཀའ་མོལ་ཤུགས་ཆེ་བ་གང་གནང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། བུད་མེད་ཚོགས་འདུ་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་བཀའ་སོབ་གནང་མཁན། བུད་
མེད་ཉན་མཁན་བྱེད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་ལའང་སེས་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག བཀའ་མོལ་ཉན་

མཁན་ལའང་སེས་པ་དགོས་འདུག གང་ལྟར་སེས་པའྱི་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་ནུས་སོབས་འཕེལ་གྱི་རེད་ཅེས་
གསུང་མཁན་ཁོ་རང་ཚོ་རང་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ན། དང་པོ་ཞུས་ན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སེས ་པ་གཅྱིག ་བུད་མེད་ཚོག ས་

འདུར་བཀའ་སོབ་གནང་བར་བཅར་རྒྱུ་འདྱི་ཏོག་ཙམ་འཚེར་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཐེ་ཚོམ་སེས་མཁན་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ནས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད་ན་ལེགས་སམ་ཞེ་ན། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ནས་ཕེབས་ན་ལེགས་པོ་འདུག་ཅེས་ནས། ཐོག་མའྱི་འཆར་གཞྱི་ལ་
བུད་མེད་བཀའ་སོབ་གནང་མཁན་དང་སེས་པ་བརྱི་བ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་དང་གསུམ་ཅུ་རེད། བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་

འདྱི་བུད་མེད་རེད། བརྒྱ་ཆ་གསུམ་ཅུ་འདྱི་སེས་པ་རེད། རེས་སུ་བུད་མེད་བཀའ་སོབ་གནང་མཁན་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་
སངས་དེ་འད་ཆགས་པ་རེད། མཐའ་མ་དེར་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་བཞྱི་བཅུ་ཐོབ་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་
ཕེབས་དགོས ་འདུག་ཅེས་ཞུ་དགོས་དགོས་པ་འདྱི་རེད། གང་ལ་ཟེར་ན། བུད་མེད་ནུས་སོབས་འཕེལ་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་བསར་

བཅོས་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་གང་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་
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པོ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། བཀའ་བསྡུར་གནད་ལ་འཁེལ་བ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་
རེད། འདྱི་མཁེན་པའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་འཆར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་མ་མཁེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་བཅར་བའྱི་ནང་ལ་འདུག དེ་དུས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བུད་མེད་ནུས་སོབས་ཟེར་སྐབས། བུད་མེད་

ནུས་སོབས་ཀྱི་སེ་ཚན་ལ་འགོ་གོན་གཏོང་རྒྱུ་འབུམ་བརྒྱད་ལས་མྱི་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགོ་གོན་འབུམ་
བརྒྱད་ལས་གཏོང་རྒྱུ་མེད་ན་བུད་མེད་ནུས་སོབས་གང་དུ་འཕེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་མོལ་དེ་འད་གནང་མཁན་ཡོང་གྱི་
འདུག འདྱི་གོ་ནོར་རྦད་དེ་ཐེབས་པ་རེད། དཔེར་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་དེ་རྱིང་སོབ་ཡོན་སོན་རྱིས་ནང་སེབས་ཡོང་
གྱི་རེད། འབུམ་ཕལ་ཆེར་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ།

སོབ་ཕྲུག་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་སོབ་ཡོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་སོབ་ཕྲུག་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ང་

གསུམ་ང་བཞྱི་གཅྱིག་བུད་མེད་རེད། དེ་ནས་འཕྲོད་བསེན་ནས་མ་དང་བྱྱིས་པ། དཔལ་འབྱོར་ནས་ཀང་ཚོང་འབེལ་ཡར་ཐོན་གྱི་

ལས་གཞྱི་ཁག དེ་དག་ཚང་མ་ལ་བུད་མེད་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སོང་ནང་ལ་བལྟས་པ་

ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་བུད་མེད་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བུད་མེད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་། བུད་མེད་ཀྱི་འཕྲོད་བསེན། དེ་དག་
ཚང་མས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སོབས་འཕེལ་བར་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁེན་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། དེ་དག་མ་མཁེན་

པའྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་ནུས་སོབས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སེ་ཚན་གཅྱིག་པོའ་ི འགོ་སོང་ལ་གཟྱིགས་བསད་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། དེ་སོང་
ཙང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ག་རེ་གནང་བ་དེ་མཁེན་པའྱི་ཐོག་ནས། དེའྱི་སང་ལ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་མ་འགྱིག་

པ་དང་། སོན་ཆ་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་སོགས་ག་རེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་ཚུལ་ཡར་སྤུངས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་
ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད། གཞན་མ་གཏོགས་བསམ་ཚུལ་རང་ཆགས་འགོ་ས་རེད།

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན ་རྣམ་པ་འདྱི་ལྟར་ཕེབས་འདུག་ཅེས ་གསུང་མཁན་ཁོ་རང་ཚོ་རེད། དང་པོར་ཞུས་ན་

བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཡང་སོ་སོས་དང་དུ་བངས་པ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཡྱིན་འགོ། བཀའ་ཤག་ནས་ཕེབས་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བརྒྱ་ཆ་
ལྔ་བཅུ་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན་འགོ། ཡང་གོ་ནོར་མ་ཐེབས་རོགས་གནང་། རེས་མ་ཡང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་བཤད་
དུ་འགོ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ངར་ངར་ཤུག་ཤུག་གྱིས་ཤོར་འགོ་མཁན་གཅྱིག་ཀང་མེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག

བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཁོ་རང་ཚོས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང་། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཕར་ཕེབས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བུད་མེད་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་ག་རང་དེ་

འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞོགས་པ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་དང་། ཉྱིན་རྒྱབ་ཆ་ཚང་ཚོགས་བཅར་བའྱི་ནང་ལ་
དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་སྤུངས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། ཆེད་དུ་མངགས་ནས་དུས་ཚོད་དེ་བཟོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
ནང་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། གསུང་མཁན་དེ་ཚོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ང་ཚོས་ཐད་ཀར་རྒྱང་བསེང་བྱས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། རེས་

སུ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕེབས་མཁན་སུ་དང་། ག་རེ་གནང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་ཚོགས་བཅར་བ་ཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་
ཡྱིན་ནའང་སྤུངས་ཐུབ་པར་དགོས ་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། མར་གཅྱིག ་པུར་བཤད་བསད་ནས་ཡར་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའྱི་
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སྱིངས་ཆ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་དུས་ཚོད་བཟོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་བདུན་
ཡོད་པ་རེད། དེ་རེ་རེའྱི་སང་ལ་བདུན་བདུན་བཟོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་བཅར་བའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་

ཆགས་རང་ནས་ཡྱིན་མཁན་གྱི་བུད་མེད་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། སོབ་ཕྲུག་ཡྱིན་མཁན་ཡང་ཕེབས་བསད་ཡོད ་པ་རེད། དེ་འད་སོང་
ཙང་ངས་བུད་མེད་དཀྱུས་མ་དང་། ཁེ་ལས་པ་ཞེས་དབྱེ་བ་ཕེས་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག་སེ། སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག ་
ཕེབས་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཁ་སང་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་དང་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་ཞེས་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་

སོང། ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ད་རེས་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་ཐེངས་དང་པོ་ཡྱིན་ཙང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་བེད་སོད་
གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་ཡང་། ༸གོང་ས་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་ར་རམ་

ས་ལར་གཟྱི་བརྱིད་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་སེར་ལངས་དེ་ག་པར་ཕྱིན་པ་རེད་ཅེས་དྱི་བ་བཀོད་
གནང་མཁན་བྱུང་སོང། དེ་མ་གཏོགས་གཞན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མར་བུད་མེད་ཉྱིན་མོར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཕེབས་ནས་
བཀའ་སོབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བུད་མེད་སེར་ལངས་འཆར་ཅན་ནང་བཞྱིན་ནུས་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་སྤུངས་ནས་མཉམ་དུ་འགོ་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། བུད་མེད་སེར་ལངས་མེད་པ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། བུད་མེད་སེར་ལངས་དེའྱི་ཉྱིན་མོར་ཡོད་
པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་ཞེས་སྲུང་བརྱི་བྱེད་ཡོང་དུས་ད་རེས་ཡྱིན་ནའང་རེད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་
ཤག་གྱི་ཚབ་བྱེད་ནས་སྱིད་སོང་ཕེབས་ནའང་རེད། བཀའ་བོན་ཕེབས་ནའང་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་བྱེད་

ནས་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོ་སུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། བུད་མེད་ཀྱི་སེར་ལངས་ཀྱི་དཔའ་མོ་དེ་དག་གྱིས་གློད་གཏོང་བྱས་པར་ངོས་
འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས། གུས་བཀུར་དང་བཅས་དེའྱི་ཉྱིན་མོར་འདྱི་དང་འདྱི་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ད་ལན་བཀའ་ཤག་རང་ནས་

གསུང་རྒྱུ་དང་། གོས་ཚོགས་རང་ནས་གསུང་རྒྱུ་འདྱི། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་ཐེངས་དང་པོ་རེད། བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོར་
དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཆུང་རུ་འགོ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ས་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་ཕེབས་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཡང་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་

རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་གནས་རྒྱུན་ལས་མང་ཆེ་བས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། བུད་མེད་སྦར་མོ་གང་ཞྱིག་གམ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་བྱས། ཡར་ཙམ་མར་ཙམ་ཕེབས་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་ཆེ་བའྱི་ནང་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་དེ་ག་རང་རེད། ར་རམ་སར་ཏོག་ཙམ་འཛོམས་ཆེ་
བ་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་ར་སེང་བོད་ཁྱིམ་གྱི་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཅྱིག་དང་། དགུ་པའྱི་བུ་མོ་ཚོར་ངེས་པར་དུ་ཡོང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་
མཉམ་དུ་སེར་ལངས་སྲུང་བརྱི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཉམ་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། སེར ་

ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་དེར་ཡྱིན་ནའང་གཙུག་ལག་ཁང་ལའང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ལྷ་རྒྱལ་རྱི་ཡྱི་རྒས་གསོ་ཁང་དེའྱི་ཉེ་འགམ་ལ་ཁོ་

རང་ཚོ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་མར་སྲུང་བརྱི་བྱེད་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་
ལ་ཧ་ཡང་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལན་བཀའ་ཤག་རང་ཕེབས་ནས་དེ་རྱིང་ཉྱིན་མོར་བོད་ལ་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོར་དཔའ་

མོ་ཚོས་སོག་བོས་བཏང་ནས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བཏང་དང་གཏོང་མུས་ཀྱིས་ཆེ་མཐོང་དང་། གུས་ཞབས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གུས་
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བརྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལན་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུང་དུས་ཆེ་མཐོང་ཆེ་རུ་འགོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་

འདུག ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་བྱེད་རྒྱུ་དེ་བུད་མེད་ཚོགས་པས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གནང་རྒྱུ་
དེ་ས་ག་ཚོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ལས་ལྷག་ཅྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ར་བ་ནས་ཉམས་
ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཉམས་ཀྱི་ཡང་མ་རེད། དེ་སོང་ཙང་དེ་ལ་ངས་དོ་ཕོག་ཕྱིན་པར་ར་བ་ནས་བརྱི་ཡྱི་མེད།

