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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
 
༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཚགོས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་དང་། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་པའོ་ིརྒྱལ་གླུ། 

 
༡༌༌༌༡ 

༢ ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་ཚགོས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གསུང་བཤད། ༢༌༌༌༦ 
༣ ཚགོས་གཙའོྱི་ལས་ཚབ་དང་། ལས་རྱིམ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་བས་ོགཞག ༧༌༌༌༧ 
༤ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ། ༨༌༌༌༩ 
༥ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ། ༡༠༌༌༌༡༠ 
༦ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ། ༡༡༌༌༌༡༢ 
༧ བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་

འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ། 
༡༣༌༌༌༡༦ 

༨ གོང་གསལ་གཞུང་འབལེ་གྲོས་ཆདོ་གྲསོ་འཆར་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་། ༡༧༌༌༌༢༥ 
 
༩ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
མུ་མཐུད་གོང་གསལ་གཞུང་འབལེ་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་། 

 
༢༦༌༌༌༦༥ 

 
༡༠ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
སར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་དང་པ།ོ དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན། 

 
༦༦་་༌༦༩ 

༡༡ སར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་དང་པ་ོདང་འབལེ་བའྱི་འཕསོ་དནོ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་ཁག ༧༠་་་༩༧ 
 
༡༢ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
མུ་མཐུད་སར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་དང་པ་ོདང་འབལེ་བའྱི་འཕསོ་དནོ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་ཁག 

 
༩༨་་་༡༢༡ 

 
༡༣ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
མུ་མཐུད་སར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་དང་པ་ོདང་འབལེ་བའྱི་འཕསོ་དནོ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་ཁག 

 
༡༢༢་་་༡༤༩ 

༡༤ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༢ ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་
བསྡུས་སན་སྒྲནོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ། 

༡༥༠༌༌༌༡༥༤ 
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༄༅། །བདོ་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆུ་སྟག་བདོ་ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༡༢ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༧ 
རསེ་གཟའ་ལྷག་པ་སྔ་ད་ོཕག་ཚདོ་ ༩:༣༠ ཐགོ་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ 
ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གསོ་ཚགོས་ཚགོས་དུས་བཞྱི་པ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་དང་།  

གཟྱི་བརྱིད་ལྡན་པའྱི་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་པའོ་ིརྒྱལ་གླུ་བཅས་ 
ཚགོས་འདུ་དབུ་འཛུགས་གནང་། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་བཞྱི་པ་དབུ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
  
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་པའོ་ིརྒྱལ་གླུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་པའོ་ིརྒྱལ་གླུ། 
སྱི་ཞྱིའྱི་ཕན་བདའེྱི་འདདོ་རྒུ་འབྱུང་བའྱི་གཏེར། 
ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕལེ་ནོར་བུའྱི་འདོ་སྣང་འབར། 
བསྟན་འགོར་ནརོ་འཛནི་རྒྱ་ཆརེ་སངོ་བའྱི་མགོན། 
འཕྱིན་ལས་ཀྱི་རལོ་མཚ་ོརྒྱས། 
ར་ོརའེྱི་ཁམས་སུ་བརྟན་པས་ཕགོས་ཀུན་བྱམས་བརསེ་སངོ་། 
གནམ་བསྐསོ་དགའ་བ་བརྒྱ་ལྡན་དབུ་འཕང་དགུང་ལ་རེག 
ཕུན་ཚགོས་ས་ེབཞྱིའྱི་མངའ་ཐང་རྒྱས། 
བོད་ལོངས་ཆལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཁནོ་ལ་བད་ེསྱིད་རགོས་ལྡན་གསར་པས་ཁབ། 
ཆསོ་སྱིད་ཀྱི་དཔལ་ཡནོ་དར། 
ཐུབ་བསྟན་ཕགོས་བཅུར་རྒྱས་པས་འཛམ་གྱིང་ཡངས་པའྱི་ས་ེརྒུ་ཞྱི་བདའེྱི་དཔལ་ལ་སརོ། 
བོད་ལོངས་བསྟན་འགོའ་ིདག་ེམཚན་ཉྱི་འདོ་ཀྱིས། 
བཀྲ་ཤྱིས་འོད་སྣང་འབུམ་དུ་འཕ་ོབའྱི་གཟྱིས། 
ནག་ཕོགས་མུན་པའྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། ཚགོས་གཙསོ་ཚགོས་འདུ་དབུ་འབྱདེ་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་དུས་བཞྱི་པའྱི་ཐགོ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་
གཙ་ོམཆགོ་གྱི་ཚགོས་འདུ་དབུ་འབྱདེ་ཀྱི་གཏམ་བཤད། 

༄༅། །ལྷར་བཅས་སྱིད་ཞྱིའྱི་གཙུག་རྒྱན་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདའེྱི་དདེ་དཔོན་ཁམས་གསུམ་ཆསོ་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོབོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་
བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་དང་། བླང་དོར་ལམ་སྟོན་པ། བོད་མྱིའྱི་ང་ོབ་ོདང་དེའྱི་ཆྱིག་སྒྲྱིལ་གྱི་མཚོན་རྟགས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སོ་གསུམ་གུས་ཕག་སྔོན་དུ་ཕུལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ད་ེརྱིང་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་གོས་
ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞྱི་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་།  དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་རྣམ་པ། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོགཞནོ་པ་དབུས་པའྱི་བཀུར་འོས་གོས་ཚགོས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ལ་ཚགོས་གཙོའྱི་ངསོ་ནས་ཐོག་
མར་མཛའ་བར་ེལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་འཚམས་འདྱི་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེརྱིང་སྔ་དའོ་ིཆ་ལ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་ལ་ཚགོས་པ་ཁག་ཅྱིག་ནས་བརྟན་བཞུགས་
བསྟར་འབུལ་ཞུས་པའྱི་བསྐལ་བ་བཟང་པ་ོབྱུང་བ་དང་མཉམ་དུ། ད་ེརྱིང་སྔ་ད་ོགོས་ཚགོས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཚང་མས་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གསེར་ཞལ་དངོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བས་བསྐལ་བ་བཟང་པོ་བྱུང་བ་དང་།  དེ་ག་ནང་བཞྱིན་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་ད་དུང་དགུང་ལ་ོབཅུ་ཕག་གཉྱིས་ལྷག་སྐུ་འཚ་ོབཞུགས་ཡོང་བའྱི་ཡྱིད་ཆསེ་དང་མཚན་མ་ཡོད་
པ་བཀའ་གསལ་པ་ོཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཉ་ེཆར་ལྡྱི་ལྱིར་སྐུ་གཟུགས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། 
སྐུ་གཟུགས་འཕོད་བསྟེན་གྱི་གནས་བབ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་པ། ད་ེའདའྱི་བཀའ་བཟང་པ་ོཕེབས་པ་དརེ་ང་ཚོར་དགའ་ཚོར་
ཆེན་པ་ོབྱུང་། རྣམ་པ་ཚ་ོདང་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་གསལ་
འདབེས་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། 
 ཉ་ེཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢ ཉྱིན་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་གྱིས་བོད་མྱི་ཡོངས་ལ་མང་གཙ་ོགསོལ་
བསྩལ་གནང་ནས་དུས་དན་ཐེངས་ ༦༢ པ་ཚགོས་ཟྱིན་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚའོྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་བབ་རདེ། ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་འཕེལ་རྱིམ་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ནང་དུའང་གསལ་པ་ོཡོད་པ་རེད། 
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་གཏམ་བཤད་ནང་དུའང་གསལ་པ་ོའཁོད་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་འདྱིར་འཛོམས་པའྱི་གོས་
ཚོགས་ཚོགས་མྱི་ཚང་མ་མྱི་མང་གྱིས་དངོས་སུ་འོས་འཕེན་པ་དང་། གོས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས། མྱི་མང་བརྒྱུད་ནས་ཟེར་
ནའང་མྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་འགན་དབང་བསྐུར་བཞག་པ་ཤ་སྟག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། མདོར་ན་མྱི་མང་གྱིས་འོས་བསྡུ་
བྱས་ནས་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚའོྱི་མང་གཙའོྱི་ལྟ་གྲུབ་ཐགོ་ལ་ཡྱིད་ཆསེ་དང་ངསེ་པ་གང་ལ་
གང་འཚམ་རེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྱིར་
བཏང་མཛད་འཕྱིན་ནང་ནང་ཆོས་དང་། ཆབ་སྱིད། སྱི་ཚོགས་གནད་དོན་རེད། མཛད་འཕྱིན་རྒྱ་ཆེན་པ་ོམང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། དེའྱི་ནང་ནས་འཛམ་གྱིང་སྱི་ལའང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱི་ཚོར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
ལམ་སྟོན། དེའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོར་མང་གཙ་ོགསོལ་བསྩལ་གནང་བ་དེ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་སོབ་སྔ་རེས་
ཕབེས་ཡོད་པ་རེད། རྱིང་ནས་སྱིང་དུ་བརྣག་པའྱི་འདདོ་པའྱི་དནོ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་བསད་པ་ད།ེ རྣམ་པ་ཚ་ོལའང་ངེས་
ཤེས་སེས་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ེའདའྱི་ལས་ཀ་ལས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནས་ལྟ་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་ཆབ་སྱིད་ཐོག་ནས་
རྒྱབ་སོར་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་རོགས་ཚོགས་
འཚལོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག འཐབ་རདོ་ཀྱི་གནས་བབ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ང་ཚའོྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་བབ་
ཡྱིན་ནའང་འད། གང་ལྟར་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་པའྱི་སོག་ཤྱིང་ལྟ་བུ་ད།ེ མང་གཙ་ོགལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་བསད་འདུག 
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སྱིར་བཏང་མང་གཙའོྱི་ནང་དུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཟརེ་བ་དང་། སྱིད་འཛནི་གྱི་ལམ་ལུགས་ཟརེ་བ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་
སྔནོ་མའྱི་དུས་སུ་ཐད་ཀའྱི་མང་གཙ་ོདང་། བརྒྱུད་ནས་མང་གཙ་ོཟརེ་བ་འད་པ།ོ བྱུང་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཤཤོད་སྟངས་ཡོང་སདོ་
ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོསྐུ་ཚབ་ཀྱི་མང་གཙ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་། 
སྱིད་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལེགས་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ། ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྒྲྱིག་འཛུགས་སམ་མང་ཚོགས་
ལ་བརྟེན་ནས་མང་གཙོའྱི་སྒྲོམ་གཞྱི་འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་བསམ་པའྱི་ངེས་ཤེས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་ཐོག་
ནས་མང་གཙོའྱི་སྱི་ཚོགས་རེད། མང་གཙོའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་ལྟ་གྲུབ་མྱི་འད་བ་ཡོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡོང་རྒྱུར་
སྱིངས་ཆ་སྐྲུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིམྱི་རྱིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཐགོ་ལ་སེབ་ཡོང་དུས། ཆབ་སྱིད་ཚོགས་
པ་མྱི་འད་བ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག སེར་སོ་སོའ་ིལྟ་གྲུབ་མྱི་འད་བ་ཡྱིན་ནའང་འད། ཚང་མས་མཉམ་དུ་ནུས་པ་སྤུང་ཐུབ་
དགསོ་པ། དརེ་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརྱི་བཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་ང་ཚསོ་ཁ་སང་
གྱི་མང་གཙ་ོདུས་ཆེན་གྱི་གསུང་བཤད་ནང་དུའང་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙ་ོདེ། 
བཙན་བྱོལ་སྒྲྱིག་འཛུགས་འདྱི་ནུས་པ་ལྡན་པ་དང་ཚགས་ཚུད་ཡོང་རྒྱུ། བོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་ནུས་པ་ད་ེཉམས་མེད་དུ་མྱི་
འགོ་བ། ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱི་ཆྱིག་སྒྲྱིལ་གྱི་གནས་བབ་ད་ེཉམས་མེད་དུ་མྱི་འགོ་བ་དགོས་རྒྱུ་དེ། ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་གྱི་མང་
གཙོའྱི་སོག་ཤྱིང་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་གནས་བབ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་མང་གཙ་ོདེར་ང་ཚོས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་
ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐ་ེཚམོ་འད་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་མང་གཙའོྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་གནས་བབ་ད་ེཚ་ོ
རྒྱབ་ལོངས་ལ་བཞག་ནས། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་
ཚགོས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ད་ེཚའོྱི་སོབ་སོང་ཟརེ་ནའང་མྱི་འདུག ད་ེཚརོ་དུས་རྒྱུན་དུ་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོ
རདེ་འདུག དང་པ་ོའདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ད་ེབཞྱིན་ང་ཚའོྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རདེ། ང་ཚའོྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕགོས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་རདེ། ༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་རེད། གང་ལྟར་ར་དོན་འཐབ་རོད་བྱ་རྒྱུའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུའང་འགན་དབང་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་
གསལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང་། བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་བད་ེཐབས་བྱ་རྒྱུ། ད་ེནས་གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱི་ཚའོྱི་དཀའ་
ངལ་ལས་སོབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་དང་ད་ེའདའྱི་གནས་བབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་འགན་དབང་བསྐུར་ཡདོ་པ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་འཐབ་རདོ་བྱ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ས་ད།ེ རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གནས་བབ་ད་ེཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་
ལྟའྱི་ཆར་མཚོན་ན་རྒྱ་ནག་ཏུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགལ་འདུ་ཟརེ་ནའང་མྱི་འདུག ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བསམ་བླའོ་ིལྟ་གྲུབ་མྱི་
འད་བ་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོའད་ཞྱིག་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་མྱི་འད་བ་དང་། བསམ་ཚུལ་མྱི་
འད་བ་ཡདོ་པ་ཙམ་གྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་གནས་བབ་དརེ་འགྱུར་བ་ཇྱི་ཙམ་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ་ཟརེ་བ་དརེ། སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་
ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། མུ་མཐུད་མཁེགས་བཟུང་གྱི་རྣམ་པ་ད་ེཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྱིང་མྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ 
ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་རྒྱུར་གཏན་འཁེལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་འགོ་ཁྱིད་ད་ེཚ་ོག་ཚོད་
གནས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའྱི་སྱིད་འཛིན་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་གྱི་ལས་ཡུན་དེ་མུ་མཐུད་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་
ཞྱིགཤདཔྱད་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ཚསོ་ཐག་བཅད་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་བྱུས་
ཟེར་བ་དེ། ང་ཚོའྱི་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཕོགས་དེར་མཁེགས་བཟུང་གྱི་རྣམ་པ་ད་ེམུ་མཐུད་འག་ོརྒྱུ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་བོད་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ག་ཚོད་འགོ་ཡྱི་རེད་ཟེར་བ་དེ། དྱི་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་



4 

ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྱིད་འཛིན་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་གྱིས་འདས་པའྱི་ལ་ོ ༡༠ ནང་དུ་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེགང་འད་
བསྐྲུན་ཡོད་པ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་བཙན་བཟུང་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི། བོད་མཚནོ་པ་ད་ེཚོའྱི་གནས་བབ་གང་འད་ངོས་
འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་དེ། ད་ལྟ་གནས་སྟངས་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་རེད། འདྱི་ལྟར་མུ་
མཐུད་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེདང་མཐུན་པའྱི་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕོགས་གང་འད་དགོས་ཀྱི་འདུག འཆར་གཞྱི་
གང་འད་འདྱིང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཚང་མས་བྱེད་ས་ོད་ེགང་འད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེར་ང་ཚོས་བསམ་བླ་ོགཏོང་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེའྱི་ཐགོ་ནས་བོད་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་
བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༧ པ་ད་ེཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་ཚོགས་འདུག དེའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་ལས་
འཆར་གསར་པ་ག་ར་ེཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། བོད་ཀྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་དབྱ་ེ
ཞྱིབ་གནང་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ནས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རྒྱ་ནག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའམ་ཀྲུང་གོ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ། དེས་
མཚོན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ཚོས་ཤུགས་གནོན་ཆེ་རུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ། ལས་འགུལ་མང་དུ་སེལ་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་བསད་འདུག དེའྱི་རསེ་ལ་སྱིད་འཛིན་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ པའྱི་ནང་དུ་ལྷ་སར་ཕབེས་པ་རདེ། ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་
མང་སྱི་མཐུན་འདུས་གྲུབ་ཟརེ་བ་ད།ེ མྱི་རྱིགས་མཉམ་བསསེ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བསེབ་ཡངོ་གྱི་འདུག དའེྱི་
ཐགོ་ནས་བོད་ནང་གྱི་འག་ོཁྱིད་ད་ེཚོས་བཀའ་མོལ་གསུང་ཡོང་དུས། དང་པ་ོཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་བཙལ་ནས་གོང་ཁེར་
རདེ། ལྷག་པར་དུ་གངོ་གསབེ་ནང་དུ་འདྱི་ལག་ལེན་བསྟར་ནས། གང་ལྟར་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་
དང་། སྱིད་འཛནི་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་ལྷ་སར་ཕབེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་། བོད་མྱི་རྱིགས་ཟརེ་
བ་དེ། ཁ་ཐུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ར་མེད་དང་རེག་མེད་གཏོང་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོཞྱིག་ཡོད་པ། ད་ེལའང་འཆར་གཞྱི་དང་དམྱིགས་
ཡུལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་འདྱིང་བསད་པ་འད་པ་ོཞྱིག ད་ེའད་ཞྱིག་ངསོ་འཛནི་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆརེ་ཞུ་མ་ཐུབ་
པའྱི་གནས་སྟངས་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་བྱུས་བརྒྱུད་ནས་བོད་ནང་གྱི་སྱིད་བྱུས། ང་ཚོའྱི་ངོས་འཛིན་བྱེད་
སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོང་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག འདྱི་སན་སྒྲནོ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། 
  ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ནང་དུ་ཏགོ་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་
ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད་པ། ང་ཚོར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཤེས་རྟོགས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་མད་ོསྟོད་སྨད་ལ་ས་ཡོམ་དང་ཆུ་
ལོག་གྱི་གནས་སྟངས་རནེ་པས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་རནེ་འདས་སངོ་བ་དང་། རྱིགས་གཅྱིག་དཀའ་ངལ་འགོ་ཏུ་ཚུད་བསད་པ། ད་
དུང་འཆྱི་གསོན་གྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་རྟོགས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཆགས་བསད་འདུག  ད་ེཡྱིན་དུས་ད་
ནངས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྨོན་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། བོད་ནང་གྱི་ནད་
ཡམས་རདེ། ས་ཡོམ་དང་ཆུ་ལོག་འགོ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མྱི་རྱིང་བར་དཀའ་
ངལ་ད་ེལས་ཐར་ཐུབ་པའྱི་ཐུགས་སྨོན་གནང་ཐུབ་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེབཞྱིན་བོད་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་གྱིས་མངོན་པར་གསལ་བ་དང་། མངོན་པར་མྱི་གསལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་
ཅང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཟེར་ནས། རྒྱ་ནག་
ཞྱིང་ཆེན་གྱི་མཐ་ོསོབ་ད་ེའད་ནས་དང་བླངས་ཕེབས་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟེར་དུས་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་དེར་ལོ་ ༡༩ 
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མྱི་འབུམ་བཞྱི་ལྷག་ཅྱིག་བོད་དང་ཤྱིན་ཅང་ས་ཆ་ད་ེཚོར་བསོད་པ། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ལོར་མྱི་གངས་ ༣༠,༠༠༠ ལྷག་ཡར་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ། དེའང་གོང་གསེབ་ཁག་ལ་ཕྱིན་ནས་བསམ་བློའ་ིསོབ་གས་ོ
སྤྲད་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་བབ་རདེ། སྐད་ཡྱིག་རང་དབང་གྱི་གནས་བབ་རདེ། ཆསོ་དད་རང་
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དབང་གྱི་གནས་བབ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འག་ོའོང་གྱི་ཐོབ་ཐང་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མར་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ཆ་ེརུ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེགཞྱིར་བཟུང་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་གདངོ་ལེན་བྱདེ་ཕགོས་དང་། འཆར་གཞྱི་འདོན་ཕོགས་དའེང་
ད་ེནང་བཞྱིན་དགོངས་པ་བཞསེ་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ཚིག་ཉུང་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་
བྱུང་། 
 ཕྱི་ལོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་དུ་གཙ་ོབ་ོགོས་ཚོགས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་ནས་ཨ་རྱི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིང་ཊོན་དུ་རྒྱལ་
སྱིའྱི་གོས་ཚགོས་ཀྱི་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་ཆནེ་ཐངེས་ ༨ པ་ད་ེསྐངོ་ཚགོས་ཐུབ་པ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་སྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་གསུང་འཕྱིན་གནང་ཡོད་པ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཨ་རྱི་གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་ཚོགས་
གཙ་ོལྕམ་སྐུ་ནན་སྱི་པ་ེལ་ོསྱི་ (Nancy Pelosi) མཆོག་དབུ་འབྱེད་ལ་དངོས་སུ་ཕབེས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༢༨ ཙམ་
ནས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དངོས་སུ་ཕབེས་པ་དང་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཚགོས་ཆནེ་
ཉྱིན་གངས་ ༢ རྱིང་ལ་བོད་དོན་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་མཐའ་མར་ང་ཚོས་བསྒྲགས་གཏམ་
སེལ་རྒྱུ་རེད། ལས་འཆར་སེལ་རྒྱུ་རེད། ད་ེཚ་ོཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཟེར་
ཡོང་དུས། རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་ལྟ་
ཡོང་དུས། བོད་དནོ་ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་ང་ོབ་ོལ་འགྱུར་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགསལ་པ་ོའད་ཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
འདས་པའྱི་ལ་ོ ༦༠ ནང་དུ་སྐུ་ལས་བསནོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་རེད། དངོས་སུ་འགན་འཁུར་མཁན་བཀའ་ཤག་དང་། གོས་ཚགོས་
རདེ། ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཚང་མས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ལས་དནོ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་དང་། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་
དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་རེད། ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་འདྱི་
བརྒྱུད་ནས་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་བཞྱི་པའྱི་ལས་རྱིམ་སན་སྒྲནོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་
གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་གངས་ ༣ ཡོད། དང་པ་ོད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་རྔ་བ་ཀྱིརྟྱི་དགོན་པའྱི་ཉ་ེའགམ་དུ་རྒྱ་
གཞུང་ཉནེ་རྟོག་ལས་ཁུངས་མདུན་དུ་བཀྲ་ཕུན་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀྱི་ང་ོརོལ་གནང་ནས། དའེྱི་རསེ་སུ་རྒྱ་
གཞུང་ཉནེ་རྟོག་པས་བཙན་ཁྱིད་བྱས་ཡོད་པ། ད་ེརེས་སུ་ཁོང་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་
པ་རདེ། ཁངོ་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གཅྱིག་དང་།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྱི་ཟུར་བྱར་གསང་གྱིང་ཚ་ེདབང་རྣམ་རྒྱལ་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་འདུག ར་བའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ 
༧ ཚསེ་ ༢༣ ལ་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཚོགས་ཚར་བ་རདེ། 
ད་ེབར་དུ་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་ནས་ལྷག་པ་རེད། ཉེ་ཆར་འབེལ་ཡོད་བརྒྱུད་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་གཅྱིག་
མཚུངས་འད་ཞྱིག་བྱས་ནས། ཁངོ་ཨ་རྱིའྱི་གོང་ཁེར་མ་ེཌྱི་སོན་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༣ ལ་དགུངས་གངས་ ༨༤ 
ཐགོ་སྐུ་ཚའེྱི་འཕནེ་པ་རགོས་འདུག ཁངོ་ལ་ང་ཚསོ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གཅྱིག་འཁུར་ཡདོ།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་བློས་ཐུབ་ཟེར་ནའང་ཕལ་ཆེར་འགྱིག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་ཉྱི་ཧངོ་གྱི་སྱིད་བློན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཤྱིན་ཛ་ོཨ་བ་ེ (Shinzo Abe) 
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མཆོག་གྱིས་འོས་བསྡུ་དྱིལ་བསྒྲགས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡུལ་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་མ་ེམདའ་བརྒྱབ་པའྱི་རནེ་གྱིས་སྐུ་ཚེའྱི་འཕེན་
པ་རགོས་ཡོད་པ་རདེ། ཁངོ་ལའང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གཅྱིག་འཁུར་ཡདོ། 
 དའེྱི་རསེ་སུ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་འཆར་ད་ེརདེ། 
འདྱི་ང་ཚསོ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་ད་བར་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ད་ེམུ་མཐུད་གནས་བསད་ཡདོ་པ་རེད། དརེ་
ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་ཁུར་ནས། དེའྱི་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་བབ་མང་པ་ོཞྱིག་སེབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་དགངོས་ཚུལ་རདེ། འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་དགངོས་ཚུལ་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་
ནས་ང་ཚསོ་བཞསེ་ཕོགས་གང་འད་གནང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་
ཡྱིག་ཆ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ།  
 བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་བསར་བཅོས་རྱིགས་གཅྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདངོས་སུ་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་
བཅུག་ཡོད་དུས་རྣམ་པ་ཚསོ་མཁེན་གྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་བསར་བཅོས་ཁག་ཅྱིག་ཡོད། 
 ད་ེནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་
ཆགས་རྟགོ་ཞྱིབ་ཆདེ་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐ་ོདའེང་ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བསབེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
 གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཉྱིན་མང་བ་ད་ེལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡༌༌༌༢༢ ལོའ་ིལས་
བསམོས་སྱིང་བསྡུས་དང་། ལྷན་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁངོས་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་
འཇུག་ཞུས་པའྱི་སན་ཐ་ོགོས་ཚོགས་ནང་དུ་བསབེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་དང་། ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་
ཕེབས་རྒྱུ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་རེད། གཞུང་འབེལ་གྱི་གོས་ཆོད་རྱིགས་གཅྱིག་བསེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་བཞྱི་པའྱི་ལས་ཉྱིན་དགུའྱི་ལས་རྱིམ་རགས་ཟྱིན་འདྱི་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཅསེ་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ལས་རྱིམ་ནང་དུ་ཆ་ཤས་བཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གོས་ཚོགས་
ཚགོས་དུས་མང་པ་ོཞྱིག་ཚོགས་ཚར་བ་རདེ། རྱིགས་གཅྱིག་གོས་ཚོགས་ཚགོས་མྱི་རྱིང་པ་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེག་
ནང་བཞྱིན་འཛནི་སོང་གྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་རེད། བཀའ་བློན་རྣམ་པ་རེད། ཚང་མ་རྒྱུས་མངའ་ཆ་ཚང་ཡོད་མཁན་
ཆགས་སོད་དུས། གོས་ཚགོས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་ཆ་ཤས་བཞསེ་ཡངོ་དུས། གཙ་ོབ་ོགོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། བཙན་བྱལོ་བདོ་
མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་འགན་དབང་བསྐུར་བ་ནང་བཞྱིན་ལྷག་བསམ་དང་སེམས་ཤུགས་ཐོག་ནས། བོད་སྱི་པ་དང་བོད་ཀྱི་
ར་དོན་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་བའྱི་བསམ་ཚུལ་སྤུང་ཐུབ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་ཆགས་ཀྱི་འདུག མཚམས་ར་ེསེར་སོ་སོའ་ི
ཚོར་བར་འགོ་ཡོང་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ལའང་བར་ཆད་ཆགས་རྒྱུ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ག་ོབར་
ལོག་པ་ཕྱིན་མྱི་སྱིད་པ་ཆགས་ཀྱི་མེད་དུས། ཚང་མས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་འགན་འཁུར་བཞེས་ནས། བག་ོགེང་
དང་། གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་རེད། ཆ་ཤས་བཞེས་ཕོགས་དེ་ཚོ་སྱི་པའྱི་ལས་དོན་ཐོག་བསམ་བློ་བསེབ་ཐུབ་པར་
དགངོས་པ་རྒྱ་ཆ་ེས་ནས་བཞེས་རགོས་ཞསེ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེབཞྱིན་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གདོན་རྒྱུ་ད་ེརྒྱུན་ལྡན་འད་ཆགས་བསད་འདུག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་ཡོང་
དུས་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་ནང་དུ་གང་འཁདོ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཕབེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཁྱིམས་
མཐུན་གཞྱིར་བཟུང་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ལའང་བར་ཆད་ཆགས་ཀྱི་འདུག མཚམས་རེ་
ཚགོས་གཙའོྱི་གཙ་ོསངོ་བྱེད་ཕགོས་ལའང་བསམ་བླ་ོམང་པ་ོགཏངོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁྱིམས་སྒྲྱིག་
གཞྱིར་བཟུང་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན་ཕགོས་ཚང་མ་ནས་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ།  ཏག་ཏག་འག་ོཐུབ་པའྱི་ 
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གནས་བབ་ཡངོ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གོས་ཚོགས་ཆ་ཚང་དགོངས་པ་ཞུས་སོང་། སྱི་
འཐུས་གཉྱིས་ཙམ་གྱིས་ཉྱིན་གངས་ ༤ དང་ ༣ རྱིང་དགོངས་ཤོག་གནང་སོང་། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་
མ་ད་ེརྱིང་ཕབེས་ཐུབ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མཐའ་དོན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཚ་ེཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པ་དང་། བོད་
དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཉྱིན་དགུ་ད་ེཚགས་ཚུད་པ་ོདང་དོན་སྨྱིན་ལྡན་པ་ཡོང་བར་ཚང་
མས་ཐུགས་སྨོན་དང་། འགན་འཁུར་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ། ཚགོས་གཙའོྱི་ལས་ཚབ་དང། ལས་རྱིམ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་བསྐ་ོགཞག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཀདོ་ཁབ། 
༄༅། །བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ 
༩ པའྱི་ནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ། ཚགོས་གཙ་ོདང་། ཚོགས་གཙ་ོགཞནོ་པ་སུ་ཡང་ང་ོབཞུགས་མེད་པའྱི་སྐབས་ཚོགས་
འདུའྱི་གཙོ་སོང་གནང་མཁན་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་ཚབ་ཀྱི་འོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ལྔ་ལས་མ་མང་བའྱི་མཚན་གཞུང་ཚོགས་
གཙོས་བཟ་ོའགོད་ཀྱིས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསལ་བསྒྲགས་དང་མོས་མཐུན་ཞུ་དགོས་པ་ལྟར། ད་རེས་སྐབས་བཅུ་
བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་འཐུས་བཞྱི་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ནས་ 
༡༦ བར་ཉྱིན་དགུ་རྱིང་བསང་རྒྱུའྱི་སྐབས་ཚགོས་གཙའོྱི་ལས་ཚབ་ཀྱི་འསོ་མྱིའྱི་མཚན་གཞུང་གཤམ་གསལ། 
༡༽ སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
༢༽ སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། 
༣༽ སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས། 
བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་འཁལེ་བ་ཡྱིན། ཚགོས་གཙ་ོསྤྲལེ་པོས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༧ ལ།། 

 
བཀདོ་ཁབ། 

༄༅། །བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ 
༡༦ པའྱི་ནང་གསལ། ཚོགས་གཙ་ོདང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཐ་ོའགོད་ལས་དོན་ལ་རོགས་རམ་དང་སོབ་
སྟནོ་འབུལ་མཁན་སྱི་འཐུས་གསུམ་ནས་ལྔ་བར་ཡདོ་པའྱི་ལས་རྱིམ་ཚགོས་ཆུང་ར་ེཚགོས་གཙ་ོལྷན་རྒྱས་ནས་ཚགོས་དུས་
ར་ེར་ེབཞྱིན་གསར་བསྐ་ོགནང་རྒྱུ་ཞསེ་གསལ་བ་བཞྱིན། ད་རསེ་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་འཐུས་བཞྱི་པ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ནས་ ༡༦ བར་བསང་རྒྱུའྱི་སྐབས་ལས་རྱིམ་ཚོགས་
ཆུང་དུ་གཤམ་གསལ་སྱི་འཐུས་རྣམས་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ཡྱིན། 
༡༽ སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས། 
༢༽ སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་འཛིན་ལགས། 
༣༽ སྱི་འཐུས་ཆསོ་འཕེལ་ཐུབ་བསྟན་ལགས། 
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༤༽ སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས། 
༥༽ སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས། 
བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་འཁལེ་བ་ཡྱིན། ཚགོས་གཙ་ོསྤྲལེ་པོས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༧ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྔ་པ། གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཀ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ། 
གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་སྱིའཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༣ 
གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

སྔནོ་གངེ་། 
༄༅།ཤ།ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༢ཤཟླ་ཤ༣ཤཚེས་ཤ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཞོགས་པའྱི་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པ་ཡས་མས་སུ་རང་ལ་ོཤ༨༡ ཡྱིན་པའྱི་བཀྲ་ཕུན་
ལགས་ཀྱིས་རྔ་བ་ཀྱིརྟྱི་དགོན་པར་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་མདུན་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་
བཏང་སྟ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའྱི་དག་གནོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཁག་ལ་ཞྱི་
རོལ་གནང་ཡོད།ཤགནས་ཚུལ་ད་ེབྱུང་འཕལ་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་བཙན་ཁྱིད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ད་ེརེས་འདས་
གོངས་སུ་གྱུར་བའྱི་ཡྱིད་སའོ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག  
 ད་ེཡང་འདས་པའྱི་ལ་ོམང་རྱིང་ལ་ོལྟར་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་གཙ་ོབོར་གྱུར་པའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་
ཏུ་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་དམ་དག་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྔ་བའྱི་མྱི་མང་ལའང་རྒྱུན་ལྡན་ལས་ལྷག་པའྱི་འག་ོའོང་
བཀག་སམོ་དང་། འདྱི་གཅོད་བྱེད་པ་སོགས་སུན་གཙརེ་གྱིས་སྡུག་སོང་རབས་དང་རྱིམ་པ་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། འདྱི་ལོའ་ི
ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་ཡང་དམྱིགས་བསལ་དམ་དག་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབྱས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱི་
རྱིགས་རྱིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་ར་མདེ་བཟ་ོབའྱི་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞྱིན་པར་བརྟནེ་རང་ལུས་མེར་བསགེས་ཀྱི་ཞྱི་
རལོ་མ་གནང་ཀ་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་བོད་ནས་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྤྲདོ་པས་འགེལ་བརོད་གནང་ཡོད། བཀྲ་
ཕུན་ལགས་ནྱི་རྔ་བའྱི་འབོག་སེ་རེའུ་རུ་མའྱི་རུ་ཆེན་གསུམ་པའྱི་ཕུར་ར་ཚང་ནས་ཡྱིན་པ་དང་། དུས་རྟག་ཏུ་བོད་དོན་ལ་
སེམས་ཁུར་དང་ལ་རྒྱ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༡ ལོར་ཁོང་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅུ་ལ་ཕེབས་པའྱི་ག་སྟོན་
སྐབས་སུ། "༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཐུགས་ར་ེབྱྱིན་རླབས་ཀྱིས། བོད་ལ་སྱིད་པའྱི་ཉྱི་མ་ཞྱིག་འཆར་རྒྱུ་ཡོད་པ་གཏན་ཁེལ་
ཡྱིན་པས། ན་ཆུང་གཞོན་ནུ་ཚོའྱི་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག" ཅེས་གསུངས་ཡོད། ཁོང་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་
བའྱི་ས་གནས་ཙམ་ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་ཡོད་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་དམ་དག་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆ་ེབྱདེ་བཞྱིན་པར་ 
བརྟནེ་ད་ལྟའང་ཕྱི་ཕགོས་ནས་ཞྱིབ་ཕའྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པ་ོཤེས་རྟགོས་ཐུབ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཡོད།ཤ 
 ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༠༩ཤནས་བཟུང་ད་བར་ཤེས་རྟོགས་ར་སྤྲོད་གསལ་པ་ོབྱུང་བ་བོད་ནང་བོད་མྱི་གངས་ཤ༡༥༧ཤཡྱིས་རང་
ལུས་མེར་བསེགས་གནང་བའྱི་ཁོངས་ཤ༡༣༥ཤའདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་ཁ་གསལ་བྱུང་ཡོད་ནའང་གཞན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་
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གནས་སྟངས་ད་དུང་ཡང་ཁ་གསལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད། རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་དེ་དག་གྱིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བོད་མྱི་རྱིགས་རྱིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་ར་མེད་བཟ་ོརྒྱུའྱི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་དག་གནོན་སྱིད་བྱུས་མཚམས་
འཇགོ་དགོས་པ་དང་། བོད་མྱིའྱི་བླ་ན་མདེ་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་བདོ་དུ་གདན་ཞུ་
དགསོ་པ། བོད་ལ་རང་དབང་རང་བཙན་དགོས་པ། བོད་ལ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་སྐད་ཡྱིག་གྱི་རང་དབང་དགསོ་པ། བོད་
ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་བདག་སོང་དགོས་པ། བོད་མྱིར་དག་གནོན་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་དགོས་འདུན་
བཏོན་གནང་ཡོད་ནའང་།ཤརྒྱ་གཞུང་གྱིས་ཞྱི་འབོད་ད་ེདག་རྱིས་མེད་རོག་རོལ་བཏང་སྟ་ེདག་གནོན་བྱདེ་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏོང་
བཞྱིན་པར་བརྟནེ། བོད་མྱི་རྣམས་ནས་མུ་མཐུད་རང་ལུས་མེར་བསགེས་ཀྱི་ཞྱི་རོལ་གནང་བཞྱིན་ཡདོ་པས། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་
བོད་ནང་དུ་བོད་མྱི་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་གནང་མཁན་ཁོང་རྣམ་པའྱི་ཞལ་ཆེམས་དང་གདུང་འབོད། དགོས་འདུན་
བཅས་བདག་སྤྲོད་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད།ཤབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་སྔ་རེས་རྱིམ་པའྱི་
ནང་དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་རྱིམ་པར་བཞག་ཡོད་པའྱི་ནང་གསལ་ལྟར།ཤབོད་ནང་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་
རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀྱིས་གཙསོ་མྱི་ལ་ོཤ༦༣ ལྷག་ཙམ་རྱིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞྱི་རལོ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གནང་བཞྱིན་པ་
རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་དབུས་སའྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཁག་གྱིས་དཔྱད་ཞྱིབ་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བྱས་ཏ།ེ བོད་ལ་འཛནི་པའྱི་དག་གནནོ་
གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་སྟ་ེདོན་ཕན་ལྡན་པའྱི་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཕན་ཡོང་བའྱི་འབེལ་མོལ་གྱི་ལས་དོན་འཕལ་དུ་
འག་ོའཛུགས་དགསོ་པའྱི་སྐུལ་མ་དང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆརེ་མཐངོ་། 
 

གསོ་ཆདོ། 
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གྱི་མཛད་རེས་ལ་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་བྱས་བསགས་སྱིག་ལྟུང་
རྣམས་བྱང་ཞྱིང་དག་ནས་དལ་རྟེན་རྱིམ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའྱི་སྨོན་
འདུན་དང་། ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི་ཉེ་འབེལ་ལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་དང་། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་
དཔའ་མ་ོཁོང་རྣམས་ཀྱི་མངནོ་འདོད་ལྟར། ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོསྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་
རང་ཡུལ་གངས་ཅན་ཞྱིང་དུ་༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁོད་ཐུབ་པ་དང་། གཞྱིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་རང་དབང་བད་ེ
སྱིད་ཀྱི་ཉྱི་མ་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་འཆར་བའྱི་མཆགོ་གསུམ་༸རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚརོ་གདུང་ཤུགས་དག་པསོ་གསོལ་འདབེས་
ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྱི་མོས་གསོ་ཆདོ་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༢ཤཟླ་ཤ༩ཤཚསེ་ཤ༧ཤལ།ཤ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།ཤནང་གསེས་ཁ་པ།ཤཡྱིག་ཆ་ཨང་ཤ༤ཤཔར་གཟྱིགས་
རགོས་གནང་།ཤགོས་འཆར་འདནོ་མཁན་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 
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ཡྱིག་ཆ་ཨང་།ཤ༤ 
གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

 
 

སྔནོ་གངེ་། 
༄༅།ཤ།བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཟུར་པ་བྱར་གསང་གྱིང་ཚ་ེདབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆགོ་ཨ་རྱིའྱི་གོང་ཁརེ་མ་ེཌྱི་སོན་དུ་ཕྱི་ལ་ོཤ
༢༠༢༠ ཟླ་ཤ༧ ཚསེ་ཤ༢༣ ཉྱིན་དགུང་གངས་ཤ༨༤ ཐགོ་གཟྱིམ་ཤག་ཏུ་སྐུ་ཚའེྱི་འཕནེ་པ་རགོས་པའྱི་ཡྱིད་སའོ་ིགནས་ཚུལ་
བྱུང་འདུག 

 ཁངོ་ནྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༣༦ ཟླ་ཤ༤ཤཚསེ་ཤ༡༥ཤཉྱིན་བོད་ལྷ་ོཁ་བྱར་གསང་སྔགས་ཆསོ་གྱིང་དུ་ཕ་བླ་ོབཟང་དནོ་གྲུབ་དང་
མ་བསོད་ནམས་དཔལ་འཛོམས་གཉྱིས་ཀྱི་སས་སུ་འཁྲུངས་ཤྱིང་། ཆུང་དུས་སུ་བྱུས་གནས་ཞེས་པའྱི་སོབ་གྲྭར་འབྱི་ཀོག་
ལེགས་པར་སངས། ཕྱི་ལ་ོཤ༡༩༥༩ཤལོར་བོད་དུ་དུས་འགྱུར་བྱུང་ནས་ག་ོབརྒྱུད་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབས།ཤཕྱི་ལོ་ཤ
༡༩༦༠ཤཡྱི་འགོ་སྟོད་དུ་དྷ་ལ་ཧ་ོསྱིར་བླ་མ་སྐུ་གཞོན་རྣམ་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་སོབ་གྲྭར་དགེ་རན་གྱི་ཕག་ལས་གནང་བ་
དང་།ཤད་ེརསེ་ཆོས་དོན་ལྷན་ཁང་དུ་བཀའ་བརྒྱུད་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་མྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་གནས་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་།ཤད་ེབཞྱིན་
བཀའ་བརྒྱུད་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁོངས་ནས་སྱི་འཐུས་སུ་བདམས་ཐོན་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོཤ༡༩༧༩།༠༩།༠༢  ནས་  ༡༩༨༢།༠༩།༠༡ 
བར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་བདུན་པའྱི་ལས་ཡུན་ལ་ོགསུམ་རྱིང་དང་།ཤབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་བརྒྱད་པའྱི་
བཀའ་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཆསོ་དབྱྱིངས་རྒྱལ་མཚན་མཆགོ་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་ཚབ་གསར་བཅས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མཛད་
འཁུར་བཞེས།ཤད་ེརསེ་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཁབ་ཁངོས་སྣ་ེལེན་ཁང་དུ་ཕག་ལས་མུ་མཐུད་གནང་།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༡༩༩༠ཤཡྱི་འག་ོ
སྟོད་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་དུས་དེབ་ཀྱི་རོམ་སྒྲྱིག་པའྱི་ཐུགས་འགན་ཡང་བཞེས་གནང་
ཡོད། ཕྱི་ལོ་ཤ༡༩༩༨ཤལོར་ནང་མྱི་ཟླ་སྒྲྱིལ་ཆེད་ཨ་རྱིར་ཕེབས་ཡོད་པ་བཅས།ཤམདོར་ན་ཁོང་ནྱི་སྐུ་ཚ་ེཧྱིལ་པོར་བོད་བསྟན་
སྱིད་མྱི་རྱིགས་དང་བཅས་པར་སྱི་ཞུ་ཞབས་འདེགས་ལྷག་བསམ་གྱི་འཇུག་ས་ོཆེར་བསེད་གནང་མཁན་མཛད་རེས་ཅན་
ཞྱིག་ཡྱིན། 
 

གོས་ཆོད། 
སྐུ་གཤེགས་ད་ེཉྱིད་ཀྱི་མཛད་རསེ་ལ་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།ཤདམ་པ་ཁོང་གྱི་ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་བྱས་བསགས་
སྱིག་ལྟུང་རྣམས་བྱང་ཞྱིང་དག་ནས་དལ་རྟེན་རྱིམ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་ག་ོའཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་
པའྱི་སྨོན་འདུན་དང་།ཤཤུལ་ལུས་ནང་མྱི་གཉེན་ཉ་ེལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་ཐུགས་གས་ོཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྱི་མོས་གོས་ཆོད་དུ།ཤ
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༢ཤཟླ་ཤ༩ཤཚསེ་ཤ༧ཤལ།། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ངག་བཅད་ད་ེརསེ་སུ་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དན་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར། ནང་གསསེ 
ག་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ། གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༥ 
གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

 
སྔནོ་གངེ་། 

༄༅།ཤ།ཉྱི་ཧོང་གྱི་སྱིད་བློན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཤྱིན་ཛ་ོཨ་བ་ེཤ(Shinzo Abe) མཆོག་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༢ཤཟླ་ཤ༧ཤཚེས་ཤ༨ཤཉྱིན་
འསོ་བསྡུའྱི་དྱིལ་བསྒྲགས་གསུང་བཤད་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་ག་ོབུར་དུ་ཡུལ་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་མ་ེམདའ་བརྒྱབ་སྟ་ེརས་སནོ་
བྱུང་འཕལ་སྨན་ཁང་དུ་མྱུར་སབོ་བྱས་ཡོད་ཀང་ད་ེརསེ་སྐུ་ཚའེྱི་འཕནེ་པ་རགོས་པའྱི་ཡྱིད་སའོ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག 
 ཁངོ་ནྱི་ཕྱི་ལ་ོཤ༡༩༥༤ཤཟླ་ཤ༩ཤཚསེ་ཤ༢༡ཤཉྱིན་ཉྱི་ཧངོ་རྒྱལ་ས་ཀྲགོ་ཡོའ་ིསན་གགས་ཅན་གྱི་སྱིད་དནོ་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་
ཞྱིག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས།ཤནར་སནོ་སྐབས་སྱི་འ་ེཀ་ེའ་ེགཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ཆནེ་མ་ོཤ(Seikei University) ནས་བསབ་པ་མཐར་
སོན་པ་དང་།ཤཨ་རྱིའྱི་ལྷ་ོཁལ་ལྱི་ཕ་ོནྱི་ཡ་གཙུག་ལག་སོབ་ཆནེ་ཤ(University of Southern California) དུ་ཡང་སོབ་
སོང་གནང་ཡོད།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༡༩༩༣ཤལོར་ཉྱི་ཧོང་གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་ཚོགས་མྱིར་བདམས་ཐནོ་བྱུང་བ་དང་།ཤགཞན་ཡང་ཕྱི་
ལ་ོཤ༢༠༠༥ཤལོར་བཀའ་ཤག་གྱི་དྲུང་ཡྱིག་ཆེན་མོར་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༠༦ཤནས་ཤ༢༠༠༧ཤབར་དང་།ཤཕྱི་ལ་ོཤ
༢༠༡༢ཤནས་ཤ༢༠༢༠ཤབར་བཅས་ས་ོསོར་ཉྱི་ཧངོ་གྱི་སྱིད་བློན་དུ་ཐངེས་བཞྱི་བདམས་ཐནོ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་།ཤད་ེབཞྱིན་ཉྱི་ཧངོ་
མང་གཙ་ོཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ (Liberal Democratic Party) ཡྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ཐུགས་འགན་ཡང་བཞེས་གནང་ཡོད།ཤ
ཁངོ་ནྱི་ཉྱི་ཧོང་གྱི་སྱིད་བློན་དུས་ཡུན་རྱིང་ཤོས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞསེ་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད།ཤཁོང་གྱིས་རྒྱ་གར་
དང་ཞྱི་བད་ེརྒྱ་མཚོའྱི་ཁུལ་གྱི་བད་ེའཇགས་དང་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་ཆེད་ཨ་རྱི་དང་།ཤརྒྱ་གར།ཤཨ་ོགྱིང་།ཤཉྱི་ཧོང་བཅས་
རྒྱལ་ཁབ་བཞྱིའྱི་མཉམ་འབེལ་གོས་མོལ་ཤQuad (Quadrilateral Security Dialogue) ཞེས་པ་དབུ་ཚུགས་གནང་
ཡོད་པ་རདེ། 
 ལྷག་པར་དུ་སྐུ་ཞབས་ཤྱིན་ཛ་ོཨ་བ་ེམཆགོ་ནྱི་སྱི་ནོར༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ལ་གུས་བཀུར་ཧ་
ཅང་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད།ཤཉྱི་ཧངོ་གྱི་སྱིད་བླནོ་གནང་སྐབས་བོད་དནོ་སྐོར་རྟག་ཏུ་གེང་སོང་ཤུགས་ཆ་ེགནང་ཡོད་པ་
དང་།ཤསྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཉྱི་ཧོང་དུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་ཐད་རྒྱབ་སོར་གྱི་ལངས་ཕོགས་བརྟན་པ་ོ
བཟུང་ཐོགཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨ཤལོར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཉྱི་ཧོང་གོས་ཚོགས་སུ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་
བཀའ་སོབ་གོ་སྒྲྱིག་ཞུས་གནང་ཡོད་ལ། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཉྱི་ཧོང་དུ་ཕྱི་ལ་ོཤ༡༩༦༧ཤལོར་
ཐངེས་དང་པ་ོཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་པ་ནས་སྔ་རེས་ཐངེས་ཤ༢༥ཤཙམ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་མཛད་ཡོད་པ་དང་། ཉྱི་ཧོང་མྱི་མང་གྱི་
ངསོ་ནས་ཀང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་ད་ོསྣང་དང་།ཤབོད་དནོ་ལ་རྒྱབ་སོར་གྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆ་ེརུ་
འག་ོབཞྱིན་ཡོད། 

 ཁོང་ནྱི་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ཉྱི་ཧོང་མང་གཙོ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་
ཚོགས་གཙ་ོགནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཉྱི་ཧོང་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་སད་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་
བཞེས་གནང་ཡོད་པ་དང་།ཤཉྱི་ཧངོ་གོས་ཚོགས་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་ནྱི་འཛམ་གྱིང་ནང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བོད་
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དོན་རྒྱབ་སོར་བ་མང་ཤོས་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཁོང་གྱིས་སྐབས་དེའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་
སངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆགོ་ཐངེས་འགའ་མཇལ་འཕད་གནང་བས་མཚནོ།ཤནུས་པ་གང་ཡོད་ཀྱིས་བདོ་ནང་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་
འགྱུར་བ་ཡོང་རྒྱུར་རྒྱབ་སོར་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་བ་དང་།ཤརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་
ཐོབ་ཐང་རྱིས་མེད་རོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞྱིན་པའྱི་འགན་ད་ེརྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་འཁུར་དུ་འཇུག་དགོས་པའྱི་
སྐོར་བཀའ་ནན་པ་ོགནང་ཡོད་པ་སོགས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཀྱིས་བོད་དོན་ཐགོ་ཤ་ཚ་དང་རྒྱབ་སརོ་
ཤུགས་ཆ་ེགནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་རསེ་དན་གོས་ཆདོ་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་སུ་མཐངོ་། 
 

གསོ་ཆདོ། 
སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ད་ེཉྱིད་ཀྱི་རད་བྱུང་མཛད་རེས་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆ་ེབསྟོད་ཀྱིས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།ཤཁོང་
ཉྱིད་སྐུ་ཚ་ེམ་ཟྱིན་པ་འདྱིས་བོད་དོན་འཐབ་རོད་ལའང་གོང་གུད་ཆེན་པ་ོབྱུང་བར་བརྟེན་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མྱི་ལྟོས་བཅས་
རྣམས་དང་།ཤཉྱི་ཧོང་མྱི་མང་རྣམས་ལ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞྱིས་བྱེས་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་
ཐུགས་གས་ོཞུ་རྒྱུ་དང་།ཤདམ་པ་ཁོང་གྱི་ཕུགས་འདུན་བཟང་པ་ོརྣམས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ཅྱིང་།ཤཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་བད་ེནས་
བད་ེབར་བགོད་པའྱི་སྨོན་ལམ་ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྱི་མོས་གོས་ཆོད་དུ།ཤ བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༢ཤཟླ་ཤ༩ཤཚསེ་ཤ༧ཤལ།།ཤ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ངག་བཅད་སྐར་མ་ ༡ རྱིང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངག་བཅད་གྲུབ་པ་ཡྱིན། 
 ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དྲུག་པ། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་
སྒྲལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༦ 
བདོ་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གདུང་སམེས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

 
སྔནོ་གངེ་། 

༄༅།ཤ།ལ་ོང་ོསྟོང་ཕག་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་ལྡན་པའྱི་བོད་ཆསོ་ལྡན་ཞྱིང་ཁམས་ནྱི།ཤཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་བརྒྱ་ཕག་གཉྱིས་པ་ནང་སྤུར་རྒྱལ་
བཙན་པོའ་ིརྒྱལ་རབས་དབུ་བརེས་པ་ནས་བཟུང་།ཤདུས་རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་བཙུགས་པའྱི་དབོན་ཞང་ར་ོརྱིང་དུ་གསལ་
བ་བཞྱིན་རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་སྱིད།ཤབོད་བོད་ཡུལ་དུ་སྱིད་ཅེས་པ་ལྟར།ཤབོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་དང་།ཤཁྱིམས་ལུགས།ཤའཛིན་སོང་།ཤ
དམག་དོན་བཅས་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རྱིང་ལྡན་པའྱི་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན།ཤའོན་ཀང་རྒྱ་ནག་
དམར་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལོཤ༡༩༤༩ཤལོར་བོད་ནང་དག་པོས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དང་།ཤཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ཤལོར་བོད་ཀྱི་སྣོད་
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བཅུད་ཡོངས་རགོས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏེ།ཤབོད་མྱིའྱི་ཆསོ་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་དབུ་འཁྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་
པ་ོམཆགོ་གྱིས་དབུས་པའྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་བླ་ཆནེ་ཁག་དང་བོད་མྱི་སྟངོ་ཕག་མང་པ་ོབཙན་བྱལོ་དུ་ཕེབས་དགསོ་བྱུང་ཡོད། 

རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱི་དག་པོའ་ིདབང་བསྒྱུར་འོག་བོད་མྱི་འབུམ་ཕག་བཅུ་གཉྱིས་ལྷག་དུས་མྱིན་རེན་འདས་སུ་
བཏང་ཡདོ་པ་དང་།ཤདགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ཤ༦༠༠༠ཤལྷག་གཏརོ་བཅོམ་བཏང་བ།ཤགཏེར་ཁ་བསྔོག་འདནོ་དང་།ཤནགས་ཚལ་གཅདོ་
འབེགཤགཙང་ཆུ་བཀག་སྱིལ་སོགས་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་སོན་ཚད་ལས་བརལ་བ་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད།ཤབོད་མྱི་
དམར་གསདོ་དང་། འཛནི་བཟུང་བཀག་ཉར།ཤབཙོན་འཇུག་གཅར་རྡུང་།ཤའག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་བཙན་འཕགོ  ཆོས་དད་རང་
དབང་ལ་དམ་དག སྐད་ཡྱིག་ཉམས་དམས། འག་ོའོང་བཀག་སམོ། སྨྲ་བརོད་དང་གསར་འགོད་ཀྱི་རང་དབང་སོགས་འཕོག་
སྟ།ེཤརྒྱལ་སྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་མུ་མཐུད་བྱདེ་མུས་ཡྱིན། 

རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་ལུགས་བརོད་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ར་བའྱི་བླ་མ་སྱི་
ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐུ་པར་ཙམ་ཡང་བདག་ཉར་དང་།ཤསྒྲྱིག་གཤོམ།ཤབརྒྱུད་སེལ་བྱས་ན་
འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱེད་པ་སོགས།ཤབོད་མྱི་རྣམས་རང་ཡུལ་དུ་རྒྱ་གཞུང་གྱི་བཙན་གནོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་འོག་སྡུག་
སོང་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་མྱོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད།ཤདེར་བརྟེན་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརོལ་ཆདེ་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༠༩ཤལོར་གྲྭ་བཀྲ་བ་ེལགས་ཀྱིས་
རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་གནང་བ་ནས་བཟུང་རང་ལུས་མེར་བསགེས་ཀྱི་ཞྱི་རོལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་
པ་མ་ཟད།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༢ཤཟླ་ཤ༣ཤཚསེ་ཤ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཞོགས་པའྱི་ཆུ་ཚདོ་ལྔ་པ་ཡས་མས་སུ་རང་ལ་ོཤ༨༡ ཡྱིན་པའྱི་བཀྲ་ཕུན་
ལགས་ཀྱིས་རྔ་བ་ཀྱིརྟྱི་དགོན་པར་ལྟ་རྟགོ་བྱེད་མཁན་རྒྱ་གཞུང་ཉནེ་རྟགོ་ལས་ཁུངས་མདུན་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ཐགོ་
འཛནི་པའྱི་དག་གནོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཁག་ལ་ཞྱི་རོལ་ཆདེ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་
ཡོད་པ་དང་།ཤགནས་ཚུལ་ད་ེབྱུང་འཕལ་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་བཙན་ཁྱིད་བྱས་རེས་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཡྱིད་
སའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་ཡོད།  

ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལོཤ༢༠༢༢ཤཟླ་ཤ༥ཤཔའྱི་ནང་དུ་མད་ོསྨད་ཀན་ལྷ་ོབོད་རྱིགས་རང་སངོ་ཁུལ་ཟརེ་བའྱི་དགནོ་སེའྱི་ཆསོ་ལུགས་
ཀྱི་བྱེད་སོ་ཁག་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའྱི་དམ་དག་ཤུགས་ཆེ་བྱས་སྟབས་དགེ་འདུན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ངོ་རོལ་གནང་སྟེ་འདས་
གོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། ཁམས་ར་ཆུ་ཁ་འབུམ་རྱིང་སེ་པ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ན་གཞོན་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཐུབ་བསྟན་བླ་ོགོས་
སམ་ས་བུ་ཆ་ེཞུ་བ་ཞྱིག་ན་ནྱིང་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༡ཤཟླ་ཤ༡༠ཤཔའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ག་ོབུར་དུ་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྱིད་
བྱས་རེས།ཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ཤ༡༤ཤཡས་མས་ཤྱིག་ལ་ལ་ོབཞྱི་དང་ཕེད་ཀའྱི་བཙོན་འཇུག་གྱི་ཁྱིམས་ཐག་བཅད་
ཡོད་པ་དང་།ཤརོམ་པ་པ་ོགགས་ཅན་རོང་བ་ོདག་ེའདུན་ལྷུན་འགྲུབ་བམ་སྨྱུག་མྱིང་ལ་ལྷམ་ཀོག་ཞུ་བ་ཡང་ཕྱི་ལ་ོ  ༢༠༢༠ ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་རྒྱ་གཞུང་ཉནེ་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྱིད་བྱས་ནས་ཉ་ེཆར་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་ལྟར་ན་དག་ེའདུན་
ལྷུན་འགྲུབ་ལགས་ལ་ན་ནྱིང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་ལོ་བཞྱི་རྱིང་བཙོན་འཇུག་དང་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
ཐབོ་ཐང་འཕོག་པ་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད།ཤད་ེམཚུངས་ཁམས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཤག་རོང་པ་ོས་ཁུ་གོང་ཚ་ོནས་ཡྱིན་
པའྱི་རང་ལ་ོ ༥༢ ཡྱིན་པ་སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ་དང་ཁ་ེལས་པ་བསྟན་འཛིན་ཆསོ་འཕལེ་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་ “རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་ལ་ངན་སྐུལ་” ཟེར་བ་དང་། “ཁྱིམས་འགལ་ཐོག་གསང་བའྱི་གནས་
ཚུལ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་པ་” “རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་པའྱི་ཚོང་ལས་བྱེད་པ་” ཟེར་བ་སོགས་ཉེས་མྱིང་
གཡོགས་ཏ་ེལ་ོབཅ་ོབརྒྱད་རྱིང་བཙནོ་འཇུག་དང་།ཤལ་ོལྔ་རྱིང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཐབོ་ཐང་འཕགོ་པའྱི་ཁྱིམས་ཆད་བཏང་བ་མ་ཟད།ཤ
ཁོང་གྱི་རྒྱུ་དངོས་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བཙན་འཕོག་བྱས་ཡོད།ཤད་ེབཞྱིན་ཁམས་འབྱི་རུ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ཚོང་པ་
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བསྟན་འཛནི་ཐར་པ་ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་བདོ་མྱིར་ཕྱི་ཕགོས་སུ་དངུལ་གཏངོ་རགོས་བྱས་པར་བརྟནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
ཁངོ་ལ་ལ་ོགཉྱིས་དང་ཕདེ་ཀ་རྱིང་བཙནོ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཁྱིམས་ཆད་བཏང་པ་དང་།ཤཁམས་ས་ེདགུ་མད་ོཆུ་དམར་ལེབ་རོང་
གྱི་རང་ལ་ོ ༣༣ཤཡྱིན་པ་བསྟན་འཛནི་ཤེས་རབ་ལགས་ཀྱིས་ཨ་དྱིལ་དགོན་པའྱི་རང་ལ་ོ ༢༥ ཡྱིན་པ་གྲྭ་ཚ་ེབཀྲ་ལགས་ཀྱིས་
ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༣ཤཟླ་ཤ༥ པའྱི་ནང་རྒྱ་གཞུང་གྱི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་ང་ོརོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་
བའྱི་གནས་ཚུལ་དང་སྐུ་ཕུང་པར་བརྒྱབས་ཏེ་ཕྱི་ཕོགས་སུ་མཁ་ོསྤྲོད་བྱས་པར་བསད་བཏགས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ཁོང་
འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུགཤབོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་བླ་བང་འཇྱིག་མེད་རྒྱ་མཚ་ོལགས་རྒྱ་གཞུང་གྱི་སྡུག་སོང་མནར་
གཅོད་ཀྱིས་གཟུགས་བབ་ནད་གཅོང་དུ་གྱུར་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༢༢ཤཟླ་ཤ༧ཤཚེས་ཤ༢ཤཉྱིན་སྐུ་གཤེགས་ཡོད་པ་དང་།ཤད་ེབཞྱིན་
གཞས་པ་ཚ་ེདབང་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞྱི་རོལ་གནང་བའྱི་རེས་སུ་ཁོང་གྱི་ཕ་
ཆསོ་རན་ལགས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་གནོན་ཤུགས་དང་སུན་གཙེར་མང་པ་ོབྱས་པའྱི་རེན་གྱིས་རང་སགོ་བཅད་ད་ེསྐུ་གོངས་
པའྱི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་ཡདོ། 

རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་བླ་མ་དང་།ཤགྲྭ་བཙུན།ཤརམོ་པ་པ།ོཤཚོང་པ།ཤགཞས་པ་གཞས་མ།ཤསྒྱུ་རལ་ཆདེ་ལས་
པ་སོགས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལར་ཞེན་ཆེ་བའྱི་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་ཉེས་མེད་ཉེས་འགེལ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏ་ེགཅྱིག་རེས་གཉྱིས་
མཐུད་དུ་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་།ཤབོད་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཞྱི་རོལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གནང་བཞྱིན་
ཡོད་པ་མ་ཟད།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༠༩ཤནས་བཟུང་ད་བར་བོད་ནང་སེར་ས་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༡༥༧ཤགྱིས་རང་ལུས་མེར་བསགེས་ཀྱིས་
ཞྱི་བའྱི་ངོ་རོལ་གནང་ནས་ཤ''རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས།ཤབོད་ལ་རང་དབང་རང་བཙན་དགོས།'' 
སོགས་མགྱིན་དབྱངས་གཅྱིག་གྱུར་གྱིས་འབདོ་སྒྲ་བསྒྲགས་ཡོད། 

མདརོ་ན་གཞྱིས་བཞུགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱི་རྱིགས་ར་མེད་བཟ་ོབའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་མྱི་རྱིགས་
དབྱ་ེའབྱེད་ཀྱི་གཉའ་གནོན་ལ་མག་ོབ་ོནམ་ཡང་མྱི་སྒུར་བར་ཞུམ་པ་མེད་པའྱི་སྱིང་སྟབོས་ཆེར་བསདེ་ཐོག་ནས་ཞྱི་བའྱི་ལས་
འགུལ་སལེ་བ་རྣམས་ཆུད་ཟོས་སུ་མྱི་འག་ོབ་དང་།ཤཁངོ་རྣམ་པའྱི་མངནོ་འདདོ་བོད་ཀྱི་བདནེ་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་ཆདེ་བྱསེ་
སུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་།ཤཚགོས་པ་སྱིད་སྡུག་ཁགཤམྱི་སེར་སོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཕགོས་སུ་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སལེ་དང་སལེ་མུས་ཐགོ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོན་ཡངོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བོད་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སརོ་
ཡོད་པའྱི་ཁྱིམས་གཞྱི་དང་གོས་ཆོད་རྱིམ་པར་བཞག་པ་དང་།ཤབསྒྲགས་གཏམ་སེལ་བ།ཤསེམས་འཚབ་ཡོད་པའྱི་གཏམ་
བཤད་གནང་བ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་བོད་ནང་དུ་དག་གནོན་གྱི་སྱིད་
བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའྱི་ར་ེའདུན་དང་།ཤབོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རགོ་སེལ་ཆདེ་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ནས་བོད་
རྒྱ་འབལེ་མལོ་ཡངོ་ཆདེ་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གོས་མལོ་དགོས་པའྱི་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆ་ེགནང་བཞྱིན་ཡདོ་
ལ།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༢ཤཟླ་ཤ༦ཤཔའྱི་ནང་རྒྱལ་སྱིའྱི་གོས་ཚོགས་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་ཆནེ་ཐངེས་བརྒྱད་པ་ད་ེབཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་
རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིང་ཊོན་དུ་བསྐོང་ཚོགས་བྱས་པར་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ནན་སྱི་པྱི་ལོ་སྱི་ (Nancy 

Pelosi)སོགས་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མང་པ་ོཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆེན་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཝ་ཤྱིང་ཊོན་སྱི་བསྒྲགས་ 
(Washington Declaration) དང་།ཤཝ་ཤྱིང་ཊོན་ལག་བསྟར་འཆར་གཞྱི་ཤ(Washington Action Plan) བཅས་སྱི་
མོས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐུབ་ཡོད། ད་ེདང་ལྷན་"བོད་ཀྱི་དཀའ་རགོ་སེལ་ཐབས་ཐོག་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ།" ཞེས་
པའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་  (Congressional Executive 

Commission on China) གྱིས་འགན་ཁུར་བཞེས་ཏ་ེཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོས་ཁང་ཞྱིག་ཏུ་བདོ་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་གནས་
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བབ་ཐད་ལ་ོརྒྱུས་མཁས་དབང་རྣམ་པས་བོད་དོན་ཉན་ཞྱིབ་ཀྱིས་རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་ཐགོ་ནས་བོད་ད་ེནམ་ཡང་རྒྱ་ནག་གྱི་
མངའ་ཁངོས་མྱིན་པའྱི་བདནེ་དཔང་གནང་ཡདོ། 

ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༩ ལོའ་ིལ་ོམཇུག་ཏུ་རྒྱ་ནག་ཝུའུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའྱི་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་ལུང་
གང་སར་ཁབ་གདལ་ཕྱིན་ནས་མྱི་གངས་ས་ཡ་མང་པོར་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་འགོས་པའྱི་ཁོད།ཤམྱི་གངས་འབུམ་ཕག་
མང་པ་ོརནེ་འདས་སུ་ཕྱིན་ཡདོ།ཤཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་དང་རྒྱའྱི་བཙན་འགོ་ཏུ་ཡདོ་པའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་
བཅས་ཁོན་ཡོངས་སུ་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་པ་ཁྱི་དགུ་ལྷག་ཙམ་ལས་བྱུང་མེད་ལུགས་དང་།ཤདའེྱི་ཁོད་ནས་བཞྱི་སྟངོ་ལྷག་ཙམ་
ཞྱིག་ལས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་མེད་སྐོར་བརོད་པ་མ་ཟད།ཤབོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་རྒྱ་ནག་ཝུའུ་ཧན་ནས་ཡོང་བ་རྒྱ་མྱི་
གཅྱིག་ལས་ད་ེམྱིན་ནད་པ་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་མེད་སྐོར་བརདོ་ཀྱི་ཡོད་པས་དནོ་གནད་ད་ེའཛམ་གྱིང་གྱི་གནད་དོན་དབྱ་ེཞྱིབ་པ་
ཚོས་དོགས་སོང་ཆེན་པ་ོབྱེད་གཞྱི་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་།ཤད་ེསྔ་ཏོག་ནད་རྒྱ་ནག་ཝུའུ་ཧན་ནས་ཁབ་གདལ་འག་ོབཞྱིན་
པའྱི་ཆེས་ཛ་དག་གྱི་སྐབས་སུ་ཝུའུ་ཧན་ནས་བོད་ལ་འག་ོསོད་ཀྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་བཀག་སོམ་ར་བ་ནས་བྱས་མེད་པ་མ་ཟད།ཤ
ཉ་ེལམ་རྒྱ་ནག་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ནད་ཡམས་རྒྱ་ཁབ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུའང་བདོ་ནང་འག་ོའངོ་བཀག་སམོ་ར་བ་ནས་
བྱས་མེད།ཤཡྱིན་ནའང་དངེ་སྐབས་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་ལུང་གང་སར་ཏོག་དབྱྱིབས་རྱིམས་ནད་ཞྱི་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་རྒྱ་
ནག་ནང་དང་རྒྱའྱི་བཙན་འོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཏགོ་དབྱྱིབས་ནད་པ་ཇ་ེམང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་དང་སྦྲགས་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་རྱིམས་ནད་ར་མེད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཟེར་བའྱི་འགོ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གང་སར་
བཀའ་རྒྱ་བསམས་ཏ་ེབོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོར་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་འདུ་འཛམོས་དང་།ཤགཅར་རྡུང་གཏོང་བ།ཤཟས་གོས་གནས་
མལ་གྱི་མཐུན་རེན་མེད་པར་གང་བྱུང་དུ་བཙན་ཁྱིད་བྱེད་པ་སོགས་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མྱོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་ཡོད། 

ད་ེལྟར་གོང་དུ་གསལ་བ་བཞྱིན་བོད་ནང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་མུ་མཐུད་གནས་མུས་ཐགོ་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་
སྱིད་བྱུས་ངན་པ་ལག་བསྟར་རྒྱུན་ཆད་མདེ་པ་བྱས་འབས་སུ་བོད་ཀྱི་སྣདོ་བཅུད་གཉྱིས་ཀ་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་པར་
སོང་།ཤབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པར་གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་དང་།ཤགདུང་སེམས་
མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆོད་རྱིམ་པ་བཞག་ཡོད་པ་དང་།ཤགོས་ཆོད་ད་ེདག་ལག་བསྟར་ཡོང་སད་ར་ེསྐུལ་བསར་ནན་ཞུ་བ་དང་
འབེལ་ད་ཐེངས་སྐབས་ཤ༡༧ཤཔའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཤ༤ཤཔ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་
ཀང་གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་པ་གལ་ཆརེ་མཐངོ་། 

 
གསོ་ཆདོ། 

༡༽ ད་བར་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱི་བཙན་གནོན་དང་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་འོག་བོད་བསྟན་སྱིད་མྱི་རྱིགས་ཆེད་ལུས་
སོག་ལོངས་སོད་དང་བཅས་པ་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མ་ོཡོངས་ཀྱི་ལྷག་བསམ་དང་
སྱིང་སྟབོས་ལ་ཡྱི་རངས་དང་། འཕགས་མཆགོ་འཇྱིག་རྟནེ་མགོན་པོས་རེས་སུ་བཟུང་ནས་སར་ཡང་གང་གྱི་གདུལ་ 

 ཞྱིང་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་དུ་སེས་ཤྱིང་བོད་བསྟན་སྱིད་དོན་དུ་རད་བྱུང་གྱི་མཛད་རེས་འཇོག་གནང་ཡོང་བའྱི་སྨོན་ 
འདུན་དང་ཤུལ་ལུས་ཉ་ེའབལེ་ལྟོས་བཅས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གས་ོཞུ་རྒྱུ། 

༢༽ དེང་སྐབས་བོད་ནང་རྒྱ་གཞུང་གྱི་ནད་ཡམས་ར་མེད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཟེར་བའྱི་གདུག་རྩུབ་ཆ་ེབའྱི་དག་གནོན་འོག་ནད་
ཡམས་གནས་སྟངས་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་།ཤསྡུག་སོང་མྱང་དང་མྱངོ་བཞྱིན་པའྱི་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་
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མཉམ་བསདེ་ཞུ་བ་དང་།ཤརྒྱ་གཞུང་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགསོ་མཁའོ་ིབྱེད་ཕོགས་དེ་དག་མྱུར་དུ་མཚམས་འཇོག་གྱིས་
བོད་མྱི་རྣམས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཚ་ོབར་རལོ་རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་སརོ་དགོས་རྒྱུ། 

༣༽ རྒྱ་གཞུང་གྱིས་འག་ོབ་མྱིའྱི་གཞྱི་རའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་འགལ་བའྱི་བོད་ཐོག་འཛནི་པའྱི་དག་གནནོ་དང་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་སྱིད་
བྱུས་རྣམས་འཕལ་དུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་དང་།ཤབོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་ངེས་པར་དུ་
བརྱི་སྲུང་བྱདེ་དགོས། 

༤༽ ༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅྱིག་པ་ར་ེབཙུན་བསྟན་འཛིན་དག་ེའདུན་ཡ་ེཤེས་འཕྱིན་ལས་དཔལ་བཟང་པ་ོ(དག་ེའདུན་
ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་)མཆོག་གྱིས་གཙོས་རྒྱ་གཞུང་གྱི་བཙན་འོག་ཏུ་སྡུག་སོང་མྱོང་བཞྱིན་པའྱི་བོད་མྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་
རྣམས་གང་མགོགས་གོད་བཀྲོལ་བཏང་ནས་ཁངོ་རྣམ་པའྱི་ཚ་ེསོག་ལ་བར་ཆད་མེད་པའྱི་འགན་ཁུར་ཐོག་འག་ོབ་མྱིའྱི་
གཞྱི་རའྱི་ཐབོ་ཐང་ལངོས་སུ་སདོ་འཇུག་དགསོ་པའྱི་འབོད་སྐུལ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༥༽ བོད་ནྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རགོ་སལེ་
བའྱི་ལྡ་ེམྱིག་ལྟ་བུ་ནྱི་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་ཡྱིན་པས།ཤཁངོ་གྱི་དགོངས་གཞྱི་བཞྱིན་བོད་རྒྱ་
གཉྱིས་ཕན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཡོང་ཐབས་བྱ་དགོས་པའྱི་སྐུལ་མ་བསར་དུ་བྱ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 

༦༽ རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱིས་བོད་མྱི་བཙན་བྱལོ་བ་རྣམས་ལ་གཞལ་དུ་མདེ་པའྱི་བཀའ་དྱིན་བླ་མདེ་དུ་བསངས་བར་
སྱིང་ཁོང་རུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་གྱི་
གཞུང་དང་། གོས་ཚོགས།ཤགཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་དང་སྒྲྱིག་འཛུགས།ཤགནད་ཡདོ་མྱི་སྣ། མྱི་སེར་བཅས་
ལ་བཀའ་དྱིན་བླ་མདེ་དུ་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ། 

༧༽ འདས་པའྱི་མྱི་ལ་ོཤ༦༣ ཙམ་གྱི་རྱིང་གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་རྣམས་དམྱལ་བ་མྱི་ཡུལ་དུ་འཕོས་པ་ལྟ་བུའྱི་སྡུག་སོང་
མནར་གཅོད་ཁདོ་གནས་བཞྱིན་ཡདོ་ནའང་། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྱིང་སྟབོས་དང་།ཤཆདོ་སམེས། ལ་རྒྱ་སགོས་འགྱུར་བ་
མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་འབེལ་རང་ར་ེབཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་མྱིག་དཔ་ེབླངས་ཏེ། བོད་
དོན་བདེན་པའྱི་འཐབ་རོད་དང་།ཤབོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་།ཤསྐད་ཡྱིག་རྣམས་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཐོག་བོད་མྱི་
རྣམས་ཀྱི་ཆྱིག་བསྒྲྱིལ་གྱི་ནུས་པ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུར་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཚང་མས་འབད་བརོན་བྱ་དགོས་པ་
བཅས་ཀྱི་མང་མསོ་སམ་སྱི་མོས་གསོ་ཆདོ་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༢ཤཟླ་ཤ༩ཤཚསེ་ཤ༧ཤ
ལ།། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་རྔ་བ་གངས་རྱི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་རྔ་བ་གངས་རྱི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ 
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ཆདོ་གསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་
གེང་གྱི་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། བག་ོགེང་ག་ོསྐབས་ཞུ་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་ན། སྐར་མ་ ༥ ར་ེའབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། བག་ོགེང་ལ་
ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་ཡདོ་ན་ཕག་རངོ་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཆགོས་དུས་བཞྱི་
པའྱི་ཐགོ་ལ། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་ཡྱིག་
ཨང་ ༦ པའྱི་སང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་འདྱི་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་འཁེར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ཙང་། རྒྱབ་སོར་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་བྱས། སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གང་
འཁོད་པ་ད་ེདང་། ལྷག་པར་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ལ་བོད་ནང་གྱི་ས་ཆ། དེང་སང་དཀར་མཛེས་བོད་རྱིགས་རང་སོང་ཁུལ་གྱི་
ལྕགས་ཟམ་རོང་གྱི་ས་ཆ་ལ་ས་ཡོམ་གྱིས་གནོད་འཚ་ེཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ནས་མྱི་མང་པོའ་ིཚ་ེསགོ་ལ་གནདོ་སོན་ཕྱིན་ཡོད་པ་
དང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱུ་ནོར་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གོན་གུད་ཐེབས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོལ། ད་རེས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་སང་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར། དོན་དག་དང་པ་ོདེར། སྱིར་བཏང་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁདོ་
པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་རེད། བྱས་ཙང་དེའྱི་སང་ལ་རྒྱས་བཤད་བྱ་རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཆོད་ཀྱི་དོན་
ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་ལ་ "བོད་ནྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་རྒྱའྱི་
དཀའ་རོག་སེལ་བའྱི་ལྡེ་མྱིག་ལྟ་བུ་ནྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཡྱིན་པས། ཁོང་གྱི་དགོངས་གཞྱི་
བཞྱིན་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཕན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐགོ་ནས་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མལོ་ཡོང་ཐབས་བྱ་དགསོ་པའྱི་སྐུལ་མ་བསར་
དུ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།" ཟརེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ནམ་རྒྱུན་གཞུང་འབལེ་གྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་
འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་དགག་བྱ་ད་ེའད་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
མེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། གཙ་ོབ་ོད་ེགང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ད་ལྟ་
ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འཁོར་ཕོགས་གཅྱིག དེ་བཞྱིན་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་
གཉྱིས། ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་གསུམ། འདྱི་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ལྟ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་
སུ། ང་རང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེང་རང་ཚོས་ཡང་དག་པ་རེད་ཟེར་ནས་བསད་པ་གཅྱིག་པུས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་
ཆབ་སྱིད་ལས་འགུལ་ལ་ཤུགས་རེན་ག་ཚོད་ཙམ་ཐབེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་
ཕན་ག་ཚོད་ཙམ་གས་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཐག་ཉ་ེས་ལ་བལྟས་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱིས་ཤུགས་རེན་
ལ་བརྟེན་ནས། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་རོག་ར་གཅྱིག་སྒྲྱིལ་དང་། བོད་དོན་འཐབ་རོད་ཀྱི་སང་ལ་བསམ་བློའ་ིཐགོ་ནས་གཞྱི་ར་
ཇྱི་ཙམ་སྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བྱས་ཙང་ད་ེཚའོྱི་སང་ལ་བསམ་བླ་ོགཏོང་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཡདོ་རདེ་
སམ།  



18 

 ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད།ེ གནད་འགག་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་དང་། དའེྱི་ལས་
དནོ་འབེལ་ཡོད་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཐོག་བསྔགས་བརོད་ཞུ་འདོད་བྱུང་། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཤཤ་ེན། ཉ་ེཆར་རྒྱལ་སྱིའྱི་གོས་
ཚགོས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༨ པ་ད་ེཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིང་ཊོན་ལ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཨ་རྱིའྱི་
གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་ཉན་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ཚགོས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་དེའྱི་ནང་དུ་བོད་པའྱི་
ངསོ་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་གཙ་ོབ་ོདེ། དུས་རྒྱུན་དུ་བོད་དོན་འཐབ་རོད་ཀྱི་ལངས་ཕགོས་ད་ེརང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་
སང་ལ་དགོངས་པ་ནན་པ་ོབཞེས་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རེས་སུ་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་ནང་
གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་པའྱི་ནང་དུ། བོད་དོན་གྱི་གནས་སྟངས་དེར་མ་འོངས་པར་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་
རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་སང་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ཉན་ཞྱིབ་དེ་དང་། 
ལས་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སང་ལ་གོ་སྒྲྱིག་གམ་སྣེ་ཁྱིད་གནང་མཁན་དེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་དབུས་པའྱི་བཀའ་ཤག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་དནོ་གྱི་ཐགོ་ནས་ར་དནོ་འཐབ་རདོ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག ང་ལ་ཆ་བཞག་ན་རང་ཐག་རང་གཅོད་གཅྱིག་པུས་འདོད་པ་ཚིམས་མཁན་ཞྱིག་མྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ད་
ལྟའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ལས་དོན་བྱེད་སྟངས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་མདུན་སོད་ཀྱི་གོམ་པ་གཅྱིག་སོས་པ་རེད། དེར་བརྟེན་མ་འོངས་
པར་ང་ཚསོ་གོམ་པ་ས་ོརྒྱུའྱི་ཁ་ཕགོས་དརེ་འདྱིས་འགྱུར་ལྡགོ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག་སམ།  
 གཉྱིས་པ་དེ། ཉེ་ཆར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་གྱི་ག་སྒྲྱིག་ལས་དོན་
ཚགོས་ཆུང་དང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་གཏན་འཇགས་འཆར་འགོད་ཚགོས་ཆུང་ཡྱིན་ནམ། ད་ལྟའྱི་མྱིང་ད་ེངས་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་དན་
མ་སོང་། དེས་སྣ་ེཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡུ་རབོ་ནང་དུ་བོད་དནོ་གྱི་ལས་འགུལ་སལེ་རྒྱུའྱི་དགངོས་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཁབ་བསྒྲགས་
དང་ཚོགས་འདུ་ད་ེའད་གནང་སོང་། དེའང་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པ་ོརེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ང་ཚོས་ཁ་ཕོགས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་
བསོད་ནས་མ་ཕྱིན་ན། ང་ཚོས་ཡང་དག་ཤོས་ད་ེདབུ་མའྱི་ལམ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་བསད་པ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ཁ་ཕགོས་དང་། གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བལྟས་ན་བོད་དོན་ལས་འགུལ་
གྱི་སྣ་ེཁྱིད་གནང་བ་ད།ེ སྔནོ་མའྱི་ཚགི་ཅྱིག་བེད་སདོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ག་སྒྲྱིག་ལས་དནོ་ཚགོས་ཆུང་རང་གྱི་
ངསོ་ནས་ད་ེའདའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་བ་དང་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འབལེ་བ་དང་འག་ོསྟངས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞྱི་ད་ེཏགོ་ཙམ་མ་
འད་བ་ཡྱིན་ནའང་། ལས་དནོ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་པའྱི་སང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ད་ེའད་བྱས་མྱོང་ཡོད་
པ་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཁ་ཕོགས་དང་འགྱུར་བ་འག་ོསྟངས་ད་ེཚའོྱི་སང་ལ་སམེས་གཏྱིང་ནས་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚའོྱི་གས་ཀྱིས་མ་འོངས་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བའྱི་གཞྱི་ར་ཞྱིག་ལ་འགྱུར་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་མེད་དམ་
བསམ་པའྱི་ར་ེབ་བྱུང་། ང་ཚོས་གོམ་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་སསོ་ནས་བསདོ་ན་མ་གཏགོས། གཞན་པ་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ར་ེ
བ་ཡདོ་ས་མ་རདེ། དརེ་བརྟནེ་ད་ེལ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་ "བོད་ནྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་
མྱིན་ནའང་" ཟེར་བའྱི་སྐོར་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱིས་གཅྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་
ལམ་ནང་ལ་མང་པ་ོཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བོད་ད་ེད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་ཡོད་བསད་
ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རེས་སུ་འགེལ་བཤད་བསོན་པ་ཞྱིག་ལ་དེས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ནུས་པ་ཐོན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་
གསུངས་ཡོད་པ་རེད། གསལ་བཤད་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། རྱིམ་པས་འགྱུར་བ་མང་པ་ོཕྱིན་པ་རེད། ཨ་རྱིར་འདྱི་གསུངས་
ཚར་བའྱི་དུས་ཚོད་དེར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་གོ་བསྡུར་བྱུང་། བོད་ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་
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ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོལ་འཐབ་རོད་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེནས་ག་ར་ེ
བྱས་ནས་བཤད་དགོས་རེད། དཔེར་ན། མྱི་ཞྱིག་གྱི་ཅ་ལག་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་འཕོག ཅ་ལག་ད་ེསྱིར་བཏང་སྔོན་མ་ངའྱི་རེད་
ད།ེ ད་ལྟ་ཁསོ་འཕགོ་ཚར་དུས་ཁ་ོརང་ལ་དག་ཚར་བ་རདེ་ཟརེ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ། ང་ཚ་ོལ་འཐབ་རདོ་བྱ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་ཡོད་པ་
མ་རེད། དེར་བརྟེན་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོརྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་འཛུལ་དང་དག་གནོན་འོག་
ལ་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། བོད་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོཤགཞྱིས་བྱེས་བདོ་མྱི་ཡོངས་རགོས་ཀྱི་སེམས་ལ་དན་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། བྱས་ཙང་ད་ེའགྱིག་གྱི་
མྱི་འདུག་ཟེར་ནས། སྐབས་ད་ེདུས་རད་གཅོད་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ཡོད་ལ། རེས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོསྦྲེལ་པ་ོམཆོག་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ཞུས་ནས། དེའྱི་སྐོར་གྱི་བཞེངས་ཕོགས་ད་ེའད་མྱིན་
པའྱི་གནས་སྟངས་བཅས་གསུངས་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བཞངེས་ཕོགས་ད་ེམྱིན་པ་གསལ་པ་ོརདེ། གོང་དུ་གནས་སྟངས་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ངས་དཔ་ེབརོད་བཞག་པ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་བཞེངས་ཕགོས་ད་ེའད་ཞྱིག་ལ་བསོད་ཀྱི་མེད་པ་ད་ེངས་ག་ོ
བྱུང་། ཕལ་ཆརེ་ད་ེའད་ཡྱིན་ས་རདེ། འོན་ཀང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ད་ེའད་གསུངས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ། གལ་ཏ་ེ
འདྱི་མ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་ལ་འདྱི་མ་རེད་གདའ། ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ད་ེདུས་འདྱི་ལྷག་འདུག འདྱི་ཐོལ་འདུག འདྱི་ནོར་
འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་གསལ་ཁ་ཆགས་ས་རདེ། ད་ེམ་གཏོགས་དང་པ་ོགཅྱིག་གསུངས། དརེ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་
ཡོད་པ་ལྟ་བུའྱི་འགེལ་བཤད་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མག་ོམ་འཚོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་
ཡོད་རདེ། ཁ་ཤས་ཀྱིས་མག་ོའཚསོ་ནའང་ཆདེ་དུ་བཟ་ོདགོས་པའྱི་རྱིགས་ཀང་ཡོད་པ་རདེ། གལ་སྱིད་རསེ་སུ་འགེལ་བཤད་
བརྒྱབ་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བཞེངས་ཕོགས་ཤྱིག་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོནས་དེའྱི་སང་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་
ཚགོས་ཁོད་དུ་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་མ་སེབས་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་ས་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་། ད་ེཚོའྱི་
ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་ད་ལྟ་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་བབ་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་བསམ་བློའ་ིཐོག་ནས་གང་ལའང་བལྟས་པ་ཡྱིན་
ནའང། དབུ་མའྱི་ལམ་ཡང་དག་པ་རེད་ཟེར་བ་ཙམ་གྱིས་ད་ལྟའྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་འཁརོ་ཕགོས་དེའྱི་སང་ལ་ང་ཚ་ོསེབ་ཐུབ་
ཀྱི་མེད་པ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་རེད་སམ། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྔོན་མ་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་འད་བ། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚོས་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་བསར་སྒྲྱིག་བྱ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ལ་བསེབས་ཡོད་པ་རེད། རྱིང་མྱིན་ལ་ོའགའྱི་
ནང་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ལྟ་ཆོག་གྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་
སྐབས་དརེ་ང་ཚོས་ག་ོསྐབས་དམ་འཛནི་བྱས་ནས། ང་རང་ཚོས་ར་ེབ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ད་ེརྒྱག་དགོས་པའྱི་དུས་ཚདོ་ཅྱིག་ལ་
སེབས་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་བརྟེན་ང་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་ད་ེཡང་དག་པ་རེད་ཟེར་བ་ཙམ་གྱིས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་
མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་རང་ཐག་རང་གཅོད་སང་ལ་གོམ་པ་ས་ོརྒྱུ་དེར་ཨ་རྱི་གཞུང་ནས་རྒྱབ་སོར་
གནང་ཚར་བ་རེད། ད་ེབཞྱིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་གཞྱི་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་གཞུང་འབེལ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་
གཅྱིག་འཁོད་བསད་པ་ད་ེརང་ཐག་རང་གཅོད་གཅྱིག་པུ་རེད། རང་ཐག་རང་གཅོད་ད་ེབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕགོས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དུམ་མཚམས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་ "༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཁ་ཕགོས་ད་ེརང་ཐག་རང་གཅོད་རེད་" ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རདེ། སྔནོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དརེ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགསོ་འདུག་ཟརེ་དུས། ང་དང་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་རན་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་
དརེ་ཆེད་དུ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། སྔནོ་མ་རང་འཇགས་བཞག་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་གཞྱི་ཁག་གྱི་
ནང་ལ་འཁོད་པ་གཅྱིག་ད་ེརང་ཐག་རང་གཅོད་གཅྱིག་པུ་རེད་མ་གཏོགས། དབུ་མའྱི་ལམ་འཁོད་ཡོད་མ་རེད། རང་བཙན་
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ཡང་འཁོད་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གོམ་པ་ས་ོསྟངས་དང་པ་ོདེ། ང་ཚོས་རྱིམ་བཞྱིན། ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་རྱིམ་པ་དང་པ་ོད་ེ
རང་ཐག་རང་གཅོད་ལ་ཕྱིན། རང་ཐག་རང་གཅོད་ཟེར་བ་ད་ེསྱིད་བྱུས་ཤྱིག་མ་རེད། རང་ཐག་རང་གཅོད་བྱས་ནས་རང་
བཙན་གྱི་ལངས་ཕོགས་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་རེད། རང་ཐག་རང་གཅོད་བྱས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་རེད། རང་ཐག་
རང་གཅདོ་བྱས་ནས་རྒྱ་མྱིའྱི་འགོ་ལ་བསད་རྒྱུའང་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེལམ་ཁ་ཞྱིག་རེད། དེར་བརྟནེ་ང་ཚོས་ལམ་དརེ་བསདོ་པ་
ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་ཆ་ེབཞེས་དང་། གོམ་པ་མདུན་སོས་བྱས་པ་དེར་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསྔགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཐགོ་ནས་འགོད་དགསོ་
པ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཉེ་བའྱི་ཆར་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་སན་གགས་ཅན་གྱི་ཚོགས་པ་ (Human 

Rights Watch) གྱིས་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་བདུན་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་དུ་རྱིགས་
རས་བརྟག་དཔྱད་ (DNA Test) ཁབ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་འག་ོབཙུགས་ཡོད་པ། ཁ་ོཚོའྱི་ཁབ་བསྒྲགས་ནང་དུ་གསལ་གྱི་
འདུག མྱི་མང་ཙམ་མྱིན་པ་ཕྲུ་གུ་རང་ལོ་ ༥ ཡན་དང་། དེའང་བུ་ཡྱིན་པ། ད་ེའད་ལ་ཁོ་ཚོས་བརྟག་དཔྱད་དང་ཉམས་ཞྱིབ་
བྱདེ་དུས། སྔནོ་མ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོར་བོད་ཁམས་དཀར་མཛསེ་དང་། ཟྱི་ཁོན་ཁུལ་ལ་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ་འདུག ཕལ་ཆརེ་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༣ ནས་བཟུང་ལས་འགུལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་སེལ་བསད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད། གང་ལྟར་ཧ་ཅང་གྱི་ཉེན་ཁ་ཚ་པ་ོཞྱིག་
དང་། རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས་ཁྱིམས་འགལ་བྱེད་མཁན་གྱི་མྱི་ད་ེཚ་ོའཛིན་བཟུང་བྱ་རྒྱུ་ལ་དམྱིགས་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་
གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། དམྱིགས་བསལ་བུ་ལ་ོ ༥ ཡན་ལ་བྱ་རྒྱུ་དརེ་འཆར་གཞྱི་ག་ར་ེཡོད་རདེ། དའེྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་ག་ར་ེརེད། ཨྱིན་སྐད་ཅྱིག་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་ཞུ། (Ethnic Coding) བོད་སྐད་ནང་དུ་གང་འད་ཞུ་དགོས་ངས་
ཤེས་མ་སོང་། ད་ེའདའྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་སྱིད་པ་མ་རེད་དམ། ང་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་ས་ེཡྱི་འདུག ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་ནང་དུ་ད་ེ
འད་གསུང་མཁན་ཡང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དེར་ང་ཚོས་ང་ོརོལ་མཐར་ཕྱིན་པ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག  
 དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཉེ་བའྱི་ཆར་ (Human Rights Watch) གྱིས་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་ཁུལ་ཉེན་རྟོག་པའྱི་
གངས་འབོར་མང་དུ་ཞེ་དག་གཏོང་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ལ་ཤཤུགས་ཆ་ེརུ་བཏང་འདུག་ཟེར་དུས། 
དརེ་ང་ོརལོ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་བོད་ནང་ལ་ཆུ་ལོག་དང་ས་ཡོམ་རེན་པས་བོད་མྱི་མང་པོས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་མྱོང་བཞྱིན་
པ་དང་། འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་མང་པ་ོཡོད་ས་རདེ། ད་ེཚ་ོལའང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཉེ་བའྱི་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ནང་དུ་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་འོག་མས་བོད་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་ཐགོ་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་བར་ (Resolve Tibet Act) ཟརེ་བའྱི་གོས་འཆར་འདནོ་གནང་འདུག དརེ་རྒྱབ་སརོ་
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ཐོབ་པར། ང་ཚོས་དང་པོ་ནས་དེར་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་དང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཟེར་རྒྱུ། ད་ེརྱིགས་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་རོགས་
གནངོས་ཟརེ་བ་ཞྱིག་ང་ཚསོ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་སམ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་
ཆོད་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་ད་ེསྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་བསྣམས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།  
ད་ེལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཞུས་པ་དང་མཉམ་དུ་གཞུང་འབེལ་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་
ཡྱི་སྔོན་གེང་ནང་ལ། ད་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་བྱ་ེབག་གང་བྱུང་
བཞག་པ་ད་ེདག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གསལ་པ་ོབཀདོ་གནང་འདུག་པས། ཚང་མར་རྒྱབ་སརོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་ག་ར་ེའཛནི་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེད་ལྟའྱི་ཡྱིག་ཆ་དག་གྱི་ནང་དུ་
དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་
གཏམ་བཤད་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ལྟ་ང་ཚོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ། གནས་ཚུལ་བྱ་ེབག་པ་ད་ེདག་ཡྱིན་
ཡྱིན་པ་བྱས། ཡྱིན་ནའང་ཞདེ་སྣང་ཆ་ེཤོས་དེ། བོད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་སོབ་གྲྭ་མེད་པ་སོང་། གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭ་མང་
པ་ོཞྱིག་བཙུགས་ཏ།ེ ད་ལྟ་སན་ཐ་ོཐནོ་པའྱི་ནང་དུ་བོད་པའྱི་སོབ་མ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༨ ལྷག་གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་བཞག་
ཡོད་པ་དང་། ཕ་མ་དང་ཐག་རྱིང་པོ། སོ་སོའ་ིརྱིག་གཞུང་དང་འབེལ་འདྱིས་མེད་པ། བོད་རྱིགས་གཞོན་སེས་ཚང་མར་རྒྱ་
རྱིགས་རང་གྱི་ང་ོབ་ོཐགོ་ནས་གས་ོསངོ་བྱས་པ། སྱིད་ཇུས་འདྱིས་ནུས་པ་ཞྱིག་ཐབེས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འངོས་པར་ལ་ོབཅུ་དང་
བཅ་ོལྔའྱི་རསེ་སུ་བོད་ནང་དུ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོདང་འབལེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཛ་དགས་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་པའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་
བསད་པ། འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ལའང་ཤཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
 ཉ་ེབའྱི་ཆར་ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན་སྐོར་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱིས་སན་ཐ་ོཞྱིག་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ 
༡༡ ནང་དུ་སྱིད་སོང་ཇྱི་ནྱི་ཝར་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་སྐུ་ཚབ་ 
(Permanent Representative) ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་གཏན་འཇགས་སྐུ་ཚབ་རང་ཕེབས་མྱི་འདུག་སྟེ། 
ཡྱིན་ནའང་། ལས་ཁུངས་དེའྱི་འགན་འཛིན་ (Chargé d'affaires) ཁོང་བཞུགས་འདུག ཁངོ་གྱིས་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག 
"ཨ་རྱིས་ (Trump) གྱི་གཞུང་སྐབས་སུ་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཚགོས་མྱི་ནས་ཕྱིར་འཐེན་
གནང་བ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའ་ིནང་དུ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་དུ་འཛུལ་གྱི་ཡོད། སན་ཐ་ོདང་པ་ོད་ེཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན་
གྱི་སྐོར་ལ་དོན་གྱི་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་བོད་ཐོག་སན་ཐ་ོགཅྱིག་གྱི་སང་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན།" ཞེས་ང་ཚོས་ཕར་མ་ཞུ་
སྔོན་ལ་ཁོང་གྱིས་ཚུར་འདྱི་འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན་གྱི་ཡུ་གུར་མྱི་རྱིགས་ཐོག་
སན་ཐ་ོཐོན་པའྱི་རེས་སུ་ང་ཚོའྱི་ར་ེབ་ལ། བོད་ཐོག་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་སན་ཐ་ོཞྱིག་འདོན་ཐུབ་པར་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་
ནས་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་ཀང་དངེ་སང་ཕགོས་བསདོ་དུ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟནེ།  
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ཁུལ་དརེ་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གཞནེ་སྐུལ་ཞུ་རགོས་གནང་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་རདེ། ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་མ་མཁནེ་པ་
གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ནྱི་ཐོག་མར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
གོས་འག་ོབཏནོ་ཏེ། མྱི་མང་གྱི་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་
གྱི་སྱིད་བྱུས་དེའྱི་སང་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་གནས་སྟངས་འདྱི་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང། དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་
གྱིས་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའགྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་
དོན་ཐོག་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་བཏང་བ་དེ། ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད་ལ། ད་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་གསུམ་བཅུའྱི་
དུས་དན་གྱི་གཏམ་བཤད་ནང་དུའང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་གང་ཡྱིན་པ་གསལ་པ་ོབཀོད་བཞག་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་
གོས་ཚོགས་གཞན་གྱིས་ཐ་སད་གང་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པས། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་
ལངས་ཕོགས་ད་ེདབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་པ་དང་། ཐབས་བྱུས་ད་ེབོད་རང་བཙན་གྱི་གནས་བབ་སང་ལ་འག་ོདགསོ་
པ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོས་བོད་པ་ཚོར་སྐད་ཆ་མ་བཤད་ན་འགྱིག་ས་མ་རེད་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་
ཆདེ་དུ་བྱས་པ་རདེ། དའེང་དུས་ལ་སྨྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་འད་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་སྟེ། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་པ་འདྱི། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཟེར་བ་ད།ེ དངེ་སང་
ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ཏུ་ (Antiquity) ཟེར་གྱི་འདུག གནའ་རབས་ནས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཅེས་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་
གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེསྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱིས་དུས་རྒྱུན་དུ་བཀའ་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། "ང་ནང་པའྱི་དག་ེསོང་ཞྱིག་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་རྫུན་བཤད་ཤེས་ཀྱི་མ་རདེ།" འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་སྱི་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱིས་ང་ལ་ོརྒྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་མྱིན། ལ་ོརྒྱུས་ད་ེལ་ོརྒྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ལ་ཞོག་ཤོག གལ་
གནད་ཆ་ེབ་ད་ེགང་རདེ་ཟེར་ན། མ་འོངས་པའྱི་བོད་མྱི་མང་གྱི་ཕུགས་འདུན་ད་ེརདེ་ཅསེ་བཀའ་གནང་བ་ད།ེ ད་བར་ང་ཚ་ོཚང་
མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དགོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ད་ེག་ར་ེབྱས་ནས་གནང་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནད་འགག་དང་རྒྱུ་
མཚན་ཚང་མར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་དང་མ་འགལ་བ་བྱས་ནས། འདས་པའྱི་ལ་ོ ༢ ཙམ་
གྱི་ནང་དུ། ཁ་སང་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ (Michael van walt van praag) གྱིས་དེབ་ད་ེམ་བཏོན་གོང་། 
ལོ་ ༨ ལྷག་ཙམ་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་དུ་དབུས་ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་ནང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ིམཁས་པ་དྲུག་ཅུའམ་བདུན་བཅུ་ལ་
འབེལ་བ་བྱས་ཏེ། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་བོད་དང་སོག་པོའ་ིདབར་གྱི་འབེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག བོད་དང་མྱིང་ 
(Ming) དབར་གྱི་འབེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག བོད་དང་མན་ཇུ་དབར་གྱི་འབེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག དེང་སང་གྱི་
རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་ཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག བོད་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཏུ་དུས་ནམ་ཡང་རྱིས་མྱི་འདུག་
ཟརེ་བའྱི་བསམོས་བརྒྱབ་པ་ད་ེགཅྱིག་རདེ།  
 སོབ་དཔནོ་ (Professor Lao) ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་རདེ། ཁོང་ཆུང་དུས་ནས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་
ཤས་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བའྱི་དྱི་བ་དེར་གདངོ་ལེན་མང་པ་ོཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཐུག་སོང་། ད་ེནས་བགེས་ཡོལ་ཕྱིན་པའྱི་རེས་
ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཡྱིག་ཚགས་རང་ལ་གཞྱི་བཅོལ་ཏེ། བོད་འདྱི་མན་ཇུའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་
ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རྱིས་མྱི་འདུག མན་ཇུ་རྒྱ་གོང་མ་ཚོས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ལ་རྱིས་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་
དང་། དེའྱི་སྔོན་ལ་མྱིང་ (Ming) གྱི་དུས་ཡུན་ཕྱི་ལ་ོ ༡༣༦༨ ནས་ ༡༦༤༤ བར་དུ། མྱིང་ད་ེབོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་ནས་
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འབེལ་བ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་མ་རེད། ད་ེམེད་པ་བྱས། ད་ེནས་ (Yuan) སོག་པོའ་ིསྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིས་མྱི་
འདུག་ཟརེ་བ་དེ། ཁོང་གྱིས་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚགས་རང་ནས་མར་བཏནོ་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ེགཉྱིས་ཉ་ེཆར་ཐོན་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པ། ཡྱིག་ཆ་དེ་ཚོའྱི་ཁུངས་བཙན་པ་ོཡོད་པ། ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་འདྱི་བཤད་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་བབས་
འདུག་བསམས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལངས་ཕོགས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཟུང་ནས་འགེལ་བཤད་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
འགེལ་བཤད་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ས་ོསོས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཅེས་བཤད་ཡོང་དུས། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་
དང་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསལ་པ་ོདང་ནན་པ་ོཞྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་གཞུང་དང་གོས་ཚོགས་ག་ཚོད་ཐུག་པ་ཡྱིན་ནའང་
འདྱི་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་འགལ་དགོས་པ་དེ། བོད་དང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་དབར་ཆྱིངས་ཡྱིག་བཞག་
པའྱི་གོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བའྱི་གོས་དོན་གཅྱིག་མ་གཏོགས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིག་ཆ་དེའང་ཕྱི་ལ་ོ 
༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་དུ་ཆབ་མདོ་དབང་བསྒྱུར་བྱས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་
ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པའྱི་རེས་སུ་ཡྱིག་ཆ་གང་འད་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཁྱིམས་མཐུན་ཆགས་རྒྱུ་
ཡོད་མ་རེད། འདྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་ངསོ་འཛིན་བྱས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། དེར་བརྟནེ་རྣམ་པ་ཚོས་ "བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་
གྱི་ཆ་ཤས་རདེ།" ཅེས་ཟརེ་དུས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཅྱིག་འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 གཉྱིས་ནས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཅེས་བཤད་ཡོང་དུས། ཁེད་རང་ཚོས་བོད་ནང་ག་ར་ེབྱེད་འདོད་ཡོད་
ནའང་བྱོས་ཤོགཤ ང་ཚ་ོརྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བྱུས་གཏོགས་བྱེད་ཀྱི་མྱིན་ཟེར་བའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་རེད། དེར་བརྟེན་བོད་
ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གྱིས་རྦད་ད་ེརྭ་ཅ་ོནང་བཞྱིན་སྟངས་འཛིན་ཧ་ཅང་དམ་པ་ོབྱས་པ། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཁྱིམས་མཐུན་
ཐབོ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་ད་ེབྱདེ་བཞྱིན་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁེད་རང་ཚསོ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཟརེ་
བ་དང་། ཕགོས་གཞན་ཞྱིག་ནས་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དབར་
འབེལ་མོལ་བྱས་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་བཤད་བསད་པ་དེ་གཉྱིས་གབ་མཚུངས་ཀྱི་མྱི་འདུག འདྱི་གཉྱིས་འགལ་ཟླ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཡང་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེནས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་གཅྱིག་བཞེས་དང་། འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་རྒྱལ་
ཁབ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ། དབང་བསྒྱུར་བྱས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དབང་བསྒྱུར་བྱས་
ཚར་བའྱི་རེས་སུ། རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདྱིས་ཁབ་ཁོངས་རེད་ཅེས་བཤད་འཇུག་མཁན་སུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག བོད་
གཅྱིག་པུ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། འདྱིས་ག་ར་ེསྟནོ་གྱི་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཁ་ོརང་ཚསོ་བོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱ་
རྒྱུའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གནས་བབ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནས་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གནས་
བབ་འཐོབ་པར་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བྱེད་བཞྱིན་འདུག རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱིས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ག་ཚདོ་ཟརེ་བ་
ཡྱིན་ནའང་། ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གནས་བབ་གྲུབ་ཐུབ་ཐབས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། གལ་སྱིད་རྒྱ་ནག་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེསྤྲོད་ཐུབ་མཁན་ད་ེསྱི་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་། བོད་མྱི་མང་མ་གཏོགས་སུ་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེསྤྲད་པ་ལ་བོད་ཀྱི་དཀའ་རོག་ད་ེ
སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་མ་གཏགོས། འདྱི་འདའྱི་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་ང་ཚསོ་ཞུ་སདོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ།  
 ད་ལྟ་ཡུ་རོབ་ནང་དུ་ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་ལ་ཆ་བཞག་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན་རེད། སྱིར་བཏང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཁ་ཕོགས་དེར་འགྱུར་བ་མང་པ་ོའགོ་བཞྱིན་པ་
རདེ་འདུག ང་ཚ་ོཡུ་རོབ་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁེད་རང་ཚ་ོསེབས་པའྱི་དུས་ཚོད་ད་ེཡག་པ་ོཞ་ེདག་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་
འདུག འདས་པའྱི་ལ་ོགཅྱིག་དང་ཕདེ་ཀའམ་ལ་ོགཉྱིས་ནང་དུ་ཡུ་རབོ་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལ་ལྟ་སྟངས་དེར་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞ་ེ
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དག་ཕྱིན་སོང་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོར་ག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅ་ེན། ང་ཚ་ོལ་
རྒྱ་ནག་འོག་ལ་མྱོང་བསད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་པུར་མ་རྱི་རོགས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་དུ། 
(Victim) ང་ོབ་ོགཅྱིག་པུའྱི་ཐགོ་ནས་མ་ལྟ་རོགས། གལ་སྱིད་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཐེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། 
རྒྱ་ནག་མྱི་རྱིགས་དང་མྱི་རྱིགས་གཞན་པ་ཚང་མར་ཁ་ེཕན་ཡོང་རྒྱུའྱི་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཐེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན།  རྒྱ་ནག་ནང་དུའང་དཔུང་ཤུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། རྒྱ་ནག་གྱི་ཕྱི་ལའང་དཔུང་ཤུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེའདའྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་ཆ་ད་ེབོད་པ་ཚ་ོདང་། སོག་པ།ོ ཡུ་གུར། ཧངོ་ཀངོ་གྱི་མྱི་རྱིགས། རྒྱ་ནག་ནང་དུ་མང་གཙོར་
དོན་གཉེར་ཅན་ད་ེཚ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོརྒྱ་ནག་ནང་དུ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་མ་ར་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མང་གཙ་ོདང་རང་དབང་ལ་ཆེ་མཐོང་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚོས་མཐུན་ཕོགས་ཤཤྱིག་
སྒྲྱིལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏོང་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རདེ། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚ་ོརྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་ལ་མྱོང་
བསད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པ། རྒྱ་ནག་ནང་དུ་འགྱུར་བ་ཡག་པ་ོཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བོད་འདྱི་ ཨྱིན་
ཇྱིའྱི་སྐད་ནང་དུ་ང་ཚསོ་ཚིག་ག་ར་ེབེད་སདོ་བཏང་ཡོད་ཟརེ་ན། (Partner) རགོས་པ་ཞྱིག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ། ད་ེའདའྱི་
ངསོ་འཛིན་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་བོད་པ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་རྱིགས་གཞན་པ་
ཚ་ོཡྱིན་ནའང་། ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཞུ་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་
ནའང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ཕྱི་འབེལ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཁ་གསལ་པ་ོདང་བརྟན་པ་ོཞྱིག་མེད་པ་དེར་རྒྱ་ནག་ལ་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་
འཛནི་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་བོད་པས་ཕན་ཐགོས་ཤཤྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་འབད་
བརོན་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ། མཐུན་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ་ཁ་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་འཁྱིད་ཐུབ་པར་ང་རང་ཚོས་
ནུས་པ་སྤུངས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ལ། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་འབད་བརོན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུ་དང་། ད་ེརྱིང་ནས་བཟུང་སྟ་ེ
ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ནང་དུ་ལས་རྱིམ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་རེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་
པ་ནང་བཞྱིན། ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༢ ནང་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་ཕེབས་པ་
རདེ། ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་ལ་སྱིད་སངོ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་ང་ཚོས་ལས་རྱིམ་བང་བསྒྲྱིགས་ནས། ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་
དུ་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་ཕེབས་པ་ལྟར། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲྱིག་འོག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་གོས་
ཚགོས་འཐུས་མྱིའྱི་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་ཆནེ་ད་ེའཚགོས་ཐུབ་པ་དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་ད་ལྟ་གོས་ཆདོ་འདྱིའྱི་
ནང་དུ་འཁོད་པ་ནང་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ལ་མཁས་པའྱི་ཉན་ཞྱིབ་ཅྱིག་ག་ོསྒྲྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད། 
གནད་དོན་ད་ེདང་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་ནང་དུ་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་
འཁེར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུར་ལ་ོགཅྱིག་གམ་གཅྱིག་དང་ཕདེ་ཀ་འགག་སྱིད་པ་རདེ། དའེྱི་སང་
ལའང་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ཆད་མདེ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནས་ཀང་འགན་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ང་རང་ཚ་ོའདྱིར་མྱི་མང་གྱིས་སྱི་པའྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་བདམས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་ཡོད་པ་དེ་ཚོས་སྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ལ་ར་ེབ་ཞྱིག་གཏད་ནས་བསད་ཡོད་རེད། ང་ཚོ་
འདྱིར་ཡོད་པ་ཚོས་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཚ་ོལ་ར་ེབ་ཞྱིག་གཏད་བསད་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མ་འཇོན་ན་མ་
གཏོགས། གང་འཇནོ་པའྱི་ནུས་པ་ཡོངས་རགོས་སྤུངས་རྒྱུར་ཆདོ་སམེས་བརྟན་པ་ོཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  



25 

 ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་གྱི་འཕོས་ལ་གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་གྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། དེའྱི་སྐོར་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་གྱི་རེད་བསམས་སོང་སྟེ། སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་འདྱིར་བགོ་
གེང་མྱི་དགསོ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་སྐབས་སུ་ལན་འདབེས་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 ད་ེདང་ཕོགས་མཚུངས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ (DNA) ཟེར་བ་
དེ། མྱི་རྱིགས་རད་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་མྱི་དེའྱི་ (DNA) བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཚར་དུས། མྱི་དེའྱི་རྒྱུད་པ་
ཡན་ཆད་དང་། མྱི་ད་ེལ་ན་ཚ་གང་ཡདོ་མདེ་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རྟགོས་ཐུབ་པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཐབས་ཇུས་ད་ེའད་
ཞྱིག་བོད་ཆལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་ས་ཁུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བྱས་ནས། སན་ཐ་ོད་ེཡང་ (Human Rights Watch) ཟརེ་བ་དེས་
བཏོན་པ་ད་ེཚརོ་ཞྱིབ་ཕ་གཟྱིགས་དགསོ་པ་དང་།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ངས་སྐར་མ་ ༡ ནང་བསྡུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཕྱི་དྱིལ་བློན་ཆནེ་
ཟུར་པ་ (Norman Baker) ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ཁངོ་གྱིས་ཉ་ེཆར་ (Spectator) ཟརེ་བའྱི་ཚགས་པར་ཞྱིག་གྱི་ནང་
དུ་རམོ་ཞྱིག་བཏནོ་ཡོད་པ་རདེ། བོད་རང་བཙན་ཡྱིན་པའྱི་དཔང་པ་ོང་ཚ་ོཡྱིན། ཨྱིན་ཡུལ་རེད། བོད་ནང་དུ་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་མྱི་
ཡོང་མཁན་དང་པོ་ད་ེང་ཚོ་ཡྱིན། བོད་པའྱི་མཉམ་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༤ ལ་ཆྱིངས་ཡྱིག་བཞག་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༤ ལའང་
ཆྱིངས་ཡྱིག་བཞག་ཡོད། རྒྱ་ནག་གྱིས་དེའྱི་སྔོན་གྱི་ལོ་ ༢༠༠ ནས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ཡྱིན་ཟེར་ནས་བཤད་ཀྱི་
ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། བོད་རང་བཙན་ཡྱིན་པའྱི་དཔང་པོ་ང་ཚ་ོཡོད་ཟེར་བའྱི་རོམ་ད་ེའདའང་འདུག ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་
ནའང་ང་ཚསོ་བཤད་མྱི་དགོས་པར་གཞན་གྱིས་བཤད་པ་ད་ེཚོ། ང་ཚོས་ཞུ་གཏུགས་བྱདེ་དུ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱབ་གཉརེ་
གྱི་ང་ོབ་ོཐགོ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོསྣོམ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རདེ། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་
ནང་བཞྱིན་ (Human Rights Watch) གྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་། ཡྱིག་ཆ་ད་ེསྒྲྱིག་འཛུགས་ཤཤྱིག་གྱིས་བཏནོ་པ་སོང་
ཙང་། དེར་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་པཱ། བོད་པའྱི་ཁ་ནས་བཤད་པ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་
ནས་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོརསེ་མ་ཞུ་གཏུག་ལ་བདེ་སདོ་གཏོང་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོགཏོང་བཞྱིན་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚདོ་༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་དེ། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་ཕེབས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕག་བརངས་ཟྱིན་པའྱི་སྱི་འཐུས་གངས་ ༢ 
ཡོད། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦ པར་
རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པ་དང་འབལེ། ཚགི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།   
 དང་པ་ོདེ། བར་ལམ་བོད་ནང་དུ་ས་ཡོམ་དང་། ནད་ཡམས། ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་པ་ད་ེཚོར་བཙན་
བྱལོ་བོད་མྱི་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཞུས་པ་དང་གཅྱིག ད་ེབཞྱིན་མྱི་ལ་ོ ༦༣ ལྷག་གྱི་རྱིང་ལ་
གཞྱིས་ལུས་མྱི་མང་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་ལྷག་བསམ་དང་དཔའ་མཛངས་ལ་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསྔག་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགཉྱིས་
པ་ཆགས་བསད་ཡདོ།  
 ད་ེནས་གསུམ་པ་དརེ། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་བའྱི་གོས་ཆདོ་དནོ་ཚན་ ༥ པའྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གོས་ཆདོ་ཚང་མ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པ་ོབྱིས་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་པ་དང་། ལྷག་དནོ་དུ་དནོ་ཚན་ 
༥ པའྱི་ཐགོ་ལ་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཟེར་ནའང་འད་འདུག ཚརོ་བ་ད་ེའདྱིར་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ད་ལྟའྱི་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་
གནས་སྟངས་རེད། རྒྱ་ནག་གྱི་ཐོག་ནས་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་སྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་
པ་ོཆེའྱི་དགོངས་པ་དང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྱི་མོས་ཐོག་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་
ད།ེ ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དརེ་ཐ་ེཚམོ་མྱི་འདུག ལྷག་དནོ་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་། བོད་མྱི་མང་གྱི་མངནོ་འདདོ་
གཞྱིར་བཟུང་རྒྱ་ནག་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཕུལ་བའྱི་ནང་དུ་གང་ཡོད་པ་རདེ་ཅ་ེན། དོན་ཚན་ ༡༡ བྱས་པའྱི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་ང་ོ
བ་ོམཚནོ་པའྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག ཁརོ་ཡུག་ད་ེཚ་ོསྲུང་སབོ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚའོྱི་མངནོ་འདདོ་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་
རདེ། དའེྱི་ཐབོ་ཐང་ད་ེབོད་ཆལོ་གསུམ་མྱི་རྱིགས་ཡོངས་ཀྱིས་ས་ོསོའ་ིང་ོབ་ོམཚནོ་པའྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་སྲུང་
སབོ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད། རང་ཐག་རང་གཅདོ་བྱེད་དགོས་ཞསེ་གསལ་པ་ོཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐགོ་ནས། ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་བོད་ཆལོ་ཁ་གསུམ་མཉམ་དུ་གནས་དགོས་པ་དང་། བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་དཀའ་རགོ་
སེལ་བ་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེཡང་དག་པ་ཡྱིན་པ་ཐ་ེཚམོ་མྱི་འདུག ད་ེམེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེད་ལྟ་འདྱིར་ཡདོ་པའྱི་
ཡྱིག་ཆའྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་གང་ཐོན་གྱི་འདུག་ཅེ་ན། དོན་ཚན་ ༧ པའྱི་ནང་དུ་འབོད་བསྐུལ་གང་ཞུས་འདུག་ཟེར་ན། བོད་མྱི་
ཡོངས་ལ་ས་ོསོའ་ིཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་ད་ེཚ་ོསྲུང་སབོ་དང་བདག་བཟུང་བྱ་རྒྱུ་ལ་ཚང་མས་འབད་བརནོ་གནང་
རགོས་ཞསེ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད།ེ བོད་རང་བཙན་རདོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། རང་ཐག་རང་གཅདོ་
རོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་རོད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། བདེན་པའྱི་ཨུ་ཚུགས་རོད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། ལྟ་གྲུབ་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་མྱི་མང་གྱི་བདནེ་དནོ་རདོ་ཀྱི་ཡོད་ན། དའེྱི་རོད་གཞྱི་ལྟ་བུའྱི་སྱིང་པ་ོད།ེ ངས་ངསོ་
འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ད་ེབོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག བོད་པའྱི་ང་ོབོ་མཚོན་པ་ད་ེསྲུང་སོབ་དང་བདག་བཟུང་བྱ་རྒྱུ་ད་ེ
གཙ་ོབ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེསྱིང་པ་ོཡྱིན་པར་བརྟེན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ལོར་ཡྱིག་ཆ་
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ཕུལ་བའྱི་དོན་ཚན་ ༡༡ ནང་གསལ་པ་ོགསལ་རང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པར་ང་ཚསོ་གཏན་
ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ད་ེཡང་དག་པ་ཡྱིན་པ་གསལ་པ་ོ
གསལ་རང་རདེ་འདུག ངའྱི་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་སྟངས་ད་ེཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ   
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དང་འབེལ་
ནས་ཞུ་རྒྱུར། དང་པ་ོདེ། གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༧ པའྱི་ནང་དུ་ "འདས་པའྱི་མྱི་ལ་ོ ༦༣" ཞེས་འཁོད་འདུག དེར་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དགངོས་པ་བཞེས་ཕོགས་གང་འད་ཡྱིན་ན་མྱི་ཤེས་ཏ།ེ ཡྱིན་ནའང་། སྱིར་བཏང་རྒྱ་མྱིས་བཙན་འཛུལ་
བྱས་པ་དེར་ཁམས་དང་ཨ་མདོའ་ིལུང་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ ལོ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོཨ་མད་ོ
ལུང་པ་ཡྱིན་ན། མང་ཆེ་བས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ ལོ་ད་ེཞེ་དག་རྱི་ཡྱི་རེད། གོད་ཆག་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ཐ་ན་
དམག་འཁྲུག་དང་། གནམ་གཤྱིས་ཀྱི་གོད་ཆག་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ ༥༨ ཐོན་གབས་འདུག་ཟེར་ནས། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༨ དེར་
དཔ་ེའཇོག་གྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༨ ནས་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་ལ་ོ ༦༤ ཆགས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས་ མྱི་ལ་ོ ༦༣ 
ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག འདྱི་ང་ཚོས་ཡོངས་གགས་སུ་བེད་སོད་གཏོང་བསད་པ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ལྷ་སར་རྒྱ་མྱིས་བཙན་
འཛུལ་བྱས་པ་ནས་བདོ་ས་ཤོར་ཡདོ་པ་དརེ་གཞྱི་འཇགོ་གྱི་ཡོད་ན་མྱི་ལ་ོ ༦༣ ཆགས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས། གཞན་ཁམས་
དང་ཨ་མདའོ་ིལུང་པ་མང་པསོ་རྱི་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༨ ལ་ོནས་ཡྱིན་པས་དེར་མྱི་ལ་ོ ༦༤ ཆགས་ཀྱི་འདུག 
ད་ེགཅྱིག་རདེ།  
 ཡང་སྔནོ་མ་ང་ཚསོ་བག་ོགེང་བྱས་ཏ་ེའདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡྱིག་ཆ་འཁུར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། རྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་འགོ་ཏུ་
བཞག་པའྱི་གོས་འཆར་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་དརེ་གཞྱི་བཞག་སྟེ། ངས་དན་གྱི་འདུག སྔོན་མ་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་
གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་འཁུར་བའྱི་སྐབས་དེར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ཡྱིན་
བསམས་བྱུང་། ད་ེཡྱིན་དུས་སྔོན་མ་ཡྱིག་ཆ་མང་པའོ་ིནང་དུ་དེར་གཞྱི་བཞག་ནས་འགོད་ཀྱི་འདུག་བསམས་བྱུང་། རྒྱ་ནག་
གྱིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་ད་བར་དུ་རྱིས་རྒྱག་ཡོང་དུས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག  དེར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་ན་
བསམས་བྱུང་།   
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུར། འདྱིའྱི་དནོ་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་
རགོ་སེལ་དགོས་ཞེས་འཁོད་འདུག གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འཁདོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེལ་བསྔགས་བརོད་ཡོད། མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་
སོང་། དེར་དམྱིགས་བསལ་དགག་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱིན། ས་ོསོའ་ིགཟྱིགས་སྟངས་དང་བསམ་བླ་ོགཏོང་ཕོགས་ཡོད་པ་
རདེ་ད།ེ ང་རང་གྱི་ལྟ་སྟངས་བྱས་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་ཟེར་བ་དེའང་རང་ཐག་རང་གཅདོ་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ངས་དརེ་
ངསོ་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༤ ལོར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་མང་མོས་འསོ་བསྡུའྱི་ལམ་ནས་མྱི་མང་གྱི་བསམ་
ཤོག་ཅྱིག་བསྡུ་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུང་དུས། ང་ཚོར་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་འདམ་ག་ཟེར་ནའང་འད། འདམ་ག་བཞྱི་སྤྲད་པ་རེད། 
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རང་ཐག་རང་གཅོད་དང་། བདེན་པའྱི་ཨུ་ཚུགས། དབུ་མའྱི་ལམ། རང་བཙན་འཐབ་རོད། ད་ེམྱིན་པའྱི་བསམ་ཚུལ་གཞན་
ཡོད་ན་འགྱིག་འདུག་ཟརེ་ནས། ད་ེའད་ཞྱིག་བྱདེ་ཡོང་དུས། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ནས་བསམ་ཤོག་ད་ེབསྡུ་དུས། བརྒྱ་ཆ་ ༦༤ 
ཡྱིས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་གང་གསུངས་པ་དརེ་ཤར་བསོད་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེག་
རང་གྱི་ས་ོནས་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚསོ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་འག་ོ
རྒྱུར་གཏན་འབབེས་ཆགས་པ་རདེ། ད་ེགསལ་པ་ོབྱས་ནས་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལོར་བདོ་ནང་ས་བྱྱི་ཞྱི་རལོ་ཆནེ་མ་ོབྱུང་དུས། ང་ཚསོ་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆནེ་
ཞྱིག་ཚོགས་པ་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༡ ཡྱིན་བསམས་བྱུང་། སྐབས་ད་ེདུས་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་དུ་ཚོགས་
བཅར་བའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ལྷག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རེས་སུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚིག་ད་ེ
ག་རང་བཀོད་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་སྱི་མོས་ཀྱིས་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཟརེ་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
ཚགི་ད་ེའཁདོ་ཡདོ་པ་རདེ། ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་སྱི་མོས་ཀྱི་གོས་ཆདོ་ཟེར་བ་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༢༠ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་བྱུང་རྱིམ་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཅྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རང་ཐག་རང་གཅོད་བྱས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་འགོ་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ་ཡོད་པ་རེད།  ང་ཚོའྱི་གོས་
ཚགོས་ནང་དུའང་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་སྱི་མོས་ཀྱི་གོས་ཆདོ་རྱིམ་པས་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་གོས་ཆོད་ནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་ཁ་གསལ་པ་ོབསེབས་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
མ་འོངས་པར་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཟེར་བ་ད་ེདགོས་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ེམྱི་མང་གྱི་དགོངས་ཚུལ་རེད། ད་ལྟ་གོང་དུའང་གསུངས་
སོང་། ང་ཚོའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ཟེར་བ་ད་ེཐབས་ལམ་དང་། ཕུགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ད་ལྟ་
བཤད་སདོ་པ་ད།ེ བོད་ཀྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བོད་ཀྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་རྒྱུན་འཛནི་བྱདེ་ཐུབ་རྒྱུ་
དང་། ད་ེསྲུང་སོབ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་མྱི་རྱིགས་སྲུང་སབོ་བྱ་རྒྱུ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  
 མཐའ་མ་དེར། ད་ལྟ་ང་ཚོས་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་བརྒྱུད་གཙ་ོབོ་བོད་ནང་ལ་
གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་སྔོན་མའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐེངས་གཅྱིག་མ་རེད། རྱིམ་པ་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ང་ོམ་ད་ེདབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱག་གཅྱིག་མཆོངས་གཅྱིག་བྱས་
ནས་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཐོག་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱུ། བོད་སྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་རྱིག་གཞུང་ཐོག་ལ་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་གང་
འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚསོ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་བྱེད་ཐུབ་པ་དེ། བོད་ཕྱི་ལ་ཡོད་པ་ཚསོ་ནང་མྱི་
ནས་འག་ོབཙུགས་ཏ།ེ དེའྱི་ཐགོ་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། བོད་པའྱི་མཐུན་ལམ་རགོ་ར་གཅྱིག་སྒྲྱིལ། ད་ལྟའྱི་ཆར་མཚནོ་ན། 
ང་ཚོས་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གང་འད་ཞྱིག་བྱས་ནའང་། དངསོ་གནས་དང་གནས་མཐུན་ལམ་རགོ་ར་
གཅྱིག་སྒྲྱིལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་དང་གནས་ནུས་པ་ཞྱིག་འཐོན་ས་རེད། སྔོན་མ་ནས་ལོ་མང་པོའ་ིརྱིང་དཔལ་
འབྱོར་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ནུས་པ་ཐོན་ཡོད་རེད། ད་
ཆ་བོད་ཀྱི་ར་དནོ་འཐབ་རདོ་ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་ཚད་སང་ལ་བསལ་ཡདོ་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་བལྟས་
པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ལས་འགུལ་ཆ་ེའབྱིང་ཆུང་གསུམ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཐ་ན་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ལས་
ཀ ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོདང། དཔལ་འབྱོར་ད་ེའདའྱི་གནས་བབ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ། མྱི་
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འབོར་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་འདུ་འཛམོས་ཆནེ་པོ། དངོས་གནས་ནུས་པ་ཞྱིག་འཐོན་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་བོད་ནང་
དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་དངསོ་གནས་ད་ེརོག་ར་གཅྱིག་སྒྲྱིལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་། ས་ོསོའ་ིསྐད་ཡྱིག་ལ་
ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱུ། ད་ེནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱག་གཅྱིག་མཆོངས་གཅྱིག་དང་། ཡྱིད་ཆེས་ལྡན་པ་དང་ད་ེལ་གདེང་
ཚདོ་ཡདོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུ། ད་ེགསུམ་གལ་ཆ་ེཤོས་རདེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སྒྲོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སྒྲནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཐགོ་བག་ོགེང་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ཐགོ་མར་ས་ོསོས་སྐད་ཆ་
བཤད་རྒྱུར་ཆ་ཤས་བླངས་མེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། གོང་དུ་བགོ་གེང་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ། བཀའ་མོལ་འབྱུང་
སྟངས་ཐོག་ནས་སྱིད་སོང་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམས་ནས་ཉན་བསད་པ་ཡྱིན། སྱིད་སོང་
གྱིས་སྐད་ཆར་ཉན་དུས་ལག་པ་ཞྱིག་རོང་དགོས་མེད་ན་བསམས་པ་བྱུང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། མར་མ་རོགས་པར་དུ་སྒུག་
བསད་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམས་བྱུང་། གང་ལྟར་ཉན་ཡོང་དུས་ཡར་ལངས་ནས་བསམ་ཚུལ་བཤད་དགོས་ཆགས་ཀྱི་
འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཤ་ེན། གོང་དུ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་སྱིད་སོང་གྱིས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཡོང་
དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱིར་བཏང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་འཁུར་བའྱི་ནང་གྱི་སྔནོ་
གེང་དང་། གོས་ཆདོ་ཁག་ ༧ ཚང་མ་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརདེ། གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་དནོ་ཚན་ 
༥ པ་དེ། "བོད་ནྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རགོ་
སེལ་བའྱི་ལྡ་ེམྱིག་ལྟ་བུ་ནྱི་སྱི་ནརོ་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ཡྱིན་པས། ཁངོ་གྱི་དགངོས་གཞྱི་བཞྱིན་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཕན་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཡོང་ཐབས་བྱ་དགོས་པའྱི་སྐུལ་མ་བསར་དུ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།" ཞེས་
གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་འདྱི་རེད། སྱིར་བཏང་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༧ པ་ོཆ་ཚང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་
དནོ་ཐགོ་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་ཐགོ་ནས་སལེ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་སྱི་མོས་
གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། གོང་དུ་སྱིད་སོང་གྱིས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་ག་ར་ེགསུངས་སོང་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དུས་རྟག་ཏུ་གེང་བསད་པ། (Michael van Walt van Praag) གྱིས་དེབ་བྱིས་ཡོད་པ་དང་། ད་ེམྱིན་
པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་འབྱི་མཁན་གྱིས་དེབ་བྱིས་ཡོད་པའྱི་ནང་དུ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མྱིན་པ་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཅེས་སྱིད་སོང་གྱིས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱིས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་
ཤས་རེད་ཟེར་ན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་གྱི་ཡོད་གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། སྱིད་སོང་
མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དརེ་གསལ་
པ་ོབཟསོ་མ་སོང་། གོས་ཚོགས་འདྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། གང་ལགས་ཤ་ེན། མྱི་མང་ཚང་མས་ད་ོ
སྣང་བྱ་ས་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། སྱིད་སངོ་གྱིས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་མྱིན་ཐད་འགེལ་བཤད་གསལ་པ་ོགནང་བ་
ཡྱིན་ན། གཞན་གྱིས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཟརེ་བ་ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་ན། སྱིད་སངོ་གྱིས་བདོ་ད་ེ 
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རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཟེར་བ་དའེང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་མ་རདེ་དམ། ངས་དྱི་བ་དང་པ་ོའདྱི་ཡྱིན།  
 སྱིར་བཏང་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་བསེབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་སྟ།ེ འོན་ཀང་དྱི་བ་ད་ེགང་ཡྱིན་ངས་ཧ་
ག་ོམ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། བསམ་ཚུལ་འདནོ་པའྱི་ཞོར་ལ་ཡར་ལངས་ནས་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་བཤད་རྒྱུ་གནད་འགག་ཅྱིག་
མཐོང་སོང་། ད་ལྟའྱི་གོས་ཆདོ་ནང་དུ་དནོ་ཚན་ ༧ ཡོད་པ་རེད། ཆ་ཚང་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརདེ། སྐད་ཡྱིག་དང་། འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་རེད། པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐོར་རེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པར་རྒྱ་ནག་གྱི་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་
ཡམས་རེན་པས་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དེ། དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའཕད་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེལས་ལྷག་པ་ང་ཚོས་
བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བོད་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་བར་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་
མྱིན་པ་ད་ེགསལ་པ་ོརེད། གཞན་ལ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་
འགལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་ནས། སོ་སོས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པ་བཤད། སྱིར་བཏང་སྱིད་སོང་གྱི་མྱིང་ད་ེ
ལས་ས་པ་ོཞྱིག་མ་རེད། སྱིད་སངོ་གྱིས་འཇནོ་གྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། འཇནོ་གྱི་མེད་ནའང་རདེ། སྱིད་སོང་གྱི་མྱིང་ཞྱིག་ཁུར་ནས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་གཟབ་གཟབ་དགོས་རྒྱུ། ངས་སྔོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ལའང་ཞུས་པ་
ཡྱིན། གསལ་བསྒྲགས་ལྟ་བུ་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་ནའང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དང་། བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་ཡག་པ་ོ
བྱས་ནས་བཤད་དགོས་ཀྱི་འདུག སྱིད་སོང་གྱི་མྱིང་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། མྱི་མང་ཚང་མས་ད་ོསྣང་བྱེད་ས་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སྱིད་སོང་གྱི་མྱིང་ཁེར་ནས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཟེར་ན། ལས་ས་པ་ོམ་
རདེ་པཱ། སྱིར་བཏང་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཟེར་བ་དང་འད་ཡྱི་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཁ་སྔོན་སྱིད་སོང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་འག་ོབའྱི་
སྐབས་སུ་མྱི་མང་གྱིས་སྐད་འབོད་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ག མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ངའྱི་སོ་འགམ་དུ་བསེབས་པ་ཡྱིན་ན། རང་ལུས་མེར་
བསེགས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཟརེ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་སོང་པཱ། ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་གནད་དནོ་ད་ེགསལ་
པ་ོབཟ་ོདགོས་རདེ། འདྱིར་གསལ་པ་ོམ་བཟོས་པའྱི་ཐགོ་ད་དུང་མྱི་གཞན་གྱིས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཟརེ་བ་ཡྱིན་ན་
རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བསད་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། 
གསལ་པ་ོཞྱིག་བཟོས་ན་བསམས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ཏེ། གསལ་པ་ོབཟ་ོཡྱི་མྱི་འདུག ད་དུང་ཕར་ལག་པ་འཕྱི་རྱིས་བྱདེ་ཀྱི་
འདུག ལྷག་པར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་སུ་ལའང་རོད་པ་ཡོད་མ་རེད། བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་གཞྱིར་བཟུང་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་བྱུས་འདྱི་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་བ་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་ཁེར་ནས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། དུས་ནམ་
ཡང་ཁས་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་གདའ། ད་ེལས་རང་བཙན་འཐབ་རོད་བྱས་ནས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེལེན་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོརེད། 
བོད་རང་བཙན་བརོད་ནས་བླངས་ན་དགའ་རེད་མ་གཏོགས། བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཕན་དབུ་མའྱི་ལམ་ནས་འཐབ་རོད་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཟེར་ནས། བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཏུ་ཆགས་སོང་། དེར་བརྟེན་
སྱིད་སངོ་གྱི་མྱིང་འཁུར་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་གནང་རྒྱུ་མྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་གསོ་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐགོ་
ནས་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག སྱིད་སོང་གྱིས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཟརེ་བ་ད།ེ ནརོ་བ་ཡྱིན་ན་ནོར་སོང་དང་། 
ནརོ་མདེ་ན་གོས་ཚོགས་འདྱིར་ནརོ་མདེ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འགེལ་བརདོ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་རདེ། སྱིར་བཏང་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་བཤད་པ་
དང་འད་ཡྱི་མ་རདེ། དརེ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རདེ། དབུ་མའྱི་ལམ་མ་རདེ་སུས་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དབུ་མའྱི་ལམ་ཐགོ་
ནས་འཐབ་རདོ་བྱ་རྒྱུ་མ་རདེ་ཅེས་སུས་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གོས་ཚོགས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ཡག་པ་ོམེད་པ་དང་། དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་ཕྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རདེ་ཅེས་འགག་པ་རྒྱག་མཁན་སུ་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་སྱིད་སངོ་གྱིས་ངསེ་
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པར་དུ་འགེལ་བཤད་གསལ་པ་ོརྒྱག་དགོས་འདུག མཐའ་དནོ་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུར། སྱིད་སོང་གྱིས་
དབུ་མའྱི་ལམ་ཁ་ལ་ཁེར་ནས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཟརེ་བའྱི་ཚགི་ད་ེབེད་སདོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་དུས་ནམ་ཡང་ཁས་
ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་ལ། དགག་པ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། དརེ་གསལ་བཤད་ག་ར་ེསེབ་ཀྱི་འདུག་བལྟ་
རྒྱུ་ཡྱིན།        

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་པ་རདེ། གནད་དོན་འདྱི་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་
ཚགོས་དུས་དང་པ་ོཡྱིན་དུས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚདོ་ཡདོ་མ་རདེ། སང་ཉྱིན་ནས་འག་ོབཙུགས་ཏ་ེདྱི་བ་ད་ེཚ་ོབསབེ་ཡངོ་
གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་། ཡྱིན་ནའང་། དརེ་ལན་རྒྱག་དགསོ་མྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་དགོངས་བཅད་གནང་རགོས་
གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་
ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་སྔོན་གེང་དང་། གོས་ཆོད་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོདེ། གོས་ཆདོ་དནོ་ཚན་ ༤ པའྱི་ནང་དུ་ "༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅྱིག་པ་ར་ེབཙུན་བསྟན་འཛིན་
དག་ེའདུན་ཡ་ེཤེས་འཕྱིན་ལས་དཔལ་བཟང་པ་ོ (དག་ེའདུན་ཆསོ་ཀྱི་ཉྱི་མ་) མཆགོ་གྱིས་གཙོས་རྒྱ་གཞུང་གྱི་བཙན་འགོ་ཏུ་
སྡུག་སོང་མྱོང་བཞྱིན་པའྱི་བོད་མྱི་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་པ་རྣམས་་་་་'' ཞསེ་འཁདོ་ཡདོ་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་ངས་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་
བསམ་ཚུལ་ད་ེཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཤ་ེན། ངས་མ་འོངས་པར་གསལ་པ་ོཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ལ་དོགས་པ་
ག་ར་ེསེབས་ཀྱི་འདུག་ཅ་ེན། ང་ཚོས་༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཡང་སྱིད་ད་ེགར་སོང་ཆ་མེད་ཟེར་ནས་ཁབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་
མ་ཟད། གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་གར་སོང་ཆ་མེད་ཡྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་གྱིས་ལས་འགུལ་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་ཚར་བ་རེད། 
གར་སོང་ཆ་མེད་རདེ་ཟེར་ཚར་དུས། ཡང་བཙནོ་ཁང་དུ་ཡདོ་པ་རདེ་ཟེར་ན། ད་ེགཉྱིས་འགལ་ཟླ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དམ་མ་
རདེ། དྱི་བ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེབས་ཡོད་པ་རདེ། གལ་ཏ་ེབཙོན་ཁང་ལ་ཡོད་པ་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་ན་གར་སོང་ཆ་མེད་ཟརེ་ན་
འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ཕོགས་གང་གྱི་བཙོན་ཁང་གང་དུ་ཡོད་པ་རེད། ག་དུས་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་རེད། ད་ེཡང་ཧ་ག་ོདགོས་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་གསང་ན་ག་ོབདེ། ནམ་ལངས་ན་འགོ་བད་ེཟེར་བ་ནང་བཞྱིན་
རེད། མ་འོངས་པར་༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཆུང་སྱིད་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མའྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། ས་གནས་ས་ཐོག་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཁག་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏ།ེ བོད་
དོན་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་མང་པ་ོཞྱིག་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུའང་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་བརོད་
གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོལའང་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་ཐག་ཆོད་པ་ོཞྱིག་གསུང་དགོས་པ། ཡང་ཡྱིན་ལ་མྱིན་
ལ་ཟ་ོའད་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཕར་ཕོགས་ཞུ་ཡུལ་ད་ེཚོས་ཀང་ཁད་མཚར་ཞྱིག་བསམ་གྱི་རེད་པཱ། བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་
རདེ་ཟརེ་གྱི་འདུག ཡང་གར་སོང་ཆ་མེད་རདེ་ཟརེ་གྱི་འདུག ཁ་ོརང་ཚ་ོལའང་ཏན་ཏན་ཞྱིག་བཤད་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ཞྱིག་
ཏུ་གྱུར་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་གར་སོང་ཆ་མེད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་ཤོས་རེད་འདུག ཁོང་བཙོན་ཁང་དུ་
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ཡོད་ནའང་རེད། གང་དུ་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་མ་
གཏོགས། བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་རེད་ཅེས་ཚིག་ཐག་ཆདོ་པོའ་ིཐགོ་ནས་བཤད་ཐུབ་མཁན་དཔ་ེདཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ་བསམ་
གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༧ པའྱི་ནང་གྱི་མྱི་ལོ་ ༦༣ ཟེར་བ་དེར་འགེལ་བཤད་ཁད་མཚར་ཞྱིག་བརྒྱབ་སོང་། 
མྱི་ལ་ོ ༦༣ ཟེར་བ་ད་ེཚང་མས་ཧ་ག་ོཐུབ་པ་ཞྱིག་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ནས་རྱིས་ན་ད་ལྟ་ལ་ོ ༦༣ ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་
ལ་ོ ༡༩༥༩ ད་ེག་ར་ེབྱས་ནས་རྱི་དགསོ་རདེ་ཟརེ་ན། བོད་ཆལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་ས་ཆ་ཡོངས་སུ་རགོས་པའྱི་སྣདོ་བཅུད་གཉྱིས་
ཀ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཙན་བཟུང་བྱས་ནས། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་རྒྱ་གར་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསང་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཛ་དག་པོ་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང། དེར་གཞྱི་བཟུང་བ་རེད་མ་གཏོགས། མདོ་སྟོད་སྨད་ཀྱི་ས་ཆ་ལ་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༥༨ ཚད་ཀྱི་མ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༠ ཞེ་གངས་ནས་རྒྱ་མྱིས་ས་མཚམས་བཟུང་ཚར་བ་རེད། རྒྱ་མྱི་བསེབ་རྒྱུ་འགོ་
བརམས་ཚར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ནས་རྱིས་ཏེ་ད་ལྟ་བར་དུ་མྱི་ལོ་ ༦༣ ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཡོངས་གགས་སུ་བོད་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་གཉྱིས་ཀ་རྒྱ་མྱིས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏེ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་བོད་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ཆྱིབས་
བསྒྱུར་བསང་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་སྡུག་པ་ོད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན། ཡོངས་གགས་སུ་ལ་ོམཚམས་ད་ེབཟུང་
བ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་རང་ཐག་རང་གཅོད་དང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། སྱིར་བཏང་སྐད་ཆ་ད་ེཚ་ོགེང་
འདོད་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚོའྱི་སྐོར་མང་པ་ོབཤད་ཡོང་དུས། དབུ་མའྱི་ལམ་ད་ེབོད་གཞྱིས་བྱེས་གཉྱིས་ནང་དུ་བསམ་
འཆར་བསྡུས་རེད་ཟེར་བའྱི་སྐད་ཆ་ད་ེཚ་ོཧམ་པ་ཆེ་དགས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་ནང་དུ་ང་ཚོས་གང་འད་བྱས་ནས་
བསམ་འཆར་བསྡུས་པ་རེད། སྔོན་མ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ། སྐབས་ད་ེདུས་བོད་པ་དང་དཀའ་ངལ་
དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པའྱི་ཤྱིན་ཅང་གྱི་འཐུས་མྱི་དེ་འད་སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་ཕེབས་སོང་།  སྐབས་དེ་དུས་སྱི་ཞུ་བ་
གཅྱིག་གྱིས་སྐད་ཆ་དྱིས་སོང་། བོད་པ་བཙན་བྱལོ་དུ་ཡོད་པ་ཚོས་བོད་ཀྱི་དགོས་འདུན་དེར་དབུ་མའྱི་ལམ་གཏན་འབེབས་
བྱས་ཡོད་པ་རེད། ཤྱིན་ཅང་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཚོས་ད་ེའདའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་འདྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཞྱིག་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་
སྱིངས་ཆའྱི་སང་ལ་བཤད་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོད་རེད་དམ། ཤྱིན་ཅང་གྱི་མྱི་དསེ་ག་ར་ེཟརེ་སངོ་ཞ་ེན། ང་ཚ་ོལ་ད་ེའད་གཏན་འབེབས་
བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་མེད། གང་རེད་ཅ་ེན། ཤྱིན་ཅང་གྱི་མྱི་མང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིབཙན་གནནོ་འོག་
ཏུ་ཡོད་རེད། ཁ་ོཚོའྱི་བསམ་འཆར་བསྡུ་བར་ང་ཚོར་ག་ོསྐབས་ད་ེད་ལྟ་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་བའྱི་
མྱི་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ཡྱིན་གཉྱིས་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་བསམ་འཆར་ད་ེའཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སང་ལ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། 
ད་ེཏག་ཏག་བསད་ཡདོ་མ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཁ་ོཚོའྱི་བསམ་འཆར་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བསྡུ་ཐུབ་པའྱི་ཉྱི་མ་ཞྱིག་ཤར་བ་ཡྱིན་
ན། ཤྱིན་ཅང་མྱི་མང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་འདྱི་འད་ཡྱིན་ཞེས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་བཤད་རྒྱུ་རེད་མ་
གཏོགས། ད་ལྟ་བཤད་ན་མྱི་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་ཕྱི་ལ་སེབ་ཐུབ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚོས་བསམ་འཆར་བཤད་པ་
ཡྱིན་ན། ཤྱིན་ཅང་མྱི་མང་གྱི་བསམ་འཆར་མཚོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ་ཟེར་སོང་། ད་ེའདའྱི་སྐད་ཆ་བསེབས་ཡོད་པ་རེད། ང་
ཚསོ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེབོད་གཞྱིས་བྱསེ་གཉྱིས་ཀྱི་བསམ་འཆར་རདེ་ཟརེ་བའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཏག་
ཏག་བསད་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་མ་འོངས་པར་སྐད་ཆ་གེང་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སྐད་ཆ་མང་པ་ོབསེབ་ཀྱི་རེད། 
གང་ལྟར་བཙན་བྱལོ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་བསམ་འཆར་བསྡུས། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་བཀའ་གནང་། དེའྱི་
ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ་མ་གཏགོས། བོད་གཞྱིས་བྱསེ་གཉྱིས་ཀས་མ་གོས་བསམ་པ་ 
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གཅྱིག་མཐུན་བྱས་བཞག་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།     
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། བསམ་ཚུལ་ཞུ་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཁོད་ལའང་། ར་བའྱི་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་མཁེན་གསལ་རདེ། ང་ཚ་ོམྱི་ལ་ོ ༦༣ 
ལྷག་ཅྱིག་གྱི་རྱིང་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་གནས་ཡོད་པ་རེད། དེར་གནས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཙན་
བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འཛུགས་པའྱི་དགོས་པ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་དེའང་ང་ཚ་ོཚང་མས་རྟོགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
མཁནེ་པའྱི་བདག་པ་ོརང་རང་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་ཕྱི་ལྟས་སོག་དུས། བོད་ནང་དུ་རྒྱ་གཞུང་
གྱིས་མྱི་ལ་ོ ༦༣ རྱིང་དམ་དག་ཉྱིན་ར་ེནས་ཉྱིན་རེར་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འག་ོབསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་བཙན་བྱོལ་བ་ད་ེཚོར་
ཚོར་བ་ག་ཚོད་ཅྱིག་སེབས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམས་ནས། སྐབས་རེར་ས་ོསོར་བསོམས་ཚིག་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག གནས་སྟངས་གཅྱིག་ལ་ལྟ་དུས་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་འདྱི། བོད་ལ་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རདེ། རྒྱ་དགོས་པས་ཕུང་། བོད་ར་ེབས་ཕུང་ཟེར་བ་ད་ེརེད། བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་འདྱི་ར་ེབ་རང་རང་བྱས་ནས་ང་ཚོའྱི་མྱི་
རབས་འདྱི་རོགས་འག་ོས་རདེ་བསམས་པ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་གྱི་འདུག ངས་ལ་ོ ༦༠ རྱིང་ལ་མ་ཡྱིན་པར། ལ་ོ ༡༠ 
རྱིང་གྱི་ཕགོས་བསོམས་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ལ་ོནས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛནི་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་ཡར་
ལངས་ཡདོ་པ་རདེ། ཁ་ོལངས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཁདོ་དུ་བཙན་བྱལོ་ནང་གྱི་བོད་པ་ཚསོ་བཤད་སལོ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་དུ། ད་
གནས་ཚུལ་ཡག་ཏུ་འག་ོརྒྱུ་རེད། ཁའོ་ིཔཱ་ལགས་དང་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་ ༡༠ པ་གཉྱིས་གོགས་པ་ོརདེ་ཟེར་བ་དང་། ཁངོ་གྱི་
ཨ་མ་ནང་པ་རདེ། ར་ེབ་བྱེད་ས་ཡདོ་རདེ་ཟེར་བའྱི་ད་ེའད་བཤད་པ་མཐོང་མྱོང་ཡོད། ད་ལྟ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། ད་ེ
རྱིང་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་འདུ་འག་ོའཛུགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཏང་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ ༢༠ པ་ད་ེཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་འག་ོའཛུགས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁ་ོཚོས་ང་ཚོར་ལྟ་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། གང་ལྟར་ང་ཚ་ོགོལ་བའྱི་ཉྱིན་དེར་ཁ་ོཚོས་ཡར་འག་ོའཛུགས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོཚོས་ང་ཚ་ོལ་ཕོགས་བསོམས་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཡོད་རེད། ཁ་ོཚོར་ད་ལྟ་
སུན་པ་ོབཟ་ོམཁན་ཡོད་ན་མེད་ན་དེ། གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ག་ཚདོ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་བོད་པ་ཆགས་
བསད་ཡོད་རདེ། ཁ་ོཚརོ་འཐབ་རོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཏོག་ཙམ་སུན་པ་ོབཟ་ོབའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ད་ེང་ཚོས་
རྟོགས་དགོས་ཀྱི་འདུག ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ད་ེགང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཁོང་གྱི་པཱ་ལགས་དང་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་ ༡༠ པ་གཉྱིས་
གོགས་པ་ོརེད་ཟརེ་བ་དང་། ཨ་མ་ནང་པ་རེད་ཟརེ་བའྱི་ར་ེབ་དེའྱི་ཐགོ་ནས་ལ་ོ ༡༠ ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། ཁསོ་ཡར་ལངས་ནས་
བོད་ནང་དུ་སྔར་དང་མ་འད་བའྱི་སོལ་རྒྱུན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་བཟོས་པ་དང་། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ད་ེམངོན་
གསལ་གྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ལས་གཞྱི་ད་ེའད་མ་ཡྱིན་ན། བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུར་གནས་སྟངས་ཅུང་དག་
པ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། སྱིད་འཛིན་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ། བོད་ལ་ཁོའ་ིའཆར་གཞྱི་དེ། མྱི་རབས་རན་པ་
ཙམ་དུ་མ་ཟད། མྱི་རབས་གཞོན་པའྱི་ནང་དུ་བསམ་བླ་ོབ་དང་། སྒྱུ་རལ་བ། སན་ངག་པ། ལ་ོརྒྱུས་སྨྲ་བ། ས་སེར་གཉྱིས་ཀྱི་
ངསོ་ནས་གང་པའོ་ིཁ་ཕགོས་ཟེར་ནའང་རེད། བསམ་བློར་འགྱུར་བ་གཏངོ་ཐུབ་པའྱི་མྱི་རབས་གཞོན་པ་ཆ་ཚང་རྱིམ་བཞྱིན། 
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ད་ལྟ་བཅུ་གསུམ་བཅུ་བཞྱི་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་དང་པ་ོཉེན་རྟོག་པས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་སར་བཞག་ནས། ལོ་
གཉྱིས་གསུམ་གྱི་རེས་སུ་ཞྭ་མ་ོའད་མྱི་འད་གཡོགས་ནས། དཔ་ེམཚོན་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གྱི་རེད། 
ཡོངས་གགས་ལ་སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚ་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཁོང་གྱི་དེབ་ད་ེཚ་ོབཙན་བྱོལ་བས་ཀོག་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ཁོའ་ིནང་གྱི་
བད་ེསྡུག་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་མ་རེད། མྱི་རྱིགས་འདྱིའྱི་ཆེད་དུ། མྱི་རྱིགས་འདྱིའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་ཆེད་དུ། ད་ེའད་རང་རང་བྱེད་
བསད་པ་རདེ། ཁོང་དང་ཁོང་ནང་བཞྱིན་ཆ་ཚང་ར་མེད་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་ཁངོ་གྱིས་སོར་བ་ངན་པ་རམོ་
སའྱི་ནང་དུ་གོང་རྱིམ་སྱི་དང་མ་འད་བ། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡྱི་ག་ེགཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ར་མེད་བཟ་ོརྒྱུ། མྱི་
རྱིགས་ཀྱི་སོག་ར་སྐད་དང་ཡྱི་ག་ེཡྱིན་པ་ངོས་བཟུང་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེམེད་པ་བཟ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། མད་ོསྟོད་སྨད་ཕགོས་
སུ་སོབ་གྲྭ་ག་ཚོད་ཅྱིག་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་བསེབས་སོང་། བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་དའེྱི་ཐོག་ལ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་
ཡྱིན་ནའང་རདེ། གནད་ཡདོ་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ཆ་ཤས་བླངས་ནས་འབད་བརནོ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་བྱདེ་
ཀྱི་ཡོད་རདེ། རང་གཞན་གང་པའོ་ིདྱི་རྟགས་ད་ེརདེ། ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༦ ཉྱིན་ནས་ཏང་གྱི་ཚགོས་ཆནེ་ཚགོས་
ཡོང་དུས། ང་ཚསོ་རྒྱ་ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་འགོ་ཏུ་སདོ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟརེ་གྱི་ཡོད་རདེ་པཱ། ཁོས་རྒྱ་ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་སྒྲམོ་
གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་བའྱི་ཐོག་ནས། སྐབས་གསུམ་པར་ཡང་བསར་ལངས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚསོ་ར་ེབ་བྱེད་ས་ག་
ཚདོ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་བརྒྱུད་རྱིམ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་ཡར་ལངས་ནས། བོད་པས་ར་ེབ་བྱས་པ་
ད་ེཕར་ཞོག རྒྱ་ནག་ནང་དུའང་ཁོའ་ིཁ་ཕོགས་མ་མཐུན་པ། མ་འོངས་པར་ཁ་ོརང་ལ་གནདོ་སོན་གཏངོ་ས་རེད་བསམས་པ། 
རྒྱུ་དཔལ་འབྱོར་ཡོད་མཁན་དང་། ཁ་ཕོགས་དང་བསམ་བླ་ོབ། མང་གཙོའྱི་བསམ་བླ་ོཡོད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཞྭ་མ་ོའད་
མྱིན་གཡོགས་ནས་ཁྱིམས་ཐག་བཅད་ནས་བཙོན་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁོས་བོད་པ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏོང་
གྱི་རདེ་དམ། གནས་སྟངས་བརྒྱུད་རྱིམ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་གཅྱིག་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཁ་ོཡར་ལངས་ནས་འཛམ་
བུ་གྱིང་གྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེབྱས་ཡོད་རེད། བདེན་པའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ས་མེད་པ་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། གནས་སྟངས་ད་ེགང་རེད། 
རྒྱུད་གཅྱིག་ལམ་གཅྱིག་ཟེར་བའྱི་ལས་འགུལ་བརམས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་བ་དང་། དཔལ་འབྱརོ་ལ་དགའ་སྣང་ཡོད་མཁན་
ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་བསླུ་ཁྱིད་བྱས་ཚར་བ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། རནེ་ངན་གོགས་འཆར། ང་རང་ཚོར་ལམ་འག་ོཡོང་བའྱི་ཐགོ་
ནས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོར་རྒྱ་ནད་སབེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟྟཱའྱི་ཆར་རྒྱུད་གཅྱིག་ལམ་གཅྱིག་གྱི་གྲུབ་འབས་ཐོན་ཐུབ་ཡོད་
མ་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། སྔོན་ལ་དགའ་པ་ོཡོད་རདེ་དེ། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ཟེར་དུས་
མག་ོསྐརོ་གཏོང་མཁན་ཡྱིན་པ། ཁ་ོཚོའྱི་བྱ་སདོ་བདནེ་པ་ལ་འག་ོཡྱི་མེད་པ་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་རྟགོས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་
ཚ་ོབཙན་བྱོལ་ནང་ནས་ཀང་བོད་ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་དང་། བོད་དོན་འཐབ་རོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་འགན་ཡོད་མཁན་དང་། 
འགན་མེད་ནས་ཕྱི་ལ་འག་ོམཁན། ཉམས་མྱོང་ཡོད་ཟརེ་མཁན་ཆ་ཚང་གྱི་ངོས་ནས་འགན་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཁུར་ནས་བག་ོགེང་
བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ས་ོསོའ་ིསྐོག་གྱི་ཆ་ད་ེག་རྒྱས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། མྱི་འབོར་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུ། རང་དང་ཕགོས་འགལ་ད་ེ
ག་རྒྱས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་སུའང་མྱི་འདུག་ག ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སུ་གཅྱིག་ལའང་
ཟུར་ཟ་མྱིན། སུ་ཡོད་རེད། མཛུམ་མ་ོའཛུགས་དང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་གཞྱིས་བྱེས་བོད་མྱི་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་གདུང་སེམས་
མཉམ་བསེད་ཡྱིན་ཟེར་བསད་ན། གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་ཚ་ོགེན་ལྐུགས་པ་མ་རེད། བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་གོམ་པ་ས་ོསྟངས་
དང་། ཁ་ཕོགས་གང་དུ་ཡོད་མེད་མཁེན་པའྱི་བདག་པ་ོཚོས་ག་ོབསད་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོཚ་ོལ་བླ་ོཕམ་ཡོང་གྱི་རེད་གདའ། ང་
ཚོས་ཁ་ཕོགས་མ་མཐུན་པ་བྱས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་བླ་ོཕམ་ཡོང་གྱི་རེད། རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཇ་ེདག་ནས་ཇ་ེདག ཇ་ེསྡུག་
ནས་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། ང་ཚསོ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ནང་ཁུལ་འཐབ་
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རོད་ལངས་བསད་པ་དང་། ལོ་རྒྱུས་རྱིང་པ་གེང་བསད་པ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག བོད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡྱིན་
ནའང་རདེ། མྱི་ཞྱིག་གྱི་སྐོར་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སནོ་ཆ་ལེགས་ཆ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ས་ས་ལེགས་བཤད་ནང་དུ་གསུངས་པ་
ནང་བཞྱིན་རདེ། "ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་དཀནོ་པ་ལྟར།། ཡོན་ཏན་ཅྱི་ཡང་མདེ་པའང་དཀནོ།། སནོ་དང་ཡོན་ཏན་འདསེ་པ་ལས།། 
ཡོན་ཏན་གཙོ་ཆེ་མཁས་པས་བསྟེན།།" ཞེས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་ཅུང་ཟད་སོན་ཆ་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཚུར་
བསྒྲུགས་ནས། ས་ཕོགས་གང་ལ་འག་ོབ་ཡྱིན་ནའང་ལ་ོརྒྱུས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའད་
རང་རང་བཤད་ནས་འག་ོསོད་ཀྱི་འདུག དསེ་ང་ཚརོ་ཕན་ག་ར་ེཐགོས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་ནག་སྱིད་གཞུང་གྱིས་བོད་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་
འཇུག་ཁང་ཟརེ་བ་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ལས་ཀ་ག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། བོད་རང་བཙན་མ་ཡྱིན་པ་བསྒྲུབ་རྒྱུ། བོད་ཆལོ་
ཁ་གསུམ་གྱི་ནང་ས་ཆ་སྟོང་པ་ད་ེཚ་ོརྒྱའྱི་ས་ེཚན་འོག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རེད།  བར་སྐབས་
ཤྱིག་ལ་ང་ཚའོྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་ད་ེག་རང་བྱས་ནས་འག་ོཡྱི་འདུག དགོས་གཞྱི་རདེ།  
 ངས་གནད་དོན་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ། སྱིད་སོང་ཨ་རྱིར་
ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཨ་ེཤ་ེཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་དུ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཅསེ་གསུངས་པ་རདེ། དའེྱི་རསེ་
སུ་རྒྱུན་ལས་ནང་བཀའ་མོལ་བྱུང་ནས་ཚགོས་གཙ་ོཚགོས་གཞོན་གཉྱིས་ཀྱིས་སྱིད་སངོ་སྐད་གཏོང་རྒྱུ་བྱས་པ་རདེ། སྐབས་
དང་པ་ོཨ་ེཤ་ེཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་ལ་གསུང་བའྱི་སྐབས་སུ། ནམ་རྒྱུན་ནས་ཁ་ནོར་ཚིག་ནོར་བྱེད་སོད་མཁན་ཞྱིག་
རདེ། ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན་སྱིད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཉ་ེཆར་ཨ་རྱིར་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཁ་ནོར་
མེད། ཆབ་སྱིད་མྱི་སྣས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞྱི་ཐོག་ནས་དརེ་དཔྱད་ཞྱིབ་གཉྱིས་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། གཅྱིག་ད་ེགང་རདེ་ཅ་ེ
ན། རང་གྱི་ཕ་རྒྱུད་བུ་རྒྱུད་དང་བཅས་པ་དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞྱི་ནང་དུ་སྐད་ཆ་
བཤད་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་ད་ེརྒྱབ་རྟེན་དང་དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། མྱི་རྱིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་བཙོང་
ནས་ཆབ་སྱིད་པའྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་གསུང་མཁན་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིད་སོང་གྱི་བཀའ་མོལ་དེར་དཔྱད་ཞྱིབ་ད་ེ
གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ནོར་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེལ། ང་ཚོས་གཞུང་ཆེན་པ་ོལྟ་དུས་གཞུང་གོང་འོག་སྒྲྱིག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐར་རྟགས་ཤྱིག་ཡོད་ཟེར་སོང་སྟེ། ད་རེས་ཞུས་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག སྐབས་ད་ེ
དུས་ལན་ཞརོ་ལ་རག་འག་ོཡྱི་རེད། གཞུང་གོང་འོག་བསྒྲྱིགས་པ་ནང་བཞྱིན་ངས་དེར་དཔྱད་ཞྱིབ་བྱེད་དུས། ལ་ོསྔ་མའྱི་ཕྱི་ཟླ་ 
༦།༧ ལ་ཀ་རརོ་སང་གསུམ་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། མད་ོསྟོད་སྨད་གཉྱིས་ལ་འག་ོདུས་བོད་ལ་འག་ོཟརེ་གྱི་རདེ། མངའ་རྱིས་
ལ་ཡོང་དུས་བོད་ལ་ཡོང་ཟེར་གྱི་རེད། བོད་ལ་འག་ོཟེར་བའྱི་བསམ་བློའ་ིའདུ་ཤེས་ནང་དུ་བོད་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྟགས་རེད་ཟེར་
བའྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེགསུངས་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་རསེ་སུ་ཁམས་ཀྱི་ལུང་ཚན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བོད་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་སུ་ཡོད་མེད་
ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་འདྱི་གསུངས་པ་རེད། ངས་གཞུང་གོང་འོག་བསྒྲྱིགས་ནས་འགོ་སྟངས་འདྱི་རེད། མཐའ་མའྱི་
བསམོས་ད་ེཨ་རྱི་ནང་དུ་བརྒྱབ་པ་རེད། ཨ་རྱི་ཨ་ེཤ་ེཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་ལ་བཤད་པ་ད་ེཁ་ནརོ་བ་མ་རེད་ཟརེ་བར་
རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་དགོས་རདེ། གང་ལགས་ཤ་ེན། སར་ཡང་ནྱིའུ་ཡོག་གྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་ཚགོས་ཁང་དུ་བོད་
རྱིགས་ཆ་ཚང་འཛོམས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁ་ོརང་གྱི་རྒྱབ་སོར་བ་ཡོད་ས་ལ་ག་ར་ེགསུངས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ད་ེལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་
ཐགོ་ལ་རང་བཙན་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་དང་། "ཡོད་པ་དང་" ཞེས་ཡྱིག་ཐོག་
སརོ་ཡོང་གྱི་འདུག་གཤ ད་ེཁ་ནརོ་བ་ཞྱིག་མ་རདེ་པཱ། ཁ་ེཕན་ག་ར་ེལ་བལྟས་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་མྱིན་ན་ང་ཚ་ོ
བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོང་དགོས་པ་མྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེགསུངས་སོང་། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་མཁེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ང་གཉྱིས་སེར་གྱི་ཁ་གཏད་མ་རེད། ཆབ་སྱིད་མྱི་སྣ་ཞྱིག་གྱིས་གསུང་དུས་ད་ེལ་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ེ
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འད་གསུང་བཞྱིན་དུ་ཡང་སྐབས་དེ་དུས་བཀའ་མོལ་ད་ལྟ་ད་ེའད་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད།  སོ་སོའ་ིབཀའ་མོལ་དེ་སྱི་
ཚགོས་ལ་འགེབས་པའྱི་ཆེད་དུ། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་དང་འབེལ་ནས་སྦ་ར་སྦ་ོར་ེབཤད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བོད་ད་ེ
རྒྱ་མྱིའྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཟརེ་མཁན་ད་ེཚརོ་ཁྱིམས་འགལ་རདེ་ཞུས་ཡྱིན་གསུངས་པ་དེ། གོང་དུ་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
གསུངས་སོང་། ད་ེའད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མ་རདེ་པཱ། ཁོད་རང་གྱིས་ག་ར་ེབྱས་སོང་ཟརེ་དུས། ཁོས་མག་ོ
ལ་ལུག་གྱིས་རྡུང་འདུག་ཟརེ་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་པཱ། ད་ེདང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རེད། བཀའ་མོལ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་གསལ་
ནང་གསལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་རྱིང་ལ་ང་ཚོའྱི་གདངོ་གཞྱི་གཅྱིག་རེད། སར་ཡང་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་རེས་ལ་ཟེར་དུས། 
མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ནྱི་འཛིན་སོང་ལ་དྱི་བ་གཏོང་མཁན་རེད། རེས་འདེད་གཏོང་མཁན་ད་ེརེད། དེར་བརྟེན་དེར་ཁ་གསལ་པ་ོ
དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཁ་གསལ་པ་ོམ་ཡོང་བའྱི་བར་དུ་ངའྱི་ངོས་ནས་འདུ་ཤེས་ད་ེརྒྱལ་ཚོང་བ་རདེ་གདའ། ༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆ་ེ
ལ་རྒྱལ་ཚངོ་བ། འབའ་པ་ཕུན་ཚགོས་དབང་རྒྱལ་ད་ེཚ་ོགས་ལ་རྒྱལ་ཚངོ་བ་ཟརེ་མཁན་བཙན་བྱལོ་ལ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་
གས་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་རྒྱབ་སོར་བྱེད་ཀྱི་འདུག བོད་ད་ེརྒྱ་མྱིའྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་དུས། ད་ེཚ་ོ
ཆ་ཚང་ག་ོཡྱི་ཡོད། བོད་ཀྱི་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་ང་ཕོད་དང་། འབའ་པ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ། ༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་ 
༡༠ པ་རདེ། རྒྱའྱི་བཙན་འགོ་ཏུ་བསད་ནས་མྱི་རྱིགས་དརེ་ཞནེ་ཁགོ་བཅངས་ཡོད་ནའང་། བཙན་བྱལོ་བས་རྒྱལ་ཚངོ་བ་རདེ་
ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ོསོའ་ིམྱིས་བོད་ད་ེརྒྱ་མྱིའྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཟརེ་དུས་འཇམ་ཐྱིང་ཐྱིང་སོད་ཀྱི་འདུག ངའྱི་ངོས་ནས་གསལ་
བཤད་གཙང་མ་ཞྱིག་མ་ཡངོ་བའྱི་བར་དུ་རྒྱལ་ཚངོ་བ་རང་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   