དེ་ནས་མཐའ་མ་དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་གསུང་

ཡོང་དུས་ཏོག་ཙམ་མ་བདེ་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། དེ་ང་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་སྨྲས་པ་དེ་ཡྱི་ཀུན་སོང་གང་ཡང་མ་རེད།
གང་ཞྱིག་ཏུ་འགོ་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་དགོངས་འཆར་གསུངས་གནང་སོང་། ཏན་ཏན་རང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་ཁ་ལ་ཁེར་

ནས་བེད་སོད་ལོག་པ་གཏོང་མཁན་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ལོག་པར་གཏོང་གྱི་འདུག་ཟེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་
ལན་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ག་རེ་ཞུས་པ་རེད་ཅེ་ན། དགེ་བཤེས་མ་ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་

བཟུང་ལག་འཁེར་གནང་ཡོད་པ་རེད། ལག་འཁེར་གནང་བ་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་གཞྱིར་བཟུང་བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད།

དེ་རེད་ཟེར་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་མ་རེད་ཟེར་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་མྱི་སྨྲ་ཐབས་མེད་རེད། དེ་ག་
ནང་བཞྱིན་ལོ་རྒྱུས་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ ༡༩༦༣ ལོར་བུད་མེད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་གོས་ཚོགས་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་ཡང་༸གོང་ས་

མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་ནས་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ནས་ ༡༩༨༤ ལོར་ཡྱིན་པ་ཡོད། བུད་མེད་ཚོགས་པ་ཐེངས་དང་པོ་ཚོགས་ཆེན་
ཚོགས། ཚོགས་པ་བཙུགས་ལོ་སེ། ༡༩༨༤ ལོར་རེད། དེ་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་ནས་ཕེབས་པ་རེད། དེ་དང་

དེ་བཞྱིན་ ༡༩༩༥ ལོར་བུད་མེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་གཏྱིང་ཟབ་པོ་ཕེབས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་
བུད་མེད་སང་ལ་གོ་རྟོག་སྤེལ་བ་དང་། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སང་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུ་དང་། བུ་མོའང་ར་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་དགུ་བཅུ་གོ་

ལྔའྱི་རེས ་སུ་དང་། དགུ་བཅུ་གོ་ལྔའྱི་སོན་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་སངས་དང་། གོ་རྟོག སོན་མ་བུ་མོ་

༡༩༩༥ ལོའ་ི སོན་ལ་བུ་མོ་ཚོ་སོབ་གྲྭར་ཕྱིན་ནས་མང་ཆེ་བ་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཐོན་གྱི་མྱི་འདུག ཆང་ས་རྒྱག་དགོས་པ་རེད་ཟེར་གྱི་
འདུག ནང་ལ་སོད་དགོས་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ཕ་མར་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ཅེས་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཐོན་གྱི་མྱི་

འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ༡༩༩༥ ནས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་པ་དེ་ དག་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་སོས་ཕྱིར་མ་
རེད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་དུས་ཡྱིན་པ་དེ་ཡྱིན་པར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད།

དེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ཕར་བཞག་ནས་དེ་རྱིང་བུད་མེད་ནུས་སོབས་སྤེལ་བ་རེད། ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་བདེན་པ་དེ་བདེན་པ་
རེད། ཡྱིན་པ་དེ་ཡྱིན་པ་རེད། བདེན་པ་དང་བལ་ཐབས་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཡྱིན་པ་དེ་ཞུས་བཞག་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་གང་

ཡང་མ་རེད། དེ་ནས་ཁ་སང་བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་རེས་སུ་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གཟྱིམ་ཆུང་མཇལ་ཁར་བཅར་ཏེ།
བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་རེད། དེ་དག་དམྱིགས་བསལ་གནང་བ་རེད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་མཇལ་ཁ་སུ་གང་ལའང་མེད་ཅེས་

གསར་འགོད་གསལ་བསགས་གནང་ཚར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་འདྱི་འད་ཞྱིག་འཛོམས་ཡོད་ཟེར་དུས་ཤོག་ཅེས་གསུངས་
ནས་བཀའ་སོབ་གནང་བཞག་པ་རེད། བཀའ་སོབ་གནང་ནས་ངས་དང་པོར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་བཅར་བའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་

ཆེན་བཅར་བ་དང་གཟྱིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་རག་པ་གཉྱིས་བསྡུར་ན་གཟྱིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་རག་པ་དེ་དགའ་བ་བྱེད་ཀྱི་རེད། བོད་པ་
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ཚང་མ་རེད། དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་གནང་བཞག་པ་དེ་དག་ཡྱིན་པ་དེ་ཡྱིན་

པ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་ནས་འགོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཤྱིག་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་གསལ་བཤད་གཅྱིག་
ཞུས་ན། གཞྱི་རའྱི་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་རེད། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་དེའྱི་སོན་ལ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་
ལ། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་དག་འདྱི་ལྟར་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།
ཁ་གསལ་དུ་འགོ་བར་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རེད་བསམ་ནས་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན། འདྱིར་ཆད་པ་དེ་འད་ཡོད་ན་རེས་སུ་གསལ་
བཤད་ཞུ་ཆོག་པར་བགྱིས། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དཔལ་འབྱོར་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་་ཤོག་གངས་ ༢༥༡ རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡།༤ ༼ང པ་དང་ ཉ པ་༽ གཉྱིས་ཀྱི་ནང་