         
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་
མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་བརདོ་བྱ་དང་བརོད་གཞྱི། ཚིག་ཡོངས་སུ་རགོས་པར་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ངས་ད་ེརྱིང་ལྷ་ལ་མཆདོ་པ་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་ལ། སྤྲང་པ་ོལའང་སྱིན་པ་གཏོང་རྒྱུ་མྱིན། ག་ོབ་ད་ེཤེས་ཀྱི་ཡོད་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག གོས་ཆོད་ ༧ པའྱི་ནང་གོང་དུ་ལ་ོརྒྱུས་སྨྲ་བ་མཁས་པ་གསར་བ་ཞྱིག་ཐོན་ནས། མྱི་ལ་ོ ༦༣ མ་རེད་
ཟརེ་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་སོང་། སྱིར་བཏང་དརེ་ལན་འདབེས་གནང་ཚར་སངོ་། གཞུང་འབལེ་ཡངོས་སུ་རགོས་པའྱི་ནང་
དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ བར་དུ་ལོ་ ༦༣ ཆགས་ཀྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐད་ལ་མཁས་མདོག་དང་ཤེས་
མདགོ་གྱིས་ལ་ོརྒྱུས་སྨྲ་བ་གཉྱིས་པ་ཐནོ་དགསོ་པ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱི་
ཡྱིག་ཆ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་ནང་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ལོ་ཚིགས་དངས་འདུག དེར་གཞྱི་བཞག་ནས་བྱིས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གཅྱིག་ད་ེཡྱིན།  
 གཉྱིས་ནས་དོན་ཚན་ ༤ པའྱི་ནང་༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེ་རྒྱའྱི་བཙན་འོག་ཏུ་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ལས། 
གར་སོང་ཆ་མེད་བྱིས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་ཟེར་སོང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་མྱིའྱི་བཙན་འགོ་ཏུ་ཡོད་རེད་ཅེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱིས་
ཡོད་མ་རེད། "དག་ེའདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆགོ་གྱིས་གཙསོ་" ཞསེ་ཟརེ་བ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གར་སོང་ཆ་མེད་ཟརེ་ཡོད་མ་
རདེ་ལ། བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་ཟེར་ཡོད་མ་རེད། དག་ེའདུན་ཆསོ་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་གྱིས་གཙསོ་རྒྱ་གཞུང་གྱི་བཙོན་འོག་ཏུ་སྡུག་
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སོང་མྱང་དང་མྱོང་བཞྱིན་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་ག་ོདགོས་རེད་མ་གཏགོས། ༸པཎ་ཆནེ་རྱིན་པ་ོཆ་ེརྒྱའྱི་བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་པར་
ར་བ་ཉྱིད་ནས་གོ་ཡྱི་མ་རེད། ངས་ཁ་གསལ་པོ་རྒྱུན་ལས་ནང་དུའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའང་བསར་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
"གཙསོ་" ཟརེ་བ་དསེ་བཙནོ་ཁང་དུ་ཡདོ་པ་ག་ོཡྱི་མ་རདེ།  
 དོན་ཚན་ ༥ པ་ད་ེཡྱིན། བཤད་འདོད་པ་མང་པ་ོཡོད། སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའང་བསེབ་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད་དེ། སོ་
སོའ་ིབཤད་འདདོ་པའྱི་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་གངོ་དུ་སྱི་འཐུས་མང་པསོ་ཞུས་ཚར་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་ནང་ཞུ་འདདོ་
པ་ཞྱིག་ལ། གཅྱིག་བྱས་ན་དེས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་སྱིད་
པ་རདེ། ༸སབས་ར་ེཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆསེ་རྒྱ་དང་བོད་ཀྱི་དཀའ་རོག་སལེ་མ་ཐུབ་པ་དང་། སེལ་མ་ཐུབ་པར་འགལ་ཟླ་ཆ་ེ
ཤོས་གཉྱིས་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། སེལ་མ་ཐུབ་པར་འགལ་ཟླ་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་གང་རེད་ཟེར་ན། བོད་ཀྱི་ལོ་
རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་རབས་དང་གནས་བབ་ཡངོས་སུ་རགོས་པ་ད་ེརྒྱ་མྱིའྱི་ཆ་ཤས་སུ་ཁས་ལནེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁངོ་ཚསོ་ད་ེའདའྱི་
གོས་འཆར་བཏོན་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ད་ེཁས་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལགས་ཤ་ེན། ང་ཚ་ོདངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་སང་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་རེད། ཆབ་སྱིད་ལ་བརྟེན་ནས་སག་རྫུན་བཤད་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་
རདེ། བསལ་མ་ཐུབ་པའྱི་འགལ་ཟླ་གཉྱིས་པ་གང་རེད་ཅ་ེན། ང་ཚོས་འདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་
ཤས་ཡྱིན་པར་ཁས་ལེན་མ་ཐུབ་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ད་ེབཙན་འཛུལ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆ་ནས་བཙན་བཟུང་
ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། ཚང་མས་དརེ་ག་ོབ་ལནེ་ཤེས་ན་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་ཁ་སྔནོ་ཨ་རྱིར་ཕབེས་ཡོད་པ་རདེ། ཨ་རྱིའྱི་མཁས་དབང་ཚང་མས་བོད་ད་ེདུས་ནམ་ཡང་
རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མ་རེད་ཅསེ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱིས་གསུངས་པ་ཆ་ཚང་ངས་འདྱིར་
འདེན་རྒྱུ་མྱིན། རསེ་མ་བཤད་རྒྱུ་རག་མདོག་རདེ། གོང་དུའང་ཞུས་ཚར་སོང་། གང་ལྟར་ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཚིག་དེར་
ཚད་མ་བཟུང་བའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོདགསོ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་ནས་ད་ེརྱིང་ངས་ཞུ་འདོད་པ་ཞྱིག་ལ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
བཀུར་འོས་ཕག་སྦྲེལ་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ས་གནས་སུ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ལ་ོརྒྱུས་སྒྲོགས་སང་བྱདེ་པའྱི་སྐབས་སུ། ལ་ོ
རྒྱུས་ཡག་པ་ོགཟྱིགས་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔརེ་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་གྱིས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ས་
ས་པཎྱི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་རྒྱ་ནག་གྱི་དབུ་བླར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ལ་ོདུས་ཆ་ཚང་ནོར་
འཁྲུལ་བཤད། ད་ེན་སག་རྫུན་བཤད། ཁད་པར་དུ་འག་ོབའྱི་མགོན་པ་ོཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་རྒྱ་ནག་གྱིས་
བོད་ཀྱི་སྱིད་དབང་ཕྱི་ལ་ོ ༡༢༤༥ ལོར་ཕུལ་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོདུས་ཆ་ཚང་ནོར་འདུག འགོ་མགོན་
ཆསོ་རྒྱལ་འཕགས་པ་ཟེར་བ་ད་ེད་ག་ས་ེམ་རདེ། བླ་ོགཟུ་བརོ་གནས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོཁ་ལྷམ་མེར་བཞུགས་
བསད་པ་འདྱི་འག་ོམགོན་ཆསོ་རྒྱལ་འཕགས་པ་མཆགོ་གྱི་བཀའ་དྱིན་རདེ། ཆསོ་བརྒྱུད་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ཉྱི་མ་ཤར་བ་ལྟ་
བུ་ཡོད་པ་ད་ེའག་ོམགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་རེད། བཀའ་དྱིན་ཡྱིན་པ་ད་ེངས་དཔལ་ས་ས་པའྱི་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་བྱུང་བ་བརོད་པའྱི་ནང་དོན་ཚན་ ༨ ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱིས་ཡོད། དེས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་
རདེ་དན་གྱི་འདུག ལ་ོརྒྱུས་བཤད་འདདོ་ཡོད་ན། ལ་ོརྒྱུས་ཚད་ལྡན་བཀགས། ལ་ོརྒྱུས་ཚད་ལྡན་ཀོག་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་
དགསོ་རདེ། གལ་སྱིད་བླ་ོའཛནི་མ་ཐུབ་ན་ཤོག་བུར་བྱིས་ནས་ཁུར་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ། སམ་ཤོར་དགོས་མ་རེད། ང་ཚསོ་ཀང་
ཟྱིན་བྱིས་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ད་ེམ་གཏོགས་བླ་ོལ་བཟུང་པ་ད་ེམར་སེབ་དུས་ནོར། འཇམ་མགོན་བླ་མ་ས་ས་པཎྱི་ཏ་ཀུན་དགའ་
རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་གྱི་མཚན་ཡང་སྨྲ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག སྨྲས་མྱི་འདོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། མ་དན་པ་རེད་
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དམ། ཁད་གསདོ་བྱས་པ་རདེ་དམ། ང་དཔལ་ལྡན་ས་ས་པ་ལ་ཁད་གསདོ་རདེ་དམ། ད་ེཚརོ་ངསེ་པར་གཟབ་དགོས་རདེ། ད་ེ
ཚ་ོངེས་པར་དུ་ཤེས་དགོས་རེད། ད་ེཚོའྱི་ལ་ོརྒྱུས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། དངོས་གནས་དང་གནས་བརྱི་སྲུང་བྱདེ་དགོས་ན་འག་ོ
མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའྱི་དུས་ཆེན་བརྱི་སྲུང་བྱ་དགོས་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོར་ལ་ོརྒྱུས་ལྷག་ཡོད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་
འག་ོམགོན་ཆསོ་རྒྱལ་འཕགས་པ་མཆགོ་གྱི་བཀའ་དྱིན་རདེ། ཧ་ག་ོདགསོ་རདེ། བླ་ོགཟུ་བརོ་གནས་དགསོ་རདེ།  
 ངས་ད་ེརྱིང་ཞུ་འདདོ་པ་གཅྱིག་ད།ེ དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱིས་གཙོས་པའྱི་སུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལ་ོརྒྱུས་ཡང་དག་པ་
ཤདོ་རགོས། ཡང་དག་པ་གཟྱིགས་རགོས། མ་ཤེས་ན་ཟྱིན་བྱིས་བརྒྱབ་ནས་འཁུར་རགོས།  
 ད་ེབཞྱིན་དུ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མྱིན་པའྱི་སྐོར་ད་ེསྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་སྐབས་སུ་ཆ་ཤས་ཆ་
ཚང་བླངས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
         
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་
མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཆ་
ཚང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་། ད་ེནས་ཚགི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། དངསོ་གནས་བྱས་ན་ད་ེརྱིང་དུས་
ཚོད་འདྱིར། གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་ད་ེག་རང་དུ་ཡོད་དུས། ད་ེརང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་ནས་བསད་
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡྱིན་ཏེ། གེང་སོང་གནང་མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་གནང་སྟངས་ལས་འཕོས་ཏེ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་
དགསོ་པ་དང་། གནད་དནོ་དངསོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་དགསོ་པ་ཆགས་སོང་།  
 དང་པ་ོདེར། "ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རོགས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏེ།" ཟེར་བ་དེ། གོང་དུ་
འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་རྱིམ་པ་མང་པོའ་ིནང་དུའང་ད་ེག་རང་བྱིས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལ་འགྱུར་བ་
གཏོང་དགསོ་རདེ་ཟེར་བ་ད།ེ ཁམས་དང་ཨ་མདའོ་ིཕགོས་ཀྱི་ས་ཆ་འགའ་ཤས་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༨ ལ་ོནས་བཙན་བཟུང་བྱས་
ཡོད་རདེ་ཟེར་བའྱི་ཚགི་ད་ེནས་ "སྣདོ་བཅུད་ཡོངས་རགོས་" ཟརེ་བའྱི་ཚགི་ད་ེབེད་སདོ་གཏངོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་པཱ། ད་ེགཅྱིག་
རདེ།  
 ད་ེནས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༡ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་གོས་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདུན་ནས་ལབ་ཀྱི་རདེ་ཟེར་བ་དའེང་།  
མཁས་པ་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་འག་ོསྟངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཡྱིག་ཆའྱི་
ཐོག་ནས་ད་ེའད་བྱས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་བཤད་མཁན་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རོགས་
དེར་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་མ་རེད། དེང་སང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འག་ོསྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། 
དམག་བརྒྱབ་ན་རྒྱལ་ས་བཟུང་སྟ་ེརྒྱལ་པ་ོབཙན་བཟུང་བྱས་ཚར་ན། རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདབང་བསྒྱུར་བྱས་ཚར་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་
ཚགི་གཅྱིག་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། སྔནོ་མ་བོད་ལ་རྒྱ་མྱིས་དམག་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེའད་མྱི་འདུག ད་ེརྱིང་ལྷ་ས་བཟུང་
རདེ་དེ། སང་ཉྱིན་ས་ཆ་གཞན་པ་ནས་ང་ོརོལ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས། རྒྱ་མྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེརྒྱ་མྱིའྱི་ཚིག་རེད། 
ངའྱི་ཚགི་མ་རེད་གདའ། "ཟྱིང་འཁྲུག་ཞོད་འཇགས་བཏང་།" ཟརེ་བའྱི་ཚགི་ཅྱིག་བེད་སོད་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་
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ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ལྟར་རདེ། འགེལ་བཤད་རྒྱག་དགསོ་མ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༨ ཉྱིན་ཡར་ལངས་ཞྱིང་
བན་ཁྱི་ཚ་ོ ༡༠༠ ལ་བཅྱིངས་འགོལ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ཞེས་རྒྱ་མྱིས་ཚིག་འདྱི་བེད་སོད་བཏང་བ་རེད། ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེབོད་ནང་
ནས་རྒྱ་མྱི་ལ་འཛིང་རོད་འཐབ་རོལ་བྱེད་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་པ་ོད་ེརོགས་སོང་བ་དང་། ད་ེནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོཆེན་པ་ོམཆགོ་ཕྱི་ལ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བ། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ཤོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཚང་མ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་
ནས། ང་ཚོས་ས་མཚམས་དརེ་ངསོ་འཛནི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ འབྱི་དགོས་རདེ་མ་གཏགོས་ཕྱི་
ལ་ོ ༡༩༥༡ ད་ེམ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༡ རདེ་ཟརེ་ནས་བཤད་མཁན་གྱི་མཁས་པ་ཡདོ་རདེ། ཡོད་མ་རདེ་ཟརེ་གྱི་
མེད། ད་ེགཅྱིག་རདེ།  
 ད་ེནས་དོན་དག་ང་ོམའྱི་ཐོག་ནས། ཤོག་གངས་ ༡ པོའ་ིནང་དུ་རོམ་པ་པ་ོགགས་ཅན་རོང་བ་ོདག་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབ་
འཛནི་བཟུང་བྱས་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཁྱིམས་ཐག་བཅད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་བྱིས་འདུག གནས་ཚུལ་ཁུངས་
ལྡན་ད་ེའད་འབྱརོ་སྟངས་གང་ལ་བལྟས་ནའང་། ང་ཚསོ་འཛིན་བཟུང་ག་དུས་བྱས་ཡོད་མྱིན་ད་ལ་ོབར་དུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཤེས་
མྱི་འདུག ད་ེཚརོ་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་གནས་སྟངས་ད་ེཚརོ་ནན་པ་ོལྟ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ཡོངས་གགས་སུ་
འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་སྐད་གགས་ཆ་ེཤོས་ད་ེས་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚ་ོལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་རོང་བ་ོདགེ་
འདུན་ལྷུན་འགྲུབ་ཀང་དེ་དང་གཅྱིག་གྱུར་ལྟ་བུའྱི་ནུས་པ། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ནུས་པ་ཡོད་
མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཏུ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ།  
 ད་ེནས་འོག་དེར་ཚིག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རེད། "འཇྱིག་མེད་རྒྱ་མཚོ་" ཟེར་བ་ད་ེལ་ས་ཡང་འཇུག་ཅྱིག་ཆད་འདུག 
འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པའྱི་མྱིང་མང་པ་ོཞྱིག་བྱིས་གནང་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ངས་ཉེ་ཆར་ད་ོསྣང་ཞྱིག་བྱུང་། ནག་ཆུ་ནས་
ཀར་བསམ་གྲུབ་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག་ཅེས་གསར་འགྱུར་དུ་ཐོན་སོང་། སྔོན་མ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སབོ་པ་གགས་ཅན་ཀར་
བསམ་གྲུབ་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བསམ་དུས། གཞན་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ད་ེའད་འདྱིར་
གང་ཡང་ཐེབས་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་རྣམ་པ་ཚསོ་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། བོད་ནང་དུ་བར་སྐབས་
ལ་རྒྱ་མྱིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་བཞག་པ་ཚང་མ་འགོད་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དམ། ཡང་ན། དེའྱི་ནང་ནས་སྐད་གགས་ཆ་ེཆུང་ཐགོ་ནས་
འགོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། གང་འད་ཡོད་མདེ་ད་ེཚརོ་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་ཡར་ལང་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་དེ། སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱི་འགོས་ལ་བརྟེན་
ནས། སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ནང་དུ་བྱུང་བ་རེད། རང་བཙན་དང་དབུ་མ་ཟེར་བ་དང་། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ངེས་ཤེས་
རདེ་ནས་ཕལ་ཆརེ་ཚ་ེའདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཀའྱི་སབས་གནས་བྱེད་འག་ོས་རེད། ས་ོསོའ་ིསབས་འག་ོནང་དུ་འཇོག་ས་རེད་བསམ་
པ་ད་ེའད་ཤཤོད་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ལས་འཕོས་ནས་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་མ་བཤད་ཐབས་མེད་
ཆགས་སོང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་གཞུང་འབེལ་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་ནང་དུ། བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཕན་དབུ་མའྱི་ལམ་བརྒྱུད་ནས། སྔོན་མ་ 
"འབེལ་མོལ།" ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་སུ་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ "གོས་མོལ།" ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་
ཅེས་གསུངས་ནས། ཚིག་ད་ེབེད་སོད་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དོན་དག་ལ་ཚིག་གང་འད་ཞྱིག་བེད་སོད་གཏོང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་
པར། འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔནོ་མའྱི་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ལས་དནོ་ཚགོས་ཆུང་དང་། སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཐུགས་ར་ེགང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དབུ་མའྱི་ལམ་བརྒྱུད་ནས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་བྱ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་
བཅངས་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་མཁན་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་། ད་ེབཞྱིན་འཛནི་སོང་བཀའ་
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ཤག་གྱིས་འབེལ་མོལ་བྱས་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་དུས། རང་བཙན་གཙང་མ་འདནོ་མཁན་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་
ལྟོས་པར་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ད་ེད་ེབཞྱིན་ནོ། ལག་ལེན་བསྟར་ཤོག་ཅེས་ད་ལྟ་བར་དུ་དགག་པ་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་བརྒྱབ་
མེད་གདའ། དགག་པ་རྒྱག་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེཡྱིན་མ་གཏོགས། དགག་པ་བརྒྱབ་མྱི་འདུག ཁེད་རང་གྱི་འདོད་པ་
ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་ང་ཚ་ོཕན་ཚུན་བཞུ་རེས་བྱ་རྒྱུ་མ་རེད། ཚིག་ད་ེཙམ་ལབ་ན་ཕལ་ཆེར་ག་ོབར་འཕོད་མདོག་རེད། ད་ེ
ནས་ག་ོབར་མ་འཕོད་པ་དང་མ་འཕོད་ཁུལ་བྱེད་མཁན་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ག་ལེར་ག་ལེར་ཉྱི་མ་རྱིང་དུ་རྱིང་དུ། 
རམ་པ་ཞྱིམ་དུ་ཞྱིམ་དུ་ཡོང་ཆགོ་གྱི་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན།  
 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་དུ་ཚོགས་འདུ་རྒྱ་
ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ་ལས་འཕོས་ཏེ། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༧ བར་དུ་མང་མོས་ཐག་གཅོད་འོས་བསྡུའྱི་སྔོན་འགོ་
ལས་རྱིམ་ད་ེཕྱིན་པ་རདེ། སྔནོ་འགོའ་ིལས་རྱིམ་དའེྱི་ནང་དུ་མཐའ་མའྱི་བསམ་ཚུལ། ད་གྱིན་གཞྱིས་བྱསེ་གཉྱིས་ཟརེ་བའྱི་ནང་
ལ་གཞྱིས་ནས་གཅྱིག་སེབས་ནའང་གཞྱིས་ཞེས་འབྱི་ཆོག་གྱི་རེད་པཱ། འདྱི་འདའྱི་བསམ་ཚུལ་ནང་ལ་མཐའ་མ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ 
ལྷག་གྱིས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཐག་གཅོད་ག་ར་ེགནང་ན་དའེྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཟརེ་བ་རེད་མ་
གཏོགས། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་འག་ོཡྱི་ཡྱིན་ཞསེ་བྱིས་ཡདོ་མ་རདེ་གདའ། ང་ཚསོ་དབུ་མའྱི་ལམ་རང་རང་བེད་སདོ་བཏང་ནས་
མྱིའྱི་མག་ོལ་ཐ་ོབ་བཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ཚགོས་གཙའོྱི་ཐ་ོབ་ད་ེལས་ཆ་ེབ་ཞྱིག་བཞུ་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོགཏོང་གྱི་འདུག ད་ེའད་མ་
རདེ། ལ་ོཚགིས་དང་ཟླ་གངས་ར་ེར་ེབཞྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ད།ེ དའེྱི་རསེ་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱིས་གསུམ་
བཅུའྱི་དུས་དན་ལ་མྱི་མང་གྱིས་ར་ེབ་ད་ེའད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ན། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ད་ེདབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོརྒྱུ་ད་ེཡྱིན། 
འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོདགསོ་རདེ། དའེྱི་རསེ་སུ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་གསོ་ཆདོ་བཞག་ནས། ད་ེནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་འག་ོ
དགོས་པ། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཚང་མས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་རེད་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་ནས་བསེབས་ཡོད་རེད་མ་
གཏོགས། གཞན་པ་གང་ཡང་མ་རེད། དེའྱི་རེས་སུ་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ལུང་འདེན་བྱས་སོང་། གཙ་ོབོ་གནད་
འགག་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལས་འཕོས་ནས། བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་
རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ད་ེགོས་ཚགོས་ལ་མ་བསྟན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེལས་འཕོས་ཏ།ེ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༩ 
ལོར་བསམ་འཆར་ཡྱིག་ཆ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་དགངོས་གཞྱི་ཡྱིན་མྱིན་ལས་འཕོས་ནས། ང་ཚསོ་
ཉན་ཞྱིབ་བྱདེ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་རསེ་སུ་གསོ་ཆདོ་བཞག་པའྱི་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་འག་ོརྒྱུ་
ཡྱིན་ཟེར་བ་ད་ེའད་ཡོད་རེད། ད་ེལས་འཕོས་ཏ་ེད་ལྟ་བར་དུ་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་ནས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་བྱ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཟེར་དུས། བྱོས་ཤོག ད་ེད་ེབཞྱིན་ན་ོལབ་ཡོད་མ་གཏོགས། བྱེད་མ་ཡོང་ཞེས་ཟེར་མེད། བྱོས་ཤོག བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་
མཁན་ད་ེཚསོ་སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་བྱ་རྒྱུ་འདུག་ན་བྱདེ་རགོས་མ་གཏོགས། བྱདེ་མ་ཡོང་ཟརེ་གྱི་ཡོད་མ་རེད་གདའ། ཡྱིན་
ནའང་། ད་ེཚུར་ཁུར་ནས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་མག་ོལ་བཞུ་རྒྱུ་བྱས་ནས། ང་དག་མ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡྱིན། དད་པ་ཡདོ། དག་སྣང་ཡདོ། 
གང་བྱེད་དགོས་ནའང་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་མདགོ་མདགོ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་གནང་རོགས། ད་ེའད་བྱས་ན་སྱི་ཚགོས་འདྱི་འཁྲུག་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་འག་ོགྱི་འདུག ཁ་ནས་ཆྱིག་སྒྲྱིལ་བྱེད་དགོས་རདེ་ལ། དོན་དག་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་འཐརོ་ཡོང་གྱི་འདུག 
ང་འད་པོ་ཡྱིན་ན། ད་གྱིན་ཁ་གག་མེད། ད་ལྟ་ཁ་གག་ཡོད། ངས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའད་ཞྱིག་བཤད་ཡོད་པ་རེད། ཁད་
མཚར་པ་ོབཤད་ཡདོ་པ་རདེ། དའེྱི་མཇུག་ལ་ཁ་ཤས་ལངས་ཡངོ་རྒྱུ་རེད། དརེ་ཆྱིག་སྒྲྱིལ་འཐོར་བ་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་དགོས་
ན། ཆྱིག་སྒྲྱིལ་བྱདེ་དགོས་རདེ་ཟེར་མཁན། ད་གྱིན་མཐ་ོབཤད་དམའ་བཤད་བྱདེ་མཁན་ད་ེལས་འཕསོ་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས།ཤཤ 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤབོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་
གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་ཕེབས་བསད་ཡོད་རདེ། དང་ཐོག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་
ཆ་ཤས་མ་བླངས་ན་བསམ་བསམ་ཞྱིག་བྱུང་སྟེ།ཤཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཁ་ཤས་བྱུང་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་
ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་རདེ།ཤགཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་བག་ོགེང་འདྱི་གང་འད་འག་ོཡྱི་འདུག་ལྟ་དུས། འདྱི་
ཏག་ཏག་ཅྱིག་འག་ོཡྱི་མྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་།ཤཡྱིན་ནའང་། ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུགཤགང་ལྟར་འདྱིར་ལངས་པའྱི་
གང་ཟག་དེས་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བསྣམས་ཕེབས་པའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ལ་ངས་
རྒྱབ་སརོ་ཆ་ཚང་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། འདྱི་དང་པ་ོསྔནོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞྱིག་སེབ་དུས་ཞ་ེདག་བླ་ོཕམ་པ་ོདང་ཡྱིད་ས་ོབོའ་ིངང་ནས་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་སབེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།ཤད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐབས་ཆདེ་དུ་བཙན་བྱལོ་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་
ག་ར་ེབྱེད་དགོས་འདུག་གཟྱིགས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་རེད།ཤང་རང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་བྱ་ེབག་པ་ར་ེརེའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་
ཚུལ་འད་མྱིན་ཡོང་གྱི་རེད།ཤངའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེསྔ་གོས་ཚོགས་རྱིམ་འཚོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསེད་ཀྱི་གོས་འཆར་གང་འད་ཞྱིག་བསེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་འབོད་སྐུལ་གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།ཤད་ེརྱིང་ཡང་ད་ེག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གང་ལྟར་གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་དང་གནས་བློས་གཏོང་ཆེན་པོ། ཤ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་ལ་
དངསོ་གནས་དང་གནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་དད་པ་གཡ་ོབ་མེད་པ། ད་ེབཞྱིན་བོད་པའྱི་ཆསོ་དང་སྐད་ཡྱིག་མཚནོ་པའྱི་
བོད་པའྱི་ང་ོབ་ོཡོད་ད་ོཅོག་སྲུང་སབོ་བྱ་རྒྱུའྱི་དནོ་དུ། ཐབས་ལམ་གཞན་རདེ་ཀྱི་མེད་དུས།ཤས་ོས་ོལ་གཅེས་པའྱི་སོག་ད་ེབླསོ་
བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ེཚ་ོཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་རེད།ཤརྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདང་ལྷག་བསམ་ཅན་ད་ེཚ་ོམུ་མཐུད་གནས་དགོས་
ཀྱི་རེད།ཤངས་སྔོན་མའང་ཐེངས་གཉྱིས་ཞུས་མྱོང་།ཤད་ེརྱིང་ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གཞྱིས་བྱེས་ནང་དུ་ད་ེའདའྱི་སེམས་
ཤུགས་ཡོད་པའྱི་རྱིགས་ལ། སགོ་བླསོ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཏགོ་ཙམ་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་། འདྱི་ངས་འབོད་སྐུལ་
ད་ེག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤགཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་གོང་དུ་གོས་ཆདོ་དནོ་ཚན་ ༥ཤཔའྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་ཏགོ་ཙམ་མང་བ་ཆགས་སངོ་།ཤ"བོད་ནྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ 
གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཀྱི་དཀའ་རགོ་སེལ་བའྱི་ལྡ་ེམྱིག་ལྟ་བུ་ནྱི་སྱི་
ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཡྱིན་པས།ཤཁོང་གྱི་དགོངས་གཞྱི་བཞྱིན་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཕན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་
བྱུས་ཐགོ་ནས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཡོང་ཐབས་བྱ་དགསོ་པའྱི་སྐུལ་མ་བསར་དུ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།" ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ལ། 
དནོ་ལའང་ད་ེག་རང་གནས་བསད་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཉག་ཕ་བའྱི་ངང་ནས་གནས་
བསད་ཡོད་པ་རེད་དེ།ཤཡྱིན་ནའང་སྐབས་འདྱི་ལའང་ང་ཚོར་དུས་རྒྱུན་དུ་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་ཚོས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤརྒྱ་
ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ནང་དུའང་སོབས་པ་ད་ེཡོད་པ་རེད།ཤའཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཙན་བྱོལ་བ་མང་པ་ོཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་། ང་རང་ཚ་ོབཙན་བྱལོ་བ་དཀྱིལ་ནས་འད་འདའྱི་ནང་ནས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་བྱས་ནས་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ། ད་ེརྱིང་
ང་ཚོ་སོར་སོར་བྱས་ནས་གཅྱིག་རེད་གཉྱིས་རེད་བཤད་བསད་པ་ད་ེཚོ། ང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་སེབས་
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བསད་པ་ཞྱིག་རེད།ཤད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོལ་ཡོད་པའྱི་ནུས་པ་ཆ་ེཤོས་དེ། ངས་དུས་རྒྱུན་དུ་བསམ་བླ་ོའཁརོ་གྱི་ཡོད།ཤང་ཚ་ོལ་
དག་པའོ་ིདམག་གྱི་ནུས་པ་ཡོད་མ་རདེ།ཤདཔལ་འབྱརོ་གྱི་ནུས་པ་ཡོད་མ་རདེ།ཤང་ཚ་ོལ་ནུས་ལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ།ཤང་ཚ་ོ
ལ་ནུས་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་ད་ེའཇམ་པོའ་ིནུས་པ་ད་ེརེད།ཤཆུ་མག་ོགངས་ལ་ཐུག་པ་ནང་བཞྱིན། འཇམ་པོའ་ིནུས་པའྱི་འབྱུང་
ཁུངས། ལྷག་པར་དུ་འཇམ་པོའ་ིནུས་པ་འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ནང་དུ་བཅུག་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བད་ེསྡུག་བསང་རྒྱུའྱི་
ཐབས་ལམ་འཚོལ་མཁན་དེ།ཤདང་པོ་དེ་ཤ(Gandhi ji) བྱུང་བ་རེད། དེ་ནས་ཤ(Martin Luther King) བྱུང་བ་རེད།ཤ
(South Africa) ཆ་བཞག་ན་ (Nelson Mandela) ལགས་དང་།ཤ(Archbishop Desmond Tutu) མཚོན་པའྱི་
རླབས་ཆེན་གྱི་འག་ོཁྱིད་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ།ཤཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་དུས་སྐབས་འདྱིར། དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་ནང་དུ་འཇམ་པོའ་ི
ནུས་པའྱི་འབྱུང་ཁུངས་ད་ེདྷ་རམ་ས་ལ་རེད།ཤདེར་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའང་སུ་རེད་ཟེར་ན། 
༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ ༸སབས་མགོན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ། འཇམ་པོའ་ིནུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་འཛམ་
བུ་གྱིང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཁ་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་ཞྱིགཤ ད་ེརྱིང་ཞལ་དོན་མ་ོནས་བཀའ་གནང་ཚར་ཙམ་ཡྱིན་པཱ། ད་ེཡྱིན་དུས་
ང་ཚསོ་འཇམ་པའོ་ིནུས་པ་ཆ་ཚང་། ད་ལྟ་ལམ་དབུ་མའྱི་ཐབས་ལམ་ཐགོ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ད་ེ
མྱིན་པའྱི་ཐབས་ལམ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་ར་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་ཐབས་ལམ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་
ནའང་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེམ་རེད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཏན་ཏན་ཞུ་དགོས་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་ང་རང་ཚོའྱི་མྱིག་གྱི་མདུན་ལ་ཡོད་པ་དང་། ལག་ལེན་དངོས་སུ་བསྟར་ཐུབ་པར། བཙན་བྱོལ་
གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། ཇྱི་སྱིད་བོད་མྱི་མང་ཚགོས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ 
གྱིས་དེར་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་འདུག་མ་ལབ་བར་དུ། ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོ་མྱི་མང་གྱིས་འཐུས་མྱི་
བསྐོས་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་མང་གྱི་དགོངས་ཚུལ་དང་མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདདོ་ད་ེང་ཚོས་སྒྲུབ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། འཇམ་པའོ་ིནུས་པ་ཟེར་བ་ད།ེ ལམ་དབུ་མའྱི་ཐབས་ལམ་ཟརེ་ན། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། (Middle 

Way) དེ་རྱིང་ཁ་སང་རྒྱལ་སྱིའྱི་རོད་རོག་མང་པོ་ཞྱིག་ཐབས་ལམ་དེ་ག་རང་བེད་སོད་གནང་གྱི་འདུག  རྒྱལ་སྱིའྱི་ 
(International Diplomacy) ནང་དུ། ངའྱི་བསམས་པར་འདྱི་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་བསྟན་
པའྱི་ལག་ཆ་ར་ེག་ཞྱིག་རདེ། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་བེད་སདོ་བྱ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་ཀང་
བེད་སདོ་དནོ་ལ་འཁལེ་བ་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱིར་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་
བླ་ོཡོད་པ། གཉྱིས་ཕན་གྱི་བསམ་བླ་ོཡོད་པ། བད་ེའཇགས་ཀྱི་བསམ་བླ་ོཡོད་པ། ཞྱི་བདའེྱི་བསམ་བླ་ོཡོད་པ། གང་ལྟར་ད་ལྟ་
དམག་འཁྲུག་གྱི་འགན་བསྡུར་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་དུས་སྐབས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ལག་ཆ་ཞྱིག་ང་ཚ་ོལ་ཡོད་པ་དེ། ང་
ཚ་ོགཞུང་མང་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ད་དུང་ག་ཚོད་ཅྱིག ཨྱིན་སྐད་ནང་དུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། (Promote) གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བྱ་
རྒྱུ། ང་ཚསོ་གནང་དགསོ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་ཅྱིག་ཆགས་བསད་འདུག གཟྱིགས་དང་། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ (G20) ཟེར་བའྱི་སྟོབས་
ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚོའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ (R20) ཟེར་བ་ཞྱིག་སེབས་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་དབུ་
ཁྱིད་དེ་ཚོས་ (R20) ཟེར་བ་ཞྱིག་བཙུགས་འདུག དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་ཞབས་འདེགས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་འདུག 
(Avenue) ཟེར་ནའང་རེད། ད་ེཚོའྱི་ག་ོསྐབས་ད་ེགཞུང་མང་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་
ནས་གལ་ཆ་ེབའྱི་འགན་ད་ེདཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ད་ེཚོས་ཀང་དེའྱི་
ཐགོ་ལ་འགན་གཅྱིག་གྱུར་ཡོད་རདེ། ང་ཚསོ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་འབད་བརདོ་བྱདེ་དགོས་རདེ་དན་གྱི་འདུག  
 ལར་ནས་ང་ཚསོ་མཚམས་རེར་ག་ར་ེབཤད་ཀྱི་འདུག དགངོས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། བཀའ་མོལ་འདྱི་སུ་གཅྱིག་ 
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ལའང་ཟུར་ཟ་བྱས་པ་ཞྱིག་མྱིན། རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་ག་ར་ེཟེར་གྱི་འདུག་ཅ་ེན། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། 
རང་བཙན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་བཞསེ་མཁན་གྱི་གསུང་སྟངས་ཤཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། རང་བཙན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་ལ་གསུང་ཡོང་དུས་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་གསུང་ཕགོས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ངས་ག་ར་ེདན་གྱི་ཡོད་ཅ་ེན། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་
ཐགོ་ནས་བོད་རང་བཙན་ག་དུས་བླསོ་གཏངོ་གྱི་རེད། འདྱི་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་རདེ་གདའ། བོད་རང་བཙན་ག་དུས་བློས་གཏོང་
གྱི་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་བོད་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་བྱས་ནས་མཐུན་པའྱི་ཉྱིན་མ་ོད་ེལ། དོན་ཚན་ག་ཚོད་ཅྱིག་བཏོན་ནས་ས་
ཡྱིག་བརྒྱབ་པའྱི་ཉྱིན་མ་ོད་ེནས་བཟུང་བློས་བཏང་བ་རེད་ཟེར་ན། ཏན་ཏན་བློས་བཏང་བ་རེད། ཇྱི་སྱིད་ད་ེམ་བྱུང་བར་དུ་ད་ེ
སྱིད་བར་དུ་འདྱི་བློས་བཏང་བ་ཞྱིག་ལ་ངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་
ནས་གནང་སྟངས་གནང་ལུགས་འདྱི་འད་ཞྱིག་རདེ།  
 ལར་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་བཀའ་མངགས་ཤཤྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་དབུ་ཁྱིད་དམ་
སྱིད་སངོ་རྱིམ་པས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚསོ་རོད་ཀྱི་མེད་གསུང་གྱི་ཡོད་རདེ་མ་གཏོགས། ང་ཚསོ་བློས་བཏང་ཡྱིན་
གསུང་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་རང་བཙན་རདོ་ཀྱི་མེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་གཉྱིས་ཀར་ཁ་ེཕན་
ཡོད་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཏུ་སོང་ནས། ཁ་ེཕན་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་སྐབས་སུ་བབ་པར་ང་
རང་ཚ་ོབོད་མྱི་ལ་མཚོན་ན། བོད་མྱིའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁད་ཆོས་ད་ེདག་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུ་དེ། ད་
ལྟའྱི་མྱི་རབས་ཀྱི་འགན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་ཐབས་ལམ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འཚོལ་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་རེད་མ་
གཏོགས། ཐབས་ལམ་འདྱི་འཚལོ་གྱིན་འཚལོ་གྱིན་གཞན་དག་བློས་བཏང་བ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངསོ་འཛནི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱེད་ཀྱི་
མེད། འདྱི་ང་རང་སེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་རདེ།  
 གང་ལྟར་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་མྱིན་ནའང་། གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་དུས་ཚདོ་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོས་གཞྱིས་
ལུས་བོད་མྱི་ཚ་ོལ་གང་ཡོང་ཡོང་གྱིས། བཟང་ཕོགས་ནས་ ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ནང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། (Message) བར་ལན་ག་
ཚོད་ཅྱིག་འབུལ་ཐུབ་ཐུབ་ངེས་པར་དུ་འབད་བརོན་གནང་དགོས་འདུག་མ་གཏོགས། དེའང་ང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་གྱི་རོད་གཞྱི་
འད་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ན། ང་ལ་ནམ་རྒྱུན་དུ་ཏགོ་ཙམ་བླ་ོཕམ་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ང་ཚོས་འཇམ་པོའ་ིནུས་པ་གཅྱིག་ག་ར་ེབསྟན་པ་རེད་ཟེར་ན། ཉ་ེབའྱི་ཆར་རྒྱལ་སྱིའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་
མྱིའྱི་ཚགོས་ཆནེ་ཐངེས་ ༨ པ་ཚགོས་པ་རདེ། ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡདོ་པ་ཞྱིག ང་རང་ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐགོ་
ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཞ་ེདག་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་སམ། ད་ེལ་གཙ་ོབ་ོའགན་འཁུར་མཁན་ཚགོས་གཙ་ོབགསེ་གཞནོ་
རྣམ་པ་གཉྱིས་གཙསོ་པའྱི་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་རདེ། དེའྱི་ཐགོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་སོར་མཁན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་
རེད། གང་ལྟར་ང་ཚོས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ནུས་པ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་ད་རེས་དངོས་ར་
འཕོད་པ་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ལྷག་པར་དུའང་། ཉྱིན་རྒྱབ་ཚོགས་གཙོས་གསུང་བཤད་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཨ་མྱི་རྱི་
ཀའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་འདུ་ལ་ཕེབས་པ་དང་གཅྱིགཤཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་གཅྱིག་གྱི་
ནང་དུ་ང་ཚསོ་ཚོགས་འདུ་ཚགོས་པ་དང་གཉྱིས།ཤད་ེབཞྱིན་དརེ་བདོ་ད་ེརྒྱ་མྱིའྱི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མ་རདེ་ཟེར་བའྱི་ཐགོ་ལ་ཉན་
ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཚ།ོ རྒྱ་ནག་ལ་སྐབས་དརེ་འདྱི་ལས་ལྷག་པའྱི་བར་ལན་སྤྲད་རྒྱུ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུགཤའདྱི་ང་ཚའོྱི་འཇམ་
པོའ་ིནུས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསེབས་པ་རེད།ཤད་ེའད་སོང་ཙང་ང་ཚོས་འཇམ་པོའ་ིནུས་པ་དེ་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་
དགངོས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཐུགས་ར་ེཆ།ེཤ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤབོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་
ཆདོ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ཤ༦ཤཔ་དང་འབལེ་ནས། ར་བའྱི་ཆ་ནས་ཆ་ཚང་བཀགས་ནས་མོས་མཐུན་དང་རྒྱབ་སརོ་ཡོད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 སྱིར་ང་རང་ཚ་ོརྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སང་ལ་འག་ོདུས་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་རདེ།ཤའཛིན་སོང་།ཤགོས་ཚགོས་འཐུས་
མྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད།ཤཚང་མས་བཀའ་མོལ་གསུང་དུས། རང་ཉྱིད་འགྱིགས་པ་དང་།ཤགཞན་ནོར་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་
གསུངས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ས་ོསོར་འགྱིག་རྟགས་བརྒྱབ།ཤཕར་ཕོགས་དེར་ནོར་རྟགས་བརྒྱབ་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་བྱས་ན་
དེས་འབས་བུ་ཐོན་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་སྐད་ནང་དུ་ (Invasion) དང་།ཤ
(Total Occupation) ཚགི་གཉྱིས་ཀྱི་ཁད་པར་ད།ེ ང་རང་ཚོས་མཚམས་ར་ེག་ོནརོ་ཐབེས་ཏ།ེ རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་དནོ་
འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཏུ་འག་ོདུས།ཤམཚམས་ར་ེབོད་ད་ེརྒྱ་མྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཤཤོད་
མཁན་ཡོང་གྱི་འདུགཤད་ེདཔ་ེཚབས་ཆནེ་པ་ོརེད།ཤསྱིངས་ཆ་ཆེན་པོའ་ིསང་ལ་ཁ་མར་སྐོར་ནས་བོད་དནོ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་
ནས། ཕྱི་ལ་ོཤ༡༩༥༩ཤད་ེལུང་པ་ཡོངས་རོགས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཡྱི་སྲུང་ཕྱྭ་ཚུན་ཆད་ཉེན་ཁའྱི་
འགོ་ལ་ཚུད་ནས། ཆོལ་གསུམ་བོད་མྱི་མ་གོས་བསམ་པ་གཅྱིག་མཐུན་གྱིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཡོང་སྟ་ེ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་
པ་ོཆ་ེམཆོག་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་སར་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། ང་ཚསོ་སེམས་ཤུགས་སྟོན་པའྱི་ཉྱིན་མ་ོརདེ་མ་གཏགོས། 
བོད་ད་ེརྒྱ་མྱིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའྱི་ཉྱིན་མ་ོམ་རེད་པཱ།ཤད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེརྱིགས་ལ་ང་ཚ་ོཚང་མས་གཟབ་གནང་དགོས་
ཀྱི་འདུག་སམ། ཡང་ཡྱིག་ཆ་འགའ་ཤས་ནང་དུ་བོད་ད་ེརྒྱ་མྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༠ཤལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་རདེ་ཅསེ་འཛིན་སོང་གྱི་
ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་འདུག དེར་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༤༩ བྱིས་ཡདོ་
པ་རེད།ཤརྒྱ་ནག་ཏུ་ནང་འཁྲུག་དམག་བརྒྱབ་ནས་གོ་མྱིན་ཏང་དང་། མྱི་རྱིགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་ད་ེདང་
དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་དབང་ཆའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་དམག་བརྒྱབ་ནས། དམག་འཁྲུག་ད་ེཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ཤཟླ་ཤ༡༠ཤ
ཚསེ་ཤ༡ཤལ་མཇུག་བསྒྲྱིལ་ན། དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་སྟ།ེཤདམར་ཤོག་ཚོགས་པས་སྣ་ེཁྱིད་པའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་
ཁབ་གསར་པ་ད་ེགསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་རེད།ཤདེའྱི་རེས་ལ་ཟླ་ཚེས་ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན། ཕྱི་ལོ་ཤ༡༩༤༩ཤ
ལ་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེགསལ་པ་ོག་ོཡྱི་འདུགཤད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན།ཤམ་འངོས་པར་ལ་ོརྒྱུས་དང་ཡྱིག་ཆ་
ད་ེཚ་ོལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་ར་དང་གཏྱིང་ཟབ་ཙམ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གཟབ་གཟབ་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་
འདུགཤང་རང་ཚ་ོཚང་མར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།ཤའཛིན་སངོ་དང་ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚགོས།ཤང་རང་ཚ་ོལས་ཀྱི་སྣ་ེམ་ོབ། མྱི་མང་གྱི་དབུ་
ཁྱིད་ནས་བོད་ཀྱི་ར་དོན་འཐབ་རོད་བྱེད་མཁན་ཚོ། ང་རང་ཚ་ོས་ོས་ོམགོ་རོངས་ནས་སྐད་ཆ་གསལ་ལ་མ་གསལ་ལ་ཞྱིག་
གསུངས་བསད་པ་ཡྱིན་ན།ཤམྱི་མང་ཚ་ོད་ེབས་ཀང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད་པཱ།ཤང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་འཚོལ་སའྱི་གཞུང་མང་ད་ེ
དག་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་གཞྱི་འཛིན་ས་གསལ་པ་ོཞྱིགཤངས་བལྟས་ན་བོད་ད་ེརྒྱ་མྱིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དེ་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༤༩ཤལོ་མཇུག་དང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཐམ་པ་ནས་འག་ོབཙུགས་རེད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་གོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་
བདུན་ཟེར་བ་ད།ེ ངས་ག་ོབ་ལྟར་ན་ཕྱི་ལ་ོཤ༡༩༥༡ ཟླ་ཤ༥ཤཚསེ་ཤ༢༠ཤར་གངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ཡོད།ཤགོང་དུ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོཤ
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༡༩༥༠ གསུངས་སོང་། དེར་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ན།ཤགལ་སྱིད་ངས་འགོ་མ་འཚོས་པ་ཡྱིན་ན་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ
ད་ེནས་སྔནོ་གེང་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། གོང་ནས་མར་རྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཕངེ་ཤ༥ཤནང་དུ་ "ཕྱི་ལ་ོཤ༡༩༤༩" ཟརེ་བ་ད་ེལས་
འཕསོ་ནས་འཕསོ་བཤད་འད་ཞྱིག་ཡྱིན།ཤགལ་སྱིད་ཞུ་སྟངས་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ།ཤ  
 གོས་ཆོད་ཀྱི་དོན་ཚན་འགའ་ཤས་ཤཤྱིག་འདུག དེ་ཚོ་ལ་ར་བའྱི་ཆ་ནས་སོན་ཞེ་དག་མྱི་འདུག་སྟེ།ཤཡྱིན་ནའང་། 
འདས་པའྱི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྱིང་ལ་བོད་ནང་ཛ་དག་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཚད་ཚང་མ་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཚུད་ཐུབ་ཐབས་ཡོད་མ་རེད།ཤ
འཁོད་མེད་པ་དང་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད།ཤདེར་བརྟེན་ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་ཡོང་དུས་སོན་ཆ་ཕན་བུ་ཡོང་གྱི་རེད།ཤའོན་ཀང་ངས་
ད་ལྟ་ཞུ་འདོད་ག་ར་ེབྱུང་ཞ་ེན།ཤད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་སོང་།ཤརྒྱ་མྱིའྱི་དབང་བསྒྱུར་འོག་མྱོང་མཁན་ཡུ་གུར་མྱི་རྱིགས་
རདེ།ཤནང་སོག་དང་རྒྱ་མྱིའྱི་མང་གཙ་ོདོན་གཉརེ་བ་རེད།ཤཧོང་ཀོང་གྱི་མྱི་མང་ཚ་ོརེད།ཤབོད་ལ་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་
པ་དེ་ཚ་ོང་ཚོས་སྱིད་སྡུག་གཅྱིག་པ་བྱས་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་འཐབ་རོད་ཅྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད།ཤང་རང་ཚོས་མཐུན་
གོགས་འད་ཞྱིག་བྱས་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད།ཤདེ་ནས་རྒྱ་ནག་དབང་བསྒྱུར་བའྱི་ངོས་ནས་ཐ་སད་མང་པོ་ཞྱིག་གཏན་
འབེབས་བྱས་ནས།ཤདེའང་ན་ེཙ་ོནང་བཞྱིན་བསར་ཟློས་ཡང་ཟློས་བྱས་ཏ་ེབོད་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་འགེལ་བཤད་ཡོང་བའྱི་སྐབས་
སུ། ཆ་དང་ཆ་ཅན་གྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི་འདུགཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་སྐད་ནང་ (Part) 
ཟེར་བ་ད་ེརེད།ཤབོད་དང་རྒྱ་ནག་དབར་ཆ་དང་ཆ་ཅན་གྱི་འབེལ་བ་ཞྱིག་ངས་དུས་ནམ་ཡང་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད།ཤབོད་
གཞུང་གྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱས་ཡོད་མ་རེད། ཕྱི་ལ་ོཤ༡༩༥༩ཤནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཆ་དང་ཆ་ཅན་གྱི་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་མ་
རདེ།ཤད་ེམེད་དུས་༸སབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་འགོ་ལ་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་བཙན་བྱལོ་ནང་
དུ་བཙུགས་ཏེ་མང་གཙོར་བསྒྱུར།ཤབོད་མྱི་རྱིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མདུན་ལམ་གསོ་ཡྱི་ཡོད་རེད་པཱ།ཤདེར་རྒྱ་ནག་དྱིལ་
བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའྱི་ཆ་ཤས་ཟརེ་བ་དེ། ང་ཚ་ོམཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚོས་ཞལ་ནས་བླངས་ནས་
སརོ་བསད་པ་ཡྱིན་ན།ཤདསེ་ང་ཚའོྱི་ཀད་པ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱས་ཡོད་པ་རདེ།ཤས་ོསོས་མཁནེ་གྱི་ཡོད་ནའང་རདེ།ཤམཁེན་གྱི་
མེད་ནའང་རདེ། དརེ་གཟབ་གཟབ་གནང་དགསོ་མདེ་དམ་སམ།ཤ 
 ད་ེནས་ངའྱི་བཀའ་དྱིན་གསུམ་ལྡན་གྱི་དྱིན་ཅན་ར་བའྱི་བླ་མ་མཁས་དབང་ར་ེདམུ་དག་ེབསམ་གཏན་གྱིས་འདྱི་འད་
ཞྱིག་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ།ཤབོད་ནང་ལ་རྒྱ་མྱིས་ཚོགས་འདུ་རྱིམ་པ་འཚགོས་དུས། རྒྱ་ནག་སྐད་ལ་ "དབུས་གཞུང་།" ཟརེ་
གྱི་རདེ།ཤདབུས་གཞུང་གྱི་འདྱི་འད་ཐག་གཅོད་བྱས་རདེ།ཤདབུས་གཞུང་གྱིས་མཛུབ་སྟནོ་འདྱི་འད་གནང་རདེ།ཤཁེད་རང་ཚསོ་
འདྱི་འད་བྱེད་དགོས་རདེ་ཟེར་ནས་གཏམ་བཤད་བྱེད་ཀྱི་རེད།ཤདབུས་གཞུང་དེར་རད་གཅོད་བྱེད་དུས། དམུ་དག་ེཚང་མད་ོ
སྨད་ནས་རེད།ཤཨམ་སྐད་ཏོག་ཙམ་དམ་པ་ོཡོད་པ་རདེ།ཤདབུས་གཞུང་ལ་ཡར་རད་གཅོད་བྱེད་དུས་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་མྱི་ཤེས་
མཁན།ཤབདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་མྱི་ཤེས་མཁན།ཤབོད་མྱི་མང་གྱི་བད་ེསྡུག་ལ་སྣང་ཆུང་བྱདེ་མཁན།ཤབདོ་མྱི་མང་གྱི་སེམས་ཁམས་
མྱི་རྟོགས་མཁན་གྱི་རྒྱ་རན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རེད།ཤཡྱིན་ནའང་ད་ེབཤད་ས་ཡོད་མ་རེད།ཤརྒྱ་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ང་ཚ་ོདབུས་
གཞུང་ཡྱིན་ཟརེ་ནས།ཤབདོ་པ་ཚ་ོམཐའ་རུ་བཏང་།ཤམཐའ་དང་དབུས་ཀྱི་དབྱ་ེབའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་པའྱི་སེམས་ཁམས་ལ་དབང་
བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུར་རྒྱ་མྱིས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ེན་ང་ཚ་ོསེམས་ཤུགས་ཡོད་མཁན་ད་ེའད་ལ་དབུས་གཞུང་ཟེར་
ནས། རྒྱ་སྐད་ལ་ཀྲུང་དབྱངས་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། འདྱི་ར་ཆ་ེམདགོ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་བཤད།ཤང་རང་ཚའོྱི་དབུས་གཞུང་དེས་༸སབས་
མགོན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་བོད་མྱི་ས་ཡ་ཤ༦ ལ་ཕྱི་ལོ་ཤ༡༩༥༠ཤནས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ཤ
༡༩༥༩ཤནས་ལུང་པ་ཆ་ཚང་ཤོར་བ་རདེ་ད།ེཤརྱིག་གནས་གསར་བར་ེཟརེ་ནས་ལ་ོཤ༡༠ཤལྷག་སྡུག་པ་ོཞ་ེདག་བཏང་བ་རདེ་དེ། 
ཕྱི་དངོས་པོའ་ིསྒྲྱིག་ཆས་ཚུན་ཆད།ཤབོད་མྱི་ཚོའྱི་སྐྲ་བེག བླ་མ་ཚ་ོས་སར་བབས།ཤདགོན་པ་གང་ཚང་ཐལ་བ་སྦར་མ་ོགང་ལ་
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བསྒྱུར་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལ་ོཤ༡༩༨༠ཤལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་སྐུ་ཚབ་དང་པ་ོབཏང་བ་ནས་བཟུང་སྟ།ེ རྒྱ་
ནག་ཏྱིང་ཞའ་ོཔྱིང་འགོ་ལ་སྱིད་བྱུས་ལ་བརྟནེ་ནས།ཤབདོ་པའྱི་དགནོ་པ་ད་ེཚ་ོའཚང་ཁ་ཤྱིག་ཤྱིག་ཆགས་པ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོ
ཆ་ེལ་དད་པ་ད་ེའད་བྱེད་དུས་བོད་མྱི་ས་ཡ་ཤ༦ཤགྱི་སེམས་ཀྱི་སྱིང་གྱི་རྒྱལ་པ།ོཤདུས་ད་ལྟ་བར་དུ་གཞྱིས་བྱསེ་བོད་མྱི་ཡོངས་
ཀྱི་བླ་ན་མེད་པ། ཚང་མས་བརྱི་ས།ཤཚང་མས་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ས་ད་ེ༸སབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་རེད།ཤ
ད་ེང་ཚོའྱི་མ་ར་རེད།ཤང་ཚོར་ངོམ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ང་ོབོ་དང་འག་ོཁྱིད་འདྱི་རེད།ཤད་ེའད་སོང་ཙང་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་།ཤའཇམ་པ་ོསྟོབས་ཀྱི་མཚོན་བྱ་རེད།ཤམཚོན་བྱེད་ཀང་རེད།ཤསྔོན་མ་བོད་རང་དབང་རང་བཙན་
ཡྱིན་པའྱི་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་གང་ཟག་གསོན་པོ།ཤདབུ་ཁྱིད་གསོན་པ་ོད་ེ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།ཤབྱས་
ཙང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཚོགས་འདུ་རྱིམ་པ་དང་དྱིལ་བསྒྲགས་རྱིམ་པ་ལ་༸སྐུ་མདུན་ལ་སང་ཟུག་ཆེན་པོ།ཤ༸སྐུ་མདུན་ལ་
སྐུར་འདེབས་བྱས་པ།ཤ༸སྐུ་མདུན་གྱི་མཛད་པ་ལ་ཤུགས་རེན་སྤྲད་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་སེལ་ཡོད་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ཁུངས་འཁོལ་ཡོད་མ་རེད།ཤད་ེའད་སོང་ཙང་ང་ཚོས་ག་ར་ེབྱེད་དགོས་རེད་ཟེར་ན། ༸སབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་
ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་ད་ེརྱིང་ཞོགས་པར་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་གྱི་གནས་སྟངས།  མ་
འོངས་པར་ལ་ོཤ༢༠ཤནས་ཤ༢༠ཤར་གངས་ལྷག་བཞུགས་རྒྱུའྱི་གཏམ་བཟང་དེ། ད་ེརྱིང་གྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཕྱི་
ནང་གཉྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་ལྷག་བསམ་ཅན་གྱི་བོད་རྱིགས་ས་སེར་ཚང་མ་ལ་གཏམ་བཟང་གཅྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུགཤད་ེའད་
སོང་ཙང་ང་རང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་གདུང་སམེས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་མ་ར་ཟེར་ནའང་འད་འདུགཤར་ེབ་ཟརེ་ནའང་འད་འདུག ད་ེནྱི་ད་
ལྟ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བྱྱིན་རླབས་སམ་སྣ་ེཁྱིད་པའྱི་བོད་མྱི་མང་གཙའོྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འདྱི་རེད།ཤའདྱི་འག་ོརྒྱུའྱི་ཐོག་
ལ་ལས་ཀ་བྱདེ་དུས་འགྱིག་དང་མྱི་འགྱིག་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་ཡོང་གྱི་རདེ།ཤད་ལྟ་བག་ོགེང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚ་ོམང་གཙ་ོ
ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ངའྱི་ངསོ་ནས་དརེ་གུས་ཞབས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།ཤ 
 ད་ེནས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ཤཔ་ཡྱིན་པ་ཡོད། ཐེངས་མང་པ་ོའཛིན་བཟུང་བྱས་པ་བླ་བང་འཇྱིགས་མེད་རྒྱ་མཚ་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། 
སྱིང་ར།ེཤརྒྱ་མྱིས་ད་ེའདའྱི་སྡུག་པ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེཤཐངེས་མང་པ་ོའཛནི་བཟུང་བྱས་ཡདོ་པ་རདེ།ཤཐངེས་མང་པ་ོསྡུག་
པ་ོབཏང་ཡདོ་པ་རདེ།ཤས་ོསོའ་ིབླ་གཙངོ་ཡོད་མ་རདེ།ཤརྒྱ་མྱིས་བདོ་ལ་ཁས་ལནེ་བྱདེ་དགོས་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
བྱེད་ཡོད་མ་རེད།ཤའདྱི་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱི་སྱིང་སྟོབས་རེད།ཤགཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མྱི་མང་གྱིས་བོད་གཞྱིས་བྱེས་
གཉྱིས་ཀྱི་མདུན་ལམ་དང་མངནོ་འདོད་འགྲུབ་རྒྱུའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མ་ར་འདྱི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད།ཤད་ེའད་སོང་ཙང་ཚང་མས་
ཐུགས་བད་ེཔ་ོབྱདེ་རོགས་གནང་།ཤད་ེནས་ང་ཚསོ་བག་ོགེང་གནང་དུས་བཀའ་མོལ་གསུང་སྟངས་མཐུན་དང་མ་མཐུན་ཡོང་
གྱི་རདེ། མང་གཙ་ོརེད།ཤདེས་ཆྱིག་སྒྲྱིལ་མེད་པ་ཁབ་ཀྱི་མ་རེད།ཤད་ལམ་ནས་གཟྱིགས་མཁན་ཚསོ་ཐུགས་འཚབ་ཞ་ེདག་མ་
གནང་རགོས།ཤད་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེཤཤ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲལོ་དཀར་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
བག་ོགེང་དང་། དའེྱི་སྐབས་སུ་དགངོས་འཆར་ཕབེས་བསད་པ། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་ 
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དགངོས་འཆར་ཕབེས་པ་དང་འབལེ་ནས། ས་ོསོས་བསམ་འཆར་ཞྱིག་འབུལ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 ང་ཚོས་ལས་བསོམས་དང་མངོན་འདོད་ནང་དུ་འཁོད་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། བོད་ནང་དུ་གདུག་རྩུབ་དང་དག་གནོན་
ཅན་གྱི་སྱིད་དབང་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའང་ང་ཚོས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཞུ་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་དུ་གདུག་རྩུབ་དང་དག་གནོན་ཟེར་དུས་དའེྱི་ང་ོབ་ོགང་འད་ཡྱིན་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་
སྐབས་སུ་བབས་པར་བོད་ནང་དུ་གདུབ་རྩུབ་དང་དག་གནནོ་བཤད་དུས་དངེ་དུས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་ཞུས་ནའང་རདེ། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆོག (Technology) བེད་སོད་གཏོང་བའྱི་ཐགོ་ནས་གདུབ་རྩུབ་ད་ེརྒྱ་ཆ་ེརུ་དང་། ཚད་མཐ་ོརུ་བཏང་ཡོད་
པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་པ་ཁ་གསལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚ་ོལ་སྲུང་བསད་པ་དང་། ཁོང་ཚའོྱི་
བསམ་ཚུལ་ལའང་བཀག་སོམ་བྱདེ་སྟངས་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (Surveillance) དང་ (Censorship) ཐགོ་
ནས་བོད་ནང་དུ་གང་འད་བཅུན་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། ལྷག་པར་དུ་གོང་ཁེར་དང་། གོང་གསེབ། ས་གནས་ར་ེརའེྱི་ནང་དུ་འཐབ་
ཕགོས་གཅྱིག་གྱུར་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། གང་ལྟར་མྱུལ་མ་ཁབ་ཆནེ་པ་ོབཏང་བའྱི་ཐགོ་ནས། བསམ་ཚུལ་འདནོ་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། བསམ་ཚུལ་འདོན་རྒྱུར་དངངས་སྐྲག་ས་ེདགོས་པ་དང་། འཚརེ་སྣང་ས་ེདགོས་པ། ཞདེ་སྣང་ས་ེདགོས་པ། 
ས་ོས་ོསེར་ཆདེ་དུ་མ་ཡྱིན་ནའང་། ཁྱིམ་ཚང་གྱི་ཆདེ་དུ་སྐྲག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། བྱས་ཙང་
དའེྱི་རནེ་པས་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པར་བོད་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རེད། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་རོག་རལོ་
བཏང་བའྱི་གནས་སྟངས་འགོ་ཚུད་བསད་པ་དང་། སྡུག་སོང་མྱོང་སོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ (Human Rights Victim) ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དངསོ་ཡོད་
ཐགོ་ནས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཅེ་ན། ཁོང་རྣམ་པས་གདུབ་རྩུབ་མྱོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ད་དུང་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་ལ་
ཁ་གཏད་ཤུགས་ཆེ་ཤོས། རྒྱ་ནག་གཞུང་འུ་ཐུག་དགོས་པ་དང་། ཞེ་སྣང་ས་ེདགོས་པའྱི་ཁ་གཏད་གཅོག་མཁན་ད་ེགཞྱིས་
བཞུགས་བོད་མྱི་ཚོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་འདྱི་ཁ་གསལ་པ་ོབཟ་ོའདོད་བྱུང་། དེར་གཞྱི་
བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པར་བདོ་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་མཁན་གྱི་ དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ཅྱིག་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་ཞུ། (Human Rights Defender) ཐོག་ནས་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། བོད་ནང་གྱི་གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་ཚ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོས་དགོངས་
འཆར་བཏོན་པ་དང་། བཀའ་མོལ་གནང་བ། ཡྱི་གེ་བྱིས་པ། གཞས་ཚིག་བྱིས། གང་ལྟར་གཟུགས་པོ་མེར་སེག་དགོས་
ནའང་། སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བའྱི་ཐགོ་ནས། ལ་ོམང་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་དང་། ཐད་ཀར་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ། 
ཁྱིམ་ཚང་བུ་རྒྱུད་ཚ་ོམྱི་རབས་ནས་མྱི་རབས་མྱོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་
ནས་ཁ་གཏད་གཅོག་གྱི་ཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་ད་ོསྣང་བྱེད་ས་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱི་བཙན་དབང་གྱི་སྱིད་གཞུང་འགོ་ལ་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ར་ེབ་གང་ཡང་བྱདེ་
ཀྱི་མེད། ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིང་གྱི་སྱིད་དབང་འགོ་ལ་གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་ཚ་ོལ་བསམ་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཁ་ོརང་ཚསོ་ཕན་ཐོགས་
ཀྱི་རདེ། ཁ་ོརང་ཚསོ་འབོད་སྒྲ་བསངས་པ་ད་ེཚརོ་ད་ོསྣང་བྱདེ་ཀྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ར་ེབ་ཆེན་པ་ོད་ེའད་བྱེད་
ཀྱི་མེད། ར་ེབ་བྱེད་ས་ད་ེབོད་ནང་དུ་གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་ཚོའྱི་སེམས་ཤུགས་ཆག་གྱི་མ་རདེ་དང་། ཁོང་ཚོས་མུ་མཐུད་
ནས་སྐད་འབོད་བྱེད་ཀྱི་རེད། དགོངས་འཆར་འདོན་གྱི་རེད་བསམས་པ་ཞྱིག་ཡོད། ད་ེགཅྱིག་པུར་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཡྱིད་
ཆསེ་བླ་ོའགེལ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
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 ང་ཚསོ་དགོངས་པ་བཞསེ་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་རྣམ་པ་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལྟ་ཞྱིབ་ཚགོས་
པ་ (Human Rights Watch) ནས་ལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་ནས། ཁོང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་བོད་ནང་དུ་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་
བབས་པར་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོདང་། ཤུགས་ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ནས་རྱིགས་རས་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཆགས་བསད་ཡདོ་པ་
རེད། དེར་ཆ་བཞག་ན་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ག་ར་ེའདུག་ཅ་ེན། ཕལ་ཆེར་འདྱི་བཙན་བྱོལ་སྒྲྱིག་
འཛུགས་དང་འབེལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཆབ་མདོའ་ིས་ཁུལ་ད་ེས་ཁུལ་བདུན་ནས་གཅྱིག་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རདེ། དརེ་ཁ་ོཚསོ་གསལ་བཤད་ག་ར་ེབྱདེ་ཡོད་པ་རདེ་ཅ་ེན། ཁ་ོཚསོ་རྱིགས་རས་བརྟག་དཔྱད་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་
གཙོ་མཆོག (DNA Collection) བྱེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ། ཁོ་རང་ཚོའྱི་སྱིད་གཞུང་དེས་མྱི་མང་འཕེལ་
རྒྱས་གནང་མཁན་ཚའོྱི་གནས་བབ་དང་ང་ོབ་ོང་ོཤེས་བྱ་རྒྱུ། ད་ེདང་མཉམ་དུ་མྱི་སྣ་བསོ་མཁན་ཚ་ོའཛིན་བཟུང་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་
གཞྱི་དེར་ཕན་ཐགོས་པའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ཞེས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་སྱིད་པ་རདེ། བོད་ནང་དུ་ཡར་མར་འག་ོ
རྒྱུར་བཀག་སོམ་དང་འཛནི་བཟུང་བྱ་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་བཙན་བྱོལ་དུ་བསོ་བྱོལ་བསེབས་པ་ཚོའང་འཛནི་བཟུང་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་
གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་སྱིད་པ་རེད། ཁ་ོཚོས་ཕྲུ་གུ་ལོ་ཆུང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་རས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཡོང་དུས། ཁ་ོཚོས་འཆར་གཞྱི་
བཏྱིང་པ་ད་ེལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་གསུམ་མ་ཡྱིན་པར། ལ་ོབཅུ་དང་ཉྱི་ཤུའྱི་རེས་སུ་ད་ལྟའྱི་བུ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོགཞནོ་སསེ་ཤྱིག་ཆགས་
ཀྱི་རེད། ཁོང་ཚོའང་བོད་ནང་དུ་འགུལ་སོད་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་དང་། བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང་འདོད་ཡོད་ནའང་སེབ་མ་ཐུབ་
པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི། རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་སྱིད་ཇུས་ངན་པ་དང་། གཏྱིང་ཟབ་པ་ོཞྱིག་ལ་ས་ོསོའ་ི
ངསོ་ནས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བྱས་ཙང་ད་ེཚརོ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགསོ་
པར། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ (Human Rights 

Victim) གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པ། དེ་ལས་ལྷག་ཅྱིག་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གྱིས་ཁ་གཏད་གཅོག་བའྱི་སྐབས་སུ། དེར་ 
(Partner) ང་ོབ་ོཐོག་ནས་བསྟན་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བྱས་ཙང་ (Partner) གཅྱིག་བཟ་ོའདོད་ཡོད་ན། ང་
ཚོས་མཁེན་དགོས་པ་ག་ར་ེརེད་ཅེ་ན། (Partner) གཉྱིས་དབར་ཡྱིད་ཆེས་དགོས་རེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་གཅྱིག་མཐུན་གྱི་
དགོས་མཁ་ོཞྱིག་ (Common Interest) དགོས་རྒྱུ་དའེང་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད། ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་བསམ་ཚུལ་ག་ར་ེཞུ་ཡོད་
ཅ་ེན། ད་ལྟ་ང་ཚརོ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་འཆར་འགོད་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་
དགསོ་པ་གཅྱིག་ད།ེ ང་ཚསོ་གལ་ཏ་ེའཐབ་གོགས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ (Partner) འཚལོ་གྱི་ཡོད་ན། ཁངོ་ཚརོ་ཡྱིད་ཆསེ་
བླ་ོའགེལ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ། ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ག་རརེ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅ་ེན། བོད་རང་བཙན་གྱི་འཐབ་རདོ་དང་། བོད་
རང་བཙན་གྱི་འབོད་སྒྲ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་ངོས་འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མཁེན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག བོད་རང་བཙན་གྱི་འབོད་སྒྲ་ཆ་བཞག་ན། བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། བོད་ནང་གྱི་
འབོད་སྒྲ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་དང་། ཆབ་སྱིད་བཙོན་པའྱི་ནང་དུ་མྱི་ཐོག་འགའ་
ཤས་ཀྱི་འབོད་སྒྲ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་ཐབས་བྱུས་འཆར་འགོད་
ཚགོས་ཆུང་གྱིས་མཁེན་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད། འདྱིའྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་གལ་ཏ་ེང་ཚསོ་ (Partner) བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བཟ་ོ
རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ་སམ། ངས་འདྱི་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ས་ོསོས་མག་ོམ་འཚསོ་པའྱི་འཆར་སྣང་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
མྱིན། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཁྱིད་ཁག་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་དུས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁེད་
རང་ཚསོ་རྒྱ་མྱི་མཉམ་དུ་བསད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་མྱི་མཉམ་དུ་འཆམ་མཐུན་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་རདེ། ང་
ཚ་ོདང་འབེལ་བ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུང་མཁན་ཡོད་པ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། གལ་ཏ་ེབོད་རང་
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བཙན་གྱི་འབོད་སྒྲ་ཞྱིག་འཁེར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་འཐབ་ཀྲལོ་གྱི་ང་ོབ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་གསུང་མཁན་ཡང་ཡོད་
རེད། བྱས་ཙང་འདྱི་ཚིག་ཡག་པ་ོཞྱིག་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ལག་ཆ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་རྱི་བའྱི་ཐོག་
ནས་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་རྣམ་པ་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་འཐབ་
རོད་ཐོག་མདུན་བསོད་གནང་ཐུབ་པར་ལམ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་ལ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་
དབུས་པའྱི་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ། 
ལས་འགུལ་བ། མྱི་མང་ཚསོ་འཐབ་རདོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་སལེ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྔནོ་མའྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྔནོ་མའྱི་དགངོས་འཆར་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སྔནོ་མ་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་དགངོས་
འཆར་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་དགོངས་འཆར་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལག་བསྟར་
གནང་བ་རེད། གྲུབ་འབས་ཡོད་དམ་མེད་གསལ་པ་ོརེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ནས་བཟུང་ང་ཚོས་སྐད་ཆ་བཤད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ཁ་ོཚསོ་ཚུར་འབལེ་བ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། བྱས་ཙང་འདྱི་མཁནེ་པའྱི་ཐགོ་ནས། མྱི་མང་ར་ེརསེ་མཁེན་དགོས་པ་ག་
ར་ེའདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གལ་ཏ་ེང་རང་ཚརོ་གོས་མོལ་དགོས་ནའང་རདེ། རང་བཙན་དགོས་ནའང་རེད། རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་
ཏང་གྱི་གདོང་ད་ེཔགས་པ་བཤུས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཁོང་ཚོའྱི་ང་ོགདོང་དངོས་ཡོད་ག་ར་ེཡྱིན་པ་དེ་ར་སྤྲོད་བྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས་
ཐནོ་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། ང་རང་ཚ་ོས་ོསོའ་ིཁྱིམ་ཚང་ནང་དུ་དགའ་ཞྱིང་སྤྲ་ོཞྱིང་། འཚ་ོབ་ད་ེའགྱིག་གྱི་འདུག་བསམས་ནས་
བསད་པ་ཡྱིན་ན། སྐད་འབོད་ཅྱིག་ལའང་འགོ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་མ་བྱས་པར་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་ལ་ཕོག་ཐུག་འགོ་ཡྱི་རེད་
བསམས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཐབས་ལམ་ཞྱིག་མ་རེད་ཅསེ་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་སན་སེང་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོའྱི་ཐབས་བྱུས་འཆར་འགོད་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་པ་ཞྱིག་ག་ར་ེའདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གྱིས་ཐེངས་མང་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོརྒྱུས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་འདྱི་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་ལེན་མ་བྱདེ་པའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བྱས་ནས་ཕྱི་ལ་ཁབ་བསྒྲགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ འདྱིར་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་
ལ་བསམ་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེང་ཚསོ་མཁེན་གྱི་ཡོད་རདེ་དམ། ངས་འདྱི་ཤེས་འདདོ་བྱུང་།  
 ད་ེབཞྱིན་ཁ་ོཚོས་སྐད་ཆ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ག་ར་ེབཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། "བོད་ཀྱི་ར་དོན།" ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་མ་
རེད། (Tibet Cause) ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད། (Dalai Lama Cause) མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་བསམ་ཚུལ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོའྱི་དགོངས་འཆར་ག་ར་ེརདེ། ད་ེལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་
ང་ཚོའྱི་བར་ལན་ག་ར་ེརདེ། སྱི་ཡོངས་ཐགོ་ནས་ང་ཚོའྱི་འཛནི་སངོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱི་མང་ཡྱིན་ནའང་རེད། འག་ོཁྱིད་ཚོས་
དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤ  
 ངས་མཐའ་མཇུག་དརེ། ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་ནང་དུ་གསལ་བ་ནང་བཞྱིན་རེད། བོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་ལྡ་ེམྱིག་ལྟ་བུ་ད་ེ
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ལ་གཞྱི་
བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། སེམས་འགུལ་ཐེབས་པའྱི་ཐགོ་ནས་གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱི་ཚོས་མུ་མཐུད་འཐབ་རོད་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོ
རྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་མདུན་སོད་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ཁོང་ཚོའྱི་སྱིང་སྟོབས་དང་། ཆོད་སེམས། 
ལ་རྒྱ་ད་ེལ་གུས་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེར་སེམས་འགུལ་ཐབེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཙན་བྱལོ་ནང་དུ་རང་དབང་ལུང་པ་དང་། མང་
གཙ་ོལོངས་སུ་སདོ་མཁན་ཚསོ་ཏོག་ཙམ་འགན་འཁུར་རགོས་གནང་། སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་ག་ོསྐབས་གཉྱིས་པ་བཞེས་མཁན་སྱི་འཐུས་གངས་ ༢ དང་། ཆ་ཤས་བཞསེ་རྒྱུ་བསད་པ་གངས་ ༣ ཡོད། དའེྱི་
རསེ་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་
ཆདོ་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསྣམས་ཕེབས་པའྱི་ནང་དནོ་ད་ེདག་ཚང་མར་བསྔགས་
བརོད་དང་། རྒྱབ་སརོ་ཚད་མཐ་ོཔ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ང་ཚསོ་གོས་ཚོགས་ནམ་ཚོགས་ལ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་ད་ེཡོད་
པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། སྱིངས་ཆ་འདྱི་ང་ཚོས་བེད་སོད་གང་འད་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་འདུག བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚ་ོལ་
གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ། འདྱིའྱི་ནང་ཚོགས་ཕར་ཚུར་བཤད་ས་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་
དགངོས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ངས་ཡར་ལང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མེད་ད།ེ ལང་དགསོ་
པ་བཟོས་སོང་། ད་རང་ཞོགས་པ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆསེ་བཀའ་སོབ་ག་ར་ེགནང་བ་རདེ། བོད་ནང་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་
སྐུ་གཟུགས་གནས་སྟངས་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་སང་ནས་མྱི་ཚང་མའྱི་སེམས་པ་དགའ་པ་ོཞྱིག་
ཆགས་པ་རེད་པཱ། གོས་ཚོགས་འདྱི་གོལ་ནས་འགོ་དུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་བློ་ཕམ་དགོས་པ་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་རེད་གདའ། 
བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་དེས་བླ་ོཕམ་དགོས་པ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚསོ་ནང་ཚགོས་ལ་བཤད་རསེ་བཏང་ནས་ག་དུས་
བར་དུ་བསད་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་ནས་འགོ་སོང་བཏང་ནས་ང་ཚ་ོའདྱིར་འཛོམས་པ་འདྱི། སྱི་
འཐུས་ཀྱི་ལས་འགན་ག་ར་ེརེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བླ་ོམ་བཏང་ནས། ང་ཚོས་སྱིངས་ཆ་ཧ་ཅང་མང་པོའ་ིསང་ལ་
བཤད་ས་ཡདོ་རདེ། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་མྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ལྟའྱི་གནད་དནོ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་ས་མང་
པ་ོཡོད་རེད། བཤད་ཆོག་གྱི་རེད། ང་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་བཤད་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་རྱིམ་པ་ལ་བཤད་ནས་
ཡོང་བ་ཡྱིན། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་མ་འགྱིག་པ་དང་། གང་ལྟར་ངའྱི་བླ་ོལ་མ་ 
བབ་པ་ཡྱིན་ན་ཞུ་རྱིས་ཡདོ། ཞུ་དགོས་ཀྱི་རདེ།   
 ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་ཕེབས་པ་ཚང་མ་གཞྱིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་ཚ་ོལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་ན། ཐུགས་ཕམ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་སྐྲུན་གྱི་ཡོད་ན། ད་ེཞུ་ཚོད་མ་ཐྱིག་པ་སོང་ཙང་། ངས་ཞུ་རྒྱུ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། ང་རང་
གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་ཞུས་པ་ད་ེཚ་ོདང་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམས་ནས་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་ཞུས་མ་ཤེས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གང་རེད་ཅ་ེན། ངས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་
རབ་ཆེན་པ་ོད་ེའད་མང་པ་ོམཐོང་སོང་། སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། (Tibet never had a country) 
ཟེར་ཡོད་པ་རེད། ག་ཚོད་སྐད་བརྒྱབ་ཡོད། ཕོ་བང་དཀར་པོའ་ིནང་དུ་ང་མ་གཏོགས་གཞན་པ་སུ་ཡང་ཕྱིན་ཡོད་མ་རེད་
གདའ། གསལ་པ་ོཤེས་དགོས་རེད་གདའ་ཞེས་ལབ་པ་རེད། ག་ཚོད་སྐད་བརྒྱབ་ཡོད། ངས་ད་ལྟ་སྐད་རྒྱག་ཆོག་གྱི་མ་རེད་
ལབ་ཀྱི་མེད། སྐད་ངས་ཀང་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོཚང་མས་སྐད་རྒྱག་དགོས། ཡྱིན་ནའང་དང་པ་ོག་ཚདོ་འདུག་དགོངས་པ་
བཞེས་དང་། ད་ལྟ་ང་ལངས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོདེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་རྒྱལ་ཚོང་བ་ཞེས་གསུངས་
སོང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་གསུངས་པ་རེད་དེ། ངས་ག་ར་ེབྱས་ནས་ནད་ཁོགས་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཡང་
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རྒྱལ་ཚོང་བ་ཆགས་སོང་། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་ནས་འག་ོསོང་བཏང་ནས་ང་ཚ་ོ
འདྱིར་འཛམོས་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ང་ཚ་ོམཉམ་བཟའ་མཉམ་འཐུང་བྱས་ནས་བསད་ཡདོ་རདེ་པཱ། སྱིད་སངོ་རྒྱལ་ཚངོ་
བ་ཡྱིན་ན། ང་ཡང་རྒྱལ་ཚོང་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་རྒྱལ་ཚོང་བ་མྱིན་གདའ། རྒྱལ་ཚོང་བ་ཡྱིན་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཁུངས་སེལ་
དགསོ་རདེ། རྒྱལ་ཚངོ་བ་རདེ་ལབ་ས་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་ཚངོ་བ་ཡྱིན་མདོག་མདགོ་བྱས་ནས་བསད་རྒྱུ་མ་རདེ། ང་རྒྱལ་
ཚངོ་བ་མྱིན་ན།ོ རྒྱལ་ཚངོ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཁུངས་སལེ་ཤོག་མ་གཏགོས་ལས་ས་པ་ོཁོན་ནས་གཞག་གྱི་མྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དང་པ་ོཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་རན་པ་ཞྱིག་རེད། སྱི་ཚོགས་ལྷྱིང་འཇགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལམ་སྟོན་
འད་པ་ོཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་འདུག་བསམས་བྱུང་སྟེ། མཐའ་མར་ཡང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་ཀོག་ཀོག་ཅྱིག་ལ་འགོ་བཞག་གྱི་
འདུག ངས་འདྱིར་ཁ་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་།  
 དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་ "བོད་ད་ེརྒྱ་མྱིའྱི་ཆ་ཤས་རདེ།" ཟེར་བ་དརེ་རྒྱལ་ཚངོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་
ཡྱི་ཡོད། ད་ེཞུས་ཡོད། བོད་གཞུང་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་དངུལ་ད་ེབཟས་ནས་རྒྱལ་ཚོང་བ་རེད་དང་། ང་ཚོའྱི་ནང་དུ་རྒྱལ་ཚོང་བ་
རདེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། སྱིད་སངོ་རྒྱལ་ཚངོ་བ་རདེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། བོད་ད་ེརྒྱ་མྱིའྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེརྒྱལ་ཚངོ་བ་
ཆགས་ཀྱི་རེད་གདའ། དེར་གསལ་བཤད་གཙང་མ་ཞྱིག་མ་བྱས་བར་དུ་རྒྱལ་ཚོང་བ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུས་ཡོད། 
ད་དུང་ཆ་ཤས་བླང་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཚོགས་དཀྲུག་རྒྱུའྱི་འག་ོམ་བཙུགས་ན་བསམ་གྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་རན་པ་རྣམ་པས་ད་ེའད་
བྱས་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁ་ེཕན་བརད་ནས་སྱི་ཚགོས་དཀྲུག་ཡོང་གྱི་འདུག དརེ་གདངོ་ལེན་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན།   
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་འཐུས་རན་པ་ཡྱིན། ལ་ོ ༢༡ རྱིང་སྱི་འཐུས་བྱས་པ་ཡྱིན། ཁེད་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟེན་
ནས་མྱིན། ངས་ལས་ཀ་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་འབས་ལ་བལྟས་ནས་མྱི་མང་གྱིས་ཡྱིད་ཆེས་བྱས་ནས་སེབས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དརེ་མྱིག་
ཚ་བ་ཡྱིན་ན་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མདེ།  
 ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་ས་ོསོས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་
བསད་སོང་། ང་ལ་ཡང་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད། འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཚན་ཉྱིད་གཏངོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 
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རྟགས་གསལ་གཏོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་ང་ཚ་ོཚང་མ་རྒྱལ་ཚོང་བ་ཆགས་རེད་གདའ། ལྟོས་དང་། འགོ་
སོང་ག་ནས་གཏངོ་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོག་ར་ེབྱས་ནས་བསད་འདུག མཚན་ཉྱིད་ལྟ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱི་རདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཐགོ་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་བསད་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེརྱིང་ཞོགས་པ་ཚོགས་གཙསོ་དབུ་
འབྱེད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་ཞུས་ཡོད། སྒྲྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་འགོ་
བཞྱིན་པའྱི་ལས་རྱིམ་དསེ་འགྱིག་གྱི་མེད་ན། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི་འད་ཞྱིག་འག་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་དགསོ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་དགངོས་དནོ་ད་ེགསུང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ར་བའྱི་གཞྱིས་བྱེས་བོད་མྱིའྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཐོག་ལ་ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་མྱིན། བཀུར་འོས་ཕག་སྦྲེལ་ལངས་ནས། ངས་ད་ེལ་ལས་རྱིམ་ག་ར་ེཡྱིན་ཞ་ེན། ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བཀའ་
མོལ་ད་ེསྱིད་སངོ་གྱི་རྒྱབ་ལ་ཡང་ས་ེཡར་ལངས་ནས་སྱི་ཚགོས་དཀྲུག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གསུང་གྱི་འདུག སྱིད་སོང་གྱི་རྒྱབ་སརོ་
ཚང་མ་ལོངས་ཤོག་ཟེར་ནས། ང་ཚ་ོཚང་མར་རྒྱལ་ཚོང་ཟེར་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས་བར་གཏོང་གྱི་འདུག ད་ེཚོར་གཟབ་གཟབ་
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། འཕསོ་ད་ེགསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་རྒྱབ་ལ་ལངས་ནས་བཤད་ནས། ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་ 
མཆགོ་ནས། དནོ་དག་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།༽ ད་ེག་རང་ཡྱིན། ངས་བཤད་ནས་རྒྱབ་ལ་ལང་མཁན་མང་
པ་ོད་ེའད་ཡོད་ན། ང་ནུས་པ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་པ་དན་གྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་རྒྱལ་ཚོང་བ་མྱིན་
གདའ། རྒྱལ་ཚོང་བ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་ལགས་ཤ་ེན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་མཉམ་བཟའ་མཉམ་འཐུང་བྱས་
ནས་ལས་ཀ་གཅྱིག་གྱི་དོན་དུ་སེབས་པ་རེད། བྱས་ཙང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སོན་བརོད་ད་ེབྱེད་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཕོག་གྱི་རེད་
གདའ། མཚན་ཉྱིད་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་གྲུབ་ལྟ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཁེད་རང་གྱིས་བཤད་
པའྱི་སང་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་ཐོག་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
འནོ་ཀང་བར་ལ་འཁྲུག་ཐབེས་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཚང་མས་དགངོས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་ 
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དུས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་རགོས་གནང་།  
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ཚར་སོང་ངམ། ལགས་ས།ོ སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།   
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བསར་དུ་ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ད་ེརྱིང་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་པ་གཅྱིག་པུའྱི་ཚོར་སྣང་སེབས་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་བསར་དུ་ཚགི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་
རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། ང་རང་གྱི་ལངས་ཕོགས་ད་ེའདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་པ་ོཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཚང་
མས་མཁེན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤབྱས་ཙང་ངས་བསར་ཟློས་ཡང་ཟློས་བྱ་རྒྱུ་མྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེརྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་
ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་གཏམ་བཟང་པོའ་ིགནས་ཚུལ་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་
སོང་ཟེར་ན། མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སོང་ཡོང་རྒྱུའྱི་བསམ་འཆར་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཡོད་རྒྱུ་རེད་ཅེས་
གསུངས་སོང་། ད་ེཡོད་མ་རེད། ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའད་ཡོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་པའྱི་དགོངས་པ་དརེ་
དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་དགའ་བ་ོབྱུང་། ད་ེའདའྱི་ཡྱིད་ཆེས་གཅྱིག་དང་ར་ེབ་གཅྱིག་གྱི་རང་གཞྱིའྱི་སང་ནས་ཕེབས་བསད་པ་ད་ེཧ་
ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། དངོས་གནས་དང་གནས་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཀྱིས་བསྔགས་བརོད་ཡྱིན་མ་གཏོགས། མྱི་རྱིགས་ས་
གནས་རང་སོང་ཡོང་རྒྱུའྱི་བསམ་འཆར་ཡྱིག་ཆའྱི་འགེལ་བཤད་ནང་དུ་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཟེར་བ་ད་ེཡོད་མ་རེད།  མེད་
ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཡོད་རེད་བསམ་པའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་པ་དེར་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་བསྔགས་བརོད་ཞུ་
རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། དང་པ་ོགཅྱིག་ད་ེཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དེར། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་རང་ཐག་རང་གཅོད་ད་ེགཉྱིས་གཅྱིག་པ་རདེ་
ཅེས་གསུངས་སོང་། བྱས་ཙང་ད་ེལའང་དགའ་པ་ོཞ་ེདག་བྱུང་། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད་ཅེ་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
གནས་བབ་ད་ེརང་ཐག་རང་གཅདོ་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད།ེ རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གོས་འཆར་ཞྱིག་སེབས་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ད་ེགཏན་འབེབས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བྱདེ་ཐུབ་
པའྱི་ར་ེབ་དང་ཡྱིད་ཆེས་ད་ེང་ཚོས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་
ནང་དུའང་དབུ་མའྱི་ལམ་ཟེར་བ་ད་ེརང་ཐག་རང་གཅོད་དང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་མཁན་གྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་སེབས་ཡོང་བ་ད་ེལ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་། དེ་ལའང་བསྔགས་བརོད་རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱི་བྱེད་ཀ་མེད་ཆགས་
སོང་། ད་ེལའང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་རང་བཙན་བློས་བཏང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་
གསུངས་སོང་། ད་ེལའང་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་། ག་ར་ེབྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་མྱི་
རྱིགས་ས་གནས་རང་སངོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་བསམ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་དའེྱི་རྒྱབ་ལངོས་ཀྱི་འགེལ་བཤད་ད་ེཚའོྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེཡོད་མདེ་ད་ེ
ང་ཚསོ་ཤེས་ཀྱི་རདེ། ང་ཚསོ་ཤེས་ཀྱི་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའདའྱི་དགངོས་གཞྱི་ཡོད་པ་ད་ེལ་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མདེ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
དགའ་པ་ོབྱུང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
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སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ང་ཚསོ་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་རང་ཐག་རང་གཅོད་སང་ལ་སྱིད་བྱུས་ག་ར་ེགདམ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་མདེ་ཐགོ་བག་ོགེང་འག་ོཡྱི་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་གོས་ཆོད་ཨང་ ༥ པར་འཕོས་ནས་བག་ོགེང་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་གས་ཁད་པར་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
གསུངས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ག་ོབར་སྤྲོད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཚམས་རེར་ཡོང་གྱི་
འདུག སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། འཕསོ་ད་ེགསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མུ་མཐུད་ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། གོས་ཆོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་བོད་ནང་གྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་དང་མཐུན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཇྱི་སེད་ཅྱིག་ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེ
འད་ཡྱིན་དུས་དགངོས་ཚུལ་གསུང་མཁན་གྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གོང་དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་སང་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་
གནང་སོང་། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ལ་ོ ༡༦ འམ་ ༡༧ བསད་མྱོང་བའྱི་ཉམས་མྱོང་ཐོག་ནས་བཤད་ན། གདུང་སེམས་མཉམ་
བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་དེར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཕལ་ཆེར་ང་ཚ་ོལ་བཤད་རྒྱུའྱི་གོ་
སྐབས་ཤྱིག་རག་གྱི་མ་རེད། ད་ེའདའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་སེབས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་ཁ་གསལ་པ་ོབྱས་ནས། སྒྲ་དག་པ་ོབྱས་ནས། "བཙན་བྱལོ་བོད་གཞུང་གྱིས་" ཟརེ་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་
གསུངས་སོང་། ད་ེལའང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་། ད་ེརྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ངས་སེམས་གཏྱིང་ནས་དགའ་འོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་མང་པ་ོབྱུང་། ད་ེཚསོ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་བསམ་གྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་བྱུང་།  
 ད་ེརྱིང་དངོས་གནས་དང་གནས་ཛ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་དེར་དགོས་མཁ་ོཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་འགོ་སོད་ཀྱི་
ཡོད་དུས། རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་གཅྱིག་དང་། གོས་ཚགོས་ར་བའྱི་ནང་ནས་གནད་འགག་ཡྱིན་དུས། ངས་གོང་དུ་
གཅྱིག་བཤད་པ་ཡྱིན། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཡོད་ན་མེད་ན་དགངོས་མཁན་ད་ེའད་ཡོད་ས་རདེ། ངས་སྒྲྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་ཡོད་རདེ་ཟརེ་
བ་ད།ེ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས་ལུང་འདནེ་ཞྱིག་བྱདེ་ཆགོ་པ་ཞུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི། དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་གསུམ་པ། ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ལས་འགན། སྱིར་བཏང་ད་ེསྐབས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ད་ེའགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་རེད། དེའྱི་
ནང་གསེས་ ༦ པ་ལ་ག་ར་ེཡོད་རེད་ཅ་ེན། "གོང་གསལ་དམྱིགས་ཡུལ་རྣམས་འགྲུབ་ཐབས་གཙ་ོབོ་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར། བོད་མྱི་རྣམས་ལ་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། བོད་ད་ེའཛམ་གྱིང་
རྒྱལ་སྱིས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའྱི་ཞྱི་བའྱི་བསྟྱི་གནས་ཤྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཐབས་ད་ེགཉྱིས་ཉག་གཅྱིག་ཡྱིན་གཤྱིས་ད་ེཐོག་འབད་



55 

འབུངས་བྱ་རྒྱུ།" ཟེར་བ་ད་ེཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ། མཚན་ཞུས་མ་ཞུ་ཡོད་མ་རེད། དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་ཟུར་པ་ཞྱིག་གྱིས་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་སྐབས་སུ་དེར་ངེས་པར་དུ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག 
དའེང་བསར་བཅོས་ཤྱིག་སེབས་བསད་པའྱི་སྐབས་སུ། འདྱི་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་དགོངས་བཞེད་ཟརེ་ནས་
བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་དགངོས་བཞདེ་མ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་སོང་། ངས་
སྐབས་ད་ེདུས་དེ་འད་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། སྒྲྱིག་གཞྱི་དེར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཚན་
རྟགས་ཡོད་རེད་ཟེར་དུས། སྐབས་ད་ེདུས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་སོད་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོ
ཚང་མས་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་དརེ་རྒྱབ་སརོ་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཡང་ང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དེའྱི་ནང་དུ་སྔོན་མ་ཡོད་པ་ད་ེཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་
འཁདོ་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ངས་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ང་ཚསོ་གཞྱི་འཛནི་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེཡྱིན།  
མཐའ་མ་ད་ེལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་བྱུང་རྱིམ་སྐོར་མང་པ་ོཞུ་དགོས་མྱི་འདུག ང་ཚ་ོགཞུང་མང་གཉྱིས་ཀས་ད་
ལྟ་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛནི་བྱས་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་འདུག་ཅ་ེན། བརྒྱ་
ཆ་ ༦༠ ལྷག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་མཁན་གཅྱིག་བྱུང་སོང་།  ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་
དགངོས་བཞདེ་གང་ཡོད་པ་དའེྱི་སང་ལ་རྒྱབ་སརོ་བྱས་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་གཅྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེགཉྱིས་ཀ་མ་རདེ། དང་པ་ོམང་
མོས་འོས་བསྡུའྱི་སྔནོ་འག་ོད་ེལ་གདམ་བྱའྱི་རྱིམ་པ་བཞྱི་ཡོད་པ་རདེ། དང་པ་ོདརེ། དབུ་མའྱི་ལམ་དང་། རང་ཐག་རང་གཅདོ། 
བདེན་པའྱི་ཨུ་ཚུགས། རང་བཙན་གཙང་མ་བཅས་ཡོད་དུས། མྱི་མང་གྱི་ངསོ་ནས་ད་ེབཞྱི་ཀ་མ་ཡྱིན་པའྱི་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོ
ཆེས་དུས་ནས་དུས་སུ་ཡེ་ཤེས་དབྱྱིངས་དཔྱད་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གང་གནང་ནའང་ད་ེག་རང་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ཞྱིག་
བྱུང་བ་རེད། བྱས་ཙང་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཟེར་བ་དེས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ཤར་བསོད་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ད་ེདང་། ༸རྒྱལ་བ་
རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དུས་ནས་དུས་སུ་ཡེ་ཤེས་དབྱྱིངས་དཔྱད་གཉྱིས་བསོམས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེགཉྱིས་ཀ་བསོམས་རེད་མ་
གཏོགས་པས་གཅྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ རང་མ་རེད། དེའང་ད་ེརྱིང་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་པ་ོབཟ་ོའདོད་བྱུང་། ངས་དེས་
གོང་ཆ་ེཆུང་འག་ོཡྱི་རདེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་མ་རདེ།  ད་ེདངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རདེ། ད་ེནས་མང་མསོ་འོས་བསྡུ་ཞྱིག་བྱས་པ་རདེ། 
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོས་ཆདོ་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེཡོད་རདེ་ཅ་ེན། མང་མོས་འསོ་བསྡུ་མྱི་དགོས་པར་ཟརེ་ནས་ཡོད་རདེ། ད་ེ
མ་གཏོགས་ད་ལྟ་ད་ེསྔོན་འགོའ་ིཚདོ་ལྟ་རདེ་མ་གཏོགས་མང་མོས་འོས་བསྡུ་བྱས་ཡོད་མ་རེད། གོས་ཆདོ་དེའྱི་ནང་དུ་ "མང་
མོས་འོས་བསྡུ་མྱི་དགོས་པར་" ཟེར་ནས་ཡོད། རྱིམ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་དབེ་ཐེར་དང་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ལྷག་
རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ད་ེའད་ཞྱིག་བཤད་ཡྱིན་མ་གཏོགས། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་དགག་པའྱི་གནས་སྟངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན།  
 མཐའ་མ་དེར། གོང་དུ་ངས་ཞུས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ལ་དགའ་པ་ོབྱུང་། ད་ེནས་གསུང་མཁན་ཡོངས་རོགས་
ལ་བསར་དུ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས།  

 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བསར་དུ་ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་
པ་ོའད་ཞྱིག་ཆགས་སངོ་། གསལ་བཤད་དསེ་ད་ེག་རང་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། གཙ་ོབ་ོལ་ོཁམས་དརེ་
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མང་པ་ོདང་རྱིང་པོ། དམྱིགས་བསལ་རྒྱབ་ལོངས་ད་ེའད་གང་ཡང་མེད། གང་ལགས་ཤ་ེན། མྱི་ལོ་ ༦༣ འཁོད་པ་ཡྱིན་ན་
ངས་གོང་ནས་ཞུས་ཡོད། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ཤོར་བ་ད་ེབཞག་གྱི་ཡོད་ན་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ རདེ། ལ་ོ ༦༣ ཏག་ཏག་བསད་
ཀྱི་འདུག ད་ེམ་ཡྱིན་ན། དཔརེ་ན། ཁམས་དང་ཨ་མད་ོཡྱིན་ན་ཕྱི་ལོ ༡༩༥༨ ད་ེརྱི་ཡྱི་རདེ། ངས་གོང་དུ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་
པ་བཤད་ཡྱིན། གནས་ཚུལ་སྡུག་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོང་དུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ འཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཚིག་ད་ེབེད་སོད་
གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་མྱིན་ནམ་སམ།  
 གོང་དུ་ངས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༡ ཟླ་ ༢ ལབ་ཡྱིན་བསམས་བྱུང་། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ལ་གོས་ཆོད་དོན་
ཚན་བཅུ་བདུན་བཞག་པ་རེད། སྔོན་མ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་དང་། ད་ེབཞྱིན་གསུམ་བཅུའྱི་
དུས་དན་གྱི་གསུང་འཕྱིན་ད་ེའདའྱི་ནང་ལ་ལ་ོད་ེའཁོད་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་འག་ོའཛུགས་བྱས་པ་
ནས་བཟུང་སྟེ། ལོ་ཁམས་ཤྱིག་འཁོད་པ་ད་ེའད། ད་ེབཞག་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་ལ་ོ ༧༠ ལྷག་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག བདུན་ཅུ་དོན་
གཅྱིག་དང་དོན་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་གངོ་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༤༩ གསུངས་སོང་། ད་ེག་རང་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཚགི་
གྱི་ནང་དུ་འདུག དརེ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་རདེ། "ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༤༩ ལོར་བདོ་ནང་དག་པསོ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དང་།" ད་ེ
ཡྱིན་ན་མྱི་ལོ་ ༧༣ ཆགས་ཀྱི་འདུག ཚིག་གྱི་ང་ོགདོང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་བྱས་ན་དེར་མྱི་ལོ་ ༧༣ ལྷག་
འགོར་སོང་ཟེར་བ་ཞྱིག་འགོད་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་རེད་ཅ་ེན། གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༧ པའྱི་ནང་དུ། "འདས་
པའྱི་མྱི་ལ་ོ ༦༣ ཙམ་གྱི་ནང་གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་རྣམས་དམྱལ་བ་མྱི་ཡུལ་དུ་འཕོས་པ་ལྟ་བུའྱི་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་
ཁོད་གནས་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་།" ཟེར་བ་ད་ེརདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་མྱི་བོད་ལ་སེབས་ནས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ནས་
བཟུང་སྟ་ེསྡུག་སོང་མནར་གཅོད་ཁདོ་གནས་བཞྱིན་ཡདོ་པ་ད་ེའག་ོའཚསོ་ཀྱི་རདེ་པཱ། འདྱིར་ "བོད་ཡངོས་" ཟརེ་བ་ད་ེའཁདོ་
ཡོད་མ་རེད། སྱིར་བཏང་གོས་ཆོད་ནང་དུ་འདུག བོད་ས་ཡོངས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དེར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ བཞག་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་ད་ེལ་ཚད་འཛནི་བྱས་པ་དེར་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༤༩ ག་ོབ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༤༩ 
ག་ོདགོས་ན་མྱི་ལ་ོ ༧༣ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེབཀོད་ན་ཡག་པོ་མེད་ན། ངས་ཞུས་པ་ད་ེཡྱིན། དེར་དམྱིགས་
བསལ་མཁས་རྟགས་འདོན་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མཚན་བཤད་རེས་བྱེད་དགོས་དོན་མྱི་འདུག གནད་འགག་གཅྱིག་གྱི་སང་ནས། ང་
ཚསོ་སྔོན་མ་ཡྱིག་ཆ་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་འཁདོ་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་བཀདོ་ཡོད་པ་རདེ། གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་
ཀྱི་གོས་ཆདོ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། བག་ོགེང་བྱས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ལའང་བཀདོ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་དེ་དེབ་ཐེར་གྱི་ནང་དུ་ལྷག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་མྱི་མང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བསྡུས་ན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༩༥ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༦ བར་དུ་མང་མོས་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའྱི་བསམ་ཤོག་ཅྱིག་བསྡུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། མང་མོས་
འོས་བསྡུ་བྱས་ཡོད་མ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༧ ལོར་མཐའ་མར་བསམ་ཤོག་ད་ེབོད་གཞྱིས་བྱེས་གཉྱིས་ནས་བསྡུས་པ། སྔོན་
མའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་
དུ་གངས་བཤེར་བྱས་ནས། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་གངས་ཀ་དང་གངས་ཆུང་བཅས་པ་ཡོད་རེད། ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད། 
བསམ་ཚུལ་གཞན་པ་ག་ར་ེཐོན་ཡོད་པ་རེད། རང་བཙན་གྱི་སང་ལ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སང་ལ་ག་
ཚདོ་བྱུང་ཡོད། རང་ཐག་རང་གཅདོ་ཀྱི་སང་ལ་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡོད། བདནེ་པའྱི་ཨུ་ཚུགས་སང་ལ་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡདོ། ད་ེཚ་ོཚང་
མ་ཡོད་རེད། དེའྱི་སང་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༤ ལྷག་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགསལ་པ་ོབྱས་ནས་ཞུས་ན་
བསམས་བྱུང་།  
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 གཞན་དག་གཅྱིག་ལ། སྐབས་ད་ེདུས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཚགི་ད་ེམེད་པ་ད་ེདངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་
ངས་ད་གྱིན་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་སྱི་མོས་ཀྱི་རྒྱབ་སོར་བྱས་པ་དེ། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་དུ་ས་བྱྱི་ཞྱི་རལོ་ཆེན་མ་ོབྱུང་། ད་ེནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༡ ཙམ་ལ་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་
ཆེན་ཞྱིག་ཚོགས་པ་རེད། དེའྱི་སང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཡྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཟེར་ནས་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་
རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚིག་གཞྱི་ལ་འཁོད་པའྱི་སང་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ཟེར་
བ་དེར་སྱི་མོས་ཀྱི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་རེད། ངས་ད་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡར་ཀོག་མར་ཀོག་བྱེད་དགོས་མ་རེད། དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་རདེ། ལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེག་རང་རདེ།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་འདྱི་ཞུ་དགོས་ཡོད་མ་རདེ། གང་ལགས་ཤ་ེན། དོན་ཚན་ ༥ དང་འཕསོ་ནས་
ཡོང་བ་རེད། དོན་ཚན་ ༥ པ་དང་འཕོས་ནས་བཤད་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་ད་ེགསུང་མཁན་དེས་ང་ཚ་ོལ་རང་ཐག་རང་གཅོད་
དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་སང་ལ་གོམ་པ་དང་པ་ོསོས་རེད་ཟེར་བ་འད་པ་ོཞྱིག ད་ེནས་བསངས་ཡོང་བ་རེད། ད་ེསོང་མཁན་འདྱི་
ནས་བྱུང་བ་རེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་དོན་ཚན་ ༥ པ་དང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སང་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསུང་དགོས་
དནོ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ཤག་ཤག་ཐོག་ནས་ཕྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལགས་ཤ་ེན། ད་ེགཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་
ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལ་གངེ་
སོང་དང་མང་པ་ོབྱདེ་དགོས་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་འད་ཞྱིག་གསུང་ཡོང་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁོར་ཡུག་འདྱི་ནས། ཡང་
ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་སང་ནས་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེདང་། བསམ་ཚུལ་དང་འབེལ་ནས་བཤད་དགོས་ཆགས་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ  
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་མེད་ལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་མདེ་ལགས་ནས།ཤཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤབོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་
ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཉ་ེཆར་བོད་ནང་དུ་དར་ར་ེམད་ོདང་དེའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་ས་
ཡོམ་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།ཤབྱས་ཙང་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚང་མར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་ནང་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཏགོ་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཧ་ལས་པའྱི་དམ་
དག་གྱི་སྱིད་ཇུས་ཤྱིག་བཟུང་བསད་ཡོད་པ་རདེ།ཤསྱིར་བཏང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་རྱིགས་མྱི་མང་ལའང་དམ་དག་
གང་ལ་གང་འཚམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།ཤད་ལྟ་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་ཤདཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤ(Covid) ཐགོ་ལ་ (Zero 

Covid Policy) ཟརེ་ནས། ད་ེའདའྱི་དམ་དག་བྱདེ་ཀྱི་འདུག་སྟ།ེཤཡྱིན་ནའང་། བོད་ནང་དུ་ང་ཚོས་ད་ོསྣང་བྱེད་པའྱི་སྐབས་
སུ། དམྱིགས་བསལ་དམ་དག་བྱདེ་སྟངས་ལོགས་ཀ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ད་ེས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ད་ེའད་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུགཤལྷག་པར་
དུ་མྱི་རྱིགས་དབྱ་ེའབྱེད་རེད། ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱི་ཚོར་བརས་བཅོས་བཏང་བ་དང་།ཤཉེས་རྡུང་བཏང་བ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་སོད་
ཀྱི་འདུགཤདརེ་ད་ེརྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརལོ་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་།ཤ 
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 ད་ེནས་ད་ལོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་འཁྲུངས་སྐར་ད་ེརེད།ཤདགུང་ལོ་ཤ༨༧ཤལ་ཕེབས་པ་
རེད།ཤབཙན་བྱོལ་ནང་དུ་སྲུང་བརྱི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤབོད་ནང་དུ་ད་ལོར་ཧ་ལས་པའྱི་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིས་ོནས་སྲུང་བརྱི་
བྱས་པ་ཞྱིག་མཇལ་བྱུང་།ཤད་ེནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་སྱིང་སྟོབས་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།ཤཆོལ་ཁ་གསུམ་ལ་རེད་འདུགཤལྷ་ས་ལ་གནང་
འདུགཤད་ེབཞྱིན་ཁམས་ཕགོས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད།ཤམད་ོསྨད་ཕོགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ།ཤད་ེཚའོྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
གང་ལ་གང་འཚམ་བར་ལན་ཟེར་ནའང་རེད། ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།ཤཡྱིན་ནའང་། ཡྱིད་ས་ོབའྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ག་ར་ེབྱུང་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་བོད་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་འཛནི་བཟུང་
བྱདེ་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་འདུགཤདཔེར་ན། ཕྱི་ཟླ་ཤ༧ ཚེས་ ༡༥ཤཉྱིན་ནག་ཆུ་གཡས་གཡོན་ནས་འཛོམས་དཀར་ལགས་
དང་ཁངོ་གྱི་སྤུན་མཆདེ་གཡུ་སྒྲནོ་ལགས་གཉྱིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུགཤད་ེག་ནང་བཞྱིན་དའེྱི་རསེ་སུ་དཀར་མཛསེ་ཕོགས་
ནས་དཀོན་མཆགོ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་དང་། མཛའ་པ་ོལགས་གཉྱིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུགཤད་ེནས་ཕྱི་ཟླ་ཤ༨ ཚསེ་ཤ༡༢ ཉྱིན་
ཀར་བསམ་གྲུབ་ལགས་འཛནི་བཟུང་བྱས་པ་རདེ།ཤད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་འཛནི་བཟུང་བྱས་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ད་ེའད་འདུགཤབྱས་ཙང་དའེྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚགོས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བར་ལན་དང་། རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་
པ་ོརདེ་དན་གྱི་ཡོད།ཤ 
 བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཙན་བཟུང་བྱས་ནས་ལོ་ ༦༠ཤལྷག་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤབོད་མྱི་ཚ་ོལ་ཀད་པ་
ཁྲུས་བཤལ་ཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤ(Brainwash) བྱ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ།ཤཡྱིན་ནའང་། ད་ེ
ནམ་ཡང་འགྲུབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ།ཤད་ེའད་སངོ་ཙང་ད་ལན་བདོ་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚསོ་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྱི་བྱདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བར་ལན་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་རདེ་དན་གྱི་ཡོད།ཤལྷག་པར་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་གནང་
མཁན་ཚའོྱི་འབོད་སྒྲ་ཡྱིན་ནའང་རདེ།ཤང་ཚའོྱི་གོས་འཆར་ནང་དུ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ།ཤ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེབོད་ལ་གདན་
འདེན་ཞུ་དགོས་ཡོད་ཟེར་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་
ཡག་པ་ོབཞེས་དགོས་འདུག་སམ།ཤད་ལྟའྱི་ཆར་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཕྱི་ཟླ་ཤ༡༠ཤཔའྱི་ནང་དུ་རང་འཇགས་སྱིད་
འཛནི་འཁདོ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་དང་།ཤབསམ་བླ།ོཤའཆར་གཞྱི་བང་སྒྲྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།ཤདངསོ་གནས་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའྱི་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་མཉམ་དུ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་བབ་
འདུག་དན་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དཔོན་རྱིགས་ཚོས་དགོངས་པ་ཡག་པ་ོབཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤཨ་རྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་
གསུངས་པ་རེད།ཤབོད་རྒྱ་དཀའ་རོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་དེ་རེད།ཤདེའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཤ(Jim  

Mcgovern) མཆོག་དང་། (Micheal McCaul) མཆོག་ལ་ད་ེརྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དམྱིགས་བསལ་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤསྱིར་བཏང་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་དང་ངདེ་གཉྱིས་ངསོ་ནས་ཁ་ོརང་ཚོར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུའྱི་ཕག་བྱིས་
ཤྱིག་ཕུལ་ཡོད།ཤཡྱིན་ནའང་། ད་ེརྱིང་གོས་ཚགོས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བསར་དུ་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་མྱི་མང་གྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཁོང་རྣམ་
གཉྱིས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་།ཤའདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སརོ་རག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལས་འགུལ་རྱིམ་པ་སེལ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེཤ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ག་ོསྐབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ་ད།ེ སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ཨ་ཀྲོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས།ཤདགོངས་དགཤད་ེམ་ཚར་
བར་དུ་ཕར་འགང་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤར་བའྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོ
བཞྱིན་པ་ད་ེབོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་
ཕབེས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ།ཤའདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད།ཤ 
 ར་བའྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མང་པ་ོཞྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཤད་དགོས་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།ཤད་ེཚའོྱི་ཐོག་ནས་ཚང་
མ་མཁེན་པའྱི་བདག་པ་ོཡྱིན་དུས་ངས་ཞ་ེདག་ཞུ་དགོས་མྱི་འདུག་སྟེ།ཤཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་མྱི་ར་ེང་ོརེའྱི་
ཐགོ་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་དུས། དཔ་ེགཅྱིག་ཡོད་རེད།ཤགནམ་ཨ་སྔནོ་ལ་ཐུག་དོགས་མེད་ད་ེདམའ་དམའ།།ཤས་དོག་མ་ོལ་དྱིམ་
དགོས་མེད་ད་ེཡང་ཡང།། ཟརེ་བ་ནང་བཞྱིན་སྣང་བ་གཡེང་ན་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་རེད།ཤགང་ལྟར་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་
ཐགོ་ནས་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།ཤདེའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་དགསོ་པ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག ཐོག་མར་འདྱི་འད་
ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།ཤ 
 སྱིར་ང་ཚོས་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ག་དུས་
ཡྱིན་ནའང་འཁེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།ཤའདྱི་འཁེར་དགོས་ངསེ་ཤྱིག་རདེ་ལ།ཤགལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ།ཤར་བའྱི་
ཁ་སྔོན་ས་ོསོས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།ཤབོད་ནང་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་བྱདེ་ཟེར་དུས། ཕ་གྱིར་བོད་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་སྐུ་ལུས་མ་ེ
མཆདོ་ཕུལ་འདུགཤབོད་མྱི་གཅྱིག་གཅྱིག་འཛིན་བཟུང་གྱིས་བཙནོ་འཇུག་བྱས་འདུག་ཟརེ་ནས། ང་ཚསོ་འདྱི་ནས་མྱིང་ཐའོམ་
གངས་ཐ་ོཞྱིག་བསྒྲགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མེད།ཤགལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེཁོང་རྣམ་པའྱི་འབོད་སྒྲ་དང་།ཤཁ་
ཆེམས།ཤར་ེབ་བཅས་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ཧ་གོ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།ཤང་ཚོས་ཁོང་རྣམ་པའྱི་ཞལ་ཆེམས་
དང་།ཤའབདོ་སྒྲ།ཤར་ེབ་བཅས་གང་འཚམ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།ཤབོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སགོ་ར་དང་ང་ོབ་ོད་ེསྐད་ཡྱིག་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རེད།ཤཁོང་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་མང་ཆེ་ཞྱིག་རོམ་པ་པ་ོའཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་དང་།ཤད་ེབཞྱིན་སྐུ་ལུས་མེ་
མཆོད་ཕུལ་བ་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེག་རང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ།ཤང་ཚོས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོབརླག་འག་ོཡྱི་
འདུག ཁང་པ་འགའ་ཤས་གཏོར་བཤྱིག་བཏང་འདུགཤགཅྱིག་བྱུང་འདུག་ཟརེ་བ་ཙམ་གྱིས་བདོ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོབརླག་འག་ོ
རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད།ཤབོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་བརླག་པའྱི་ཉྱིན་མ་ོདེར་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོབརླག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤ
གང་ལྟར་བོད་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་།ཤཁ་སྔོན་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།ཤཁོང་རྣམ་པ་ཡྱིན་ན་ཕར་ཕོགས་ལ་དཀའ་ངལ་དང་བཙན་དབང་གྱི་
འོག་ལ་བསད་ཡོད་པ་རེད་དེ།ཤད་དུང་སྐད་ཡྱིག་དང་། རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་རེད། གང་ས་ཅྱི་ཐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་
དང་གནས་ང་ཚོས་མྱིག་དཔ་ེབལྟ་འོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ།ཤང་རང་ཚ་ོགང་འད་ཆགས་འདུགཤབཙན་བྱོལ་སྱི་
ཚགོས་ནང་ལ་ཡྱིན་ན།ཤཕྱི་ལ་སབེ་མཁན་ཚསོ་བདོ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་།ཤལ་ོརྒྱུས།ཤརྱིག་གཞུང་། གང་ས་ཅྱི་ཐད་ནས་
བོད་ལ་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན།ཤང་ཚོས་བོད་ནང་ཉམས་ཆག་འག་ོཡྱི་འདུག་ཅེས་སོབས་པ་ཆེན་པོའ་ིསོ་ནས་བཤད་རྒྱུའྱི་བླ་ོཁོག་
འདང་གྱི་མྱི་འདུགཤདེར་བརྟནེ་ང་ཚོས་ཁོང་རྣམ་པར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་དོན་དམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ན།ཤང་རང་ཚརོ་རང་དབང་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་རདེ།ཤདངསོ་གནས་དང་གནས་བདོ་
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མྱི་རྱིགས་འདྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་།ཤརྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས།ཤརྱིག་གཞུང་གང་ས་ཅྱི་ཐད་ཀྱི་ཐོག་ནས། གང་ལྟར་འབུར་དུ་ཐོན་པའྱི་
གང་ཟག་ཅྱིག་འདུག་ན། དརེ་བདག་པ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ། ཁངོ་རྣམ་པར་ང་ཚསོ་རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་དགོས་པ། ད་ེཙམ་མ་ཟད།ཤཁངོ་རྣམ་
པར་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།ཤད་ེའད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་རེད།ཤརྒྱལ་
རབས་ལ་ོརྒྱུས་ཡྱིན་ནའང་འད།ཤརྱིག་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་འད།ཤད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་རེད།ཤད་ལྟ་ད་ེའད་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཚརོ་རམ་འདགེས་བྱ་རྒྱུ་དང་།ཤཁངོ་རྣམ་པར་རྒྱབ་སརོ་བྱ་རྒྱུ།ཤཁངོ་རྣམ་པར་ཁརོ་ཡུག་བསྐྲུན་པ་ཡྱིན་ན།  
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་ོསྣང་དང་ཤུགས་རེན་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤབྱས་ཙང་ང་ཚོས་གཅྱིག་གཅྱིག་ཉམས་ཆག་
འགོ་བཞྱིན་འདུགཤགཉྱིས་གཉྱིས་ཉམས་ཆག་འགོ་བཞྱིན་འདུག་ཅེས་ལུང་པ་གང་དངས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་གང་
ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་ཉམས་ཆག་ག་ར་ེའག་ོཡྱི་འདུགཤད་ེཚ་ོམྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པར་སར་གས་ོ
གང་འད་ཞྱིག་བྱདེ་དགོས་འདུགཤད་ལྟ་འབུར་དུ་ཐནོ་ཡདོ་པ་ད་ེཚ་ོལ་ང་ཚསོ་རྒྱབ་སརོ་དང་། རམ་འདགེས་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པོ་རེད།ཤདེ་འད་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་དོན་དམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ལ།ཤང་རང་ཚོའྱི་མྱོང་ཚརོ་ཐགོ་ནས་བཤད་ནའང་། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོམ་བརླག་བར།ཤབཙན་བྱལོ་
སྱི་ཚོགས་སུ་ཡོད་པའྱི་གུ་ཡངས་དང་།ཤག་ར་ེབྱས་ནའང་བྱེད་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་ཤཤྱིག་
ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུགཤད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།ཤ 
 ར་བའྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་ནང་ནད་ཡམས་དང་།ཤས་རུས།ཤཆུ་ལགོ་བཅས་རེན་ངན་བར་ཆད་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བསད་
ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་ད་ེརྱིང་ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 ད་ེདང་འབལེ་ནས་ད་ལྟ་ཚགི་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་ཆགས་སོང་།ཤཟླ་བ་འགའ་ཤས་ནང་ལ་རདེ།ཤཁངོ་རྣམ་པ་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཧྥ་རན་སྱི་ནང་དུ་བོད་མྱི་གཅྱིག་རྒྱ་མྱིས་བསད་པ་རེད།ཤཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། གདུང་སེམས་
མཉམ་བསདེ་ཟེར་ནའང་འད་འདུགཤརགོ་ར་གཅྱིག་སྒྲྱིལ་ཟརེ་ནའང་འད་འདུག ཧ་ཅང་ཚད་མཐ་ོཔའོ་ིཐགོ་ནས་མྱིག་དཔ་ེབསྟན་
ཡོད་པ་རེད།ཤཧྥ་རན་སྱིར་བཞུགས་པའྱི་ཁོང་རྣམ་པ་རེད། ཕ་གའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཐུས་ཚབ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུགཤད་ེ
བཞྱིན་ཡུ་རོབ་ཀྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཙ་ོབོར་གྱུར་བའྱི་མྱི་མང་ཁྱི་ལྷག་ཙམ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤབོད་པ་རེད།ཤད་ེག་ནང་
བཞྱིན་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་མང་པ་ོཞྱིག་ལངས་ནས། རོག་ར་གཅྱིག་སྒྲྱིལ་ཟེར་དུས་གཅྱིག་གྱིས་ཡར་སོང་ཟེར་ན་ཡར་འགོ་
དང་།ཤགཅྱིག་གྱིས་མར་སོང་ཟེར་ནས་མར་འག་ོབ་ཙམ་གྱིས་རོག་ར་གཅྱིག་སྒྲྱིལ་ཟེར་གྱི་མ་རེད།ཤརོག་ར་གཅྱིག་སྒྲྱིལ་ཟེར་
དུས་གནད་འགག་གཅྱིག་ལ་ཐུག་དུས་རོག་གཅྱིག་ཏུ་སྒྲྱིལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེར་རོག་ར་གཅྱིག་སྒྲྱིལ་དང་ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པས་ཧ་ཅང་གྱི་མྱིག་དཔ་ེའསོ་པ་ཞྱིག་དང་།ཤད་ེའདའྱི་རགོ་ར་གཅྱིག་སྒྲྱིལ་ཟེར་
ནའང་འད། གང་ལྟར་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གནང་སོང་།ཤད་ེརྱིང་ངས་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཁངོ་རྣམ་པར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དེའྱི་ཐོག་ནས་དངསོ་གནས་བྱས་ན་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཁོང་རྣམ་པར་རྒྱབ་སོར་དང་རམ་
འདགེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཡྱིག་ངག་གང་རུང་གྱི་ཐགོ་ནས་གཅྱིག་གནང་གྱི་རདེ་བསམ་པ་བྱུང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའད་གནང་སོང་
བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་གང་ཡང་མ་བྱུང་།ཤབྱས་ཙང་མ་འོངས་པར་དུས་དང་སྐབས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་མྱི་མང་ཡྱིན་ནའང་གང་
ལྟར་ད་ེའདའྱི་གནད་འགག་ཐོག་ནས་ལངས་ཡོང་དུས། ད་ེཚོར་རྒྱབ་སོར་བྱ་རྒྱུ་དང་།ཤད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་
དགསོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཐུགས་ར་ེཆ།ེཤ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསདེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ད་ེརདེ། ད་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་གོས་ཚོགས་འཚགོས་བའྱི་སྐབས་སུའང་བཀའ་ཤག་
གྱི་ངོས་ནས་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་ད་ེང་ཚོས་གཟྱི་བརྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་
ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེརྱིང་གོས་ཚགོས་ཀྱི་ཉྱིན་དང་པ་ོརེད། ཞགོས་པའྱི་ལས་རྱིམ་
མྱི་དགསོ་པ་བྱས་ནས་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ལ་བཅར་ནས་རྟནེ་
འབལེ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆསེ་ཞལ་བཞེས་གནང་བཞག་པ་ད་ེའད་ཐསོ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་སྐལ་བཟང་གྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག གོས་
ཚགོས་ཀྱི་ཉྱིན་དང་པོའ་ིནང་དུ་ང་ཚོས་ཕར་ཚུར་བཤད་རེས་ཐུག་པ་དང་། དེའྱི་བརྒྱུད་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ལ་
ལྟ་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོར་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་བྱ་རྒྱུ་འདྱིས་
དངོས་གནས་དང་གནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ལ་མཚོན་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག གང་ལྟར་འདྱི་རྟགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
རང་བཞྱིན་གྱིས་སེབ་ཀྱི་འདུག འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་དང་པོའ་ིནང་དུ། བཀའ་ཤག་
གྱི་ངོས་ནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་དགོས་པ་དང་། ལན་འདེབས་དགོས་པ། རྱིས་རྒྱག་དགོས་
པ། ཆ་ཚང་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུས་ཡོད་མ་གཏོགས། ལན་འདེབས་ཀྱི་མྱིན་དང་། རྱིས་རྒྱག་གྱི་མྱིན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མེད། 
ལས་རྱིམ་གཞྱིར་བཟུང་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ར་ེརའེྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གོས་བསྡུར་བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་
སྒྲྱིག་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་རེད། གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་སྐབས་སུ་འདྱི་འད་
ཞྱིག་གསུང་དགོས་ཨ་ཡོད་ན་བསམས་པ་རེད། ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུང་བའྱི་སྐབས་སུ། དབུ་མའྱི་
ལམ་ལ་འག་ོརྒྱུ་མྱིན་ཞསེ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། དའེྱི་དནོ་དུ་ཞུས་མེད། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་པར་འཁོར་ཡོད་
ན། ད་ེརྱིང་བག་ོགེང་འདྱི་འག་ོབཙུགས་པ་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། 
བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག མྱི་གཞན་ལ་
བསམ་བླ་ོའཁོར་མྱི་སྱིད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱིད་སོང་དང་། བཀའ་
བློན་རྣམ་པ་ཚང་མ་བསད་ཡོད་པ། རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པ་ོཞྱིག་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ར་བའྱི་གསལ་པ་ོབཟ་ོ
དགོས་པ་ཡོད་མ་རེད། ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་གཅྱིག་པུའྱི་འདོད་པ་བྱས་ནས་
སྱིད་བྱུས་ལངས་ཕོགས་གང་བྱུང་བཟ་ོརྒྱུ་མེད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོརེད། བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། ད་
ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་འབད་བརནོ་བྱ་རྒྱུ་ད།ེ བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རང་བཙན་ཤཤོད་མཁན་ཡོད་ནའང་རེད། དབུ་མ་ཤཤོད་
མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚང་མར་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་ཡོང་ན་བསམས་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཐབས་ལམ་འཚོལ་
དགོས་པ་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་དེ། རྒྱ་ནག་ལ་ཕར་བར་སྤྲད་རྒྱུ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་པ་དེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་
བོད་དོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ད་ོསྣང་ཡོང་རྒྱུ་དང་། བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོང་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོཞྱིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ད་ེང་
ཚའོྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རང་བཙན་དང་དབུ་མའྱི་བར་ཐག་ད་ེབསང་ཐུབ་ན་བསམས་ནས། ར་ེབ་ད་ེབྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འནོ་
ཀང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཤད་པ་དརེ་ས་ོསོའ་ིག་ོབ་ལནེ་ཕགོས་མྱི་འད་བ་ད་ེའད་བླངས་ནས་འགེལ་བཤད་སོན་གནང་གྱི་ཡོད་
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པ་རེད། འགེལ་བཤད་བསོན་བཞག་པ་ཚང་མར་བཀའ་ཤག་གྱིས་བདག་དབང་འཛིན་དགོས་པ་ཡོད་མ་རེད། བཀའ་ཤག་
གྱིས་གང་བཤད་པ་དེར་བཀའ་ཤག་གྱིས་བདག་དབང་འཛིན་གྱི་རེད། གཞན་པས་གསུངས་བཞག་པ་དེར་བཀའ་ཤག་གྱི་
བདག་དབང་འཛིན་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་སྐོར་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་
གཏོགས། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འདྱི་སྐོར་ཆེད་མངགས་བག་ོགེང་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་དང་། བག་ོགེང་ཡོང་ནས་ཕན་ཐོགས་ཤཤྱིག་
ཡོད་པ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། འབབ་ས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་གྱིན་གནད་དོན་
གཅྱིག་ད།ེ སྱིད་སངོ་གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་བཞག་པའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་དང་འབལེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་
དགོངས་ཚུལ་གསུངས་ཚར་བ་དང་། གཞན་པ་གསུང་མཁན་མྱི་འདུག་བསམས་ནས་སྱིད་སོང་གྱིས་ལག་པ་བརངས་པ་
ཡྱིན། ལག་པ་རོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། ད་ལྟའྱི་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་འདྱིའྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་གནད་
དནོ་འདྱི་སྐརོ་ཡང་བསར་སོང་མྱི་དགསོ་པ་བྱུང་ན་བསམས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་ནང་དུ་ངསོ་འཛིན་བྱས་ཟྱིན་པ་ཟེར་
དགསོ་རདེ་པཱ། དྱི་བ་གཅྱིག་གནད་དནོ་ད་ེག་རང་སང་ལ་འདུག ད་ེཡོད་དུས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་སྐབས་སུ་ག་ར་ེགསུངས་པ་ཡྱིན་
ནའང་། སྐབས་དེ་དུས་དྱི་བ་གཏོང་གྱི་རེད། ང་ཚོས་དེར་ལན་འདེབས་ཀྱི་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་གཙང་མ་ཆགས་ཀྱི་རེད་
བསམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་གོང་དུ་སན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ དའེྱི་རེས་སུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཀང་དའེྱི་སྐརོ་ལ་ནན་
ཏན་བྱས་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤཤྱིག་གཞུང་ཆེན་པ་ོདང་། གོང་འོག་གཟྱིགས་ཐུབ་མཁན་
ཞྱིག་གྱིས་དེའྱི་སྐོར་གསལ་བཤད་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་སོང་དེར་རྒྱལ་ཚོང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཟེར་བ་ད་ེརེད། 
ད་ེཚའོྱི་གས་གཞུང་ཆནེ་པ་ོགཟྱིགས་མཁན་རདེ། གཞུང་ཆེན་པའོ་ིགོང་འགོ་གཟུགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། སྱིད་སངོ་གྱིས་སྐབས་
ད་ེདུས་བཤད་པའྱི་གོང་འོག་ད་ེཚོའང་གཟྱིགས་ཐུབ་ཡོད་ན། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཡོང་དགོས་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། 
གཞུང་ཆེན་པ་ོགཟྱིགས་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་འདྱི་འད་གསུང་ཡོང་དུས། རྒྱལ་ཚོང་བ་མྱི་ཞྱིག་སྱིད་སོང་གྱི་རྐུབ་བཀག་སང་ལ་
བསད་ནས། ད་ེརྱིང་ཁེད་རང་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་བསད་ཐུབ་ས་རདེ་དམ། གསལ་བཤད་མ་བྱས་བར་དུ་རྒྱལ་ཚངོ་བ་ཡྱིན་ཟེར་བ་
རེད་པཱ། ད་ེཡྱིན་དུས་གསལ་བཤད་མ་བྱས་བར་དུ་རྒྱལ་ཚོང་བ་ཆགས་དགོས་རེད་དམ་མ་རེད། བསམ་བློ་ཞྱིག་གཏོང་
དགསོ་རྒྱུ་རདེ་ད།ེ གོས་ཚོགས་ཉྱི་མ་དང་པ་ོནས་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་མོལ་ད་ེའད་གསུང་བའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕོག་ཐུག་འག་ོཡྱི་རེད་དམ་མ་རེད། གཞན་ལ་སྱི་ཚོགས་དཀྲུག་གྱི་འདུག་གསུང་
གྱི་འདུག་ག བཀའ་མོལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསུང་བའྱི་སྐབས་སུ། སྱི་ཚོགས་ལ་ཕོག་ཐུག་འག་ོཡྱི་རདེ་དམ་
མ་རདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རང་གྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་པ་སངོ་ཙང་ཞུས་མེད། 
ད་ེརྱིང་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་གཞུང་གཞན་པར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་བཞག་པ། གལ་སྱིད་གོང་འགོ་གཟྱིགས་
ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་བཞག་པ་དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ལ་ཞུས་
བཞག་པ། ད་ལྟ་གཞུང་གཞན་པར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟེར་བ་ད་ེདག གོང་འགོ་བསྒྲྱིགས་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་གནས་
སྟངས་འདྱི་ཆགས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ག་ར་ེབཤད་ཡོད་པ་
རདེ། ནང་དནོ་གང་འད་ཞྱིག་བཤད་ཡདོ་པ་རདེ། དྱི་བ་ཕེབས་པ་སོང་ཙང་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ལན་ཕུལ་ཚར་ཡྱིན། ད་ེནས་འཕསོ་
དོན་དྱི་བ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་
གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལན་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། གང་
ལགས་ཤ་ེན། ཚགོས་གཙསོ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་བཞསེ་གྲུབ་པ་དང་ལས་རྱིམ་འདྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང། ཉྱིས་ལྡབ་མྱི་ཡོང་བའྱི་སད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ལ་འགན་ཆ་ཚང་འཁེར་གྱི་ཡྱིན། ད་ེནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། 
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དང་པ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་ཕར་ཚུར་ཉན་ཤེས་བྱས། ད་ེནས་ཐག་ཅྱིག་གཅོད་ཀྱི་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་རདེ། ཉན་ཤེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་
པར་རྒྱལ་ཚོང་བ་བརྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཏགོ་ཙམ་ཐལ་དགས་ཀྱི་མེད་འག་ོབསམ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་
འགོ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 གཞན་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་སྐོར་ལའང་གསུངས་སོང་། སྱིད་སངོ་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་སྐོར་ཤཤོད་སྟངས་འགྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་ལས་རྱིམ་ཟུར་དུ་བཟོས་ན། ང་ཚོས་དེའྱི་སང་ལ་གོ་བསྡུར་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། སྱིད་སོང་གྱི་ནོར་ཡོད་ན་
དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ནོར་མེད་ན་གཅྱིག་བྱས་ན་གོས་ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལ་ོརྒྱུས་སྐོར་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་
པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་སོབ་སོང་རག་རྒྱུར་ར་ེབ་ཡོད་ཀྱི་རེད། ང་ལ་ཐ་ེཚམོ་ཡོད། ངས་ལ་ོརྒྱུས་དེབ་གང་ལ་གང་
འཚམ་བཀགས་པའྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ངས་བཀགས་པ་དང་མ་བཀགས་པ་བྱས་ན། ད་དུང་མ་བཀགས་པ་མང་བ་
ཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་རེད་སམ། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཛོམས་པའྱི་ནང་ནས་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་ཞྱིབ་ཚགས་
པོའ་ིཐོག་ནས་ད་ོསྣང་ག་ཚོད་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་དང་བོད་མྱི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་ལོ་
རྒྱུས་ལྟ་མཁན་ག་ཚདོ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཡང་དྱི་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེརྱིང་ལས་འགུལ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་
པའྱི་གཞོན་སེས་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ལ་ད་ོསྣང་སྤྲདོ་དགོས་པ། དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལ་བལྟས། བསམ་
བླ་ོམང་པ་ོཞྱིག་བཏང་ནས་ཐབས་བྱུས་ད་ེསྒྲྱིག་པའྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན། འདྱི་ལ་ཡར་ཁ་ལྟ་མར་ཁ་ལྟ་བྱས་ནས། གལ་སྱིད་ལངས་
ཕགོས་དསེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་ན་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རེད། རྒྱ་ནག་གྱི་ངསོ་ནས་སེན་པ་ཚ་ེརྱིང་ཁ་བལ་བ་
རདེ་ཟེར་གྱི་འདུག་མ་གཏགོས། སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་གྱིས་བདོ་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཟརེ་འདུག་ཅེས་ལབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བོད་
པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་འདྱི་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་གསུང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན། ད་ེཚ་ོསང་གནངས་
དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེག་དུས་སྒྲྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་སྐབས་ད་ེདུས་གསལ་པ་ོབཟ་ོཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་གནད་དོན་ར་ེརེར་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ད་ལྟ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མ་རེད། སོ་སོའ་ི
དགངོས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུ་རེད། ད་ེརྱིང་འདྱི་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། གཏན་འབེབས་བྱས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ལག་བསྟར་
བྱ་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་དབུ་མ་དང་རང་བཙན་ག་ཚོད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་འབབ་ས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད།  སོ་སོའ་ི
སེམས་ཀྱི་འདོད་པ་ཁེངས་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏོགས། དེར་དངོས་གནས་ཀྱིས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེར་དཔགས་
པའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་བང་བསྒྲྱིགས་ནས་འག་ོདགསོ་ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། ཚགོས་ཐངེས་ར་ེརརེ་ང་ཚའོྱི་ནང་ཁུལ་ཕར་ཚུར་མང་
པ་ོབཤད་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་བྱས་ན་བསམ་བླ་ོགཏོང་རྒྱུ་དང་ཀད་པ་དཀྲུག་རྒྱུར་ཕན་གྱི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། དོན་དག་སང་
ལ་འབབ་ས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ།  
 མ་འོངས་པར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་སྐབས་སུ་ང་ཚསོ་ཕར་ཚུར་འཁོན་འཛིན་དང་། མ་མཐུན་
པའྱི་རྣམ་པ་ད་ེཚ་ོསྟོན་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། གཟྱི་བརྱིད་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེནས་
ལས་རྱིམ་གཞན་པའྱི་ཐགོ་ནས་འཛིན་སོང་ལ་ག་ར་ེགསུང་རྒྱུ་ཡདོ་ནའང་། འཛནི་སོང་གྱིས་ལས་དནོ་ཏག་ཏག་བྱདེ་ཀྱི་འདུག་
གམ་མྱི་འདུག ད་ེཚ་ོསྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུའྱི་འགན་ད་ེབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ལ་ཡདོ་པ་རདེ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚགོས་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་རྣམ་པ་ཚོས་སྟངས་འཛིན་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རྣམ་པ་ཚོས་ལས་འགན་གྲུབ་ཀྱི་ཡོད་
མ་རེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འགན་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལན་འདེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྱིས་རྒྱག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞུ་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོཡོད། སྐད་ཆ་ངར་པོའང་བཤད་དགོས་མེད། གོས་ཚོགས་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་ག་ར་ེགནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། གཅྱིག་བྱས་ན་སོ་སོའ་ིདགོངས་པ་རེད། གཅྱིག་བྱས་ན་མང་ཚོགས་
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ནང་དུ་གེང་བཞྱིན་པའྱི་བརོད་གཞྱི་ད་ེའད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ག་ར་ེཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་མང་
ཚོགས་ནང་དུ་གཙང་མ་བཟ་ོདགོས་པ་དེའང་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། འགན་ཆ་ཚང་འཁེར་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་མ་གཏོགས། འགན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འཁེར་རྒྱུ་མྱིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་གྱི་ཚུལ་དུ་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཞ་ེན། ཕྱིའྱི་མྱི་ལ་འགེལ་བཤད་འདྱི་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ཟེར་ནས། གོང་དུ་ངས་གསལ་ཞྱིང་གསལ་བ་ཞུས་ཡོད། ད་ེནང་བཞྱིན་
བཀའ་ཤག་གྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་གཏམ་བཤད་དང་། གོས་ཚགོས་ཀྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ལངས་ཕོགས་
ད་ེག་རང་མུ་མཐུད་འག་ོབསད་ཡོད་མ་གཏགོས། དརེ་འགལ་བ་མེད། ཁ་སང་སྐད་ཆ་བཤད་བཞག་པར་དྱི་བ་ཡོད་པ་དེ། དྱི་
བ་དྱིས་ལན་སྐབས་སུ་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་འབལེ་ནས་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབལེ་གྱི་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་ལ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་
བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ནས་བདོ་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གྱི་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ནང་དུ་ཚགི་གྱི་ཐགོ་ནས། ཤོག་གངས་ 
༢ པའྱི་ནང་དུ། དུམ་བུ་དང་པོའ་ིའོག་ནས་རྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཕེང་ལྔ་པའྱི་ནང་དུ། "བླ་བང་འཇྱིག་མེད་རྒྱ་མཚ་ོལགས་" ཟེར་
བར་ཡང་འཇུག་ས་ཞྱིག་འབྱི་རགོས་གནང་། "བླ་བང་འཇྱིགས་མེད་རྒྱ་མཚ་ོལགས་" བྱི་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ལ་ོཚགིས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀདོ་པ་ནང་བཞྱིན་ཏག་ཏག་བསད་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། དངོས་གནས་བྱས་ན་
ཡྱིག་ཆ་འདྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ཕག་ལ་བསེབས་ཚར་བ་རེད། གལ་ཏ་ེལ་ོཚིགས་ད་ེའགྱིག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་པར་ཐོག་
ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ན། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་བསམ་བླ་ོགཏོང་ས་ཞྱིག་ཡོད་རེད། 
ཡོངས་གགས་སུ་ལ་ོཚགིས་འདྱིར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། "ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རགོས་བཙན་
བཟུང་བྱས་ཏེ།" དེ་ནས་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་ངོ་ ༦༣ ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བཙན་འཛུལ་དེར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༨ དང་ 
༡༩༤༩ རྱི་མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཆྱིངས་ཡྱིག་དནོ་ཚན་བཅུ་བདུན་བཞག་པ་དའེྱི་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་རདེ། ད་ེཡྱིན་
དུས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ནས་ཡོངས་གགས་རྱི་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་ང་ོ ༧༣ ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ "སྣོད་
བཅུད་ཡོངས་རོགས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏེ།" ཟེར་བ་དེ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་ལ་ོང་ོ ༦༣ ད་ེཏག་ཏག་
བསད་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ད་ེ
ཚ་ོལ་འདྱི་ནས་དམྱིགས་བསལ་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་བྱུང་མ་སོང་། རྣམ་པ་ཚསོ་བག་ོགེང་ཞུས་པའྱི་ཆ་ཤས་ནས་ངག་
ཐོག་ནས་ལོ་ཚིགས་གསུངས་པ་ད་ེཚོར་མ་འོངས་པར་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་སམ། ད་ེམ་
གཏོགས་ཡྱིན་ས་ཡོད། ཕལ་ཆེར་ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་ཟེར་བ་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་
ལགས་ཤ་ེན། འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བག་ོགེང་གྱི་སྱིངས་ཆ་ཞྱིག་རདེ། ང་ཚསོ་གནད་དནོ་གལ་ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ལ་གེང་སོང་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེའང་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་རེད་སམ། ད་ེཡྱིན་
དུས་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ངེས་ཤེས་རདེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་དགསོ་པ་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད་འདུག ད་ེ
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་མ་འོངས་པར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་གདུང་སམེས་མཉམ་བསདེ་ཡངོ་གྱི་ཡདོ་པ་རདེ། 
ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་དནོ་དག་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་ཐུབ་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག འདྱི་བསར་དུ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 སང་སྔ་ད་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསངེ་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞྱི་པའྱི་ལས་ཉྱིན་གཉྱིས་
པ་ཆགས་བསད་ཡོད། ད་ེརྱིང་སྔ་ད་ོདྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན། སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་དང་པོ། དྱི་བ་གནང་
མཁན་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས། *** 
དྱི་བ་ཨང་༌༌༌༌༌༌༌༡ 

དྱི་ཤགོ 
གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་ ༤ པ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༧ ནས་ཚསེ་ ༡༦ བར 
དྱི་བ་གནང་མཁན།   སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་ལེའུ་
བདུན་པའྱི་དནོ་ཚན་ ༢༢ ལྟར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། 
 དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་སར་གསར་འགོད་པར་ད་ལྟ་བོད་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་
ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་དང་། ནྱིའུ་ཡོག་ཏུ་ད་ེརང་ཡྱིན་སྐོར་གསུང་སྐབས་མང་ཚོགས་ནས་དགའ་བསུའྱི་ཐལ་མ་ོཤུགས་ཆེ་
བརབས་སངོ་བ་སགོས་ལ་བརྟནེ་བླ་ོཕམ་དང་བཅས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། 
༡༽ ད་ལྟ་བོད་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་སྟངས་དང་། ཁབ་ཚད་ཀྱི་ཁངོས་གཏགོས་ཇྱི་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་
 བོད་མྱི་རྣམས་ཀང་རྒྱ་མྱིའྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡདོ་མདེ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 
༢༽ ད་ེལྟར་བཤད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བལྟ་ཤེས་ན་སྔོན་མ་དང་མ་འད་བའྱི་ཁེ་ཕན་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད་བསམ་
 སྱིད་སྐརོ་གསུངས་འདུག་པས་ཁ་ེཕན་ཆ་ེབ་གང་དང་གང་བྱུང་ཡོད་དམ། 
༣༽ སྐད་ཆ་ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀར་བླ་ོཕམ་ས་ེམཁན་མང་པ་ོབྱུང་སོང་བ་དང་ནྱིའུ་ཡགོ་ནས་དའེྱི་སྐརོ་
 ལ་དགའ་བསུའྱི་ཐལ་སྒྲ་སྒྲགོ་པ་གཉྱིས་གང་གལ་གནད་ཆ་ེབ་འཛིན་གྱི་ཡོད་དམ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་སྱི་ལྷན་གྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༡ པོར་ལན་མ་ཞུ་གོང་དུ། 
མཐངོ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དྱི་བ་གཏོང་གནང་མཁན་གྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ཆབ་སྱིད་རདེ། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་
ཐུགས་སྣང་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་གནས་ཚུལ་ད་ེདབུ་མ་འཚསོ་ནས་བཏང་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་། 
སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་གེང་སོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པར་བརྟནེ། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གཙང་མ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་
གནང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ལྟ་ཡྱི་ཡོད། དེའྱི་རེས་སུ་འཕོས་དོན་དྱི་བ་གང་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཚགོས་ནང་གནས་ཚུལ་འདྱི་
གཙང་མ་བཟ་ོབའྱི་ཆདེ་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ལན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 

༑ སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་སྱི་ལྷན་གྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ཤ༡ཤལན། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༢༢ཤཟླ་ཤ༤ཤཚེས་ཤ༢༥ཤཉྱིན།ཤསྱིད་སོང་དང་།ཤའབེལ་ཡོད་ཁག་ཅྱིག་ཨ་རྱིའྱི་བོད་དོན་དམྱིགས་བསལ་
འབེལ མཐུད་པ་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་རེས།ཤགསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ཞྱིག་གྱི་གསར་འགོད་པས།ཤམཇལ་འཕད་ཀྱི་
བརྒྱུད་རྱིམ་དང་།ཤགྲུབ་འབས་སོགས་ལ་དྱི་བ་གཏོང་སྐབས།ཤསྱིད་སོང་གྱིས།ཤབོད་རང་བཙན་ཡྱིན་པའྱི་གནས་བབས་དང་།ཤ
ད་ལྟ་བོད་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་དང་།ཤདབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་ཇུས་འདྱིའྱི་འོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་
བྱུས་ལ་གདེང་འཇོག་རག་པའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་ག་འད་བྱེད་དགོས་མྱིན། ད་ེཡང་ཁོ་རང་ཚ་ོཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་སྱིད་ཇུས་
འཛནི་སྟངས་ག་འད་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེཚའོྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚ་ོག་ོབསྡུར་ཞྱིབ་ཕ་བྱུང་ཞསེ་བཤད་པ་ཡྱིན། 
སྱིད་སོང་གྱི་སྐད་ཆ་འདྱི་ནྱི་ཨ་རྱིའྱི་བོད་དོན་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པར་གོ་བསྡུར་ག་ར་ེབྱུང་ཡོད་མེད་ཀྱི་ནང་དོན་
ཡྱིན། དེའྱི་རེས།ཤམྱི་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གསར་ཁང་དའེྱི་བརན་འཕྱིན་ལས་སྱིད་སངོ་གྱི་གོང་གསལ་ཚགི་དུམ་ད་ེགཅྱིག་པུ་བཅད་
གཏུབ་བྱས་ཏ་ེད་ལམ་དུ་བཀྲམ་པ་མ་ཟད།ཤསྱིད་སོང་གྱི་སྐད་ཆ་སོ་སོའ་ིརང་འདོད་ལྟར་བཟ་ོབཅོས་བྱས་ཏེ་སྱི་ཚོགས་ནང་
བཀྲམ་ཡོད་ཚདོ་འདུག ཕྱི་ཟླ་ཤ༥ཤཚེས་ཤ༡ཤཉྱིན།ཤནེའུ་ཡོག་དང་ནྱིའུ་ཇར་སྱི་མང་ཚགོས་ལ་གཏམ་བཤད་བྱདེ་སྐབས།ཤབོད་
རྒྱ་འབེལ་མལོ་གྱི་བྱུང་རྱིམ་དང་།ཤབར་ལམ་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ།ཤསྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་
གྱི་དགོངས་པ།ཤཉེ་ལམ་མཁས་དབང་གཉྱིས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་དང་།ཤརྒྱ་ནག་གོང་མས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་
གཞུང་འབེལ་ཡྱིག་ཚགས་གཞྱི་ལ་བཞག་སྟ།ེཤབོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་ཆགས་མྱི་འདུག་ཅེས་དཔ་ེདེབ་འགེམས་
སེལ་ཟྱིན་སྐོར།ཤལ་ོརྒྱུས་མཁས་པས་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་གནས་བབས་ཁུངས་སེལ་གནང་བ་ལས་ལྡོག་སྟེ།ཤབོད་དོན་ལ་རྒྱབ་
སོར་བྱེད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཅེས་བརོད་ཚེ།ཤརྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་སོལ་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་
སྐོར་དང་།ཤབོད་རྒྱ་གོས་མོལ་བྱེད་དགོས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་དང་ནང་འགལ་ཆགས་ཉེན་སྐོར་འབེལ་ཡོད་ལ་འགེལ་བཤད་
ཞུས་པ་སོགས་གསར་ཁང་དེའྱི་བཅར་འདྱིར་ལན་འདེབས་ཡྱིག་འབེབས་བྱས་པ་ཆབས་ཅྱིག་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕ་བ་འགེལ་བཤད་
བྱས་ཡོད་པ་དང་།ཤདྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་སྐབས་སུ་སྐད་ཆ་ད་ེཡང་ཡང་དྱི་གེང་བྱས་པར་བརྟེན།ཤད་ེལྟར་ཤོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་དང་དགོས་པ།ཤའགེལ་བཤད།ཤཤོད་སྟངས་བཅས་འགེལ་བཤད་ག་ཚོད་བརྒྱབ་ཀང་གོ་བར་འཕོད་ཀྱི་མེད་ལུགས་
དང་།ཤསྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས།ཤབཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་ད་ེག་
རང་འག་ོབསད་ཡདོ་ཅེས་བཤད་ཡདོ་པ་མ་གཏོགས།ཤད་ེརང་ཡྱིན་ཞསེ་བརདོ་མདེ། 
༡། སྱིད་སོང་གྱི་ལན་འདབེས་ད་ེབོད་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པ་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་ག་ར་ེབྱུང་བའྱི་ནང་དནོ་
 ཡྱིན་པ་མ་གཏོགས།ཤསྱིད་སངོ་ངམ།ཤབཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་དང་།ཤད་ལྟའྱི་གནས་བབས་ལ་ངོས་
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 འཛནི་བྱདེ་སྟངས་འགེལ་བཤད་བྱས་པ་ཞྱིག་མྱིན་ལ།ཤབོད་ད་ེའདས་པའྱི་མྱི་ལ་ོཤ༧༠ཤདོན་གངས་རྱིང་བཙན་བཟུང་
 གྱི་འགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཡྱིན་ཞྱིང་།ཤརྒྱ་གཞུང་གྱིས་བཙན་བཟུང་བྱས་པའྱི་
 བོད་ཀྱི་ས་ས་ེརྣམས་བོད་རང་སངོ་ལངོས་དང་།ཤམཚ་ོསྔནོ།ཤསྱི་ཁོན།ཤཀན་སུ།ཤཡུན་ནན་བཅས་ལངོས་དང་ཞྱིང་ཆནེ་
 ཟེར་བ་ལྔ་ཡྱི་ནང་བཅད་བགོས་བྱས་ཡོད་ལ།ཤགཞྱིས་ལུས་བོད་མྱི་རྣམས་ཀང་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གཞུང་གྱི་བཙན་
 བཟུང་འགོ་གནས་ཡོད་པ་བསནོ་མདེ་ཡྱིན།ཤ 
  ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་
 སྟབས།ཤ སྐབས་གསར་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་འབེལ་ཡོད་དཔོན་རྱིགས་ཚོར་ད་ེནྱི་བཙན་བཟུང་འོག་གྱི་
 གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་གསལ་འདོན་གནང་གལ་ཆ་ེབ་དང་།ཤཡང་ན་གསུང་སྟངས་ད་ེརྱིགས་བསར་ལྡབ་མྱི་
 གནང་བའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་གྱི་ཡོད།  
༢། དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་སྐབས་སུ།ཤདབུ་མའྱི་ལམ་ལ་གདངེ་འཇོག་རག་ཆདེ་དུ་ནུས་པ་ག་འད་ཞྱིག་འདནོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་
 མེད་འགལེ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་ད་ེལྟར་བརྒྱབ་སྐབས།ཤཁ་ཤས་ཀྱིས་འགལེ་བཤད་ལགོ་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།ཤཁ་
 ཤས་ཀྱིས་ག་རེའྱི་ཆདེ་དུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་མག་ོཚོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད།ཤབོད་སྱི་པར་ཕན་གྱི་ཡོད་དང་གནདོ་ཀྱི་ཡོད་
 མག་ོཚོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད།ཤདེར་བརྟེན་དྱི་བ་དེའྱི་རྱིགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ།ཤནང་ལ་ཕྱིན་ནས་བསམ་བླ་ོཡག་པ་ོཞྱིག་
 བཏང་བ་ཡྱིན་ན།ཤད་ེལྟར་ཤོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་བསམ་བླ་ོཡག་པ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན།ཤད་ེསྔནོ་མ་དང་མ་
 འད་བའྱི་ཁ་ེཕན་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རདེ་བསམ་པའྱི་བསམ་བླ་ོསེབས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤགལ་སྱིད་རྒྱུ་མཚན་
 ལྟ་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།ཤརྒྱུ་མཚན་ལྟ་མ་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ག་ཚོད་བཤད་ཀང་ཕན་ཐགོས་ཡོད་མ་རེད་
 ཅེས་བརདོ་པ་མ་གཏགོས།ཤརྒྱུ་མཚན་བལྟ་ཤསེ་ན་སྔོན་མ་དང་མ་འད་བའྱི་ཁ་ེཕན་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཡངོ་ས་རདེ་བསམ་
 སྱིད་ཅེས་བརདོ་མདེ། 
  ད་ེལྟར་ཞེས་པ་ནྱི།ཤད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་ཡོད་སྟངས་སྐོར་ལ་མ་ཡྱིན་པ་དང་།ཤད་ེལས་
 ལྡགོ་སྟ།ེཤ བོད་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་བཟུང་མ་བྱས་གོང་རང་བཙན་ཡྱིན་པའྱི་གནས་བབས་བཤད་དགོས་པའྱི་
 རྒྱུ་མཚན་གྱི་ས་ོནས་བཤད་ཡདོ།ཤ 
 བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་དང་།ཤརྒྱ་རྱིགས།ཤརང་རྱིགས་ནང་ཁུལ་དུ་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ལ་ད་ོསྣང་དང་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་
 ཐུབ་པའྱི་ཁ་ེཕན་ཡོད་པ་དང་།ཤརྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་གནས་བབས་སྐོར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་འཁོག་བརོད་བྱས་
 པའྱི་ཤུགས་རནེ་ངན་པ་རྣམས་སེལ་རྒྱུར་ཁ་ེཕན་ཡོང་གྱི་ཡོད་ལ།ཤད་ེལ་བརྟནེ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་གདངེ་འཇོག་ཡོང་
 བའྱི་ཁ་ེཕན་ཡདོ། 
༣། ད་ལའོ་ིགསུམ་བཅུ་དུས་དན་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གཏམ་བཤད་དུ།ཤང་ཚརོ་མཐུན་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་བདོ་ཀྱི་
 དངོས་ཡོད་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་ངོས་འཛིན་དང་།ཤད་ེབརྒྱུད་ནས་བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རོག་སེལ་སད་དབུ་མའྱི་
 ལམ་གྱི་སྱིད་ཇུས་ལ་གདེང་འཇོག་གྱིས་རྒྱབ་སོར་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་འཆང་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་བཀོད་ཡོད་པ་དང་།ཤ
 སྐབས་ཤ༡༧ཤཔའྱི་སྱི་ལྷན་གྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཤ༣ཤཔར་བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་སན་
 གསན་ཞུས་པའྱི་ནང་།ཤརྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གནས་བབས་སྐོར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་འཁོག་བརོད་བྱས་པའྱི་
 ཤུགས་རེན་ངན་པ་རྣམས་སེལ་ཐབས་སུ།ཤཡོངས་གགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མཁས་པའྱི་བཞེད་སོལ་དང་།ཤཉ་ེལམ་རྒྱ་
 རྱིགས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ལྱིའུ་ཧན་ཁྱིན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱའྱི་ཡྱིག་ཚང་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་དཔ་ེདབེ་དང་།ཤམའ་ེཁལེ་
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 ཝན་ཝལཊ་ཝན་པ་རག་ལགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་དཔྱད་དབེ་སོགས་སུ་
 བོད་རང་བཙན་གྱི་གནས་བབས་གསལ་འདོན་གནང་འདུག་སྟབས།ཤརྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་བོད་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་
 རདེ་ཅསེ་རདོ་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོར་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་དངསོ་དནོ་ལ་ངོས་འཛིན་གྱིས།ཤདབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་ཇུས་ལ་
 གདེང་འཇོག་ཡོང་བའྱི་འབོད་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་བཀོད་ཡོད།ཤསྱིད་སངོ་གྱིས་གསར་ཁང་དེར་བཤད་པའྱི་སྐད་
 ཆའྱི་ནང་དནོ་ཁོན་ཡོངས་ནས་མག་ོཚོས་པ་དང་།ཤད་ེབཞྱིན་སྐབས་ད་ེདང་དའེྱི་རེས་སུ་སྱིད་སངོ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་
 མང་ཚོགས་ལ་གཏམ་བཤད་སྐབས་སུ་དྱི་བ་དེའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་ལན་འདབེས་ཞྱིབ་གསལ་བྱས་ཡོད་པ་ད་ེ
 དག་གྱི་ནང་དནོ་ལ་ཐུགས་སྣང་བྱུང་ཡདོ་ཚ་ེབླ་ོཕམ་ས་ེདགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མདེ།ཤ 
སྐབས་དརེ་ར་ེཟུང་གྱིས་སྱིད་སངོ་གྱི་གཏམ་བཤད་བཅད་གཏུབ་དང་།ཤའགེལ་ལགོ་བྱས་པ་དསེ་མྱི་ཇྱི་ཙམ་ལ་བླ་ོཕམ་བཟསོ་
ཡོད་མེད་ཤོད་ཚོད་མྱི་ཐྱིག་ཀང་།ཤམ་འོངས་པར་ཚང་མས་གནས་ཚུལ་ཁོན་ཡོངས་རྟོགས་ཐབས་དགོས་གལ་ཞེས་འབོད་
སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།ཤ 
 ནྱིའུ་ཡོག་དང་ནྱིའུ་ཇར་སྱི་མང་ཚོགས་ལ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་དང་ཕེད་ཀ་ལྷག་རྱིང་གཏམ་བཤད་དང་།ཤདྱི་བར་ལན་
འདབེས་བྱདེ་སྐབས།ཤབཀའ་ཤག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱདེ་སྟངས་ང་ོསྤྲདོ་བྱདེ་སྐབས་དང་།ཤདྱི་བ་ད་ེ
ཡང་ཡང་བཏང་བར་དངསོ་ཡདོ་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཡྱིན་ལན་འདབེས་བྱདེ་སྐབས་ས་ོསོར་མང་ཚགོས་ཀྱི་དགའ་བསུའྱི་ཐལ་སྒྲ་
གང་མང་བྱུང་བ་ད་ེདང་།ཤགོང་གསལ་གནད་དོན་དབར་གལ་གནད་ཆ་ེཆུང་གཞལ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་མེད་པ་བཅས།ཤསྱིད་སོང་
གྱིས་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༢ཤཟླ་ཤ༩ཤཚསེ་ཤ༦ཤལ།ཤ། 
 