གསེས་༼༤༽ རྱིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག དེ་ ལ་ས་ཡ་གསུམ་ལྷག་ཅྱིག་འདུག ལས་
གཞྱི་འདྱི་སུས་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་སྤེལ་གྱི་
ཡོད་དམ། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཅྱིག་དང་། དེ་ནས་མར་ཤོག་གངས་ ༢༥༣ ནང་གསེང་༼༤༽ བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་པའྱི་འདུ་འཛོམས་

ཟེར ་བ་ཞྱིག ་འདུག དེ་ལ་ ༡,༨༣༠,༠༠༠ འདུག་དེ་ག་འད་ཞྱིག ་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད ་པ་རེད། དེ་ནས་ཨང་༼༦༽ ཚོང་ལས་འགོ་

འཛུགས་མ་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་དང་། སེད་མེད་བུན་གཡར་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདྱི་ལ་ ༣,༠༠༠,༠༠༠ ཞྱིག་འདུག ལས་
གཞྱི་འདྱི་སུ་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་འད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ཚོགས་པའྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་༼༡་༤༽ ཅ༽བུད་མེད་
ནུས་ཤུགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི། དེ་ནས་ཟུར་འཛར་༼༢༽རྱིས་འགོ་ཨང་༼༣༽ ཕོ་མོའ་ི ཁད་པར་ཐོག་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་
དང་། ལས་འཆར་ཁག་གྱི་ཕོ་མོ་འད་མཉམ་བསྡུ་ཐབས་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི། རྱིས་འགོ་ཨང་འདྱི་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏོང་

དགོས་འདུག འདྱི་ལ་གོ་བ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ལོན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ྒྱུ༷ དང་། གོང་དུ་ཕག་
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རོགས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བུད་མེད་ནུས་སོབས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། གཙོ་བོ་བུད་མེད་ཀྱི་སྙྱིང་སོབས་དང་ནུས་སོབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་ག་འད་

ཞྱིག་སྤེལ་ན་དེ་ལ་དགའ་བསུ་དང་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་ཡོད། ཉེ་བའྱི་ཆར་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བུད་མེད་ནུས་
སོབས་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་སོང་། ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་གནང་སོང་དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་
ནས་ཀང་གསལ་བསགས་ཡག་པོ་གནང་སོང་། ཚོགས་བཅར་བ་མང་པོ་ཕེབས་སོང་། གལ་ཏེ་བྱུང་ན་མ་འོངས་པར། ཚར་བ་དེ་
ཚོ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་འོངས་པར་བུད་མེད་རང་རང་དགོས་རེད་ཅེས་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོ་བུད་མེད་ནུས་

སོབས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས/ སྱིངས་ཆ་དེ་གང་ཐུབ་ཀྱི་བུད་མེད་ལ་བསྐྲུན་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་

རེད། ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་མཛད་གཙོ་རང་རང་ཡྱིན་དགོས་པ་མ་རེད། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བུད་མེད་
གཞོན་སེས་སྣ་ཁ་འཛོམ ས་པོ་ཅན་ཕེབས་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཕེབས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་ཚོའྱི་བསམ་བོ་ནང་ག་རེ་ཡོད་མེད།

ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ངོས་ནས་དམ་བཞག་པ་སུ་
གང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཐོབ་ཐང་དང་དེ་ཚོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བསམ་བོའ་ི ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་དུས་དེ་ཡང་
སྱིངས་ཆ་ཐོག་གསུང་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཕར་ལ་བཅར་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ས་བརྙན་གསར་
འགྱུར་ཐོག་ནས་ལྟ་བསད་དུས་མང་ཆེ་བས་ང་ཚོའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་གནང་སངས་འགྱིག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད་རང་རང་གསུངས་
སོང་།

འགྱིག ་ཐག་ཆོད་ཡོད་ན་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་དགོས་དོན་མེད་པ་འད། དེ་ལ་དགོངས་བཞེས ་གནང་དགོས ་པ་རེད།

བསམ་བོའ་ི ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་གསུང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་ཟེར་བ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། དེ་ས་སྱིད་སོང་གྱིས་མར་གསུངས་དུས་དངོས་གནས་རེད། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་སེར་
ལངས་ལ་མང་པོ་བཅར་མོང་། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་སྐབས་སུམ་བཅུ་དུས་དན་ཉྱིན་མོ་མྱི་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་ན་བུད་མེད་སེར་

ལངས་ཉྱིན་མོར་མྱི་བརྒྱ་ལྷག་འཛོམས་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་རང་ལ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག བུད་མེད་སེར་ལངས་དེ་ཡང་
བུད་མེད་ཀྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་སེར་ལངས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། བཅར་མཁན་ཉུང་ཉུང་དེ་ཡང་བུད་མེད་རེད། ས་གནས་

འགོ་འཛིན་དང་། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དེ་ཚོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕེབས། མྱི་བརྒྱ་ལྷག་ཅྱིག་གྱིས་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་

ཚོའྱི་བུད་མེད་ཚོས་ཆབ་སྱིད་སྐུ་ལས་བསོན་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡྱིན་དུས། འདྱི་ང་ཚོའྱི་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་སྲུང་བརྱི་
ཞུས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་མྱི་ཉུང་ཉུང་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་སྲུང་བརྱི་གནང་ན་མྱི་མང་པོ་

ཕེབས་ཀྱི་རེད། བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་དེ་ལ་ང་རང་ལ་དགག་བྱ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་དེ་
གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་དང་། བུད་མེད་སེར་ལངས་དེ་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ན་ག་