 ཚསེ་གངས་ ༨ ལ་བཅོས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན། ཚེས་ ༦ རང་འཇགས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད། སྐུ་ངོས་
གཟྱིགས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚསེ་ ༨ ལ་བཅོས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་དང་པ་ོའདྱི་མཁན་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་འདྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་
ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དནོ་དང་། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནད་དནོ་ཆ་ཚང་ཧ་གོ། དནོ་རྟགོས། ང་ལ་
སྱིངས་ཆ་འདྱི་མ་གཏོགས་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འདྱིར་ཁུར་བ་ཡྱིན། འདྱི་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་ཆགས་སོང་། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེར་གོ་སྐབས་གནང་རོགས་གནོངས། དྱི་བ་འདྱི་བཀོད་ནས་དྱིས་ལན་རྱིང་པོ་འདྱི་དང་། འདྱི་ལས་
འཕོས་དོན་དྱི་བར་འཕོས་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གེང་སོང་བྱུང་དང་མྱི་འབྱུང་དེ། འགན་འཁུར་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆགོ་གྱི་ལན་གནང་སྟངས་ད་ེདག་ལ་རག་ལས་པ་རདེ་མ་གཏོགས། ངས་རགོ་ག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མེད། གོང་
དུ་ཞུས་པ་ད་ེལས་འཕསོ་ནས་འདྱི་མ་ཞུ་ཐབས་མདེ་ཆགས་སོང་། ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་འགལ་གྱི་ཡོད་ན། ཁངོ་གྱིས་ད་ེམར་
འཐནེ་ན། ངས་འདྱི་ཡང་མར་འཐནེ་རགོས་གནང་།  
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 འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་འག་ོདརེ་རྱིང་པ་ོཞ་ེདག་བྱིས་འདུག དྱི་བ་དྱིས་ལན་ལ་ཚིག་གྱི་ཚད་གཞྱི་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚགི་འགའ་ཤས་བྱིས་པ་དེ། ཆདེ་དུ་དམྱིགས་ནས་བཅད་གཏུབ་བྱས་ཏ་ེབྱིས་བཞག་
པ་གང་ཡང་མྱིན།  
 དང་པ་ོདེར་ཚིག་གྱི་ཆ་ནས་ཚིག་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ "ད་ལྟ་བོད་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་དང་། དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་ཇུས་འདྱིའྱི་འགོ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་" ཟརེ་བའྱི་བྱུས་གཉྱིས་དའེྱི་དག་ཆ་ལོགས་ཀ་བྱིས་འདུག 
འདྱི་ག་ར་ེབྱས་ནས་བྱིས་ཡདོ་པ་རདེ།  
 ད་ེནས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "སྱིད་སོང་གྱི་སྐད་ཆ་འདྱི་ནྱི་ཨ་རྱིའྱི་བོད་དོན་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པར་ག་ོབསྡུར་
ག་ར་ེབྱུང་ཡོད་མེད་ཀྱི་ནང་དོན་ཡྱིན།" ཞེས་གསུང་དུས། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབོ་དེ། ཨ་རྱིའྱི་བོད་དོན་དམྱིགས་བསལ་
འབེལ་མཐུད་པ་དང་། སྱིད་སོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་གོ་བསྡུར་གནང་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ། བོད་དེ་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་
ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ། ཨ་རྱིའྱི་བོད་དོན་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པས་ཁེད་རང་ལ་ཚུར་གསུངས་
ནས། ཁེད་ཀྱིས་ད་ེརེད་ཅེས་ཕར་ཞུས་པ་རདེ་དམ། ཡང་ན། ཁེད་ཀྱིས་ཨ་རྱིའྱི་བོད་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པར་
ད་ེའད་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་པཱ་ཟེར་ནས་ཕར་ཞུས་པ་རེད་དམ། འདྱི་ནང་དོན་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
འདྱི་གཅྱིག་རདེ།  
 འོག་དེར་ "བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་ཆགས་མྱི་འདུག" ཅེས་ཁ་སང་ནས་གེང་སོང་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན། 
དཔ་ེདབེ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ལུང་འདནེ་བྱས་ནས། ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སྱིད་སངོ་
གྱིས་གསུངས་པའྱི་ཚགི་འདྱི་འགེབས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ "བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་ཆགས་མྱི་འདུག་" ཅེས་ཟརེ་ཡོད་
པ་རེད་གདའ་ཟེར་བ་དེ། ས་བསྒྲགས། གནམ་བསྒྲགས། མ་ཎྱི་ལས་མང་བ་བགང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརང་ལ་བསྟུན་ནས་
ཡོང་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རདེ། སྔནོ་དུ་ད་ེལྟ་བུ་མེད་པ་རདེ་དམ། གང་འད་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་རདེ།  
 འདྱིའྱི་འགོ་ལ་ "ལ་ོརྒྱུས་མཁས་པས་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་གནས་བབས་ཁུངས་སལེ་གནང་བ་ལས་ལྡགོ་སྟེ། བོད་དོན་
ལ་རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཚསོ་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཅསེ་བརདོ་ཚ།ེ རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་སལོ་དང་འགལ་གྱི་
ཡོད་སྐོར་དང་། བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་བྱེད་དགོས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་དང་ནང་འགལ་ཆགས་ཉེན་" ཞེས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ལན་ 
༡ པོའ་ིརྒྱབ་ཏུ་ "ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་
སྟབས།" ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་ཁྱིམས་འགལ་བཤད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཡང་ན། གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་རདེ།  
 དེ་ནས་ "གོ་བར་འཕོད་ཀྱི་མེད་ལུགས་དང་། སྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་ན་མ་
གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་ད་ེག་རང་འགོ་བསད་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། ད་ེརང་ཡྱིན་
ཞསེ་བརོད་མེད།" ཟརེ་དུས། བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བརདོ་མེད་
ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། ག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་མག་ོདེར་མང་པ་ོབྱིས་འདུག ད་ེཚ་ོབསར་ཟློས་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་མ་བྱདེ་པར་དྱི་བ་གང་བཀདོ་པ་དརེ་ལན་གནང་རགོས་གནངོས། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དརེ་ "སྱིད་བྱུས་འཛནི་སྟངས་འགྱིག་
གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་ད་ེག་རང་འག་ོབསད་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཡོད་
པ་མ་གཏོགས། ད་ེརང་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་མེད།" ཟེར་དུས། བཀའ་ཤག་གྱིས་བོད་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རདེ་ཅེས་བརདོ་ཀྱི་མེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། འདྱི་ནང་བཞྱིན་དྱི་བ་ ༡ པོའ་ིལན། "སྱིད་སངོ་གྱི་ལན་འདབེས་ད་ེབོད་དནོ་
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དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པ་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་ག་ར་ེབྱུང་བའྱི་ནང་དོན་ཡྱིན་པ་མ་གཏོགས། སྱིད་སོང་ངམ། བཀའ་
ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་དང་། ད་ལྟའྱི་གནས་བབས་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་སྟངས་འགེལ་བཤད་བྱས་པ་ཞྱིག་མྱིན་ལ།" 
ཟརེ་དུས། བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཕར་བཞག བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མྱིན་ཟརེ་བ་དེ། ཁ་སང་ད་ེརྱིང་ཡང་ནས་ཡང་དུ་
གསུང་གྱི་ཡོད་དུས་ད་ེབཤད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། "ད་ལྟའྱི་གནས་བབས་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་འགེལ་
བཤད་བྱས་པ་ཞྱིག་མྱིན་ལ།" ཟརེ་དུས་བོད་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པ་དང་། ཁེད་རྣམ་པའྱི་དབར་སྐད་ཆ་བཤད་
དུས་འཕོས་ནས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཤོར་སོང་བ་རེད་མ་གཏོགས། དངོས་གནས་བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་པའྱི་གཏྱིང་ལ་མེད་ཟེར་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་དམ། གང་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་གོ་ཡྱི་འདུག དེའྱི་འོག་ལ་ "བོད་ད་ེའདས་པའྱི་མྱི་ལོ་ ༧༠ དོན་གངས་རྱིང་བཙན་
བཟུང་གྱི་འོག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཡྱིན་ཞྱིང་།" ཞསེ་ཚིག་ཐག་ཆདོ་པོས་བྱིས་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་དཔ་ེཞྱིག་བཞག་སངོ་། སྨྱུ་གུ་འདྱི་ངའྱི་སྨྱུ་གུ་རདེ། མྱི་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཁུར་སངོ་ན། སྨྱུ་གུ་ད་ེཚུར་བླང་རྒྱུའྱི་
ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕར་ཕོགས་ཀྱི་མྱི་དེའྱི་འགམ་ལ་སྨྱུ་གུ་ད་ེཡོད་ནའང་། ངའྱི་སྨྱུ་གུ་ད་ེཁོས་བཙན་བཟུང་བྱས་
འདུག ངས་ཚུར་ལེན་གྱི་ཡོད་རདེ། ངའྱི་སྨྱུ་གུ་ད་ེཁའོ་ིསྨྱུ་གུ་ཆགས་ཡདོ་མ་རདེ་པཱ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་དཔ་ེམཚནོ་ཆུང་
ཆུང་ཞྱིག་བཞག་ནའང་། ཆ་ཤས་ཆགས་སྟངས་འདྱི་གང་འད་རེད། དོན་དངོས་སུ་ངས་ཆ་ཤས་ཆགས་སྟངས་གང་འད་རེད། 
དརེ་འགལེ་བརདོ་བྱདེ་རགོས་ཟརེ་ཡདོ་མ་གཏགོས་གཞན་པ་གང་ཡང་བཤད་མདེ།  
 ད་ེབཞྱིན་འག་ོལ་འགེལ་བཤད་རྱིང་པ་ོབྱིས་ཡོད་པའྱི་ནང་ལ། ཨ་རྱིའྱི་བོད་དོན་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པ་
དང་སྐད་ཆ་བྱུང་བའྱི་གནད་དོན་ད་ེགསར་འགོད་པར་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་བ་དང་།  ད་ེ
འད་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཚིག་དེའྱི་ནང་ལ་ "བཙན་བཟུང་གྱི་འོག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་
བསད་ཡོད།" ཟེར་བའྱི་ཚིག་ད་ེཨ་རྱིའྱི་གསར་འགོད་པ་ལ་བཤད་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་མ་རེད་གདའ། འདྱི་བསམ་བཏང་དན་
སེས་བྱས་ནས། ད་ེརྱིང་ཨ་རྱི་གསར་འགོད་པར་བཤད་ནས། སང་ཉྱིན་ཡོངས་ཁབ་ཀྱི་གཞྱིས་བྱེས་བོད་མྱི་གང་སར་ཁབ་
བསྒྲགས་སོང་བར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་མ་རེད་དམ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཨ་རྱི་གསར་འགོད་པར་བཤད་པ་དང་། ཨ་རྱིའྱི་བོད་དོན་
དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པར་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་ "བཙན་བཟུང་གྱི་འོག་ནས་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡདོ།" ཟརེ་བ་ད་ེ
གསུངས་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཨ་རྱིའྱི་བོད་དོན་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པས་ འོ། ད་ེད་ེབཞྱིན་རེད། ང་ཚོས་ད་ེག་རང་
ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་སོང་ངམ། ནང་དནོ་ཡྱིན་དུས་གནད་འགག་ཆ་ེབ་ད་ེཚ་ོང་ཚསོ་ཧ་ག་ོདགསོ་འདུག  
 འདྱིའྱི་འོག་དེར། ཁབ་ཚད་ག་ཚདོ་ཡྱིན་ཟརེ་དུས་རྒྱ་ནག་གྱི་བཤད་སོལ་ལྟར་སྱི་ཞྱིང་ཆེན་བཞྱི་དང་ལངོས་གཅྱིག་
སྟ།ེ ཞྱིང་ལངོས་ལྔ་ཟརེ་བ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། འགོ་དརེ་བདོ་མྱི་ད་ེཚ་ོ
རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་དུས། "གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱི་རྣམས་ཀང་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གཞུང་གྱི་བཙན་
བཟུང་འོག་གནས་ཡོད།" ཟེར་འདུག བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་བཙན་བཟུང་འོག་ཆ་ཤས་ཆགས་ཡོད་ན། བོད་མྱི་ཚ་ོརྒྱ་ནག་གྱི་
བཙན་བཟུང་འགོ་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་འག་ོཡྱི་མ་རདེ་དམ། དརེ་ལན་གསལ་པ་ོམྱི་འདུག རདེ་ན་རདེ། མ་རདེ་ན་མ་
རདེ། དརེ་ལན་དགོས་ཀྱི་ཡོད།  
 དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འདྱིར་མང་པ་ོབྱིས་པ་སངོ་ཙང་དྱི་བ་བརྒྱ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་རྒྱུ་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། 
ད་ལྟ་ངས་གནད་འགག་ཆ་ེབ་ད་ེཚ་ོའདྱི་བཞྱིན་ཡོད། རྱིང་པ་ོཆགས་སོང་ན་དགོངས་པ་མ་འཚོམ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འགོ་ལ་ 
"ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་སྟབས།" ཞེས་
གསུངས་འདུག ང་ཚོར་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་ཟརེ་བ་ད་ེངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད། འཛནི་སོང་
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གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ཡོངས་སུ་གགས་པ་ད་ེཨ་མྱི་རྱི་ཀ་རདེ། ཨ་མྱི་རྱི་ཀས་ད་ལྟ་བོད་
ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་དེ། ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁྱིམས་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡྱིག་ཐགོ་ཏུ་ཡོད་པ་རེད་དམ། 
གང་དུ་ཡདོ་པ་རདེ། ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་གྱིས་གསུང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྱིད་འཛནི་གྱིས་གསུང་
གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་གོས་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་གཙསོ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ཕྱི་སྱིད་བླནོ་ཆནེ་
གྱིས་གསུང་གྱི་ཡོད་རདེ་དམ། ཨ་རྱིའྱི་བོད་དོན་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པས་གསུང་གྱི་ཡོད་རདེ་དམ། གསུང་སྟངས་
ད་ེགང་འད་རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་མང་པ་ོཡོད་རདེ་པཱ། ཚང་མས་གང་འད་རདེ། འདྱིར་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་རདེ། ཉྱི་
འོང་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཉྱི་འོང་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་
སརོ་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་དགོས་རདེ་དམ་མ་རདེ། གཉྱིས་པ། བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ན་ཉྱི་འངོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་
བོད་ད་ེད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེཡྱིག་ཐོག་ཏུ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། ངག་
ཐོག་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། གང་དུ་ཡོད་རེད། ཚང་མ་ཟེར་དུས་ལས་ས་པ་ོམ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག ཚང་
མས་ཐུགས་བསམ་ཡག་པ་ོབཞེས་དགོས་རེད། མང་པ་ོཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་མྱི་འདུག ཉྱི་མ་གཅྱིག་ཆ་ཚང་ལ་འགེལ་བཤད་
བརྒྱབ་ནའང་། ཚང་མར་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ་པཱ།  
 ད་ེནང་བཞྱིན་འོག་དེར་ "ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་
གསུང་གྱི་ཡོད་སྟབས། སྐབས་གསར་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་འབལེ་ཡོད་དཔནོ་རྱིགས་ཚོར་ད་ེནྱི་བཙན་བཟུང་འགོ་གྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་གསལ་འདོན་གནང་གལ་ཆ་ེབ་དང་། ཡང་ན་གསུང་སྟངས་ད་ེརྱིགས་བསར་ལྡབ་མྱི་གནང་བའྱི་
འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།" ཟེར་ཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚོས་ "ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་
རདེ།" ཅེས་གསུངས་ན། ཡང་ནས་ཡང་དུ་མ་བཤད་རོགས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱིས་སྐད་ཆ་ག་པར་བཤད་ནའང་། བོད་
ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་ནས།  ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཕྱིར་
འཐེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་ནོར་སོང་ཟེར་གྱི་ཡོད་མ་རེད། དོན་དག་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེརྭ་མགོ་
ལུག་སར་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དམ། མྱི་གཞན་པར་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་མ་ཟེར་རོགས། ངས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་ཟེར་དུས། འདྱི་གཉྱིས་ཏག་ཏག་གབ་མཚུངས་ཀྱི་རེད་དམ། འདྱི་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་
འདུག  
 དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ། ངས་བྱིས་པ་དེར་རྒྱུ་མཚན་བལྟ་ཤེས་ན་སྔོན་མ་དང་མ་འད་བའྱི་ཁ་ེཕན་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད་
བསམ་སྱིད་ཅེས་བརོད་མེད་ཟེར་འདུག འདྱི་ངས་ནྱིའུ་ཡོག་ཏུ་བརོད་སོང་ཟེར་ཡོད་མ་རེད། ཚིག་ད་ེསྦེལ་ཀོབ་ཏུ་དྱི་བ་དྱིས་
ལན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་གྱི་མཇུག་ཏུ་འདུག ཡྱིན་ནའང་། གོང་གྱི་ནང་དནོ་དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རདེ། "ད་ེལྟར་ཤོད་དགསོ་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་བསམ་བླ་ོཡག་པ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེསྔནོ་མ་དང་མ་འད་བའྱི་ཁ་ེཕན་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རདེ་བསམ་པའྱི་
བསམ་བླ་ོསེབས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག" དེའྱི་འགོ་ལ་ "རྒྱུ་མཚན་བལྟ་ཤེས་ན་སྔོན་མ་དང་མ་འད་བའྱི་ཁ་ེཕན་ཆ་ེབ་ཞྱིག་
ཡོང་ས་རདེ་བསམ་སྱིད།" ཟེར་དུས་ནང་དོན་གཅྱིག་པ་རེད། ལན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྦད་ད་ེཁ་བསྒྱུར་བྱས་ཡོད་རེད། ཁ་ག་པར་
བསྒྱུར་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། བོད་ད་ེད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་ཅེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཟརེ་གྱི་མེད། བོད་ད་ེལ་ོརྒྱུས་
ཐོག་ལ་རང་བཙན་ཡྱིན་པའྱི་གནས་བབ་བཤད་དུས། ད་ེནས་ཁ་ེཕན་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད་དན་ནས་འདྱིར་བཤད་པ་ཡྱིན་
ཟེར་བའྱི་ཚིག་ད་ེབེད་སོད་བཏང་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཕ་གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་སར་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་བཤད་ཀྱི་
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ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ཁ་ཕོགས་རྦད་ད་ེལོགས་ཀ་ཞྱིག་ལ་བསྒྱུར་འདུག "ད་ེལྟར་" ཟེར་ནས་ལོགས་ཀ་ཞྱིག་ལ་
འཁྱིད་འག་ོཡྱི་འདུག 
 དའེྱི་འགོ་ལ་ "ཕན་ཐོགས་ཡོད་མ་རེད།" ཟརེ་བ་དང་། "རྒྱུ་མཚན་བལྟ་ཤེས་" ཟརེ་བ་ད་ེབོད་པར་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་
རེད་དམ། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་རྱིགས་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། རྒྱུ་མཚན་བལྟ་ཤེས་དང་མ་ཤེས་སུ་ལ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་
ཚང་མས་བོད་ད་ེལ་ོརྒྱུས་ཐོག་ནས་རང་བཙན་ཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སུ་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 འདྱི་ནས་མར་ "རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གནས་བབས་སྐོར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་འཁོག་བརོད་བྱས་པའྱི་ཤུགས་
རེན་ངན་པ་རྣམས་སེལ་རྒྱུར་ཁེ་ཕན་ཡོང་གྱི་ཡོད་ལ། ད་ེལ་བརྟེན་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་གདེང་འཇོག་ཡོང་བའྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད།" 
ཚགི་དེའྱི་དནོ་དག་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་བོད་ད་ེལ་ོརྒྱུས་ཐོག་ནས་རང་བཙན་ཡྱིན་པ་ད་ེབཤད། ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་
ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གཉྱིས་བཤད་ཡོང་དུས་ཁེ་ཕན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྐུ་ཚབ་རྱིམ་པས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་
བསད་ཡོད་རེད་ཟེར་མ་ཐུབ་ནའང་། ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་ཅེས་མ་ཟེར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་
པར་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཞལ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་གསུངས་མྱོང་
ཡོད་པ་མ་རདེ། སྐུ་ཚབ་རྱིམ་པས་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་འབལེ་མོལ་བྱས་པ་རདེ། ད་ེཚོས་ཚགི་གཅྱིག་བཤད་མྱོང་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ཚིག་འདྱི་འད་ཐོན་ཡོང་དུས་བླ་ོཕམ་འདུག་ཅེས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་ཞེ་དག་ཅྱིག་ཡར་བསལ་
མར་གཏུབ་ཟརེ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་སྐུ་ཚབ་རྱིམ་པས་ཚིག་ད་ེབེད་སདོ་གཏངོ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་
པར་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཚིག་འདྱི་བེད་སོད་བཏང་ནས་སྔོན་མ་ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་ལ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མ་
རདེ་ད།ེ ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེཁེད་རྣམ་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་འག་ོས་རག་ན། ད་ེའད་
རང་ཟརེ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ།  
 མཐའ་མ་དེར། "གོང་གསལ་གནད་དོན་དབར་གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་གཞལ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་མེད།" སྱིད་སོང་གྱིས་
གཏམ་བཤད་གནང་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་མཁན་ག་པ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་གྱི་འདུག འགེལ་བཤད་ལོག་པ་རྒྱག་
མཁན་ཚརོ་བླ་ོཕམ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བླ་ོཕམ་བྱུང་སོང་ཟརེ་མཁན་ནང་དུ་བོད་ཕྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་
གནད་ཡོད་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་གྱི་གནད་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་མྱིང་འབོད་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ད་ེཚོར་གདེང་
འཇོག་གང་ཡང་མ་གནང་བ་རེད་དམ། དེར་འཇལ་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེགཉྱིས་ལ་ཕན་ཚུན་གྱི་ཡང་ལྱིད་ལྟ་བུ་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་ལྟ་མྱི་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་རདེ།  
 སྱིད་སངོ་ལ་ཐལ་མ་ོརེབ་མཁན་ཞསེ་ཞུ་དནོ་ནྱི། སྱིད་སངོ་གྱིས་ནྱིའུ་ཡགོ་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་བདོ་ད་ེད་ལྟ་
རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་མེད་ན། ང་ཚ་ོབོད་ལ་མ་བསད་ནས་འདྱིར་ག་ར་ེབྱས་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ཟརེ་དུས། ཐལ་མ་ོསར་བ་
དརེ་ཟེར་གྱི་ཡོད། གཞན་པར་ཟེར་གྱི་མེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེར་ཆནེ་པ་ོབརྱིས་ནས་རྒྱུ་མཚན་འཇགོ་མྱི་དགསོ་པར་ངསོ་འཛིན་
བྱས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། གཉྱིས་ཀ་ར་ཆནེ་པ་ོགང་ཡང་མ་མཐོང་ནས་རྒྱུ་མཚན་འཇོག་མྱི་དགོས་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་
རདེ། ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེབཞྱིན་མཐའ་མ་དརེ་ངའྱི་དྱི་བ་འདྱི་འགོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་གནས་སྟངས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་
འདྱི་ནས་གསལ་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་དྱིས་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ    དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་དང་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་ང་ལའང་ 
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དགོས་པ་བཟས་ནས་དྱི་བ་ཁད་མཚར་འད་ཞྱིག་བཏང་སོང་བསམ་པའྱི་ཚརོ་སྣང་བྱུང་སོང་ངམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་རདེ་དམ་སྱིད་སངོ་རདེ། ༼སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ༽ ལགས་ས།ོ དྱིས་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ལ་དྱི་བ་ཕུལ་བ་དེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་
བཀའ་ལན་གནང་མདགོ་རདེ། ད་ལྟ་འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་མང་དགས་པའྱི་རནེ་གྱིས་ད་ེདག་ལ་གངས་ཀ་དྱི་རྒྱུ་རག་མ་སོང་། ལན་
དེའང་གསལ་པ་ོམ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་གསལ་པ་ོབརྒྱབ་མ་སོང་ཞེས་གསུང་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་དེ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། གང་
གསལ་གསལ། གང་ཐྱིག་ཐྱིག་བརྒྱབ་པའྱི་སྐད་ཆ་རེད། འདྱིས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ན། རེས་མ་ལན་བསྡུས་པ་རྒྱག་རོགས་
ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ལན་བསྡུས་པ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལན་རྒྱག་སྟངས་འདྱིས་མ་
གཏོགས། དྱི་བ་གཏངོ་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་འགལ་གྱི་འདུག་ཅེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་གནང་བ་
རདེ། ང་ལའང་གནང་བ་རདེ། ད་དུང་ཡང་ག་ོསྐབས་ད་ེའད་གནང་གྱི་ཡོད་ན། ཡང་རསེ་མ་ང་ཚསོ་འགལེ་བཤད་མང་པ་ོརྒྱག་
དགསོ་ཆགས་ཀྱི་རདེ་གདའ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱི་བ་གནང་བ་རདེ། དྱིས་ལན་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་ཕེབས་རོགས་གནང་། དའེྱི་ཐོག་ནས་ཕར་ཚུར་གསལ་པ་ོཆགས་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡདོ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ དྱིས་ལན་རང་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འཕསོ་དནོ་དྱི་བའྱི་སྔནོ་ལ་འདྱི་གསུངས་པ་སོང་ཙང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞན་པ་ད་ེཚ་ོཞུ་དགསོ་
ཀྱི་མེད་ན་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་དག་རགོ་རགོ་དེ། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་དེའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་
ཅ་ེན། སྐབས་ད་ེདུས་གནས་སྟངས་འདྱི་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད། གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་རེད་ཟེར་ན། སྱིད་སོང་དང་། 
འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཁག་ཅྱིག་ཨ་རྱིའྱི་བོད་དོན་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པ་མཇལ་བཅར་ཞུས་པ་རེད། ད་ེནས་མར་
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ཐནོ་པ་དང་འགོ་དརེ་གསར་འགོད་པ་སྒུག་བསད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁདོ་པ་ནང་བཞྱིན་གསར་འགོད་པས་དྱི་བ་འདྱི་བཏང་
བ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྐད་ཆ་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཟེར་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེརེད། ད་ེནས་གྲུབ་འབས་ག་ར་ེཐོན་སོང་ཞེས་དྱི་བ་ད་ེ
འདྱི་ཡོང་བའྱི་སྐབས་དརེ། སྐད་ཆ་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཕབེས་དུས། བོད་རང་བཙན་ཡྱིན་པའྱི་གནས་བབ། ད་ལྟ་
བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་འོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་
གདེང་འཇོག་རག་པའྱི་གནད་དོན། གང་འད་བྱེད་དགོས་ཡོད་མེད། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་
མྱིན། ད་ེཚའོྱི་སྐརོ་སྐད་ཆ་བྱུང་སོང་ཞསེ་བཤད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། སྐད་ཆ་འདྱི་བཤད་པ་དསེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་
དང་། སྱིད་བྱུས་འཛནི་སྟངས་འདྱི་ཡྱིན་གདའ་ཞསེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་ག་ར་ེཕབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅ་ེ
ན། འདྱི་ཕར་ཕོགས་ནས་ཚུར་བསངས་བཞག་པ་རེད་དམ། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཕར་བཤད་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། སྐད་ཆ་འགོ་
འཛུགས་དུས་ནས། བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། འདྱིའྱི་སང་ལ་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་
དང་། ཨ་རྱིའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་སྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམས་ནས་འདྱི་ཞུས་པ་
རེད། འདྱི་ཞུས་པ་དང་ཏོག་ཙམ་སྒྲོགས་སོང་། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ལྟར། འདྱི་ཞུ་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅ་ེན། ཆབ་སྱིད་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཚང་མས་མཁེན་མདོག་རེད། ཨ་
རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་དང་ཨ་རྱིའྱི་འཛནི་སོང་དབར་བོད་དོན་ཐགོ་བཞེངས་ཕོགས་མ་འད་བ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གཅྱིག་པུས་ཤེས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མ་རདེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མ་ཚསོ་
ཀང་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་སང་ལ་ཏན་ཏན་འབད་བརོན་གནང་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་
ག་ོསྐབས་འདྱི་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས། ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༡ ནས་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
མཆོག (Tibet is an occupied country) ཟརེ་ནས། ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་སྱིད་བྱུས་ད་ེའཛིན་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་། ཨ་རྱིའྱི་འཛནི་སོང་གྱི་ངསོ་ནས། ཕ་ོབང་དཀར་པསོ་གསུང་གྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསུང་
གྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། དེས་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འཛནི་སྟངས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་འཛིན་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། འདྱི་འཛནི་
གྱི་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Negotiation Report) ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༢ ཀྱི་ (Tibet Policy Act) ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱིའྱི་འགོ་ནས་འཛིན་སོང་གྱིས་གསོ་ཚོགས་
ལ་ལ་ོསྟར་ཆགས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གཙ་ོབ་ོབྱེད་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༢ ལོར་ཨ་རྱིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་གོང་དོན་
སན་ཐ་ོའབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་དརེ་བསར་བཅོས་ཕྱིན་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོར་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག 
བཀའ ་འཁོལ ་ཐོག ་ནས ་  (Tibet Policy and Support Act) ཞེས ་བཀོད ་ཡོད ་པ ་རེད །  ཕྱི་ལོ ་  ༢༠༢༡  གྱི་ 
(Negotiation Report) ནང་དུ་བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་གྱི་སན་ཐོའ་ིནང་དུ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ག་ར་ེཟརེ་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། སྔནོ་
མའྱི་ཚགི་ནང་དུ་ (We Recognize) ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་རདེ། (Recognize) ཞསེ་པའྱི་ཚགི་དེར་བདོ་སྐད་ནང་ངསོ་འཛིན་
ཟེར་བ་དེ་རེད། (We Recognize Tibet as part of PRC) ཟེར་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་འགྱུར་བ་ག་རེ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན།  ཁོང་ཚོས་ཐ་སད་ཅྱིག་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། 
(Recognize) ཟེར་བའྱི་ཚབ་ཏུ་ (View) ཟེར་བ་དེ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། (Recognize) ཟེར་བ་དེ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ཧོབ་ད་ེཁ་ལ་བསྒྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ན་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཏགོ་ཙམ་ས་རུ་བཏང་ནས་ 
(View) ཟརེ་དུས་ "ལྟ་སྟངས་" ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ལྟ་སྟངས་དེར་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་བའྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེའཛནི་བསད་ཡདོ་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚརོ་ཚུར་སྐད་ཆ་འདྱི་མྱི་དགསོ་ 
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པར་ང་ཚསོ་ཕར་ཞུ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེལྟར་ཆགས་བསད་ཡདོ།  
 རགོ་རགོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འགོ་གྱི་དྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ག་ར་ེདང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ན། རྣམ་པ་ཚསོ་
བཀའ་མོལ་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཟརེ་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེདང་། དནོ་དག་ག་ར་ེགྲུབ་སོང་ཟརེ་བ་ད།ེ ད་ེདག་སང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་
སོང་ཟེར་བ་དརེ། བོད་རང་བཙན་གྱི་གནས་བབ་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། འདྱི་སྐོར་ང་ཚསོ་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་ཉན་ཞྱིབ་བྱ་
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་སྒྲྱིག་གྱི་ཡོད་པ། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཁྱིམས་འཆར་གདནོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་སྒྲྱིག་གྱི་ཡོད་པ། ད་ེཚ་ོཡན་ཆད་
ནས་འགེལ་བཤད་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཡོད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གསལ་པ་ོཆགས་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད། གལ་སྱིད་དང་པ་ོད་ེ
གསལ་པ་ོཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་རསེ་འབལེ་གྱི་དྱི་བ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་མདེ་པ་ཆགས་འག་ོཡྱི་རདེ་བསམ་
གྱི་འདུག  
 ད་ལྟ་ད་ེནས་མར་འཕོས་དོན་དྱི་བ་འདྱི་དུས་སྱིད་སོང་གྱིས་ཡང་ས་ེ "ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད།" ཅེས་
གསུངས་སངོ་། ནྱིའུ་ཡགོ་ལ་གཏམ་བཤད་བྱས་བཞག་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཡོད་ན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་
ལ་ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ནང་དུ་འཁོད་ཡོད་པ་ད་ེདག་གཟྱིགས་ཡོད་ན།  གསུམ་བཅུའྱི་
དུས་དན་གྱི་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེགཟྱིགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གསར་འགོད་པར་སྐད་ཆ་བཤད་
བཞག་པ། དེའྱི་མག་ོམཇུག་བར་གསུམ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་འགལ་ཟླ་འག་ོདགོས་དོན་མེད། བཀའ་ཤག་
གྱི་སྱིད་བྱུས་ལངས་ཕགོས་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། "ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་བཞག་པའྱི་ལུང་པ་ཞྱིག་རེད།" 
ཟེར་བ་དེ། ནྱིའུ་ཡོག་ལའང་གསལ་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་བཤད་ཡོད། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ད་ེཐག་མ་གཅོད་ཀྱི་བར་དུ། བོད་ད་ེརྒྱ་
ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཟརེ་ནས་ང་ཚོས་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། སྔནོ་མ་ཡྱིན་ནའང་བཤད་ཡོད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཤོད་
ཀྱི་ཡོད། ནང་དནོ་སྐད་ཆ་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཟརེ་དུས། སྐད་ཆ་འདྱི་བྱུང་སོང་ཟརེ་བ་མ་གཏོགས། དའེྱི་རསེ་སུ་ནྱིའུ་ཡགོ་ལ་སྐད་
ཆ་འདྱི་བའྱི་སྐབས་སུའང་། བོད་ད་ེབཙན་འཛུལ་བྱས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་རདེ་དམ་ཟེར་ན། ད་ེརེད། འདྱི་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་ད་
ལྟ་ང་ཚ་ོའཐབ་རདོ་བྱདེ་མཁན་གྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ལ་སེབས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་གསལ་པ་ོཞུས་ཡོད་མ་གཏོགས། བོད་
ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་འདྱི་རེད་ཟེར་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ཡྱི་
མེད། ད་ེསྔ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་མ་མྱོང་། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་སྱིད་ཀྱི་མ་རདེ། 
 ད་ལྟའྱི་དྱི་བ་ནང་ནས་གནད་འགག་ཆ་ེབ་ཞྱིག དཔརེ་ན། ནང་འགལ་ཆགས་ཉནེ་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ནང་འགལ་
ཆགས་ཉནེ་ད་ེང་ཚསོ་ག་ར་ེབྱས་ནས་ཟརེ་གྱི་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། ཁེད་རང་ཚསོ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ "བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་
རདེ།" ཅེས་ཟརེ་གྱི་འདུག ཕགོས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ "བོད་རྒྱ་གོས་མལོ་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ།" ཅེས་ཟརེ་གྱི་འདུག འདྱི་གཉྱིས་
ནང་འགལ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག ག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་རྭ་ཀོག་ནང་བཞྱིན་དམ་པ་ོབཅྱིངས་བཞག་ཡོད་
པ་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཁེད་རང་ཚོས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་དུས། རྒྱ་ནག་ང་ཚོའྱི་སར་སེབས་
ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྱི་འདུག འདྱི་འགེལ་བཤད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བོད་རང་བཙན་གྱི་གནས་བབ་འདྱི་བཤད་པ་
ཡྱིན་ན། ད་ེནས་རྒྱ་ནག་གྱིས་ང་ཚོར་སྐད་ཆ་ཤོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་འགྱུར་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམས་ནས། དབུ་
མའྱི་ལམ་ལ་གདངེ་འཇགོ་ཡོང་རྒྱུ་ཟརེ་བ་ད་ེརྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་འགལེ་བཤད་ཞུ་སདོ་ཀྱི་ཡོད།  
 སྔོན་མ་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་པུར་བལྟས་ནས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་
ཞསེ་གསུངས་པ་ད།ེ སྔནོ་མ་གནས་སྟངས་ཡདོ་མདེ་ད།ེ སྐབས་སྔོན་མ་འགན་འཁེར་མཁན་ཚསོ་མཁེན་གྱི་རདེ་མ་གཏགོས། 
ང་ལ་རྱིས་སྤྲོད་རྱིས་ལནེ་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ། ད་ེཚརོ་འགལེ་བཤད་འདྱི་འད་ཞྱིག་བརྒྱབ་
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ཡོད་པ་རེད། འགེལ་བཤད་དེ་འད་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མ་བྱུང་། ད་ལྟའྱི་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐབས་ལམ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཟུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་ཁ་ེཕན་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད་བསམས་ནས་སྱིད་བྱུས་ད་ེ
འད་ཞྱིག་བཟུང་བ་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེསྱིད་བྱུས་ད་ེའད་ཞྱིག་བཟུང་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག བོད་རང་བཙན་གྱི་གནས་བབ་སྐོར་ལ་
བཤད་ན་ང་ཚོར་ཁེ་ཕན་གང་ཡང་མྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གྱི་བྱེད་སྟངས་ད་ེའགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་
གཅོད་ཀྱི་ཡོད་ན། གོས་ཚགོས་ཀྱིས་ག་དུས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཉྱི་མ་ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེང་ཚསོ་འཇམ་བུ་གྱིང་
ནང་དུ་གནད་དོན་དེའྱི་སྐོར་ལ་བཤད་རྒྱུ་མཚམས་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་མ་གསུང་བར་དུ་བཀའ་
ཤག་གྱིས་ལངས་ཕགོས་ད་ེག་རང་ཁེར་ནས་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ "རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་" ཟརེ་དུས་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། 
ད་ལྟ་ག་ོཡོང་དུས་ཏན་ཏན་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག སྱིར་བཏང་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་བོད་ད་ེརང་བཙན་རདེ་ཟེར་ནས་
རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད། རྒྱ་གར་དང་། ཨ་རྱི། ཨྱིན་ལེན་གཞུང་རྱིས་པས་རྒྱལ་ཁབ་
གཅྱིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་དེ་ངས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  (Occupied 

Country) བཙན་བཟུང་བྱས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་རེད་ཅེས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སོང་ལའང་། ང་ཚསོ་ཞུ་རྒྱུ་དེ། གལ་
སྱིད་འདྱི་མུ་མཐུད་འབྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཞུས་ནས་འགོག་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། བཙན་
བཟུང་བྱས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་རདེ་འབྱི་རགོས། ཡང་ན། འདྱི་བསར་ལྡབ་མ་བྱེད་རགོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་
ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ནས་བཟུང་འདྱི་བསར་ལྡབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གཅྱིག་གྱུར། གོང་བུ་གཅྱིག་གྱུར། 
(One China Policy) ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། ཡྱིན་ནའང་། དྱི་བ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་ནག་གཅྱིག་གྱུར་ཟེར་བ་ད།ེ ཐའ་ེ
ཝན་གཅྱིག་པུར་ག་ོདགོས་ཀྱི་རེད་དམ། ཡང་བོད་དང་ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན་ད་ེཚ་ོལའང་ག་ོཡྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེར་ག་ོ
བ་ལནེ་ཕགོས་སྣ་ཚགོས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱིས་བཤད་པ་ (One 

China Policy) ད་ེའཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གྱིས་ (One India Policy) དེའང་འཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ཟེར་བའྱི་གནད་དོན་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས། གང་ལྟར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བསར་ལྡབ་མ་བྱས་ནས། ཉེ་བའྱི་ཆར་ཐའེ་ཝན་གྱི་
གནས་ཚུལ་ད་ེབྱུང་ཚར་བའྱི་རེས་སུ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གཞུང་ཚབ་ཚང་མར་ཡྱི་གེ་བཏང་ནས། རྒྱ་ནག་གཅྱིག་གྱུར་ 
(One China Policy) ལ་རྒྱབ་སརོ་བྱེད་མཁན་ཚོའྱི་ཐ་ོགཞུང་འཁེར་ཤོག རྒྱལ་ཁབ་ས་ོསོར་ཡྱི་ག་ེབཏང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་
པ་རདེ། རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་མཚོན་ན་ང་ཚསོ་བཤད་ཚར་བ་ཞྱིག་ལ་ལྡབ་བསརོ་བྱེད་དགོས་དོན་མེད་ཅེས་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་
བཟོས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་རོད་པ་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ། རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་གཅྱིག་གྱིས། དངེ་སང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེའད་ཟརེ་མཁན་ཡང་བྱུང་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་ན་ཨ་
རྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ག་ར་ེབྱས་ནས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་འབྱི་བསད་དགོས་རདེ། ང་ཚསོ་ད་ེཡན་ཆད་ནས་རོད་པ་རྒྱག་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱལ་ཁབ་ས་ོསོའ་ིསྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ངས་འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕ་བ་ཤེས་ཀྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། བོད་ད་ེརང་བཙན་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་རྒྱལ་ཁབ་སུ་གཅྱིག་གྱིས་
རྒྱབ་སོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། མ་བྱས་པར་བརྟེན་ནས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བྱིས་ཡོད། ཉྱི་འོང་ལ་དཔ་ེབཞག་གནང་སོང་། ཉྱི་འོང་
གྱིས་ད་ེའད་བཞག་ཡོད་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་དྱི་བ་སབེས་པ་སོང་ཙང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། ཉྱི་འོང་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མྱི་གངས་ ༡༠༠ ལྷག་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། གཞུང་ལ་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཁག་པ་ོ
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འདུག ད་ེལས་ལྷག་ངས་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཐོག་ནས་ཆ་ཚང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་
ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁེར་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ག་ཚོད་ཞུ་ཐུབ་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་དྱི་བ་ཕེབས་པ་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། བོད་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་ཁྱིམས་འགལ་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་གསུངས་སོང་། ད་ེག་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཁེད་རང་ཚོས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་
ཅེས་ཟརེ་གྱི་ཡོད་ན་ཁྱིམས་འགལ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཐུག་ཚད་ཚང་མར་ལབ་ཡོད། འདྱི་
ཟརེ་དུས་ང་ཚསོ་ཁྱིམས་འགལ་ཆགས་མེད་ཅེས་ཚུར་རོད་པ་རྒྱག་མཁན་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག དེབ་རམོ་པ་པསོ་ཀང་ང་ལ་
སྐད་ཆ་དྱིས་སོང་། དེར་ཁ་གཏད་གཅོག་མཁན་འདུག་གམ། གཞུང་གཞན་པ་ནས་ཤོད་མཁན་ད་ེའད་འདུག་གམ་ཞེས་སྐད་
ཆ་དྱིས་སོང་། རྒྱ་ནག་གྱིས་ཀང་། དཔེར་ན། མའ་ེཁེལ་ (Michael) གྱི་དེབ་དང་། (Professor Lau) ཀྱི་དེབ་ཐོན་ནས་
ལོ་ ༢ ལྷག་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། རྒྱ་ནག་གྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་འདྱིའྱི་སང་ལ་ལན་གཅྱིག་ཀང་བརྒྱབ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ལན་རྒྱག་མེད་དུས་ཁོང་གཉྱིས་ཀྱི་དེབ་ད་ེཁུངས་ལྡན་ཡྱིན་པ་ང་ཚོས་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་རེད་པཱ། ཁ་ཤས་ཀྱི་དགོངས་པར་ཁོང་
གཉྱིས་ཀྱི་དེབ་གཅྱིག་པུ་ག་ར་ེབྱས་ནས་བཤད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་ཚོས་བཤད་བསད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་དམ། ང་
ཚསོ་བཤད་བཤད་པ་རདེ། བོད་པས་ལ་ོརྒྱུས་བྱིས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཡོད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཕྱི་མྱི་ལ་འགལེ་བཤད་
རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། བོད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། དེབ་རོམ་མཁན་མྱི་གཅྱིག་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་རེད་གདའ། གཅྱིག་ནུབ་
ཕགོས་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་རེད་གདའ། དེབ་དེའང་ཉ་ེབའྱི་ཆར་བརམས་བཞག་པ་དང་། ཁུངས་མང་པ་ོཞྱིག་དེད་ནས་བརམས་པ། 
སོང་ཙང་འདྱི་ཁུངས་ལྡན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ནས། ང་ཚསོ་འགལེ་བཤད་འདྱི་རྒྱག་གྱི་ཡོད།   
 དེ་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་དེ། ཆ་ཤས་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
གསུངས་སངོ་། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཟེར་ནས་དུས་ནམ་ཡང་ཟེར་མ་མྱོང་། ད་ེལས་བཟླགོ་སྟ་ེ
ང་ཚསོ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་མཁེན་པ་གནང་རོགས་གནོངས། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་
འདྱིར་དྱི་བ་འདྱི་སེབ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་ཁེད་རང་གྱིས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཟེར་འདུག་གསུངས་པ་ད།ེ ངས་གཞུང་
གྱིས་འཛིན་ཕོགས་དེ་ "ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་རེད།" གཞུང་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་
བཙན་འཛུལ་བྱས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། མྱི་མང་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་འདྱིའྱི་འགོ་ཏུ་ཚུད་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་
པཱ། དེའྱི་གྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞན་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ད་ེརང་བཙན་ཡྱིན་པ་དང་། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མྱིན་པ་ད།ེ ད་ེསྔའང་གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའང་གསལ་པ་ོཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 ད་ལྟ་སྨྱུ་གུའྱི་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་བཞག་ནས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ངས་ཞུས་པ་འདྱིས་སྨྱུ་གུའྱི་དཔེ་མཚོན་གཉྱིས་
དབར་འགལ་ཟླ་འག་ོརྒྱུ་གང་ཡང་མདེ་བསམས་བྱུང་། ད་ལྟ་བདོ་ད་ེབཙན་འཛུལ་བྱས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་རདེ་ཟརེ་བ་འདྱིར་
འགལ་ཟླ་འག་ོདགསོ་པ་གང་ཡང་ཡདོ་མ་རདེ་པཱ། དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ད་ེག་རང་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ་པཱ། འདྱི་མ་ 
གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད།  
 གསར་འགོད་པར་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་ཁབ་བསྒྲགས་ཕྱིན་པར་བརྟེན་ནས་བཅོས་པ་ད་ེའད་མ་རེད་དམ། དེ་དུས་
འདྱི་བཤད་ཡོད་མ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེདུས་ "བཙན་བཟུང་" བཤད་པ་ལ། ཨ་ལས་མར་དོན་འག་ོདུས་སྐར་མ་ ༡ 
ཀང་འགོར་ཡོད་དམ་མེད་མྱི་ཤེས། ཚགོས་འདུ་རེས་མ་དེར་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་རྐུབ་བཀག་སང་ལ་བསད་
ནས་བགོ་གེང་བྱ་རྒྱུ་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་སྐབས་དེ་དུས་ནང་དོན་ག་རེ་བཤད་ཡྱིན་ཟེར་བ་མ་
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གཏོགས། དེའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་བསར་དྱི་བ་དྱིས་ནས་ཁདེ་རང་གྱིས་དརེ་ག་ོབ་ག་ར་ེལེན་གྱི་ཡོད་ཅེས་སྐད་ཆ་འདྱི་མཁན་བྱུང་
མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་ད།ེ བོད་ད་ེབཙན་བཟུང་བྱས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་
ཅྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛནི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་ཞུས་ཡོད། ཡྱིག་ཐོག་ནས་ལན་དེའང་ད་ེག་རང་ཕུལ་བཞག་
ཡོད།  
 དངསོ་གནས་བྱས་ན་དྱི་བ་དང་པའོ་ིཆ་ཤས་གཅྱིག་ད་ེའབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་མེད་དུས། གཞན་པའྱི་ཆ་ཤས་ད་ེདག་ལ་
ལན་མ་རྒྱག་ནའང་འཐུས་ཀྱི་རདེ་བསམ་བསམ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་། དེར་ལན་རྒྱག་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་རེད་བསམས་
ནས་བདོ་ཀྱི་ས་ཁནོ་སྐརོ་བཀའ་འདྱི་གནང་འདུག བོད་ཀྱི་ས་ཁནོ་གང་ཡྱིན་པ་ད།ེ ད་ལྟ་བར་དུ་ངས་དན་གས་ོལ། བོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ས་མཚམས་འདྱི་རདེ་གདའ་ཟརེ་ནས་ས་ཁ་ཞྱིག་གཏན་ལ་ཕབ་ཡདོ་པ་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་དེར་བོད་པའྱི་ངསོ་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཆལོ་ཁ་གསུམ་ཡོངས་སུ་
རགོས་པ་འདྱི་བོད་ཀྱི་ས་ཁོན་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ལན་ནང་དུ་འཁོད་པའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཞྱིང་ཆེན་ལྔ་ཟེར་བའྱི་
ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ད་ེདག་ཚང་མ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་ཞུས་པ་མ་གཏགོས། བོད་མྱི་ཚ་ོརང་བཞྱིན་གྱིས་དེའྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་ད་ེའགོ་ལ་གསལ་པ་ོཞུས་ཡོད། གསལ་པ་ོམེད་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མེད།  
 རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཟེར་བ་དང་། ཉྱི་འོང་སྐོར་དེར་འབེལ་བ་
བཏགས་ནས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ངས་ཉྱི་འོང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང། ཉྱི་འོང་གྱིས་ཀང་བོད་
དརེ་རང་བཙན་ཡྱིན་པར་རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་མ་སོང་། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་སྱིད་སངོ་གྱིས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཅེས་ཡང་ས་ེཤོད་བསད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ངས་
ཡང་ས་ེབཤད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ད་ལྟ་ད་ེག་རའེྱི་སྐརོ་ལ་སྐད་ཆ་བྱུང་བ་རདེ་ཟེར་ན། གསར་འགདོ་པར་སྐད་ཆ་བཤད་པ་རདེ། དའེྱི་
རེས་སུ་ནྱིའུ་ཡོག་ཏུ་དྱི་བ་དྱིས་སོང་། དྱི་བ་མ་འདྱི་སྔོན་དུ་གནད་དོན་ར་ེར་ེབཞྱིན་འགེལ་བཤད་ཞུས་ཡོད། འགེལ་བཤད་
ཞུས་པའྱི་རསེ་ལའང་དྱི་བ་རང་འཇགས་སེབས་ཡོང་གྱི་འདུག དྱི་བ་སབེས་པ་སོང་ཙང་ལན་ད་ེའད་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ལན་བརྒྱབ་པ་དེའང་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་ཞསེ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡྱིན་
མ་གཏོགས། བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་བསར་ཟློས་བྱས་བཞག་པ་གང་ཡང་མེད། ས་
གནས་གཞན་པར་ཡྱིན་ནའང་དྱི་བ་བསེབས་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། འདྱིའྱི་སང་ལ་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་ཤོད་དགོས་དོན་ཡང་མེད་
ལ། ཤོད་དགོས་རྒྱུའང་མདེ། འདྱི་གསལ་པ་ོཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 ད་ལྟའྱི་དྱི་བ་ད།ེ ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་གཅྱིག་པུ་ཞུ་ཡྱི་མེད། སྦལེ་ཀབོ་ལའང་ཁེད་རང་གྱིས་ "ཁ་ེཕན་ཆ་ེབ་" ཟརེ་སོང་ཞེས་
གསུངས་པ་ད་ེརདེ། ད་ལྟ་ཁ་བསྒྱུར་ནས་ "བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ།" ཟརེ་གྱི་མེད་ཅསེ་བེད་སདོ་གཏངོ་ཡོང་གྱི་འདུག 
ད་ེནས་བཤད་སར་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཅེས་ཟེར་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་བ་ད་ེརེད། འདྱི་དུས་ནམ་ཡང་ཟེར་མེད། 
སྦལེ་ཀབོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་། སྐད་ཆ་དྱིས་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས་ཁ་ེ
ཕན་ག་ར་ེཡོང་གྱི་ཡོད་པ་བཤད་པ་ཡྱིན་མ་གཏགོས། བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་
ནས་ཁ་ེཕན་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མེད། གང་རེད་ཅ་ེན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་དྱི་
བ་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ། དྱི་བ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ། ད་ེགཉྱིས་ཡར་བསྒྲྱིལ་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་སོང་གྱིས་བོད་ད་ེརྒྱ་
ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་བ་དེའྱི་འོག་ནས་ཁེ་ཕན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དྱི་བ་བཏང་འདུག ལན་ནང་དུ། "ད་ེ
ལྟར་" ཟརེ་བ་ད།ེ བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཅེས་སྱིད་སངོ་གྱིས་ཟརེ་ཡོད་མ་རདེ་ལ། བཀའ་ཤག་གྱི་འཛནི་ཕོགས་ཀང་
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མ་རདེ། འདྱི་ཟརེ་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞུས་པ་ད་ེབོད་རང་བཙན་གྱི་གནས་བབ་དང་། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་
བབ་ད་ེབཤད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ང་ཚརོ་སྔར་དང་མྱི་འད་བའྱི་ཁ་ེཕན་ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད་ཟེར་བ་འདྱི་རདེ། ཁ་ེཕན་ག་ར་ེཡོང་གྱི་
ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དོན་ཚན་གསུམ་ཞྱིག་འཁོད་པ་ལྟར། རྒྱ་རྱིགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་རྱིགས་ནང་ལ་
ཡྱིན་ནའང་རེད། ལ་ོརྒྱུས་ལ་ད་ོསྣང་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཁ་ེཕན་ཞྱིག བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གྱིས་འཁོག་བཤད་བྱེད་བསད་པ་
ད་ེབསང་རྒྱུ། ད་ེགཉྱིས་བྱས། གསུམ་པ་ད་ེརྒྱ་ནག་ལ་གོ་བར་སྤྲད་རྒྱུ། ཁ་སང་ཡང་ངས་ཁེ་ཕན་གཞན་པ་ད་ེའད་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ད་ེདག་ཡྱིག་ཐགོ་ཏུ་འགོད་མྱི་དགོས་ན་བསམས་ནས་བཀོད་ཡོད་མ་རདེ། ང་རང་ཚ་ོནང་ཁུལ་ལ་ལྟ་བ་ལངས་ཕགོས་
མ་མཐུན་པ་ཡྱིན་ནའང་། མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་ཁ་ཕོགས་སུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བསམ་བླ་ོམང་པ་ོབཏང་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན། འདྱི་
གསལ་པ་ོཞུས་ཡོད།  
 ད་ེབཞྱིན་ "རྒྱུ་མཚན་བལྟ་ཤེས་ན་" ཟརེ་བ་ད་ེབོད་པ་ལ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཡང་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་
རདེ་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ཁ་ེཕན་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཕྱི་རྒྱལ་ལའང་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་ལ། བོད་པ་ལའང་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཨ་རྱི་གཞུང་ལ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཨ་རྱི་གཞུང་ལའང་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་ཚོར་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་བོད་པ་ཚ་ོ
ལའང་ག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་ཚུར་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཤོད་ཡོང་དུས། ཁ་ོརང་ཚརོ་ད་ོཕགོ་ག་ར་ེ
འག་ོཡྱི་ཡོད་མདེ་ཐགོ་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 ད་ེནས་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཤུགས་རནེ་དང་། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ཁ་ེཕན་ཟེར་བ་ད།ེ གང་ལྟར་ནང་དོན་ཕལ་ཆེར་འད་པ་ོརེད་
འདུག ནང་དོན་དེར་དབྱ་ེབ་ཡག་པ་ོཞྱིག་འབྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ནང་དནོ་ག་ར་ེཡྱིན་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་འཛནི་
སྟངས་ག་ར་ེཡྱིན་པ་འདྱི་གཉྱིས་དབྱ་ེབ་འབྱདེ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན། དྱི་བ་འདྱི་སེབ་དགོས་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 ད་ེབཞྱིན་སྐུ་ཚབ་རྱིམ་པས་ཚིག་འདྱི་བེད་སོད་བཏང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེརེད། སྐུ་ཚབ་རྱིམ་པས་
ཚགི་ད་ེབེད་སདོ་བཏང་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཁོང་ཚོས་ཀང་སྐད་ཆ་དྱིས་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་
བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་
མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའགྲུབ་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལའང་འགལ་ཟླ་འག་ོཡྱི་མེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་ཡྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་འདྱི་མ་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་
དང་། སྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་ཐོག་གོས་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ཡྱིན་ན་བསམ་ཤེས་བྱ་རྒྱུ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 ད་ེནས་གལ་གནད་ཆ་ེཆུང་ད་ེག་རང་རེད། བླ་ོཕམ་མང་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། སུས་གངས་ཀ་རྱིས་
ཡོད་མེད་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། ངས་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་ནྱི་ལྟ་ཡྱི་མེད། གལ་སྱིད་བླ་ོཕམ་བྱུང་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐད་ཀར་ཡྱི་གེ་
བཏང་ཡོད་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་རྒྱག་གྱི་རེད། མང་ཚོགས་ནང་དུ་མྱི་མང་གྱིས་ཐད་ཀར་དྱི་བ་བཏང་ཡོད་ན་བཀའ་ཤག་
གྱིས་ལན་རྒྱག་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་བཤད་ཚད་ཚང་མར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ཅེས་སྔོན་མ་ནས་གོས་ཚགོས་ད་ེག་རང་ནང་དུ་ཞུས་ཡོད། མང་ཚགོས་ནང་དྱི་བ་འདྱི་དུས་ལན་རྒྱག་གྱི་ཡོད། བཀའ་
ཤག་ལ་དྱི་བ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན་ལན་རྒྱག་གྱི་ཡོད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འདྱི་ཐགོ་དགོངས་ཚུལ་འདུག་ཅེས་
གསུང་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་གཞོན་གཉྱིས་ལ་སྐབས་ད་ེདུས་ལན་ཞུས་བཞག་ཡོད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་
ལན་མ་བརྒྱབ་པ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
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 ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ཚིག་ག་ར་ེབེད་སོད་བཏང་འདུག གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ག་ར་ེབཤད་འདུག འདྱི་ནང་དོན་
རེད་འདུག་གམ་སྱིད་བྱུས་རེད་འདུག ད་ེདག་ལ་ཡག་པ་ོགཟྱིགས། ད་ེནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་འཛིན་པའྱི་སྱིད་
བྱུས་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པ་དང་། གོས་ཚོགས་ལ་སན་སེང་ཞུས་བཞག་པ། མང་ཚོགས་ལ་སན་སེང་ཞུས་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོ
དང་འགལ་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ེདག་གྱི་གོང་འགོ་ཆ་ཚང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། བླ་ོཕམ་ས་ེགཞྱི་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་འདྱི་རདེ། འནོ་ཀང་བཅད་གཏུབ་བྱས་ནས། གཅྱིག་རང་གཅྱིག་མར་བཏནོ་ནས་མང་ཚགོས་ནང་འགེམ་དུས། མང་
ཚགོས་ཀྱིས་ཀང་ཁོན་ཡངོས་ནས་ད་ོསྣང་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྐྲགོ་ཐབེས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། སྐྲགོ་ཐབེས་པ་དའེང་
སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བཟ་ོམཁན་ཞྱིག་གྱིས་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འཁྲུག་ཀང་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་རེད་
མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕགོས་ག་ར་ེཡྱིན་ན། སྱིད་སངོ་གྱི་ལངས་ཕོགས་ག་ར་ེཡྱིན་ན། 
ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་དགོས་གནང་དགོས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༩ ལྷག་བསད་ཡོད། དངོས་གནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ 
ནས་ ༡༠:༣༠ བར་དུ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚདོ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕག་ཚོད་ ༡༡:༠༠ བར་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་རསེ་ལ་
རོགས་ན་དེ་རེད། མ་རོགས་ནའང་བསར་དུ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། ད་ལྟ་དྱི་བ་གནང་མཁན་གྱིས་
ཚོགས་གཙོའྱི་མྱིང་འབོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཚོགས་གཙོས་ལན་རྒྱག་དགོས་པ་དེ་འདའང་
གསུངས་སོང་། ད་ེསྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོས་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་གཞྱིར་བཟུང་མ་བྱུང་ན། 
ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ་མ་གཏོགས། དྱི་བར་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་དགསོ་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་
ཁྱིམས་སྒྲྱིག་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་གོང་དུ་ཚགོས་གཙ་ོཟརེ་བ་ད་ེཁ་ནརོ་བ་རདེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱིས་ཀང་ཁ་མང་པ་ོ
ནརོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཁ་གཅྱིག་ནོར་བ་རེད། ཁ་ནརོ་བ་ད་ེཁངོ་གྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཕར་གཡུག་
བཞག་པ་རདེ། དརེ་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ངས་ཚགོས་གཙརོ་དྱི་བ་དྱིས་མེད། འདྱི་གསལ་པ་ོབཟ་ོརྒྱུ་
ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གསལ་པ་ོབྱུང་སོང་། སྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལགེས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལགེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་
ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བཅ་ོབརྒྱད་ནང་དུ། དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚདོ་ད་ེསྔ་ད་ོཆུ་
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ཚདོ་ ༩།༣༠ ནས་ ༡༠།༣༠ བར་དུ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། བྱས་ཙང་དུས་ཚདོ་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འག་ོདགོས་ཀྱི་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག  
 ར་བའྱི་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་མྱི་འདྱི་ཙམ་ལྷག་བསད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེབྱས་པ་
ཡྱིན་ན་སྒྲྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ། བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་ལ་གསལ་བསད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེར་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་གསལ་ཁ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་གཙོའྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་ནས་དུས་ཚོད་ཕར་
འགང་བྱདེ་ཆོག་གྱི་རདེ། བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་གསལ་བསད་པ་ཞྱིག་དུས་འགངས་བྱདེ་ཆོག་གྱི་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དེར་ "ཚོགས་གཙོའྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་བཀོད་ཡོད་ན་ལས།" ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་དབང་གྱིས་ཕག་ཚོད་ 
༡༡།༠༠ བར་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཚར་བ་ཡྱིན་ན་ཚར་བ་རདེ། མ་ཚར་བ་ཡྱིན་ན་རསེ་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། དྱི་
བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་རོགས་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཚོགས་གཙོའྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ེ
ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེསྒྲྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་འདྱི་མཁན་སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་གནང་རགོས་
གནང་། སྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལེགས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་
ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་གསལ་ཁ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་རདེ། འདྱི་ཚགོས་གཙའོྱི་དབང་ཚད་ལྷག་མ་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེདང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རདེ། འབེལ་བ་མེད་པ་ད་ེཚོགས་གཙོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅ་ོབརྒྱད་པ། དྱི་བ་
དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད། "ཚོགས་གཙོའྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་བཀོད་ཡོད་ན་ལས། ད་ེམྱིན་ཚོགས་ཐེངས་ར་ེརེའྱི་སྔ་ད་ོཆུ་
ཚོད་ ༩།༣༠ ནས་ ༡༠།༣༠ བར་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན།" ཞེས་གསལ་པ་ོའཁོད་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་གཙོའྱི་
དམྱིགས་བསལ་བཀའ་བཀོད་ཡོད་ན་ལས། ད་ལྟ་མཚན་ཐ་ོམང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་ཚར་བ་རེད། ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༠༠ བར་དུ་དྱི་བ་
དྱིས་ལན་གཏངོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཚར་ན་ཚར་བ་རདེ། མ་ཚར་བ་ཡྱིན་ན་བསར་དུ་དརེ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། ཐག་གཅདོ་
ད་ེག་རང་ལ་གནས་བསད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕོས་དོན་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞྱི་
པའྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་དང་པ་ོདང་འབེལ་ནས་ཐད་ཀར་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕོས་དོན་དྱི་བ་འདྱི་དང་
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འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ཞུས་ཡོད། གང་ལྟར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་བརྒྱུད་ཞུས་ཡོད། ང་རང་དེར་བླ་ོབད་ེཔ་ོའད་ཆགས་
ཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེརྱིང་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ལན་དེའྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ན། སྔོན་མ་ལས་དོགས་པ་ཆ་ེརུ་ཆགས་སོང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཤ་ེན། ལན་འདབེས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་འག་ོནས་མར་འག་ོདུས། "བོད་ད་ེའདས་པའྱི་མྱི་ལ་ོ ༧༠ 
དནོ་གངས་རྱིང་བཙན་བཟུང་གྱི་འོག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཡྱིན་ཞྱིང་།" ཟེར་འདུག གང་
ལྟར་ག་རེ་བཤད་ནའང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་སོང་གྱིས་གསལ་པོ་གསུང་བསད་པ་དེ། འདས་པའྱི་མྱི་ལོ་ ༧༠ དོན་
གངས་རྱིང་ལ་དང་པ་ོབཙན་འཛུལ་བྱས། ད་ལྟ་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོཡྱིན་ཀང་ཟེར་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ངོས་
འཛིན་ད་ེཡྱིག་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཕེབས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། དང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ལ་དོགས་པ་
གསལ་རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་དོགས་པ་ཆ་ེརུ་སེས་སོང་། ད་ེདང་འབལེ་ནས་དོགས་འདྱི་དང་པ་ོདེ། གལ་སྱིད་བོད་ད་ེའདས་པའྱི་མྱི་ལ་ོ 
༧༠ རྱིང་རྒྱ་མྱིའྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ལ་བཀའ་ཤཤག་གྱིས་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོ
ཆསེ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་ང་དང་ངའྱི་བཀའ་ཤག་ག་པར་ཡདོ་ན། དརེ་བོད་གཞུང་ཡོད་པར་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་དགོས་རདེ་ཅེས་
གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེར་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཡོད་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བོད་ད་ེའདས་པའྱི་མྱི་ལ་ོ ༧༠ རྱིང་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་
ཤས་ཡྱིན་པ། ངས་སྔོན་མའྱི་ལ་ོརྒྱུས་བཤད་ཀྱི་མེད། ད་ེང་ཚ་ོཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་རེད། སྐུ་ོསྱིད་སོང་གྱིས་གསུངས་ཟྱིན་པ་ད་ེ
ཚ་ོལའང་དོགས་པ་གང་ཡང་མེད། སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཁེན་གྱི་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེར་དེབ་ཡོད་པ་རེད། 
བཤད་དགོས་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། གལ་སྱིད་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་ད་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན། དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་འདྱིས་སུའྱི་ཚབ་བྱས་ནས་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། སྒྲྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་ངོས་ནས་བོད་ད་ེརྒྱ་མྱིའྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པར་
ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་གདའ། འདས་པའྱི་མྱི་ལོ་ ༧༠ རྱིང་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་གདའ། 
ད་ེཡྱིན་ན་ང་ཚསོ་སུའྱི་ཚབ་བྱས་ནས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་མེད་པའྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག  
 འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐའེ་ཝན་གྱི་གནས་སྟངས་རེད། རྒྱ་མྱིས་བཤད་ཀྱི་རེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་
གནས་སྟངས་བཤད་ཀྱི་རེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། དྱི་བ་རང་གསུང་རོགས་གནང།༽ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱིར་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཁ་གསལ་པོ་བཤད་པ་དེས། སྔོན་མ་གསལ་པོ་
ཆགས་བསད་པ་ད་ེལས་དོགས་པ་ཆེ་རུ་ཆགས་སོང་། ད་ེཡྱིན་ན་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ང་ཚོས་བྱུས་གཏོགས་བྱ་རྒྱུའྱི་
དབང་ཚད་དང་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མྱི་འདུག ངས་དྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དེར། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་དང་འབེལ་ནས་དོགས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་
བྱུང་། ཁ་སང་སྔོན་མ་བརྒྱུད་ལམ་གཅྱིག་ལ་གསུངས་འདུག ད་ེརྱིང་ཡང་གསུངས་སོང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཚུན་ཆད་ནས་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི་བཤད་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ། སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཁ་ཕོགས་ད་ེམྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་གསུངས་སོང་། ཁ་
སང་བརྒྱུད་ལམ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་འདྱི་སྐད་གགས་ཆནེ་པ་ོཕྱིན་ཡདོ་པ་རདེ། བརྒྱུད་ལམ་མང་པ་ོནང་ལ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རདེ། ང་
ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། བྱས་ཙང་འགྱུར་བ་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཡྱི་འགྱུར་བ་ད་ེང་
ཚོས་ཤེས་ཀྱི་རེད། དེའྱི་སྔོན་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་མ་འགྱིག་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་
ཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་ན། གང་འད་ཡྱིན་ན། འདྱི་ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་གནང་ཟྱིན་པ་དང་འབེལ་
ནས་ཡྱིན།  
 ཚགི་གྱི་ཆ་ནས་ཁ་སྔོན་ངས་ཐེངས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ནམ་རྒྱུན་དུ་གསུང་
སྟངས་ཅྱིག་ཡོད་པ། དྱི་བ་དྱིས་ན་མ་ཤེས་པ་དང་། མ་རྟགོས་པ། མྱི་ཤེས་མཁན་ཡྱིན་པ་ད་ེའདའྱི་འགེལ་བཤད་རང་རང་ཡྱིག་
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ངག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདུས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ངས་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། སྐར་
རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོངས་གགས་སུ་ཁ་སྐད་འད་པ་ོཡྱིན་པར། སྱིད་བྱུས་ཟེར་བ་ད་ེཐེངས་བརྒྱད་བྱིས་འདུག 
དའེྱི་ནང་ནས་ "སྱིད་བྱུས་" ཐེངས་གསུམ་བྱིས་འདུག "སྱིད་ཇུས་" ཚར་ལྔ་བྱིས་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་ངས་དརེ་
རྒྱབ་ལོངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགང་འད་བྱས་ནས་འབྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ "བྱུས་" 
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་སེབས་བསད་པ་དའེང་ས་རྱིག་པ་ནང་བཞྱིན་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་གཏངོ་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ཚིག་
ད་ེཐངེས་བརྒྱད་བདེ་སདོ་བཏང་བ་ད་ེམྱི་འད་བ་འབྱི་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ན། དརེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྒྱབ་ལངོས་ཡདོ་པ་
རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེགང་འད་ཡྱིན་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་དང་། བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་པ་ཟརེ་བ་
ད་ེགཉྱིས་གསལ་པ་ོཞྱིག་བཟསོ་ན་བསམས་བྱུང་། གང་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ "ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་
བཙན་བཟུང་བྱས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་རེད།" ཟེར་བ་ད་ེད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་མང་པོའ་ིནང་དུ་འཁོད་བསད་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས། ད་ེརྱིང་གསར་པ་ལབ་བཞག་པ་གང་ཡང་མ་རེད། བཀའ་ཤག་གསར་པས་བཟོས་བཞག་པ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་མ་རདེ། འདྱི་ཟརེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ "བོད་ད་ེལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ།" ཅེས་བཤད་ཀྱི་
ཡོད་མ་རེད། འདྱི་བཤད་ཀྱི་མེད་པ་ད་ེཁ་སང་ཡང་ཞུས་ཡདོ། ད་ེརྱིང་ཡྱིན་ནའང་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། 
སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ང་དང་ངའྱི་བཀའ་ཤག་ག་པར་ཡོད་ན་ཞེས་བཀའ་གནང་བ་དེ། ང་
ཚོའྱི་གཞུང་འདྱི་མུ་མཐུད་འགོ་བསད་ཡོད་པ་དེའང་ང་ཚོས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་སྔོན་གེང་ནང་དུ་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་བཀོད་
བཞག་ཡོད་རེད་པཱ། གཞུང་གཅྱིག་གྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གནས་བབ་ད་ེལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། 
ཁྱིམས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། མྱི་མང་གྱི་དབང་ལུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་། ད་ེཚོའྱི་
རྒྱུ་མཚན་དངས་ནས་འདྱིར་བཀོད་བཞག་པ་གཞྱིར་བཟུང་འག་ོབསད་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས། བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་
བཟུང་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་གཞུང་ཟེར་ནའང་རདེ། བཙན་བྱལོ་བོད་གཞུང་ཟརེ་ནའང་རདེ། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས། མྱིང་ག་ར་ེབཏགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་མ་གནས་པ་ཁབ་པ་གང་ཡང་མ་རེད་པཱ། འདྱི་གྲུབ་ཀྱི་མ་རེད་པཱ། འདྱིའྱི་
གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་རེད། ངས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་རདེ་ཟརེ་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ལབ་མེད། འདྱི་
མུ་མཐུད་ནས་ཡང་བསར་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 



85 

སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནམ་རྒྱུན་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མང་པ་ོཞུ་མཁན་ཞྱིག་མྱིན་ཏ།ེ ད་ལྟ་རང་ངས་ལུང་དངས་པ་
ད།ེ "རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཡྱིན་ཞྱིང་།" ཞེས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་བྱིས་བཞག་པ་དའེང་ངས་ལབ་མེད་
ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚགོས་ལ་དབུ་སྐོར་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་གདའ། ཡྱིག་ཐགོ་ལ་བྱིས་འདུག ད་ལྟ་བཤད་མེད་
གསུངས་ན་གང་འད་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་གཙོས་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་སྣང་གནང་
ནས་ངེས་པར་དུ་སྟངས་འཛནི་གནང་དགོས་འདུག་མ་གཏོགས། འདྱི་འགྱིག་རྒྱུ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། ད་ེའད་བཤད་ན་
ང་ཚོས་མང་དུ་བཤད་རྒྱུ་མ་གཏོགས། དེས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་པ་ོཆགས་རྒྱུ་ཁོན་ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག དེར་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆགོ་གྱིས་སྟངས་འཛནི་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ འཕསོ་ད་ེགསུང་རགོས་གནང་།  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འདྱིའྱི་ནང་ལ་བྱིས་བཞག་པ་དརེ་ "མྱི་ལ་ོ ༧༠ དནོ་གངས་རྱིང་བཙན་བཟུང་གྱི་འགོ་ནས་རྒྱ་
ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་" ཞེས་ཟརེ་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏོགས། རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་གཅྱིག་
པུ་ལབ་མདེ། བཙན་བཟུང་གྱི་འགོ་ནས་ད་ལྟ་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། འདྱིའྱི་གནས་
སྟངས་རདེ། ཆ་ཤས་ཀྱི་ཚགི་ད་ེ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། བཀའ་ལན་གནང་འཇུག་
རགོས་གནང་།༽ བྱས་ཙང་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བོད་ད་ེརང་བཙན་རདེ། བོད་ཀྱི་དཀའ་རགོ་མ་སེལ་བར་དུ་
བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ལ་ནམ་ཡང་ངསོ་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཐབས་མེད། འདྱི་བཤད་ཡོད། ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་བཞུགས་གནང་རགོས་གནངོས།༽ འདྱིས་འགྱིག་གྱི་མེད་ན། 
འདྱི་འགྱིག་པ་གང་འད་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་མདེ། ད་ེནས་ནརོ་འདུག་ན། ནརོ་ཡདོ་པའྱི་སྐད་ཆ་ད་ེསེབ་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ཐག་གཅོད་མ་བྱས་
སྔོན་ལ་ངས་ལག་པ་བརངས་པ་ཡྱིན། ཡང་བསར་ལག་པ་བརངས་ནའང་། མེད་དང་མེད་འད་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་
ཚར་གསུམ་པ་ཆགས་སོང་། ད་ེརྱིང་གྱི་གནད་དནོ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ག་ོསྐབས་ལེན་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོདང་། ས་ོསོས་ཡྱིན་
ནའང་འགན་ཞྱིག་རྱིས་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
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 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་འཛུལ་འོག་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་
ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་དང་། ཞསེ་ངག་ཐགོ་ནས་ཚར་གསུམ་གསུངས་སོང་། ཡྱིག་ཐགོ་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་
ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ང་ཚོར་སྤྲད་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ད་ེབཙན་བཟུང་འོག་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་དང་། ཆ་ཤས་ཆགས་ཡོད་པ་ད་ེརྦད་ད་ེནང་འགལ་རེད་པཱ། ད་དུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཧམ་པ་
ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ནས་དྱི་བ་བཏང་བ་དརེ་ཚོགས་གཙསོ་སྟངས་འཛནི་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་འདྱིར་ཚགོས་དང་མ་འཚགོས་
ཁད་པར་ཡོད་མ་རདེ། དརེ་སྟངས་འཛནི་ནན་པ་ོགནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་ཞུས་པར། སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དྱི་བ་འདྱི་མཁན་དང་། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། འཕོས་དནོ་དྱི་བ་འདྱི་མཁན་དང་། འཕསོ་དོན་དྱིས་ལན་གནང་མཁན་བཅས་རྱིང་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་
རེད། དེའྱི་བར་ལ་ཚོགས་གཙོས་ད་ེཙམ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཙམ་ལེན་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཐག་གཅོད་ཞུ་ཤེས་ཡོད་མ་རེད། 
མཚམས་བཞག་པ་དང་སྱི་འཐུས་ ༩ ཆགས་ཚར་བ་རདེ། དྱི་བ་དང་ལན་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དུས་
ཚདོ་རགོས་རྒྱུ་མདེ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། དརེ་མཚམས་ཤྱིག་འཇོག་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཕག་ཚོད་ ༡༡:༠༠ བར་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཕག་བརངས་གནང་སོང་། ད་ེདུས་ངས་གོ་སྐབས་འབུལ་ཐུབ་མ་སོང་། འདྱི་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་འདྱིར་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༨ ལྷག་བསད་ཡོད། ཕ་གྱིར་ཡྱིག་ཐོག་གང་འཁོད་ཡོད་མེད། 
འདྱིར་ངག་ཐོག་ནས་དྱིས་ལན་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་མེད་དེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་དགོངས་བཅད་གནང་ནས་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ཚོགས་གཙོས་འདྱི་
ནས་གསུང་ཆགོ་གྱི་རདེ་གདའ། འདྱི་གསུང་ཆོག་གྱི་མ་རདེ་གདའ་ཟརེ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་
བསད་ཀྱི་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཡོང་སོང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལན་དེའྱི་ནང་དུ། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས། "དོན་གངས་རྱིང་བཙན་བཟུང་གྱིས་འོག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་རདེ།" ཅེས་གསུངས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ད་ལྟ་གསུངས་སོང་། འདྱི་བཅོས་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པར་ཚང་
མས་མོས་མཐུན་ཡོད་ན། འདྱི་བཅོས་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ག་ོབ་ལེན་སྟངས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས། གང་ལྟར་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གཉྱིས་དབར་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་མ་སྟོན་གྱི་བར་དུ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་
ཆ་ཤས་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཟེར་བ་ད་ེབསར་ནན་བྱས་ནས་ཞུ་
བཞྱིན་ཡདོ།  
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཚུན་ཆད་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལངས་ཕོགས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དེར་ངོས་འཛིན་གང་འད་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེལའང་འགེལ་བཤད་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་མ་རེད། (One China Policy) ཟེར་བ་ད་ེ
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གང་འད་ཞྱིག་ལ་གོ་དགོས་ཡོད་མེད་དེ། རྒྱལ་ཁབ་མྱི་འད་བས་གོ་བ་མྱི་འད་ལེན་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གྱི་ལངས་
ཕགོས་འཛནི་སྟངས་ད་ེབཟང་ཕོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ད་ེསྔའྱི་སྱིད་བྱུས་སྐོར་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༣ 
ལ་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བླནོ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་ཐུན་མོང་གྱིས་
བསྒྲགས་གཏམ་སལེ་བསད་པའྱི་ནང་ལ་ (Tibet Autonomous Region is a part of a territory of the People 

Republic of China) ཟརེ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ལངས་ཕགོས་འདྱི་བཟུང་ཡོད་པ་རདེ། བོད་རང་སངོ་ལངོས་འདྱི་རྒྱ་
ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཞྱིག་རེད་ཟེར་ནས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་
ལངས་ཕགོས་ད་ེབཟུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདང་ད་ལྟ་ལངས་ཕོགས་འཛིན་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕགོས་སུ་
ཕྱིན་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ལ་རྱི་བཞྱིན་ཡདོ། ཏགོ་ཙམ་མཁགེས་པ་ོབྱས་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 ད་ེནས་སྱིད་བྱུས་དང་། སྱིད་ཇུས། ཇུས་དང་བྱུས། ད་གྱིན་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། ངས་ཚིག་ལ་
དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ད་ོསྣང་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ཁ་སང་ཅེག་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕྱིན་ནས་ཚུར་ཡོང་བ་རེད། དག་ཆའྱི་ཆ་ནས་
ཚགི་མཛོད་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་འདམ་ག་རེད་འདུག་མ་གཏོགས། དག་ཆའྱི་ཐགོ་ནས་འདྱི་འགོད་ཆགོ་གྱི་རདེ་དང་། འདྱི་
འགོད་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་གང་ཡང་མྱི་འདུག འདྱིར་འབྱི་སྟངས་མྱི་འད་བ་གཉྱིས་བྱིས་ཡོད་དུས། དེར་ཆབ་སྱིད་གང་ཡང་
མེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐ་སད་ཅྱིག་བེད་སོད་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ང་ོབོ། ལས་ཀ་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་ང་ོབོ། སྐད་ཆ་ཞྱིག་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུར་ཏོག་ཙམ་
ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་སྤུ་ཙམ་ཞྱིག་མེད། དེའྱི་སང་ལ་བསམ་བླ་ོགང་ཡང་གཏོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་། མ་
འངོས་པར་ "བྱུས་" འབྱི་དགོས་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་ཆ་ཚང་ལ་ "བྱུས་" འབྱི་ཆོག་པ་ཞུ། བཅའ་ཁྱིམས་
ནང་དུ་ཚགི་འདྱི་བཀདོ་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེལྟར་ཞུ་ཆགོ ད་ེམ་གཏོགས་དརེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་གསུམ་པ་འདྱི་མཁན་སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དྱི་བ་མ་འདྱི་བའྱི་སྔོན་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་དྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་
ཡག་པ་ོའག་ོབཅུག་ནས། མཐའ་མར་སྱིད་སོང་ལ་ལན་བརྒྱབ་བཅུག་ན་ཡག་པ་ོའདུག སྱིད་སངོ་གྱིས་མྱི་ར་ེརེར་ལན་འབུལ་
དགོས་ན། ད་ེམྱིན་ཚོུད་ ༡༡:༠༠ བར་དུ་ཕར་འགང་བྱེད་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། དྱི་བ་གཏངོ་མཁན་ཚང་མས་གལ་ཆ་ེདོན་
ཆ་ེརྱིས་ནས་དྱི་བ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་རདེ་མ་གཏགོས། དརེ་དུས་ཚདོ་སྤྲད་རྒྱུ་མྱིན་ཟེར་ན་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཚོར་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེརྱིང་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཕེབས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། དྱི་བ་གསུམ་འདུག དྱི་བ་གསུམ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ 
ལན་ཏག་ཏག་བརྒྱབ་ཡདོ་པ་ངས་ཚོར་མ་བྱུང་། གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། 
 གཉྱིས་ནས་འགོ་འཛུགས་དུས་ནས་ཡྱི་ག་ེནོར་བ་བྱིས་འདུག "༑ སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་སྱི་ལྷན་གྱི་སྐར་རྟགས་
ཅན་གྱི་དྱི་བ་" ཞསེ་པའྱི་འག་ོདེར་སྦྲུལ་རྟགས་ཤྱིག་བྱིས་འདུག དེར་སྦྲུལ་རྟགས་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བར་སྤྲདོ་རྱིག་པའྱི་
ས་ོནས་དརེ་སྦྲུལ་རྟགས་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ལུགས་སལོ་ཡདོ་མ་རདེ། ད་ེབསུབ་དགསོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 ད་ེནས་སྱིད་བྱུས་དང་སྱིད་ཇུས་མྱི་འད་བ་གཉྱིས་འདུག དརེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྒྱབ་ལངོས་མེད་ཅསེ་གསུངས་སོང་། ད་ེ
ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་དགོས་པ་ད་ེགསལ་སོང་། ཁ་སང་ནས་འདྱིར་བྱུས་དང་ཇུས་གཉྱིས་འབྱི་ཡོང་དུས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྒྱབ་ལངོས་
ཡོད་ས་རེད་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད། ད་ལྟ་སྱིད་སོང་གྱིས་དོགས་པ་གང་ཡང་མེད། དེར་ད་ོསྣང་བྱུང་མ་
སོང་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་། མ་འོངས་པར་གཅྱིག་གྱུར་བཟ་ོརོགས་གནང་། ར་ེའདུན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 ད་ེནས་རྒྱབ་ངསོ་ད་ེརེད། "བོད་ད་ེའདས་པའྱི་མྱི་ལ་ོ ༧༠ དནོ་གངས་རྱིང་བཙན་བཟུང་གྱི་འོག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་
ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཡྱིན་ཞྱིང་།" ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་སྱིད་སངོ་གྱིས་བོད་ད་ེརྒྱ་
ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་ཡྱིན་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཟེར་མེད་ཅེས་མང་པ་ོགསུངས་སོང་། འདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཐགོ་ནས་བོད་ད་ེརྒྱ་
ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པ་སུ་གཅྱིག་གྱིས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། བཙན་འཛུལ་བ་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ རེས་ལ་བཙན་
བཟུང་བྱས་ནས། ད་ལྟ་བཙན་འོག་ཏུ་བསད་ཡོད་པ་ད་ེཡོངས་གགས་རེད། དེར་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པར་སྱིད་སོང་ནས་
གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་ད་ཐོག་ལ་མཐོང་བསད་ཡོད་པ་རེད། བསར་ལྡབ་བྱེད་བསད་པ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། དྱི་བ་ཆ་ཚང་
མཉན་ནས་འདྱིར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་མ་གཏོགས། བསར་ལྡབ་གཅྱིག་པུར་མཚན་མ་བཟུང་ནས་བཤད་མཁན་ང་མྱིན། ད་ེཡྱིན་
དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་ཡང་སེ་གསུང་གྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ཞུས་མེད་ཟེར་ནས། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོ
བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། དྱི་བ་གནང་རོགས།༽ དྱི་བ་འདྱི་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དྱི་བའྱི་
ང་ོགདངོ་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ངས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ལབ་ཀྱི་མེད་ཟེར་ན། ཚགི་འདྱི་ཕྱིར་འཐནེ་བྱསོ། 
"རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཡྱིན་ཞྱིང་།" ཟེར་བ་ད་ེཕྱིར་འཐེན་བྱེད་རོགས། ད་ེརྱིང་ནས་བཟུང་སྟེ་
ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ན་ང་ཚོར་ཡྱིད་ཆེས་བསེབ་ཀྱི་རེད། ཁ་ནོར་བ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ཡང་ས་ེབཤད་ཡོང་
གྱི་འདུག ང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ནང་བཞྱིན་མྱིན། ངས་ཚིག་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཁུར་ཡོད། ཉེ་ཆར་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚགོས་ཆེན་ཐགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱིས་ "རྒྱ་ནག་འག་ོཁྱིད་ཚོས་ཁ་ནས་ཁ་བལ་རྱིང་ལུགས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་
ལྟོས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་ཏན་ཏན་གུས་བརྱི་ཆེན་པ་ོཡོད་ཀྱི་རེད་བསམས་ནས་དན་གྱི་འདུག" ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་
ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་སུས་སམེས་གཏྱིང་ནས་༸གོང་ས་མཆགོ་ལ་དད་གུས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་ངསེ་པར་དུ་གསལ་བཤད་
བྱདེ་རོགས། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱིས་གསུངས་སོང་། གོང་འགོ་བསྒྲྱིགས་ནས་ལྟ་ཡོང་དུས་དགོས་པ་ཆ་ེརུ་ཆགས་
དགསོ་པ་ད་ེཚ་ོརདེ། འདྱི་ཉ་ེཆར་སྱིད་སངོ་གྱི་བཀའ་སོབ་རདེ།  
 དེའྱི་སྔོན་ལ་ག་ར་ེགསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། "བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏ་ེཆ་ཤས་ཆགས་བསད་
ཡོད་རདེ། ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་མེད་ན་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབོད་ལ་ཡོད་དགོས་རེད་མ་གཏགོས། རྒྱ་གར་ལ་ག་ར་ེབྱས་ནས་བསད་
དགོས་རེད།" ཅེས་ཟེར་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རདེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་ངསོ་ལེན་གནང་
རོགས་གནོངས། ཡང་དེའང་ལབ་མེད་ཟེར་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། ཚིག་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་རེད་གདའ། སྒྲ་འཁུར་དགོས་ནའང་ངས་ཁ་
པར་ནས་སྒྲ་གཏོང་ཆགོ ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཚགི་ད་ེཚ་ོཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཁ་ནོར་སོང་ཟེར་ན་སྱིངས་ཆ་འདྱི་སང་ནང་
བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཕྱིར་འཐནེ་འག་ོཡྱི་རདེ་གདའ། "ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ།" ཟརེ་བ་ད་ེཕྱིར་འཐནེ་བྱདེ་ 
རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་ནས་དེའྱི་འོག་ལ། "ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་" བྱེད་སྒྲ་རེད་གདའ། "ད་ལྟ་བོད་
ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་གསུང་ཡོད་སྟབས།" ད་ེརྱིང་བཀུར་འོས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ཨ་རྱི་དང་ཉྱི་འངོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཚན་སྨྲས་པ་རདེ། ཨ་རྱིས་ག་ར་ེཟརེ་ཡདོ་པ་རདེ་ཅ་ེན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 
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སྔནོ་མ་ (Recognize) བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ (View) ལ་འགྱུར་བ་བཏང་འདུག འདྱི་སུས་གྲུབ་འབས་ཐོན་མྱིན་ལ་མ་
ལྟོས་པའྱི་དགའ་བསུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེའདའྱི་ཚགི་ས་རུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་ན་དགའ་བསུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ཉྱི་འངོ་གྱི་མཚན་
སྨྲས་སོང་སྟེ། ཉྱི་འོང་གྱིས་རང་བཙན་ལའང་རྒྱབ་སོར་བྱས་མྱི་འདུག གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལའང་རྒྱབ་སོར་བྱས་མྱི་འདུག་
ཟརེ་བ་མ་གཏོགས། གཞན་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་ཟརེ་བའྱི་མྱིང་སྨྲས་མ་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་སུ་དང་སུ་རེད། ང་
ཚརོ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་སུས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པ་ག་པར་གསུངས་འདུག ད་ེངེས་པར་དུ་སྱིངས་
ཆ་འདྱིའྱི་སང་ནས་སྟནོ་དགོས་ཡདོ། གཅྱིག་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ད་ལྟ་ག་ར་ེཟེར་སོང་ཞ་ེན། སྱིད་སངོ་གྱིས་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཟེར་ནའང་རེད། འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ལབ་ནའང་
རདེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐགོ་ནས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པ་ཟེར་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། "རྒྱལ་སྱིའྱི་" ཟེར་དུས་ག་ོབ་ལེན་ཕོགས་
མྱི་འད་བ་མང་པོ་སེབས་ཀྱི་འདུག སྱིད་སོང་ད་ེལ་ཡར་སྣོན་འཕྱི་མང་པོ་བྱེད་སོད་དགོས་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ས་ཆ་ག་པར་
གསུངས་འདུག རྒྱལ་སྱིས་ད་རྒྱ་ནང་དུ་གསུངས་འདུག་གམ། ཡང་ན། གོས་ཚོགས་གང་གྱི་ནང་གསུངས་འདུག ད་ེཚོར་
ངསེ་པར་དུ་གསལ་བཤད་བྱདེ་དགོས་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེབཞྱིན་འགོ་དེར། "ད་ེལྟར་ཤོད་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་བསམ་བླ་ོཡག་པ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན།" དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སངོ་མཆོག རྟག་པ་མཐའ་བཟུང་ས་ོནས་ཚགི་དངས་འདུག "ད་ེསྔོན་མ་དང་མ་འད་བའྱི་ཁ་ེཕན་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད་
བསམ་པའྱི་བསམ་བླ་ོསེབས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག" ད་ེསྔ་ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་ལ་བསེབས་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་
སྱིད་ཇུས་ལ་གོ་རྟོགས་མ་རེད་མཁན། བསམ་བློར་ཁེ་བཟང་ཡོད་པ་རག་མ་ཤེས་མཁན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསམ་
བླརོ་ཁ་ེབཟང་ཡོད་པ་གཞྱི་ག་ར་ེདཔགས་ནས་འདུག ང་ཚོར་གུས་བཀུར་བྱེད་མཁན་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་སུ་རེད། རྒྱ་ནག་
དཔོན་པ་ོསུ་ལ་འདྱི་འདའྱི་གདེང་ཚོད་སེབས་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོར་ངེས་པར་དུ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས། གསལ་བཤད་
གནང་བ་ཡྱིན་ན་གསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། མ་འོངས་པར་ང་ཚསོ་ཆ་ཤས་བླང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཁད་མཚར་ད་ེའད་
ཡོང་གྱི་རདེ་གདའ།  
 བསར་དུ་ཞུ་འདོད་ཅྱིག་ལ། གོང་གྱི་ "རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཡྱིན་ཞྱིང་།" ཟེར་བའྱི་
ཚགི་ད་ེཕྱིར་འཐནེ་ངསེ་པར་དུ་གནང་དགསོ་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རྱི་སྒྲལོ་མ་མཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རྱི་སྒྲལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གནད་དནོ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་དང་འབལེ་
ནས་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བར་ལན་འདབེས་ཕབེས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ལན་འདབེས་མ་
བྱུང་སྔོན་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བརྒྱུད་ནས་ཚིག་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་རྱིམ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་བྱས་
ནས་ཞུས་ན་བསམས་པ་བྱུང། ད་ལྟ་ལན་འདབེས་འདྱི་ཚགི་བཅད་ "བོད་ད་ེའདས་པའྱི་མྱི་ལ་ོ ༧༠ " ནས་མར་ཚགི་བཅད་
ཡོད་པ་འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་༌༌ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཞུགས་རོགས་གནང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་སྟེང་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཕེབས་ཡོང་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་
སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་གྱིས་ལན་འདབེས་ཀྱི་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་
ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ནས་ལན་འདབེས་དགོས་ཀྱི་རེད། གཞན་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་ཟེར་ནས། འདྱི་ནས་དྱི་བ་དྱིས་ཚར་
རདེ། ཕར་ནས་ལན་འདེབས་རྒྱུ་རེད། དེའྱི་བར་ཐག་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་དུས། དོན་དག་ག་ར་ེའགྱིག་མ་སོང་ན། 
ད་ེཡར་ཚོགས་གཙོར་ཞུ་དགོས་རེད། ད་ེགསལ་པ་ོམེད་པར་ཕ་གྱིར་སྱིད་སངོ་ཡྱིན་མདགོ་མདོག་བྱས་ན། ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་
མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་པ་ོགསུང་རགོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རྱི་སྒྲལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་གནང་། དེའྱི་སྔནོ་ནས་མངནོ་ཤེས་ཡོད་མདགོ་
མདོག་བྱས་ནས་མ་ལངས་ན་ཡག་པ་ོའདུག གང་ལགས་ཤ་ེན། ཚུད་དང་མ་ཚུད་ད་ེཚོགས་གཙོས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། རོག་རགོ་གསུང་
རགོས་གནང་།༽ ད་ལྟ་ངས་ཞུ་ས་དརེ་འབབ་ཐུབ་མ་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག སྱིར་བཏང་སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་དང་
ང་ཚ་ོཐག་ཉེ་ཙམ་ཡོད་ན། ཉེ་ས་ནས་ཞུ་ཐུབ་ས་རེད། ད་ེམེད་དུས་འདྱི་འདའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་དགོས་བྱུང་སོང་། དེར་ངོས་
བཞེས་གནང་དང་མ་གནང་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གང་ལྟར་རོག་རོག་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ད་ལྟའྱི་
བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་གང་ཡྱིན་པ་དང་། འག་ོསྟངས་གང་ཡྱིན་པའྱི་གསལ་བཤད་རྒྱས་ཤྱིང་རྒྱས་པ་གནང་བ་རེད། 
གསལ་བཤད་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ད་ེག་རང་བསད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གཙང་མ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ལ།  ད་ེའད་
སོང་ཙང་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཚིག་ཅྱིག་ནོར་བཅོས་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཚིག་
དརེ་ནོར་བཅོས་སམ་བསྒྱུར་བ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། "མྱི་ལ་ོ ༧༠ དོན་གངས་རྱིང་བཙན་བཟུང་གྱི་འོག་ལ་གནས་
པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་" ཞསེ་མར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་དགངོས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ། ཚགི་འདྱིའྱི་སང་ལ་
ཡང་ནས་ཡང་དུ་དྱི་བ་མ་ཡོང་བར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམས་ནས་ག་ོསྐབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།   
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོང་དུ་ཚགི་དརེ་དྱི་བ་ཡང་ས་ེདྱིས་གནང་སོང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་ཀང་གསུངས་གནང་སོང་། འདྱི་ནས་ངས་
ཚགི་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚགི་ད་ེཕྱིར་འཐནེ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱིའྱི་གནད་དནོ་གཙང་མ་ཆགས་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག མུ་
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མཐུད་ནས་འཕོས་བསད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དྱི་བའྱི་ཤོག་ངོས་དང་པ་ོདེའྱི་འོག་ནས་ "སྱིད་སོང་གྱི་ལན་
འདེབས་ད་ེབོད་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པ་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་ག་ར་ེབྱུང་བའྱི་ནང་དོན་ཡྱིན་པ་མ་གཏོགས། སྱིད་
སོང་གྱིས་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་འགེལ་བཤད་བྱས་པ་
བཞྱིན་མྱིན་ལ།" ད་ེནས་ཚིག་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ད།ེ "བོད་ད་ེའདས་པ་མྱི་ལ་ོ ༧༠ དནོ་གངས་རྱིང་བཙན་བཟུང་གྱི་འགོ་ནས་རྒྱ་
ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་།" ཟེར་བའྱི་ཚིག་ད་ེའཐེན། "འགེལ་བཤད་བྱས་པ་ཞྱིག་མྱིན་ལ། རྒྱ་གཞུང་
གྱིས་བཙན་བཟུང་བྱས་པའྱི་བོད་ཀྱི་ས་ས་ེརྣམས་བོད་རང་སངོ་ལོངས་དང་། མཚ་ོསྔོན། སྱི་ཁོན། ཀན་སུ། ཡུན་ནན་བཅས་
ལོངས་དང་ཞྱིང་ཆེན་ཟེར་བ་ལྔ་ཡྱི་ནང་ནས་བཅད་བགོས་བྱས་ཡོད་ལ། གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱི་རྣམས་ཀང་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་
གཞུང་གྱི་བཙན་བཟུང་འོག་གནས་ཡོད་པ་བསོན་མེད་ཡྱིན།" ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག་ག དེའྱི་འོག་གྱི་ཚིག་ཕེང་གཅྱིག་འཐེན་
བཞག་ན། "ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་སྟབས། 
" ཞསེ་པ་ད་ེའཐནེ། ད་ེནས་ "བསནོ་མེད་ཡྱིན། སྐབས་གསར་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་འབལེ་ཡདོ་དཔོན་རྱིགས་ཚརོ་" 
ཟེར་བའྱི་གོང་འོག་གཉྱིས་ཀྱི་ཚིག་ད་ེའཐེན་པ་ཡྱིན་ན། གོང་འོག་སྒྲྱིག་སྟངས་དང་། ལ་ོརྒྱུས་གསུང་སྟངས། བཀའ་ཤག་གྱི་
དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་འདུག་སམ། དེར་འཐེན་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དགོངས་
བཅད་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་ལན་ལ་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་གདོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེརྱིང་མ་གཏོགས་ག་ོམ་
མྱོང་། སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུ། ཐད་ཀར་དྱིས་ལན་ཞྱིག་དང་འཕོས་ནས། ད་ེདུས་བཀའ་བློན་
ཁྱི་པ་ཕར་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་འདྱིའྱི་རྒྱབ་དེར་བསད་ཡོད། དྱིས་ལན་ད་ེཀོག་དུས་བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པས་གནད་འགག་
ཅྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་ཟེར་ནའང་འད། དོན་དག་ཅྱིག་བཀགས་པ་རེད། མཇུག་ལ་འཕོས་དོན་དྱི་བ་འདྱི་དུས། 
ངས་དརེ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཀགས་སངོ་། ཡྱིག་ཐགོ་ལ་འདྱི་འད་བྱིས་འདུག་ཟརེ་དུས། ཡྱིག་ཐགོ་ལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེགོས་ཚོགས་
ནང་ལ་ཕྱིན་ཚར་དུས་ད་ེག་རང་གཞག་རྒྱུ་རེད། ནང་དོན་ད་ེཁ་ནས་ལབ་པ་ད་ེརེད། ང་ལ་ོཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས་དན་པ་བརདེ་ས་
པ་ོཡོད་ཙང་བརདེ་པ་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། ནང་དོན་ད་ེངས་བཤད་པ་ད་ེཡྱིན་ཟེར་དུས། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་ད་ེཡྱིག་ཐོག་ནས་
ཕྱིན་ཚར་དུས། དེར་བཟ་ོབཅོས་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ངག་ཐོག་ནས་གོ་
སྐབས་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱུང་འདུག་ཟརེ་དུས། ད་ེམ་རདེ། མ་འོངས་པར་ད་ེམ་རེད་
ཟརེ་ནས་ངག་ཐགོ་ནས་གསུང་ཆགོ་གྱི་རདེ། ད་ེམ་གཏོགས་དརེ་བཟ་ོབཅསོ་གོས་འཆར་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། དྱི་བ་དྱིས་
ལན་ལ་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་འདནོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ག་ོམ་མྱོང་། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་གསུང་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཆ་དའེང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་འག་ོནས་མཇུག་བར་དུ་གཟྱིགས་ཨ་ེཡོད་ན་བསམ་བསམ་འད་པ་ོ
ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག ནང་དོན་ང་ོམ་ད་ེབཞག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཟརེ་བ་ད།ེ ཕོགས་
གཏོགས་རང་རང་བྱས་ནས་གསུངས་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་དོན་དག་ང་ོམ་ད་ེཞལ་ནས་གསུངས་ན་འགྱིག་འགོ་ཡྱི་རེད་མ་
གཏོགས། ཡྱིག་ཐོག་ནས་བཟ་ོབཅོས་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རེན་ག་རེའྱི་འགོ་ནས་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་བཟ་ོབཅོས་
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བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། ལགས་ས།ོ གསལ་པ་ོབྱུང་སོང་།༽ 
ད་ེགསལ་པ་ོདགསོ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཡྱིག་ཐོག་ནས་བཟ་ོབཅོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དྱི་བ་ནང་ལ་ལན་འདྱི་འད་ཞྱིག་བསེབས་འདུག དེར་འཕོས་ནས་དྱི་བ་འདྱི་
འད་ཞྱིག་འགོ་བསད་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དགོངས་བཅད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ཐུབ་ན། གནད་
དནོ་གཙང་མ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ་མ་གཏགོས། ཡྱིག་ཐགོ་ནས་མདེ་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེཡོད་མ་རདེ། ཡྱིག་
ཐོག་ལ་ལྷག་བསད་རྒྱུ་རེད། དེར་ངག་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་བསོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དགོངས་བཅད་གནང་རོགས་
གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀོན་མཆོག་ཆསོ་སྒྲནོ་ལགས། ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདནོ་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སྒྲནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་སྟངས་འཛིན་གནང་སྟངས་ལ་ཏོག་ཙམ་
བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས་དེར་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
མེད། ད་ལྟ་ཚོགས་གཙསོ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་བཀགས་ནས་འདྱི་ཕྱིར་འཐེན་གནང་ན་ཞསེ་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། སྱིད་སངོ་རང་གྱིས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏགོས། ཚགོས་གཙསོ་འདྱི་ཕྱིར་འཐནེ་བྱས་ན་གསུངས་
པ་ད་ེཏག་ཏག་སདོ་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གང་ལྟར་ ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་
མཆགོ་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རང་གསུང་རགོས་གནང་། ང་ཚའོྱི་དུས་ཚདོ་ཆ་ཚང་འཕ་ོབརླག་གཏངོ་གྱི་འདུག༽ ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞན་རང་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་ཐག་གཅདོ་ཅྱིག་གནང་ཚར་བ་རདེ། ཐག་གཅདོ་གནང་ཚར་
བ་སངོ་ཙང་ཞུ་བད་ེཔ་ོམྱི་འདུག གནད་དནོ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་སངོ་ཙང་། སང་ཉྱིན་ཞགོས་པ་ཕག་ཚདོ་ ༡༠:༣༠ བར་དུ་
མུ་མཐུད་འགོ་བར་སབས་འཇུག་གནང་རོགས་གནོངས། གང་ལགས་ཤེ་ན། ད་ལྟ་མྱི་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ཚར་མྱི་འདུག 
གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལབ་གེང་མང་པ་ོཞེ་དག་ཡོད་པ་རེད། སེམས་ལ་བསམས་པ་ཆ་ཚང་བཤད་སའྱི་སྱིངས་ཆ་ནྱི་མྱི་
འདུག ད་ེནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བཀྲམ་ནས་གཞག་རྒྱུ་ད་ེཡག་པ་ོགང་ཡང་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་བསྡུ་གསོག་
མ་སནོ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འགྱིག་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་ན། འསོ་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། སང་ཉྱིན་ཡང་བསར་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ད་ེག་རང་འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། 
འསོ་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སང་ཉྱིན་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ལབ་ས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེརྱིང་ཕར་འགང་བྱས་ན་ཆོག་གྱི་
རེད། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྱི་བ་འགོ་མ་བཅུག་ནས། ཧམ་པ་ཆེན་པོས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་པ་རེད་མ་
གཏོགས། སྔོན་མ་ད་ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོས་གཙ་ོཡྱིན་དུས་ཚོུད་ ༡:༣༠ རསེ་ལའང་དྱི་བ་
དྱིས་ལན་བྱས་མྱོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་འགང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེརྱིང་ཕར་འགང་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། སང་ཉྱིན་ཡོད་
མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་མཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རྱི་སྒྲལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚདོ་གཙ་ོསངོ་གནང་རྒྱུ་ད།ེ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙའོྱི་སྐུ་དབང་ཐགོ་
ནས་གནང་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ལག་པ་བརང་རྒྱུ་དང་ད་ེའདའྱི་སང་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལམ་ལུགས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་ན། འདྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་། འདྱི་མ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞེས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕལ་ཆེར་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་མག་ོགཡུག་བསད་ཀྱི་འདུག ད་གྱིན་ངས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་ཞུས་ཟྱིན་པ་རེད། ཐག་གཅོད་ད་ེ
ཕྱིར་འཐནེ་བྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས། གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་རེས་ལའང་དྱི་བ་ད་ེམུ་མཐུད་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། ག་ོསྐབས་བཞེས་མཁན་
ཚསོ་ཕག་རངོ་རགོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ འཕསོ་དནོ་དྱི་བར་ལན་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཚིག་དེར་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་བ་རེད། འདྱི་བཅུག་ན་
འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ་ཟརེ་དུས། འགྱིག་གྱི་འདུག་གསུང་དུས་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། "བོད་ད་ེའདས་པའྱི་མྱི་ལ་ོ ༧༠ དོན་གངས་
རྱིང་བཙན་བཟུང་གྱི་འགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་པ་གསལ་པ་ོཡྱིན་ཞྱིང་།" ཟེར་བའྱི་ཚབ་ལ། "བོད་ད་ེའདས་
པའྱི་མྱི་ལ་ོ ༧༠ དོན་གངས་རྱིང་རྒྱ་ནག་གྱིས་འཛིན་བཟུང་འོག་གནས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།" ཟེར་བ་ཞྱིག་ལ་
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བསྒྱུར་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་འོག་ནས་འདྱི་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་ངག་ཐོག་
ནས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་བསད་པ་དང་། ད་ལྟ་འདྱི་གཉྱིས་ཏག་ཏག་སདོ་ས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ང་ཚ་ོར་ེབློན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་སུ་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་ཚིག་དང་ལ་ོ
དུས་མང་པ་ོནོར་གྱི་འདུག ང་ཡང་མྱི་རེད། ནོར་གྱི་འདུག བཀའ་བློན་ཚ་ོཡང་ནོར་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་
ཀང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསུང་པའྱི་སྐབས་སུ་ར་ེརརེ་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན་མང་པ་ོནོར་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚ་ོཐ་ོསོན་གྱི་
མེད། ནོར་བ་ད་ེསོ་སོས་ཧ་གོ་ནས་བཅོས་ཀྱིན་བཅོས་ཀྱིན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་བསམས་ནས། དེང་སང་ང་ཚོས་ར་ེབློན་ལྷན་
ཚགོས་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། བཀའ་སྱི་ལྷན་རྒྱས་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལབ་པ་རདེ་
ཅེས་གསུངས་སོང་། ཟླ་བ་མང་པ་ོཕྱིན་ཚར་བ་རེད། གནད་དོན་ག་རེའྱི་སྐོར་ལ་གང་འད་བྱས་ནས་ཞུས་ཡོད་དམ་མེད་ཞུ་
ཚདོ་ཐྱིག་གྱི་མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་ལན་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡང་དརེ་ལན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཚགི་ཏག་ཏག་སདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་ནས་ "བཙན་བཟུང་གྱི་འོག་ནས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད།" ཟེར་བ་དེ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་རོགས་ཞེས་
གསུངས་སོང་། ད་ེཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་མ་རེད། འདྱི་ང་ཚོས་ལབ་ཀྱི་མེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཚིག་འཁོད་པ་ད་ེ "རྒྱ་ནག་
གྱིས་འཛིན་བཟུང་འགོ་ལ་གནས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་" ཞསེ་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟའྱི་ཚིག་ད་ེ "རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཡྱིན་ཞྱིང་།" ཞསེ་པའྱི་
ཚགི་ད་ེཕྱིར་འཐེན་བྱས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ་ཅེས་གསུང་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱིས་ཕྱིར་འཐནེ་བྱེད་ཀྱི་མྱིན། 
ལ་ོརྒྱུས་ནང་འཁདོ་ཡདོ་པ་རདེ་ཟེར་སོང་། ལ་ོརྒྱུས་ག་པར་འཁདོ་འདུག རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་པ་གསལ་པ་ོཡོད་
པ་ག་པར་འཁོད་འདུག ངས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། ཚིག་འདྱིའྱི་ང་ོགདོང་ད་ེངས་
ཚགི་འདྱི་ཕྱིར་འཐནེ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཁ་གསལ་པ་ོབཟསོ། འདྱིའྱི་སང་ལ་འཇུག་དགསོ་པ་ད།ེ རྒྱལ་ཁབ་ལབ་ནའང་རདེ། ག་
ར་ེལབ་ནའང་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན། འགོ་ནས་དྱི་བ་ད་ེཚ་ོའགག་འག་ོབ་དང་། སྱི་ཚོགས་ལྷྱིང་འཇགས་ཆགས་ས་རེད་བསམ་གྱི་
ཡོད་དུས། གཤམ་དརེ་ག་ར་ེཟརེ་བ་རདེ། ཚགི་ད་ེབཅསོ་དགོས་པ་མ་གཏགོས། ཕྱིར་འཐནེ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ངསོ་ལནེ་བྱས་
མ་སངོ་། ད་ལྟ་ཕྱིར་འཐནེ་བྱདེ་དགོས་པ་མྱི་འདུག ལ་ོརྒྱུས་ནང་ཡོད་རེད་ཟེར་འདུག ལ་ོརྒྱུས་ག་པར་ཡདོ་པ་རདེ། ངསེ་པར་
དུ་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སང་ནས་གསལ་པ་ོབཟ་ོརགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་གྱིན་གངོ་གྱི་ཚིག་བཅོས་པ་ད་ེག་རང་གྱིས་འཐུས་ཀྱི་ཡོད་བསམས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་
ལྟ་འོག་དརེ་ངས་ཐ་ོསོན་སྟངས་ལ་ནརོ་འཁྲུལ་ཕྱིན་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས། གང་ལྟར་ "རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་" ཟརེ་བ་ད་ེཕྱིར་
འཐནེ་བྱདེ་དགོས་རདེ་ཟེར་བ་ད།ེ "རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་" ཅེས་ངས་དུས་ནམ་ཡང་ལབ་མདེ། འདྱི་ལབ་ཀྱི་ཡོད།  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེགང་འད་འདོན་གྱི་ཡོད་མེད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངོས་
གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་གསལ་བའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གཞྱིར་བཞག་ནས་འདོན་གྱི་ཡོད། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འག་ོབཞྱིན་པ་དེ། ད་ལྟའྱི་དྱི་བའྱི་ང་ོགདངོ་རདེ། ལས་རྱིམ་ད་ེརདེ། ལས་རྱིམ་དའེྱི་ལན་འདབེས་ལ་ངས་
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདནོ་གྱི་ཡོད། ད་ེལ་ལས་རྱིམ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཧམ་པ་ཚ་པོའ་ིཐོག་ནས། ང་ཚོས་ཕར་ཞྱི་འཇམ་ག་ཚོད་ཡོང་ན་བསམས་
ནས་ཤོད་དུས། ད་དུང་ཚིག་ད་ེམཁགེས་སུ་བཟསོ། དུས་ནམ་ཡང་བཤད་མེད་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚགི་ད་ེངས་འདྱིར་བྱིས་
བཞག་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་ན། ངས་ཁ་པར་ནས་སྒྲ་ཆ་ཚང་གོས་ཚགོས་འདྱི་ལ་མར་
གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚགི་ད་ེའདྱི་རདེ། "བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
ཆ་ཤས་ཆགས་མེད་ན། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབོད་ལ་སོད་དགོས་རདེ། རྒྱ་གར་ལ་ག་ར་ེབྱས་ནས་བསད་དགོས་རདེ།" ཅེས་སྱིད་སོང་
གྱིས་གསུངས་ཡདོ་དམ་མེད། བཀའ་མོལ་ད་ེའད་ད་ལམ་ལ་མཐངོ་རྒྱུ་འདུག  
 ཉ་ེཆར་ངའྱི་དྱི་བ་དརེ་ལན་སེབས་མ་སོང་། གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་ཆནེ་ཐོག་ "རྒྱ་ནག་འག་ོཁྱིད་ཚོས་ཁ་
ནས་ཁ་བལ་རྱིང་ལུགས་ག་འད་ལབ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། གདྱིང་ནས་ཏན་ཏན་གུས་བརྱི་ཆེན་པ་ོཡོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་
གྱི་ཡོད།" ཅེས་གསུངས་འདུག ད་ེཚ་ོགསུངས་མེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས་བཀའ་འཁོལ་
ཡོད་ན། ད་ཐགོ་ནས་ཆ་ཚང་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་དུང་ལབ་མེད་ཞ་ེདག་མ་ལབ་ན་ཡག་པ་ོརདེ། ངས་སྔནོ་མ་ལབ་ཡྱིན། ཁ་ནརོ་
སོང་། ཕྱིར་འཐནེ་ཡྱིན་ཟེར་ན་སམ་ཤོར་རྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ། སྱི་ཚགོས་བད་ེའཇགས་འག་ོཡྱི་རདེ། འདྱི་ནས་དྱི་བ་ཡྱིན་ནའང་ཉུང་
དུ་འག་ོཡྱི་རེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། གསལ་པ་ོཆགས་སོང་།༽ དེར་འབོར་
ཤོབ་ཡོད་མདོག་མདོག་བྱས་ནས། ངས་དུས་ནམ་ཡང་ལབ་མ་མྱོང་ཟེར་ནས་ཧམ་པ་ཆེན་པ་ོབཤད་ཉན་གྱི་མ་རེད། ནམ་
རྒྱུན་གུས་ཞབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཧམ་པ་ཆ་ེརུ་ཆ་ེརུ་བཤད་ན་ཡག་པ་ོམ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཟེར་སོང་། ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་
ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་པཱ་ཟེར་དུས་མང་ཆ་ེབས་མ་རེད་ཟེར་དགོས་ཐུག་སོང་པཱ། ད་ེཚ་ོམཁེན་རྟགོས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ད་ེནས་ཧམ་པ་ཚ་པའོ་ིས་ོནས་མ་ཤོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱིའྱི་སྐོར་གེང་སོང་བྱེད་མཁན་མང་པ་ོཡོད་ན། སྱིར་བཏང་ཉྱི་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་རྱིང་ལ་
བཞག་མ་ཆོག་པ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རེད། སྒྲྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་གསལ་ཁ་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བྱདེ་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ལེའུ་བརྒྱད་པ། དྱི་བ་དྱིས་ལན་ལས་འཕསོ་
པའྱི་གོས་བསྡུར། དོན་ཚན་ས་ོབཞྱི་པ། ཆུ་ཚོད་ཕེད་རྱིང་གྱི་གོས་བསྡུར། ༡། ཉྱིན་ཤས་སྔོན་དྱིས་ལན་བྱས་པའྱི་ཁངོས་ནས་
མང་ཚོགས་ཀྱི་གལ་གནད་ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་ངག་དྱིས་ལན་འགའ་ཤས་ལ་བསར་དུ་དྱི་སོང་དང་། གསལ་བཤད་ཆེད་བདུན་
གཅྱིག་ནང་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་རྱིང་ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཀ་རེའྱི་དུས་ཡུན་ཟུར་བཅད་གནང་འཐུས།" ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། 
འདྱི་སྔནོ་མ་ནས་ཡདོ་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡན་ཆད་བྱས་པ་ཞྱིག་མཐངོ་མ་མྱོང་། སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རེད། དུས་
ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཙང་། དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ངས་སྱི་འཐུས་ ༡༨ ཀྱི་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་གེང་སོང་ཞུ་ས་མང་
པ་ོཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ལྷན་ཁང་ཁག་ཆ་ཚང་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རདེ། གལ་ཏ་ེགསལ་པ་ོམ་བྱུང་ན། ད་ེདུས་གེང་སོང་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཟེར་དུས་དྱི་བ་
འདྱི་དགོས་རེད། ལན་འདེབས་དགོས་རེད། གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཡོད་པ་རེད། མཚམས་རེར་གསལ་
བཤད་ད་ེནང་བཞྱིན་ཡོང་དང་མྱི་ཡོང་སྣ་ཚོགས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པ་ོག་ཚོད་ཅྱིག་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་
འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེགཅྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ངས་མཚན་ཐ་ོ ༡༨ ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེབར་དུ་ག་ཚོད་ཚར་
བ་ཡྱིན་ནའང་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་དྱི་བ་འདྱི་མཁན་ཡོད་ན། གང་ཉུང་ཉུང་དང་བསྡུས་བསྡུས། བཀའ་ལན་ཡྱིན་ནའང་ད་ེ
ག་རང་གསུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་དུས་ཚོད་འཕ་ོབརླག་མ་འག་ོབ་དང་གནད་དོན་རང་གྱི་ཐོག་ལ་བསེབ་ཐུབ་པར་ཕན་
ཐགོས་ཀྱི་འདུགཤ དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ འཕསོ་ད་ེགསུང་རགོས་གནང་། སྐར་མ་འགའ་ཤས་ཕར་འགང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་དུ་ངས་ཐ་ོསནོ་སྟངས་ནརོ་མདེ་འག་ོབསམས་ནས། ཚགི་ད་ེབེད་སདོ་བཏང་བ་རདེ། ཨ་
རྱིར་ད་ེག་རང་ལབ་ཡོད། གོང་དུ་ད་ེལབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་ོབ་འདྱི་ལེན་གྱི་མེད། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཅེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཟེར་གྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་བསད་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུའང་ལབ་མེད། མ་
འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ལབ་སྱིད་ཀྱི་མ་རེད། འདྱི་གསལ་པ་ོཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ལབ་འདུག་ཟེར་བ་དེ། ད་ལྟ་གོང་
དརེ་བཅོས་པ་འདྱིས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 ད་ེནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་གསུངས་པ་ད་ེརདེ། བོད་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཀང་
ཡོད་མ་རདེ། འདྱི་དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རདེ། འདྱིར་ "ཆ་ཤས་རདེ་གསུང་གྱི་ཡོད་སྟབས་" ཞསེ་པའྱི་ཚགི་དརེ་གསོལ་
ཇའྱི་བར་གསངེ་བར་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 
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 དེར་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་སུ་དང་སུ་རེད་གསུང་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག རྒྱལ་ཁབ་ར་ེརེའྱི་གནས་སྟངས་འགེལ་བཤད་
རྒྱག་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚ་ོལའང་ཐ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད་མྱི་ཤེས། དང་པ་ོང་ཚོས་རྒྱབ་
སོར་བྱེད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་སུ་དང་སུས་བསྒྲགས་གཏམ་སེལ་
འདུག སུས་གོས་ཆོད་བཞག་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ེཚ་ོལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་ཡོངས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་
འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་བོད་རང་བཙན་རེད་ཅེས་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་ཡོད་མ་རེད་ཞུས་པ་
ད་ེརདེ།  
 ད་ེནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་ག་པར་གསུངས་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ཕལ་ཆརེ་རྒྱ་ནག་གྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་ག་པར་
གསུངས་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ས་ོསོའ་ིདཔནོ་རྱིགས་ར་ེར་ེཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། 
ད་ལྟ་ (China's Tibet) ཟེར་བའྱི་ (website) ད་རྒྱ་དརེ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དབུས་ཤར་ཨ་ེཤྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔནོ་
རྱིགས་རེ་རེ་སེབ་དུས་ "བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད།" ཟེར་ནས་ལབ་འཇུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའྱི་
མཉམ་དུ་འབེལ་བ་འཇོག་པའྱི་སྐབས་སུའང་། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་། བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་ཞེས་ལབ་འཇུག་གྱི་ཡོད་
པ་རདེ། ཁ་ོརང་ཚསོ་གཞུང་འབལེ་ཐགོ་ནས་འབལེ་བ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ཕྱི་ལ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་ལབ་པ་ད་ེཚ་ོབརྒྱུད་ལམ་
ཁག་ལ་ཐནོ་པ་མ་གཏགོས། དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ད་ེའད་བཤད་པ་ད་ེའད་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བསམ་བླ་ོཡག་པ་ོབཏང་ན་ཟེར་བ་ད་ེཚོ། ད་ལྟ་འགེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ད།ེ བསམ་བླ་ོཡག་པ་ོབཏང་ན་ཟེར་བ་ད།ེ བོད་
ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབས་འདྱི་ང་ཚོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཤད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བླ་ོཡག་པ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཁ་ེཕན་
ག་ར་ེཡོང་གྱི་ཡོད་མདེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། གཞན་པ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད།  
 ད་ེནས་རྒྱ་ནག་དཔནོ་རྱིགས་ཚོས་ཁེད་ཚརོ་གཅྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ར་ེབ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཟརེ་བ་དརེ། ད་ལྟ་གང་
ཡང་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་ཚ་ོརང་གྱིས་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
 གནད་དནོ་དེར་མ་འངོས་པར་ཐ་སད་གང་འད་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རདེ། ཚིག་གང་འད་ཞྱིག་བེད་སདོ་གཏངོ་
དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཐུགས་ཐག་བཅད་ན་ཆོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐ་སད་བེད་སོད་བྱེད་
སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚ་ོགཅྱིག་པུའྱི་སྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་མ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ལའང་ང་ཚོས་འགེལ་བཤད་
བསོན་རྒྱུ་དང་། འབེལ་བ་མང་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་སྐོར་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞྱིག་
གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་། གཅྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོས་འག་ོཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་རེར་སྐད་ཆ་བཤད་
དུས་ཚིག་མཐ་ོདམའ་ད་ེའད་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་དང་བོད་ཀྱི་ལ་ོ
རྒྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ནརོ་མདེ་བསམས་པ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ ད་ལྟ་ "ཆ་ཤས་" ཞསེ་པའྱི་ཚགི་འདྱིས་ག་ོབ་ལནེ་ཕགོས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་གོང་དརེ་བཅོས་བཞག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡:༢༠ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་ད་ེསྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ལ་ཕེབས་བསད་ཡོད། 
འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་བཞྱི་པ་འདྱི་མཁན་སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སྒྲོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སྒྲནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ལ་འཕོས་དོན་དྱི་བ་འདྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འཕོས་
དནོ་དྱི་བ་མ་འདྱི་སྔནོ་ལ་ཚོགས་གཙསོ་སྟངས་འཛནི་གནང་སྟངས་ཐགོ་ལ་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན་དན་བྱུང་། སྱིར་
བཏང་ད་རེས་ཀྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ད་ེཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚ་ོཆབ་སྱིད་ཀྱི་སབས་བཅལོ་
ཐོག་ནས་འདྱིར་བསེབས་པ་རེད་མ་གཏོགས། བཟའ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུ་མེད་ནས་འདྱིར་བསེབས་ཡོད་མ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་སྐབས་སུ་སྐད་ཆ་ཤོད་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་
སོང་། ང་ཚོས་ལྷན་ཁང་ཁག་ཐོག་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དེའྱི་གཞྱི་ར་ད་ེཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ཆགས་པ་རེད་མ་
གཏོགས། འདྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་བཙན་བྱལོ་སྒྲྱིག་འཛུགས་འཛུགས་དགོས་དནོ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་ཚོགས་གཙོས་གནད་དོན་ཆུང་ཆུང་གཅྱིག་ལ་བརྱིས་ནས། ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་མྱི་བརྒྱད་
དགུ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་རེས་ལ་ཐ་ོབླང་རྒྱུ་མྱིན། ད་ེམ་ཟད་ཆུ་ཚོད་ ༡༡:༠༠ རེས་ལ་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་ལྷག་པ་ཡོད་ནའང་
གཏོང་རྒྱུ་མྱིན་ཟརེ་ནས། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། དྱི་བ་གནང་རོགས་གནང་།༽ 
བསམ་ཚུལ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ འདྱི་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། གང་རདེ་ཅ་ེན། ཚོགས་གཙསོ་སྟངས་འཛནི་
གནང་སྟངས་ཐགོ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུར་ཁད་པར་ཡངོ་གྱི་རེད་སམ། ཡྱིན་ནའང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཐགོ་ནས་ཞུས་
མེད། རྒྱུ་མཚན་གང་རདེ་ཅ་ེན། ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་བསར་ཐག་གཅོད་གང་གནང་བ་
ཡྱིན་ནའང་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མེད་ཙང་ཞུས་མེད། ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། དྱི་བ་
གནང་རོགས་གནོངས།༽ འདྱི་ཚོགས་གཙ་ོལ་ཡྱིན། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ལགས་སོ། ཚོགས་གཙ་ོལ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་མ་རེད།༽ དྱི་བ་མྱིན། ཚོགས་གཙ་ོལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཐག་གཅོད་གནང་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་འགྱུར་བ་གཏོང་གྱི་མ་རེད་དན་སོང་སྟེ། ཡང་བསམ་ཚུལ་
འདོན་མཁན་གཅྱིག་གྱི་རེས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ངས་འདྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་སམ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་
འགག་ཐགོ་དུས་ཚོད་ཉྱི་མ་གཉྱིས་གསུམ་གཏངོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གཏངོ་དགོས་རེད། དརེ་ལྷོད་གཡེང་དང་གནད་འགག་
ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ་བརྱི་རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ཆ་ཤས་བཞེན་མཁན་མྱི་གངས་ ༡༨ ཀྱི་ཐོ་བླངས་ཟྱིན་པ་དང་། དེའྱི་རེས་ལ་གོ་
སྐབས་གནང་རྒྱུ་མྱིན་མདོག་མདོག་གསུངས་སོང་། གང་ལྟར་དྱི་བ་འདྱི་མཁན་མེད་མ་ཟེར་བར་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག 
འདྱིར་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོབརྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས་དུས་ཚོད་འཕར་མ་གཏོང་
དགསོ་ནའང་གཏངོ་དགསོ་འདུག འདྱི་ནན་པ་ོབྱས་ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཐོག་ནས་འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་དྱིས་པ་ལ། སྱིར་བཏང་དྱི་བ་མང་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་སྱིད་
སོང་གྱི་ལན་འདེབས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་མང་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། འོན་ཀང་གནད་འགག་ཆ་ེབ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
འཕོས་དོན་དྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཁ་སང་ངས་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་
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གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་དྱི་བ་གཅྱིག་དྱིས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་
ལན་ད་ེསང་ཉྱིན་ཡོང་གྱི་རེད་མདོག་མདོག་ཅྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་ཡོད་པ་དེའྱི་ནང་ལ་མྱི་འདུག ངག་ཐོག་
ནས་ལན་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུའང་མྱི་འདུག དང་པ།ོ དརེ་ལན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་དྱི་རྒྱུར། བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་ཟརེ་མདེ་གསུང་གྱི་ཡོད་
རདེ་པཱ། བཤད་མེད་ན་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པ་ད་ེཚོས་བཤད་མེད་པའྱི་ཁུངས་སལེ་གང་འད་བྱདེ་ཀྱི་རེད། 
དང་པ་ོའདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་ནས་ད་ལྟ་ཡྱིག་ཐོག་ནང་ལ་ག་ར་ེབྱིས་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། "བོད་རང་བཙན་ཡྱིན་པའྱི་གནས་བབས་དང་། ད་
ལྟ་བོད་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་དང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་ཇུས་འདྱིའྱི་འོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་
བྱུས་ལ་གདེང་འཇོག་རག་པའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་ག་འད་བྱེད་དགོས་མྱིན། ད་ེཡང་ཁོ་རང་ཚ་ོཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་སྱིད་ཇུས་
འཛིན་སྟངས་ག་འད་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚ་ོག་ོབསྡུར་ཞྱིབ་ཕ་བྱུང་ཞེས་བཤད་པ་ཡྱིན།" ཞསེ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་
གདའ། ཡྱིག་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་བྱིས་པ་དེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཤད་མེད་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད་པཱ། ལངས་
ཕོགས་ཀང་མྱིན། བཤད་མེད། འདྱི་བཤད་མེད་པའྱི་ཁུངས་སེལ་གང་འད་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོདེར་ལན་གསལ་དགོས་ཀྱི་
འདུག དེར་ལན་གསལ་པ་ོམ་བྱུང་བར་དུ་ "བཤད་མེད་" ཅེས་གསུངས་པ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་གསལ་པ་ོ
བཟ་ོརགོས། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ལན་འདབེས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཞ་ེན། ང་ཚསོ་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་བོད་རང་
བཙན་ཡྱིན་པའྱི་གནས་བབ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་བཤད་ཆོག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་བཤད་རྒྱུ་མྱིན་ཞེས་
གསུངས་པ་རེད། འདྱི་བཤད་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་མཁན་ད་ེསུ་རེད། འདྱི་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག བོད་རང་བཙན་
ཡྱིན་པ་གསལ་པ་ོརདེ་པཱ། འདྱི་བཤད་ཆགོ་གྱི་མེད་ན་བཤད་རྒྱུ་མྱིན་ཟེར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེསུ་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རདེ། དྱི་
བ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་རགོ་རགོ་འདྱི་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་པཱ།  
 ད་ེནས་ "སྱིད་སོང་གྱི་ཡྱིག་ཐོག་ལན་འདེབས་ནང་བོད་དོན་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པ་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་
ག་ར་ེབྱུང་བའྱི་ནང་དནོ་ཡྱིན་པ་" ཞསེ་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། ནང་དནོ་ནང་ཚགི་ཚབས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བདེ་སདོ་བཏང་ཡོད་པ་
རདེ་གདའ། ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཅེས་བཤད་ཡོད་རདེ་པཱ། ནང་དོན་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཚིག་རབ་ཆེན་ད་ེའད་ཞྱིག་
གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བཤད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རདེ། ནང་དནོ་གཞན་དག་མ་བཤད་པར་ཚགི་རབ་ཆནེ་
ད་ེའད་བཤད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རདེ། དརེ་ལན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ནང་དུ་ "བོད་ད་ེའདས་པའྱི་མྱི་ལ་ོ ༧༠ དནོ་གངས་རྱིང་བཙན་བཟུང་གྱི་འགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་
ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཡྱིན་ཞྱིང་།" ཞེས་པ་དེ་ཕྱིར་འཐེན་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད་པཱ། གོང་དུ་གསལ་
བཤད་གནང་དུས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། འདྱི་ང་ཚོས་དེབ་མང་པའོ་ིནང་དུ་བྱིས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། འདྱིར་
ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་དེབ་མང་པོའ་ིནང་དུ་འཁོད་པ་ད་ེཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། དེབ་མང་པོའ་ིནང་ལ་བྱིས་
ཡོད་རདེ་ཅསེ་སྱིད་སངོ་རང་གྱིས་གསུངས་པ་རདེ། དརེ་ལན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ལ་ོརྒྱུས་པ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དེང་སང་ "བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད།" ཅེས་ཟེར་གྱི་
ཡོད་མ་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་གྱིས་མ་བཤད་པ་ཞྱིག་སྱིད་སོང་གྱིས་བཤད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ་དམ། དྱི་བ་ཡྱིན།  
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 སྱིར་བཏང་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཟེར་བ་འདྱི་ནས་ཕྱིར་འཐནེ་ཡྱིན་ཏ།ེ ཡྱིན་
ནའང་། དེབ་མང་པོའ་ིནང་དུ་ད་ེག་རང་བྱིས་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་ན་ང་ཚསོ་ "སབས་བཅོལ་" ཟེར་
བའྱི་ཚགི་ད་ེབེད་སདོ་བྱདེ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རེད། དབེ་མང་པའོ་ིནང་དུ་བྱིས་པ་ད་ེལྷག་བསད་ཡོད་དུས། དྱིས་ལན་
ནང་ནས་ཕྱིར་འཐནེ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཙམ་གྱིས་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་འདྱི་ཙམ་ཡྱིན་ས་རདེ། རསེ་སུ་ལན་གསལ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བསར་དུ་ག་ོསྐབས་ལེན་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་ས་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་སྐབས་སུ་དྱི་བ་བཏང་གནང་བ་དེ། འགལ་ཟླ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་དམ་ཞེས་གསུངས་པ་ད་ེརེད། ཕྱིའྱི་མྱི་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དང་། སྱིད་སོང་གྱིས་བཤད་པ་ད་ེ
གཉྱིས་འགལ་ཟླ་ཆགས་ཀྱི་མེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། ད་རསེ་ཀྱི་ལན་ནང་དུའང་གསལ་པ་ོཞུས་ཡོད། ཚགས་པར་
རྒྱག་མཁན་གྱིས་ག་ར་ེསྐོར་ལ་སྐད་ཆ་བྱུང་སོང་ཟེར་བ་རེད། བརྒྱུད་རྱིམ་དང་གྲུབ་འབས་ཤོད་རོགས་ཟེར་དུས། ད་ེཚོའྱི་
སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡྱིན། དེའང་ནང་དོན་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་ཡོད། འདྱི་གཉྱིས་ལ་དབྱ་ེབ་འབྱེད་ཤེས་པ་གནང་རོགས་
གནོངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གནད་དོན་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་བྱུང་སོང་། ད་གྱིན་འཕསོ་དོན་དྱི་བའྱི་ནང་དུའང་སྐད་ཆ་ད་ེསྔོན་ལ་
སུས་བསངས་པ་རདེ། གང་འད་བྱས་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དསེ་གསལ་པ་ོཆགས་བའྱི་ར་ེབ་
ཡོད། འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་།  
 ད་ལྟ་དྱི་བ་ཕེབས་པ་དེ། གལ་ཏེ་ལབ་མེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་ན་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་གང་འད་ཐོན་པ་རེད་
ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཕབེས་སོང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་ད་ེ "ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ།" ཅེས་ཟརེ་གྱི་མེད། ད་
ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་དེ། ང་ཚོས་ཚིག་དེར་བསྒྱུར་བ་བཏང་ནས་འཁོད་བསད་པ་ད་ེརེད། ག་ོབ་ལེན་ཕོགས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་མ་འད་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ག་ོབ་གཅྱིག་གྱུར་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ "བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་བཟུང་འོག་ཏུ་
གནས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད།" ཅེས་བསྒྱུར་བ་བཏང་བ་ད་ེརེད། སྐབས་ད་ེདུས་གང་ཟེར་བ་ད་ེབཀའ་
ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་མ་རདེ། སྱིད་བྱུས་མེད་པ་གང་ལབ་པ་ད་ེབརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐནོ་པ་རདེ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
  ད་ེནས་འདྱི་བཤད་མེད་པའྱི་ཁུངས་སེལ་གང་འད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།  གང་བཤད་པ་དེ་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་མར་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། གང་བཤད་པ་དང་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་བཤད་པ་དེ། གོང་
དུ་འགེལ་བཤད་ཞུས་པ་ད་ེག་རང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བོད་ད་ེརང་བཙན་ཡྱིན་པ་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཤོད་དགོས་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེནས་ག་ར་ེབྱས་ནས་བཤད་ཀྱི་
ཡོད་རེད་ཟེར་བ་ད་ེའབེལ་བ་འད་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་གནས་བབ་ཐོག་ནས་འདྱི་ཤོད་ཆོག་གྱི་
མེད་ན། ཤོད་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ་ཅསེ་གསུང་རགོས་ཞུ་དུས། འདྱི་སུས་བཤད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། འདྱི་སུས་བཤད་
ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད། དྱི་བ་གཏངོ་ཡོང་དུས། དྱི་བ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་འདེས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དྱི་བ་གཉྱིས་
པའྱི་ "ད་ེལྟར་" ཞེས་པའྱི་སང་ལ་ "ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད།" ཟེར་བ་དེར་སྱིད་སོང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ལ་
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ངསོ་འཛིན་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས། འདྱི་གསུང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་འགེལ་
བཤད་བརྒྱབ་པ་རེད། ང་ཚོས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་བྱས་ནས། ད་ེལྟར་བརོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་ཁ་ེཕན་འདྱི་
ཡདོ་རདེ་ཅེས་བཤད་ཀྱི་མེད་གདའ། ད་ེལས་ལྡོག་སྟེ། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོལའང་འགེལ་བཤད་ད་ེརྒྱག་གྱི་ཡོད་བཤད་
དགསོ་པ་དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་རདེ།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ "ནང་དོན་ཡྱིན་" ཟེར་ནས་སྐད་ཆ་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཤད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བརྒྱུད་
ལམ་ཁག་ཏུ་བཤད་དགསོ་པ་དང་གཞན་པ་ལ་བཤད་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བརྒྱུད་ལམ་གྱི་
ལས་ཀ་ད་ེརྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གསལ་རེད། ཁོང་ཚོས་གནས་ཚུལ་ག་པར་ཡོད་ནའང་ད་ེམཁ་ོསྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་བརྒྱུད་ལམ་གཅྱིག་ང་ཚ་ོབཅར་ས་ཚང་མར་ཕེབས་བཞུགས་ཀྱི་འདུག སྐབས་ད་ེདུས་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་
རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་ནང་དོན་སྐད་ཆ་གང་བྱུང་བ་ད་ེབཤད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ལངས་ཕོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་བཤད་མེད། 
ལངས་ཕོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ར་ེར་ེབཤད་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གཞུང་ར་ེརེར་ང་ཚོས་འབེལ་བ་བྱེད་དུས་སྐད་ཆ་གང་
བཤད་པ་ད་ེགོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཤད་དགོས་བྱུང་ན། དེས་དག་ེཕན་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་ད་ེལའང་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་མ་ཕེབས་གོང་ལ། ད་
ལྟ་ང་ཚ་ོའག་ོསའྱི་ལུང་པ་ད་ེདག་ལ་ང་ཚོས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་མེད་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོདང་ཚོགས་གཞོན་ལ་སྐབས་
དང་དུས་ས་ོསོར་སན་སེང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུ་གཏུགས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་གཅྱིག་གྱུར་འད་ཞྱིག་བྱུང་ན་
བསམས་པ་རདེ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཙན་འཛུལ་བྱས་པའྱི་སྐོར་ད་ེགཞན་པ་མང་པོའ་ིནང་དུ་བྱིས་ཡོད་རེད་ཅེས་སྱིད་སོང་རང་གྱིས་བཤད་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཕྱིར་འཐནེ་བྱདེ་ཆགོ་གྱི་རེད་དམ་མ་རདེ། དབེ་ད་ེདང་དེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་རདེ་ཅེས་ངས་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་
ང་ཚོས་སྱིད་བྱུས་གང་འད་ཞྱིག་བཟུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་ཞུ་གཏུག་བྱདེ་དུ་འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ཞུ་གཏུག་བྱདེ་དུ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་འག་ོས་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ང་ཚའོྱི་འདདོ་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཆ་ཚང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་
དམ་མ་རེད། ད་ེདག་ལ་ང་ཚསོ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་གཅྱིག་དང་། ཞུ་གཏུག་བྱདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་མྱི་འཕད་
པ་ཞྱིག་ཀང་ང་ཚསོ་དགོངས་པ་བཞསེ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྔོན་མ་དབེ་བཏནོ་པ་ད་ེཚའོྱི་ནང་དུ་ད་ེ
ལྟ་བུའྱི་ཐ་སད་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། དབེ་ཆ་ཚང་པར་བཏབ་ནས་བཀྲམ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་འཐནེ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོབྱདེ་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 རྒྱ་ནག་གྱིས་ཟེར་གྱི་ཡོད་མ་རེད། སྱིད་སོང་གྱིས་ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གྱིས་ཟེར་གྱི་
ཡོད་མ་རེད་ཟེར་བ་དེས་གོ་བ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། སྱིད་སོང་གྱིས་ཞུས་པ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅེ་ན། ཨ་རྱི་
གཞུང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་དེང་སང་རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེའད་
ཞྱིག་ཟེར་སོང་། གལ་སྱིད་རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཅེས་ལབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་གྱི་མེད་ན། ང་ཚོས་ག་
ར་ེབྱས་ནས་བསར་ལྡབ་བྱེད་བསད་དགོས་རེད། འདྱི་ཡན་ཆད་ནས་ཕར་གཞུང་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ལངས་ཕོགས་
གང་ཡྱིན་པ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས་གཞུང་ལ་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ལ་གཞུང་གཉྱིས་
ལ་ཐུག་པ་རེད། གཞུང་གཉྱིས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལོར་གཞུང་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཐུག་པ་རེད། ཚང་མར་གཅྱིག་གྱུར་ཞུས་
ཡོད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལངས་ཕོགས་འདྱི་མ་ཡྱིན་ན། གཞུང་གཞན་ལ་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་ལ་ད་ོསྣང་
སྤྲདོ་རྒྱུ་དང་། ངསོ་འཛིན་དགོས་པ་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མ་རདེ་པཱ། བསམ་བླ་ོགཏོང་སྟངས་དང་ལས་ཀ་བྱདེ་སྟངས་ཁག་ཁག་ཡྱིན། ད་ེ
ཚ་ོཞུ་ཤེས་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ེམྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།   
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 མཐའ་མ་དེར། ང་ཚོའྱི་སབས་བཅོལ་གནས་བབས་དང་འབེལ་ནས་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། ངས་ཐ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་
འགོད་ཐུབ་མྱི་འདུག རསེ་ལ་དྱི་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ལན་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་ལྔ་པ་འདྱི་མཁན་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།  
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སྒྲོན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སྒྲནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱིར་བཏང་ངའྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་གསལ་པ་ོབྱུང་མ་སོང་སྟེ། ལག་པ་རོང་དུས་ག་ོསྐབས་
སྤྲདོ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཚོགས་གཙོའྱི་སྟངས་འཛནི་གནང་སྟངས་ཐོག་ནས་རེད། བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དོན་
དུས་དྱི་བ་དྱི་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ག་ོསྐབས་སྤྲོད་ཀྱི་མེད་དུས། དེའྱི་འགན་ཆ་ཚང་ཚགོས་གཙ་ོལ་ཡོད་གདའ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 སྱིར་བཏང་ལན་གནང་བ་ད་ེཚ་ོནས་གསལ་པ་ོབྱུང་མ་སོང་སྟ།ེ ལྷག་པར་དུ་ངའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་ལ་ལན་ག་ར་ེརག་མ་
སོང་ཞེ་ན། "རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བཙན་འཛུལ་འོག་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད།" ཟེར་བ་ད་ེདེབ་མང་པོའ་ིནང་དུ་ཡོད་པ་
རདེ་ཅེས་སྱིད་སོང་རང་གྱིས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་ན་ང་ཚསོ་སབས་བཅོལ་ཞེས་པའྱི་ཚགི་ད་ེབེད་སདོ་གཏངོ་ཆོག་
གྱི་ཡོད་རདེ་དམ་མ་རདེ། ངས་དྱི་བ་འདྱི་དྱིས་པ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་ན་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ང་ཚོས་སབས་བཅོལ་དང་བཙན་བྱོལ་ཟེར་བའྱི་ཐ་སད་གཉྱིས་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་ོསྣང་ཆུང་རནེ་གྱིས་ད་ེའད་བྱུང་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་བར་དུ་ "བཙན་བྱལོ་བ།" ཟརེ་
དགསོ་ཀྱི་རེད་ཅེས་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱིས་སྔ་མ་བཀའ་གནང་བ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ང་
ཚ་ོསབས་བཅལོ་བ་གཅྱིག་པུ་མ་རདེ། བཙན་བྱལོ་བ་རདེ། བཙན་བྱོལ་བ་ཡྱིན་དགོས་པ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་བཟུང་བྱས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞྱིག་ལ་བོས་དགོས་བྱུང་བ་སོང་ཙང་།  འདྱིའྱི་གནས་བབས་རང་
འཇགས་ལྷག་གྱི་རདེ་མ་གཏགོས། དརེ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་ལ་མྱིན་ལ་བཏནོ་ནས་དུས་ཚདོ་ཚང་མ་འཕ་ོབརླག་གཏོང་གྱི་འདུག ཚགོས་གཙསོ་ལས་རྱིམ་
ཏག་ཏག་འག་ོབསད་ཡདོ།  
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་ནས་དུས་ཚོད་འཕ་ོབརླག་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་འཚོགས་
དགོས་པའྱི་དགོས་པ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞ་ེདག་འདནོ་རྒྱུ་མྱིན། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་
པ་ཡྱིན་ན། ལུང་དངས་ན་མ་གཏགོས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དརེ་སྱིར་བཏང་མང་པ་ོའདུག དའེྱི་ནང་ནས་ 
འགལ་བར་དགོས་པ་བྱུང་ཚ་ེལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདནོ་ཆགོ་གྱི་འདུག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདནོ་སྟངས་དའེང་། ཡྱིན་
གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དཀྱིལ་ནས་འདནོ་དགསོ་མྱི་འདུག སྒྲྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་ "འག་ོའཛུགས་བྱ་ཉེའམ་བྱས་མ་ཐག་སྱི་འཐུས་སུ་
རུང་གྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་བསམ་འཆར་འདོན་ཆོག" ཟེར་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ལས་རྱིམ་
འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་རེད་མྱི་འདུག ལས་རྱིམ་ད་ེའགོ་བཙུགས་མ་ཐག་པ་དང་། འགོ་འཛུགས་ཉེ་བ་ལའང་ལས་རྱིམ་
འདནོ་ཆགོ་གྱི་འདུག བཤད་ཚར་མ་ཐག་པ་ལའང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདནོ་ཆགོ་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་འདུག ཁ་
ཤས་ཀྱིས་མཁས་མདོག་འད་ཞྱིག་བྱས་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་པ་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དཀྱིལ་ནས་འདོན་
དགསོ་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའད་མ་རདེ། འདྱི་ནས་གསལ་པ་ོདངས་ཡདོ།  
 ངའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་འགེལ་བཤད་སྐོར་བ་ག་ར་ེབརྒྱབ་ནའང་རདེ། 
མ་བརྒྱབ་ནའང་རདེ། "ད་ེལྟར་" ཞསེ་པར་འགེལ་བཤད་ཡང་ས་ེམང་པ་ོབརྒྱབ་སངོ་། "ད་ེལྟར་" ཟརེ་བ་དརེ་འབབ་ས་ཞྱིག་
རག་ས་རེད། དེར་འཛུལ་ས་རག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད་ས་རེད། "ད་ེལྟར་" ཟེར་བ་ད་ེམཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་རེད། 
མཚུངས་དང་། ལྟར། འད་ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོགཅྱིག་པ་རེད། འགེལ་བཤད་སོན་སྐབས་ "ད་ེལྟར་" ཟེར་བ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་
བྱདེ་ཀྱི་མེད་ཟེར་བ་ད་ེལས་ལྡོག་ཕོགས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཟརེ་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་བཤད་སོང་། བོད་
ད་ེལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་གྱི་མེད། བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེར་ལྡོག་ཕོགས་གོ་
དགོས་རེད་དམ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བཙན་བྱོལ་བ་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། བཙན་བྱོལ་བ་མ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ལྡོག་ཕོགས་ད་ེའད་
ཞྱིག་ག་ོདགོས་རེད་དམ། ད་ེའདའྱི་འགེལ་བཤད་སོན་གྱི་ཡོད་པ། བར་དང་ཐ་སད་མྱི་མཚུངས་པ། བར་སྤྲོད་རྱིག་པར་ཁོན་
ནས་མ་བརྱི་མཁན། མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་ "ད་ེལྟར་" ཟེར་བ་དེར། ད་ེའད་མ་རེད་ཟེར་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ། 
ལག་པ་བརངས་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་སོང་། ཏགོ་ཙམ་བཞག་པ་ཡྱིན། ཡང་འགེལ་བཤད་བསོན་སོང་། "ད་ལྟ་བོད་ད་ེ
རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་ཡོད་སྟངས་སྐོར་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ེལས་ལྡགོ་སྟེ།" ཞེས་པ་དེར་ལྡོག་ཕོགས་ག་ོདགོས་རེད་ཟེར་
གྱི་ཡོད་དམ། ད་ེའད་ཡྱིན་ན། བར་སྤྲོད་རྱིག་པ་དང་མ་མཐུན་པ་རེད། དུས་ནམ་ཡང་འགེལ་བཤད་ལོག་པ་བརྒྱབ་མྱི་ཉན་
རེད། འགེལ་བཤད་ཡག་པ་ོརྒྱག་དགོས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་བཏོན་ཡོད་ཞུ་
བཞྱིན་ཡདོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སྒྲོན་ལགས།  ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སྒྲནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེར། ཚོགས་གཙོས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་ན་དུས་ཚོད་འཕ་ོ
བརླག་གཏངོ་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཚགི་ད་ེཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ལ་འགན་ཞྱིག་ཁུར་ནས་
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སྐད་ཆ་བཤད་དུ་ཡོང་བ་རེད། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་ན་དུས་ཚོད་འཕ་ོབརླག་གཏོང་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེར་
བ་ཉྱིད་ནས་ཏག་ཏག་བསད་མ་སོང་། ཚགི་ད་ེཕྱིར་འཐནེ་གནང་དགསོ་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྱིར་བཏང་དྱི་བར་ལན་གསལ་པ་ོབྱུང་གྱི་མྱི་འདུག ག་ོསྐབས་བསར་དུ་ཡོད་ན་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་མ་གཏོགས། རབ་ཆེན་པོ་དེ་འད་ད་དུང་ལན་གསལ་པ་ོམེད་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔེར་ན། མཐའ་མ་དེར་ཕོགས་
གཅྱིག་ནས་དེབ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཚིག་ད་ེའགོག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བཙན་བྱོལ་
དང་སབས་བཅོལ་གྱི་ཚིག་ད་ེརང་འཇགས་བེད་སོད་བྱེད་ཀྱི་རེད་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་འགལ་ཟླ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དམ། 
འདྱི་གསལ་པ་ོམ་ཆགས་བར་དུ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མྱིན་པ་ད་ེགཙང་མ་གང་འད་བྱས་ནས་ཆགས་སོང་། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་
ལ་དགོངས་པ་ཡག་པ་ོབཞསེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས། དུས་ཚདོ་འཁོལ་རྒྱུ་གཅྱིག་པུར་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ང་
ཚོས་གོས་ཚོགས་འཚོགས་དགོས་མྱི་འདུག ག་ར་ེཟེར་བ་ཡྱིན་ནའང་། ལགས་སོ། ད་ེག་རང་ཡྱིན་ཟེར་ནས་འག་ོདགོས་ན། 
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། བསར་དུ་ཞུ་དགོས་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚང་མས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་གཙོས་གོ་སྐབས་འབུལ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ལས་རྱིམ་
གཅྱིག་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ས་མཚམས་ཤྱིག་བཟུང་ནས་ག་ཚོད་བར་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག དང་པ་ོནས་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་དྱི་བའྱི་འཕོས་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་དྱིས་ལན་རེད། ད་ེཚོར་མཚམས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་ཕྱིན་ན་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་ལས་ཉྱིན་ཚང་མ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཕྱིན་ན་ཡོང་གྱི་མ་རེད་པཱ། ལས་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་བཞག་
ཡོད་པ་རདེ། དརེ་ས་མཚམས་ཤྱིག་བཞག་ནས། དའེྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག་ན། གསལ་པ་ོཡོད་པ་དང་། གསལ་
པ་ོམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེལས་གཞན་པའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ད་གྱིན་ཚོགས་གཙོས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེའདའྱི་ཐོག་
ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་བསྒྲྱིགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་འག་ོདགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཚར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པ་ོམ་བྱུང་ན། བརྒྱུད་ལམ་གཞན་དག་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཚ་ོབེད་སདོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་བསད་ཡདོ་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་དྱིས་ལན་གནང་བའྱི་
སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། བར་སྤྲོད་ཀྱི་གཞུང་དང་གནས་བབ་ཚང་མའྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དྱི་བ་
ལ་བལྟས་ནས་སོ་སོས་ས་མཚམས་གང་འད་ཡོད་ན་ད་ེགསལ་པ་ོགསུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྱི་བ་ཡང་སེ་མྱི་ཡོང་བར་ཕན་
ཐགོས་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སྒྲོན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སྒྲནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་དེ་ནས་མར་གསུངས་པ་དེ་ག་རང་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཡྱིན། 
བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། བརྒྱུད་ལམ་ཡོད་པ་ད་ེམུ་མཐུད་གཏོང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་
རདེ། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གཞན་པ་ཞྱིག་ལནེ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རདེ། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དརེ་ག་ོསྐབས་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱིར་ཆུ་ཚདོ་གཅྱིག་བསྒྲྱིགས་ཡོད་པ་རདེ། ཆུ་ཚོད་བསྒྲྱིགས་པ་གཞྱིར་
བཟུང་ཚར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་མང་པོས་རྣམ་འགྱུར་མང་པ་ོཞྱིག་བསྟན་ནས་འོས་
བསྡུ་དགོས་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ད་ེནས་ཡོང་བ་ཞྱིག་རདེ། དརེ་བརྟནེ་ངས་ཆུ་ཚདོ་ ༡༡:༠༠ བར་དུ་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཕུལ་བ་རདེ། 
ད་དུང་སྱི་འཐུས་མང་བ་ཞྱིག་གྱིས་དགོངས་པར་མ་འཕོད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་སྟོན་བསད་ཀྱི་འདུག དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་
ནས་འདྱིར་མཚན་འགོད་ ༡༨ ཞུས་པ་ཆ་ཚང་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུས་པ་རེད། ད་ེནས་ཚར་བ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་རོགས་མ་
གཏོགས། མང་པ་ོགཅྱིག་མར་མཐུད་བསད་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག  
 འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་ལྔ་པ་འདྱི་མཁན་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་མ་ཞུ་གངོ་ལ་གསལ་པ་ོགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར། བཀའ་ཤག་གྱི་བཞེངས་ཕགོས་ཟརེ་
ནའང་རདེ། གོང་དུ་ཚགི་དརེ་ལངས་ཕགོས་གསུངས་སངོ་། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དགོས་པ་རྣམ་རྟགོ་གང་ཡང་མདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། 
གོང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་ཞྱིག་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཞེ་ན། ལན་རྒྱས་བསྡུས་ཆེན་པ་ོག་ཚོད་རྒྱག་
དགསོ་མདེ་ཐགོ་གསོ་ཚོགས་ནས་ལམ་སྟནོ་གནང་རགོས་ཞསེ་གསུངས་སོང་། ལན་རྒྱས་བསྡུས་ག་ཚདོ་བསོན་དང་མ་སནོ་
ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་རདེ་མ་གཏགོས། གོས་ཚགོས་ཀྱིས་ལམ་སྟནོ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ། ད་ལྟ་བར་དུ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་
དྱི་བ་ལ་ལན་ཤོག་གངས་ ༣ འཁོད་པ་ད་ེརྱིང་ཤོས་རེད། ག་རེ་བྱས་ནས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་དུས། གང་ལྟར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
འགེལ་བཤད་འཕར་མ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མང་པ་ོཆགས་པ་རེད། བྱས་ཙང་དེའང་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པའྱི་ནང་ནས། དཀྱིལ་ཤར་ཨ་ེཤ་ེཡའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་མྱིས་བོད་ད་ེརྒྱ་
མྱིའྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པ་ལ་འབད་བརནོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། བདནེ་པ་རདེ། ད་ེའད་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དངུལ་
སྤྲད་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། དྱི་བ་རང་གསུང་རོགས་
གནང་།༽ ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དྱི་བ་རང་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་མྱིས་འབད་བརོན་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་
ཚསོ་ཀང་། ཆ་ཤས་ཟེར་བ་ད་ེརེད་པཱ། "བོད་ད་ེའདས་པའྱི་མྱི་ལ་ོ ༧༠ དོན་གངས་རྱིང་བཙན་བཟུང་གྱི་འགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་
ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཡྱིན་ཞྱིང་།" ཞསེ་ཟརེ་ཡདོ་པ་རདེ། དེར་བརྟནེ་ "ཆ་ཤས་" ཟརེ་བའྱི་ཚགི་ད།ེ ད་ལྟ་
བར་དུ་གོ་བསད་པ་ད་ེ (Part of) ཟེར་བ་དེ་རེད། སུའྱི་ (Part) ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་མྱི་ལ་གོ་ཡྱི་རེད་པཱ། ད་ེའདའྱི་
གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀུན་སོང་དང་། རྒྱབ་ལོངས། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་མྱིའྱི་ཆ་ཤས་མྱིན་པ་ངོས་ལེན་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། འགེལ་བཤད་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ས་ཞྱིག་ཆགས་པའྱི་རེན་གྱིས། འདྱིའྱི་
ཐགོ་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ལབ་གེང་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་འདདོ་པ་གཙ་ོབ་ོདེ། ཆ་ཤས་ཟརེ་
བའྱི་ཚིག་ད་ེཉྱི་མ་ད་ེརྱིང་ནས་མྱི་གཞན་པས་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས། ད་ལྟ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་མྱིན་པ་ཞྱིག་གསལ་པ་ོཐོག་ནས་བེད་སོད་མ་
གཏོང་རགོས། དྱི་བ་གཏངོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་པཱ། གཏངོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རདེ། ད་ེཕྱིར་འཐནེ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་
རདེ། དྱི་བ་རགོ་རགོ་འདྱི་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་དུ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚསོ་ཐ་སད་བེད་སདོ་གཏངོ་སྟངས་དང་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ག་ོ
བ་ལེན་ཕོགས་མྱི་འད་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བསམ་ཚུལ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཡོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
མ་འོངས་པར་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ཐ་སད་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། 
ང་ཚསོ་ཞུ་ཆགོ ཡྱིན་ནའང་། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཚརོ་བ་བྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འགོ་ནས། མ་འོངས་པར་འདྱི་བེད་
སདོ་གཏངོ་མྱི་དགསོ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་དྲུག་པ་འདྱི་མཁན་སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ད་ལྟ་ཐད་ཀར་འཕོས་དོན་དྱི་བ་མ་འདྱི་སྔོན་ལ། གནད་
དནོ་ད་ེག་རང་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་གཡས་ལ་འཐནེ་པའྱི་བཟ་ོའད། གཡོན་ལ་འཐནེ་པའྱི་བཟ་ོའད་བྱས་ནས་ག་
པར་འག་ོཡྱི་ཡོད་མདེ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གྱིས་ང་ཚསོ་གཞྱི་ར་འཇགོ་ས་དརེ་ག་ར་ེབྱིས་འདུག་ཅ་ེན། "ད་ལྟ་བོད་ད་ེ
རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་དང་" ཞསེ་གསལ་པ་ོགསལ་རང་བྱིས་འདུག ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད་ན་མ་གཏོགས།ཤཆ་
ཤས་ཆགས་བསད་པ་དང་། ཆ་ཤཤས་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་གཉྱིས་གནམ་སའྱི་ཁད་པར་མཐོང་གྱི་འདུག ཆགས་དང་མ་
ཆགས་ཟེར་བ་ད་ེརྒྱ་མྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ཡྱིན་ནའང་འད། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༤༨ ཡྱིན་ནའང་འད། བཙན་པ་ོདབང་ཡོད་དང་ཁྱིམས་
འགལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏ་ེད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚ་ོམྱི་འདདོ་བཞྱིན་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་སུ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ༼ཚགོས་གཙ་ོ
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་ནས། དྱི་བ་གཏོང་རོགས། འགེལ་བཤད་མ་རྒྱག་རགོས།༽ ལགས་ས།ོ དེར་
བརྟེན་ངས་དྱི་བ་ལ། གོང་དུ་ར་ེཟུང་གྱིས་དཔེ་ད་ེའད་བཞག་སོང་། ང་ཚ་ོཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འདྱིར་ཡོང་ནས་
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེས་དབུ་འཁྱིད་པའྱི་སབས་བཅོལ་བ། ཡང་ན། བཙན་བྱོལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདོད་པ་ཡོད་
ནའང་འད་འདུག མེད་ནའང་འད་འདུག གང་ལྟར་སབས་བཅོལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའང་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ཡྱིན་
ནམ། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཚང་མ་ ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆགོ་ནས། 
དྱི་བ་རང་གསུང་རགོས་གནང།༽ ལགས་ས།ོ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
  



107 

སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་བོད་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་བའྱི་
ཚིག་དེ་འཐེན་ཚར་སོང་། ད་དུང་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ད་དུང་དེར་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་བགོ་གེང་གནང་བ་དེས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་
སྟངས་འཛིན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ེབཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་འཐེན་ཚར་སོང་། ཡང་གོས་ཚོགས་
ནང་དུ་དེའྱི་བསམ་ཚུལ་ཆ་ཚང་འཕོས་ནས་འག་ོདགོས་ན། ང་ཚོའྱི་དབར་བག་ོགེང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོདགོས་ཐུག་ས་
རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚིག་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཚར་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ང་
ཚསོ་དརེ་འགལེ་བཤད་རྒྱག་བསད་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ར་ེརསེ་འགལེ་བཤད་ར་ེབརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྱི་བ་
རང་གནང་རགོས། སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས།  
ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དངསོ་གནས་བྱས་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པར་དྱི་བ་དང་ར་ེའདུན་
འདོན་ཆོག་གྱི་ཡོད་ན། ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་མྱི་དགོས་པའྱི་དྱི་བ་ཡང་གཏོང་ཆོག་གྱི་རེད། རྒྱུ་མཚན་བཤད་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་
ནའང་བཤད་ཀྱི་མྱིན། རྣམ་པ་ཚོས་གང་གནང་བ་དེར་བརྱི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་ལ་ོརྒྱུས་ནང་དུ་
བོད་པ་ལས་ལྷག་པའྱི་རྒྱ་མྱིས་ (Professor Lao) མཚོན་པས་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མ་རེད་ཟེར་
མཁན་དེར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཉ་ེཆར་ང་ཚོའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་དུ་
བྱུང་མ་མྱོང་བ། ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ (Capitol) ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་ང་ཚོས་རེས་སུ་ཡྱི་རང་
བྱས་ནས། ང་ཚོའྱི་ནུས་པ་ད་ེཕར་སྤུངས་ནས་དེའྱི་སང་ལ་འདོན་དགོས་ཀྱི་འདུག ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསྟན་འཕལེ་མཆོག་ནས། དྱི་བ་གསུང་རོགས་གནང་།༽ དརེ་བརྟེན་ངའྱི་དྱི་བ་དེ། འཛནི་སངོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ངསེ་
པར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ར་ེཟུང་གྱིས་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱདེ་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
མཐངོ་གྱི་ཡོད་དམ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མང་གཙ་ོཟེར་བ་དེར་གཙ་ོབ་ོམང་བའྱི་འདོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
མང་བའྱི་འདོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐབས་ལམ་བཏོན་པ་དེ།  གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་
འབེབས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞུས་པ་ད་ེརེད། བགོ་གེང་དང་དྱི་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རེ་ཟུང་གྱི་
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དགངོས་ཚུལ་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། ཡང་ན། མང་བའྱི་དགངོས་ཚུལ་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། སྣ་ཚགོས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་
ནའང་། ད་ེཚ་ོབདག་མེད་མ་བཞག་པར་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ནས། གལ་སྱིད་ "ཆ་ཤས་" ཟེར་བ་དེར་ག་ོབ་ལེན་སྟངས་གཞན་
པས་ཉེན་ཁ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ེརྱིས་མེད་པ་དང་། དོན་དག་དེའྱི་སང་ལ་ལངས་ཕོགས་གསལ་པ་ོ
ཡྱིན་ཏེ། ཉནེ་ཁ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ལ་ཁད་པར་མྱི་འདུག་བསམས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་ཞུས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་བདུན་པ་འདྱི་མཁན་སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་
བླངས་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོཞ་ེདག་བཀའ་མོལ་གནང་བ་རདེ། གཙ་ོབ་ོའབབ་ས་ད་ེགང་དུ་འབབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། 
"ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་ཡོད།" ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་སེབས་པ་རེད། དྱི་བ་ལ་དྱི་བ་བསེབས་
ནས་དྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ནས། ད་དུང་མུ་མཐུད་འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། སྐབས་སུ་བབས་པར་ "ད་ལྟ་
" ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེར་ ཨྱིན་སྐད་ལ་ (As of today) ཉྱི་མ་ད་ེརྱིང་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་རེད། ཉྱི་མ་ད་ེརྱིང་གོས་
ཚགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་རདེ། ཉྱི་མ་ད་ེརྱིང་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེབྱུང་བ་དའེྱི་གནས་སྟངས་གང་རདེ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། རགོ་རགོ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དྱི་བ་ད་ེརདེ། དརེ་བརྟནེ་དགོངས་ཚུལ་མང་དག་ཡངོ་གྱི་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚགི་ད་ེབེད་སད་ཡངོ་
དུས། བེད་སོད་བྱེད་སྟངས་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ངེས་ཅན་རང་རེད། དེར་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་
འདྱིར་བཀའ་ཤག་གྱི་འགེལ་བཤད་དང་། ཀུན་སོང་ད་ེལ་ངས་དོགས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། འདྱི་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་འགེལ་བཤད་བསོན་པ་དེ་ཚོ་འདོད་པ་ཁེངས་པ་འད་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་གནད་འགག་ཞེ་དག་རེད། 
༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། དྱི་བ་གནང་རོགས་གནངོས།༽ དེར་བརྟེན་ངས་དྱི་བ་ག་
ར་ེའབུལ་གྱི་ཡོད་ཅེ་ན། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཉྱི་མ་ད་ེརྱིང་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་རེད་ཟེར་བ་དེ། ང་ཚོས་བར་སྐབས་
ཤྱིག་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པའོ་ིམཛད་པ་འཕྱིན་ལས་རྒྱས་ཡོད་པར་བརྟེན་ནས། བོད་དབར་འག་ོའོང་མང་པ་ོ
བྱུང་ཡོད་རེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་འག་ོམཁན་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ངས་བཀའ་ཤག་ལ་དྱི་བ་ཐུང་
ཐུང་གཅྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། བོད་རྱིགས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་མཁན་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་རདེ། རྒྱ་
བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་བཙན་བྱལོ་དུ་ཡོད་པའྱི་བླ་ཆནེ་དང་མྱི་ཆནེ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་བོད་ནང་དུ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེསྔ་ཕབེས་མཁན་བྱུང་པ་རདེ། ད་ལྟའང་ཕབེས་མཁན་ཡོད་ཀྱི་རདེ། མ་འོངས་པ་ལའང་ཕབེས་ཀྱི་རདེ། ཁ་ོརང་ཚསོ་དུས་ད་ེ
རྱིང་ ཐངོས་མཆན་ (Visa) གང་འད་ཞྱིག་ཁརེ་ནས་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོརགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཚིག་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་དེ་འད་བཤད་ཡོང་དུས་ཚོགས་གཙོས་
སྟངས་འཛནི་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ནང་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་ཕབེས་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་ (Visa) གང་འད་
ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་པ་རདེ་ཟེར་བ་ད།ེ རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་དང་མྱིན་སྐརོ་ལ་ཡར་སར་སོང་། བོད་ནང་ལ་བླ་ཆནེ་རྣམ་པ་ཕབེས་
ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་ནས་རྒྱ་ནག་གྱིས་ (Visa) སྤྲད་བཞག་པ་སུ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཧ་ལས་པའྱི་གཞྱི་མེད་ཀྱི་
སནོ་འཛུགས་ཆནེ་པ་ོརདེ། གོས་ཚོགས་ར་བ་ནས་ཚགི་ད་ེཚ་ོཕྱིར་འཐནེ་བྱདེ་དགོས་ཡདོ་མ་གཏགོས་ལས་ས་པ་ོའཇགོ་ཐུབ་
ས་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས་ནས།  
ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་སེམས་ཚོར་ད་ེངས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཞ་ེདག་ཡག་པ་ོརེད། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ངས་བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམས་ཞུས་མེད་གདའ། དེ་ཚོ་ཡང་རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་དང་ཟླ་ལྔ་པ་མ་ནོར་མ་
གཏོགས། དེང་སང་བླ་མ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ང་བླ་ཆེན་ཡྱིན་ཟེར་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཡོངས་གགས་རེད། 
བྱས་ཙང་ད་ེཚ་ོམ་ནརོ་བ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཚ་ོཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དརེ་སརོ་དགོས་རྒྱུ་འདུག་གམ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དང་པ་ོབླ་ཆནེ་གསུངས་པ་རདེ། བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་ལབ་མེད། བླ་མ་ཆུང་ཆུང་ད་ེའད་ཟརེ་
བ་རདེ། ད་ེཚོས་བླ་ཆེན་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག་ཟེར་བ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དང་པ་ོབླ་ཆེན་ཟེར་བ་ད་ེབདེན་པ་རདེ་དམ། བླ་མ་
ཆུང་ཆུང་བླ་ཆནེ་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ད་ེཚ་ོབླ་ཆནེ་ཆགས་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོདཀྲུག་ཤྱིང་ལ་འགྱུར་གྱི་རེད་གདའ། ད་ེཚ་ོའཐེན་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་མདེ་མྱི་ཤེས་ཏ།ེ བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཐུགས་གཟབ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ   
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་
ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ། འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་ད་ེཚ་ོདྱི་བ་ཨ་མ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ད་ེདྱི་བ་
ཨ་མ་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག ལན་འབུལ་མྱི་དགསོ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་བརྒྱད་པ་འདྱི་མཁན་སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས།    
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕོས་དོན་དྱི་བ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཉ་ེབའྱི་ཆར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆགོ་གྱིས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཅསེ་བཤད་རདེ་ཟརེ་ནས་མང་པསོ་བཤད་ཀྱི་འདུག ངས་ད་ོསྣང་བྱས་མེད། གང་
ལགས་ཤ་ེན། ནམ་རྒྱུན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ག་ར་ེབཤད་ཀྱི་ཡོད་པར་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོལྟ་མཁན་གྱི་མྱི་ད་ེམྱིན། 
དརེ་བརྟེན་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབལྟ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སངོ་། ངས་མཐངོ་བ་ད།ེ ད་ེརྱིང་གྱི་གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྐར་རྟགས་ཅན་
གྱི་དྱི་བ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ལན་གནང་ནས། མཚན་རྟགས་སར་མ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆར་ཕུལ་བ་ད་ེ
མཐོང་བ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པ་
བསོན་དུ་མེད་པ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཤོག་བུ་དཀར་པོའ་ིསང་ལ་སྣག་ཚ་ནག་པོས་བྱིས་འདུག དེར་བརྟེན་ཧ་ལས་པའྱི་བླ་ོཕམ་
ཆནེ་པ་ོབྱུང་། དང་པ་ོད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ལ་ཁ་སང་ནས་དྱི་བ་སབེས་པ་རདེ། ཚགི་ཐག་ཆདོ་པའོ་ིཐགོ་
ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མ་རེད་ཟེར་ནས། ནམ་ལངས་ནས་ཉྱི་མ་ཤར་བ་ནང་བཞྱིན་
གྱི་ལན་ཞྱིག་གནང་གྱི་རེད་བསམས་སོང་སྟེ། གཡས་སྐོར་གཡོན་སྐོར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གནང་གྱི་མྱི་འདུག མཐའ་མར་ཡྱིག་
ཐགོ་ལ་སེབས་པ་འདྱི་རེད། ད་ེནས་ང་ཚ་ོསྡུག་ཏུ་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་སོང་། ཁ་ཨ་ཁད་ཀྱི་ནང་ལོགས་ནས།། གཏམ་ལྷམ་འཚང་འད་
ཞྱིག་ཐོན།། ད་ེརྱིང་འདྱི་ཆགས་སོང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་དྱི་བ་ག་ར་ེའབུལ་རྒྱུ་ཡོད་ཅ་ེན། ཁེད་
རང་གྱིས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེལ་ཐུག་སོང་། དཀའ་ངལ་གང་ནས་འཕད་སོང་། 
སུའྱི་བཙན་གནནོ་འགོ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན། ཡང་ན། ཁེད་ཀྱིས་ལ་ོརྒྱུས་གང་ན་བལྟས་པ་ཡྱིན། ངས་དྱི་བ་དང་པ་ོད་ེཡྱིན།  
 ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྱི་བ་བཏང་སོང་། རྒྱ་ནག་གྱིས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཟེར་ནས་རྒྱལ་
ཁབ་མང་པ་ོལ་དངུལ་སྤྲད་ནས་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཡང་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་དངུལ་རག་
པ་རེད་དམ། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འདྱིར་གོས་ཚོགས་འཚོགས་
དགོས་དོན་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚསོ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་
འདྱིར་ག་ར་ེབྱས་ནས་འཚགོས་བསད་ཡོད་རེད། རྒྱ་ནག་གྱིས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་རང་ཚོས་ཁ་ནས་ད་ེཐོན། 
ད་ེཡང་སྱིད་སོང་འགན་འཁུར་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ཁ་ནས་བོད་ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་ཡོད་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེཧ་
ལས་པའྱི་ཉེས་པ་ཆེན་པོ། དག་ཐབས་མེད་པའྱི་ཉེས་པ་ཆེན་པ་ོརེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོར་ལ་ོརྒྱུས་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་
བཤད་ཡོང་དུས་རྒྱ་ནག་ལ་སྤྲད་རྒྱུའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་ ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་
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འཕལེ་མཆགོ་ནས། དྱི་བ་གནང་རགོས་གནོངས།༽ ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་སྒྲམོ་གཞྱི་འགོ་
ལ་བསད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ད་ེཉེས་པ་ཆེན་པ་ོརེད་ཟེར་བ་ད་ེདང་། ད་ེརྱིང་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་
ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཡྱི་ག་ེསྤྲད་པ་ད་ེགཉྱིས་གནམ་དང་ས་ཡྱི་ཁད་པར་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ེརྱིང་འདྱི་ཉེས་པ་ཆ་ེཡྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དའེྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་དགངོས་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད། དྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེཡྱིན།  
 གསུམ་པ་དེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་མག་ོབད་ེཔ་ོའཁབ་ཀྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་ལ། དང་པ་ོབོད་ད་ེ
རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པ་ཐེངས་གཉྱིས་བཤད་འདུག དྱིས་ལན་དང་པོའ་ིའོག་དེར་ "ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་རྒྱལ་
ཁབ་ཚང་མས་ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་གསུང་གྱི་ཡོད་སྟབས།" ཟརེ་བ་དརེ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ལན་གསལ་
པ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད། གོང་མ་ད་ེལས་འདྱི་ཉེས་པ་ཆ་ེབ་འདུག ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་རེད་མྱི་འདུག 
རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་ཉུང་མཐར་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་དཔ་ེམཚནོ་འཇོག་དགོས་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་དེས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་
ཆ་ཤས་རདེ་ག་དུས་ལབ་པ་རདེ། གང་འད་བྱས་པ་རདེ། ད་ེནས་སྐབས་གསར་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ད་ེའད་མ་ལབ་
རོགས་བྱས་ནས། ཡང་ན། གསུང་སྟངས་ད་ེབསར་ལྡབ་མྱི་གནང་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟེར་འདུག ནང་འགལ་
རང་རང་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་ནང་དུ་སྐད་ཆ་ནང་འགལ་འདྱི་འད་གང་ནས་ཡོང་བ་རེད། ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ི
ཐགོ་ནས་གོང་དེར་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཅེས་གོང་དུ་ཚར་གཉྱིས་བཤད་ཟྱིན་པ་རདེ། ཡང་བསར་འོག་དེར་ང་ཚོར་
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ད་ེཚོས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་དུས། ད་ེམ་བཤད་རོགས་ཟེར་ནས་ཡར་ཞུས་ཡྱིན་ཟེར་
དུས། ང་རང་ཚོས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་ནས་བསད། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚསོ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་
རདེ་ཟེར་ཞསེ་ཟརེ་ཡོང་དུས། ད་ེམ་ཤོད་རགོས་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐད་ཆ་འདྱི་ནང་འགལ་རང་རེད། ངས་ཐད་ཀར་འཕོས་
དནོ་དྱི་བ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་གནང་བར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། གཡས་གཡོན་ལ་ཁག་དཀྲྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱདེ་ཀྱི་
མེད།  
 ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་དྱི་བ་བཞྱི་ཡོད། དརེ་ལན་གསལ་པ་ོགསལ་རང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དང་པ་ོཁེད་རང་གྱི་ཨ་
རྱི་ནྱིའུ་ཡོག་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་བ་ད་ེག་ར་ེབྱས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན། 
དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕད་སོང་། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་སོང་ངམ། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་
འཕད་སངོ་ངམ། ག་ར་ེབྱས་ནས་ལབ་པ་ཡྱིན། ཁུངས་གང་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡོད་ཆ་ཚང་བཤད་དགོས་ཡདོ།  
 མཐའ་མ་དེར། ད་ེརྱིང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱིའྱི་ནང་ཕྱིར་འཐནེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན། བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་ཟེར་
བ་ད་ེཆ་ཚང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་
གྱི་ཡོད་རདེ་ཟེར་བའྱི་ཚགི་དའེང་ཕྱིར་འཐནེ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཕྱིར་འཐནེ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་མྱིན། དྱི་བ་ལྔ་པ་ད་ེཡྱིན། 
   
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལན་གསལ་གསལ་ཐྱིང་ཐྱིང་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མེད་ན་གནས་ཚུལ་
ཁག་ཁག་རདེ་མ་གཏོགས། གསལ་པ་ོཞ་ེདག་ཞུས་ཡོད། གསར་འགོད་པས་དྱི་བ་འདྱི་བའྱི་སྐབས་སུ་སྐད་ཆ་གང་དང་གང་
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བྱུང་སོང་ཟེར་དུས། འདྱི་དང་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་བྱུང་སོང་ཟེར་ནས། དེའང་ནང་དོན་སྐོར་ལ་ཡྱིན། འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་མཚོན་གྱི་མ་རེད། དེར་དབྱ་ེབ་ཡག་པ་ོའབྱེད་རོགས་ཞེས་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད། དེས་གོ་བར་
འཕོད་ཀྱི་མེད་ན། ང་ཚོས་ད་ེརྱིང་འབབ་ས་ཞྱིག་ལ་བསེབ་ཀྱི་མ་རེད། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་པའྱི་འགན་འཁེར་མཁན་རེད། 
གསར་འགདོ་པ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དགསོ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གསར་འགོད་པས་དྱི་བ་ཐུང་ཐུང་བཏང་བ་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་པ་
རདེ། བག་ོགེང་བྱ་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། སྣ་ཚགོས་ཤྱིག་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་
བྱུང་ཡོད་སྐོར་ཤོག་བུ་དང་པའོ་ིནང་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད། མར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་དྱི་བ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཏང་བ་རེད། 
ག་རའེྱི་སྐརོ་སྐད་ཆ་བྱུང་སོང་ཟརེ་དུས། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བྱུང་སོང་། ད་ལྟའྱི་ལན་ནང་དུའང་འདྱི་ནང་དནོ་རདེ། དརེ་འཕསོ་དནོ་
དྱི་བ་ཕེབས་པ་རེད། ད་ལྟའང་དྱི་བ་བཏང་བ་ད་ེགཅྱིག་མཚུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐད་ཆ་ད་ེག་ར་ེབྱས་ནས་བཤད་པ་
རེད། གང་འད་བཤད་པ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེཚོ། ད་ེནས་ད་ལྟ་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱི་དཔེ་མཚོན་གསུངས་པ་རེད། གང་ལྟར་འདྱི་
གཉྱིས་དབྱ་ེབ་འབྱེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རྣམ་པ་ཚོས་སྱིད་སོང་གྱིས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཅེས་ཟེར་སོང་ཞེས་
གསུང་བསད་ཀྱི་རེད། ང་ཚོས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ལབ་མེད་ཟེར་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། "ཆ་ཤས་" ཟརེ་བའྱི་ཚགི་གྱི་ག་ོབའྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་ག་ོབ་མྱི་འད་བླང་རྒྱུ་དང་། ག་ོབ་ལགོ་པ་འག་ོརྒྱུའྱི་
ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་བསྒྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་
འདྱི་རདེ། འདྱི་ག་ོབར་མ་འཕདོ་བར་དུ་ང་ཚསོ་ད་ེག་རང་ཐགོ་ཉྱིན་གང་དྱི་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དྱི་བ་ད་ེག་རང་གཏོང་རྒྱུ་མ་
གཏོགས། ད་ལྟའྱི་འག་ོསྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་བབས་ས་ཞྱིག་ཡོང་ས་མ་རེད་བསམས་ནས་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ག་ོབ་ལེན་
སྟངས་མྱི་འད་བ་ཡོད་པ་ད་ེགོས་ཚགོས་འདྱི་ག་རང་ནང་དུ་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གྱིས་ཡང་བསར་ཞུ་
བསད་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ག་ོབ་མྱི་འད་ད་ེའད་བླངས་ནས་མཚམས་མ་ཆད་པ་ལྷག་བསད་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཞྱིག་འདུག  
 ད་ེནས་ "རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚང་མས་" ཟེར་བ་དེ། ད་གྱིན་ངས་ཞུས་པ་ད་ེརེད། ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་
གཅྱིག་གྱིས་ཀང་བོད་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་ཀྱི་མྱི་འདུག དརེ་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱི་དཔ་ེམཚནོ་འཇགོ་དགོས་ཡོད་ཅསེ་
གསུངས་པ་རེད། ང་ཚོར་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱབ་སོར་ཆེ་ཤོས་དེ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་རེད། ཨ་མྱི་རྱི་ཁ་གཅྱིག་པུས་མ་
གཏོགས། ཁྱིམས་ཀྱི་ང་ོབ་ོཐགོ་ནས་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱས་བཞག་པ་སུ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད། ངས་གོང་དུ་ཞུས་
པ་ལྟར། ཨ་རྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ད་ེམཁེན་དགོས་ཀྱི་རེད། ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་དང་འཛིན་སོང་གྱི་དགོངས་པ་གང་
ཡྱིན་པ་དེ་དབྱ་ེབ་ཕེས་མ་ཤེས་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ག་ར་ེབྱས་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ད་ེམཁེན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། 
ངས་དེའྱི་བྱུང་རྱིམ་ཡང་ཞུས་ཡོད། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ནང་དུ་ཐོན་པའྱི་ (Tibet Negotiation Report) 

ནང་དུ། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ (We recognize Tibet as part of PRC) བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོའ་ིདེར་ (We view 