འད་ཆགས་ཡོང་ངམ་བསམ་པའྱི་སེམས་འཚབ་ཡོང་གྱི་འདུག ཉྱིན་མོ་དེའྱི་ངོ་བོ་དེ་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་གནང་དགོས་པ་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡང་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་མ་འད་བ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ན་དེ་ལ་དགག་བྱ་གང་ཡང་མེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོས་ཟུར་འཛར་དང་པོའ་ི རྱིས་འགོ་ཨང་ ༤༽ འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་བ་རེད། འདྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ལས་གཞྱི་གསུང་པ་འདྱི་རེད། ཨ་རྱིའྱི་ལས་འཆར་གྱི་

རོགས་དངུལ་འོག་ལ་བོད་མྱིའྱི་ར་ཆེའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་། སྐད་ཡྱིག་སྒྱུ་རལ་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་མ་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། གནང་རྒྱུ་འདྱི་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གློག་བརྙན་དང་འད་བ་བཞྱིན། ཆ་འད་བ་
བཞྱིན་གང་ལྟར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་རྱིས་འགོའ་ི ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་ཐུན་མོང་གྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་སྲུང་

སོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ། དཔེར་ན། སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གློག་བརྙན་བཟོ་རྒྱུ། སྒྱུ་རལ་བ་ལྷ་འབྱི། དེ་བཞྱིན་ཤྱིང་བསྐོས། དེ་མྱིན་གྱི་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒྱུ་རལ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་འདྱི་དག་ལ། རོགས་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ཆེད་མངགས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་རོགས་

དངུལ་ལས་གཞྱི་བཟོས་ནས་ལས་གཞྱི་ཡར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། འདེམས་སངས་འདྱི་ཡང་གོང་དུ་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་
ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདེམས་སངས་ཆ་འད་བ་བཞྱིན་འདེམས་རྒྱུ་རེད། ལས་གཞྱི་ལག་བསར་བྱེད་མཁན་འདྱི་ང་ཚོའྱི་ནང་འཁོད་ཡོད་པ་
རེད་དེ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དེ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ལས་ཁུངས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་མ་
འོངས་པར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་ཞུ་འབྱོར་ཏེ་འདེམས་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ར་ཆེའྱི་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་
དང་། སྒྱུ་རལ་སྲུང་སོབ་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལས་འདྱི་བཞག་ནས་ལས་གཞྱི་འདྱི་འབེལ་བ་ཆགས་ཡུལ་ནྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་

ཆགས་ཀྱི་རེད་དེ། རྱིས་འགོ་འདྱིའྱི་ནང་སེབས་ཡོད་པ་རེད། དོན་སྙྱིང་གཙོ་བོ་ནྱི། སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
གློག་བརྙན། དེ་བཞྱིན་ཐང་ག གཤྱིང་བསྐོས་ལ་སོགས་པ་གང་ལྟར་བཟོ་བཀོད་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་། འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་
དང་སྒྱུ་རལ་བདག་ཉར་བྱ་རྒྱུར་དེ་ས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་བཞྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཆེད་མངགས་མ་དངུལ་
ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཟུར་འཛར་ ༣༽ པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འདྱི་ཞུས་ན་ལེགས། དང་ཐོག་དེར་དག་ཆ་འགའ་ཞྱིག་ཆད་

ལྷག་འདུག་པས་དགོངས་འགལ་མེད་པ་བགྱིས། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༣༽ པ་འདྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་
དེར་ས་ཆད་འདུག་པས་ས་གཅྱིག་འཇུག་རོགས་གནང། དེ་བཞྱིན་འདྱི་ནས་མར་ཡོང་ན་རྱིས ་འགོ་ཨང་ ༧༽ པ་འདྱི་འགན་

བསྡུར་འདྱི་ལ་སོན་འཇུག་བ་ཆད་ལྷག་འདུག རྱིས་འགོ་ཨང་ ༦༽ པ་འདྱི་ བུན་གཡར་འདྱིར་སོན་འཇུག་འ་གཅྱིག་སྣོན་པའྱི་
སེབས་འདུག འདྱི་དག་བཟོས་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༤༽ པ་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་པའྱི་འདུ་འཛོམས་

ཚོགས་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན་པ་འད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ནོར་མེད་ན། འདྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཟེར་གྱི་ཡོད་དམ་
ཞེ་ན། དེ་ས་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་བརམས་ནས་ལོ་གཉྱིས་ལྷག་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རེད། ཚོགས་ཆེན་ས་

རེས་ཐེངས་གཉྱིས་ཚོགས་ཟྱིན་པ་རེད། ད་ལྟ་ཚོགས་ཆེན་གསུམ་པ་འདྱི་ཚོག ས་རྒྱུའྱི་སོན་འགོ་འདྱི་ཚོགས་ཆེན་གསུམ་པའྱི་འགོ་
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གོན་འདྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དམ་ཟེར་ན། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབས་གལ་
ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ། སྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབས་ཡག་པོ་ཆགས་པས་ན་སྱིག་འཛུགས་ལ་དེ་བས་ཀང་འགན་ཆུང་བ། སྱི་

ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་ས་ཐག་ཐག་ཆགས་ན། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་འདྱིར་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཚུར་མཐུན་
འགྱུར་སོར་ཐུབ་པ། དེ་ས་ཡང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། རྒྱ་གར་རང་བཙན་འཐབ་རོད་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཚོང་པ་སྐད་གགས་ཅན་

མང་པོས ་རང་བཙན་འཐབ་རོད་ནང་ལ་འགན་འཁུར་མང་པོ་འཁུར་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བོད་མྱི་ཉག་ཕྲ་པའྱི་གནས་སངས་འདྱི་
སྐབས་སུ། བོད་པའྱི་དཔལ་འབྱོར་ལྡན་པ་མང་པོ་བཟོས་ནས་འདྱི་དག་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་

བོ་འདྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་ཚོགས་རྒྱུ་རེད། འདྱི་ཡང་གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་ལས་