Tibet as part of PRC) བྱིས་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་མ་འོངས་པར་མ་ལབ་རགོས་གནང་། ཡང་ན་བསར་ལྡབ་མ་བྱདེ་རགོས། 
འདྱི་ང་ཚསོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། སྱིད་སངོ་གྱི་ལངས་ཕོགས་ད་ེབོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་ན། གཞུང་གཞན་པ་ལ་ད་ེཞུ་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྱི་འདུག ད་ེགཉྱིས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་བསྡུར་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱས་ནས་ག་ོབ་ཞྱིག་བླངས་པ་ཡྱིན་ན་འགལ་ཟླ་
མེད་ཞུས་པ་རདེ།   
 ད་ེགཉྱིས་ནང་འགལ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གམ་ཞསེ་གསུངས་སོང་། ནང་འགལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། ཁོང་ཚོས་འདྱི་བཤད་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། འདྱི་བསར་ལྡབ་མ་བྱེད་རོགས། ཡང་ན་འགྱུར་བ་གཏོང་རོགས་ཞུ་དུས། 
ནང་འགལ་ཆགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་གདངེ་འཇོག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་
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བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་སང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་དེའང་རྒྱུ་མཚན་ད་ེག་
རང་གྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། གལ་སྱིད་བཀའ་ཤག་དང་སྱིད་སོང་གྱི་ལངས་ཕགོས་ད་ེབོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་
པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་མཁས་པས་ཉན་
ཞྱིབ་བྱདེ་དགོས་མྱི་འདུག ཉན་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ག་ོསྒྲྱིག་བྱེད་མཁན་གོས་ཚོགས་འགོ་མའྱི་འཐུས་མྱི་ (Jim McGovern) 
ལའང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ཉན་ཞྱིབ་ད་ེདང་འབེལ་ནས་བོད་ད་ེལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་ (Disputed) རོད་
གཞྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་ཟེར་བ་དེ། ད་ལྟ་ཁ་ོཚོས་ཁྱིམས་འཆར་ནང་ལ་ཁེར་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདང་མཉམ་
དུ་རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་ལ་འཁོག་བཤད་བྱས་པ་ད་ེལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད་ཅེས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་པ་
རདེ། དངོས་གནས་བྱས་ན་ད་ེཚང་མར་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ལྟ་དགོས་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་། ད་ལྟ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་སྐད་ཆ་གཅྱིག་བཤད་པ་ད་ེདང་། གཞན་སྐད་ཆ་མང་པ་ོབཤད་པ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་མ་བསྡུར་
ནས། སྐད་ཆ་གཅྱིག་དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་
གནང་ནས་དྱི་བ་ད་ེགཏངོ་ཡོང་དུས། འགེལ་བཤད་ག་ཚདོ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ཕལ་ཆརེ་འདྱི་
ཐེངས་བཞྱི་ལྔ་ཙམ་བསར་ལྡབ་བྱས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཡང་བསར་དྱི་བ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེག་རང་བསར་ལྡབ་
བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ད་ེལས་ལྷག་ཅྱིག་ངས་གཡས་གཡོན་ནས་འཐོག་རྒྱུ་ད་ེའད་ནྱི་མེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་
ཕགོས་ནྱི་གསལ་པ་ོགསལ་རང་ཞུས་ཡོད། བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་ངལ་མ་སེལ་གྱི་བར་དུ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཁོངས་གཏགོས་ཡྱིན་
པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བརྱི་ཡྱི་མེད། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བརྱི་ཡྱི་མེད། ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་ནས་བརྱི་ཡྱི་མེད་པ་མ་ཟད། གཞུང་ཁག་ལ་
འབད་བརནོ་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱདེ་བསད་ཡོད། ད་ེལས་ཁ་གསལ་བ་ཞྱིག་ཞུ་ཤེས་ས་མ་རདེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 ད་ེནས་ག་ར་ེབྱས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ད་གྱིན་ངས་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་
ནང་དུ་འདྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་འཛིན་སོང་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ཞུ་དགོས་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་མ་རདེ། ཡོད་པ་སོང་ཙང་ང་ཚསོ་ཞུ་དགསོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 གཞན་པ་ཚང་མ་ཕྱིར་འཐནེ་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་ཞསེ་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་དངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ཁས་ལནེ་
གྱི་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ད་ལྟ་བོད་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚོས་
རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ད་ལྟ་ "ཆ་ཤས་" ཀྱི་ཐ་སད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ང་
ཚསོ་ཚགི་བསྒྱུར་བ་བཏང་བ་དསེ། གང་ལྟར་ "རྒྱ་ནག་གྱིས་འཛིན་བཟུང་འགོ་གནས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་" ཟེར་བ་དསེ་ཁ་
གསལ་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཡོད། དརེ་ག་ོབ་གཉྱིས་སམ་ག་ོབ་ལོག་པ་མྱི་འག་ོབའྱི་ཆེད་དུ་ད་ལྟའྱི་
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཚགི་དེར་བསྒྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན། ཚང་མའྱི་ཐུགས་བླ་ོཁངེས་པའྱི་ཆེད་དུ་བསྒྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན། གང་
རེད་ཅ་ེན། མང་གཙོའྱི་ནང་དུ་ཕན་ཚུན་བསྟུན་གཤྱིབ་བྱེད་དགོས་པ་དེའང་ཆ་ཤས་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། དཀའ་རོག་གང་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། རྱི་དང་རྱི་ཐུག་པ་དང་ར་ོདང་ར་ོཐུག་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་གསལ་རྒྱུ་ཡདོ་མ་རདེ། དརེ་
བརྟེན་བཀའ་ཤག་གྱིས་གོས་ཚགོས་ཀྱི་ཚོར་བ་ལ་བསམ་གཞྱིག་བྱས་ནས་འདྱི་བཟསོ་ཡོད། འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་རྱིགས་
ཡོད་ན་དགངོས་ཚུལ་གསུང་རགོས། འདྱི་དགསོ་ཡདོ་མ་རདེ་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། 
 ད་ེནས་ང་ཚོས་འབེལ་བ་བྱེད་ས་རྒྱལ་ཁབ་སུ་དང་སུ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་འབེལ་བ་བྱེད་སའྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཚང་མ་མང་གཙའོྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། མྱིའྱི་རང་དབང་། མྱིའྱི་ཆ་ེམཐངོ་ད་ེཚ་ོལ་བརྱི་སྲུང་བྱདེ་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚ་ོལ་
མ་གཏོགས། ང་ཚསོ་སོབ་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ད་ེམྱི་གཅྱིག་རྱིང་ལུགས་དང་། དམར་ཤོག་གྱིས་འཛིན་བསད་པ། 
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བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཕར་འབེལ་བ་བྱེད་ས་ཡོད་མ་རེད། དེ་རྒྱ་ནག་ཕོགས་
གཏོགས་ལ་ཕར་འག་ོབསད་ཡདོ་པ་རདེ་མ་གཏགོས། བོད་པ་ལ་ཤ་ཚ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། བོད་པ་ལ་རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་
མ་རེད། ང་ཚསོ་ཕར་ཐུག་ཏུ་ཕྱིན་ནའང་སོབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། ང་ཚསོ་སོབ་ས་ད་ེབྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་རདེ། ད་ེ
ག་ནང་བཞྱིན་ཡུ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་གངས་ ༢༧ དེ། ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ར་ེརེར་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཏོག་ཙམ་ཉུང་དགས་
པའྱི་སོན་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དོན་གཅོད་ཚང་མར་ དཔེར་ན། ཇྱི་ནྱི་ཝ་དོན་གཅོད་ཡྱིན་ན། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་
ཚགོས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པ། སྦལེ་ཇམ་དནོ་གཅོད་ཡྱིན་ན་སྦར་སྱིལ་གྱི་ (EU) ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པ། ཨྱིན་ལེན་
དོན་གཅོད་ཡྱིན་ན་ལོན་ཌོན་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་སོ་སོའ་ིཁབ་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་གང་མང་ནང་དུ་འགོ་ཐུབ་པ་དང་། 
འབེལ་བ་བཟ་ོཐུབ་པ། ད་ེསྔ་ང་ཚོས་འབེལ་བ་བཟ་ོམ་ཐུབ་པའམ་སོབ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་
བ་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ད་ེབྱེད་དགོས་རྒྱུ། དཔརེ་ན། (EU) ནང་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་། ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་མ་བྱས་
པ་མ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་འདས་པའྱི་ལོ་བཅུ་དང་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་དུ་བོད་དོན་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པ་
བསྐ་ོརྒྱུར་ཐབས་ཤེས་བྱས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་རང་གྱི་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་
ལ་བརྟནེ་ནས་ད་ེབསྐ་ོཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་མ་རདེ། ད་ེསྔ་བྱུང་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ང་ཚསོ་ཐབས་ཤེས་མ་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་
སོང་ཙང་། ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། (EU) ནང་དུའང་བོད་དོན་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་དམྱིགས་
བསལ་འབེལ་མཐུད་པ་ཞྱིག་བསྐ་ོརོགས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཏོག་ཙམ་ཧམ་པ་ཆ་ེདགས་ས་རེད། རྒྱ་ནག་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་སང་
ལ་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པ་ཞྱིག་བསྐ་ོདགོས་འདུག་ཟེར་ནས། ང་ཚོར་མྱིའྱི་མཐུན་རེན་ཡྱིན་ནའང་རེད། དཔལ་
འབྱོར་གྱི་མཐུན་རེན་ཡྱིན་ནའང་ཞན་པ་ོཡོད། དོན་གཅོད་ཁག་གསུམ་མ་གཏོགས་མེད། རྒྱ་ནག་ནྱི་སྟོབས་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེ
ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚ་ོལའང་མཐུན་རེན་ཡག་ཙམ་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་ཞུ་སའྱི་ལས་ཁུངས་ར་ེ
རེའྱི་ནང་ལ་མྱི་གསུམ་བཞྱི་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། ཡུ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༧ ལྷག་ཡོད་པ་རེད། ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་ནང་
མེད་པའྱི་ལུང་པ་མང་པ་ོཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མར་འབལེ་བ་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོའདུག དརེ་
བརྟནེ་ང་ཚརོ་རྒྱ་ནག་འགོ་ལ་མྱོང་བཞྱིན་པའྱི་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བླ་ོམ་བཏང་བར། འཐབ་རདོ་བྱདེ་མཁན་གྱི་
མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོལ་རོགས་པ་འད་མཉམ་གྱི་ཐོག་ནས་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Partner) བྱེད་
རགོས་ཟརེ་ནས། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟའང་གོས་ཚོགས་ཚང་མ་ལ་ཨ་རྱི་ནང་བཞྱིན་གོས་ཆོད་ད་ེའད་གཞག་ཐུབ་ས་རེད་དམ་མ་རེད། ཁྱིམས་འཆར་
ད་ེའད་གཞག་ཐུབ་ས་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
མ་འོངས་པར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའང་ཕེབས་ཀྱི་རེད། ད་ེཚོའྱི་སྐོར་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག བསམ་ཚུལ་
འདྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོལྷན་རྒྱས་ལའང་ཁ་སང་བཅར་ནས། ད་ལན་ཡུ་རོབ་ལ་ཕྱིན་ནས་གནས་
ཚུལ་འདྱི་འད་བྱུང་སོང་། ང་སྱིད་སོང་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ངས་ཡུ་རོབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཁབ་པ་གང་
ཡང་མ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ལ་ཐབས་བྱུས་ཚགོས་འདུ་ཚོགས་པ་ཡྱིན། ཡུ་རོབ་ནང་ལ་ང་ཚོས་གོམ་པ་གང་
འད་རྒྱག་དགོས་འདུག ཡུ་རབོ་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༧ དསེ་ལས་དནོ་གང་འད་བྱདེ་ཀྱི་འདུག ཐག་གཅདོ་གང་འད་བྱདེ་ཀྱི་འདུག ང་
ཚསོ་གོམ་པ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་འབབ་ས་ཞྱིག་རག་ས་རེད་དམ་མ་རདེ། འབབ་ས་ཡོད་ན་ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་
དུས་ཚོད་འདྱི་ལ་དཀའ་ལས་ཤྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་སེབ་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ། གལ་སྱིད་འབབ་ས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་
ང་ཚོས་དཀའ་ལས་ཞེ་དག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། དོན་དག་འགྲུབ་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཆུད་ཟོས་ཡྱིན་པར་བརྟེན། དོན་དག་



115 

གྲུབ་སའྱི་ས་ཆ་ད་ེཚརོ་ག་ར་ེབྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡུ་རབོ་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་ ༦ རའེྱི་མཚམས་ཡུ་རབོ་གཙ་ོ
སངོ་ད་ེབར་ེཔ་ོཐབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གཙ་ོསངོ་སྐབས་སུ་ག་ར་ེབྱེད་ཐུབ་པ་འདུག ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ནས་
ང་ཚོས་བང་བསྒྲྱིགས་ནས། ད་ལྟ་ཅེག་ (Czech) གྱི་གཙ་ོསངོ་བ་ད་ེཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའྱི་ཟླ་མཇུག་བར་
རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་སུ་ཌྱིན་གྱིས་གཙ་ོསོང་ཟླ་བ་ ༦ རྱིང་གནང་རྒྱུ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་སྱི་པན་གྱི་ཟླ་བ་ ༦ 
གནང་རྒྱུ་རདེ། ད་ེལྟར་བང་བསྒྲྱིགས་ནས་དནོ་གཅོད་ཚང་མ་ལ་གཙ་ོསངོ་མ་བྱས་སྔནོ་ནས་ཟླ་བ་དྲུག ཡང་ན་ལ་ོགཅྱིག་སྔནོ་
ལ་ང་ཚོའྱི་དགོས་འདུན་ད་ེཚ་ོཕ་གྱིར་སེབ་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གདའ། ད་ེཚའོང་ང་ཚོས་སོང་གྱིན་སོང་གྱིན། ཤེས་
ཀྱིན་ཤེས་ཀྱིན། སོབ་སོང་ལེན་གྱིན་ལེན་གྱིན། ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱིན་བྱེད་ཀྱིན་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོས་གང་ཤེས་པ་ད་ེ
ཚ་ོསྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མཁེན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཙང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོརྣམ་པ་གཉྱིས་ལ་ཞུས་ནས་འགོ་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐགོ་ལ་ང་ཚ་ོགཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པ། མཁས་དབང་ཚསོ་སྐོར་བ་
བརྒྱབ་ནས་འག་ོརྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་ཡོད། ང་ཚ་ོའག་ོབའྱི་སྐབས་སུའང་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་
འདུག དེའྱི་སྐོར་ལ་གེང་སོང་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིངང་བཤད་ཀྱི་ཡོད། བཤད་བཞྱིན་པ་ཆ་
ཚང་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ལངས་ཕོགས་དང་མཐུན་པའམ་མཚུངས་པ་བྱས་ནས། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་
མཚུངས་པ་བྱས་ནས། འོན་ཀང་བྱེད་སྟངས་ད་ེཏགོ་ཙམ་མ་འད་བའྱི་ཐོག་ནས་བྱས་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་བསམ་བློའ་ིནང་ལ་དེར་
དགེ་མཚན་ཡོད་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དགེ་མཚན་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་དོན་དག་གསུམ་འདྱིར་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོར་
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་གས་མུ་མཐུད་ཕྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་སོབ་
གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད། གཞན་ད་ལྟ་འདྱིར་གསུངས་པ་དེར་ངས་འགེལ་
བཤད་ཞུ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་དུང་གསལ་པ་ོབྱུང་མ་སོང་གསུང་གྱི་འདུག དེ་ལས་ལྷག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་
ཐབས་ལམ་གང་ཡང་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་སྱིད་བྱུས་ལངས་ཕོགས་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ད་ེགསལ་པ་ོཞེ་
དག་ཅྱིག་ཞུས་ཡོད། ངས་ཡང་བསར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བོད་ད་ེལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་བ་དེར་ངོས་འཛིན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱེད་ཀྱི་མེད། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་འདྱི་གོས་མོལ་གྱི་ཐོག་
ནས་ཐག་མ་ཆདོ་ཀྱི་བར་དུ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཟེར་ནས་ངསོ་འཛིན་དུས་ནམ་ཡང་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ལྟ་བོད་
ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེག་ར་ེཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ་ཅ་ེན། ད་ལྟ་བཅསོ་པ་ད་ེགོས་ཚོགས་ཀྱིས་འགྱིག་གྱི་འདུག་དགངོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་བཟུང་འོག་ལ་གནས་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་པ་ཚ་ོལའང་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་གཅྱིག་པུ་བྱིས་པ་དེར་ང་ཚོས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་བཟུང་གྱི་འོག་
ནས་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་ད།ེ ཁོང་ཚསོ་ (Tibet is a part of PRC) འབྱི་བསད་ཡོད་ཙང་། (Illegal 

Occupation) ཟརེ་བ་ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་འཇུག་དགོས་འདུག ཡང་ན། (Occupied Country) ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་
འབྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེདག་སག་རྫུན་ཡང་མྱིན། གཞུང་གྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ར་ེརེས་ཚིག་ཐ་ོཉར་གྱི་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་སྱིད་སོང་གཅྱིག་པུ་མྱི་ཐུག་ཏུ་གཅྱིག་ཀང་ཕྱིན་མེད། འབེལ་ཡོད་ལས་
བྱེད་ས་ོསོས་ཐ་ོབརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ངས་ད་ེའད་བཤད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ངས་རྐུབ་བཀག་
འདྱིའྱི་སང་ལ་བསད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཡདོ་མ་རདེ། འདྱི་གསལ་པ་ོཆགས་པའྱི་ར་ེབ་ཡདོ།  
 གང་ལྟར་ང་ཚོས་དནོ་དག་རགོ་རགོ་གང་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅ་ེན། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་ང་ཚསོ་དཀའ་ལས་ཤྱིག་
བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་གྲུབ་འབས་འཐོན་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག ཡུ་རོབ་ནང་དུ་ཁོན་ཡོངས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ལྟ་
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སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཆནེ་པ་ོཕྱིན་འདུག ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལའང་རྒྱ་ནག་ལ་ལྟ་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཕྱིན་འདུག ཁ་ེན་
ཌའྱི་ནང་ལའང་རྒྱ་ནག་ལ་ལྟ་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕྱིན་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ཁོང་ཚོའྱི་འབེལ་ལམ་ཐོག་
ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་འད་འདུག འཇར་མན་ཆ་བཞག་ན་ (Volkswagen Car) བཟོ་མཁན་གྱི་ (Company) 

གཅྱིག་པུས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ རྒྱ་ནག་ལ་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ལམ་སང་འབེལ་བ་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་དང་ད་ེཚོའྱི་གནས་
སྟངས་རེད། ང་ཚོས་ཕྱི་སྱིད་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་དང་། སྱིད་བློན་ཟུར་པ། ཕྱི་སྱིད་བློན་ཆེན་ལས་ཐོག གོས་ཚོགས་གོང་འོག་ད་ེ
འད་མང་པ་ོཞྱིག་ལ། (EU) ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིགཏན་འཇགས་འཐུས་མྱི་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
(Permanent Representative) ད་ེཚོར་འབེལ་བ་ཞུས་ནས་རྒྱ་ཆེ་རུ་གང་འད་གཏོང་རྒྱུ་འདུག ཕར་ཚུར་མྱི་ངོ་ཤེས་
གཏོང་རྒྱུ་དེའང་རྒྱ་ཆེ་རུ་གང་འད་གཏོང་དགོས་འདུག ས་ོསོའ་ིདོན་གཅོད་གནས་ས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། ཡུ་རོབ་ཁོན་
ཡོངས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེགང་འད་འཛིན་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕ་བ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་འཆར་གཞྱི་དང་
ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་དགུ་པ་འདྱི་མཁན་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།   
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་དང་པ་ོལས་འཕསོ་ནས་འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར།  
 དང་པ་ོདེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱི་བོད་དོན་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པ་དང་། ནང་དོན་གྱི་
སྐད་ཆ་འབྱུང་དུས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "ད་ལྟ་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་དང་།" ཟེར་བའྱི་ཚགི་ད་ེལབ་དུས་
ཁོང་འདོགས་པ་རེད་དམ། དང་པོ་ཕར་ལབ་དུས་ཁོང་འདོགས་སོང་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་པཱ། མ་འོངས་པར་ད་ེཚོ་
རྱིགས་སུ་གྱུར་བ་ལ་གོང་དུ་ཚིག་ལ་བསྒྱུར་བ་བཏང་བ་ནང་བཞྱིན། བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་བཟུང་འགོ་ལ་གནས་བསད་
ཡོད་རདེ་ཅེས་བདེ་སོད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་མྱི་འགྱིག་པ་གང་ཡང་འདུག་གམ། ད་ེའད་རང་བེད་སོད་བཏང་ན་འགྱིག་པ་འད་ཞྱིག་
མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག་གམ། ཚགི་ད་ེལྟ་བུ་ཟརེ་ན་ཕར་ཕགོས་ཀྱི་མྱི་དའེང་འདགོ་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ་པཱ། གཅྱིག་འདྱི་རདེ།  
 གཉྱིས་པ་དེ། གསལ་པ་ོགསལ་རང་ཐོག་ནས་གོང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་
ཤས་ནམ་ཡང་ཆགས་མེད། ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་མཁས་པ་ད་ེཚོས་ཀང་ནམ་ཡང་ཆགས་མེད་ཟེར་གྱི་འདུག ཡང་དེའྱི་
རྒྱབ་ལ་གོང་དུ་བྱིས་པ་ད་ེ "ལ་ོ ༧༠ དནོ་གངས་" ཟརེ་བ་དའེྱི་ཚགི་བར་ེཔ་ོསོག་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རདེ། དརེ་བརྟནེ་མང་པ་ོ
ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་བྱས་ནས། "ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་དང་།" ཞསེ་ཚགི་ད་ེབྱིས། ད་ེརསེ་ལ་གོང་
དུ་ངས་བཤད་མེད་ཟེར་བ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྱིས་སོང་། ད་ེབཞྱིན་ "ཞེས་བཤད་པ་ཡྱིན་" 
ཟརེ་ནས་འབྱི་དུས། བཤད་མདེ་ཟེར་ས་ཡོད་མ་རདེ་པཱ། ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ་ཟེར་བ་ད།ེ ད་ེ
རྱིང་ནས་བཟུང་སྟ་ེབཤད་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་མྱིན། ད་ལྟ་ཟེར་གྱི་ཡོད་གདའ། འདྱིར་ "ད་ལྟ་" ཟེར་བ་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་སན་པ་ོད་ེ
འད་ཟེར་ཡངོ་གྱི་འདུག་ག "ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ།" ཟརེ་བ་ད་ེཡང་བསར་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན་ 
ནམ་མྱིན། མ་བཤད་ན་ད་ེག་རང་གྱིས་འགྱིག་གྱི་འདུག  
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 ད་ེནས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། གོང་དུ་བོད་ཀྱི་ས་ཁོན་སྐོར་བཀའ་འདྱི་གནང་འདུག་ཅེས་ལན་དེའྱི་ནང་དུ་གསུངས་སོང་། 
ངས་ས་ཁོན་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་མེད། ངས་དྱི་བ་འདྱི་དུས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་
ཤས་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་ལ་ངསོ་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ལ་ངསོ་འཛིན་པའྱི་ཐགོ་ནས། ཆ་ཤས་ཆགས་སོད་སའྱི་རྒྱ་ཁོན་ད་ེ
ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་རདེ་ཟེར་དུས། ད་ེལ་ལན་བརྒྱབ་པ་རདེ། རྒྱ་མྱིའྱི་ཚགི་ཚང་མ་བདེ་སདོ་བཏང་ནས། ཀན་སུ་དང་། ཡུ་ནན། 
སྱི་ཁོན་ཟརེ་བའྱི་ཚིག་ད་ེཚ་ོབེད་སདོ་བཏང་ནས་བཤད་པ་རདེ་མ་གཏོགས། ངས་བདོ་ཀྱི་ས་ཁོན་ག་ཚོད་རདེ་ཞུས་མེད་དུས་
གལ་སྱིད་ "བོད་ད་ེའདས་མྱི་ ༧༠ དོན་གངས་རྱིང་བཙན་བཟུང་གྱི་འོག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
གསལ་པ་ོཡྱིན་ཞྱིང་།" ཟརེ་བའྱི་ཚགི་ད་ེབེད་སདོ་མ་བཏང་ན། འགོ་གྱི་ཚགི་དེའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་མ་རདེ་
དམ། ད་ེགཅྱིག་རདེ། 
 གཅྱིག་ད་ེགོང་དུ་དྱིས་སོང་། དེར་ལན་བསོན་སོང་། ཡང་བསར་གསལ་པ་ོཆགས་མ་སོང་། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུར། དྱི་
བ་འདྱི་མཁན་གྱིས་གསུངས་པ་དེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱིས་ད་ལྟ་ "བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་
རེད་" ཟེར་བ་ད་ེདེབ་མང་པོའ་ིནང་ལ་འཁོད་ཡོད་རེད་ཟེར་བའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་གསུངས་ནས། དྱི་བ་འདྱི་མཁན་གྱིས་ད་ེའདྱི་
དུས། གལ་སྱིད་ཁདེ་རང་གྱིས་ "བོད་ད་ེའདས་པའྱི་མྱི་ལ་ོ ༧༠ དནོ་གངས་རྱིང་བཙན་བཟུང་གྱི་འགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་
" ཟེར་བའྱི་ཚིག་ད་ེམར་བཀོག་པ་ཡྱིན་ན། དེབ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ལྷག་བསད་ཡོད་མ་རེད་དམ་ཟེར་དུས། དེར་ལན་གསལ་པ་ོ
བྱུང་མ་སོང་སམ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། བོད་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་མཁས་དབང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེཚོའྱི་དེབ་ནང་ལ་འཁོད་བསད་ཡོད་པ་རེད་
དམ་མ་རདེ། ད་ེགསལ་པ་ོཆགས་མ་སངོ་སམ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་ནས་བོད་རང་བཙན་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། མ་ར་ང་ོམའམ་ར་བའྱི་དམ་བཅའ་ད་ེ
ཕར་བཤྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། གཞན་པ་ད་ེལ་ཞ་ེདག་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ད།ེ "ད་ེལྟར་" ཟརེ་བ་ད་ེཕར་འཁྱིད་ཚུར་འཁྱིད་བྱ་རྒྱུ་དེར་
གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་ནས་དྱི་བ་འདྱི་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་མ་རེད་དམ། གོས་
ཚགོས་ཀྱི་དྱི་བ་འདྱི་སྟངས་མཐ་ོདམན་ཐགོ་ནས་ལམ་སང་ལམ་སྟོན་བྱསོ་ཤོག ངས་ཡར་མར་བསྒྱུར་བ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་
ད་ེཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དམ།  
 མཐའ་མ་དེར། གནད་དོན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་སྐབས་སུ་འཁྱུག་
ཙམ་ཞུས་པ་ལྟར། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ནང་ལ་ཡདོ་པའྱི་ཚགི་ད་ེ "བོད་ད་ེའདས་པའྱི་མྱི་ལ་ོ 
༧༠ དནོ་གངས་རྱིང་བཙན་བཟུང་གྱི་འགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཡྱིན་ཞྱིང་།" ཟེར་བ་དེར་
དཀང་ངལ་འཕད་ནས། ད་ལྟ་འདྱིར་ཡྱིན་ལ་མྱིན་ལའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུང་བཞྱིན་ཡོད་དུས། འདྱིས་ད་ནང་ཞགོས་པ་ང་
ཚ་ོལ་འདོགས་བཅུག་པ་དང་། ཚབས་ཆེན་པ་ོབཟ་ོམཁན་འདྱི་རེད། དེར་བརྟེན་དྱིས་ལན་ད་ེདངོས་གནས་དང་གནས་ཁེད་
རང་གྱིས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རདེ་དམ། དྱིས་ལན་འག་ོནས་མཇུག་བར་དུ་གཟྱིགས་ནས་ག་ོདོན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རྟོགས་ནས་གོས་
ཚགོས་འདྱིར་བཞག་པ་ཡྱིན་ནམ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ    
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་ངས་འགེལ་བཤད་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་གནས་
བབ་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ད་ེའག་ོབཙུགས་པ་རེད། འག་ོའཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་འདོགས་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདོག་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དྱི་བ་སེབ་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཞུས་ན་ཁད་པར་ཞེ་དག་མྱི་འདུག ངས་ནམ་རྒྱུན་དུ་འདྱི་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོས་བོད་དནོ་གྱི་དཀའ་རོག་སེལ་བར་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཉྱིས་ད་ེསེམས་ལ་འཇགོ་དགོས་ཀྱི་རེད་
མ་གཏོགས། ད་ེསེམས་ལ་མ་བཞག་པར་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་བསམ་བླ་ོགཏོང་སྟངས་དང་། དམྱིགས་
དནོ་འཛིན་སྟངས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁད་པར་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ངས་གཉྱིས་ད་ེག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅ་ེན། 
གཅྱིག་ད།ེ དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རོག་སལེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། རྒྱ་ནག་ལ་སྐད་ཆ་མ་བཤད་པར་འག་ོས་
ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་ཁས་བླངས་ནའང་རེད། མ་བླངས་ནའང་རེད། འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། གཉྱིས་པ་དེ། རྒྱལ་
སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ང་ཚོས་འབེལ་བ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། རྒྱབ་སོར་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་
ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱལ་ཁབ་ས་ོསོའ་ིཁ་ེཕན་ད་ེདང་པ་ོའཇོག་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིཁ་ེཕན་ད་ེཕར་གོད་
ནས་བོད་ཀྱི་ཁ་ེཕན་དང་པ་ོགཞག་རྒྱུ་ད་ེདུས་ནམ་ཡང་ཡོང་གྱི་མ་རདེ་གདའ། འདྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ིནང་ལ་འགེལ་བ་བྱས་
པའྱི་རྒྱུས་ལོན་དང་། ཉམས་མྱོང་གྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་ད་ེགཉྱིས་ང་ཚསོ་སམེས་པ་ལ་འཇགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཁ་ེཕན་ལྟ་ཡྱི་རེད། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཁ་ེཕན་ལྟ་བའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདྱི་ཞུ་
བའྱི་སྐབས་དེར། ཨ་རྱིས་བོད་ཐགོ་འཛནི་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དརེ་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གཏོང་གྱི་མེད་ན་བསམ་པའྱི། རྒྱ་
ནག་ལ་དགོས་པ་སེབ་ཡོང་བསམས་ནས། ད་ེའད་ཞྱིག་གསུང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་ང་ཚསོ་ག་ོབ་ད་ེའད་
ཞྱིག་ལནེ་གྱི་འདུག ང་ཚསོ་ད་ེདགསོ་མ་རདེ་ཅསེ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ག་ཚོད་བསྟུན་གཤྱིབ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལ་ོ
རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དེབ་ཞེ་དག་ཀོག་དགོས་པ་ཡོད་མ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དྲུང་ཆ་ེཟུར་པ་ (Henry Kissinger) 
གྱི་དབེ་ཅྱིག་ཡོད་རདེ། (Kissinger on China) ཟེར་བའྱི་དབེ་དའེྱི་ནང་ལ། རྒྱ་ནག་མར་ཟགས་གབས་དང་སྦ་ོལུག་ལ་ཉ་ེ
བའྱི་སྐབས་སུ། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཡར་བསོར་ཡོད་རེད་གདའ། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་སྟོབས་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་པ་དརེ་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལག་པ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཡན་ཆད་ནས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རདེ། དངེ་སང་
ཁ་ོརང་ཚ་ོནས་ཀང་ངོས་ལེན་བྱདེ་ཀྱི་འདུག ཚུར་ཟེར་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚ་ོལ་ོསུམ་ཅུ་བཞྱི་བཅུའྱི་རྱིང་བཤད་བསད་
པ་དརེ་རྣམ་པ་ཚསོ་ད་ལྟ་ངསོ་ལེན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པ་ོརདེ། ང་ཚ་ོདག་པ་བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དག་
པ་ཆགས་པ་དེས་བོད་ཀྱི་དཀའ་རོག་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དཀའ་ངལ་སེལ་བའྱི་ཆེད་དུ་ད་དུང་ཤུགས་ཆ་ེཙམ་ཞྱིག་རྒྱག་
དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་འགོ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཡོང་ས་མ་རེད། བོད་པའྱི་དཀའ་
རོག་སེལ་ཐུབ་ས་མ་རེད་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕོག་ས་དེ། ཁ་སང་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་རན་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་
ངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་མེད། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕོག་ས་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ར་ེརེར་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཅེས་
ག་ར་ེབྱས་ནས་བཤད་བཅུག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་དབང་བསྡུས་བཞག་པ་མང་པ་ོ
ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། གཅྱིག་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞྱིག་ལ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཟརེ་ནས་བཤད་བཅུག་པ་ད་ེའད་
ངས་གོ་མ་མྱོང་། དེ་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་སང་ལ་གཞུང་འཛིན་རྒྱུ་དང་། དབང་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུའྱི་
ཁྱིམས་མཐུན་གནས་བབ་མེད་པ་ད་ེཁ་ོཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནས་
ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གནས་བབ་རག་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཁེད་རང་ཚོས་ཀང་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་གདའ། 
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ད་ེའད་ཡན་ཆད་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་གཞུང་ས་ོསོར་གང་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་གསར་འགོད་
པ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེའྱི་འོག་ནས། གཞུང་སོ་སོ་ལ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་ལ་སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཁེད་རང་གྱིས་
བཤད་པ་ད་ེབདེན་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་མཐུན་གྱི་ཡོད། གཅྱིག་གཅྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ད་ལྟ་
བར་དུ་འབེལ་བ་བྱུང་བའྱི་ནང་ནས་སུ་གཅྱིག་བྱུང་མ་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་བཤད་པ་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
ཞྱིག་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ། འདགོས་སོང་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་རདེ།  
 སྐབས་ད་ེདུས་ནས་གསར་འགོད་པར་སྐད་ཆ་ད་ེག་རང་བཤད་ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རདེ་ཅསེ་གསུངས་པ་ད་ེརདེ། 
ཏན་ཏན་རྒྱབ་བཤྱིགས་བརྒྱབ་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།  ད་ེདུས་ངས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ཟེར་ཡོད་ན་གནས་ཚུལ་ད་ེ
ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་པཱ། ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་གྱིན་ནས་འགེལ་བཤད་ཞུས་བསད་པ་དེ། ནང་དོན་སྐད་ཆ་གང་བྱུང་ཟེར་ན། འདྱི་
དང་འདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་བྱུང་ཡདོ་ཟེར་བ་མ་གཏོགས། འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་མ་རདེ་ལ། སྱིད་སངོ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀང་མ་རདེ། 
ལངས་ཕོགས་ཀང་མ་རེད། ལངས་ཕོགས་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ད་ེགོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ད་ེརང་རེད། འ་ོམ་བ་ོནས་ས་ནང་ལ་འཛུལ་
ཚར་བ་ཞྱིག་ཡར་བླང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་པཱ། དརེ་བརྟེན་ག་ོབ་ལེན་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོར་བ་དང་བསྟུན་ནས་ང་ཚོས་བཅོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་བཅོས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུས་པ་ད་ེ
རེད། ད་དུང་འདྱིའྱི་འོག་ལའང་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་ནང་དོན་དང་ལངས་ཕོགས་
ག་ར་ེཡྱིན་པ་ད་ེགསལ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཞུས་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བསར་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན་དང་མྱིན་ཟེར་བ་དེ་རེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རེ་རེ་ལ་ཞུ་
དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་ད་ལྟ་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་
ཆགས་ཡོད་རེད་ཟེར་བར། "ཆ་ཤས་" ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེས་གོ་བ་ལེན་སྟངས་སྐོར་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། དེར་བསྒྱུར་བ་བཏང་
ཚར་ཡོད་དུས། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེལབ་མྱི་དགོས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་བསྒྱུར་བ་བཏང་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་ལབ་དགོས་མྱི་འདུག  
 ས་ཁོན་ཐགོ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་མེད་གསུངས་པ་རེད། ང་ཚོས་ག་ོབ་ད་ེའད་བླངས་པ་རེད། ག་ོབ་ལེན་སྟངས་མ་ཤེས་
པ་ཡྱིན་གྱི་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་དེ། དའེྱི་ཁངོས་གཏོགས་སུ་ཆ་ཤས་གང་དང་གང་རྱི་བཞྱིན་
ཡོད་གསུངས་པ་ད་ེརེད། ང་ཚསོ་ག་ོབ་ད་ེའད་ཞྱིག་བླངས་ནས། བོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ཆོལ་ཁ་
གསུམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གྱིས་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་པ་དེ། རྒྱ་མྱིས་མྱིང་བཏགས་པ་ད་ེཚ་ོཞུས་བཞག་
ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོའབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཆ་ཤས་ག་ཚོད་ཆགས་ཡོད་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེང་ཚོས་
བོད་ཀྱི་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་བཤད་དགོས་བྱེད་ཀྱི་རདེ། བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ལྟ་ཡྱིན་
ནའང་རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་ད་ེཆ་ཤས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཙང་། ག་ཚོད་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞུ་དགོས་
མྱི་འདུག  
 གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྱི་བ་བཏང་བའྱི་ནང་ནས་གསལ་པ་ོཆགས་མ་སངོ་ཟརེ་བ་ད།ེ དེབ་མང་པ་ོ
གསུངས་པ་ད་ེངས་ཁ་སང་བཤད་པ་རེད། ངས་ཁ་སང་ཚིག་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ག་རེ་བཤད་ཡོད་པ་ད་ེངས་དན་གྱི་མྱི་འདུག 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ད་ེངས་བཤད་སངོ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དབེ་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་ཚགི་ད་ེའད་འཁདོ་
ཡོད་ན། ངས་ཡོད་སྱིད་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། གང་ལྟར་བཀོད་ཡོད་ན། སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་
ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ེརྱིང་གྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་སེབས་པ་རེད། ད་ེའགྱིག་དང་མ་འགྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་
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བྱུང་གྱི་ཡོད་ཙང་། མ་འོངས་པར་དེབ་གང་འད་ཞྱིག་བཏོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་འདྱི་མ་འཁདོ་པ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོ
རདེ། འདས་པའྱི་དུས་སུ་བཏནོ་ཚར་བ་ཆ་ཚང་ལ་ང་ཚསོ་བསར་ཞྱིབ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་དམ་
མེད། གལ་སྱིད་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེར་བསར་ཞྱིབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། ཚང་མ་འདོན་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་
པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ལས་བྱེད་བཞག་ནས་དེབ་ཡོད་ཚད་ཚང་མར་བལྟས་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད། རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་གྱིས་བོད་ཐགོ་བཞག་པའྱི་གོས་ཆོད་དང་། ཁྱིམས་འཆར། ཁྱིམས་ཡྱིག་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང། ད་ེཚ་ོལ་འགྱུར་བ་
གཏོང་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ང་ཚོར་ཡོད་མ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་ནང་ལ་མ་འོངས་པར་འགྱུར་བ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་
འདུག་ཟརེ་བའྱི་བསམ་ཚུལ་འབུལ་ཆགོ་གྱི་རདེ། འག་ོདང་མྱི་འག་ོཟེར་བ་ད་ེརྒྱལ་ཁབ་ས་ོསོའ་ིཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་
རག་ལས་ཀྱི་རདེ།  
 ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལ་ོརྒྱུས་མཁས་པའྱི་མྱིང་དངས་བསད་པ་ད་ེམྱི་གཉྱིས་རེད། (Michael van Walt van Praag) 

གྱིས་བྱིས་པའྱི་དེབ་ནང་དུ། བོད་དང་སོག་པོའ་ིདབར་འབེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་དང་མྱིང་དབར་འབེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། བོད་དང་མན་ཇུའྱི་འབལེ་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེང་སང་གྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་ "བོད་ད་ེ
རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་དུས་ནམ་ཡང་བརྱིས་མྱོང་མྱི་འདུག" ཟརེ་བ་ད་ེཐག་བཅད་ནས་གསུངས་འདུག་མ་གཏགོས། བོད་ད་ེརྒྱ་
ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཅེས་བཤད་མྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ (Professor Lao) ཡྱིས་གསུངས་པ་དེའང་རྒྱ་ནག་གོང་མ་ཚོས་
གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚགས་ནང་དུ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རྱིས་མྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེབཤད་འདུག 
 ད་ེནས་གོས་ཚོགས་ལ་ལམ་སྟནོ་བྱོས་ཤོག་གསུང་གྱི་འདུག འཛིན་སངོ་གྱིས་ག་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ། ལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱས། གོས་ཚོགས་ལ་ལས་བསམོས་སན་སྒྲནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྱིས་རྒྱག་རྒྱུ་དང་ལན་རྒྱག་
རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་ནང་དེར་དགོངས་ཚུལ་མྱི་འད་བ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ར་ེརསེ་བཀའ་གནང་བ་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱིས་བརྱི་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཟརེ་ན་ད་ེཡོང་
ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། གོང་དུ་ངས་ལམ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། མང་གཙོའྱི་ནང་དུ་ར་བའྱི་མང་བས་ཐག་གཅོད་ག་ར་ེགནང་
བ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་འག་ོརྒྱུ་རེད། འོན་ཀང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བསམ་
ཚུལ་གཅྱིག་པ་གསུངས་བ་ཡྱིན་ན། དརེ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚརོ་བ་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱས་ནས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚརོ་བ་དའེང་སྣང་
མེད་དུ་བསྐྱུར་མ་བཞག་པར། ད་ེལ་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ནས་ང་ཚོས་ཐབས་ལམ་གདོན་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་སོང་ཙང་ད་
ལྟ་འདྱི་བཟསོ་པ་ཡྱིན། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་ལན་བརྒྱབ་པ་དསེ་ཐུགས་བླ་ོཁངེས་ཀྱི་མེད་ན། ད་ེནས་ཐབས་ཤེས་མྱི་འདུག་ག 
ཐབས་ཤེས་གཅྱིག་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་ཡྱིན་ན་ཟེར་ནས། ད་ེལམ་སྟོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
གོས་ཚོགས་ལ་སྐུ་དབང་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་སང་ལ་གཡུག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ད་ེའད་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚསོ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དང་། ལས་ཀ་བྱས་པ་ད་ེཚ་ོལ་དག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེདག་མུ་
མཐུད་ནས་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་གས་མ་བཤད་ན་ཡག་པ་ོའདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་དབྱ་ེབ་གསལ་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ་པཱ། ཡར་མར་འགྱུར་བ་གཏངོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟརེ་བ་ད་ེཚ་ོགོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་
ཞུས་པ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད།  
 ད་ལྟ་འདྱིར་འདགོས་པ་དང་འཚབ་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཚིག་ད་ེནས་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའང་ག་ོབ་ལེན་ཕོགས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། ག་ོབ་ད་ེའད་ཞྱིག་ལནེ་པའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུས་ཡོད། འནོ་ཀང་དྱི་བ་ད་ེ
ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། ལན་དེ་ཁེད་རང་གྱིས་བལྟས་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ལན་དེ་བལྟས་པ་ཡྱིན། (Czech 
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Republic) ལ་མ་འགོ་སྔོན་ལ་ཟྱིན་བྱིས་ཤྱིག་བཟོས་པ་ད་ེབལྟས་པ་ཡྱིན། (Czech Republic) ནས་ཚུར་སེབས་ནས་
ངས་གཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན། ང་རང་གྱིས་བལྟས་པ་མ་ཟད་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལའང་སན་སྒྲནོ་ཞུས་ནས། ཚགི་ར་ེརའེྱི་སང་
ལ་ང་ཚསོ་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། བསམ་བླ་ོམ་བཏང་བ་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་གུང་ཚགིས་བར་གསེང་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེསྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་དང་པའོ་ིཐགོ་ལ་དྱི་བ་དྱིས་
ལན་ལ་ཕབེས་བསད་ཡདོ། འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་བཅུ་པ།  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། ངས་གོང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ (Czech) ལ་མ་འག་ོསྔནོ་
ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ད་ེའཁྲུག་ཐེབས་འདུག (Czech) ལ་མ་འག་ོསྔོན་ལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ད་ེཕེབས་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ཁ་སང་ཚུར་སེབས་པ་དང་མྱིག་ལ་འབུར་ཞྱིག་ཐནོ་ནས་རསེ་གཟའ་ཟླ་བའྱི་ཉྱིན་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་ཐུབ་མ་སོང། ད་ེ
དུས་སེར་གྱིས་བལྟས་པ་ཡྱིན། རེས་གཟའ་མྱིག་དམར་ཞོགས་པར་བཀའ་ཤག་ལ་ག་ོབསྡུར་བྱས་ནས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་བཅུ་པ་འདྱི་མཁན་སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ལས་འཕོས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། མ་གཞྱི་ནས་དྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་། དྱི་བ་དེར་དྱིས་ལན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོང་དང་མ་ཡོང་ང་ལ་ཉམས་མྱོང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དྱི་བ་ཞྱིག་མ་
བཏང་ན་སེམས་ཀྱིས་བཟདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག སྐད་ཆ་རབ་ཆེན་མང་པ་ོཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོས་ག་ོམེད་ཚརོ་མེད་དང་། ཧ་མ་ག་ོམདོག་མདོག ཧ་ག་ོནའང་དསེ་འགྱིག་གྱི་འདུག་མདོག་མདོག་
བཤད་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ས་ོསོའང་རྒྱལ་ཚོང་བའྱི་ཕགོས་སུ་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ད་ེཡོད་དུས། འདྱིའྱི་སང་ལ་བསམ་ཚུལ་
ལམ་དྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་གྱི་འདུག ངས་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཡོད་པ་ཧ་ག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ག་ར་ེ
བསམས་བྱུང་ཞ་ེན། སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དརེ་བརྟནེ་ནས་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་འདྱི་རྱིགས་ཕྱིར་འཐནེ་བྱས་ནས། 
ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཏག་ཏག་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམས་ནས་ར་ེབ་ཆེན་པོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། དེ་རྱིང་གྱི་སྐར་
རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དང་། དྱི་བ་ད་ེལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རོག་གེང་ཆེ་རུ་བཟོས་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་
བྱུང་། དརེ་བརྟནེ་ངས་དྱི་བ་འདྱི་འདནོ་གྱི་ཡོད། 
 བོད་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་བའྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེབརན་གྱི་ནང་ནའང་ཡོད་པ་རེད། སྒྲའང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་
ཐགོ་ལའང་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེབཤད་མདེ་ཟེར་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ང་ཚརོ་རདོ་པ་བརྒྱབ་སའྱི་ཁརོ་ཡུག་ཡདོ་མ་རདེ་བསམ་
གྱི་འདུག དངོས་གནས་བྱས་ན་འདྱིར་གོག་བརན་ད་ེབསྟན་ནས། བདེན་དཔང་འད་ག་ར་ེབཟ་ོདགོས་ནའང་བཟ་ོརྒྱུ་རེད། ད་ེ
མེད་དུས་མངོན་སུམ་བཤད་ནའང་ད་དུང་ཁས་མ་བླངས་པ་ཡྱིན་ན། བཟང་སོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་
དུང་དརེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱིས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་བཤད་ཡདོ་པ་ད་ེབཤད་མདེ་ཟེར་བ་དརེ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ག་ 
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ར་ེའདུག དྱི་བ་དང་པ་ོའདྱི་ཡྱིན། 
 སྔནོ་མ་ནས་ད་བར་མྱི་ལ་ོ ༦༠ ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག མྱི་ལ་ོ ༧༠ ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག དེའྱི་བར་ལ་རྒྱ་ནག་ནས་
༸གོང་ས་མཆགོ་གྱིས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པ་དང་། ཐའ་ེཝན་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པ་ཁས་ལནེ་དགོས་རདེ་ཟེར་
ནས་གནོན་ཤུགས་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོསེབས་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་བར་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། བཤད་
རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་མ་རདེ་ལ། བཤད་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡར་འག་ོམར་འག་ོབྱས་པ་རདེ། བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པ་ོབྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚསོ་ཀང་ཁས་ལནེ་བྱས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་
ང་ཚའོྱི་འཛནི་སོང་གྱི་དཔནོ་པ་ོམང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ། སུ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་ད་ེལྟའྱི་སྐད་ཆ་རབ་ཆནེ་ད་ེའད་བཤད་པ་བྱུང་ཡདོ་
པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་གྱིས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་རབ་ཆེན་གྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་དང་། ད་ེརྱིང་ཤོག་བུ་དཀར་པོའ་ི
སང་ལ་སྣག་ཚ་ནག་པསོ་བྱིས་ནས་ཐེངས་གཉྱིས་གསུམ་བཤད་པ་རདེ། ད་ེལྟར་བཤད་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ལ་ཁ་ེཕན་
ག་ར་ེཡོང་གྱི་རེད། དེས་བོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སང་ལ་ཁ་ེཕན་ག་ར་ེཡོང་གྱི་རེད། མ་གཞྱི་ནས་ངས་ག་ར་ེམཐོང་གྱི་
འདུག་ཅེ་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་སྔོན་མ་ནས་ད་བར་དུ་བཀའ་མོལ་དང་པ་ོད་ེའབྲུག་ལྟ་བུ། རྔ་མ་ད་ེརྱི་ནང་
བཞྱིན་ཟེར་ནས་དཔ་ེཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ཡང་ན། ང་ཚསོ་བཀའ་མོལ་བྱས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་
གྱི་སང་ནས་རྒྱ་མྱི་ལ་སྤྲེལ་ལད་ཁབ་དགསོ་ནའང་རདེ། གང་ལྟར་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་ཐནོ་ཡདོ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡང་
མེད་པ། སྔནོ་མ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་དབང་སང་ནས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ། ངས་སྐབས་ད་ེདུས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
སང་ནས་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་ཐོན་པར་བྱས་པ་ལ་རྒྱ་མྱི་ལ་སྤྲེལ་ལད་ཁབ་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སྣང་ད་ེབྱུང་། ད་ེཡང་མེད་པ། ང་ཚོར་
དཔ་ེཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། པ་ཕ་མེད། ཅ་ོཅ་ོམེད། ཟརེ་བ་ད་ེཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དཀའ་ངལ་ད་ེསུ་ལ་འཕད་ཀྱི་རདེ་
ཟེར་ན། བོད་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་། ཆབ་སྱིད། མྱི་རྱིགས། རྱིག་གཞུང་བཅས་པ་ཚང་མ་ལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
དརེ་གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ན་བཀའ་ཤག་དེའང་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་དང་
ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྤྲེལ་ལད་རྱིང་ལུགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་
གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཚོར་སྣང་ད་ེཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་གཟབ་གཟབ་མ་
བྱས་ན་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་རྟགས་དང་རྟེན་འབལེ་མང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་འདྱིར་ཨུ་ཚུགས་ག་ར་ེབྱས་ནས་རྒྱག་གྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་
མཉམ་འབལེ་དང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་ཚགོས་འདུའྱི་སྐབས་སུ། ནརོ་ན་ནརོ་རདེ། ནརོ་ན་ངསོ་ལནེ་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ་
ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཀང་ནོར་བ་དེར་ངོས་ལེན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་
ལྷྱིང་འཇགས་དང་། བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མ་འངོས་པའྱི་གནས་སྟངས་སང་ལ་ཏག་ཏག་ཆགས་ཀྱི་རདེ། དེར་ལྐུག་པ་ཨུ་
ཚུགས་བྱདེ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དྱི་བ་ལ་ལན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། དྱི་བ་གཏངོ་མཁན་གྱིས་ 
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གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་འཁེར་བའྱི་ཐོག་ནས་ལན་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཡོད། ལན་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་
ཚར་བའྱི་རེས་སུའང་ལན་ཏག་ཏག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་དུས། དེར་ཀུན་སོང་ག་ར་ེཡོད་མེད་ལའང་དོགས་པ་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་འདུག མང་ཚགོས་ལ་བར་ལན་གང་འད་ཞྱིག་སྤྲད་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་མདེ། ད་ེགཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག  
 ད་ེནས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སྐད་ཆ་རབ་ཆེན་ད་ེའད་བཤད་དུས། ས་ོསོའང་རྒྱལ་ཚོང་བའྱི་ནང་ལ་མ་རྱིས་པ་ཟེར་བ་
ད་ེརདེ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་རྒྱལ་ཚངོ་བ་རྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚགོས་ལ་ཐག་གཅོད་གང་འད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་དབང་ཆ་ཡོད་པ་རདེ། བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དནོ་ཆ་རནེ་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་འགོ་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་འདྱིར་རྒྱལ་ཚོང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན་དའེྱི་བརྒྱུད་ནས་གནང་
ཆོག་གྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁ་སང་ཡང་སྐད་ཆ་འདྱི་གེང་བ་རེད། ད་ེརྱིང་ཡང་བསར་གེང་བ་རེད། 
བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་སོད་པ་སོག་གྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟ་མར་ཐོན་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དོན་མ་ཆོག་པ་གང་ཡང་མ་རེད། རྒྱལ་
ཚོང་བ་ཡྱིན་པ་ཁུངས་སེལ་བའམ་ཐག་མ་ཆོད་ཀྱི་བར་དུ་ཐོན་ཕྱིན་ནའང་མ་ཆོག་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་
གསུང་ཡོང་དུས་ཕར་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་དང་། ཕར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཕོག་ཐུག་འག་ོབའྱི་ཉེན་ཁ་དེའང་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ད་བར་
གང་ཐུབ་ལན་སམ་པ་ོབྱས་ནས་བརྒྱབ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྐད་ཆ་ད་ེལབ་པ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་འད་བྱས་ནས་ལབ་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་
འགེལ་བཤད་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡང་བསར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ར་ེརེར་ལན་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གང་ལྟར་ལབ་པ་ད་ེ
ནང་དོན་སྐད་ཆ་ག་ར་ེབྱུང་བ་ད་ེབཤད་པ་ཡྱིན་མ་གཏགོས། བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་མྱིན་ལ། འཛིན་ཕོགས་ཀང་མྱིན། 
འདྱི་གསལ་པ་ོཞུས་ཡོད། མ་འོངས་པར་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་གསུང་སྱིད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ལ་བརྟེན་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཅེས་པའྱི་ལངས་ཕོགས་འཛིན་གྱི་མེད། འདྱི་སར་ཡང་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་སྒྲ་ནང་ལའང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་རེད། གང་བཤད་པ་དེའྱི་བརན་ད་ེགོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་
ནང་དུ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ང་ཚསོ་འདྱིར་བཤད་བསད་པ་དའེང་བརན་ད་ེག་རང་ནས་
མར་ཕབ་ནས་སན་སེང་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་ར་ེབཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་དེར་ཡྱིད་ཆེས་
མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག འགེལ་བཤད་ག་ཚོད་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཟུག་གྱི་མྱི་འདུག མ་ཟུག་པ་ཡྱིན་ན་
གོས་ཚགོས་ནས་ལམ་སྟནོ་གནང་རགོས་གནོངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་དའེང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མེད་ཅྱིག་
གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེནས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་མྱི་འདུག དེར་དགོངས་པ་བཞསེ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
རདེ།  
 དྱི་བ་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། སྒྲ་དང་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་ཡདོ་པ་རདེ། མངནོ་སུམ་ཁས་མ་བླངས་པ། བཤད་པ་ད་ེབཤད་མདེ་
ཅེས་ཟརེ་གྱི་འདུག ངསརླུང་འཕྱིན་ཁང་ལ་བཤད་པ་ད་ེཤོད་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཤད་ཡདོ་ཟེར་བ་མ་གཏོགས། བཤད་མདེ་
ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བཤད་པ་དེའང་ནང་དོན་གྱི་གནས་ཚུལ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད། གལ་སྱིད་ངའྱི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་
སྟངས་དསེ་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ཐབས་ཤེས་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཞན་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག  
 ད་ེནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་དང་ཐའ་ེཝན་གཉྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཅེས་ཟེར་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་དང་། 
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆསེ་བཀའ་གནང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། སྐུ་ཚབ་ཚསོ་དའེྱི་སྐརོ་གང་ཡང་གསུང་ཡོད་མ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་པ་ད་ེ
ག་རང་རེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་ད་ེག་རང་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ལངས་ཕོགས་གཉྱིས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་
དུའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་ནས་བོད་ད་ེརང་བཙན་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་



125 

ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛནི་བྱེད་ཀྱི་མེད། བོད་ཀྱི་དཀའ་རོག་མ་སེལ་གྱི་བར་དུ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལ་
ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཟེར་བ་དེ། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བསར་ལྡབ་ཡང་ལྡབ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིད་སོང་གྱིས་སྐད་ཆ་བཤད་
བཞག་པ་ད་ེཚརོ་མཐངོ་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག གཞན་པ་ད་ེདག་ལ་མཐོང་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག སྐད་ཆ་འགའ་
ཤས་ལ་སྣང་མེད་བཟ་ོའད་བཞག་པ། ག་ཚོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཟུག་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་
ལྟའང་དྱི་བ་གཏོང་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་སོང་ཙང་། དྱི་བ་ཡང་བསར་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན་ལན་ད་ེག་རང་མ་གཏགོས་བརྒྱབ་རྒྱུ་
གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་དུང་འདྱིའྱི་སང་ལ་དགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་སོང་ཡོང་གྱི་འདུག སྱིད་སངོ་གྱིས་སྐད་ཆ་ད་ེབཤད་ནས་ཁ་ོརང་ལ་ཁ་ེ
ཕན་ག་ར་ེཡོད་པ་རདེ། སྱིད་སངོ་ལ་དངུལ་དང་དངསོ་པའོ་ིཁ་ེཕན་གང་ཡང་མེད། ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
སྱིད་སོང་ཁ་བལ་བ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། སྱིད་སོང་གྱིས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ལབ་འདུག་ཟེར་ནས་
དགའ་བསུ་ཞུ་མཁན་མྱི་འདུག ཁ་ོཚོས་གོ་བ་ད་ེལེན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་ོཚོས་ལྟ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིད་སངོ་ལ་དངུལ་དང་དངསོ་པོའ་ིཁ་ེཕན་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད། ད་ལྟ་ག་ར་ེབྱདེ་བསད་པ་དའེང་བོད་སྱི་ལ་ཁ་ེ
ཕན་ཞྱིག་གྱི་ཆེད་དུ་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་བྱེད་བཞྱིན་པ་དེས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། སྔོན་མའྱི་ལམ་ལ་འག་ོ
རྒྱུ་རེད། ད་ེསྔ་ག་ར་ེབྱེད་བསད་ཡོད་པ་ད་ེག་རང་ཐོག་ལ་འག་ོརྒྱུ་རདེ། གལ་ཏ་ེད་ེའདའྱི་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ཀང་
ད་ེག་རང་གྱི་སང་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འབད་བརོན་བྱེད་བཞྱིན་པ་ད་ེབྱ་རྒྱུ་མྱིན། འབད་བརོན་བྱས་པ་དང་ཁ་ནས་སྐད་ཆ་
བཤད་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་ག་ོདོན་ཐོག་ནས་སོན་བརདོ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན། འབད་བརོན་མ་བྱས་པར་བསད་པ་
ཡྱིན་ན་ཞེ་དག་གསུང་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་མེད་ན། གང་རེད་ཅེ་ན། བཀའ་ཤག་གོང་མ་དང་གོང་མའྱི་གོང་མ་བཅས་པའྱི་
བརྒྱུད་རྱིམ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་སང་ལ་འག་ོབསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་
པ་ནང་བཞྱིན་འབད་བརོན་ཞྱིག་བྱས་ནས་ཁ་ེཕན་ཞྱིག་འདུག་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་འབད་བརོན་བྱས་ནས་
འག་ོརྒྱུ་རདེ་ཅསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་སྤྲེལ་ལད་འཁབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་གསུངས་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ལ་སྤྲེལ་ལད་འཁབ་དགོས་ན། བོད་
རང་བཙན་གྱི་གནས་བབ་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པར་ག་ར་ེབྱས་ནས་ཞུ་དགོས་རེད། 
དརེ་རྒྱ་ནག་ལ་སྤྲལེ་ལད་འཁབ་པ་ལ་ངོས་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། འདྱི་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་
སྤྲལེ་ལད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། སྱིད་སངོ་ལ་དངུལ་དང་དངསོ་པའོ་ིཁ་ེཕན་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ་དམ། ད་ེཚརོ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ཆ་ཚང་ཡོད་མ་རདེ་གསུངས་པ་དརེ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ལན་རྒྱག་དགོས་མ་རདེ་བསམ་གྱི་
འདུག བཀའ་བློན་གཞན་པ་ཚ་ོག་ར་ེབྱས་ནས་བསྐ་ོགཞག་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ད་ེངས་ད་ེསྔ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་ཚར་བ་
ཡྱིན།  
 ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཕལ་ཆརེ་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ལ་ཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་
པ་གསུང་གནང་སོང་། འདྱི་སུ་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འགེལ་བཤད་འདྱི་ཙམ་ཞུས་པའྱི་རསེ་ལའང་ག་ོབར་འཕོད་ཀྱི་མེད་
པ་ཡྱིན་ན། བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ལ་གནོད་པའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་གྱིས་གང་འད་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་
དུ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་འདྱིས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  མཚམས་འཇོག་རོགས་ཞེས་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་ད་ལྟ་བྱདེ་བཞྱིན་པ་ཆ་ཚང་མ་བྱས་ནས། རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཐབས་ཤེས་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་ལམ་སང་ 
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ལ་འག་ོཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གང་ལྟར་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྟགས་དང་མཚན་མ་དེ་འད་མང་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག་འདུག་དང་།  ཨུ་
ཚུགས་ག་ར་ེབྱས་ནས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ནརོ་ཡདོ་ན་ནརོ་བ་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཅསེ་གསུངས་སོང་། ངས་
ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ནརོ་ཡོད་ན་ངས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལའང་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟརེ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་
དརེ་ནོར་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཤོད་སྟངས་གང་འད་བཤད་ཡོད་དམ་མེད། ག་དུས་བཤད་ཡོད་དམ་མེད། ག་ར་ེ
བཤད་ཡདོ་དམ་མེད། ད་ེཚ་ོདང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་ག་ར་ེཡྱིན་པ་གསལ་ཁ་ཆ་ཚང་བཏོན་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་བཅུ་གཅྱིག་པ་འདྱི་མཁན་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དང་པོར་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། གཞྱི་རའྱི་གོང་དུ་བཀའ་མོལ་
ཡོང་སྟངས་དསེ་དྱི་བ་ཉུང་ཉུང་འད་ཞྱིག་ཆགས་སངོ་བསམས་པ་བྱུང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཚགི་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱིར་འཐནེ་
གནང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་རང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་འདྱི་ནོར་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། 
ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་ཚ་ོའབབ་སར་འབབ་ཐུབ་མ་སོང་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་བྱུང་། གང་ལྟར་ག་ར་ེབཤད་ནའང་རེད། མ་
བཤད་ནའང་རདེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་སར་ཨ་རྱིའྱི་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་གསར་འགོད་པར་ "ད་ལྟ་
ཆར་བོད་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་" ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཚིག་དེར་འཕོས་ནས་བོད་གཞྱིས་བྱསེ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་
དུ་ཟྱིང་བསངས་ཡོད་པ་རདེ། རགོ་ག་བསངས་ཡོད་པ་རདེ། སེམས་འཚབ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་ནག་ལའང་བོད་དོན་ཐོག་ལ་
འཁོག་བཤད་བྱ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་མང་པ་ོསྤྲད་ཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། སྐབས་ད་ེདུས་སྱིད་སངོ་གྱིས་བཤད་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་
ཕལ་ཆེར་འདྱི་ནོར་བ་ཡྱིན་ས་རེད། ཡང་མྱིན་ན། འགེལ་བཤད་གཞན་དག་ཅྱིག་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམས་ནས་ཉན་བསད་པ་
ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་འགེལ་བཤད་སོན་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་ད་ེདུས་རླུང་འཕྱིན་ལ་བཤད་པ་ད་ེབོད་རྱིགས་
འབེལ་མཐུད་དང་ཁོང་གཉྱིས་དབར་ནང་མོལ་གྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་གཏོགས། འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་དང་
སྱིད་སོང་གྱི་ལངས་ཕོགས་གང་ཡང་མྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་དེས་ལ་དག་པ་ཆ་བཞག ངའྱི་བསམ་པར་རེས་ལ་མྱི་ཚསོ་དྱི་བ་
འདྱི་ཡོང་དུས་ཏན་ཏན་འདྱི་ནོར་སོང་ཟེར་བ་དང་། ཡང་མྱིན་ན། འགེལ་བཤད་གསལ་པ་ོཞྱིག་བསནོ་གྱི་རེད་བསམས་སོང་
སྟེ། དེའྱི་རེས་སུ་ནྱིའུ་ཡོག་ལ་ཕེབས་དུས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དྱི་བ་འདྱི་པའྱི་སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་ "ད་ལྟའྱི་
ཆར་བོད་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་དང་། ངས་ལབ་པ་འདྱི་རེད་གདའ། གཞན་དག་གཅོད་གཏུབ་བྱས་པར་
ཁས་ལནེ་གྱི་མ་རདེ་གདའ། ད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མྱིན་ན། ང་ཚ་ོའདྱིར་ག་ར་ེབྱས་ནས་ཡོང་དགསོ་རདེ།" ཅེས་
གསལ་པ་ོགསལ་རང་གསུངས་སོང་། འདྱི་གསུང་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་ད་ེསྱིད་
སངོ་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱུ་མཚན་རྟགས་ནག་ཅྱིག་བཀདོ་སངོ་། དངསོ་གནས་བྱས་
ན་ད་ལྟ་བོད་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་ན། ང་ཚ་ོའདྱིར་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པཱ། འདྱི་རདེ་དེ། རྒྱུ་མཚན་
དེར་བོད་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེམྱིན་ང་ཚ་ོའདྱིར་ག་ར་ེབྱས་ནས་ཡོང་དགོས་རེད་ཅེས་
གསུང་ཡོང་དུས། ད་ེདུས་མང་ཚགོས་ནང་དུ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ལག་པ་བརབས་སོང་། ད་ེལྟ་དྱི་བ་འདྱི་མཁན་གྱིས་བླ་ོཕམ་ 
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བྱུང་སོང་ཞསེ་གསུང་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་རེན་དརེ་ཐུག་ཡདོ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 འདྱི་ནས་འཕོས་ཏ་ེདང་པ་ོའདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཚརོ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོསེབས་སོང་། ད་ེརྱིང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཚོར་བ་བསྟན་
ནས་གསུང་ཡོང་དུས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ "ད་ལྟ་བོད་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་" ཟེར་བ་ད་ེ
འགྱིག་མེད་པར་ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ། ད་ེདག་ཆ་ཚང་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པར་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་དུས། འདྱིས་འགྱིག་གྱི་
རེད་བསམས་བྱུང་། ཡང་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་འདྱི་འགྱིག་གྱི་མེད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད་པའྱི་བཟ་ོ
འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་དྱི་བ་གསལ་པ་ོདྱི་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛིན་
བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་དམ། ད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མ་ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། དྱི་བ་དང་པ་ོཡྱིན། 
 དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ། "ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་བཙན་འོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་
རདེ་" ཟརེ་བ་དང་། "བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་བཙན་འགོ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་རདེ་" ཟརེ་བ་འདྱི་གཉྱིས་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པ་
ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན། ཁད་པར་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དྱི་བ་གསུམ་པ་དེ། གལ་ཏ་ེའདྱི་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱི་ནོར་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་
རདེ་པཱ། ནརོ་བ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་ཕྱིར་འཐནེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟ་ནརོ་བ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ལའང་དགོངས་སེལ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ལྟར། ཁ་སེང་ནྱིའུ་ཡགོ་མྱི་མང་ལ་ "ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མྱིན་ན། ང་ཚ་ོའདྱིར་ག་ར་ེབྱས་ནས་
ཡོང་དགསོ་རདེ།" ཟེར་བའྱི་བཀའ་མོལ་དའེང་ཕྱིར་འཐེན་བྱདེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ནྱིའུ་ཡགོ་མྱི་མང་ལ་དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ། ཡང་
ན། བོད་མྱི་མང་ལ་དགངོས་སེལ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། འདྱི་དྱི་བ་ཡྱིན།  

                                                                          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྐད་ཆ་འདྱི་མར་རྱིང་དུ་འག་ོདུས་ག་ོབ་ལེན་ཕོགས་དེའང་མྱི་འད་བ་བསེབ་རྒྱུ་དང་། དྱི་བ་
རགོས་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ནས། ཉྱི་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ག་ཚོད་འགོར་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་
ལན་རྒྱག་དགསོ་པ་ད་ེབརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་གྱིན་བཀའ་མོལ་ག་ར་ེབྱུང་བ་རེད་ཅེ་ན། རླུང་འཕྱིན་ཁང་ལ་བཤད་པ་ད་ེནོར་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེརེད། 
རླུང་འཕྱིན་ཁང་ལ་བཤད་པ་དེ། དུས་གང་འད་ཞྱིག་དང་། གནས་སྟངས་གང་འདའྱི་འོག་ནས་བཤད་ཡོད་མེད་ཆ་ཚང་ཞུས་
ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚསོ་དྱི་བ་དང་བསམ་ཚུལ་འབུལ་དུས་དརེ་ཡག་པ་ོ 
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གསན་ནས་ལན་འདབེས་དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ངས་རླུང་འཕྱིན་ཁང་ལ་བཤད་པ་དརེ་ད་ལྟའྱི་འགེལ་བཤད་འདྱིས་ལ་དག་པ་
ཆ་བཞག དེར་ངས་དྱི་བ་དྱིས་མེད། ད་ེནས་ཚུར་ཡོང་ནས་ནྱིའུ་ཡོག་གྱི་མྱི་མང་ལ་ "ཤད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་
མྱིན་ན། ང་ཚ་ོའདྱིར་ག་ར་ེབྱས་ནས་ཡོང་དགོས་རདེ།" ཟརེ་བ་ད་ེནང་དོན་གྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་རདེ་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ག་
ར་ེབྱས་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན། དྱི་བ་འདྱི་རདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ལན་རྒྱག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ལན་ཚར་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚར་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལན་ཆ་ཚང་གསན་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེཡོང་དགོས་དོན་ཡོད་མ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ངས་སྱིད་སོང་གྱི་མྱིང་ཁེར་ནས་ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐད་ཆ་ར་ེརེ་
གཉྱིས་ར་ེག་ར་ེབཤད་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དན་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ངས་ནྱིའུ་ཡོག་ལ་དང་པ་ོཉྱིད་ནས་མར་འགེལ་བཤད་རྒྱག་པའྱི་
སྐབས་སུ། བོད་ད་ེཞྱི་འགྱིག་ཅྱིག གང་ལྟར་གོས་མལོ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཐག་ཅྱིག་མ་ཆདོ་ཀྱི་བར་དུ། བོད་ད་ེདུས་ནམ་ཡང་རྒྱ་ནག་
གྱི་ཁོངས་གཏོགས་རྱིས་ཀྱི་མེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད། གལ་ཏེ་འགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་ཆ་ཚང་གསན་ཡོད་ན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་
གསལ་པ་ོཞ་ེདག་ཞུས་ཡོད། ད་དུང་ཨུ་ཚུགས་བསོན་ནས་གསུང་ཡོང་དུས་ "བོད་ད་ེབཙན་འཛུལ་བྱས་པའྱི་" ཞེས་ཚིག་
འདྱི་བེད་སདོ་བཏང་ཡོད། ད་ལྟ་འདྱིར་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུར་ "ཆ་ཤས་" ཟརེ་བས་ག་ོབ་ལེན་རྒྱུ་འདྱིས་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་རྒྱ་
ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག ང་ཚོས་སྐད་ཆ་བཤད་བཞག་
པའྱི་ནང་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་དང་མྱི་མཐུན་གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོད་པ་མ་རེད། བཙན་འཛུལ་གྱི་ཚིག་ད་ེབེད་སོད་བཏང་ཡོད་པ་
རདེ། བཙན་འཛུལ་ཟརེ་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁྱིམས་དང་མ་མཐུན་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ལ་ག་ོབ་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། 
འདྱི་ཟེར་བ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ངས་རླུང་འཕྱིན་ཁང་ལ་བཤད་བཞག་པ་ད་ེག་རང་ཡྱིན་ཞསེ་ལབ་མེད། བཀའ་ཤག་གྱི་འཛིན་
ཕགོས་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཟརེ་ན། བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ཞྱིག་རདེ། ད་ལྟ་འདྱིར་ "ཆ་ཤས་" ཟརེ་བས་ག་ོབ་ལེན་ཕགོས་མྱི་འད་བ་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། གོས་ཚོགས་ད་ེག་རང་ནས་གསལ་པ་ོརེད་འདུག ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚའོྱི་དགངོས་པའྱི་ཚོར་བ་ཡོད་པ་ད་ེམཐུན་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ངས་ཚིག་འདྱི་བེད་སདོ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཞསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ (VOA) ཡྱི་མང་ཚགོས་ལ་དྱི་བ་ཅེས་གསུངས་སོང་། (VOA) ཡྱི་མང་ཚོགས་ལ་དྱི་བ་ད་ེའད་གང་ཡང་
ཡོད་པ་མ་རེད། ནྱིའུ་ཡོག་གྱི་མང་ཚོགས་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། ངས་གོ་རྒྱུ་ནོར་ཐེབས་ཡོད་ན། དགོངས་དག འདྱིའྱི་སྐོར་གསལ་
བཤད་ཞུས་པ་འདྱི་རེད། "ཆ་ཤས་" ཟེར་བའྱི་ཚིག་འདྱི། བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ཚང་མས་ངོས་འཛིན་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆ་ཤས་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེས་ག་ོབ་ལོག་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཚིག་གསར་པ་ད་ེབཀོད་པ་
ཡྱིན་ན་བརྟན་པ་འདུག འདྱི་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཚར་བའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཡང་ནས་ཡང་དུ་དྱི་བ་ཕེབས་ཡོང་
གྱི་འདུག  
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 ཆ་ཤས་རདེ་དམ་མ་རདེ། ཆ་ཤས་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ཟེར་བ་དརེ་འགལེ་བཤད་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ལ་ོ
རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མ་རདེ། བོད་ཀྱི་དཀའ་རགོ་མ་སེལ་གྱི་བར་དུ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པ་
དརེ་དུས་ནམ་ཡང་ཁས་ལེན་ཐབས་མེད་རདེ་ཅེས་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་དང་ཐེངས་མང་པ།ོ ལྡབ་སརོ། གོས་ཚགོས་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་སྐད་ཆ་དེར་ལྱིད་ཁོག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག སྐད་ཆ་དེར་མཐོང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སྐད་ཆ་འདྱིར་མཐོང་
མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་སྱིད་བྱུས་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་འཁེར་དགོས་ཡོད་ན་མེད་ན་བསམ་པའྱི་བསམ་བློའང་སེབ་ཡོང་གྱི་
འདུག  
         
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་བོད་ད་ེའདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཆ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མ་ཡྱིན་
པར་མཐངོ་མྱི་འདུག་ཅེས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་ཚའོྱི་གས་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ལ་ཁྱིད་ནས་འག་ོ
ཡྱི་ཡོད་དང་། འདྱིའྱི་རེས་ལ་བག་ོགེང་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་མག་ོཡང་འཚོས་ཀྱི་མྱི་འདུག སུ་གཅྱིག་གྱིས་དྱི་བ་
མ་སེབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ། འདྱི་འགྱིག་བསད་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་བསད་ཡོད་རདེ་མ་གཏོགས། ཏག་ཏག་འགྱིག་བསད་
ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་བསར་དུ་དྱི་བ་ཞུ་དགོས་དོན་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འདྱི་ལ་མཐངོ་མྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་
བཀའ་མོལ་ད་ེགང་འད་སེབས་ཡྱིན་ན། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ལས་རྱིམ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྐད་ཆ་དེར་གནད་འགག་ཅྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གསལ་པ་ོཆགས་དགོས་ཚོད་
ཡྱིན་དན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་ཐེངས་མང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་བོད་ད་ེལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད། བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རོག་ད་ེཞྱི་འགྱིག་མ་བྱུང་བར་དུ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་
ཤས་ལ་ངོས་འཛནི་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཟེར་བ་ད་ེབསར་ནས་ཡང་དུ། ད་རེས་གོས་ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞུས་
ཡོད། 
  ཚིག་འདྱི་དང་ཚིག་གསར་འཇུག་དབར་ཁད་པར་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཁད་པར་འདྱི། ཚིག་
གསར་པ་འདྱིས་ག་ོབ་ལོག་སྒྲུབ་བྱེད་ས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་འགེལ་བཤད་
རྒྱག་དུས་ག་ོབ་ལགོ་སྒྲུབ་བྱདེ་སའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེམེད་པ་བཟསོ་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
  དྱི་བ་གཞན་ད་ེདག་གཅྱིག་མཚུངས་ལྟ་བུ་རེད་འདུག ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་སང་ལ་གསུངས་པ་འདྱི་ལའང་
ངས་གོང་དུ་འགེལ་བཤད་ཞུས་ཡོད། གནད་འགག་ཅྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དེར་ངོས་འཛིན་གནང་ནས། ང་ཚོས་
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མདུན་སོད་བྱ་རྒྱུར་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ལའང་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམས་
ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
           
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་བཅུ་གཉྱིས་པ་འདྱི་མཁན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་དྱི་བ་གསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་མ་རདེ་བསམས་ནས་ཚགི་ཉུང་ཉུང་ཐོག་ནས་དྱི་བ་ ༣ ཕུལ་
བ་ཡྱིན་ཏ།ེ ལན་རག་མ་སངོ་།  
 དང་པོ་དེ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པར་ངོས་
འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་བ་འདྱི་རེད། དེར་ལན་དགོས་ཀྱི་འདུག གོང་དུ་གསུངས་སོང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་
བོད་ད་ེནམ་ཡང་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མྱིན་པ། བོད་རྒྱ་གཉྱིས་མ་འགྱིག་གྱི་བར་དུ་ཆ་ཤས་མྱིན་པ་ཟེར་བ་
དརེ་མཐངོ་བཞག་ནས། འདྱི་གསུང་གྱི་ཡོད་ན་ཕ་གྱི་ད་ེམེད་པ་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་རདེ་པཱ། གཉྱིས་ཀ་མཉམ་དུ་འཁེར་ས་རག་གྱི་མ་
རེད་པཱ། དེར་དྱི་བ་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ནམ་ཡང་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མ་རེད། ལ་ོརྒྱུས་སང་ནས་མ་རེད་ཟེར་བཞྱིན་དུ། ཕ་
གྱིར་ "ད་ལྟ་བོད་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་" ཟེར་བ་དེ། གསུངས་མེད་ཟེར་ས་མྱི་འདུག ད་ེརྱིང་གྱི་དྱི་བའྱི་
ལན་འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་རེད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
གསལ་པ་ོཡྱིན་ཞྱིང་།" ཞེས་གསལ་པ་ོབྱིས་འདུག འདྱི་འདའྱི་ཧམ་པ་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ལ་དག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ད་ེ
ནས་དྱི་བ་མང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། དྱི་བ་འདྱི་ཁ་གསལ་པ་ོཡོད། 
 གཉྱིས་པ་དེ། གལ་ཏ་ེའདྱི་མྱིན་ན། ད་ེསྔ་གསུངས་པ་ད་ེནོར་བ་རེད། ནོར་བ་ཡྱིན་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་
དམ་མ་རདེ་ཟེར་པའྱི་དྱི་བ་ད་ེརདེ། དྱི་བ་འདྱི་གཉྱིས་ཁ་གསལ་པ་ོཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ "ཆ་ཤས།" ཟརེ་བའྱི་ཚགི་ད་ེརདེ། ཆ་ཤས་ཟརེ་བའྱི་ཚགི་དང་འདསེ་ནས་གནད་དནོ་གཞན་
པ་ད་ེཚ་ོབསེབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཙན་འཛུལ་ཟེར་བ་དང་། ཁྱིམས་མཐུན་དང་མ་མཐུན། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ཤོད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ "ཆ་ཤས།" ཟེར་བ་འདྱི། ད་ལྟ་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཁག་
ཅྱིག་གྱིས་འགྱིག་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡྱིན་ན། དེར་བརྱི་
བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེདུས་བཀའ་ཆད་དང་། ཉསེ་པ། ཁྱིམས་སྒྲྱིག་དགོངས་དནོ་ལྟར་ལས་རྱིམ་གཞན་པ་ག་ར་ེབསྒྲྱིག་རྒྱུ་ཡོད་
ནའང་། ད་ེལྟར་འག་ོརྒྱུ་རདེ།  
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 ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ངས་ལན་ད་ེག་རང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བྱིས་བཞག་པའྱི་ནང་དུ་གནས་སྟངས་འདྱི་འདའྱི་
འགོ་ནས་བྱིས་པ་རདེ། འདྱིས་ང་ཚསོ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་ཞསེ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། དེར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད་དུས། ད་ལྟ་འགེལ་བཤད་ལོག་པ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ག་ོཡུལ་ཡོད་པ་ད་ེའགེལ་བཤད་ལོག་པ་
བརྒྱབ་ས་མེད་པའྱི་ག་ོཡུལ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཚིག་དེར་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཡྱིན་ཞེས་འགེལ་བཤད་ཞུས་ཡོད། འདྱི་ལས་ལྷག་
ཅྱིག་ག་ར་ེཞུ་དགོས་རེད། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཁེད་རང་གྱིས་ཟེར་བ་ད་ེནོར་བ་རེད། དགོངས་དག་ཞུ་དགོས་རེད་ཟེར་
ནས། ད་ེག་རང་ལ་ཨུ་ཚུགས་སནོ་གྱི་ཡོད་ན། སྐབས་ད་ེདུས་ངས་བཙན་འཛུལ་གྱི་ཚགི་ད་ེབེད་སདོ་བཏང་ཡོད་མ་གཏགོས། 
བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཅསེ་མྱི་མང་ལ་ཞུས་མེད། འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་རདེ། སྐད་ཆ་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཟརེ་
དུས། ནང་དོན་འདྱི་བྱུང་སོང་ཞེས་བཤད་ཡོད་མ་གཏོགས། འདྱིས་དབྱ་ེབ་འབྱེད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དགོངས་དག་ཟེར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེའད་རང་མ་རེད་ཅེས་ལན་
འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོའྱི་གསུང་འབབ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དགོངས་དག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ནརོ་འཁྲུལ་བཟསོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་གནང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚའོྱི་ཐ་སད་བེད་སདོ་གཏོང་
སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པ་ོམ་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་རེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱི་ཀུན་སོང་སྡུག་པ་
དང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་བཤད་བཞག་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རདེ། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ད་ེག་རང་རདེ། 
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁས་ལེན་དང་མྱི་ལེན་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐ་སད་བེད་སོད་གཏོང་
སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་དེར་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཚར་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་ལའང་ད་ེག་རང་སང་ལ་ཨུ་ཚུགས་སོན་
གནང་གྱི་འདུག འདྱི་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཚར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། སྐབས་ད་ེདུས་ག་ོབ་ལེན་ཕགོས་དརེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ནོར་
བ་ཞྱིག་ལ་རྱིས་མེད། གང་ལགས་ཤ་ེན། བཙན་འཛུལ་གྱི་ཚིག་ད་ེབེད་སོད་བྱས་ཡོད། ད་ལྟ་ག་ོབ་ལེན་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ 
"ཆ་ཤས།" ཟེར་བའྱི་ཚིག་ད་ེཁྱིམས་མཐུན་དང་ཁྱིམས་མཐུན་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སང་ལ་འབེལ་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་གཞྱི་ནས་གསོ་ཚོགས་ཀྱིས་ངསོ་འཛིན་བྱས་ནས་སེབ་ཀྱི་ཡོད་དུས། གོས་ཚོགས་
རང་ནས་ལམ་སྟནོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོལའང་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུར་སྟབས་བད་ེས་རདེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ངའྱི་དྱི་བ་གསལ་པ་ོགསལ་རང་
ཡྱིན། བཙན་འཛུལ་གྱི་ཚགི་དང་ད་ེའད་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛིན་
བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དྱི་བ་འདྱི་རདེ། བཀའ་ཤག་འདྱི་དཀར་པ་ོདང་། ཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་རགོས་བསམས་པ་མ་གཏགོས། 
བཀའ་ཤག་འདྱི་མ་འགྱིག་པ་དང་ནོར་བ་ཞྱིག་དུས་ནམ་ཡང་དན་གྱི་མེད། འདྱི་ལྟར་དན་གྱི་ཡོད་ན་ང་རྐུབ་བཀག་འདྱིའྱི་སང་
ལ་བསད་ཀྱི་མ་རེད། ད་ལྟ་དྱི་བ་དྱིས་པ་དསེ་ནོར་བ་དརེ་ནརོ་བཅོས་ཤྱིག་བྱདེ་ཐུབ་རགོས་བྱས་ན་བསམས་ནས་དྱི་བ་གཏངོ་
གྱི་ཡོད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་བཙུགས་པ་དེའང་འཛིན་སངོ་བཀའ་ཤག་ལམ་ཁར་འཇོག་ཐུབ་པའྱི་ཆདེ་དུ་
བཙུགས་པ་རེད་མ་གཏོགས། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནག་པ་ོབཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་མ་རེད། སྔོན་མ་ངས་ཤེལ་སོར་དཔེ་བླངས་
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ནས་བཤད་པ་འདྱི་ཡྱིན། ད་ེལྟ་བུའྱི་བསམ་བླ་ོཁེར་ནས་སྱིགས་ར་འད་ཞྱིག་བསྐུལ་ནས། གོས་ཚོགས་ལ་དབང་ཚད་ཡོད་པ་
རེད་དང་། ད་ེནང་བཞྱིན་ཐོངས་ཤོག་ཟེར་ཡོང་གྱི་འདུག་ག གོས་ཚོགས་ལ་དབང་ཚད་ཡོད་པ་ད་ེབཏང་ཡོད་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚགོས་ནང་ལ་གང་འད་ཞྱིག་འག་ོས་རེད། འདྱི་ཕྱིན་ན་དགའ་ཡྱི་འདུག་གམ། འདྱི་ལྟ་བུ་གནང་ནས་འབ་སུ་མ་འདུ་བའྱི་སྐད་
ཆ་བཤད་བསད་ན། ག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་ནག་པ་ོབཟ་ོམཁན་རེད་དམ། འདྱི་མ་རེད། བཀའ་ཤག་
དཀར་པ་ོབཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་རེད། དྱི་བ་མང་པ་ོདང་ཉ་ར་ེཉ་ོར་ེགཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རདེ། བཙན་འཛུལ་བྱས་དང་མ་བྱདེ་ཡོད་
པ་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པ་ལ་ངསོ་འཛནི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཟརེ་བ་ད་ེརེད། འདྱི་གལ་ཆནེ་
པ་ོཞ་ེདག་ཡྱིན། ལན་གསལ་པ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། འདྱིས་ལོ་རྒྱུས་ནག་པ་ོབཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གསལ་པ་ོམ་
བཟསོ་ན་ང་ལ་ོརྒྱུས་ནག་པ་ོབཟ་ོསའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སང་ལ་བསད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ ལན་ཐད་ཀར་གསུང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིས་ལས་རྱིམ་འག་ོཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོ་བ་ལེན་ཕོགས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཞུས་པའྱི་ཐོག་
ནས་གོ་བ་ལེན་ཕོགས་འདྱི་ལྟར་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ། "རྒྱ་ནག་གྱིས་འཛིན་བཟུང་འོག་གནས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་
དང་།" ཟརེ་བ་དརེ་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་བཅུ་གཉྱིས་པ་འདྱི་མཁན་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ར་
བའྱི་ཞོགས་པ་ནས་རེད། ཁ་སང་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་། གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རྱིས་ས་འདྱི་
གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་ཚ་ོམ་ེམདའ་ཡྱི་ཚ་ེསོག་གྱི་འོག་ལ་ཡོད་ནའང་། "ཆ་ཤས་" ཞེས་ཟེར་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེ
དང་འཕསོ་ནས། གང་ལྟར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱིས་ཨ་རྱིར་འཕསོ་པའྱི་བཀའ་མོལ་དརེ་ད་ལྟ་ཉྱི་མ་གཉྱིས་ཙམ་འག་ོཡྱི་ཡོད་
པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དོན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཚོས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་སོང་། འདྱི་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐགོ་ནས་ངས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་རྒྱས་བཤད་འག་ོརྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང། གནད་དནོ་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། 
 གནད་དནོ་གཅྱིག་ད།ེ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་ལན་འདབེས་ལ་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་
སྐད་ཆ་ད་ེབཅད་གཏུབ་བྱས་ཏ་ེགཏོང་གྱི་འདུག ཡག་པ་ོཉན་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་འདུག ཡང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ལན་
གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། བཤད་ཡོད་དང་བཤད་མེད་ཟེར་གྱི་མྱིན། གཅྱིག་ད་ེརེད། ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ལ་དཔེ་འཇོག་
དུས་འ་ོམ་ས་ལ་ཟགས་ཚར་ན་སྒྲུག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་པཱ་ཟེར་བ་ད་ེཚོས་བཤད་པའྱི་ཁུངས་སོ་སོས་མར་འཇོག་ཡོང་གྱི་འདུག 
ད་ེའད་སོང་ཙང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ལན་འདེབས་ནང་དུ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བཅད་གཏུབ་བྱས་ཏ་ེདཀྲུག་གྱི་འདུག་
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ཟེར་བ་དང་། གཞན་ནང་དུ། བཤད་པ་ཡྱིན་ཏེ། བཤད་པ་དེའྱི་དགོས་པ་འདྱི་མྱིན། རྒྱུ་མཚན་འདྱི་མྱིན་ཞེས་འདེན་ཡོང་གྱི་
འདུག གང་ལྟར་ཡྱི་གེར་ཡདོ་པ་དང་གསུངས་པ་གཉྱིས་འད་ཡྱི་མྱི་འདུག དརེ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཁ་སང་ངས་ཚིག་ཅྱིག་བེད་སོད་བཏང་བ་ཡྱིན། དེའང་སོབས་དང་རྒྱབ་ལོངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་རེད། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་གསུངས་པ་དེ། སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་རེས་སུ་ལན་འདེབས་གསལ་པ་ོཞྱིག་མ་ཡོང་བར་དུ་
ངས་རྒྱལ་ཚོང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞུ་དགོས་པ་དེའང་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བད་ེསྡུག་གྱི་ཆདེ་
དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་། རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་བོད་ད་ེསུ་གཅྱིག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་བ་དེ། མྱི་མང་དཀྱུས་མ་སུ་གཅྱིག་ལའང་
བདག་དབང་ཡོད་མ་རེད་གདའ། དཔརེ་ན། བཙན་བྱལོ་གཞུང་གྱི་འག་ོཁྱིད་ཚ་ོལའང་བདག་དབང་ཡོད་པ་མ་རེད། འག་ོཁྱིད་
ཚོས་འདྱི་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་ཚོང་བ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ལ་འགོད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན། 
གཞན་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དངུལ་དངོས་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མར་བར་ལན་ཡྱིན། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ལ་
བཞུགས་མཁན་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། བོད་ད་ེལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་
ཟརེ་རྒྱུའྱི་བདག་དབང་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་ཏ་ེཟརེ་བ་ཡྱིན་ན། བཙན་བྱོལ་གཞུང་གྱི་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་
རྣམ་པ་ཚ་ོརྒྱལ་ཚོང་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ངས་ཁ་སང་ཚིག་བེད་སོད་བཏང་བ་འདྱི་རེད། ངས་སྐབས་ད་ེདུས་
བཀའ་ལན་མ་སབེ་བར་དུ་རྒྱལ་ཚངོ་བར་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུས་པ་རདེ། ད་ེརྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་ཡོང་
དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་དགངོས་ཚུལ་མྱིན་པ། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མྱིན་པ། གནད་དནོ་གཞན་དག་ཅྱིག་གྱི་ཐགོ་
ནས། བསམོས་བརྒྱབ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ལ་དཔང་རྟགས་ཙམ་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏགོས། སྐབས་ད་ེདུས་
ང་ཐལ་ཆ་ཕྱིན་སོང་། ནརོ་སངོ་ཟརེ་དགོས་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ཟརེ་རགོས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ང་ལ་
འདྱིས་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག མཐའ་དོན་དརེ་གནས་སྟངས་ཡག་ཤོས་ག་ར་ེབྱུང་བ་རདེ་ཅ་ེན། བོད་ད་ེལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མ་རེད། ད་ལྟའང་བོད་རྒྱ་དཀའ་རོག་མ་སེལ་བར་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཁས་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་
གདའ་ཞསེ་སྱིད་སོང་གྱིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འདྱིར་གསུངས་པར་བརྟེན་ནས། ཁ་སང་ངས་རྒྱལ་ཚོང་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་
ཡྱིན་ཟེར་བ་ད་ེམཚམས་འཇོག་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་གནས་བབ་གང་འད་ལ་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་མ་གཏགོས། གཞན་ད་
ལྟ་ཁ་ཕགོས་འག་ོས་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་རདེ། ཁ་ཕགོས་འབབ་ས་ཞྱིག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་གྱི་ཐགོ་ནས་གནང་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱིས་ཀང་ལས་རྱིམ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་
"ད་ལྟ་བཙན་བཟུང་འོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་" ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེའང་མར་འཐེན་ནས། བཙན་བཟུང་འོག་ལ་
ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་བྱས་པ་དརེ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་བསམ་ཤེས་དང་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ཚང་
མར་བལྟས་པའྱི་ཐགོ་ནས། གནས་སྟངས་འདྱི་དགའ་འསོ་པ་ཞྱིག་ལ་རྱིས་ནས་ངས་འདྱི་མཚམས་འཇགོ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
         