གཞྱི་འདྱི་དག་གྱི་སེད་སྱིང་སོང་བརར་སད་ཟྱིན་པ་དང་། འཆར་གཞྱི་ཕུལ་མཁན་དང་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འཛོམས་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་ཚོང་པ་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་ཚོང་པའྱི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། སུད་ཚོང་

ལྷན་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང། ཚོང་པ་སུ་ཞྱིག་ཕེབས་གནང་ནའང་ཆོག ན་ནྱིང་འད་ཆ་མཚོན་ན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འཆར་བགོས་
བརྒྱབ་པ་རེད། ཕེབས་ཤོག་ཟེར་དུས་ཕེབས་མཁན་ཏན་ཏན་ཚོང་པ་མ་ཡྱིན་པ་དེ་འད་རེ་ཟུང་སེབས་འདུག སྐབས་དེ་དུས་ཞུ་རྒྱུ་
བྱུང། འདྱི་ཚོ་མ་འོངས་པར་ཚོང་པ་དངོས་སུ་ཡྱིན་ན། ཚོང་པ་ཡྱིན་དགོས་པ། ཚོང་པ་མྱིན་པས་ན་མ་འོངས་པར་ཚོང་པ་བྱེད་

རྒྱུའྱི་ཀུན་སོང་དང་འདུན་པ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེ་འད་བསྐོང་ནས་ཆེད་མངགས། ན་ནྱིང་ཚོགས་འདུ་དང་པོ་གཉྱིས་པ་འདྱི་
ད་རམ་ས་ལར་ཚོགས་ཟྱིན་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ད་ལྟ་གང་དུ་ཚོགས་དགོས་འདུག ད་རམ་ས་ལར་ཚོགས་དགོས་འདུག་གམ།

ཡང་ན་ལྡྱི་ལྱི་ཕོག ས་སུ་ཚོག ས་དགོས ་འདུག ལྷོ་ཕོག ས་སུ་ཚོག ས་དགོས ་འདུག བསམ་བོ་གཏོང་མུས་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་
ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་ཐོག འདྱིའྱི་བརྒྱུད་དེ་ཚོང་པ་སེད་སྱིང་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཚོང་པར་ཟབ་སོང་ཕུལ་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་

ཚོང་པ་ཁད་ལས་དང་ཁལ་གྱི་ཐོག་ལ་ཁད་ལས་པ། དེ་བཞྱིན་འབབ་ཁལ་ཐོག་ཁད་ལས་པ། དེ་མཚུངས་དེ་འད་བ་མང་པོ་ཞྱིག་

འབོད་དེ་འདྱིའྱི་འཆར་གཞྱི་བཟོ་སངས་ཐོག་ནས་མཁས་པ་ཡོངས་སུ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལག་བསར་བྱེད་མུས་རེད། ཚོགས་
འདུ་འདྱིའྱི་ཉྱིན་མཐའ་མར་གོང་གྱི་བྱ་དགའ་སོད་རྒྱུའང་འདེམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་ཁད་ལས་པས་འདེམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
འཆར་གཞྱི་འདྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུའྱི་དོན་སྙྱིང་གཙོ་བོ་འདྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

རྱིས་འགོ་འདྱི་རང་གྱི་ཨང་ཕལ་ཆེར་ ༦༽ པ་འདྱི་ཡྱིན་པ་འད། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་མ་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་དང་།

སེད་མེད་བུན་གཡར་གསུངས་པ་འདྱི། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་མ་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་དང་
འབེལ་བའྱི་སེད་མེད་བུན་གཡར་ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་པ། གོང་དུ་གཅྱིག་འདྱི།

ཚོང་ལས་ཀྱི་མ་དངུལ་དེ་རྔན་པ་རང་རེད། དེ་ཡང་བུན་གཡར་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་ཡང་སོན་འགོའ་ིཆ་རེན་ནང་དུ་ཡོད་

པ་རེད། འདྱི་བུན་གཡར་རང་རེད། ཚོང་ལས་ཀྱི་སོ་སོའ་ིའཆར་གཞྱི་བཟོས། འཆར་གཞྱི་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སེད་ཁ་མེད་
པའྱི་ཐོག་ནས་བུན་ལོན་གཡར་རྒྱུ་དང། བུན་ལོན་གཡར་བའྱི་སྐབས་སུ་སོན་འགོའ་ི ཆ་རེན་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཚོང་ཆུང་

ཚགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལ་དབྱྱིངས་ཡོད་པ། དེ་དག་གྱི་ངས་ཚོང་འདྱི་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན། དེ་འད་བཟོས་པ་གང་ཞྱིག་ལ་འཆར་གཞྱི་དེ་ཐོབ་

138

པ་ཡྱིན་ན། སེད་ཀ་ར་བ་ནས་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་བུན་ལོན་གཡར་བ་དང། བུན་ལོ ན་དེ་ཚོང་ལ་དཔག་པའྱི་འཆར་གཞྱི་བཟོས།
བུན་ལོན་གཡར་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཚོང་པ་ཚོར་གོ་ཡྱི་རེད།

དེ་ནས་ཟུར་འཛར་གཉྱིས་པ་ཕལ་ཆེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོ་དེའྱི་དྱི་བ་དེ་རང་ལ་འཐུས་པ་ཡྱིན། ཟུར་འཛར་

ལྷག་པ་ཡྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གསུངས་རོགས་གནང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གསུམ་པ་འདྱི་ཕོ་
མོ་ཁད་པར་གྱི་གོ་རྟོགས། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས། ཟུར་འཛར་གསུམ་པ་དེ་སྐུ་ངོ་ག་རེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནམ། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཕོ་མོ་ཁད་པར་ཆེད་དུ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ། དེའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་གསུངས་སོང་དན་སོང། དཔལ་

ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས། ཟུར་འཛར་གཉྱིས་པ་དེ་རེད་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། རེད། དེ་ཡང་ཟུར་འཛར་
གཉྱིས་པའྱི་གསུམ་པ་དེ་རེད།

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས། ཟུར་འཛར་གཉྱིས་པའྱི་གསུམ་པ་དེ་ཕོ་མོ་ཁད་པར་ཐོག་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང།

ལས་འཆར་ཁག་གྱི་ཕོ་མོ་འད་མཉམ་གསུང་རྒྱུ་འདྱི། སྱིར་བུད་མེད་ནུས་སོབས་ཀྱི་ཚན་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་
ལས་འཆར་གཙོ་བོ་དེ་ཐ་སྙད་གང་བེད་སོད་བྱེད་མྱིན་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དཔྱད་རེད། ར་བའྱི་ང་ཚོ་འདྱི་ནང་ལ་གོ་བ་འདྱི་
ཕོ་མོ་ཁད་པར་ཐོག་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང། ལས་འཆར་ཁག་གྱི་ཕོ་མོ་འད་མཉམ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་སྤེལ་རྒྱུ། དེ་ལ་མ་

དངུལ་དེ་གང་ཡོད་པ་དངུལ་འབོར་དེ་རང་རེད། ལས་འཆར་འདྱིའྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་གོ་བ་འདྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་
འདྱི་ཕོ་མོ་ཁད་པར་གྱི་གོ ་རྟོག ས་གསུང་རྒྱུ་འདྱི། Gender Sensitization དེ་བཞྱིན ་ཕོ་མོ་འད་མཉམ་ལ་ Gender

༼༢།༥༣།༥༥༽ ཚིག་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་ལ་ལངས་བསད་མཁན་དེའྱི་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་པས། དོན་དག་ཡག་
ཉེས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕོ་མོ་ཁད་པར་མ་ཡོང་བ་དང། དེ་བཞྱིན་འད་མཉམ་ཡོང་ཆེད་དང་དེ་བཞྱིན་གཅྱིག་མཚུངས་
ཆགས་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་བུད་མེད་དེ་དག་ལ་སེས་པ་ཕོ་ལས་ཡག་པ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལས་གཞྱི་སྤེལ་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད།

ཚིག་གྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་འགོ་དེ་དག་འབེལ་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་གང་དུ་བཅོས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་
པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་རྱིས་འགོ་འདྱིར་བསྒྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེ་དང་སགས་ནས་མཚམས་བཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤ པའྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་ནུས་
ཤུགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞེས་པ་འདྱི་ལ། དངུལ་འཛིན་བཀའ་འཁོལ་ཧྱིན་སོར་ ༢,༣༩༢,༣༦༩ ཞུས་འདུག བཀའ་ཤག་
གྱིས ་ཀང་ཆ་ཚང་གནང་འདུག རྱིས་འགོ་ཨང་ ༤ པའྱི་ནང་ལ་གཏམ་བརོད་དང་། འཁབ་སོན་ལས་གཞྱི་ཞེས ་པ་ཞྱིག་བཀོད་

འདུག གཏམ་བརོད་འདྱི་སུས་འཁབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཟུར་འཛར་གཉྱིས་པའྱི་རྱིས་འགོ་
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བཞྱི་པ་དེ་རེད་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ཟུར་འཛར་གཉྱིས་པ་དེ་རེད། དེ་ནས་གོང་དུ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་
གྱིས་སོན་མ་བུད་མེད་ནུས་སོབས་ཀྱི་སེ་ཚན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁང་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་དང་། རེས་སུ་ནང་སྱིད་ཁོངས་གཏོགས་

དང་། དེ་ནས་ཡང་དཔལ་འབྱོར་ཁོངས་གཏོགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ངས་ལས་གཞྱི་དེ་ཡར་གཏོང་མར་གཏོང་བྱེད་
སོད་པ་ཁད་མཚར་ཞྱིག་མཐོང་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ལས་བྱེད་ག་ཚད་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དེང་སང་བུད་མེད་ནུས་སོབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་སང་ལ་ལས་ཀ་མང་རུ་མང་རུ་འགོ་དུས་ལས་བྱེད་ཁ་གངས་དེ་ག་
ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་དམ་བསམ་སོང་།

དེ་ནས་སོན་དུ་སྱི་འཐུས་བུད་མེད་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཉེ་ཆར་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ནུས་སོབས་སྤེལ་ཕོགས་

ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་དང་པོ་ཚོགས་པ་དེ་ལ་ཆ་མཚོན་ན། བུད་མེད་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའྱི་ཚེས་ ༢ ལ་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་འབྱོར་
བ་རེད། དེ་འད་བྱེད་དུས་ཡྱི་གེ་ཧ་ཅང་ཕྱི་པོར་འབྱོར་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་ནས་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱི་གང་གསུངས་
སོང་ཞུས་ན། སོན་མའྱི་འཆར་གཞྱི་དངོས་གནས་དེ་མྱི་ ༡༥༠ རེད། གཞུག་ལ་ ༣༥༠ འཆར་གཞྱི་བཞག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ནས།

མྱི་མང་པོ་སེབས་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་སོང་། སྱིར་བཏང་མྱི་མང་པོ་སེབས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དེ་ཙམ་དགའ་དོན་ཡོད་པ་མ་རེད་
དན་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། འགོ་འདོད་མེད་བཞྱིན་དུ་གཏོང་བཞག་པ་དཔེ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན། གོང་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གཞྱིས་འགོ་ལ་བཀའ་རྒྱབཏང་། གཞྱི་འགོའ་ི བཀའ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་སྱི་