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱི་བ་འདུག་གམ། འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་བཅུ་གསུམ་པ་འདྱི་མཁན་སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་ཐོག་འཕོས་དོན་གྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ཐོག་ཆ་ཤས་ཤྱིག་
ལེན་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གེང་སོང་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིར་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པ་
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དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ། མཇལ་འཕད་སྐབས་སུ་ནང་དོན་གྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་རླུང་འཕྱིན་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ནས་ཡོང་སྟེ། 
ད་ེལས་འཕོས་ཏེ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་མྱིན་སྐོར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་
འགེལ་བཤད་གནང་ཡོང་དུས། སྐད་ཆ་བཤད་པ་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་མྱིན་པ། བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་ཀང་མྱིན་
པ། ཨ་རྱིའྱི་བོད་དོན་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པ་མཇལ་འཕད་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ནང་དོན་གྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་བོད་དོན་འབེལ་མཐུད་པ་བསྐ་ོགཞག་བྱས་པའྱི་མྱི་སྣ་ཞྱིག་
མཇལ་འཕད་སྐབས་སུ། བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་ར་དོན་དང་
འཐབ་རོད། བོད་དནོ་བདེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུའྱི་ལངས་ཕོགས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་འགེལ་བཤད་བསོན་ཡོད་པ་རེད་
དམ་མ་རདེ། ད་ེདག་འགེལ་བཤད་མ་བརྒྱབ་པར། ནང་དནོ་གྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཟེར་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་དང་། 
བཀའ་བཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་གང་ཡང་མྱིན་པའྱི་སྐད་ཆ་ད་ེའད་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་ཆགས་ཀྱི་རེད། 
འག་ོནས་སྐད་ཆ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བཤད་ཡངོ་དུས་ཏོག་ཙམ་བླ་ོབད་ེཔ་ོའད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་སྟ།ེ མཐའ་མ་དརེ་དམྱིགས་བསལ་
འབེལ་མཐུད་པ་མཇལ་འཕད་ཞུ་དུས་ནང་དོན་གྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་དུས། དམྱིགས་བསལ་བོད་དོན་འབེལ་
མཐུད་པ་མཇལ་འཕད་སྐབས་སུ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཅེས་ནང་དནོ་གྱི་སྐད་ཆ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེ
ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་རེད། གལ་ཏེ་སྐད་ཆ་འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་མྱིན་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་ཀང་མྱིན་ན། 
དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་མཇལ་འཕད་ཞུས་པ་ད།ེ གཞུང་འབལེ་གྱི་མཇལ་འཕད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། 
དའེྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ད།ེ གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་ན་སརེ་གྱི་གནད་དནོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། འདྱི་དྱི་བ་ཡྱིན།  
 དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ། བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མ་རེད་ཅེས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། མཁས་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཀང་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། ད་ེདག་གྱིས་དེབ་ཀང་བརམས་ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་
འདུག བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མྱིན་པའྱི་བོད་དེ། བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་གནང་ཕོགས་ལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། མད་ོསྟོད་སྨད་ཀྱི་ས་ཁུལ་འགའ་ཤས་ཧ་ལམ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་སྱིད་གཞུང་འོག་ཏུ་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་
བའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་ན། བོད་ད་ེལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ནམ་ཡང་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མྱིན་པའྱི་བོད་དེ། 
ཆལོ་ཁ་གསུམ་པ་ོད་ེརེད་དམ། ཡང་ན། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱའྱི་ཚིག་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེནང་བཞྱིན་བྱས་པ་ཡྱིན་
ན། བོད་རང་སོང་ལོངས་གཅྱིག་པུ་རེད་དམ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ལ་ོརྒྱུས་ད་ེབཤད་
ཤེས་པ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་ད།ེ བཤད་མ་ཤེས་ན་ཡྱིན་གཅྱིག་ལ་ོརྒྱུས་ཤོད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟརེ་ནས། མཇྱིང་པའྱི་སང་ལ་གྱི་
འཇོག་མཁན་སུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། མ་ཤེས་ན་ཤེས་མདགོ་བྱདེ་དགོས་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག སྐབས་ཐོག་ལ་ལས་བྱེད་
ལ་འགན་འཁུར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འགན་འཁུར་ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་བར་འཐབ་རོད་བྱ་རྒྱུ་ད་ེ
རདེ། ང་ཚ་ོརྒྱལ་རབས་སྨྲ་བ་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱིན་དུས། གལ་སྱིད་ལ་ོརྒྱུས་བཤད་མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སངོ་མཆགོ་གཅྱིག་པུར་ཞུ་ཡྱི་མེད། སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་བཤད་དགོས་དོན་གང་ཡང་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག 
"སྱིར་བཏང་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཤོད་སྟངས་འགའ་ཤས་ཡོད་རྒྱུ་རེད་དེ། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཆ་ནས་མད་ོསྟོད་སྨད་ཁུལ་ནས་ལྷ་སར་འགོ་
དུས། བོད་ལ་འག་ོཟེར་བ་དང་། ཡར་སྟདོ་ཕོགས་ནས་ལྷ་སར་འག་ོདུས། བོད་ལ་འག་ོཟརེ་བ་" འདྱི་ལྟར་སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་པ་ོསྱིད་གཞུང་གཅྱིག་གྱི་འོག་ལ་མེད་པའྱི་སྐད་ཆ་ད་ེའད་བཤད་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་མ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག མད་ོསྟོད་སྨད་ཁུལ་ནས་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་མྱི་སྣ་ད་ེའད་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་ནང་ལ་སྱིད་
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སངོ་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མྱོང་མཁན་མྱི་སྣ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོང་ངསེ་པར་དུ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་དགོས་ཀྱི་
འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྐད་ཆ་ལ་སྐད་ཆ་འཕོས་ཡོང་དུས་སྐད་ཆ་རྱིང་པོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་སོན་
བརོད་གང་ཡང་མྱིན་ཏ།ེ ད་ལྟ་སྐད་ཆ་ཤོད་སྟངས་ལ་བྱས་ན། "ལས་ཀ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། བཞག་ཤོག ཁེད་ཚརོ་
འདོད་པ་མེད་ན། བཞག་བཞག་ན། ང་ཚ་ོསྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་རང་འཇགས་བསད་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་རེད།" ཅེས་གསུངས་
སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གོང་མ་དང་། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོང་མ། དེའྱི་གོང་གྱི་བཀའ་ཤག་ཆ་ཚང་གྱིས་ད་ལྟའྱི་
བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རལ་སྤྲུགས་གནང་སྟ།ེ བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུར་རྒྱལ་
སྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་དང་། བོད་དོན་ལས་འགུལ་སེལ་མེད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་
ཤག་གྱིས་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གངོ་མའྱི་གོང་མ་ཚསོ་ལས་ཀ་གང་ཡང་བྱས་མདེ་པར་ངསོ་འཛནི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་
དམ། ད་ེཚ་ོལའང་གསལ་བཤད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དྱི་བ་དང་པ་ོདེ། བོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་སྐོར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་བྱུང་
ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་ཕབེས་པ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་གནས་སྟངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོདམྱིགས་བསལ་འབལེ་
མཐུད་པ་མཇལ་ཁར་བཅར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་དུ་གསར་འགོད་པ་ཡོང་ཆོག་གྱི་འདུག་སྟེ། 
ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚ་ོཚགོས་འདུ་འཚོགས་སར་ཡོད་མ་རེད། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་མར་ཡོང་དུས་གསར་འགོད་པས་དྱི་བ་
བཏང་ནས། ང་ཚ་ོལམ་སང་ཚོགས་འདུ་གཞན་ཞྱིག་ལ་འག་ོདགོས་རེད་མ་གཏོགས། འདྱིའྱི་སང་ལ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་ལས་
རྱིམ་བྱུང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡུན་རྱིང་པོ་
བཤད་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དྱི་བ་གཅྱིག་བཏང་བ་དང་། ད་ེག་རང་ལན་བརྒྱབ་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐོར་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པར་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རདེ་ཅེས་
གསུངས་སོང་། སྐད་ཆ་དང་པ་ོད་ེག་རང་ནས་འག་ོབཙུགས་པ་རེད། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐགོ་ལ་ངསོ་འཛནི་ཞྱིག་དགོས་
ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་དེབ་དེ་ཚོ་ཁེར་ནས་ཆབ་སྱིད་མྱི་སྣ་ཚོར་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། (Michael van Walt van Praag) 
གྱིས་བརམས་པའྱི་དབེ་འདྱི་རདེ་ཟེར་ནས་འབུལ་བཞྱིན་ཡདོ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཐུགས་དན་གསོས་ཀྱི་ཡོད་ན། 
ད་ལོར་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་སྣ་ེལེན་གྱི་རྱིས་འགོའ་ིནང་དུ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་ཕག་རྟགས་འབུལ་རྒྱུར་ཅ་ལག་ཉ་ོ
མྱི་དགོས་པར། དེབ་ད་ེཉསོ་ནས་འབུལ་རོགས་བྱསོ། གལ་ཆེན་པ་ོའདྱི་ཙམ་རྱིས་ནས་འག་ོབཞྱིན་ཡོད། འགེལ་བཤད་ཀང་
ད་ེག་རང་ཞུས་ཡོད་མ་གཏོགས། བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཅེས་འགེལ་བཤད་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད་
ལ། ཞུས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  



136 

 དེར་གཞུང་འབེལ་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པར་ཞུ་བའྱི་
སྐབས་སུ་གཞུང་འབལེ་རང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ད་ེག་རང་ཞུས་ཡོད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་མད་ོསྟོད་སྨད་གཉྱིས་བདོ་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་འགོ་ལ་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོབརོད་གཞྱི་གཞན་
དག་ཅྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ལན་རྒྱག་གྱིན་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དྱི་བ་ཨ་མ་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་
ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས། ང་ཚ་ོཁ་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ས་རདེ། འདྱིའྱི་སང་
ལ་ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་སོང་གྱིས་སྐད་ཆ་ཤོད་སྟངས་ད་ེའགྱིག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གོས་
ཚགོས་ནང་དུ་དུས་ཚདོ་ཟུར་དུ་བཏོན་ནས་སྱིད་སངོ་གྱི་ཤོད་སྟངས་འདྱི་དང་འདྱི་བཅས་པ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ལ་ོརྒྱུས་འདྱི་
འད་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་སོང་ལའང་ཕན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ལྟ་ངས་ལ་ོརྒྱུས་བཤད་པ་ད་ེ
ཚ་ོདེབ་ལ་བལྟས་ནས། ལ་ོརྒྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་མྱིན་ཏ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ངས་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་དབེ་མང་པ་ོབལྟས་པ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེ
དུས་བོད་དུ་ཕྱིན་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་བའྱི་ལ་ོརྒྱུས་མང་པ་ོབཀགས་པ་ཡྱིན། ད་ེཚོས་བོད་ནང་དུ་ས་ཁུལ་ཕར་ཚུར་འག་ོདུས་བཀའ་
འཁོལ་གང་འད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མེད། ད་ེཚ་ོཡན་ཆད་ནས་བྱིས་བཞག་པ་འདུག མད་ོསྟོད་སྨད་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེའང། 
ངས་སྟོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞུ་ཡྱི་མེད། མད་ོསྟོད་ཀྱི་འབྱི་ཆུ་ཤར་དང་། མད་ོསྨད་ཡངོས་རགོས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་གནས་བབ་
གང་འད་ཆགས་ཡོད་མདེ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མ་མཁནེ་པ་ཡདོ་ཀྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 མ་ཤེས་པ་ལ་ཤེས་མདགོ་བྱདེ་དགོས་མ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་པ་རདེ། ངས་གང་སངས་པ་དང་གང་ཤེས་པ་ད་ེགཞན་
ལ་བསབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ཡྱིན་དུས། ཁ་སང་ཡང་བཀའ་མོལ་བྱུང་། 
ལ་ོདུས་སྐོར་ལའང་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། ཁ་སང་བཀའ་མོལ་གསུང་འབབ་ཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ངའྱི་སྐད་ཆ་ཤོད་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་འདས་པའྱི་གཞུང་འཛནི་པ་ཚརོ་གུས་བརྱི་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཀང་ཐནོ་ཡངོ་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་སེམས་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་གུས་བརྱི་མེད་པ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། གུས་བརྱི་ཡོད། བོད་ཀྱི་སྱིད་
གཞུང་ར་ེརེར་གུས་བརྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་གུས་བརྱི་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཆོག གལ་ཏེ་
ཐུགས་ཕགོ་བྱུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེབཞྱིན་གནད་དནོ་གཞན་པ་དའེང་རདེ། ལྷ་སར་འག་ོདུས་བདོ་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ཟེར་བའྱི་གནད་དནོ་ད་ེཚ་ོངས་རན་
པ་ཚ་ོནས་ག་ོནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏགོས། ངས་རང་མཚམས་ཀྱི་བརམས་བཞག་པ་གང་ཡང་མྱིན།  
 ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་མེད་ན་ཟེར་བ་དེ་རེད། དཔེར་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཁེད་རང་གྱིས་འདྱི་བྱས་པ་ཆ་ཚང་
འགྱིག་གྱི་འདུག འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་ལམ་སྟོན་ཏོག་ཙམ་ཁ་གསལ་བ་ཡོང་ས་རེད་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་དང་། སྐད་ཆ་ཤོད་སྟངས། ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ཐོག་
དགོངས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། བཀའ་ཤག་ལའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་ ཨོ། ང་ཚོས་བྱེད་བཞྱིན་པ་ད་ེཏག་ཏག་
ཅྱིག་བསད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་གྱི་ཡོད་ན་མེད་ན་བསམ་པའྱི་བསམ་བླ་ོད་ེརང་བཞྱིན་
གྱིས་འཁོར་ཡོང་དུས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཞུས་པ་རེད། ཞུ་ས་འདྱི་ན་རེད། འདྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱི་ལ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་
ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་བཅུ་བཞྱི་འདྱི་མཁན་སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དྱི་བ་གང་ཡང་མེད། བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་དམ། ༼ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། འདྱི་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། དྱི་བ་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།༽ 
ལགས་ས།ོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་བཅ་ོལྔ་པ་འདྱི་མཁན་སྱི་འཐུས་དབང་འདུས་ར་ོར་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དབང་འདུས་ར་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་རེས་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དང་ལན་འདེབས་རདེ། ད་ེཚ་ོདང་འབེལ་ནས་ས་ོསོར་ཚོར་
བ་གང་བྱུང་ཞ་ེན། སྱིར་བཏང་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་རླུང་འཕྱིན་ཁང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་
པར་བརྟེན་ནས་བརབ་གསྱིག་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདུས་ས་ོས་ོལ་ཡྱིན་ནའང་སེམས་འཚབ་བྱུང་། གང་ལགས་
ཤ་ེན། ང་རང་ཚ་ོབཙན་བྱལོ་ནང་དུ་སེབས་ནས་རན་རབས་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་འད། ༸གོང་ས་མཆགོ་དབུས་པའྱི་བཙན་བྱལོ་དུ་
སེབ་མཁན་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚང་མས་དག་བོ་རྒྱ་དམར་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་ནས། བོད་དོན་
བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཆེད་དུ་སྐུ་ལས་བསོན་དང་སོན་བཞྱིན་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་
ཅེས་གོ་ཡོང་དུས་ཚོར་བ་ཁད་མཚར་ཞྱིག་བྱུང་། ང་རང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཡོད་ན་མེད་ན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱིས་གསུངས་པར་བརྟེན་ནས། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ལབ་རྒྱུ་གེང་རྒྱུ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་བྱུང་སོང་། ས་ོསོའ་ི
ངོས་ནས་གོ་སྐབས་འདྱི་བཟུང་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ཞུ་འདོད་པར། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
གྱིས་ད་ེརྱིང་ཞགོས་པ་ནས་འགེལ་བཤད་དང་ལན་མང་པ་ོཞྱིག་བསནོ་གནང་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ས་ོསོར་ཚརོ་བ་ག་ར་ེབྱུང་
ཞ་ེན། རླུང་འཕྱིན་ཁང་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ནང་དནོ་གྱི་སྐད་ཆ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། "བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་
" ཟེར་བའྱི་ཚིག་འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག སོ་སོར་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད། ད་ེརྱིང་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ལན་འདེབས་ནང་ལ་ "ཆ་ཤས།" ཟེར་བའྱི་ཚིག་འདྱི་མར་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་ལྟར། མ་འོངས་པར་ཁ་
སྔོན་ཨ་རྱིའྱི་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་གསར་འགོད་པར་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གསུང་རྒྱུ་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱི་དགོངས་བཞེད་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག ནང་དོན་ད་ེཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ཕྱི་
རྒྱལ་གྱི་དཔོན་རྱིགས་སུ་འད་ཞྱིག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་ལ་སྱིད་བྱུས་བརྟན་པ་ོཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་
ནང་དོན་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་ཚིག་འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག རླུང་འཕྱིན་ཁང་ལ་སྐད་ཆ་ག་ར་ེབཤད་པ་ཡྱིན་
ནའང་ཡྱིད་གཟབ་གནང་དགོས་འདུག ངས་འདྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་
མཆོག་གྱིས་བཤད་ཡོད་པ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ནོར་འཁྲུལ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ནོར་འཁྲུལ་
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ཤོར་བ་དེར་ངོས་ལེན་ཞུས་ནས་ ༼ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། དྱི་བ་ག་ར་ེརེད།༽ 
དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱི་བ་གཅྱིག་ཕེབས་སོང་། དགངོས་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད་ཅྱིག་གསུངས་སངོ་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དེར་ལན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་འདྱིར་ཚིག་ག་ར་ེགཏན་ཁེལ་བ་ད་ེག་རང་བེད་
སདོ་བྱདེ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གནང་དུས། དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་གསལ་པ་ོཞ་ེ
དག་ཡོད་པ་རེད། དྱི་བ་དྱིས་ལན་སྐབས་སུ་དྱི་བ་རང་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ་དང་། གནས་
ཚུལ་རྟོགས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གསལ་བཤད་བྱས་བསད་ན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དྱི་བ་རང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
རསེ་ལ་དྱིས་ལན་ད་ེགསན་ན། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་འག་ོརྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་རདེ།  
 འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་བཅུ་དྲུག་པ་འདྱི་མཁན་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དང་འབལེ་ནས་ལགས་ལན་འབྱརོ་བ་དང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཅྱིག་ལ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་
ཤས་ཆགས་བསད་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་དང་། ལངས་ཕོགས་སམ་སྱིད་བྱུས་
ཤྱིག་ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་མེད། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ལངས་ཕགོས་ཤྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་དངསོ་གནས་ཐབས་ས་ོཔ་ོཞྱིག་དང་། 
མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ནས་ལན་འདེབས་བསོན་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། བོད་ཀྱི་ར་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ནོར་
འཁྲུལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཚོར་གྱི་མེད། ལྷག་པར་དུ་ཉ་ེཆར་ཨ་རྱིར་ཕེབས་པ་དེའང་བོད་དོན་དྱིལ་བསྒྲགས་ཆེད་དུ་རེད། 
ཁྱིམས་འཆར་བསྣམ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རདེ། ང་རང་ཚསོ་ཉན་ཞྱིབ་ག་ོསྒྲྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ངས་འདྱི་རེད་
ར་བ་ཉྱིད་ནས་བསམས་མ་བྱུང་། དེ་རྱིང་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་ཚབ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་
ལགས་ལན་ཕབེས་ཡོད་པ་རདེ། ལགས་ལན་ཕབེས་པར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་ "བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་" ཅེས་
གསུངས་པ་ད་ེཕྱིར་འཐེན་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། བཀའ་མོལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་གནང་ཡོང་དུས་སོ་སོར་ཆ་
བཞག་ན། དགའ་ཚོར་ཆནེ་པ་ོབྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་། འོན་ཀང་མུ་མཐུད་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་དུས་ "ནོར་བ་
ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་མེད་" ཅེས་གསུངས་སོང་། ང་ཚའོྱི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ད་ོབདག་སརེ་གྱིས་བཀའ་མོལ་
གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིར་འཐེན་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། འདྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཞྱིག་མ་རེད་དམ་
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ཞསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནརོ་འཁྲུལ་ཤོར་ཡདོ་ན། ནརོ་འཁྲུལ་ཤོར་སོང་ཞསེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཙམ་གྱིས་སབོས་པ་
གནང་དགོས་པ་དང་། ང་རྒྱལ་ད་ེཙམ་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་
སེལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་གདངེ་ཚདོ་དང་སབོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལྟར་གསུངས་བ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ར་དོན་ལ་ཐུགས་ཕན་
གས་ོཡྱི་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་གང་ལའང་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའྱི་གནད་དོན་དེར་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་
བར་ནརོ་འཁྲུལ་ཤོར་སངོ་ཞསེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོས་མདུན་སོད་བྱདེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཤྱིག་
ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་མོལ་འདྱི་ལྟར་གནང་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་གདེང་འཇོག་འཐོབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། དག་ེམཚན་
ག་ར་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ན། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གནད་དནོ་གཞན་ད།ེ གོང་དུ་གསར་འགོད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཅྱིག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ད་ེནང་དནོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་
ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལངས་ཕོགས་ཤྱིག་བཞེས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་ལ་ོ
རྒྱུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ད་ེབཙན་འཛུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ། རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གྱིས་བཙན་འཛུལ་
བྱས་པའྱི་ལངས་ཕོགས་ཤྱིག་བཞེས་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་བཤད་རབ་དང་རྱིམ་པ་གནང་བ་རེད། གསལ་བཤད་འདྱི་ལྟར་
གནང་བཞྱིན་དུ་ནང་དནོ་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་དགསོ་པ་ཞྱིག་ཨ་ེཡོད་ན། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་བཀའ་མོལ་བར་ེཔ་ོརྒྱག་ཡོང་དུས་ "ཆ་ཤས་" ཚིག་ད་ེཡག་པ་ོམྱི་འདུག ཆ་ཤས་ཚིག་འདྱིས་
རེན་པས་ང་ཚོའྱི་ར་དོན་ལ་ད་ོཕོག་འག་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་འདུག་ཅེས་ཟེར་དུས། བཀའ་མོལ་གཉྱིས་པ་དེ། "བཙན་བཟུང་
འགོ་གྱི་ཆ་ཤས་རེད།" ཅེས་གསུངས་སོང་། གང་ལྟར་ཆ་ཤས་ཀྱི་ཚིག་ད་ེགསུང་དགོས་རདེ་དམ། ང་ཚོར་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་
ཏང་གྱི་འགོ་ལ་འཛུལ་རྒྱུའྱི་དངངས་སྐྲག་དང་དགའ་ཚརོ་ཞྱིག་དགོས་ཡདོ་ན། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གོང་དུ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། "བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་ངལ་མ་སེལ་བར་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ངོས་འཛིན་
གནང་གྱི་མེད།" ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། "བཙན་འཛུལ་འོག་གྱི་ཆ་ཤས་
རེད།" ཅེས་པའྱི་ཚིག་དེ་འད་དགོས་ཨེ་ཡོད་ན། "ཆ་ཤས།" ཚིག་ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་རེད་དམ། འདྱི་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སབོས་པ་དང་ང་རྒྱལ་ངང་ནས་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་བླ་ོདང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཀ་བྱདེ་སྟངས། སྱིད་སོང་ས་གནས་ལ་ཕོགས་བསོད་འག་ོརྒྱུ། 
ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། ཕྱི་ཟླ་ ༢ པ་དང་། ༤ པ་ས་ོསོར་འབལེ་ཡོད་བཀའ་བླནོ་དང་
སྱིད་སངོ་གཉྱིས་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་ཤོད་དགོས་པ་དང་། གོས་ཚོགས་ལ་འབལེ་བ་བྱདེ་
དགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་གནད་དོན་གསུམ་ཐོག་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་ཐག་བཅད་པ་རེད། གཅྱིག་དེ། ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་དུ་རྒྱལ་
སྱིའྱི་བོད་དནོ་རྒྱབ་སོར་ཚགོས་ཆནེ་འཚགོས་རྒྱུར་ཐུགས་གཏན་ཁལེ་ཐུབ་པ་རདེ། གཉྱིས་པ་ད།ེ ལ་ོརྒྱུས་མཁས་པས་བདོ་
ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་ལ་ཉན་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུར་གཏན་འཁེལ་བ་རེད། གསུམ་པ་དེ། ཉན་ཞྱིབ་ད་ེདང་འབེལ་ནས་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་
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ནང་དུ་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་འཁེར་རྒྱུ། ཕྱི་ཟླ་ ༢ པ་དང་ ༤ པའྱི་ནང་ལ་བང་བསྒྲྱིགས་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་གྲུབ་འབས་
འཐོན་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ལ་ཉན་ཞྱིབ་ད་ེཨ་རྱིའྱི་
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་ང་ཚོས་བསྟོད་འོས་པ་ཞྱིག་དང་དགའ་འོས་པ་
ཞྱིག་རེད། ཁ་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དང་། ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་གཉྱིས་མ་མཐུན་པ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་གྱིས་བྱེད་རྱིས་མེད། ཡྱིན་
ནའང་། ཤོད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་བཤད་ཡོད་པ་དེར་ག་ཚོད་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་
ཡྱིན་ནའང་ཟུག་གྱི་མྱི་འདུག ཟུག་གྱིན་མེད་ན། དེར་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ཡང་བསར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ན་མ་གཏོགས། 
གཞན་པ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕྱིར་འཐེན་བྱདེ་དགོས་པ་དང་དགོངས་དག་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ཆོག་ཆོག་ཡྱིན། ཁེངས་པའང་མེད། སོབས་པའང་མེད། ང་རྒྱལ་ཡང་མེད། 
ནོར་ཡོད་ན་དགོངས་དག་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེདུས་ (Context) འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་ལབ་ཡོད། ད་ེཚ་ོཆ་
ཚང་འགེལ་བཤད་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ཡང་བསར་ཞུས་ནས་ཕན་ཐགོས་ག་ཚདོ་ཡདོ་མདེ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག  
 ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་འདྱིར་ཚིག་བསྒྱུར་བ་བཏང་བ་འདྱིས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་མ་རདེ་དམ། ཕྱིར་འཐནེ་བྱས་པའྱི་ནརོ་
འཁྲུལ་བྱུང་བ་མ་རདེ་དམ་ཞེས་གསུངས་པ་རདེ། འདྱི་ནརོ་འཁྲུལ་བྱས་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཅེས་གོང་དུ་ཞུས་
པ་ད་ེརེད། འདྱིར་ག་ོབ་ལེན་སྟངས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་འདྱི་ག་རང་ལའང་ཡོང་གྱི་འདུག ག་ོབ་ལེན་སྟངས་མྱི་འད་བ་
ད་ེབོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ག་ོབ་ལོག་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ད་ེ
མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་བསྒྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ཞསེ་གསལ་པ་ོཞུས་ཡོད།  
 བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཟརེ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ཁ་ེཕན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ངས་དུས་ནམ་ཡང་ཟརེ་
མ་མྱོང་། རྐང་བཙུགས་ནས་དརེ་འབལེ་བ་བཏགས་ནས། འདྱིར་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ "ད་ེལྟར།" ཟརེ་བར་
འགེལ་བཤད་ཞེ་དག་ཅྱིག་རྒྱག་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནའང་མ་འགྱིག འགེལ་
བཤད་མ་རྒྱག་ནའང་མ་འགྱིག འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དེའང་མ་ཟུག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་སོད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་
རང་བཙན་གྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་དག་ེམཚན་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དྱི་བ་
འདྱི་པའྱི་སྐབས་སུའང་། དྱི་བ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་འདྱི་གཅྱིག་གྱི་རསེ་ལ་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས་ "ད་ེལྟར།" ཟརེ་བ་དེ། སྱིད་སངོ་
གྱིས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་ནས་འདྱིས་ཁ་ེཕན་ག་ར་ེཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གོ་བ་ལེན་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་
སོང་ཙང་། འདྱི་མྱིན་ཞེས་འགེལ་བཤད་ཞུས་ཡོད། འདྱི་སྦལེ་ཀབོ་ལ་བཤད་ཡོད་ནའང་འད་འདུག ནྱིའུ་ཡོག་ལ་བཤད་ཡོད་
ནའང་འད་འདུག ག་པར་བཤད་ཡོད་པ་རདེ་གསུང་གྱི་ཡོད་ནའང་། འདྱི་ངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བཤད་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
ད་ལྟ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཁ་ེཕན་ད་ེདག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟརེ་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁདོ་པ་
དང་། ཁ་སང་ཁ་སྣནོ་བྱས་བཞག་པ་ད་ེག་རང་ཡྱིན།  
 ནང་དནོ་གྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེཚ་ོགསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་སྐོར་གསུངས་སོང། ནང་དོན་འདྱི་ནང་དོན་རང་རེད་
མ་གཏོགས། ང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ལ་ཕྱིན་ནས། ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ནས་བཅར་འདྱི་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་མ་རེད། ང་ཚ་ོ
གཅྱིག་ཐུག་ནས་གཞན་ཞྱིག་ལ་འགོ་བའྱི་མཚམས་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་བཞག་པ་རེད། ག་ར་ེསྐོར་སྐད་ཆ་བྱུང་སོང་ཟེར་དུས། 
འདྱི་དང་འདྱི་སྐརོ་སྐད་ཆ་བྱུང་སོང་ཟརེ་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་ཆགས་ཡོད་པ་
རདེ་དམ་ཟརེ་ན། ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ་ཞུས་པ་ད་ེརདེ།  
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 ད་ེནས་ "ཆ་ཤས།" ཟེར་བའྱི་ཚིག་འདྱི་རདེ། ད་ལྟ་ག་ོབ་མ་འད་བ་ལེན་བསད་པ་ཚང་མ་ཆ་ཤས་ཚིག་ད་ེརདེ། ཆ་
ཤས་དེའང་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་དམ། ཁྱིམས་མཐུན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ཤས་རེད། བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་ཆ་ཤས་
ཆགས་པ་རེད་དམ། བཙན་འཛུལ་མ་བྱས་ནས་ཆ་ཤས་ཆགས་པ་རེད་ཟེར་ནས་དབྱ་ེབ་འབྱེད་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ "བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གྱི་འོག་ལ་ཆ་ཤས་ཆགས་ཡོད་རེད་" ཟེར་བ་ད་ེཁ་
སང་བཀའ་ཤག་ལ་ག་ོབསྡུར་བྱས་ནས་མར་ཡངོ་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། འདྱིར་འགེལ་བཤད་ལོག་པ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་
ག་ོསྐབས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་མེད་བ་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག་བསམས་ནས་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཡྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
        
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་བཅུ་བདུན་པ་འདྱི་མཁན་སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༡ པོར་འཕོས་དོན་དྱི་བ་འབུལ་བའྱི་སྔོན་ལ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་
ན་བསམས་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་དང་སྱིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་མདེ་པ་དརེ་ཡྱིད་ཆསེ་གཙང་མ་ཡོད། 
མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརནོ་གནང་རགོས་གནོངས། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་གནད་འགག་ཐུག་ས་ད་ེ "ཆ་ཤས་" ཟེར་བའྱི་ཚིག་
བེད་སདོ་ཐོག་ནས་རེད། ས་གནས་སུ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མང་ནང་བསམ་ཚུལ་ཡངོ་གྱི་འདུག གོས་ཚགོས་ར་བའྱི་ནང་
དུའང་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སེབ་དུས། ངས་དྱི་བ་དྱི་རྒྱུར། ཚིག་འདྱི་བེད་སོད་བཏང་ནས་བོད་མྱིའྱི་འཐབ་རོད་
དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལམ་ནས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་བར་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུར་ད་ོ
ཕགོ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་ངསེ་པ་ཞྱིག་རདེ་སངོ་ངམ་ཞསེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་བརྒྱུད་རྱིམ་ནས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་
གསལ་པ་ོཆགས་སོང་། འདྱི་འད་ཞྱིག་ཀང་གསུངས་སོང་། ཚིག་འདྱི་ལྟར་བེད་སོད་མ་གཏངོ་བའྱི་ཐགོ་ལ་གོས་ཚགོས་ཀྱིས་
ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ངས་ཀང་འདྱི་ཡག་པོ་འདུག་སམ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་སྣེ་འཁྱིད་མཁན་གྱི་མྱི་སྣ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། "ཆ་ཤས།" ཚིག་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ངོས་ལེན་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་། ང་རང་ཚསོ་ངོས་ལེན་མ་གནང་བར་འབད་བརོན་ཡྱིན་གཅྱིག་
མྱིན་གཅྱིག་བྱེད་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་ལ། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚོས་འདྱི་ལྟར་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟརེ་ནས་ངོས་ལེན་ཡང་
བྱདེ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག འདྱི་གསལ་པ་ོཞྱིག་བཟསོ་ན་བསམས་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེག་རང་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་བཅ་ོབརྒྱད་པ་འདྱི་མཁན་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་ར་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་ར་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་པ་དང་། ར་བའྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དང་འབལེ་
བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བསམ་ཚུལ་དང་དྱི་
བ་མང་པ་ོཞྱིག་བསེབས་ཙང་། དརེ་བསར་ལྡབ་བྱདེ་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ།  
 ཞུ་འདོད་པ་གཅྱིག་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་བཞེངས་ཕོགས་ན་བོད་
ཀྱི་ས་ཁོན་འདྱི་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་
ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་རྱིགས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ (Professor 

Lao) ཡྱིས་བརམས་བཞག་པའྱི་དཔ་ེདབེ་ད་ེགཞྱི་ར་དང་སྒྲུབ་བྱདེ་ལྟ་བུར་བེད་སདོ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་
འབེལ་ཡོད་དཔོན་རྱིགས་ཆ་ེཁག་ཐུག་དུས་ཁོང་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་། དེབ་འདྱི་ཕག་རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་། ཧ་ག་ོདགོས་པ་ཞྱིག་ལ་དཔ་ེདེབ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མད་ོསྟོད་སྨད་གཉྱིས་ཀྱི་ས་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་ཚུད་ཡོད་པ་་རདེ། ད་ེ
བྱེད་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་བཞེངས་ཕོགས་དང་། དཔ་ེདེབ་འདྱིའྱི་ནང་དོན་གཉྱིས་ཀར་འགལ་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་
རདེ།  
 ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཀྱི་ས་ཁོན་ད་ེཆོལ་ཁ་གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚད་ལྡན་ཆེ་ཤོས་ལྟ་བུ་གང་རེད་ཅེ་ན། ཞྭ་སབ་
པས་བརམས་པའྱི་སྱིད་དོན་རྒྱལ་རབས་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབྱེད་དུས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ངོས་འཛིན་བྱེད་
ཐུབ་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་སྤུས་དག་པ་ོའདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ད་ེབེད་སོད་མ་གཏོང་བར། གཞན་དག་ཅྱིག་ག་ར་ེབྱས་ནས་བེད་
སོད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ཅ་ལག་ཅྱིག་ཉ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོར་སོར་ ༡༠༠ ཐམ་པའྱི་མ་ར་ཡོད་ན། 
སོར་ ༡༠༠ ད་ེཁུར་ནས་མ་ཉསོ་པར། སོར་ ༡༠ ད་ེའཁེར་ནས་ཅ་ལག་ཉ་ོརུ་འག་ོདགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་འད་ཞྱིག་ཆགས་
བསད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལངོས་ག་པར་ཐུག་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་དྱི་བ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Professor Lao) ཡྱི་དེབ་ད་ེཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གྱི་འབྱི་སྟངས་
དེའང་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་རབས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་མ་ཡྱིན་པར། རྒྱ་ནག་ལ་ཕར་ཁ་གཏད་བཅག་ནས་
བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེག་རང་གྲུབ་བྱདེ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱིས་འདུག ཡྱིན་ནའང་། 
དེབ་ཆ་ཚང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལའང་ཀོག་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། དེབ་འདྱིའྱི་ཟྱིན་བྱིས་ད་ེཐའ་ེཝན་ལས་ཁུངས་དང་ཨ་རྱི་ལས་ཁུངས་
ལ་ཡདོ་པ་རདེ། པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུར་སྒུག་བསད་ཡདོ་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 "བོད།" ཟརེ་བར་ཕྱི་མྱིའྱི་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་སྟངས་དང་ང་ཚའོྱི་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་སྟངས་ལ་ཁད་པར་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་ 
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རདེ། རྒྱ་ནག་གྱིས་ཀང་བོད་ཕྱི་ནང་དབྱ་ེབ་འབྱདེ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱས་པ་དང་། ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་བྱས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་
ངས་ཤེས་ཚོད་ལ་ (Lao) གྱིས་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་འདྱི་རེད་ཟེར་ནས་ལབ་བཞག་པ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་མེད། ཁ་ོརང་གྱི་ 
"བོད།" ལ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་སྟངས་སམ་ལྟ་སྟངས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཡདོ་སྱིད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། འདྱིར་འགལ་
བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གལ་ཏེ་འགལ་བ་ཆེན་པ་ོད་ེའད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེབ་ད་ེབེད་སོད་མ་
གཏོང་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དེབ་འདྱི་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་འད་བཤུས་ད་ེབཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལའང་
མྱི་འདུག འདྱི་ལེན་ཤོག་ལབ་བཞག་ཡོད། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་འདནོ་ཡངོ་བའྱི་སྐབས་དརེ་ང་ཚསོ་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགོས་པའྱི་གནད་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེབ་འདྱི་གཟྱིགས་ནས་བེད་སོད་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་
དཔགས་པའྱི་གོམ་པ་ཞྱིག་ས་ོདགསོ་བྱ་རྒྱུ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ངས་ཁ་སང་སྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་འདྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་པ་ཟེར་བ་ད་ེག་ར་ེལབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཀང་
གསུངས་སོང་། རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་དང་ཐའ་ེཝན་གཉྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་ཞེས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེས་གསུང་དགོས་
པའྱི་ཆ་རེན་བཞག་པ་ད་ེརདེ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེཐབས་མཁས་ཐུགས་ར་ེཅན་ཡྱིན་དུས། དག་ེསོང་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་
ཐབས་མཁས་པ་བྱས་ནས་ཞལ་རྫུན་གནང་ཆོག་གྱི་མ་རདེ་པཱ། ད་ེཡྱིན་དུས་ "ང་ལ་ོརྒྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་མྱིན། ལ་ོརྒྱུས་འདྱི་
ལ་ོརྒྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་པར་བཞག་ཤོག" གསུངས་པ་ད་ེརདེ། བོད་པས་བདོ་རང་བཙན་ཡྱིན་པ་གྲུབ་མདེ་པའྱི་སྐད་ཆ་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་མ་རེད། ཁ་སང་ཡང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་ནང་ལ་རྱིས་དཔོན་ཞྭ་སབ་པས་བྱིས་པའྱི་དེབ་ཡོད་པ་རེད་
ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། བོད་པས་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་བྱིས་བཞག་པ་ད་ེཕྱིའྱི་མྱིར་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་འདྱིར་ལྟ་སྟངས་ཤཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་འོག་ནས་ནུབ་ཕོགས་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་བྱིས་བཞག་པ་དང་། རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱིས་
བྱིས་བཞག་པ་ད་ེཁུངས་བཙན་པ་བྱས་ནས། ཕྱིའྱི་མྱིས་ལ་ོརྒྱུས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་བྱིས་བཞག་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་
འདྱི་བེད་སདོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། རྱིས་དཔོན་ཞྭ་སབ་པའྱི་ཕག་དབེ་ད་ེཕག་རྟགས་སྤྲད་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་བེད་སདོ་
གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྱིས་དཔོན་ཞྭ་སབ་པས་ཕག་དེར་དྲུག་ཅུ་རེ་གངས་ནས་སྐུ་ངལ་བསོན་ནས་བྱིས་བཞག་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ། བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཐགོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེད་མཁན་མང་ཆ་ེབས་རྱིས་དཔོན་ཞྭ་སབ་པའྱི་ཕག་དེབ་འདྱི་ཀོག་
གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོརྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཐབས་བྱུས་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱས་ནས། བོད་པ་རང་གྱིས་བདོ་
ད་ེརང་བཙན་ཡྱིན་པའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་འགེལ་བཤད་རལ་དུ་འདོན་མྱི་དགོས་པར། ཕྱི་མྱིས་བོད་དེ་རང་བཙན་ཡྱིན་པའྱི་
གནས་བབ་བཏནོ་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་དག་ེམཚན་དང་ནུས་པ་ཆ་ེབ་ཡདོ་རདེ་བསམས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་ལས་རྱིམ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་འདདོ་པ་ད་ེརང་འཇགས་ཡྱིན། ངའྱི་དྱི་བ་ལ་ལན་རག་མ་སངོ་། ངའྱི་
དྱི་བ་ད་ེགསལ་པོ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཤག་ལ་དྱི་བ་
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འདྱིའྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་སང་ལ་བཤད་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད་པ་དང་། ལམ་ལུགས་ག་ར་ེཡོད་པ་དྱིས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་
ནས་བོད་ད་ེནམ་ཡང་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མ་རེད་ཅེས་གསལ་པ་ོགསུངས་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མ་
རདེ་ཟེར་མ་ཐུབ་པ་ག་ར་ེཆགས་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙརོ་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས། འདྱི་ལྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་
ང་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་ནམ་ཡང་རྒྱ་མྱི་མྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་མྱི་ཆགས་བསད་ཡདོ་ཟེར་བའྱི་བཟ་ོའད་ཆགས་རདེ་གདའ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་
མས་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དེར་གཞུང་འབེལ་གྱི་བཀའ་ལན་ཕེབས་པར་དོགས་འདྱི་མང་པ་ོགནང་སོང་།  དྱི་བ་གནང་
མཁན་གྱིས་དྱི་བ་བཏང་ཡོད་པ་རདེ། དྱི་བ་གནང་མཁན་ལ་དྱི་བ་གནང་བའྱི་དབང་ཆ་དང་གོ་སྐབས་ཕུལ་ཚར་བ་རེད། ལན་
གནང་མཁན་གྱིས་ཀང་ཁོང་གྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང་། ས་ོསོའ་ིརང་དབང་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས། ས་ོསོའ་ིཤེས་ཡོན་ལ་གཞྱི་བཞག་
ནས་ལན་འབུལ་རྒྱུ་དརེ་གུ་བཤངས་བྱདེ་དགོས་རདེ། འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  
        
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ དྱི་བར་ལན་སབེ་མ་སོང་གསུངས་པར་ལན་ཁ་ཐུག་གསུང་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བསར་ལྡབ་བྱས་ནས་ད་ེག་རང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་
ཤས་ལ་རྱིས་ཀྱི་མེད་ཞུས་ཡོད། བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རོག་མ་སེལ་བར་དུ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་རྱིས་ཀྱི་མེད། 
འདྱི་ལས་ལྷག་ག་ར་ེཞུ་དགོས་རདེ། ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག 
         
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་ནས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་དམ་ཞེས་ནམ་ཡང་དྱིས་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། བོད་ད་ེནམ་ཡང་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་
མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་མྱིན་ལ་འགག་དགོས་པ་ག་ར་ེཆགས་པ་རེད། ད་ེ
འད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ང་སེན་པ་ཚ་ེརྱིང་ནམ་ཡང་རྒྱ་མྱི་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་མྱི་ཆགས་བསད་ཡོད་དམ་ཡོད་མ་
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རདེ་ཟེར་དུས། ད་ེནས་མག་ོའཐམོ་བསད་པ་འད་པ་ོཆགས་ཀྱི་རདེ་གདའ། དརེ་ལན་གསལ་པ་ོབརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་
རདེ། རགོ་རགོ་འདྱི་རདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ ལན་ཁ་ཐུག་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ལན་ཁ་ཐུག་ཐེངས་མང་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཚགི་བསྒྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་དེ། "རྒྱ་ནག་
གྱི་འཛནི་བཟུང་འགོ་གནས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན།" ཞསེ་བཟསོ་ཡདོ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་དརེ་ལན་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་འདུག དེར་བཀའ་ལན་ཞྱིག་
ཕབེས་ན་ཡག་པ་ོའདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གསུང་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ "ཆ་ཤས།" ཟེར་བའྱི་ཚགི་དསེ་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་སོང་ཙང་། "རྒྱ་ནག་གྱི་འཛིན་བཟུང་འོག་
གནས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན།" ཞསེ་ཚིག་དརེ་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཡདོ། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ག་ོབ་ལནེ་སྟངས་མྱི་འད་བ་ཡངོ་
བཞྱིན་འདུག ཚང་མས་ག་ོབ་གཅྱིག་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་ན་གོས་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཆདོ་བཞག་ན་ཞསེ་ཞུས་ཡོད། ད་གྱིན་ནས་
ད་ེག་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེགོས་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་
ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ནས་འདྱི་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་རདེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི། ངའྱི་དྱི་བ་དརེ་ལན་རྒྱག་རགོས། རདེ་དམ་མ་རདེ། ལ་ོརྒྱུས་
ཐགོ་ནས་གང་ཡྱིན་མྱིན་དྱི་བ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ནན་པ་ོགསུང་རགོས་གནང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ད་ེརྒྱ་མྱིའྱི་ཆ་ཤས་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཚར་དུས། རང་བཞྱིན་
གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱིན་པ་ཁབ་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དང་པོ་དྱི་བ་ཐོངས་དང་། ལན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གནང་གྱི་རེད་པཱ། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡང་འཕེལ་
ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱིའྱི་ནང་དུའཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཁ་རུག་རུག་བཞུགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཕར་ནས་
བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་ཅྱིག་ཐནོ། འདྱི་ནས་ཀང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་ཅྱིག་ཐནོ། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་རྱིམ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་
པ་རདེ་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱིས་འགེལ་བཤད་ད་ེཙམ་བསནོ་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ "ཆ་ཤས་
མ་རེད་" ཅེས་གསུངས་པར་སྐུ་ངལ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད། སྐད་ཆ་ཉུང་གྱི་རེད་པཱ། སྟབས་བད་ེཡྱི་རེད་པཱ། དེར་སྐུ་ངལ་ག་ར་ེ
ཡོད་པ་རདེ། ངས་སྐུ་ངལ་གང་ཡང་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག ངས་ཆབ་སྱིད་ཤེས་ཀྱི་མེད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེག་རང་ཡྱིན། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ད་ེ
ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་ཞུས་ཡོད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ནས་ཐད་ཀར་ལན་གསུང་རགོས་གནང་ཞུས་ཡདོ། འདྱི་ཚར་
གསུམ་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ལས་རྱིམ་འག་ོརྒྱུར་ཐག་ཆདོ་ས་རདེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་བཀའ་ལན་གནང་རགོས།  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག "ཆ་ཤས།" ཟེར་བའྱི་ཚགི་དེར་འགེལ་བ་དང་ག་ོདོན་མྱི་འད་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དང་པ་ོདཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་གསུང་བཅུག་ན། དེའྱི་རེས་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚོས་ཕག་
རངོ་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སྒྲོན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སྒྲནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྱིད་སོང་གྱིས་ལན་གནང་དུས། ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ནང་དུ་གསལ་བའྱི་ "བཙན་
བཟུང་།" རང་གྱི་ཐོག་ལ་འག་ོབཞྱིན་འདུག འདྱི་མ་རདེ། ད་ལྟ་དྱི་བ་གནང་མཁན་གྱིས་དནོ་དག་ག་ར་ེའདྱི་ཡྱི་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། 
"ད་ལྟ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ།" འདྱི་གསུངས་པ་ད་ེརེད་དམ་མ་རེད། དྱི་བ་འདྱི་རེད། འདྱིར་ལན་
རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚ་ོལའང་ལན་འདྱི་དགསོ་ཀྱི་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངའྱི་དྱི་བ་དེར་ལན་རྒྱག་བད་ེཔ་ོཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་དམ་མ་
རེད། ཡང་ན། རེད་གསུང་དགོས་རེད། ཡང་ན། མ་རེད་གསུང་དགོས་རེད། འདྱི་མ་གཏོགས་དེ་ལས་འཕོས་པའྱི་འགེལ་
བཤད་གང་ཡང་དགོས་ཀྱི་མེད། འདྱི་རེད་དང་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཐག་ཆོད་པོས་ལན་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། 
ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་མེད་པ་རདེ། གང་རདེ་ཟེར་ན། འདྱིར་ལན་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་རོག་ག་མང་
པ་ོཞྱིག་བསང་བའྱི་ར་ེབ་ཡདོ་པ་རདེ། ང་རང་ཚའོྱི་ལ་ོརྒྱུས་སང་ལ་མཁེགས་ས་ེབསད་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཡདོ་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ ལན་ཁ་ཐུག་གསུང་གནང་རགོས་གནངོས།  
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལན་ཁ་ཐུག་ཞུས་པར་གོ་བ་ལེན་ཕོགས་མ་འད་བ་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་ངོས་འཛིན་ཞྱིག་
གནང་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། དའེང་གནད་འགག་ཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། སྟབས་བད་ེཔ་ོཞྱིག་ལ་བཀའ་ཤག་
གྱིས་ག་ར་ེབྱས་ནས་ཟེར་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ལྟའྱི་བོད་ཀྱི་གནས་བབ་དེ། བོད་ནང་ལ་
རྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཁྱིམས་མཐུན་མ་ཡྱིན་པའྱི་དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་བྱེད་དགསོ་
ཀྱི་རདེ་པཱ། ད་ེག་རང་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགོངས་སེལ་དང་སྦྲགས་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ནང་དུ་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ། 
རྒྱ་ནག་གྱི་བཙན་འོག་ཏུ་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོའདྱིར་འབེལ་བ་མྱི་འདུག ངའྱི་དྱི་བ་ད་ེགང་རེད་ཅ་ེན། བཀའ་ཤག་གམ་སྱིད་སངོ་སེན་
པ་ཚ་ེརྱིང་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་དམ་མ་རེད། དེར་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་ཐོག་ལན་རྒྱག་རོགས་
བྱོས། འདྱིར་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད། འདྱིར་མ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ངས་གོང་དུ་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན། 
ང་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཆ་ནས་རྒྱ་མྱི་མྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་མྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་རདེ་གདའ།  
        
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟའྱི་ཆར་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པར་བརྟེན་ནས། ཐ་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚིག་སོར་ལའང་
བསྒྱུར་བ་བཏང་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་ལྷག་ག་ར་ེགནང་དགོས་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་
གཅྱིག་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་ཆ་ཤས་ཡྱིན་མྱིན་སང་ལ་ཐག་གཅོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་དགངོས་ཚུལ་གསུངས་པ་ད་ེཏག་ཏག་སདོ་ཀྱི་
མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
        
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུར། གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ 
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བཏོན་པ་ད་ེད་ག་ས་ེབཏོན་གནང་སོང་། ངས་ད་ལྟ་ག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་བོད་ད་ེནམ་ཡང་རྒྱ་
ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མ་རེད་ཅེས་གསུང་ཐུབ་པར། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མ་རེད་ཅེས་ག་ར་ེབྱས་ནས་གསུང་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མ་རདེ་ཟེར་ནས་ལན་ད་ེདགསོ་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་བའྱི་ལན་འདྱི་ང་ཚོར་ནམ་ཡང་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་ལ། 
ལན་ད་ེརྒྱག་ཤེས་ཀྱི་ཡང་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ལན་ད་ེཡང་རྒྱག་མ་ཤེས། ད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མ་རདེ་ཅསེ་
ག་ར་ེབྱས་ནས་གསུང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རདེ། ངས་ཡང་བསར་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་དུང་ཡང་ཉག་ག་ེཉོག་ག་ེབཤད་
པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་ "ད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མ་རདེ།" ཟེར་བར་ནངོས་དང་། འགོད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
ལ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
        
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་ཐོག་ལ་སྱིགས་ར་སྐུལ་
གནང་གབས་བྱེད་ཀྱི་འདུག གསལ་པ་ོགསལ་རང་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱི་གསུངས་དང་མ་གསུང་ཟེར་བ་དེ། བཙན་
བཀའ་ལྟ་བུ་བཏང་སྟ།ེ འདྱི་མ་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ལ་ངོས་འཛནི་
བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པར་འགྲུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བྱདེ་ཀྱི་འདུག འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 ད་ལྟའྱི་བོད་ཀྱི་གནས་བབ་ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། སྔོན་ལ་ཞུས་ཚར་བ་ད་ེཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རོག་མ་
སེལ་བར་དུ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་བརྱི་ཡྱི་མེད་ཟེར་བའྱི་ནང་ལ་མ་ཚུད་པ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ལན་མ་
ཐབེས་པ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ཚགི་ད་ེག་རང་ཟརེ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་ཨུ་ཚུགས་བསོན་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ག་པར་ཐུག་གྱི་ཡོད་མེད་ད་ེངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའད་སོང་
ཙང་ད་ལྟའྱི་བོད་ཀྱི་གནས་བབ་ད་ེགང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་ཅ་ེན། བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ཞྱིག་དང་། ཁྱིམས་འགལ་གྱི་ཐགོ་
ནས་དབང་སྒྱུར་བྱས་བཞག་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་བྱས་ཀྱི་མེད་ལ། བོད་
རྒྱ་འབེལ་མོལ་མ་བྱུང་བར་དུ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཟེར་བ་ལས་ལྷག་ཁ་གསལ་བ་
ཞྱིག་ག་ར་ེབཤད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ནངོས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་
འཛིན་བྱེད་དགོས་རེད་དམ། ད་ེའད་མ་རེད་པཱ། ལན་ཆ་ཚང་སོ་སོའ་ིའདོད་པ་ཡོད་པའྱི་ཚིག་ད་ེག་རང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དེའང་བཙན་བཀའ་བཏང་བའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཁག་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ལན་
བརྒྱབ་པ་དེའྱི་དནོ་དག་ལ་གཟྱིགས་དང་། ཚགི་བེད་སོད་བཏང་ཚར་བ་དེར་གཟྱིགས་དང་། སྔོན་ལ་ཚིག་བེད་སདོ་བཏང་བ་
དརེ་ག་ོབ་ལནེ་ཕགོས་མྱི་འད་བ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་རདེ། ད་ེམ་གཏོགས་གཞན་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག  
         
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་ལས་རྱིམ་གྲུབ་པ་ཡྱིན།  
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 ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ལས་བསམོས་སན་སྒྲནོ་དང་། ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དནོ། ནང་གསསེ་ཀ་པ། ཆསོ་རྱིག་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་སན་སྒྲནོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༨ 
པ། སན་སྒྲནོ་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ  
         
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་སན་སྒྲནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 
 

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༨ 
༄༅། །བདོ་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༤༨ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་བདོ་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༤༩ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ 

ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས། 
ང་ོསྤྲདོ། 
༄༅།། རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིསྱིད་གཞུང་གྱིས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་རསེ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཙན་བྱོལ་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་འཕལ་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་
བོད་གཞུང་གཞྱི་འཛུགས་མཛད་པའྱི་ཆ་ཤས་སུ། ལོ་དེའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་ཆོས་དོན་བཀའ་བློན་ཞྱིག་བསྐ་ོགཞག་
དང་འབེལ་ལས་ཁུངས་འདྱི་ཐོག་མར་དབུ་ཚུགས་ཤྱིང་། ལས་དོན་གཙ་ོབོར་བོད་ཀྱི་རྱིས་མེད་ཆསོ་ས་ེརྣམས་དང་། བོད་ཀྱི་
ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་སོབ་ཁང་རྒྱུན་འཛིན་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་རོགས་མགོན་གང་ཐུབ་ཞུས་ཤྱིང་། ད་ེནས་རྱིམ་
བཞྱིན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ས་ེཚན་གྱི་ང་ོབོར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཚོགས་པ་
ཞེས་པ་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་འོག་དེབ་སེལ་བྱས་པའྱི་སོ་ནས་༸རྒྱལ་བསྟན་སྱི་བྱ་ེབག་དང་བཅས་པ་དར་རྒྱས་ཡུན་
གནས་དང་། བསྟན་པ་དེ་འཛིན་ཀུན་གྱི་གཙུག་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཅྱིང ་
གཟྱིགས་པ་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱིས་དབུས་པའྱི་རྱིས་མདེ་བསྟན་འཛནི་གྱི་སསེ་ཆནེ་དམ་པ་རྣམས་སྐུ་ཚ་ེབརྟན་ཅྱིང་མཛད་འཕྱིན་
རྒྱས་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་གསོག་སེལ་དང་། བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་
དམྱིགས་ཏ་ེབླ་ལྷའྱི་བཀའ་ལུང་དགོངས་དོན་རྒྱུན་འཕར་རནེ་སེལ་རྱིམ་ག་ོསྨྱིན་སྒྲུབ་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་ཁུར་བབས་ཞུ་ས་ོམཐའ་
དག་འབད་བརནོ་ལྷདོ་མདེ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་རྱིག་གཞུང་ཚན་
པ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛནི་དང་ཉམས་པ་སར་གསོའ་ིཆདེ་ལས་གཞྱི་སལེ་རྒྱུ་དང་
མཐུན་འགྱུར་རམ་འདགེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་སལེ་དང་སལེ་མུས་སུ་ཡདོ། 
ཁབ་ཁངོས་སུ་རང་སངོ་ཆསོ་རྱིག་ས་ེཚན་ ༥ དང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་དགོན་ས་ེགངས་ ༢༨༩ དགོན་ས་ེད་ེདག་ནང་
གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་ཞལ་གངས་ ༤༡,༡༧༨ ཤཡོད་ཅྱིང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་བྱེད་ང་ོཡོད་ ༡༥ ཡོད། རྱིས་
ལོའ་ིནང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་དནོ་ཇྱི་ཞུས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐནོ་གྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་གཤམ་གསལ། 
 
ས་བཅད་དང་པ།ོ  ལས་དནོ་ཇྱི་བྱས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐནོ། 
ཀ འཛནི་སངོ་ལས་དནོ། 
ཀ ༡ མཚན་དདོ་དང་ཕགོས་དདོ། 
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༡་༡ ཆསོ་བརྒྱུད་དབུ་འཁྱིད་དང་།  དབུ་འཁྱིད་ཟུར་པ།  བསྟན་བདག་བླ་ཆནེ། མཁན་ལས་ཟུར་རྣམ་པའྱི་མཚན་དདོ། 
 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་བཟ་ོབཀོད་གནང་བའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་དབུ་འཁྱིད་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་། མཁན་པོ། མཁན་ཟུར་
བཅས་ལ་མཚན་དོད་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་ར་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་དེར་དུས་བསྟུན་བསར་བཅོས་གཏན་འབེབས་ཆེད། བོད་མྱི་མང་
ཆསོ་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་དང་ལྷན་བཀའ་བསྡུར་དང་། དབུ་འཁྱིད་བླ་ཆནེ་རྣམ་པ་ནས་བཀའ་སོབ་ཞུས་རེས། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་གནང་དོན་ལྟར། རྱིས་ལོའ་ིནང་དབུ་
འཁྱིད་བླ་ཆནེ་ ༣ དང་། དབུ་ཁྱིད་ཟུར་པ༌དང་བསྟན་བདག་བླ་ཆནེ་ ༡༥ མཁན་པ་ོ ༧༥ མཁན་ཟུར་རྣམ་པ་ ༢༧ བཅས་ལ་
མཚན་དདོ་སརོ་ ༡,༥༦༣,༦༠༠  ཐམ་པ་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་ཕུལ། 
༡་༢ གཞུང་བསྟནེ་ཆསོ་སངོ་ཁག་གྱི་སྐུ་རྟནེ་རྣམ་པའྱི་གསལོ་ཕགོས་དདོ། 
 གཞུང་བསྟནེ་དག་ལྷའྱི་གཙ་ོབ་ོགནས་ཆུང་ཆསོ་རྒྱལ་ཆནེ་པོའ་ིསྐུ་རྟནེ་ལ་ཟླ་རེར་སརོ་ ༡༥,༥༠༠ དང་། བཀྲ་ཤྱིས་
ཚ་ེརྱིང་མ། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ། ལྷ་མ་ོགཡུ་སྒྲོན་མ། ཁ་རག་ཁྱུང་བཙུན་མ། ར་ོར་ེགཡའ་མ་སོང་བཅས་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་རྣམ་པར་
ཕོགས་དོད་ངོ་བོར་ཟླ་རེར་སོར་ ༡༥,༠༠༠ རེ་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལྟར། རྱིས་ལོའ་ིནང་སྐུ་རྟེན་རྣམ་པ་དྲུག་ལ་གསོལ་
ཕགོས་དདོ་བསོམས་སོར་ ༡,༠༨༦,༠༠༠ ཆསོ་རྱིག་མ་དངུལ་ནས་ཕུལ།  
༡་༣ དཔ་ེཁྱིད་དང་སྐད་ཡྱིག་དག་ེརན་གྱི་གསལོ་ཕགོས་དདོ། 
 དགནོ་ས་ེཁག་གྱི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་བ་རྣམས་ས་བརྟན་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐབས་ལ་དམྱིགས་ཏེ། འཁསོ་འབྱོར་ཞན་པ་
དང་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའྱི་དགནོ་ས་ེཁག་ཅྱིག་དང་། གཞན་དགོན་ས་ེཆུང་ཁག་བཅས་ཀྱི་དཔ་ེཁྱིད་དང་རྱིག་
གནས་དག་ེརན་རྣམས་ལ་ཟླ་རེའྱི་གསོལ་ཕོགས་དོད་འབུལ་མུས་ཁར། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༩ཤཟླ་ཤ༤ཤཚེས་ཤ༡ ནས་བཟུང་བོད་
མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ཁངོས་དང་ཨྱི་ཊ་ལྱིར་རྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ནང་པའྱི་ཚགོས་པ་ཤItalian Buddhist 

Unionཤམཐུན་འགྱུར་འོག འདྱི་ག་བརྒྱུད་ཁབ་ཁོངས་བོད་པའྱི་དགོན་སེ་ཁག་གྱི་གཞུང་ཆེན་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརན་དང་།ཤད་ེ
བཞྱིན་སྒྲུབ་ས་ེཁག་གྱི་སོམ་ཁྱིད་དག་ེརན།ཤདགོན་སོབ་ཁག་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་ནང་རྱིག་དག་ེརན།ཤདགོན་སེ་ཆུང་ཁག་གྱི་ཆོས་
སདོ་དཔ་ེསོབ་དག་ེརན་བཅས་དག་ེརན་གངས་ ༥༠༠ ལ་ཟླ་རེར་སོར་ཤ༣,༠༠༠ཤར་ེལེགས་གསོལ་ང་ོབོར་འགེམས་འབུལ་
ཞུ་གཏན་འཁལེ་བ་ལྟར། རྱིས་ལ་ོའདྱིར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་དགོན་ས་ེཁག་ཤ༡༨༩ དག་ེརན་གངས་ཤ༤༨༨ དང་། རོར་
གྱིང་འཇམ་དབྱངས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་ཁང་གྱི་དགེ་རན་ ༢ བཅས་བསོམས་དགེ་རན་གངས་ ༤༩༠ཤལ་
ལེགས་གསོལ་མཚོན་བྱེད་སོར་ཤ༡༧,༦༤༠,༠༠༠ འབུལ་ཡོད། ད་ེཁངོས་ནས་སྔ་འགྱུར་རྱིང་མ་ ༩༤ དང་། བཀའ་བརྒྱུད་ 
༡༠༧ ས་ས་ ༡༠༣ དགེ་ལུགས་ ༡༣༣ གཡུང་དྲུང་བོན་ ༢༤ ཇ་ོནང་ ༡༠ བུ་ལུགས་ ༣ བ་ོདོང་ ༣ ཞྱི་བྱེད་ ༣ རྱིས་
མེད་ ༨ འཇམ་དབྱངས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་ཁང་བཅས་ཡདོ། 
༡་༤ ཚན་རྱིག་དག་ེརན་གྱི་གསལོ་ཕགོས།  
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་མེད་དགོན་སེ་ཆེ་ཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཧག་བསྡུས་ཀྱིས་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་
གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཞེས་པ་སྐོང་ཚོགས་བྱས་པའྱི་གོས་ཆོད་གཞྱིར་བཟུང་། དགོན་སེ་ཁག་གྱི་ཚན་རྱིག་དགེ་རན་ལ་
ཕགོས་དོད་ཟླ་རེར་སོར་ ༣,༥༠༠ ར་ེསོར་སྤྲོད་བྱེད་མུས་བཞྱིན། རྱིས་ལོའ་ིནང་དགོན་ས་ེཁག་གྱི་ཚན་རྱིག་དག་ེརན་ ༡༦ 
ལ་གསོལ་ཕོགས་བསམོས་སོར་ ༦༧༢,༠༠༠ ཆསོ་རྱིག་མ་དངུལ་ནས་སྤྲདོ་འབུལ་ཞུས་ཡདོ་ཁངོས་ནས་རྱིང་མའྱི་དགནོ་ས་ེ 
༡ དང་། བཀའ་བརྒྱུད་ ༡ དང་། ས་ས་ ༤ དག་ེལུགས་ ༩ ཇ་ོནང་ ༡ བཅས་ཡདོ། 
༡་༥ རྒྱ་ཡྱིག་དག་ེརན་གྱི་གསལོ་ཕགོས། 
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 སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་མཆགོ་གྱི་བཀའ་དགངོས་གཞྱིར་བཟུང་རྒྱ་ནག་ཁུལ་དུ་༸རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་
པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེསར་གས་ོདར་འཕལེ་ཡོང་ཐབས་དང་། རྒྱ་སྐད་རྒྱག་མཁན་མྱི་རྱིགས་རྣམས་ལ་ཆསོ་ཕོགས་ནས་ཕན་གོགས་
ཡོང་ཐབས་སོགས་ལ་དམྱིགས་ཏེ། རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་བཤད་གྲྭ་ཆ་ེཁག་ནང་དུ་རྒྱ་ཡྱིག་སོབ་སོང་འཛུགས་རྒྱུའྱི་མཐུན་
རནེ་སད། རྒྱ་ཡྱིག་དག་ེརན་ར་ེལ་གསོལ་ཕོགས་དདོ་ཟླ་རརེ་སརོ་ ༦,༥༠༠ ར་ེམཐུན་འགྱུར་ཞུ་མུས་བཞྱིན། རྱིས་ལའོ་ིནང་
རྒྱ་ཡྱིག་དག་ེརན་ ༨ ལ་བསོམས་སོར་ ༦༢༤,༠༠༠ ཆོས་རྱིག་མ་དངུལ་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད་པའྱི་ཁོངས་བཀའ་
བརྒྱུད་པའྱི་དགནོ་ས་ེ ༡ དང་དག་ེལུགས་པའྱི་དགནོ་ས་ེ ༧ བཅས་ཡྱིན། 
༡་༦ དཀནོ་གཉརེ་གྱི་ཕགོས་དདོ། 
 བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་བོད་ཀྱི་བསྟན་སྱིད་བད་ེཐབས་སུ་ཆེད་བཞེངས་གནང་བའྱི་མཐའ་མཚམས་གུ་རུ་ལྷ་
ཁང་ཁག་ལྔའྱི་དཀོན་གཉརེ་ར་ེལ་དམྱིགས་བསལ་ཟླ་རརེ་སོར་ ༤,༥༠༠ དང་། ས་གནས་གཞྱིས་དགོན་སོགས་བཅུ་བདུན་
གྱི་དཀནོ་གཉརེ་བཅ་ོབརྒྱད་ཀྱི་ཕོགས་དོད་དཀོན་གཉེར་ར་ེལ་ཟླ་རརེ་སོར་ ༢,༠༠༠ ར་ེགནང་མུས་ལྟར། རྱིས་ལ་ོའདྱིར་གུ་
རུ་ལྷ་ཁང་དང་གཞྱིས་དགོན་བཅས་སེ་ཁག་ཉྱི་ཤུ་ར་གཉྱིས་ཀྱི་དཀོན་གཉེར་ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ་ལ་ཆོས་རྱིག་མ་དངུལ་ནས་
བསམོས་སོར་ ༧༠༢,༠༠༠ ཐམ་པ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 
༡་༧ དམྱིགས་བསལ་དཀནོ་གཉརེ་ཕགོས་དདོ། 
 རྱིས་ལོའ་ིནང་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་དམྱིགས་བསལ་ཐོག་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་གྱི་དགོན་པའྱི་དཀོན་གཉེར་ཤ༩༢ 
ལ་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་ཁངོས་ནས་ཟླ་རརེ་སརོ་ ༡,༠༠༠ ར་ེརྱིས་བསམོས་སོར་ ༡,༡༠༤,༠༠༠ ཁུངས་འབུལ་ཞུས། 
ཀ ༢ སབོ་ཡནོ་ལས་གཞྱི། 
༢་༡ བདོ་ནས་རསེ་འབྱརོ་བའྱི་སབོ་ཡནོ།  
 བོད་ནས་བོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་བོད་པའྱི་དགོན་སེ་ཁག་ཏུ་སྒྲྱིག་ཞུགས་གྲྭ་བཙུན་
རྣམས་ལ་ཟླ་རེར་སོར་ ༣༧༥ ར་ེསོབ་ཡོན་གྱི་ངོ་བོར་རོགས་སོར་ཞུ་མུས་བཞྱིན། ཨ་རྱིའྱི་སྱི་ཨཱར་ཨེམ་སོགས་རོགས་
ཚགོས་ཁག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ལ་བརྟནེ་ནས་སོབ་ཡོན་ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུན་སོང་ཞུས་ཐགོ རྱིས་ལོའ་ིནང་སོབ་ཡོན་སྤྲདོ་
ཐངེས་དང་པོར་གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༢,༡༩༣ དང་། སྤྲདོ་ཐངེས་གཉྱིས་པར་གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༢,༠༣༨ སྤྲོད་ཐེངས་གསུམ་པར་
གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༡,༩༧༠ སྤྲདོ་ཐངེས་བཞྱི་པར་གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༡༨༡༩ བཅས་ཁནོ་བསམོས་སོར་ ༩,༠༨༠,༦༢༥ ཐམ་པ་
འབལེ་ཡདོ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་ཁུངས་འབུལ་ཞུས། 
༢་༢ རུ་སགོ་སབོ་ཡནོ། 
 སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་དགོངས་འགལ་མེད་རུ་སོག་གྱི་ཡུལ་
གྲུ་ཁག་ལ་ནང་བསྟན་སར་གས་ོཡོང་ཐབས་ལ་དམྱིགས་ཏེ། རུ་སོག་ཁུལ་ནས་ཕེབས་པའྱི་སོབ་གཉེར་བ་ས་ེཁག་ཅྱིག་ལ་
དམྱིགས་བསལ་སོབ་ཡོན་སོར་སྤྲོད་བྱེད་མུས་བཞྱིན། རྱིས་ལོའ་ིནང་ཆོས་རྱིག་མ་དངུལ་ནས་སོབ་ཡོན་སྤྲོད་ཐེངས་དང་
པོར་སོབ་གཉེར་བ་གངས་ ༦༣ དང་། སྤྲོད་ཐེངས་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པར་སོབ་གཉེར་བ་གངས་ ༦༥ ལ་ཟླ་རེར་སོར་ 
༣༧༥ ར་ེརྱིས་སོབ་ཡོན་བསམོས་སརོ་ ༢,༨༩,༥༠༠ འབལེ་ཡདོ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཁུངས་འགེམས་
ཞུས། 
༢་༣ ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་སབོ་ཡནོ། 
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 རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༡ ལ་ོནས་བཟུང་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དགོན་སེའྱི་ནང་སོབ་གཉེར་གནང་
བཞྱིན་པའྱི་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཟླ་རེར་སོར་ ༣༧༥ ར་ེའབུལ་མུས་ལྟར། རྱིས་ལོའ་ིནང་སྤྲོད་ཐེངས་
དང་པོར་སོབ་གཉེར་བ་ ༥༥༩ དང་། སྤྲདོ་ཐངེས་གཉྱིས་པར་སོབ་གཉེར་བ་གངས་ ༥༦༢ ལ་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་ཁོན་
བསམོས་སོར་ ༢,༥༢༢,༢༥༠ འབལེ་ཡདོ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་སབོ་ཡནོ་ཁུངས་འགེམས་ཞུས། 
ཀ ༣ གྲྭ་བཙུན་ཆསོ་རྒྱགས་དང་གཞན་རགོས་སརོ། 
༣་༡ རང་ལ་ོ ༦༠ ཡན་ལ་ཆསོ་རྒྱགས།   
 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ལོར་སྱི་པན་ཁ་ས་ཌལ་རགོས་ཚགོས་ལ་ར་ེབསྐུལ་ཞུས་འབས་ཆསོ་བརྒྱུད་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་གྲྭ་
བཙུན་རང་ལོ་ ༦༠ ཡན་ལ་ཆོས་རྒྱགས་ང་ོབོར་ཟླ་རེར་སོར་ ༢༠༠ ར་ེའབུལ་མུས་ལྟར། རྱིས་ལོའ་ིནང་གྲྭ་བཙུན་གངས་ 
༢༨༥ ལ་ཆསོ་རྒྱགས་མཚནོ་བྱདེ་སརོ་ ༦,༨༤,༠༠༠ འབུལ་ཡོད།  
༣་༢ ཁ་འཐརོ་གྲྭ་བཙུན་དང་མཚམས་བསནེ་པའྱི་ཆསོ་རྒྱགས། 
 དགོན་པའྱི་སྒྲྱིག་ཁུངས་སུ་མེད་པའྱི་དྷ་ས་ཁུལ་དང་ཕོགས་མཐའྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཁ་འཐོར་དང་མཚམས་བསེན་
བཞུགས་མཁན་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་ལ་ཟླ་རེར་སོར་ ༤༠༠ རེ་ཆོས་རྒྱགས་མཚོན་བྱེད་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལྟར། 
རྱིས་ལོའ་ིནང་དྷ་ས་ཁུལ་ཁ་འཐོར་གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༨༢ ལ་གཏོང་ཐེངས་གསུམ་ཐོག་ས་འག་ོལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཧྱིན་སོར་ 
༣༨༧,༢༠༠ སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་ཁུངས་གཏངོ་ཞུས། རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ཆསོ་ས་ེཁག་གྱི་མཚམས་བསནེ་པར༌ཆསོ་རྒྱགས་
ཐངེས་དང་པོར༌གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༤༠ དང༌།  ཐེངས་གཉྱིས་པར་གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༡༦ ཐེངས་གསུམ་པར་གྲྭ་བཙུན་གངས་ 
༡༣ བཅས་བསམོས་ཧྱིན་སོར་ ༡༡༢,༠༠༠ ཆསོ་རྱིག་མ་དངུལ་ནས་ཁུངས་འབུལ་ཞུས་ཡདོ༌པ་དང༌། བལ་ཡུལ་ཁུལ་ཆསོ་
ས་ེཁག་གྱི་གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༡༩༣ ལ་བལ་ཡུལ་དོན་ཁང་བརྒྱུད་ཧྱིན་སོར་ ༩༢༦༤༠༠ ཆོས་རྱིག་མ་དངུལ་ནས་ཁུངས་
འབུལ་ཟྱིན། ད་ེམྱིན་ཀུམ་རའ་ོབར་ེཆནེ་བསམ་གྲུབ་གྱིང་དང་སོན་ཊ་ཞ་ལུ་དགོན་གྱི་གྲྭ་དམངས་སྱིའྱི་འཚ་ོདདོ་ཆདེ་ལ་ོགཅྱིག་
ལ་སརོ་ ༦༠,༠༠༠ ཐམ་པ་ཁུངས་འབུལ་ཞུས། 
༣་༣ གྲྭ་བཙུན་ནད་གས་ོཁང་གྱི་མཐུན་རནེ། 
 ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་དྷ་སར་སྨན་བཅོས་སུ་ཕེབས་མཁན་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོ
བང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ལྷ་རྒྱལ་རྱིར་ནད་གས་ོཁང་ཞྱིག་ཆེད་བསྐྲུན་གནང་ཡོད་པ་དརེ་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་འཛནི་སོང་
དང་། འདྱི་ག་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གྲྭ་བཙུན་ད་ེརྱིགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ངོས་སོར་འབུལ་བཞྱིན་
ཡོད་པ་ལྟར། རྱིས་ལོའ་ིནང་གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༡༥ སྨན་བཅོས་སུ་ཕེབས་པར་སྐབས་འབེལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ངོས་སོར་ཞུ་
སྤྲདོ་བྱས། 
༣་༤ ངསོ་སརོ་མཐུན་འགྱུར། 
 ཁབ་ཁོངས་དགོན་ས་ེཁག་སོགས་སྱི་པ་དང་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཆེད་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སོད་མཁན་གྲྭ་བཙུན་
རྣམས་ལ་ཐངོས་མཆན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ངསོ་སོར་ཕུལ་དང་འབུལ་མུས་དང་། ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་
འཛནི་བྱེད་མཁན་དགནོ་ས་ེསྒྲྱིག་འཛུགས་ཁག་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་སོགས་ལ་ཞལ་འདབེས་བསྡུ་སོང་གྱི་ངོས་སརོ་
ཞུ་སྤྲོད་བྱདེ་མུས་སུ་ཡོད།  
ཀཤ༤ ལས་འཆར་ཁག 
༤་༡ ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསྤྲདོ། 
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 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ལོར་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༣༩ ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ནང་པའྱི་ལྟ་
གྲུབ་ང་ོསྤྲོད་ཚགོས་ཆུང་གསར་འཛུགས་དང་ལས་འགུལ་སལེ་ཕགོས་ཀྱི་ར་འཛིན་ལམ་སྟནོ་གཏན་འབེབས་སྔོན་ཡོད་ལྟར། 
ས་གནས་སོ་སོར་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསྤྲོད་ལས་འགུལ་ལོ་རེར་ཉུང་མཐར་ཐེངས་གསུམ་སེལ་ཐབས་གནང་དགོས་པར། 
རྱིས་ལའོ་ིནང་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ རནེ་པས་མང་ཚགོས་བསྡུ་བསྐོང་གྱིས་ལས་གཞྱི་སལེ་རྒྱུ་དཀའ་བར་བརྟནེ། 
ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་སན་ཐོ་དང་རྱིས་ཁ་ཕུལ་འབྱོར་བཞྱིན་འགོ་གོན་བསོམས་སོར་ ༤,༠༠༠ 
ཕྱིར་གསབ་ཞུས། གཞན་ཡང་ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་ནས་སྐད་འཕྱིན་བརྒྱུད་ནང་ཆསོ་ང་ོསྤྲདོ་ཀྱི་ལས་གཞྱི་སལེ། 
༤་༢ ཆསོ་ལུགས་མཐུན་སྒྲྱིལ། 
 སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་བསེད་དམ་བཅའ་བཞྱིའྱི་ཁོངས་ནས་གཅྱིག་འཛམ་
གྱིང་ནང་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་གུས་བརྱི་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་མཐུན་འབེལ་གོང་མཐོར་བརྒྱུད་འཇྱིག་རྟནེ་གྱི་སེས་འག་ོཡོངས་
ལ་བད་ེསྱིད་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ཤྱིག་ཏུ་གཟྱིགས་ཏ།ེ འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆསོ་ལུགས་ཁག་
ཚང་མ་ཐུགས་མཐུན་ཁྱིམས་གཙང་ཐོག་ནས་ཕན་ཚུན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་མཐུན་སྒྲྱིལ་ཡོང་ཐུབ་
པའྱི་ཐོག་བཀའ་སོབ་རྱིམ་པ་ཕེབས་ཡོད་པར། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་འདུ་སོད་གཞྱིས་སར་ཁག་ཏུ་གཞྱིས་མྱི་དང་ཉེ་འཁོར་
ཡུལ་མྱིའྱི་དབར་རོད་རོག་ཆུང་རག་རེན་པས་མཐར་ཆོས་ལུགས་གཉྱིས་ཀྱི་རདོ་གཞྱིར་གྱུར་ཉནེ་སོགས་འགོག་ཐབས་སད། 
ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཆསོ་ལུགས་མཐུན་སྒྲྱིལ་གྱི་ལས་དནོ་སལེ་དགོས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སྔནོ་སོང་ལྟར། ཤྱིས་ལངོ་ས་གནས་
བོད་དགོན་དགའ་ལྡན་ཆོས་གྱིང་དུ་འབས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གྱིང་མཁན་རྱིན་པ་ོཆ་ེ༸སབས་ར་ེདག་ེབཤེས་བླ་ོབཟང་བསམ་
གཏན་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག ཁ་ཆ་ེདང་། ཡྱི་ཤུ། ཧྱིན་ཌུ། སྱིཁ་ཆོས་ལུགས་བཅས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཉྱི་ཤུའྱི༌མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་འག་ོགོན་ཧྱིན་སོར་ ༢,༩༩༥ ཕྱིན་ཡདོ་པ་ཕྱིར་གསབ་ཞུས། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང། ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
 
 
 