མྱི་ཡྱི་མྱིང་ལ་བཏང་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འད་བྱས་ནས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་སེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་གཞྱིས ་
ཆགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཐོག་མར་བཙུན་དགོན་དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག ལས་བྱེད་ཁག་ལ་བཀའ་རྒྱ་བཏང་ཡོད་ས་རེད། དེ་ནས་ཡོང་

མཁན་གཅྱིག་ཀང་མེད་ཙང་། སྱི་མྱི་རྣམ་པ་ཚོ་ཚོགས་འདུ་བཀོང་ནས་གོང་སེ་རེ་རེ་ནས་མྱི་འདྱི་ག་ཙམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ལབ་ནས་

བཀའ་བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེ་ཆ་བཞག་ན། གོང་སེ་རེ་རེ་ནས་མྱི་ལྔ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། མྱི་ལྔ་དེ་

རྒྱན་བརྒྱབ་ནས་ང་འགོ་དགོས་ཐུག་ན། ཁག་པོ་ཡོད་ས་རེད། དེ་དུས་ལོ་གསར་སྐབས་ཀྱི་ཚེས་གངས་ ༢༡་་༢༢ རེད་འདུག དེ་
འདའྱི་ཐོག་ནས་ཚེས་ ༢༤ ཐོན་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་གསར་ལ་ནང་དུ་འབྱོར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སོང་ཙང་སོ་སོར་ཁེལ་དུས་འགོ་འདོད་
མེད་ནས་མང་ཆེ་ཤོས་ཀྱིས་གཞུང་ནས་ལམ་གོན་དེའྱི་ཁར་སོར་བཞྱི་སོང་ལྔ་སོང་སོད་ལབ་ནས་ཚབ་གཏོང་བཞག་པ་དེ་འདའང་
མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཚོགས་འདུ་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་རེད་མྱི་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཚང་མ་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད།

དེ་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་སེ། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ གཞུང་འབེལ་གྱི་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་བཟོས་པ་རེད་ལབ་དུས། ཐོག་མ་

ང་རང་ཡྱིན་ན། དཔེ་དགའ་པོ་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བསམ་བོ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གཏོང་དུས། དེང་སང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གོ་
ནོར་མང་པོ་ཐེབས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་སེར་ལངས་ཞེས་པ་བརླག་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཆགས་སོད་ཡོད་པ་རེད།
སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བུད་མེད་སེར་ལངས་གལ་ཆེན་པོ་བརྱིས་ནས་ ༣ པའྱི་ ༡༢ ལ་བུད་

མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། དེ་བདེན་པ་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། ས་གནས་མང་ཆེ་ས་ལ་ ༣ པའྱི་ ༡༢ དེ་གཞུང་འབེལ་
གྱི་མཛད་སོར ་གནང་མྱི་འདུག་ཞེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན ། དེའང་དངོས ་ཡོད་རེད། ར་རམ་ས་ལར་གནང་ཡོད་པ་རེད། དྱིལ ་བསགས་
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ཤུགས་ཆེ་དང་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ ༣ པའྱི་ ༡༢ དེ་གཞུང་འབེལ་མཛད་སོ་ར་བ་ནས་
བྱུང་མྱི་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ས་གནས་ཤྱིག་ལ་གཞུང་འབེལ་མཛད་སོ་ཚོགས་ནས་ཞབས་བོ་འཁབ་
ཡོད་པ་དེ། ངོ་དེབ་ནང་གསལ་པོ་འདུག བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་དེ། བུད་མེད་སེར་ལངས་ལ་བསྒྱུར་ནས་གཞུང་འབེལ་

མཛད་སོ་དང་འབེལ་ནས་ཞབས་བོ་འཁབ་སོད་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་བོ་ཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༢ འདྱི་བོད་ལ་བོད་ཀྱི་དཔའ་མོ་མང་པོས་རང་སོག་བོས་བཏང་བྱས་ཡོད་པ་རེད།
དེའྱི་ཉྱིན་ཞབས་བོ་འཁབ་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་མྱི་ཐོག་དང་པོ། གཉྱིས་པ། གསུམ་པ་འདྱི།

ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༢ བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཡྱིན་པ་ཕལ་ཆེ་བས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་བུད་མེད་ཀྱི་
ཉྱིན་མོ་བཟོས་ན། མྱི་ཐོག་བཞྱི་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཟེར་ནས་སོ་སྱིད་གཏོང་བའྱི་ཉྱིན་མོར་ཆགས་མྱི་སྱིད་པའང་རེད་མྱི་འདུག་

ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཏོག་ཙམ་མཚམས་བཞག་རོགས་གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་

ནས། ལགས་སོ། སྐར་མ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ལགས་སོ། སྐར་མ་གཅྱིག་ནང་མཇུག་
བསྡུ་རོགས་གནང་། བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་འདྱི་ཉྱིན་གཞན་ཞྱིག་ལ་བཞག་ན་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་དན་གྱི་འདུག དཔེར་ན།

དཔལ་ལྷ་མོའ་ི དུས་ཆེན་དེ་ཡྱིན་ན། མང་ཆེ་བས་དཔེ་གལ་ཆེན་པོ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་ལ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་མྱིན་གྱི་ཉྱིན་གང་དུ་བཞག་ཀང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ལ་བཞག་
པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་ཁོན་ནས་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མྱི་ཐོག་དང་པོ་གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་བཅས་ཚར་བ་རེད། མ་
འོངས་པར་མྱི་ཐོག་བཞྱི་པ་ལྔ་པ་ལ་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།
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